
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  4 
 

เนื้อหา 
ความหมายของบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
บทบาทของสื่อส่ิงพิมพ 

บทบาทในการพัฒนาทางการเมือง 

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

บทบาทในการพัฒนาสังคม 

บทบาทในการพัฒนาการศกึษา 

หนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
หนาที่ในการใหขาวสาร  ความรู และความบันเทิง 

หนาที่ในการสืบสวนและจงูใจ 

หนาที่ในการเปนองคการควบคุมทางสังคม 

หนาที่ในการแสวงหากาํไรทางธุรกจิ 

ขอจํากัดของบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
ขอจํากัดดานกฎหมาย 

ขอจํากัดดานนโยบายของสือ่ส่ิงพิมพ 

ขอจํากัดดานระบบการผลิตและการเผยแพร 

ขอจํากัดดานผูอาน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  4  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายถึงบทบาทของสือ่ส่ิงพิมพดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

2.  อธิบายลกัษณะหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

3. ระบุขอจํากัดของบทบาทและหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพได 
4. ยกตัวอยางบทบาทและหนาที ่ตลอดจนขอจํากัดของบทบาทและหนาที่ของ 

ส่ือส่ิงพิมพไดถูกตอง 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที ่ 4 

2.  บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ 

3.  แบงกลุมนกัศึกษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้

-  ยกตัวอยางบทบาทของสือ่ส่ิงพิมพดานตาง ๆ  

-  ยกตัวอยางหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพดานตาง ๆ   

4. อภิปรายบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ และขอจํากัดบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
จากกรณีศึกษาที่ใหมา 

5.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

6.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  แผนใส 

3.  ใบงาน 

4.  กรณีศึกษาจากหนังสือพิมพและนิตยสาร 

5.  แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2.  จากการทาํใบงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

3.  จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 4 
บทบาทและหนาที่ของสื่อสิ่งพิมพ 

 

 ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มคีวามเกาแกทีสุ่ด   แมวาในปจจุบนัสื่อส่ิงพิมพ

จะถูกลดบทบาทหนาที่ลงไปบาง   เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีซึง่ทาํใหเกิดสื่อมวลชน

ประเภทอื่นตามมา   ไมวาจะเปนสื่อวิทยกุระจายเสยีง   ส่ือวิทยุโทรทัศน  หรือส่ืออินเทอรเน็ตที่

เปนสื่อใหม  (new media) ของสังคม  หากวาทุกวันนี้มนษุยในสังคมกย็ังคงมีการนําสื่อส่ิงพมิพ

เขามาใชสําหรับการดํารงชวีิตประจําวนัและการดํารงอยูรอดของสังคมดานตาง ๆ อยูเสมอ แสดง

ใหเหน็วากระแสของสังคมเปลี่ยนแปลงไปเชนใดสื่อส่ิงพิมพที่มีอยูยังคงแสดงบทบาทหนาที่

นานาประการที่เปนประโยชนตอชีวิตมนุษย   ดงันัน้ในบทนี้จะไดทราบถึงความหมาย และบทบาท

หนาที่ของส่ือพิมพในดานตาง ๆ  ทั้งขอจํากัดบางประการ เชน กฎหมาย นโยบายของสื่อส่ิงพมิพ 

และปจจัยทางสังคมที่อาจเปนสาเหตุทีท่าํใหบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพนัน้ ๆ ไมประสบ

ความสาํเร็จเทาที่ควร 
 

ความหมายของบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
 การศึกษาถึงความหมายของบทบาท หนาที่ของสื่อส่ิงพมิพ นั้น  สามารถแยกออกไดเปน 

3 คํา คือ บทบาท  หนาที ่ และสื่อส่ิงพมิพ  ซึ่งในบทที่ 1 ไดมีการกลาวถึงความหมายของคําวา 

“ส่ือส่ิงพิมพ” ไปแลว ในที่นีจ้ะมาศึกษาถงึความหมายของคําวา “บทบาท”  (role)  และ “หนาที่” 

(duty) ตามลาํดับ  

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถานพ.ศ.2546 (2546, หนา 602) กลาววา “บทบาท 

หมายถงึ การหมุนเวียนผลดัเปลี่ยนหรือแบงงานกันทําตามที่ไดตกลงกันหรือไดรับมอบหมาย  

มักจะไมมกีารกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร แตเปนทีรู่กันโดยธรรมชาติ หรือจะรูกันโดยจารีต

ประเพณี หรือรูกันโดยจริยธรรม หรือรูกนัโดยที่เขียนหรือตกลงกันไว”   เชน บทบาทผูนําจะตอง

เปนคนที่แข็งแรงและพูดจาเสียงดัง บทบาทของพอแมจะตองสั่งสอนอบรมลูกใหเปนคนดมีีอนาคต  

บทบาทของหนังสือพิมพจะตองเสนอขาวโดยไมมีเจตนารายตอผูอ่ืน เปนตน 

 สวนคําวา “หนาที่ หมายถงึ ภาระที่ตองทาํ บริการที่ตองให กิจที่ตองปฏิบัติภายใตคําสั่ง 

หรือขนบธรรมเนียมซึง่เปนไปตามยศ ตาํแหนง อาชีพ หรือวิชาชีพ”  
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 เมื่อนําสองคําขางตนมารวมกันกลายเปน “บทบาทหนาที่ (function) หมายถงึ ส่ิงทีค่วรจะ

ทําโดยธรรมชาติ จารีตประเพณี จริยธรรม และส่ิงที่จะตองทาํตามภาระที่กาํหนดไวตามยศ 

ตําแหนง อาชพี หรือวิชาชีพ”  คําวา “บทบาทหนาที่” บางทีใชคําวา “ภารกิจ” หรือ “พันธกิจ”  

ซึ่งหมายถึงงานที่จะตองทําหรืองานที่ผูกพัน แตความเปนจริงแลวไมวาจะเปนคําวา บทบาทหนาที่ 

ภารกิจ หรือพนัธกิจ กย็ังคงมีความหมายคลาดเคลื่อนไปจากคําวา “function” ที่มคีวามหมายถงึ

ส่ิงที่จะตองทาํเทานั้น แตคําวา “function” นัน้รวมถึงสิง่ที่กําลังทํา กําลังบังเกิดผล และไดบัง

เกิดผลไปแลวดวย  เชน  “บทบาทหนาที่ของสถาปตยกรรม หรือบทบาทหนาที่ของสือ่มวลชน ยอม

หมายถงึ การที่สถาปตยกรรมหรือส่ือมวลชนไดกระทาํ กําลังกระทํา และจะกระทาํใหบังเกิดผล

รวมอยูดวยทกุความหมาย (สมควร กวยีะ, 2533, หนา 167) 

 ดังนัน้เมื่อกลาวถึงบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ เปนการกระทําของสื่อส่ิงพิมพที่สงผล

กระทบตอชีวติและสังคม ทาํใหชวีิตและสังคมดํารงอยูและดําเนนิไปได  บทบาทมักเปนไปโดย

ธรรมชาติ โดยประเพณีหรือโดยจริยธรรมของวิชาชีพ แตหนาทีม่ักเกิดขึ้นโดยกฎ ระเบยีบ ขอบังคบั 

ที่มาจากภายนอกวงการวิชาชีพ 

 
บทบาทของสื่อส่ิงพิมพ 

นักวชิาการหลายทานไดใหทศันะถงึบทบาทของสื่อส่ิงพมิพไวดังนี ้

สุรัตน  นุมนนท (2539, หนา 60) กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพมีสวนชวยในการดํารงชีวิตของ

มนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากยุคปราศจากสิง่พิมพ  สามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ เพื่อนําไป

ประกอบอาชพีดวยการเรียนรูจากหนังสือ... อยางไรก็ตาม แมส่ือส่ิงพมิพจะสามารถสราง 

คุณประโยชนใหแกมนษุยไดหลายประการ  แตก็สามารถชักนาํไปในทางที่ผิดไดจนเปนการทําลาย

สังคม...   แตโดยคุณประโยชนสวนรวมแลว  ส่ือส่ิงพิมพไดเขามามีสวนชวยเหลือใหการดํารงชีวติ

ของมนุษยดีข้ึน  รวมทั้งไดชวยแนะนาํแกไขปญหาสังคมในดานตาง ๆ” 

 อนันตธนา  อังกินนัท (2539, หนา 260)   กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทอยางสาํคัญใน

สังคมทัง้ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ไมวาจะศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพของประเทศใด  

หรือระบอบการปกครองใด  ทั้งนี้เนื่องจากความมีลักษณะพิเศษของสื่อส่ิงพิมพและการมีอิทธิพลที่

แตกตางไปจากสื่อมวลชนประเภทอื่น...อาจสรุปบทบาทของสื่อส่ิงพมิพทีม่ีตอสังคมได 3 ประการ 

คือ  บทบาทในการพัฒนาการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพฒันาสงัคม” 

พีระ  จิรโสภณ (2539, หนา 179-180)   กลาวถงึ ประเภทสื่อส่ิงพมิพโดยเปรียบเทียบกับ

ส่ืออิเล็กทรอนกิส  ทําใหทราบถึงบทบาทของสื่อส่ิงพิมพได ดังแสดงไวในตารางตอไปนี ้
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ตารางที่  4.1  การเปรียบเทยีบบทบาทของสื่อส่ิงพิมพกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนกิส 
1.  ประสาทรับรู - รับรูทางตาอยางเดียว - รับรูไดทั้งทางตาและทางหู 

2. ความสะดวกในเรื่อง

เวลาและสถานที่ 

 

- ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาสถานที่   

 

- รับชมไดเฉพาะที่มีไฟฟาและดู/ชมได

เฉพาะเวลาที่ออกอากาศเทานั้น  แต

ปจจุบันมีวิทยุทรานซิสเตอรสามารถพก 

ติดตัวสามารถฟงไดทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  

มีความสะดวกไมแพส่ือส่ิงพิมพเทาใดนัก 

3. ปริมาณและความ

รวดเร็วของขาวสาร 

- บรรจุรายละเอียดเนื้อหาของ

ขาวสารไดมากกวา แตตองผาน

กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน  

การรายงานเหตุการณจึงทําให 

ชากวา 

- ขาวสารถูกจํากัดดวยเวลา มีความรวดเร็ว

ทันเหตุการณ 

 

 

4. ความคงทนถาวร 

 

-สามารถเก็บรักษาไวคนควาอางอิง

ภายหลังได 

 

- ไมสามารถเก็บไวไดออกอากาศแลวก็แลว

กัน  เวนแตจะมีการบันทึกเสียง/ภาพไว 

เทานั้น 

5. การเขาถึงผูรับ 

 

- มีอุปสรรค 2 ประการ คือ การ

ขนสง กับการอานหนังสือได 

-  เขาถึงผูรับไดทุกหนทุกแหงไมวาจะไกล-

ใกล ในเวลาอันรวดเร็ว 

6. ผลสัมฤทธิ์ในการโนม

นาวจูงใจ 

-  ผลการวิจัยไดพบวาหนังสือพิมพ

มีผลสัมฤทธิ์สูงกวาส่ือประเภทที่ให

ขาวสาร   ขอมูลทางเสียง หรือ 

การพูดอยางเดียว  สําหรับขอมูล 

ขาวสารงาย ๆ ปรากฎวาส่ือส่ิงพิมพ

มีผลในการสรางความจดจําได 

ดีกวา 

- ส่ือวิทยุและโทรทัศนสรางความรูสึกที่เปน

การสื่อสารระหวางบุคคลสูงกวา คือ ผูรับ  

รูสึกเหมือนกับวาไดพูดคุยหรือไดพบเห็น

กันจริง ๆ กับผูสงสารเพราะฉะนั้นอิทธิพล

สวนบุคคลของผูสงสารจึงมีตอผูรับงายกวา 

 

ที่มา  (พีระ  จริโสภณ, 2539, หนา 179-180) 
 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาในการสื่อสารผานสื่อส่ิงพมิพมีขอไดเปรียบหลายประการ  

คือมีความคงทน  ใหรายละเอียดของขาวสารและเรื่องราวตาง ๆ เปนจํานวนมาก  ตลอดจนมี

ความสามารถโนมนาวชักจงูใหผูอานคลอยตามไดมากกวา  และยังเปนเวทีแสดงความคิดเห็นของ

ผูอานไดอีกดวย 
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วิชัย   พยัคฆโส (2542, หนา 1)  กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพมบีทบาทที่สําคญัยิ่งตอการพฒันา

ประเทศเพราะสื่อส่ิงพิมพไดเสริมสรางบทบาทดานการศึกษา   สังคม  เศรษฐกิจ   และการเมือง

ควบคูกันไป บางครัง้มีผูกลาววาความเจริญของประเทศใดอาจวัดไดจากปรมิาณการบริโภค

กระดาษของชนชาตนิั้นเปนองคประกอบหนึง่   สําหรับประเทศไทยบทบาทของสื่อส่ิงพิมพไดม ี

บทบาทสูงยิ่งในการพัฒนาประเทศมาจนถงึปจจุบนัและในอนาคตตอไปอยางไมมีทีส้ิ่นสุด” 

 จะเหน็ไดวาจากทัศนะของนักวชิาการหลายทานขางตนที่กลาวถงึบทบาทของสื่อส่ิงพิมพ  

ผูเขียนพอจะสรุปบทบาทของสื่อส่ิงพิมพทีม่ีตอสังคมมนษุยได 4 ประการ ไดแก บทบาทใน 

การพัฒนาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และการศึกษา 
 บทบาทในการพัฒนาทางการเมือง 

ในฐานะที่ส่ือส่ิงพิมพอยูภายใตการควบคมุของรัฐบาล  ไมวาประเทศนั้นจะมีระบอบการ

ปกครองใดก็ตาม  บทบาทของสื่อส่ิงพมิพในการพัฒนาทางการเมืองจึงเปนไปในลกัษณะที่รัฐนํา

ส่ือส่ิงพิมพเขามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง โดยการใชส่ือส่ิงพิมพในการดําเนนิงานของรัฐบาล 

หมายถงึ การที่รัฐหรือผูปกครองไดมีการใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อช้ีแจงนโยบายและการดําเนินงานของรฐั  

เพื่อเผยแพรกจิกรรมของรัฐ วางแผนเพื่อพัฒนาชาติสรางความรูสึกเรื่องความเปนชาติในหมู

ประชาชน ตลอดจนใชส่ือส่ิงพิมพตอบโตกบัฝายที่ขัดขวางการดําเนินงานของรัฐไปสูเปาหมายที่ได

วางไว รวมทัง้การใชส่ือส่ิงพมิพในการเรงเราใหประชาชนดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามแนวทาง

ที่รัฐกําหนด   

  “รัฐจะใชส่ือส่ิงพิมพไปในแนวทางใด ข้ึนอยูกับรูปแบบการปกครองหรืออุดมการณทาง

การเมืองของแตละประเทศ”  (สุรัตน  นุมนนท, 2539  หนา 43) 

 อุดมการณทางการเมืองนั้น หมายถงึ  การรวมชุมชนเขาไวดวยกันใหทุกคนมีสวนรวมเปน

อันหนึ่งอนัเดียวกัน  โดยผูนาํของประเทศหรือกลุมผูปกครองพยายามชักจูงใหประชาชนสนับสนุน  

และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสงัคม    ดังนัน้ความแตกตางดานอดุมการณทางการเมืองในแตละ

ประเทศ ทําใหรัฐบาลแตละประเทศใชส่ือส่ิงพิมพแตกตางกนัออกไป 

 ประเทศไทยนัรั้ฐใหอิสระเสรีภาพในการเผยแพรส่ือส่ิงพมิพแตก็อยูภายใตกรอบของ

กฎหมายที่เกีย่วกับการพมิพคือพระราชบัญญัติการพมิพ  พ.ศ. 2484   ซึ่งสภาการหนงัสือพมิพ

แหงชาติในฐานะองคกรวิชาชีพหนังสือพิมพเสนอใหรัฐดําเนนิการยกเลิกทั้งนี้รัฐเคยมีการออก

หนงัสือพมิพเองแตยกเลิกไปในที่สุดดังนัน้การใชส่ือส่ิงพิมพในปจจุบนัของรัฐบาลไทยจงึเปนเพื่อ

การเผยแพรและประชาสัมพันธนโยบายและกิจกรรมของรัฐเปนหลัก   กลาวไดวาสื่อส่ิงพิมพทีรั่ฐ

ดําเนนิการสวนใหญเปนสื่อส่ิงพิมพเฉพาะกิจเทานั้นทําใหบทบาทสื่อสิ่งพิมพที่มีตอการเมืองมีดังนี ้
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1.  บทบาทในการใหความรูทางการเมือง (political education)   เพื่อใหสิทธหินาที่ใน

ฐานะเปนพลเมืองของประเทศ  การใหความรูทางการเมืองหมายถึงการเสนอขาว  สารคดี   และ

บทความทางการเมือง  ระบอบการปกครอง  เพื่อใหผูไมมีโอกาสศึกษาหาความรูในถาบนั

การศึกษาไดศึกษาหาความรูเปนรูปการศกึษานอกนะบบหรือนอกโรงเรียน   นักหนงัสือพิมพบาง

ทานกลาววาหนังสือพิมพ “มหาวิทยาลัยของประชาชนทัว่ไป” (ประชัน วัลลิโก, 2537, หนา 11) 

2.  บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล  (watch dog of the government)  

สําหรับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชน ประเทศไทย นัน้ บทบาทดานนี้ของ 

ส่ือส่ิงพิมพ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพนับวามบีทบาทสําคญัที่สุดในฐานะที่เปนปจจัยในการ

พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชน

พึงรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเมืองและพฤติกรรมของรัฐบาลในอนัที่จะวนิิจฉัยการดําเนินงานของ 

รัฐบาลอยางมเีหตุผล เพื่อสรางประชามติ   ซึ่งรัฐบาลตองรับฟงและนาํมากาํหนดเปนนโยบายใน

การบริหารประเทศ   ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเปนตัวแทนของประชาชนที่ไดรับเลือกเขาไปเพื่อบริหาร

ประเทศ บทบาทดานนี้ก็คือการตรวจสอบการปฏิบัติและพฤติกรรมของรัฐบาล  เพือ่ทําหนาที่

พิทักษผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรฐับาลสามารถ

กระทําไดดังนี ้

      2.1  ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในระดับบุคคล  ทั้งของนักการเมอืงและ

ขาราชการประจําเพื่อรายงานใหประชาชนทราบวาบุคคลเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ของตนหรือไมและ

ไดผลเพียงใดทั้งนี้โดยการสมัภาษณวิจารณ  ตั้งขอสงสัยและแสดงความคดิเห็นการทีถู่ก

วิพากษวิจารณการปฏิบัติหนาที่ยอมมีผลตออนาคตการเมืองและทางการงานของบุคคลเหลานี้  

ดังนัน้  หนังสือพิมพจึงสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของนกัการเมืองหรือขาราชการใหเปนไป

ตามหนาที่หรืออยางนอยกท็ําใหบุคคลเหลานี้ระมัดระวงัตัวในการปฏบิัติงานมากขึ้น 

     2.2  การแสดงความคดิเห็นวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลโดยสวนรวม  ซึง่เปน

บทบาทหนาทีค่ลายกับสถาบนัสมาชิกสภาผูแทนราษฏรระดับหนึ่งเพราะเหตวุาหนงัสือพิมพก็

เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนเชนกัน 

3. บทบาทในการเปนสื่อกลางการติดตอส่ือสาร (channel of communications)  

ซึ่งสามารถแบงได 3 ประการดังนี ้

     3.1  บทบาทในการเปนสื่อกลางการตดิตอจากรัฐบาลสูประชาชน ส่ือส่ิงพิมพ

โดยเฉพาะหนงัสือพิมพจําตองรายงานการดําเนินงานของรัฐบาล  เพือ่ใหประชาชนไดทราบ

สถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนผลดีในการสรางความเขาใจทัว่ไป แลวยังเปนการ
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ปองกันการดําเนินงานอนัมิชอบของรัฐบาล เปนการกระตุนใหขาราชการมีความรับผิดชอบตอ

สาธารณชนดวย   เพราะตระหนกัวาจะอยูในสายตาของหนังสือพิมพ   ซึง่เปรียบเสมือนตัวแทน

ของประชาชนโดยตลอด   การเสนอความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสูประชาชนทําโดยการเสนอขาว

ทางการเมืองที่ประชาชนควรจะไดรู  สอบถามและสัมภาษณบุคคลในคณะรัฐบาลในเรื่องบางเรือ่ง

ที่เกี่ยวของกบัประชาชน และใหความรวมมือกับรัฐบาลในยามจําเปนเพื่อความมั่นคงของ

ประเทศชาต ิ

      3.2  บทบาทในการเปนสื่อกลางการตดิตอจากประชาชนสูรัฐบาล   นอกจากเสนอขาว

ของรัฐบาลแลวสื่อส่ิงพิมพตองเสนอขาวความตองการและความเดือนรอนของประชาชนเสนอแนะ

ในสิ่งที่เหน็วาเปนประโยชนตอประชาชนไปสูรัฐบาล อาจตีพิมพจดหมายหรือบทความที่ประชาชน

สงมาเปนการแสดงความคดิเห็นวิพากษวิจารณ  การดําเนนิงานของรัฐบาลมาลงในสื่อส่ิงพมิพ

เพื่อใหรัฐบาลไดรับทราบความคิดเหน็ของประชาชน เพราะการที่จะพฒันาประเทศใหกาวหนา   

ฝายการปกครองหรือรัฐบาลจําเปนตองรูถงึปญหาและความตองการทีแ่ทจริงของประชาชน   

หนงัสือพมิพของไทยเปนสื่อมวลชนชนิดเดียวที่ดาํเนนิงานโดยเอกชนจึงทาํหนาที่ในเปนสื่อกลาง

ระหวางรัฐบาลกับประชาชนไดเปนอยางดี 

     3.3  บทบาทในการเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเอกชนและ 

กลุมชนตาง ๆ รวมทัง้เรื่องความสมัพนัธระหวางประเทศในสังคมใหม   การติดตอส่ือสารระหวาง

ประชาชนกลุมตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็จึงเปนหนทางหนึง่ที่จะชวยพัฒนาประเทศไปสู

ความกาวหนาได  หนังสอืพิมพสามารถเขาไปบทบาทในการเปนสือ่กลางใหชาตอ่ืิน ๆ ไดทราบ

ทัศนะ  หรือความเขาใจอันถูกตองและยงัชวยเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศชาติ 

  ส่ือส่ิงพิมพโดยเฉพาะหนงัสอืพิมพทั้งระดบัชาติและระดับทองถิน่นับไดวาเปนสื่อ

ประเภทหนึ่งทีถู่กนาํมาใชเปนเครื่องมือทางการเมืองตลอดมา และในทางตรงขามการเมืองก็เปน

ตัวกําหนดรูปแบบ บทบาทของสื่อส่ิงพมิพเชนกัน  ดงัภาพที ่ 4.1 

ภาพที ่ 4.1  บทบาทของหนงัสือพิมพทองถิ่นที่มีตอการเมือง 

                           ทีม่า  (พีรพล ปานเกลียว, 2546, หนา 8) 
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บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกจิ 
 ถาจะพูดถึงบทบาทของสื่อส่ิงพิมพในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเหน็ไดวาในการรวมตัวของ

มนุษยเปนชุมชน หรือสังคม มนษุยจะไดรับขาวสารทางดานเศรษฐกิจอยูตลอด ดังจะเห็นไดจาก

สภาพเศรษฐกจิของโลกที่เกดิขึ้นไมวาที่ไหน ก็จะเปนขาวสารในสื่อส่ิงพิมพ ทั้งหนังสือพิมพหรือ

นิตยสาร โดยเฉพาะหนังสือพิมพไดใหเร่ืองราวเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรทั่วโลก  ทําใหรูถึง

สภาพเศรษฐกจิของแตละประเทศเปนอยางดี   อันจะเปนผลดีในการวางแผนดาํเนนิการทางธุรกิจ

ใหดียิ่งข้ึน เมือ่สํารวจหนงัสอืพิมพในเมืองไทยจะพบวาหนงัสือพมิพทกุฉบับจะตองมีขาวเศรษฐกจิ  

ในการเสนอขาวเกีย่วกับเศรษฐกิจจะทําใหเกิดการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนเพิ่มข้ึน   

เพราะทําใหประชาชนทราบวาบริษทัไหนผลิตอะไร  แลวก็ซื้อมาบริโภค  เปนการสงเสริมการขาย

และการตลาด การแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่อบริษัทขายผลผลิตไดก็ตองเพิ่มผลการผลิตใหเพียงพอ

กับความตองการบริโภค หรือตองมีโฆษณา  ดงัภาพที ่ 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.2  บทบาทของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอเศรษฐกิจ 

                                 ทีม่า  (พีรพล ปานเกลียว, 2546, หนา 3) 

 

ในวงจรการพฒันาเศรษฐกจิเชนนี้หนังสือพิมพจงึนับวาเปนสื่อกลางทีม่ีบทบาทเปนอยาง

มากตอการพฒันาเศรษฐกจิ โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยไดมุงเนนการเปลี่ยนแปลงจาก

เศรษฐกิจการเกษตรมาสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึน้   การเปลี่ยนแปลงเชนนีท้าํใหเกิด

อุตสาหกรรมการผลิตในทุกดานนอกจากนัน้การเพิ่มจาํนวนของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิด

ความตองการใชผลิตภัณฑทางการพิมพ  เชน  บรรจุภัณฑที่เปนกลอง  ซอง  คูมือการใช  แคตตา

ล็อค เปนตน เพื่อบริการสินคาเหลานั้น ส่ือส่ิงพมิพทีเ่กิดขึ้นมาสามารถตอบสนองตอการพฒันา
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เศรษฐกิจของประเทศควบคูกันไปเมื่อมกีารใชส่ือส่ิงพิมพมากขึ้นก็ยิง่ทาํใหเกิดอุตสาหกรรมอยาง

ตอเนื่อง เชน การผลิตกระดาษ การผลิตหมึกพิมพ และการผลิตวัสดุที่เกี่ยวของอีกจํานวนมาก   

สงผลมาสูความสามารถในการสรางงาน  สรางเทคโนโลยี  สรางรายไดใหกับประเทศชาติอยาง

มหาศาลที่แสดงใหเห็นวาสือ่ส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศนั่นเอง  

(วิชัย  พยัคฆโส, 2542  หนา 1) 

 ปจจุบันสื่อส่ิงพิมพเขามามบีทบาทสําคญัในการดําเนนิธุรกิจ ดังจะเหน็ไดวามหีนวยงาน

ธุรกิจตาง ๆ ทั้งดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตางตองใชส่ือส่ิงพมิพ  เพื่อประโยชนทางดาน

การตลาด การสรางความสมัพันธระหวางธุรกิจกับลูกคา  และกับคนในหนวยงาน   

ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะทาํใหผูมีบทบาททางดานเศรษฐกิจ 

หรือผูสนใจมหีูตากวางขวางขึ้นไดรับรูเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับสถานภาพฐานะของประชากรใน

ประเทศ ทําใหรูถึงสภาพเศรษฐกิจของแตละแหงรวมทัง้ไดรูฐานะทางการเงิน ส่ิงเหลานี้จะเปน

ประโยชนตอการวางแผนดําเนินการทางธุรกิจไดดียิ่งขึ้นซึง่ในสื่อส่ิงพิมพจะมกีารเสนอขาวเกี่ยวกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 ประการดังนี ้

1. การผลิต (production) เชน บริษัทใดมีการผลิตสินคาอะไรเพิ่มข้ึน มีการผลิตสินคา 

ใหมอะไรบาง หรือมีการสรางอะไรใหม  ๆ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2. การบริโภค (consumption) เชน ราคาเครือ่งบริโภคในทองตลาดในแตละวัน สินคา 

อะไรที่ผลิตขึ้นมาแลวลนตลาด สินคาอะไรตลาดกําลังตองการ 

3. การแลกเปลี่ยน (exchange)  เชน การซื้อสินคาอะไรจากตางประเทศ และขายสินคา 

อะไรใหตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงเงนิตรา การซื้อขายหุน 

4. การแจกจาย (distribution)  เชน   การผลิตสินคาแลวทําการแลกเปลี่ยนหรือขาย 

ผลิตผลใหแกบุคคลอื่น  
บทบาทในการพัฒนาสังคม 
เงื่อนไขสําคัญของบทบาทหนังสือพิมพในการพัฒนาสงัคมก็คือ  รัฐจะตองจะจัดการใหคน

ในประเทศไดรับการศึกษาเสียกอนโดยขยายการศึกษาไปสูชนบทใหมากที่สุดการพัฒนาดานอืน่ ๆ 

ก็จะตามมา   บทบาทของสือ่ส่ิงพิมพในการพัฒนาสงัคมพอสรุปได  ดังนี ้

 1.  ใหความรูเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีตาง ๆ  เชน การแพทย   สาธารณสุข  ทัง้นี้เพื่อ

พัฒนาสภาพชีวิตและสังคมของประชาชนใหดีข้ึน 

2.  ชวยยกระดับความคิดเห็นและรสนิยมของประชาชนโดยทั่วไป ใหสูงขึน้  โดยการเสนอ

ขาว หรือเร่ืองราวทีม่ีคุณคาอันเปนเรื่องราวที่เปนประโยชนตอประชาชน 
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3.  ใหการพัฒนาสงัคมของสตรี โดยหนังสอืพิมพไดเสนอเนื้อหาเกีย่วกับการพัฒนาสตรี

มากที่สุดในเรือ่งการมีสวนรวมในการกาํหนดคานยิมและบทบาทหนาที่เกี่ยวกับสตรี  สวนนิตยสาร 

ก็มีบทบาทในการใหความรูตอการพัฒนาสตรีไดมีการวิจัยพบวา  นิตยสารผูหญงิมบีทบาทในการ

เสนอเนื้อหาทางดานคุณลักษณะสวนตัวของสตรี  เชน  การดําเนินชวีติ  การดูแลรางกาย-จิตใจ  

ฯลฯ  ในปริมาณมากเปนอันดับแรกเทากับดานการมีสวนรวมในสังคม เชน บทบาทในสังคม   

คานิยม   ศิลปะ  และวัฒนธรรม   ฯลฯ  สวนตัวอยางดานชีวิตและครอบครัว  เชน การเลือกคูครอง  

การครองเรือนนั้น  มบีทบาทในการเสนอเนือ้หาความรูคอนขางนอย 

4.  ใหการสงเสริมและใหกําลังใจแกบุคคลทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะผูสูงอายุใหมีชวีติอยู

อยางผูที่ชนะและมีคุณคา เชนมกีารจัดทํานิตยสารสําหรบัผูสูงอาย ุและเปนทิศทางในการจัดทํา

วารสารสําหรบัผูสูงอายุตอไปในอนาคต 

5.  ใชในการรณรงคโครงการตาง   ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอันประโยชนตอมนษุยและ

สังคม   โดยเฉพาะสื่อส่ิงพมิพประเภทจุลสาร  โปสเตอร  เอกสารแผนพบั  ใบปลิว ฯลฯ ไดถูก

นํามาใชเพื่อรณรงคในโครงการตางๆ ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนมากมาย เชน  โครงการอีสานเขยีว   

โครงการสงเสริมการเกษตร   โครงการรณรงคเพื่อการรูหนงัสอืแหงชาติ   โครงการเพื่อวางแผน

ครอบครัว   โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม   โครงการสาธารณสุขมูลฐาน  ฯลฯ  ลวนเปนโครงการ

เพื่อพัฒนาสังคมทั้งสิน้  ผลสําเร็จของโครงการสวนหนึง่มาจากบทบาทของสื่อส่ิงพมิพดังกลาว 
บทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
การพัฒนาการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  การใชส่ือการเรียนการสอนไดใชส่ือส่ิงพิมพ 

หรือหนังสือเรียนเปนสื่อหลกัที่มีราคาถูก สะดวกตอการใช แมจะมีการใชส่ืออ่ืน ๆ มาเสริม

ประกอบการสอน เชน เทปเพลง  สไลด  วีดิทัศน   ซอฟตแวรคอมพวิเตอร  หรือระบบมัลติมีเดยี 

(multimedia) แตแสดงใหเหน็วาทกุสื่อตางก็เปนสื่อประกอบทางการศึกษาทัง้สิน้   และแนวโนมใน

อนาคตที่ประเทศไทยจะเพิ่มอัตราการเรียนรูหนังสือของประชาชนใหกระจายไปทัง้ประเทศทาํให

ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออ่ืน ๆ เขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของคนไทยและสงัคมไทยมากขึ้น 

ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาททัง้ตอการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  เชน 

การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูดอยโอกาสในระดับอุดมศึกษา ไดแก  

การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ 

สถาบันราชภฏั ดังนัน้สื่อส่ิงพิมพจงึมีบทบาทที่สําคัญสดุในการพฒันาการศึกษา  เพราะตางตอง

ใชส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อหลกัในการเรียนการสอน   
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 ในสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมที่ไรพรมแดนดานขาวสารหรือสังคมแหลงขาวสาร ในแตละ

ชุมชนสิง่พมิพไดเขาไปมีบทบาทใหสังคมนั้นเรียนรู  รับรูขาวสารทกุดาน  เรยีนรูศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของแตละสังคมของคนในชาติประเทศไทยประกอบไปดวยสังคมในเมืองกับสังคมใน

ชนบทซึ่งตาง ๆ สามารถเรยีนรูชีวิตในสังคมระหวางกันดวยสื่อส่ิงพิมพ  (วิชยั  พยัคฆโส, 2542, 

หนา 1-2) 

ส่ือส่ิงพมิพมีสวนชวยใหการดํารงชีวิตของมนุษยที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  เร่ิมตน

จากยุคที่ปราศจากสิ่งพิมพมนุษยก็ยงัคงสามารถเรยีนรูส่ิงตาง ๆ เพื่อนาํความรูไปประกอบอาชีพ

ดวยการเรียนรูจากธรรมชาติแตดวยขอจํากัดทาํใหมนษุยดัดแปลงจงึทาํใหเกิดเปนสื่อส่ิงพิมพใน

รูปแบบตาง ๆ  ที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมอืช้ีนํา ใหความรูที่มีประโยชนตอการดําเนนิชีวิตประจาํวนั

และการประกอบอาชีพ และการดํารงอยูรอดไดอยางสงบสุขในสังคม ดังนัน้สรุปไดวาสื่อส่ิงพิมพมี

บทบาทตอการศึกษา  ดังนี ้

 1.  ทําใหผูอานมีความรูกวางขวางขึ้น  ขาวสารและสารคดีบางเรื่องอาจชวยเสริมสราง

และเพิ่มพูนความรูในวิชาทีเ่รียนใหกวางขวางยิ่งขึน้   นอกจากนี้ชวยใหนกัเรียนเปนคนทีท่ันสมัย

ทันตอเหตุการณ และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณความเปนไปของการดําเนินชวีิตใน

สังคมปจจุบนัไดเปนอยางดี 

 2.  ทําใหปลูกฝงนิสัยใหเปนคนรักการอานหนงัสือ  มีความกระตือรือรนที่จะคนหาความรู

เพิ่มเติมอยูเสมอ 

 3.  ทําใหผูอานมีความคิดวจิารณเนื้อหาและเรื่องราวตางๆ จากการอานและกอใหเกดิ

ความริเร่ิมสรางสรรคมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 4.  ทําใหทราบความเคลื่อนไหว  การคนคิดประดิษฐส่ิงใหม ๆ และใหความรูรอบตัว 

 5.  ใหความรูโดยตรงแกผูอานเกี่ยวกับส่ิงทีเ่กิดขึ้นในชมุชนทัง้ในประเทศและในโลก 

 6.  เปนเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคดิเห็น การวิจารณขาวเพื่อใหผูอาน

ไดรับความคิดเห็นตาง ๆ  

7. ทําใหทราบเรื่องราวเกี่ยวกบัความสาํเร็จ  ความพายแพของบุคคลสําคัญตาง ๆ   

ทั่วโลก  ซึ่งเปนเรื่องปลีกยอยนอกตาํราเรยีน 

 8.  เปนเครื่องนําทางในชวีิตประจําวนัของสังคมโดยทั่วไป  เปนบทเรยีนใหคติสอนโดยให

ผูอานไดศึกษา  และตรวจตราขาวที่นาํเสนอ   นับเปนบทเรียนที่ไมมีในหลกัสูตร 

 9. ทาํใหทราบถึงความเปนไปของประเทศตาง ๆ ในโลกทราบความสมัพันธระหวาง

ประเทศจึงมีประโยชนตอการศึกษา  ภูมิศาสตร   ประวตัิศาสตรตางประเทศ 
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10. ขาวอาชญากรรม  เปนตัวอยางที่ดีในเรื่องศีลธรรม คุณธรรมและความประพฤติ   

มีประโยชนในดานการศึกษาพฤติกรรมของคนในสงัคม ดานจิตวทิยา และสังคมวทิยา 

11. ขาวการเมือง  การปกครอง  ทําใหผูอานรูนโยบาย  การปกครองประเทศ  สามารถ 

ประพฤติตนไดอยางถกูตอง  และรูหนาทีพ่ลเมืองที่ด ี

12. ขาวเกี่ยวกับศาสนา  และอารยะธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ีทาํใหผูอานมคีวามรู

ทางสังคมวิทยา   ประวัติศาสตร  ซึง่เปนรายละเอยีดปลีกยอย  นอกจากในตาํราเรียน และเปนการ

รักษาวฒันธรรมและวรรณกรรมของชาติ 

 13. ใหความรูทางสุขศึกษา   การรักษาอนามัย  และการปองกันโรค 

 14. ใชเก็บไวเปนประวัติศาสตร  นาํไปเกบ็หลักฐานอางอิงได 

 15. ใชวิเคราะหเหตุการณในขณะนัน้ 

 16. นาํมาเปนอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนโดยตรง  เชน   ฝกทกัษะการอาน  

การยอความ  ศึกษาแบบอยางของการเขียนลักษณะตางๆ มทีักษะการพูดหลังจากการอาน

หนงัสือพมิพและชวยลดการไมรูหนังสือชของคนในเมืองเปนอยางมาก   หรืออาจใชนาํเขาสู

บทเรียน  ประกอบเนื้อหาบางตอน ฯลฯ  

 17.  ใชเปนขอมูลที่มีประโยชนทางการศึกษา  ไดแก  ขาว  บทความสารคดี  นักเรียนไดใช

หนงัสือพมิพ  ชวยในการศึกษามากทั้งในวชิาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร  และการอานหนังสือพิมพ

ทําใหมีความรูรอบตัวมากขึน้ 

 18. ชวยสอนคนไดทั่วไปไมเลือกที่  ไมเลอืกเวลา  ผิดกบัโรงเรียนที่จะสอนวิชาทีก่ําหนดให

สอนเทานัน้ โดยเฉพาะหนังสือพิมพเปนสือ่ส่ิงพิมพที่ใชไดดีที่สุดในการใหการศึกษาแกมวลชน 

19. ชวยแนะแนวอาชีพแกนกัเรียน และผูอาน 

 ในปจจุบนัสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพัฒนาทางการศึกษาอยางมาก จะเหน็ไดวามี

หนงัสือพมิพไทยที่มียอดจาํหนายมาก สวนใหญจะมีหนาการศึกษาหรือวิทยาการซึ่งเสนอความรูที่

สนับสนนุการพัฒนาการศึกษา  เชน  ผลงานวิจยัที่เปนประโยชนตอวงการศึกษา ตลอดจนขาว

ความเคลื่อนไหวในวงการศกึษา  วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม ๆ  ใหพบเหน็ในหนาหนงัสือพมิพ

อยูเสมอ  ดังภาพที่  4.3 

 สวนนิตยสาร  และวารสาร  ก็เชนกันเปนส่ือส่ิงพิมพที่นาํมาใชในการพัฒนาการศึกษา 

นับเปนแหลงขาวที่เสนอววิฒันาการของศาสตรแขนงตาง ๆ ซึง่ผูอานสามารถตดิตามขาวสารได

รวดเร็ว  ปจจุบันนิตยสารในเมืองใหญมีเกือบทุกสาขาตามความสนใจของกลุมเปาหมาย  เชน  

นิตยสารทางดานการศึกษา  นิตยสารนี้ใหไดความสนับสนุนทางดานการศึกษาเปนอยางมาก ซึง่มี
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บทบาททางการศึกษาและสาระความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในสาขานัน้ ๆ หรือ

แมแตส่ิงพิมพเฉพาะกิจที่หนวยงานตาง ๆ จัดทําขึน้นัน้ก็ถูกนํามาใชในบทบาทพัฒนาทาง 

การศึกษาเชนเดียวกนักับส่ือส่ิงพิมพอ่ืน  

 

 

ภาพที ่ 4.3  บทบาทของสื่อส่ิงพิมพที่มีการตอศึกษา 

                                 ทีม่า  (ยงยทุธ ขจรวทิย, 2546, หนา 7) 
 

ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกทใีนดานตาง ๆ ทั้งการพฒันา 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา   ดงัขาวสาร เนื้อหาตาง ๆ ที่ ปรากฎบนหนาสื่อส่ิงพิมพ 

อันไดแก   ขาวการเมือง  ขาวอาชญากรรม  ขาวบนัเทงิ  ขาวกฬีา  ขาวการศึกษา  บทวิจารณ   

บทความ  จดหมายรองเรียน   เปนตน   เร่ืองราวตาง ๆ มีทัง้ในและนอกประเทศ  ซึ่งเกิดขึ้นทุกวนั

ตลอดจนเรื่องราวทีน่าสนใจของผูอานที่ใหสาระนาํมาสูการสรางความรูทางการเมือง   เศรษฐกิจ  

สังคม  และการศึกษา อันเปนพืน้ฐานพัฒนาตัวบุคคลและสังคมไทยใหสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการ

เสริมสรางประชาชนสวนใหญของประเทศใหพนจากสภาพลาหลา และหันมาพฒันาประเทศชาติ

ทุกดานทีก่ลาวมาขางตนตอไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงใหเหน็วาบทบาทของสื่อส่ิงพิมพใน

ทุกดานมีกระทําอยางความสมบูรณแลวนัน่เอง 
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หนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
 สําหรับหนาทีข่องสื่อส่ิงพมิพนัน้มนีักวชิาการหลายทานไดแสดงทัศนะไวดังนี ้

ฮาโรลด  ลาสเวลล (Harold Laswell)   กลาววา  หนาที่ของสื่อส่ิงพิมพในฐานะสื่อมวลชน

ที่มีตอสังคม มีดังนี ้

1.  สอดสอง    สํารวจ  ตรวจตราสิ่งแวดลอม   โดยรายงานเปนขาว (surveillance, 

inform, provides news) 

2.  ประสานเรือ่งราว   เหตุการณตางๆ ในสังคม  โดยเลอืกสรรนําเสนอในรูปการอธบิาย

วิเคราะห  ตีความ  แสดงความคดิเหน็  และวิพากษวิจารณ (correlation, select, interprets, 

criticism) 

3. ถายทอดวัฒนธรรม  โดยใหความรูแกสมาชิกในสงัคม (tranmission of culture,  

teaching)  

4.  ใหความบนัเทงิและพกัผอนหยอนใจ (entertainment) 

คมสัน อุดมสารเสวี (2542, หนา 150-151)   ไดกลาวถงึหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพในฐานะ 

ที่เปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ซึ่งพอสรุปได 5 ประการ คือ  

1.  หนาที่ในการเสนอขาวสาร ขอเทจ็จริงแกมวลชน ไดแก เสนอขาวสาร เหตกุารณ และ

ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใหแกมวลชนทราบตามขอเท็จจริงโดยไมสอดแทรก

ความคิดเหน็ใด ๆ ลงไป 

2. หนาที่ในการเสนอความคิดเห็นในประเด็น หรือปญหาใด ๆ  ซึ่งมีผลกระทบตอ

ประโยชนของสวนรวม ในนามตวัแทนของประชาชน หรือในลักษณะที่เปนผูนาํทางความคิดของ

มวลชน ซึง่การแสดงความคดิเห็นหรือการวิพากษวิจารณจะทําใหผูรับมีปฎิกริยาตอบโตออกมา 

ในลักษณะชอบไมชอบ เหน็ดวยไมเหน็ดวย 

3. หนาที่ใหการศึกษาแกมวลชน ไดแก การถายทอดความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ  

รวมทัง้ทัศนคติ คานยิม ประเพณีวฒันธรรม ทักษะและเทคนิคในการประกอบกิจการงานทัง้ 

ทางตรงและทางออม 

4. หนาที่ใหความบันเทิงแกมวลชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงใหเกิดความเพลิดเพลนิ  

สนุกสนาน คลายความเครยีด และมีสุขภาพจิตที่ดี ไดแก เร่ืองยอละคร รายการโทรทัศนและ 

ภาพยนตร เปนตน 

5. หนาที่ในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ติดตอกันทั้งในดาน 

การเมือง การปกครอง การคา การใหบริการดานธุรกิจและบริการสาธารณะ 
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มาลี  บุญศิริพนัธ (2539, หนา 624)  ไดกลาววา  หนงัสอืพิมพมีหนาทีอ่ยู 4 ประการ ดังนี ้

1. ใหขาวสาร (to inform) เปนหนาทีห่ลักในการแสวงหาขอเท็จจริงมารายงานให 

ประชาชนทราบในลักษณะของขาว  และบทความ  หรือสารคดี   ขาวสารที่นาํเสนอจะตองเปน 

ขอเท็จจริงที่ถกูตอง  เทีย่งตรง และเปนธรรม 

 2.  ใหขอเสนอแนะ  (to guide)   เปนการเสนอแนะ  การแสดงความคดิเห็นตอเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นหรือตอขาวที่ไดรายงานไปแลว   โดยการกระทําผานคอลัมนตาง ๆ เชน  บทบรรณาธิการ  

บทวิจารณ  บทความ  เปนตน  ซึ่งการเสนอแนะความคิดเห็นจะตองกระทําอยางเปนกลาง และ 

ยุติธรรม (fair) อยูบนรากฐานของเหตุผลทีถู่กตอง 

3. ใหความบันเทงิ (to entertain)  เปนหนาทีใ่นการชวยผอนคลายความตึงเครียดและ 

พักผอนในเวลาเดียวกัน  ขาวสารที่ทาํหนาที่ดานนี้จะปรากฎอยูในรูปการตูน  บทความ  สารคดี  

บทวิจารณตาง ๆ  

 4. เปนสื่อในการโฆษณา (to advertise) เปนหนาทีท่ี่จะขาดไมไดนับเปนสื่อกลางนาํเสนอ

สินคา  ธุรกิจใหผูอานไดมีโอกาสเลือกซื้อ  หรือตัดสินใจซื้อสินคา  การขายเนื้อทีโ่ฆษณา  เปน

แหลงรายไดทีสํ่าคัญของหนงัสือพิมพ  ถาไมมีโฆษณาหนังสือพิมพก็อยูไมได  เพราะการจําหนาย

อยางเดยีวไมเพียงพอตอคาลงทนุในการผลิต  ถาไมโฆษณาผูอานก็ตองซื้อหนังสือพิมพในราคาที่

แพงขึ้นอนัสงผลใหผูอานลดลงได 

 สุรัตน  นุนนนท (2539, หนา 43)  กลาววา ในการปฏิบัติหนาที่ดงักลาวของหนงัสอืพิมพ

จะตองคํานึงถงึความรับผิดชอบ เพราะผลการปฏิบตัินั้นอาจจะมผีลกระทบตอสังคม การ

ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพจึงตองระมัดระวังไมวาจะการรายงานขาว  เสนอความคิดเห็น  สาระ

เกี่ยวกับความคิดเห็น  หรือแมแตการประกาศโฆษณา 

 อนันตธนา  อังกินนัท (2539, หนา 269)   กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพมหีนาที่เบื้องตนคือ การให

ขาวสาร ความรู และความบนัเทงิ แลวยังมหีนาที่ในการสืบสวนเจาะลึกขอเท็จจริงอนัเปน

ประโยชนตอสาธารณชน โนมนาวชักจงูใจใหประชาชนเปลี่ยนทศันคติ ความเชื่อ คานิยม และ

พฤติกรรม และเขามาควบคมุดูแลสมาชิกในสังคมใหปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนมี

การแสวงหากาํไรทางธุรกิจที่เปนหนาที่อีกประการของสื่อส่ิงพิมพ” 

จากทัศนะขางตนผูเขียนพอสรุปไดวาหนาที่ของสื่อส่ิงพมิพสามารถแบงได 4 ประการ

ไดแก หนาที่ในการใหขาวสาร ความรู และความบนัเทงิ หนาที่สืบสวนและจงูใจ หนาที่ควบคุม

สังคม และหนาที่แสวงหากาํไรทางธุรกจิ 
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 หนาที่ในการใหขาวสาร ความรู และความบันเทิง 
1.  การใหขาวสาร 

     สําหรับหนาที่ในการใหขาวสารนั้น คําวา “ขาวสาร” หมายถงึ ขอความที่เปนภาพ เสียง 

หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่สงมาเพื่อส่ือความหมายเรื่องนัน้กนัไดรูเร่ือง ขาว หมายถงึ ส่ิงที่เกิดขึ้นมา

จากสารทิศตาง ๆ  แลวมีผูเสนอเรื่องนั้นกจ็ะเปนขาว ดงันั้นโลกเราในปจจุบันดูเหมอืนจะแคบลง

เนื่องจากเทคโนโลยีการคมนามและการสื่อสารเจริญกาวหนา ทําใหเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละ

วินาทีในทัว่ทกุมุมโลกจึงดูเหมือนจะอยูใกลตัวเรา ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อมวลชนอยางหนึง่ทีม่ีหนาทีใ่น

สังคมในการใหขาวสาร บนัเทิง ตลอดจนการศึกษา การประชาชน  โฆษณาชวนเชื่อตาง ๆ  

      เมื่อกลาวถึงสื่อส่ิงพิมพพบวา หนงัสือพิมพจะเห็นภาพชัดเจนที่สุด การปฏิบัติหนาที่

ใหขาวสารของหนังสือพิมพนั้นเพื่อทาํหนาที่เปนผูพทิักษดูแล ระแวดระวังผลประโยชนของสงัคม 

โดยรวบรวมถายทอดรายงานขอเท็จจริงทีเ่กิดขึ้นในสงัคมใหประชาชนไดทราบอยางรวดเร็ว  

เปนสื่อความสมัพันธระหวางองคกรตาง ๆ ภายในสงัคม  โดยวิธีการรายงาน อธิบาย   วเิคราะห  

วิจารณ และประเมินพฤติกรรมตาง ๆ  ซึง่การรายงานเหตกุารณ  และปญหาตาง ๆ ใหประชาชน

ไดรับทราบทําใหประชาชนเขาใจเรื่องราวเหตุการณทีเ่กดิขึ้นอยางถูกตองและทนัตอเหตุการณ 

อยูเสมอ ดังภาพที่  4.4 

      ส่ือส่ิงพมิพมีหนาที่แรกในการบอกกลาวหรือการใหขาวสาร คือ การรายเหตุการณที่

เกิดขึ้นใหประชาชนไดรับทราบอยางรวดเรว็ เหตุการณนัน้จะตองเปนขาวที่นาสนใจ มีความใหม

สด  ความเดนของขาว ความใกลชิดกับประชาชน ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบของขาวนั่นเอง  

นอกจากนัน้การใหขาวสารตาง ๆ ยังตองมีความรับผิดชอบและมีคุณภาพดวยลกัษณะสําคัญของ

ขาวสารที่ดี ดงันี ้

1.1 ความถกูตอง ไดแก ความถกูตองของขอเท็จจริง เนื้อหาตาง ๆ ที่อยูในขาว 

1.2 ความเปนกลาง คือการนําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมา ไมสอดแทรกความคิดเห็น 

ของตนเองลงไปในขาว ไมเสนอขาวเพียงดานเดียว 

1.3 ความรวดเร็ว คือ การนาํเสนอขาวสารที่ใหมสด ทันตอเหตุการณ 

1.4 ความเที่ยงตรง คือ การเสนอขาวสารที่ตรงกับความจริง ไมบิดเบือนตอเติม 

เสริมแตงเพื่อหวงัผลประโยชนใด ๆ  

1.5 ความเขาใจงาย คือ การเสนอขาวสารดวยการใชภาษาทีเ่รียบงาย กะทดัรัด  

ชัดเจน ไมกํากวม    
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ภาพที ่ 4.4  การใหขาวสารทางสังคม 

                                            ที่มา  (ส.เมืองสิงห, 2546, หนา 4) 

2.  การใหความรู 

     การใหความรูนั้น คาํวา “ความรู” หมายถงึ ความรูทั่วไปทีทุ่กคนแสวงหาไดเองโดยไม

ตองเขาเรียนรูจากระบบโรงเรียน คนเราแสวงหาความรูโดยวิธีตาง ๆ กันในแตละวนั บางคนอาจ

หาความรูจากการอานหนังสอื การสงัเกต การฟงขาวสาร หรือดูขาวจากโทรทัศนหรอืภาพยนตร   

ส่ือส่ิงพิมพที่ใหความรูมีหลากหลายประเภท ปจจุบนัวทิยาการดานการใหความรูแกประชาชนมี

ความกาวหนามาก   สําหรับการใหความรูมีอยู 2 วิธ ี ไดแก   การใหความรูทางตรงและการให

ความรูทางออม  ซึ่งการใหความรูผานทางสื่อส่ิงพิมพเปนการใหความรูทั้งทางตรงและทางออมไป

พรอม ๆ กนั ทั้งนี้ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อที่ใหความรูตอมนษุยในชวีิตประจําวนัไดเปนอยางด ี สามารถ

อํานวยประโยชนทางการศึกษาได และเปนสื่อกลางในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน

และนอกระบบโรงเรียนตลอดจนชวยเพิม่ประสิทธิภาพทัง้ดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง 

ชวยบรรเทาปญหา การขาดโอกาสและขาดความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนในแตละ

สังคมดวย ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ในการใหความรูของสื่อส่ิงพิมพมีประโยชนดังนี ้

     2.1  สามารถแพรกระจายความรู เนื้อหารสาระในสาขาวิชาการตาง ๆ  ไปสูคนจํานวน

มากไดอยางรวดเร็ว เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมโีอกาสไดเรียนรูกวางขวางขึน้ ทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในโลกมนุษย 

2.2  เปดโอกาสใหประชาชนที่กระจายอยูตามที่ตาง ๆ ทั่วประเทศมีโอกาสไดรับ 

ประโยชนทางการศึกษาเทาเทียมกัน โดยผูเรียนไมตองเขาชั้นเรียน  แตสามารถเรยีนไดตามลําพัง 

ตลอดเวลา และตลอดชีพ 

2.3  ชวยแกปญหาการขาดแคลนเครื่องมือ บคุลากรที่มีประสบการณ ขาดสื่อการสอน  

และความจาํกดัดานงบประมาณ ปญหาเหลานี้สามารถแกไดโดยอาศัยสื่อส่ิงพิมพ  

2.4  สรางความคดิริเร่ิมสรางสรรคใหแกประชาชนในสังคม 
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2.5  สรางนิสัยรักการอาน 

2.6  มีความรูรอบตัว เพื่อเสริมสรางประสบการณ 

2.7  ทาํใหเปนคนที่ทนัสมัย สามารถปรับตัวเขากับสภาพการณของสังคมปจจุบันที่ม ี

การเปลี่ยนแปลงไดอยางด ี

     การศึกษานั้นมิใชมีเพยีงในโรงเรียนหรอืสถาบันการศึกษาใด ๆ เทานัน้ เพราะคนเรา

ตองแสวงหาความรูอยูตลอดเวลาเพื่อการมีชีวิตที่ดีข้ึน เพื่อประโยชนในการทํางาน เพื่อการพัฒนา

ใหทนักับการเปลี่ยนแปลงในทกุดาน เพราะโลกของวทิยาการสาขาตาง  ๆ กาวหนาอยางรวดเร็ว

ไมมีที่ส้ินสุด การแสวงหาความรูจึงจาํเปน และมนุษยสามารถแสวงหาความรูไดจากสื่อส่ิงพิมพ ซึง่

มีสวนสาํคัญอยางมากในการใหความรูแกมวลชนไดอยางกวางขวาง สามารถแพรกระจายขาวสาร

ไดอยางรวดเรว็ จงึมีสําคัญในการใหความรู ความคิด และประสบการณใหม ๆ แกมวลชน   

ดังภาพที่  4.5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.5  การใหความรูผานทางสื่อส่ิงพิมพ 

                                      ทีม่า  (สวัสด์ิ ธรรมมิกะ, 2546, หนา 7) 

 

3.   การใหความบันเทงิ 

      สําหรับหนาที่ในการใหความบนัเทิงนั้น  คําวา “บนัเทิง” หมายถงึ เบิกบานใจ ร่ืนเริงใจ 

ทําใหรูสึกสนกุ  ส่ือส่ิงพิมพที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหความบันเทงิแกผูอาน โดยการสรางเปนเรื่องราว

จากชวีิตจริงหรืออิงนิยาย มทีั้งความสนุกสนาน ตลกขบขัน ความสุข ความเศรา สมหวงั ผิดหวงั  

     ในชีวิตคนเรานอกจากตองการสิง่จําเปนขั้นพืน้ฐานในชีวิต เชน เสือ้ผา อาหาร  

ยารักษาโรค  และที่อยูอาศยัแลว ยงัตองการการพักผอนหยอนใจ และการบนัเทงิอกีดวย   

ส่ือส่ิงพิมพนบัวามหีนาที่สําคัญในการใหความบนัเทงิแกคนเราทุกเพศทุกวยั ส่ือส่ิงพิมพจะเปน 

ส่ิงพิมพที่ใหความบนัเทิงแกมนุษยมากขึ้นตราบเทาที่มนษุยยงัตองการความบนัเทงิ  
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     ดงัจะเห็นไดวาสื่อส่ิงพิมพเนนความบนัเทงิมากขึ้นในปจจุบนั โดยจัดสรรเนือ้หาเพื่อ

ความบนัเทงิในรูปแบบตาง ๆ มากขึน้ ทัง้นี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูอานสวนหนึง่ทีช่อบ

ใชเวลาวางสําหรับการพักผอนดวยสาระบันเทงิจากสื่อส่ิงพิมพ ความบันเทงิดังกลาวออกมาใน 

รูปของนวนิยาย การตูน เร่ืองตลกขบขัน เกม ปญหา เร่ืองยอละครทางโทรทัศน และคอลัมน

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่มุงใหความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน  และการพักผอนหยอนใจเปนสวนใหญ

โดยอาจใหความบันเทงิทัง้แกเด็กและผูใหญ   
 หนาที่ในการสืบสวนและจูงใจ 

1.  การสืบสวน 

     นอกจากการใหขาวสารเพื่อเปนการรายงานเหตุการณความเคลื่อนไหวของสังคม 

ในแตละวันแลว ส่ือส่ิงพิมพยังตองทาํหนาที่ในการสืบสวนควบคูดวย คือการเจาะลึกขอเท็จจริง

ของขาวที่มีความสําคัญ เปนที่สนใจ และมผีลประโยชนตอสาธารณชน 

     ลักษณะของขาวที่ตองใชวิธีการสืบสวนนัน้เปนขาวที่มีขอเท็จจริงบางประการแฝงเรน

อยูเบื้องหลังของขาวนั้น  ผูส่ือขาวจะตองทาํหนาที่ในการเขาไปขุดคุยคนหาขอเท็จจริงออกมาให

ไดดวยความอดทน กลาหาญ และบางครั้งเสี่ยงตอภยนัตรายแกชวีิต  ซึ่งการนาํเสนอขาวเจาะลกึ

เชนนีจ้ะสรางสีสันใหแกส่ือส่ิงพิมพฉบับนัน้ ๆ อยางมาก 

2.  การจูงใจ 

     คาํวา “ชักจูง” หมายถึง การจูงใจใหเหน็คลอยตาม โนมนาวใจ หมายถงึ ชักชวนใหเหน็

ดีเห็นงาม หรือใหโอนออนตาม  

     ชวีิตในโลกปจจุบันนี้เปนชีวิตที่เต็มไปดวยขาวสาร เปนชีวิตที่เต็มไปดวยการชักชวนให

ทําโนนทาํนีห่รือไมทําแลวแตกรณี ส่ือส่ิงพิมพมหีนาที่ในการชกัชวนโนมนาวใจประชาชนใน

ชีวิตประจําวันที่ขาดเสียมิได ที่เห็นชัดเจนก็คือการนาํเสนอเนื้อหาสาระที่มีจุดมุงหมายเพื่อเปล่ียน 

ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และพฤตกิรรมของผูอานหรือประชาชนในสังคม ในรปูของบทความ 

บทวิเคราะห วจิารณ ตอประเด็นใดประเด็นหนึ่งของสังคม  

      ดงันัน้การใชส่ือส่ิงพิมพในหนาทีน่ี้ก็ดวยการใชภาษา ขอความ ที่ดงึดูดความสนใจ 

หรือมีการใชภาพประกอบ หากวาการจูงใจผานทางสื่อส่ิงพิมพจะสาํเร็จหรือไมข้ึนอยูกับปจจัย

หลายประการทั้งวัตถุประสงค เนื้อหา วิธกีาร สถานการณและระยะทีใ่ชในการนําเสนอ  เพราะ 

ผูอานหรือประชาชนนัน้มีสิทธิที่จะเหน็ดวย ไมเหน็ดวย หรือไมมีความเห็นก็เปนได 
 หนาที่ในการเปนองคการควบคุมทางสังคม 
 การที่มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ก็ยอมตองมีแบบอยางของสงัคมไดยึดถอืปฏิบัติให

เปนมาตรฐานเดียวกนั ที่เรียกวา “บรรทัดฐาน” ส่ือส่ิงพิมพจะเขามาทําหนาที่ในการชวยควบคุม 
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ดูแลใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในลักษณะทีพ่งึประสงคของสังคม โดยการ

วิพากษ วิจารณ ประณามบคุคล หรือกลุมบุคคลที่มีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนในลักษณะทีไ่มพึงประสงค

ของสังคม กอใหเกิดความเดือนรอน ความเสื่อมเสียของสังคม  และในขณะเดียวกนัสื่อส่ิงพิมพเอง

ก็ถูกสงัคมควบคุมการทาํหนาที่ในฐานะสือ่มวลชนที่ดีของสังคมเชนกนั 

 ในสังคมปจจุบันไดมีการออกกฎหมายมาทําหนาที่ในการควบคุมบรรทัดฐานของสังคม 

และมีจารีตประเพณีเขามามสีวนในการควบคุมพฤติกรรมของผูคนในสังคมดวยเชนกัน หากวาเมือ่

มีการนาํทั้งกฎหมายและจารีตประเพณีเขามาใช เมื่อมกีารกระทําผิดบรรทัดฐานแตไมมีการระบไุว

ในกฎหมายก็ไมสามารถลงโทษผูกระทําผดินั่นได แตจะถูกสังคมรงัเกยีจ หรือประจาน ซึ่งจะมาก

นอยเพียงใดขึน้อยูกับความคิดเห็นและอารมณของสมาชิกของสังคมวาเหน็การกระทําผิดดังกลาว

รุนแรงมากนอยเพียงใด ทําใหเหน็วาบางกรณีกฎหมายมคีวามสาํคัญทีสุ่ด บางกรณีจารีตประเพณี

มีความสาํคัญ อยางไรก็ตามทําใหเหน็วาบรรทัดฐานและคานิยมของสังคมเปนเรื่องทีสํ่าคัญในการ

กําหนดพฤติกรรมของคนใหประพฤติปฏิบตัิในลักษณะทีถู่กตองและดีงาม 

 นโยบายของสือ่ส่ิงพิมพแตละฉบับนัน้ไมเหมือนกันแตในที่สุดยึดถือกฎเกณฑบรรทดัฐาน

และคานิยมทีด่ีงามของสงัคม โดยการลงขาวผูกระทําผิดกฎเกณฑของสังคมใหประชาชนทั่วไป

ไดรับทราบ เพือ่เปนการเตือนภัยและเปนอุทาหรณแกผูอานไดระมัดระวัง และใหเจาหนาที่

บานเมืองที่เกีย่วของลงโทษ  หรือในขณะเดียวกนัสื่อส่ิงพิมพกระทาํผดิ ผูอานก็สามารถโตตอบ

ดวยการไมซื้อส่ือส่ิงพิมพนัน้อาน หรือเรียกรองใหหนวยงานที่เกีย่วของเขามาตรวจสอบและลงโทษ

ตอไป  
หนาที่ในการแสวงหากาํไรทางธุรกิจ 

 การผลิตสื่อส่ิงพิมพนัน้ตองมกีารลงทุนในดานตาง ๆ ทัง้วสัดุอุปกรณ เครื่องมือ และ

บุคลากรที่เกี่ยวของ เมื่อมีการลงทุนในการผลิตหนงัสือพมิพ นิตยสาร วารสารตาง ๆ เปนตน  

ส่ิงที่ดึงดูดใหแกผูลงทนุคือ กาํไร  ซึง่การไดมาของกาํไรนัน้สามารถหาไดจากการขายสื่อส่ิงพิมพ 

การโฆษณา การจัดทําใบแทรก และการจดัทําฉบับพิเศษ 

1. รายไดจากการขายสื่อส่ิงพิมพ    รายไดจากการจําหนายจะมากนอยขึ้นอยูกับความ 

นิยมในสื่อส่ิงพิมพนั้น ๆ ถาส่ือส่ิงพิมพมียอดจําหนายสูง การทํากําไรก็มีมากข้ึนเพราะจะทําให

อัตราโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพสูงขึ้นดวย  

     ยอดจําหนายของหนงัสือพิมพ นบัวาเปนสวนสัมพันธกันกับการโฆษณาที่จะไดรับ

หนงัสือพมิพทีม่ียอดจําหนายสูง มีโอกาสที่จะไดรับใบส่ังซื้อพืน้ทีโ่ฆษณามากกวาหนังสือพิมพที่มี

ยอดจําหนายต่ํา ทัง้นี้ การประกอบธุรกิจโฆษณาของบรษิัทตัวแทนทั้งหลาย ตางสํารวจหรือม ี
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ผลการสํารวจอยางละเอียดของสื่อชนิดตาง ๆ และพอจะทราบไดอยางใกลเคียงความเปนจริงวา

ส่ือแตละชนิด หรือหนังสือพมิพแตละฉบับ อยูในความนยิมหรือมีผูใหความสนใจมากนอยเพียงไร

ในแตละทองถิน่ หรือแตละสวนภูมิภาคทั่วราชอาณาจกัร 

     การจัดจําหนายของหนังสือพิมพที่จัดพิมพในกรุงเทพฯ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

     1.1  เด็กเรขายตามแยกถนน (street boy) 

                 1.2  แผงคาปลีกในกรุงเทพมหานคร (stall) 

                 1.3  เอเยนตตางจังหวัด (agency) 

     ทั้งนี้โดยมีสวนลดเปนผลประโยชนแกเอเยนตทั่วไป ปจจัยสําคัญที่ทําใหหนังสือพิมพ 

หรือส่ือส่ิงพิมพดําเนินกิจการอยูได มิใชอยูที่การจําหนายเพียงอยางเดียว หากวาการขายพื้นที่

โฆษณาเปนรายไดสําคัญที่จะไปจุนเจือใหแกผูประกอบการ  

2.  รายไดจากการลงโฆษณา 

      การขายพืน้ที่โฆษณาของหนังสือพิมพรายวนั เปนวธิกีารทาํรายไดที่สําคัญอยางหนึง่

ของหนงัสือพมิพ การขายบริการนี้คิดเปนอัตราของพื้นที่กวาง 1 คอลัมน สูงหรือลึก 1 นิ้ว เปน

ราคาจํานวนเงิน หรือจํานวนบาทตอหนึ่งคอลัมนนิว้ แตสําหรับส่ือส่ิงพิมพประเภทนิตยสารหรือ

วารสาร คิดอตัราราคาคาโฆษณาในขนาดพื้นที่เต็มหนา คร่ึงหนา และหนึง่ในสี่ของหนาเปนเกณฑ 

ทั้งยงัจาํแนกความสาํคัญของพืน้ที่ในตําแหนงตาง ๆ ทีม่ีความเดนสะดุดตาลดหลั่นกันจนถงึการ

พิมพสอดส ีซึง่มีราคาแตกตางกนั สูงต่ําตามจํานวนของยอดพิมพจําหนาย ซึง่ในปจจุบันถือกนัวา

การโฆษณา เปนขาวบรกิารที่นาสนใจไมแพขาวการเมืองหรือขาวประเภทอื่น 

     นิตยสารอาจมีการขายพื้นที่โฆษณาไดเชนเดียวกับหนังสือพิมพรายวันและอาจถือเปน

รายไดหลักอยางหนึ่งนอกเหนือจากรายไดที่ไดจากราคาขายตามปกติ ในการจัดทํานิตยสารนัน้ จะ

มีคาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมากเชนกัน เชน คาดําเนินการ คาเขียนเรื่อง คาพิมพ และ 

คาใชจายในการจัดจําหนาย เปนตน คาจัดจําหนายนั้นจัดเปนคาใชจายหลักอยางหนึ่ง เพราะโดย

ปกติบรรดาสายสงตาง ๆ จะคิดคาจัดจําหนายถึงรอยละ 35-40 ของราคาหนาปก ดวยเหตุนี้จึงมี

นิตยสารจํานวนนอยรายสามารถดําเนินกิจการไดมั่นคงจากการจําหนายนิตยสารโดยตรง สวน

นิตยสารที่จะหาผลประโยชนจากคาโฆษณาควบคูไปกับการจําหนายเปนนิตยสารที่ทําเนื้อหาเพื่อ

กลุมผูอานโดยเฉพาะ ทั้งปรุงแตงรูปโฉมของนิตยสารใหมีความสวยงามสะดุดตาดวยการพิมพ

สอดสี 4 สี บนกระดาษมีคุณภาพดี และทํารูปเลมใหมีความประณีตสวยงามนาซื้อ 
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ส่ือส่ิงพิมพทุกประเภทที่มีการลงโฆษณาจะกําหนดคาโฆษณาไวเพื่อเสนอใหกับเจาของ

สินคาหรือบริการพิจารณา โดยการติดตอโดยตรงจากผูมาใชบริการเหลานี้ หรือการใหเจาหนาที่

จากสํานักงานไปติดตอขอโฆษณา ซึ่งทุกแหงจะมีแผนกโฆษณาหรือฝายโฆษณาไวดําเนินการ

ดานนี้โดยเฉพาะในการดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

3.  รายไดจากใบแทรก 

     การจัดทําใบแทรกนี้ คือการพิมพขอความ หรือโฆษณาสินคาใด ๆ เปนใบปลิว แลว

นํามาแทรกเขาไวในสื่อส่ิงพิมพ  ซึ่งเปนวิธีการหารายไดอีกทางหนึ่ง โดยมีอัตราคิดกันวาจํานวน 

ใบแทรกเทานี้ใบ จะตองจายใหกับเจาของสื่อส่ิงพิมพเทาไร ก็นับวาเปนรายไดที่ไดมาโดยไมตอง 

ลงทุนอะไร นอกจากคาแรงสําหรับคนใสใบแทรกเทานั้น 

4. รายไดจากฉบับพิเศษ (supplement) 

การจัดทําฉบับพิเศษ เปนการจัดทําเอกสารเปนเลมบาง ๆ หรืออาจพิมพจํานวนหนา 

เพิ่มข้ึนจากเดิม แตขายในราคาเดิม  ใชสําหรับแถมหรือแจกใหแกผูซื้อส่ือส่ิงพิมพนั้น ๆ  ซึ่งการ 

จัดทําฉบับพิเศษนี้จะทําในวาระพิเศษตาง ๆ เชน วันครบรอบปของส่ือส่ิงพิมพนั้น วันเปด

ดําเนินงานของหนวยงาน เปนตน 

 
ขอจํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
 กฎหมาย นโยบายของสื่อส่ิงพิมพ ระบบการผลิตและการเผยแพร และผูอาน เปนปจจัย

สําคัญในการจํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
 ขอจํากัดดานกฎหมาย 
 ในระยะเริ่มแรกที่มีส่ือส่ิงพิมพเกิดขึ้นอยางเปนทางการ ไมไดมีกฎหมายอะไรที่มีบทบาท

เกี่ยวของกับส่ือส่ิงพิมพ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดมีการ 

ตราพระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ พ.ศ.2465 เพื่อควบคุมส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ 

ที่ไดมีเพิ่มเปนจํานวนมากและเผยแพรอยางกวางขวาง กฎหมายฉบับนี้นับเปนกฎหมายการพิมพ

ฉบับแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการควบคุมส่ือส่ิงพิมพในลักษณะของ

การกลาวตักเตือนในการเขียนขาวที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของรัฐบาลที่สรางความเขาใจ

ผิดใหเกิดขึ้นระหวางรัฐบาลกับประชาชน โดยใชควบคูไปกับพระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสาร

และหนังสือพิมพ พ.ศ.2465   
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การควบคุมส่ือส่ิงพิมพยังไมเพียงพอที่กํากับตรวจตราการพิมพ การโฆษณา   และการ

แจกจายบรรดาสิ่งที่ไดพิมพข้ึน จึงมีการออกกฎหมายขึ้นมาอีกหลายฉบับ โดยกฎหมายเกี่ยวกับ

การพิมพของไทยที่ควรรูจักมีอยู 2 ฉบับ ได พระราชบัญญัติการพิมพและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

1. พระราชบัญญัติการพิมพ  ประกอบดวย 

1.1  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457  ใชเฉพาะระยะเวลาที่เกิดสงคราม 

เทานั้น มีมาตราที่เกี่ยวกับการพิมพ คือ มาตรา 1 และ 8 ความวา 

       หามมิใหมั่วสุมกันและหามออกขาวซึ่งทางกรมทหารเห็นวาไมเปนการสมควร คอื  

หามมิใหออกหนังสือเปนขาวสารไมวาอยางไรกอนที่เจาหนาที่จะไดตรวจ แลวอนุญาตใหออกได 

1.2  พระราชบัญญัติตรวจขาวทหารกอนโฆษณา พ.ศ.2461  

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับขางตน เปนกฎหมายที่ควบคุมการพิมพในวงแคบ ไมสามารถ 

ควบคุมหนังสือพิมพไดอยางทั่วถึง จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรด 

ตรากฎหมายการพิมพข้ึน ชื่อวา พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ พ.ศ.2465 

1.3  พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ พ.ศ.2465 เปนกฎหมายการพิมพ 

ฉบับแรกของไทย โดยสาระสําคัญในกฎหมายนี้ไดมีการระบุใหผูที่จะมีเครื่องพิมพเพื่อทําการพิมพ

ตองยื่นขออนุญาตตอสมุหเทศาภิบาลแหงมณฑล  เมื่อไดรับอนุญาตจึงจะทําการพิมพได   และหา

กวาผูไดรับอนุญาตทําการพิมพปฏิบัติไมถูกตองก็จะถูกถอนใบอนุญาตซึ่งเปนการควบคุม 

ส่ือส่ิงพิมพ 

1.4  พระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ  พ.ศ.2470  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหตรากฎหมายฉบับนี้ข้ึนมา  โดยกําหนดคุณวุฒิ

ของผูที่จะมาเปนบรรณาธิการจะตองสอบไดชั้นมัธยมปที่ 6 หรือมีภูมิความรอบรูเปนที่พอใจของ 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

1.5  พระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475  

มุงเนนการตรวจขาวกอนออกพิมพโฆษณาเผยแพร หรือที่เรียกวา “เซ็นเซอร” 

1.6  พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2476   ตามกฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิก 

พระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ  พ.ศ.2470   และพระราชบัญญัติวาดวย

สมุดเอกสารและหนังสือพิมพ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475   ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ใชเร่ือยมาจนกระทั่ง

ป พ.ศ.2484 
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1.7  พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484  มีสาระสําคัญเมื่อผูใดประสงคจะเปด 

โรงพิมพเพียงแตแจงเจาพนักงานการพิมพไดทราบเทานั้น สวนหนังสือพิมพก็เพียงแตแจงขอเปน

เจาของตอเจาพนักงาน เมื่อไดรับอนุญาตก็ออกหนังสือพิมพได ยกเวนขอออกหนังสือพิมพที่ไมใช

ภาษาของตน และมีการกําหนดผูมีอํานาจในการควบคุมส่ือส่ิงพิมพที่ สําคัญ 3 ระดับ คือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทน และเจาพนักงานการ

พิมพ 

1.8  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  17 ออกในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ควบคุมการเสนอขาวที่ไมสมควร เชน กระทบตอบรมเดชานุภาพ 

หรือสงเสริมใหเกิดความหลงเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต เปนตน  นอกจากนี้การออกหนังสือพิมพตอง

ขอและไดรับอนุญาตกอน บทลงโทษก็มีตั้งแตวากลาวตักเตือน ยึดและทําลายหนังสือพิมพ ยึด

แทนพิมพ หรือส่ังถอนใบอนุญาตหากสิ่งพิมพนั้นเปนสิ่งพิมพตองหามตามกําหนดหรือไมไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพ  กฎหมายฉบับนี้ใชรวมกับพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 

และใชเร่ือยมาจนกระทั่งไดมีคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 42 จึงไดยกเลิก 

ไปในที่สุด 

1.9  คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 42 หรือ คําสั่ง ปร.42 ซึ่งออก 

ในสมัยพลเรือเอกสงัด ชลออยู เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เพื่อควบคุมส่ิงพิมพตาง ๆ  ทั่ว 

ราชอาณาจักร และตอมาไดมีการแกไข เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2525  เปน พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 42  ซึ่งในปพ.ศ.2535 ไดมีการ 

ยกเลิกคําส่ังนี้ไปแลว 

      1.10 ยกรางพระราชบัญญัติการพิมพฉบับใหม  เนื่องจากพระราชบัญญัติการพิมพที่

ใชอยูในปจจุบันประกาศใชตั้งแตพ.ศ.2484 หลายมาตราไมเหมาะสมกับสถานภาพของสังคม

ปจจุบัน และมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ จึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการพิมพ

ข้ึนมาใหม โดยไดมีการนําเขาสภาฯ เพื่อขออนุมัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลายครั้ง แต 

จนบัดนี้ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร  (รุจิระ บุนนาค, 2541, หนา 10) 

ในการออกกฎหมายตาง ๆ ข้ึนมาควบคุมส่ือส่ิงพิมพทัง้หลายตั้งแตอดีตถึง 

ปจจุบันมกีารปรับปรุงแกไขเพื่อใหทันสมยัและเหมาะสม  บางฉบับกย็กเลิกใชไปบาง  ในขณะนีม้ี

การรางพระราชบัญญัติการพิมพข้ึนมาใหมก็ตามยังไมมีความคืบหนา ทําใหคงเหลอืกฎหมายที่

ควบคุมการพมิพจริง ๆ เพียง 1 ฉบับเทานัน้ คือ พระราชบัญญัติการพมิพ พ.ศ.2484  

2. พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ เปนพระราชบัญญตัิที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทีจ่ะคุมครองผลงาน 
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อันเกิดจากความคิดของบุคคลหนึง่ มุงใหรูจักเคารพสทิธิของผูอ่ืน ประกอบดวย 

2.1 พระราชบัญญตัิกรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ ร.ศ.120 ประกาศใชคร้ังแรกในสมัย 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อวันที ่12 สิงหาคม พ.ศ.2445 

2.2 พระราชบัญญตัิแกไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ พ.ศ.2457 เปน 

พระราชบัญญตัิเพื่อแกไขขอบกพรองของพระราชบัญญตัิกรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ ร.ศ.120  โดย 

ในกฎหมายฉบับนี้ขยายการคุมครองไปถึง บทเพลง ปาฐกถา บทละคร แผนที ่และดนตรี รวมทั้ง

เอกสารทีม่ีการเย็บเลม 

2.3 พระราชบัญญตัิคุมครองของวรรมกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474  ประกาศใชใน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั และมีผลยกเลิกกฎหมาย 2 ฉบับขางตนเพราะ

สาระสําคัญในกฎหมายฉบบันี้ใหความคุมครองมากกวานัน่คือใหความคุมครองการกระทําทุก

ชนิดใน 

วรรณคดี วิทยาศาสตร และศิลปะ 

2.4 พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติคุมครองของ 

วรรมกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 

2.5 พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 21  

ธันวาคม พ.ศ.2537 มีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบบันี้

ใหการคุมครองถึงวรรณกรรมรูปแบบใหมที่เกิดขึ้น เชน วรรณกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีสารนเิทศ 

ทั้งในรูปของซอฟตแวร ฐานขอมูลออนไลน ส่ิงพิมพอิเลก็ทรอนกิส ฯลฯ 

นอกจากนีก้ฎหมายที่เกี่ยวของกับการพิมพโดยตรงแลว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของอืน่ ๆ ทีม่ี

ความสัมพันธกับการพิมพ เชน รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  

พระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2522 เปนตน ซึง่ผูเรียนคงจะไดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการศึกษา

รายวิชากฎหมายของสื่อมวลชนตอไป 

จะเหน็ไดวามกีารออกกฎหมายตาง   ๆ     เขามาควบคมุบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพมิพ

คอนขางมาก  และการควบคมุส่ือส่ิงพมิพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเครงครัดมากกวา

การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เสียอกี ซึง่กฎหมายเหลานี้ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ 

ที่เขามาจํากัดบทบาทหนาทีข่องสื่อส่ิงพมิพในปจจุบนั 
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ขอจํากัดดานนโยบายของสื่อสิ่งพิมพ 
 นอกจากขอจํากัดดานกฎหมายแลว นโยบายของสื่อส่ิงพิมพเองก็มีผลตอบทบาทหนาที่ 

ซึ่งผูที่มีสวนตอการกําหนดนโยบายของสื่อส่ิงพิมพมีอยูหลายกลุม คือนายทุน ผูใหโฆษณา  

นักการเมือง และผูอาน  

1. นายทุน   

การทําหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอ่ืนใด นายทุนหรือผูลงทุนมีสวนสําคัญในการกําหนด 

นโยบายของสื่อส่ิงพิมพนั้น นายทุนเปนนักธุรกิจที่มีการลงทุนอะไรไปแลวก็ยอมตองการกําไร 

มาตอบแทน จึงตองควบคุมและปกปองกิจการของตน บางครั้งนักหนังสือพิมพอาจเขียนรุนแรง 

จึงเกิดการฟองรองหรือเกิดความไมพอใจขึ้นแกหนวยงาน ลวนเปนเหตุทําใหเกิดการขาดทุนได  

ดังนั้นนายทุนตองมีนโยบายเพื่อธุรกิจของตน การหวังผลกําไรจะมากหรือนอย ก็ควรจะ 

เปรียบเทียบกับความรับผิดชอบตอสังคมดวย ซึ่งสําหรับส่ือส่ิงพิมพไดมีการแยกนายทุนได 

หลายประเภท ดังนี้ 

1.1 พอคา  นักธุรกิจ  หรือนักลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมดานการพิมพ  นายทุนที่เขามา 

เพื่อรับจางพิมพส่ือส่ิงพิมพทุกประเภท ในฐานะที่การพิมพเปนอาชีพดานอุตสาหกรรมหนึ่งที่นา 

ลงทุนซึ่งนายทุนประเภทนี้มักทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาในการแสวงหากําไรมากจนเกินไป 

1.2 นักการเมือง นายทุนที่เปนนักการเมืองมักจะจัดตั้งสื่อส่ิงพิมพข้ึนมาเพื่อสนอง 
นโยบายสวนตัวหรือของพรรคโดยเฉพาะ 

1.3 นักหนังสือพิมพอาชีพ   นายทุนที่เปนผูประกอบอาชีพดานสื่อส่ิงพิมพที่ไดรับการ 

ยอมรับวามีอุดมการณ รักอิสระ รักเสรีภาพ รักความเปนธรรม มีมนุษยธรรม และมักไมยอมตกอยู

ภายใตอํานาจของความไมถูกตอง จึงทําใหออกมาเปนเจาของสื่อส่ิงพิมพเสียเอง แตเนื่องจาก

ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจสวนบุคคล ขาดความรูและประสิทธิภาพในการบริหาร ทําใหเกิด 

การขาดทุนได 

1.4 รัฐบาล  ส่ือส่ิงพิมพบางประเภท เชน หนังสือพิมพอาจลงทุนดําเนินกิจการโดย 

รัฐบาล ทั้งเปนการลงทุนถาวรหรือเฉพาะกิจ ดังนั้นนโยบายของสื่อส่ิงพิมพนีย้อมทาํใหบทบาทและ

หนาที่ของสื่อส่ิงพิมพถูกจํากัดเปนเครื่องมือประชาสัมพันธของรัฐบาลไป มีการนําเสนอขาวสาร

ของรัฐบาลดานดีเพียงอยางเดียว เปนตน 

2. ผูใหโฆษณา  (sponser) 

การโฆษณามีบทบาทสําคัญตอส่ือส่ิงพิมพมากทั้งนี้รายไดจากการขายสื่อส่ิงพิมพนั้น 
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มีนอยมาก ราคาที่ขายกําไรเลมไมกี่บาท หรือไมไดเลย  หากขายไมหมดหรือขายไดจํานวนนอยก็

จะทําใหขาดทุนมาก จึงจําเปนตองหันมาพึ่งโฆษณา ดวยเหตุนี้ส่ือส่ิงพิมพทุกประเภทจึงตองมี

หนวยงานในการหาโฆษณาเขาสํานักงาน การหาโฆษณาจะมีการกําหนดราคาแตละสื่อสิ่งพิมพ

แตกตางกันไป แลวแตชนิดและจํานวนการขายของสื่อส่ิงพิมพ และลักษณะของการพิมพวาพิมพสี

หรือขาวดํา  ยิ่งในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงธุรกิจใหญ ๆ มีสินคาหลายชนิดก็มักทุมทุนสําหรับ

การโฆษณาสูง เมื่อส่ือส่ิงพิมพมีรายไดจากผูใหโฆษณาจํานวนมากเทาไรก็อาจเปนเหตุให 

ผูใหโฆษณานั้นเขามามีอิทธิพลตอขอจํากัดของนโนบายของสื่อส่ิงพิมพ ที่ออนลงหรือตอง 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กําหนดไวตามแนวคิดของผูใหโฆษณานั่นในบางกรณี 

3. นักการเมือง 
บทบาทของนักการเมืองตอนโยบายสื่อส่ิงพิมพนั้นชัดเจนและมีมาตลอดเวลา เพราะ 

นักการเมืองเขามามีบทบาทตอส่ือส่ิงพิมพโดยการเขามาเปนเจาของและควบคุมนโยบายทุกอยาง 

จึงทําใหนโยบายของสื่อส่ิงพิมพข้ึนอยูกับนักการเมืองวาตองการใหลงขาวเชนใดบาง  นอกจากนี้

ยังจางนักหนังสือพิมพบางคนเปนกระบอกเสียงของตนเองในการนําเสนอขาวดานดี หรือคอย 

แกขาวใหคลาดเคลื่อนไปจากเดิม  รวมทั้งอาจมีการใหโฆษณาแกหนังสือพิมพ  ทําใหหนังสือพิมพ

นั้นเกรงใจนักการเมืองจนไมกลาลงขาวดานเสียหาย  จึงสรุปไดวานักการเมืองเปนปจจัย 

อีกประการหนึ่งในการจํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 
 ขอจํากัดดานระบบการผลิตและการเผยแพร 
 ส่ือส่ิงพิมพสวนใหญเปนสื่อที่ผูรับสารทั่วไปสามารถรับขาวสารดวยการมองเห็นหรือโดย

การอานก็จะสามารถเขาใจและตีความสารนั้น ๆ ได ส่ือส่ิงพิมพจึงมีความแตกตางจากสื่อประเภท

อ่ืนและเปนปจจัยจํากัดบทบาทและหนาที่หลายประการ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานของสื่อส่ิงพิมพ  การใชเสรีภาพดานตาง ๆ จะถูกกําหนดไวในกฎหมาย 

การพิมพและลิขสิทธิ์ หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งสื่อส่ิงพิมพแตละประเทศจะใชกฎหมายเหลานี้เพื่อรองรับ

การดําเนินกิจการตาง ๆ ของสื่อส่ิงพิมพมิใหมีผลกระทบตอระบบการปกครองและระบบกฎหมาย

ของสังคม  

2. ความรวดเร็วในการเสนอเนื้อหา ส่ือส่ิงพิมพหลายชนิดเปนสื่อมวลชนที่ตองแขงขันกัน 

เพื่อใหขาวสารขอมูลไปถึงผูอานใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได เพื่อใหผูอานสนใจและไดประโยชนจาก

ความรวดเร็วของขาวสารใหมากที่สุด เมื่อพิจารณาในดานความรวดเร็วในการพาขาวสารไปถึง 

ผู รับสารสื่อส่ิงพิมพมีขอจํากัดและเสียเปรียบสื่อประเภทไฟฟา เพราะสื่อส่ิงพิมพตองผาน

กระบวนการพิมพ ทําใหขาวสารถึงผูรับสารยังชาอยูดี  
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3. ความถี่ในการสงเนื้อหาขาวสาร  ส่ือใดที่สามารถสงขาวสารใหผูรับไดบอยครั้งยอม 

แสดงถึงประสิทธิภาพการถายทอดขาวสาร ส่ือส่ิงพิมพไมอาจสงขาวสารไดบอย ๆ เนื่องจากตอง

ผานขั้นตอนของกระบวนการพิมพ และการออกจําหนายเผยแพร ความครบถวนของเนื้อหา ส่ือ

ส่ิงพิมพมีความแตกตางกันในความรวดเร็วในการผลิตทําใหความครบถวนของเนื้อหาแตกตางกัน 

อยางเชน หนังสือพิมพรายวันตองทํางานแขงกับเวลาเพื่อคุณภาพของเนื้อหาและการแขงขันกับ

ฉบับอ่ืน การผลิตจึงตองใชเวลาอันสั้น เนื้อหาจึงมีลักษณะสั้น ใชคํายอ คําสั้น เขียนเฉพาะประเด็น

สําคัญ ความบกพรองและการผิดพลาดดานภาษาจึงถือเปนเรื่องธรรมดา แตกตางจากนิตยสารมี

เวลามากในการพิมพ การเตรียมเนื้อหาและขอมูลจึงมีมากกวาทําใหเนื้อหามีความถูกตอง

ครบถวนมากกวาหนังสือพิมพรายวัน เปนตน 

4. ความลึกของเนื้อหา  เนื้อหาขาวสารที่ถูกตองสมบูรณและมีความละเอียดลึกซึ้งยอม 

เปนที่ดีแกผูอานที่ใชเวลาอาน แตในทางปฏิบัติส่ือส่ิงพิมพก็ยังมีขอจํากัด เชนหนังสือพิมพรายวัน

ยอมไมสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งมากนักดวยขอจํากัดเวลา เนื้อที่กระดาษพิมพ จํานวนเนื้อหา

ที่มีหลากหลายประเภท สวนนิตยสารมีเวลาจัดทํามากกวาหนังสือพิมพจึงทําใหพิมพเนื้อหาเรื่อง

เดียวกันไดอยางละเอียดลึกซึ้งมากกวา สําหรับหนังสือเลมจัดวาเปนสื่อส่ิงพิมพที่มีขอจํากัดดานนี้

นอยที่สุด เพราะบางเลมใชเวลาทํานานนับเดือนกวาจะผลิตเสร็จ การนําเสนอเนื้อหาสามารถ 

ใสรายละเอียดเลมละเพียงเรื่องเดียวไดเลยยิ่งทําใหเนื้อหามีความลึกซึ้งมากขึ้น  

5. วิธีการเสนอเนื้อหาขาวสาร  ส่ือส่ิงพิมพจะเปนประโยชนอยางจริงจังกับกลุมผูรู 
หนังสือ  สามารถอานออกได  และตองใชสายตา  ทําใหส่ือส่ิงพิมพแตละประเภทมีการนําเสนอ

เนื้อหาที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพมีการใหขาวสารประจําวันใหรวดเร็วและตื่นเตน จึงมีการใช

อักษรพาดหัวหลายขนาด  และจัดวางอยูในตําแหนงตาง ๆ  สามารถเสนอภาพไดสอดคลองกับ

เนื้อขาว สําหรับนิตยสารมีการนําเสนอเนื้อหาไดอยางนาสนใจทั้งเทคนิคการพิมพภาพ การพิมพสี 

การใชกระดาษพิมพคุณภาพดีกวาหนังสือพิมพ สวนหนังสือเลมจัดเปนสื่อที่ขาดความมีชีวิตชีวา

และไมกอใหเกิดความตื่นเตนแกผูอานมากที่สุด 

6. ความเปนทองถิ่น   การนําเสนอเนื้อหาที่สามารถสรางความรูสึกใกลชิด สนิทสนม 

และเปนกันเองกับผูรับสาร ส่ือส่ิงพิมพจะมีบทบาทของความเปนทองถิ่นนอยกวาวิทยุโทรทัศน 

และวิทยุกระจายเสียง ยกเวนหนังสือพิมพทองถิ่นหรือหนังสือพิมพภูมิภาคที่มีการพิมพจําหนาย

เฉพาะทองถิ่นจังหวัด สวนนิตยสารและหนังสือเลมมีความเปนทองถิ่นนอย วารสารของ

มหาวิทยาลัยในสวนกลางจะมีความเปนทองถิ่นนอยที่สุด 
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7. การแพรหลาย  ส่ือส่ิงพิมพจะมีบทบาทและหนาที่ตอสังคมและผูอานไดมากนอย 

เพียงใดยอมข้ึนอยูกับความสามารถในการแพรหลาย ส่ือส่ิงพิมพที่สามารถแพรหลายไดมากจะ

โดยวิธีใดก็ตาม แสดงวา ผูอานมีศักยภาพที่จะสามารถหาอานไดมากดวย หากพิจารณาแลว

หนังสือเลม ยกเวนหนังสือแบบเรียนมีการแพรหลายนอย หนังสือพิมพสวนใหญไมแพรหลาย 

ทั่วประเทศ นิตยสารยิ่งแพรหลายไดนอย เนื่องจากทั้งวิธีการจัดจําหนายและราคา  สําหรับการ

แพรหลายของสื่อส่ิงพิมพโดยการจัดจําหนายแลว ยังใชวิธีการบอกรับเปนสมาชิกของผูอาน   แต

ในสังคมไทยมีนอย สวนใหญจะซื้ออานตามความชอบและความสนใจเฉพาะเรื่องมากกวา  

การบอกรับเปนสมาชิกจะเกิดขึ้นในหนวยงาน องคการธุรกิจ และหองสมุดตาง ๆ  

8. เศรษฐกิจของสื่อส่ิงพิมพ  เหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ บทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพข้ึน 

อยูกับเศรษฐกิจ สําหรับส่ือส่ิงพิมพที่มีฐานะเศรษฐกิจมั่นคงยอมแสดงบทบาทและหนาที่ตาม

สังคมมอบหมายไดอยางเต็มที่ไมตองกังวลถึงความอยูรอดมากนัก ตรงกันขามกับส่ือส่ิงพิมพที่มี

ฐานะทางการเงินไมดีนัก ก็จะแสดงบทบาทและหนาที่ไมเต็มที่ ขาดความรับผิดชอบ บางครั้งอาจ

ดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ไมคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ขอจํากัดดานผูอาน 
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ “ผูอาน” ทั้งนี้เพราะผูอานจะอานสื่อส่ิงพิมพในสิ่งที่ 

ตนสนใจและติดตาม    คนทําสื่อส่ิงพิมพจึงตองผลิตเนื้อหาโดยคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญเพื่อให 

ถูกใจคนอาน เมื่อมีผูอานมากเทาใดก็มีผลกระทบตอยอดจําหนายสื่อส่ิงพิมพ เมื่อเปนเชนนี้ใน 

การผลิตสื่อส่ิงพิมพใดก็ตามควรมีการกําหนดนโยบายในการเสนอขาวสารและเรื่องราวใหมี 

ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของสื่อส่ิงพิมพ บางกรณีเสนอขาวสารที่ไมเหมาะสม เชน  

เร่ืองเพศ ภาพโป  ทําใหผูอานไมชอบและไมซื้อ  เปนผลทําใหยอดจําหนายที่ลดลง แสดงวาผูอาน

นอยลง ดังนั้นควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายในการนําเสนอขาวสารใหม 

ผูอานเปนปจจัยสําคัญที่จํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพทุกชนิด ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบการรับขาวสารของผูอาน ประกอบดวย บุคลิกภาพ ปจจัยของการ 

ส่ือสาร และลักษณะทางประชากรศาสตรของผูอาน ที่ลวนเปนขอจํากัดบทบาทและหนาที่ของ 

สื่อส่ิงพิมพแตละประเภท 

2. การเขาถึงผูอาน  ความสามารถในการเขาถึงผูอานที่เปนขอจํากัดบทบาทและหนาที่ 

ของสื่อส่ิงพิมพ ไดแก  ความรวดเร็วในการเขาใจเนื้อหา การเลือกและเปนเจาของสื่อของผูอาน 

ความสะดวกของผูอานในการเปดรับเนื้อหา โอกาสในการเลือกเนื้อหา เศรษฐกิจของผูอาน  

การใชเวลาและการพักผอน และจํานวนผูอาน 
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 ดังนั้นทั้งนายทุน ผูใหโฆษณา ระบบการผลิตและการเผยแพร และผูอาน  ตางมีสวนทําให

การกําหนดนโยบายของสื่อส่ิงพิมพมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปนขอจํากัดบทบาทและหนาที่

ของสื่อส่ิงพิมพทั้งหลายดวย 

 

สรุป 
  

 ส่ือส่ิงพิมพนั้นมีบทบาทตอสังคมมนุษยในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน

การศึกษาของประชาชนในแตละสังคม โดยประการแรกสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทที่สําคัญในการพฒันา

การเมืองทั้งในดานการเปนสื่อกลางในการติดตอระหวางรัฐบาลและประชาชน  

การตรวจตราการปฏิบัติงานหนาที่ของรัฐบาล และการใหความรูทางการเมืองแกประชาชน 

 ประการที่สองสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในดานการใหขอมูลขาวสาร

ทางเศรษฐกิจทั้งในดานการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน  และการแจกจาย 

 และสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในแงของการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต รวมทั้งยกระดับความคิดเห็นและรสนิยม

ของประชาชนในสังคม 

 ประการสุดทายสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา การศึกษานั้นมิใชมีเพียงใน

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ เทานั้น เพราะคนเราตองแสวงหาความรูอยูตลอดเวลาเพื่อการ

มีชีวิตที่ดีข้ึน เพื่อประโยชนในการทํางาน เพื่อการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  ดาน 

เพราะโลกของวิทยาการสาขาตาง ๆ กาวหนาอยางรวดเร็วไมมีที่ส้ินสุด การแสวงหาความรู 

จึงจําเปน  และมนุษยสามารถแสวงหาความรูไดจากสื่อส่ิงพิมพ 

 สําหรับหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพนั้นโดยเบื้องตนแลว ส่ือส่ิงพิมพมีหนาที่คือ การใหขาวสาร 

การใหความรู และความบันเทิง นอกจากนี้ส่ือส่ิงพิมพยังทําหนาที่ในการเปนองคการที่ควบคุมทาง

สังคม  สืบสวนและจูงใจ และแสวงหากําไรทางธุรกิจ 

 ในการแสดงบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพใด ๆ  ก็ตามพบวามีขอจํากัดอยู 4 ประการ

ดวยกัน คือ ดานกฎหมาย ดานนโยบายของสื่อส่ิงพิมพที่มีบรรดากลุมนายทุน ผูใหโฆษณา และ

นักการเมือง เขามามีสวนเกี่ยวของ ดานระบบการผลิตและเผยแพร และดานผูอาน เปนปจจัย

สําคัญในการจํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอสังคมอยูตลอดเวลา 
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แบบฝกหัดทายบทที่  4 
 

1.  จงสรุปความหมายของบทบาทหนาทีข่องสื่อส่ิงพมิพ 

2.  จงอธิบายบทบาทของสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีตอการพัฒนาการเมืองพอสังเขป และสรุปบทบาทของ 

ส่ือส่ิงพิมพในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปนเชนใด 

3.  จงยกตัวอยางบทบาทของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจาก 

ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยางบทบาทละ 5 ชนิด 

4.  ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางไรบาง  

5.  ในปจจุบันสื่อส่ิงพิมพมีบทบาทตอการพัฒนาสังคมในลักษณะใดบาง 

6.  คํากลาววาที่วา “ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อหลักในการพัฒนาการศึกษา” ทานเขาใจวาอยางไร 

7.  หนาที่เบื้องตนของสื่อส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง พรอมยกตัวอยางแตละลักษณะมาใหเห็น

ชัดเจนวามีการทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม 

8.  จงอธิบายวิธีของสื่อส่ิงพิมพที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะองคการที่ควบคุมทางสังคม 

9. ในการแสวงหากําไรของสื่อส่ิงพิมพสามารถกระทําไดกี่วิธี อะไรบาง 
10. จงอธิบายขอจํากัดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพวาประกอบดวยอะไรบาง 
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