
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 
 

เนื้อหา 
แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
 ความหมายของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

 ลักษณะของอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

 องคประกอบของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

 ระดับของการเกิดอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

 ประเภทของอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

ปจจัยกําหนดอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
 กลุมของสื่อส่ิงพิมพ 

 ขอมูลขาวสาร 

 การเขาถงึกลุมเปาหมาย 

 ภาวะเศรษฐกจิ 

 ลักษณะของผูบริโภค 

อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตออิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
ทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคล 
ผลของอิทธพิลของสื่อส่ิงพมิพ 

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ 

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคต ิ

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
อิทธิพลของหนังสือพิมพ 

อิทธิพลของนิตยสารและสิ่งพิมพอื่น ๆ 
การใชสื่อสิง่พิมพ 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดําเนินงานทางการเมือง 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดําเนินงานทางธรุกิจ 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถงึแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพและยกตัวอยางปจจัยกําหนด 

อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

2. ระบุอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพและปจจัยที่เปนอุปสรรคตออิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพได 
3. อธิบายถงึทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่สัมพนัธตอส่ือส่ิงพิมพไดถูกตอง 
4. ระบุและยกตัวอยางผลของอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพดานตาง ๆ  ในแตละประเภทได 

5. บอกถึงการใชส่ือส่ิงพิมพใหมีความเหมาะสมไดถูกตอง 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  6 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. แบงกลุมนักศกึษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้
3.1  ระดมความคิดเหน็และยกตัวอยางอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพดานตาง ๆ  

3.2  รวบรวมตัวอยางสื่อส่ิงพิมพที่มกีารใชในลักษณะตาง ๆ  

4. อภิปรายเกี่ยวกับผลของอิทธิพลเชงิบวกและเชิงลบของสื่อส่ิงพิมพในปจจุบัน 

5.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

6.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. ใบงาน 

4. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํใบงานและการนาํเสนอหนาชัน้เรียน 

3. จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 6 
อิทธิพลและการใชสื่อสิ่งพิมพ 

 
เนื่องจากสถาบันสื่อมวลชนเปนสถาบันสงัคมสถาบนัหนึง่ เชนเดยีวกับสถาบันสังคมอื่น ๆ 

เชน พรรคการเมือง สถาบนัการศึกษา สถาบันศาสนา  โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้นการ

ดําเนนิกิจการของสถาบนัสือ่มวลชนอยางเชนสื่อส่ิงพมิพยอมมีผลกระทบตอสังคม และสมาชิก

ของสังคม ในปจจุบนัมักจะมีการกลาวขวัญและวิพากษวิจารณถงึอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพในดาน

ลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กนั้นไดรับอิทธพิลดานลบของสื่อส่ิงพิมพเปนจํานวนไมนอยเมื่อเทยีบกบั

ส่ืออ็เล็กทรอนกิส ดังนัน้ในภาพรวมสื่อมวลชนจงึถูกมองวาเปนผูมอมเมาใหหลงใหลอยูกบั

กามารมณ การผิดศีลธรรม และความชัว่ราย รวมทั้งการสรางรสนยิมต่ํา ๆ ใหแกประชาชน เพราะ

ส่ือมวลชนเปนผูเสนอเรื่องราวเกีย่วกับอาชญากรรม ความโหดรายทารุณ ภาพและเรื่องลามก 

อานาจาร จนทาํใหเกิดการเลียนแบบอยางจากเรื่องราวที่ปรากฎสื่อมวลชน ความรูสึกนึกคิดของ

ประชาชนในประเด็นนีก้็มีสวนถูกอยูบางแตคงไมทั้งหมดเสียทีเดียว เพราะสังคมนั้นยังมีสถาบัน

สังคมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งลวนแลวแตมอิีทธิพลตอทัศนคติและพฤตกิรรมของมนษุยทัง้สิ้น ดงันั้น

อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีตอมนุษยและสังคม จึงเปนอทิธิพลที่มีเงื่อนไขและขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ  

มาประกอบกนัหลายดาน  

 

แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
 แนวคิดเกี่ยวกบัอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพนัน้ประกอบดวยความหมาย ลักษณะของอทิธิพล

ของสื่อส่ิงพมิพ องคประกอบและระดับของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึ้น  ตลอดจนปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดหรือสรางอิทธิพลของสื่อส่ิงพมิพ 
 ความหมายของอิทธิพลสือ่สิ่งพิมพ 

ธีรภัทร เสรีรังสรรค (2539, หนา 377) ไดกลาววา “อิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพหมายถงึ

ความสัมพนัธที่เกิดขึ้นระหวางผูกระทําการกับผูถูกกระทําการในลักษณะที่ผูถูกกระทําการลงไปจะ

โดยเจตนาหรอืไมเจตนาก็ตาม โดยผานสือ่ส่ิงพิมพ อันมีผลใหผูถูกกระทําการมีการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมหรือทัศนคติเปนไปตามความมุงหมายหรือสอดคลองกับผูกระทําการ” 

สุพิณ ปญญามาก (2545, หนา 290) ไดกลาววา “อิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพ หมายถงึ ภาวะ

ที่ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเสนอขาวสารหรือความคิดเห็นของสื่อส่ิงพมิพ ไมวาจะเปน 

ทัศนคติ พฤตกิรรม ปฏิกิริยาสนับสนุนหรอืคัดคานของปจเจกชน กลุมบุคคล หรือสังคม” 
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จากความหมายขางตนทําใหทราบวาสื่อส่ิงพิมพมีอิทธพิลตอบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคม

ซึ่งไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ทีม่ีความสอดคลองกับความคิดเห็นของบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคม

โดยผานสื่อส่ิงพิมพนัน่เอง และการที่ส่ือส่ิงพิมพมีอิทธพิลตอผูอาน เพราะสื่อส่ิงพมิพมีจุดเดนใน

ลักษณะที่สามารถเก็บเก็บไวไดนาน ใหรายละเอียดไดมาก นํามายอนอานซ้าํได สามารถเสนอ 

ขาวสารในรูปของขาว ภาพ ตัวเลข สถิต ิ แผนผงั และแผนภูมิซึ่งอาจเปนขอมูลดิบ หรือขอมูลที่มี

การปรุงแตงดวยสํานวนทําใหนาอานมีการเสนอความคดิเห็น เสนอแนะ หรือใหความรูความเขาใจ

ใหแกประชาชนผูอานได  ขาวสารและขอมูลที่เสนอผานสื่อส่ิงพิมพถามีน้าํหนักในเชิงบวกก็อาจทํา

ใหผูอานเกิดความนาเชื่อถือและคลอยตามไดมากขึ้น  แตส่ือส่ิงพิมพมีอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบไดเสมอเพราะผูรับสารแตละคนมีระดับความสามารถในการรบัรูและเขาใจที่แตกตางกัน  

อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพจะเกดิขึ้นมาไดนัน้ มีดังนี ้(ชาญชัย สัญพึง่, 2544,หนา 14) 

 1.  เกิดจากความสมัพนัธทัง้ 2 ฝาย คือความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล สมาคม 

องคการ สถาบันหรือรัฐก็ได หรือกลาวอีกนัยหนึง่ไดวา เปนความสัมพนัธระหวางผูกระทํากบั 

ผูถูกกระทําการ 

2. ผลของความสัมพันธดังกลาวนั้นกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทีน่ีห้มายถึง 
อัชฌาศัยหรือทาทีที่แสดงออกใหปรากฎเหน็ไดอยางชัดเจน สวนการแสดงออกที่เห็นไดไมชัดเจน 

เชน ความเชื่อ ความรูสึก ความนกึคิดนัน้จะใชคําวา ทัศนคติ แทน 

3. พฤติกรรมหรือทัศนคติที่มกีารเปลี่ยนแปลงของผูถูกกระทําการนัน้ยอมเปนไปไดหลาย 

ทิศทางทั้งเพราะผูถูกกระทาํการยอมมเีจตนารมณเปนของตนเองรวมทั้งไดรับคานยิม การปลูกฝง

อบรมกลอมเกลาทางสงัคมที่แตกตางกันดังนัน้ พฤติกรรมหรือทัศนคตจิึงอาจเปนไปไดทั้งประเภท

คลอยตาม หรือตอตานผูกระทําการได 

4. พฤติกรรมหรือทัศนคติที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงของผูถกูกระทําการนั้นเปนไปตาม 

เจตนารมณหรือความมุงหมายของผูถูกกระทําการ 
ลักษณะของอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
จากความหมายขางตนอทิธพิลของสื่อส่ิงพิมพมีลักษณะ 4 ประการดังตอไปนี้  

(สุพิณ ปญญามาก, 2545, หนา 290) 

1. สรางความรูความเขาใจ โดยสื่อส่ิงพิมพจะมีการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางละเอียด

ทั้งที่เปนขอมลูดิบและขอมูลที่ปรุงแตง ทาํใหผูอานมีความรูความเขาใจประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน 

ประกอบกับผูอานสามารถนาํสื่อส่ิงพิมพมาอานซ้ําไดหลายครั้ง ยอมทําใหส่ือส่ิงพมิพมีอิทธิพลตอ

ความรูความเขาใจสูง 
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2. สรางกระแสใหคลอยตาม  ส่ือส่ิงพิมพมีการใชสํานวนภาษาและลีลาการเขียนที่ชวน 

อาน  มีการใชรูปภาพประกอบและขอมูลหลักฐานที่ด ี รวมทัง้การนาํเสนอขอมูลหรือความคิดเหน็

ในเชิงเปรียบเทียบเปนการโนมนาวใจหรือชักจูงใจใหผูอานเกิดทัศนคติที่ดีและคลอยตามไดมาก  

3. เกิดปฏิกิริยา  ส่ือส่ิงพิมพมีการนําเสนอขาวสารขอมูลหรือความคิดเหน็ในเชิงที่ม ี

ความแตกตางจากแนวปฏิบตัิหรือบรรทัดฐานของสงัคมเดิมที่เคยปฏิบตัิกันมา ซึง่แนวคิดใหมหรือ

แนวปฏิบัติใหมนี้อาจมีผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดหรือแนวทางการปฏิบัติของบุคคล กลุมบุคคล

ของสังคมในลกัษณะที่อาจเห็นดวยหรือคัดคาน นําไปสูประเดน็การวิพากษวิจารณและสราง

ประชามติตอไป 

4. สรางความวาดหวัง  ส่ือส่ิงพิมพมีการนําเสนอขาวสารทีส่รางมโนคติหรือความฝนให 
กับผูอานโดยเฉพาะถึงโอกาสที่ดีในอนาคต ความกาวหนาของการพฒันา ชื่อเสยีงเกยีรติยศใน

สังคม ความสาํเร็จของบุคคลหรือองคการตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทําใหผูอานเกิดความฝน ความหวัง 

หรือความตองการที่จะมีสวนรวมและปฏิบัติตามสิ่งที่ไดรับขาวสารขอมลูจากสื่อส่ิงพมิพนัน้ได 
 องคประกอบของอิทธิพลของสื่อสิง่พมิพ 
 อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพจะมมีากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับองคประกอบที่เกี่ยวของไดแก 

องคกร ขอมูลขาวสาร ประเภทของสื่อส่ิงพิมพ และผูอานซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 

1.  องคกร ซึ่งเปนผูกระทาํหรือส่ังการ ส่ือส่ิงพิมพจะมีอิทธพิลตอผูอานมากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับปจจัยตอไปนี้ 

1.1 ความใกลชิดกบัประชาชน ประชาชนที่เปนพนักงานขององคกร     ยอมใหความ 

สนใจเรื่องราวตาง ๆ ขององคกร ส่ือส่ิงพมิพขององคกรจึงมีบทบาทและอิทธพิลตอการปฏิบัติงาน

ของพนกังาน สวนประชาชนที่อยูนอกองคกรอาจจะมีความสนใจองคกร แตจะมีความสนใจที่

ระดับแตกตางกันออกไปในแตละกลุม 

1.2 ภารกิจหนาทีท่ี่เกี่ยวของกบัประชาชนและสังคม องคกรที่มีภารกิจตอความเปน 

อยูของประชาชนและสังคมยอมไดรับความสนใจที่จะตดิตามขาวสารขององคกรมากกวาองคกรที่

ไมมีบทบาทกระทบตอประชาชน 

1.3 การใหความสาํคัญตอการประชาสัมพนัธ การเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ผาน 

ส่ือส่ิงพิมพอยางตอเนื่องและครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมยอมทาํใหเกิดความรูความเขาใจ

คลอยตามหรอืปฏิกิริยามากขึ้น 

1.4 การสรางความนาเชื่อถือแกสังคม เชน องคกรมีการจัดทาํโครงการเพื่อสังคม  

การใหการสนบัสนุนชวยเหลือกันและกนั เปนตน  



 198 

2. ขอมูลขาวสาร  ขอมูลขาวสารที่มีอิทธพิลตอผูอานมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับวา 

ขอมูลเหลานัน้มีผลกระทบและเกี่ยวของกับประชาชน มีเนื้อหาขาวสารสอดคลองกับความคิดเห็น

และความเชื่อของกลุมเปาหมาย  มีการใชสํานวนภาษางาย ๆ  สรางความกระจางชัดที่เปน

รูปธรรม และขาวสารที่นาํเสนอมีความทนัสมัยและเหมาะสมกับกาละเทศะ  ลักษณะขาวสาร 

เชนนีย้อมมีอิทธิพลตอผูอานมากกวาลักษณะของขาวสารที่ตรงขามกัน 

3. ประเภทของสือ่ส่ิงพิมพ  ส่ือส่ิงพิมพมหีลายประเภทแตละประเภทมวีัตถุประสงคที ่
แตกตางกนั รวมทัง้สงผลตอการกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคและกลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน  

4. กลุมเปาหมาย  เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากสื่อส่ิงพมิพ  เปนกลุมที่กําหนดอิทธพิล 

ของสื่อส่ิงพมิพได เพราะการที่จะวัดวาสื่อส่ิงพิมพมีอิทธพิลมากนอยเพียงใด ก็สามารถวัดได 

จากปฏิกิริยาตอบสนองหรือผลสะทอนกลับของกลุมเปาหมายหรือผูรับสารที่เปนผูอานนั่นเอง 
 ระดับของการเกิดอิทธิพลของสื่อสิง่พมิพ 
 อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะของสื่อส่ิงพมิพเนื้อหาของขาวสาร 

และความถี่ของการใชส่ือส่ิงพิมพ 

 1.  ลักษณะของสื่อส่ิงพิมพ  ส่ือส่ิงพิมพมหีลายประเภทแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตาง

กัน และสงผลตอการสรางอิทธิพลตอผูอานที่แตกตางกัน เชน หนงัสือพิมพรายวนั ยอมมีอิทธพิล

ตอผูรับสารไดมากและกวางขวางกวา ยิง่มีการนาํเสนอขาวสาร ภาษาทีห่วือหวา ยอมมีอิทธพิลตอ

การสรางกระแสสังคมไดงาย  สวนหนงัสอืพิมพรายคาบ มีการนาํเสนอขาวสารที่เนนขอมูล เหตุผล 

ใชภาษาเรยีบงาย ยอมมีอิทธิพลในการรับรูและความเขาใจสูง เปนตน 

2. เนื้อหาของขาวสาร  ส่ือส่ิงพมิพทีเ่สนอขาวสารเที่ยงตรงและถูกตองจะมีน้ําหนัก 

ทําใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางอทิธิพลในระดับที่ตางกัน    โดยเฉพาะหนังสือพมิพเชงิปริมาณ

ที่มีการนาํเสนอขาวสารกระทบตอผูอาน จะสรางอทิธพิลไดเร็วแตไมถาวร เพราะมขีาวใหม ๆ ที่

เกิดขึ้นในแตละวัน  สวนนิตยสารเชิงวิชาการจะมีระดับการเกิดอิทธพิลสม่ําเสมอ เพราะเปนความรู

ที่มีหลกัฐานจากการคนควาจากผูเขียนทีม่ปีระสบการณ  เปนตน 

3. ความถี่ในการใชส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือส่ิงพมิพทีม่ีการออกเผยแพรอยางสม่ําเสมอ จะม ี

ระดับอิทธิพลสูงกวาสื่อส่ิงพมิพทีเ่ผยแพรตามโอกาส เชน หนงัสือพมิพรายวันยอมสรางอทิธิพลได

เร็วกวาหนังสอืพิมพรายคาบ หรือนิตยสารรายปกษยอมสรางอทิธิพลไดเร็วกวานติยสารรายเดอืน

หรือรายสามเดือน เปนตน 
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ประเภทของอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
ธีรภัทร  เสรีรังสรรค (2539, หนา 381) กลาววา การจาํแนกประเภทอทิธิพลของ 

ส่ือส่ิงพิมพไดออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี ้

1. ไมมีอิทธพิล หมายถงึ ส่ือส่ิงพิมพไดทาํลงไปเพื่อใหผูอานเกิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

หรือพฤติกรรม แตไมบังเกิดผล เชน หางสรรพสนิคาแหงหนึง่โหมโฆษณาเพือ่ดึงดูดลูกคาโดย

โฆษณาหนาพเิศษในหนงัสือพิมพ ปรากฏวาสถิติลูกคาที่มาซื้อสินคาก็ไมเพิ่มข้ึน แสดงวาการลง

โฆษณาหนาพเิศษไมเหมาะสมกับการโฆษณาของหางสรรพสินคาเพราะไมมีอิทธิพลตอลูกคา 

2. อิทธิพลเบี่ยงเบน เมื่อส่ือส่ิงพิมพไดกระทาํการแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 

หรือทัศนคติไมตรงกับเจตนาของสื่อส่ิงพมิพนัน้ เชน หนงัสือพมิพเชิญชวนประชาชนไปลงคะแนน

เสียงเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยกาเครื่องหมาย  กับเบอรที่ตองการเลือก ปรากฏวา

ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตกาเครื่องหมาย  ทับเบอรที่ตองการเลือกทําใหบัตรเสยี

เปนตน 

3. อิทธิพลในทางลบ  ไดแก  การกระทาํของสื่อส่ิงพิมพที่ตองการใหผูอานเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติ แตผูอานไดเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามไมสอดคลองกับ

ความตองการของสื่อส่ิงพมิพนัน้ 

4. อิทธิพลในทางบวก เปนอิทธิพลเมื่อส่ือส่ิงพิมพไดเสนอขาวแลวทําใหผูอานเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนทศันคติตามที่ส่ือส่ิงพิมพนัน้ตองการ 

      ดังนั้นในการพิจารณาวาสื่อส่ิงพิมพมีอิทธิพลตอผูอานในดานใด ใหเราพจิารณาถึง  

“ผลรวม” (net effect) คือ เมื่อหักลบระหวางความพยายามใชอิทธิพลกับปฏิกิริยาตอตานแลว  

ถาความพยายามนั้นลมเหลวก็ถอืวาไมมอิีทธิพล  

 
ปจจัยกําหนดอิทธิพลของสื่อสื่อสิ่งพิมพ 
 ปจจัยที่เปนตวักําหนดอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพมีดังนี ้

กลุมของสื่อสิ่งพิมพ  ซึ่งแบงออกได 2 กลุมดังนี ้

1.  กลุมส่ือส่ิงพิมพที่ควบคมุได  คือส่ือส่ิงพมิพขององคกรทีจ่ัดทําขึ้นมาเพือ่เผยแพร 

เนื้อหาขาวสารขององคกรตอกลุมเปาหมาย  องคกรสามารถกําหนดประเภทของสื่อส่ิงพิมพ 

กําหนดเนื้อหา และระยะเวลาในการเผยแพร  เพื่อทําใหองคกรไดรับประโยชนมากที่สุด  ดงันัน้

กลุมส่ือส่ิงพิมพนี้จงึมีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายหลกัขององคกรและผูเกี่ยวของ 
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2.  กลุมส่ือส่ิงพิมพตลาด  คอืส่ือมวลชนซึง่มีการพิมพหรือเผยแพรในทองตลาด โดย 

ผูจัดทําหรือเจาของเปนบุคคลภายนอกองคกร สวนใหญเอกชนเปนเจาของ มีอิสระ ควบคุมไมได 

ดังนัน้กลุมส่ือส่ิงพิมพนี้จึงมอิีทธิพลตอประชาชนทัว่ไป เพราะสามารถเลือกขาวสารพิมพไดเอง มี

การเสนอความคิดอิสระ จึงไดรับความเชือ่ถือและมีอิทธิพลตออารมณของผูอานคอนขางสงู 

ขอมูลขาวสาร  ลักษณะของขอมูลขาวสารเปนปจจัยทีท่ําใหเกิดอิทธพิล    แตจะเปน 

อิทธิพลทางดานความคิด เหตุผล และความนาเชื่อถือ  เชน ขอมูลที่เปนตัวเลข สถติิ มีอิทธิพลใน

การวิเคราะหหาเหตุผล และขอสรุป  สวนสารคดีใหความรูเร่ืองตาง ๆ มีอิทธพิลในการโนมนาวใจ

และพฤติกรรม  สําหรบับทความแสดงความคิดเหน็ในลกัษณะตาง ๆ  มีอิทธพิลในการโนมนาวใจ

สูง  รวมทั้งภาพ จะมีอิทธิพลในการสรางอารมณ ความเพลิดเพลนิและคลอยตาม เปนตน  

การเขาถึงกลุมเปาหมาย  ส่ือส่ิงพิมพทีม่ีการกระจายไปถึงกลุมเปาหมายไดอยาง 

กวางขวาง ยอมทําใหเกิดอทิธิพลกวาง ยิ่งทาํสื่อส่ิงพมิพมีความสอดคลองกับความตองการของ

หรือความสนใจของกลุมเปาหมาย ก็จะยิง่สรางอิทธิพลตอกลุมเปาหมายในปริมาณมากขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจ  หากสื่อส่ิงพิมพอยูในชวงสภาพเศรษฐกิจดียอมทําใหมีงบประมาณ 

พอเพียงในการผลิตสื่อส่ิงพมิพและใชส่ือส่ิงพิมพไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทําใหสามารถ

กระจายขาวสารไปถึงกลุมเปาหมายไดครอบคลุม 

ลักษณะของผูบริโภค   ผูรับสารหรือผูบริโภคสื่อส่ิงพิมพนัน้จะมีระดบัของการรับรูและ 

พฤติกรรมที่แตกตางกนั บางคนสนใจสื่อส่ิงพิมพฉบับนีเ้พียงฉบับเดียว แตบางคนแสวงหาขาวสาร

เพิ่มเติมจากหลายฉบับหลายประเภท  

 
อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 

ส่ือส่ิงพิมพเปนเครื่องมือส่ือสารของสังคมซึ่งชวยใหคนในสังคมมีความเขาใจกนัและอยู 

รวมกันอยางสนัติสุข ในฐานะที่ผูผลิตสื่อส่ิงพิมพเปนหนวยหนึ่งของสังคมก็ตองจําเปนที่ตองใส

ใจความเคลื่อนไหวของสังคม และถายทอดความรูสึกนั้นออกมาทางสื่อส่ิงพิมพ ดังนัน้สื่อส่ิงพมิพ

กับสังคมจงึมบีทบาทและอทิธิพลตอกัน  

สุรัตน  นุมนนท (2539, หนา 168)  ไดกลาวถงึอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอสังคม ดังนี ้

1. ส่ือส่ิงพิมพเปนเครื่องมือส่ือสารของสังคม ซึ่งชวยใหประโยชนทางการศึกษา ทาํให 

เกิดความรูกวางขวาง 

2. ชวยทําหนาที่เปนสื่อบันทึกสภาพสังคม คานิยม วัฒนธรรม ความเชื่อถอืตลอดจน 

ชีวิตความเปนอยู 
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3. ชวยในการโฆษณาประชาสมัพันธขาวสารทั้งในภาคธุรกจิเอกชนและภาครัฐบาล 

4. เปนสื่อในการชวยเรียกรองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคเพื่อใหมกีารเปลี่ยน 

แปลงสังคมไปในวิถทีางที่ถูกตองยุติธรรม  

คมสัน อุดมเสวี (2541, หนา 155) ไดกลาวถงึอทิธพิลของสื่อส่ิงพิมพตอสังคม พอจะ

นํามากลาวไดดังนี ้

1. เปนสื่อทีม่ีอิทธิพลเฉพาะหมูคนที่อานหนงัสือออก ซึง่สวนใหญจะเปนคนที่อาศัยอยูใน 

เมืองมากกวาในชนบท  แตในปจจุบันจํานวนผูที่อานหนังสือออกมีมากขึน้และกระจายออกไปสู

ชนบทเพิ่มข้ึน 

2. เปนสื่อทีม่ีลักษณะเปนเอกสารถาวร ผูอานมีโอกาสทบทวนทาํความเขาใจไดตาม 

ตองการ และสามารถถายทอดขอมูลตอเนื่องไปยงับุคคลอ่ืนไดไมมีที่ส้ินสุดจนกวาสิ่งพิมพนัน้จะ

ชํารุด ซึง่แตกตางจากวทิยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน หรือภาพายนตร  เมื่อนาํเสนอขอมูลแลว

เสียงและภาพจะจางหายไป 

3. เปนสื่อทีม่ีอิทธิพลตอการถายทอดความรู เหตุการณ ประเพณี และวฒันธรรม  

จากยุคหนึง่ไปสูอีกยุคหนึ่งไดดีกวาสื่อชนดิอื่น  โดยสามารถรักษาความเทีย่งตรงไวไดเหมือนเดิม 

4. เปนสื่อทีม่ีอิทธิพลในการสรางประชามติในเรื่องตาง ๆ  ไดดี โดยเฉพาะการตอตาน 

ทางการเมือง เชน การเลอืกตั้งสกปรกในป พ.ศ. 2500 และเหตุการณในวนัที่ 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2516 ที่เปนเชนนีก้็เนือ่งจากหนังสือพิมพสวนใหญเปนของเอกชน จึงอาศัยความพอใจของ

ประชาชนมากกวาวิทยุกระจายเสียง หรือวทิยุโทรทัศนซึ่งสวนใหญเปนของรัฐบาล 

     อยางไรก็ตามอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพจะเปนอยางไร ยอมข้ึนอยูกับสภาพสังคมในแต 

ละสมัยที่ตางก็เกื้อกูลซ่ึงกนัและกัน มีความสัมพันธระหวางสงัคมกบัส่ือส่ิงพิมพ ในการที่สังคมใช

ประโยชนจากสื่อส่ิงพิมพมาถายทอดความคิด ประสบการณ ทําใหเกิดสื่อส่ิงพมิพเปนจํานวน

มากมายหลายประเภทใหเลือกใช ทาํใหบุคคลที่ใชส่ือส่ิงพิมพเกิดสติปญญา และความสามารถ 

ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและสังคมของตน กอใหเกดิการดําเนนิวถิีชีวิตไปในทางที่ดีตอกนั 

อันเปนหนทางสรางสรรคสังคมสวนรวมนัน่เอง 
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ปจจัยที่เปนอุปสรรคตออิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ 
 การเกิดอิทธิพลของสื่อส่ิงพมิพสามารถเกดิขึ้นไดในตัวบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคมที่

ระดับและลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยอาจมีปจจัยที่เปนอุปสรรคตออิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

ในฐานะสื่อมวลชนดังตอไปนี้ (ปรมะ สตะเวทนิ, 2540, หนา 142-144) 

อิทธิพลของสื่อมวลชนทีม่ีตอประชาชน  ส่ือมวลชนมีอิทธพิลตอประชาชนไมใช

โดยตรง แตเปนอิทธพิลโดยออม  เพราะมปีจจัยตาง ๆ ที่สกัดกัน้อิทธพิลของสื่อมวลชน ไดแก 

1. ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (predispositions)  

     ผูรับสารของสื่อมวลชนประกอบไปดวยประชาชนซึ่งมีการติดตอกนั และประชาชน 

เหลานี้กย็ังเกีย่วของติดตอและเปนสมาขิกของสถาบนัสังคมตาง ๆ จึงทาํใหประชาชนเหลานีม้ี

ความคิดเหน็ มีคานยิม และมีความโนมเอียงที่จะประพฤติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน ทัศนคติ 

ความคิดเหน็ และพฤติกรรมเหลานี้ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากการคบหาสมาคมกับคนอ่ืนและ

จากสถาบันสงัคมที่ตนเปนสมาชิก เมื่อบุคคลผูนั้นสัมผัสกับส่ือมวลชน เขากน็าํทศันคติ คานิยม 

และพฤติกรรมเหลานี้ติดตวัมาดวย 

2. การเลือกของผูรับสาร  (selective process) 

ความมีใจโนมเอียงของผูรับสารมีอิทธพิลตอบุคคลทั้งกอนและในขณะที่บุคคลผูนัน้ 

ใชส่ือมวลชน ความมีใจโนมเอียงจะเปนตวักําหนดวาบคุคลนี้ควรจะอาน  ส่ิงใด จะตีความหมาย

ส่ิงนัน้อยางไร ประชาชนจะเลือกรับสารทีส่อดคลองกับความคิดเหน็และความสนใจของตนและจะ

หลีกเลี่ยงไมยอมรับสารที่ไมสอดคลองหรือที่ขัดแยงกับความคิดเหน็ และความสนใจของตน  

ในการตีความหมายของสารก็เชนเดยีวกนั ประชาชนจะตีความสารทีต่นอานตามความเชื่อ  และ

คานิยมที่ตนมอียูเดิม ในทํานองเดียวกนัประชาชนกจ็ะเลือกจดจําเฉพาะสิง่ที่สนบัสนุนความคดิ

และความเชื่อของตน 

3.  อิทธพิลของบคุคล 

     อิทธพิลของสื่อมวลชนเปนไปโดยออม เนื่องจากขาวสารจากสื่อมวลชนไมไดไปถึง 

ประชาชนทัว่ไปในทนัท ี หากแตตองผานขั้นตอนอยางนอยที่สุดสองขั้นตอน และแตละขั้นตอนนั้น

จะมีบุคคลเปนตัวแทรกเพื่อทําหนาที่ในการถายทอดขาวสารไปยังประชาชนคนอืน่ ๆ ในชุมชนหรอื

ในสังคม บุคคลที่ทาํหนาที่ดงักลาวเรียกวา “ผูนาํความคิดเห็น” (opinion leaders) 
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ทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคล 
 ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับอิทธพิลของบุคคลทีสํ่าคัญมีอยู 3 ทฤษฎี ดงันี ้

1.  ทฤษฎีเข็มฉีดยา หรือการสื่อสารแบบขั้นตอนเดียว (hypodermic needle modle) 

     ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่เกาแกมีสาระสําคญัวา ส่ือมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงตอประชาชน 

เพราะขาวสารที่เสนอทางสื่อมวลชนสามารถไปถึงประชาชนไดโดยตรง ไมตองผานบคุคลใดบุคคล

หนึง่ ทั้งนี้ประชาชนไมมีความเกีย่วของกนั   ดงันัน้จึงไมไดรับอิทธพิลจากบุคคลอื่นและเมื่อคน

เหลานี้ไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนจึงไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลโดยตรง 

  

                                                 

                                            

สื่อมวลชน 

                                                                     ขาวสาร 

 
สื่อมวลชน  

 

2. ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขั้นตอน (two-step flow of communication) 

ทฤษฎีจะกลาวถึงวาประชาชนแตละคนนัน้มีการติดตอซ่ึงกนัและกนัในชีวิตประจาํวนั  

และเปนสมาชกิของสถาบนัสังคมตาง ๆ คนแตละคนมกีารใชส่ือมวลชนไมเทากนั และมีอิทธพิลใน

การเปนผูนําไมเทากัน ในสังคมแตละสังคมหรือในชุมชนแตละแหง จะมีบุคคลซึ่งเปนผูนาํความ

คิดเห็น ทําหนาที่ในการเปนผูถายทอดขาวสารจากสื่อมวลชนไปยังประชาชนคนอื่น และมีอิทธิพล

ตอความคิดและการตัดสินใจของประชาชนคนอืน่ดวย 

 

สื่อมวลชน  

  

ผูนําความคิดเห็น 
ขาวสาร  

 

 

ประชาชน 
ขาวสาร 
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3. ทฤษฎีการสื่อสารแบบหลายขั้นตอน (multi- step flow of communication) 

ในการถายทอดขาวสารจากประชาชนไปยงัประชาชนนั้น ผูนาํความคิดเห็นยังไดรับ 

ขาวสารผานมาทางบุคคลอืน่อีกดวย  

จากทั้ง 3 ทฤษฎีขางตนทําใหทราบวาการกระจายขาวสารของขาวสารแบบสอง 

ข้ันตอนและหลายขั้นตอน รวมทัง้อิทธพิลของผูนาํความคิดเห็นตอความคิดและการตัดสินใจของ

ประชาชนจึงแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสือ่มวลชนเปนไปโดยออมเพราะถูกสอดแทรกโดยอิทธิพล

ของบุคคล  ในการศึกษาถงึอิทธิพลของสื่อส่ิงพมิพที่มีตอบุคคลโดยตรงหรือโดยออมสามารถ

กระทําไดโดยประยุกตใชจากทฤษฎีขางตนเพราะสื่อส่ิงพิมพจัดวาเปนสื่อมวลชนแขนงหนึง่ 

 

ผลของอิทธิพลของส่ือส่ิงพิมพ 
 ส่ือส่ิงพิมพเปนชองทางของการถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูอาน เมือ่ผูอานไดรับรูขอมูล

ขาวสารซึง่จะทําใหมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และ 

พฤติกรรม  รวมทั้งการเปลีย่นแปลงการเมอืง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพตอกระบวนการตัดสินใจ 
 จากการที่ส่ือส่ิงพิมพเปนชองทางของการถายทอดขอมูลขาวสารไปสูผูรับสาร ดังนัน้เมื่อ 

ผูรับสารไดรับรูขาวสารซึ่งมอิีทธิพลตอความคิดเหน็ของบุคคลก็สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งได โดยสื่อส่ิงพมิพทีม่ีอิทธพิลตอกระบวนการตัดสินใจแบงออก

ไดเปน 2 กลุม คือ ส่ือส่ิงพิมพตลาดกับส่ือส่ิงพิมพองคกร 

1. ส่ือส่ิงพิมพตลาด เปนสื่อส่ิงพิมพที่วางจําหนายในตลาด พิมพเผยแพรเพื่อการคา  จะ 

มีเนื้อหาหลากหลายหรือเนนเฉพาะเรื่อง บางประเภทใหความรู บางประเภทใหความบันเทิง บาง

ประเภทใหความคิดเหน็  ดังนัน้อิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพตลาดจึงแตกตางกนัออกไปขึ้นอยูกบั

ประเภทของสือ่ส่ิงพิมพ เชน  หนงัสือพิมพ จัดไดวาเปนสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ 

ผูรับสารทั่วไปไดมากกวาสื่อส่ิงพิมพชนิดอื่น เพราะหนังสือพิมพมีวธิีการเสนอขาวสารและความ

คิดเห็นที่ดึงดดูและเราความสนใจ ขาวสารตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ ทําใหคนคลอยตามไดงาย  

โดยเฉพาะการพาดหวัขาว มักจะสรางความตื่นเตน และเราใจชวนใหติดตาม  ความคิดเห็นของ

นักเขียนประจาํและบรรณาธิการทีม่ีตอประเด็นใดประเดน็หนึ่งเกิดขึ้นอยางสด  รอน และมีความ

นาสนใจของสงัคมสวนรวม นาํไปสูทําใหเกิดความคดิรวมในประเด็นนัน้ตอสาธารณะ สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง 
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     สําหรับนิตยสาร จะมีอิทธิพลตอการตดัสินใจของผูรับสารที่เปนกลุมสตรี แมบานและ 

เยาวชน เพราะสวนใหญนิตยสารเปนสิง่พมิพที่ใหความรูและความบนัเทงิ นิตยสารสวนใหญมกีาร

นําเสนอเนื้อหารขาวสารทั้งทั่วไปและเฉพาะกลุมเปาหมาย ดงันัน้อิทธิพลของนิตยสารจึงแตกตาง

กันไปโดยขึ้นอยูกับระดับความสนใจของเนื้อหาและกลุมเปาหมาย ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกนักับ

หนงัสือพมิพเพราะผูอานสวนใหญเปนผูทีม่ีบรรทัดฐานทางสังคมของตัวเองอยูแลว หากเนื้อหา

สาระของนิตยสารสอดคลองกับความรูสึกหรือบรรทัดฐานกลุม อิทธิพลของนิตยสารที่มีตอการ 

ตัดสินใจก็จะมีมากกวาเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับความเชื่อถือหรือบรรทัดฐานของกลุมผูอาน  

     นอกจากนีว้ารสารวชิาการที่เปนสิ่งพิมพเฉพาะเนนกลุมวิชาชีพและผูมีความรู จะมี

อิทธิพลตอตัดสินใจทางดานวิชาการคอนขางสงูเชนเดียวกับหนังสือเลมที่ใหความรู และขอเท็จจริง

ทางวิชาการ โดยเฉพาะกับกลุมเยาวชนทีเ่ปนนกัเรียน นกัศึกษา  สําหรับหนังสือเลมประเภท

บันเทงิจะมีอิทธิพลในเชิงลอกเลียนแบบหรอืกําหนดพฤติกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาในเลม 

     ดังเชนการศึกษาความคดิเห็นสรางสรรคกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอานหนงัสือการตูน

ญี่ปุนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 ในจังหวัดชลบุรี พบวานกัเรียนที่มีระดับความคิด

สรางสรรคสูง ปานกลาง   และต่ํา จะมีพฤติกรรมการอานหนงัสือการตูนญี่ปุนไมแตกตางกัน 

ยกเวนกลุมนกัเรียนที่มีระดบัความคิดสรางสรรคสูงจะรอยละการอานหนังสือการตูนมากกวา แต

ถาอานจะใชเวลาอานมากและอานนานกวาอีก 2 กลุม  นอกจากนัน้ยังมีรอยละของความเชื่อถอื

วาเรื่องราวในหนงัสือการตูนญี่ปุนจะเกิดขึ้นไดในชีวิตจริงสูงกวาอีก 2 กลุม ดังนั้นเพื่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อหรือผลิต ตลอดจนผูรับลิขสิทธิ์มาเพื่อเปลี่ยนแปลงจาํหนาย วาหนงัสือการตูนนั้นมี

ความสาํคัญยิง่ในการเสริมสรางความคิดสรางสรรค สติปญญา และพฤติกรรม จึงตองมีจิตสํานกึ

ตอสังคมในการนําเสนอสื่อดังกลาวเพื่อเยาวชนของชาติตอไป (วาริน แววชาญ, 2538) 

2.  ส่ือส่ิงพิมพขององคกร  เปนสื่อส่ิงพมิพที่ควบคุมได  เพราะองคกรสามารถเลือกสรร

เนื้อหาทีเ่ปนประโยชนตอองคกร ใชสํานวนภาษาที่โนมนาวใจและชักจูงใจใหคลอยตาม การจัด 

รูปเลมใหสะดดุตานาสนใจที่จะเปดอาน  รวมทัง้สามารถจัดพิมพส่ือส่ิงพิมพไดหลายประเภทตาม

ลักษณะของกลุมเปาหมายขององคกร เชน วารสารองคการ ไดแก หนังสือพิมพ จดหมายขาว และ

นิตยสาร หรือเอกสารขององคกร ไดแก แผนปลิว โปสเตอร แผนพบั จุลสาร อนุสาร หนงัสือเลม 

และวารสารทางวชิาการ  

     ส่ือส่ิงพมิพองคกรยอมมอิีทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันออกไป วารสาร

องคกรจะมีอิทธิพลตอพนักงานมากกวาบคุคลทั่วไปเพราะไดรับอยางสม่ําเสมอ สําหรับเอกสาร 
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องคกรคอนขางมีอิทธิพลตอทั้งพนกังานและบุคคลทั่วไปเพราะมีการใหเนื้อหาขาวสาร ความรู 

ภายในกิจการอยางละเอียดและนาเชื่อถือ   
 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพตอการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
 ส่ือส่ิงพิมพ โดยเฉพาะหนงัสอืเรียน ตาํรา มีอิทธพิลตอการสรางความรูเบื้องตน และ 

รายละเอียดตาง ๆ และจากความรูทาํใหเกิดทัศนคติทีม่คีวามรูสึกนึกคิด ผูกพันตอเร่ืองใดเรื่องหนึง่ 

ซึ่งทัศนคติคอนขางมีลักษณะถาวร  และเมื่อเกิดความรูและทัศนคติจะทําใหเกดิพฤติกรรมการ

แสดงออกปรากฎใหเหน็ แตอยางไรก็ตามพึงระวังการเกดิความรู ทัศนคติและพฤตกิรรมในเชิงลบ

หรือไมพึงประสงคตอบุคคลและสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมจากสื่อส่ิงพิมพข้ึนอยูกับปจจัย 

หลายอยาง รวมทัง้เงื่อนไขตาง ๆ มากมาย คงไมมีส่ือส่ิงพิมพใดสามารถเปลี่ยนแปลงความรู  

ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและสังคมไดทันท ีนอกจากมีเหตุการณมากระตุนเรงเรา โดย 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่อิีทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมแบงออกไดเปน 2 กลุม 

คือ ส่ือส่ิงพมิพตลาดกับส่ือส่ิงพิมพองคกร 

1. ส่ือส่ิงพิมพตลาด  เปนสื่อส่ิงพิมพที่มีอิทธพิลตอการเปลีย่นแปลงความรู ทัศนคติ และ 

พฤติกรรมของบุคคลทั่วไปไดมาก เพราะมีลักษณะของการใหขอมูลขาวสารที่ทนัสมัย เปนความรู

และเปนวิชาการ ประกอบกบัการใหขาวสารที่รวดเร็ว มเีนื้อหาสาระในเชิงชักชวน ชักจูง โนมนาว

ใจทําใหผูอานไดรับความรู และเปลี่ยนทัศนคติรวมทัง้พฤตกิรรมไดในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เชน 

หนงัสือพมิพ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ และทัศนคติไดงายเพราะหนงัสือพิมพ

มักจะใหขาวสารในลักษณะที่หวือหวา เราอารมณ และมีการลงบทความที่กระตุนใหเกิดอารมณ

คลอยตาม ดังนัน้หนังสือพิมพจงึเปนสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีอิทธิพลตอการปลุกเราอารมณใหเกิดทัศนคติ

ไดทั้งเชิงบวกและลบ รวมทัง้พฤตกิรรมใหม ๆ  แปลก ๆ  ได  

     สําหรับนิตยสารมีอิทธิพลสูงในการสรางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ 

พฤติกรรม เพราะเปนสื่อส่ิงพิมพทีม่ีน้าํหนักในการใหความรูความเขาใจ มีเหตุผลและมักจะมี

เนื้อหาสาระสอดคลองกับกลุมอาชีพ วัย และเพศ  โดยเฉพาะกับผูอานที่เปนสตรีและเยาวชนจะมี

ความคิดคลอยตามไดงาย   สวนหนงัสอืเลมจะมีอิทธพิลตอการเปลีย่นแปลงความรูและทัศนคติ

มาก เชนเดียวกับวารสารวิชาการ  หากเปนหนังสือเลมที่ใหความบนัเทิงกจ็ะทําใหเกิดทัศนคติใหม

และมีผลตอพฤติกรรมใหม  

 

2. ส่ือส่ิงพิมพองคกร  สําหรับส่ือส่ิงพิมพขององคกรทัง้วารสารองคกร หรือเอกสารองคกร 
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จะมีอิทธิพลตอพนักงานสงูกวาบุคคลภายนอกองคกร เพราะเปนสื่อใกลตัว มีเนื้อหาสาระในเชิงให

ขาวสาร ชักชวน แนะนาํหรือสัมภาษณ ที่มอิีทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และ 

พฤติกรรมของพนักงาน 
 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพตอการเปลี่ยนแปลงการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม  
และวัฒนธรรม 
 ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อที่กระตุนอารมณใหเกิดการคลอยตามไดงายโดยการใชลีลาการเขียน

และสํานวนใหนาติดตามอาน ทําใหส่ือส่ิงพิมพมีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพราะ

เปนพาหะเสนอเนื้อหาสาระใหม ๆ แปลก ทันสมยัจากบคุคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึง่ หรือสังคมหนึง่

ไปสูอีกสังคมหนึง่  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม  

ลวนใชส่ือส่ิงพมิพเปนสื่อกลางในการถายทอดเรื่องราวของการเปลีย่นแปลงมาตั้งแตสมัยโบราณ

จนถงึปจจุบนั   

อิทธพิลของสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีตอการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คงไมเหมือนกนัทัว่โลก เพราะบรรทัดฐานหรือความเชือ่ของสังคมมนุษย ยอมแตกตางกนัตาม

สภาพแวดลอม ในบางสังคมสื่อส่ิงพมิพอาจจะมีบทบาทและอิทธิพลสูงทําใหสมาชิกของสงัคม

คลอยตามหรอืเปลี่ยนแปลงไดเร็ว  แตบางสงัคมทีม่ีปจจัยตอตานหรือคุมครองคอนขางแข็งแกรง 

อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพกอ็าจเกิดไดชา นอกจากนี้ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนสื่อส่ิงพมิพ

ตลาดและสื่อส่ิงพิมพองคกรตางก็มีอิทธพิลเหนือผูรับสารแตกตางกนัไป  เชน หนงัสือพมิพจะมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมากเพราะเปนสื่อส่ิงพิมพให

ขาวสารอยางสม่ําเสมอ สรางความสนใจตอผูอาน  สวนนิตยสาร วารสารวิชาการและหนงัสือ 

เฉพาะดานจะมีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่ง 

ดังตัวอยางการศึกษาเกีย่วกบับทบาทของสื่อส่ิงพิมพในการสนับสนุนวัฒนธรรมของ 

การเสี่ยงโชคจากตัวเลข พบวาสื่อส่ิงพิมพรูปแบบตาง ๆ ซึ่งนาํเสนอเนือ้หาที่เกี่ยวของและชี้นาํ 

การเสี่ยงโชคจากตัวเลขโดยตรงเหลานัน้ ไดทําหนาทีใ่นการใหสถานภาพการเสี่ยงโชคจากตัวเลข

โดยเฉพาะในแงของการยกระดับทางวัฒนธรรมและการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพสงัคม  

นอกจากนีย้ังทําหนาที่ในการตอกย้ําคานยิมบางประการในสังคมไทยโดยเปนไปในลักษณะที่

เจาะลึกลงสูคานิยมดั้งเดิม และส่ือส่ิงพมิพเหลานี้ยงัทําหนาที่ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อใหคนใน

สังคมยึดติดกบัการเสี่ยงโชคจากตัวเลขมากยิง่ขึ้น (เดนเดือน เหลืองเซ็ง, 2537) 

 หรือการศึกษาทัศนคติของวยัรุนชายตอการตูนญี่ปุนทีม่ีเนื้อหารุนแรงในสื่อส่ิงพิมพกบั 

ส่ืออิเล็กทรอนกิส พบวา วยัรุนชายนยิมเปดรับการตูนญี่ปุนทีม่ีเนื้อหารุนแรงจากสื่อส่ิงพิมพและ 
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ส่ืออิเล็กทรอนกิสควบคูกันไป โดยกลุมตัวอยางชอบภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกสมากกวาสื่อส่ิงพมิพ 

แตนิยมเปดรับส่ือส่ิงพิมพมากกวาสื่ออิเลก็ทรอนกิส และการเปดรับการตูนญี่ปุนทีม่ีเนื้อหารุนแรง

จะมีความสัมพันธกับทัศนคติตอความรุนแรงในดานตาง ๆ ในลกัษณะที่ไมแนนอน นอกจากนีย้ังมี

ปจจัยอื่น ๆ  ที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยาง เชน ครอบครัว เพื่อน สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งลวนมีสวน

ทําใหกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอเนื้อหาที่รุนแรงของการตูนญี่ปุนแตกตางกนัไป  

(ชาติณรงค วสุิตกุล, 2543, หนา 1) 

 จากขอมูลการวิจัยขางตนทําใหทราบวาสื่อส่ิงพิมพนั้นมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกนัทั้งโดยตรงและโดยออมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ 
 

อิทธิพลของหนังสือพิมพ 
 อิทธิพลของหนังสือพิมพเปนผลกระทบของหนังสือพิมพอันเปนผลิตผลของการพมิพที่ยงั

ความเปลีย่นแปลงแกสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงนี้บางอยางก็มีลักษณะคอยเปนคอย

ไป บางอยางก็เปนไปอยางรวดเร็ว จนสงัคมปรับตัวไมทัน และทําใหเกิดปญหา ทัง้แสดงใหเห็นวา

อิทธิพลของหนังสือพิมพมีตอบุคคลและสังคม (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 279-280) 

 หนงัสือพมิพเปนสื่อมวลชนชนิดหนึ่งในจํานวนหลายชนดิที่เผยแพรขาวสารความรู 

ความคิด และความบนัเทงิไปสูประชาชน หนังสือพมิพที่ดมีีคุณภาพก็จะมีสวนในการยกระดบั

ความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึน้ กลาวคือ ชวยเสริมสรางสติปญญา ความรอบรู จริยธรรม 

ตลอดจน 

สรางสรรคเจตคติที่ดี ซึ่งสิง่เหลานี้ นอกจากจะยังความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขใหแกตนเอง

แลวยังสงผลไปถึงสังคมดวย ในทางตรงกันขามหนงัสือพิมพที่ไรคุณภาพฉุดประชาชนและสงัคม

ใหตกต่ําลงสูปลักแหงความวุนวายหายนะ จงึเปนสิ่งที่ฝายบานเมืองหรือรัฐบาลตองเอาใจใส 

สอดสองและควบคุมดูแล (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 280) 

 เมื่อเปรียบเทยีบกับส่ือมวลชนประเภทอืน่ จะเห็นไดวาหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนทีเ่กาแก

ที่สุดสําหรับสังคมไทยนั้น หนงัสอืพิมพยังเปนสื่อมวลชนประเภทเดียวที่ยงัพอมีอิสระอยูบาง 

ในขณะที่รัฐบาลเพียงเปนผูวางเกณฑควบคุมแตยังไมถึงกับเปนเจาของดําเนนิการเองเหมือน 

ส่ือประเภทอื่น เชน วทิย ุ และโทรทัศน ความเปนอสิระของหนงัสอืพิมพมีความสัมพันธกับการ

เสนอขาว และเสนอความคิดเห็นตอประชาชนอยางมาก จนกลาวไดวาหนงัสือพมิพนัน้ตองเปน 

“ตลาดเสรีแหงความคิดเหน็” (free market of all ideas) ดังนั้นหนังสือพิมพจงึเปนศูนยกลางแหง

การแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและยังมีบทบาทแสดงใหเห็นถึงสาธารณมติไดอีกดวย หนงัสือพิมพ 
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จึงเปนสื่อมวลชนทีม่ีบทบาทสําคัญที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะ 

ผูที่อยูในวัยทีบ่รรลุนิติภาวะแลว  

ตัวอยางจากการวิจัยของกิเลน (Gilen) และมอรแกน (Morgan) พบวาผูที่มีวยัอยูใน

ระหวาง 35-40 ป บอกรับหนงัสือพมิพมากที่สุด สวนประเทศไทยผูที่อยูในวัยระหวาง 20-24 ป 

อานหนงัสือพมิพมากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2521, หนา 55-61) 

 แทจริงแลวสิง่พิมพและสังคมวัฒนธรรมตางกม็ีอิทธพิลซึ่งกนัและกนั สําหรับประเด็นที่วา

ส่ือส่ิงพิมพมีอิทธิพลตอสังคมนั้น มีตวัอยางใหเห็นอยูมากมายในปจจุบัน โดยเฉพาะสื่อส่ิงพมิพ

ประเภทหนังสอืพิมพนับวามอิีทธิพลในทางที่จะปลุกระดม แทรกซมึ โนมนาวชี้นําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด เจตคติและพฤติกรรม หรือจริยธรรมของสังคมไดมาก อาจนาํไปในทาง

สรางสรรคหรือทําลายก็ได 

 หนงัสือเร่ือง Six Books Concening the State ของ ยังโบแด็ง (Jean Bodin) ซึ่งเขียนขึ้น

ในป ค.ศ. 1576 ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย  (Sovereignty) และไดกลายมาเปน 

หลักอธิปไตยที่ยอมรับกนัทัว่ไป ในยุคตอมา 

หนงัสือเร่ือง Social Contract หรือ “สัญญาประชาคม” ของชัง ฌาก รุสโซ  

(Jean-Jacques Rousseau) พิมพเมื่อ ค.ศ. 1762 ไดชี้นําไปสูสังคมการเมืองแบบสาธารณรัฐหรือ

สังคมนยิม และหนงัสือเร่ือง The Communist Manifest ซึ่งมารกซ และเองเกล (Marx and 

Engels) รวมกันเขียนขึ้นในป ค.ศ. 1848 ชี้ใหเหน็การตอสูระหวางชนชั้น เปนหนงัสือที่มีอิทธิพล

มากแพรหลายไปยังประเทศตาง ๆ ทาํใหการเปลีย่นแปลงโครงสรางของสังคม ทางดานเศรษฐกจิ

และการเมือง ไปสูระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต นอกจากนีห้นงัสือพิมพของ วิลเลียม  แรนดอลฟ  

(William Randolph) ในสหรัฐอเมริกาก็มีสวนในการกระตุนความรูสึกของชาวอเมริกันใหเปน

ปฎิปกษกับสเปน และเปนสือ่นําไปสูสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับสเปน เมื่อ ค.ศ. 1898  

(วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 280-281) 

สาเหตทุี่ทาํใหหนงัสือพมิพมอิีทธิพลตอสังคมดังกลาว นาจะมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1. หนาที่ของหนงัสือพิมพ โดยหนาทีห่ลักและความรับผิดชอบของหนังสือพิมพแลวมอียู  
3 ประการ คือ (สุกัญญา  บรูณเดชาชัย, 2531, หนา 53)  

1.1 ทําหนาที่ในการเสนอขาวสารแกสาธารณชน 

1.2 ทําหนาที่ในการเสนอแนะแนวทางแกสังคมในรูปของบทความ ความคิดเห็น 

หรือขอทักทวงตาง ๆ  

1.3 ทําหนาที่ในการใหความบันเทิงและบริการตาง ๆ  
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     หนาที่ในการเสนอขาวและหนาที่ในการเสนอความเห็นของหนังสอืพิมพ บางครั้งก็ม ี

การเสนอความคิดเห็นแอบแฝงมาในรูปของการเสนอขาวซึง่เปนเรื่องที่มีอิทธิพลตอผูอานเปน 

อยางมากเพราะผูอานไมไดเฉลียวใจวาเปนความคิดเหน็ อาจกลาวไดวาเปนเรื่องของศิลปะในการ

เสนอความคิดเห็น ซึ่งอาจจะรวมถงึเทคนคิในการเสนอภาพ และวธิกีารอื่น ๆ เพือ่ดึงความสนใจ

ของผูอานดวย (นภดล  ร้ิวเจริญ, 2524, หนา 41) 

      สวนหนาทีใ่นการใหความบันเทิง เพื่อผอนคลายความเครียดจากการเสนอขาวสาร

และความคิดเห็น  บางกรณีอาจเปนการมอมเมามวลชนใหเกิดความหลง ฟุงเฟอ เพอฝนได ฉะนัน้

การใหความบนัเทงิจงึควรอยูในขอบเขตทีเ่หมาะสมเปนการสรางสรรคและควรดําเนนิไปดวย

ความรับผิดชอบ 

2. ลักษณะของหนังสือพิมพ  หนังสือพิมพมีลักษณะในตวัของมันเองแอบแฝงไวซึ่ง 
ความพิเศษหลายประการ กลาวคือ 

2.1 หนงัสือพมิพเปนสิ่งที่มีราคาถูก   ในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายในปจจุบัน  

หนงัสือพมิพเปนสื่อมวลชนที่มีราคาถูกทีสุ่ด ทัง้นี ้ เพราะผลิตขึ้นมาจากกระดาษแลวนาํมาพมิพ

เปนขอความเทานั้น 

2.2 หนงัสือพมิพเปนที่แพรหลายทั่วไป หาซื้อไดงาย เนื่องจากการที่มีตนทุนในการ 

ผลิตต่ําจึงทาํใหสามารถผลติไดในจํานวนมาก อีกประการหนึง่ก็คือ วทิยุและโทรทัศน เปนสิง่ที่ตอง

ใชไฟฟาประกอบ ฉะนัน้ถาทีใ่ดไมมีไฟฟาไปถึงก็ไมอาจใชส่ือมวลชนประเภทนี้ได 

2.3 หนงัสือพมิพนัน้ เมื่อซ้ือมาแลวจะอานเมื่อใดก็ไดตามใจชอบ ซึ่งตางกบัวิทยุและ 

โทรทัศนที่จะตองรับฟงขาวตามเวลา ตอนไหนไมชอบหรือไมมีอารมณอยากฟงก็ตองฟง ทาํให

เลือกฟงไมได จึงทาํใหเกิดความรูสึกเหมือนถูกบงัคับใหฟง 

2.4 หนงัสือพมิพนัน้การเสนอภาพและเรื่องราวสามารถที่จะเก็บรักษาไวเปนหลกั 

ฐานไดคงสภาพนาน เมื่อประสงคจะอานหรือนําเอามาอางอิงเมื่อใดกส็ามารถกระทาํได สวนวทิยุ

และโทรทัศนเมื่อไดฟงหรือชมไปแลวก็ผานเลยไปไมอาจที่จะเก็บเสียงไวได เวนแตตั้งใจบันทึกเสยีง

เอาไว 

2.5 หนงัสือพมิพใหขาวสารและรายละเอียดลกึซ้ึงไดมากกวารายการขาวทางวทิย ุ

หรือโทรทัศน ทั้งยังเสนอขาวไดหลายประการมากกวาวทิยหุรือโทรทัศน และส่ือมวลชนประเภท

วิทยโุทรทัศนนั้น จําเปนตองคัดเลือกหวัขอขาวและเนื้อหาสาระที่สําคัญ ๆ เนื่องจากมีเวลาของ 

การเสนอขาวอันจํากัด 

2.6 หนงัสือพมิพเปนสื่อมวลชนที่มีละกษณะพิเศษแตกตางไปจากสิ่งพิมพประเภท 
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อ่ืน ๆ หนงัสือพิมพประกอบดวยขาวดานตาง ๆ ไดแก ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม  

ขาวการศึกษา ขาวกีฬา บทวิจารณ จดหมายรองเรยีน เปนตน เร่ืองราวตาง ๆ จงึเปนเรื่องใหมเปน

ที่นาสนใจของผูอานการใชภาษาและการพาดหัวขาว ก็แตกตางไปจากสิ่งพิมพประเภทอื่น  ภาษา

ที่ใชในการเสนอขาวและเขยีนบทความ บทวิจารณเปนภาษากะทดัรัด ชักจูงใจใหคนอยากอาน 

เมื่ออานแลวกไ็ดขาวสาร ความรูเพิ่มเติม ชวยใหเขาใจเหตุการณและมขีอมูลในการตดัสินใจ 

ในบางกรณี เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป นอกจากนี้ยงัทาํใหผูอานมองเหตุการณตาง ๆ ดวยทัศนะ

อันกวางขวางและพัฒนาพฒันาความรูสึกนึกคิดไดเปนอยางด ี
อิทธิพลของหนังสือพิมพตอบุคคลและสังคม 
จะเหน็วาหนาที่หลกัของหนงัสือพิมพดังกลาวขางตนกอใหเกิดการหลัง่ไหลของขาวสาร 

ในสังคมกอใหเกิดอิทธพิลตอบุคคลและสังคม ดังนี ้

1. อิทธิพลตอบุคคล โดยเฉพาะวัยเด็ก อิทธพิลของหนงัสอืพิมพที่มีผลตอเยาวชนไทย  

คือ การเสนอขาวอาชญากรรมเปนประจาํวนัอาจกอใหเกิดความรูสึกในหมูคณะที่ไดอานขาวนัน้ ๆ 

วาอาชญากรรมเปนวิธีหรือแบบแผนการดาํรงชีวิตคนสวนมาก การเผยแพรขาวอาชญากรรมทาง

หนงัสือพมิพกอใหเกิดทัศนคติที่เมินเฉยไมแยแสตอการทําผิดทางอาญาแบบธรรมดา ๆ ในหมู

ประชาชนที่ไมไดเปนผูเสียหายโดยตรงในคดีเหลานัน้ และยังชวยใหทัศนคติเชนนีค้งมีอยูตลอดไป

ดวย   แมผลการเสนอขาวอาชญากรรมตอประชาชนอยางสม่าํเสมอตอประชาชนอยางสม่าํเสมอ 

ไมอาจวัดไดหรือแสดงใหเหน็ไดจากคดีอาญาเรื่องนัน้เรือ่งนี้โดยเฉพาะ แตก็เคยปรากฏวาไดมี

อาชญากรบางคนยอมรับวาตนไดรับความรูและเอาอยางการกระทําผิดของอาชญากรคนอื่นตามที่

ปรากฏเปนขาวในหนาหนังสอืพิมพ (ปริญญ  ปราชญานพุร, 2527, หนา 139) 

      นอกจากนัน้การเสนอขาวของหนังสือพิมพ โดยเฉพาะขาวอาชญากรรมทาํใหผูอาน

เกิดความรูสึกตื่นเตน เราใจ หรือบิดเบือนไปจากความจรงิ หรือเสนอวธิกีารของคนรายในการ

ประกอบอาชญากรรม  อาจมีผลทาํใหคนที่มีความโนมเอียงไปในทางที่จะประกอบอาชญากรรม

อยูแลว เกิดความคิดทีจ่ะประกอบอาชญากรรมในทํานองเดียวกัน นอกจากนี้ นวนยิาย บทความ 

เร่ืองสั้น ที่ลงในหนังสือพิมพบางฉบับก็เปนไปในทาํนองกระตุนยัว่ยุอารมณ ผูอานทีจ่ิตใจไมมั่นคง

โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนอาจถูกชกัจูงไปในทางที่ไมดอียางไมรูตัว 

 2.  อิทธิพลตอสังคม หนงัสือพิมพมีอิทธพิลตอสังคม 4 ประการ คอื (สุภา  ศิริมานนท, 

2526, หนา 165) 
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2.1 มีอิทธพิลตอความคิดเห็นหรอืทรรศนะของราษฎร 
2.2 มีอิทธพิลตอศีลธรรมของราษฎร 
2.3 มีอิทธพิลตอรสนิยมของราษฎร 
2.4 มีอิทธพิลตอมาตรฐานการครองชีพของราษฎร (standards of living) 

                   ทั้ง 4 ประการนี้หนังสือพิมพมีสวนในการชวยเสริมสรางและสะทอนภาวะ 

ตาง ๆ ทัง้ 4 ประการดังกลาวเปนอยางมาก 

     สมควร  กวียะ (2526, หนา 80) ไดกลาวไววา  หนงัสือพมิพชนบทมีอิทธพิลในการ

เสริมสรางสังคมชนบทใหเปนสังคมขาวสาร (information society) เปดโอกาสขอเท็จจริงและ

ทัศนะความคดิเห็นตาง ๆ เลื่อนไหลโดยเสรี โดยมีหนงัสือพิมพชนบทเปนสื่อกลางที่อยูใกลชิด 

สามารถปอนขาวสารและสารสนองกลับ (feedback) ทําใหกระบวนการสื่อสารครบวงจรใน

ระยะเวลาที่ไมยาวนานเกินไป ชาวบานไดมีโอกาสแสดงออกมีสวนรวมในทางการเมือง การ

ปกครอง 

อันเปนพืน้ฐานที่จะสรางความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบของสังคมตอไป 

     ทองใบ  ทองเปาด (2525, หนา 294-295) ไดจําแนกอิทธพิลของหนงัสือพมิพทีม่ีตอรัฐ

และสังคมไว 4 ประการ ดงันี ้

1. ดานความคิด หรือทรรศนะของประชาชน ขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ ก็ดี  

บทความ ความรู และบทวิจารณตาง ๆ กด็ี เหลานี้มีอิทธิพลกอใหเกิดความคิดหรือทรรศนะแก 

ผูอาน ซึ่งอาจจะเหน็ดวยหรอืขัดแยงก็ได  

2. ดานศีลธรรมของประชาชน อิทธิพลในดานนี้อยูทีว่ิธีการเสนอขาวของหนงัสือพมิพ 

หากเหน็ขาวอาชญากรรมลงภาพที่ลอแหลมตอศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน เร่ืองลามก

อนาจาร ก็ใหผลในทางลบ แตถาเนนในทางสรางสรรคในทางดีกจ็ะใหผลทางบวก 

3. ดานรสนยิมของประชาชน ขาวสาร สารคดี บทความ รวมทัง้ภาพและการโฆษณา 

สินคาหนงัสือพิมพที่มีคุณภาพจะกรองเนือ้หาสาระและวิธีเสนอใหมีคณุคาตอผูอาน รวมถงึการใช

ภาษาดวย ส่ิงเหลานี้จะเปนบทเรียนและซมึซาบไปสูประชาชนผูอาน หากเปนแบบอยางที่ด ี

ก็หมายถงึการพัฒนาจิตใจและสติปญญาใหสูงขึ้น 

4. ดานมาตรฐานการครองชพีของประชาชน หมายถึง การกินดีอยูดี ปจจัยของการ 

อยูดีกินดี คือ มีอาชีพเปนหลักฐาน มั่นคง มีสุขภาพดีทั้งจิตใจและรางกาย มีสติปญญารูจักใช

วิจารณญาณในการแกปญหา ส่ิงเหลานี ้ หนงัสือพมิพสามารถใหการศึกษาแกประชาชนได โดย

ผานทางบทความรู บทวิจารณ ตาง ๆ เปนตน 
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     วัลลภ  สวสัดิวัลลภ (2527, หนา 357) กลาววา “…ส่ิงพิมพประเภทหนังสือพิมพมี 

อิทธิพลในทางที่จะปลุกระดม แทรกซึม โนมนาว ชีน้ํา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เจตคติ 

และ พฤตกิรรม หรือจริยธรรมของสังคมไทยไดมาก อาจนําไปในทางสรางสรรคหรือทางทาํลาย 

ก็ได…” 

     สุพิณ  ปญญามาก (2545, หนา 309)    กลาววา หนงัสือพิมพมีอิทธิพลสําคัญตอ 

การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมอืง 

     จะเห็นไดวาอิทธพิลของหนงัสือพมิพมอิีทธิพลสาํคัญเหนือจิตใจบุคคลประเภทที ่

จูงจมูกไดงาย (highly suggestible) เชน เยาวชน คนปญญาออน พวกที่ปรับตัวใหเขากับสังคม 

ไมได เหตุผลสําคัญที่ทาํใหหนงัสือพมิพมุงแตจะเราความรูสึก หรือกระตุนอารมณผูอานมากกวาที่

จะใหความรูและความเขาใจในสถานการณตาง ๆ อาจเปนหนงัสือพมิพมีลักษณะเปนธุรกิจการคา

ชนิดหนึ่งซึง่มวีัตถุประสงคจะใหไดมาซึง่กาํไรเปนหลกั จนทาํใหเกิดความสําคัญตอปริมาณ 

การจําหนายมากกวาสวัสดิภาพของประชาชนโดยสวนรวม 

     กลาวโดยสรุปอิทธิพลของหนังสือพิมพมีดังนี ้

 1. เปนแหลงขาวที่หาอานไดงาย และครอบคลุมประชาชนไดมาก 

 2. มีอิทธิพลตอจิตใจผูอาน 

 3. ทําใหคานิยมของประชาชนและสังคมเปลี่ยนไป 

 4. มีอิทธิพลตอการศึกษา  หนงัสือพมิพมอิีทธิพลตอนักศึกษาในแงทีน่ําเอาขอมูลทีไ่ด 

อานมาไปประกอบการศึกษาและนาํไปสนทนาระหวางเพื่อนและบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากนั้น 

นักศึกษายงันาํขอมูลมาวิเคราะหหรือนํามาสนับสนุนหรอืคัดคานกิจกรรมหรือนโยบายของรัฐบาล

รวมทัง้นาํขอมลูประกอบการพิจารณาในการดําเนนิชีวิตประจําวนัหรือดําเนนิงานเกีย่วกับธุรกิจ

ตาง ๆ นอกจากนี้ยงันาํมาเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและนํามาชวย

ตัดสินใจในการเลือกซื้อหนงัสือพิมพดวย 

5. มีสวนในการสรางประชามตใินเรื่องตาง ๆ ได ทั้งนี้เพราะสวนใหญหนังสือพิมพ 

เปนของเอกชน ฉะนั้นหนงัสือพมิพจะเปนเครื่องมอืถวงดุลยรัฐบาลเปนอยางดี เนื่องจาก

หนงัสือพมิพไมใชของรัฐบาล จึงตองอาศัยความพอใจของประชาชนมากกวาสือ่มวลชนอืน่ ๆ 

หนงัสือพมิพจะตีแผเร่ืองราวที่รัฐบาลหรือขาราชการปกปดในส่ิงที่ขัดกบัผลประโยชนของ

ประชาชนทัว่ไป อยางเชน เหตกุารณ 14 ตุลาคม 2516 พบวาหนงัสือพมิพมีสวนชวยสราง

ประชามติเปนอยางมาก (อนันตธนา  อังกินนัทและเกื้อกูล  คุปรัตน, 2521, หนา 49) 
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6. มีสวนชวยใหคนทนัสมัย การอานหนงัสือพิมพมีอิทธพิลตอความทนัสมัยของ 

ผูนําทองถิ่น โดยเฉพาะการติดตอกับสังคมภายนอกและการสื่อสารระหวางบุคคล 

7. มีอิทธพิลตอการใชภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพมีผลกระทบ 

ตอภาษาไทยไมมากก็นอย 

     ทัง้นีห้นงัสอืพิมพจะมีอิทธิพลตอประชาชนมากหรือนอยเพียงใดขึน้อยูกับปจจัยตอไปนี้ 

1. จํานวนและลักษณะของการที่ประชาชนไดรับขาวสารหรืออานโดยตรง 

 2.  อิทธิพลของหนังสือพิมพจะมีมากกวา ถาเรื่องที่เสนอสอดคลองกับความคิดเดิม 

      3.  ข้ึนอยูกับเร่ืองราววาผูอานไดทราบดีอยูแลวหรือไม 

 
อิทธิพลของนิตยสารและสิ่งพิมพอื่น ๆ  

นิตยสารและหนงัสืออานเลน เปนสิง่พิมพที่มุงเสนอเนือ้หาสําหรับอานเพื่อเบาสมองและ

ใหความบันเทงิ ในการเสนอเนื้อหาของนิตยสารและหนังสือไดกอใหเกดิอิทธิพลในสงัคมดังนี ้

1.  อิทธิพลตอเด็ก ในการศกึษาอทิธพิลของนิตยสารและหนงัสือที่มีตอความประพฤติของ

เด็ก พบวา มีเรื่องที่กระทบจติใจของเยาวชน 3 ชนิด (ปริญญ  ปราชญานพุร, 2527, หนา 72)  

1.1 เร่ืองกามารมณที่รุนแรงเผ็ดรอน ซึ่งบางเรื่องจัดอยูในขัน้ลามก อนาจาร 

1.2 เร่ืองทีห่วาดเสียว สยดสยองจิตใจ 

1.3 เร่ืองของความทารุณโหดรายเยี่ยงสัตวปา 

2.  อิทธิพลของนิตยสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่มีสังคม (มาลี  บุญศิริพนัธ, 2527, หนา 41)  

2.1 เปนแหลงแสดงความรูความสามารถของคนทัว่ไป เปนเวทีวรรณกรรม 

2.2 สะทอนใหเห็นสภาพสังคมปจจุบัน 

2.3 สงเสริมการคนควาและสรางนิสัยใฝรูใหกบัผูที่สนใจ 

2.4 ประชาชนไดรับความรูกวางขวางในเรื่องทีต่นสนใจ 

2.5 นิตยสารบางประเภทมีลักษณะมอมเมาประชาชน 

2.6 ชวยผอนคลายความตงึเครียด และใหความบันเทงิ 

2.7 มีอิทธพิลในการสรางคานิยมทางสังคม เปลี่ยนแปลงทศันติของผูบริโภค  

ตัวอยางนี้จะเห็นไดจากพฤติกรรมการเลยีนแบบการแตงกายจากวฒันธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ 

ในกลุมวัยรุนซึง่นิตยสารไดปอนคานยิมลอกเลียนแบบจากวัฒนธรรมตะวันตกทัง้ดุน 

จากตัวอยางจะเหน็ไดวานิตยสารและหนังสืออานเลน เปนหนังสือทีห่าอานไดงายเนือ้หาที ่

เสนอมหีลายเรื่อง การเลือกอานอยูที่ความสนใจที่สําคญัคือสวนใหญมีเร่ืองราวทีม่ีผลตอจิตใจของ 
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เยาวชน ไดแก เร่ือง กามารมณ หวาดเสยีว และทารุณ หนงัสือพวกนีน้อกจากไมสรางสรรคแลวยัง

ใชภาษาที่ไมสุภาพ อันมีอิทธิพลเปนอยางมากตอความประพฤติของเด็ก ที่อาจถูกชกัจูงไปใน 

ทางที่ไมดี นอกจากนีห้นงัสอืพวกนี้ ยังมีอิทธิพลในฐานะเปนแหลงความรูดวย จะเหน็ไดวา 

ส่ือส่ิงพิมพนอกจากจะมีอิทธิพลตอบุคคลดานพฤติกรรมและและทัศนคตแิลวยังมอิีทธิพลตอระบบ

ของสังคมโดยรวมทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม ไมทางตรงกท็างออม 

 

การใชส่ือส่ิงพิมพ 
 ส่ือส่ิงพิมพถกูนํามาใชเพื่อเปนประโยชนตอบุคคลและสังคม ดังนี ้
 การใชสื่อสิง่พิมพเพื่อการดํารงชวีิตในสังคม 
 ส่ือส่ิงพิมพมีสวนชวยในการดํารงชีวิตของมนุษยในสงัคม ซึง่การเปลีย่นแปลงตาง ๆ ใน

สังคมมนุษยสามารถเรยีนรูไดจากสื่อส่ิงพมิพทีถ่ายทอดเรื่องราวเหลานั้น เพื่อนาํไปประกอบอาชพี 

หรือช้ีนาํในการทาํงาน  ส่ือส่ิงพิมพสามารถคุณประโยชนใหแกสังคม ในขณะเดยีวกนัก็สามารถ

ทําลายสังคมไดหากมีการตพีิมพที่ไมพงึประสงคหรือช้ีนาํสังคมไปในทางที่ผิด  นัน่คือมนุษยใช 

ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การกอใหเกดิความรูเร่ืองราวตาง ๆ  ทีน่าํไปสูการใชพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้ง

แกไขปญหาทีเ่กี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของมนษุยตั้งแตปจจัยพืน้ฐาน ไดแก อาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย สืบเนื่องไปจนถึงการแกไขปญหาของสงัคมในแงมมุตาง ๆ  เชน  

การเกษตร สาธารณสุข แหลงเสื่อมโทรม เปนตน 
 การใชสื่อสิง่พิมพเพื่อดําเนินงานทางการเมือง 
 รัฐบาลไดมีการนําสื่อส่ิงพิมพมาใชเปนเครื่องมือดําเนนิงานทางการเมือง เพื่อใชชี้แจง

นโยบายและการดําเนนิงานของรัฐ เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรัฐ วางแผนเพื่อพัฒนาชาติ  

สรางความรูสึกความรักชาติในหมูประชาชน ตลอดจนใชส่ือส่ิงพิมพตอบโตกับฝายทีขั่ดขวาง 

การดําเนินงานของรัฐไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมทัง้ใชส่ือส่ิงพิมพในการเรงเราใหประชาชน

ดําเนนิการตาง ๆ ไปตามแนวทางที่รัฐกําหนด 
 การใชสื่อสิง่พิมพเพื่อดําเนินงานทางธรุกิจ 
 ปจจุบันสื่อส่ิงพิมพไดเขามามีบทบาทสาํคัญในการเปนเครื่องมือดําเนนิกิจการทางธรุกิจ 

ดังจะเห็นไดวาหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ทั้งทางดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตางตองใช 

ส่ือส่ิงพิมพเพือ่ประโยชนทั้งดานการตลาด การสรางความสัมพนัธระหวางหนวยงานธุรกิจกับลูกคา

และกับคนในหนวยงานของตนเอง เชน คูมือการใชสินคา แคตตาล็อก  แผนพับ ดงัภาพที่  6.1 

 



 216 

 

ภาพที ่ 6.1  ตัวอยางสื่อส่ิงพมิพที่ใชในทางธุรกิจ 

                                    ที่มา  (บางกอกเฟอรนิเจอร, 2546) 

 
สรุป 
 ส่ือส่ิงพิมพมีอิทธิพลตอผูรับขาวสารแตกตางกนัไปตามประเภทและลกัษณะของสิง่พิมพ 

ส่ือส่ิงพิมพบางประเภทกอใหเกิดประชามติและทัศนคติที่รุนแรง แตส่ือส่ิงพิมพบางประเภทอาจ 

ไมกอใหเกิดอทิธิพลตอความคิดของผูรับสารเลยก็ได ดังนั้นการเกิดอิทธพิลของสื่อส่ิงพมิพจึง

ข้ึนอยูกับองคประกอบและปจจัยหลายประการ ไดแก องคกร ลักษณะขอมูลขาวสาร ประเภทของ 

ส่ือส่ิงพิมพ และกลุมเปาหมายหรือผูอาน  โดยอทิธิพลของสื่อส่ิงพมิพมีสวนสาํคัญตอการตัดสินใจ

ของบุคคลและองคกร ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและ

สังคม ซึง่จะนาํไปสูการเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 สําหรับการใชส่ือส่ิงพิมพนัน้มี 3 ประการ ไดแก ประการแรกการใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ

ดํารงชีวิต เพราะสื่อส่ิงพิมพเปนกลไกทางสังคมทําใหสังคมมีความเปนอันหนึง่อันเดียวกนั ทาํให

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปไดอยางมเีอกภาพและมีประสิทธิภาพ ทําใหการดําเนนิชีวิตของบุคคล

ใหเปนไปอยางราบรื่นโดยเฉพาะในสังคมสารสนเทศ  

ประการที่สองมีการใชส่ือส่ิงพิมพเปนชองทางการสื่อสารทางการเมือง ทั้งจากรัฐบาลถึง

ประชาชน และจากประชาชนสะทอนสูรัฐบาล รัฐบาลมกัใชส่ือส่ิงพมิพเปนเครื่องมอืในการเผยแพร

อุดมการณทางการเมืองของตนเอง และประการสุดทายสื่อส่ิงพมิพใชเปนชองทางการสื่อสารเพือ่

พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับองคกรและระดับสังคมหรือระดับประเทศ 
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แบบฝกหัดทายบทที่  6 
 

1. จงสรุปความหมายและประเภทของอิทธพิลของสื่อส่ิงพมิพ 
2. อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง 
3. ปจจัยทีท่ําใหเกิดอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบายพอสงัเขป 

4. ปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคตออิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง พรอมยกตัวอยาง 
แตละปจจัยใหเหน็ชัดเจน 

5. จงอธิบายอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอกระบวนการตดัสินใจ พรอมยกตัวอยางประกอบ 

6. จงอธิบายอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม  

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

7. จงอธิบายอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ 

วัฒนธรรม พรอมยกตัวอยางประกอบ 

8.  ในสังคมปจจุบันมนุษยใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อประโยชนในการดํารงชีวติอยางไรบาง พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 

9.  รัฐบาลมีการนํามาสื่อส่ิงพิมพเขามาใชในการดําเนนิการในลักษณะใด 

10. ในสภาพเศรษฐกิจทีม่ีการแขงขันทางธุรกิจมีการนาํสื่อส่ิงพิมพเขามาใชดําเนนิธุรกิจเชนใด  

จงยกตวัอยางประกอบ 
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