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Title   The  Role  of  Newspaper  in  Football  Gambling-related  Newscasting 

Author    Mr. Thawatchai  Doungthai 

ABSTRACT 

 This  qualitative  study  was  conducted  to  investigate  :  1.) roles  of  newspaper  

towards  football  gambling  ;  2.) news  presentation  about  football  gambling  of  newspaper  ;  

3.) motivation  of  reporters  ;  and  4.) factors  determining  roles  of  newspaper  towards  the  

presentation  of  football  gambling  news.  This  study  employed  an  analysis  of  content  

appeared  in  the  newspaper  namely : Thairat, Matichon, and Siam Sports  together  with  an   

in-depth  interview  conducted  with  reportors  of  the  newspaper  and  focused  on  serious  

newspaper,  non-serious  newspaper,  and  sport  newspaper. 

 Results  of  the  study  revealed  that  Thairat  and  Matichon  newspaper  played  roles  

in  news  presentation  most,  followed  by  provision  of  knowledge  and  suggestions,  

respectively.  Meanwhile,  Siam  Sports  did  not  present  news  about  football  gambling.  The  

following  were  found : 

1. Role  about  news  presentation  the  following  were  presented  most :  

1.1) measures  on  the  suppression  of  football  gambling  provided  by  various  agencies ;  

1.2) arrest of  Thai  and  foreign  offenders  on  football  gambling ; 1.3) campaign  on  anti-

football gambling  of  office  of  Thai  Health  Promotion  Foundation  and  education  institutes ; 

and 1.4) situations  in  foreign  countries  during  the  World  Football  season, respectively. 

2. Role  about  the  provision  of  education.  There  were  two  issued  presented  most.  

2.1) Poll  about  behaviours  on  watching  football  game  and  football  gambling, 2014 Football  

World  Cup ; upper-secondary  school  and  vocational  student ; their  behaviour  on  spending ; 
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and  behaviour / impacts  of  football  gambling  in  2013  Thailand.  2.2) Knowledge  about  

mental  health  related  to  football  gambling,  respectively.  

3. Role  about  the  provision  of  suggestions.  The  following  were  presented  most : 

3.1) suggestion  to  parents  or  guardians  to  keep  an  eye  on  children  to  prevent  from  

football  gambling ; 3.2) suggestion  about  offender  arrest  of  concerned  agencies ;  

3.3) suggestion  to  football  gamblers  to  realize  disadvantage  of  gambling ; and  

3.4) suggestion  about  the  amendment  of  gambling  law, respectively. 

 Regarding  motivation, it  was  found  the  reporters  of  the  newspaper  focused  on  

serious  newspaper,  non-serious  newspaper   had  motivation  to  present  football  gambling  

news  due  to  the  following : 1.) realization  on  duty  of  mass  media ; 2.)  construction  of  

pride  for  themselves ; and 3.) responsibility  on  assigned  tasks.  The  following  were  factors  

determining  roles  of  the  newspaper  towards  the  presentation  of  football  gambling :  

1.) environmental  factor ; 2.) news  components  on  affect  and  differentiation ; 3.) influence  of  

football  gambling  mafia ; 4.) newspaper  type ; 5.) readers ; 6.) difficulty  in  data  seeking ;  

7.) work  policy ; and  8.) influence  of  advertisement.   
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กติติกรรมประกาศ 

 
  งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากศูนยศึ์กษาปัญหาการพนัน   
คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์  ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต  
อาจารย ์ดร.วสันต ์ ปัญญาแกว้  ท่ีให้ความรู้  ค  าแนะน า  ในการวิจยั  ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจัยขอขอบคุณผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าใน
การศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  ขอกราบขอบพระคุณคุณ
พ่อ-คุณแม่ ท่ีให้การศึกษาแก่ลูกคนน้ี  และขอบขอบคุณคณาจารยค์ณะการส่ือสารมวลชนทุกท่าน 
โดยเฉพาะอาจารย ์ดร.ขวญัฟ้า  ศรีประพนัธ์ ท่ีให้ความรู้เร่ืองการส่ือสารศึกษาและการวิจยั  และ
ขอขอบคุณคุณกิตติราช  คงยก ท่ีประสานงานงานวิจยัช้ินน้ีดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 
  ทา้ยท่ีสุดน้ี  หากมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดประการใด  ผูว้ิจยัขออภัยเป็นอย่างสูงต่อ
ความบกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดนั้น  อีกทั้ง ผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์บา้งไม่มาก 
กน็อ้ย 
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บทที ่1 

บทน า 
 

 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 10 ปี ท่ีผา่นมามีวงเงินท่ีเล่นการพนนัในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็น 3.5 แสนลา้นบาท และ
การพนันท่ีส่งผลกระทบต่อคนไทยมากท่ีสุด คือ การพนันฟุตบอล เน่ืองจากผูเ้ล่นมีอายุน้อยเป็น 
เด็กนักเรียน นักศึกษา  ซ่ึงยงัไม่สามารถพึ่งพาตวัเองทางเศรษฐกิจได ้(เดลินิวส์, 2556 อา้งถึงใน 
ธนาคม พจนาพิทกัษ ์และวิโรจน์  ศรีหิรัญ) 
 ท่ีผ่านมาองค์กรทางสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการพนัน
ฟุตบอลมาอย่างต่อเน่ือง  ทั้งองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
องคก์รส่ือมวลชน  อนัเน่ืองมาจากส่ือมวลชนมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญั คือ หนา้ท่ีในการแจง้ข่าวสาร 
หน้าท่ี ช้ีแจงนโยบาย หน้าท่ีให้การช้ีแนะและให้การศึกษา  และหน้าท่ีเปล่ียนแปลงทัศนะ 
โดยเฉพาะหนงัสือพิมพใ์นฐานะฐานนัดรท่ีส่ีท่ีมีการรายงานเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวในสังคมซ่ึง
มีบทบาทหนา้ท่ีส าคญั คือ การให้ข่าวสาร  การให้ขอ้เสนอแนะ  การให้ความบนัเทิง  และเป็นส่ือ
ในการโฆษณา   
 หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่ในการสร้างสรรคส์ังคมและเป็นส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการกระตุน้สร้างจิตส านึกในโครงการรณรงคท์างสงัคมต่างๆ อาทิ โครงการ
วางแผนครอบครัว  โครงการสูบบุหร่ี  โครงการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร 
(มาลี  บุญศิริพนัธ์, 2556)    
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าว

การพนันฟุตบอล  ว่าหนังสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอลอย่างไร  

และมีการน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอลอยา่งไรบา้ง 

 ท่ีผ่านมามีการศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของหนังสือพิมพ์และการน าเสนอข่าวสารใน

ประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมไทยอย่างหลากหลาย เช่น ส่ิงแวดลอ้ม (บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, 

2546 ; ผสุดี อรุณมาศ, 2541 ; ทศัน์ดาว เฉิดฉาย,2543 ; ฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์,2534) การด าเนินงาน

รัฐบาล (แก้วใจ ศาสตร์ประสิทธ์ิ, 2547 ; วีรเทพ ปรมพุฒิ , 2542 ; อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์, 2546) 

สุขภาพ (กนกพร วงศน่์าน, 2549 ; อดิศยั จารุจินดา, 2547)  ซ่ึงปรากฏผลการศึกษาท่ีเหมือนกนั คือ 

หนงัสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีหลกั คือ การใหข่้าวสาร   
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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนั

ฟุตบอล  ภายหลงัจากการทบทวนวรรณกรรมดา้นทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การวิจยั

คร้ังน้ีมีขอ้แตกต่างจากงานวิจยัท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 บทบาทของหนงัสือพิมพ ์ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอ

ข่าวการพนันฟุตบอล  ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาบทบาทหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนัน

ฟุตบอลมาก่อน 

 การน าเสนอเน้ือหา  ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาการน าเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พนนัฟุตบอล  ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมายงัไม่มีการศึกษาในประเดน็ดงักล่าวมาก่อน 

 แรงจูงใจของส่ือหนังสือพิมพ์  ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนังสือ 

พิมพต่์อการน าเสนอข่าวเร่ืองการพนนัฟุตบอล  ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาในประเด็นดงักล่าวมา

ก่อน 

 ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดบทบาท
ของหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอล  ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ี
ก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการท าข่าวการพนนัฟุตบอลมาก่อน 
 ผูว้ิจัยคาดว่า  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะท าให้ทราบถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการ
น าเสนอข่าวเร่ืองการพนันฟุตบอล  การน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอลท่ีหนังสือพิมพเ์ลือก
น าเสนอ   อีกทั้ง จะท าให้องคก์รหนังสือพิมพเ์กิดความตระหนักถึงบทบาทท่ีพึงมีต่อผูรั้บสารอีก
ดว้ย 

  

1.2 ปัญหาน าการวจิัย 

 1. หนงัสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอลหรือไม่  อยา่งไร 

  2. หนงัสือพิมพมี์การน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอลอยา่งไรบา้ง 

  3. ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพมี์แรงจูงใจต่อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอลอยา่งไรบา้ง 

  4. อิทธิพลท่ีส่งผลกระทบต่อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนันฟุตบอลของส่ือหนังสือ 

พิมพมี์หรือไม่  อยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอล 

  2. เพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอล 

  3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 

  4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย    
  ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตท่ีใชใ้นการศึกษา  ดงัน้ี  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวับท ไดแ้ก่  หนังสือ 
พิมพ์ไทยรัฐ  หนังสือพิมพ์มติชน   และหนังสือพิมพ์สยามกีฬา  ท่ี ตีพิมพ์ระหว่างวัน ท่ี  
28 พฤษภาคม 2557 ถึง วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก 
2014  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวจากหนงัสือพิมพป์ระเภทเนน้ข่าวเบา  หนงัสือพิมพป์ระเภท
เนน้ข่าวหนกั และหนงัสือพิมพป์ระเภทเนน้เน้ือหาเฉพาะดา้นกีฬา     
 

1.5 นิยามศัพท์ 

ข่าวการพนันฟุตบอล หมายถึง การรายงานข่าวสารขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์มาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการพนันฟุตบอล  การจบักุมผูก้ระท าความผิดการพนันฟุตบอล  การรณรงคก์ารพนัน
ฟุตบอล  สถานการณ์การพนันของต่างประเทศในช่วงฟุตบอลโลก  ผลการส ารวจ  ความรู้ดา้น
สุขภาพจิต  การเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจจบัผูก้ระท าความผิด  การเสนอแนะ 
ผูเ้ล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล  การเสนอแนะผูป้กครองให้สอดส่องดูแลบุตร
หลานไม่ใหเ้ล่นพนนัฟุตบอล  การเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนนั     

บทบาทของหนังสือพมิพ์ หมายถึง หนา้ท่ีของหนงัสือพิมพใ์นการให้ข่าวสาร  การใหข้อ้เสนอแนะ  
และการใหก้ารศึกษาในเร่ืองการพนนัฟุตบอลท่ีน าเสนอในรูปแบบข่าว  บทความ  บทบรรณาธิการ   

การน าเสนอข่าวสาร หมายถึง การน าเสนอเน้ือหาข่าวสารขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลใน
หนงัสือพิมพ ์

แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีกระตุน้ใหผู้ส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์ลือกน าเสนอข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการพนนั
ฟุตบอล 
ปัจจัยที่ก าหนดบทบาท หมายถึง ปัจจยัท่ีก าหนดให้ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพไ์ม่เลือกน าเสนอข่าวท่ี
เก่ียวกบัการพนันฟุตบอล หรือปัจจยัท่ีก าหนดให้ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพไ์ม่สามารถน าเสนอข่าวท่ี
เก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลได ้
 



4 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล 

  2. ผลการวิจยัจะท าใหท้ราบถึงการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลท่ีหนงัสือพิมพน์ าเสนอ 

  3. ผลการวิจยัจะท าใหท้ราบถึงแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการท าข่าวการพนนั
ฟุตบอล 

  4. ผลการวิจยัจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอ
ข่าวการพนนัฟุตบอล  
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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  ผูว้ิจยั
ไดน้ าทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา  ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์
2.2 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 
2.3 แนวคิดแรงจูงใจ 
2.4 แนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) 
2.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดเน้ือหาของหนงัสือพิมพ ์
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 โดยมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้  ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิบทบาทหน้าทีข่องหนังสือพมิพ์ 
 รองศาสตราจารย ์มาลี (มาลี  บุญศิริพนัธ์, 2556) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวารสารศาสตร์ กล่าวว่า
หนังสือพิมพ์เป็นส่ือมวลชนท่ีถูกก าหนดให้ท าหน้าท่ีรายงานเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆ 
ภายในสงัคม  ซ่ึงหนงัสือพิมพใ์นฐานะส่ือมวลชนมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. หน้าทีร่ายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวในสังคม (to inform)  
  ถือเป็นหนา้ท่ีหลกัในการเฝ้าติดตามเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
เพื่อน ามารายงานให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ เหตุการณ์ท่ีน ามารายงานนั้นจะผา่นการพิจารณาถึงคุณค่าท่ีเป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อผูอ่้านในรูปแบบของข่าว การรายงานข่าวเท่ากบัการน าเร่ืองราวท่ี
ผูอ่้านไม่สามารถไปเห็นดว้ยตนเองสามารถรับรู้จากการรายงานของนกัข่าวบนหนา้หนงัสือพิมพ ์จึง
เป็นความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อการรายงานขอ้เท็จจริงให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น เท่ียงตรง เป็นกลาง ระมดัระวงัในเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งไม่บิดเบือน 
เพื่อให้ผูอ่้านได้รับขอ้มูลท่ีสามารถตดัสินเร่ืองราวได้แม่นย  า เฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองสลบัซับซ้อน
เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนโดยตรง 
 2. เสนอความคดิเห็นเกีย่วกบัเหตุการณ์ในสังคม (to give opinion)  
  ในการรายงานข่าวสารให้ประชาชนทราบนั้ น ผูส่ื้อข่าวมีโอกาสใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์มากท่ีสุดเปรียบเสมือนตวัแทนประชาชนท่ีไดส้ัมผสักบัเหตุการณ์ และบางสถานการณ์
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อาจมีความซับซ้อนยากท่ีบุคคลทัว่ไปจะเขา้ใจไดง่้าย จึงเป็นหน้าท่ีของหนังสือพิมพโ์ดยตรงใน
การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์เหตุการณ์เร่ืองราวอย่างรอบคอบ สามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
นั้ นๆ ให้ผูอ่้านได้รับรู้อย่างมีเหตุและผล เป็นธรรม น่ารับฟังพอท่ีผูอ่้านสามารถน ามาวินิจฉัย
ตดัสินใจเก่ียวกับแนวโน้มของเหตุการณ์เหล่านั้นได้มากข้ึน โดยเฉพาะในระบบท่ีประชาชนมี
หนา้ท่ีใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งผูแ้ทนเขา้ไปบริหารประเทศแทนตน ความคิดเห็นของหนงัสือพิมพจ์ะ
ปรากฏในขอ้เขียนต่างๆ ในรูปแบบบทความ สารคดี คอลมัน์ต่างๆ ท่ีมีช่ือผูเ้ขียนก ากบัอยูด่ว้ยเสมอ 
ดงันั้น ความคิดเห็นท่ีปรากฏในขอ้เขียนใดๆ จึงเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียนเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้
ความเห็นในขอ้เขียนท่ีเรียกว่า “บทบรรณาธิการ” ท่ีเป็นทัศนะมาจากความเห็นชอบของกอง
บรรณาธิการหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบั 
 3. ให้ความผ่อนคลาย/สาระบันเทงิแก่ผู้อ่าน (to entertain) 
  นอกจากการให้ข่าวสารให้ความคิดเห็นแลว้ หนังสือพิมพ์ยงัท าหน้าท่ีช่วยผ่อน
คลายความเครียดของผูอ่้านจากความรีบเร่งในชีวิตประจ าวนั หน้าท่ีในการให้ความบนัเทิงของ
หนงัสือพิมพมิ์ไดห้มายถึงการน าเสนอเร่ืองเริงรมย ์นวนิยาย หรือเร่ืองราวจินตนาการต่างๆ แต่เป็น
ลกัษณะการใหค้วามผอ่นคลายท่ีผูอ่้านไดรั้บเม่ืออ่านหนงัสือพิมพแ์ลว้ ไดรั้บการตอบสนองเก่ียวกบั
ความอยากรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีตนไม่สามารถประสบด้วยตนเอง ขณะเดียวกันการอ่านข่าวบาง
ประเภทในหนังสือพิมพก์็สามารถช่วยให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินไปกบัสาระท่ีไดรั้บจากการอ่าน
เน้ือหานั้นดว้ยเช่นกนั 
  เน้ือหาสาระท่ีอยู่ในภาระหน้าท่ีของนักวารสารศาสตร์ต้อง เป็นเร่ืองจริงมี
ขอ้เท็จจริงท่ีสัมผสัไดเ้สมอ แมว้่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสาระบนัเทิงก็ตาม การเสนอข่าวในวงการ
บนัเทิงก็ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในแวดวงการบันเทิงท่ีมีคุณค่าของความเป็นข่าว การเสนอ
บทความบทวิจารณ์ด้านการบนัเทิงก็ควรเป็นไปอย่างมีสาระและเป็นกลาง พอท่ีจะสร้างความ
น่าเช่ือถือให้แก่ผูอ่้านไดด้ว้ยเช่นเดียวกบัข่าวประเภทอ่ืนๆ ขอ้มูลเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ่้านในการเลือกบริโภคส่ิงบนัเทิงท่ีมีคุณภาพได ้เช่น การอ่านข่าวหรือบทวิจารณ์เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจชมภาพยนตร์ หรือดูละครเร่ืองท่ีก าลงัเป็นข่าวกล่าวขวญักนัอยู ่การท าหนา้ท่ีดา้นให้ความ
บนัเทิงนั้น หนงัสือพิมพต์อ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อการพิจารณาเร่ืองท่ีมีสาระเป็นประโยชน์
ต่อผูอ่้านอย่างบริสุทธ์ิใจในมุมมองของผูอ่้านเป็นหลกั มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของผูผ้ลิต ของนัก
ธุรกิจหรือการใชพ้ื้นท่ีเพื่อโฆษณา (promote) ละครหรือภาพยนตร์โดยอาศยัประโยชน์ถือโอกาส
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูอ่้าน 
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 4. เป็นส่ือกลางโฆษณาสินค้าให้ผู้บริโภค (to advertise) 
  การโฆษณาเป็นหน้าท่ีของหนังสือพิมพใ์นสังคมระบบทุนนิยมแบบเสรีประชา  
ธิปไตย กล่าวคือ หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนท่ีปลอดจากการควบคุมสั่งการโดยรัฐหรือกลุ่มบุคคล
ใดโดยเฉพาะ จึงตอ้งบริหารงานในลกัษณะของธุรกิจท่ีตอ้งลงทุนและแสวงหาก าไร  การขายเน้ือท่ี
เพื่อเผยแพร่โฆษณาสินคา้ในหนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นวิธีการหน่ึงท่ีสร้างรายไดจุ้นเจือใหธุ้รกิจอยูร่อด
ไดป้ระการหน่ึง อีกประการหน่ึงยงัเป็นการลดตน้ทุนท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถซ้ือหนงัสือพิมพ์
อ่านไดใ้นราคาไม่แพงจนเกินไป และยงัเอ้ือให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสทราบความเคล่ือนไหวเก่ียวกบั
สินคา้ท่ีผลิตข้ึนในตลาด สามารถตดัสินใจเลือกสินคา้ไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตน ส่ิงท่ี
เห็นไดช้ดัเจนก็คือ การลงโฆษณาในหนังสือพิมพท์ าให้หนังสือพิมพมี์ส่วนกระตุน้เศรษฐกิจใน
ประเทศให้เดินสะพดัเติบโตได้ทางหน่ึงด้วย โดยหลกัการแลว้ การโฆษณาช่วยเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกและตดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคาท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 
 การท าหน้าท่ีทั้ง 4 ประการของหนังสือพิมพ ์เท่ากบัสร้างการรับรู้ให้ผูอ่้านมีความรู้ใน
เร่ืองรอบตวัมากข้ึน นบัเป็นบทบาทใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนพร้อมกนัไป จึงถือเป็นหนา้ท่ีพื้นฐาน
ของส่ือมวลชนท่ีตอ้งปฏิบติัให้สมบูรณ์ครบถว้นอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบในการรายงานข่าวซ่ึง
เป็นหน้าท่ีหลักของวิชาชีพวารสารศาสตร์ท่ีต้องถือปฏิบัติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะ
นักหนังสือพิมพเ์ป็นตวัแทนส่ือข่าวสารท่ีตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเบ้ืองตน้ หา
ไม่เช่นนั้นแลว้หนงัสือพิมพก์เ็ปรียบเหมือนกระดาษเป้ือนหมึกท่ีปราศจากความหมายอยา่งส้ินเชิง 
 นอกจากหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ทั้ ง 4 ประการแล้ว ท่ีผูกพันแนบเน่ืองอยู่กับชีวิต 
ประจ าวนัของประชาชนแลว้ การท าหนา้ท่ีเหล่าน้ียอ่มตามมาดว้ยบทบาทต่างๆ ทางสังคม หนงัสือ 
พิมพมี์บทบาทอย่างส าคญัทั้งในดา้นการจรรโลง หรือบัน่ทอนสังคมไดพ้อๆกนั หากนักหนังสือ 
พิมพ์ขาดความส านึก ไม่ตระหนักถึงความส าคญัของวิชาชีพตนต่อสังคมแลว้ การท าหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนย่อมไม่มีคุณค่าใดๆ ในทางท่ีจะช่วยสร้างเสริมสังคมท่ีดีได ้แมค้  ากล่าวท่ีว่า “หนังสือ 
พิมพคื์อกระจกสะทอ้นสังคม” จะเป็นความจริงท่ีโตแ้ยง้ไม่ไดก้็ตาม แต่ขอ้ความดงักล่าวยงัสะทอ้น
ถึงความส าคญัอยา่งเห็นไดช้ดัในบทบาทการเป็นกระจกส่องสะทอ้นสังคมท่ีเป็นจริงให้ปรากฏได้
ชดัเจนขนาดไหนหรือไม่ดว้ย ขณะเดียวกนัก็แสดงถึงบทบาทของหนงัสือพิมพท่ี์อาจไม่ใช่กระจก
วิเศษท่ีสามารถสะทอ้นภาพท่ีเลวร้ายบิดเบ้ียวใหก้ลายเป็นภาพท่ีสวยงามตามจินตนาการหรือเป็นไป
ในทางท่ีตรงขา้มไดเ้สมอไป ซ่ึงแน่นอนว่าข้ึนอยู่กบัคุณภาพของผูถื้อกระจกนั้นเองด้วย เพราะ 
ฉะนั้น การท าหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์จึงตอ้งพยายามสะทอ้นภาพท่ีเป็นจริงให้ชัดเจนมากท่ีสุด 
ความคาดหวงัให้หนังสือพิมพ์แสดงบทบาทของการจรรโลงสังคมนั้ นถือเป็นเร่ืองของความ
คาดหวงัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ให้เป็นไปอย่างเท่ียงตรง มีส านึกต่อความถูกตอ้ง 
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ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมากกว่าจะมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวและเหตุน้ีเองท่ีหนังสือพิมพถู์กจดัให้เป็นธุรกิจประเภทก่ึงสถาบนัสาธารณะ 
(quasi public institution) 
 บทบาทท่ีมาพร้อมกบัภาระหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์ประกอบดว้ยภารกิจหลายประการซ่ึง
บางคร้ังก็ตกเป็นเป้าการวิพากษว์ิจารณ์ถึงความถูกความควรและความเหมาะสมในแต่ละมุมมอง
ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ดงันั้น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพจึ์งมกัหา
ขอ้ยติุอยา่งเบด็เสร็จไดย้าก แต่ก็นบัเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเสียงสะทอ้นกลบั (feedback) จากผูอ่้านย่อมมีผลดี
ต่อการพฒันาการของวิชาชีพหนงัสือพิมพไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ในเวลาเดียวกนัก็สะทอ้นให้เห็นถึงความ
สนใจของประชาชนท่ีเร่ิมรู้จกัใชสิ้ทธิการมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงในท่ีสุดน่าจะถึงจุดท่ีคาดหมายให้
ผูบ้ริโภคหนังสือพิมพเ์ป็นพลงัส าคญัในการตรวจสอบควบคุมหนังสือพิมพใ์ห้ มีคุณภาพไดดี้กว่า
การควบคุมโดยอ านาจใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ี ฮาโรลด ์ลาสเวลล ์(Harold Lasswell) ไดก้ล่าวถึงบทบาทท่ี
เป็นพนัธกิจแนบเน่ืองอยูก่บัการท าหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพไ์ว ้4 ประการ คือ 
 1. บทบาทการเฝ้าระวัง/สังเกตการณ์สังคม (Social surveillance)  
  หนังสือพิมพ์ท าหน้าท่ีเสมือนหน่ึงผูส้ังเกตการณ์ทางสังคม ระแวดระวงัคอย
สอดส่องความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม แลว้น ามารายงานให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวเหล่านั้นอยา่งทนัเหตุการณ์ การเฝ้าระวงัน้ีครอบคลุมทุกเร่ืองตั้งแต่เร่ืองเลก็
จนถึงเร่ืองใหญ่ เช่น การเตือนภยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ การใหส้ัญญาณอนัตรายอนัอาจเกิด
จากส่ิงท่ีคาดไม่ถึง หรือแมแ้ต่การรายงานความเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มวยัรุ่น ปัญหาความผิดปกติทางเพศ ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์
ใหป้ระชาชนไดรู้้จกัการพิทกัษป์กป้องตนเองแลว้ ยงัเป็นอุทาหรณ์ในการหาทางออกจากปัญหายาม
วิกฤติ รวมถึงการรู้จกัใชชี้วิตอยา่งรอบคอบดว้ย 
 2. บทบาทการเช่ือมโยงหน่วยต่างๆ ในสังคม (Correlation of parts of society) 
  ในการรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวของหนังสือพิมพ์ไดก่้อให้เกิดการรับรู้
เร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกหน่วยอณูของสังคม การเสนอความคิดเห็นของหนงัสือพิมพช่์วยใหผู้อ่้าน
สามารถขยายโลกทศัน์ ความรู้ ความคิด มองเห็นประเด็นปัญหาท่ีมีผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ส่วนอ่ืนๆ ของสังคม การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ของหนังสือพิมพท์ าให้สังคมไดม้องเห็นความ
เช่ือมโยงของเหตุการณ์กบัผลประโยชน์ของสาธารณะทั้งท่ีเป็นผลดีหรือผลเสียได ้เช่น แผนการ
ปรับโครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน (privatization) โดยน าหุ้นเขา้ขายในตลาด
หลกัทรัพยท์  าให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งตอ้งพยายามเพิ่มรายไดเ้พื่อให้มูลค่าหุ้นดีข้ึน แต่ก็ย่อมมี
ผลกระทบถึงประชาชนท่ีตอ้งจ่ายค่าไฟในราคาแพงข้ึน หรือการบริหารราชการท่ีผิดพลาด การ
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ทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรทางสังคมเป็นเหตุให้คนไทยต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนกระทบถึงการเสียภาษีในอตัราสูงข้ึน และยงัมีผลให้การ
พฒันาประเทศไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร เป็นตน้ 
  ดงันั้น หนงัสือพิมพจึ์งมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารความคิดเห็นใหมี้สาระ เพื่อช้ี
ใหผู้อ่้านเลง็เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นองคร์วม 

 3. บทบาทการถ่ายทอดมรดกสังคม (Transmission of the social heritage)  
  หนังสือพิมพแ์ละส่ือมวลชนมีศกัยภาพในการส่ือสารส่งทอดคุณค่า บรรทดัฐาน 

ค่านิยมทางวฒันธรรมของสังคมระหว่างกลุ่มสังคมจากยุคหน่ึงไปสู่อีกยุคหน่ึง การน าเสนอ
บทความวิเคราะห์ทางการเมืองท าให้ผูอ่้านรุ่นหลงัไดรั้บรู้ถึงวฒันธรรมการเมืองแบบไทยๆ ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั การเสนอสารคดีวิถีชีวิตไทยท าให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทยและ
ค่านิยมของสังคมไทยในแต่ละยุค  ภาพยนตร์ไทยเร่ืองโหมโรงสะทอ้นถึงคุณค่าอย่างลึกซ้ึงของ
วฒันธรรมไทย ดนตรีไทย ตลอดจนความละเอียดอ่อนในความคิดจิตใจของคนไทยท่ีฝังรากลึกมา
แต่อดีต รวมถึงการถ่ายทอดทศันคติและพฤติกรรมของสังคมไทยท่ีเป็นมรดกตกทอดมาในแต่ละ
รุ่น หนังสือพิมพ์มีบทบาทเป็นส่ือกลางการท าหน้าท่ีส่งทอดความคิด ค่านิยม คุณค่าท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของสังคมดว้ยการน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงมีส่วนกระตุน้ส่งเสริมให้ชนรุ่นหลงัมีความรู้ความภูมิใจ และแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมรักษา
วฒันธรรมท่ีดีต่อไป หนังสือพิมพจึ์งตอ้งแสดงบทบาทการถ่ายทอดมรดกของสังคมดว้ยการให้
ความส าคญัต่อการเสนอสัดส่วนเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 4. บทบาทการให้ความบันเทิง (Entertainment) 
  การท าหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพม์กัไดรั้บความคาดหวงัจากผูอ่้านในดา้นความผอ่น
คลายจากการอ่านหนังสือพิมพ์ด้วย แมว้่าหนังสือพิมพ์จะมีเอกลกัษณ์การเป็นส่ือข่าวสาร แต่ก็
สามารถกลัน่กรองเสนอเน้ือหาประเภทสาระบนัเทิงท่ีประเทืองปัญญาผูอ่้านมากกว่าการเสนอเร่ือง
เริงรมย ์เช่น รายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับความบันเทิงในรูปแบบข่าว บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์ 
เก่ียวกบัภาพยนตร์ ละคร การแสดง หนงัสือน่าอ่าน ผลงานทางศิลปะ การประดิษฐ ์ฯลฯ รวมถึงการ
เสนอสารคดีท่องเท่ียว สารคดีมรดกไทย หรือสารคดีการผลิตภาพยนตร์ไทย เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั
ควรแสดงบทบาทเป็นส่ือกลางความคิดเห็นเก่ียวกบัความบนัเทิงดา้นต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดพฒันาการท่ี
ดีในวงการบนัเทิงดว้ย 
   



10 

 

 นอกจากน้ี สรลกัษณ์ (สรลกัษณ์ ตนัเสียงสม, 2542) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการน าเสนอ
เน้ือหาด้านการท่องเท่ียวไทยของหนังสือพิมพ์รายวนักับความตอ้งการของผูอ่้าน ผลการศึกษา 
พบวา่ หนงัสือพิมพมี์หนา้ท่ีตามความคาดหวงัของสงัคมดงัน้ี 

 1. หน้าทีใ่นการให้ข่าวสาร (to inform)  
  ถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัอนัดบัแรกของหนงัสือพิมพท่ี์จะตอ้งเสาะแสวงหาขอ้เทจ็จริง

ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ มีพยานหลกัฐานอา้งอิงไดเ้สมอ เพื่อน าเสนอแก่ผูอ่้านอยา่งเท่ียงธรรมตามความ
เป็นจริง ไม่บิดเบือนทั้งโดยอคติส่วนตวั หรือมุ่งประโยชน์ทางการคา้ 

 2. ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัว (to alert)  
  โดยด ารงฐานะคลา้ยคนยามท่ีคอบตรวจสอบความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ 

เพื่อน าเสนอผูอ่้านในทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญั เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตวัและไม่ประมาท 
 3. ช่วยตีความหมายของข่าว (to interpret)  

  สืบเน่ืองจากความซบัซอ้นของข่าวสารท่ีเกิดข้ึน ท าให้มีความจ าเป็นท่ีนกัหนงัสือ 
พิมพจ์ะตอ้งช่วยอธิบายความหมายของข่าว เน่ืองจากการบอกว่ามีอะไรเท่านั้นยงัไม่พอ แต่หนงัสือ 
พิมพจ์ะตอ้งเอาขอ้เทจ็จริงนั้นมาเขียนทศันะในการมองข่าวตามประสบการณ์เฉพาะของตน เพื่อให้
ผูอ่้านเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความหมายอยา่งไร 

 4. ช่วยให้การศึกษาแก่ผู้อ่าน (to educate)  
  ถือเป็นหน้าท่ีท่ีมีความส าคญัยิ่ง โดยเฉพาะส าหรับสภาพสังคมท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่ยงัห่างไกลจากข่าวสารความรู้ต่างๆ หนังสือพิมพท่ี์ดีจึงถือเสมือนครูของผูอ่้าน สามารถให้
การศึกษานอกระบบโดยการจดัแบ่งเน้ือหาไปตามความสนใจของผูอ่้าน 

 5. ช่วยน าผู้อ่าน (to lead/to persuade)  
  หนังสือพิมพส์ามารถแสดงความเป็นผูน้ าทางความคิดเห็น ท่ีคอยช้ีแนะผูอ่้านให้

คิดและกระท า หรือละเวน้การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแต่ทั้งน้ีการแสดงออกซ่ึงความเห็นส่วนบุคคล 
จะตอ้งยนือยูบ่นความรับผดิชอบต่อผลสะทอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในสงัคมดว้ย 

 6. จัดเวทีของการแสดงความคดิเห็น (to provide a forum)  
  การด ารงรักษาความเป็นกลาง หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากความล าเอียงใน
เหตุการณ์ท่ีมีปัญหาขดัแยง้ ถือเป็นคุณสมบติัอนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้เกิดข้ึนเป็นเบ้ืองแรก 
นกัหนงัสือพิมพต์อ้งใจกวา้ง และยติุธรรมในการท่ีจะเสนอเวทีโตแ้ยง้ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ท่ีต่างทศันะกนั 
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 7. ให้ส่ิงบันดาลใจ (to inspire)  
  หนงัสือพิมพมี์โอกาสท่ีจะช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการชกัน า

ให้สังคมรู้จักถึงการแบ่งปันช่วยเหลือผูป้ระสบทุกข์ยาก ด้วยการเป็นส่ือกลางในการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ทางการกศุล และขณะเดียวกนักแ็สดงวา่นกัหนงัสือพิมพไ์ม่ใช่เป็นเพียงผูไ้ปขดุ
คุย้ความชัว่ร้ายของสังคมมาตีแผเ่ท่านั้น หากยงัสามารถมาท างานท่ีเป็นการสร้างสรรคแ์ละจรรโลง
สงัคมใหน่้าอยูย่ิง่ข้ึน 

 8. ให้ความบันเทิง (to entertain)  
  จะเห็นไดว้่าหนา้ท่ีในการให้ความบนัเทิงนั้น มีบทบาทเด่นชดัมากข้ึนในปัจจุบนั 

สาเหตุอาจเป็นดว้ยการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจส่ิงพิมพ ์
 ดงันั้น  ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะห์การแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเร่ืองการพนัน

ฟุตบอลผา่นเกณฑว์ิเคราะห์ ดงัน้ี   

  บทบาทในการให้ข่าวสาร  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวสารขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นข่าว ดงัน้ี มาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนนัฟุตบอล   การจบักุมผูก้ระท าความผิด

การพนันฟุตบอล   การรณรงค์การพนันฟุตบอล  สถานการณ์การพนันของต่างประเทศในช่วง

ฟุตบอลโลก 

 บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ   โดยพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น  การช้ีแนะ   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นข่าว ดงัน้ี  เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจจบัผูก้ระท าความผิด  

เสนอแนะผูเ้ล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล  เสนอแนะผูป้กครองให้สอดส่องดูแล

บุตรหลานไม่ใหเ้ล่นพนนัฟุตบอล  เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนนั 

 บทบาทในการให้การศึกษา  โดยพิจารณาจากการให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นข่าว 

ดงัน้ี ผลการส ารวจและความรู้ดา้นสุขภาพจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอล 

 
2.2 แนวคดิเศรษฐศาสตร์การเมือง 
 Marx (Karl Marx) นักคิดชาวเยอรมันเป็นบุคคลส าคญัในการวางรากฐานทางทฤษฎี
ใหแ้ก่แนวคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นสงัคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์  ไดว้างระบบคิดไวว้่า 
“ส่ือ” คือ ปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ในระบบ
น้ีปัจจยัการผลิตจะถูกครอบครองแบบผกูขาดโดยชั้นนายทุน  ชนชั้นน้ีครอบครองความเป็นเจา้ของ
แต่ผูเ้ดียวและจะใช้ปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีเพื่อสนองผลประโยชน์และความตอ้งการของกลุ่มตน   
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ชนชั้นนายทุนครอบครอง “ส่ือ” ต่างๆ เพื่อเผยแพร่กระจายความคิดและโลกทศัน์แบบทุนนิยม
ออกไปยงัประชาชนกลุ่มต่างๆ ของสังคม  โดยปิดโอกาสไม่ให้มีการเสนอความคิดเห็นอนัเป็น
ปฏิปักษ์ต่อทุนนิยม  แนวคิดรากฐานของ Marx ดงักล่าวน้ี  เป็นท่ีรู้จกักันต่อมาในนามว่า “ลทัธิ
มาร์กซ์” หรือ “วิธีแบบมาร์กซิสต์” (กาญจนา แก้วเทพ อา้งถึงใน น ้ ามนต์  พรหมเป่ียม, 2541)  
ซ่ึงหลงัจากยคุสมยัของ Marx แลว้กไ็ดมี้การแบ่งค่ายในกลุ่ม Marxists ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ   

1. กลุ่ม Political Economy of Media มีแนวคิดหลักซ่ึงสืบทอดประเพณีของ Marx 
ท่ีให้น ้ าหนักความส าคญัแก่การวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจการเมืองเป็นหลกัเพราะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ของสังคม  โดยถือว่ามิติเร่ืองความคิด จิตส านึก อุดมการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งต่อเน่ืองตามมาในฐานะท่ีเป็นโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) 

2. กลุ่ม Neo Marxist เป็นกลุ่มท่ีท าการพฒันายกเคร่ืองแนวคิดของ Marx โดยจะเน้น 
ความส าคญัในการคิดวิเคราะห์มิติด้านวฒันธรรม ความคิด อุดมการณ์ เป็นหลกัมากกว่าเร่ือง
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองเพราะเล็งเห็นถึงอิทธิพลของโครงสร้างส่วนบนท่ีสามารถธ ารงรักษา
และให้ความชอบธรรมระบบท่ีก าลังเป็นอยู่ (Reproduction) รวมทั้ งยงัมั่นใจว่าหากไม่มีการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของโครงสร้างส่วนบนน้ี  การเปล่ียนแปลงสงัคมโดยส่วนรวมจะเป็นไปไม่ได ้

หากมุ่งพิจารณาไปท่ีแนวคิดหลกัของกลุ่ม Political Economy of Media แลว้ Garnham 
(1986) อธิบายไวว้่าแนวความคิดตามทฤษฎีน้ีเน้นย  ้าถึงความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
กบัระบบเมืองและเช่ือมโยงประเด็นปัญหาว่าใครเป็นผูค้วบคุมส่ือ  โครงสร้างเก่ียวกบัความเป็น
เจา้ของในการส่ือสารมวลชนเป็นอย่างไร  ระบบส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเป็นธุรกิจมีกลไกการ
ท างานอย่างไร  นักวิชาการในแนวน้ีเช่ือว่าระบบเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการก าหนด
ระบบส่ือสารมวลชน  เพราะส่ือและเน้ือหาข่าวสารส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดยระบบเศรษฐกิจและ
รับใชร้ะบบน้ีเป็นหลกัใหญ่ 

จากสภาวะท่ีส่ือมวลชนด าเนินการอยาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  
แนวคิดแบบ Political Economy of Media จึงท านายว่าปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้
ไดแ้ก่ 

- ส่ือท่ีด าเนินการอย่างอิสระจากระบบทุน (ไม่หวงัก าไร) หรือจากนายทุนจะลม้หาย
ตายจากไป  ส่ือท่ีตอ้งการจะเอาชีวิตรอดอยูต่่อไปจะท างานอยา่งมีอิสระนอ้ยลงทุกที 

- จะเกิดการรวมศูนยข์องตลาดในทุกระดบั  ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนยข์องทุนหรือการ
กระจุกตวัของส่ือท่ีจะมีมากจนถึงระดบัเกิดการผกูขาดโดยผูผ้ลิตส่ือมวลชนไม่ก่ีราย 

- ผูท้  างานส่ือจะตอ้งใช้กลยุทธ์การผลิตท่ีลดความเส่ียงให้น้อยท่ีสุด เช่น การน าเอา
ละครโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ท่ีเคยสร้างมาแลว้จนผูช้มรู้จกักนัอยา่งดีมาสร้างใหม่อยา่งซ ้ าซาก  ท า
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ให้ไม่มีใครกล้าแหวกตลาดหรือทวนกระแสออกไป  สุนทรียะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
กลายเป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก 

- มีการลงทุนในสาขาท่ีท าก าไรนอ้ย เช่น การท ารายการสารคดีดีๆ ทางโทรทศัน์จะลด
นอ้ยลง  นายทุนทุกรายจะหันไปผลิตรายการเกมโชว ์ ละคร  ท่ีให้ก าไรงาม  ผลท่ีตามมา คือ กลุ่ม
ผูช้มท่ีมีอ านาจในการซ้ือนอ้ยหรือไม่มีการซ้ือ เช่น เด็ก ผูสู้งอาย ุจะกลายเป็นกลุ่มคนท่ีไม่มีผลงาน
ส่ือส าหรับตวัเอง 

- เน้ือหาของข่าวสารจะมีลกัษณะไม่สมดุลทางการเมือง  ทั้งน้ี เพื่อเอาใจเจา้ของทุนซ่ึง
มกัเป็นผูท่ี้มีอ  านาจทางการเมือง (กาญจนา แกว้เทพ อา้งถึงใน น ้ามนต ์ พรหมเป่ียม, 2541) 

ฉะนั้น การศึกษาในแนวทางของกลุ่มน้ีจึงมุ่งมกัไปท่ีปัญหาการกระจุกตวัในอุตสาหกรรม
ส่ือสารมวลชนแลมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ของการผูกขาดในธุรกิจส่ือสารมวลชนในสังคม
อุตสาหกรรมหรือก าลงัพฒันาเป็นอุตสาหกรรม  ซ่ึงการผูกขาดน้ีส่งผลให้ความหลากหลายของ
รูปแบบและเน้ือหาของส่ือมีไม่มากนกั 

ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต ์(2538) ไดอ้ธิบายหนา้ท่ีและวตัถุประสงคข์องส่ือสารมวลชนตาม
แนวคิดของมาร์กซิสต์ซ่ึงใช้เป็นบทสรุปการอภิปรายแนวคิดทฤษฎีส่ือสารมวลชนแนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ดงัภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือสารมวลชน 

เจา้ของส่ือสาร ชนชั้นปกครอง 

ประชาชนผูรั้บข่าวสาร Mass Communication 

เศรษฐกิจการเมือง 

สังคม 

ครอบง าทางความคิดและ

ควบคุมทางอุดมการณ์ 

เพื่อการด ารงอยูข่อง

โครงสร้างชั้นบน 

ก าไร 

ถูกครอบง า 

อ านาจ 

ผูรั้บใชอ้  านาจ 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงหนา้ท่ีและวตัถุประสงคข์องส่ือสารมวลชนตามแนวคิดของมาร์กซิสต ์



14 

 

 เม่ือกล่าวถึงส่ือหรือการส่ือสารแลว้  จุดเนน้ของส านกัเศรษฐศาสตร์การเมืองจะสนใจการ
ส่ือสารท่ีผ่านส่ือมวลชนเป็นหลกั  นักวิชาการส านักน้ีพิจารณาว่าส่ือมวลชนมีสถานะสองด้าน 
กล่าวคือ ดา้นหน่ึง ส่ือมวลชนเป็นปัจจยัการผลิตทางเศรษฐกิจและการเมือง หรือเป็นรูปแบบองคก์ร
ธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีตอ้งท าก าไร  กบัอีกดา้นหน่ึงส่ือมวลชนยงัเป็นปัจจยัการผลิตทางความคิดหรือเป็น
แหล่งผลิตจิตส านึกให้กบัมวลชนและภายใตส้ถานะดงักล่าวส านกัเศรษฐศาสตร์การเมืองจะสนใจ
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะสามเศร้า ดงัน้ี (กาญจนา  แกว้เทพ และสมสุข  หินวิมาน, 2551) 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองไดใ้ห้ค  าอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
เศรษฐกิจกบัการส่ือสารไว ้6 ประเดน็ ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างเศรษฐกจิถือเป็นตัวแปรต้นในการวเิคราะห์สังคม 
  กล่าวคือ ทุกคร้ังท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสถาบนัต่างๆ ของสังคม (Social 
institutions) นักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเช่ือว่า  เหตุปัจจยัเบ้ืองตน้มาจากการก าหนดของ
สถาบนัเศรษฐกิจ เช่น กรณีของราคาน ้ ามนัท่ีถูกก าหนดโดยต่างชาตินั้น ทุกคร้ังท่ีมีการข้ึนราคาและ
น ้ ามนัแพงจะกลายเป็นเง่ือนไขไปก าหนดความเป็นไปของสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งหมด  หรือในช่วงท่ี
เศรษฐกิจฟองสบู่ของไทยแตกตวัออกในปี 2540 กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไดป้รับขนาน 
ใหญ่ อาทิ ละครประเภทท่ีเดินทางไปถ่ายท าต่างประเทศเร่ิมหายไปจากหน้าจอ  แต่เน้ือหาละคร
แนวส านึกรักบา้นเกิดหรือยอ้นกลบัสู่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชนบทกลบัเพิ่มมากข้ึน 
 2. ส่ือมีฐานะเป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึง (media as industry) 
  ในขณะท่ีเศรษฐกิจเป็นตวัแปรก าหนดสถาบันอ่ืน  แมแ้ต่กรณีของส่ือต่างๆ ก็
เช่นกัน  จะมีลักษณะท่ีถูกเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนด (economic determinism of media) ซ่ึงผลท่ี
ตามมาก็คือ กลไกทางเศรษฐกิจจะเขา้ไปก ากบัความเป็นสถาบนัของส่ือ เน้ือหาและผลผลิตของส่ือ
และวีการท างานของส่ือ  ตวัอย่างเช่น ในกรณีของรายการท าอาหารทางโทรทศัน์สินคา้ผูอุ้ปถมัภ์
รายการจะมีบทบาทในการก าหนดเน้ือหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคต่์างๆ ในรายการ (อาทิ หาก
สปอนเซอร์เป็นสินคา้ประเภทน ้ าปลาหรือน ้ ามนัหอย  ผูช้มก็จะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นเชฟสาธิตการ

โครงสร้างเศรษฐกิจ 

ผลผลิตส่ือ อุตสาหกรรมส่ือ 

ภาพท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเศรษฐกิจกบัการส่ือสาร 



15 

 

ท าอาหารประเภทขนมหวาน  เน่ืองจากไม่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑสิ์นคา้ดงักล่าว) 
หรือในตรรกะของการท าข่าวก็เช่นเดียวกันท่ีมักเน้นคุณค่า ความรวดเร็ว และความสดใหม่ 
(immediacy and recency) ก็เน่ืองมาจากคุณลกัษณะท่ีส าคญัของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเน้นการ
แข่งขนักนัอยา่งสูง  หรือในกรณีของการจดัองคก์รการท างานส่ือมวลชนทุกประเภทท่ีเนน้ลกัษณะ
การแบ่งงานกันท า (division of labour) ก็เน่ืองมาแต่ว่าเหตุผลของระบบทุนนิยมท่ีเช่ือมั่นว่า
โครงสร้างองคก์รดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุดในการท างาน 
 3. ส่ือเป็นระบบธุรกจิชนิดหน่ึง 
  ในขณะท่ีนักทฤษฎีสายหน้าท่ีนิยม (functionalism) อย่าง ฮาโรลด์ ลาสเวลล ์
(Harold Lasswell) หรือ ชาร์ลส์ ไรท์ (Charles Wright) เห็นว่าส่ือมวลชนท าหน้าท่ีต่างๆ มากมาย
ให้กบัสังคม อาทิ หน้าท่ีให้ข่าวสาร  ความรู้  ความบนัเทิง ฯลฯ แต่ทว่า นักทฤษฎีมาร์กซิสม์สาย
เศรษฐศาสตร์การเมืองกบัวิจารณ์ว่าทศันะแบบน้ีมีลกัษณะเพอ้ฝันและมองโลกแง่ดีเกินไป  เพราะ
แท้จริงแลว้ส่ือมวลชนเป็นเพียงระบบธุรกิจชนิดหน่ึงเท่านั้ น  และการท่ีเป็นระบบธุรกิจท าให้
ส่ือมวลชนมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
  3.1 การก าหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ก าไร (profit-oriented) เช่น ถา้มีการเปิดหัว
นิตยสารสตรีข้ึนมาฉบบัหน่ึง  เป้าหมายของผูผ้ลิตก็คือยอดจ าหน่ายและรายรับจากการขายหน้า
โฆษณาเท่านั้น  
  3.2 มีการแข่งขันสูง (competition) อนัหมายความว่า ถา้ธุรกิจไดเ้ร่ิมตน้สายพาน
การผลิตข้ึนแลว้ นอกจากจะไม่สามารถหยุดลงง่ายๆ แลว้  ยงัตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
ตลาดเดียวกัน  ดังกรณีของค่ายเพลงใหญ่อย่าง Grammy และ RS ท่ีมีการแตกตวัเป็นบริษทัเล็ก
ยอ่ยๆ กเ็พื่อการแข่งขนักบัอีกค่ายเพลงอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  3.3 มีความอิสระน้อยลง เน่ืองจากวิธีคิดท่ีว่ายิ่งส่ือมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมมาก
เท่าใด  อิสรภาพและความรับผดิชอบต่อสังคมก็จะยิง่ลดนอ้ยลง อาทิ การเกิดข้ึนของวฒันธรรม คิว
เพลง ในวิทยยุคุหน่ึงท่ีก าหนดใหน้กัจดัรายการตอ้งเปิดเฉพาะเพลงโปรโมทของบางค่ายเทปเท่านั้น  
หรือในกรณีของรายการ sit-com ทางโทรทศัน์ปัจจุบนัท่ีเน้ือหาถูกบีบบงัคบัให้มีฉากร้านช าอยูทุ่ก 
รายการเพราะเป็นช่องทางขายสินคา้ไดง่้ายท่ีสุด 
  3.4 เกดิการรวมศูนย์ของตลาดทุน  ซ่ึงน าไปสู่การผกูขาด (monopoly) โดยเจา้ของ
ธุรกิจเพียงไม่ก่ีราย อาทิ กรณีของเครือโรงภาพยนตร์ท่ีมีอยูไ่ม่ก่ีเครือหรือกรณีเคเบ้ิลทีวีของไทยซ่ึง
ผกูขาดรวมศูนยอ์ยูเ่พียงเจา้เดียว 
  3.5 ต้องลดความเส่ียงให้ได้มากทีสุ่ด เน่ืองจากส่ือมีสถานะเป็นระบบธุรกิจ  จึงตอ้ง
หาหลกัประกนัท่ีจะจดัการความเส่ียงให้ไดม้ากท่ีสุด  แมว้่าจะตอ้งลดคุณค่าทางศิลปะลงบา้งก็ตาม  
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อาทิ ในการคดัเลือกตวัดารานักแสดงท่ีบางคร้ังนายทุนจะสนใจดาราท่ีเป็นแม่เหล็กดึงดูดมากกว่า
ความเหมาะสมกบับุคลิกของตวัละครในเร่ือง 
  3.6 ผู้รับสารรายย่อยมักหมดโอกาสซ้ือ  ทั้งน้ีเพราะธุรกิจส่ือจะขายสินคา้ให้กบั
ผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจซ้ือ (purchasing power) เท่านั้ น ตวัอย่างเช่น การท่ีรายการเด็กท่ีมีคุณภาพมี
ปริมาณนอ้ยก็เน่ืองมาจากเจา้ของสินคา้ไม่ค่อยลงทุนให้กบัเด็กเพราะเป็นกลุ่มท่ีดอ้ยอ านาจในการ
ซ้ือ  ยกเวน้แต่กรณีสินคา้ประเภทท่ีขายใหก้บัพอ่แม่ผูป้กครองเท่านั้น 
 4. เกณฑ์การวิเคราะห์ส่ือ 
  จากจุดเน้นของส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองต่อมิติความสัมพนัธ์ทางการผลิต 
(relation  of  production) เกณฑ์การวิเคราะห์ส่ือท่ีส านักน้ีสนใจก็คือ ประเด็นความเป็นเจา้ของ 
(ownership) และอ านาจในการควบคุมส่ือ (power  of  control) เพราะฉะนั้ น ปัญหาน าวิจยัของ
นกัวิชาการสายน้ีจะตั้งค  าถามว่ามีใครบา้งท่ีเป็นเจา้ของส่ือ  คนกลุ่มไหนท่ีมีอ านาจในการควบคุม
ส่ือ  และพวกเขาควบคุมก ากับส่ือต่างๆ เหล่านั้ นอย่างไร  ตัวอย่างเช่น งานของ James Curran 
(1986) ท่ีวิเคราะห์โฆษณาในฐานะผูอุ้ปถมัภแ์ฝงเร้น (concealed  subsidy) ต่อระบบส่ือมวลชนของ
องักฤษ และพบว่ายิง่ส่ือมวลชนพึ่งพิงโฆษณามากเท่าไร  ส่ือเองก็จะยิ่งพยายามเขา้ให้ถึงมวลชนท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายของเจา้ของสินคา้มากข้ึนเท่านั้น  และในเวลาเดียวกนัเน้ือหาของส่ือกจ็ะถูกบีบให้
เป็นแนวทางอนุรักษนิ์ยมมากข้ึนเพื่อเป็นหลกัประกนัความอยูร่อดทางเศรษฐกิจของส่ือ 
 5. ทศันะต่อผู้รับสาร 
  จุดยืนของส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองมีแนวโนม้จะเช่ือว่าผูรั้บสารมีลกัษณะตั้ง
รับ (passive) ต่อส่ือ  หรืออีกนัยหน่ึงผูรั้บสารของส่ือมวลชนลว้นแลว้แต่เป็นผูบ้ริโภคของเจา้ของ
สินค้าต่างๆ เท่านั้ น  ทั้ งน้ี   นักวิชาการส านักน้ีอธิบายพัฒนาการการสร้างผู ้รับสาร (media  
audiences) ใหก้ลายเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ (product  consumers) วา่แบ่งออกเป็นสองยคุ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบทุนนิยม 

ยคุแรก 

ระบบทุนนิยม 

ปัจจุบนั 
สินคา้ 

สร้าง 
ความตอ้งการของ 

ความตอ้งการ 
บริโภค 

สินคา้ 

ภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการแปลงผูรั้บสารใหก้ลายเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ 
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  จากภาพ อธิบายได้ว่า ในยุคแรกของระบบทุนนิยมนั้ น  เน่ืองจากปริมาณของ
สินคา้ในตลาดยงัมีไม่มาก  เพราะฉะนั้น กระบวนการบริโภคหรือจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้จึงตอ้ง
เร่ิมตน้ตรงท่ีคนมีความตอ้งการ (need) หรืออุปสงค ์(demand) ต่อสินคา้นั้นๆ ก่อน เช่น ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการใชแ้ชมพูก่อนจึงออกไปซ้ือสินคา้แชมพูมาใชส้ระผม เป็นตน้  แต่มาในยคุปัจจุบนันกั
เศรษฐศาสตร์การเมืองไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า  เน่ืองจากปริมาณสินคา้ในทอ้งตลาดมีจ านวนมากและมี
หลากหลายตราผลิตภณัฑ ์ ดงันั้น สินคา้ต่างๆ จึงหาทางสร้างความตอ้งการของคนก่อนหรือกล่าว
อีกนัยหน่ึงก็คือ มีสินคา้เกิดข้ึนก่อนแลว้ความตอ้งการหรืออุปสงคต่์อสินคา้นั้นจึงถูกสร้างตามมา  
และเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีส าคญัในการสร้างความตอ้งการต่อสินคา้น้ีกคื็อการโฆษณา 
  ส านกัเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าดว้ยส่ือมีจุดยืนต่อโฆษณาว่าเม่ือสินคา้ไม่สามารถ
ขายตวัมนัเองไดอี้กต่อไป  หรือเม่ือมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดความตอ้งการจริง (real needs) ต่อสินคา้ใดๆ มา
ก่อน  กลยุทธ์ท่ีโฆษณาเลือกมาส่ือสารก็คือ การสร้างความตอ้งการเทียม (pseudo-needs) ข้ึนมา
ทดแทน  กล่าวคือภาพท่ีผูรั้บสารเห็นผ่านโฆษณาจะมีลกัษณะเป็นเพียงภาพลกัษณ์ (the image) 
หรือเหตุการณ์เทียม (pseudo-events) (Boorstin 1962) ซ่ึงไม่ใช่ความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตแต่เป็น
เพียงจินตนาการปลอมๆ ท่ีผา่นการรังสรรคข้ึ์น (dramatized) โดยนกัโฆษณา จนไกลเกินกว่าความ
เป็นจริงเพียงเพื่อเป้าหมายในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการต่อตวัสินคา้เท่านั้ น เช่น 
ผูบ้ริโภคอาจไม่ไดมี้ความรู้สึกอยากจิบกาแฟผสมครีมเทียมแต่โฆษณาก็สามารถสร้างเหตุการณ์
เทียมประเภท คู่รักคู่รส ท่ีท าให้ผูรั้บสารเห็นว่าถา้ไดจิ้บกาแฟสักถว้ยแลว้จะช่วยเติมเต็มความรัก
ใหก้บัชีวิตหนุ่มสาวได ้
  ตวัอย่างนักวิชาการส าคญัในสายเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีสนใจศึกษาวิเคราะห์
โฆษณา ไดแ้ก่ Sut Jhally (1990) ท่ีขยายแนวคิดของมาร์ซ์เร่ืองลทัธิคลัง่ไคลบู้ชาสินคา้ (commodity  
fetishism) Jhally อธิบายว่า ในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมผูค้นจะบูชาสินคา้ราวกบัเป็นลทัธิพิธีชนิด
หน่ึง  ทั้งน้ี ในขณะท่ีสังคมยคุก่อนทุนนิยมนั้นผูค้นจะยดึความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนเป็นตวัตั้ง  
แต่เม่ือกา้วเขา้สู่ยุคทุนนิยมสมยัใหม่ สายสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างมนุษยก์บัมนุษยจ์ะถูกแทนท่ี
ดว้ยวตัถุ  และท่ีส าคญัโฆษณาก็คือกลยุทธ์การส่ือสารท่ีท าให้วตัถุกลายเป็นค าตอบสุดทา้ยในสาย
สัมพนัธ์ของมนุษย ์เช่น ถา้ลมหายใจหรือกล่ินปากเป็นอุปสรรคต่อสายสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน  
โฆษณาก็จะให้ค  าตอบว่าวตัถุอย่างหมากฝร่ังเท่านั้นท่ีจะท าให้ลมปากสดช่ืนข้ึนและเสริมเสน่ห์
ดึงดูดยดึโยงใหส้ายสัมพนัธ์ของผูค้นหวนกลบัมา 
 6. ทัศนะต่อเน้ือหา/สารของมวลชน  
  หากเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดการส่ือสารมวลชนแลว้  เน้ือหา/สาร/วฒันธรรมท่ี
ส่ือมวลชนผลิตข้ึนนั้ นจะถูกท าให้กลายเป็นสินค้าชนิดหน่ึง (commodification  of  culture) 
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ตวัอย่างเช่น ในสมยัก่อน ค่าวซอ หมอล า โปงลาง หนงัตะลุง โนรา ล าตดั หรือลิเก ต่างก็ลว้นเป็น
ส่ือการแสดงพื้นบา้นท่ีเล่นจ ากดัวงอยู่แต่ในพื้นท่ีหรือเฉพาะท่ีเฉพาะในแต่ละชุมชน  ซ่ึงเป้าหมาย
ของการผลิตก็เพื่อความบนัเทิงทอ้งถ่ิน  และเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของคนในชุมชน  แต่เม่ือ
เร่ิมมีการน าศิลปินเหล่าน้ีมาเซ็นสญัญาสังกดัค่ายและน าผลงานมาเผยแพร่ลงเทป ซีดี หรือวีซีดี สาร
ท่ีถูกผลิตข้ึนก็กลายสภาพเป็นสินคา้ (commodity) ชนิดหน่ึงท่ีขายสู่ตลาดมวลชนเพื่อหวงัผลก าไร
เป็นหลกั 
 นอกจากการเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมแลว้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นเน้ือหา/สาร
ท่ีส่ือมวลชนผลิตออกมายงัมีเอกลกัษณ์พิเศษอีกสองประการ คือ ประการแรก เน้ือหา/สารเหล่าน้ี
เม่ือผลิตข้ึนมาแลว้จะถูกน ามาขายซ ้ าๆ ไดห้ลายคร้ัง เช่น จากเน้ือหาคร้ังแรกท่ีเป็นนวนิยายสามารถ
น ามาผลิตขายซ ้ าไดภ้าพยนตร์และจากภาพยนตร์มาเป็นพอ้คเก็ตบุคเบ้ืองหลงัการผลิต เป็นบท
วิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นคอลัมน์ซุบซิบดารา เป็นวีซีดีและเลเซอร์ดิสก์ เป็นซีดีเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ต่อเน่ืองไปไดไ้ม่ส้ินสุด  และประการท่ีสอง สารท่ีส่ือมวลชนผลิตยงัมีลกัษณะเฉพาะท่ี
บางชนิดสามารถขายล่วงหนา้ (pre-selling) ใหก้บัผูบ้ริโภคก่อนแลว้จึงค่อยไปซ้ือหามาเสพภายหลงั 
เช่น กรณีของมิวสิควิดีโอหรือการโปรโมทเพลงตามคล่ืนวิทยุซ่ึงก็คือการขายสินคา้เพลงล่วงหน้า
ใหผู้ฟั้งช่ืนชอบก่อนแลว้จึงค่อยไปซ้ือเทปหรือซีดีมาฟังอีกในภายหลงั 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนัน
ฟุตบอล 

 
2.3 แนวคดิแรงจูงใจ 
 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม ในการ
กระท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลงั มีคุณค่า มีทิศทางท่ีชัดเจน ซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ 
ความพยายาม หรือพลงัภายในตนเอง รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการท างาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541)  
 ทฤษฎีความพอใจของการจูงใจ เป็นทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นเร่ืองความ
ตอ้งการท่ีจะจูงใจหรือกระตุน้บุคคลในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงมีความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร  ความตอ้งการความส าเร็จ หรือความตอ้งการความรัก ซ่ึงความตอ้งการ
เหล่าน้ีเกิดข้ึนจากแรงขบัภายในท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ ซ่ึงมีทฤษฎีท่ี
น่าสนใจศึกษา ดงัน้ี 
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ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้น 
 ณัฏฐพันธ์ (ณัฏฐพันธ์ เบญจนันท์, 2551) กล่าวว่า Abraham Maslow นักจิตวิทยาท่ีมี
ช่ือเสียงชาวสหรัฐฯ ได้พฒันาทฤษฎีความต้องการของบุคคลข้ึน โดยให้ความสนใจกับความ
ต้องการของบุคคล ซ่ึงสร้างความกดดันและแรงขับในการแสดงพฤติกรรม โดย Maslow ได้
ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. มนุษยย์อ่มมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการใดตอ้งการหน่ึง
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ กจ็ะมีความตอ้งการใหม่เกิดข้ึน 
 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่ท าให้เกิดพฤติกรรม หรือท่ีเรียกว่าลด
แรงขบัต่อพฤติกรรมลง (Drive Reduction)  
 3.ความตอ้งการของมนุษยน์ั้น จะเรียงล าดบักนัตามความส าคญัจากความตอ้งการระดบัต ่า 
(Lower Needs) ไปสู่ความตอ้งการระดบัสูง (Higher Needs) 
 เราสามารถแบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัต่อไปน้ี 
 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)  
  เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บ เพื่อด ารงชีวิตอยู่
ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า อากาศ การพกัผ่อน และเส้ือผา้ เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลจะตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานจากรายไดป้กติท่ีเขาไดรั้บจากการท างาน 
 2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety/Security Needs)  
  มนุษยจ์ะต้องการความมั่นคง แน่นอน และความปลอดภัยในชีวิต ทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจและดา้นอารมณ์ความรู้สึกโดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่คงให้แก่ตนเองและครอบครัว 
ดงัจะเห็นไดว้่า มนุษยพ์ยายามสร้างและสะสมหลกัประกนัในการด ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดย
สมาชิกขององค์การจะพิจารณาความมั่นคงในงาน ต าแหน่ง และสถานะขององค์การ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละการใชจ่้ายของครอบครัวของเขา 
 3. ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs)  
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องการมีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ดงันั้น เม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตไดรั้บการตอบสนอง และไดห้ลกัประกนัว่าเขาสามารถจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั เขา
กจ็ะเป็นสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะการยอมรับและการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจจากภายในองคก์าร 
ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
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 4. ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)  
  เป็นความตอ้งการท่ีจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเกิดจากการยกยอ่งและ
นบัถือจากบุคคลอ่ืน โดยความรู้สึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากช่ือเสียง เกียรติยศ และการช่ืนชม
จากสังคม ดงัท่ีเราจะเห็นไดจ้ากบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีการงานและรายไดม้ัน่คง มีต าแหน่งหน้าท่ี และมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม โดยจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม  เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและช่ืน
ชมจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงองค์การจะตอ้งจัดต าแหน่งงานในส านักงานหรือความรับผิดชอบในงาน 
เพื่อใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ 
 5. ความต้องการบรรลุในส่ิงทีต่ั้งใจ (Needs of Self Actualization) 
  แต่ละบุคคลจะมีความต้องการท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจ เพื่อให้ได้ใช้
ศกัยภาพหรือตระหนกัถึงศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี อาจจะกล่าวไดว้า่ “ความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ี
ตั้งใจ ถือเป็นความปรารถนาท่ีบุคคลอยากจะเป็นอย่างอ่ืนนอกจากท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้บรรลุถึงความ
พอใจและเขา้ใจตนเอง” ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ยและสูงสุดของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 เราจะเห็นว่าความตอ้งการในแต่ละขั้นของบุคคล จะตอ้งไดรั้บการบ าบดัเรียงตามล าดบั
จากความตอ้งการในระดบัต ่าไปสูง เม่ือความตอ้งการในระดบัใดไดรั้บการบ าบดัแลว้ มนุษยจ์ะกา้ว
ไปสู่ระดบัขั้นของความตอ้งการท่ีสูงข้ึน แต่ถา้ความตอ้งการในระดบันั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

ความตอ้งการการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ 

 

ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ 

 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม 

 

ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั 

 

ความตอ้งการทางกายภาพ 

ภาพท่ี 4 ล  าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 
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มนุษยก์็จะกลบัลงสู่ความตอ้งการในสภาวะเดิม และจะพยายามจนกว่าเขาจะบรรลุความพยายามท่ี
ตอ้งการ  

ทฤษฏี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory)  
 ชยัเสฏฐ์ (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557) กล่าวว่า ทฤษฏี 2 ปัจจยัถูกพฒันาข้ึนโดยเฟดเดอริก

เฮิร์ทชเบิร์ก (Frederick Hertzberg) และคณะ โดยน าเสนอวิธีจูงใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากทฤษฏี
การจูงใจทั่วๆ ไป ซ่ึงทฤษฏีน้ีมาจากการศึกษาโดยการถามกลุ่มตวัอย่างในท่ีท างานหลายกลุ่ม
ประมาณเกือบ 4,000 คน โดยเม่ือถามค าถามท่ีเก่ียวกบัว่าอะไรท่ีท าใหเ้ขารู้สึกดี บุคคลท่ีตอบค าถาม
มีไดร้ะบุถึงส่ิงต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของการท างานโดยตรง 
 เฮิร์ทชเบิร์ก เรียกส่ิงเหล่าน้ีว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivation-Factors) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจใน
งาน เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จ การจดจ าได ้ความรับผดิชอบ และความเจริญกา้วหนา้เป็นตน้ 
 และเม่ือถามค าถามว่าอะไรท าให้เขารู้สึกไม่ดี บุคคลท่ีตอบค าถามมีแนวโนม้ท่ีระบุถึงส่ิง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีท างาน ซ่ึง  เฮิร์ทชเบิร์ก เรียกว่า ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) เช่น สภาพใน
การท างาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือนโยบาย หรือเงินเดือนท่ีไดรั้บจากองคก์าร  
 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation-Factors)  
  ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ตวังาน การจดจ าไดค้วามกา้วหนา้ และความรับผดิชอบซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในเชิงบวกของบุคคลท่ีมีต่องาน และรูปแบบของงานท่ีตอ้งปฏิบติัใน
แต่ละวนั เช่น ความตอ้งการในการท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ความตระหนักหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ  โดยบุคลากรจะมุ่งเน้นให้ความสนใจ ต่อความส าเร็จในระยะยาว มิใช่แค่ความ
สนใจแค่ระยะสั้น  หรืออาจกล่าวไดว้า่ปัจจยัจูงใจเป็นรางวลัจากภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานท่ี
ท าและมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อบุคคลดงันั้นความพึงพอใจในงานต ่าเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ขาดแคลนของการจูงใจและเกิดผลเสียต่อการปฏิบติังาน 
  ปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบั นโยบายขององคก์ารและการบริหารงาน เทคนิค
ในการบริหารงาน เงินเดือน ผลตอบแทน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในเชิงลบของบุคคลท่ีมีต่องาน และต่อสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เพราะปัจจัยค ้ าจุน คือ รางวลัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของบุคลากร เช่น 
เงินเดือนต ่าอาจท าใหบุ้คลากรเกิดความไม่พอใจ แต่การเพิ่มเงินเดือนก็ไม่ไดห้มายความว่าจะท าให้
ความพอใจในการท างานของบุคลากรเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะความพึงพอใจในงานกบัความไม่พึงพอใจ
ในงานแยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง ดว้ยเหตุนน้ีการปรับปรุงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ไม่ไดท้  าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจเป็นเพียงการป้องกนัไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่
พอใจ  ดว้ยเหตุน้ี ผูน้ าจึงตอ้งพยายามขจดัปัจจยัค ้าจุนท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจของบุคลากร
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ออกไป และพยายามใชปั้จจยัจูงใจเพื่อบรรลุความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน และน าบุคลากรไปสู่
การประสบความส าเร็จและไดรั้บความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน 
 
     ความไม่พงึพอใจในงาน   หลกัเกณฑ์ของ                  ความพงึพอใจในงาน 
     ทฤษฏี 2 ปัจจัย 
 
 
    ถูกกระตุน้โดยปัจจยัค ้าจุน                          ปรับปรุงปัจจยัจูงใจช่วย             ถูกกระตุน้โดยปัจจยัจูงใจ 
     - สภาพในการท างาน            เพิ่มความพึงพอใจในการ                         - การประสบความส าเร็จ 
     - ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน               ท างาน                              - การระลึกถึง/จดจ าได ้
       ร่วมงาน                                  - ความรับผดิชอบ 
    - นโยบายและกฎระเบียบ                                        - ตวังาน 
    - คุณภาพของการบริหาร                                 - ความกา้วหนา้ 
    - ฐานเงินเดือน              ปรับปรุงปัจจยัค ้าจุนช่วย              - ความเจริญเติบโตของ 

                                    ลดความไม่พึงพอใจในการท างาน                   บุคคล 
              

 
 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดแรงจูงใจเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์แรงจูงใจของนกัข่าว

หนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลผา่นเกณฑก์ารวิเคราะห์  ดงัน้ี   

 ความตระหนักในหน้าทีส่ื่อมวลชน โดยพิจารณาจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนกั 

ในหน้าท่ีส่ือมวลชนของผูส่ื้อข่าวท่ีจะตอ้งท าข่าวการพนันฟุตบอลเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันท่ี

เกิดข้ึนในสงัคมไทย 

 สร้างความภาคภูมิใจให้กบัตนเอง  โดยพิจารณาจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากความภาคภูมิใจ

ของผูส่ื้อข่าวจากการท าข่าวการพนนัฟุตบอลท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาการพนนัฟุตบอลในสงัคมได ้

 ความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากความ

รับผดิชอบจากอาชีพผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าข่าว 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ทฤษฏี 2 ปัจจยัของเฮิร์ทซเบิร์ก 
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2.4 แนวคดิผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) 
 นักวิชาการส่ือสารมวลชนในระยะแรกเร่ิม มองว่าส่ือท าหน้าท่ีเป็นผูรั้กษาช่องทางการ
ส่ือสารหรือเป็นนายทวาร (gatekeeper) ในการคดัเลือกกลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
มาน าเสนอต่อสาธารณะ ไวท์ (White, 1950) ได้เสนอรูปแบบง่ายๆ ท่ีช้ีให้เห็นว่าข่าวสารต่างๆ
จ านวนมากจะไหลผ่านองคก์รส่ือซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูรั้กษาช่องทางการส่ือสาร ข่าวสารบางเร่ืองจะ
ถูกคดัออก และบางเร่ืองจะถูกคดัเอาไวเ้พื่อเผยแพร่ต่อผูรั้บต่อไป (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2550) 

  ข่าวสารต่างๆ 
             ข่าวสารท่ีไดรั้บคดัเลือก 

 
 
   

  ข่าวสารท่ีถูกคดัออก 

ภาพท่ี 6 ส่ือมวลชนในฐานะผูรั้กษาทางการส่ือสารช่องทางการส่ือสาร  

 แบบจ าลองผูรั้กษาช่องทางการส่ือสารท่ีเสนอโดยไวท์ มีจุดเด่นตรงท่ีท าให้เห็นหน้าท่ี
หลกัในการท างานของส่ือสารมวลชนและเหมาะท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการศึกษาบทบาทของ
ส่ือ แต่แบบจ าลองน้ีกมี็ขอ้จ ากดัตรงท่ีไม่ไดน้ าเอาปัจจยัอ่ืนๆ ในองคก์รส่ือหรือปัจจยันอกองคก์รส่ือ
มาร่วมพิจารณาดว้ย เช่น นโยบายขององคก์ร นกัวิชาชีพส่ือขององคก์รนั้น ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญของนายทวารและเป็นปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกข่าวสาร นอกจากน้ี 
แผนภูมิยงัแสดงให้เห็นช่องทางท่ีมีอยู่เพียงช่องทางเดียว ซ่ึงความเป็นจริงในการท างานนั้น พบว่า 
ผูท้  าหน้าท่ีเป็นช่องทางในการคดัเลือกข่าวสารอาจมีมากกว่าหน่ึงช่องทาง  ทั้งท่ีเป็นช่องทางตรง
และช่องทางออ้ม กวา่ท่ีข่าวสารจะผา่นมาถึงองคก์รส่ือ 
 ในปี 1959 แมค็เนลล่ี (McNelly) ไดเ้สนอแบบจ าลองการไหลของข่าวสารท่ีซบัซอ้นมาก
ข้ึนขององคก์รส่ือในฐานะท่ีเป็นผูรั้กษาช่องทางการส่ือสารของสังคม โดยไดศึ้กษากระแสการไหล
ของข่าวต่างประเทศจากผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ีผ่านส านักงานข่าวภูมิภาคมาสู่ส านักงานกลาง แล้ว
กระจายไปสู่องคก์รส่ือหนังสือพิมพ ์วิทยุ หรือโทรทศัน์ ซ่ึงต่างก็มีรูปแบบเฉพาะในการน าเสนอ
ของตนเอง การท างานขององค์กรส่ือระดับชาติในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน 
สามารถน ามาประยกุตก์บัแบบจ าลองน้ีได ้กล่าวคือ ผูส่ื้อข่าวภูมิภาคของหนงัสือพิมพจ์ะเป็นผูเ้สาะ
แสดงหาเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่าของข่าวแลว้น ามาเขียนเป็นรายงานข่าวและส่งมายงัโต๊ะ
ข่าวท่ีส านักงานในกรุงเทพฯ แต่ละวนัจะมีรายงานข่าวจากผูส่ื้อข่าวภูมิภาครายงานเข้ามายงั
ส านกังานกลางจ านวนมาก หัวหนา้ข่าวจะเป็นผูค้ดัเลือกไวจ้  านวนหน่ึงและท่ีเหลืออาจจะน ามาใช้

ท่ีมาของ

ข่าวสาร 
ผู้ รับข่าวสาร 



24 

 

ในกรอบบ่ายหรืออาจจะคดัท้ิงไป ส าหรับรายงานข่าวท่ีคดัเลือกไวจ้ะบรรณาธิกรให้เหมาะสมกบั
แนวของหนังสือพิมพ ์ต่อจากนั้นจะมีการประชุมข่าวก่อนจะมีการส่งข่าวทุกช้ินต่อไปยงัฝ่ายผลิต
เพื่อจดัหนา้และใส่ภาพประกอบ 
 ทุกๆ ขั้นตอนของการท างานขา้งตน้ถือว่าเป็นองคป์ระกอบย่อยๆ ของกระบวนการของ
ส่ือสารมวลชนในการรักษาช่องทางข่าวสาร (gatekeeper) ทั้งส้ิน และแต่ละขั้นตอนลว้นเป็นปัจจยัท่ี
มีผลต่อเร่ืองราวและประเด็นท่ีไดรั้บการกลัน่กรองมาเป็นรายงานข่าวสู่สาธารณะ ค าว่าผูรั้กษา
ช่องทางข่าวสาร หรือ gatekeeper จึงมีความหมายท่ีซับซ้อนและประกอบดว้ยนักวิชาชีพท่ีท างาน
ตามความช านาญเฉพาะดา้นของตนเพื่อน ารายงานข่าวมาประกอบกนัเป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง 
หรือเป็นรายงานข่าวภาคค ่าของสถานีโทรทศัน์ บุคคลเหล่าน้ีไดแ้ก่ผูท่ี้ท  างานในต าแหน่งผูร้ายงาน
ข่าว หัวหนา้ข่าวและบรรณาธิการในแต่ละสายข่าว และบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ หรือใน
สถานีโทรทศัน์ประกอบดว้ยผูส่ื้อข่าวและช่างภาพ บรรณาธิการภาพและบรรณาธิการข่าวประจ าวนั 
ซ่ึงในการท างานของบุคคลในต าแหน่งต่างๆ นอกจากจะตัดสินใจคดัเลือกและเขียน หรือน า
เร่ืองราวต่างๆ มาประกอบเป็นรายงานข่าวช้ินหน่ึงๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ ในการตดัสินใจแต่
ละขั้นตอนยงัข้ึนอยู่กับภูมิหลังส่วนตัวของแต่ละคนในเร่ืองชนชั้นของครอบครัว การเล้ียงดู 
การศึกษา และโลกทศัน์ และข้ึนอยู่กบัค่านิยม บรรทดัฐาน และขนบธรรมเนียมขององคก์รส่ือแต่
ละองคก์รเป็นส าคญั 
 ในกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการข่าวจะประกอบดว้ย gatekeeper จ านวนมาก
และมีความหลากหลายในภูมิหลงั สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและความช านาญ ซ่ึงจะท า
ให้มองเห็นไดว้่าส่ือไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูรั้กษาช่องทาง ในแบบท่ีเป็นผูเ้ปิดหรือปิดให้กระแส
ข่าวมีการไหลเขา้ออกอยา่งง่ายๆ (passive) ส่ือมิไดเ้ป็นช่องทางท่ีมีลกัษณะกลไก หากมีการคดักรอง
ตามค่านิยมและอุดมการณ์ของวิชาชีพ และมีทศันะความเช่ือตามภูมิหลงัทางชนชั้นของแต่ละบุคคล
และกลุ่มประกอบอยูด่ว้ย ดงัภาพ 

ทีม่าของข่าว  ห้องข่าว   บทความ   ทีม่าของบทความ 

•   ผูส่ื้อข่าวประจ า        •    นกัเขียน/คอลมันิสต ์

•   ผูส่ื้อข่าวพิเศษ  ข่าว   ภาพ  บทความ      รายงานพิเศษ  •    นกัเขียนรับเชิญ 

•   ผูส่ื้อข่าวอิสระ        •    นกัเขียนอิสระ 

•   ผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ิน 

•   ส านกัข่าวต่างๆ 
  

กองบรรณาธิการ 
ประชมุกองบรรณาธิการ 

ภาพท่ี 7 กระบวนการท างานของผูรั้กษาช่องทางการส่ือสารท่ีซบัซอ้นและหลากหลายของส่ือมวลชน 
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 กลัป์ตุงและรูจ (Galtung & Ruge, 1965) นักวิชาการด้านสันติศึกษา ได้พูดถึงเร่ืองของ
กระบวนการคดัเลือกข่าวสารไวใ้นกรณีการเสนอข่าวต่างประเทศของส่ือตะวนัตกว่า โลกทศัน์ของ
นกัส่ือสารมวลชนเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการคดัเลือกเน้ือหาสาระ และภาพลกัษณ์ของ
ข่าวสารท่ีรายงานออกมา การศึกษาเก่ียวกบัรายงานข่าวสงครามในประเทศคองโก สถานการณ์ใน
คิวบาซ่ึงขดัแยง้กับสหรัฐอเมริกา และกรณีวิกฤตการณ์เกาะไซปรัส ช้ีให้เห็นว่าหลกัเกณฑ์ทาง
วิชาชีพในเร่ืองของคุณค่าข่าว กระบวนการท างานในห้องข่าว และภูมิหลังของนักวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชน รวมทั้งบรรทดัฐานขององคก์รข่าว ลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการ
คดัเลือกข่าวสาร และท าให้ข่าวกลายเป็นตวัแทนและภาพสะทอ้นของโลกทศัน์ของส่ือ มากกว่าท่ี
จะเป็นภาพสะท้อนท่ีเท่ียงตรงของเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ผูส่ื้อข่าวจากกลุ่มประเทศ
ตะวนัตกท่ีมีอคติต่อประเทศโลกท่ีสามจึงมกัเสนอข่าวจากโลกทศัน์ในแบบของตนไปยงัผูรั้บ
ข่าวสาร กลัป์ตุงและรูจตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือไม่ไดเ้ป็นผูรั้กษาช่องทางข่าวสารท่ีปราศจากอคติ
หรือเป็นเพียงผูเ้ปิด-ปิดให้กระแสข่าวสารไหลเขา้ออกโดยไม่มีส่วนร่วมในการคดักรอง ตดัต่อ 
ดดัแปลง เสริมแต่งแต่อยา่งใด โดยกระบวนการท างานของการเป็นผูรั้กษาช่องทางข่าวสารน้ีเองท่ี
เปิดให้นกัส่ือสารมวลชนน าโลกทศัน์ของตนมาประกอบเขา้กบักระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน 
น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่า ส่ือมองเหตุการณ์หน่ึงๆ อยา่งไรก็จะสะทอ้นมุมมองนั้นออกมาในรายงานข่าว 
ดงัภาพ 

 
เหตุการณ์โลก      วิธีการมองโลกของส่ือ     ภาพลกัษณ์ของข่าว 
         ตามท่ีส่ือสะทอ้นออกมา 

 

ภาพท่ี 8 รูปแบบของผูรั้กษาช่องทางการส่ือสารของกลัป์ตุงและรูจปัจจยัการคดัเลือกข่าว 

 แนวความคิดของกลัป์ตุงและรูจเก่ียวกบัหน้าท่ีของการเป็นผูรั้กษาช่องทางข่าวสารของ
ส่ือจึงเป็นแนวท่ีเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของวิธีคิด การรับรู้ และการมองโลกของนักส่ือ  
สารมวลชนท่ีมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกข่าวสาร ต่อมา สจ๊วต ฮูด (Stuart Hood, 1972) ได้น า
แนวความคิดของกลัตุงและรูจไปประยกุตเ์ก่ียวกบัการท างานของส่ือโทรทศัน์ในประเทศองักฤษว่า 
การท างานของบรรดาผูรั้กษาช่องทางส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่นรากฐานการเมืองของชนชั้นกลาง ซ่ึงมีผล
ต่อการรับรู้และโลกทศัน์ทางการเมืองของคนกลุ่มน้ีในการคดัเลือกเร่ืองราวและการเสนอรายงาน
ข่าว จากภูมิหลงัของกลุ่มผูส่ื้อข่าวท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัในดา้นการศึกษา ครอบครัวและฐานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกบัวฒันธรรมองคก์รในการท างานเป็นทีมและการตอ้งจงรักภกัดีต่อ
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องคก์รเพื่อไม่ใหต้กงาน ยิง่มีส่วนเสริมใหก้ารเมืองของชนชั้นกลางในองคก์รส่ือสารมวลชนกระแส
หลกั เป็นการเมืองแบบยนิยอมพร้อมใจ (consensus politics) และแบบอนุรักษนิ์ยม (conservatism) 
ไม่เปิดช่องทางให้แก่การเมืองแบบทางเลือก (alternative politics) การเมืองท่ีกา้วหนา้ (progressive 
politics) หรือการเมืองแบบถอนรากถอนโคน (radical politics) (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2550) 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนั
ฟุตบอล 
 
2.5 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการก าหนดเน้ือหาของหนังสือพมิพ์  

 สุภัทรา (สุภัทรา  ฐิติอมรพันธ์ุ, 2553) ได้ประมวลองค์ความรู้ด้านองค์ประกอบการ
ส่ือสาร ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาของหนงัสือพิมพ ์มีดงัต่อไปน้ี 
 1. นโยบายของหนังสือพมิพ์ 

เป็นส่ิงท่ีหนงัสือพิมพย์ึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั อาจมีการเขียนไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้โดยนโยบายหลกัของหนงัสือพิมพส่์วนใหญ่ คือ การเสนอข่าวสารให้
ตรงตามความเป็นจริงอยา่งเป็นกลางและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่วนนโยบาย
อ่ืนๆ อาจแตกต่างกนัไป มีผลต่อลกัษณะการรายงานข่าวและการให้คุณค่าข่าว เช่น หนังสือพิมพ์
คุณภาพมกัจะมีนโยบายในการน าเสนอข่าวแบบเชิงคุณภาพ เนน้ข่าวท่ีมีเน้ือหาหนกัอยา่งเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม หนังสือพิมพเ์ชิงปริมาณมกัจะเน้นเน้ือหาท่ีอยู่ในความสนใจของคนทัว่ไปหรือ
ปุถุชนวิสัย หรือน าเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาไม่หนักมากอย่างข่าวอาชญากรรม ภยัพิบติั บุคคล ความ
ขดัแยง้ เพื่อมุ่งขายหนงัสือพิมพใ์หไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก หนงัสือพิมพเ์ฉพาะดา้นจะเนน้ข่าวสาร สาระ
ความรู้ บนัเทิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหลกัของหนังสือพิมพท่ี์น าเสนอ เช่น หนังสือพิมพธุ์รกิจเน้น
ข่าวเศรษฐกิจ การคา้ หนงัสือพิมพกี์ฬาเนน้ข่าวกีฬา บุคคลในแวดวงกีฬา และหนงัสือพิมพบ์นัเทิง
เนน้ข่าวบนัเทิง บุคคลในวงการบนัเทิง ข่าวซุบซิบสังคม เป็นตน้ นอกจากเน้ือหา รูปแบบ และการ
น าเสนอแลว้ ค  าขวญัของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัก็สามารถสะทอ้นนโยบายของหนงัสือพิมพไ์ดใ้น
ระดบัหน่ึงดว้ย 
 2. เน้ือที่ของหนังสือพมิพ์  
  ขอ้จ ากดัในเน้ือท่ีของหนงัสือพิมพเ์ป็นตวัแปรหน่ึงในการก าหนดปริมาณข่าวและ
เน้ือหาของหนงัสือพิมพ ์การประเมินคุณค่าข่าวจึงเป็นวิธีการคดัสรรข่าวท่ีนกัข่าวและบรรณาธิการ
ข่าวเห็นว่ามีความส าคญัและน่าสนใจลงตีพิมพก่์อน ซ่ึงหมายความว่าในหน่ึงวนัจะมีปริมาณข่าวท่ี
ถูกตดัท้ิงไปเป็นจ านวนมากและเน่ืองจากรายไดห้ลกัของหนังสือพิมพม์าจากโฆษณา ท าให้เน้ือท่ี
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ส่วนหน่ึงตอ้งถูกจ ากดัเป็นเน้ือท่ีโฆษณาดว้ย การก าหนดเน้ือหาของข่าวในหนังสือพิมพจึ์งตอ้ง
ค านึงถึงพื้นท่ีท่ีจะน าเสนอว่าจะเสนอข่าวอย่างไร รายละเอียดข่าวมากน้อยเพียงใด และตอ้งมี
รูปภาพประกอบดว้ยหรือไม่ เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจและไดรั้บสารจากข่าวท่ีน าเสนอได ้
 3. ปัจจัยทางด้านเวลา  
  เป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทในดา้นความสดใหม่ รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ของหนังสือ 
พิมพ ์เน่ืองจากทุกฝ่ายตอ้งท างานแข่งกบัเวลา เพื่อให้ทนัตามก าหนดและเวลาในการวางแผงของ
หนังสือพิมพ์ในแต่ละวนั ข่าวท่ีน าเสนอตอ้มีความสดใหม่ ทนัเหตุการณ์ และก าลงัอยู่ในความ
สนใจของประชาชนแข่งกบัหนังสือพิมพคู่์แข่งฉบบัอ่ืนๆ ท าให้บางคร้ังข่าวท่ีน าเสนออาจยงัหา
ขอ้สรุปไม่ไดห้รือตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดไ้ม่ครบถว้น แหล่งข่าวอาจให้ขอ้มูลบิดเบือนหรือไม่
ถูกตอ้งชดัเจนได ้
 4. ทศันคติของบรรณาธิการหรือเจ้าของหนังสือพมิพ์ ตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง  
  ทศันคติส่วนตวัของบรรณาธิการและความเช่ือส่วนตวัของเจา้ของหนงัสือพิมพมี์
บทบาทต่อการพิจารณาตดัสินใจเลือกเหตุการณ์หรือขอ้เท็จจริงใดมาเป็นข่าว เพื่อลงตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ ์ส่วนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในกองบรรณา 
ธิการตั้งแต่ผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ นกัเขียนข่าว นกัเขียนบทความ สารคดี และคอลมันิสตน์ั้นถือว่าเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัต่อคุณภาพของเน้ือหาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์ ซ่ึงถา้สามารถจบัประเด็นได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และรายงานออกมาไดส้ละสลวยทั้งในเชิงวิเคราะห์ อธิบาย 
ตีความ หรือเจาะลึกได ้จะท าให้ผูอ่้านอยากติดตามและเกิดความเช่ือถือทั้งต่อผูเ้ขียนและหนังสือ 
พิมพ ์
 5. ปัจจัยทางด้านธุรกจิและเศรษฐกจิของหนังสือพมิพ์  
  เน่ืองจากหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนท่ีมีลกัษณะการด าเนินการแบบธุรกิจเอกชน
ท่ีตอ้งอาศยัการลงทุน รายไดห้ลกัของหนังสือพิมพก์็มาจากโฆษณา ดงันั้นเพื่อความอยู่รอดของ
หนังสือพิมพจึ์งตอ้งพิจารณาปัจจยัทางดา้นธุรกิจ การคา้ และการเมือง อาจส่งผลต่อเสรีภาพและ
ความเป็นอิสระของฝ่ายบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์ท าใหล้กัษณะเน้ือหาท่ีปรากฏขาดความเป็นกลาง
หรือเนน้ประโยชน์ทางธุรกิจมากกวา่การน าเสนอขอ้เทจ็จริงไดใ้นบางคร้ัง 
 6. ปัจจัยแวดล้อม  
  เป็นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ 
กระแสสังคม หนงัสือพิมพจ์ะตีพิมพเ์น้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ภายนอกท่ีก าลงัเป็นกระแส
อยู่ในขณะนั้น เน่ืองจากจะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมาก และท าให้รู้สึกว่าหนังสือพิมพมี์ความ
รวดเร็วในการรายงานเร่ืองราว ทนัต่อเหตุการณ์ โดยสามารถท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
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และทราบรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นได ้ทั้งยงัช่วยเปิดประเด็น จุดประกายความคิดหรือช้ีน า
สงัคมใหดี้ข้ึน 
 7. ผู้อ่าน 
  เน่ืองจากผูอ่้านเป็นลูกคา้ของหนังสือพิมพ์ ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดมาตรฐานและความอยูร่อดของหนงัสือพิมพร์ะดบัหน่ึง ดงันั้นคุณภาพและระดบัการศึกษา
ของผูอ่้านจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถก าหนดรูปแบบการเสนอ เน้ือหาและประสิทธิภาพการ
รายงานข่าวของหนงัสือพิมพไ์ด ้นอกจากน้ียงัมีรสนิยม ความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจของผูอ่้านท่ี
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการก าหนดทิศทางการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพด์ว้ย กล่าวคือ ยิ่งผูอ่้านมี
ความรู้เท่าทนัส่ือหนังสือพิมพม์ากเพียงไร ก็ยิ่งมีโอกาสตรวจสอบประสิทธิภาพของการรายงาน
ข่าวของหนงัสือพิมพไ์ดม้ากข้ึนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงผูรั้บสารอยา่งเดียว 
 ทางด้าน รศ.ดร.นรินทร์ (นรินทร์  น าเจริญ , 2549) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการรายงานข่าว  
กล่าวว่าปัญหาในการส่ือข่าวมีหลากหลายประการ  ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ปัจจยั ได้แก่ 
ปัญหาจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัญหาจากปัจจยัภายในองคก์ร และปัญหาจากตวัของผูส่ื้อข่าว โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกองค์กร  
  อิทธิพลจากนกัการเมือง ผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน การท างานข่าวตอ้งมีความเก่ียวพนั
และมีผลกระทบกบัผูมี้อิทธิพลหรือนกัการเมืองเสมอ ข่าวบางอยา่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผู ้
ท่ีมีอิทธิเหล่าน้ี จึงมกัมีการข่มขู่หรือแทรกแซงการท างานข่าวโดยการใชอิ้ทธิพลในลกัษณะต่างๆ 
บางคร้ังอาจมีการวางระเบิดส านักงานบางคร้ังอาจมีการใชค้นจ านวนมากบุกเขา้มาข่มขู่ถึงส านัก 
งานข่าว ผูส่ื้อข่าวบางคนถูกลอบยิง บางคร้ังบ้านของผูส่ื้อข่าวบางคนถูกงดัโดยไม่มีการขโมย
ทรัพยสิ์น แต่งดัเพื่อเขา้มาทุบท าลายทรัพยสิ์น บางคร้ังใชว้ิธีโทรศพัทม์าข่มขู่ ทั้งหมดน้ีเพื่อให้ข่าว
ดงักล่าวนั้นยติุลงหรือถูกบิดเบือนไปเป็นอยา่งอ่ืน ปัญหาลกัษณะน้ีมีมานานและมีปัญหากบัทุกส่ือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัส่ือทอ้งถ่ิน 
  อิทธิพลจากโฆษณา รายไดห้ลกัของส่ือมวลชนจะมาจากการโฆษณา ดงันั้น การ
น าเสนอข่าวบางคร้ังหากท าใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัท่ีมาลงโฆษณาให ้ข่าวนั้นๆ ก็อาจถูกเรียง
เรียงใหม่หรืออาจถูกตดัออกไปจากการน าเสนอ เพราะมิฉะนั้นแลว้ ผูส้นับสนุนดงักล่าวอาจถอน
โฆษณาออกไปกไ็ด ้ซ่ึงจะมีปัญหากบัรายไดข้องส่ือ 
  ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ขอ้ก าหนดในกฎหมายบางคร้ังท าให้ผูส่ื้อข่าวท างานดว้ย
ความยากล าบาก กฎหมายบางอย่างเก่ามากแลว้และเขียนข้ึนเพื่อตอบสนองต่อผูมี้อ  านาจในการ
ควบคุมส่ือมวลชน เช่น พ.ร.บ. การพิมพ ์พ.ศ. 2484 ซ่ึงให้อ  านาจกบัเจา้พนักงานการพิมพใ์นการ
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ตรวจสอบการน าเสนอข่าว โดยก าหนดว่าหากข่าวท่ีถูกน าเสนอนั้นๆ ขดัต่อ “ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดี” จะมีอ านาจในการลงโทษจนถึงสามารถสั่งปิดหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นๆ ได ้ทั้งน้ี
ในอดีตท่ีผ่านมา การตีความหมายของค าว่า “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี” เป็นการ
ตีความหมายท่ีผูมี้อ  านาจตอ้งการ เช่น การวิพากษก์ารท างานของผูมี้อ  านาจบางคนซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ประเทศของหนงัสือพิมพ ์กอ็าจถูกตีความหมายว่าเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองก็
ได ้นอกจากน้ีจากการท่ี พ.ร.บ. ดงักล่าวระบุวา่เจา้พนกังานการพิมพมี์สิทธิท่ีจะสัง่ปิดโรงพิมพไ์ด ้ก็
เป็นขอ้ก าหนดท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในมาตราท่ี 39 ซ่ึงระบุว่าการจะสั่งปิดหนงัสือพิมพ์
นั้นท าไม่ได ้แต่หลายคร้ังเม่ือมีปัญหากบัหนงัสือพิมพ ์ผูมี้อ  านาจบางส่วนก็มกัจะขู่ปิดหนงัสือพิมพ์
โดยอา้ง พ.ร.บ. ดงักล่าว จะเห็นว่าแม ้พ.ร.บ. การพิมพฉ์บบัน้ีจะเก่ามากและผิดต่อรัฐธรรมนูญ แต่
ในปัจจุบนักย็งัไม่ถูกยกเลิก 
  ปัญหาจากระบบราชการและการท างานของรัฐ การท างานของระบบราชการเป็น
การท างานท่ีซับซ้อนยุ่งยาก การจะขอขอ้มูลเพื่อท าข่าวนอกจากจะยากยิ่งแลว้ ยงัช้ามากอีกดว้ย 
ในขณะท่ีการท างานข่าวตอ้งท าดว้ยความรวดเร็วแข่งกบัเวลา แมปั้จจุบนัจะมีการประกาศใช ้พ.ร.บ. 
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของส่วนราชการออกมาก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัจริง เจา้พนกังานลูกจา้งระดบั
ล่างจะถูกก าชบัอยูเ่สมอว่าหา้มใหข่้าวกบัส่ือมวลชน หากส่ือมวลชนตอ้งการรู้ข่าวสารตอ้งมาติดต่อ
กบัผูมี้ต  าแหน่งในระดบัสูง ซ่ึงพบตวัไดย้ากมากและแมจ้ะพบตวัก็อาจใหข้อ้มูลอยา่งไม่ชดัเจน การ
ท างานข่าวจึงตอ้งอาศยัการรู้จกัส่วนตวั จึงกลายเป็นว่าการหาข่าวโดยใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัจะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลจากราชการดีกวา่การขอขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ 
  ปัญหาจากการแข่งขันกนัท างานของส่ือมวลชน เน่ืองจากส่ือมวลชนมีจ านวนมาก 
และปัจจุบนัก็มีการแข่งขนัดา้นความรวดเร็วหรือความลึกในการน าเสนอข่าวอยูเ่สมอ การแข่งขนั
ดา้นความรวดเร็วอาจท าให้ส่ือมวลชนบางแห่งละเลยต่อการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ท าให้การ
น าเสนอข่าวมีความผิดพลาดอยูเ่สมอ การแข่งขนัดา้นความลึกอาจท าให้ส่ือมวลชนบางแห่งมีการ
กกัตวัหรือมีการท าขอ้ตกลงกบัแหล่งข่าววา่จะไม่ใหส้มัภาษณ์กบัส่ือมวลชนแขนงอ่ืนเพื่อใหส่ื้อของ
ตนเท่านั้นท่ีไดข่้าว เร่ืองน้ีเป็นปัญหาทางจริยธรรมของส่ือมวลชนดว้ยในขณะเดียวกนั 
 2. ปัจจัยจากภายในองค์กร  
  อทิธิพลจากนายทุนหรือกลุ่มทุน ปัญหาน้ีจะมีมากบัส่ือขนาดเลก็หรือส่ือทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งอาศยัเงินทุนของนายทุนหรือกลุ่มทุ่นอยา่งเบ็ดเสร็จ หรือแมจ้ะเป็นส่ือขนาดใหญ่แต่หากไม่มี
ความเขม้แข็งทางการเงินท่ีมากพอก็อาจถูกแทรกแซงโดยกลุ่มทุนไดง่้าย และยิ่งหากนายทุนหรือ
กลุ่มทุนนั้นไม่ไดมี้เจตนาโดยพื้นฐานท่ีจะด าเนินกิจการดว้ยส านึกในหน้าท่ีของความเป็นนักการ
ส่ือสารมวลชนท่ีดี แต่ด าเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงให้กบักลุ่มทุน ย่อมท าให้
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เน้นน าเสนอเหตุการณ์เฉพาะบางเร่ือง บางประเด็น หรือบางแง่บางดา้น เพื่อยงัประโยชน์ท่ีสนอง
ต่อเฉพาะนายทุนหรือกลุ่มทุนนั้นๆ กไ็ด ้
  ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการท างานของส่ือมวลชนประเภทต่างๆ  ผูส่ื้อข่าวอาจมี
ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน าเสนอข่าวในมุมมองต่างๆ หรืออาจมองเห็นขอ้เทจ็จริงอีกมากมายท่ีควร
น าเสนอ แต่เม่ือเขียนข่าวดงักล่าวมาน าเสนอแลว้ปรากฏว่าบ่อยคร้ังท่ีข่าวเร่ืองนั้นๆ ไม่ถูกน าเสนอ 
เน่ืองจากขดักบันโยบายของหนังสือพิมพ ์เช่น หากผูส่ื้อข่าวท างานอยู่ในหนังสือพิมพท่ี์เน้นข่าว
บนัเทิง หนังสือพิมพฉ์บบัดงักล่าวอาจไม่ลงข่าวเร่ืองเด็กท่ีอดอยากหิวโหยเพราะนักการเมืองบาง
คนทุจริตเงินจากโครงการอาหารกลางวนักไ็ด ้
  ความหลากหลายของผู้ส่ือข่าวที่มาจากหลายสาขาวิชา  ผู ้ส่ือข่าวต้องติดต่อ
ประสานงานเพื่อหาขอ้มูลจากแหล่งข่าวท่ีมีความหลากหลาย ดังนั้ น ส านักงานจึงจ าเป็นตอ้งมี
ผูส่ื้อข่าวท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา ความหลากหลายของสาขาวิชาอาจท าให้มุมมองหรือวิธีคิด
ของผูส่ื้อข่าวแต่ละคนมีความแตกต่างกนั หากผูส่ื้อข่าวจะน าความแตกต่างเหล่าน้ีมาเสริมซ่ึงกนัและ
กนัจะท าให้องคก์รมีความเขม้แขง็ แต่หากผูส่ื้อข่าวน าความแตกต่างเหล่าน้ีมาเป็นเหตุของการแบ่ง
กนัเป็นหมู่เป็นเหล่า ไม่ท างานประสานกนั เช่นน้ีจะท าให้เป็นปัญหากบัการท างานของส่ือมวลชน
แขนงนั้นๆ เอง 
  ปัญหาในการก าหนดงบประมาณในการหาข่าว งบประมาณเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ท าข่าว เน่ืองจากหากไม่มีงบประมาณสนบัสนุนท่ีมากพอ ความละเอียดในการลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูล
ก็จะมีนอ้ยลงไป เน้ือหาของส่ือส่วนใหญ่จึงเป็นเน้ือหาท่ีวนเวียนอยูก่บัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมเมือง 
ผูอ่้านมีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้รับรู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชนบทท่ีห่างไกลออกไป รวมถึงข่าวต่าง 
ประเทศ ส่ือจะไดข้อ้มูลมาจากส านกัข่าวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอ้ยมากท่ีส่ือจะส่งผูส่ื้อข่าวไป
หาขอ้มูลเอง ท าให้เกิดปัญหา เน่ืองจากข่าวจากส านักข่าวเหล่าน้ีมกัน าเสนอขอ้มูลในมุมมองของ
ประเทศทางตะวนัตก ข่าวจึงขาดความสมดุลในการน าเสนออยา่งท่ีควรจะเป็น 
 3. ปัจจัยจากตวัของผู้ส่ือข่าว  
  ความกดดันจากส่ิงรอบข้าง การท างานข่าวเป็นการท างานท่ีมีความกดดนัสูงมาก 
ไม่ว่าจะโดยผูท่ี้ตกเป็นข่าวซ่ึงพยายามข่มขู่หรือขอร้องให้น าเสนอข่าวไปตามท่ีตนเห็นควร หรือ
ความกดดนัจากเวลาในการท างานท่ีไม่แน่นอน ความยากล าบากในการหาหรือตีความขอ้มูลและ
ความคาดหวงัของผูอ่้าน ข่าวบางเร่ืองหากน าเสนอก็จะถูกผูอ่้านจ านวนมากต าหนิการท างาน แต่
หากไม่น าเสนอเร่ืองเดียวกนันั้น ผูอ่้านอีกจ านวนมากกจ็ะต าหนิการท างานของส่ืออีกเช่นกนั 
  เวลาในการท างาน ตอ้งท าข่าวใหเ้ร็ว ส่งข่าวก่อนปิดตน้ฉบบั ความบีบคั้นจากเวลา
ในการท าข่าวท าให้ผูส่ื้อข่าวตอ้งรีบน าเสนอข่าว ความเร่งรีบอ่านท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอนั้นมีความ
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ผดิพลาดเพราะไม่มีเวลาตรวจสอบขอ้เทจ็จริง บางคร้ังอาจท าใหก้ารน าเสนอข่าวไม่มีความรอบดา้น
ท่ีมากพอ 
  แหล่งข่าวไม่น่าเช่ือถือ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคัญมาก การท างานต้องอาศัยความ
น่าเช่ือถือ ทั้งความน่าเช่ือถือจากแหล่งข่าว และความน่าเช่ือถือจากการน าเสนอข่าว หากน าเสนอ
ข่าวผิดๆ ถูกๆ หลายคร้ัง ส่ือของเราก็จะไม่ได้รับความเช่ือถือ รวมถึงตัวผู ้ส่ือข่าวเองเพราะ
แหล่งข่าวไม่แน่ใจว่าเม่ือให้สัมภาษณ์ไปแลว้ผูส่ื้อข่าวจะน าไปเขียนข่าวถูกหรือไม่ เช่น รับปากว่า
จะปกปิดแหล่งข่าว แต่กลบัน าเสนอวา่แหล่งข่าวเป็นใคร เม่ือมาติดต่อขอขอ้มูลจากแหล่งข่าวนั้นอีก
คร้ังจึงท าใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือจากแหล่งข่าวดงักล่าวอีก 
  การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการหาข่าว เช่น การปลอมตวัหรือการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลโดยมาสุจริตในการหาข่าว หรือการรับซองขาวเพื่อน าเสนอหรือไม่น าเสนอข่าวบางอย่าง 
ลกัษณะเช่นน้ีข้ึนอยูก่บัจิตส านึกของผูส่ื้อข่าวแต่ละคน 
  ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ท าให้ไม่เขา้ใจประเด็นข่าว ผูส่ื้อข่าวจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ การไม่รู้หรือไม่เขา้ใจในเหตุการณ์ต่างๆ อย่างดีพอ 
อาจท าใหก้ารน าเสนอข่าวเกิดความผดิพลาดโดยง่าย 
  การน าเสนอข้อมูลบางอย่างให้สอดคล้องกับความคิดหรือข้อสรุปของตนเอง จะ
โดยตั้งใจหรือไม่กต็าม น าไปสู่การถามน าเพื่อใหแ้หล่งข่าวตอบตามท่ีตนเองตอ้งการ และเรียบเรียง
น าเสนอแต่ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของตน เช่น มีอยูร่ะยะหน่ึงท่ีส่ือโหมน าเสนอข่าวว่าการ
ปล่อยโคมลอยในจงัหวดัเชียงใหม่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดไฟไหม ้ต่อมาในงานลอยกระทงของปีนั้น
เกิดไฟไหมท่ี้ตลาดวโรรส ซ่ึงในงานเทศกาลลอยกระทงจะมีการปล่อยโคมลอยเป็นปกติทุกปี 
ดงันั้น ส่ือจึงรีบสรุปทนัทีว่า ตลาดวโรรสไฟไหมมี้สาเหตุมาจากโคมลอย ทั้งท่ีความจริงแลว้ไม่มี
หลกัฐานอะไรเลยท่ีจะสนับสนุนว่าไฟไหมค้ร้ังน้ีมาจากโคมลอยจริงหรือไม่ อาจมีสาเหตุมาจาก
อ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้าลดัวงจร การเล่นดอกไมไ้ฟ การจุดธูปเทียน การลอบวางเพลิง ฯลฯ รวมทั้งอาจเกิด
มาจากโคมลอยจริงๆ กไ็ด ้แต่การมุ่งไปสู่ค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของผูส่ื้อข่าวเพียงประการ
เดียวท าให้ขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ตกหายไป และไม่น าพาผูรั้บสารไปสู่การระวงัป้องกันไฟไหมจ้าก
เหตุผลอ่ืนๆ อีก ถา้เรามีขอ้สรุปไวก่้อนล่วงหนา้กไ็ม่ใช่เร่ืองยากท่ีเราจะหาอะไรกไ็ดม้าสนบัสนุนให้
เป็นไปอยา่งขอ้สรุป ปัญหาเร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัของส่ือมวลชนในปัจจุบนั 
 นอกจากน้ี ในยคุท่ีผูอ่้านการเปิดรับข่าวสารไดห้ลากหลายช่องทาง  การแข่งขนัดา้นการ
ข่าวกลายเป็นหัวใจส าคญัยิ่งในสังคมปัจจุบนั  หนงัสือพิมพทุ์กฉบบัต่างพฒันากลยทุธ์การรายงาน
ข่าวให้มีคุณภาพอย่างเขม้ขน้เพื่อครอบครองความสนใจของผูอ่้านให้มากท่ีสุด  ดังนั้ น การจดั
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ประเภทของหนังสือพิมพโ์ดยยึดจุดเน้นของลกัษณะเน้ือหาข่าวสารท่ีน าเสนอเป็นหลกั  สามารถ
แบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (มาลี  บุญศิริพนัธ,์ 2556) 
 1. หนังสือพมิพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft news newspaper)  
  เป็นหนงัสือพิมพท่ี์มีลีลาการเสนอเน้ือหาข่าวในแนวเร้าอารมณ์ พาดหัวข่าวเร้าใจ
ให้ผลดา้นความพอใจของผูอ่้านเนน้องคป์ระกอบความสนใจของปุถุชนวิสัย (human interest) เช่น 
ข่าวท่ีเน้นปริมาณความเสียหายอนัเกิดจากอุบติัภยั ผลกระทบทางอารมณ์ และความรุนแรงดา้น
ความรู้สึกของผูอ้ยูใ่นท่ีเกิดเหตุและผูเ้ก่ียวขอ้ง ข่าวบนัเทิงท่ีมีสีสัน ความสวยงาม หรือข่าวอ่ืนๆ ท่ีมี
สาระเบา (soft news) ให้รายละเอียดค่อนขา้งผิวเผินเม่ือเปรียบกับข่าวประเภทสาระหนัก (hard 
news) ซ่ึงเน้นองคป์ระกอบดา้นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูอ่้านหรือสังคมส่วนรวม (ข่าวเบาบาง
ช้ินอาจพฒันาการจนกลายเป็นข่าวท่ีสร้างผลกระทบต่อส่วนรวมและเป็นปัญหาใหญ่ได ้เช่น ข่าว
อาชญากรรมทางเพศ ข่าวปัญหาการจราจร เป็นตน้) การเสนอข่าวของหนังสือพิมพป์ระเภทน้ีจะ
เป็นท่ีถูกใจหรือพอใจส าหรับผูอ่้านทุกระดบั เพราะสามารถส่ือความเขา้ใจกบัเน้ือหาข่าวไดท้นัที
ดว้ยภาษาและวิธีการน าเสนอในรูปแบบท่ีไม่ซบัซอ้นจนเกินไป มีการเลือกสรรเหตุการณ์และแง่มุม
ข่าวท่ีกระตุ้นความสนใจของผูอ่้านในวิสัยปุถุชน (sensational) ส่ิงท่ีสังเกตได้ชัดเจนส าหรับ
หนังสือพิมพ์ประเภทน้ีคือ เอกลักษณ์การจัดหน้า 1 ท่ีเน้นความฉูดฉาด หัวข่าวขนาดใหญ่ 
ภาพประกอบมีสีสัน เป็นไปตามนโยบายการเสนอข่าวเพื่อสนองวิสัยมนุษย ์จึงมีผลต่อการเพิ่มยอด
จ าหน่ายเป็นอยา่งมาก 
 2. หนังสือพมิพ์ประเภทเน้นข่าวหนัก (Hard news newspaper)  
  เป็นหนงัสือพิมพท่ี์เนน้เสนอข่าวมีสาระหนกั มีองคป์ระกอบข่าว (news element) 
ดา้นผลกระทบต่อสังคมในมิติลึก มิติกวา้ง มิติไกล ทั้ งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเสนอข่าว
การเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ข่าวส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ โดยเนน้
แง่มุมท่ีมีความส าคญัในการสะทอ้นถึงผลกระทบของเหตุการณ์และ/หรือสถานการณ์ต่อกลไกทาง
สงัคมระดบัต่างๆ นอกจากการเสนอในรายงานข่าวแลว้หนงัสือพิมพป์ระเภทน้ียงัใหค้วามส าคญักบั
ภารกิจในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นข่าวประจ าวนัในคอลมัน์ต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์
เจาะลึกเบ้ืองหลงัข่าวเพื่ออธิบายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในหลกัการทางวิชาการและความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผลในรูปบทความ บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์ บทรายงาน สารคดี ฯลฯ 
  ตามหลกัการแลว้หนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีมีการจดัหนา้ค่อนขา้งเรียบง่าย มีระเบียบ 
ไม่สะดุดตาเร้าใจเท่ากบัหนงัสือพิมพป์ระเภทเนน้ข่าวเบา เพราะความแตกต่างของรสนิยมการอ่าน
ข่าวของกลุ่มผูอ่้านเป้าหมาย เน่ืองจากการเน้นข่าวสาระหนัก (hard news) เท่ากับหนังสือพิมพ์
ประเภทเนน้ข่าวหนกัไดจ้  ากดัปริมาณกลุ่มผูอ่้านเฉพาะผูท่ี้สนใจข่าวสารความเคล่ือนไหวของสงัคม
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โลกตอ้งการติดตามข่าวสารท่ีมีผลกระทบในระดบัมหภาคและระดบัภูมิภาคไปดว้ย ผูอ่้านส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มผูท่ี้มีการศึกษา มีสถานะทางสังคม หรือเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวขอ้งกับปัญหาของ
ประเทศ ฯลฯ และแน่นอนว่าปริมาณการจ าหน่ายไม่กระจดักระจายเท่าผูนิ้ยมอ่านหนังสือพิมพ์
ประเภทแรก 
 3. หนังสือพมิพ์ประเภทกึง่ข่าวเบากึง่ข่าวหนัก (Combination newspaper)  
  นักวิชาการหนังสือพิมพบ์างคนจดัให้หนังสือพิมพท่ี์เสนอข่าวในลกัษณะก ้ าก่ึง
ระหว่างแนวเน้ือหารูปแบบการจดัหนา้และลีลาน าเสนอข่าวในลีลาหนงัสือพิมพข่์าวเบาแต่ใหส้าระ
ข่าวค่อนขา้งหนกั โดยใหค้วามส าคญัต่อเหตุการณ์ท่ีมีองคป์ระกอบความส าคญั (ตามคุณสมบติัและ
คุณค่าข่าว) ในลีลาท่ีไม่เป็นทางการจนเกินไปข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่มีคุณค่าสมควรรายงาน
ในลกัษณะใดควรเน้นแง่มุมใด มากน้อยเพียงไร ส่วนมากหนังสือพิมพป์ระเภทน้ีจะเลือกรายงาน
ข่าวแบบผสมผสานระหว่างข่าวสารบา้นเมืองท่ีมีสาระหนกัและข่าวสาระเบาท่ีเน้นความเร้าใจใน
ฉบบัเดียวกนั โดยใชเ้ทคนิคการจดัหนา้และภาษาแบบดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านดว้ยการใชอ้กัษร
ขนาดใหญ่พาดหัวข่าว ปริมาณภาพประกอบพอๆ กับจ านวนข่าว ใช้ภาษาสีสันจัดหน้าแบบ
ผสมผสานระหวา่งแนวหนงัสือพิมพป์ระเภทเนน้ข่าวเบากบัแนวหนงัสือพิมพป์ระเภทเนน้ข่าวหนกั 
สนองนิสัยการรับสารของผูอ่้านทุกระดบัไดดี้กวา่กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ ถา้จะกล่าววา่ลกัษณะ
เด่นของหนงัสือพิมพป์ระเภทน้ี คือการเสนอข่าวเน้ือหาหลกัในลีลาการจดัหนา้แบบหนังสือพิมพ์
เนน้ข่าวเบากย็อ่มได ้ 
 4. หนังสือพมิพ์ประเภทเน้นเน้ือหาเฉพาะด้าน (Specialized newspaper)  

การขยายตวัของสังคมและธุรกิจ มีส่วนกระตุน้ให้กระบวนการข่าวพฒันาอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็วตามความต้องการข่าวสารท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม เป็นโอกาสให้
หนังสือพิมพแ์ตกแขนงตามประเภทเน้ือหาท่ีเจาะจงเฉพาะดา้นตามความสนใจของผูอ่้านเฉพาะ
กลุ่มมากข้ึน หนังสือพิมพป์ระเภทเน้นเน้ือหาเฉพาะดา้นไดเ้กิดข้ึนเพื่อสนองกลุ่มผูอ่้านท่ีมีความ
สนใจข่าวประเภทหน่ึงประเภทใดเป็นพิเศษ ท าให้หนังสือพิมพ์มีโอกาสแสวงหาส่วนแบ่ง
การตลาดในธุรกิจหนังสือพิมพ์ได้อย่างน่าสนใจ และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ เช่น 
หนังสือพิมพเ์ศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์การเงินการธนาคาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ หนังสือพิมพ์
อสงัหาริมทรัพย ์หนงัสือพิมพกี์ฬา หนงัสือพิมพพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม หนงัสือพิมพข่์าวหุน้ ฯลฯ 
 ในขณะท่ี นกัวิชาการดา้นการส่ือสารมวลชนและนกัวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชน กล่าวว่า 
“ข่าว” ท่ีไดรั้บการพิจารณาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางส่ือใดส่ือหน่ึง มกัมีองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีสุด 1 องคป์ระกอบ หรือหลายๆ องคป์ระกอบรวมกนั ดงัต่อไปน้ี (ปุณณรัตน์  พิงคานนท,์ 2548)  
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 1. ความรวดเร็ว 
  ความรวดเร็วของการรายงานขอ้เท็จจริง  ขอ้มูลรายละเอียด  และเหตุการณ์ต่างๆ 
ให้ปรากฏสู่สาธารณชนอยา่งทนัทีทนัใด ชนิดนาทีต่อนาที หรือเท่าท่ีจะท าไดต้ามศกัยภาพของส่ือ
แต่ละประเภท  ข่าวจะมีความใหม่ความสดมากเพียงใดก็จะยิ่งได้รับความสนใจมากเท่านั้ น  
โดยเฉพาะในปัจจุบนัการแข่งขนัการรายงานข่าวดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั  หากหนงัสือพิมพฉ์บบั
ใดหรือส่ือประเภทใดท่ีสามารถรายงานข่าวไดก่้อนเป็นฉบบัแรกหรือส่ือแรกยอ่มไดรั้บความสนใจ
จากประชาชนเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นส่ิงซ่ึงส่ือมวลชนสามารถตอบสนองความตอ้งการอยากรู้
อยากเห็นของมนุษยไ์ดอ้ยา่งดียิง่ 
 2. ความใกล้ชิด 
  โดยทัว่ไปมนุษยจ์ะมีความผกูพนั มีความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนมกบัส่ิงใกลต้วัหรือ
ส่ิงท่ีรักใคร่ช่ืนชอบ  ความหมายของค าวา่ใกลชิ้ดในท่ีน้ี หมายถึง ความใกลชิ้ดในแง่วตัถุส่ิงของและ
สถานท่ี เช่น ความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินเดียวกนั  บา้นใกลเ้รือนเคียงกนั  จงัหวดัเดียวกนั  ประเทศ
เดียวกนั  อธิบายไดว้า่เป็นความรู้จกัคุน้เคยกนัเป็นการส่วนตวั  โดยมีเร่ืองของระยะอาณาเขตท่ีอาศยั
ใกลชิ้ดติดกนั  เป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือท างานดว้ยกนั เป็นตน้ ส่วนความใกลชิ้ดอีกประการ
หน่ึง คือ ความใกลชิ้ดในแง่จิตใจ เช่น หากมีคนไทยไปแข่งกีฬาระดบัโลกอย่างการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิกซ่ึงจดัการแข่งขนัในต่างประเทศอนัไกลโพน้  แต่คนไทยทั้งประเทศก็จะเกิดความรู้สึก
ร่วมกนัถึงความเป็นไทย  โดยติดตามข่าวอยา่งต่อเน่ืองและส่งแรงใจไปให้นกักีฬาดงักล่าว  แมจ้ะ
ไม่รู้จกักนัเป็นการส่วนตวั  ไม่มีความสนิทสนมคุน้เคยแต่ก็รู้สึกใกลชิ้ดผูกพนัในฐานะคนไทย
ดว้ยกนั เป็นตน้ 
 3. ความส าคญัหรือความเด่น 
  โดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะใหค้วามสนใจต่อส่ิงท่ีมีความส าคญัหรือความเด่นและ
ความมีช่ือเสียง เช่น ความเด่นดงัของบุคคล  ความส าคญัของสถานท่ีส่ิงของหรือเหตุการณ์  ปุถุชน
โดยทัว่ไปมกัตอ้งการท่ีจะใกลชิ้ดหรือรู้จกักบับุคคลท่ีเด่นดงัในสังคม  ตอ้งการท่ีจะไปสัมผสักบั
สถานท่ีหรือเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆ ถึงแมจ้ะไม่มีโอกาสไดใ้กลชิ้ดหรือสัมผสัโดยตรง  อยา่งนอ้ยก็ให้
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของบุคคล สถานท่ี ส่ิงของหรือเหตุการณ์ส าคญันั้นๆ 
 4. ความแปลกประหลาด 
  โดยทั่วไปมนุษย์มักจะสนใจส่ิงท่ีประหลาดหรือผิดไปจากธรรมชาติ  ทั้ งน้ี 
เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รามกัประสบพบเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติหรือ
ตามปกติวิสยัอยูเ่นืองๆ ความแปลกประหลาดนั้นเป็นส่ิงท่ีนานๆ คร้ังจึงจะเกิดข้ึนไดส้ักคร้ัง  ดงันั้น 
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เม่ืออะไรเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือเคยเห็นบา้งแต่กไ็ม่บ่อยคร้ัง  ยอ่มท าใหม้นุษยเ์กิดความ
สนใจใคร่รู้เร่ืองราวเหล่านั้น  แมบ้างคร้ังไดเ้ห็นกบัตาตนเองยงัท าใจใหเ้ช่ือล าบาก 
 5. ความขัดแย้ง 
  ความขดัแยง้ของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความคิด ความเช่ือ การปฏิบติั หรือ
อ่ืนๆ ซ่ึงปรากฏเป็นเหตุการณ์ข้ึนมาและไดส่้งผลกระทบในระดบัแคบไปจนถึงระดบักวา้ง เช่น 
ระดบัโลก ยอ่มเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจของมนุษยเ์พราะเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนจะตอ้งมีบุคคลอยา่งนอ้ย 
2 ฝ่ายในเหตุการณ์นั้นๆ อาจจะเป็นระหว่างฝ่ายคา้นกบัฝ่ายสนับสนุน  ฝ่ายริเร่ิมกบัฝ่ายต่อตา้นท่ี
ตอ้งแข่งขนัต่อสูห้รือพยายามพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงใหป้รากฏและอาจถึงขั้นตอ้งเอาชนะหกัลา้งกนัจนถึง
ท่ีสุด  ดงันั้น มนุษยย์่อมสนใจท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ความขดัแยง้ดงักล่าว  
หรืออาจสนใจเหตุการณ์ดงักล่าวจนร่วมเป็นก าลงัใจ สนบัสนุน หรือคดัคา้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในท่ีสุด 
 6. ความมีเง่ือนง า 
  ความมีเง่ือนง าเป็นองคป์ระกอบประการหน่ึงของข่าวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของมนุษยใ์ห้ติดตามการรายงานข่าวไดเ้ป็นอย่างดี  เน่ืองจากเน้ือหาข่าวท่ีมีลกัษณะซับซ้อนซ่อน
เร้นนั้นน ามาซ่ึงการเสนอขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ไดบ้างส่วน เช่น เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึง  แต่ผูส่ื้อข่าวยงัไม่สามารถสืบคน้และน าเสนอสาเหตุ ขอ้สงสัยต่างๆ ของเหตุการณ์นั้นได ้ 
รวมทั้งเหตุการณ์บางอยา่งยงัไดด้ าเนินอยูโ่ดยไม่มีขอ้สรุปหรือคดียงัไม่ยติุ 
 7. อารมณ์ 
  เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้สามารถสร้างอารมณ์หรือสะเทือนความรู้สึกของ
มนุษยไ์ดน้ั้น  นบัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์นใจในข่าวหรือเหตุการณ์นั้น  ทั้งน้ี เน่ืองจากชีวิตประจ าวนัของ
ปุถุชนมกัปล่อยใหอ้ารมณ์ความรู้สึกเขา้ไปครอบง า  ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกในดา้นบวกหรือ
ด้านลบ เช่น ความรัก ความสงสาร ความเมตตากรุณา ความเกลียด และความไม่พอใจ เป็นตน้  
ดงันั้น หากมีเร่ืองราวข่าวสารท่ีเป็นประเด็นทางดา้นอารมณ์มากระทบความรู้สึกก็จะเป็นส่วนหน่ึง
ในการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ของมนุษยแ์ละน าไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นหรือ
การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นดว้ย 
 8. ผลกระทบ 
  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย ์เช่น ผูอ่้านข่าว บุคคล
ใกลชิ้ด หรือประชาชนทัว่ไป  มกัจะได้รับความสนใจว่าผลกระทบดังกล่าวจะก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในชีวิตส่วนบุคคลหรือสังคมโดยส่วนรวมอย่างไรบา้ง  ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
เช่น การปรับราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้ข้ึนลงตามสภาพตลาดหรือค่าน ้ ามนัลอยตวั  หากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนส่งผลกระทบรุนแรงมากข้ึนเพียงไรกย็ิง่ไดรั้บความสนใจมากข้ึนเพียงนั้น เช่น การปรับราคา
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น ้ ามนัเช้ือเพลิงต่ออีก 0.30 บาท ย่อมจะไดรั้บความสนใจน้อยกว่าการปรับข้ึนราคาน ้ ามนัต่อลิตร
คร้ังละ 2.00 บาท หรือการท่ีรัฐบาลประกาศลดภาษีรายไดบุ้คคลจากร้อยละ 10 ลดลงเหลือร้อยละ 7 
ยอ่มจะไดรั้บความสนใจนอ้ยกวา่การประกาศลดลงเหลือร้อยละ 3 เป็นตน้ 
 9. เพศ 
  มนุษยเ์รามกัมีความสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้น  โดยเฉพาะขอ้มูล 
ข่าวสารเหตุการณ์เก่ียวกับเพศ  ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ เช่น เร่ืองการรักใคร่ชอบ
พอกนั  การหมั้นหมาย  การแต่งงาน  การหยา่ร้าง  ชูส้าว  การถูกกดข่ีทางเพศ  การถ่ายภาพเปลือย  
ความผิดปกติทางเพศ  หรือแมแ้ต่การต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรี เป็นตน้ หากส่ือมวลชนสามารถน า
เร่ืองดงักล่าวมาน าเสนต่อสาธารณะชนยอ่มไดรั้บความสนใจจากประชาชนอยา่งยิง่ 
 10. ความก้าวหน้า 
  ความก้าวหน้าหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย ์ 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการประดิษฐ์ เป็นต้น  นับเป็นส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของมวล
มนุษยชาติตลอดมา  เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้น ามาซ่ึงความสะดวกสบายในชีวิตหรือกระทบต่อ
วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ เช่น การประดิษฐ์เคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การผลิตเคร่ืองโน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ การคน้พบวคัซีนรักษาโรคเอดส์ ยารักษามะเร็ง หรือการคน้พบว่าสามารถน า
น ้ ามันมะพร้าวมาดัดแปลงใช้แทนน ้ ามันดีเซลได้อย่างสมบูรณ์แบบ หรือในทางตรงกันข้าม
ความก้าวหน้าหรือพฒันาการของเทคโนโลยีหรือนวตักรรมอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต  
การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติงานก็ได้  หากเป็นความก้าวหน้าในแง่ลบแล้วประชาชนไม่ได้
รับทราบข่าวคราวดงักล่าวอย่างทนัท่วงที เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่  
ความกา้วหน้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
 11. ความเสียหายและภัยพบิัติ 
  องคป์ระกอบความเสียหายและภยัพิบติันั้น นกัวิชาการบางท่านถือเป็นรายละเอียด 
ยอ่ยขององคป์ระกอบอ่ืนท่ีกล่าวมาขา้งตน้  แต่ในท่ีน้ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัหน่ึงองคป์ระกอบ
เพราะนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเร่ืองราวซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเสียหาย ภยัพิบติั หรือความสูญเสีย
ต่างๆ มกัไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนเป็นอยา่งยิ่ง  โดยเฉพาะความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพยสิ์น
ของบุคคลอ่ืน  แต่ในทางตรงกนัขา้มหากเป็นความสูญเสียของตนเองกไ็ม่ตอ้งการใหใ้ครมารับรู้ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดเน้ือหาของหนังสือพิมพ์มาเป็น

กรอบในการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการ

พนนัฟุตบอล  ตามเกณฑก์ารวิเคราะห์ ดงัน้ี   
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 ปัจจัยแวดล้อม  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกับสถานการณ์

ภายนอกท่ีก าลงัเป็นกระแสอยูใ่นขณะนั้นหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติมีนโยบายจบักมุการพนนัทุกชนิด 

  องค์ประกอบข่าว  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบข่าวท่ีส าคญัท่ี

อย่างนอ้ย 1 องคป์ระกอบ เช่น ความสดหรือความทนัต่อเหตุการณ์ ความกระทบกระเทือน  ความ

แปลกประหลาด  ความมีเง่ือนง า  ความเด่น  ความเสียหาย 

  อิทธิพลจากเจ้าของโต๊ะบอล  โดยพิจารณาจากลกัษณะการเขียนข่าวท่ีไม่ระบุบุคคลท่ี

กระท าผิด หรือสถานท่ีท่ีกระท าผิด  การเลือกท าข่าวเฉพาะท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจจดัแถลงข่าวเท่านั้น 

หรือการถูกขมขู่จากผูมี้อิทธิพล 

  ประเภทหนังสือพมิพ์  โดยพิจารณาจากการเลือกน าเสนอข่าวตามประเภทหนงัสือพิมพท่ี์

ผูส่ื้อข่าวสงักดัอยู ่  

  ผู้อ่าน โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวเพื่อใหผู้อ่้านเกิดความสนใจข่าวการพนนัฟุตบอล 

  ความยากในการหาข้อมูล  โดยพิจารณาจากความยากในการแสวงหาขอ้มูลการพนัน

ฟุตบอลเพื่อการน าเสนอข่าวสาร 

  นโยบายการท างาน  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวสารตามนโยบายของหนงัสือพิมพ์

ท่ีผูส่ื้อข่าวสงักดัอยู ่  

 อทิธิพลจากโฆษณา  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวสารโดยค านึงถึงความสัมพนัธ์จาก

ค่าโฆษณาขององคก์รธุรกิจท่ีสนบัสนุนหนงัสือพิมพ ์ 

 
2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 2.6.1 งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบับทบาทของหนังสือพมิพ์ 

บุญจง (บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, 2546) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพภ์าษา 
ไทยรายวนัในการน าเสนอสาระเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ
หนงัสือพิมพใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษา พบวา่ หนงัสือพิมพมี์บทบาทส าคญัมากในการ
มีส่วนร่วมจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวกบัพลงังาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะ 
น ้ า ป่าไม ้ทรัพยากรทางทะเล การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สารเคมีอนัตราย ความขดัแยง้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และอากาศ ตามล าดบั ส่วนรูปแบบการน าเสนอเน้นการเสนอข่าวขอ้เท็จจริงและการ
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ให้ความรู้ทางวิชาการ  และมีแนวโนม้ในการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมความเป็นไปของ
สังคมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งค่อนขา้งชดัเจน นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ือกลางระหว่างประชาชนกบัรัฐ  
การเป็นผูสื้บสวนขอ้เทจ็จริง  การเป็นผูป้ระสานประโยชน์กรณีขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

แกว้ใจ (แกว้ใจ  ศาสตร์ประสิทธ์ิ, 2547) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์
รายวนัในการตรวจสอบการปฏิบติังานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
น าเสนอเน้ือหาด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ
หนังสือพิมพร์ายวนัในการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ และมติชน ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์ได้
แสดงบทบาทในการน าเสนอเน้ือหาด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยการให้
ความส าคญัต่อการน าเสนอเน้ือหาในดา้นจ านวนความถ่ี  ปริมาณพื้นท่ี  การปฏิบติังานในแต่ละ
นโยบาย  เช่น นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายเร่งด่วน นโยบายการสร้างรายได ้พบวา่ มีการน าเสนอข่าว
ในปริมาณมากและน าเสนออย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์มิได้ท าหน้าท่ีเป็น
กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล หากแต่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์สถานการณ์  ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บทราบ รวมทั้งยงัมีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีให้กบั
ภาคประชาชนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานตามนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งเสรี
อีกดว้ย  

เกรียงไกร (เกรียงไกร  ชัยชมพู, 2553) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินภาคเหนือตอนบนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานโยบาย การแสดงบทบาทในการน าเสนอเน้ือหา โดยการวิเคราะห์เน้ือหา
ข่าวหนา้หน่ึง บทบรรณาธิการ และคอลมัน์บุคลาทรรศน์ ผลการศึกษา พบว่า หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
ภาคเหนือตอนบนไม่มีนโยบายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ดา้นการแสดงบทบาทในการน าเสนอเน้ือหาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น พบวา่ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินภาคเหนือตอนบนยงัไม่สามารถแสดงบทบาท
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เน่ืองจากการน าเสนอข่าวสารส่วนมากเป็นมุมมองของเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมากกว่าประชาชนในทอ้งถ่ิน และมีเน้ือหาในเชิงของการประชาสัมพนัธ์ผลงาน หรือ
การปฏิบติัภารกิจของเจา้หนา้ท่ี   

ผสุดี (ผสุดี อรุณมาศ, 2541) ท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการน าเสนอ
เร่ืองกากของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการวิเคราะห์ เน้ือหาหนังสือพิมพม์ติชน 
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทหนงัสือพิมพใ์นการให้ความรู้เร่ืองกาก
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ของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทใน
การให้ความรู้เร่ืองกากของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมยงัไม่เพียงพอ  โดยส่วนใหญ่เป็น
การน าเสนอเน้ือหาในลักษณะของการรายงานเหตุการณ์ตามกระแสมากกว่าการอุทิศเน้ือท่ี
หนงัสือพิมพเ์พื่อการให้ความรู้ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองกากของเสียอนัตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ทศัน์ดาว (ทศัน์ดาว เฉิดฉาย, 2543) ท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการ
น าเสนอเร่ืองการประชาพิจารณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก  
 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทิศทางการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการ
ประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก  และเพื่อศึกษาถึงบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการสร้าง
สาธารณมติเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก  และเพื่อศึกษาถึงบทบาทของหนังสือพิมพใ์นการ
ให้ความรู้เร่ืองการประชาพิจารณ์  ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์มีการเสนอเน้ือหาเร่ืองการ
ประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอกในทิศทางการคดัคา้นมากท่ีสุด  โดยหนังสือพิมพ์ได้
แสดงบทบาทการสร้างสาธารณมติเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอกโดยการประชาพิจารณ์ยงัไม่
เพียงพอเน่ืองจากหนังสือพิมพท์ าหน้าท่ีเพียงหยิบหยกประเด็นปัญหาความขดัแยง้ข้ึนมาน าเสนอ 
อีกทั้ง หนังสือพิมพย์งัมีบทบาทน้อยมากดา้นการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนของ
ตนเองเพื่อสนบัสนุนดา้นในดา้นหน่ึงอยา่งชดัเจน  และหนงัสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทการใหค้วามรู้
เร่ืองการประชาพิจารณ์ยงัไม่เพียงพอซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะของ
การรายงานเหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดเป็นระยะๆ เท่านั้น มากกว่าจะอุทิศเน้ือท่ีหนงัสือพิมพ์
เพื่อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการประชาพิจารณ์ 

 2.6.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการน าเสนอเน้ือหาของหนังสือพมิพ์ 
ศิริบูรณ์ (ศิริบูรณ์  ณัฐพนัธ์, 2541) ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทหนังสือพิมพต่์อการ

พิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของหนังสือพิมพ์และการน าเสนอข่าวสาร  ผลการศึกษา พบว่า การน าเสนอข่าวสารการ
พิจารณารัฐธรรมนูญของหนงัสือพิมพร์ายวนัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการน าเสนอข่าวสารการพิจารณา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในระดับมาก และมีทิศทางสนับสนุนรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทยมากกว่าคัดคา้น  ด้วยการแสดงออกจากปริมาณข่าวพาดหัวหน้าหน่ึง  ปริมาณ
ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และปริมาณข่าวสารในทิศทาง
สนบัสนุนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมากกวา่คดัคา้น 

อดิศัย (อดิศยั  จารุจินดา, 2547) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการ
น าเสนอเน้ือหาดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  โดยการศึกษาหนังสือพิมพ ์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ และ 
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มติชน ผลการศึกษา พบว่า หนงัสือพิมพมี์ปริมาณพื้นท่ีในการเสนอเน้ือหาดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
โดยเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีทั้งฉบบั คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดยหนงัสือพิมพม์ติชนมีปริมาณพื้นท่ีในการ
เสนอเน้ือหาดา้นการส่งเสริมสุขภาพมากท่ีสุด  ส าหรับประเภทเน้ือหาดา้นการส่งเสริมสุขภาพมาก
ท่ีสุด คือ เน้ือหาประเภทท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดลอ้ม รองลงมาได้แก่ โรคภยัไขเ้จ็บ อาหาร และ
โภชนาการ ตามล าดบั ในขณะท่ีเน้ือหาประเภทความสะอาดร่างกายมีจ านวนมีจ านวนช้ินและพื้นท่ี
น้อยท่ีสุด ส่วนความสนใจในประเภทเน้ือหาด้านการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  
เน้ือด้านความสะอาดร่างกายเป็นเน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอย่างสนใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผ่อนคลาย
ความเครียด อาหารและโภชนาการ ตามล าดบั ในขณะท่ีเน้ือหาประเภทส่ิงเสพติด เป็นเน้ือหาท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งสนใจนอ้ยท่ีสุด 

พนิต (พนิต  กุลศิริ, 2528) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อศึกษาบทบาท
ของหนังสือพิมพร์ายวนัต่อการพฒันาสตรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบปริมาณเน้ือท่ี ประเภท
เน้ือหา และต าแหน่งหนา้ของเน้ือหาเพื่อการพฒันาสตรี  และเพื่อทราบประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ี
หนงัสือพิมพไ์ดเ้น้ือหาเพื่อการพฒันาสตรีมาตีพิมพเ์สนอ  และเพื่อทราบบทบาทในลกัษณะต่างๆ 
ของหนงัสือพิมพร์ายวนัในการเสนอเน้ือหาเพื่อการพฒันาสตรี ผลการศึกษา พบว่า หนงัสือพิมพไ์ด้
น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาสตรีเป็นปริมาณท่ีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัการเสนอเน้ือหา
เร่ืองต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบั อยา่งไรก็ดีหนงัสือพิมพเ์หล่าน้ี เสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการ
พฒันาสตรีตามท่ีกล่าวถึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีห้า พ.ศ. 2525-2529 
และแผนพฒันาสตรีระยะยาว (2525-2544) ไดค้รบทุกดา้นโดยเสนอเน้ือหาดา้นการมีส่วนร่วมใน
สังคมของสตรีมากท่ีสุด เช่น เน้ือหาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมและบทบาท
เก่ียวกับสตรี การมีส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมและศาสนา เป็นตน้ รองลงมาได้แก่ เน้ือหาด้าน
คุณลกัษณะส่วนตวัของสตรี เช่น การด าเนินชีวิต การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ เน้ือหา
ดา้นท่ีเสนอนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ เน้ือหาดา้นชีวิตและครอบครัว เช่น การเลือกคู่ครอง การครองเรือน 

จ านรรจ์ (จ านรรจ์ เขตบรรพต, 2534) ท าการศึกษาการวิเคราะห์บทบาทหนังสือ 
พิมพใ์นการเสนอเน้ือหาดา้นสิทธิเด็กและการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานพฒันาเด็กท่ีมีต่อ
การเสนอเน้ือหาดา้นสิทธิเด็กในหนงัสือพิมพ ์ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อศึกษาบทบาทหนงัสือพิมพ์
ในการเสนอเน้ือหาดา้นสิทธิเด็ก  ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพมี์ปริมาณการเสนอเน้ือหาดา้น
สิทธิเด็กคิดเป็นร้อยละ .008 ของปริมาณเน้ือท่ีทั้งหมด หนงัสือพิมพส์ยามรัฐมีปริมาณการเสนอต่อ
ปริมาณเน้ือท่ีทั้งหมดมากท่ีสุด รองลงไป คือ หนังสือพิมพบ์า้นเมือง ไทยรัฐ และบางกอกโพสต ์
ตามล าดบั ปริมาณการเสนอในช่วงเวลาท่ีศึกษา พบว่า เป็นไปอยา่งไม่สม ่าเสมอและไม่ต่อเน่ืองทุก
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เดือน ปริมาณการเสนอเน้ือหาจะพบวา่มีมากในช่วงเวลาท่ีมีเหตุการณ์ความเคล่ือนไหว ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัเดก็และสิทธิเดก็ 

วีรเทพ (วีรเทพ  ปรมพุฒิ, 2542) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง : ศึกษากรณี ส.ป.ก.4-01 (สมัยรัฐบาล ชวน-1 ช่วง พ.ศ.2537-2538)  
โดยการวิเคราะห์เน้ือหาหนังสือพิมพไ์ทยรัฐ เดลินิวส์ มติชนและข่าวสด  เพื่อศึกษาบทบาทของ
หนงัสือพิมพท์ั้งในดา้นการสนบัสนุน เป็นกลาง และคดัคา้นการท างานของรัฐบาลในกรณี ส.ป.ก.
4-01  และเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง โดยเปรียบเทียบ
บทบาทของหนังสือพิมพเ์องกบับทบาทของพรรคฝ่ายคา้นและกลุ่มพลงักดดนั ในสังคมในช่วงท่ี
เกิดกรณี ส.ป.ก.4-01  ผลการศึกษาพบว่า  ไทยรัฐซ่ึงเน้นการพาดหัวข่าวอาชญากรรมมากท่ีสุด  
ไดเ้ปล่ียนแนวทางไปพาดหัวข่าวความขดัแยง้ทางการเมือง กรณี ส.ป.ก.4-01 ซ่ึงเป็นข่าวหนกัมาก
เป็นพิเศษ  เดลินิวส์มีความคงเส้นคงวาไม่เนน้การพาดหัวข่าวกรณี ส.ป.ก.4-01 มากนักเพราะเป็น
ข่าวหนักแต่จะเน้นข่าวเบามากกว่า มีปริมาณการพาดหัวข่าวกรณี ส.ป.ก.4-01  มติชนแมจ้ะเป็น
หนังสือพิมพเ์พียงฉบบัเดียวท่ีเน้นข่าวหนักโดยตลอดแต่การพาดหัวข่าวกรณี ส.ป.ก.4-01 ตกเป็น
รองไทยรัฐทั้งความถ่ีและพื้นท่ี  และข่าวสดเน้นข่าวก่ึงหนักก่ึงเบาจึงไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษใน
กรณี ส.ป.ก.4-01 ในอนัดบัสุดทา้ย  

กนกพร (กนกพร  วงศน่์าน, 2549) ท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
กบัการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหาดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ผลการศึกษา พบวา่ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมีปริมาณพื้นท่ีใน
การเสนอเน้ือหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.14 เม่ือเทียบกับพื้นท่ีทั้ งฉบับของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินแต่ละช่ือฉบบั และใช้รูปแบบข่าวมากท่ีสุด รองลงมาคือ คอลมัน์สุขภาพ 
คอลัมน์อ่ืนๆ บทความ และบทบรรณาธิการ ส่วนทางด้านเน้ือหาด้านการส่งเสริมสุขภาพท่ีมี
ปริมาณการน าเสนอมากท่ีสุด ทั้งจ  านวนเร่ืองและพื้นท่ี คือ เร่ืองการให้ความรู้ความเขา้ใจในการ
ดูแลป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือ กิจกรรมรณรงคสุ์ขภาพ ตามดว้ย การรายงานข่าว
สุขภาพ ตามล าดบั 

ฤดีมาส (ฤดีมาส  ปางพุฒิพงศ์, 2534) ท าการศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพใ์น
การประสานประโยชน์ระหว่างการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษา
กรณีการสร้างเข่ือนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการศึกษา 
พบว่า หนงัสือพิมพไ์ดน้ าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างเข่ือนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในแง่ของการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างจากเน้ือหาท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์และการ
ประสานประโยชน์ โดยมีการเสนอเน้ือหาท่ีสนับสนุนการพฒันาในปริมาณน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบ 
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เทียบกบัเน้ือหาอีกสองดา้นดงักล่าว และไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งการเสนอเน้ือหา
ท่ีสนับสนุนการอนุรักษก์บัเน้ือหาท่ีแสดงถึงการประสานประโยชน์  ทางดา้นการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัการสร้างเข่ือนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยสนบัสนุนการพฒันาและการอนุรักษเ์พียงดา้นใด
ดา้นหน่ึงมากกว่าการเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึงการประสานประโยชน์ทั้งสองดา้น ซ่ึงการเสนอเน้ือหา
ดา้นใด เพียงดา้นเดียวน้ีเกิดจากกระแสของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นโยบายของหนงัสือพิมพ ์
ความคิดเห็นหรือทศันคติดั้งเดิมของนักข่าว แหล่งข่าวและความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าว รวมทั้ง
ความตระหนกัในบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อสงัคมของหนงัสือพิมพ ์

 2.6.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจของส่ือหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวสาร 
ดวงพร และสุนิดา (ดวงพร ค านูณวฒัน์ และสุนิดา ศิวปฐมชยั, 2552) ท าการศึกษา

แรงจูงใจในการท างานและปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูท้  างานส่ือมวลชนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
นครปฐม รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อผูรั้บสารในทอ้งถ่ินและแนวทางการพฒันาส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน  
ผลการศึกษา พบว่า  แรงจูงใจท่ีส าคญัในการท างานส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน คือ เป็นงานท่ีท าเพื่อชุมชน/
สงัคม มีอิสระในการท างานสร้างความภูมิใจใหต้นเองและครอบครัว และเป็นช่องทางในการเขา้ถึง
ผูอ่ื้นตามล าดบั ในการปฏิบติังานปัจจยัท่ีส่ือมวลชนทอ้งถ่ินนครปฐมให้ความส าคญัในระดบัมาก
เรียงตามล าดบั คือ ความถูกตอ้งและขอ้เท็จจริงของขอ้มูล ขอ้มูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน สิทธิส่วนบุคคล และความตอ้งการของคนในชุมชน ส าหรับผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของส่ือทอ้งถ่ินในนครปฐมพบว่า ส่ือทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างส่วนราชการกับประชาชน แต่มีผลกระทบต่อความคิดของคนในนครปฐมเองน้อยกว่า
ส่ือมวลชนส่วนกลาง เพราะส่ือมวลชนส่วนกลางน าเสนอเร่ืองราวท่ีกวา้งขวางกว่าส่ือท้องถ่ิน 
อย่างไรก็ดีส่ือทอ้งถ่ินสามารถสร้างและขยายความคิดเห็นส านึกรักบา้นเกิด ท าให้คนทอ้งถ่ินได้
รับรู้ข่าวสารต่างๆ ท าใหค้วามเป็นชุมชนมีความชดัเจนข้ึน 

 2.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก าหนดบทบาทของส่ือหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอ
ข่าวสาร 

อมรรัตน์ (อมรรัตน์ มหิทธิรุกข,์ 2546) ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทของหนงัสือพิมพ์
ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษานโยบาย รูปแบบ 
ปัจจยัและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอข่าว โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากหนงัสือพิมพท่ี์ส่ง
เขา้ประกวดชิงรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ของหนังสือพิมพ์มติชนรายวนั ไทยรัฐ ไทยโพสต ์
ผูจ้ดัการรายวนัและประชาชาติธุรกิจ และการสัมภาษณ์เจาะลึก  ผลการศึกษา พบว่า หนงัสือพิมพ์
ทุกฉบับมีนโยบายให้ความส าคญัต่อข่าวคอร์รัปชั่นแบบไม่มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
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การเสนอข่าวส่วนใหญ่จะใหน้ ้ าหนกักบัขอ้มูลจากเอกสารมากกวา่ขอ้มูลบุคคล ความส าคญัของข่าว
ข้ึนอยูก่บัสถานภาพของบุคคลท่ีปรากฏเป็นข่าวความเสียหายของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ส่วนรูปแบบ
การเสนอข่าวจะข้ึนอยูก่บันโยบายของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัซ่ึงไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัความซับซ้อนและรายละเอียดของขอ้มูลข่าว  มีการเสนอในรูปแบบของข่าวและรูปแบบของ
รายงานพิเศษ บทความ และบรรณาธิการ ซ่ึงมีผลต่อการกระตุน้ความสนใจจากผูอ่้าน  ดา้นตวัแปร
ส าคญัท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการท าหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ คือ ปัจจยัจากภายใน ประกอบดว้ย กอง
บรรณาธิการข่าว นายทุนเจา้ของหนงัสือพิมพ ์เน้ือท่ี/ระยะเวลาในการท าข่าว และหลกัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย 
รายไดจ้ากโฆษณา คู่แข่งทางการตลาด และความสนใจของผูอ่้าน 

ภารดี (ภารดี  ดวงนภา, 2545) ท าการศึกษาการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัวตัถุมงคล
จตุคามรามเทพของหนังสือพิมพร์ายวนัและความคิดเห็นของประชาชน โดยการวิเคราะห์เน้ือหา
ข่าวหนังสือพิมพ ์ ผลการศึกษา พบว่า การน าเสนอข่าวจตุคามรามเทพในแง่อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยมี์
ผลต่อการขายพื้นท่ีโฆษณาของหนังสือพิมพ์รายวนัท่ีเพิ่มข้ึน และหนังสือพิมพ์รายวนัน าเสนอ
ประเด็นข่าวจตุคามกระแสตก หลงัจากอตัราการโฆษณาจตุคามในหนังสือพิมพเ์ร่ิมอ่ิมตวั ส่วน
เหตุผลท่ีท าให้หนังสือพิมพร์ายวนัน าเสนอข่าวจตุคาม เพราะจตุคามมีคุณค่าข่าวสูง เป็นเร่ืองท่ีอยู่
ในความสนใจของประชาชน และการมีหนา้พระเคร่ืองของหนงัสือพิมพ ์โดยหนงัสือพิมพร์ายวนั
ทั้ง 4 ฉบบัยอมรับว่าส่ือหนงัสือพิมพมี์ส่วนท าให้เกิดกระแสจตุคามฟีเวอร์ และการน าเสนอเน้ือหา
ดงักล่าวของหนงัสือพิมพมี์เร่ืองของผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้งในแง่ของค่าโฆษณาและยอดขาย 
ซ่ึงทั้ง 4 ฉบบัมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดาของการท าธุรกิจหนงัสือพิมพ ์

วนิดา (วนิดา  สุวรรณชยัศกัด์ิ, 2545) ท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการ
ส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและความคาดหวงัของสังคม เพื่อศึกษาบทบาท
หนังสือพิมพใ์นการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด
บทบาทและความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมการศึกษา  
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและการสัมภาษณ์เจาะลึก  ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์ได้
ส่งเสริมการศึกษาโดยตรงตามนโยบายนอ้ยกว่าการส่งเสริมการศึกษาโดยออ้มตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา และการส่งเสริมการศึกษาโดยตรง นโยบายท่ีไดรั้บการส่งเสริมมากท่ีสุดคือ นโยบาย
การศึกษาตลอดชีวิต รองลงมาคือ นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ และนโยบายการมีส่วนร่วมของสังคม 
ส่วนการส่งเสริมการศึกษาโดยออ้มพบว่า 3 อนัดบัแรกเป็นเน้ือหาในเชิงบวก ส่วน 3 อนัดบัถดัมา
เป็นเร่ืองของความขดัแยง้หรือเน้ือหาในเชิงลบ แต่หากพิจารณาถึงต าแหน่งหนา้ เร่ืองท่ีถูกน าเสนอ
ข้ึนหนา้หน่ึงมากท่ีสุดจะเป็น 3 ประเด็นท่ีมีคุณค่าข่าวเร่ืองความขดัแยง้ และปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด
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บทบาทดา้นการศึกษาของหนงัสือพิมพ ์คือ นโยบายองคก์ร ประเด็นข่าวและนกัข่าว  การตระหนกั
ถึงความส าคญัของการศึกษาท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่า หนังสือพิมพ์ไม่ให้ความส าคญักบัข่าวการศึกษา 
ส่วนผูผ้ลิตข่าวสารกลบัเห็นว่า ประชาชนไม่สนใจบริโภคข่าวการศึกษา นอกจากน้ีก็มีเร่ืองของ
ธุรกิจ แหล่งข่าว พื้นท่ีในการน าเสนอและเวลาท่ีจ ากดั ท่ีเขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัดว้ย 
 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูว้ิจัยจะน าแนวคิดปัจจัยท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์  แนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองและแนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบถึงปัจจยัท่ีก าหนดบทบาท
ของผูส่ื้อข่าวต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  ซ่ึงการน าเสนอข่าวสารในประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งการพนันฟุตบอลท่ีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์เน้ือหานั้นจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของส่ือ
หนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  อีกทั้ง ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดแรงจูงใจมาท าการ
วิเคราะห์แรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวต่อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการ

พนนัฟุตบอล 

การน าเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพ์

ต่อเร่ืองการพนนัฟุตบอล 

แรงจูงใจ 
การน าเสนอข่าว
เร่ืองการพนนั

ฟุตบอล 
 

ผูส่ื้อข่าว 

หนงัสือพิมพ ์

ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพ ์/แนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมือง /แนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 

3.1 ประเภทของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล   

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ 
ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอล  และเพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล  และเพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  
และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล   
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth interview) ก ลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น ส่ือมวลชนด้าน
หนงัสือพิมพ ์ และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์

 

3.2 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีเป็นตวับท ได้แก่  หนังสือพิมพ ์

เนน้ข่าวเบา  หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั  และหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา  รวมถึงประชากร

ท่ีเป็นส่ือมวลชนดา้นหนงัสือพิมพ ์

 

3.3 กลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นตัวบท 

   ผูว้ิจัยคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติท่ี 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั  ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา  หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั    

และหนังสือพิมพ์เน้นเน้ือหาเฉพาะกีฬา  ท่ีตีพิมพ์ระหว่างวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557  ถึง วนัท่ี  

28 กรกฎาคม 2557  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014  โดยผูว้ิจัยท าการ

คัดเลือกจากฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ของหนังสือพิมพ์มติชน  ซ่ึงมี

รายละเอียดในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

  หนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบา  ผูว้ิจยัเลือกหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบาท่ีมียอดจ าหน่าย

สูงสุด (เมธาวี  ขติยะสุนทร, 2555) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
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  หนังสือพมิพ์เน้นข่าวหนัก  ผูว้ิจยัเลือกหนงัสือพิมพคุ์ณภาพท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด 

(เมธาวี  ขติยะสุนทร, 2555) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพม์ติชน 

  หนังสือพมิพ์เน้นเน้ือหาเฉพาะกฬีา  ผูว้ิจยัเลือกหนงัสือพิมพส์ยามกีฬา 

 2. กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นส่ือมวลชนด้านหนังสือพมิพ์ 

  ผูว้ิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั  คือ  ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ์

เน้นข่าวเบา 3  ท่าน  ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวหนัก 3 ท่าน  และผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์เน้น

เน้ือหาเฉพาะกีฬา 4 ท่าน รวม 10 ท่าน 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการ

วิเคราะห์ข่าวการพนันฟุตบอลจากหนังสือพิมพ์  และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อใช้ในการ

สัมภาษณ์ถึงแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอลและปัจจยัท่ี

ก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม ดงัน้ี 

แรงจูงใจของผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวเร่ืองการพนันฟุตบอล 

  - เงินเดือนเป็นแรงจูงใจในการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - ท่านไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรภายในองคก์รจากการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลสร้างความภาคภูมิใจในการท างานหรือไม่ อยา่งไร 

  - ท่านเคยไดรั้บรางวลัจากการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - ท่านมีความอิสระในการท างานน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลท าใหท่้านประสบความส าเร็จในช่วงเวลานั้นๆ หรือไม่ อยา่งไร 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะท่านตระหนกัในหนา้ท่ีส่ือมวลชน 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะท่านมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีส่ือมวลชน 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเป็นงานท่ีทา้ทาย 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเป็นงานท่ีจะท าใหท่้านเป็นท่ีรู้จกัของส่ือมวลชน 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเป็นงานท่ีจะท าใหท่้านเป็นท่ีรู้จกัของสงัคม 
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  - การน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอลท าใหท่้านไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว 

  - การน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอลท าใหท่้านไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

  - การน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลท าใหท่้านไดรั้บการมอบหมายหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 

ปัจจัยทีก่ าหนดบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนัน 

  - ท่านมีนโยบายในการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - ข่าวการพนนัฟุตบอลท่ีจะอยูบ่นหนา้หน่ึงไดต้อ้งเป็นมีลกัษณะอยา่งไร 

  - นโยบายขององคก์รมีส่วนท าใหข่้าวการพนนัไม่ถูกน าเสนอหรือไม่ อยา่งไร  

  - นโยบายหนงัสือพิมพคุ์ณภาพมีส่วนท าใหข่้าวการพนนัฟุตบอลถูกน าเสนอ 

  - เน้ือท่ีของ นสพ. มีส่วนท าใหบ้รรณาธิการข่าวไม่เลือกน าเสนอข่าวการพนนั 

  - ข่าวการพนนัฟุตบอลไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท าใหไ้ม่ถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ข่าวการพนนัฟุตบอลมีขอ้เทจ็จริงไม่ครบถว้นท าใหไ้ม่ถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ทศันคติของบรรณาธิการท าใหข่้าวการพนนัฟุตบอลไม่ถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ทศันคติของเจา้ของ นสพ. ท าใหข่้าวการพนนัฟุตบอลไม่ถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ข่าวการพนนัฟุตบอลไม่น่าสนใจท่ีจะท าให ้นสพ. ขายดีจึงไม่ถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ดว้ยกระแสฟุตบอลโลกท าใหข่้าวการพนนัฟุตบอลถูกน าเสนอข่าวหรือไม่ อยา่งไร 

  - ผูอ่้านเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร 

  - กระแสข่าวการพนนัก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของสงัคมท าใหข่้าวการพนนัถูกน าเสนอเป็นจ านวนมาก 

  - ท่านไม่เลือกท าข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะเกรงกลวัอิทธิพลจากเจา้ของโตะ๊หรือไม่ อยา่งไร 

  - ท่านไม่เลือกท าข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะเกรงกลวัอิทธิพลจากนกัการเมืองหรือไม่ อยา่งไร 

  - ท่านไม่เลือกท าข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะหาขอ้มูลในการเขียนข่าวยาก 

  - ท่านไม่เลือกท าข่าวการพนนัฟุตบอลเพราะไม่สามารถท าข่าวไดท้นัเวลา 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 การแสดงบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอลและการน าเสนอข่าวสารเร่ือง

การพนันฟุตบอล 

 ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์การแสดงบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอลและ

การน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอล  ดงัน้ี   

 การแสดงบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอล 

   ผูว้ิจยัจะน าข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอลท่ีปรากฏบนหนา้หนงัสือพิมพม์าท าการ

วิเคราะห์ดว้ยกรอบแนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์ ผา่นเกณฑว์ิเคราะห์ ไดแ้ก่  บทบาทใน

การใหข่้าวสาร  บทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะ  และบทบาทในการใหก้ารศึกษา 

 การน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนันฟุตบอล  

   ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวการพนันฟุตบอลท่ีหนังสือพิมพ์น าเสนอมา

จ าแนกเป็นประเดน็เน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอลต่างๆ ผา่นเกณฑว์ิเคราะห์  ดงัน้ี 

 มาตรการป้องกันและปราบปรามการพนันฟุตบอล โดยพิจารณาจากการน าเสนอ

ข่าวเร่ืองมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนันฟุตบอลของหน่วยงาน ดงัน้ี  คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.)  หน่วยงานต ารวจ  หน่วยงานสถาบนัการศึกษา  หน่วยงานส านกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการ

ลกัลอบเล่นการพนนัเทศกาลบอลโลก  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  และจงัหวดั        

   การจับกุมผู้กระท าความผิดการพนันฟุตบอล  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าว

เร่ืองการจบักมุผูก้ระท าความผดิการพนนัฟุตบอลของชาวไทยและชาวต่างประเทศ    

   การรณรงค์การพนันฟุตบอล โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวเร่ืองการรณรงคต่์อ

ปัญหาการพนนัฟุตบอลของหน่วยงานต่างๆ 

   สถานการณ์การพนันของต่างประเทศในช่วงฟุตบอลโลก โดยพิจารณาจากการ

น าเสนอข่าวเร่ืองสถานการณ์การพนนัของต่างประเทศในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014  

   ผลการส ารวจ  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย  การ

ส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอล 
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   ความรู้ด้านสุขภาพจิต  โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้

เก่ียวกบัสุขภาพจิตท่ีเกิดจากการพนนัฟุตบอล  โรคการติดพนนัฟุตบอล 

 เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับผู้กระท าความผิด  โดยพิจารณา

จากการน าเสนอข่าวให้ขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆ กวดขนัการจบักุมผูก้ระท าผิดการพนัน

ฟุตบอล  

 เสนอแนะผู้เล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล  โดยพิจารณาจากการ

น าเสนอข่าวให้ขอ้เสนอแนะผูเ้ล่นการพนันฟุตบอลให้เห็นถึงโทษของการพนันฟุตบอลจากการ

ยกตวัอยา่งบุคคลท่ีติดการพนนั 

 เสนอแนะผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนันฟุตบอล  โดย

พิจารณาจากการน าเสนอข่าวใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูป้กครอง  เช่น  พ่อแม่  อาจารย ์คอยสอดส่องดูแล

บุคคลไม่ใหติ้ดการพนนัฟุตบอล 

         เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนัน โดยพิจารณาจากการน าเสนอข่าวให้

ขอ้เสนอแนะให้มีการแกไ้ขกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอลใหส้อดคลอ้งกบับริบท

ทางสงัคม   

ส่วนที่ 2 แรงจูงใจของผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล   

 ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพม์าท าการวิเคราะห์

โดยใชแ้นวคิดเร่ืองแรงจูงใจเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอ

ข่าวการพนนัฟุตบอลผา่นเกณฑก์ารวิเคราะห์  ไดแ้ก่ ความตระหนกัในหนา้ท่ีส่ือมวลชน  การสร้าง

ความภาคภูมิใจใหก้บัตนเอง  และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทีก่ าหนดบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล   

 ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์มาท าการวิเคราะห์ด้วย

แนวคิดเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาหนังสือพิมพ์  แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง   

แนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร  เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล

ผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์ ผา่นเกณฑก์ารวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้ม  องคป์ระกอบข่าว  อิทธิพลจาก

เจา้ของโต๊ะบอล  ประเภทหนงัสือพิมพ ์ ผูอ่้าน  ความยากในการหาขอ้มูล นโยบายการท างาน  และ

อิทธิพลจากโฆษณา 
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3.6 การน าเสนอข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจะท าการน าเสนอผลการศึกษาดว้ยการพรรณนา  โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน  
ดงัน้ี  ส่วนแรกเป็นการน าเสนอการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนันฟุตบอลและ
การน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอล  ส่วนท่ี 2 น าเสนอแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อ
การน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  และส่วนสุดทา้ยเป็นการน าเสนอปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของ
หนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ือง 
การพนันฟุตบอล  และเพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนันฟุตบอล  
และเพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 

 โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  การแสดงบทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนันฟุตบอลและการ

น าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอล   
ส่วนท่ี 2  แรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนัน

ฟุตบอล 
 ซ่ึงมีรายละเอียดในการวิเคราะห์แต่ละส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  การแสดงบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอลและการน าเสนอข่าวสารเร่ือง
การพนันฟุตบอล   
 หนังสือพิมพ์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาประเทศ  โดยการรายงาน
ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม  ซ่ึงส่ือหนังสือพิมพ์มีบทบาทหน้าท่ีหลักอยู่ 4 ประการ คือ  
การใหข่้าวสาร  การใหข้อ้เสนอแนะ  การใหค้วามบนัเทิง  และการเป็นส่ือในการโฆษณา 
 โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์บทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนันฟุตบอลโดยใช้
แนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพม์าเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์  
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหาจากข่าวสารของหนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  หนังสือพิมพม์ติชน  
และหนังสือพิมพส์ยามกีฬา พบว่า หนังสือพิมพส์ยามกีฬาปรากฏข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการ
พนันฟุตบอลเพียงข่าวเดียว  ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงไม่ขอน าหนังสือพิมพ์สยามกีฬามาท าการวิเคราะห์  
ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนปรากฏข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการพนัน
ฟุตบอลจ านวนมาก  ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์บทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการน าเสนอข่าว
พนนัฟุตบอล 2014 ไดต้ามภาพ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 10 เกณฑก์ารวิเคราะห์บทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอล 

1. การให้ข่าวสาร 
 บทบาทการให้ข่าวสารถือเป็นหน้าท่ีส าคญัอนัดับแรกของส่ือหนังสือพิมพ์ท่ีจะตอ้ง
น าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยขอ้เท็จจริง  มีหลกัฐานอา้งอิง  ปราศจากอคติส่วนตวั เพื่อน าเสนอ
แก่ผูอ่้าน  ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนไดแ้สดง
บทบาทการใหข่้าวสารเร่ืองการพนนัฟุตบอลมากท่ีสุด  ซ่ึงมีการน าเสนอในประเดน็ต่างๆ  เรียงจาก
มากไปนอ้ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
 
 
 

3. ใหข้อ้เสนอแนะ 
2. การให้

การศึกษา 

 

1. การใหข้่าวสาร 

บทบาท 

หนังสือพมิพ์ต่อ

การพนันฟุตบอล 
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1. บทบาทการให้ข่าวสาร  

ประเด็นข่าว การน าเสนอ (คร้ัง) 
1.1 มาตรการการป้องกนัปราบปรามการพนนัฟุตบอล 38 
1.2 การจบักมุผูก้ระท าความผดิการพนนัฟุตบอล 27 
1.3 การรณรงคก์ารพนนัฟุตบอล 4 
1.4 สถานการณ์ของต่างประเทศในช่วงฟุตบอลโลก 2 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลประเดน็ข่าวท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทการใหข่้าวสารของหนงัสือพิมพ ์

ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละประเดน็ข่าวสาร ดงัน้ี 
1.1 มาตรการการป้องกนัปราบปรามการพนันฟุตบอล 
  หนังสือพิมพ์น าเสนอเน้ือหาเร่ืองมาตรการป้องกันและปราบปรามการพนัน

ฟุตบอลโลก 2014  ของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
   1.1.1 หน่วยงานต ารวจ 
   1.1.2 ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัเทศกาลบอลโลก 

1.1.3 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
    1.1.4 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
    1.1.5 หน่วยงานสถาบนัการศึกษา 
    1.1.6 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1.7 จงัหวดั 
  1.1.8 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

   โดยมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 
    1.1.1 หน่วยงานต ารวจ 

  หนังสือพิมพ์น าเสนอเน้ือหาเร่ืองมาตรการป้องกนัและปราบปรามการ
พนนัฟุตบอลโลก 2014 ของหน่วยงานต ารวจต่างๆ ดงัน้ี 

   1.1.1.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
   1.1.1.2 ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนับอลโลก 

   1.1.1.3 ต ารวจสงักดัจงัหวดั  
  โดยมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ข่าว ดงัน้ี 
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  1.1.1.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับมาตรการ

ป้องกนัและปราบปรามการพนนัฟุตบอลโลก 2014 ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ตวัอยา่งเช่น 
      หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 8 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหา
ว่า “…ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนันฟุตบอลในรูปแบบ
ต่างๆโดยจะใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพิ่มความถ่ีในการตรวจตราพื้นท่ีและหาขอ้มูลแหล่งข่าว  ยนืยนั
ว่าจะด าเนินการอย่างเต็มท่ี  อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและส่ือมวลชนให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจในการสอดส่องดูแล  แจง้เบาะแสการพนันฟุตบอล…” (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2557 : หนา้ 11) 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “…พล.ต.อ.เอก  องัสนานนท์  รอง ผบ.ตร.ปป. กล่าวว่า จากการติดตามปราบการพนัน
ฟุตบอลท่ีผ่านมาไม่ไดเ้นน้ท่ีตวัเลขในการจบั  แต่ยงัคงเนน้ย  ้าในส่วนการป้องกนัยบัย ั้งไม่ให้เขา้สู่
กลุ่มเส่ียง คือ เดก็และเยาวชน…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
      หนงัสือพิมพม์ติชน  ฉบบัวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหา
วา่ “ลอ้มคอกผพีนนับอลโลก 2014…ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) โดย พล.ต.อ. วชัรพล…จึงเร่ง
ออกค าสั่งปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ให้ทุกหน่วยรับทราบโดย
พร้อมเพรียง…จึงไดก้ าชบัทุกหน่วยงานในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ด าเนินการป้องกนั
และปราบปรามอย่างจริงจงั  หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการจบักุมและท าการสืบสวน
ขยายผลถึงนายทุน  เจา้มือ  หรือเครือข่ายรับพนนั (โต๊ะบอล) ทั้งการพนนัโดยตรงและรับพนนัผา่น
ทางอินเตอร์เน็ต …” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 10) 
     1.1.1.2 ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนันบอลโลก 
      หนงัสือพิมพมี์การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการพนันฟุตบอลโลก 2014 ของศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนัน
เทศกาลบอลโลก  ตวัอยา่งเช่น  
      หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “พล.ต.อ.เอก กล่าววา่ การพนนัเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อย มอมเมาเยาวชน โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาลบอลโลก มีการแพร่ระบาดอย่างมาก พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการ
แทน ผบ.ตร. ไดมี้หนังสือสั่งการเร่ืองมาตรการป้องกนัและปราบปรามไปยงัทุกหน่วยงานและมี
ค าสัง่ใหจ้ดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการพนนับอลโลกเพื่อบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยศูนยน้ี์จะบูรณาการทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 6) 
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     หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท์  รอง ผบ .ตร. (ปป .) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการพนนัทายผลฟุตบอล  เปิดเผยว่า  แนวทางการป้องกนัปราบปรามพบมีเครือข่ายโต๊ะ
พนันบอลรายใหญ่ทั่วประเทศ  ประมาณ 40-50 ราย  โดยรายใหญ่จริงๆ มีประมาณ 5-10 ราย  
เจา้หน้าท่ีมีขอ้มูลและก าลงัจบัตาการเคล่ือนไหวของคนกลุ่มน้ี…” (หนังสือพิมพ์มติชน, 2557 : 
หนา้ 6) 
     หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน ท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เอก…ร่วมกนัแถลงข่าว
เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลแข่งขันฟุตบอลโลก…” 
(หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 6) 

   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “…พล.ต.อ. เอก  องัสนานนท ์ รอง ผบ.ตร. …แถลงเปิดศูนยป้์องกนัและปราบปรามการ
ลกัลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก  พล.ต.อ. เอก   กล่าวว่า  ส านักงานต ารวจแห่งชาติสนอง
นโยบาย คสช. ปราบปรามทายผลพนนัฟุตบอลโลก  จึงตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบ
เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก  ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงั  ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นใครจะบงัคบัใช้กฎหมาย
เดด็ขาด…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 6) 

  1.1.1.3 ต ารวจสังกดัจังหวัด  
   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับมาตรการ

ป้องกนัและปราบปรามการพนนัฟุตบอลโลก 2014 ของต ารวจจงัหวดัสมุทรปราการ  ดงัน้ี 
   หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 น าเสนอข่าว

วา่ “พ.ต.อ. สุรพงศ ์ ธรรมพิทกัษ ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ…ประชุมวางแผนและ
มาตรการการป้องกนัการเล่นการพนันฟุตบอลตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติหรือ  คสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวดขันดูแลไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอลในช่วง
มหกรรมฟุตบอลโลก 2014…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
   1.1.3 หน่วยงานส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
    หนังสือพิมพน์ าเสนอมาตรการด าเนินการกลุ่มพนันฟุตบอลของส านัก 
งานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ตวัอยา่งเช่น 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 14 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“พ.ต.อ. สีหนาท  ประยรูรัตน์  เลขาธิการ ปปง. แถลงถึงมาตรการด าเนินการเก่ียวกบักลุ่มพนนับอล
ช่วงเทศกาลศึกลูกหนังโลกว่า  ปปง. ตรวจสอบพบความเคล่ือนไหวเว็บไซต์พนันบอลกว่า 10 
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เวบ็ไซต ์มีการเคล่ือนไหวทางบญัชีกวา่ 100 บญัชี  หากธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ ยงัเพิกเฉย
ไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบพบแลว้ไม่ด าเนินการปิดบญัชี  ปปง. จะด าเนินตามกฎหมายการฟอก
เงิน…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“พ.ต.อ. สีหนาท  เปิดเผยว่า  จากการประชุมหารือ  สามารถสรุปแนวทางปฏิบติัโดยส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเป็นผูสื้บสวน  หากพบขอ้มูลลูกคา้รายใดมีพฤติกรรมเป็นเครือข่ายให้กบักลุ่มธุรกิจ
พนันต่างๆ  จะส่งรายช่ือให้ส านักงาน ปปง. ตรวจสอบตามกฎหมายฟอกเงิน  ภายหลงัตรวจสอบ
หากมีหลกัฐานบญัชีใดถูกใช้เพื่อรับเงินการพนันดงักล่าว  ปปง. จะอายดับญัชีทนัที  โดย ปปง. 
ไม่ได้ท าหน้าท่ีเพียงอายดับัญชีเท่านั้ น  แต่ตอ้งตรวจสอบการท างานของสถาบันการเงิน  หาก
สถาบันการเงินใดไม่ให้ความร่วมมือตามกฎหมายฟอกเงินจะถูกด าเนินการตามกฎหมาย…” 
(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“พล.ต.อ.เอก พร้อมดว้ย พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน์  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรียกประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขยายผลการจบักุมไปสู่
มาตรการยึดทรัพย์…พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า จากขอ้มูลเบ้ืองตน้มีเจา้มือรายใหญ่อีกหลายโต๊ะอยู่
ระหว่างขยายผลเพื่อจบักุมและยึดทรัพย ์ ล่าสุดตรวจสอบและยึดอายดัทรัพยผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
พนนัฟุตบอลไปแลว้ 15 บญัชี…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 106) 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“พ.ต.อ.สีหนาท  กล่าวว่า ไดห้ารือในท่ีประชุม ปปง. เก่ียวกบัแนวทางป้องกนัการเล่นพนนัทายผล
ฟุตบอลโลก  ไดข้อ้สรุป 2 แนวทาง คือ 1.ส าหรับกลุ่มเครือข่ายท่ีเปิดบญัชีกบัทางธนาคาร  รวมถึงผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินต่างๆ รวมถึงบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ทางต ารวจท าการ
สืบสวนหากพบขอ้มูลมีความชดัเจนว่าบุคคลใดเป็นเครือข่ายลกัลอบเล่นพนนัทายผลฟุตบอลและ
พนนัอ่ืนๆ ต ารวจจะส่งรายช่ือให้ปปง. และส่งธนาคารตรวจสอบขอ้มูลตามกฎหมายฟอกงิน  หาก
ตรวจสอบพบธุรกรรมน่าสงสัย  สถาบนัการเงินจะตอ้งแจง้กลบัมายงั ปปง. เพื่อประสานส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ  แนวทางท่ี 2 หากพบเครือข่ายรายใด หรือบญัชีใดมีความชดัเจนในการเปิดบญัชี
เพื่อรองรับการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล  ส านกังานต ารวจแห่งชาติจะส่งขอ้มูลเหล่าน้ีให้ ปปง. เพื่อ
อายดับญัชีทนัที  เงินท่ีอยูใ่นบญัชีจะถูกอายดัทั้งหมด…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 12) 
    1.1.4 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

  หนงัสือพิมพน์ าเสนอมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนนัฟุตบอล 
2014 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตวัอยา่งเช่น 
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    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“ในส่วนของ คสช. โดย พล.อ.ไพบูลย ์ คุม้ฉายา  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก  หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คสช . เรียกประชุมผูบ้ริหารสถาบันการเงิน 104 แห่ง  เพื่อขอความ
ร่วมมือให้ร่วมกันตรวจสอบบญัชีท่ีมีการเคล่ือนไหวธุรกรรมผิดปกติและน าไปใช้ในธุรกิจผิด
กฎหมาย…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 10) 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“พล.ต.อ.เอก องัสนานนท ์จบัมือไอซีทีตั้งศูนยป์ราบปรามพนนัฟุตบอล ตูม้า้ และแก๊งเงินกูด้อกเบ้ีย
โหดนอกระบบตามนโยบาย คสช. สั่งการใหต้  ารวจทุกกองบญัชาการทัว่ประเทศจดัชุดนอกและใน
เคร่ืองแบบจบักุมอยา่งเด็ดขาด คาดโทษต ารวจทอ้งท่ีปล่อยปละละเลยจะถูกด าเนินการทั้งวินัย...” 
(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 1) 

1.1.5 หน่วยงานสถาบันการศึกษา 
หนงัสือพิมพไ์ดน้ าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัและปราบปราม

การพนนัฟุตบอลโลก 2014 ของสถาบนัการศึกษา ดงัน้ี 
 1.1.5.1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1.5.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.1.5.3 ส านกังานกองทุนใหกู้ย้มืเงินเพื่อการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ข่าว ดงัน้ี 
1.1.5.1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  หนังสือพิมพ์น าเสนอมาตรการป้องกันการพนันฟุตบอลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตวัอยา่งเช่น 

  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหา
วา่“รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยวา่…ไดมี้หนงัสือด่วนส่งไปยงั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) ทุกเขตพื้นท่ีฯ เก่ียวกับมาตรการการป้องกันนักเรียนใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เล่นพนนัฟุตบอลโลก 2014 …
โดยประเด็นส าคญัท่ี สพฐ. ก าหนดมี 3 ขอ้ 1. สร้างภูมิคุม้กนัเด็กท่ีเนน้การป้องกนันกัเรียนจากการ
พนนั… 2. การป้องกนัและร่วมมือไม่ใหเ้ดก็เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการพนนั… 3. โรงเรียนจะตอ้งรณรงค์
ใหเ้ดก็ชมฟุตบอลโดยปลอดการพนนั…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
                          1.1.5.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    หนังสือพิมพ์น าเสนอประเด็น เร่ืองมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการพนนัฟุตบอลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตวัอยา่งเช่น 
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    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 น าเสนอ
เน้ือหาว่า “ศ.พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพนัธ์  เลขาธิการการอุดมศึกษา…ได้ลงนามในประกาศเร่ือง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนันในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยเฉพาะช่วงแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014  
ท่ีทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนัดูแล…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 

   1.1.5.3 ส านักงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
   หนงัสือพิมพน์ าเสนอเน้ือหาเร่ืองการตดัสิทธ์ิการให้กูย้ืมเงินเพื่อ

การศึกษา ของ กยศ. และ กรอ. ส าหรับนกัศึกษาท่ีเล่นพนนัฟุตบอลโลก  ตวัอยา่งเช่น 
   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 น าเสนอ

เน้ือหาว่า “นายเปรมประชา  ศุภสมุทร  กรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมท่ีผูกพนักบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) กล่าวว่า…ในเบ้ืองตน้จะออกขอ้บงัคบัว่า  หากมีการจบัไดว้่านกัเรียน  นกัศึกษา  ท่ีกูย้ืมเงิน
เพื่อการศึกษาทั้งจากกองทุน กยศ. และ กรอ. มีการเล่นการพนนั  จะถูกตดัสิทธ์ิการให้กูย้ืมเงินเพื่อ
การศึกษาในภาคเรียนต่อไป  เน่ืองจากมีความประพฤติไม่เหมาะสม  รวมทั้งจะบงัคบัให้น าเงินท่ี
กูย้มืไปมาคืนทนัที…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8) 
   1.1.6 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    หนังสือพิมพมี์การน าเสนอเน้ือหาเร่ืองมาตรการปิดเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพนนัฟุตบอลโลก 2014  ตวัอยา่งเช่น 

   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…ส าหรับผลการปิดเวบ็ไซตรั์บพนนัทายผลฟุตบอล  ปิดกั้นส าเร็จแลว้ 1,227 เวบ็ไซต ์ อยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการ 564 เว็บไซต์  ประสานกระทรวงไอซีทีเร่งด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ท่ีเหลือโดย 
ด่วน…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…พล.ต.ต. พิสิษฐ ์ เปาอินทร์  กล่าวว่า การพนนัฟุตบอลผดิกฎหมายและค าสั่ง คสช. ฉบบัวนัท่ี 24 
การปิดกั้ นและสืบสวนหาผูก้ระท าผิดต้องใช้ พรบ. คอมพิวเตอร์มาตรา 20 เน่ืองจากขณะน้ี
กระทรวงไอซีทีตั้งคณะท างานดา้นติดตามการใชเ้วบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ตามอ านาจ คสช. ให้
คณะท างานตรวจสอบเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีค  าสั่งปิดกั้นไดท้นัที  ไม่จ าเป็นตอ้งขอค าสั่ง
ศาล…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 6) 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“พล.ต.ต. พิสิษฐ์ กล่าวว่า มีเวบ็ไซตท่ี์เขา้ข่ายรับพนนัฟุตบอลประมาณ 300 เวบ็ไซต ์ซ่ึงกระทรวง
ไอซีทีไดส้ั่งปิดไปแลว้ประมาณ 100 เวบ็ไซต ์ และบางส่วนเร่ิมปิดตวัลงแลว้ประมาณ 100 เวบ็ไซต ์ 
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แต่ยงัคงเหลืออยู่ประมาณ 5-6 เว็บ ท่ีมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศทั้ งสิงค์โปร์  มาเลเซีย  และ
กมัพชูา  ซ่ึงกระทรวงไดมี้การป้องกนัโดยการปิดเกตเวย…์” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 6) 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“พล.ต.ต. พิสิษฐ์ กล่าวว่า ไอซีทีจะท างานร่วมกบั ตร.ในการปราบปรามการกระท าผิด  หากพบว่า
เวบ็ไซตใ์ดลกัลอบหรือปล่อยให้มีการเล่นพนนัจะปิดเวบ็ไซตท์นัที  โดยอาศยัอ านาจตามประกาศ 
คสช. เร่ืองการควบคุมการพนนั โดยไม่ตอ้งขออ านาจศาลตาม พรบ. ก่อนหนา้น้ี…” (หนงัสือพิมพ์
มติชน, 2557 : หนา้ 6) 
   1.1.7 จังหวัด 
    หนงัสือพิมพน์ าเสนอมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนนัฟุตบอล 
2014 ของหน่วยงานสงักดัจงัหวดั ตวัอยา่งเช่น 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“นายกเมืองอรัญเตือนระวงัโจรชุมช่วงแข่งบอลโลก  นายกรชยั ธนาศรีกุล นายกเทศมนตรีเมือง
อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้  กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลแข่งขนัฟุตบอลโลกทุกคร้ังท่ีผา่น
มาพบประชาชนเล่นพนนัฟุตบอลจ านวนมากเม่ือแพพ้นนัผูเ้ล่นบางรายไม่มีเงินจ่ายตอ้งหลบหนี...
เทศบาลเมืองอรัญประเทศห่วงใยประชาชนจึงประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายให้ป้องกนั...รวมทั้ง
มอบหมายต ารวจเทศกิจประสานเจา้หน้าท่ีต ารวจออกลาดตระเวนตามถนนต่างๆ เพื่อช่วยดูแล
ทรัพยสิ์นของประชาชนใหป้ลอดภยั” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 27)  
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“นายธงชัย ลืออดุลย ์ผูว้่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลการแข่งขนัฟุตบอลโลก ระดม
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ฝ่ายปกครองจะร่วมออกตรวจสถานท่ีบริการ  โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหารทัว่ไปหรือ
สถานท่ีเป้าหมาย  หากพบการกระท าผิดให้จบักุมพร้อมสืบสวนขยายผลถึงแหล่งนายทุน เจา้มือ 
หรือเครือข่ายรับพนรัทายผลฟุตบอล” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 6) 

 1.1.8 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  หนังสือพิมพม์ติชนน าเสนอมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนัน

ฟุตบอล 2014 ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตวัอยา่งเช่น 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“นายพานิช  จิตร์แจ้ง  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)…มอบหมายให้
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการกิจการร่วมกนัสอดส่องดูแล  ตรวจสอบ  เฝ้าระวงัมิ
ให้มีการเล่นพนันในพื้นท่ีสถานประกอบกิจการรวมทั้งบริเวณใกลเ้คียง…” (หนังสือพิมพม์ติชน, 
2557 : หนา้ 10) 
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1.2 การจับกมุผู้กระท าความผดิการพนันฟุตบอล 
   หนังสือพิมพมี์การน าเสนอประเด็นการแถลงผลการจบักุมผูก้ระท าผิดการพนัน
ฟุตบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
    1.2.1 ผูก้ระท าผดิการพนนัฟุตบอลชาวไทย   
    1.2.2 ผูก้ระท าผดิการพนนัฟุตบอลชาวต่างประเทศ 
   ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 

 1.2.1 ผู้กระท าผดิการพนันฟุตบอลชาวไทย   
    หนงัสือพิมพไ์ดน้ าเสนอข่าวการแถลงผลการจบักุมผูก้ระท าผิดการพนนั
ฟุตบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014  ซ่ึงผูก้ระท าผดิดงักล่าวเป็นชาวไทย  ตวัอยา่งเช่น 
     หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 14 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “ท่ี 
บช.น. วนัท่ี 13 มิ.ย. พล.ต.ต. ฉันทวิทย์  รามสูตร  รอง ผบช .น. ให้สัมภาษณ์ถึงผลการจับกุม
ผูก้ระท าผิดการพนันฟุตบอลในช่วงท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014…ในพื้นท่ี กทม. จับกุม
ผูต้อ้งหาได ้51 ราย  เป็นเจา้มือรับพนนั 3 ราย  ผูเ้ล่นมีของกลางเป็นเอกสารในการพนนัฟุตบอล 47 
คน  คนเดินโพย 1 ราย  ของกลางเงินสดรวม 31,750 บาท  มูลค่าเงินในโพย 14,634  บาท  จ านวน
เงินในสมุดเงินฝากท่ียดึได ้99,529 บาท…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15)  
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…พล.ต.ต. ฉนัทวิทย ์ เผยผลจบักมุการพนนัฟุตบอลโลกว่า  การแข่งขนัวนัท่ี 2  ผบช.น. จบักุมนกั
พนนัได ้79 คน  เงินสด 5,050 บาท  เงินในโพย 48,850 บาท…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 
15)  
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 17 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…พล.ต.อ. สุวิชาญ  ญาณกิตติกุล  รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี…ร่วมกนัแถลงข่าวผลการกวาดลา้งการ
พนนัฟุตบอลโลก  ตลอด 4 วนั ท่ีผา่นมา  ไดน้กัพนนั 141 คน  แยกเป็นเจา้มือ 5 คน  ผูเ้ล่น 131 คน  
และคนเดินโพย 5 คน  ของกลางโพยฟุตบอลรวมวงเงิน 285,690 บาท  เงินสด 56,000 บาท  
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 9 ชุด  อุปกรณ์การเล่นพนนั  อาทิ กระดาษบอกรหัสผูใ้ช ้ รหัสผา่นเขา้
เล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต  และบญัชีรับเงินจากผูเ้ล่น…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
     หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“ดา้น พล.ต.ต.ฉนัทวิทย ์ เปิดเผยผลการจบักมุการพนนัฟุตบอลโลกเม่ือคืนท่ีผา่นมาวา่  ระดมจบักุม
ผูก้ระท าผิดการพนนัไดผู้ต้อ้งหา 79 ราย  ไดเ้งินสด 5,050 บาท  เงินในโพย 48,850 บาท  อยา่งไรก็
ตาม  ต ารวจจะปราบปรามจบักมุการพนนัอยา่งต่อเน่ือง…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 12) 
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    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี  19 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“หวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัฟุตบอลโลก 2014 เปิดเผย
ยอดจับกุม ตั้ งแต่วนัท่ี 12-17 มิถุนายน ท่ีผ่านมา  สามารถจับกุมได้ 417 ราย  ผูต้ ้องหา 420 คน  
เจา้มือ 5 คน  คนชกัชวนและจดัให้มีการเล่นพนนัออนไลน์ 1 คน  เงินสด 111,270  บาท  มูลค่าเงิน
ในโพย 633,844 บาท  และสมุดบญัชีเงินฝากมียอดเงิน 423,668 บาท” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : 
หนา้ 6) 

 1.2.2 ผู้กระท าผดิการพนันฟุตบอลชาวต่างประเทศ 
     หนงัสือพิมพไ์ดน้ าเสนอข่าวการแถลงผลการจบักุมผูก้ระท าผิดการพนนั
ฟุตบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014  ซ่ึงผูก้ระท าผดิเป็นชาวต่างประเทศ  ตวัอยา่งเช่น 
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…นครบาลบุกเซาน่ากลางกรุงจับต่างชาติเปิดเว็บพนันบอล  ชุดสืบสวนนครบาลบุกรวบ
ชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยเปิดโต๊ะพนันบอล  ขณะใช้เซาน่าย่านสาธรเป็นท่ีรับแทงบอลทาง
อินเตอร์เน็ต  ผูต้อ้งหา 4 คน เป็นคนมาเก๊า 1 คน  ฮ่องกง 2 คน และไทย 1 คน  ของกลางเงินไทย
และต่างประเทศกว่า 4 แสนบาท  ตรวจสอบพบคนร้ายไปเปิดเวบ็ไซตท่ี์ประเทศมาเลเซียมารับแทง
พนนับอลในประเทศไทย…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 1) 

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…ส่วนอีกกลุ่ม 2 คน เป็นชาวมาเลเซียกบัคนไทย  อยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัแต่เป็นผูเ้ล่นพนนัโดยใช้
ไอแพด  พนันฟุตบอลผ่านเวบ็ไซตเ์อไอจี, บูมและไอบีซี  ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มแรกท่ีรับแทงพนัน  
ก่อนหนา้น้ีชุดสืบสวน สน.หวัหมากก็จบัเกาหลี 2 คน กบัแม่บา้นชาวพม่าอีก 1 คน ท่ีบา้นหลงัหน่ึง
ในหมู่บา้นคาซ่า ซิต้ี  ปากซอยรามค าแหง 76 หลงัไดรั้บเบาะแสว่ามีการเปิดรับแทงพนันฟุตบอล
ออนไลน์  ชาวเกาหลีทั้งสองเป็นเจา้มือพนนัฟุตบอลรายใหญ่  ในบา้นพบคอมพิวเตอร์ถึง 15 เคร่ือง  
สมุดบญัชีธนาคาร  และซิมการ์ดโทรศพัทก์ว่า 1,000 อนั  พบหลกัฐานการโอนเงินผา่นบญัชีของผู ้
หญิงไทยท่ีเป็นภรรยาของผูต้อ้งหาชาวเกาหลี  มียอดการโอนเงินถึง 6 ลา้นบาท…” (หนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2557 : หนา้ 19) 

 1.3 การรณรงค์การพนันฟุตบอล 
   หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวการจดักิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นการพนันฟุตบอลโลก 
2014 ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจ าแนกหน่วยงานต่างๆ ได ้ดงัน้ี 
    1.3.1 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
    1.3.2 สถาบนัการศึกษา 
   ซ่ึงมีรายละเอียดในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
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   1.3.1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
    หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรมรณรงค์ของส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัปัญหาการพนนัฟุตบอลโลก ตวัอยา่งเช่น 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 21 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“…สสส. จดักิจกรรมรณรงค ์“ต่อตา้นพนนับอล” ตามโครงการรวมพลงัครอบครัวไทยตา้ยภยัพนนั
บอล  เดินขบวนถือป้าย  พร้อมแจกสต้ิกเกอร์รณรงค…์เพื่อรณรงคไ์ม่ใหมี้การลกัลอบเล่นการพนนั
ทายผลฟุตบอลโลกในพื้นท่ี” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 
    หนงัสือพิมพม์ติชน  ฉบบัวนัท่ี 22 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “อยา่
เส่ียงอนาคตพนนักบัเร่ืองจริงคนเคยหลงทาง…ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
จัดกิจกรรมรณรงค์  “บอลโลก 2014 เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน”…ชวนเพื่อนๆ มาท ากิจกรรมดีๆ 
หลีกเล่ียงพนันในแคมเปญ “การพนันมันแย่  ท าอะไรดีๆ เพื่อแม่ดีกว่า” โดยเดินแจกแผ่นป้าย
รณรงค์ไม่พนันบอลและไดเ้พื่อนผูพ้ร้อมเป็นกรณีศึกษามาให้ความรู้ …” (หนังสือพิมพ์มติชน, 
2557 : หนา้ 18) 
   1.3.2 สถาบันการศึกษา 
    หนังสือพิมพน์ าเสนอข่าวสารการจดักิจกรรมป้องกนัการพนันฟุตบอล
ของสถาบนัการศึกษา ตวัอยา่งเช่น 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 29 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“วยัโจ๋ มทร.ธัญบุรี ชวนเชียร์ฟุตบอลโลก “สนุกอย่างมีสติ” รณรงค์ยี้  “ผีพนัน”…ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงเห็นว่าน่าจะใช้ช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ  
ช่วงเวลาท่ีเหลือในการแข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังน้ี  จดักิจกรรมรณรงค์ “เยาวชนคน มทร.ธัญบุรี  
ยี้พนนัฟุตบอล”ใหห้นกัหน่วงยิง่ข้ึน…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 1) 
    หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“ รศ.ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) ธญับุรี  เปิดเผย
ว่าการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ท่ีก าลงัจะฟาดแขง้มีความเป็นห่วงนักศึกษาเล่นพนันฟุตบอลซ่ึง
อาจท าให้เกิดปัญหาการติดหน้ีพนนัฟุตบอล…อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัรณรงคต่์อตา้นการพนัน
ฟุตบอลรวมถึงจดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงัการเล่นพนนัฟุตบอล…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 15) 

 1.4 สถานการณ์ของต่างประเทศในช่วงฟุตบอลโลก 
   หนงัสือพิมพน์ าเสนอเน้ือหาสถานการณ์ของประเทศพม่าช่วงการแข่งขนัฟุตบอล
โลก 2014  ตวัอยา่งเช่น 
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   หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “เซียนพนนั
ขา้มแม่สายเขา้บ่อน-โต๊ะบอน ท่ีปอยเปตซบเซา  บ่อนกาสิโนฝ่ังท่าข้ีเหล็ก  ประเทศพม่ายิ้มรับ
ทรัพย ์ นกัพนนัชาวไทยแห่ไปเส่ียงโชคทั้งเล่นคาสิโนและพนนัฟุตบอลโลกเพราะบ่อนในพื้นท่ีปิด
ตามค าสั่ง คสช. ขณะท่ีโตะ๊บอลชาวไทยขา้มไปเช่าพื้นท่ีบ่อนตั้งโตะ๊รับพนนัฟุตบอลโลกท าใหย้อด
นกัพนันเพิ่มข้ึน 3 เท่าตวั ขณะท่ีบ่อนกาสิโนฝ่ังปอยเปตสุดเหงานักพนันหดหายเพราะกลวั คสช. 
ตรวจสอบ…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 1) 
   หนั ง สื อพิ มพ์ม ติ ชน   ฉบับ วัน ท่ี  12 มิ ถุน ายน  2557 น า เสนอ เน้ื อห าว่ า  
“ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ข่าวว่าใน กทม. ต ารวจปราบปรามกวาดลา้งโต๊ะรับแทงพนัน
ฟุตบอลโลก  ท าให้โต๊ะรับแทงพนนัใน กทม. และจงัหวดัใหญ่ๆ หนีการปราบปรามและกวาดลา้ง  
มาตั้งโต๊ะรับแทงพนนัฟุตบอลโลก  ในบ่อนกาสิโนฝ่ังปอยเปต  ประเทศกมัพูชา  ตรงขา้มตลาดโรง
เกลือ  ชายแดน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  ห่าง กทม. เพียง 300 กม. ด้วยความทันสมัยของ
เทคโนโลยีออนไลน์  ท าให้การเล่นพนันมีความสะดวก  สามารถรับค าสั่งของลูกคา้ท่ีอยู่ระยะ
ทางไกลไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  ท่ีน่าตกใจ คือ ขณะน้ีมีโต๊ะรับแทงพนนัออนไลน์ในบ่อนกาสิโน
ฝ่ังปอยเปต 9 บ่อน รวมแล้วเกือบ 100 โต๊ะ  แย่งชิงลูกค้าโดยโฆษณาลดแลกแจกแถม …” 
(หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 2) 

2. การให้การศึกษา 
 บทบาทการให้ความรู้ถือเป็นหน้าท่ีส าคญัของส่ือหนังสือพิมพท่ี์จะตอ้งเผยแพร่ความรู้

ต่างๆ เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ต่อเร่ืองต่างๆ ในสังคม  เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้่าหนังสือพิมพไ์ทยรัฐและหนังสือพิมพม์ติชนได้
แสดงบทบาทการให้การศึกษาเร่ืองการพนันฟุตบอลรองจากบทบาทการให้ข่าวสาร ซ่ึงมีการ
น าเสนอในประเดน็ต่างๆ เรียงจากมากไปนอ้ยตามตาราง ดงัน้ี 

2. บทบาทการให้การศึกษา  

ประเด็นข่าว การน าเสนอ (คร้ัง) 
2.1 ผลส ารวจ 9 
2.2 ความรู้ดา้นสุขภาพจิต 4 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลประเดน็ข่าวท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทการใหก้ารศึกษาของหนงัสือพิมพ ์

 ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 
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 2.1 ผลส ารวจ 
 หนังสือพิมพ์มุ่งน าเสนอข่าวผลการส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันฟุตบอลโลก

เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูรั้บสารในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
2.1.1  พฤติกรรมการรับชมและการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 

2014 กลุ่มนกัพนนัมธัยมตอนปลายและอาชีวศึกษา  
2.1.2 พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 
2.1.3 พฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนนัในประเทศไทยปี 2556 

  ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 
2.1.1  พฤติกรรมการรับชมและการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนัก

พนันมัธยมตอนปลายและอาชีวศึกษา  
 หนงัสือพิมพน์ าเสนอข่าวผลการวิจยัเพื่อให้ผูอ่้านทราบถึงพฤติกรรมการ

รับชมและการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโลกของนกัเรียนนกัศึกษา ตวัอยา่งเช่น 
หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 

“ห่วงเด็ก 8 ขวบ ริพนัน ทั้ งจ่ายเงิน-เล้ียงข้าว…ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน…แถลงผลส ารวจ 
“พฤติกรรมการรับชมและการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนกัพนนัมธัยมตอนปลาย
และอาชีวศึกษา คร้ังท่ี 1…พบเด็กร้อยละ 48.6 เห็นวา่เหมาะสมกบัการเล่นการพนนักบัเพื่อนโดยไม่
เดิมพนัดว้ยเงิน อาทิ เล้ียงอาหาร  ร้อยละ 20 มองว่าตอ้งเดิมพนัดว้ยเงินถึงจะมีสีสัน  ท่ีน่าสนใจ คือ 
เด็กเร่ิมเขา้สู่ระบบการพนนัฟุตบอลตั้งแต่อาย ุ8-14 ปี ร้อยละ 38.4 ส่วนอาย ุ15 ปี ร้อยละ 34.3 และ
อาย ุ16 ปี ร้อยละ 15.2 ซ่ึงตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีสังคมตอ้งหนกัใจว่าเด็กเร่ิมเขา้สู่ระบบพนนัฟุตบอลตั้งแต่
ประถมแมก้ารพนนัจะเป็นผดิกฎหมายกต็าม…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 1) 
     หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“เปิดผลส ารวจพนันบอลโจ๋เล่นอ้ือ…ผลส ารวจ “พฤติกรรมการรับชมและเล่นการพนันทายผล
ฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนกัพนนัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา รอบ 2” …พบว่า  ร้อยละ 60 
รับชมการถ่ายทอดสด  ท่ีน่าสนใจ คือ ร้อยละ 9.1 ด่ืมสุราเชียร์บอล  และร้อยละ 5.4 ชวนเพื่อนเล่น
พนันบอล  “เพียงสัปดาห์แรกของการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 มีการเล่นพนนับอลถึงร้อยละ 9.8 
โดยนักเรียนสายอาชีพมีสัดส่วนผูเ้ล่นพนันสูงกว่านักเรียนสายสามญั  กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ล่น ร้อยละ 3 
ระบุตั้งใจจะเล่นนัดต่อๆ ไป  ท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มท่ีเล่นพนนั ร้อยละ 73.6 ระบุว่าเคยเล่นพนนัทาย
ผลบอลรายการอ่ืนมาก่อน  และเกินกว่า 1 ใน 3 ร้อยละ 36.4 ระบุว่าจะเพิ่มวงเงินท่ีใชเ้ล่นพนนัมาก
ข้ึน”…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 12) 
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  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 5 กรกฎาคม  2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“หลงัจบรอบแรกของการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014…รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ ผอ.ศูนยศึ์กษา 
ปัญหาการพนัน  แถลงผลการส ารวจพฤติกรรมการรับชมและเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 
2014 กลุ่มนกัพนนัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา รอบท่ี 2…พบว่า ร้อยละ 9.1 ด่ืมสุราเชียร์
บอล  และร้อยละ 5.4 ชวนเพื่อนเล่นพนนับอล  เพียงสัปดาห์แรกของการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 
มีการเล่นพนนับอลร้อยละ 9.8 ถือวา่สูงมาก…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 

2.1.2 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 
หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวผลการวิจยัพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค

ในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ตวัอยา่งเช่น 
  หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  

“นายธนวรรธน์  พลวิชยั  ผูอ้  านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014...จากการ
ส ารวจ พบว่า การเล่นการพนันพบในทุกอาชีพและทุกวยั กว่า 40% ท่ีติดตามบอลโลก ระบุว่า จะ
เล่นการพนันซ่ึงว่าเป็นเงินนอกระบบจึงวิตกว่าจะเส่ียงท่ีก่อให้เกิดหน้ีภาคครัวเรือนสูงข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและกลุ่มนกัศึกษา” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 5) 

หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“ม.หอการคา้ท าโพล  ระบุเงินสะพดัช่วงบอลโลกเกือบ 7 หม่ืนลา้น…นายธนวรรธน์  พลวิชยั…
เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 …พบว่า 
ประชาชนกว่า 50% ระบุว่าสนใจการแข่งขนัฟุตบอลโลกมากถึงมากท่ีสุด  และ 90% ติดตามข่าว  
ประเมินว่าจะมีการใช้จ่ายเงินในช่วงฟุตบอลโลก 69,245.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 16% จากช่วงการ
แข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังก่อน…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 1) 
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“การแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ท่ีประเทศบราซิลเร่ิมตน้ข้ึนแลว้…จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้
จ่ายของผูบ้ริโภคช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก 2014 …พบว่า ประชาชนทัว่ประเทศไทยจะมีค่าใชจ่้าย
มูลค่าสูงถึง 69,245.6 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 16% จากการเเข่งขนัฟุตบอลโลก 2010 ท่ีใชจ่้าย 59,672.7 
ลา้นบาท…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8) 
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
“นายธนวรรธน์  พลวิชยั  …เปิดเผยถึงยอดการใชจ่้ายในช่วงเทศกาลการแข่งขนัฟุตบอลโลก…ว่ามี
แนวโน้มท่ีมูลค่าจะลดลงเหลือเพียง 45,000-50,000 ลา้นบาท  จากผลการส ารวจของศูนยฯ์ คร้ัง
ก่อนท่ีประเมินไวว้่าจะมีเงินสะพดั 70,000 ลา้นบาท  เพราะนโยบายการปราบปรามบ่อนการพนนั
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ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขม้งวดท าให้เม็ดเงินในการพนันบอลลดลงจากเดิมท่ี
คาดไว ้40,000-45,000 ล้านบาท  เหลือเพียง 20,000-25,000 ล้านบาท…” (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 
2557 : หนา้ 9) 

2.1.3 พฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนันในประเทศไทยปี 2556  
หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวผลการวิจยัพฤติกรรมและผลกระทบจากการ

เล่นพนนัในประเทศไทยปี 2556 ตวัอยา่งเช่น 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  

“เวทีประชุมวิชาการหัวข้อ “การพนันอ านาจท่ามกลางกระแสปฏิรูป...เปิดเผลผลการส ารวจ
พฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนนัในประเทศไทยล่าสุดปี 2556” …พบว่า คนไทยควกัเงิน
เล่นการพนนัฟุตบอลเฉล่ียปีละ 260,000 บาท ในกลุ่มนกัศึกษามีเล่นการพนนัฟุตบอล 104,000 คน 
วงเงินปีละ 36,000 บาทต่อคน” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวนัท่ี 5 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า  
“นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการส ารวจพฤติกรรมและผลกระทบ
จากการเล่นพนนัจากการเล่นการพนนัในประเทศไทย ปี 2556…พบว่า กลุ่มนกัศึกษานิยมเล่นพนนั
บอลผา่นเจา้มือมากท่ีสุด…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15) 

 2.2  ความรู้ด้านสุขภาพจิต 
หนังสือพิมพ์น าเสนอความรู้ด้านสุขภาพจิตท่ีเก่ียวข้องกับการพนันฟุตบอล  

ตวัอยา่งเช่น 
    หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 5 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “ผอ.สถาบนั 
สุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์  กล่าวว่า 5 พฤติกรรมเส่ียงของการติดพนันบอล ได้แก่  
1.เชียร์ทุกคู่แม้ไม่ รู้จัก   2.ตั้ งตารอคอยจนไม่หลับไม่นอน  3.รวยผิดปกติหรือเงินขาดมือ   
4.ฉุนเฉียวง่าย พูดปด ปกปิดเพื่อนครอบครัวเก่ียวกบัการเล่นพนนัเกิดปัญหาสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคล  5.ไม่สนใจการเรียนและการงาน เคร่งเครียด พกโพยบอล…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : 
หนา้ 15) 
    หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาวา่ “นกัจิตวิทยา
กีฬาแนะน าไวว้่า  วิธีดูกีฬาให้สนุกจะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาเบ้ืองตน้ก่อนว่ากีฬานั้นๆ เขาเล่นกนั
อย่างไร  มีกติกาว่าอย่างไร  แพช้นะกนัแบบไหน    พอรู้กติการู้วิธีเล่น  ก็ศึกษาหาขอ้มูลต่อว่าใคร
เล่นเก่งบา้ง  เก่งอย่างไร  เก่งแบบไหน...น่ีคือวิธีคน้หาดารา  คน้หาผูเ้ล่นท่ีเก่งซ่ึงจะมาเป็นขวญัใจ
ของเราในการตามดูกีฬาแต่ละประเภท” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 5) 
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   หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “…ขณะท่ี
สถิติการปรึกษาสายด่วนเลิกการพนัน 1323…พบว่า ร้อยละ 30 เป็นปัญหาการพนันบอล 
ผูรั้บบริการอยู่ในช่วงวยัรุ่นถึงวยัท างานเกือบคร่ึงของผูรั้บบริการระบุว่ามีผลกระทบต่อครอบครัว 
ร้อยละ 49.15 รองลงมามีปัญหาหน้ีสิน ร้อยละ 27.11 ทั้งน้ี ผูมี้ปัญหาพนันบอลจะมีความเส่ียงต่อ
การเกิดความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตวัตาย และใช้สารเสพติดสูงกว่าคนทัว่ไป 2-5 เท่า…” (หนังสือ 
พิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 16) 
   หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบบัวนัท่ี 5 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “นพ.เจษฎา  
โชคด ารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลการแข่งขนัฟุตบอลระดบัโลกปัญหาท่ีมกั
พบตามมาก็คือการพนนัส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตอยา่งชดัเจน และเส่ียงเป็น
โรคติดพนนั (Pathological Gambling) โดยจะรู้สึกตึงเครียดหรือปลุกเร้าเป็นอยา่งมาก  และจะรู้สึก
อ่ิมเอมใจหรือรู้สึกปลดปล่อยระหว่างท่ีก าลงักระท า  ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีจะไม่สามารถต่อตา้นแรง
กระตุน้หรือส่ิงย ัว่ยวนท่ีจะให้กระท าบางอยา่งท่ีเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นได”้ (หนงัสือพิมพ์
มติชน, 2557 : หนา้ 15) 

3. ให้ข้อเสนอแนะ 
 หนังสือพิมพ์มีบทบาทหน้าท่ีในการให้ขอ้เสนอแนะ ช้ีแนะแนวทาง และแสดงความ

คิดเห็นต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  โดยการน าเสนอผ่านข่าว คอลมัน์ต่างๆ บทบรรณาธิการ  
บทวิจารณ์  บทความ เป็นตน้  โดยหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพม์ติชนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ต่อประเด็นการพนันฟุตบอล รองจากบทบาทการให้ข่าวสารและบทบาทการให้ความรู้ ซ่ึงมีการ
น าเสนอในประเดน็ต่างๆ เรียงจากมากไปนอ้ยตามตาราง ดงัน้ี 

3. บทบาทการให้ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นข่าว การน าเสนอ (คร้ัง) 
3.1 เสนอแนะผูป้กครองใหส้อดส่องดูแลบุตรหลานไม่ใหเ้ล่นพนนัฟุตบอล 4 
3.2 เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจจบัผูก้ระท าความผดิ  4 
3.3 เสนอแนะผูเ้ล่นการพนนัใหเ้ห็นโทษของการพนนัฟุตบอล 3 
3.4 เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนนั 2 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลประเดน็ข่าวท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทการใหข้อ้เสนอแนะของหนงัสือพิมพ ์

 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 
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 3.1 เสนอแนะผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนันฟุตบอล 
 หนังสือพิมพ์เสนอแนะให้ผูป้กครองสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนัน

ฟุตบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ผา่นคอลมัน์ต่างๆ  ตวัอยา่งเช่น 
 คอลมัน์กระจก 8 หน้า  ฉบบัวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 กระตุน้เตือนผูป้กครองให้

สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ใหยุ้ง่เก่ียวการพนนัฟุตบอลโลก  ดงัท่ีบทความกล่าววา่  “ส่วนผูป้กครอง
ควรดูแลบุตรหลานอยา่งใกลชิ้ดในการรับชมฟุตบอลโลก  ใหค้วามรู้แก่เด็กและเยาวชนในเร่ืองของ
โทษเม่ือติดพนนับอล” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8)  

ขณะท่ี คอลมัน์บทน ามติชน  ฉบบัวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 กระตุน้เตือนผูป้กครอง
ให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอลโลก  ดงัท่ีบทความกล่าวว่า   
“มีการเปิดเผยจากศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั ระบุผลส ารวจท่ีพบว่า ...เด็กร้อยละ 38.4 เขา้สู่ระบบ
การพนันฟุตบอลตั้ งแต่อายุ 8-14 ปี จึงเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ ผูป้กครองและครู จะตอ้งร่วมกัน
สอดส่องป้องกนัเพื่อมิให้ตกเป็นเหยือ่ของผูท่ี้หาประโยชน์จากการเล่นพนนัและตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีโดยท าให้เห็นว่าการดูฟุตบอลโลกให้สนุกนั้นท าไดแ้น่นอนโดยไม่ตอ้งเล่นพนนั” (หนงัสือพิมพ์
มติชน, 2557 : หนา้ 2) 

ทางด้านคอลัมน์มติชน มติครู  ฉบับวันท่ี 13 กรกฎาคม 2557 กระตุ้นเตือน
ผูป้กครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนันฟุตบอลโลก  ดงัท่ีบทความกล่าวว่า  “เราใน
ฐานะท่ีเป็นทั้งครูและทั้งผูป้กครองในเม่ือเรารู้ว่ามนัมีแลว้เราจะท าอยา่งไรกนัดี  ค  าตอบคือ เราตอ้ง
ช่วยกนัสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กๆ อยา่งจริงจงั  หากพบเห็นก็ตอ้งอบรมกนัไปตามระเบียบ
แต่อย่ารุนแรงนะครับ เด็กวยัรุ่นถา้รุนแรงเด่ียวจะไปกนัใหญ่  อยากจะฝากไวค้รับว่า ในช่วงน้ีเรา  
เราในท่ีน้ีหมายถึงครอบครัวและโรงเรียน ตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กๆ ตอ้งเอาใจ
ใส่มากๆ เพราะหากเขาเป็นผีพนันตั้งแต่ยงัเรียนมธัยมแลว้ละก็  อนาคตมีบา้นขายบา้นมีรถขายรถ
แน่นอน” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 6) 
   บทความเร่ือง 2 ดาวแตะไทยแนะดูบอลโลกให้แจ้งเกิดเซย์โนการพนันจาก
หนังสือพิมพม์ติชน  ฉบบัวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “ธนากร  คมกฤส  เครือข่าย
รณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า เราทุกฝ่ายตอ้งมาร่วมกันในค าว่า “ขจดัร้าย  ขยายดี  มีภูมิคุม้กัน” ...
“ขยายดี” เป็นบทบาทของโรงเรียนและชุมชนท่ีตอ้งเอ้ืออ านวยสนบัสนุนให้เด็กไดร่้วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค…์และ “มีภูมิคุม้กนั” เป็นหนา้ท่ีของครอบครัวซ่ึงหากเด็ก
ไดดู้ฟุตบอลอยูก่บับา้นกบัครอบครัวท าให้ฟุตบอลเป็นวาระแห่งความใกลชิ้ดกนัจะเป็นโอกาสใน
การเติมวคัซีน…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 18) 
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 3.2 เสนอแนะหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการตรวจจับผู้กระท าความผดิการพนันฟุตบอลโลก 
 หนังสือพิมพ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะกับหน่วยงานต่างๆ ให้เขม้งวดกวดขนัในการ

ตรวจจบัผูเ้ล่นการพนนัฟุตบอลอยา่งจริงจงั ตวัอยา่งเช่น 
 คอลมัน์ซูม เหะหะ พาที  ฉบับวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้ให้ขอ้เสนอแนะให้

ต ารวจกวดขนัจบักุมการพนันให้เขม้งวด  ดงัท่ีบทความน าเสนอว่า  “มาช่วยกนัท าให้ยอดตวัเลข
เหลือศูนยไ์ดจ้ะดีมาก  แต่ถา้ไม่ไดจ้ริงๆ ขอสักคร่ึงก็แลว้กนั  จากยอดพนนั 4 หม่ืนกว่าลา้นบาทให้
เหลือสัก 2 หม่ืนลา้นกว่าลา้นบาท จะขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่งเลยครับท่านผูก้  ากบั ท่านผูก้าร และ
ท่านรักษาการ ผบ.ตร.” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8)  

คอลมัน์กระจก 8 หนา้  ฉบบัวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 ใหข้อ้เสนอแนะถึงคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติกวดขนัให้ผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการจับกุมการพนันให้เขม้งวด  ดังท่ีบทความ
น าเสนอว่า  “ช่วงน้ีถือเป็นช่วงท่ีดีประเทศมีการปฏิรูปในดา้นต่างๆ ดงันั้น คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ควรกวดขนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ตรวจจบัการพนันอย่างเขม้งวดและจริงจงั  
โต๊ะบอลต่างๆ ถา้ไม่อยากให้มีก็ตอ้งไม่มีจริงๆ ไม่มีการยกเวน้แมว้่าโต๊ะนั้นๆ จะจ่ายเงินใตโ้ต๊ะ
ใหก้บัใครหนา้ไหนกต็าม” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8) 

คอลัมน์ เลขท่ี 1 วิภาวดีฯ  ฉบับวันท่ี 2 กรกฏาคม 2557 ให้ข้อเสนอแนะให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจควรจบักุมนกัพนนัฟุตบอลชาวต่างประเทศ ดงัท่ีบทความน าเสนอว่า  “น่ีคืออาชญา
กรขา้มชาติ  เห็นไดว้่าการจบักมุการพนนัฟุตบอลหลายรายไดผู้ต้อ้งหาเป็นชาวต่างชาติ...ต  ารวจตอ้ง
กวาดลา้งขบวนการเหล่าน้ีให้เด็ดขาด  ไม่ให้ใช้เมืองไทยเป็นท่ีซ่องสุมของบรรดาอาชญากร” 
(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 19) 
   บทความเร่ือง 2 ดาวแตะไทยแนะดูบอลโลกให้แจ้งเกิดเซย์โนการพนันจาก
หนังสือพิมพม์ติชน  ฉบบัวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “ธนากร  คมกฤส  เครือข่าย
รณรงคห์ยดุพนนั กล่าวว่า เราทุกฝ่ายตอ้งมาร่วมกนัในค าว่า “ขจดัร้าย  ขยายดี  มีภูมิคุม้กนั” เร่ิมท่ี 
“ขจดัร้าย” เป็นหน้าท่ีของภาครัฐท่ีจะมีมาตรการปราบปรามการพนันทุกประเภท  ...เราไดจ้ดัท า
คู่มือ “ดูบอลทั้งบา้น” เพื่อให้ครอบครัวไดมี้แนวทางการพูดคุย  หากครอบครัวใดสนใจสามารถ
ติดต่อขอรับฟรีไดท่ี้  0-2954-2346-7”…” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 18) 

 3.3 เสนอแนะผู้เล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล 
 หนงัสือพิมพน์ าเสนอผูอ่้านโดยการยกตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยกระท าผดิหรือผูท่ี้กระท า

ผดิจากการพนนัฟุตบอลเพื่อกระตุน้เตือนใหเ้ห็นถึงโทษจากการพนนัฟุตบอล ตวัอยา่งเช่น   
บทความเร่ืองอยา่เส่ียงอนาคตกบัการพนนัเร่ืองจริงคนเคยหลงทาง  ฉบบัวนัท่ี 22 

มิถุนายน 2557 น าเสนอตวัอย่างของเยาวชนท่ีติดหน้ีจากการพนนัฟุตบอลจนตอ้งเป็นขโมยจนถูก
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จบักุมเพื่อให้ผูอ่้านเห็นถึงโทษจากการพนนัฟุตบอล  ดงัท่ีบทความน าเสนอว่า  “เพื่อให้เยาวชนได ้
“ฉุกคิด” สักนิดก่อนเล่นพนันในช่วงเทศกาลบอลโลก...และน่ีคือเร่ืองจริงของคนรุ่นใหม่ท่ีเคย
พลาดติดกบัดกัอบายมุขประเภทน้ี...ผมเล่นพนนับอลเพราะเป็นส่ิงท่ีเรารอลุน้ผลไดไ้ม่ตอ้งไปแทง
เองและง่ายใชเ้พียงแค่ปากกเ็ล่นไดแ้มไ้มมี้เงินกเ็ล่นได.้..สุดทา้ยไม่มีเงินจ่ายหน้ีพนนั  แรกๆ กข็โมย
พระเคร่ืองท่ีพ่อสะสมไวอ้อกไปขายน าเงินมาเล่นต่อ...ปลน้จกัรยานยนตไ์ปขาย...จนเม่ือมาอยู่ใน
บา้นกาญจนาฯ ถูกจ ากดัอิสรภาพชดใชส่ิ้งท่ีท าลงไป” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 2557 : หนา้ 18) 

คอลมัน์กระจก 8 หนา้  ฉบบัวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557  น าเสนอวา่  “แฟนบอลควรมี
จิตส านึกดูกีฬาเพื่อความบนัเทิง ไม่ใช่หวงัร ่ ารวยจากการพนนั ตอ้งคิดเผือ่เสียบา้ง ไม่ใช่คิดฝันแต่จะ
ไดอ้ยา่งเดียว” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557 : หนา้ 8) 

หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 21 มิถุนายน 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า “นายถาวร  
ทองไทย  อา้งว่า  ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  ท่ีตอ้งลงมือก่อเหตุ
เพราะติดหน้ีพนันจ านวนมาก  ท าให้ธุรกิจก่อสร้างประสบปัญหาขาดทุนเป็นหน้ีกว่า 3 ลา้นบาท  
จึงตดัสินใจชวนนายสมชาติ  ภมร  ท่ีมีศกัด์ิเป็นญาติกนัมาร่วมโจรกรรม…” (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 
2557 : หนา้ 6) 

 3.4 เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนัน 
 หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบาและเนน้ข่าวหนกัไดแ้สดงบทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะ

แก่หน่วยงานของรัฐให้ปรุงปรุงกฎหมายการพนันฟุตบอลให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวัอยา่งเช่น 

 คอลมัน์เลขท่ี 1 วิภาวดีฯ  ฉบบัวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557 ให้ขอ้เสนอแนะถึงพระราช 
บญัญติัการพนนัท่ีไม่ทนัสมยั ดงัท่ีบทความน าเสนอว่า  “ทุกวนัน้ี เทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาไป
เร็ว  การเล่นการพนนัฟุตบอลผา่นเวบ็ไซตจึ์งแพร่หลาย  คนเล่นมากข้ึนเร่ือยๆ  ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ 
กฎหมายจะตามไม่ทัน พรล.การพนันเขียนไวต้ั้ งแต่ พ.ศ. 2478 หรือเกือบ 80 ปี ท่ีแล้ว ตั้ งแต่
เมืองไทยยงัไม่มีเคร่ืองรับโทรทศัน์  ขณะท่ีปัจจุบนัเกือบทุกคนมีโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ ถึงเวลาหรือยงัท่ีจะปรับปรุงกฎหมายการพนัน” (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2557 : หนา้ 15)  

 หรือน าเสนอให้เห็นถึงกฎหมายการพนันของประเทศลาวเพื่อสะท้อนต่อการ
ปรับปรุงกฎหมายการพนนัของประเทศไทย ตวัอยา่งเช่น 

บทความเร่ืองพนันบอลถูกกฎหมายสไตล์ลาว  ฉบับวนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 
น าเสนอว่า  “และล่าสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2014 กระทรวงการเงินไดข้ยายขอบเขตวิสาหกิจหวย
รัฐเขา้มายงัการพนันผลฟุตบอลเน่ืองจากเล็งเห็นว่าชาวลาวนิยมดูฟุตบอลและเล่นพนันบอลอย่าง
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แพร่หลาย...กิจการไดป้ระสบความส าเร็จจนขยายหน่วยบริการซ้ือหวยทายผลไดถึ้ง 30 หน่วย ทัว่
นครหลวงเวียงจนั  น าเงินตราจากการพนนัฟุตบอลเขา้สู่ระบบของรัฐ...ถา้ในอนาคตเราลองยอมรับ
และใชต้วัอย่างการแกปั้ญหาแบบ สปป.ลาวบา้งก็น่าจะพิจารณาอยูไ่ม่นอ้ย” (หนงัสือพิมพม์ติชน, 
2557 : หนา้ 18) 
  
ส่วนที่ 2  แรงจูงใจของผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์แรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนัน
ฟุตบอล  โดยน าแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์  โดยท าการวิเคราะห์
เฉพาะผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบาและหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกัเท่านั้นเน่ืองจากเป็นผูส่ื้อข่าว
ท่ีมีการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  ส่วนผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพเ์น้นเน้ือหาเฉพาะกีฬาไม่ท าการ
วิเคราะห์เน่ืองจากไม่มีการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  ซ่ึงปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 11 เกณฑก์ารวิเคราะห์แรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล 

2. สร้างความ

ภาคภูมิใจใหก้บั

ตนเอง 

 

3. ความรับผดิชอบใน

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 

 

1. ความตระหนกัใน

หนา้ท่ีส่ือมวลชน 

แรงจงูใจของ

ผูส่ื้อข่าวต่อการ

เสนอข่าวการพนัน

ฟตุบอล 
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1. ความตระหนักในหน้าทีส่ื่อมวลชน 
 ความตระหนกัในหนา้ท่ีส่ือมวลชนเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัยิ่งต่อการน าเสนอข่าวการพนนั
ฟุตบอลโลก 2014 ของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์  เน่ืองจากความตระหนักในหน้าท่ีส่ือมวลชนเป็น
ปัจจยัจูงใจท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการเป็นนกัส่ือสารมวลชนท่ีดี ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพมี์ความตระหนกัในหนา้ท่ีส่ือมวลชนเป็นอยา่งมากต่อการแสวงหา
ข่าวการพนนัฟุตบอลโลก 2014  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 
 “พี่นะเป็นโรคจิต  เวลาเทศกาลฟุตบอลทีไร  พี่ชอบขบัรถไปดูว่าตรงไหนบา้งท่ีเขารับ
แทงหลงัมหาวิทยาลยักมี็เยอะ  ในชุมชนต่างๆ กมี็เยอะ  แต่เด๋ียวน้ีพอรูปแบบมนัเปล่ียนอยา่งเช่นมนั
สามารถแทงออนไลน์ไดม้นัก็หายไปเยอะ  แต่ว่าคนเก่าๆ ท่ียงัแทงตามร้านมนัก็ยงัมีอยู”่ (ผูส่ื้อข่าว
หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

 ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพน์ าเสนอข่าวการพนันฟุตบอลโลก 2014 เพราะการพนันเป็นหน่ึง
ในปัญหาสังคมไทย  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “อยากใหปั้ญหาสังคมแบบน้ีหมดไป  ท าเพราะอยากสะทอ้นปัญหาสังคมตอนน้ีเพราะว่า
ส่วนใหญ่คนท่ีเล่นเป็นเยาวชน  ท าไมถึงเล่นการพนนัระหวา่งการศึกษามนัเป็นปัญหาสงัคมกบักลุ่ม
เดก็ในอนาคตมากกวา่” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

 “การพนนัมนัเป็นเป็นบ่อเกิด  มนัส่งผลกระทบระบบครอบครัว  คนเล่นหมดเน้ือหมดตวั  
เรายงัถือวา่ไฟไหมย้งัเหลือท่ีดิน  การพนนัไม่เหลือสกัอยา่ง” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คน
ท่ี 3, สัมภาษณ์) 

2. สร้างความภาคภูมิใจให้กบัตนเอง 
 ความภาคภูมิใจของตนเองเป็นความตอ้งการในการยอมรับตนเอง เป็นความรู้สึกของ
บุคคลต่อความส าเร็จและการมีคุณค่าในตนเองซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงของแรงจูงใจต่อการท างาน
ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ ์

 ซ่ึงการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอลผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่
ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพท่ี์มีส่วนในการแกปั้ญหาสงัคม  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “ภาคภูมิใจเพราะหลงัจากนั้นมา...ตวัเลขประเมินหลงัจากนั้นมากล็ดลง สถาบนัการศึกษา  
เจา้หนา้ท่ีต ารวจกม็าชมเชยวา่ไดรั้บความร่วมมือจากส่ือมวลชนเสนอข่าวในเชิงช้ีแนะป้องกนัไม่ให้
บุตรหลานถล าเล่น” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 
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3. ความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีส่ือมวลชนเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีส่งผลให้ผูส่ื้อข่าวมีแรงจูงใจ
ต่อการน าเสนอข่าวการพนัน  เน่ืองจากความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ผูส่ื้อข่าว
เลือกท าข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการพนนัฟุตบอล  

 ผูส่ื้อข่าวน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันฟุตบอลเน่ืองจากมีรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “ตามหน้าท่ีท่ีตอ้งท าอยู่แลว้เพราะเป็นช่วงท่ีมีการแข่งขนั  มนัก็จะมีการพนันเกิดข้ึนอยู่
แล้วไม่ว่าจะเป็นบอลโลกหรือบอลพรีเมียร์ลีก...มันเป็นช่วงบอลโลกมันก็จะฟีเวอร์หน่อย” 
(ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

 “ท าไปดว้ยหน้างานดว้ยภาระหน้าท่ี หน้างาน...แค่ตามหน้างานตามความรับผิดชอบ” 
(ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 

 “พี่รับผิดชอบตั้ งแต่หน้า 1 ถึงหน้าสุดท้ายมีข่าวอะไรเราก็ท าไปหมด...เพราะฉะนั้ น
นกัข่าวตอ้งท าไดทุ้กข่าว...เพราะช่วงก่อนฟุตบอลโลกจะมีต ารวจกวาดลา้ง จบักุม ...เม่ือมีการจบักุม
ข้ึนมาในฐานะท่ีพี่เป็นผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ีก็ตอ้งท าข่าว ” (ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพเ์น้นข่าวเบา คนท่ี 1, 
สัมภาษณ์) 

 “ท าตามหนา้ท่ีครับ เสนอป้องกนัเหตุอาชญากรรม  เจา้หนา้ท่ีต ารวจขอความร่วมมือจาก
ส่ือมวลชน ขอความร่วมมือส่ือมวลชนให้เขียนข่าว” (ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพเ์น้นข่าวเบา คนท่ี 1, 
สัมภาษณ์) 
 
ส่วนที่ 3  ปัจจัยทีก่ าหนดบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 

 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการน าเสนอ
ข่าวการพนันฟุตบอล โดยน าแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาหนังสือพิมพแ์นวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมือง  และแนวคิดผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร  มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์   
ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอลของผูส่ื้อข่าว
หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา  ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั และผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหา
เฉพาะกีฬาได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 12 เกณฑก์ารวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนั

ฟุตบอล 

1. ปัจจัยแวดล้อม 
 หนงัสือพิมพจ์ะน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ภายนอกท่ีก าลงัเป็นกระแสอยู่
ในขณะนั้นหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ เน่ืองจากจะ
ไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมาก   

 ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกัให้เหตุผลว่าข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอลโลก 
2014 ท่ีไดตี้พิมพใ์นขณะนั้นเน่ืองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายไม่ให้มีการ
เล่นการพนนัท่ีผิดกฎหมายทุกประการ และประชาชนก าลงัให้ความสนใจต่อการท างานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 

8. อิทธิพลจาก

โฆษณา 

 
7. นโยบาย 

6. ความยากในการหา

ขอ้มูล  

5. ผูอ่้าน 

4. ประเภท

หนงัสือพิมพ ์

 

3. อิทธิพลจากเจา้ของ

โต๊ะบอล 

 
2. องคป์ระกอบข่าว 

 

1. ปัจจยัแวดลอ้ม 

ปัจจยัท่ีก าหนด

บทบาทผูส่ื้อข่าว

ต่อการเสนอข่าว

การพนัน 
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 “ตอนนั้นมนัมีกระแสเก่ียวกบัช่วง คสช. เขามาปราบปรามเร่ืองอบายมุข คือ มีนโยบายมา
เลยวา่ตอ้งปราบปราม” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 

 กระแสการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 มีส่วนท าใหข่้าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอลถูก
น าเสนอผา่นหนา้หนงัสือพิมพม์ากข้ึน ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “ส่วนใหญ่จะเป็นการจบัสถานท่ีลอบเล่น...ผูท่ี้เป็นเจา้ของรับแทงบอล  ส่วนใหญ่จะลง
หมด...มนัเป็นข่าวท่ีอยู่ในกระแสมากกว่า...แต่ถา้ไม่ใช่ช่วงท่ีมีกระแสฟุตบอลข่าวไม่ลงแน่นอน
ถึงแมจ้ะ Creative อยา่งไรกต็าม ” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

2. องค์ประกอบข่าว 
 องคป์ระกอบข่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหข่้าวนั้นๆ ถูกน าเสนอหรือไม่ เช่น ความสดหรือ
ความทนัต่อเหตุการณ์ ความกระทบกระเทือน  ความแปลกประหลาด  ความมีเง่ือนง า  ซ่ึงข่าวการ
พนันฟุตบอลโลกท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ถูกน าเสนอเพราะขาดองค์ประกอบของข่าว  ซ่ึงผูว้ิจัย
สามารถจ าแนกได ้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 ความเสียหาย 
ความเสียหาย เช่น จ านวนผูเ้สียหาย  จ านวนทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย  เป็นองคป์ระกอบ

ข่าวท่ีส าคญัหน่ึงเน่ืองจากความเสียหายจะส่งผลใหผู้รั้บสารเกิดความสนใจต่อข่าวท่ีน าเสนอ  
   ผูส่ื้อข่าวให้เหตุผลว่าการท่ีข่าวการจบักุมการพนันฟุตบอลโลก 2014 มกัไม่ถูก
น าเสนอเน่ืองจากมูลค่าความเสียหายของการพนันฟุตบอลมีจ านวนน้อย  ดังท่ีผู ้ส่ือข่าวให ้
สมัภาษณ์วา่ 

 “ข่าวจะไดล้งหรือตีแผ่หรือเปล่าข้ึนอยู่กบั บก. ถูกไหมคะ  ดงันั้น เม่ือมูลค่าหลกั
พนักบัมูลค่าเป็นแสนเป็นลา้นก็ตอ้งอาจดูมูลค่าดว้ย” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 2, 
สัมภาษณ์) 
  สอดคลอ้งกบัผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพท่ี์กล่าวว่าเหตุผลท่ีข่าวการพนนัท่ีมีมูลค่าความ
เสียหายนอ้ยมกัไม่ถูกน าเสนอในหนา้ 1 หนงัสือพิมพ ์ ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

“โดยมากจะจบัไดร้ายยอ่ย คนเดินโพย เจา้มือรายใหญ่ๆ ไม่เคยจบัไดน้ะ...ส่งข่าว
ตามปกติ  ส่วนมากก็จะเป็นข่าวสั้นทนัโลกขา้งใน 6 บรรทดั หนา้หลงั” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้
ข่าวเบา คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

ตวัอยา่งเช่น หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2557 น าเสนอเน้ือหาว่า 
การน าเสนอข่าวสั้นในหวัขอ้ สรุปจบัพนนับอล ดงัน้ี 

“สรุปการจบัพนันบอล : วนัท่ี 11 ก.ค. พล.ต.ต. อนุชา  รมยะนันทน์  รองโฆษก 
ตร. แถลงปราบปรามของศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลว่า  
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เทศกาลฟุตบอลโลกครบ 1 เดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 9 มิ.ย.-9 ก.ค. จบักุมผูต้อ้งหาได้ทั้ งส้ิน 4,568 ราย 
แบ่งเป็นเจา้มือ 259 คน ผูเ้ล่น 4,224 คน และคนเดินโพย 130 คน ยึดของกลางเงินสด 2,023,621 
บาท เงินในโพยมูลค่า 34,146,783 บาท เงินในสมุดบญัชีธนาคาร 2,384,389 บาท และของกลาง
อ่ืนๆ คิดเป็นเงิน 208,341 บาท เวบ็ไซตเ์ขา้ข่ายการพนนัฟุตบอลมี 2,145 เวบ็ไซต ์ปิดไปแลว้ 2,047 
เวบ็ไซต ์อยู่ระหว่างด าเนินการ 98 เวบ็ไซต ์หากพบหรือมีขอ้มูลการลบัลอบเล่นการพนันทายผล
ฟุตบอลและอาชญากรรมอ่ืน แจง้เบาะแส โทร.191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.” (ไทยรัฐ, 2557 :  
หนา้ 15) 

1.2 ความเด่น 
องค์ประกอบส าคัญด้านความเด่น เช่น ความดังของบุคคล  ความส าคัญของ

สถานท่ี ส่ิงของ หรือเหตุการณ์  จะส่งผลใหผู้รั้บสารเกิดความสนใจต่อข่าวท่ีน าเสนอ 
  โดยผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพก์ล่าวว่าข่าวการจบักุมการพนนัฟุตบอลท่ีจะถูกคดัเลือก
ใหน้ าเสนอผา่นหนา้หนงัสือพิมพจ์ะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งบุคคลส าคญั  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

“ถา้ประเด็นไม่ใหญ่จริงๆ ไม่ใช่บุคคลส าคญัจริงๆ นะ ทางหัวหนา้เขาไม่ให้ความ
สนใจหรอก...ข่าวคนท่ีถูกจบัมนัอยู่ท่ีว่าเป็นนาย ก.  นาย ข.  คนธรรมดามนัก็ไม่มีคนสนใจ  ไม่มี 
ส่ิงเร้า  ประชาชนเขาไม่สนใจ  ผูอ่้านเขาไม่สน  บรรณาธิการเขาเลยมองผ่าน” (ผูส่ื้อข่าวหนังสือ 
พิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

ตวัอย่างเช่น หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 พาดหัวข่าวหน้า
หน่ึง เน่ืองจากความเด่นของสถานท่ี ไดแ้ก่ โตะ๊บอลลคัก้ีคลบั  

“ลุยคน้-บ่อนพนันโต๊ะบอลลคัก้ีคลบั เคยเปิดรับแทงและเป็นคาสิโน” (ไทยรัฐ, 
2557 : หนา้ 1) 

“บา้นเรามนัจบัเจา้มือไม่ได ้ ขอ้มูลท่ีเจาะมาไดก้็เป็นแค่ขอ้มูลเชิงข่าวแค่ว่ามีการ
เล่นแต่การพงัทลายไม่ค่อยมี  มนัไม่เหมือนกรุงเทพมีการบุกเขา้ไปเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทางฝ่ัง
ปอยเปตมนัมีบ่อนการพนนั มนัชดักวา่” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

3. อทิธิพลจากเจ้าของโต๊ะบอล 

 อิทธิพลจากเจ้าของโต๊ะบอลเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีส่งผลต่อการเลือกน าเสนอ

ข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอลของผูส่ื้อข่าว 

 ผูส่ื้อข่าวน าเสนอข่าวเฉพาะประเด็นการจบักุมการพนนัฟุตบอลท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุม

เน่ืองมาจากเกรงกลวัอิทธิพลของเจา้ของโตะ๊บอล ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 
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 “เวลาท่ีท าข่าวยงัมีใบสั่งขอมาเลยนะว่าอย่าไปยุ่งกบับ่อนการพนันเพราะมนัเป็นรายได้
ของเขา  บางคร้ังมีการเกร่ินๆ ขอมา  เราก็ไดแ้ต่บอกว่าถา้ไม่มีการจบักุมเราก็ไม่เล่นข่าว  แต่จะให้
เราไปว่าอนัน้ีเป็นบ่อนเราลงไม่ได ้ บ่อนการพนนัเราตอ้งเห็นกบัตาว่ามีจริง   ถา้มีการจบักุมเราไป
แน่นอน” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

 ผูส่ื้อข่าวเลือกน าเสนอข่าวการพนันท่ีมีแหล่งข่าวมาจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อความ
ปลอดภยัของผูส่ื้อข่าว  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “แต่เราก็ตอ้ง Save ตวัเอง  เรารู้ขอ้มูลอยา่งน้ีเราก็ไปถามต ารวจว่าขอ้มูลอยา่งน้ี  ผมไดรั้บ 
แจง้จากผูป้กครองหลายสาขาอาชีพ...เราเขียนเชิงไม่หม่ินเหม่ทางความปลอดภยัของเรา” (ผูส่ื้อข่าว
หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 

4. ประเภทหนังสือพมิพ์ 

 ความตอ้งการข่าวสารของผูรั้บสารมีความแตกต่างกันตามลกัษณะประชากรศาสตร์

หนงัสือพิมพจึ์งตอ้งก าหนดลกัษณะเน้ือหาในการน าเสนอข่าวสารท่ีแตกต่างกนัตามความตอ้งการ

และรสนิยม  ดังนั้ น ประเภทของหนังสือพิมพ์จึงเป็นปัจจัยหน่ึงต่อการน าเสนอข่าวการพนัน

ฟุตบอล 

 ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬาไดแ้สดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า

การท่ีพวกเขาไม่เลือกน าเสนอข่าวท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการพนันฟุตบอลโลก 2014 เน่ืองจาก

หนังสือพิมพ์ท่ีพวกเขาปฏิบติังานเป็นหนังสือพิมพ์เน้นเน้ือหาเฉพาะกีฬาเพียงอย่างเดียว  ดังท่ี

ผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่   

  “เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะ คือ ในต่างประเทศเขาก็จะมีอยู่แล้วอย่างเช่นอิตาลีก็จะ
มีกซัเซ็ตตา้ เดลโล่ สปอร์ต  ฝร่ังเศลก็จะมีเลก๊ิป...เร่ืองของเร่ืองพี่ท  ากีฬาพี่ก็ไม่คิดจะท าพวกน้ีอยู่
แลว้ คือ เราน าเสนอข่าวกีฬาอยา่งเดียวดีกว่า...” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา คนท่ี 
1, สัมภาษณ์) 

 “เร่ืองการพนนัมนัมีจริงไหม  มี  แต่เราจะน าเสนอเพื่ออะไรเพราะเรากไ็ม่ใช่หนงัสือพิมพ์
ท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรม ...เราไม่ไดน้ าเสนอส่ิงนั้นเลยเพราะตราบใดท่ีมนัไม่เก่ียวกบันักกีฬาตาย... 
เราเป็นหนงัสือพิมพเ์ฉพาะทาง” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

 “จะเน้นข่าวหนักเร่ืองของกีฬาทั้ งกีฬาไทยและกีฬาต่างประเทศ มีตั้ งแต่กีฬาซีเกมส์  
เอเช่ียนเกมส์...ชิงแชมป์โลก ...หรือระดบัภูมิภาค ระดบัทวีปจะรายงานหมด...เราจะเน้นเร่ืองของ
กีฬาเป็นหลกั” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา คนท่ี 4, สัมภาษณ์) 
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5. ผู้อ่าน 
 ผูอ่้านหนงัสือพิมพถื์อเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน าเสนอข่าวสารในหนา้หนงัสือพิมพ ์ 
ดงันั้น การน าเสนอข่าวการพนนัจึงมีความสมัพนัธ์กบัผูอ่้านหนงัสือพิมพอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ดงัท่ี ผูส่ื้อข่าวให้สัมภาษณ์ว่าประเด็นข่าวการพนนัฟุตบอลเป็นข่าวท่ีผูอ่้านไม่ค่อยสนใจ
อ่านไม่กระทบตวัผูรั้บสาร   

 “ถา้พูดถึงข่าวการพนันถา้ในแง่ส่ือมวลชนขายไม่ได ้ มนัเป็นข่าวไม่ใหญ่...เราตอ้งดูว่า
ตลาดข่าวเขาสนใจอะไร...อยา่งข่าวการพนนัมนัก็แค่แอบลกัเล่น...การพนนัมนัไม่กระทบตวัเขาคน
อ่านกอ่็านผา่น” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

  “สงัเกตหนงัสือพิมพเ์ราจะเป็นเดก็มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ...คนอ่านเป็นคนเลือกสรรเอง
ว่าชอบแบบไหน  การพนนัฟุตบอลเป็นหัวขอ้ข่าวท่ีหยิบมาเล่นไดบ่้อยๆ แต่พอท างานจริงๆ มนัดู
เป็นประเดน็ท่ี Drop” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 

6. ความยากในการหาข้อมูล 

 ความยากในการหาขอ้มูลเป็นปัจจยัจากตวัของผูส่ื้อข่าวซ่ึงเป็นความกดดนัจากส่ิงรอบขา้ง

เน่ืองจากการหาประเดน็ข่าวมีความยากล าบากในการหาแหล่งข่าว 

 ซ่ึงปัจจุบนัการพนันฟุตบอลไดเ้ปล่ียนรูปแบบจากการพนันในโต๊ะพนันไปสู่การพนัน

ฟุตบอลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงท าให้การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนัน

ฟุตบอลเป็นไปไดย้ากข้ึน  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่  

 “ตอนหลงัการพนนัฟุตบอล...มีระบบการเล่นท่ีแยบยล  บางคร้ังทางต ารวจกเ็ขา้ไม่ถึงดว้ย
เทคโนโลยีของบ่อนการพนันฟุตบอล...จบับ่อนการพนันใหญ่ๆ มนัไม่มีแลว้มีน้อยมาก...สมาร์ท
โฟนเคร่ืองเดียวกเ็ล่นไดแ้ลว้” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 

 “เขาแทงอยู่ท่ีบ้าน เขาออนไลน์อยู่ท่ีบ้าน เขาได้-เสีย อยู่ท่ีบ้านไม่ได้ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้ใคร  ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับใคร” (ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบา คนท่ี 1, 
สัมภาษณ์) 

7. นโยบายการท างาน 
 นโยบายขององคก์รหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพย์ดึถือเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน โดยนโยบายหลกัของส่ือหนงัสือพิมพ ์คือ การน าเสนอข่าวสารท่ีเป็นความจริง เป็น
กลาง และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงนโยบายขององค์กรส่ือหนังสือพิมพ์
ประเภทต่างๆ จึงมีความสมัพนัธ์กบัการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลดว้ย 
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 หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบามีนโยบายไม่เน้นน าเสนอข่าวสารในรูปแบบการ
รายงานแบบสืบสวน  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 

 “การท าข่าวเราแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ข่าว Investigative ข่าวสืบสวน...และอีกข่าวก็คือข่าว 
Routine คือ ข่าวตามน ้ า แต่นโยบายของข่าวพี่เขาเนน้ไปทาง Routine มากกว่า Invest ...คือ มนัเป็น
นโยบายแต่ละส่ิงพิมพ์...หากมีอะไรเกิดข้ึนในพื้นท่ีนักข่าวในพื้นท่ีต้องรายงานข่าวไปยงั
ส านกัพิมพ”์ (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

 ในขณะท่ี หนังสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬามีนโยบายน าเสนอข่าวสารเฉพาะประเด็น
เน้ือหาดา้นกีฬาเท่านั้น  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่  

 “เป็นเพราะนโยบายของบริษทัครับ  อนัน้ีมนัคนละส่วน คนละหนา้ท่ี มนัคนละแนวทาง
...อนัน้ี คือ กีฬา 100% การเมืองไม่มี  บนัเทิงไม่มี...กีฬาทั้งหมดเลยครับ  ...ฟุตบอลมีความสนใจ
เยอะหน่อย  บอลต่างประเทศก็จะมีสัดส่วนตามท่ีเขาก าหนด  ...โดยมากเน้นฟุตบอล” (ผูส่ื้อข่าว
หนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

8. อทิธิพลจากโฆษณา 
 องคก์รหนังสือพิมพต์อ้งอาศยัปัจจยัในการลงทุนสูงในการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึงรายไดส่้วน
ใหญ่มาจากโฆษณา  ดงันั้น เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร ส่ือหนงัสือพิมพจ์ะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์
กบักลุ่มทุนซ่ึงอาจส่งผลต่อการเลือกน าเสนอข่าวสารหรือการเรียบเรียงข่าวสารได ้
 ดังท่ีผูส่ื้อข่าวแสดงความคิดเห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนต่อการเลือกน าเสนอ
ข่าวสารและรูปแบบการน าเสนอ  ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่ 
 “ความเห็นส่วนตวัมองว่ามนัก็ยอ่มมีผลอยูแ่ลว้ในแง่ของการท่ีข่าวจะไดล้งหรือไม่ไดล้ง  
เพราะปัจจุบนัการซ้ือโฆษณามนัก็มีหลากหลาย  และกลุ่มทุนพวกน้ีเขาก็รู้อยูแ่ลว้ว่าถา้สมมุติว่าเขา
ซ้ือโฆษณามนักย็อ่มมีความเกรงอกเกรงใจหรือเก้ือหนุนมนักจ็ะมีผลต่อการขายโฆษณา  ซ่ึงในส่วน
ของฝ่ายขายพี่ก็เช่ือว่าถา้เกิดสมมุติ นาย ก. เป็นเจา้ของอคัรสถานบนัเทิงซ่ึงภายในนั้นมีทั้ งห้อง 
บาคาร่า  ห้องอาบอบนวด  เวลาต ารวจบุกจบัอยา่งไรก็ตอ้งออกข่าว  แต่การเป็นข่าวมนัอาจจะดูเบา
ลงหรือเปล่ากเ็ป็นไปได ้ อาจจะไม่พาดหวัไม ้ แต่อาจจะเป็นข่าวเลก็ลง” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้
ข่าวหนกั คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 
 อีกทั้ง ผูส่ื้อข่าวยงัอธิบายให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของโฆษณากบัการน าเสนอข่าวสาร  
ดงัท่ีผูส่ื้อข่าวใหส้มัภาษณ์วา่  
 “แน่นอนสปอนเซอร์ต่างๆ มนัก็มีส่วนดว้ย  มนัก็ตอ้งถอดออกไป  มนัสัมพนัธ์กนั  ถา้ไม่
มีการน าเสนอกีฬาไม่วา่จะเป็นฟุตบอล เทนนิส ตระกร้อ…ถา้ไม่มีการน าเสนอข่าว  ผลิตภณัฑต่์างๆ 
ท่ีสนับสนุนกีฬาประเภทนั้น…เขาก็คงจะไม่มาลงโฆษณา  ถา้ไม่มีการรายงานผลฟุตบอล  ส่ือน้ี 
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ไม่ค่อยรายงานผลเขาก็อาจจะไม่มาโฆษณา  ถา้มีการน าเสนอกีฬาใดก็ตามแน่นอนว่ามนัก็จะมีคน
อ่านกีฬานั้นๆ ผูผ้ลิตอุปกรณ์กีฬาหรือท่ีเก่ียวขอ้งกอ็ยากท่ีจะลงโฆษณาฉบบันั้นเพราะวา่มีกลุ่มคนท่ี
เขาตอ้งการเห็น” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬาท่ีกล่าวว่าองคก์รธุรกิจจะ
จ่ายเงินค่าโฆษณาจ านวนมากใหก้บัหนงัสือพิมพท่ี์มีกลุ่มผูอ่้านจ านวนมาก 

 “ลูกคา้ท่ีเขาจะมาลงโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นส่ือฉบบัไหนก็ตาม  เขาจะเลือกแลว้ว่าสินคา้เขา
จะผ่านตากลุ่มเป้าหมายอย่างไร  เขาไม่สนใจว่าจะเป็นหัวสีอะไร ใหญ่เล็กแค่ไหน เขาขอแค่ว่า
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่ือสารด้วยจะเห็นสินค้าเขาไหม ท าไมไทยรัฐค่าโฆษณาถึงแพง เพราะว่า
กลุ่มเป้าหมายเขาเห็นไดเ้ยอะกว่าฉบบัอ่ืนเท่านั้นเอง” (ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา 
คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การวิจยัเร่ือง  บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  เป็นการ 
วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล  และเพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนันฟุตบอล  และเพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  และเพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  ซ่ึงผูว้ิจัยใช้แนวคิด
บทบาทหน้าท่ีของหนังสือพิมพ ์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง  แนวคิดแรงจูงใจ  แนวคิดผูเ้ฝ้า
ประตูข่าวสาร  และแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาหนงัสือพิมพ ์เป็นแนวทางในการเขา้สู่
ปัญหาการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน  โดยส่วนแรกมุ่งท าการ 
ศึกษาการแสดงบทบาทของหนงัสือพิมพต่์อเร่ืองการพนนัฟุตบอลและการน าเสนอข่าวสารเร่ืองการ
พนนัฟุตบอล โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา    

 ส่วนท่ี 2  แรงจูงใจของส่ือหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอล  โดย
การสมัภาษณ์เจาะลึกผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบาและผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั  

 และส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการ
น าเสนอเน้ือหาเร่ืองการพนนัฟุตบอล  โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา  
หนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกัและหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะดา้นกีฬา 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

การแสดงบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอลและการน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล  

 Harold Lasswell นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพไ์ว ้
4 ประการ คือ 1.บทบาทการเฝ้าระวงัและสังเกตการณ์สังคม  2.บทบาทการเช่ือมโยงหน่วยต่างๆ ใน
สงัคม  3.บทบาทการถ่ายทอดมรดกสังคม  4.บทบาทการใหค้วามบนัเทิง (Harold  D. Lasswell อา้ง
ถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2541) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการท าหนงัสือพิมพเ์บ้ืองตน้ท่ีน าเสนอเน้ือหาว่า
หนังสือพิมพมี์หน้าท่ีหลกัอยู่ 4 ประการ คือ 1.ให้ข่าวสาร  2.ให้ขอ้เสนอแนะ  3.ให้ความบนัเทิง   
4.เป็นส่ือในการโฆษณา  (มาลี บุญศิริพนัธ์, 2556) และสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีของหนังสือพิมพต์าม
ความคาดหวงัของสังคม ได้แก่ 1.หน้าท่ีในการให้ข่าวสาร  2.ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัว   
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3.ช่วยตีความหมายของข่าว  4.ช่วยให้การศึกษาแก่ผูอ่้าน  5.ช่วยน าผูอ่้าน  6.จดัเวทีของการแสดง
ความคิดเห็น  7.ใหส่ิ้งบนัดาลใจ  8.ใหค้วามบนัเทิง (นนัทวนั สุชาโต อา้งถึงใน สรลกัษณ์  ตนัเสียง
สม, 2542)  
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหาจากข่าวสารของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพม์ติชน
เท่านั้น (เน่ืองจากหนงัสือพิมพส์ยามกีฬามีการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลเพียงข่าวเดียว  ผูว้ิจยัจึง
ไม่น าหนงัสือพิมพส์ยามกีฬามาท าการวิเคราะห์) ผลการวิเคราะห์ พบว่า หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและ
หนงัสือพิมพม์ติชนไดแ้สดงบทบาทการให้ข่าวสารมากท่ีสุด  รองลงมา คือ บทบาทการให้ความรู้
และบทบาทการใหข้อ้เสนอแนะตามล าดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. บทบาทการให้ข่าวสาร  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพม์ติชนไดแ้สดงบทบาท
ด้านการให้ข่าวสารในล าดับมากท่ีสุดในประเด็นเน้ือหาเรียงตามล าดับ ดังน้ี 1.1 มาตรการการ
ป้องกนัปราบปรามการพนนัฟุตบอลของหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี  หน่วยงานต ารวจ  ศูนยป้์องกนัและ
ปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัเทศกาลบอลโลก  หน่วยงานส านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  หน่วยงานสถาบันการศึกษา  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ    จงัหวดั  และกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  1.2 การจบักุมผูก้ระท า
ความผิดการพนันฟุตบอลของผูก้ระท าผิดการพนันฟุตบอลชาวไทยและผูก้ระท าผิดการพนัน
ฟุตบอลชาวต่างประเทศ  1.3 การรณรงค์การพนันฟุตบอลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบนัการศึกษา  และ 1.4 สถานการณ์ของต่างประเทศในช่วง
ฟุตบอลโลก 
 2. บทบาทการให้การศึกษา  โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพม์ติชนไดแ้สดง
บทบาทดา้นการให้การศึกษาในล าดบัรองลงมาในประเด็นเน้ือหาเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 2.1 ผลการ
ส ารวจในหัวขอ้พฤติกรรมการรับชมและการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนกัพนนั
มธัยมตอนปลายและอาชีวศึกษา  พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 
2014  และพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนนัในประเทศไทยปี 2556  และ 2.2 ความรู้ดา้น
สุขภาพจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฟุตบอล 

 3. บทบาทใหข้อ้เสนอแนะ  ซ่ึงหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพม์ติชนแสดงบทบาท
ดา้นการให้ขอ้เสนอแนะในล าดับสุดทา้ยในประเด็นเน้ือหาเรียงตามล าดับ  ดังน้ี 3.1 เสนอแนะ
ผูป้กครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนนัฟุตบอล  3.2 เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการตรวจจบัผูก้ระท าความผิด  3.3 เสนอแนะผูเ้ล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล
และ 3.4 เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนนั 
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แรงจูงใจของผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 
 Abraham Maslow นักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความสนใจกบัความตอ้งการของ
บุคคลซ่ึงสร้างความกดดนัและแรงขบัในการแสดงพฤติกรรม  โดยไดต้ั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 1.มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุดเม่ือความตอ้งการใด
ความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการใหม่เกิดข้ึน  2.ความตอ้งการท่ี
ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เกิดพฤติกรรมหรือท่ีเรียกว่าลดแรงขบัต่อพฤติกรรมลง  3.ความ
ต้องการของมนุษย์นั้ นจะเรียงล าดับกันตามความส าคัญจากความต้องการระดับต ่าไปสู่ความ
ตอ้งการระดบัสูง 5 ระดบั คือ ความตอ้งการทางกายภาพ  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสงัคม  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ  และความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ี
ตั้งใจ ทางดา้น Frederick Hertzberg และคณะ กล่าววา่ บุคคลจะมีความตอ้งการในงานท่ีแยกจากกนั
เป็นอิสระซ่ึงข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัจูงใจ คือ สภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีท าใหบุ้คคล
เกิดความพอใจและเกิดการจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย ความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหน้าในอาชีพ และความ
เจริญเติบโตขององค์กร เป็นตน้  และ 2.ปัจจยัธ ารงรักษา คือ สภาพแวดล้อมของการท างานท่ี
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจในงานและร่วมรักษาใหบุ้คคลปฏิบติังานในองคก์าร ไดแ้ก่ นโยบาย
และการบริหารงานในองค์การ  ค่าจ้างและผลตอบแทน  สถานภาพในการท างาน  และความ
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  
 โดยผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวเบา
และเนน้ข่าวหนกั (ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ท าการวิเคราะห์ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬาเน่ืองจาก
หนงัสือพิมพด์งักล่าวไม่มีการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล) พบว่า ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าว
เบาและเน้นข่าวหนักมีแรงจูงใจในการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล ไดแ้ก่ 1.ความตระหนักใน
หน้าท่ีส่ือมวลชน  2.สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง  3.ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ส่วนที่ 3  ปัจจัยทีก่ าหนดบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 
 ข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยผูส่ื้อข่าวจะเป็นผูร้ายงานไปสู่ผูรั้บสาร  ทั้งน้ี
ดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถรายงานเหตุการณ์ทุกอยา่งได ้ ผูส่ื้อข่าวจึงตอ้งเลือกน าเสนอ
เพียงบางประเดน็เท่านั้น ข้ึนอยูก่บัวา่เร่ืองนั้นๆ จะมีคุณค่าแห่งความเป็นข่าวหรือความเหมาะจะเป็น
ข่าวมากนอ้ยเพียงใด  โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาคุณค่าแห่งความเป็นข่าวเรียกว่าองคป์ระกอบ
ข่าว ซ่ึงมีรายละเอียด ไดแ้ก่ 1.ความรวดเร็วหรือความทนัเหตุการณ์  2.ความใกลชิ้ด  3.ความส าคญั
หรือความเด่น  4.ผลกระทบ  5.ความมีเง่ือนง า  6.ความผดิธรรมดา  7.ความขดัแยง้  8.องคป์ระกอบ
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ทางเพศ  9.ความเร้าอารมณ์  10.ความกา้วหนา้ (นรินทร์  น าเจริญ, 2549) รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดเน้ือหาของหนังสือพิมพ์  ได้แก่ 1.นโยบายของหนังสือพิมพ์  2.เน้ือท่ีของหนังสือพิมพ ์  
3.ปัจจยัทางด้านเวลา  4.ทศันคติของบรรณาธิการหรือเจา้ของหนังสือพิมพ์ตลอดจนบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง  5.ปัจจยัทางดา้นธุรกิจและเศรษฐกิจของหนงัสือพิมพ ์ 6.ปัจจยัแวดลอ้ม  7.ผูอ่้าน (สุภทัรา  
ฐิติอมรพนัธ์ุ, 2553) อีกสาเหตุของปัจจยัในการน าเสนอข่าวสารเกิดจากปัญหาจากการส่ือข่าว ไดแ้ก่ 
ปัญหาจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ อิทธิพลจากนักการเมือง  ผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน  อิทธิพล
จากโฆษณา  ปัญหาเก่ียวกบักฎหมาย  ปัญหาจากระบบราชการและการท างานของรัฐ  ปัญหาจาก
การแข่งขนักนัท างานของส่ือมวลชน  2.ปัจจยัจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ อิทธิพลจากนายทุนหรือ
กลุ่มทุน  ปัญหาเก่ียวกบันโยบายการท างานของส่ือมวลชนแต่ละประเภทต่างๆ  ความหลากหลาย
ของผูส่ื้อข่าวท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา  ปัญหาในการก าหนดงบประมาณในการหาข่าว  3.ปัจจยั
จากตวัผูส่ื้อข่าว ได้แก่ ความกดดันจากส่ิงรอบขา้ง  เวลาในการท างาน  แหล่งข่าวไม่น่าเช่ือถือ   
การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการหาข่าว  ขาดความรู้ขาดประสบการณ์  การน าเสนอขอ้มูล
บางอยา่งให้สอดคลอ้งกบัความคิดหรือขอ้สรุปของตนเอง (นรินทร์  น าเจริญ, 2549) และประเภท
ของหนงัสือพิมพ ์โดยหนงัสือพิมพจ์ะก าหนดนโยบายและเป้าหมายการเสนอข่าวสารแตกต่างกนั
ตามความตอ้งการและรสนิยมการรับสารของผูอ่้านเป็นหลกั (มาลี บุญศิริพนัธ์, 2556)  
 โดยผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบา  
ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้ข่าวหนกั  และผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะกีฬา  พบว่า ปัจจยั
ท่ีก าหนดบทบาทของผู ้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล มีดังน้ี  
1.ปัจจยัแวดลอ้ม  2.องคป์ระกอบข่าวในดา้นความเสียหายเเละความเด่น  3.อิทธิพลจากเจา้ของโต๊ะ
บอล  4.ประเภทหนงัสือพิมพ ์ 5.ผูอ่้าน  6.ความยากในการหาขอ้มูล  7.นโยบายของการท างาน และ 
8. อิทธิพลจากโฆษณา  
 
5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การแสดงบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอลและการน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล 

 ผลการศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเร่ืองการพนันฟุตบอล พบว่า 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนได้แสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ตามล าดับ ดังน้ี  
1.บทบาทการให้ข่าวสาร เช่น การน าเสนอข่าวมาตรการป้องกนัและปราบปรามการพนันฟุตบอล
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การน าเสนอข่าวการจบักุมผูก้ระท าความผิดการเล่นการพนัน เป็นตน้   
2.บทบาทการให้การศึกษา ได้แก่ ผลส ารวจและความรู้ด้านสุขภาพจิต  และ 3.บทบาทการให้
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ขอ้เสนอแนะ เช่น การเสนอแนะผูเ้ล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล  การเสนอแนะ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจจบัผูก้ระท าความผิด เป็นตน้ ผลการวิจยัดงักล่าวอธิบายไดต้ามท่ี
มาลี  บุญ ศิ ริพัน ธ์  ท่ีก ล่าวว่าหนังสือพิมพ์ มีหน้าท่ีหลักอยู่  4  ประการ คือ  1.ให้ ข่ าวสาร   
2.ให้ข้อเสนอแนะ  3.ให้ความบันเทิง  4.เป็นส่ือในการโฆษณา  และสรลักษณ์  ตันเสียงสม  
ท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีของหนังสือพิมพต์ามความคาดหวงัของสังคม ไดแ้ก่ 1.หน้าท่ีในการให้ข่าวสาร   
2.ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัว  3.ช่วยตีความหมายของข่าว  4.ช่วยให้การศึกษาแก่ผูอ่้าน   
5.ช่วยน าผูอ่้าน  6.จดัเวทีของการแสดงความคิดเห็น  7.ใหส่ิ้งบนัดาลใจ  8.ใหค้วามบนัเทิง  
 จุดท่ีน่าสนใจของผลการศึกษาประเด็นการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการ
พนันฟุตบอล พบว่า หนังสือพิมพ์มีการแสดงบทบาทในการให้ข่าวสารในระดับมากท่ีสุด   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของวนิดา (วนิดา  สุวรรณชยัศกัด์ิ, 2545) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ืองบทบาท
ของหนงัสือพิมพใ์นการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและความคาดหวงัของ
สังคม พบว่า หนงัสือพิมพแ์สดงบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยการเป็นผูแ้จง้ข่าวสารมากท่ีสุด ทางดา้นการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพต่์อเร่ืองการพนัน
ฟุตบอล พบว่า หนังสือพิมพมี์การแสดงบทบาทในการให้การศึกษาและการให้ขอ้เสนอแนะใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของผสุดี (ผสุดี อรุณมาศ, 2541) ซ่ึงท าการศึกษาบทบาท
ของหนังสือพิมพ์ในการน าเสนอเร่ืองกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 
หนังสือพิมพแ์สดงบทบาทในการให้ความรู้เร่ืองกากขอ้เสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่
เพียงพอส่วนใหญ่เป็นการรายงานเหตุการณ์ตามกระแสมากกว่าการอุทิศเน้ือท่ีเพื่อการให้ความรู้  
และทศัน์ดาว  (ทดัดาว  เฉิดฉาย, 2543) ท าการศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการน าเสนอเร่ือง
การประชาพิจารณ์ : ศึกษากรณีการประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก  พบว่า หนงัสือพิมพ์
ท าหนา้ท่ีเพียงหยบิยกประเดน็ปัญหาความขดัแยง้ข้ึนมาแต่ดา้นการเปิดแสดงความคิดเห็นและแสดง
จุดยนืของตวัเองเพื่อสนบัสนุนดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งชดัเจนหนงัสือพิมพย์งัมีบทบาทนอ้ยมาก   

 จากการท่ีหนังสือพิมพไ์ดแ้สดงบทบาทการให้ข่าวสารเร่ืองการพนันฟุตบอลมากท่ีสุด  
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าผูอ่้านเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากผูอ่้านตอ้งการติดตามข่าวสารท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมท าให้ส่ือหนังสือพิมพ์ตอ้งมุ่งน าเสนอข่าวสารเร่ืองการพนันฟุตบอลเป็นหลกั  อีกทั้ ง 
หนงัสือพิมพมี์หนา้ท่ีหลกัในการรายงานข่าวสารเหตุการณ์ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมากกว่ามุ่ง
ใหค้วามรู้และการใหข้อ้เสนอแนะ  

แรงจูงใจของผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 
 ผลการศึกษา พบว่า ผูส่ื้อข่าวข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบาและผูส่ื้อข่าวเน้นข่าวหนักมี

แรงจูงใจในการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอล  ดงัน้ี 1.ความตระหนกัในหนา้ท่ีส่ือมวลชน  2.สร้าง
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ความภาคภูมิใจให้กบัตนเอง  3.ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผลการวิจยัดงักล่าว
อธิบายไดแ้นวความคิดของ Maslow ท่ีกล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ระดบั คือ ความตอ้งการ
ทางกายภาพ  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม  ความ
ตอ้งการการยอมรับนับถือ  และความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ และ Frederick Hertzberg และ
คณะ ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะมีความตอ้งการในงานท่ีแยกจากกนัเป็นอิสระซ่ึงข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
1.ปัจจยัจูงใจ คือ สภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีท าให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดการจูงใจใน
การท างาน และ 2.ปัจจยัธ ารงรักษา คือ สภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงานและร่วมรักษาใหบุ้คคลปฏิบติังานในองคก์าร 

 จุดท่ีน่าสนใจของผลการศึกษาแรงจูงใจของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวการ
พนันฟุตบอล พบว่า ผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพมี์ความภาคภูมิใจในการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล
โลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร (ดวงพร  ค  านูณวฒัน์, 2552) เร่ืองแรงจูงใจและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานของส่ือมวลชนทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน คือ งานท่ีท าเพื่อชุมชน/สังคม  มีอิสระในการท างาน  สร้างความ
ภาคภูมิใจใหต้นเองและครอบครัว และเป็นช่องทางในการเขา้ถึงผูอ่ื้น 

 อีกผลการศึกษาท่ีน่าสนใจ คือ ผู ้ส่ือข่าวมีแรงจูงในในการปฏิบัติหน้าท่ีจากความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าการท่ีผูส่ื้อข่าวปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตนเอง
ไดรั้บมอบหมายเป็นส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าวควรท าเพราะหากผูส่ื้อข่าวไม่ส่งข่าวตามก าหนดเวลาอาจท าให้
กระบวนการผลิตหนงัสือพิมพเ์กิดปัญหาข้ึนได ้ อีกทั้ง หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีตอ้งน าเสนอข่าวสาร
ใหท้นัเหตุการณ์อีกดว้ย 

ปัจจัยทีก่ าหนดบทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีก าหนดบทบาทของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบา  

ผูส่ื้อข่าวเน้นข่าวหนักและผูส่ื้อข่าวเน้นเน้ือหาเฉพาะกีฬาต่อการน าเสนอข่าวการพนัน มีดังน้ี  
1.ปัจจยัแวดลอ้ม  2.องค์ประกอบข่าว  3.อิทธิพลจากเจา้ของโต๊ะบอล  4.ประเภทหนังสือพิมพ ์  
5.ผูอ่้าน  6.ความยากในการหาข้อมูล  7.นโยบายของการท างาน และ 8.อิทธิพลจากโฆษณา  
ผลการวิจยัดงักล่าวอธิบายไดแ้นวความคิดองคป์ระกอบของข่าว ท่ีตอ้งมีองคป์ระกอบ อย่างน้อย  
1 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1.ความรวดเร็วหรือความทนัเหตุการณ์  2.ความใกลชิ้ด  3.ความส าคญัหรือ
ความเด่น  4.ผลกระทบ  5.ความมีเง่ือนง า  6.ความผิดธรรมดา  7.ความขดัแยง้  8.องคป์ระกอบทาง
เพศ  9.ความเร้าอารมณ์  10.ความก้าวหน้า  และแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาของ
หนังสือพิมพ ์ไดแ้ก่ 1.นโยบายของหนังสือพิมพ ์ 2.เน้ือท่ีของหนังสือพิมพ ์ 3.ปัจจยัทางดา้นเวลา   
4.ทศันคติของบรรณาธิการหรือเจา้ของหนงัสือพิมพต์ลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  5.ปัจจยัทางดา้น
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ธุรกิจและเศรษฐกิจของหนงัสือพิมพ ์ 6.ปัจจยัแวดลอ้ม  7.ผูอ่้าน และแนวคิดปัญหาจากการส่ือข่าว 
ไดแ้ก่ ปัญหาจากปัจจยัภายนอกองคก์ร 2.ปัจจยัจากภายนอกองคก์ร  และ 3.ปัจจยัจากตวัผูส่ื้อข่าว 
และประเภทของหนงัสือพิมพท่ี์จะก าหนดนโยบายและเป้าหมายการน าเสนอข่าวสารไปตามความ
ตอ้งการและรสนิยมของผูอ่้านเป็นหลกั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรรัตน์ (อมรรัตน์ มหิทธิ
รุกข)์ เร่ืองบทบาทของหนังสือพิมพต่์อการเสนอข่าวคอรัปชัน่ในหน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงผล
การศึกษา พบวา่ ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการท าหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์คือ ปัจจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ กองบรรณาธิการข่าว  นายทุนของเจา้ของหนงัสือพิมพ ์ เน้ือท่ี/ระยะเวลาในการท าข่าว  และ
หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม  ขอ้จ ากดั
ทางดา้นกฎหมาย รายไดจ้ากโฆษณา คู่แข่งทางการตลาดและความสนใจของผูอ่้าน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของวนิดา (วนิดา  สุวรรณชัยศัก ด์ิ , 2545) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ืองบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและความคาดหวงัของ
สงัคม พบวา่  ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดบทบาทของหนงัสือพิมพใ์นการส่งเสริมการศึกษา คือ นโยบาย
ขององคก์ร  ประเดน็ข่าว  นกัข่าว  แหล่งข่าว  พื้นท่ีในการน าเสนอและเวลา 

 จุดท่ีน่าสนใจของผลการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพต่์อการ
น าเสนอข่าวการพนันท่ีงานวิจัยช้ินน้ีค้นพบ คือ ปัจจัยแวดล้อม  องค์ประกอบข่าว  ประเภท
หนังสือพิมพ์  ผูอ่้าน  นโยบายของการท างาน และอิทธิพลจากโฆษณา  ซ่ึงหากน าแนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมืองมาท าการวิเคราะห์จะพบว่าปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ลว้นมีความสัมพนัธ์กบั
องคก์รหนงัสือพิมพ ์ เน่ืองจากองคก์รหนงัสือพิมพถื์อเป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึงท่ีตอ้งการผลก าไร
ในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้ น องค์กรหนังสือพิมพ์จะมีการก าหนดนโยบายในการท างานของ
ผูส่ื้อข่าวท่ีส่งผลต่อการคดัเลือกข่าวสารท่ีจะน าเสนอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูอ่้านอนั
จะส่งผลต่อยอดการซ้ือหนังสือพิมพ ์ อีกทั้งโฆษณาขององค์กรธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนองค์กร
หนงัสือพิมพอ์าจมีผลต่อการเลือกน าเสนอข่าวสารอีกดว้ย 

 และจุดท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของผลการศึกษา พบว่า องคป์ระกอบของข่าวดา้นความ
เสียหายเเละความเด่นเป็นปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพต่์อการน าเสนอข่าวสาร
การพนันฟุตบอล ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าผูส่ื้อข่าวเลือกท าข่าวจากแนวความคิดท่ีว่าข่าวท่ีผูอ่้าน
สนใจตอ้งเป็นข่าวท่ีมีองคป์ระกอบข่าวดา้นความเสียหายจากจ านวนเงินท่ีเกิดจากการพนนัฟุตบอล
จ านวนมากและดา้นความเด่นท่ีตอ้งมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญัปรากฏอยู่ใน
ข่าวนั้ นๆ โดยไม่ค านึงถึงองค์ประกอบข่าวด้านอ่ืนๆ ประกอบ  อีกทั้ งปัจจัยด้านประเภทของ
หนงัสือพิมพไ์ดก้ าหนดบทบาทในการน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลของผูส่ื้อข่าวซ่ึงผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นว่าประเภทของหนังสือพิมพ์ได้ก าหนดเป้าหมายของการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
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ประเภทนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากหนงัสือพิมพเ์นน้เน้ือหาเฉพาะดา้นกีฬาจะไม่มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พนันฟุตบอลเพราะหนังสือพิมพด์งักล่าวมุ่งน าเสนอข่าวกีฬาเพียงอย่างเดียวจึงท าให้ผูส่ื้อข่าวไม่
เลือกท าข่าวดา้นสงัคม อาชญากรรม ตามประเภทหนงัสือพิมพท่ี์ตนเองปฏิบติังานอยู ่

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับส่ือหนังสือพมิพ์และผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ 

 1. หนงัสือพิมพค์วรน าเสนอข่าวการพนนัฟุตบอลให้มากข้ึน ถึงแมข่้าวการพนนัฟุตบอล
จะมีองคป์ระกอบข่าวไม่มากเพียงพอ    

 2. หนงัสือพิมพค์วรมีแสดงบทบาทในการให้การศึกษาและการให้ขอ้เสนอแนะต่อเร่ือง
การพนันฟุตบอลโลกให้มากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผูอ่้านมีความรู้ความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีเกิดจากการพนัน
ฟุตบอลมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะการท าวจิัยในคร้ังต่อไป 
1. งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะส่ือหนังสือพิมพ์ ดงันั้ น จึงควรศึกษาส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็น

ส่ือมวลชนอีกประเภทท่ีน าเสนอข่าวการพนันฟุตบอล  เพื่อให้ทราบถึงการน าเสนอเน้ือหา  
แรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส่ื้อข่าว  และปัจจยัท่ีก าหนดบทบาทของผูส่ื้อข่าวต่อการน าเสนอ
ข่าวการพนนัฟุตบอลจากส่ือมวลชนไดช้ดัเจนมากข้ึน 
 2. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาผูรั้บสารดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กบัการวิจยั
เชิงคุณภาพเพื่อใหท้ราบถึงความคาดหวงัของของผูอ่้านหนงัสือพิมพต่์อข่าวการพนนัฟุตบอลโลกท่ี
ผูอ่้านตอ้งการทราบ 
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