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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือวิเคราะห์การ
น าเสนอเนื้อหาข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นแนวคิดในการน าเสนอข่าว (2) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่หนังสือพิมพ์น าเสนอ
และ (3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะนายกรัฐมนตรี 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือพิมพ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ 
หนังสือพิมพ์รายวันแบบเพ่งปริมาณ (Quantity newspaper) และหนังสือพิมพ์รายวันแบบเพ่ง
คุณภาพ (Quality newspaper) โดยคัดเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์แบบ
เพ่งปริมาณ และหนังสือพิมพ์มติชนเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์แบบเพ่งคุณภาพ โดยพิจารณาการ
เสนอข่าวหน้าหนึ่งที่มีเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
ศึกษาเฉพาะพาดหัวข่าวและความน าข่าวชิ้นนั้นๆ รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับตั้งแต่ฉบับวันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 358 ฉบับ และการสัมภาษณ์
เจาะลึก (Indepth interview) ผู้เกี่ยวข้องกับงานข่าวของหนังสือพิมพ์ ได้แก่ บรรณาธิการข่าว รีไร
เตอร์ และผู้สื่อข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ รวม 8 คน เพ่ือศึกษาการก าหนดวาระ
ข่าวสารที่มีผลต่อการน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร 
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ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการวิเคราะห์เนื้อหา บทบาทหน้าที่และความ
เป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ 1) การน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ปรากฏ
ในหนังสือพิมพ์ 2) ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏ และ 3) ความเป็นผู้น าและคุณลักษณะที่ปรากฏ 
ส่วนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ที่มีต่อบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งเป็น 3 ด้านคือ 1) แนวทางการน าเสนอข่าวการเมือง 2) บทบาทหน้าที่ที่
ปรากฏ และ 3) ความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏ 

ด้านการน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ปรากฏ ในช่วงระยะเวลาเท่ากัน หนังสือพิมพ์มติชน
น าเสนอข่าวการเมืองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10 
ฉบับ โดยทั้งสองฉบับใช้พาดหัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์มากที่สุด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
เชิงปริมาณน าเสนอในพาดหัวข่าวรองมากท่ีสุดส่วนหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ
น าเสนอด้วยพาดหัวข่าวหลักมากที่สุด หัวข่าวของทั้งสองฉบับต่างมีคุณลักษณะภาษาแบบประโยค
ประธานมากท่ีสุด น าเสนอแบบมากกว่า 1 ประเด็นมากที่สุด มีการใช้ตัวย่อในหัวข่าวมากที่สุด โดยหัว
ข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนมีความเป็นกลางมากกว่าหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่วนความน าข่าว
นั้น ทั้งสองฉบับน าเสนอด้วยความน าแบบ The Who Lead มากที่สุด โดยความน าของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเกือบทั้งหมดเป็นความน าแบบหลายประเด็นส่วนหนังสือพิมพ์มติชนเป็นความน าแบบ 2 
ประโยค โดยทั้งสองฉบับมีคุณลักษณะภาษาแบบประธานมากที่สุด โดยความน าของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐสอดคล้องกับหัวข่าวมากที่สุด ส่วนความน าของหนังสือพิมพ์มติชนมีลักษณะสอดคล้องบางส่วน
กับหัวข่าวมากที่สุด 

ด้านลักษณะของบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏ หนังสือพิมพ์มติชนสะท้อนทักษะด้านโฆษณา
ชวนเชื่อมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.58 ของปริมาณทักษะทั้งหมด ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสะท้อน
ทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.37 ของปริมาณทักษะ
ทั้งหมด 

ด้านความเป็นผู้น าและคุณลักษณะที่ปรากฏ หนังสือพิมพ์มติชน ปรากฏผู้น าแบบ
อัตตาธิปไตยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.27 ของประเภทผู้น าทั้งหมด โดยน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้
ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการตามอารมณ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของคุณลักษณะความเป็น
ผู้น าที่ปรากฏ ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฏผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากท่ีสุดเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ของประเภทผู้น าทั้งหมด โดยน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการตาม
อารมณ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.39 ของคุณลักษณะที่ปรากฏ 
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 ABSTRACT 
 

The study on “Roles and Leadership of Gen Prayuth Chan Ocha Presented 
on the First Page of Daily Newspapers” aims 1 )  to analyze the presentation of news 
content in newspapers in order to reflect the news presentation concepts, 2) to study 
the roles, duties or Gen Prayuth Chan Ocha as the Prime Minister presented in 
newspapers, and 3) to study the leadership characteristics of Gen Prayuth Chan Ocha 
as the Prime Minister presented in newspaper. 

This research work employs the content analysis which makes it a 
quantitative research. Data are collected from newspapers, and the samples are 
quantitative daily newspapers and qualitative daily newspapers. Thairath newspapers 
are chosen to represent the quantitative newspapers, and Matichon newspapers are 
chosen to represent the qualitative newspapers. Presentations of news on the first 
page related to Gen Prayuth Chan Ocha as the Prime Minister are considered, and 
related headlines and news articles are specifically studied for 1  years and 6  months, 
starting from the 21st August 2014  Volume to 29th January 2016  Volume, the total 
number of which is 358  issues. In addition, in-depth interview is conducted with 8 
news personnel who are news editors, rewriters and political correspondents from the 
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two newspaper publishers in order to determine agendas affecting the news content 
presented. 

The findings are divided into 2  parts. The first part deals with the content 
analysis of roles, duties and leadership of Gen Prayuth Chan Ocha, which are sub-
divided into 3 aspects: 1) presentation of news in the newspapers, 2) characteristics of 
roles presented, and 3 )  leadership and characteristics presented. The second part 
deals with opinions of the journalists that affect the roles, duties and leadership of 
Gen Prayuth Chan Ocha, which are sub-divided into 3 aspects: 1) approach of political 
news presentation, 2 )  roles presented, and 3 )  leadership of Gen Prayuth Chan Ocha 
presented. 

In terms of news presentation in the same period of time, Matichon 
presents more political news related to Gen Prayuth Chan Ocha than Thairath for 10 
issues. Both of them expand the headlines to cover the column as much as possible. 
Thairath, which is a quantitative newspaper publisher, most presents the news in the 
secondary headline, while Mathchon, which is a qualitative newspaper publisher, most 
presents the news in the main headline. In terms of linguistics characteristics, the two 
publishers most use subject sentences, most present more than 1 issue, and most use 
abbreviations. The headlines from Matichon are more neutral than those of Thairath. 
In terms of news lead, the two publishers present news in the form of The Who Lead. 
Most of the introductions in Thairath newspapers imply various issues, while Matichon 
uses 2 - sentence introductions. Both of the publishers most use subject sentences, 
whereas the news introduction of Thairath is most relevant to the headline. As for 
Matichon, part of the news introduction is most relevant to the headline. 

In terms of characteristics of roles and duties presented, Matichon reflects 
the persuasive skill, which is 31.58 percent out of the total skills, while Thairath reflects 
the skills in controlling and organizing the society most, which is 35.37 percent. 

In terms of leadership and characteristic presented, autocracy is most 
presented in Matichon, which is 78.27 percent, and it most presents the characteristics 
based on facts alone/ orders issued according to the moods, which is 50  percent of 
the leadership characteristics presented. Meanwhile, autocracy is also presented in 
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Thairath most, which is 86.00 percent, and it most presents the characteristics based 
on facts alone/ orders issued according to the moods, which is 43 .39  percent of the 
leadership characteristics presented. 

 
Keywords: determination of news agenda, roles, leadership, Gen Prayuth Chan Ocha 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

เหตุผลในการเรียนปริญญาโทของแต่ละคนแน่นอนว่าย่อมแตกต่างกันไป บ้างเรียนเพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก บ้างเรียนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บ้างเรียนเพื่อพบเจอเพ่ือน
ใหม่ สังคมใหม่ๆ บ้างก็เรียนเพ่ือ ‘อยากเรียน’ อ้อยก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนเพราะอยากเรียน เพียงเพราะ
คิดว่าหากอายุเยอะกว่านี้ คงขี้เกียจ หา ‘แรงฮึด’ ล าบากกว่าตอนอายุยังน้อยแน่ๆ  

เพ่ือนๆ และคนรู้จักอีกหลายคนคงรู้ดีว่าเราเคยสมัครเข้าเรียนที่คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ม.มหิดล แต่เมื่อเรียนไปได้ 1 เทอมก็รู้ตัวว่า ‘ไม่ใช่’ จึงกลับมายังบ้านหลังเดิมคือ ‘เจซี’
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเรียนในครั้งนี้จะส าเร็จ
ลงไม่ได้เลยหากขาดผู้มีพระคุณต่อไปนี้ เตี่ยก าพล แม่ล าพอง น้องเอ และครอบครัวเชื่อมวราศาสตร์
ทุกคนทีเ่ข้าใจ เป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนอ้อยมาโดยตลอด 

คณาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ที่ช่วยประสิทธิประสาทวิชา
จนศิษย์ประสบความส าเร็จในวันนี้ โดยเฉพาะ อ.พจนา อ.อัจฉรา อ.โมไนยพล รวมถึงอ.สุรพล ที่ให้
ค าแนะน ากระท่ังวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์  

พ่ีอ๊ีด ที่เป็นทุกอย่างตั้งแต่คนขับรถกระทั่งนักจิตวิทยาประจ าตัว, ทราย ที่เข้าใจ คอยให้
ก าลังใจมาโดยตลอด แถมยังมีอะไรดีๆ มาให้เพื่อนคนนี้เสมอ, น้องแพร ที่ช่วยหางานวิจัยและหนังสือ 
มาประกอบงานวิจัยเล่มนี้ รวมถึงบทสนทนาดีๆ ที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ แม้น้องจะงานยุ่งมากก็ตาม, 
น้องบุ้ม ที่คอยฟังเราบ่นและช่วยให้เรากลับมามีแรงใจอีกครั้งในวันที่รู้สึกตกต่ าที่สุด รวมถึงท าให้เรา
เข้าใจตัวเองมากขึ้น 

ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ชาวมติชนที่เอื้อโอกาส สนับสนุน และเป็นก าลังใจให้กัน ทั้ง 
อ.ช้าง ขรรค์ชัย บุนปาน, พ่ีเช, พ่ีเปิ้ล, พ่ีตุ๊, น้าติ้ง, หนิง, ตาล, อาเทอร์, เตย, ขิม และโชค เรารู้ว่าทุก
คนต่างท างานกันหนักขณะที่เราเรียนอยู่ ไม่รู้ต้องตอบแทนยังไงถึงจะหมด 

ขอบคุณเพ่ือนๆ MCA 17 ที่ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี
ของการเรียนในรั้วแม่โดมแห่งนี้ โดยเฉพาะนอร์ท ที่คอยให้ก าลังใจรวมถึงเป็นกูรูตอบข้อซักถามต่างๆ 
โดยไม่อารมณ์เสียเลยแม้แต่น้อย และพ่ีโอ๊ต (คุณแม่คนสวยของน้องเอย) ที่เดินมาด้วยกันกระทั่งพา
กันจบ ตั้งแต่สอบเปิดเล่ม นัดพบอาจารย์ สอบปิดเล่ม และช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้น้องคนนี้
เข้าใจ  

รักและขอบคุณ 
 

 น.ส.กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์ 
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   1 
 

บทที่ 1 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนประเภทแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก

เพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริง บอกเล่าความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในแต่ละวันให้
ประชาชนทราบ ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่แสดงทัศนะ จุดยืน หรือมุมมองของหนังสือพิมพ์และ   
คอลัมนิสต์ (เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา, 2558, น.121) บทบาทที่ส าคัญหนึ่ง คือ ตรวจสอบการท า
หน้าที่ของรัฐบาล ภาพสะท้อนจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนสามารถบอกให้ประชาชนในสังคม
ขณะนั้นรับรู้ว่า สังคมก าลังเผชิญกับปัญหาอะไร  

มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) กล่าวว่า ภารกิจของหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อมวลชน 
ประกอบด้วย 1.หน้าที่รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคม (To inform) ติดตามเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 2.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม (To give 
opinion) มักน าเสนอในรูปแบบของบทความ คอลัมน์ต่างๆ มีชื่อผู้เขียนก ากับ และถือว่าข้อเขียน
เหล่านั้นเป็นความคิดเห็นของคอลัมนิสต์แต่ละคน ยกเว้นบทบรรณาธิการที่ถือเป็นความคิดเห็นของ
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับต่อเรื่องราวหนึ่งๆ 3.ให้ความผ่อนคลาย สาระบันเทิง (To entertain) ช่วยให้
ผู้อ่านผ่อนคลายโดยการน าเสนอสิ่งที่เป็นสาระบันเทิง ตอบสนองความอยากรู้ในสิ่งที่ผู้อ่านไม่สามารถ
สัมผัสได้ด้วยตนเอง  และ 4.เป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าให้ผู้บริโภค (To advertise) 

ขณะเดียวกัน ฮาโรลด์ ลาสส์เวลล์ (อ้างถึงในมาลี บุญศิริพันธ์ , 2550) กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ ที่สัมพันธ์กับการท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ไว้ 4 ประการ คือ 1.
บทบาทหน้าที่เฝ้าระวัง สังเกตการณ์สังคม (Social surveillance) 2.บทบาทหน้าที่เชื่อมโยงส่วน
ต่างๆ ในสังคม (Correlation of parts of society) 3.บทบาทหน้าที่ถ่ายทอดมรดกทางสังคม 
(Transmission of the social heritage) และ 4.บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) 
อย่างไรก็ตาม การท างานของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2554) ระบุว่า หนังสือพิมพ์
ไม่ได้พะวงอยู่แต่หน้าที่ของตนเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงปัจจัยเรื่องทุนและปัจจัยทางสังคมการเมืองอีก
ด้วย 

หนังสือพิมพ์ได้รับการยอมรับว่าเป็น “สื่อแห่งอ านาจ” หากผู้ใดสามารถครอบครอง
สื่อนี้ จะได้หล่อหลอมประชามติ หรือใช้สื่อนี้เสริมสร้างอ านาจบารมีของตนได้ (เกศราพร ทองพุ่ม
พฤกษา, 2558, น.161) โดยธุรกิจหนังสือพิมพ์มีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เจ้าของธุรกิจผลิตขึ้นมาเพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาด มีอายุตามรายคาบที่ออกวางจ าหน่าที่ค่อนข้างสั้น



   2 
 

มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เมื่อมีฉบับใหม่วางจ าหน่าย ฉบับนั้นๆ จะล้าสมัยทันที หนังสือพิมพ์
จึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปลักษณ์ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื้อหาข่าวสารและการจัดวาง
เลย์เอาต์ (Layout) ต้องแตกต่างมากพอที่จะดึงดูดให้ผู้อ่านซื้อซ้ า แต่ไม่แตกต่างจนท าให้ตัวตนของ
หนังสือพิมพ์ไม่ชัดเจนหรือสูญหายไป 

โดยทั่วไป คุณค่าข่าว (News values) มีทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่ 1.ความรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ ความสดใหม่ (Timeliness) 2.ความใกล้ชิด (Proximity หรือ nearness) 3.ความ
เด่นหรือความมีชื่อเสียง (Prominence) 4.ความแปลกประหลาด ความผิดปกติ หรือผิดธรรมชาติ 
(Oddity) 5.ผลกระทบ (Consequence) 6.ความขัดแย้งหรือการแข่งขัน (Conflict หรือ combat) 
7.ความมีเงื่อนง า (Suspense) 8.ปุถุชนสนใจ (Human interest หรือ emotion) 9.เพศหรือเรื่อง
อ้ือฉาว (Sex หรือ scandals) 10.ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง (Progress and change) 
ข่าวแตกต่างจากสินค้าชนิดอ่ืน คือ การผลิตข่าวหรือขายข่าวไม่ใช่เพียงการผลิตในปริมาณมากแล้วจัด
จ าหน่ายโดยหวังผลก าไรหรือเพ่ิมจ านวนลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ในฐานะสื่อมวลชน องค์กรข่าวถูก
สังคมคาดหวังว่าต้องท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยการสอดส่อง ตรวจสอบ
สภาพการณ์ทางสังคม แจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องผิดปกติเกิดข้ึน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมด้วย 

มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) กล่าวว่า ส่วนประกอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ แตกต่างกัน
บ้างในรายละเอียดของประเภทเนื้อหาและข่าว แต่โดยหลักแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันในสาระส าคัญ 
ที่ใกล้เคียงกัน  ไม่ว่าหนังสือพิมพ์จะมีจ านวนกี่หน้าก็ตาม นอกจาก “ข่าว” ที่เป็นหัวใจหลักของ
หนังสือพิมพ์แล้ว หนังสือพิมพ์ยังประกอบด้วยข้อเขียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ก าลังอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน เนื้อหาที่หลากหลายในหนังสือพิมพ์ ถูกจัดวางให้เป็นสัดส่วนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเลือกอ่านเรื่องที่สนใจของผู้บริโถค โดยก าหนดชื่อประเภทข่าว ประเภทคอลัมน์ 
ประเภทเนื้อหาในแต่ละส่วน ในแต่ละคอลัมน์อย่างชัดเจน การก าหนดชื่อประเภทของหนังสือพิมพ์ 
นอกจากช่วยให้การออกแบบจัดวางหนังสือพิมพ์ให้เป็นระเบียบแล้ว ยังช่วยให้ ผู้อ่านไม่สับสน 
เสียเวลากับการค้นหาเรื่องที่สนใจ ทั้งนี้ การจัดวางเนื้อหาในหนังสือพิมพ์จ าเป็นต้องค านึงถึงจิตวิทยา
การรับสารของผู้บริโภค วัตถุประสงค์การน าเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับประโยชน์และเป้าหมายการ
รับสารของผู้อ่าน รวมถึงผลประโยชน์ด้านธุรกิจหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดวาง
รูปแบบหนังสือพิมพ์ตามองค์ประกอบดังกล่าว 

ข่าวหน้า 1 หรือหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เปรียบเสมือนหน้าร้านที่เป็นตู้โชว์ข่าวที่
ส าคัญ นอกจากประกอบด้วยชื่อหนังสือพิมพ์พร้อมสัญลักษณ์หัวหนังสือพิมพ์ รายละเอียดข่าวประจ า
ฉบับของหนังสือพิมพ์ คือ ปีที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน ปี ที่ออกหนังสือพิมพ์แล้ว หน้า 1 ยังเป็นพื้นที่สงวน
ไว้ส าหรับการรายงานข่าวเด่นประจ าวันที่มีความสด และมีความส าคัญตามหลักการประเมินคุณค่า
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ข่าวที่สอดคล้องกับนโยบายข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ข่าวหน้า 1 จะมีคุณสมบัติสดใหม่เป็น
อันดับ 1 โดยผ่านการพิจารณาคุณค่าข่าวตามล าดับความส าคัญจากการประชุมกองบรรณาธิการ 
เอกลักษณ์ของหน้า 1 คือ การให้ความส าคัญกับการพาดหัวข่าว (Headline) ให้น่าสนใจ โดยมีขนาด
ต่างๆ ตามล าดับความส าคัญ เพ่ือดึงดูดสายตา สร้างความสนใจ และเหตุผลด้านการขาย นอกจากหัว
ข่าวแล้ว ยังประกอบด้วยความน า (Lead) และรายละเอียดบางส่วนในเนื้อข่าว (Body) ภาพประกอบ
ข่าว และภาพข่าว ที่มีคุณค่าตามองค์ประกอบภาพข่าววารสารศาสตร์ที่ดี (มาลี บุญศิริพันธ์, 2550, น.
64) 

พาดหัวข่าว (Headline) เป็นส่วนแรกของข่าวที่สรุปความส าคัญหรือประเด็นที่
ส าคัญที่สุดของแต่ละข่าว มักเลือกใช้ถ้อยค าซ่ึงถูกกลั่นกรองอย่างละเอียด เพ่ือให้มีความกะทัดรัด  สื่อ
ความหมาย และดึงดูดความสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามอ่านรายละเอียดด้านในเนื้อข่าวต่อไป และมัก
ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สุดในแต่ละข่าว ความน า (Lead) หรือวรรคน าหรือโปรยข่าว เป็นส่วนที่ต่อ
จากหัวข่าวซึ่งช่วยสรุปประเด็นส าคัญของข่าวเพ่ิมเติมจากหัวข่าว ช่วยประหยัดเวลาของผู้อ่านในการ
รับรู้ข่าวสาร โดยปกติความน ามักตอบค าถามว่าใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด
(When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) หรือเรียกสรุปว่า 5W’s+1H ในกรณีที่เป็นข่าวที่มีความ
ยาวและมีประเด็นส าคัญแต่ไม่สามารถน าเสนอทุกประเด็นในหัวข่าว (Headline) ได้เพราะมีพ้ืนที่
จ ากัดก็จะถูกน าเสนอในส่วนของความน า ส่วนเชื่อม (Neck หรือ bridge) เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่าง
ความน ากับเนื้อข่าว มักปรากฏในข่าวที่เป็นการรายงานครั้งที่ 2 หรือ 3 ฯลฯ หรือเมื่อมีอุบัติเหตุใหม่
เกิดขึ้น โดยมีมูลเหตุหรือความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เคยรายงานไปแล้ว ก็จะถูกน าเสนอเพ่ือให้ภูมิ
หลังของอุบัติการณ์ใหม่ เป็นการปูพ้ืนความรู้ให้ผู้อ่านทราบ และท าความเข้าใจถึงที่มาของข่าวใหม่
ดังกล่าว เนื้อข่าว (Body หรือ detail) เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อข่าว น าเสนอรายละเอียดของ
เหตุการณ์ โดยมักเรียงล าดับความส าคัญของรายละเอียดหรือประเด็นข้อเท็จจริง  (ภาคภูมิ หรรนภา, 
2554, น.75) 

พาดหัวข่าวหน้า 1 (Headline) เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการเขียนข่าว 
ผู้เขียนพาดหัวข่าวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้ภาษาเป็นอย่างดี มีทักษะในการ
จัดประเด็นส าคัญ เพ่ือดึงประเด็นส าคัญของข่าวและจุดเด่นที่น่าสนใจของข่าวนั้นมาน าเสนอได้อย่าง
ชัดเจน เป็นการน าประเด็นที่ส าคัญของข่าวมาพาดหัว ทั้งนี้เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบว่าวันนั้นมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหรือการพาดหัวข่าวหน้าใน จะใช้ตัวอักษรขนาด
ใหญ่กว่าเนื้อข่าว ส่วนพาดหัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กข้ึนอยู่กับคุณค่าของข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, น.
93) 
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ส่วนความน าหรือโปรยข่าว (Lead) คือ สาระส าคัญของเนื้อข่าวที่เขียนเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจโดยใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เมื่ออ่านความน าแล้วก็จะ
เข้าใจเรื่องอย่างกว้างๆ ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร และจะท าให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อหาข่าว อีกประการ
หนึ่งของการเขียนความน า คือ เพ่ือประหยัดเวลาของผู้อ่าน ซึ่งบางครั้งไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดของ
ข่าวได้ครบถ้วน เมื่ออ่านความน าแล้วสามารถทราบเนื้อหาสาระส าคัญของข่าวได้เป็นอย่างดี  (สดศรี 
เผ่าอินจันทร์, 2530 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, น.111) 

คุณสมบัติความเป็นข่าวข้อหนึ่ง คือ การน าเสนอเรื่องราวของบุคคลสาธารณะ 
(Public figure) หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม ได้แก่ รัฐบาล ตลอดจนผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องหรือมีสถานภาพ
ทางสังคมซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เช่น ผู้น าประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง 
ดารา นักแสดง นักธุรกิจชั้นน าของประเทศ รวมถึงบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูงที่เปิดเผยตัวตนต่อสื่อ
ต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลส าคัญทางการเมือง กลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ปรากฏในทุกสื่อ ทุกช่องทาง
การสื่อสาร ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่กระทบกับสังคมโดยรวมอย่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวทางนโยบายของประเทศ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน สื่อมวลชน
จึงมีหน้าที่ติดตามการท างานทุกฝีก้าว เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของ
การมีอ านาจ สื่อมวลชนจึงน าเสนอความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา 

โดยบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าวต้องให้ความส าคัญกับการจับประเด็นหลักของ
ข่าวได้ถูกต้อง การเขียนพาดหัวข่าวให้เที่ยงตรง เคารพความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลในข่าว 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อเกี่ยวข้องกับ “บุคคลสาธารณะ” ต้องค านึงถึง
ความสมดุลและความเป็นธรรมในการเสนอข่าวสัมภาษณ์กรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง หรือความเห็นไม่
ลงรอย ภาพข่าวต้องไม่เสนอภาพและค าบรรยายที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือบิดเบือน หรือสร้าง
สีสันเกินจริง หรือเสนอความรุนแรงจนเกินขีดความเหมาะสมโดยเจตนา การพาดหัวข่าวต้องท า
ภายใต้หลักเกณฑ์การพาดหัวข่าวที่ถูกต้อง ไม่ใช้ภาษาด้อยรสนิยม ไม่เจตนาชี้น าสังคมไปในทางไม่
เหมาะสม การเสนอภาพและข่าวต้องระมัดระวังเรื่องการล่วงล้ าสิทธิส่วนบุคคลของผู้ปรากฏในข่าว
หรือภาพ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2550, น.45) 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และอดีตผู้
บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถูกยกเลิก เนื่องจาก คสช. ได้ร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และมีองค์กรที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 5 องค์กรหรือที่
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รู้จักในชื่อแม่น้ า 5 สาย ได้แก่ สายที่ 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สายที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
สายที่ 3 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายที่ 4 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสายที่ 5 คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศและร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเพ่ือจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป (กองบรรณาธิการเนชั่นสุดสัปดาห์, 2557, น.29) หลังจากนั้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ.2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 29 ของไทย ขณะด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กองบรรณาธิการ
เนชั่นสุดสัปดาห์, 2557, น.94) 

การน าเสนอเรื่องราวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกน าเสนอโดยสื่อมวลชนทุก
แขนง ซึ่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้น าเสนอทุกวัน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็น
การให้ข้อมูลซึ่งแสดงความคิดเห็น เช่น บทบรรณาธิการ รายงาน หรือบทความ คอลัมน์วิจารณ์ 
คอลัมน์ซุบซิบ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นการรายงานความไม่พอใจ โดยการ
เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
มีสกูป๊หน้า 1 เรื่อง “ท.ทหารอดทน ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยข้อความตอนหนึ่งระบุว่า 

“บิ๊กตู่”...กับภาพออกสื่อที่คุ้นตา เวลาให้สัมภาษณ์จะมีท่าทีที่ขึงขัง น้ าเสียงหนัก
แน่น แข็งกร้าว โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการพาดพิงถึงกองทัพหรือสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ถูกพาดพิงอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งชื่นชมใน
ความเข้มแข็ง เด็ดขาด บุคลิกสมกับความเป็นผู้น าทหาร ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มอง
ว่าเป็นท่าทีท่ีแข็งกร้าวเกินไป และหลายครั้งก็กลายเป็นภาพด้านลบที่เสมือนว่า... ใส่
อารมณ์รุนแรงในการตอบโต้กับสื่อมวลชน” 
ในทางทฤษฎี บทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมี 2 ด้านหลัก คือ บทบาทในทาง

การเมือง (Political) และบทบาทในทางการบริหารรัฐ (Governmental) ซึ่งยากจะแยกออกจากกัน
ได้อย่างเด็ดขาด เพราะมีความเกี่ยวพันกันทุกระดับชั้น และมีลักษณะเสริมกันและกัน ทั้งนี้ ในทาง
ปฏิบัตินั้น นายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่วางระเบียบการบริหารรัฐในทางการเมือง และตามกฎหมายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยมี 
3 ฐานะหลัก คือ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบส านักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ
นโยบายส าคัญของประเทศ (จักริน วงศ์กุลฤดี, 2539) 

กิติ ตยัคคานนท์ (2532) ระบุว่า ผู้น าคือคนที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับยกย่องขึ้นเป็น
หัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และ
จะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางชั่วก็ได้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้น า คือผู้มี
ศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และน าบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่  
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อีกทั้งยังได้รับความเคารพนับถือ ความร่วมมือ และความมั่นใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นอย่าง
จริงใจ 

ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่ง ที่จะจูงใจหรือ
ใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อกันและกัน ให้ร่วมใจกับ
ตนจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินการจะ เป็นไป
ในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้ ฉะนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นอธิบดี ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ หรือแม้แต่
หัวหน้าโจร แต่ละคนจะต้องมีภาวะผู้น า แต่เป็นลักษณะของผู้น าที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน (กิติ     
ตยัคคานนท์, 2532) 

ในการจ าแนกประเภทของหนังสือพิมพ์นั้น มีเกณฑ์การจ าแนกหลากหลาย มาลี 
บุญศิริพันธ์ (อ้างถึงใน เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา, 2558, น.128) กล่าวว่า หากจ าแนกตามลักษณะ
เนื้อหาที่น าเสนอ อิงตามแนวคิดแบบตะวันตก จะแบ่งเป็นหนังสือพิมพ์แบบเพ่งคุณภาพ (Quality 
newspaper) เน้นการน าเสนอข่าวหนัก (Hard news) ที่มีองค์ประกอบข่าวด้านผลกระทบต่อสังคม 
โดยสะท้อนให้เห็นผลกระทบของเหตุการณ์ต่อสังคม ลีลาการน าเสนอค่อนข้างเรียบง่าย มีสีสันไม่มาก
เท่าหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงผู้อ่าน
ระดับกลางขึ้นไป มีการศึกษาและสถานะทางสังคมสูง มีผู้อ่านเฉพาะเจาะจงมากกว่า ท าให้มียอด
จ าหน่ายไม่สูงนัก  

ส่วนหนังสือพิมพ์แบบเพ่งปริมาณ (Quantity newspaper) เน้นการน าเสนอข่าว
เบา (Soft news) ข่าวมีองค์ประกอบด้านปุถุชนวิสัย (Human interest) ลีลาการน าเสนอค่อนข้าง
เร้าใจ เร้าอารมณ์ เป็นที่พอใจของผู้คนทุกระดับ เพราะมีภาษาและวิธีการน าเสนอที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
สามารถสื่อความหมายได้ดี เน้นผู้อ่านระดับกลางถึงระดับล่าง โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หน้า 1 ซึ่งการจัด
หน้ามีสีสัน พาดหัวข่าวใหญ่ ท าให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีผลท าให้ยอดจ าหน่ายสูงขึ้น 

หนังสือพิมพ์มติชน จัดเป็นหนังสือพิมพ์แบบเพ่งคุณภาพ ถือเป็นสื่อขนาดกลาง 
(Medium or standard media) มียอดจ าหน่ายระหว่าง 80,000-200,000 เล่มต่อวัน เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น เป็นต้น กลุ่มผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ขนาดกลางมีจ านวนธุรกิจ
หนังสือเล่มเข้ามาครองส่วนแบ่งการตลาด มากกว่าจ านวนธุรกิจหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ในตลาดล่าง 
เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก เป็นต้น ทั้งนี้ ในมิติความเป็นเจ้าของและการควบคุมสื่อ 
หนังสือพิมพ์มติชนจัดอยู่ในธุรกิจแบบแผนการขยายหุ้นกิจการ (Joint stock) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจ
สื่อขยายกิจการใหญ่ขึ้น เป็นการสร้างกระบวนการกระจายความเป็นเจ้าของด้วยการขายหุ้นเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จัดเป็นหนังสือพิมพ์แบบเพ่งปริมาณ เน้นการน าเสนอข่าว



   7 
 

เบา เร้าอารมณ์และความสนใจของผู้อ่าน จัดเป็นธุรกิจในแบบแผนกิจการครอบครัว (Family-
owned enterprise) ความเป็นเจ้าของสื่อสืบทอดหรือกระจุกตัวอยู่ในมือของสายตระกูลซึ่งในที่นี่คือ
ตระกูล “วัชรพล”  

เมื่อสื่อมวลชนมีบทบาทในการเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่สังคม สื่อจึงถูกคาดหวังให้เป็นกระจกเงาสะท้อนสังคม เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน และเป็นสัจธรรมแก่ใจ
คน ทว่าปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่จัดตั้งโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่นอกจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ซึ่งมี
มาตรา 44 ที่ให้อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีค าสั่งและประกาศ คสช. เป็นอีกกลไกที่น ามาบังคับ
ในสังคม โดยฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน คือ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ท าให้สื่อมวลชนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที ่

ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่า สิ่งที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตข่าว คือ 
ความต้องการของผู้รับสารและผลกระทบของข่าวที่มีต่อผู้รับสาร แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การคัดเลือกข่าวหรือก าหนดข่าวหรือนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คือ ผู้ผลิตข่าว ได้แก่ 
บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว ผู้อ่านมีสิทธิ์เพียงรับรู้เฉพาะเนื้อหาที่สื่อมวลชนต้องการน าเสนอเท่านั้ น 
โดยการเสนอข่าวแต่ละชิ้นนั้น ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดกรองจากกองบรรณาธิการ 
ประกอบด้วยผู้สื่อข่าว หัวหน้าข่าว รีไรเตอร์ บรรณาธิการข่าว รวมถึงผู้บริหารที่มีบทบาทในกอง
บรรณาธิการนั้นๆ เพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นข่าวในแต่ละวัน แล้วน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามพ้ืนที่ 
โดยข่าวที่มีความส าคัญมากจะได้รับเลือกให้ขึ้นหน้า 1 มีพาดหัวข่าวขนาดใหญ่ที่สุด ในต าแหน่งที่
สังเกตเห็นง่ายที่สุดเมื่ออยู่บนแผงหนังสือ ส่วนข่าวที่มีความส าคัญรองลงมาจะมีพ้ืนที่น้อยกว่าและอยู่
ในต าแหน่งที่เด่นน้อยกว่า เพ่ือให้ผู้อ่านตระหนักว่าเรื่องใดมีความส าคัญ กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า 
“การก าหนดวาระข่าวสาร” (Agenda setting) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาจากคุณค่าข่าวสาร 
และทักษะทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่สื่อแต่ละส านักมีแตกต่างกัน 

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความเชื่อถือว่า
เป็นสถาบันที่มีความจ าเป็นส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การให้ความส าคัญกับข่าว
เกิดจากความเชื่อมั่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ต้องแสดงออกได้อย่างเสรี ซึ่งหนังสือพิมพ์เป็น
สื่อกลางหนึ่งในการแสดงออกนั้น ทั้งยังเปรียบเสมือนผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้
ถูกปกครอง และมีบทบาทในการแสดงให้เห็นถึงสาธารณมติ จึงถือว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีบทบาท
ส าคัญ กระทบทั้งต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (ธงชัย มหาไตรภพ, 2532, น.6) 
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มาลี บุญศิริพันธ์ (2556, น.25) กล่าวว่า ปรัชญาสูงสุดของงานวารสารคือการปฏิบัติ
หน้าที่ตอบสนองสิทธิเสรีภาพการรับสารของประชาชน เพ่ือผลทางการตรวจสอบรัฐบาลอย่าง
เที่ยงตรง สื่อมวลชนต้องยืนอยู่คนละข้างกับรัฐบาล เป็นอิสระจากแรงกดดันทั้งปวง ทั้งอิทธิพลของ
อ านาจรัฐและแรงเย้ายวนจากผลประโยชน์ทางธุรกิจในหลายรูปแบบที่มาพร้อมกับทุนนิยมและความ
เจริญของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพราะหากปราศจากเสรีภาพ หนังสือพิมพ์จะไม่มีอิสระใน
การรายงานข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงธรรม ซึ่งการใช้เสรีภาพ ต้องมีจริยธรรม รับผิดชอบ เป็นกลาง 
และเป็นธรรม (Complete objectivity in news) 

ด้วยปริมาณเรื่องราวที่มาก รวมถึงระยะเวลาของเหตุการณ์ และพ้ืนที่การน าเสนอ
แต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน หนังสือพิมพ์จึงไม่สามารถรายงานได้ทุกเรื่อง นั่นท าให้ผู้ก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda setter) เป็นผู้คัดกรองเนื้อหา ภายใต้เหตุผลความเหมาะสม ก่อนตัดสินใจว่าข่าวใด
ควรน าเสนอหรือไม่ มีการตัดทอน ถอดความให้เหลือจ านวนไม่กี่ข้อความ ก่อนเผยแพร่สู่ผู้รับสาร 
ดังนั้น เนื้อหาที่ถูกน าเสนอในเหตุการณ์เดียวกัน ของสื่อแต่ละส านัก ในแต่ละวัน จึงตั้งสมมติฐานได้ว่า
อาจมีความแตกต่างกันในการน าเสนอ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ท าการศึกษา (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.
2557) 

สื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อที่ เกาะติดประเด็นเกี่ยวกับการเมือง สังคม ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ เป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพตามล าดับ เพ่ือศึกษาว่ามีการน าเสนอบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น า ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งสองประเภทว่าเป็นอย่างไร    มี
กระบวนการคัดเลือกข่าวเพ่ือน าเสนออย่างไร และเนื้อหาข่าวนั้นแตกต่างกันอย่างไร 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการศึกษาจากพาดหัวข่าวและความน าจะ
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล พิจารณาปริมาณการน าเสนอโดยการวัดพ้ืนที่ ลักษณะและประเภทของพาดหัว
ข่าวและความน า รวมถึงสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าว เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการท างาน และบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูก
น าเสนอโดยหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับการน าเสนอของหนังสือพิมพ์รายวันเชิง
คุณภาพ ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไร บทบาทของหนังสือพิมพ์ไทยในการเสนอข้อมูล
ของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างไร 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 

 
1. หนังสือพิมพ์แต่ละประเภทน าเสนอเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ในลักษณะอย่างไร 
2. หนังสือพิมพ์แต่ละประเภทน าเสนอบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
3. หนังสือพิมพ์แต่ละประเภทน าเสนอความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1. เพ่ือวิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็น

การน าเสนอข่าวที่เก่ียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่

หนังสือพิมพ์น าเสนอ 
3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การน าเสนอพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในข่าวการเมืองที่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดย
เลือกหนังสือพิมพ์ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชนเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวันเชิง
คุณภาพ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ โดยศึกษาเฉพาะหัว
ข่าวและความน าข่าวชิ้นนั้นๆ รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากศูนย์ข้อมูล
มติชน และหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
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1.5 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หนังสือพิมพ์รายวัน หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยที่รายงานข่าวและข่าวสารเพ่ือให้
ความรู้ น าเสนอข้อเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งมีก าหนดออกจ าหน่ายเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ ในที่นี้คือหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและหนังสือพิมพ์รายวันเชิง
คุณภาพ  

หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่น าเสนอเนื้อหาประเภท
ข่าวเบา (Soft news) คนทั่วไปอ่าน (Sensational) เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติต่างๆ เต็มไป
ด้วยการเร้าอารมณ์ ดึงดูดความสนใจ เขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายโดยมีภาพประกอบมากมาย รูปแบบ
การเขียนเต็มไปด้วยสีสัน จินตนาการ และมักใช้ภาษาตลาด ในที่นี้ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

หนังสือพิมพ์รายวันเชิงคุณภาพ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่เน้นน าเสนอข่าวหนัก 
(Hard news) เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา มุ่งเสนอความรู้ ความคิดเห็นเป็นส าคัญ 
หนังสือประเภทนี้มีจ านวนจ าหน่ายไม่สูงนัก ผู้นิยมอ่านมักเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีการศึกษาพอสมควร 
ในที่นี้ คือ หนังสือพิมพ์มติชน 

เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ถูกน าเสนอ
ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่เลือกมาศึกษา ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวใน
งานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง พาดหัวข่าวหน้า 1 และความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ เป็นข่าวการเมือง โดยแต่ละ
ชิ้นต้องปรากฏค าหลัก (Keyword) หรือวลีอย่างน้อย 1 ค าในส่วนใดส่วนหนึ่งของข่าว คือ บิ๊กตู่, 
ประยุทธ์, พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และหัวหน้า คสช. หรือค าหรือวลีอ่ืนใดที่สื่อความหมายว่าคือ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ข่าวหน้า 1 หมายถึง พ้ืนที่ของพาดหัวข่าว (Headline) ความน าข่าว (Lead) และ
ภาพข่าว ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏใน
หน้าแรกของหนังสือพิมพ์   

พาดหัวข่าว หมายถึง พาดหัวข่าวหลักของข่าวการเมืองที่ปรากฏในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ต้องปรากฏค าว่าบิ๊กตู่, ประยุทธ์, พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และหัวหน้า 
คสช. หรือค าหรือวลีอ่ืนใดที่สื่อความหมายว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในที่นี้จะพิจารณา
ประเภทของพาดหัวข่าว, ความส าคัญของพาดหัวข่าว, คุณลักษณะของพาดหัวข่าว, จ านวนประเด็น
ในพาดหัวข่าว, การใช้ค าในพาดหัวข่าว และความเป็นกลางของพาดหัวข่าว 

ความน าข่าว  หมายถึง วรรคน าของข่าวการเมืองที่ปรากฏในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ตอบค าถาม 5W’s+1H คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน 
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(Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ในความน าปรากฏค าว่าบิ๊กตู่, ประยุทธ์, 
พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และหัวหน้า คสช. หรือค าหรือวลีอื่นใดที่สื่อความหมายว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในที่นี้จะพิจารณาประเภทของความน า, ความยาวของความน า, คุณลักษณะการใช้ภาษา
เขียนในความน า และความสอดคล้องของประเด็นในหัวข่าวกับความน า 

บทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมายถึง เนื้อหาข่าวที่น าเสนอโดย
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการใช้อ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับทักษะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ทักษะในด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม 
- ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีความจ าเป็นในบางครั้ง 
- ทักษะในด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านพิธีกรรม 

ศาสนา ไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคและวิธีการเข้าช่วย 
- ทักษะในด้านการต่อรอง เช่น ด้านธุรกิจ พิธีการทูต ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างมาก 
- ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือจูงใจให้ผู้รับยอมรับเชื่อฟัง 
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
- ทักษะด้านสติปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ 
ความเป็นผู้น า หมายถึง เนื้อหาข่าวที่น าเสนอโดยหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยเนื้อหาข่าวเหล่านั้นสะท้อนคุณลักษณะความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการบริหารงาน ได้แก่ 

ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) หรือ Autocratic leader เป็นผู้น าแบบ
เผด็จการซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

- ใช้อ านาจตลอดเวลา 
- ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญ รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว ฉะนั้นทุกอย่างจะออกจากตัวเอง ไม่

ว่าจะเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการ ก็มักจะเป็นไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

- นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจัดระบบงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ สั่งการมาจากเบื้องบน 

- ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับมาจากใครหรือที่ใดก็ตาม จะต้องผ่านหลายขั้นตอน ผู้น า
ประเภทนี้จะคิดแล้วคิดอีก กว่าจะวินิจฉัยสั่งการได้ ท าให้งานล่าช้า คั่งค้าง 
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- ผู้ช่วย ตามความรู้สึกของผู้น าประเภทนี้ หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จึงไม่มีการแบ่ง
งานให้ผู้ช่วย 

- การตั้งกรรมการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืน ไม่ใช่เพ่ือจะได้ฟัง
ความคิดเห็น ประธานเกือบเป็นผู้พูดเสียคนเดียวตลอดการประชุม คนอ่ืนในที่ประชุมก็ไม่มีใครอยาก
พูดและเรื่องบางเรื่องซึ่งผ่านการประชุมแล้วก็จะหายไปเฉยๆ เนื่องจากประธานไม่สนใจติดตาม 

ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire leader) เป็นผู้น าแบบไม่เอาไหน ปล่อยตามเรื่องตาม
ราว ไม่ใช้อ านาจบังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแต่ลงนามผ่าน
เรื่องให้พ้นตัวไปเท่านั้น ผู้น าประเภทนี้มีลักษณะดังนี้ 

- ไม่มีความริเริ่ม 
- ท างานโดยปล่อยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่อง ไม่ค านึงถึงหลักการ เหตุผล กฎเกณฑ์ 

กฎระเบียบ ฯลฯ จึงมักจะไม่ใคร่ยุ่งกับใคร ผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท าอะไรก็ได้ 
- ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ถ้าเห็นชัดว่าไม่ขัดต่อระเบียบก็จะยอม

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไปได้ง่ายๆ ตามความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือตามความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา 

- ไม่มีการประเมินผลงาน 
ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) เป็นแบบที่ดีที่สุด ใจกว้าง รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน มีลักษณะการบริหารงาน
ดังนี้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ความ
คิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเองได้  

- จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 

- ให้ค าแนะน าแก่ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นกับค าปรึกษาหารือจากผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้น ากับ
ผู้ร่วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังและเต็มใจ นั่นก็คือเกิดการท างานเป็นทีม ซึ่งจะ
ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานในที่สุด 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบแนวคิดของหนังสือพิมพ์ในการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ว่าสะท้อนบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าอย่างไรบ้าง 

2. เพ่ือให้นักวิชาชีพตระหนักถึงการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพ่ือให้ผู้รับสารเกิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) รู้จักไตร่ตรอง
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจเชื่อสิ่งใด 

3. งานวิจัยชิ้นนี้พยายามสร้างความเข้าใจกระบวนการประกอบสร้างความจริงทาง
สังคม ให้กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จากการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ ซึ่งผลการศึกษาจะช่วย
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของนายกรัฐมนตรีและ/หรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” ผู้วิจัยต้องการศึกษาเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ในที่นี้คือพาดหัวข่าวหน้า 1 และความน าของข่าว
ชิ้นนั้นๆ ที่ได้รายงานสู่สาธารณชน เพ่ือสะท้อนแนวคิดของสื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสาร เพ่ือทราบ
บทบาทหน้าที่ และเพ่ือทราบความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่น าเสนอผ่าน
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการศึกษา วิเคราะห์ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการน าเสนอเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพาดหัวข่าวและความน าข่าว 
2.3 แนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda setting) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เนื้อหา 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  
2.6 แนวคิดเรื่องภาวะผู้น า  
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์  

 
มีผู้นิยามความหมายของ “ข่าว” ไว้หลากหลาย เนื่องจากข่าวมีความสัมพันธ์กับตัว

แปรมากมายกว่าจะปรากฏสู่สายตาผู้อ่าน ดังนั้น การก าหนดความหมายของ “ข่าว” จึงขึ้นอยู่กับ
มุมมองของผู้นิยามว่าให้น้ าหนักแง่มุมของข่าวอย่างไร แต่โดยปกติ “ข่าว” ประกอบด้วยคุณลักษณะที่
สมควรกล่าวถึง (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556, น.119) คือ 

- ข่าวต้องเป็นข้อเท็จจริง 
- ข่าว คือ สิ่งที่ได้รับการรายงานหรือบอกเล่าให้คนรับรู้ ไม่จ ากัดเฉพาะเหตุการณ์

ปัจจุบันเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่น่าจะเกิดก็อาจเป็นข่าวได้ เมื่อ
ได้รับการรายงาน 

- เหตุการณ์หนึ่งอาจมีความส าคัญเต็มไปด้วยคุณค่าที่สมควรรายงานเป็นข่าวใน
สังคมหนึ่ง แต่อาจไม่มีความส าคัญพอจะเป็นข่าวในอีกสังคมหนึ่งก็ได้ 
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- เหตุการณ์หนึ่งอาจปรากฏเป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แต่เหตุการณ์
เดียวกันอาจไม่ปรากฏเป็นข่าวของอีกหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่ง เพราะการพิจารณาคุณค่าข่าวส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและประเภทของหนังสือพิมพ์ด้วย 

- สิ่งที่เป็นข่าวในวันนี้ อาจไม่เป็นข่าวในวันรุ่งขึ้น 
- องค์ประกอบส าคัญที่สุดของข่าว คือ ความถูกต้อง ความน่าสนใจ และความส าคัญ 

กล่าวคือ ข่าวที่น่าสนใจอาจไม่มีความส าคัญ หรือข่าวที่มีความส าคัญอาจไม่มีความน่าสนใจก็ได้ 
หนังสือพิมพ์ส่วนมากจึงพยายามเสนอข่าวที่ส าคัญให้น่าสนใจและถูกต้อง เพ่ือสร้างความสนใจแก่
ผู้อ่าน 

ทั้งนี้ สรุปได้ว่า “ข่าว” ควรประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ความ
น่าสนใจ ข้อเท็จจริง และผู้อ่าน ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ 
แม้ว่าในทางปฏิบัติข่าวอาจถูกพิจารณาในองค์ประกอบที่เอ้ือต่อประโยชน์ทางธุรกิจด้วยก็ตาม ดังนั้น 
ผู้สื่อข่าวจ าเป็นต้องรายงานข้อเท็จจริงให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้อ่านเสมอ โดยข้อเท็จจริงที่น ามารายงาน 
สามารถครอบคลุมถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ก าลังจะเกิด หรือยังไม่เกิด
แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ 

สุภา ศิริมานนท์ (อ้างถึงใน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2539, น.10-13) กล่าวถึง คุณสมบัติ
ของข่าวว่า วิธีการรายงานข่าวหรือเสนอข่าวแต่ละเรื่อง ต้องค านึงถึงลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติ
พิเศษที่เหตุการณ์เหล่านั้นถูกรายงานเป็นข่าวสู่สาธารณชน เพราะเนื้อหาของข่าวแตกต่างจากการ
เขียนเรื่องสั้น นวนิยาย หรือบทความ การเสนอข่าวต้องรักษาไว้ซึ่งข้อเท็จจริง (Facts) ที่สามารถ
อ้างอิง พิสูจน์ได้ โดยข่าวนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ปรากฏในข่าวนั้นต้องไม่
บิดเบือน สามารถพิสูจน์ได้ ผู้สื่อข่าวต้องระลึกเสมอว่าความจริงในข่าวที่ถูกบิดเบือน เสริมแต่ง หรือ
พลิกแพลงตัดต่อ จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่บุคคลที่ตกเป็นข่าว 

2. ความสมดุลและเป็นธรรม (Balance fairness) การน าเสนอข่าวต้องค านึงถึง
หลักการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นข่าว เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา และเปิดเผยเท่าเทียมกัน 

3. ความเป็นภววิสัย (Objectivity) การท าความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล าเอียง ไม่มี
อคติในการเสนอข่าว และไม่เอาความเห็นส่วนตัวมาปะปนด้วย (Subjectivity) ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว
ไปผูกพันกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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4. สั้น เข้าใจง่าย และชัดเจน (Concise and clear) น ารูปแบบการเขียนข่าวมาช่วย
ปรุงแต่งให้ข่าวน่าอ่าน เข้าใจง่าย เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาของผู้อ่านที่มีจ ากัดในแต่ละวัน ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย และเป็นที่ยอมรับ 

รัตนา ประยูรรักษ์ (2545) ได้รวบรวมมาตรฐานของข่าวจากนักวิชาการด้าน
สื่อมวลชนหลายคน พบว่าข่าวมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและระบบสังคม เช่น 
ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง ระหว่างสมาชิกรัฐสภา 

2. ความก้าวหน้า (Progress) การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับชัยชนะหรือความส าเร็จ 
3. ความหายนะ (Disaster) การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความปราชัย ภัยพิบัติต่างๆ 

การท าลาย 
4. ผลกระทบ (Consequence) การน าเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อผู้อ่าน

ทั้งในระดับมวลชนและระดับสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข่าวที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ การสาธารณสุข เกษตรกรรม เป็นต้น 

5. ความเด่น (Prominence) ความเด่นเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สถานการณ์ ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน กาลเวลา  

6. ความใหม่ (Novelty) การน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะของความแปลก 
ประหลาด และไม่เคยปรากฏ หรือมีลักษณะของความผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจ 

7. ปุถุชนวิสัย (Human interest) การรายงานข่าวที่ผู้อ่านให้ความสนใจและเร้า
อารมณ์ของผู้อ่ืนได้ มักเป็นเรื่องปุถุชนวิสัยที่มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น และเป็นเรื่องที่สามารถ
ส่งผลกระทบทางอารมณ์ให้ผู้อ่านได้ทันที มักประกอบด้วยองค์ประกอบข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายองค์ประกอบ 

8. ความรวดเร็ว (Timeliness) การน าเสนอข่าวที่มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
ความใหม่ ความสด ความเป็นปัจจุบัน  

9. ความใกล้ชิด (Proximity) การน าเสนอข่าวที่สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้อ่านเมื่อ
ผู้อ่านได้อ่านข่าวนั้น ไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดด้านร่างกาย ด้านจิตใจ สุขภาพ ความเป็นอยู่ เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น 

10. ความมีเงื่อนง า (Suspense) การน าเสนอข่าว หรือเหตุการณ์ท่ีก าลังด าเนินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนง าหรือปมที่น่าสงสัย เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจอยากรู้ และเฝ้าติดตามอย่าง
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ใกล้ชิด การคลี่คลายเงื่อนปมนั้นอาจจะใช้ระยะเวลามากหรือน้อยแล้วแต่ลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ 
เช่น ใครคืออาชญากร หรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548) ได้จ าแนกข่าวตามประเภทเนื้อหาของข่าว ดังนี้ 
1. ข่าวในพระราชส านัก - เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส าคัญ เป็นต้น 

2. ข่าวการเมือง - เป็นข่าวเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล พรรคการเมืองทั้งฝ่าย
พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ข่าวติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทั้งของ
พรรคการเมืองและรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่ประชาชนควรจะได้รับทราบ รวมทั้งข่าวเกี่ยวกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย นอกจากนี้ ยังรวมถึงข่าว
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การลงประชามติ ความเป็นไปของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และองค์กรเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องและความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และประชาธิปไตย เป็นต้น 

3. ข่าวเศรษฐกิจ - เป็นข่าวเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและการ
ธนาคาร การส่งออกสินค้า และแรงงาน ข่าวประเภทนี้โดยสรุปแล้วมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ “ธุรกิจ” ได้แก่ 
การค้าขายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การท าสัญญาธุรกรรมต่างๆ “การเงินการ
ธนาคาร” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับการซื้อหุ้น อัตราส่วนลดและอัตราดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
สินเชื่อ ความก้าวหน้าและการบริการด้านต่างๆ ของธนาคาร “การอุตสาหกรรม” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สินค้า การบริการ การขยายกิจการ การเปิดกิจการใหม่ วัตถุดิบการผลิต การ
ด าเนินกิจการของโรงงานต่างๆ “แรงงาน” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน นายจ้างลูกจ้างแรงงาน 
ค่าครองชีพ อัตราค่าจ้าง การเพ่ิมหรือลดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า การว่างงาน การประท้วง การปิด
โรงงาน การหยุดงาน “การคมนาคม” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับการเดินรถ เดินเรือ เดินอากาศ หรือรูปแบบ
ทิศทางการคมนาคม การใช้เส้นทางคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าโดยสาร และการขนส่งต่างๆ  

4. ข่าวการเกษตร - เป็นข่าวเกี่ยวกับเกษตรกร พืชผักผลไม้ ผลิตผลการเกษตร ราคา
สินค้า ปริมาณการขาย วิธีการท าการเกษตรกรรมต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เป็นต้น 
การส่งออกของพืชผลทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคระบาดของพืชและ
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สัตว์ ความแห้งแล้ง หรืออาจรวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เช่น 
พืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เป็นต้น  

5. ข่าวการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม - เป็นข่าวเกี่ยวกับระบบการบริหารงานและ
การท างานของสถานศึกษาทุกระดับ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งภาคเอกชนและ
รัฐบาล การรายงานความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน การบริหารงาน ผู้สอน ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน การใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ข่าวเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปิน และการอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เป็นต้น  

6. ข่าววิทยาศาสตร์และวิจัย - เป็นข่าวเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย การค้นพบในศาสตร์
แขนงต่างๆ โดยทั่วไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบหลักการหรือทฤษฎี และข้อเท็จจริงใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมจากความรู้เดิม เป็นการพิสูจน์ ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีของแต่ละศาสตร์ การทดลอง 
ค้นคว้าพัฒนา ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น  การทดลองวัคซีนโรคเอดส์ การค้นคว้าเกี่ยวกับระบบจักรวาล 
การพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของมนุษยชาติ 
เป็นต้น การน าเสนอข่าวเกี่ยวประเภทนี้ ถือเป็นสิ่งที่จะท าให้ประชาชนมีข่าวสาร ข้อเท็จจริงอัน
ประกอบด้วยเหตุและผลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

7. ข่าวสังคมและสตรี - เป็นข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเด่นและดังในสังคม ซึ่งจะ
น ามาเขียนในรูปของข่าวและคอลัมน์โดยเฉพาะ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมหรูหราในวงสังคม ความ
มั่งคั่ง และความสวยงามที่ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ได้แก่ ข่าวการหมั้นหมาย หย่าร้าง และการมีบุตร
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม ทั้งนี้ ข่าวที่พบในหน้าสังคมและสตรีโดยทั่วไป ได้แก่ บุคคลใน
ข่าว ความบันเทิงต่างๆ การเลี้ยงต้อนรับ การเลี้ยงส่ง การจัดงานรื่นเริง การเต้นร า การแสดง ข่าว
สังคมซุบซิบ ข่าวและคอลัมน์เกี่ยวกับแฟชั่น การท าอาหาร การจัดและตกแต่งบ้าน การเลี้ยงลูก การ
เอาใจใส่ครอบครัว และข่าวเกี่ยวกับธุรกิจของสตรีและการประกอบอาชีพ 

8. ข่าวกีฬา - ส่วนใหญ่เป็นการรายงานรายละเอียดของการแข่งขันกีฬา และผลของ
การแข่งขันกีฬานานาประเภท นอกจากนั้น ได้แก่ เนื้อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของการแข่งขัน ผู้แข่งขันแต่ละฝ่าย สถิติฃการแข่งขัน สภาพสนามที่ใช้ สภาพอากาศ การท านายผล
การแข่งขันล่วงหน้า การฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ความพร้อมของผู้แข่งขันหรือของแต่ละฝ่าย เงิน
รางวัล รวมทั้งการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นต่อการแข่งขันของผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ 
ก็สามารถน ามารายงานเป็นข่าวได้ เช่น ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ จัดการทีม และผู้
ฝึกสอน เป็นต้น 
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9. ข่าวบันเทิง - มักเป็นการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง ทั้งภาพยนตร์ 
ดนตรี หนังสือ ศิลปกรรม วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และการละคร เป็นต้น โดยทั่วไปข่าว
บันเทิงมีแนวโน้มที่จะเสนอข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการดังกล่าว รวมทั้งเมื่อมีผลงานหรือ
ผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ การผลิตรายการละครทางวิทยุโทรทัศน์ การ
ผลิตเพลงชุดใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ จะเป็นเนื้อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่ส าคัญหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง ทั้งที่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เช่น ดาราหรือ
นักแสดง นักร้อง ผู้ก ากับ ผู้อ านวยการสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เช่น การ
เตรียมตัวของดาราหรือนักแสดงนักร้อง เพ่ือผลิตงานชุดใหม่ 

10. ข่าวสิ่งแวดล้อม - มักเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต เช่น 
สภาพป่า แม่น้ า ล าคลอง หนองบึง ทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงเรื่องนิเวศวิทยา โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ าเสีย อากาศพิษ ฝุ่นละออง ขยะ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีเรื่องทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่มีการค้นพบและน าออกมาใช้ มักเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้
คุณค่า น ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จนเกิดกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา แล้วรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ พิทักษ์ ตลอดจนการน าทรัพยากรมาใช้อย่าง
ประหยัด 

11. ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ - มักเกี่ยวกับการคิดค้นพัฒนา ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ( Internet) 
อินทราเน็ต (Intranet) เป็นต้น ทั้งนี้ อาจรวมถึงข่าวเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย
ต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารผ่านเส้นใยน าแสง (Optic fiber) และการสื่อสาร
แบบไร้สายระบบดิจิทัล (Digital) เป็นต้น ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ การจ าแนกเนื้อหาข่าวสามารถแบ่งได้อีกหลายประเภท เช่น ข่าวภูมิภาค 
ข่าวอาชญากรรม ข่างต่างประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ แล้วแต่หนังสือพิมพ์ฉบับใดจะเน้นนโยบายการเสนอข่าว
อย่างไร 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ ผู้วิจัยได้ใช้หลักคุณค่า
ข่าวในการพิจารณาข่าวแต่ละชิ้นว่ามีความส าคัญอย่างไร น าเสนอข่าวประเภทใด เพ่ือให้เข้าใจ
กระบวนการผลิตและการน าเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ว่ามีขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกัน
อย่างไร มีผลต่อเนื้อหาข่าวสารที่ปรากฏในหน้า 1 บทบาทหน้าที่ และความเป็นผู้น าของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพาดหัวข่าวและความน าข่าว 
 
  ภาคภูมิ หรรนภา (2554) กล่าวว่า ข่าวมีรูปแบบการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
ผู้เขียนต้องยึดหลักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการน าเสนอข่าวมีกรอบเวลา
จ ากัด ทั้งยังต้องเขียนข่าวให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้อ่าน 

การเขียนข่าวนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. พีระมิดหัวกลับ (Inverted pyramid) เป็นการเขียนข่าวที่น าประเด็นข้อเท็จจริง

ที่มีความส าคัญที่สุดของข่าวขึ้นมาเขียนก่อน จากนั้นน าประเด็นที่มีความส าคัญรองลงมา  เขียน
เรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อย ผู้สื่อข่าวจึงรายงานข่าวในลักษณะสรุปย่อข้อเท็จจริงส าคัญๆ 
อันประกอบด้วยใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) และ
อย่างไร (How) เป็นความน าของข่าวไปก่อน แล้วจึงค่อยขยายรายละเอียดของข้อเท็จจริงเหล่านั้น
ตามล าดับความส าคัญในเนื้อข่าวต่อไป 

การเขียนข่าวแบบพีระมิดกลับหัว เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ 
(สดศรี เผ่าอินจันทร์, 2531, อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, น.80) เป็นที่นิยมเขียนกันทั่วไป 
เนื่องจากการเขียนข่าวรูปแบบนี้สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านได้ดี สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ ที่เมื่อต้องการทราบข่าวสารอะไร ย่อมอยากรู้โดยทันทีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ประเด็น
ส าคัญ (Climax) ของเรื่องคืออะไร ฉะนั้น เมื่อผู้อ่านอ่านย่อหน้าแรกหรือส่วนที่เป็นความน าของข่าว
แล้วจะทราบเหตุการณ์นั้นโดยทันที จากนั้นถ้ามีเวลามากพอก็จะอ่านในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่อไป 
นอกจากนี้ การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับยังช่วยให้การจัดหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

2. พีระมิดหัวตั้ง (Upright pyramid) การเขียนข่าวรูปแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมส าหรับ
หนังสือพิมพ์ แต่เหมาะกับการเขียนเรื่องสั้นหรือนวนิยายมากกว่า เพราะการเขียนแบบนี้จะมีลักษณะ
คล้ายการเล่าเรื่อง โดยเริ่มจากความน าที่ยังไม่กระจ่างชัด ส่วนที่เป็นประเดน็สุดยอดของเรื่องจะกล่าว
ไว้ในตอนท้ายสุด ส่วนใหญ่แล้วใช้เขียนข่าวสั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องตลกขบขัน ทั้งนี้ ผู้อ่านต้องติดตามอ่าน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จึงจะทราบบทสรุปของข่าวว่าหมายถึงอะไร 

3. แบบผสม (Combination) การเขียนข่าวรูปแบบนี้ นิยมใช้กับข่าวที่มีประเด็น
ส าคัญมากกว่าหนึ่ง เป็นการผสมผสานรูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับและพีระมิดหัวตั้ง 
กล่าวคือ มีการสรุปประเด็นส าคัญไว้ในส่วนแรกและตามด้วยรายละเอียดในเนื้อข่าวที่ขยายตาม
ประเด็นในความน า จากนั้นก็ให้รายละเอียดเหตุการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือน าผู้อ่านไปสู่ประเด็นส าคัญที่สอง
ของข่าว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเด็นแรก 
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4. แบบปิ่นโต การเขียนข่าวรูปแบบนี้ นิยมใช้กับข่าวที่มีประเด็นส าคัญมากกว่าหนึ่ง 
กล่าวคือ มีการสรุปประเด็นส าคัญไว้ในส่วนแรกและตามด้วยรายละเอียดในเนื้อข่าวที่ขยายตาม
ประเด็นในความน า จากนั้นให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือน าผู้ อ่านไปสู่ประเด็นส าคัญ โดยแบ่งเป็นชั้นๆ 
ตามรายละเอียด 

ข่าวแต่ละชิ้นประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548, น.111) 
ดังนี้ 

1. หัวข่าว (Headline) เป็นส่วนแรกในโครงสร้างการเขียนข่าวและเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุด มักใช้ถ้อยค าที่มีความกะทัดรัด สื่อความหมายและดึงดูดความสนใจได้ดี ชวนให้ผู้อ่าน
ติดตามรายละเอียดข่าวต่อไป วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการเขียนหัวข่าว คือ เพ่ือให้ผู้อ่าน
ประเมินคุณค่าของข่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่ ถ้าหากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จะได้ติดตามอ่าน
รายละเอียดต่อไปจากตัวเนื้อข่าว 

ประชัน วัลลิโก (2541, น.331) กล่าวว่า ประเด็นที่ส าคัญที่สุดของข่าว จะได้รับการ
หยิบยกขึ้นมาเขียนเป็นหัวข่าว โดยหลักแล้วจะมีค าหลัก (Keywords) ส าหรับบอกน้ าหนักของข่าว 
เรื่องนี้ว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะหลักการเขียนข่าวที่ดี จะด าเนินเรื่องโดยเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ผู้เขียนข่าวพยายามพิจารณาเลือกประเด็นที่ส าคัญที่สุดออกมาเขียนเป็นรูปประโยคสั้นๆ 
ที่มีความยาวจ ากัด เพ่ือให้เหมาะกับพ้ืนที่ว่างที่มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ และเน้นด้วยการใช้อักษร
ขนาดใหญ่ จะยิ่งท าให้ข่าวนั้นเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หัวข่าวยังเกี่ยวข้องกับยอดจ าหน่ายของ
หนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน หากตัวเนื้อข่าวดี แต่พาดหัวข่าวไม่ดี ก็อาจส่งผลต่อยอดขายได้ ถ้าหากตัว
เนื้อข่าวดีและพาดหัวข่าวไว้ดี หนังสือพิมพ์จะขายได้ดีมากในวันนั้น นอกจากนี้ รูปแบบและลีลาการ
พาดหัวข่าว ยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับด้วย 

ทั้งนี้ หัวข่าวต้องเขียนด้วยถ้อยค าที่สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมาย โดยหัวข่าวมี
หน้าที่ส าคัญ 6 ประการ (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548, น.112) คือ 

 1) ดึงดูดความสนใจ - ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ 
จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรที่ใช้กับส่วนอ่ืนของข่าว เช่น ใหญ่กว่าตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ความน าและตัว
เนื้อข่าว ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่นี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้หันมาสนใจอ่านข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ นอกจากนี้ อาจเพ่ิมความน่าสนใจด้วยการพิมพ์ตัวอักษรเป็นสีอ่ืนนอกจากสี
ด า เช่น พิมพ์พ้ืนหลังของตัวอักษรให้เป็นสีด า ส่วนตัวอักษรปล่อยให้เป็นสีขาว เป็นต้น 

2) จัดล าดับความส าคัญของข่าว - หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการตีพิมพ์ข่าว
หลายข่าวในหน้า หากข่าวใดมีความส าคัญมากจะพิมพ์หัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่หลายคอลัมน์ 
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หรือใหญ่กว่าหัวข่าวอ่ืนๆ ส่วนข่าวที่มีความส าคัญรองลงมา จะมีขนาดตัวอักษรที่เล็กลดหลั่นกันไป
ตามล าดับความส าคัญของข่าว รวมถึงการให้สีสันตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

3) ให้ข้อเท็จจริงหรือแจ้งข่าว - หัวข่าวต้องสรุปเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงให้
ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์นั้นพอสังเขป กล่าวคือ สามารถบอกเรื่องหรือข้อเท็จจริงที่ส าคัญได้อย่าง
น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้อ่านสนใจติดตามอ่านตัวเนื้อข่าวต่อไป 

4) ช่วยในการขายข่าว - ค าว่า “ขายข่าว” ในที่นี้หมายถึง หัวข่าวท าหน้าที่
ดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจอ่านข่าวนั้น และชี้ชวนให้ผู้อ่านติดตามอ่านข่าวตั้งแต่ต้นจนจบ 

5) ช่วยในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ - โดยปกติในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์นั้น
จะยึดหลักความสมดุล หมายความว่า จะต้องวางองค์ประกอบที่เปรียบเสมือนน้ าหนักไปถ่วงดุลในการ
จัดหน้า เช่น การวางหัวข่าว ภาพประกอบ และความน า ไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยมีจุดศูนย์กลาง
หน้าหนังสือพิมพ์ตามแนวดิ่ง ซึ่งพาดหัวข่าวจะเป็นจุดถ่วงดุลที่ส าคัญ 

6) บอกต าแหน่งของข่าวในหน้าต่อ - หัวข่าวท าหน้าที่บอกต าแหน่งข่าวใน
หน้าต่อ เรียกว่า “หัวข่าวต่อ” (Jump head) การที่ต้องใช้หัวข่าวต่อ เพราะข่าวที่ลงในหน้า 1 หรือ
หน้าอ่ืนมักจะไม่จบในหน้าเดียว จ าเป็นที่จะต้องน าตัวเนื้อข่าวไปต่อในหน้าอ่ืน หัวข่าวต่อจึงมีหน้าที่
บอกให้ผู้อ่านทราบว่าต้องอ่านตัวเนื้อข่าวต่อในหน้าใดของหนังสือพิมพ์ โดยหัวข่าวกับหัวข่าวต่อ จะใช้
ข้อความที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือสื่อให้ทราบว่าเป็นข่าวเดียวกัน 

2. ความน า (Lead) เป็นข้อความที่สรุปข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในข่าว โดยปกติมักเป็น
การตอบค าถามว่าใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) และ
อย่างไร (How) หรือเรียกย่อๆ ว่า 5W’s+1H อาจสรุปข้อเท็จจริงบางประเด็น หรือสรุปข้อเท็จจริง
ทั้งหมดไว้ในความน าก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข่าวแต่ละประเภท โดยนิยมใช้ส านวนและ
รูปแบบภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของการเขียนข่าว ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของผู้อ่าน 
ที่ต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน และเม่ือใด ทันทีท่ีหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน นอกจากนี้ ความ
น ายังเป็นตัวเชื่อมโยงและขยายข้อเท็จจริงจากข่าวไปสู่ตัวเนื้อข่าว  

3. ตัวเนื้อข่าว (Body) เป็นส่วนที่น าเสนอรายละเอียดของข้อเท็จจริง มักจะมีการ
เรียงล าดับความส าคัญของประเด็นของข้อเท็จจริงตามรูปแบบการเขียนข่าวแต่ละประเภท ซึ่งมีวิธีการ
เรียงล าดับการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป เช่น ข่าวที่มีโครงสร้างแบบพีระมิดหัวกลับ จะเรียงล าดับ
ข้อเท็จจริงที่ส าคัญจากมากไปน้อย ส่วนการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง จะเรียงล าดับข้อเท็จจริงที่
ส าคัญจากน้อยไปมาก เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวเนื้อข่าวยังเป็นส่วนที่อธิบาย ขยายข้อเท็จจริงในความน า 
และมักจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดบางประเด็นที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในความน าด้วยก็ได้  



   23 
 

4. สรุป (Conclusion) เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของข่าว ซึ่งมีลักษณะเป็นการสรุป
เนื้อหารายละเอียดในตัวเนื้อข่าวอีกครั้ งหนึ่งอย่างสั้นๆ ปกติการเขียนข่าวอาจมีการสรุปเนื้อหา
รายละเอียดของตัวเนื้อข่าวหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ประเภทของข่าวนั้น หากมีการสรุปจะเหมาะสมหรือไม่
เพียงไร การสรุปสามารถท าได้โดยใช้วิธีเขียนย้ าข้อเท็จจริงเด่นๆ ที่เสนอไว้ในความน าหรือเขียนแสดง
ความเป็นมาของข้อเท็จจริงนั้นๆ หรือใช้ค าพูดที่ส าคัญของแหล่งข่าวเป็นบทสรุป หรือบางครั้งอาจใช้
เป็นจุดเปิดเผยเนื้อหาที่ส าคัญของข่าวไว้ในตอนท้ายสุดก็ได้ 

สดศรี เผ่าอินจันทร์ (2530) กล่าวถึงที่มาของการเขียนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
ของไทยว่า การท าหนังสือพิมพ์ในระยะแรกไม่มีการเขียนหัวข่าว มีแต่หัวเรื่องเท่านั้น ช่วงแรกที่มีการ
พาดหัวข่าว นิยมเขียนพาดหัวข่าวยาวเต็มความกว้างของหน้าหนังสือพิมพ์ โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่
สุด ต่อมาเริ่มมีการเขียนพาดหัวข่าวให้สั้นลง ตัวอักษรขนาดเล็กลง และใช้รูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

มาลี บุญศิริพันธ์ (2537, น.94) ให้ความหมายว่า พาดหัวข่าวคือส่วนบนสุดของข่าว 
เป็นส่วนที่อยู่เหนือจากเนื้อข่าว ท าหน้าที่บอกผู้อ่านให้ทราบถึงสาระ รายละเอียดของข่าวและเป็น
ส่วนส าคัญในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ การพาดหัวข่าวอาจมีขนาดแตกต่างกันตามความส าคัญของข่าว
ที่ได้รับการประเมินคุณค่าข่าวจากบรรณาธิการ แต่สาระในหัวข่าวจะต้องเป็นประเด็นที่ส าคัญ และ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับผู้อ่าน 

สมควร กวียะ (2547, น.68) กล่าวว่าการพาดหัวข่าวเป็นสิ่งดึงดูดใจ ท าให้สารหรือ
เนื้อข่าวที่ส่งไปมีความหนักแน่น ทั้งนีย้ังมีความเป็นวารสารศาสตร์ที่ต้องสร้างสรรค์ภาษาทุกวัน 

เฟอร์กูสันและแพทเทน (Ferguson & Patten, 1988) อธิบายว่า พาดหัวข่าว คือ 
การอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในข่าว โดยพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่ และมักอยู่ด้านบนของเนื้อข่าว  

สรุปได้ว่า การพาดหัวข่าว คือ การสร้างสรรค์ภาษาที่สั้นกระชับ ครอบคลุมประเด็น
เนื้อข่าวทั้งหมดออกมาในรูปของประโยค วลี หรือข้อความสั้นๆ และอยู่ส่วนบนสุดของเนื้อข่าว ทั้งยัง
มีขนาดตัวอักษรใหญ่ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม การเขียนพาดหัวข่าวควรค านึงถึง
วัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของพาดหัวข่าว (ประชัน วัลลิโก, 2536 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, 
น.95) ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความสนใจ สะดุดตา และดึงดูดใจ - พาดหัวข่าวถือเป็นจุดขายหลักอย่าง
หนึ่งของหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะการแข่งขันในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้หัวหน้าข่าวหรือ Subeditor 
แต่ละฉบับต้องพยายามหาทีเด็ดมาพาดหัวให้แตกต่างจากฉบับอ่ืนในข่าวเดียวกัน ทั้งในแง่ของความ
ลึกในประเด็นข่าว ขนาดตัวอักษร รวมทั้งสีสันที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เช่น การเจาะขาว คือการ
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ให้พ้ืนรอบตัวอักษรเป็นสีด าและตัวอักษรเป็นสีขาว หรืออาจใช้ล้อมกรอบหัวข่าวด้วยเส้นสีแดง เป็น
ต้น 

2. สรุปเนื้อหาหรือใจความส าคัญ รวมทั้งประเด็นส าคัญของเนื้อข่าว - พาดหัวข่าว
เป็นการแถลงหรือบอกให้ผู้อ่านทราบอย่างสั้นๆ ว่าหนังสือพิมพ์ในวันนั้นมีข่าวอะไรเด่นๆ บ้าง เป็น
ลักษณะการโชว์ข่าว ดังนั้น จึงต้องพยายามดึงประเด็นส าคัญที่สุดของข่าวมาคิดค าพาดหัวในเนื้อที่อัน
จ ากัด และต้องท าให้ผู้อ่านเข้าใจทันที 

3. เป็นการช่วยประเมินคุณค่าของข่าวแต่ละข่าว - พาดหัวข่าวช่วยท าให้ผู้อ่านทราบ
คุณค่าของข่าว ว่าในเวลานั้นข่าวใดเป็นข่าวที่มีคุณค่าสูงก็จะใช้พาดหัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ 
พ้ืนที่ในการน าเสนอจ านวนหลายคอลัมน์ มีภาพประกอบข่าว ส่วนข่าวใดที่มีคุณค่าน้อยกว่า ก็มีขนาด
ตัวอักษรพิมพ์และคอลัมน์ลดหลั่นกันลงมาตามล าดับ โดยการประเมินคุณค่าของข่าวนั้นพิจารณาจาก
องค์ประกอบข่าว เช่น ความส าคัญหรือความเด่นของบุคคลที่ตกเป็นข่าว ผลกระทบกระเทือนต่อ
ประชาชน ฯลฯ ข่าวใดมีองค์ประกอบมากจะถูกพิจารณาเป็นข่าวใหญ่ โดยเฉพาะในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ที่น าเสนอได้เพียง 7-8 ข่าว แต่ผู้อ่านบางคนอาจมีเวลาไม่มากนัก การช่วยประเมินคุณค่า
ข่าวดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการแนะน าให้ผู้อ่านเลือกอ่านข่าวที่มีคุณค่าสูงก่อน หากพอมีเวลาจึงอ่าน
ข่าวที่เหลือตามความสนใจ 

4. สร้างบุคลิกเฉพาะและแสดงเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ - พาดหัวข่าวแสดงถึง
ภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ เช่น การเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร การ
ใช้สีต่างๆ ที่ประกอบในหัวข่าวซึ่งมีความต่อเนื่อง ยาวนาน และมีการเปลี่ยนแปลงน้อย จนกลายเป็น
สไตล์หรือภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่เกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้อ่าน เช่น หนังสือพิมพ์มติชน 
มักใช้สีแดงเป็นพ้ืนและตัวอักษรที่พาดหัวข่าวสีขาว ส าหรับข่าวใหญ่หน้า 1 เป็นต้น 

5. บอกต าแหน่งของข่าวในหน้าต่อไป - หัวข่าวที่บอกต าแหน่งของข่าวต่อเรียกว่า 
Jump head ในกรณีที่ข่าวต่อที่น าเสนอในหน้าต่างๆ อาจไม่จบในหน้าเดียวและต้องน าเสนอ
รายละเอียดต่อในหน้าอ่ืน ดังนั้น หัวข่าวต่อจึงเป็นเครื่องบอกให้ผู้อ่านทราบว่า ข่าวที่ต้องการอ่านต่อ
อยู่หน้าใด หัวข่าวประเภทนี้จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับข่าวในหน้าแรก บางครั้งมีความ
เหมือนกันแต่สั้นกว่า 

6. ช่วยเป็นองค์ประกอบในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ให้น่าอ่าน ไม่น่าเบื่อ - หัวข่าว
เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ให้สวยงาม ท าให้การจัดหน้าหนังสือพิมพ์น่าอ่าน 
ดูแล้วไม่น่าเบื่อ 

ภาคภูมิ หรรนภา (2554) กล่าวว่า หัวข่าวหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบ ทั้งขนาด 
รูปลักษณ์ ความกว้างของคอลัมน์ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหนังสือพิมพ์แต่ละ
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ประเภท และข้ึนอยู่กับบรรณาธิการในการคิดพาดหัวข่าว ระยะเวลาในการส่งต้นฉบับ และระยะเวลา
ในการพิมพ์ อาจเห็นพาดหัวข่าวหลายแบบ ดังนี้ 

1. หัวข่าวแบบชิดซ้าย (Flush left) - มีตั้งแต่ 2 บรรทัดข้ึนไป ตัวอักษรตัวแรกจะอยู่
ชิดแนวคอลัมน์ด้านซ้ายมือทุกบรรทัด ส่วนทางขวามืออาจจะวางเหลื่อมกันอย่างไรก็ได้ โดยที่จ านวน
ตัวอักษรในแต่ละบรรทัดไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน 

2. หัวข่าวแบบชิดขวา (Flush right) - มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Flush left 
กล่าวคือ หัวข่าวจะมีกี่บรรทัดก็ตาม จะเริ่มตรงส่วนไหนของบรรทัดก็ได้ที่ไม่ชิดซ้าย แต่อักษรตัว
สุดท้ายของหัวข่าวแต่ละบรรทัดจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ทางขวาสุดเสมอ 

3. หัวข่าวแบบบนชิดซ้ายล่างชิดขวา (Flush left and right) - มักมี 3 บรรทัด 
บรรทัดแรกของหัวข่าวตัวอักษรตัวแรกจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ด้านซ้าย บรรทัดกลางจะวางเยื้องเข้า
มาเล็กน้อย ส่วนบรรทัดที่สามตัวอักษรตัวสุดท้ายของหัวข่าวจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ด้านขวา 

4. หัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ (Full line) - มักมี 2-3 บรรทัด ในแต่ละบรรทัดมีจ านวน
ตัวอักษรเท่ากันและพาดยาวเต็มความกว้างของคอลัมน์ที่ก าหนด 

5. หัวข่าวแบบแถวหน้ากระดาน (Cross line หรือ Bar line) - เป็นหัวข่าวที่พาด
เพียงบรรทัดเดียว ในแต่ละบรรทัดมีจ านวนตัวอักษรเท่ากัน และยาวเต็มความกว้างของคอลัมน์ที่ม ี

6. หัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ (Banner) - หัวข่าวแบบนี้มีขนาดใหญ่พิเศษ คือ เต็มความ
กว้างของหน้าหนังสือพิมพ์ ส าหรับข่าวใหญ่ที่มีคุณค่าข่าวสูงมาก อาจจะพาดบรรทัดเดียวหรือสอง
บรรทัด 

7. หัวข่าวแบบสุดขอบฟ้า (Skyline banner) - พาดหัวข่าวเต็มความกว้างของหน้า
หนังสือพิมพ์ แต่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าแบบ Banner จะวางติดขอบกระดาษด้านบนสุดของ
หนังสือพิมพ์ นิยมใช้เป็นดัชนีบอกเรื่องในหน้าให้ผู้อ่านทราบและพาดบรรทัดเดียว 

8. หัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ (Inverted pyramid) - มักมี 2-3 บรรทัด โดยจะวาง
เยื้องกันให้ลดหลั่นลงมา มีลักษณะคล้ายพีระมิดหัวกลับ คือ บรรทัดแรกเป็นฐานพีระมิดขนาดเต็ม
ความกว้างของคอลัมน์ และบรรทัดสุดท้ายมีจ านวนตัวอักษรน้อยที่สุดเป็นยอดพีระมิด 

9. หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง (Upright pyramid) - มีหลายบรรทัดวางเรียงลงมา
เป็นรูปพีระมิด โดยบรรทัดแรกเป็นยอด มีตัวอักษรน้อยที่สุด บรรทัดต่อมาก็วางเยื้องกัน และบรรทัด
สุดท้ายจะเป็นฐานพีระมิดพาดเต็มความกว้างคอลัมน์ 

10. หัวข่าวแบบ Centered middle line - มี 3 บรรทัด โดยก าหนดจ านวน
ตัวอักษรของบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สามให้เท่ากัน วางพาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ ขณะที่
บรรทัดที่สองจะอยู่ตรงกลาง มีตัวอักษรน้อยที่สุด 
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11. หัวข่าวแบบ Centered top line - มี 3 บรรทัดแต่มีลักษณะตรงข้ามกับ 
Centered middle line คือบรรทัดที่หนึ่งและสามจะมีจ านวนตัวอักษรเท่ากันแต่น้อยกว่าบรรทัดที่
สอง ที่มีจ านวนตัวอักษรมากท่ีสุดและพาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ 

12. หัวข่าวแบบผสมโดย Kicker - หัวข่าวแบบนี้จะเพ่ิม Kicker หรือ Eyebrow เข้า
มาเป็นส่วนประกอบ หมายถึง ข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขยายหัวข่าว โดยจะวางไว้ตรงบรรทัด
บนสุดชิดซ้าย ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าหัวข่าวหลัก (รูปแบบใดก็ได้) และเพ่ือให้สะดุดตา นิยมขีด
เส้นใต้ที่ Kicker ความยาวของ Kicker ไม่ควรยาวเกิน 2 ใน 3 ของหัวข่าวหลัก 

13. หัวข่าวสลับระหว่างเนื้อข่าว (Sub-head) - นิยมใช้กับข่าวที่มีเนื้อหายาวมาก มี
หลายประเด็น แหล่งข่าวหลายคน หากจะเขียนรายละเอียดเนื้อหาข่าวตลอด ก็อาจท าให้ผู้อ่านเบื่อ
หน่าย จึงนิยมใช้ Sub-head สรุปประเด็นของข่าวในแต่ละย่อหน้า คั่นระหว่างเนื้อหาข่าวแต่ละ
ประเด็น เป็นการช่วยพักสายตาของผู้อ่าน และชวนให้ติดตามอ่านข่าวจนจบ 

ส่วนประกอบหลักอีกอย่างของโครงสร้างพ้ืนฐานของข่าวและมักปรากฏในพ้ืนที่ข่าว
หน้า 1 คือ ความน า (Lead)  

ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536) นิยามว่าความน า (Lead) คือ ข้อความหรือเนื้อเรื่อง
ย่อของข่าวที่อยู่ในย่อหน้าแรกของข่าวแต่ละข่าว บรรจุประเด็นหรือเรื่องราวส าคัญเท่าที่จ าเป็น เพ่ือ
บอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวนั้นๆ ได้อย่างกระชับและรวดเร็วที่สุด 

วิษณุ สุวรรณเพ่ิม (2540) อธิบายว่า ความน า คือ ส่วนที่ให้ข้อเท็จจริง (Facts) 
แนวคิด (Idea) และข้อสนเทศ (Information) แก่ผู้อ่านอย่างชัดเจน รวดเร็ว และเขียนขึ้นด้วยวิธีการ
ด้านหนังสือพิมพ์ โดยน าส่วนที่ส าคัญที่สุดของเรื่องมาเขียนก่อน ส่วนที่มีความส าคัญรองลงมาก็จะ
เขียนเรียงล าดับตามความส าคัญ 

ชวรัตน์ เชิดชัย (2541) นิยามว่าความน า คือ หน่วย (Unit) ของเนื้อหาส่วนแรกของ
ตัวเนื้อข่าว ซึ่งผู้อ่านจะเห็นก่อนส่วนอ่ืน เป็นส่วนที่มีสาระความหมาย สามารถกระตุ้นความรู้สึกอยาก
รู้อยากเห็น ดึงดูดความสนใจ และสร้างอารมณ์คล้อยตามเนื้อหาข่าวตั้งแต่ต้นจนจบ 

ทั้งนี้ สรุปความหมายของ “ความน า” ได้ว่าเป็นข้อความหรือเนื้อเรื่องซึ่งสรุป
ประเด็นส าคัญหรือข้อเท็จจริงอันจ าเป็นที่สุดของข่าวไว้ในย่อหน้าแรกของข่าว เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับ
ทราบเรื่องราวโดยย่อทั้งหมด อย่างกระชับ รวดเร็ว และดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจรายละเอียดข่าวตั้งแต่ต้น
จนจบ 

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของความน า ดังนี้ 
1. เน้นคุณค่าและสรุปสาระส าคัญของข่าว - การเน้นคุณค่าและสรุปสาระส าคัญของ

ข่าว สามารถท าได้ด้วยการตอบค าถามว่าในตัวเนื้อข่าวมีใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) 
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เมื่อใด (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ในเหตุการณ์นั้นๆ มาน าเสนอให้ผู้อ่านทราบ โดย
การเน้นประเด็นข่าวที่มีคุณค่าและใช้วิธีเขียนด้วยการสรุปย่อสาระส าคัญของข่าวนั้น นอกจากนี้ ยัง
เป็นการตอบสนองความต้องการสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านด้วย ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเขียน
ความน าทั่วไป ซึ่งต้องการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้อ่านความน าและติดตามอ่านข่าวจนจบ 

2. เชื่อมโยงข่าวเก่าที่เสนอไปแล้ว - การเขียนความน ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่าน
ทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงของข่าวในเรื่องเดียวกันซึ่งได้เกิดเพ่ิมเติมข้ึน โดยข่าว
บางข่าวเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน และมักจะประกอบข้อเท็จจริงที่
หลากหลายและสลับซับซ้อน จึงต้องมีการรายงานข่าวต่อเนื่องไปหลายวัน ซึ่งผู้อ่านบางคนอาจไม่ได้
ติดตามอ่านข่าวที่หนังสือพิมพ์ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น การน าเสนอข้อเท็จจริงที่เคยน าเสนอเป็นข่าว
มาแล้วก่อนหน้านี้ในรูปแบบของการสรุปเป็นความน า จะช่วยให้ผู้อ่านทั้งที่ไม่เคยอ่านข่าวดังกล่าวมา
ก่อน และผู้ที่เคยอ่านข่าวนั้นมาก่อนแล้วก็ตาม ย่อมได้ทราบถึงภูมิหลังข่าว (Background) แล้ว 
สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเดิม กับข้อเท็จจริงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่สับสน 

3. สะท้อนสีสัน ระดับ น้ าหนัก ความส าคัญของข้อเท็จจริงของข่าว - โดยปกติ ความ
น าเป็นส่วนที่สื่อความหมายหรือชี้น าความรู้สึกของผู้อ่านให้ทราบถึงระดับความส าคัญของข้อเท็จจริง
แต่ละประเด็นที่อยู่ในข่าว ว่ามีมากน้อยเพียงใด สมควรจะอ่านตัวเนื้อข่าวต่อไปหรือไม่ ดังนั้น การ
เขียนความน าควรสะท้อนสีสัน ระดับ น้ าหนักความส าคัญของข้อเท็จจริงในข่าวให้ได้มากที่สุด หรือ
กล่าวได้อีกอย่างว่า การเขียนให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อเท็จจริงประเด็นใดที่มีความส าคัญหรือน่าสนใจที่สุดใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีประเด็นที่ส าคัญรองๆ ลงมาได้แก่อะไรบ้าง การสะท้อนระดับน้ าหนัก
ความส าคัญของข้อเท็จจริงของข่าว ท าให้ผู้อ่านทราบว่าข่าวดังกล่าวมีคุณค่าของความเป็นข่าวมาก
น้อยเพียงใด 

4. กระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น - ความน าสามารถกระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็น และท าให้ผู้อ่านตั้งใจอ่านเนื้อหาข่าวส่วนที่ต่อจากความน าไปจนจบ ดังนั้น การเขียน
ความน าข่าวที่ดี ต้องสามารถกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่าน ด้ วยการน า
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุดมาน าเสนอไว้ในความน า ตลอดทั้งการเลือกใช้ลีลาการเขียนความน าซึ่งเป็น
รูปแบบเฉพาะ เพ่ือสร้างความดึงดูดใจให้ผู้อ่านติดตามอ่านรายละเอียดข้อเท็จจริงในข่าวตั้งแต่ต้นจน
จบ 

เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในความน าข่าวและลีลาการใช้ภาษาเขียนแล้วอาจแบ่งความ
น าได้ในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ความน าสรุปเรื่อง (Summary lead) 
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การเขียนความน าประเภทนี้ เป็นการสรุปประเด็นส าคัญที่สุดของข่าว ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด และให้รับรู้ทันทีว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้าง โดยยึดหลักในสิ่ง
ที่มนุษย์อยากรู้อยากเห็นมากท่ีสุด คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) 
ท าไม (Why) และอย่างไร (How) หรือเรียกว่า “5W’s+1H” ความน าที่ดีจะมุ่งตอบค าถาม 5W’s+1H 
ได้ในข้อความที่สั้น กระชับ ได้ใจความ ไม่เยิ่นเย้อเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่สั้นจนไม่ได้ความหมาย และ
อาจไม่จ าเป็นต้องตอบทุกค าถามก็ได้ กล่าวคือ การใช้หลักการพิจารณาคุณค่าข่าว ตอบเฉพาะ
ประเด็นที่มีความส าคัญ ที่คาดว่าผู้อ่านอยากรู้มากที่สุดตามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ในทางปฏิบัติผู้เขียนจะพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใดในสูตร 5W’s+1H ตามเหตุการณ์ที่
เกิด มีความส าคัญที่สุด ก็คัดเลือกน าเสนอ W นั้นเป็นอันดับแรกในต้นประโยคของความน า และจะ
ได้รับการตั้งชื่อความน าตาม W ตัวนั้น ขณะที่ W ตัวอ่ืนมีความส าคัญรองลงมาก็อาจถูกน าเสนอตาม
ความจ าเป็น (ฐิติ วิทยสรณะ, 2542 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, น.112) ความน าแบบสรุป
เรื่องจึงสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อยๆ ดังนี้ 

1. The Who Lead ความน าแบบเน้นใคร เป็นความน าที่บันทึกเรื่องราวว่าใครพูด
หรือท าอะไร โดยมุ่งความสนใจและให้น้ าหนักไปยังบุคคลที่เป็นข่าวหรือแหล่งข่าว The who lead 
อาจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความส าคัญหรือความเด่น ส่วนกรณีที่บุคคลผู้ตกเป็นข่าวขาดความ
เด่นหรือไม่เป็นที่รู้จักของผู้อ่านส่วนใหญ่ อาจหลบเลี่ยงด้วยการใช้ต าแหน่ง หรืออาชีพ หรือสังกัด 
แทนได้ 

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548) บอกว่าการเขียนความน าแบบนี้ เป็นการเน้นที่บุคคล
และสิ่งของที่ตกเป็นข่าวซ่ึงมักเป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป จะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน หรือ
ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีหากน ามาเขียนเน้นในความน า ทั้งนี้ อาจใช้สิ่งที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ตก
เป็นข่าวซึ่งมีลักษณะเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น อาชีพ ยศต าแหน่ง เพศ และอายุ เป็นต้น 

2. The What Lead ความน าแบบเน้นเรื่อง ความน าแบบนี้เกี่ยวกับการกระท าท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่สัมผัสได้และไม่ได้ เช่น ความจงรักภักดี ความแค้น ความ
อ่อนแอ จึงให้ความส าคัญของความน าที่เน้นความส าคัญของเหตุการณ์ที่เกิด นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงกรณีที่บุคคลในข่าวกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และการกระท านั้นมีความส าคัญ มีผลกระทบ หรือมี
ความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก ประเมินคุณค่าข่าวในข้อ “มีผลกระทบกระเทือน” 
เช่น การเกิดอุทกภัยภาคใต้ ภาวะแห้งแล้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกรณีที่รัฐบาลประกาศขึ้น
ภาษีน้ ามัน บริษัทการบินไทยประกาศขึ้นค่าโดยสาร เป็นต้น ในการเขียนความน าชนิดนี้มีค ากริยา
หลายค าที่นิยมใช้ขึ้นต้นประโยค ซึ่งแสดงถึงการกระท าของเหตุการณ์นั้นๆ เช่น “มี” “เกิด” “แฉ” 
“จับ” “ชนแหลก” เป็นต้น  
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3. The Where Lead ความน าแบบเน้นสถานที่ เป็นความน าที่เน้นสถานที่เกิด
เหตุการณ์ บางครั้งสถานที่ในข่าวก็มีความส าคัญหรือน่าสนใจ เช่น สถานที่เกิดเหตุการณ์ สถานที่
จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสถานที่อาจเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความส าคัญและ
ถูกท าลายจากผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ความน าประเภทนี้จึงเน้นสถานที่อย่างเด่นชัดมากกว่าองค์ประกอบ
อ่ืนๆ  

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์บางฉบับมักเริ่มต้นข่าวในส่วนของความน าด้วยการบอก
สถานที่เกิดเหตุก่อนเสมอ เช่น ท าเนียบรัฐบาล ชื่อจังหวัด หรือกระทรวงต่างๆ ฯลฯ โดยที่ประเด็น
ส าคัญของข่าวหรือเหตุการณ์มิใช่ให้ความส าคัญกับสถานที่ ก็อาจไม่จ าเป็นต้องเขียน เช่น กรณีการ
แถลงผลประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ประชุมกัน ณ ท าเนียบรัฐบาลทุกวันอังคาร ประเด็นส าคัญน่าจะ
อยู่ที่เกิดอะไรขึ้นจากการประชุมดังกล่าว (What) มากกว่าสถานที่ (Where) แต่ถ้าหากมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่มีการสัญจรไปต่างจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ สถานที่ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดประชุม
ดังกล่าว อาจใช้ The Where lead ได้ เนื่องจากมีความน่าสนใจหรือมีความส าคัญ เป็นต้น 

4. The When Lead ความน าแบบเน้นเวลา เป็นความน าที่ชี้ให้เห็นความส าคัญ
ของเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบข่าวข้อ “ความสด” โดยปกติ ประเด็นของ
เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นจะระบุไว้ในความน าของข่าวเกือบทุกข่าวเพียงแต่มิได้ให้การเน้นเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามบางกรณี หากเวลาเป็นองค์ประกอบส าคัญของข่าว ความน าก็ควรเริ่มต้นด้วยการระบุ
เวลาก่อนองค์ประกอบอื่นๆ  

ความน าแบบเน้นเวลา มักพบในกรณีต่างๆ ดังนี้ (1) เมื่อเหตุการณ์นั้นๆ ก าลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันมีผลกระทบต่อประชาชน (2) เมื่อถึงช่วงเวลาที่เทศกาล ประเพณี วันร าลึกถึง
บุคคล วีรชนต่างๆ เวียนมาบรรจบครบรอบในแต่ละปี และ (3) เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ไม่น่าจะเกิด เช่น มีการปล้นฆ่ากลางวันแสกๆ หรือมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีกลางดึก หรือกรณี
เหตุฉุกเฉินขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดฝัน 

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ บอกว่า ความน าประเภทนี้เวลาในข่าวมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะอาจเป็นก าหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติให้ทัน เป็นเวลาที่สิ้นสุดที่จะต้องปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือเป็นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ หากเวลาในเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นมีความส าคัญเพียงพอ 

5. The Why Lead ความน าแบบเน้นเหตุผล เป็นความน าที่ต้องการตอบค าถาม
ที่ผู้อ่านสนใจว่าเพราะเหตุใดถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังกล่าว หากสามารถตอบค าถามถึงสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ในการรายงานครั้งแรกได้ก็จะเป็นการดี แต่หากไม่สามารถค้นหาได้
เพราะต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็อาจน าเสนอ The why lead ในการรายงานข่าวครั้ง
ที่สองในวันถัดไปก็ได้ กรณีท่ีเหตุการณม์ีความซับซ้อน สาเหตุยังไม่ชัดเจน และมีหลากหลาย เช่น การ
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เสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ซึ่งอาจมีสาเหตุมากมายและต้องอาศัยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วินิจฉัย ห้ามผู้สื่อข่าวด่วนสรุป อาจกลายเป็นการใช้ความคิดเห็นของนักข่าวเอง ถือ
ว่าขาดความรับผิดชอบต่อผู้อ่านและผิดจรรยาบรรณด้วย 

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ บอกว่า การเขียนความน าประเภทนี้เป็นการเน้นถึงประเด็น
ของสาเหตุที่ท าให้เกิดเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ บางครั้ง สาเหตุที่ท าให้เกิดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เช่น อาจส่งผลกระทบต่อผู้อ่าน หรือมีความแปลกประหลาด ซึ่งสามารถกระตุ้ น
ความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านได้ ดังนั้น การเขียนความน าแบบเน้นเหตุผล จะท าให้ผู้อ่านสนใจอ่าน
ตัวเนื้อข่าวต่อไป  

6. The How Lead ความน าแบบเน้นวิธีการ เป็นความน าที่เน้นการอธิบาย
ข้อเท็จจริงของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ว่าเกิดขึ้นหรือด าเนินไปในลักษณะอย่างไร หรืออธิบายถึง
วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดในข่าว ซึ่งลักษณะของวิธีการนั้นๆ มีความส าคัญหรือ
น่าสนใจกว่าองค์ประกอบอื่น 

ขณะเดียวกัน ดรุณี หิรัญรักษ ์(2538) ยังกล่าวถึงความน าแบบอ่ืนๆ ได้แก่ 
1. ความน าแบบภาพจน์ (Picture lead หรือ Colorful lead) - เป็นความน าที่

ผู้เขียนพยายามหาถ้อยค าหรือค าคุณศัพท์มาอธิบายเหตุการณ์หรือบุคคลในข่าว สามารถท าให้ผู้อ่าน
เห็นภาพพจน์ได้ เช่น นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

2. ความน าแบบฉงนสนเท่ห์ (Punch lead) - ผู้เขียนจะน าใจความส าคัญที่สุดของ
เรื่องที่เกิดขึ้นมาเริ่มต้น และพยายามหาค าซึ่งส่วนใหญ่คือค ากริยาที่หนักแน่นมาใช้ ซึ่งท าให้แต่ละ
ประโยคเต็มไปด้วยข้อความที่น่าสนใจ  

3. ความน าแบบค าเปรียบเทียบ (Contrast lead) - มักใช้ในเหตุการณ์ที่มีความ
ขัดแย้งกันด้านเนื้อหา และความขัดแย้งนั้นเป็นจุดเด่นและน่าสนใจ  

4. ความน าแบบค าถาม (Question lead) - มีวิธีการเขียนแบบเรียกร้องความสนใจ
และความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่าน โดยเขียนในรูปแบบประโยคค าถาม  

5. ความน าแบบให้ภูมิหลัง (Background lead) - เขียนย่อภูมิหลังของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน ส่วนมากใช้ค าประเภทวลีหรืออนุประโยคเป็นส่วนขยาย  

6. ความน าแบบเลขใน (Quotation lead) - มักใช้กับการเขียนข่าวประเภท
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริง เพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือการ
สัมภาษณ์บุคคลส าคญั 
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7. ความน าแบบพิเศษหรือเฉพาะ - เป็นความน าที่มีแบบอย่างการเขียนไม่ซ้ าใคร 
ขึ้นอยู่กับศิลปะและลีลาของการเขียนแต่ละบุคคล ส่วนมากจะเป็นวรรคน าที่สร้างความสนเท่ห์ ความ
ตลกขบขัน และความบันเทิงใจให้กับผู้อ่าน 

เนื่องจากการเขียนความน ามีความยืดหยุ่น สามารถเขียนได้หลายลักษณะ พนม 
วรรณศิริ (2544) ได้ให้ค าแนะน าในการเขียนความน า ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเนื้อหาข่าวแล้วสุปข้อเท็จจริง - ประมวลเนื้อหาของข่าวทั้งหมด จับ
ประเด็นข่าวไว้หลายประเด็น ว่าตอบค าถาม 5W’s+1H หรือไม่ วิเคราะห์ว่าประเด็นใดน่าจะส าคัญ
ที่สุด แล้วเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง ทั้งนี้ การพิจารณาว่าประเด็นใดมีความส าคัญที่สุด ให้ดูจาก
กลุ่มเป้าหมายว่ามีความสนใจอะไร สถานการณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร ผู้เขียนมีความรู้ในข้อเท็จจริง มี
ทัศนคตติ่อเรื่องนั้นๆ อย่างไร มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณเพียงพอหรือไม่ 

2. ความยาวของความน า - โดยทั่วไปไม่มีการก าหนดความยาวของความน า หาก
เป็นเรื่องไม่ซับซ้อนความน ามักมีประเด็นเดียว แต่หากข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมาก มีประเด็นน่าสนใจ
หลายประเด็น ความน าอาจยาวก็ได้ 

 2.1 ความน าประโยคเดียว (Immediate-single lead) เป็นความน าส าหรับ
ข่าวสั้นๆ หากเป็นข่าวที่เก่าเร็ว จ าเป็นต้องเสนอทันทีเพ่ือให้ประชาชนทราบเร็วที่สุด เช่น พล.ต.อ.
ประมาณ อดิเรกสาร กล่าวถึงการตีความค าว่าเกษตรกร แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหน้าหนาหรือบางแค่
ไหน 

 2.2 ความน าสองประโยค (Two-sentense lead) เป็นความน าที่มีลักษณะ
สั้น มีเพียง 2 ประโยค เช่น นายวินัย ละอองสุวรรณ ย้ าว่าเขายังไม่ได้สึกจากความเป็นพระ ยกเว้นแต่
เปลี่ยนสีจีวรเท่านั้น ทั้งนี้ยังกล่าวด้วยว่าพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปให้ก าลังใจกลุ่มที่เลื่อมใสในตัวเขา
ทั่วประเทศ 

 2.3 ความน าแบบหลายประเด็น (Overcrowed lead) ความน าแบบนี้เป็น
ที่นิยมของหนังสือพิมพ์บางฉบับ เพราะช่วยให้ผู้อ่านจับประเด็นข่าวได้ง่าย และช่วยประหยัดเวลา ไม่
จ าเป็นต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมด ผู้อ่านก็เข้าใจได้ แต่ความน าแบบนี้ท าให้ขาดความน่าสนใจเพราะ
ไม่เน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จึงไม่เหมาะที่จะใช้กับสื่อประเภท วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 

3. การใช้ภาษาเขียนเปิดความน า - การใช้ภาษาเขียนเปิดความน าเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่ง เพราะสามารถเรียกความสนใจจากผู้อ่านได้ การเขียนความน าข่าวในบางครั้งต้อง
พิจารณาจากเนื้อข่าวเป็นหลัก เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าวการเมือง หรือข่าวที่เกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ต้องใช้ภาษาที่ดุดัน เข้มข้น รุนแรง เพ่ือสร้างภาพ สร้างอารมณ์ ส่วนข่าวการศึกษา 
ข่าวสังคม ข่าวการเมือง และข่าวเศรษฐกิจที่อยู่ในสถานการณ์ปกติ ภาษาที่ใช้เปิดความน าก็มักใช้ค า
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เรียบๆ ไม่รุนแรง แต่ไม่ควรเรียบเกินไปเพราะจะท าให้ไม่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ ภาษาท่ีใช้เปิดความน า
ท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

 3.1 การเปิดความน าด้วยประธาน จะเป็นค านามหรือสรรพนามก็ได้แต่ต้อง
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป วิธีนี้จะช่วยเรียกความสนใจจากผู้อ่านและมีคุณค่าในเชิงข่าวด้วย เช่น พล.ต.สนั่น 
ยัน ข้าราชการฝ่ายปกครองควรมีอ านาจในการสอบสวนและออกหมายจับ มุ่งคานอ านาจอัยการ 

 3.2 การเปิดความน าด้วยอนุประโยค เช่น เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสแรก
เฟ่ืองสุดขีด บีโอไอชี้ นักลงทุนแจ้งเกิดเดือนละไม่ต่ ากว่า 10 ราย เงินลงทุนสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท 
หรือ สนามบินหนองงูเห่าวุ่นไม่จบ ศุภชัยทนไม่ไหว จี้เลขานายกดันเรื่องตั้งบริษัทลูกเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี 

 3.3 การเปิดความน าด้วยวลีหรือกลุ่มค า เช่น เปิดศึกชิงด าสัมปทานสถานี
วิทยุใหม่ 40 แห่งทั่วประเทศ ช่วงปี 2538-2539 อสมท ตั้งเพ่ิม 19 สถานีประเดิมปีแรก 6 แห่ง หรือ 
ผลส ารวจสวนดุสิตโพล สมัคร เบียดขึ้นอับดับ 1 ส.ส.ขวัญใจชาวกทม. 

 3.4 การเปิดความน าด้วยข้อความที่ชัดเจน ไม่ก ากวม ลักษณะที่ไม่ชัดเจน 
เช่น ปี 2538-2539 กรมประชาสัมพันธ์วางแผนขยายสถานีวิทยุเครือข่ายเอฟเอ็มเพ่ิมอีกกว่ายี่สิบ จะ
ท าให้เครือข่ายสถานีวิทยุเพ่ิมขึ้นเป็นกว่าร้อยสถานี ควรแก้ไขให้ชัดเจน ดังนี้  ปี 2538-2539 กรม
ประชาสัมพันธ์วางแผนขยายสถานีวิทยุเครือข่ายเอฟเอ็มอีก 21 สถานี ท าให้เครือข่ายสถานีวิทยุ
เพ่ิมข้ึนเป็น 132 สถานี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถระบุจ านวนได้ชัดเจน เช่น จ านวนฝูงชน ให้
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  

 3.5 การเปิดความน าด้วยแหล่งข่าว หมายถึง ผู้ให้ข่าว ผู้เปิดเผย ส านักงาน 
หรือสถานีที่สามารถใช้ค านาม ค าวิสามานยนาม หรือค าสรรพนามเป็นค าเริ่มต้น เช่น นายกฯ อ้างว่า
มีคนพยายามจะใช้อ านาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซง ขณะที่โฆษกรัฐบาลขู่จะด าเนินคดีกับสมาพันธ์
ประชาธิปไตย ข้องใจจัดงานครบรอบพฤษภาทมิฬตรงกับช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนวางแผนไว้ 

อย่างไรก็ตาม การระบุแหล่งข่าวหรือผู้เปิดเผยข่าวมีความจ าเป็น ถือเป็น
ข้อเท็จจริงและเป็นการให้เกียรติแก่แหล่งข่าวและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ หากแหล่งข่าวนั้นเป็นผู้มี
ชื่อเสียงก็จะเป็นการช่วยเพ่ิมคุณค่าเชิงข่าวได้มากขึ้น ส่วนคนที่ไม่มีชื่อเสียง ควรต้องระบุต าแหน่ง 
ส่วนการระบุชื่ออาจระบุไว้ในวรรคน าหรือวรรคถัดมา  

จากแนวคิดเรื่องการพาดหัวข่าวและความน าข่าว ผู้วิจัยได้น าค าอธิบายเรื่องประเภท
ของพาดหัวข่าว ความส าคัญของหัวข่าว และประเภทของความน า มาอธิบายการน าเสนอเนื้อหาข่าว
เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์
รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ว่าปรากฏในลักษณะใดมากท่ีสุด 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวสาร 
 

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีพ้ืนที่ในการน าเสนอค่อนข้างจ ากัด ข่าวสารที่เกิดขึ้น
มากมายในปัจจุบันไม่สามารถน ามาเสนอได้ทั้งหมด ดังนั้น ข่าวที่ถูกน ามาตีพิมพ์เผยแพร่จึงต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือก กลั่นกรอง จากผู้ที่รับผิดชอบข่าว ทั้งนักข่าว บรรณาธิการข่าว เพ่ือให้เหมาะกับ
เนื้อท่ี ซึ่งถูกก าหนดมาในแต่ละวัน  

หน้าที่ของสื่อมวลชนในการก าหนดหัวข้อข่าวหรือการก าหนดวาระข่าวสาร (The 
agenda setting function) หมายถึง ความสามารถของสื่อมวลชนในการเป็นผู้ก าหนดประเด็นหรือ
หัวข้อปัญหาต่างๆ ในสังคม ให้ผู้รับสารได้ทราบและเห็นความส าคัญจากการเสนอหรือไม่เสนอ
ข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสื่อมวลชน ซึ่งมีผลท าให้สาธารณชนมีความเห็นคล้อยตามว่า เรื่องนั้นเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญหรือไม่ ที่จะน ามาคิด พิจารณา หรืออภิปรายพูดคุยกัน (ธัญญนันทร์ ตรีเสน่ห์
จิต, 2549 อ้างถึงใน อรรถภูมิ อองกุลนะ, 2555, น.11) 

กิติมา สุรสนธิ (2557, น.135) อธิบายว่าทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระ (Agenda 
setting) กล่าวถึงผลของสื่อมวลชนที่มีต่อความคิดเห็นของสาธารณชน ด้วยการที่สื่อสารมวลชน
สามารถก าหนดหรือจัดล าดับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะน าเสนอ โดยแม็คคอมป์และชอว์ 
(McCombs & Shaw, 1972, p.36) ได้ระบุการก าหนดวาระของสื่อ เกี่ยวกับการน าเสนอข่าวในคดี
วอเตอร์เกตว่า การล าดับความส าคัญของข่าวหรือเนื้อหาของสื่อมวลชนนั้น มีผลต่อการเรียนรู้และ
การให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของประชาชน ซึ่งยิ่งสื่อมวลชนน าเสนอเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ใดมาก กจ็ะท าให้ประชาชนรับรู้และสนใจต่อเหตุการณ์นั้นมากขึ้น 

กิติมา สุรสนธิ (2557, น.105) ได้พูดถึงพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ส่งสารว่าหมายถึง 
การคัดเลือกสิ่งที่จะถ่ายทอดและวิธีการจัดรูปสารที่จะส่งออกไป โดยผู้ส่งสารในกระบวนการ
สื่อสารมวลชนมีวัตถุดิบหรือสารอยู่ในสภาพพร้อมที่จะส่งไปตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. ความกดดันหรือความบีบบังคับจากสาร หมายถึง ระดับความยากง่าย ความ
ซับซ้อน ชนิดหรือประเภทของเนื้อหาที่จะส่ง ท าให้ผู้ส่งในกระบวนการสื่อสารมวลชนมีหน้าที่ปรับปรุง
รูปแบบสารให้เข้ากับประเภทของเนื้อหา เช่น ข่าวการเมืองจะมีลีลาการถ่ายทอดแตกต่างจากคอลัมน์
ซุบซิบ เป็นต้น หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณย่อมมีการคัดเลือกและวิธีการส่งข่าวแตกต่างจากหนังสือพิมพ์
เชิงคุณภาพ เป็นต้น 

2. ความกดดันหรือความบีบบังคับจากสื่อ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละ
ประเภท ที่มีข้อดีและข้อจ ากัด รวมทั้งสภาพความบีบบังคับและสร้างความกดดันต่อผู้ส่งสารแตกต่าง
กัน เช่น สื่อวิทยุฟังได้เฉพาะเสียง สื่อโทรทัศน์รับชมได้ทั้งภาพและเสียง  
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3. จินตภาพของผู้ส่งสาร หมายถึง การมองบทบาทของตัวผู้ส่งสาร ในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลและในฐานะผู้ส่งสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจมองตนเองในฐานะของผู้ตีความเหตุการณ์หรือผู้
ผลักดันแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งให้เกิดขึ้น หรืออาจเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนเหตุการณ์เท่านั้นก็ได้ 
โดยการมองบทบาทของตนเองนั้น จะส่งผลต่อการเลือกและวิธีการส่งสาร เช่น ถ้ามีบทบาทเป็นผู้ 
รายงาน จะให้ข้อมูลเท่าที่เห็น ถ้ามีบทบาทเป็นกระจกเงา จะต้องศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อสาร
ที่จะส่งไป เพ่ือท าให้เกิดภาพชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น 

4. โครงสร้างบุคลิกภาพของผู้ส่งสาร บุคลิกภาพจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ส่งสาร 
โดยเฉพาะปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการเลือกและวิธีการส่งข่าวสารของผู้ส่งสาร
มากกว่าตัวแปรอ่ืน เช่น คนที่มีบุคลิกชอบเข้าสังคมมักจะชอบเป็นนักข่าวสายสังคมมากกว่าเป็นนัก
วิจารณ์ เป็นต้น 

5. อิทธิพลกลุ่มที่มีต่อผู้ส่งสาร เนื่องจากผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนเป็นผู้
ส่งสารในคณะปฏิบัติงานซึ่งต้องท างานร่วมกันเป็นทีม ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานคน
อ่ืนๆ ในการสร้างและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้น เสรีภาพของนักสื่อสารมวลชนจึงถูกจ ากัดด้วย
ปทัสถาน (Norm) และค่านิยม (Value) จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ผู้ส่งสารสังกัดอยู่ องค์กรสื่อสารมวลชน
แต่ละองค์กรแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไปตามขนาด จุดมุ่งหมาย และนโยบายของเจ้าของ
องค์กรหรือผู้บริหารคนนั้นๆ ซึ่งองค์กรหรือสมาชิกในองค์กรต้องใช้ยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

7. ความกดดันและความบีบบังคับจากคุณลักษณะของสื่อมวลชน กล่าวคือ 
เนื่องจากเนื้อหาของกระบวนการสื่อสารมวลชนมีลักษณะเป็นสาธารณะ ท าให้เนื้อหาของ
สื่อมวลชนเต้องพร้อมที่จะให้ประชาชนซึ่งแป็นผู้รับสารสามารถตรวจสอบได้เสมอ ฉะนั้น จึงก่อให้เกิด
การบีบบังคับบางประการให้แก่การท างานของนักสื่อสารมวลชน เช่น ด้านกฎหมาย อาทิ 
จรรยาบรรณของสื่อ และการมีกฎหมายควบคุมสื่อมวลชนในแขนงวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 

8. สิ่งแวดล้อมเชิงสังคมของผู้ส่งสาร ไม่ได้หมายถึงการท าหน้าที่ผู้เฝ้าประตูข่าวสาร 
(Gatekeeper) และการจัดรูปแบบเนื้อหา (Agenda setting) ของผู้ส่งสารเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
สภาพแวดล้อมขององค์กร บรรยากาศในการส่งข่าว โดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิธีการ
เลือกและการรับเนื้อหาจากสื่อ เช่น ถ้าข่าวสารที่ก าลังน าเสนอเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอ านาจ ย่อมท าให้การเสนอข่าวนั้นมีความละเอียด ระมัดระวัง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ส่งผลต่อการจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ที่อาจต่างจากข่าวสารเรื่องอ่ืนๆ เช่น ท าเป็นสกู๊ป
พิเศษ หรือมีการติดตามข้อมูลอย่างลึกซ้ึงและใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ เป็นต้น 
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มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) กล่าวว่า พันธกิจหนึ่งของหนังสือพิมพ์ คือ ผู้ก าหนดวาระ
สังคม (Agenda setter) หนังสือพิมพ์เป็นแกนส าคัญในการสร้างความสนใจต่อเหตุการณ์และ/หรือ
ปรากฏการณ์ในสังคม ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการต้องใช้วิจารณญาณน าเสนอเรื่องที่อาจ (ยัง) ไม่ได้อยู่
ในความสนใจของผู้อ่าน แต่มีคุณค่าสูงด้านผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ให้ผู้อ่านได้รับรู้ 
และเกิดความสนใจในปัญหานั้น ด้วยการน าเสนอข่าวสารที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นประเด็นส าคัญที่สังคม
ควรทราบ ต้องรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เห็นได้จากการล าดับความส าคัญของประเด็นข่าว
ด้วยขนาดหัวข่าว (Headline) ต าแหน่งการวางข่าวบนหน้า 1 การเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ า 
ตลอดจนน้ าหนักการชี้ประเด็นปัญหา โดยการแสดงความคิดเห็นในรูปของบทความ สามารถสร้างจุด
สนใจร่วมที่ส าคัญจากผู้อ่าน ในที่สุดอาจก่อให้เกิดสาธารณมติในเรื่องนั้นๆ  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทเวนท์ (University of Twente) อธิบายว่า 
ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda setting) พูดถึงอิทธิพลอันมหาศาลของสื่อมวลชนโดยสื่อ
เป็นผู้บอกสังคมว่าประเด็นใดมีความส าคัญ ในปี ค.ศ.1922 วอลเตอร์ ลิปป์แมน (Walter Lippman) 
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ กังวลว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเสนอภาพลักษณ์ของผู้เข้าชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี หลังจากนั้น แม็คคอมบ์และชอว์ ศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดีในปี 
ค.ศ.1968, 1972 และ ค.ศ.1976 งานวิจัยเริ่มด าเนินในปี ค.ศ.1968 โดยเน้นที่ 2 องค์ประกอบ  คือ 
การตระหนักรู้และข้อมูลข่าวสาร ให้ความสนใจกับหน้าที่ของสื่อมวลชนในการก าหนดวาระข่าวสาร 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนคิดว่าเป็นประเด็นส าคัญ กับเนื้อหาสารที่ใช้
จริง (Reality) ในการรณรงค์หาเสียง แมคคอมบ์และชอว์สรุปว่าสื่อมวลชนพยายามอย่างมากในการ
ท าให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญในการหาเสียง 

ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวสาร มักมีสมมติฐานที่ส าคัญ 2 ข้อ 
คือ 1) สื่อมวลชนไม่ได้สะท้อนความจริง แต่กลั่นกรองและประกอบสร้างความจริงขึ้นมา และ 2) การ
ให้ความสนใจเพียงบางประเด็นของสื่อมวลชน ท าให้สาธารณชนรับรู้ว่าประเด็นที่ถูกน าเสนอ มี
ความส าคัญกว่าประเด็นที่ไม่ถูกน าเสนอ ทั้งนี้ สื่อมวลชนแต่ละประเภทต่างก็มีศักยภาพในการก าหนด
วาระข่าวสารต่างกัน ด้าน เบอร์นาร์ด โคเฮน (Bernard Cohen, 1963) กล่าวว่า แม้สื่อจะไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท าให้ประชาชน “คิด” (Think) อะไร แต่สื่อก็ประสบความส าเร็จอย่างมากในการ
บอกให้ประชาชน “คิดเก่ียวกับ” (Think about) อะไร 

มาลี บุญศิริพันธ์ (2526, อ้างถึงใน ธีระยุทธ ลาตีฟี, 2542) กล่าวถึง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการน าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เฝ้าประตู ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายของสื่อมวลชน เป็นตัวก าหนดแนวโน้มในการพิจารณาคุณค่าข่าวที่ท าให้
เน้นแง่มุมท่ีต่างกันออกไป 
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2. ทัศนคติของกองบรรณาธิการ ถ้ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด ก็ย่อมน าเสนอข่าวไป
ตามนั้นอีกด้วย 

3. ระดับผู้รับสาร เป็นตัวแปรส าคัญในการวินิจฉัยคุณค่าของข่าวให้สอดคล้องกัน 
4. เนื้อที่และปริมาณ การจ ากัดของเวลาอาจท าให้ต้องตัดเหตุการณ์บางประการทิ้ง

ไป หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวจึงมากขึ้น 
5. เวลา ข่าวที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จะมีความสด มีผลกระทบต่อองค์ประกอบ

ที่ส าคัญรุนแรงกว่า จึงควรได้รับความสนใจมากกว่า 
6. สิ่งที่เคยรายงานมาก่อนข่าวที่ได้รับการเสนอไปครั้งหนึ่ง ย่อมส่งผลท าให้คุณค่า

ข่าวลดลง 
7. การตรวจข่าวล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของสภาพแวดล้อมด้วย และอาจ

ท าให้การประเมินคุณค่าข่าวไม่สอดคล้องกับผู้รับสาร 
8. การปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันเป็นส่วนในการวินิจฉัยทางอ้อม 
9. เจ้าของหรือนายทุน เหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของเจ้าของแล้ว 

มักจะหลีกเลี่ยงไม่น าเสนอ 
10. โฆษณา ข่าวที่น าเสนอบางเรื่องอาจจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อเจ้าของสินค้ า

ด้วย แต่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ท่ีส าคัญ 
11. ศาสนาและเชื้อชาติ ควรหลีกเลี่ยงการรายงานเนื้อหาข่าวที่อาจส่งผลให้เกิด

ปัญหาความขัดแย้งในเชิงศาสนาและชนกลุ่มน้อย 
ขณะที่ Pamela J. Shoemaker (1991, อ้างถึงใน พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์, 2548) 

ได้เสนอแนวคิดการคัดเลือกข่าวสาร โดยศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภายนอก และปัจจัยภายในที่มีผล
ต่อการคัดเลือกข่าวสารของผู้เฝ้าประตู โดยพิจารณาถึงสภาวะ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเลือก
ข่าว ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งที่อยู่นอกองค์กรซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกข่าวของ
นักข่าว เช่น แหล่งข่าว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ รัฐบาล หน่วยงานองค์กรรัฐบาล หรือนักการ
ตลาด ซึ่งมีส่วนชักจูงหรือให้ประเด็นแก่นักข่าวได้ 

2. สภาวะแวดล้อมในการท างานแต่ละวันของผู้เฝ้าประตูข่าว เช่น การติดต่อสื่อสาร
กันทุกวัน (Communication routines) บทบาทเฉพาะขององค์กร (Organization characteristic) 
ปัจจัยที่สองนี้ เชื่อมต่อกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการเลือกข่าว โดยเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เช่น การสื่อสารเป็นประจ า หรือบทบาทเฉพาะขององค์กร 
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3. รูปแบบการตัดสินใจจากภายในของนักหนังสือพิมพ์ ถือเป็นตัวแปรส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกข่าวสาร โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ความรอบรู้ กรอบความคิด การ
เข้าสังคม การเดา คุณค่า ทัศนคติ กลยุทธ์ในการตัดสินใจ บทบาทในการสร้างและชนิดของงาน ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของประสบการณ์ชีวิตของผู้เฝ้าประตูข่าวสารแต่ละคน ธรรมชาติในตัว
พวกเขามีส่วนในการดึงทิ้ง หรือน าเสนอข่าวเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เฝ้าประตูก็ไม่ได้ใช้การตัดสินใจ
อย่างอิสระอย่างเดียว พวกเขาต้องใช้เกณฑ์ขององค์กรเป็นกรอบการตัดสินใจ และมีปัจจัยภายนอก
มากระทบเสมอ 

ทั้งนี้ นักสื่อสารมวลชนยังต้องค านึงถึงองศาความเข้มข้นของข่าว ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ในการเสริมบทบาทในการจัดวาระข่าวสาร (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, อ้างถึงใน อรรถภูมิ อองกุล
นะ, 2555, น.15) อันประกอบด้วย 

1. การเพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่ในการเสนอข่าวนั้นให้มากกว่าปกติ เช่น การเพ่ิมขนาด
ตัวอักษรที่ท าให้ข่าวนั้นสะดุดตามากกว่าข่าวอื่น 

2. ความถี่ในการรายงานข่าว ความบ่อยครั้งในการน าเสนอ เป็นการเน้นย้ าถึงความ
สนใจกับผู้อ่าน 

3. ระยะเวลาในการน าเสนอข่าว การน าเสนอในระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง ท า
ให้เหตุการณ์นั้นมีอายุยาวนาน และยังอยู่ในความสนใจของผู้อ่าน 

นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณา
ในการเสนอข่าวสาร (พนม วรรณศิริ, 2544, น.22) ดังนี้ 

1. ระบบการเมืองการปกครอง (Political system) ประเทศที่ปกครองแบบเผด็จ
การย่อมมีความเข้มงวดในการคัดเลือกข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ โดยรัฐบาลจะด าเนินการเรื่องสื่อโดยตรง 
ข่าวที่น าเสนอมักค านึงถึงการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล ตรงข้ามกับเสนอข่าวในประเทศที่ปกครอง
แบบเสรีประชาธิปไตย สื่อมวลชนส่วนใหญ่เป็นของเอกชน และแม้ว่ารัฐจะเป็นเจ้าของสื่อ แต่การ
น าเสนอก็มีอิสระพอสมควร 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Related laws) ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แม้ว่าหนังสือพิมพ์จะมีอิสระในการเสนอข่าวอย่างเต็ม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
ความผิดฐานหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 เป็นต้น 

3. ความสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์กับพรรคการเมือง (Relationship of press and 
political parties) หนังสือพิมพ์บางฉบับอาจมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอย่างเปิดเผยหรือไม่
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เปิดเผย ซึ่งมีผลต่อการน าเสนอข่าวค่อนข้างมาก หนังสือพิมพ์อาจตกเป็นแหล่งปล่อยข่าวของพรรค
การเมืองทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว 

4. ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น (Local influential people) บางข่าวไม่สามารถน าเสนอ
ในหนังสือพิมพ์ได้เพราะกลัวอิทธิพลของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น บางครั้ง เจ้าของหนังสือพิมพ์ 
บรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าวอาจจะเกิดความเกรงใจ ไม่กล้าลงข่าวเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลที่มีปัญหา  บาง
กรณีอาจจะลงข่าวได้ แต่เนื้อหาของข่าวจ าเป็นต้องลดความเข้มข้นลง ข้อเท็จจริงบางประการถูกตัด
ออก หนังสือพิมพ์อาจจะกลายเป็นกระบอกเสียง หรือเป็นแหล่งส่งเสริมบารมีของผู้มีอิทธิพลโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ได้ 

5. ความมีจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ (Press ethics) แม้จะมีกฎหมายควบคุมใน
การเผยแพร่ข่าวสารก็ตาม หนังสือพิมพ์บางฉบับยังฝ่าฝืนอยู่บ่อยๆ เพราะมีบทบัญญัติในการลงโทษไม่
มากนัก บรรณาธิการบางฉบับตัดสินใจให้เผยแพร่เรื่องราวหรือภาพบางภาพที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือ
ต้องการขายข่าวโดยไม่ค านึงถึงหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ ซึ่งประเด็นนี้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ดี มักจะค านึงถึงหลัก
จริยธรรมในการเผยแพร่ข่าวอยู่เสมอ 

นอกจากน าเสนอด้วยความบ่อยครั้ง การให้ความส าคัญด้วยขนาดของพ้ืนที่และการ
ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความนิยมในข่าวนั้นแล้ว การไม่น าเสนอ และการละเว้นการน าเสนอความ
หลากหลายของข้อมูลข่าวสาร สามารถอธิบายได้ว่า สื่อก าลังพยายามสร้างค่านิยมหรือความคิดให้กับ
ผู้อ่าน เมื่อความคิดหรือค่านิยมถูกตอกย้ าและผลิตซ้ า โดยกระบวนการท างานของสื่อมวลชนจน
กลายเป็นรสนิยมของผู้อ่าน สื่อก็ท าหน้าที่ในการตอบสนองรสนิยมนั้นอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ สื่อเป็นทั้ง
ผู้ก าหนดรสนิยมและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สื่อได้ก าหนดไว้แล้วในขั้นต้น (ปาจรีย์ 
ธนะสมบูรณ์กิจ, 2538, น.14) 

ทั้งนี้ ธงชัย มหาไตรภพ (2532, น.32) กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกข่าวส าหรับลง
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เป็นขั้นตอนย่อยภายในของกระบวนการแสวงหา รวบรวม และการเขียนข่าวมี
ผู้สื่อข่าวเป็นผู้รับผิดชอบ จะท าการรวบรวมข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์เพ่ือน ามาเขียนและแปรสภาพ
เป็นต้นฉบับข่าว จากนั้นบรรณาธิการจะคัดเลือกต้นฉบับบางส่วนเพ่ือน ามาตีพิมพ์ และแม้ว่าโดยปกติ 
หนังสือพิมพ์จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาด จ านวนผู้สื่อข่าว และผู้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกข่าว
ส าหรับจะตีพิมพ์ จะมีความคิดเห็นต่อข่าวแตกต่างกัน แต่ส่วนมากบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลระหว่างกัน
ไม่น้อย เป็นลักษณะของการควบคุมทางสังคม (Social control) ที่เกิดขึ้นภายในกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ด้วย 
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แนวคิดนี้ ท าให้ทราบว่าเหตุใดข่าวบางข่าว ประเด็นบางประเด็น จึงถูกคัดเลือกมา
น าเสนอต่อสาธารณชน ในทางกลับกัน ข่าวบางข่าว ประเด็นบางประเด็นไม่ถูกพิจารณา นอกจากนี้ 
แนวคิดดังกล่าวยังท าให้ทราบกระบวนการตัดสินใจ เหตุผลส่วนตัวของนักข่าวและบรรณาธิการ ใน
การคัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี มาน าเสนอในพ้ืนที่
หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ น าแนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda setting) มาใช้
เป็นกรอบในการอธิบายถึงที่มาและผลที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออกไปสู่
สาธารณชน ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี ซ่ึงถูกน าเสนอผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบสื่อหนังสือพิมพ์ ไม่ได้จ ากัดจุดสนใจเพียง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่อยู่ในกระแสความสนใจจากประชาชนหลายกลุ่ม จึงมุ่งสนใจว่า
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หยิบยกเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีในประเด็นใดมาน าเสนอหรือน าขึ้นมาเป็นวาระบ้าง น าเสนอใน
รูปแบบใด มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของสื่อมวลชนในฐานะ
ผู้ก าหนดวาระข่าวสาร 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสื่อสารมวลชน มีพัฒนาการตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
ซึ่งหน่วยสืบราชการลับของฝ่ายพันธมิตรใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อมวลชน เ พ่ือคาดคะเนกอง
ก าลังของฝ่ายเยอรมนี หลังสิ้นสุดสงครามโลกจึงมีการวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อใน
สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ ต่อมาเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาได้ขยายขอบข่ายไปยังสื่องานเขียนในรูป
ของบทความ เรียงความ จดหมายเหตุ รวมทั้งเป็นเทคนิควิจัยที่มีการน าไปใช้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ  

เบอร์นาร์ด เบอเรลสัน (Berelson, 1952, p.47) ได้เขียนหนังสือชื่อ “การวิเคราะห์
เนื้อหาในการวิจัยการสื่อสาร” (Content Analysis in Communication Research) ตีพิมพ์ใน ค.ศ.
1952 ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า เทคนิคการวิจัยแนวนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านการสื่อสาร 
ว่าเป็นเครื่องมือการวิจัยที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการวิจัยอย่างมาก เพราะหลังจากที่หนังสือได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้มีนักวิจัยน าเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาไปปรับปรุง พัฒนาและใช้ในการวิจัยทาง
สื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวางกระท่ังปัจจุบัน (อ้างถึงใน นาวาเอก พิสิฐ ประเสริฐศรี, 2554, น.51)  

การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นที่นิยมในหมู่นักสื่อสารมวลชน เห็นได้จากการที่มีผู้พยายาม
ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ  
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เกษม ศิริสัมพันธ์ (2507 อ้างถึงใน มนชนก พัฒนพงศ์, 2537, น.26) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการวิจัยสื่อสารมวลชนชนิดหนึ่ง โดยมุ่งเน้นเนื้อหาของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือ
แสดงถึงแนวโน้มของการสื่อสารมวลชน 

สนั่น ปัทมะทิน (2520 อ้างถึงใน มนชนก พัฒนพงศ์, 2537, น.27) อธิบายว่า การ
วิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการที่ต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมา โดยจะออกมาในรูปของตารางวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วยถ้อยค า ภาษา หน่วยที่ใช้มีตั้งแต่หน่วยที่ใหญ่ที่สุดถึงเล็กที่สุด เป็นข้อความ ประโยค 
หรือหัวข้อที่มีความหมายตรงกับเนื้อหาหรือข้อความที่ต้องการวิเคราะห์ ทั้งนี้ สิ่งส าคัญในการสร้าง
เกณฑ์ของเนื้อหา คือ การจ าแนกประเภทของเนื้อหาซึ่งต้องท าให้เหมาะสมกับความประสงค์ของการ
วิเคราะห์เนื้อหา ว่าต้องการข้อมูลชนิดใด เรื่องใด เพ่ือทราบแนวโน้มด้านใด 

สรรค์รวี คชาชีวะ (2525, น.17) ได้สรุปความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิคการวิจัยที่ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. การวิเคราะห์เนื้อหา ต้องมีการสร้างเครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย (Objectivity) 

และเชื่อถือได้ (Reliability) คือ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่ต่างสถานการณ์ 
และผู้วิจัยต่างกัน แต่ได้ผลสรุปออกมาเหมือนกัน 

3. การวิเคราะห์เนื้อหา ควรอธิบายความหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างมีความเที่ยงธรรมตามธรรมชาติของสาร  (Validity) เนื่องจากสารไม่ได้มีความหมายเดียว 
กล่าวคือ มีทั้งความหมายนัยประหวัด (Connotation) และความหมายนัยตรง (Denotation) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสารและบุคลิกลักษณะของผู้ส่งสาร 

วาลิเซอร์ (Walizer, 1978, p.112) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา ว่าเป็น
กระบวนการใดๆ ที่เป็นระบบระเบียบที่สร้างขึ้นมา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาของสารสนเทศที่เก็บบันทึก
ไว้ 

พจนานุกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Reitz, 2004) ให้ความหมาย
ของการวิเคราะห์เนื้อหา ว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์สารที่มีความชัดเจนและแน่นอน ทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานและตัวเนื้อหาสาระในการสื่อสาร ตลอดจนการจัดประเภท กลุ่ม และการประเมินคุณค่า
ความส าคัญของแนวคิด สัญลักษณ์ และแก่นของเรื่องด้วยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดจากหลักฐานที่มีอยู่ 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ 
1. มีความเป็นกลางหรือตรงไปตรงมา (Objective) ไม่ว่าจะมีการวิจัยโดยวิธีการ

เดียวกันก่ีครั้งก็ตาม การวิจัยจะต้องให้ผลสรุปเหมือนกันทุกครั้ง 
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2. เป็นระบบ (Systematic) ผู้วิจัยต้องมีการเก็บที่เป็นระบบ 
3. สามารถอธิบายได้ในเชิงปริมาณ (Quantitative) หมายถึง การแสดงผลได้ด้วย

ตัวเลขทางสถิติ เช่น การกระจายความถี่ ตารางแสดงความสัมพันธ์ หรือค่าร้อยละ จ านวน (ความถ่ี) 
4. ชัดเจน (Manifest) เนื้อหาที่น ามาวิจัยต้องชัดเจน ทดสอบได้ ไม่มีเงื่อนง า 
การวิเคราะห์เนื้อหาสามารถน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ด้านเนื้อหาของสารด้านผู้ส่งสาร และด้านผู้รับสาร (Bernard Berelson, 1971 อ้างถึงใน อภิรดี เกล็ด
มณี, 2551; ประภาวดี สืบสนธิ์, 2530; ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านเนื้อหาของสาร ครอบคลุมการศึกษาพัฒนาการและแนวโน้ม
ของเนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหากับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและตรวจสอบเนื้อหากับมาตรฐานที่ก าหนด 
ศึกษาความแตกต่างของเนื้อหาเรื่องเดียวกันในประเภทต่างๆ ประเมินความน่าอ่าน ลักษณะวิธีการ
น าเสนอเนื้อหา 

2. วัตถุประสงค์ด้านผู้ส่งสาร ครอบคลุมการระบุเป้าหมายและลักษณะผู้ ส่งสาร 
ศึกษาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร และตรวจสอบสภาพทางจิตวิทยาของผู้ส่งสาร 

3. วัตถุประสงค์ด้านผู้รับสาร ครอบคลุมการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับ
สาร ศึกษาความสนใจและค่านิยม 

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน (Krippendorff, 1980 อ้างถึงใน 
ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
แนวคิดการวิเคราะห์เป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1.1 ข้อมูล หมายถึง สื่อที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น หนังสือ บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น สื่อตีพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ เช่น 
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็น
ต้น 

1.2 ความรู้ของผู้วิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้ในแหล่งข้อมูลที่วิเคราะห์ 
1.3 การหาข้อสรุป เป็นการหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับบริบท

ของข้อมูล เป็นกระบวนการแปลงเนื้อหาให้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ รหัส มาตรฐาน หรือแปล
ความหมาย ในสิ่งที่ผู้วิเคราะห์ก าหนดการหาข้อสรุปของการวิเคราะห์เนื้อหา ต้องมีการสร้างเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับบริบทของข้อมูลและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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1.4 ความตรง ข้อสรุปของการวิเคราะห์เนื้อหาจะต้องมีเหตุมีผล มีความ
สอดคล้องกัน เพ่ือให้ข้อสรุปมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาต้องระบุกลุ่มประเภทของ
ข้อมูลและเกณฑ์ที่สร้างขึ้นให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และน าไปสู่
ข้อสรุปที่ใกล้เคียง มีความสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลกัน 

2. การก าหนดรหัส เป็นกระบวนการท าให้เนื้อหามีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน 
ข้อมูลจะมีการก าหนดเป็นรหัส จัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มประเภท และให้ความหมาย รายละเอียด
และการสร้างเกณฑ์ เกณฑ์ในการพิจารณาทั่วไปมี 3 ประเด็น คือ การก าหนดนิยามกลุ่มประเภท การ
ก าหนดหน่วยการวิเคราะห์ และการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การก าหนดนิยามกลุ่มประเภทหรือกลุ่มเนื้อหา ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เริ่มจากระบุความหมายหรือแจกแจงรายละเอียดของเนื้อหาอย่างชัดเจน กลุ่มเนื้อหาอาจจ าแนกเป็น 
2 กลุ่ม คือ สาระและรูปแบบ การน าเสนอกลุ่มสาระที่นิยมก าหนด ได้แก่ หัวข้อเรื่อง ทิศทาง 
มาตรฐาน และคุณค่า (พรทิพย์ ดีสมโชค, 2547) จากนั้น ระบุตัวชี้วัดหรือดรรชนีเพื่อเป็นตัวก าหนดว่า
เนื้อหาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด หรือเป็นการให้นิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งค าที่ใช้เป็นตัวแทนที่ดี
ควรเป็นค าที่สั้น กระชับ ได้ใจความ และสื่อถึงแนวคิดของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  พอเป็นแนวทาง
ให้ผู้ก าหนดรหัสผู้อ่ืนสามารถพิจารณา ตัดสิน หรือวิเคราะห์และได้ผลสรุปใกล้เคียงกัน การก าหนด
นิยามกลุ่มประเภท ท าได้หลายลักษณะ เช่น ก าหนดตามหัวข้อวิชา หรือก าหนดตามมาตรฐาน เป็น
ต้น ในขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์อาจก าหนดดัชนีก่อน แล้วจึงสร้างกลุ่มประเภทก็ได้ (ประภาวดี สืบสนธิ์, 
2530) 

2.2 การก าหนดหน่วยการวิเคราะห์ แบ่งเป็นหน่วยบันทึกและหน่วยบริบท 
2.2.1 หน่วยบันทึกเป็นส่วนเฉพาะของเนื้อหาที่น าไปจ าแนกใน

กลุ่มประเภทที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
- ค า เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกค าแต่ละค า เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของค า 
- กลุ่มค าหรือวลี เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกกลุ่มค าส านวน ชื่อเฉพาะ 

หรือค าท่ีมีหลากหลายส านวน 
- แนวเรื่องหรือแก่นเรื่อง เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกแก่นเรื่อง ผู้

วิเคราะห์อ่านจับใจความของเนื้อหาและสรุปเป็นแก่นเรื่อง จากนั้นน าไปจ าแนกแนกตามกลุ่มประเภท 
หรือเกณฑ์ที่สร้างขึ้น 

- ลักษณะบุคคล เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกลักษณะบุคคลเพ่ือจ าแนก
เข้ากลุ่มประเภท ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกนวนิยาย ตัวละคร หรือสื่อเพ่ือความบันเทิง 

- ประโยคหรือข้อความ ใช้ในการประเมินเนื้อหาโดยรวม 



   43 
 

- รายการ ใช้ในการศึกษาลักษณะของบทความ ภาพยนตร์ หนังสือ 
หน่วยรายการเป็นหน่วยที่ใหญ่ ต้องมีค าอธิบายกลุ่มประเภทอย่างชัดเจน 

2.2.2 หน่วยบริบท เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิเคราะห์ต้องค านึงถึงบริบท
ของข้อมูลที่ปรากฏ เนื่องจากเนื้อหาบางเรื่องไม่สามารถสรุปผลได้จากความถี่ของค า ผู้วิเคราะห์ต้อง
ค้นหาเนื้อหาจากข้อมูลในบริบท 

2.3 การก าหนดรายละเอียดของเนื้อหา เป็นการวัดเชิงปริมาณที่ผู้วิเคราะห์
ต้องก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ในการก าหนด เช่น ความถี่ เนื้อท่ี เวลา เป็นต้น 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2545, น.236) ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา
ไว้ ดังนี้ 

1. การก าหนดปัญหาน าการวิจัย - เป็นการระบุประเด็นปัญหาที่นักวิจัยสงสัยและ
สนใจหาค าตอบ โดยปัญหาน าการวิจัยที่เลือกใช้ในเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา มักเกี่ยวข้องกับ 
“สาระ” และ “คุณลักษณะ” ของสาร 

2. การนิยามประชากรในการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง - โดยทั่วไป “ประชากร” ใน
การวิเคราะห์เนื้อหา มักประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดย
ประชากรเหล่านั้นอาจปรากฏอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ การ์ตูน เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ นักวิจัยจ าเป็นต้อง
นิยามประชากรการวิจัยอย่างชัดเจน ว่าครอบคลุมอะไรบ้าง ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบ
ขอบเขตในการวิจัยและขอบเขตในการอ้างอิงผลการวิจัย 

3. การก าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล - หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
คุณลักษณะของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย โดยมีแนวทางในการจัดหน่วยส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก ่

  3.1 ค าหรือสัญลักษณ์ โดยหน่วยดังกล่าวอยู่ในรูปของชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ 
ค าศัพท์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย 

3.2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ความคิด แนวคิด หรือประโยคหลักที่
ครอบคลุมความหมายรวมทั้งหมดของสาร 

3.3 คุณลักษณะต่างๆ ของบุคคล ต้องระบุตัวบุคคลที่ใช้ในการศึกษาให้
ชัดเจน อาจแบ่งตามคุณลักษณะประชากร หรือตามบทบาทของบุคคลที่มีในกลุ่ม 

3.4 ระยะเวลาและพ้ืนที่ เช่น ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ขนาดของภาพที่
ปรากฏ ปริมาณคอลัมน์นิ้วที่ปรากฏในเรื่อง หรือหมายเลขหน้าที่ปรากฏ เป็นต้น 

3.5 ประเภทของชิ้นงาน เช่น บทความ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
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4. การสร้างเครื่องมือในการจ าแนกประเภทเนื้อหา - เครื่องมือวัดดังกล่าวได้แก่ 
แผ่นวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถช่วยในการวิเคราะห์ สามารถแยกแยะในการวิเคราะห์เหล่านั้น
ออกเป็นประเภทหรือกลุ่มต่างๆ อย่างมีความหมายชัดเจน 

5. การก าหนดเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล - นอกจากระบุประเภทของข้อมูลแล้ว ยัง
อาจระบุเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูลหรือที่เรียกว่าเกณฑ์ในการนับ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถค้นหาหน่วย
ในการวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ในสารได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และตรงกัน 

6. การตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของข้อมูล - ข้อมูลจะมีความเท่ียงตรงหรือ
ความน่าเชื่อถือหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของระดับความเข้าใจ วิธีการ และการตีความ
ข้อมูลที่ปรากฏ กล่าวคือ การวิเคราะห์เนื้อหาจะมีความเที่ยงสูง ส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้ลงรหัส หากผู้ลงรหัส
ทุกคนวิเคราะห์ แยกแยะ และตีความข้อมูลชิ้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน แยกแยะและจัดข้อมูลลง
ไปในประเภทเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวก็มีความเที่ยงสูง 

ในการวิเคราะห์เนื้อหา อาจมีรูปแบบต่างๆ กันไปตามองค์ประกอบการสื่อสาร ซึ่ง 
Berelson (อ้างถึงใน อรรถภูมิ อองกุลนะ, 2555, น.38) อธิบายว่าองค์ประกอบของการสื่อสารมี 4 
ประการ ดังนี้ 

1. ลักษณะของเนื้อหา (Characteristics of content) การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่นี้ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 สาระ (Substance) ได้แก่ 
- การศึกษาแนวโน้มของเนื้อหา (Trends) 
- การศึกษาพัฒนาการของความรู้ (Development of schorlarship) 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหาสาระการสื่อสารในประเทศ

ต่างๆ (International comparisons) 
- การศึกษาเปรียบเทียบสื่อหรือระดับของการสื่อสาร (Media or level 

comparisons) 
- การตรวจสอบเนื้อหาของการสื่อสารกับวัตถุประสงค์ (Audit content 

against objective) 
- การสร้างมาตรฐานการสื่อสาร (Communication standards) 
- การใช้การวิเคราะห์เนื้อหากับการวิจัย (Research operation) 
1.2 รูปแบบ (Form) ได้แก่ 
- การเปิดเผยเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda techniques) 
- การวัดความน่าอ่านของสื่อ (Readability) 
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- การศึกษาลักษณะการเสนอแนะ (Stylistic features) 
2. ผู้ส่งสาร (Producers of content) การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมของผู้ส่งสาร 

แบ่งออกเป็น 
- การศึกษาเจตนาและลักษณะอ่ืนๆ ของผู้ส่งสาร (To identify intentions and 

other characteristics of the communication)  
- การวิเคราะห์สภาวะเชิงจิตวิทยาของผู้ส่งสาร (To determine the psycho-

logical states of persons) 
- การวิเคราะห์ผู้ส่งสารสอดแทรกการโฆษณาชวนเชื่อไว้ในเนื้อหาหรือไม่ (To 

detect the existence of propaganda) 
- การรักษาข้อมูลหรือข่าวสารทางการทหารและการเมือง (To secure political 

and military intelligence) 
3. ผู้รับสาร (Audience of content) การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมของผู้รับสาร 

ได้แก่ การศึกษาเพ่ือสะท้อนทัศนคติ ความสนใจ และค่านิยม ซึ่งเป็น “กระสวนทางวัฒนธรรม” 
(Cultural pattern) ของกลุ่มสังคม 

4. ผลของเนื้อหา (Effect of content) การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมของผลที่เกิดขึ้น 
แบ่งได้ 2 แบบ 

- การศึกษาความสนใจของผู้รับสาร (To reveal the focus of attention) 
- การศึกษาปฏิกิริยาตอบรับทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร (To describe 

attitude and behavioral responses to communication) 
ส่วนประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปได้ดังนี้ 
1. ใช้ในการศึกษาพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเรื่องต่างๆ เพ่ือ

อธิบายสภาพการณ์ในปัจจุบัน ความสนใจ หรือค่านิยมทางวัฒนธรรม 
2. ใช้ส ารวจจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดในการปฏิบัติงาน ความล าเอียง ทัศนคติ ความ

คิดเห็นที่สอดแทรกในการปฏิบัติงาน 
3. ใช้ศึกษาเรื่องที่ต้องการสื่อสารทางหนังสือ บันทึก หรือเอกสารด้านสังคมศาสตร์ 
4. ใช้เป็นเทคนิควิธีในงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาของ ปาริชาติ 

สถาปิตานนท์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหาน าการวิจัย, การนิยามประชากรในการ
วิจัยและการสุ่มตัวอย่าง, การก าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างเครื่องมือในการจ าแนก
ประเภทเนื้อหา, การก าหนดเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล และการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
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ตรงของข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
 

รีดดิ้ง (Hugo F. Reading อ้างถึงใน พ.ต.ต.เสวี บัวแก้ว, 2533, น.17) ให้ความหมาย
ของ บทบาททางการเมือง ว่าเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่ควร
จะมีการแสดงออกของบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในต าแหน่งทางสังคม-การเมือง เช่น สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้น า
พรรคการเมือง ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง นักปฏิวัติ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือตก
ลงให้มีการด าเนินการใดๆ และการปฏิบัติการให้เกิดผลตามการตัดสินใจ หรือการตกลงให้มีการ
กระท าการนั้นๆ ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งระบุไว้ชัดเจนเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสังคม-การเมือง 

Robert A. Dahl กล่าวถึงบทบาททางการเมืองว่า อาจเป็นการแสดงออกของตัว
บุคคลผู้เป็นสมาชิกของระบบการเมือง หรือการปฏิบัติที่กระท าสืบต่อกันมาของผู้มีหน้าที่ผูกพันกับ
ต าแหน่งในระบบการเมือง ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นการปกครองของระบบนั้นๆ เช่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมีหน้าที่ทางนิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นฝ่ายปฏิบัติการ
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือแสดงออกถึงการใช้อ านาจปกครอง 

Monte Palmer และ William R. Thompson (อ้างถึงใน พ.ต.ต.เสวี บัวแก้ว, 
2533) กล่าวว่า ความส าเร็จของผู้น าในการครองต าแหน่งความเป็นผู้น าของตนไว้ได้หรือไม่นั้น จะ
เกี่ยวพันกับการด ารงความสัมพันธ์กับประชาชนอยู่อย่างมาก ในการที่จะท าให้ประชาชนมีความ
ยอมรับและเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะน าไปสู่การมีสิทธิพิเศษเหนือคนส่วนใหญ่ ดังนั้นความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของผู้น าจึงเก่ียวกับลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะยาวนานเพียงใด ขึ้นกับความสามารถในการรักษา
สัญญา และสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานระหว่างผู้น ากับมวลชน 

- ความสามารถในการระดมมวลชน คือ การแสวงหาความสนับสนุนจากมวลชน 
- ความสามารถของมวลชนในการควบคุมการท างานของผู้น า คือ การด ารงต าแหน่ง

ของผู้น าขึ้นกับการสนับสนุนของมวลชน 
ส าหรับ Niccolò Machiavelli (ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2537, น.63) มีความเห็นว่า การที่

ผู้น าจะสามารถก้าวเข้าสู่อ านาจและสามารถรักษาอ านาจทางการเมืองของตนไว้ได้นานนั้น 
จ าเป็นต้องมีความสามารถในการบังคับพลิกแพลง (Manipulate) สถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์
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แก่ตนได้ ซึ่งผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ความสามารถเฉพาะตัว มีก าลังอ านาจ และ
อ านาจหน้าที่ของตัวเอง โดยที่คุณสมบัติเหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยความฉลาดรอบคอบ อีกทั้งยัง
สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยศึกษาและเปรียบเทียบจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ง
ต้องมุ่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนการคาดคิดถึงสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถตัดสินใจได้
ลุล่วงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ส่วน Harold Lasswell (อ้างถึงใน พ.ต.ต.เสวี บัวแก้ว, 2533) ยังได้พิจารณาใน
ทัศนะที่ครอบคลุมไปถึงวิธีการและความสามารถในการควบคุมหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ แก่
สังคมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้น าจะต้องมีลักษณะดังนี้ คือ  

- ทักษะในด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม 
- ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีความจ าเป็นในบางครั้ง 
- ทักษะในด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านพิธีกรรม 

ศาสนา ไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคและวิธีการเข้าช่วย 
- ทักษะในด้านการต่อรอง เช่น ด้านธุรกิจ พิธีการทูต ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างมาก 
- ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือจูงใจให้ผู้รับยอมรับเชื่อฟัง 
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
- ทักษะด้านสติปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ 
ในอีกด้าน เป็นการพิจารณาในแง่ของวิธีการในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของ

ผู้น า ซึ่งจ าเป็นต้องประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น คือ 
ประการแรก ความสามารถในการพลิกแพลงสิ่งต่างๆ (Manipulate) โดยเฉพาะใน

ด้านที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงการสร้างและการพยายามที่จะรักษามิให้มีสิ่งที่เป็นจุดหมายร่วม
หรืออุดมการณ์ของชาติอันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง และเมื่อชนชั้นน าสามารถสร้างสัญลักษณ์
เพ่ือให้สังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ก็เท่ากับการที่ผู้น าสามารถสร้างความชอบธรรมในการ
ปกครองนั้นเอง 

ประการที่สอง ความสามารถในการควบคุมการใช้ความรุนแรง (Violence) หมายถึง 
การที่ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการใช้และควบคุมความรุนแรงได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่องมือ
บางอย่าง เช่น ก าลังทหารเพ่ือสนับสนุน นอกจากนี้ยังรวมถึงการท าลายล้าง โดยอาจจะปรากฏ
ออกมาในรูปแบบการปฏิวัติ รัฐประหาร การลอบสังหารซึ่งมีความจ าเป็นในบางโอกาส ผู้น าจะต้อง
เข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการตลอดจนสามารถควบคุมสถานการณ์ของการใช้ความรุนแรงเอาไว้ให้เป็น
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ประโยชน์แก่ตนให้มากที่สุด รวมทั้งจะต้องผสมผสานการปฏิบัติอย่างอ่ืน เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ 
และเผยแพร่ข่าวสารพร้อมกันด้วย 

ประการที่สาม ความสามารถในการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า (Goods) คือการสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผู้น าจะต้องด าเนินการกระจายสินค้าด้านต่างๆ ให้แก่มวลชนโดย
ถ้วนทั่ว ไม่ว่าในรูปของการปันส่วน (Rationing) และการด าเนินการด้านมาตรการเกี่ยวกับราคา 
(Pricing) เกี่ยวกับกลไกของตลาด (Market mechanical) ซึ่งอาจมีแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ เช่น 
การประกันราคา การก าหนดราคา การจัดตั้งสหกรณ์ เป็นต้น 

ประการที่สี่ ความสามารถในการควบคุมแนวทางปฏิบัติต่างๆ (Practice) เป็น
กระบวนการที่ผู้น าจะต้องเกี่ยวพันตั้งแต่การสรรหาอ านาจและการเรียนรู้เกี่ยวกับอ านาจ รวมทั้ง
วิธีการอ่ืนๆ ที่ช่วยเสริมหรือลดทอนอ านาจของผู้ท าได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติและ
ปัญหาต่างๆ เช่น ข้อกฎหมาย ความล้าสมัย ความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้น าต้องหามาตรการ
หรือแนวทางในการแก้ไขโดยออกกฎหมายใหม่ๆ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม เป็นต้น 

ที่กล่าวมาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสัมฤทธิ์ผลของผู้น าโดยเฉพาะผู้น าทาง
การเมืองนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้น าทางการเมืองมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายทั่วไปในการปกครอง
และการบริหาร ระดมสรรพก าลังเพ่ือแสวงหาการสนับสนุน ควบคุมบังคับบัญชา การด าเนินนโยบาย 
อาจกล่าวได้ว่า ผู้น า คือ ผู้ท าหน้าที่ที่พึงกระท าทั้งหลายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของ
ประเทศชาติ เช่น ด้านความมั่นคง และเอกราชของประเทศชาติ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
ความสงบเรียบร้อยของสังคม และความสมบูรณ์ของประชาชน 

นอกจากนี้ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องท าหน้าที่ในการประสานประโยชน์ระหว่าง
สถาบันหรือกลุ่มทางการเมืองของเอกชน ที่ไม่ใช่สถาบันทางการปกครองของรัฐ สถาบันหรือกลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลูกฝังด้านจิตส านึก
และกล่อมเกลาทางการเมืองแก่ประชาชนของประเทศ เพ่ือสร้างความเห็นพ้องต้องกันในกฎเกณฑ์
พ้ืนฐานทางสังคมตลอดจนกระบวนการเลือกสรรบุคลากรทางการเมือง 

จากแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้น าทางการเมือง ได้เลือกน าทัศนะของ Harold 
Lasswell ซึ่งกล่าวถึงทักษะที่ผู้น าพึงมี มาเป็นตัวสะท้อนบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ถูกน าเสนอในพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวันและความน าของข่าว
นั้นๆ โดยตัวแปรที่น ามาวัดบทบาทในที่นี้คือ ทักษะที่สะท้อนบทบาทของผู้น า ประกอบด้วย 1. ทักษะ
ในด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม, 2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง, 3. ทักษะในด้านพิธี
การยอมรับของสมาชิกในสังคม, 4. ทักษะในด้านการต่อรอง, 5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ, 6. ทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 7. ทักษะด้านสติปัญญา โดยจะน ามาเปรียบเทียบว่า หนังสือพิมพ์รายวันเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความถ่ีในการเสนอบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี อย่างไร 

 
2.6 แนวคิดเรื่องภาวะผู้น า 
 

“ผู้น า” (Leader) กับ “ภาวะผู้น า” (Leadership) มีความหมายแตกต่างกัน (เสริม
ศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจ ชักน า หรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่ม
รวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 

กิติ ตยัคคานนท์ (2532) ระบุว่า คนที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้า
และเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และจะพา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางชั่วก็ได้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้น า คือผู้มีศิลปะที่
สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และน าบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยัง
ได้รับความเคารพนับถือ ความร่วมมือ และความม่ันใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นอย่างจริงใจ 

ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่ง ที่จะจูงใจหรือ
ใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อกันและกัน ให้ร่วมใจกับ
ตนจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินการจะเป็นไป
ในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้ ฉะนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นอธิบดี ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ หรือแม้แต่
หัวหน้าโจร แต่ละคนจะต้องมีภาวะผู้น า แต่เป็นลักษณะของผู้น าที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน 

การศึกษาเรื่องภาวะผู้น ามีการท ามานานแล้วและมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านั้นมีแนวทางไม่ต่างกันนัก ดังที่ ยุคล์ (Yukl, 1989, p.7-8) ได้สรุป
แนวทางการศึกษาภาวะผู้น าของงานวิจัยออกเป็น 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

1. อ านาจ-อิทธิพลของผู้น า (Power-Influence approach) การศึกษาประสิทธิ 
ภาพของภาวะผู้น าจากอ านาจ อิทธิพลของผู้น า ส่วนใหญ่จะเน้นหรือพิจารณาที่ขนาด ชนิด และการ
ใช้อ านาจของผู้น า ดังที่ยอมรับกันแล้วว่าอ านาจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น า เพราะนอกจากจะท าให้มี
อิทธิพลต่อลูกน้องแล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อเพ่ือนผู้น าในระดับเดียวกัน  ต่อผู้บังคับบัญชาใน
ระดับสูง รวมทั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานและองค์การได้ 

2. พฤติกรรมของผู้น า (Behavioral approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะ
ผู้น าจากพฤติกรรม หรือแบบของผู้น านั้น มักจะมุ่งไปที่พฤติกรรมของผู้น าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
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ต่างๆ หรือผู้น าท าอะไรบ้างในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มแรกจะท าการศึกษา
กิจกรรมต่างๆ ของงานบริหารของผู้น า และเวลาที่ผู้น าใช้ในแต่ละกิจกรรมในระยะต้น ส่วนในปัจจุบัน
จะมุ่งเน้นศึกษาภาระหน้าที่ หรืองานของผู้น าแต่ละชนิด เพ่ือค้นหาพฤติกรรมของผู้น าที่เหมาะ หรือ
ท าให้แต่ละภารกิจประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะของผู้น า (Trait approach) การศึกษาวิจัยแบบนี้จะมุ่งเน้นไปที่
คุณลักษณะเฉพาะของผู้น า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเชื่อว่าผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะมีคุณสมบัติพิเศษ
เหนือกว่าผู้ตาม เช่น การท างานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย การสามารถหยั่งรู้ใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ และ
มีพรสวรรค์ในการชักจูงคนได้อย่างเหลือเชื่อ การศึกษาคุณลักษณะของผู้น ามีมากช่วง ค.ศ.1930 -
1940 แต่ก็ไม่มีงานวิจัยใดยืนยันได้ว่าคุณลักษณะของผู้น าแต่ละคุณลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จของผู้น าได้อย่างไร จึงท าให้นักวิจัยให้ความสนใจคุณลักษณะของผู้น าน้อยลงตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม มีความพยายามที่จะศึกษาว่าคุณลักษณะของผู้น าชนิดที่จ าเป็นส าหรับงานของผู้น า    
แต่ละประเภทอย่างไร และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน คุณลักษณะใดที่จะช่วยให้ผู้น าประสบ
ความส าเร็จได ้

4. สถานการณ์ของผู้น า (Situation approach) การศึกษาวิจัยสถานการณ์ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของภาวะผู้น า จะมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ที่ส าคัญๆ เช่น อ านาจหน้าที่และความมั่นคง
ของผู้น า ลักษณะงานของผู้น า ความสามารถและแรงจูงใจของผู้ตาม สภาพแวดล้อมภายนอก ความ
คาดหวังและข้อเรียกร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานของลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลภายนอกองค์การ 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นว่า
สถานการณ์ใด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของผู้น าอย่างไร ดังนั้น การวิจัยประเภทนี้จึง
ต้องศึกษาว่าพฤติกรรมของการบริหารงานของผู้น าต่างองค์การ ต่างระดับเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร กลุ่มที่สอง มุ่งที่จะศึกษาว่าสถานการณ์ลักษณะใด มีส่วนท าให้พฤติกรรมหรือแบบของผู้น า 
รวมทั้งคุณลักษณะของผู้น ามีผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผู้น า เพราะนักวิจัยกลุ่มนี้มีพ้ืนฐานความคิด
ที่ว่า พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไม่เหมาะส าหรับทุกสถานการณ์ หรือประสิทธิภาพของผู้น าขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับ
สถานการณ์ สถานการณ์ของภาวะผู้น าในองค์การที่ลูกจ้างมองว่ามีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่เป้าหมายไม่
ชัดเจนและห่างไกล การเปลี่ยนแปลงในองค์การจะเกิดยาก แต่ถ้าผู้น าปรารถนาจะเห็นผลของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ผู้น าจะต้องใช้การกระตุ้นเร้าใจ และให้ผู้ตามมีอารมณ์ร่วมต่อเป้าหมายใหม่ 

ลิปปิทท์ (Lippitt) แบ่งประเภทผู้น าตามลักษณะของการบริหารงานเป็น 3 ประเภท 
(Lippitt, อ้างถึงใน กิติ ตยัคคานนท์, 2532) ได้แก่ 
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1. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) หรือ Autocratic leader เป็นผู้น า
แบบเผด็จการซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

- ใช้อ านาจตลอดเวลา 
- ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญ รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว ฉะนั้นทุกอย่างจะออกจากตัวเอง ไม่

ว่าจะเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการ ก็มักจะเป็นไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

- นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจัดระบบงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ สั่งการมาจากเบื้องบน 

- ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับมาจากใครหรือที่ใดก็ตาม จะต้องผ่านหลายขั้นตอน ผู้น า
ประเภทนี้จะคิดแล้วคิดอีก กว่าจะวินิจฉัยสั่งการได้ ท าให้งานล่าช้า คั่งค้าง 

- ผู้ช่วย ตามความรู้สึกของผู้น าประเภทนี้ หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จึงไม่มีการแบ่ง
งานให้ผู้ช่วย 

- การตั้งกรรมการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืน ไม่ใช่เพ่ือจะได้ฟัง
ความคิดเห็น ประธานเกือบเป็นผู้พูดเสียคนเดียวตลอดการประชุม คนอ่ืนในที่ประชุมก็ไม่มีใครอยาก
พูดและเรื่องบางเรื่องซึ่งผ่านการประชุมแล้วก็จะหายไปเฉยๆ เนื่องจากประธานไม่สนใจติดตาม 

2. ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire leader) เป็นผู้น าแบบไม่เอาไหน ปล่อยไปตาม
เรื่องตามราว ไม่ใช้อ านาจบังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแต่ลง
นามผ่านเรื่องให้พ้นตัวไปเท่านั้น ผู้น าประเภทนี้มีลักษณะดังนี้ 

- ไม่มีความริเริ่ม 
- ท างานโดยปล่อยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่อง ไม่ค านึงถึงหลักการ เหตุผล กฎเกณฑ์ 

กฎระเบียบ ฯลฯ จึงมักจะไม่ใคร่ยุ่งกับใคร ผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท าอะไรก็ได้ 
- ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ถ้าเห็นชัดว่าไม่ขัดต่อระเบียบก็จะยอม

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไปได้ง่ายๆ ตามความคิดของผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือตามความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา 

- ไม่มีการประเมินผลงาน 
3. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) เป็นแบบที่ดีที่สุด ใจกว้าง รับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน มีลักษณะการ
บริหารงานดังนี้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ความ
คิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเองได้  
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- จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 

- ให้ค าแนะน าแก่ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นกับค าปรึกษาหารือจากผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้น ากับ
ผู้ร่วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังและเต็มใจ นั่นก็คือเกิดการท างานเป็นทีม ซึ่งจะ
ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานในที่สุด 

คุณลักษณะที่ดีของผู้น า (กุลวีณ์ วิริโยทัย, 2552, น.39) ประกอบด้วย  
1. ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้น านั้น ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้

มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในด้าน
อ่ืนๆ ด้วย การจะเป็นผู้น าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเท่าใด ฐานะแห่งความเป็น
ผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้น 

2. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค าสั่งหรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะ
แก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้อง
มีความกระตือรือร้น คือ มีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังที่ต้องการความส าเร็จอยู่
เบื้องหน้า 

3. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผู้น าที่ดีจะต้องไม่
กลัวอันตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ผู้น าที่มีความกล้า
หาญ จะช่วยให้สามารถเผชิญต่องานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญแล้ว  ความ
เด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท าให้เกิดมีขึ้น ในตัวของผู้น าเองต้องอยู่ในลักษณะของการ 
“กล้าได้กล้าเสีย” ด้วย 

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด 
ประสานประโยชน์ สามารถท างานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้น าที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กได้ 

5. มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and honesty) ผู้น าที่ดีจะต้องอาศัย
หลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผล และความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นเครื่องมือในการ
วินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

6. มีความอดทน (Patience) ความอดทนจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่
จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง 
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7. มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง 
ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ
ปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์ ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย ส่วนการไม่ตื่นตูมเป็นพลัง
ทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อาจกล่าวได้ว่าผู้น าที่ดีต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (Self-control) นั่นเอง 

8. มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้น าหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความ
จงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวม และต่อองค์การ ความภักดีนี้จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ 
และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศทางได้เป็นอย่างดี 

9. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้น าที่ดีต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่
วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว จะท าให้
ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ 

จากทฤษฎีที่มุ่งหวังศึกษาความเป็นผู้น าของนักบริหารรวมถึงผู้น าประเทศ ดังนั้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแนวคิดของผู้น าที่พึงประสงค์ลิปปิทท์ ซึ่งจ าแนกประเภทผู้น า
ตามลักษณะของการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) ผู้น าแบบเสรี 
(Laissez-faire leader) และผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) มาเป็นเกณฑ์ในการวัด
คุณลักษณะความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏในพาดหัว
ข่าวหน้า 1 และความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ ว่ามีคุณลักษณะแบบใด สะท้อนประเภทของผู้น าอย่างไร  

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาถึงการรายงานข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหรือผู้น าทางการเมืองนั้น 
วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี (2556) ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การน าเสนอเนื้อหาข่าว

เกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน” เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีจากหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ฉบับ และวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึกหัวหน้า
ข่าว และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนมีจ านวนชิ้นและพ้ืนที่ในการ
เสนอข่าวเกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรีมากที่สุด โดยทั้ง 4 ฉบับน าเสนอเป็น
ข่าวการเมืองมากที่สุด และน าเสนอในพาดหัวย่อยมากท่ีสุด พาดหัวข่าวโดยตรงต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ในทางลบมากที่สุด ทั้งนี้ลักษณะความเป็นผู้น าที่ถูกหยิบยกมาเสนอมากที่สุด คือ ความเป็นผู้น า
ที่เคารพกฎหมายและพบเนื้อหาที่ไม่มีลักษณะความเป็นผู้น าร้อยละ 11.60 โดยหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 
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ฉบับมีนโยบายและรูปแบบการน าเสนอข่าวและบทบาทการน าเสนอข่าว คือ ต้องพิจารณาเหตุการณ์
ที่เป็นข่าวและบุคคลที่ตกเป็นข่าวจากองค์ประกอบข่าว โดยในที่ประชุมโต๊ะข่าวของกองบรรณาธิการ
ที่เสมือนนายทวารข่าวสาร ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูล ความส าคัญของประเด็นข่าวที่ได้รับจาก
ผู้สื่อข่าวในแต่ละวัน ว่าประเด็นใดมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนให้ความสนใจ ก็จะเลือก
น าเสนอข่าวประเด็นนั้นในหน้า 1 และยอมรับว่าการพาดหัวข่าว จะใช้ภาษาและถ้อยค าที่มีความ
รุนแรง มีลีลาที่ดึงดูดใจผู้อ่าน 

ด้าน อรรถภูมิ อองกุลนะ (2555) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์การจัดวาระข่าวสารการ
เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย” ใช้วิธีการแจงนับ
เชิงปริมาณโดยใช้เกณฑ์ “ค า” หรือ “วลี” ทีม่ีกรอบค่อนข้างตายตัว พบว่าหนังสือพิมพ์รายวันที่เลือก
มาศึกษาคือหนังสือพิมพ์มติชนและไทยโพสต์ มีการจัดวาระข่าวสารการเสนอแก้ไข ม.112 ใน 5 
รูปแบบ คือ ข่าวพาดหัวน าหนึ่ง พาดหัวล าดับรองลงมา รายงานพิเศษหรือสัมภาษณ์พิเศษ การ
ปรากฏข่าวในต าแหน่งความน า และเนื้อข่าว โดยเสนอในรูปแบบข่าวมากที่สุด ซึ่งมติชนรายงานทุก
วันด้วยความถี่ 15 ครั้ง ส่วนไทยโพสต์รายงานด้วยความถี่ 14 ครั้ง, มติชนให้พ้ืนที่ในการรายงาน
มากกว่า, ไทยโพสต์ให้ความส าคัญกับข่าวสารมากกว่า มีการศึกษาถึงแนวทางความเห็นของแหล่งข่าว 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงประเด็นการพาดหัวข่าว ที่พบว่ามติชนมีการพาดหัวข่าวโดยเชื่อมโยงกับ
ประเด็นย่อยด้านสิทธิเสรีภาพมากที่สุด ขณะที่ไทยโพสต์เน้นการพาดหัวข่าวที่เสนอใน 2 ประเด็นย่อย 
คือ เรื่องสิทธิเสรีภาพและความขัดแย้งของผู้คนในสังคม ท่ามกลางความเคลื่อนไหวแก้ไขกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์กรอบความคิดด้านทิศทางการพาดหัวข่าว ซึ่งทิศทางมีทั้งที่เห็นด้วยกับ
การแก้ไข ม.112 ไม่เห็นด้วย และไม่สามารถระบุลักษณะได้ โดยการวิจัยครั้งนี้ อรรถภูมิ ตั้งข้อสังเกต
ว่า การพิจารณาการจัดวาระข่าวสาร ตลอดจนการศึกษากรอบความคิดของสื่อหนังสือพิมพ์นั้นควร
พิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งรูปแบบ ความถ่ี ความเข้มข้น ไปพร้อมๆ กัน 

แก้วใจ ศาสตร์ประสิทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล” พบว่าหนังสือพิมพ์รายวันที่ศึกษาทั้งสิ้น 4 ฉบับ คือ 
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ และมติชน ในช่วง 1 สิงหาคม 2544 ถึง 31 กรกฎาคม 2545 นั้น 
เสนอข่าวสารด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบข่าวมากกว่าการแสดงความ
คิดเห็น โดยสาระส าคัญคือการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลมากที่สุด 
ส่วนที่มีการรายงานน้อยที่สุดคือผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ส่วนการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลนั้นพบว่าเป็นการชี้แจงและการคาดการณ์แนวโน้มของ
สถานการณ์การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลมากที่สุด ขณะที่การแสดงความเห็นเพื่อสร้าง    สา
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ธารณมติและกระตุ้นส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเร่งเร้าให้มีการตื่นตัวต่อปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาลนั้นมีน้อยที่สุด 

อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง การเล่าเรื่องในข่าวการเมืองของ
หนังสือพิมพ์ไทย พบว่า ลักษณะการรายงานข่าวการเมืองที่น ามาศึกษา 8 เหตุการณ์ ในหนังสือพิมพ์
ประเภทเน้นเสนอสาระ คือ มติชน และไทยโพสต์ และหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นสนองอารมณ์ คือ 
ไทยรัฐ และข่าวสด มีแนวโน้มในการน าเสนอไปตามแบบแผนการเล่าเรื่อง โดยมีการก าหนดแก่นเรื่อง
ขึ้นมาเป็นแนวทางในการรายงานข่าว ซึ่งมีผลต่อการวางโครงเรื่องในข่าว ทั้งนี้ยังพบว่า หนังสือพิมพ์มี
การให้สีสันกับบุคคลในข่าว จนท าให้บุคคลในข่าวมีสถานภาพเหมือนตัวละคร ที่ท าให้เรื่องราวของ
ข่าวสามารถด าเนินไปอย่างมีอรรถรส นอกจากนี้แก่นเรื่องยังมีส่วนในการก าหนดแนวทางในการใช้
ภาษา ซึ่งพบว่า การเลือกสรรภาษามาใช้ในข่าว เป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือน ามาใช้ตอกย้ าความหมายที่
แฝงมากับแก่นเรื่อง สะท้อนให้เห็นว่า ด้วยกระบวนการของการเล่าเรื่อง และด้วยกระบวนการในการ
ใช้ภาษามีผลอย่างมากต่อการสร้างภาพและสร้างความหมายให้กับข่าวการเมืองที่หนังสือพิมพ์
น าเสนอ  

นอกจากนี้ยังพบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกศึกษา 4 ฉบับ มีส่วนในการสร้างความหมาย
ให้กับข่าวการเมืองไปในแนวความขัดแย้ง ซึ่งหนังสือพิมพ์ประเภทสนองอารมณ์มักน าเสนอในรูปแบบ
ความขัดแย้งล้วนๆ ในขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นเสนอสาระ มักน าเสนอในรูปแบบที่ผสมผสาน
ความขัดแย้งเข้ากับแก่นเรื่องประเภทอ่ืน และยังพบอีกว่า แบบแผนการเล่าเรื่องในส่วนตัวข่าวของ
หนังสือพิมพ์มติชน มีการปรับรูปแบบการน าเสนอโดยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ที่มุ่งพรรณนาแบบใช้
โวหาร ภาพพจน์ และการบรรยายถึงอากัปกิริยา น้ าเสียง และสีหน้าของตัวละคร ไปแนวเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ประเภทสนองอารมณ์ ในขณะที่ไทยโพสต์ยังคงยึดถือแบบแผนการรายงานข่าวแบบ
ตรงไปตรงมา แต่การใช้ภาษาในส่วนหัวข่าว กลับพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ มีแนวทางการใช้
ภาษาในระดับที่รุนแรงเหมือนกัน เนื่องจากหนังสือพิมพ์ยังคงตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการตลาดเป็น
ส าคัญ 

รัตนา ประยูรรักษ์ (2545) ศึกษาเรื่อง การประกอบสร้างความเป็นจริงและการ
ตัดสินผู้ตกเป็นข่าวด้วยการเล่าเรื่องในหนังสือพิมพ์ พบว่า หนังสือพิมพ์มีการประกอบสร้างความจริง
ในเชิงตัดสินผู้ตกเป็นข่าวด้วยการเล่าเรื่องในทุกกรณี มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทสังคม 
วารสารศาสตร์ และเหตุการณ์ โดยในการตัดสินแต่ละกรณีนั้น ไม่ได้ ใช้องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง 
(ประกอบสร้าง) ครบทุกองค์ประกอบ ส่วนการสัมภาษณ์ผู้ตกเป็นข่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
คดีฆาตรกรรม ด.ต.สุวิชัย รอดวิมุต นั้นไม่สามารถท าได้เพราะบุคคลเหล่านั้นเกรงว่าจะเสียรูปคดี ซึ่ง
ปัจจัยที่ท าให้นักข่าวประกอบสร้างข่าวมาจากความต้องการขายข่าย ทัศนคติของนักข่าว และความ
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เย่อหยิ่งในอ านาจของสื่อมวลชน ซึ่งเหตุผลของการประกอบสร้างในเชิงตัดสินผู้ตกเป็นข่าวนั้นเกิดจาก
ความต้องการขายข่าวที่ผู้บริโภคสนใจคือข่าวประเภทปุถุชนสนใจ และบางครั้งเร่งรัดมากเกินไป 
กดดันมากเกินไปเพียงเพ่ือจะได้รายงานความเคลื่อนไหว เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในบรรดาสื่อ
ด้วยกัน ซึ่งตรงนี้อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยคุณค่าข่าวด้านความเร็วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด
การตัดสินผู้ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะกรณีข่าวอาชญากรรม 

ตวงพร จ าปาศรี (2547) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่
น าเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกมาวิเคราะห์ 4 ฉบับ คือ ไทยรัฐ มติชน 
กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ มีบทบาทที่ท าให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนาทางด้านการเมือง
เหมือนๆ กันและมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับมีบทบาทในการเป็นเวที
สาธารณะเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือบทบาทการยกระดับปัญหาขึ้นสู่การ
โต้แย้งทางความคิด บทบาทการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น และ
บทบาทการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้อ่าน เหมือนกันทั้ง 4 ฉบับ ในปริมาณการน าเสนอในสัดส่วนที่ไม่
ต่างกันมาก โดยประเภทข้อมูลภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกน าเสนอมากที่สุดคือ
ด้านการเมืองมากถึงร้อยละ 81.04 ซึ่งสามารถแบ่งประเภทย่อยของภาพลักษณ์ของนักการเมืองมาก
ที่สุด รองลงมา คือ พรรคการเมือง, เหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ, รัฐบาล, การเลือกตั้งและระบอบการ
ปกครอง, องค์กรอิสระ, ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และการทหาร ตามล าดับ โดยทิศทางของ
ภาพลักษณ์ที่ถูกน าเสนอ มีลักษณะเป็นกลางมากที่สุด รองลงมาคือด้านลบ และด้านบวก  

ทรงยศ บัวเผื่อน (2553) ศึกษาเรื่อง หนังสือพิมพ์รายวันกับการสร้างภาพลักษณ์
นายสมัคร สุนทรเวช: 29 มกราคม – 9 กันยายน 2551 พบว่า ภาพลักษณ์ของนายสมัคร สุนทรเวช 
ที่ถูกสะท้อนผ่านการรายงานข่าวสารทางการเมืองในช่วงที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 หนังสือพิมพ์ผลิตซ้ าภาพลักษณ์เดิม ทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก เช่น การมีวาทศิลป์ การมี
ความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้ค าพูดโต้ตอบกับผู้สื่อข่าว, ภาพลักษณ์ด้านลบ เช่น การ
เป็นปรปักษ์กับสื่อมวลชน ความเผด็จการ ความก้าวร้าว ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างจาก
ภาพลักษณ์เดิม ทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก เช่น ความเชื่อมั่นในตัวเอง การเป็นคนรักครอบครัว การเป็น
คนติดดิน, ภาพลักษณ์ด้านลบ เช่น การมีรูปร่างหน้าตาไม่ดี  การเป็นคนปากไว การเป็นคนไม่
น่าเชื่อถือ โดยหนังสือพิมพ์รายงานข่าวกรณีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากส านักข่าวซีเอ็นเอ็นมากที่สุด 
โดยเฉพาะกรณีการให้สัมภาษณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับกรณี 6 ตุลาคม 2519    

จักริน วงศ์กุลฤดี (2538) ศึกษาเรื่อง บทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ไทย พบว่า บทบัญญัติเรื่องอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมีอยู่มากมายกว้างขวาง และบางเรื่องยัง
ไม่เหมาะสม ส่วนบทบาทการใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรี 
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นอกจากนั้น พรรคการเมืองในปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้แก่สถาบันของรัฐ คือ รัฐบาลและรัฐสภาและการใช้อ านาจบริหารภายใต้รัฐบาลผสมเป็นการใช้วิธี 
การตกลงแบ่งปันต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในทางการเมืองของแต่ละพรรคออกจากกันโดย
เด็ดขาด ท าให้นายกรัฐมนตรีมิได้อยู่ในฐานะ “ผู้น า” ที่มีอ านาจตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 
แต่มีฐานะเป็นเพียงหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดพรรคหนึ่งในบรรดาพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล
ด้วยกันเท่านั้น และในสภาพเช่นนี้ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีไม่มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น อาจท าได้โดยการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีให้เหมาะสม และใช้มาตรการทางกฎหมายสร้างภาวะ “ผู้น า” และความมั่นคงให้แก่
นายกรัฐมนตรี  

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ยังได้น าผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนและอธิบายถึงการ
น าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในประเด็นต่างๆ อาทิ จ านวน และพ้ืนที่ในการน าเสนอ ความส าคัญของ
พาดหัวข่าว ทิศทางการน าเสนอ ลักษณะความเป็นผู้น า และบทบาทหน้าที่ของสื่อ ซึ่งผลการศึกษาที่
ได้ จะมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่

ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงลักษณะการน าเสนอการพาดหัวข่าวหน้า 1 และความน าของข่าว
ชิ้นนั้นๆ ที่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งสะท้อนบทบาทหน้าที่และ
ความเป็นผู้น า และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา โดยนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) ของหนังสือพิมพ์ที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
โดยการเลือกหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากยอดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ดังนี้  
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์รายวันเชิงคุณภาพ คือ 
หนังสือพิมพ์มติชน  

โดยก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาทั้งหมด 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ฉบับแรกท่ีเลือกศึกษาคือฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ของ
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ และจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหมุนเวียน (Rotated sampling) เพ่ือเลือกวัน
ในการศึกษา โดยใช้ช่วงห่างของการสุ่มของวันมีระยะเท่าๆ กัน เพ่ือให้สามารถได้ข่าวครบทุกวัน และ
หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน ไม่กระจุกตัวเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง ฉบับแรกท่ีเลือก 
คือ ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 หลังจากนั้น 3 วัน จึงเลือกฉบับวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 
จากนั้นเป็นฉบับวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ กระทั่ง
ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวม 18 เดือน 
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3.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) 

 
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือให้ข้อมูลที่ศึกษามีความสมบูรณ์

และมีความลึกในการตีความ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์หัวหน้าข่าว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และผู้สื่อข่าว ที่
มีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เพ่ือลง
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ท าการศึกษา ฉบับละ 4 คน รวมบุคคลที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ทั้งหมด 8 คน ได้แก ่

- นายอนุสรณ์ จิตต์ชื่นโชติ หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- นายสุทธา พิมาลัย รีไรเตอร์ข่าวการเมือง หน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- น.ส.สุพิศ สุจินตะกูล ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- นายศิวดุล หมันงะ ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- นายจ าลอง ดอกปิก บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์มติชน 
- นายจตุรงค์ ปทุมมานนท์ หัวหน้าโต๊ะข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน 
- น.ส.อรวรรณ หมอยาดี ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน 
- นายอนุชา ทองเติม ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน 
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ผู้วิจัยอ่านข้อมูลส่วนที่เป็นข่าวสารไปทีละชิ้น พิจารณาไปทีละฉบับ 
 2. กรอกข้อมูลลงไปในแบบบันทึกข้อมูล (Coding sheet) ทีละชิ้นข้อมูล โดยแบบ

บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ใช้กับ 1 ชิ้นข้อมูล ดังนั้นในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ หากมีข้อมูลหลายชิ้นก็ต้องใช้
แบบบันทึกข้อมูลตามจ านวนชิ้นข้อมูล 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ และการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ ผู้วิจัยใช้แบบตารางบันทึกข้อมูล 
(Coding sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1. ส่วนที่ 1 วิเคราะห์การน าเสนอข่าว ประกอบด้วย 
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1.1 ประเภทของข่าว 
1.2 ประเภทของพาดหัวข่าว 
1.3 ความส าคัญของการพาดหัว 
1.4 คุณลักษณะของพาดหัวข่าว 
1.5 จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว 
1.6 การใช้ค าในพาดหัวข่าว 
1.7 ความเป็นกลางของพาดหัวข่าว 
1.8 ประเภทของความน า 
1.9 ความยาวของความน า 
1.10 คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน า 
1.11 ความสอดคล้องของประเด็นในหัวข่าวกับความน า 

2. ส่วนที่ 2 ลักษณะบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 
3. ส่วนที่ 3 ลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 
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แบบบันทึกข้อมูล 

ชื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 

ขนาดพ้ืนที่                                      (ตารางนิ้ว) หรือร้อยละ 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอเนื้อหาข่าว 

1.1 ประเภทของข่าว 

 ข่าวในพระราชส านัก 

 ข่าวการเมือง 

 ข่าวเศรษฐกิจ 

 ข่าวการเกษตร 

 ข่าวการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ข่าววิทยาศาสตร์และวิจัย 

 

 ข่าวสังคมและสตรี 

 ข่าวกีฬา 

 ข่าวบันเทิง 

 ข่าวสิ่งแวดล้อม 

 ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 อ่ืนๆ (อาชญากรรม, ต่างประเทศ, ภูมิภาค)  

1.2 ประเภทของพาดหัวข่าว 

 หัวข่าวแบบชิดซ้าย 

 หัวข่าวแบบชิดขวา 

 หัวข่าวแบบบนชิดซ้ายล่างชิดขวา 

 หัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ 

 หัวข่าวแบบแถวหน้ากระดาน 

 หัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ 

 หัวข่าวแบบสุดขอบฟ้า 

 

 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ 

 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง 

 หัวข่าวแบบ Centered middle line 

 หัวข่าวแบบ Centered top line 

 หัวข่าวแบบผสม 

 หัวข่าวสลับระหว่างเนื้อข่าว 

1.3 ความส าคัญของการพาดหัว  พาดหัวข่าวหลัก 

 พาดหัวข่าวรอง 

 พาดหัวข่าวน าสาม 

 พาดหัวข่าวย่อย 
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1.4 คุณลักษณะของพาดหัวข่าว      ประโยคประธาน 

     ประโยคกริยา 

     นามวลี 

     กริยาวลี 

1.5 จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว      ประเด็นเดียว 

     มากกว่า 1 ประเด็น 

1.6 การใช้ค าในพาดหัวข่าว  ค าทับศัพท์ 

 ตัวย่อ 

 สมญานาม 

 เครื่องหมายวรรคตอน (“”, ‘’, -, !, ฯ , อื่นๆ) 

1.7 ความเป็นกลางของพาดหัวข่าว  มีความเป็นกลาง 

 ไม่มีความเป็นกลาง 

1.8 ประเภทของความน า  The Who Lead  

 The What Lead 

 The Where Lead 

 The When Lead 

 The Why Lead 

 The How Lead 

1.9 ความยาวของความน า  ความน าประโยคเดียว 

 ความน า 2 ประโยค 

 ความน าหลายประเด็น 
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1.10 คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนใน
ความน า 

 ประธาน 

 อนุประโยค 

 วลี/กลุ่มค า 

 ข้อความที่ชัดเจน ไม่ก ากวม 

 แหล่งข่าว 

1.11 ความสอดคล้องของประเด็นใน
หัวข่าวกับความน า 

 สอดคล้อง 

 สอดคล้องบางส่วน 

 ก ากวม 

 ไม่สอดคล้อง 

ส่วนที่ 2 ลักษณะบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 

บทบาทหน้าที่ของผู้น า 

 

 ทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม 

 ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 

 ทักษะด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม 

 ทักษะด้านการต่อรอง 

 ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 

 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 ทักษะด้านสติปัญญา 
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ส่วนที่ 3 ลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 

ประเภทของผู้น า คุณลักษณะ 

       ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 
(Authoritarian)  

 

 

 

 

 ใช้อ านาจตลอดเวลา 

 รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่งการตามอารมณ์ 

 สั่งการจากเบื้องบน 

 ข้อเสนอต่างๆ  

 ผู้ช่วย คือ ผู้ใต้บังคับบญัชา ไม่มีการแบ่งงาน 

 ประธานมักพูดคนเดียว 

  ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire 
leader) 

 

 ไม่มีความริเริ่ม 

 ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการ 

 ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์แน่นอน 

 ไม่มีการประเมินผลงาน 

 ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
(Democratic leader)  

 

 

 ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด  

 จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมาย ตามความ
เหมาะสม 

 รับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสานงาน
อย่างจริงจังและเต็มใจ/ท างานเป็นทีม 

 
หน่วยของการวัด นอกจากจะวัดปริมาณการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา โดยการวัดจ านวนชิ้นข่าวเป็นรายเรื่อง และวัดจากพ้ืนที่ในการเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ โดยมีหน่วยเป็นตารางนิ้วแล้ว ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล (Coding sheet) ยังแบ่งเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอเนื้อหาข่าว ประกอบด้วย 
1.1 การแบ่งตามเนื้อหาของข่าว (Topic) วัดเป็นรายเรื่อง ได้ดัดแปลงมาจากทฤษฎี

ทางวารสารศาสตร์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะแบ่งประเภทของเนื้อหา ได้แก่ 
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1.1.1 ข่าวในพระราชส านัก - เป็นข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระ
บรมวงศานุวงศ์ตามล าดับ นับตั้ งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรม
วงศานุวงศ์ท่ีส าคัญ เป็นต้น 

1.1.2 ข่าวการเมือง - เป็นข่าวเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล พรรค
การเมืองทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ข่าวเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ข่าวติดตามความก้าวหน้า การ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานทั้งของพรรคการเมืองและรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่ประชาชนควร
จะได้รับทราบ รวมทั้งข่าวเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งเก่ียวข้องกับการออกพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมาย 

นอกจากนั้น รวมถึงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา การลงประชามติ ความเป็นไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และองค์กร
เอกชนซึ่งเกี่ยวข้องและความเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย เป็นต้น 

1.1.3 ข่าวเศรษฐกิจ - เป็นข่าวเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม 
การเงินและการธนาคาร การส่งออกสินค้า และแรงงาน ข่าวประเภทนี้โดยสรุปแล้ วมีเนื้อหาสาระ 
ดังนี้ “ธุรกิจ” ได้แก่ การค้าขายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การท าสัญญาธุรกรรม
ต่างๆ “การเงินการธนาคาร” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับการซื้อหุ้น อัตราส่วนลดและอัตราดอกเบี้ย การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา สินเชื่อ ความก้าวหน้าและการบริการด้านต่างๆ ของธนาคาร “การอุตสาหกรรม” 
ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สินค้า การบริการ การขยายกิจการ การเปิดกิจการใหม่ 
วัตถุดิบการผลิต การด าเนินกิจการของโรงงานต่างๆ “แรงงาน” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 
นายจ้างลูกจ้างแรงงาน ค่าครองชีพ อัตราค่าจ้าง การเพ่ิมหรือลดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า การ
ว่างงาน การประท้วง การปิดโรงงาน การหยุดงาน “การคมนาคม” ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับการเดินรถ 
เดินเรือ เดินอากาศ หรือรูปแบบทิศทางการคมนาคม การใช้เส้นทางคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าโดยสาร 
และการขนส่งต่างๆ  

1.1.4 ข่าวการเกษตร - เป็นข่าวเกี่ยวกับเกษตรกร พืชผักผลไม้ ราคาสินค้า 
ผลิตผลการเกษตร ปริมาณการขาย วิธีการเกษตรกรรมต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม 
เป็นต้น การส่งออกของพืชผลทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคระบาดของ
พืชและสัตว์ ความแห้งแล้งหรืออาจรวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
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ผลิต เช่น พืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวเกษตรได้รับความสนใจตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือพิมพ์บางฉบับได้แยกส่วนของข่าวเกษตรออกจากข่าวอื่นๆ อย่างชัดเจน 

1.1.5 ข่าวการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม - เป็นข่าวเกี่ยวกับระบบการ
ท างานและการบริหารงานของสถานศึกษาในทุกระดับ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาล การรายงานความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาในทุกๆ ด้าน 
ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารงาน ผู้สอน ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในทุก
ด้าน การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ข่าวเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปิน 
และการอนุรักษ์ท านุบ ารุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เป็นต้น  

1.1.6 ข่าววิทยาศาสตร์และวิจัย - เป็นข่าวเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย การ
ค้นพบในศาสตร์แขนงต่างๆ โดยทั่วไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบหลักการหรือทฤษฎี และ
ข้อเท็จจริงใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากความรู้เดิม เป็นการพิสูจน์ ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีของแต่ละศาสตร์ 
การทดลอง ค้นคว้าพัฒนา ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น  การทดลองวัคซีนโรคเอดส์ การค้นคว้ าเกี่ยวกับ
ระบบจักรวาล การพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของมนุษยชาติ เป็นต้น การน าเสนอข่าวเกี่ยวประเภทนี้ ถือเป็นสิ่งที่จะท าให้ประชาชนมีข่าวสาร 
ข้อเท็จจริงอันประกอบด้วยเหตุและผลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

1.1.7 ข่าวสังคมและสตรี - เป็นข่าวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีความเด่นและดังใน
สังคม ซึ่งจะน ามาเขียนในรูปของข่าวและคอลัมน์โดยเฉพาะ มักจะมีเนื้อหาเก่ียวกับกิจกรรมหรูหราใน
วงสังคม ความมั่งคั่ง และความสวยงามที่ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ได้แก่ ข่าวการหมั้นหมาย หย่าร้าง 
และการมีบุตรของบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม นอกจากนี้ ข่าวที่พบในหน้าสังคมและสตรี
โดยทั่วไปได้แก่ บุคคลในข่าว ความบันเทิงต่างๆ การเลี้ยงต้อนรับ การเลี้ยงส่ง การจัดงานรื่นเริง การ
เต้นร า การแสดง ข่าวสังคมซุบซิบ ข่าวและคอลัมน์เกี่ยวกับแฟชั่น การท าอาหาร การจัดและตกแต่ง
บ้าน การเลี้ยงลูก การเอาใจใส่ครอบครัว และข่าวเกี่ยวกับธุรกิจของสตรีและการประกอบอาชีพ 

1.1.8 ข่าวกีฬา - ส่วนใหญ่เป็นการรายงานรายละเอียดของเกมการแข่งขัน
กีฬา และผลของการแข่งขันกีฬานานาประเภท นอกจากนั้น ได้แก่ เนื้อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของเกมการแข่งขัน ผู้แข่งขันแต่ละฝ่าย สถิติการแข่งขัน สภาพสนามที่ใช้  สภาพ
อากาศ การท านายผลการแข่งขันล่วงหน้า การฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ความพร้อมของผู้แข่งขันหรือ
ของแต่ละฝ่าย เงินรางวัล รวมทั้งการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นต่อการแข่งขันของผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กีฬาประเภทนั้นๆ ก็สามารถน ามารายงานเป็นข่าวได้ เช่น ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขัน 
ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน เป็นต้น 
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1.1.9 ข่าวบันเทิง - มักเป็นการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทั้ง
ในวงการภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ ศิลปกรรม วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และการละคร เป็นต้น 
โดยทั่วไปข่าวบันเทิงมีแนวโน้มที่จะเสนอข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการดังกล่าว รวมทั้งเมื่อมี
ผลงานหรือผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ การผลิตรายการละครทางวิทยุ
โทรทัศน์ การผลิตเพลงชุดใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ จะเป็นเนื้อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่ส าคัญ
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง ทั้งที่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เช่น ดารา
หรือนักแสดง นักร้อง ผู้ก ากับ ผู้อ านวยการสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เช่น 
การเตรียมตัวของดาราหรือนักแสดงนักร้อง เพ่ือผลิตงานชุดใหม่ 

1.1.10 ข่าวสิ่งแวดล้อม - เป็นข่าวเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น สภาพป่า แม่น้ า ล าคลอง หนองบึง ทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงระบบนิเวศวิทยา 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ าเสีย อากาศพิษ ฝุ่นละออง ขยะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่มีการค้นพบและน าออกมาใช้ มักเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่รู้คุณค่า น ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จนเกิดกลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา แล้วรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ พิทักษ์  ตลอดจนการน าทรัพยากรมาใช้
อย่างประหยัด 

1.1.11 ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ - เป็นข่าวเกี่ยวกับการคิดค้นพัฒนา 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมประยุกต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เป็นต้น ทั้งนี้ อาจรวมถึงข่าวเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
อันทันสมัยต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารผ่านเส้นใยน าแสง (Optic fiber) และ
การสื่อสารแบบไร้สายระบบดิจิทัล (Digital) เป็นต้น ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงใน
ปัจจุบัน 

1.1.12 ข่าวอ่ืนๆ - นอกจากนี้ การจ าแนกเนื้อหาข่าวสามารถแบ่งได้อีก
หลายประเภท เช่น ข่าวภูมิภาค ข่าวอาชญากรรม ข่างต่างประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ แล้วแต่หนังสือพิมพ์
ฉบับใดจะเน้นนโยบายการเสนอข่าวอย่างไร 

1.2. ประเภทของพาดหัวข่าว 
1.2.1 หัวข่าวแบบชิดซ้าย (Flush left) - หัวข่าวแบบนี้มีตั้งแต่ 2 บรรทัด

ขึ้นไป ตัวอักษรตัวแรกจะอยู่ชิดแนวคอลัมน์ด้านซ้ายมือทุกบรรทัด ส่วนทางขวามืออาจจะวางเหลื่อม
กันอย่างไรก็ได้ โดยที่จ านวนตัวอักษรในแต่ละบรรทัดไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน 
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1.2.2 หัวข่าวแบบชิดขวา (Flush right) - หัวข่าวแบบนี้มีบักษณะตรงข้าม
กับ Flush left กล่าวคือ หัวข่าวจะมีก่ีบรรทัดก็ตาม แต่อักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัดจะวางไว้ชิด
แนวคอลัมน์ทางขวาสุดเสมอ 

1.2.3 หัวข่าวแบบบนชิดซ้ายล่างชิดขวา (Flush left and right) - หัวข่าว
แบบนี้มักมี 3 บรรทัด บรรทัดแรกของหัวข่าวตัวอักษรตัวแรกจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ด้านซ้าย 
บรรทัดกลางจะวางเยื้องเข้ามาเล็กน้อย ส่วนบรรทัดที่สามตัวอักษรตัวสุดท้ายของหัวข่าวจะวางไว้ชิด
แนวคอลัมน์ทางด้านขวาสุด 

1.2.4 หัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ (Full line) - หัวข่าวแบบนี้มักมี 2-3 บรรทัด 
ในแต่ละบรรทัดมีจ านวนตัวอักษรเท่ากันและพาดยาวเต็มความกว้างของคอลัมน์ที่ก าหนด 

1.2.5 หัวข่าวแบบแถวหน้ากระดาน (Cross line หรือ Bar line) - เป็นหัว
ข่าวที่พาดเพียงบรรทัดเดียว ในแต่ละบรรทัดมีจ านวนตัวอักษรเท่ากัน และยาวเต็มความกว้างของ
คอลัมน์ที่มี 

1.2.6 หัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ (Banner) - หัวข่าวแบบนี้มีขนาดใหญ่พิเศษ 
คือ เต็มความกว้างของหน้าหนังสือพิมพ์ ส าหรับข่าวใหญ่ที่มีคุณค่าข่าวสูงมาก อาจจะมีบรรทัดเดียว
หรือสองบรรทัด 

1.2.7 หัวข่าวแบบสุดขอบฟ้า (Skyline banner) - เป็นหัวข่าวที่พาดเต็ม
ความกว้างของหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าแบบ Banner จะวางติดขอบกระดาษ
ด้านบนสุดของหนังสือพิมพ์ นิยมใช้เป็นดัชนีบอกเรื่องในหน้าให้ผู้อ่านทราบและพาดบรรทัดเดียว 

1.2.8 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ (Inverted pyramid) - หัวข่าวแบบนี้มัก
มี 2-3 บรรทัด โดยจะวางเยื้องกันให้ลดหลั่นลงมา มีลักษณะคล้ายพีระมิดหัวกลับ คือ บรรทัดแรกเป็น
ฐานพีระมิดขนาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ และบรรทัดสุดท้ายมีจ านวนตัวอักษรน้อยที่สุดเป็นยอด
พีระมิด 

1.2.9 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง (Upright pyramid) - หัวข่าวแบบนี้มี
หลายบรรทัดวางเรียงลงมาเป็นรูปพีระมิด โดยบรรทัดแรกเป็นยอดที่มีตัวอักษรน้อยที่สุด บรรทัด
ต่อมาก็วางเยื้องกัน และบรรทัดสุดท้ายจะเป็นฐานพีระมิดพาดเต็มความกว้างคอลัมน์ 

1.2.10 หัวข่าวแบบ Centered middle line - หัวข่าวแบบนี้มี 3 บรรทัด 
โดยการก าหนดจ านวนตัวอักษรของบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สามเท่ากัน วางพาดเต็มความกว้าง
ของคอลัมน์ ขณะที่บรรทัดที่สองจะอยู่ตรงกลาง มีตัวอักษรน้อยที่สุด 
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1.2.11 หัวข่าวแบบ Centered top line - หัวข่าวแบบนี้มี 3 บรรทัดแต่มี
ลักษณะตรงข้ามกับ Centered middle line คือบรรทัดที่หนึ่งและสาม จะมีจ านวนตัวอักษรเท่ากัน
แต่น้อยกว่าบรรทัดที่สอง ที่มีจ านวนตัวอักษรมากท่ีสุดและพาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ 

1.2.12 หัวข่าวแบบผสมโดย Kicker - หัวข่าวแบบนี้จะเพ่ิม Kicker หรือ 
Eyebrow เข้ามาเป็นส่วนประกอบ หมายถึง ข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขยายหัวข่าว โดยจะวาง
ไว้ตรงบรรทัดบนสุดชิดซ้าย ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าหัวข่าวหลัก (รูปแบบใดก็ได้) และเพ่ือให้
สะดุดตา นิยมขีดเส้นใต้ที่ Kicker ความยาวของ Kicker ไม่ควรยาวเกิน 2 ใน 3 ของหัวข่าวหลัก 

1.2.13 หัวข่าวสลับระหว่างเนื้อข่าว (Sub-head) - นิยมใช้กับข่าวที่เนื้อหา
ยาวมาก มีหลายประเด็น แหล่งข่าวหลายคน หากจะเขียนรายละเอียดเนื้อหาข่าวตลอด ก็อาจท าให้
ผู้อ่านเบื่อหน่าย จึงนิยมใช้ Sub-head สรุปประเด็นของข่าวในแต่ละย่อหน้า คั่นระหว่างเนื้อหาข่าว
แต่ละประเด็น เป็นการช่วยพักสายตาของผู้อ่าน และชวนให้ติดตามอ่านข่าวจนจบ 

1.3 การแบ่งตามความส าคัญของการพาดหัวข่าว จะวัดจ านวนชิ้นข่าว โดยวัดเป็น
รายเรื่อง ประกอบด้วย 

1.3.1 พาดหัวข่าวหลัก หมายถึง ข่าวที่ใช้ตัวอักษรที่มีรูปแบบพิเศษ เฉพาะ
หนังสือพิมพ์ในการพาดหัวข่าวส่วนมากใช้ตัวอักษรสีด า มีลักษณะหัวข้อข่าวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ 

1.3.2 พาดหัวข่าวรอง หมายถึง ข่าวที่ใช้ตัวอักษรที่มีรูปแบบพิเศษ เฉพาะ
หนังสือพิมพ์ในการพาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่เป็นสี มีลักษณะเล็กรองลงจากพาดหัวข่าวน าหนึ่ง แต่
ใหญ่กว่าพาดหัวข่าวเด่น 

1.3.3 พาดหัวข่าวน าสาม หมายถึง ข่าวที่ใช้ตัวอักษรตามหนังสือพิมพ์แต่ละ
ฉบับ มักจะอยู่ด้านบนสุดของหนังสือพิมพ์ เป็นแถบยาวจากด้านซ้ายหนังสือพิมพ์ไปสู่ด้านขวา ยกเว้น
บางกรณีที่มีพาดหัวข่าวใหญ่น่าสนใจ หรือด้านบนเป็นรูปกษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หัวรับจะลง
มาต่ ากว่าเสมอ 

1.3.4 พาดหัวข่าวย่อย หมายถึง ลักษณะข่าวอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ 
และใช้เป็นตัวพิมพ์ธรรมดา มีขนาดเล็กกว่าพาดหัวข่าวเด่น 

1.4 คุณลักษณะภาษาของหัวข่าว 
คุณลักษณะภาษา หมายถึง รูปประโยคของหัวข่าวที่มีการเรียงค าแตกต่างกัน ท าให้

เกิดประโยคหลากหลายลักษณะ ดังนี้ 
1.4.1 ประโยคประธาน คือ กลุ่มค าที่มีใจความสมบูรณ์ เป็นประโยคที่

ผู้กระท าขึ้นต้นประโยค 
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1.4.2 ประโยคกริยา คือ กลุ่มค าที่มีใจความสมบูรณ์ ขึ้นต้นประโยคด้วย
ค ากริยา เพ่ือเน้นการกระท าให้เด่น 

1.4.3 นามวลี วลีคือค าที่ติดกันสองค าขึ้นไป แต่มีเนื้อความไม่ครบที่จะเป็น
ประโยค ถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยค โดยนามวลี คือ วลีที่ขึ้นต้นด้วยค านาม 

1.4.4 กริยาวลี คือ วลีที่ขึ้นต้นด้วยค ากริยา 
1.5 จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว 
จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว แบ่งเป็นพาดหัวข่าวที่น าเสนอเพียงประเด็นเดียว กับ

พาดหัวข่าวที่น าเสนอมากกว่าหนึ่งประเด็น 
1.6 การใช้ค าในพาดหัวข่าว 
การใช้ค าในที่นี้ ได้แก่ การใช้ค าทับศัพท์ ตัวย่อ สมญานาม และเครื่องหมายวรรค

ตอน โดยบันทึกตามความถี่ท่ีปรากฏในพาดหัวข่าวแต่ละชิ้น  
  1.6.1 ค าทับศัพท์ หมายถึง ค าในภาษาต่างประเทศที่เขียนด้วยตัวอักษร

ภาษาไทยโดยการเลียนเสียงค าเดิม  
  1.6.2 ตัวย่อ หมายถึง อักษรที่ใช้แทนค าใดๆ เพ่ือความสะดวกในการเขียน

หรือลดความยาวของค านั้นลง 
  1.6.3 สมญานาม หมายถึง ชื่อที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้แทนนามจริง หรือให้หมายถึง

บุคคล คณะบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ 
  1.6.4 เครื่องหมายวรรคตอน หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบการเขียน

ข้อความ มุ่งที่จะบอกอารมณ์หรือให้อ่านได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้เขียน เช่น ! ? – “” 
‘’ เป็นต้น 

1.7 ประเภทของความน า 
1.7.1 The Who Lead ความน าแบบเน้นใคร - มุ่งสนใจบุคคลที่เป็นข่าว

หรือแหล่งข่าว ให้น้ าหนักความส าคัญอยู่ที่บุคคลที่ตกเป็นข่าว อาจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
ความส าคัญหรือความเด่น ก็จะได้รับการพิจารณามาเขียนขึ้นต้นในย่อหน้าแรกของความน า อาจใช้
ชื่อ ฉายา ยศ ต าแหน่ง หรืออาชีพ หรือสังกัด แทนได้ 

1.7.2 The What Lead ความน าแบบเน้นเรื่อง - ความน าแบบนี้เกี่ยวกับ
การกระท าที่เกิดขึ้น รวมถึงปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่สัมผัสได้และไม่ได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
กรณีที่บุคคลในข่าวกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และการกระท านั้นมีความส าคัญ หรือมีผลกระทบ หรือมี
ความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก ประเมินคุณค่าข่าวในข้อ “มีผลกระทบกระเทือน” 
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การเขียนความน าชนิดนี้มีค ากริยาหลายค าที่นิยมใช้ขึ้นต้นประโยคท่ีแสดงถึงการกระท าของเหตุการณ์
นั้นๆ เช่น “มี” “เกิด” “แฉ” “จับ” “ชนแหลก” เป็นต้น 

1.7.3 The Where Lead ความน าแบบเน้นสถานที่ - เป็นความน าที่เน้น
สถานที่เกิดเหตุการณ์ บางครั้งสถานที่ในข่าวก็มีความส าคัญหรือน่าสนใจ เช่น สถานที่เกิดเหตุการณ์ 
สถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ หรืออุทยานแห่งชาติที่มีความส าคัญและถูก
ท าลายจากผู้มีอิทธิพลต่างๆ เป็นต้น  

1.7.4 The When Lead ความน าแบบเน้นเวลา - ชี้ให้เห็นความส าคัญของ
เวลาที่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบข่าวข้อ “ความสด” โดยปกติ ประเด็นของเวลาที่
เกิดเหตุการณ์นั้นจะระบุไว้ในความน าของข่าวเกือบทุกข่าวเพียงแต่มิได้ให้การเน้นเท่านั้น อย่างไรก็
ตามบางกรณี หากเวลาเป็นองค์ประกอบส าคัญของข่าว ความน าก็ควรเริ่มต้นด้วยการระบุเวลาก่อน
องค์ประกอบอื่นๆ  

1.7.5 The Why Lead ความน าแบบเน้นเหตุผล - เป็นความน าที่ต้องการ
ตอบค าถามว่า เพราะเหตุใดถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังกล่าว หากสามารถตอบค าถามถึงสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ในการรายงานครั้งแรกได้ก็จะเป็นการดี แต่หากไม่สามารถค้นหาได้
เพราะต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็อาจน าเสนอ The Why Lead ในการรายงานข่าว
ครั้งที่สองในวันถัดไปก็ได้ 

1.7.6 The How Lead ความน าแบบเน้นวิธีการ - ความน าแบบนี้เน้นการ
อธิบายข้อเท็จจริงของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ว่าเกิดขึ้นหรือด าเนินไปในลักษณะอย่างไร หรืออธิบาย
ถึงวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดในข่าว ซึ่งลักษณะของวิธีการนั้นๆ มีความส าคัญ
หรือน่าสนใจกว่าองค์ประกอบอื่นๆ 

1.8 ความเป็นกลางในพาดหัวข่าว 
ความเป็นกลางในที่นี้ หมายถึง การยึดถือและรายงานข้อเท็จจริงของข่าว โดยไม่มี

การแทรกความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวลงไปในพาดหัวข่าว 
1.9 ความยาวของความน า 
โดยทั่วไปไม่มีการก าหนดความยาวของความน า หากเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนความน ามัก

มีประเด็นเดียว แต่หากข่าวนั้นมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น ความน าอาจยาวก็ได้ 
 1.9.1 ความน าประโยคเดียว (Immediate-single lead) - เป็นความน า

ส าหรับข่าวสั้นๆ หากเป็นข่าวที่เก่าเร็ว จ าเป็นต้องเสนอทันทีเพ่ือให้ประชาชนทราบเร็วที่สุด 
 1.9.2 ความน าสองประโยค (Two-sentense lead) - เป็นความน าที่มี

ลักษณะสั้น มีเพียง 2 ประโยค 
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 1.9.3 ความน าแบบหลายประเด็น (Overcrowed lead) - ความน าแบบนี้
เป็นที่นิยมของหนังสือพิมพ์บางฉบับ เพราะช่วยให้ผู้อ่านจับประเด็นข่าวได้ง่าย และช่วยประหยัดเวลา 
ไม่จ าเป็นต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมด ผู้อ่านก็เข้าใจได้  

1.10 คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน า  
 1.10.1 การเปิดความน าด้วยประธาน - จะเป็นค านามหรือสรรพนามก็ได้

แต่ต้องเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป วิธีนี้จะช่วยเรียกความสนใจจากผู้อ่านและมีคุณค่าในเชิงข่าวด้วย  
 1.10.2 การเปิดความน าด้วยอนุประโยค - ประโยคที่ท าหน้าที่ขยายความ

ประโยคหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาจท าหน้าที่เป็นประธาน บทขยายประธาน กรรม หรือบทขยายกรรม
ของประโยคหลักในความน า เพ่ือให้รายละเอียดของข่าวที่มีความน่าสนใจ 

 1.10.3 การเปิดความน าด้วยวลีหรือกลุ่มค า - เป็นการน าค าตั้งแต่สองค า
ขึ้นไปมาเรียงต่อกันท าให้เกิดความหมายเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สมบูรณ์เหมือนประโยค  

 1.10.4 การเปิดความน าด้วยข้อความที่ชัดเจน ไม่ก ากวม ในกรณีที่ไม่
สามารถระบุจ านวนตัวเลขได้ชัดเจน เช่น จ านวนฝูงชน ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

 1.10.5 การเปิดความน าด้วยแหล่งข่าว หมายถึง  ผู้ให้ข่าว ผู้ เปิดเผย 
ส านักงาน หรือสถานีที่สามารถใช้ค านาม ค าวิสามานยนาม หรือค าสรรพนามเป็นค าเริ่มต้น  

1.11 ความสอดคล้องของประเด็นในพาดหัวข่าวกับความน า  
ในที่นี้ ได้ก าหนดระดับความสอดคล้องไว้ 4 ระดับ คือ 

1.11.1 สอดคล้อง - หัวข่าวที่เสนอสาระตรงกับข้อเท็จจริงในความน า สิ่งที่
ระบุในพาดหัวข่าวต้องมีความหมายเดียวกันกับที่รายงานหรือพรรณนาในความน า ไม่ก ากวมหรือ
บิดเบือนไป 

1.11.2 สอดคล้องบางส่วน - หัวข่าวเสนอสาระมากกว่าหนึ่งประเด็น และมี
บางประเด็นที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในความน า ขณะที่บางประเด็นไม่มีความสอดคล้อง 

1.11.3 ก ากวม - หัวข่าวที่เสนอสาระที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความคลางแคลงใจ 
หรือไม่แน่ใจว่าพาดหัวข่าวก าลังกล่าวถึงสิ่งใดกันแน่ รวมทั้งการที่ผู้อ่านสามารถตีความในพาดหัวข่าว
ได้มากกว่าหนึ่งความหมาย 

1.11.4 ไม่สอดคล้อง  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหบ์ทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ปรากฏในความน า 
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้น านั้น ได้น าแนวคิดของ Harold Lasswell ซึ่งพูดถึง

ทักษะที่ผู้น าพึงมีมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
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2.1 ทักษะในด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม หมายถึง ค า วลี หรือประโยค 
ที่สื่อความหมายถึงการสั่งการ การก าหนด หรือการกระท าอ่ืนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

2.2 ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง หมายถึง ค า วลี หรือประโยคที่สื่อความ
หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แสดงออกต่อบุคคลอ่ืน ซึ่ง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจ หรือทางเพศ น ามาซึ่งอันตรายหรือความทุกข์
ทรมานต่อผู้ถูกกระท าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

2.3 ทักษะในด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม หมายถึง ค า วลี หรือประโยค 
ที่สื่อความหมายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมพิธีการที่มีล าดับขั้นตอน เช่น พิธีการทางการ
ทูต พิธีการทางการค้า พิธีการต้อนรับ รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา ไสยศาสตร์ เป็นต้น 

2.4 ทักษะในด้านการต่อรอง หมายถึง ค า วลี หรือประโยค ที่สื่อความหมายว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมกิจกรรมที่มีล าดับขั้นตอนเป็นทางการ เช่น ด้านธุรกิจ พิธีการ
ทางการทูต ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างมาก  

2.5 ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึง ค า วลี หรือประโยคที่สื่อความหมายว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ข้อมูลบางส่วนเพ่ือจูงใจให้ผู้รับยอมรับหรือมีความเชื่อไปในแนวทาง
เดียวกับการให้สัมภาษณ์นั้นๆ ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

2.6 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ค า วลี หรือประโยคที่สื่อความหมายว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงพฤติกรรมหรือค าพูดที่เป็นการจูงใจ การประสานความต้องการ และ
พฤติกรรมหรือค าพูดที่เป็นมิตรต่อบุคคลใกล้ชิด ทั้งเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้สื่ อข่าว และ
ประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

2.7 ทักษะด้านสติปัญญา หมายถึง ค า วลี หรือประโยคที่สื่อความหมายว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, 
ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม, ความสามารถในการเรียนรู้ 
หรือพฤติกรรมที่สะท้อนระดับของสติปัญญา  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประเภทของผู้น าที่ปรากฏในความน า ใช้แนวคิดของลิปปิทท์ 
(Lippitt) ซึ่งพิจารณาประเภทของผู้น าตามลักษณะของการบริหารงาน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

3.1 ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เป็นผู้น าแบบเผด็จการ มีลักษณะดังนี้ 
- ใช้อ านาจตลอดเวลา 
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- ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญ รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว ฉะนั้นทุกอย่างจะออกจาก
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการ ก็มักจะเป็นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
ตามอารมณ์ และมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

- นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจัดระบบงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฯลฯ สั่งการมาจากเบื้องบน 

- ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับมาจากใครหรือที่ใดก็ตาม จะต้องผ่านหลายขั้นตอน 
ผู้น าประเภทนี้จะคิดแล้วคิดอีก กว่าจะวินิจฉัยสั่งการได้ ท าให้งานล่าช้า คั่งค้าง 

- ผู้ช่วย ตามความรู้สึกของผู้น าประเภทนี้ หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จึงไม่มี
การแบ่งงานให้ผู้ช่วย 

- การตั้งกรรมการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น ไม่ใช่เพ่ือจะ
ได้ฟังความคิดเห็น ประธานเกือบเป็นผู้พูดเสียคนเดียวตลอดการประชุม คนอ่ืนในที่ประชุมก็ไม่มีใคร
อยากพูดและเรื่องบางเรื่องซึ่งผ่านการประชุมแล้วก็จะหายไปเฉยๆ เนื่องจากประธานไม่สนใจติดตาม 

3.2 ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire leader) เป็นผู้น าแบบไม่เอาไหน ปล่อยตามเรื่อง
ตามราว ไม่ใช้อ านาจบังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแต่ลงนาม
ผ่านเรื่องให้พ้นตัวไปเท่านั้น ผู้น าประเภทนี้มีลักษณะดังนี้ 

- ไม่มีความริเริ่ม 
- ท างานโดยปล่อยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่อง ไม่ค านึงถึงหลักการ เหตุผล 

กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ฯลฯ จึงมักจะไม่ใคร่ยุ่งกับใคร ผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท าอะไรก็ได้ 
- ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ถ้าเห็นชัดว่าไม่ขัดต่อระเบียบก็จะ

ยอมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไปได้ง่ายๆ ตามความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือตามความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา 

- ไม่มีการประเมินผลงาน 
3.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) เป็นแบบที่ดีที่สุด ใจกว้าง รับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน มีลักษณะการ
บริหารงานดังนี้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเองได้  

- จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ด าเนินการตามความเหมาะสม 
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- ให้ค าแนะน าแก่ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นกับค าปรึกษาหารือจากผู้ใต้
บังคับ บัญชา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ผู้น ากับผู้ร่วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังและเต็มใจ นั่นก็คือเกิดการท างานเป็นทีม 
ซึ่งจะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานในที่สุด 

 
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)  ผู้วิจัยใช้แนวสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหามาสร้างแนวสัมภาษณ์ และ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นผู้วิจัยติดต่อ
นัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์ล่วงหน้า พร้อมแนบบทสรุปผลจากการวิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหาข่าว
ไปยังกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ จากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ และถอดเทปการสัมภาษณ์ แบ่งแยกเป็นเนื้อหา
และประเด็นหลัก น ามาคัดกรอง เลือกสรรข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และสมบูรณ์ที่สุด โดยมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
- นโยบายของหนังสือพิมพ์ในการน าเสนอข่าวบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร 
- ในกองบรรณาธิการ มีวิธีคัดเลือกประเด็นข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
- การคัดเลือกข่าวในแต่ละวันให้น้ าหนักต่อเหตุการณ์และแหล่งข่าวอย่างไร 
- หนังสือพิมพ์มีการน าเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไร

ในหน้าหนังสือพิมพ์ 
- แนวทางการก าหนดประเด็นข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแต่ละวัน

เป็นอย่างไร 
- แนวทางการเขียนข่าว และการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นอย่างไร 
- แนวทางการสัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และแหล่งข่าวคนอ่ืนๆ ที่มี

หน้าที่เกี่ยวข้องกับพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างไร 
- หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
- บุคลิกภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนการสัมภาษณ์ ระหว่างการ

สัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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- จงอธิบายลีลา ท่าทาง การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พบบ่อย 
เป็นอย่างไร 

- บทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสาร มีความส าคัญอย่างไร 
 

3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์การวัดในเครื่องมือนี้ไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Realiability) ดังนี้ 

การรวบรวมข้อมูลด้วยตาราง 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับการรวบรวมโดยจัดท าตารางรหัส (Coding sheet) 

จ าแนกรูปแบบข่าวหน้า 1 เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะของพาดหัวข่าว ความน าข่าว ลักษณะของบทบาท
ที่ปรากฏ และลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏ และน าเกณฑ์นี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

ผู้วิจัยท าการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดผู้ร่วมลงรหัส 2 ท่าน คือ น.ส.เพลินพิศ เพ็งสุวรรณ พนักงานวิทยาลัย     

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.แพรพิมพ์ อิศรพันธุ์ ผู้สื่อข่าวออนไลน์ นิตยสารมติชน          
สุดสัปดาห์ และ น.ส.อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เป็นผู้ตรวจสอบ
เปรียบเทียบจ านวนทั้งหมดกับผู้วิจัย 

2. สุ่มตัวอย่างข่าวการเมืองในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวันที่น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เลือกสุ่ม
หนังสือพิมพ์ละ 5 ฉบับ รวม 10 ชิ้นข่าว 

3. ด าเนินการทดสอบเครื่องมือโดยที่ผู้ทดสอบเป็นอิสระต่อกัน 
4. น าคะแนนที่ได้จากผู้ทดสอบ 3 คน (รวมผู้วิจัย) มาแทนค่าในสูตรทดสอบความ

เชื่อมั่น โดยใช้สูตรค านวณของ Holsti (Budd, Thop, & Donohew, 1967, p.68) 

R =
N(C1 C2 C3)

(C1+C2+C3)
 

เมื่อ R  คือ ค่าความน่าเชื่อถือ 
  N  คือ จ านวนผู้ลงรหัส 
 C1 C2 C3 คือ จ านวนการลงรหัสที่ผู้ลงรหัสเห็นสอดคล้องกัน 
(C1+C2+C3) คือ จ านวนการลงรหัสทั้งหมดที่ผู้ลงรหัสไว้ 
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ทั้งนี้ ค่าที่ค านวณได้จากสูตรนี้ควรเป็นข้อมูลที่มีค่าสัมพันธ์ระหว่างค าตอบของผู้ลง
รหัส (Intercoder Reliability Co-effiency) ไม่ควรต่ ากว่า 0.75 จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความ
น่าเชื่อถือ  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ลงรหัสทั้ง 3 คนลงรหัสโดยใช้สูตรดังกล่าวเพ่ือค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่นใน 3 ประเด็น คือ การน าเสนอเนื้อหาข่าว ลักษณะบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว และ 
ลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว ค่าความเชื่อม่ันที่ได้ ประกอบด้วย 

ด้านการวัดการน าเสนอเนื้อหาข่าว    R =  
2(10)

20
 

ด้านการวัดลักษณะบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏ   R =  
2(8)

20
 

ด้านการวิเคราะห์ลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏ  R =  
2(9)

20
 

จากผลการทดสอบความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ลงรหัส พบว่า ค่าความเชื่อถือที่ได้
ระหว่างผู้ลงรหัส 3 ด้าน ได้แก่ การน าเสนอเนื้อหาข่าว ลักษณะบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 
และลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว ผลปรากฏว่าเท่ากับ 1.0, 0.8 และ 0.9 ตามล าดับ 
ซ่ึงเมื่อค่าท่ีค านวณได้มากกว่า 0.75 จึงนับว่าเชื่อถือได้ 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” ผู้วิจัยได้น าผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด มาประมวลผลเข้าด้วยกัน และวิเคราะห์ผล เพ่ือช่วยให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีการ
จัดแบ่งแฟ้มข้อมูลตามประเด็นที่จะศึกษา จากนั้นก าหนดหัวข้อย่อย โดยแยกวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษา ก่อนสรุปผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการเชิงเหตุผลร่วมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยวิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหาข่าว ศึกษาเฉพาะพาดหัวข่าว (Headline) และความน าข่าว (Lead) 
ของข่าวชิ้นนั้นๆ ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏ
ในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการน าผลที่ได้
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือพิมพ์  

โดยตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Coding sheet) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 วิเคราะห์
การน าเสนอข่าว ได้แก่ จ านวนชิ้นข่าวและขนาดพ้ืนที่การน าเสนอในแต่ละเดือน, ประเภทของพาดหัว
ข่าว, ความส าคัญของพาดหัวข่าว, คุณลักษณะของพาดหัวข่าว, จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว, 
คุณลักษณะภาษาของพาดหัวข่าว, ความเป็นกลางของพาดหัวข่าว, ประเภทของความน า, ความยาว
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ของความน า, คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน า และลักษณะความสอดคล้องของประเด็นใน
หัวข่าวกับความน า ส่วนที่ 2 ลักษณะของบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว และ ส่วนที่ 3 ลักษณะ
ของความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว ตามที่หนังสือพิมพ์ได้น ามาเสนอผ่านหัวข่าวและความน า
ของข่าวชิ้นนั้นๆ ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับ ค านวณค่าร้อยละเพ่ือทราบแนวทางว่าหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีแนวทางการน าเสนอข่าวสารอย่างไร สะท้อนบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การวิจัย
เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1.ปริมาณพ้ืนที่ข่าวที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 2.การวิเคราะห์ทิศทางการพาดหัวข่าว 3.ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏ และ 4.ความเป็นผู้น า
และคุณลักษณะที่ปรากฏ ส่วนที่ 2 คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเป็นมาของเหตุการณ์ 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกยึดอ านาจจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
กระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ขณะมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้รับเสียงตอบรับจากหลายฝ่ายและกลุ่มอ านาจต่างๆ ในสังคม  

นอกจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ซึ่งมี
มาตรา 44 ที่ให้อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีค าสั่งและประกาศ คสช. เป็นอีกกลไกที่น ามาบังคับ
ในสังคม โดยฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน คือ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ท าให้สื่อมวลชนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีการรายงานข่าวการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นข่าวที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีซึ่งมีต าแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศ เป็นผู้
ที่มีความส าคัญ ค าพูดของนายกรัฐมนตรีมีคุณค่าและมักถูกน ามารายงานข่าวเสมอ การศึกษาครั้งนี้จึง
เลือกศึกษาหนังสือพิมพ์รายวัน แบ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณและหนังสือพิมพ์รายวันเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์ทั้ง
สองประเภทตามล าดับ ศึกษาเฉพาะข่าวการเมืองซึ่ งทั้ ง 2 ฉบับมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับ
นายกรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกวัน มีการจัดวาระ การให้คุณค่าความเข้มข้นของข่าวสารแตกต่างไปใน
แต่ละวัน ทั้งเรื่องขนาดพ้ืนที่การน าเสนอ, ประเภทและความส าคัญของหัวข่าว, รูปแบบการพาดหัว 
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ความส าคัญของพาดหัว รูปแบบของความน า ไปจนถึงความสอดคล้องของหัวข่าวและความน า ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ซึ่งสอดแทรกและสะท้อนบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะความเป็นผู้น าของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี  

ทั้งนี้ การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
เข้ากับเกณฑ์ “คุณค่าข่าว” ทั้งองค์ประกอบด้านความเด่นหรือความมีชื่อเสียง (prominence) ของ
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี, ความรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์ (timeliness or immediacy) 
ต่อการตอบข้อค าถามของสถานการณ์ความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน , ความใกล้ชิด (proximity or 
nearness) ความรู้ สึ ก ใกล้ ชิ ดของประชาชนที่ มี ต่ อผู้ น า ประเทศ ,  ผลกระทบ ( impact or 
consequence) การด าเนินงานของรัฐบาลรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี ย่อมส่งผลต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยัง
ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง (progress and change) ของสังคมและประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือการแข่งขัน (conflict or combat) ความขัดแย้ง
ของกลุ่มการเมืองและผู้มีอุดมการณ์ความคิดที่แตกต่างกันในสังคม  

จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา และผลการศึกษาจากการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

 
ผลการศึกษาส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์เนื้อหา บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 
 
4.1 การน าเสนอเนื้อหาข่าวท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์  

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนของ
การวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้สร้างแบบบันทึกข้อมูล (Coding sheet) 
ขึ้น โดยยึดหลักตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

เนื้อหาข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกน าเสนอในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ฉบับที่เลือกมาศึกษา ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง พาดหัวข่าวหน้า 1 และความน าของ
ข่าวชิ้นนั้นๆ เป็นข่าวการเมือง โดยแต่ละชิ้นต้องปรากฏค าหลัก (Keyword) หรือวลีอย่างน้อย 1 ค า
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข่าว คือ บิ๊กตู่, ประยุทธ์, พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และหัวหน้า คสช. หรือค า
หรือวลีอ่ืนใดที่สื่อความหมายว่าคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ข่าวหน้า 1 หมายถึง พื้นที่ของพาดหัวข่าว (Headline) ความน าข่าว (Lead) และ
ภาพข่าว ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏใน
หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ พาดหัวข่าว หมายถึง หาดหัวข่าวหลักของข่าวการเมืองที่ปรากฏในหน้า 1 
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ต้องปรากฏค าว่าบิ๊กตู่ , ประยุทธ์, พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และ
หัวหน้า คสช. หรือค าหรือวลีอ่ืนใดที่สื่อความหมายว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในที่นี้จะ
พิจารณาปริมาณพ้ืนที่ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์, ประเภทของพาดหัวข่าว, ความส าคัญของพาดหัวข่าว, 
คุณลักษณะของพาดหัวข่าว, จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว, การใช้ค าในพาดหัวข่าว และความเป็น
กลางของพาดหัวข่าว ความน าข่าว หมายถึง วรรคน าของข่าวการเมืองที่ปรากฏในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ตอบค าถาม 5W’s+1H คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน 
(Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ในความน าปรากฏค าว่าบิ๊กตู่, ประยุทธ์, 
พล.อ.ประยุทธ์, นายกฯ และหัวหน้า คสช. หรือค าหรือวลีอื่นใดที่สื่อความหมายว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในที่นี้จะพิจารณาประเภทของความน า, ความยาวของความน า, คุณลักษณะการใช้ภาษา
เขียนในความน า และความสอดคล้องของประเด็นในหัวข่าวกับความน า 

 
4.1.1 ปริมาณพื้นที่ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ 

1) ผลการศึกษาพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์    จันทร์
โอชา ซึ่งประกอบด้วยพาดหัวข่าวและความน าของข่าวชิ้นนั้น จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
รายวันรวม 18 เดือน พบว่ามีข่าวหน้า 1 ทั้งหมด 358 ชิ้นข่าว เป็นหนังสือพิมพ์มติชน 184 ชิ้นข่าว 
และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 174 ชิ้นข่าว พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมีพ้ืนที่ในการน าเสนอทั้งหมด 8256.96 
ตารางนิ้ว เฉลี่ยชิ้นข่าวหนึ่งมีพ้ืนที่ 44.87 ตารางนิ้ว ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีพ้ืนที่ในการน าเสนอ
ทั้งหมด 5713.56 ตารางนิ้ว เฉลี่ยชิ้นข่าวหนึ่งมีพ้ืนที่ 32.84 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.1.1 

ตารางที่ 4.1.1.1 แสดงปริมาณข่าวและพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน 
มติชน ไทยรัฐ 

ข่าว (ชิ้น) 
พ้ืนที่ (ตร.

นิ้ว) 
ร้อยละ ข่าว (ชิ้น) พ้ืนที่ (ตร.นิ้ว) ร้อยละ 
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สิงหาคม 2557 4 275.68 3.34 4 177.59 3.11 

กันยายน 2557 9 512.3 6.20 10 327.41 5.73 

ตุลาคม 2557 10 491.7 5.95 10 505 8.84 

พฤศจิกายน 2557 10 575.13 6.97 10 426.52 7.47 

ธันวาคม 2557 10 406.18 4.92 10 322.9 5.65 

มกราคม 2558 14 597.07 7.23 11 374.04 6.55 

กุมภาพันธ์ 2558 10 410.3 4.97 9 287.64 5.03 

มีนาคม 2558 10 378.19 4.58 9 237.89 4.16 

เมษายน 2558 10 402.17 4.87 9 314.17 5.50 

พฤษภาคม 2558 12 504.04 6.10 11 290.8 5.09 

มิถุนายน 2558 12 524.22 6.35 10 332.96 5.83 

กรกฎาคม 2558 10 455.32 5.51 10 309.66 5.42 

สิงหาคม 2558 12 576.92 6.99 10 323.37 5.66 

กันยายน 2558 10 523.46 6.34 10 334.13 5.85 

ตุลาคม 2558 11 467.03 5.66 11 311.58 5.45 

พฤศจิกายน 2558 10 331.42 4.01 10 290.68 5.09 

ธันวาคม 2558 10 433 5.24 10 339.26 5.94 

มกราคม 2559 10 392.83 4.76 10 207.96 3.64 

ผลรวม 184 8256.96 100.00 174 5713.56 100.00 
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ภาพที่ 4.1.1.1 เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
 

จากภาพที่ 4.1.1.1 จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์มติชน มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดคือเดือนมกราคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของพ้ืนที่ข่าวหน้า 
1 รองมาคือเดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 6.99, เดือนพฤศจิกายน 2557 ร้อยละ 6.97 และเดือนที่มี
พ้ืนที่น าเสนอน้อยที่สุดคือพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 4.01  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มากที่สุดคือเดือนตุลาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.84 ของพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 รองมาคือเดือน
พฤศจิกายน 2557 ร้อยละ 7.47, เดือนมกราคม 2558 ร้อยละ 6.55 เดือนที่มีพ้ืนที่น าเสนอน้อยที่สุด
คือมกราคม 2558 ร้อยละ 3.64 

เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่การน าเสนอข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ พบว่า
เดือนตุลาคม 2557 มีความแตกต่างมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีพ้ืนที่การน าเสนอมากกว่า
หนังสือพิมพ์มติชนร้อยละ 2.89, รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 2558 หนังสือพิมพ์มติชนมีพ้ืนที่การ
น าเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐร้อยละ 1.33 และเดือนพฤศจิกายน 2558 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี
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พ้ืนที่การน าเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์มติชนร้อยละ 1.08 ส่วนเดือนที่มีความต่างของพ้ืนที่น าเสนอ
น้อยที่สุดคือกุมภาพันธ์ 2558 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีพ้ืนที่การน าเสนอมากกว่ามติชนร้อยละ 0.06 

 
4.1.2 ด้านรูปแบบของพาดหัวข่าว 

การศึกษาด้านรูปแบบของพาดหัวข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 1.ประเภทของพาด
หัวข่าว 2.ความส าคัญของพาดหัวข่าว 3.คุณลักษณะภาษาของพาดหัวข่าว 4.จ านวนประเด็นของพาด
หัวข่าว 5.การใช้ค าในพาดหัวข่าว และ 6.ลักษณะความเป็นกลางของพาดหัวข่าว โดยมีผลการศึกษา 
ดังนี้ 

4.1.2.1 ประเภทของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.2.1.1 

ตารางที่ 4.1.2.1.1 แสดงปริมาณของประเภทพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ประเภทของพาดหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวนชิ้น ร้อยละ จ านวนชิ้น ร้อยละ 

สิงหาคม 
2557 

แบบเต็มคอลัมน์ 4 100.00 4 100.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 0 0.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 
2557 

แบบเต็มคอลัมน์ 9 100.00 7 70.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 3 30.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 
2557 

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 9 90.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 1 10.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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พฤศจิกายน 
2557 

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 9 90.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 1 10.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2557 

แบบเต็มคอลัมน์ 9 90.00 7 70.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 1 10.00 3 30.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม  
2558 

แบบเต็มคอลัมน์ 14 100.00 9 81.82 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 1 9.09 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 1 9.09 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

แบบเต็มคอลัมน์ 8 80.00 7 77.78 

แบบแถวหน้ากระดาน 1 10.00 2 22.22 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 
2558 

แบบเต็มคอลัมน์ 9 90.00 5 55.55 

แบบแถวหน้ากระดาน 1 10.00 3 33.33 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 
2558 

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 8 88.89 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 1 11.11 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 
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พฤษภาคม 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 12 100.00 10 90.91 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 1 9.09 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 11 91.67 8 80.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 1 8.33 2 20.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 10 100.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 0 0.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 12 100.00 7 70.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 2 20.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

กันยายน  
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 8 80.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 2 20.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 11 100.00 5 45.45 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 5 45.45 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 1 9.1 

รวม 11 100.00 11 100.00 
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พฤศจิกายน 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 8 80.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 2 20.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2558  

แบบเต็มคอลัมน์ 10 100.00 7 70.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 0 0.00 3 30.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม  
2559 

แบบเต็มคอลัมน์ 9 90.00 6 60.00 

แบบแถวหน้ากระดาน 1 10.00 4 40.00 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

 
ตารางที่ 4.1.2.1.2 สรุปปริมาณของประเภทพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ประเภทของพาดหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวนชิ้น ร้อยละ จ านวนชิ้น ร้อยละ 

แบบเต็มคอลัมน์ 178 96.74 134 77.01 

แบบแถวหน้ากระดาน 6 3.26 36 20.69 

อ่ืนๆ (ชิดซ้าย/ชิดขวา/ฯลฯ) 0 0.00 4 2.30 

รวม 184 100.00 174 100.00 
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ภาพที่ 4.1.2.1.1 เปรียบเทียบสัดส่วนของประเภทพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
 
จากภาพที่ 4.1.2.1.1 สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้การพาดหัวข่าวแบบเต็ม

คอลัมน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัวข่าวแบบแถวหน้า
กระดานร้อยละ 3.26 โดยไม่ปรากฏพาดหัวข่าวแบบอื่นๆ  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้พาดหัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.01 
ของพาดหัวข่าวทั้งหมด พาดหัวแบบแถวหน้ากระดานร้อยละ 20.69 และพาดหัวแบบอ่ืนๆ ร้อยละ 
2.30 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้พาดหัวแบบเต็มคอลัมน์
มากกว่าไทยรัฐร้อยละ 19.73, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้พาดหัวข่าวแบบแถวหน้ากระดานมากกว่ามติชน
ร้อยละ 17.43 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้พาดหัวข่าวแบบอื่นๆ มากกว่ามติชนร้อยละ 2.30  
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ตัวอย่าง  
1) หัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ - มติชน ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2257 

 
 
2) หัวข่าวแบบแถวหน้ากระดาน - ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 
3) หัวข่าวแบบอื่นๆ (ชิดขวา) - ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2558 
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4.1.2.2 ความส าคัญของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที ่4.1.2.2.1 

ตารางที่ 4.1.2.2.1 แสดงปริมาณของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์  
มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ความส าคัญของพาดหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 
2557 

1. พาดหัวข่าวหลัก 4 100.00 4 100.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 0 0.00 0 0.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 0 0.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 
2557 

1. พาดหัวข่าวหลัก 8 88.89 3 30.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 1 1.11 4 40.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 2 20.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 1 10.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 
2557 

1. พาดหัวข่าวหลัก 8 80.00 4 40.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 2 20.00 5 50.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 10.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. พาดหัวข่าวหลัก 7 70.00 6 60.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 30.00 3 30.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 10.00 
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4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2557 

1. พาดหัวข่าวหลัก 2 20.00 4 40.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 8 80.00 4 40.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 2 20.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 8 57.14 8 72.73 

2. พาดหัวข่าวรอง 5 35.72 2 18.18 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 9.09 

4. พาดหัวข่าวย่อย 1 7.14 0 0.00 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 6 60.00 2 22.22 

2. พาดหัวข่าวรอง 2 20.00 5 55.56 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 1 10.00 2 22.22 

4. พาดหัวข่าวย่อย 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 6 60.00 4 44.45 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 30.00 3 33.33 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 1 10.00 2 22.22 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

1. พาดหัวข่าวหลัก 5 50.00 5 55.56 
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เมษายน 
2558 

2. พาดหัวข่าวรอง 4 40.00 3 33.33 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 11.11 

4. พาดหัวข่าวย่อย 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 9 75.00 4 36.36 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 25.00 6 54.54 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 9.10 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 6 50.00 2 20.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 5 41.67 6 60.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 1 8.33 2 20.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 7 70.00 0 0.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 30.00 10 100.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 0 0.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 8 66.67 4 40.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 25.00 5 50.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 1 8.33 1 10.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 



   93 
 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 8 80.00 4 40.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 2 20.00 4 40.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 2 20.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 7 63.64 1 9.10 

2. พาดหัวข่าวรอง 4 36.36 5 45.45 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 5 45.45 

4. พาดหัวข่าวย่อย 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 1 10.00 2 20.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 7 70.00 7 70.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 1 10.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 2 20.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2558 

1. พาดหัวข่าวหลัก 6 60.00 5 50.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 3 30.00 3 30.00 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 0 0.00 2 20.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 
2559 

1. พาดหัวข่าวหลัก 0 0.00 5 50.00 

2. พาดหัวข่าวรอง 7 70.00 2 20.00 
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3. พาดหัวข่าวน าสาม 2 20.00 3 30.00 

4. พาดหัวข่าวย่อย 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

 
ตารางที่ 4.1.2.2.2 สรุปปริมาณของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์   

มติชนและไทยรัฐ 

ความส าคัญของพาดหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. พาดหัวข่าวหลัก 106 57.61 67 38.51 

2. พาดหัวข่าวรอง 65 35.33 77 44.25 

3. พาดหัวข่าวน าสาม 6 3.26 29 16.67 

4. พาดหัวข่าวย่อย 7 3.80 1 0.57 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 
ภาพที่ 4.1.2.2.1 เปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวหน้า 1 

ของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 
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จากภาพที่ 4.1.2.2.1 สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์โดยเสนอในพาดหัวข่าวหลักมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
57.61 ของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัวข่าวรอง ร้อยละ 35.33 
พาดหัวข่าวย่อย ร้อยละ 3.80 และพาดหัวข่าวน าสาม ร้อยละ 3.26 ตามล าดับ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพาดหัวข่าวรอง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.25 ของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัว
ข่าวหลัก ร้อยละ 38.51 พาดหัวข่าวน าสามร้อยละ 16.67 และพาดหัวข่าวย่อย ร้อยละ 0.57 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วพบว่า หนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์โดยเสนอในพาดหัวข่าวหลักมากกว่าไทยรัฐ
ร้อยละ 19.10, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอในพาดหัวข่าวรองมากกว่ามติชน ร้อยละ 8.92, หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเสนอในพาดหัวข่าวน าสามมากกว่ามติชน ร้อยละ 13.41 และหนังสือพิมพ์มติชนเสนอในพาด
หัวข่าวย่อยมากกว่าไทยรัฐ ร้อยละ 3.23 

 
ตัวอย่าง 
1) พาดหัวข่าวหลัก - มติชน ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2559 

 
 
2) พาดหัวข่าวรอง - ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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3) พาดหัวข่าวน าสาม - ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 
4) พาดหัวข่าวย่อย - มติชน ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2558 

 
 
4.1.2.3 คุณลักษณะภาษาของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.2.3.1 
ตารางที่ 4.1.2.3.1 แสดงปริมาณคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน คุณลักษณะภาษาของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 
2557 

1. ประโยคประธาน 4 100.00 2 50.00 

2. ประโยคกริยา 0 0.00 1 25.00 

3. นามวลี 0 0.00 1 25.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 
2557 

1. ประโยคประธาน 7 77.78 6 60.00 

2. ประโยคกริยา 2 22.22 2 20.00 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 
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4. กริยาวลี 0 0.00 2 20.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 
2557 

1. ประโยคประธาน 7 70.00 5 50.00 

2. ประโยคกริยา 2 20.00 5 50.00 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ประโยคประธาน 4 40.00 7 70.00 

2. ประโยคกริยา 3 30.00 1 10.00 

3. นามวลี 2 20.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 1 10.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2557 

1. ประโยคประธาน 7 70.00 2 20.00 

2. ประโยคกริยา 3 30.00 6 60.00 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 10 71.43 6 54.55 

2. ประโยคกริยา 2 14.29 4 36.36 

3. นามวลี 1 7.15 0 0.00 

4. กริยาวลี 1 7.15 1 9.09 

รวม 14 100.00 11 100.00 

1. ประโยคประธาน 9 90.00 5 55.56 
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กุมภาพันธ์ 
2558 

2. ประโยคกริยา 1 10.00 3 33.33 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 7 70.00 6 66.67 

2. ประโยคกริยา 3 30.00 2 22.22 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 
2558 

1. ประโยคประธาน 7 70.00 4 44.45 

2. ประโยคกริยา 3 30.00 3 33.33 

3. นามวลี 0 0.00 1 11.11 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 9 75.00 3 27.27 

2. ประโยคกริยา 3 25.00 3 27.27 

3. นามวลี 0 0.00 4 36.36 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 9.10 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 
2558 

1. ประโยคประธาน 5 41.67 5 50.00 

2. ประโยคกริยา 6 50.00 2 20.00 

3. นามวลี 1 8.33 2 20.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 10.00 
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รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 6 60.00 5 50.00 

2. ประโยคกริยา 4 40.00 2 20.00 

3. นามวลี 0 0.00 3 30.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 8 66.67 6 60.00 

2. ประโยคกริยา 4 33.33 2 20.00 

3. นามวลี 0 0.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 2 20.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 
2558 

1. ประโยคประธาน 7 70.00 3 30.00 

2. ประโยคกริยา 2 20.00 3 30.00 

3. นามวลี 1 10.00 3 30.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

ตุลาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 8 72.73 7 63.63 

2. ประโยคกริยา 3 27.27 3 27.27 

3. นามวลี 0 0.00 1 9.10 

4. กริยาวลี 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. ประโยคประธาน 8 80.00 5 50.00 

2. ประโยคกริยา 1 10.00 3 30.00 
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3. นามวลี 1 10.00 2 20.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 
2558 

1. ประโยคประธาน 6 60.00 3 30.00 

2. ประโยคกริยา 2 20.00 3 30.00 

3. นามวลี 2 20.00 1 10.00 

4. กริยาวลี 0 0.00 3 30.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 
2559 

1. ประโยคประธาน 5 50.00 2 20.00 

2. ประโยคกริยา 2 20.00 7 70.00 

3. นามวลี 2 20.00 0 0.00 

4. กริยาวลี 1 10.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
 

ตารางที่ 4.1.2.3.2 สรุปปริมาณของคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

คุณลักษณะภาษาของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ประโยคประธาน 124 67.39 82 47.13 

2. ประโยคกริยา 46 25.00 55 31.61 

3. นามวลี 10 5.43 18 10.34 

4. กริยาวลี 4 2.17 19 10.92 

รวม 184 100.00 174 100.00 
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ภาพที่ 4.1.2.3.1 เปรียบเทียบปริมาณของคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนและ
ไทยรัฐ 

 
 

  จากภาพที่ 4.1.2.3.1 สรุปได้ว่าหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนมีคุณลักษณะ
ภาษาแบบประโยคประธานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.39 ของปริมาณคุณลักษณะภาษาของหัวข่าว
ทั้งหมด รองลงมาคือคุณลักษณะภาษาแบบประโยคกริยาร้อยละ 25.00 คุณลักษณะภาษาแบบ
นามวลีร้อยละ 5.43 และคุณลักษณะภาษาแบบกริยาวลีร้อยละ 2.17 ตามล าดับ 

ส่วนพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีคุณลักษณะภาษาแบบประโยค
ประธานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  47.13 ของปริมาณคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวทั้งหมด รองลงมา
คือคุณลักษณะภาษาแบบประโยคกริยาร้อยละ 31.61 คุณลักษณะภาษาแบบกริยาวลีร้อยละ 10.92 
และคุณลักษณะภาษาแบบนามวลีร้อยละ 10.34 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาษาในพาดหัวข่าว พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้
ประโยคประธานมากกว่าไทยรัฐ ร้อยละ 20.26 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ประโยคกริยามากกว่ามติชน
ร้อยละ 6.61 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้นามวลีมากกว่ามติชน ร้อยละ 4.91 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้
กริยาวลีมากกว่ามติชน ร้อยละ 8.75 
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ตัวอย่าง 

1) คุณลักษณะภาษาของหัวข่าวแบบประโยคประธาน – มติชน ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 

“บิ๊กตู่บินกลับไทย 2 ตค.ถก – เลือก กรธ. – 21 อรหันต์ต้องไร้คนค้าน” 

2) คุณลักษณะภาษาของหัวข่าวแบบประโยคกริยา – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 
2558 

“ออกก่อนเกษียณ! – 3 พลเอก – นั่ง รมต. อย่างเดียว” 

3) คุณลักษณะภาษาของหัวข่าวแบบนามวลี – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2558 

“ปชต.ไม่เต็มใบ – บวรศักดิ์ – สารภาพ รธน.” 

4) คุณลักษณะภาษาของหัวข่าวแบบกริยาวลี – มติชน ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2558 

“ค้านปฏิรูปสูตร ‘สุเทพ’ – ‘มาร์ค’ แย้ง – หนุน ‘บิ๊กตู่’ ยึดโรดแมป” 

 
4.1.2.4 จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที ่4.1.2.4.1 
ตารางที่ 4.1.2.4.1 แสดงปริมาณจ านวนประเด็นของหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน จ านวนประเด็นของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 5.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 4 100.00 3 75.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 10.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 9 100.00 9 90.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 10 100.00 
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รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2557 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 10.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 90.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 9.10 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 14 100.00 10 90.90 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 100.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 11.11 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 8 88.89 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 100.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 12 100.00 11 100.00 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 
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2. มากกว่า 1 ประเด็น 12 100.00 10 100.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 10.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 90.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 12 100.00 10 100.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 3 27.27 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 11 100.00 8 72.73 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 10.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 90.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2559 
1. ประเด็นเดียว 0 0.00 1 10.00 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 10 100.00 9 90.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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ตารางที่ 4.1.2.4.2 แสดงปริมาณจ านวนประเด็นของหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

จ านวนประเด็นของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ประเด็นเดียว 0 0.00 11 6.32 

2. มากกว่า 1 ประเด็น 184 100.00 163 93.68 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 

ภาพที่ 4.1.2.4.1 เปรียบเทียบปริมาณจ านวนประเด็นของหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.1.2.4.1 สรุปได้ว่าพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอ

มากกว่า 1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหัวข่าวทั้งหมด ขณะที่พาดหัวข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอประเด็นเดียว คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของหัวข่าวทั้งหมด น าเสนอมากกว่า 1 
ประเด็นร้อยละ 93.68 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วพบว่าพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน
น าเสนอมากกว่า 1 ประเด็นทั้งหมด มากกว่าไทยรัฐร้อยละ 6.32 ขณะที่พาดหัวข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอแบบประเด็นเดียวมากกว่ามติชนร้อยละ 6.23  
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ตัวอย่าง 

1) ประเด็นเดียว – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

พท.ดาหน้าถล่ม ม.44 

2) มากกว่า 1 ประเด็น – มติชน ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

“ประชามติใช้ม.44 ไม่ได้ – ต้อง ‘ม.46’ – ชี้เป็นหน้าที่ ‘ครม.-คสช.’” 

 

4.1.2.5 ประเภทของค าที่ใช้ในพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดังตารางที่ 4.1.2.5.1 

ตารางที่ 4.1.2.5.1 แสดงปริมาณการใช้ค าในหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน การใช้ค าในหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 

1. ค าทับศัพท์ 2 33.33 2 20.00 

2. ตัวย่อ 4 66.67 4 40.00 

3. สมญานาม 0 0.00 3 30.00 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 10.00 

รวม 6 100.00 10 100.00 

กันยายน 2557 

1. ค าทับศัพท์ 5 38.46 5 29.41 

2. ตัวย่อ 6 46.15 7 41.18 

3. สมญานาม 2 15.39 2 11.76 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 17.65 

รวม 13 100.00 17 100.00 

ตุลาคม 2557 

1. ค าทับศัพท์ 6 20.00 3 25.00 

2. ตัวย่อ 10 50.00 6 50.00 

3. สมญานาม 4 20.00 2 16.67 
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4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 8.33 

รวม 20 100.00 12 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ค าทับศัพท์ 7 38.89 6 30.00 

2. ตัวย่อ 10 55.56 8 40.00 

3. สมญานาม 1 5.55 3 15.00 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 15.00 

รวม 18 100.00 20 100.00 

ธนัวาคม 2557 

1. ค าทับศัพท์ 3 18.75 2 16.67 

2. ตัวย่อ 10 62.50 8 66.67 

3. สมญานาม 3 18.75 1 8.33 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 8.33 

รวม 16 100.00 12 100.00 

มกราคม 2558 

1. ค าทับศัพท์ 7 31.82 0 0.00 

2. ตัวย่อ 11 0.00 7 46.67 

3. สมญานาม 4 18.18 2 13.33 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 6 40.00 

รวม 22 100.00 15 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. ค าทับศัพท์ 7 36.84 3 18.75 

2. ตัวย่อ 8 42.11 8 50.00 

3. สมญานาม 4 21.05 3 18.75 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 2 12.50 

รวม 19 100.00 16 100.00 

มีนาคม 2558 1. ค าทับศัพท์ 7 43.75 2 18.18 
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2. ตัวย่อ 9 56.25 7 63.64 

3. สมญานาม 0 0.00 1 9.09 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 9.09 

รวม 16 100.00 11 100.00 

เมษายน 2558 

1. ค าทับศัพท์ 6 35.30 3 23.08 

2. ตัวย่อ 10 58.82 9 69.23 

3. สมญานาม 1 5.88 1 7.69 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 0 0.00 

รวม 17 100.00 13 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ค าทับศัพท์ 7 33.33 5 23.81 

2. ตัวย่อ 12 57.14 11 52.38 

3. สมญานาม 2 9.53 2 9.53 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 14.28 

รวม 21 100.00 21 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. ค าทับศัพท์ 8 34.78 2 14.28 

2. ตัวย่อ 12 52.18 8 57.15 

3. สมญานาม 3 13.04 1 7.14 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 21.43 

รวม 23 100.00 14 100.00 

กรกฎาคม 2558 

1. ค าทับศัพท์ 5 27.78 2 14.29 

2. ตัวย่อ 9 50.00 9 64.28 

3. สมญานาม 4 22.22 1 7.14 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 2 14.29 
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รวม 18 100.00 14 100.00 

สิงหาคม 2558 

1. ค าทับศัพท์ 6 28.57 4 25.00 

2. ตัวย่อ 12 57.14 9 56.25 

3. สมญานาม 3 14.29 2 12.50 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 6.25 

รวม 21 100.00 16 100.00 

กันยายน 2558 

1. ค าทับศัพท์ 9 42.86 5 23.81 

2. ตัวย่อ 10 47.62 9 42.86 

3. สมญานาม 2 9.52 4 19.05 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 14.25 

รวม 21 100.00 21 100.00 

ตุลาคม 2558 

1. ค าทับศัพท์ 8 38.10 5 29.41 

2. ตัวย่อ 11 52.38 7 41.18 

3. สมญานาม 2 9.52 3 17.65 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 2 11.76 

รวม 21 100.00 17 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. ค าทับศัพท์ 5 35.72 6 35.30 

2. ตัวย่อ 8 57.15 10 58.82 

3. สมญานาม 1 7.13 0 0.00 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 1 5.88 

รวม 14 100.00 17 100.00 

ธันวาคม 2558 
1. ค าทับศัพท์ 5 35.72 3 18.75 

2. ตัวย่อ 8 57.15 10 62.50 
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3. สมญานาม 1 7.13 1 6.25 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 2 12.50 

รวม 14 100.00 16 100.00 

มกราคม 2559 

1. ค าทับศัพท์ 7 36.84 3 20.00 

2. ตัวย่อ 10 52.63 9 60.00 

3. สมญานาม 2 10.53 0 0.00 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 3 20.00 

รวม 19 100.00 15 100.00 

 

ตารางที่ 4.1.2.5.2 แสดงปริมาณการใช้ค าในหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

การใช้ค าในหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ค าทับศัพท์ 110 34.48 61 22.02 

2. ตัวย่อ 170 53.29 146 52.71 

3. สมญานาม 39 12.23 32 11.55 

4. เครื่องหมายวรรคตอน  0 0.00 38 13.72 

รวม 319 100.00 277 100.00 
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ภาพที่ 4.1.2.5.1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ค าในหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.1.2.5.1 สรุปได้ว่าพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนมีประเภท

ของค าที่ใช้ในพาดหัวข่าวหน้า 1 เป็นค าทับศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 34.48 ของปริมาณการใช้ค าทั้งหมด 
ค าประเภทตัวย่อร้อยละ 53.29 ค าประเภทสมญานามร้อยละ 12.23 และไม่ปรากฏการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเภทของค าที่ใช้เป็นค าทับศัพท์คิดเป็นร้อยละ 22.02 
ของปริมาณการใช้ค าทั้งหมด ค าประเภทตัวย่อร้อยละ 52.71 ค าประเภทสมญานามร้อยละ 11.55 
และค าประเภทเครื่องหมายวรรคตอนร้อยละ 13.72 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้ค าทับศัพท์มากกว่าไทยรัฐ 
ร้อยละ 12.46 หนังสือพิมพ์มติชนใช้ตัวย่อมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 0.58 หนังสือพิมพ์มติชนใช้สมญา
นามมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 0.68 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากกว่ามติชน ร้อย
ละ 13.72 

ตัวอย่าง 

1) ค าทับศัพท์ – มติชน ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2558 

‘ดิเรก’ ล็อบบี้ สปช.ปมล้มฝืน ปชต. – ลุยค้าน รธน. 

2) ตัวย่อ – มติชน ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2558 
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“คสช.นัดทูต สื่อนอก 7 เม.ย. – เคลียร์ ม.44 – ‘แอมเนสตี้-อียู’ แถลงต้าน” 

3) สมญานาม – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2558 

“สปช.โหวตคว่ า – 21 อรหันต์ร่าง รธน.ใหม่” 

4) เครื่องหมายวรรคตอน – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2558 

“ออกก่อนเกษียณ ! – 3 พลเอก – นั่ง รมต.อย่างเดียว” 

 

4.1.2.6 ลักษณะความเป็นกลางของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาข่าว
เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.2.6.1 

ตารางที่ 4.1.2.6.1 แสดงปริมาณของพาดหัวข่าวที่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นกลางของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ลักษณะความเป็นกลางของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 
1. มีความเป็นกลาง 4 100.00 4 100.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 
1. มีความเป็นกลาง 9 100.00 9 90.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 1 10.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 
1. มีความเป็นกลาง 9 90.00 10 100.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. มีความเป็นกลาง 8 80.00 7 70.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 2 20.00 3 30.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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ธันวาคม 2557 
1. มีความเป็นกลาง 9 90.00 8 80.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 10.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 9 64.28 10 90.90 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 5 35.72 1 9.10 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. มีความเป็นกลาง 10 100.00 7 77.78 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 2 22.22 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 9 90.00 7 77.78 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 10.00 2 22.22 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 
1. มีความเป็นกลาง 8 80.00 8 88.89 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 2 20.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. มีความเป็นกลาง 10 83.33 9 81.82 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 2 16.37 2 18.18 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 
1. มีความเป็นกลาง 11 91.67 7 70.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 8.33 3 30.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 10 100.00 8 80.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 2 20.00 
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รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 10 83.33 8 80.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 2 16.67 2 20.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 
1. มีความเป็นกลาง 7 70.00 8 80.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 3 30.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 11 100.00 11 100.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. มีความเป็นกลาง 9 90.00 9 90.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 10.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 
1. มีความเป็นกลาง 9 90.00 7 70.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 1 10.00 3 30.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2559 
1. มีความเป็นกลาง 10 100.00 9 90.00 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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ตารางที่ 4.1.2.6.2 สรุปปริมาณของพาดหัวข่าวที่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นกลางของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ลักษณะความเป็นกลางของหัวข่าว 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. มีความเป็นกลาง 162 88.04 146 83.91 

2. ไม่มีความเป็นกลาง 22 11.96 28 16.09 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 

ภาพที่ 4.1.2.6.1 เปรียบเทียบปริมาณของพาดหัวข่าวที่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นกลางของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
 

จากภาพที่ 4.1.2.6.1 สรุปได้ว่าพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนมีความ
เป็นกลางคิดเป็นร้อยละ 88.04 ของหัวข่าวทั้งหมด ไม่มีความเป็นกลางร้อยละ 11.96 ขณะที่พาดหัว
ข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความเป็นกลางคิดเป็นร้อยละ 83.91 ของหัวข่าวทั้งหมด ไม่มี
ความเป็นกลางร้อยละ 16.09  
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า พาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนมีความ
เป็นกลางมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 4.13 พาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีความเป็นกลาง
มากกว่ามติชนร้อยละ 4.13 

 

ตัวอย่าง 

1) มีความเป็นกลาง – มติชน ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2558  

“ปชป.เชื่ออยู่แค่โรดแมป – ดักคอบิ๊กตู่” 

2) ไม่มีความเป็นกลาง – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

“บิ๊กตู่จ้อโชว์ยูเอ็น” 

จากการศึกษาด้านรูปแบบของพาดหัวข่าวหน้า 1 ที่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน พบว่าใช้พาดหัวข่าวแบบแบบเต็มคอลัมน์มาก
ที่สุดคือร้อยละ 96.74, เมื่อพิจารณาจากความส าคัญของหัวข่าว พบว่า ใช้หัวข่าวแบบหัวข่าวหลักมาก
ที่สุดคือร้อยละ 57.61, เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะการใช้ค าในหัวข่าว พบว่าปรากฏหัวข่าวแบบ
ประโยคประธานมากที่สุดคือร้อยละ 67.39, เมื่อพิจารณาจากจ านวนประเด็นหัวข่าว พบว่าน าเสนอ
แบบหลายประเด็นทั้งหมดคือร้อยละ 100, และเมื่อพิจารณาประเภทของค าที่ใช้ในหัวข่าว พบว่ามี
การใช้ค าประเภทต่างๆ รวม 319 ครั้ง เป็นตัวย่อมากที่สุดคือร้อยละ 53.29, เมื่อพิจารณาลักษณะ
ความเป็นกลางของหัวข่าว พบว่ามีความเป็นกลางร้อยละ 92.93 

จากการศึกษาด้านรูปแบบของพาดหัวข่าวหน้า 1 ที่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่าที่ใช้การพาดหัวแบบเต็มคอลัมน์มากที่สุด
คือร้อยละ 77.01, เมื่อพิจารณาจากความส าคัญของหัวข่าว พบว่ามีการใช้หัวข่าวรองมากที่สุดคือร้อย
ละ 44.25, เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของค าที่ใช้ในหัวข่าว ปรากฏแบบประโยคประธานมากที่สุด
คือร้อยละ 47.13, เมื่อพิจารณาจ านวนประเด็นในหัวข่าว พบว่าเสนอแบบหลายประเด็นมากที่สุดคือ 
ร้อยละ 93.68, เมื่อพิจารณาประเภทของค าที่ใช้ พบว่ามีการใช้ค าประเภทต่างๆ รวม 277 ครั้ง เป็น
ตัวย่อมากท่ีสุดคือร้อยละ 52.71, และปรากฏหัวข่าวมีความเป็นกลางร้อยละ 83.91 
 

4.1.3 ด้านรูปแบบของความน าข่าว 

การศึกษาด้านรูปแบบของความน าข่าวของข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ 1.ประเภทของความน าข่าว 
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2.ความยาวของความน าข่าว 3.คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าข่าว และ 4.ลักษณะความ
สอดคล้องระหว่างหัวข่าวและความน าข่าว โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

 

4.1.3.1 ประเภทของความน าข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.3.1.1 

ตารางที่ 4.1.3.1.1 แสดงปริมาณประเภทของความน าในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ประเภทของความน า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 

1. The Who Lead  3 75.00 3 75.00 

2. The What Lead 1 25.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 0 0.00 1 25.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 

1. The Who Lead  6 66.67 9 90.00 

2. The What Lead 1 11.11 1 10.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 1 11.11 0 0.00 

5. The Why Lead 1 11.11 0 0.00 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 
1. The Who Lead  9 90.00 8 80.00 

2. The What Lead 0 0.00 2 20.00 
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3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. The Who Lead  6 60.00 8 80.00 

2. The What Lead 3 30.00 1 10.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 1 10.00 

5. The Why Lead 1 10.00 0 0.00 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2557 

1. The Who Lead  9 90.00 6 60.00 

2. The What Lead 1 10.00 2 20.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 1 10.00 

5. The Why Lead 0 0.00 1 10.00 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 

1. The Who Lead  12 85.72 8 72.72 

2. The What Lead 1 7.14 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 2 18.18 
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5. The Why Lead 0 0.00 1 9.10 

6. The How Lead 1 7.14 0 0.00 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. The Who Lead  9 90.00 6 66.67 

2. The What Lead 0 0.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 1 10.00 3 33.33 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 

1. The Who Lead  10 100.00 8 88.89 

2. The What Lead 0 0.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 1 11.11 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 

1. The Who Lead  9 90.00 5 55.56 

2. The What Lead 0 0.00 1 11.11 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 3 33.33 

6. The How Lead 1 10.00 0 0.00 
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รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. The Who Lead  10 83.34 10 90.90 

2. The What Lead 1 8.33 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 1 8.33 1 9.10 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. The Who Lead  10 83.34 7 70.00 

2. The What Lead 1 8.33 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 1 8.33 2 20.00 

6. The How Lead 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 

1. The Who Lead  9 90.00 9 90.00 

2. The What Lead 0 0.00 1 10.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 1 10.00 0 0.00 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 1. The Who Lead  9 75.00 8 80.00 
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2. The What Lead 2 16.67 1 10.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 1 8.33 1 10.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 

1. The Who Lead  8 80.00 8 80.00 

2. The What Lead 0 0.00 1 10.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 2 20.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2558 

1. The Who Lead  11 100.00 8 72.72 

2. The What Lead 0 0.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 1 9.10 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 2 18.18 

6. The How Lead 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. The Who Lead  7 70.00 8 80.00 

2. The What Lead 1 10.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 
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4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 1 10.00 

6. The How Lead 2 20.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 

1. The Who Lead  10 100.00 4 40.00 

2. The What Lead 0 0.00 2 20.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 2 20.00 

6. The How Lead 0 0.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2559 

1. The Who Lead  9 90.00 8 80.00 

2. The What Lead 0 0.00 0 0.00 

3. The Where Lead 0 0.00 0 0.00 

4. The When Lead 0 0.00 0 0.00 

5. The Why Lead 0 0.00 0 0.00 

6. The How Lead 1 10.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

 

ตารางที่ 4.1.3.1.2 สรุปปริมาณประเภทของความน าในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ประเภทของความน า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. The Who Lead  156 84.78 131 75.29 
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2. The What Lead 12 6.52 12 6.90 

3. The Where Lead 0 0.00 1 0.57 

4. The When Lead 1 0.54 4 2.30 

5. The Why Lead 5 2.72 14 8.05 

6. The How Lead 10 5.43 12 6.90 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 

ภาพที่ 4.1.3.1.1 เปรียบเทียบปริมาณประเภทของความน าที่ใช้ในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
 

จากภาพที่ 4.1.3.1.1 สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้ความน าข่าวแบบ The Who 
Lead มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.78 ของความน าข่าวทั้งหมด รองลงมาคือความน าแบบ The What 
Lead ร้อยละ 6.52 ความน าข่าวแบบ The How Lead ร้อยละ 5.43 ความน าแบบ The Why Lead 
ร้อยละ 2.73 ความน าแบบ The When Lead ร้อยละ 0.54 และไม่ปรากฏการใช้ความน าแบบ The 
Where Lead  
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ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบ The Who Lead มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
75.29 ของความน าข่าวทั้งหมด รองลงมาคือความน าแบบ The Why Lead ร้อยละ 8.05 ความน า
แบบ The What Lead ร้อยละ 6.90 ความน าแบบ The How Lead ร้อยละ 6.90 ความน าแบบ 
The When Lead ร้อยละ 2.30 และความน าแบบ The Where Lead ร้อยละ 0.57 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้ความน าแบบ The Who 
Lead มากกว่าไทยรัฐร้อยละ 9.49, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบ The What Lead มากกว่า
มติชนร้อยละ 0.38, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบ The Where Lead มากกว่ามติชนร้อยละ 
0.57, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบ  The When Lead มากกว่ามติชนร้อยละ 1.76, 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบ The Why Lead มากกว่ามติชนร้อยละ 5.33 และหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐใช้ความน าแบบ The How Lead มากกว่ามติชนร้อยละ 1.47 

ตัวอย่าง 

1) The Who Lead – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 

“บิ๊กตู่ออกลีลางดจ้อ – คสช.ติดเบรกยิ่งลักษณ์ขอไปฮ่องกง – โฆษก คสช. แจง ต้อง
คิดรอบคอบ ...” 

2) The What Lead – มติชน ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2558 

“เปิดคดีถอดถอนยิ่งลักษณ์ปมปล่อยให้มีทุจริตจ าน าข้าว – ปูโต้ทุกเม็ด ยันติดตาม
โครงการตลอด ตั้ง กก.สอบแล้วไม่เจอโกง ชี้ พ้นต าแหน่งมา 3 รอบไม่มีเก้าอ้ีให้ถอดถอนแล้ว” 

3) The Where Lead – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

“ภารกิจสุดท้ายที่ยูเอ็น “บิ๊กตู่” ขึ้นเวทีขอบคุณนานาชาติให้ก าลังใจเหตุบึม ตอกย้ า
ยึดการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ลดยากจน เหลื่อมล้ า คุยฟุ้ง ยกระดับคนไทยมีรายได้ปานกลางถึง
สูง จัดคิวพบกลุ่มนักธุรกิจไทย ก่อนบินกลับถึงไทย...” 

4) The When Lead – มติชน ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2557 

“ดีเดย์ 9 ก.ย. “บิ๊กตู่ประชุม ครม.เช้า ตกบ่ายไปแถลงนโยบายต่อ สนช.” 

5) The Why Lead – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม 2558 

“มีชัย” กระชุ่นเวลามีน้อย ต้องรีบร่าง รธน. พร้อมเปิดรับฟังทุกกลุ่ม ยังไม่ตีกรอบ
ยึดพิมพ์เขียวฉบับไหน ลั่น ถ้าใครมาสั่งจะฟ้องสื่อ...” 

6) The How Lead – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2558 
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“ร่าง รธน. ฉบับเรือแป๊ะคว่ าไม่เป็นท่า – สปช. มีมติไม่รับ 135 ต่อ 105 งดออก
เสียง 7 “เทียนฉาย” แจงต้องเริ่มนับหนึ่งตั้ง 21 อรหันต์ชุดใหม่เป็นกรรมยกร่างฯ – “จ้อน” กาง   
แพลน ต้องได้กรรมการยกร่างฯ ใหม่ภายใน 180 วัน เผย สปช.สายทหาร-จังหวัดเทเสียงคว่ า...” 

 

4.1.3.2 ความยาวของความน าข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.3.2.1 

ตารางที่ 4.1.3.2.1 แสดงปริมาณของความยาวของความน าข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ความยาวของความน า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 

1. ความน าประโยคเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 3 75.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 1 25.00 4 100.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 

1. ความน าประโยคเดียว 1 11.11 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 5 55.56 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 3 33.33 10 100.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 

1. ความน าประโยคเดียว 2 20.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 3 30.00 1 10.00 

3. ความน าหลายประเด็น 5 50.00 9 90.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ความน าประโยคเดียว 2 20.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 2 20.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 6 60.00 10 100.00 
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รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2557 

1. ความน าประโยคเดียว 2 20.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 3 30.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 5 50.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 2 14.29 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 7 50.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 5 35.71 11 100.00 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. ความน าประโยคเดียว 4 40.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 5 50.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 1 10.00 9 100.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 1 10.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 6 60.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 3 30.00 9 100.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 8 80.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 2 20.00 9 100.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ความน าประโยคเดียว 1 8.33 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 7 58.34 0 0.00 
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3. ความน าหลายประเด็น 4 8.33 11 100.00 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 4 33.33 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 4 33.33 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 4 33.33 10 100.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 2 20.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 2 20.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 6 60.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 3 25.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 3 25.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 6 50.00 10 100.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 2 20.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 3 30.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 5 50.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 4 36.36 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 7 63.64 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 0 0.00 11 100.00 

รวม 11 100.00 11 100.00 

1. ความน าประโยคเดียว 4 40.00 0 0.00 
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พฤศจิกายน 
2558 

2. ความน า 2 ประโยค 4 40.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 2 20.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 

1. ความน าประโยคเดียว 0 0.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 4 40.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 6 60.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2559 

1. ความน าประโยคเดียว 1 10.00 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 5 50.00 0 0.00 

3. ความน าหลายประเด็น 4 40.00 10 100.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

 

ตารางที่ 4.1.3.2.2 สรุปปริมาณของความยาวของความน าข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ความยาวของความน า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ความน าประโยคเดียว 35 19.02 0 0.00 

2. ความน า 2 ประโยค 81 44.02 1 0.57 

3. ความน าหลายประเด็น 68 36.96 173 99.43 

รวม 184 100.00 174 100.00 
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ภาพที่ 4.1.3.2.1 เปรียบเทียบปริมาณของความยาวของความน าข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.1.3.2.1 สรุปได้ว่าความน าข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นความ

น าแบบประโยคเดียวคิดเป็นร้อยละ 19.02 ของความน าข่าวทั้งหมด ความน าแบบ 2 ประโยคร้อยละ 
44.02 และความน าแบบหลายประเด็นร้อยละ 36.96 ขณะที่ความน าข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มี
ความน าแบบประโยคเดียว เป็นความน าแบบ 2 ประโยคคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของความน าข่าวทั้งหมด 
และความน าแบบหลายประเด็นร้อยละ 99.43 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนใช้ความน าแบบประโยคเดียว
มากกว่าไทยรัฐร้อยละ 19.02, หนังสือพิมพ์มติชนใช้ความน าแบบ 2 ประโยคมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 
43.45 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ความน าแบบหลายประเด็นมากกว่ามติชนร้อยละ 62.47 

ตัวอย่าง 

1) ความน าประโยคเดียว – มติชน ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

“บิ๊กตู่” แนะทุกสีเตรียมสู้คดีในศาล สั่ง จนท.สางให้จบภายในปี 2560” 

2) ความน า 2 ประโยค – มติชน ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2558 

“บิ๊กตู่” ฮ่ึมนักการเมืองขู่ปลุกม๊อบเข้าข่ายก่อการร้าย ซัดพวกที่ไปฟ้องต่างประเทศ
น่าอาย -“บิ๊กโด่ง” จับจา จนท.ทูตสหรัฐพบเสื้อแดงอีสาน เผยยกเลิกภารกิจแล้วหลังทหารรับรถตาม
ประกบ” 

3) ความน าหลายประเด็น – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม 2558 
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“การเมืองเดือดส่งท้ายปลายปี โฆษก กรธ. โต้กลับ “วัฒนา” กล่าวหา “มีชัย” 
เนติบริกรรับใช้เผด็จการ ชี้เป็นอคติคิดว่าตัวเองถูกตลอดไม่คิดปรองดอง อย่าจินตนาการซ่อนรูป 
คปป.ลงรัฐธรรมนูญ - “เสรี” รับได้ สภาผัวเมียที่ไร้อ านาจถอดถอน แต่ห่วงภาพรวมยังไม่พลิกโฉม
การเมือง - พท.สวน อย่ามาโบ้ยถ้าประชามติล้ม วัดใจ “บิ๊กตู่” ลากยาวหรือรีบปิดเกม - ปชป.ตีตรา 
“มีชัย”ต้องแสดงสปิริต - “อภิสิทธิ์” แนะ คสช.เร่งแจงจ าน าข้าวกันป่วน อย่าเหมารวมนักการเมือง
เลวหมด ดักคอพวกหวังผลรัฐบาลแห่งชาติ โฆษก.รบ.ซัดแหลก พท.กุข้อมูลเท็จล้ม 30 บาทฯ หวังให้
สังคมวุ่นวาย เผาบ้านเผาเมืองไม่ได้ก็มาเผาความรักความสามัคคีคนในชาติ ถ้าคิดท ากรรมดีไม่ได้ 
อย่างน้อยให้เลิกท ากรรมชั่ว เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง” 

 

4.1.3.3 คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.3.3.1 

ตารางที่ 4.1.3.3.1 แสดงปริมาณของคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าข่าวของหนังสือพิมพ์ 
มติชนและไทยรัฐ 

เดือน 
คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนใน

ความน าข่าว 

มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 

1. ประธาน 2 50.00 3 75.00 

2. อนุประโยค 0 0.00 1 25.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 25.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 1 25.00 0 0.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 

1. ประธาน 8 88.89 7 70.00 

2. อนุประโยค 0 0.00 1 10.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 11.11 1 10.00 
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5. แหล่งข่าว 0 0.00 1 10.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 

1. ประธาน 7 70.00 8 80.00 

2. อนุประโยค 3 30.00 1 10.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 1 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ประธาน 6 60.00 7 70.00 

2. อนุประโยค 1 10.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  3 30.00 3 30.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2557 

1. ประธาน 7 70.00 6 60.00 

2. อนุประโยค 1 10.00 2 20.00 

3. วลี/กลุ่มค า 2 20.00 1 10.00 

4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 

1. ประธาน 10 71.43 9 81.82 

2. อนุประโยค 0 0.00 1 9.09 

3. วลี/กลุ่มค า 3 21.42 1 9.09 
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4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 1 7.15 0 0.00 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. ประธาน 8 80.00 6 66.67 

2. อนุประโยค 0 0.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 1 10.00 3 33.33 

4. ข้อความชัดเจน  1 10.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 

1. ประธาน 9 90.00 5 55.56 

2. อนุประโยค 1 10.00 4 44.44 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 

1. ประธาน 7 70.00 6 66.67 

2. อนุประโยค 1 10.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 2 20.00 3 33.33 

4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ประธาน 10 83.34 8 72.73 

2. อนุประโยค 1 8.33 1 9.09 
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3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 1 9.09 

4. ข้อความชัดเจน  1 8.33 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 1 9.09 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. ประธาน 9 75.00 6 60.00 

2. อนุประโยค 1 8.33 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 1 8.33 1 10.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 8.33 2 20.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 1 10.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 

1. ประธาน 9 90.00 10 100.00 

2. อนุประโยค 0 0.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 10.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 

1. ประธาน 10 83.33 8 80.00 

2. อนุประโยค 0 0.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 2 16.67 1 10.00 

4. ข้อความชัดเจน  0 0.00 1 10.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 1. ประธาน 6 60.00 5 50.00 
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2. อนุประโยค 2 20.00 2 20.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  2 20.00 2 20.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2558 

1. ประธาน 8 72.73 7 63.64 

2. อนุประโยค 0 0.00 0 0.00 

3. วลี/กลุ่มค า 1 9.09 1 9.09 

4. ข้อความชัดเจน  2 18.18 1 9.09 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 2 18.18 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. ประธาน 7 70.00 6 60.00 

2. อนุประโยค 1 10.00 2 20.00 

3. วลี/กลุ่มค า 1 10.00 1 10.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 10.00 1 10.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 

1. ประธาน 8 80.00 7 70.00 

2. อนุประโยค 0 0.00 2 20.00 

3. วลี/กลุ่มค า 1 10.00 1 10.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 10.00 0 0.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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มกราคม 2559 

1. ประธาน 7 70.00 5 50.00 

2. อนุประโยค 2 20.00 2 20.00 

3. วลี/กลุ่มค า 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อความชัดเจน  1 10.00 1 10.00 

5. แหล่งข่าว 0 0.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

 

ตารางที่ 4.1.3.3.2 สรุปปริมาณของคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าข่าวของหนังสือพิมพ์  
มติชนและไทยรัฐ 

คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนที่
ปรากฏในความน า 

มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ประธาน 138 75.00 120 68.97 

2. อนุประโยค 14 7.61 19 10.92 

3. วลี/กลุ่มค า 14 7.61 15 8.62 

4. ข้อความชัดเจน  16 8.70 12 6.90 

5. แหล่งข่าว 2 1.09 8 4.60 

รวม 184 100.00 174 100.00 
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ภาพที่ 4.1.3.3.1 เปรียบเทียบปริมาณของคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าข่าวของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.1.3.3.1 สรุปได้ว่าความน าข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน มี

คุณลักษณะการใช้ภาษาแบบประธานคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของความน าข่าวทั้งหมด คุณลักษณะ
ภาษาแบบอนุประโยคร้อยละ 7.61 คุณลักษณะภาษาแบบวลี/กลุ่มค าร้อยละ 7.61 คุณลักษณะภาษา
แบบข้อความชัดเจนร้อยละ 8.70 และคุณลักษณะภาษาแบบแหล่งข่าวร้อยละ 1.09 ตามล าดับ 

ขณะที่ความน าข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีคุณลักษณะการใช้ภาษาแบบ
ประธานคิดเป็นร้อยละ 68.97 ของความน าข่าวทั้งหมด คุณลักษณะภาษาแบบอนุประโยคร้อยละ 
10.92 คุณลักษณะภาษาแบบวลี/กลุ่มค าร้อยละ 8.62 คุณลักษณะภาษาแบบข้อความชัดเจนร้อยละ 
6.90 และคุณลักษณะภาษาแบบแหล่งข่าวร้อยละ 4.60 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะภาษาที่ใช้ในความน าข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนใช้แบบประธานมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 6.03, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้แบบอนุ
ประโยคมากกว่ามติชนร้อยละ 3.31, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้แบบวลี/กลุ่มค ามากกว่ามติชนร้อยละ 
1.01, หนังสือพิมพ์มติชนใช้แบบข้อความชัดเจนมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 1.80 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ใช้แบบแหล่งข่าวมากกว่ามติชนร้อยละ 3.51 

ตัวอย่าง 

1) ประธาน – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 มกราคม 2558 
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“บิ๊กตู่” ดับกระแส 3 บิ๊กไขก๊อกพ้นกองทัพ ลั่นไม่ให้ใครไปไหนทั้งนั้น ถ้าจะเอาออก
คงไม่ให้เข้ามาแต่ต้น ย้ ายังไม่มีใครมาบ่นสักค า เสียงแข็งแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีพ่ีน้องดูตามเนื้อผ้า มั่นใจ
ทุกเกล่าทัพไม่ออกนอกกรอบ “ไม่มีปฏิวัติ-ไม่มีปลด-ไม่มีย้าย” – “บิ๊กป้อม” ไล่ไปถาม “ลุงจิ๋ว” ใคร
จะลาออก – “บิ๊กโด่ง” ซัดคนปล่อยข่าวแอบแฝงไม่ปรารถนาดี...” 

2) อนุประโยค – มติชน ฉบับวันที่ 20 มกราคม 2559 

บอร์ด สสส.นัดประชุม 22 ม.ค. – ‘หมอวิชัย’ ชี้ 7 กก.หมดสิทธิคัมแบ๊ก – ‘บิ๊กตู่’ 
ไม่สนพรรคขู่คว่ าร่าง รธน. แค่เสียงส่วนน้อย ยันเดินหน้าให้คน 70 ล้าน อย่าให้ 2 พรรคใหญ่ตัดสิน” 

3) วลี/กลุ่มค า – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

“กางโผ “สมคิด” ยึดทีมเศรษฐกิจเบ็ดเสร็จ “อภิศักดิ์” คุมคลัง มือซ้าย-มือขวาครบ
หน้า “สุวิทย์” รมช.พณ. “อุตตม” ดูไอซีที “อรรชกา” รมว.อุตฯ - รมต.สายทหารเล่นเก้าอ้ีดนตรี จับ 
“บิ๊กเข๊ียบ-บิ๊กจิน-บิ๊กเข้” แขวนรองนายกฯ “บิ๊กนมชง” โยกไปเกษตรฯ “ดาว์พงษ”์ ดี๊ด๊าคั่ว รมว.ศธ. 
“อนันตพร” หน้าบานนั่งพลังงาน...” 

4) ข้อความชัดเจน – มติชน ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 

“‘เทียนฉาย’ เซ็นตั้ง 36 อรหันต์ร่าง รธน.แล้ว เผยสัดส่วน ครม.-คสช. 11 ที่นั่ง” 

5) แหล่งข่าว – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2559 

“มีชัย” เผย บทเฉพาะกาลเสร็จแล้ว คงอ านาจรัฐบาล คสช.ไว้เต็ม – แบะท่าถ้าร่าง 
รธน.ถูกคว่ าในชั้นประชามติ ได้ใช้ รธน.ฉบับ คสช.แน่ – กรธ.แจงผู้แทนสหรัฐฯ ซักหลายปมที่ยังคาใจ 
– นัดประชุมร่วม สปท.-สนช. รับฟังข้อเสนอ - “นิกร” ลั่นต้องเซ็ตซีโร่ รธน. ห่วงกรธ.วางยาแรง...” 

 

4.1.3.4 ลักษณะความสอดคล้องระหว่างพาดหัวข่าวกับความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ ที่
เสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1.3.4.1 

ตารางที่ 4.1.3.4.1 แสดงปริมาณของลักษณะความสอดคล้องระหว่างหัวข่าวและความน าของข่าว  
แต่ละชิ้นในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

เดือน ลักษณะความสอดคล้อง 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 1. สอดคล้อง 1 25.00 3 75.00 
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2. สอดคล้องบางส่วน 2 50.00 0 0.00 

3. ก ากวม 1 25.00 0 0.00 

4. ไม่สอดคล้อง 0 0.00 1 25.00 

รวม 4 100.00 4 100.00 

กันยายน 2557 

1. สอดคล้อง 3 33.33 7 70.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 1 11.11 1 10.00 

3. ก ากวม 1 11.11 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 4 44.45 1 10.00 

รวม 9 100.00 10 100.00 

ตุลาคม 2557 

1. สอดคล้อง 3 30.00 6 60.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 5 50.00 2 20.00 

3. ก ากวม 1 10.00 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 1 10.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. สอดคล้อง 1 10.00 9 90.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 5 50.00 1 10.00 

3. ก ากวม 1 10.00 0 0.00 

4. ไม่สอดคล้อง 3 30.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2557 

1. สอดคล้อง 2 20.00 8 80.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 4 40.00 1 10.00 

3. ก ากวม 1 10.00 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 3 30.00 0 0.00 
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รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2558 

1. สอดคล้อง 2 14.29 6 54.55 

2. สอดคล้องบางส่วน 4 28.58 3 27.27 

3. ก ากวม 2 14.29 2 18.18 

4. ไม่สอดคล้อง 6 42.86 0 0.00 

รวม 14 100.00 11 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 6 66.67 

2. สอดคล้องบางส่วน 2 20.00 0 0.00 

3. ก ากวม 1 10.00 3 33.33 

4. ไม่สอดคล้อง 5 50.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 9 100.00 

มีนาคม 2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 7 77.78 

2. สอดคล้องบางส่วน 2 20.00 0 0.00 

3. ก ากวม 2 20.00 1 11.11 

4. ไม่สอดคล้อง 4 40.00 1 11.11 

รวม 10 100.00 9 100.00 

เมษายน 2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 5 55.56 

2. สอดคล้องบางส่วน 5 50.00 1 11.11 

3. ก ากวม 1 10.00 1 11.11 

4. ไม่สอดคล้อง 2 20.00 2 22.22 

รวม 10 100.00 9 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. สอดคล้อง 5 41.67 7 63.64 

2. สอดคล้องบางส่วน 3 25.00 2 18.18 
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3. ก ากวม 0 0.00 1 9.09 

4. ไม่สอดคล้อง 4 33.33 1 9.09 

รวม 12 100.00 11 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. สอดคล้อง 5 41.67 9 90.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 5 41.67 1 10.00 

3. ก ากวม 1 8.33 0 0.00 

4. ไม่สอดคล้อง 1 8.33 0 0.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กรกฎาคม 2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 8 80.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 7 70.00 0 0.00 

3. ก ากวม 0 0.00 0 0.00 

4. ไม่สอดคล้อง 1 10.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

สิงหาคม 2558 

1. สอดคล้อง 3 25.00 3 30.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 4 33.33 3 30.00 

3. ก ากวม 4 33.33 3 30.00 

4. ไม่สอดคล้อง 1 8.34 1 10.00 

รวม 12 100.00 10 100.00 

กันยายน 2558 

1. สอดคล้อง 3 30.00 7 70.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 2 20.00 2 20.00 

3. ก ากวม 4 40.00 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 1 10.00 0 0.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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ตุลาคม 2558 

1. สอดคล้อง 2 18.18 5 45.46 

2. สอดคล้องบางส่วน 3 27.27 2 18.18 

3. ก ากวม 0 0.00 2 18.18 

4. ไม่สอดคล้อง 6 54.54 2 18.18 

รวม 11 100.00 11 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 6 60.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 3 30.00 1 10.00 

3. ก ากวม 2 20.00 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 3 30.00 2 20.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

ธันวาคม 2558 

1. สอดคล้อง 2 20.00 7 70.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 2 20.00 2 20.00 

3. ก ากวม 0 0.00 0 0.00 

4. ไม่สอดคล้อง 6 60.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 

มกราคม 2559 

1. สอดคล้อง 5 50.00 7 70.00 

2. สอดคล้องบางส่วน 0 0.00 1 10.00 

3. ก ากวม 2 20.00 1 10.00 

4. ไม่สอดคล้อง 3 30.00 1 10.00 

รวม 10 100.00 10 100.00 
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ตารางที่ 4.1.3.4.2 สรุปปริมาณของลักษณะความสอดคล้องระหว่างหัวข่าวและความน าของข่าวแต่
ละชิ้นในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ลักษณะความสอดคล้อง 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. สอดคล้อง 47 25.54 116 66.67 

2. สอดคล้องบางส่วน 59 32.07 23 13.22 

3. ก ากวม 24 13.04 19 10.92 

4. ไม่สอดคล้อง 54 29.35 16 9.20 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 

ภาพที่ 4.1.3.4.1 เปรียบเทียบปริมาณของลักษณะความสอดคล้องระหว่างหัวข่าวและความน าของ
ข่าวแต่ละชิ้นในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.1.3.4.1 สรุปได้ว่าลักษณะความสอดคล้องกันระหว่างหัวข่าวและความ

น าข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนมีความสอดคล้องคิดเป็นร้อยละ 25.54 ของข่าวทั้งหมด มีลักษณะ
สอดคล้องบางส่วนร้อยละ 32.07 มีลักษณะก ากวมร้อยละ 13.04 และมีลักษณะไม่สอดคล้องร้อยละ 
29.35 ตามล าดับ 
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ขณะที่หัวข่าวและความน าข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความสอดคล้องกันคิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ของข่าวทั้งหมด มีลักษณะสอดคล้องบางส่วนร้อยละ 13.22 มีลักษณะก ากวมร้อยละ 
10.92 และมีลักษณะไม่สอดคล้องร้อยละ 9.20 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วพบว่าพาดหัวข่าวและความน าข่าวของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐมีลักษณะสอดคล้องมากกว่ามติชนร้อยละ 41.13, พาดหัวและความน าข่าวของหนังสือพิมพ์  
มติชนมีความสอดคล้องบางส่วนมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 18.85, พาดหัวและความน าข่าวของ
หนังสือพิมพ์มติชนมีลักษณะก ากวมมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 2.12 และพาดหัวและความน าข่าวของ
หนังสือพิมพ์มติชนมีลักษณะไม่สอดคล้องกันมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 20.15 

ตัวอย่าง  

1) สอดคล้อง – มติชน ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

หัวข่าว – โต้เต้น-ยันพื้นอุทยานฯ ปกติ – ทบ.ชี้ไม่ร้าว 

หัวข่าวรอง – พท. ยื่นสอบเงินบริจาค – กรธ.เคาะที่มาสว.วันนี้ – วิษณุเชื่อ ‘บิ๊กตู่’ 
มีแผน 2 รับมือร่าง รธน. โดนคว่ า 

ความน าข่าว – กรธ. เคาะถกที่มา สว. วันนี้ ยึดแนวเลือกกันเองของกลุ่มสังคม 200 
คน ‘วิษณุ’ ชี้เตรียมทางออกรับร่าง รธน.ถูกคว่ า รอจังหวะแก้พร้อมปมอ่ืน ทบ.ยันพื้นอุทยานฯ แกร่ง 
โต้ ‘ณัฐวุฒิ’ ไม่พบรอยร้าว 

2) สอดคล้องบางส่วน – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2559 

หัวข่าว – ดร.สุรินทร์ปฏิเสธล้มมาร์คชิงพรรค 

หัวข่าวรอง – โบ้ยสื่อเชียร์แรง บิ๊กตู่ปฏิรูปตัวเอง ขอพูด-ดุน้อยลง 

ความน าข่าว – “บิ๊กตู่” ประกาศย้ ามุ่งมั่นเดินหน้าวางรากฐานสู่โรดแม็ป ระยะ 3 
จัดตั้งรัฐบาลในฝัน หวังปี 59 คนไทยรักสามัคคีร่วมใจเป็นปีแห่งความสุข รับจะปฏิรูปตัวเองพูด-ดุ
น้อยลง – พท.ไล่ลูกระนาด “นพดล” ดักคออย่าเดินดุ่มแค่แม่น้ า 5 สาย “วรชัย” สับเละรัฐบาลกลิ่น
ตุไร้ผลงาน “พิชัย” คาดการณ์เศรษฐกิจปี 59 อ่วมหนัก ส่งออกหด-นักลงทุนหนี-SME เจ๊ง... 

3) ก ากวม – มติชน ฉบับวันที่ 1 กันายน 2558 

หัวข่าว – วิษณุห่วงวิกฤตประชามติ ถ้า รธน.ผ่าน 

หัวข่าวรอง – ‘ปื๊ด’ รับได้ถ้า สปช.โหวตคว่ า ‘ปู’ ขึ้นศาล-ทนายบ่นหนักใจ มท.เลื่อน
ส่งโผผู้ว่าฯ 8 กันยา ‘ต๊อก’ โยกสีหนาทนั่งดีเอสไอ 
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ความน าข่าว – ‘ยิ่งลักษณ์’ ยันมาทุกนัดคดีจ าน าข้าว ยอมรับ ‘หนักใจ’ เอกสาร
โจทก์เพ่ิมอีก 6 หมื่นหน้า พยานบุคคลอีก 23 ปาก – ‘บิ๊กตู่’ เปรยไม่รู้จะยืนตรงไหน หากร่าง รธน.
ผ่านถูกกล่าวหาว่า ‘บังคับ’ 

4) ไม่สอดคล้อง – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2558 

หัวข่าว – ‘อัชพร’ ร่วมกรธ.  

หัวข่าวรอง - อดีตท่านทูตแจม-วิษณุยัน 5 ตุลาคมเสนอ คสช. 

ความน าข่าว – “วิษณุ” แย้มส่งเทียบเชิญ 4 ว่าที่ กรธ..แล้ว ไม่มีใครขัดข้อง – บิ๊กตู่
ห่วงตีข่าว “มีชัย” ตอบรับยิ่งสร้างกระแสกดดัน เจ้าตัวย้อนจะ “ไปสมมติท าไม” ถ้าได้เป็นประธาน 
กรธ. จะร่าง รธน. ออกมารูปแบบไหน “ธิดา” มั่นใจคนไม่เอา รธน. ฉบับ “มีชัย” ...” 

 

จากการศึกษาด้านรูปแบบของความน าข่าว ซึ่งปรากฏในข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหา
ข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน พบว่ามีการน าเสนอความน า
แบบ The Who Lead มากที่สุดคือร้อยละ 88.04, ใช้การน าเสนอความน าด้วยความยาว 2 ประเด็น
มากที่สุดคือร้อยละ 44.02, มีคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนแบบประธานมากที่สุดคือร้อยละ 75 และ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะความสอดคล้องระหว่างพาดหัวข่าวกับความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ พบว่ามี
ลักษณะความสอดคล้องแบบสอดคล้องบางส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 32.07 

จากการศึกษาด้านรูปแบบของความน าข่าว ซึ่งปรากฏในข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหา
ข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่าน าเสนอความน าแบบ 
The Who Lead มากที่สุดคือร้อยละ 75.29, มีการน าเสนอความน าด้วยความยาวแบบหลายประเด็น
มากที่สุดคือร้อยละ 99.43, คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าแบบประธานมากที่สุดคือร้อยละ 
68.97 และเมื่อพิจารณาจากลักษณะความสอดคล้องระหว่างพาดหัวข่าวกับความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ 
พบว่ามีลักษณะความสอดคล้องแบบสอดคล้อง มากที่สุดคือร้อยละ 66.67 

 
4.2 ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” ใช้แนวคิดของ Harold Lasswell ในการพิจารณาค า
ที่ใช้ในหัวข่าวและความน าข่าว ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าว โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2.1 
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ตารางที่ 4.2.1 แสดงปริมาณของทักษะที่ปรากฏในหัวข่าวและความน าในหนังสือพิมพ์มติชนและ
ไทยรัฐ 

เดือน บทบาทหน้าที่ของผู้น า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

สิงหาคม 2557 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 0 0.00 4 44.45 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 0 0.00 0 0.00 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 50.00 2 22.22 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 50.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 0 0.00 1 11.11 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 2 22.22 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 2 100.00 9 100.00 

กันยายน 2557 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 6 42.86 7 36.84 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 7.15 3 15.79 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 2 14.29 2 10.53 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 1 5.26 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 3 21.43 2 10.53 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 2 14.29 3 15.79 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 5.26 

รวม 14 100.00 19 100.00 

ตุลาคม 2557 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 1 20.00 5 38.46 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 0 0.00 2 15.39 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 20.00 1 7.69 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 20.00 0 0.00 
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5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 2 40.00 3 23.08 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 1 7.69 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 7.69 

รวม 5 100.00 13 100.00 

พฤศจิกายน 
2557 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 20.00 7 38.88 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 2 20.00 4 22.22 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 1 5.56 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 10.00 3 16.66 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 3 30.00 1 5.56 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 1 10.00 1 5.56 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 1 10.00 1 5.56 

รวม 10 100.00 18 100.00 

ธันวาคม 2557 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 16.67 4 33.34 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 3 25.00 2 16.67 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 3 25.00 3 25.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 8.33 1 8.33 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 3 25.00 1 8.33 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 1 8.33 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 12 100.00 

มกราคม 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 3 27.27 4 44.45 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 9.09 3 33.33 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 9.09 1 11.11 
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4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 9.09 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 2 18.19 1 11.11 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 3 27.27 0 0.00 

รวม 11 100.00 9 100.00 

กุมภาพันธ์ 
2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 50.00 3 27.27 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 0 0.00 4 36.37 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 0 0.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 2 50.00 1 9.09 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 0 0.00 0 0.00 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 2 18.18 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 9.09 

รวม 4 100.00 11 100.00 

มีนาคม 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 1 16.67 5 45.45 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 16.67 3 27.27 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 16.67 1 9.10 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 1 16.67 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 1 16.67 2 18.18 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 1 16.67 0 0.00 

รวม 6 100.00 11 100.00 

เมษายน 2558 
1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 33.33 2 25.00 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 16.67 2 25.00 
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3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 0 0.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 3 50.00 3 37.50 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 1 12.50 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 6 100.00 8 100.00 

พฤษภาคม 
2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 3 33.33 4 50.00 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 11.11 3 37.50 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 11.11 1 12.50 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 4 44.45 0 0.00 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 9 100.00 8 100.00 

มิถุนายน 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 22.22 5 29.41 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 3 33.33 5 29.41 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 0 0.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 1 5.88 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 4 44.45 3 17.65 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 2 11.77 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 5.88 

รวม 9 100.00 17 100.00 

กรกฎาคม 2558 1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 3 42.86 2 18.18 
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2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 0 0.00 2 18.18 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 3 27.27 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 1 9.10 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 4 57.14 3 27.27 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 7 100.00 11 100.00 

สิงหาคม 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 4 28.57 5 27.77 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 2 14.29 3 16.67 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 7.14 0 0.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 2 14.29 1 5.56 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 5 35.71 4 22.22 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 3 16.67 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 2 11.11 

รวม 14 100.00 18 100.00 

กันยายน 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 1 20.00 5 31.25 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 2 40.00 4 25.00 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 20.00 3 18.75 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 1 20.00 4 25.00 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 100.00 16 100.00 
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ตุลาคม 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 2 33.33 8 57.14 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 16.67 0 0.00 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 16.67 1 7.14 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 2 33.33 2 14.29 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 2 14.29 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 7.14 

รวม 6 100.00 14 100.00 

พฤศจิกายน 
2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 1 50.00 3 23.07 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 1 50.00 4 30.77 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 2 15.39 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 0 0.00 2 15.39 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 1 7.69 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 1 7.69 

รวม 2 100.00 13 100.00 

ธันวาคม 2558 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 0 0.00 4 30.77 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 2 40.00 5 38.46 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 1 20.00 2 15.39 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 0 0.00 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 1 20.00 1 7.69 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 0 0.00 1 7.69 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 1 20.00 0 0.00 



   151 
 

รวม 5 100.00 13 100.00 

มกราคม 2559 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 1 16.67 4 44.44 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 0 0.00 4 44.44 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 0 0.00 0 0.00 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 0 0.00 1 11.11 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 4 66.66 0 0.00 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 1 16.67 0 0.00 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 0 0.00 0 0.00 

รวม 6 100.00 9 100.00 

 

ตารางที่ 4.2.2 สรุปปริมาณของทักษะที่ปรากฏในหัวข่าวและความน าของข่าวแต่ละชิ้นใน
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

บทบาทหน้าที่ของผู้น า 
มติชน ไทยรัฐ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ทักษะด้านการควบคุมฯ 36 27.07 81 35.37 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 21 15.79 53 23.14 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ 14 10.53 23 10.13 

4. ทักษะด้านการต่อรอง 10 7.52 10 4.37 

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 42 31.58 33 14.41 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 4 3.01 20 8.73 

7. ทักษะด้านสติปัญญา 6 4.51 9 3.93 

รวม 133 100.00 229 100.00 
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ภาพที่ 4.2.1 เปรียบเทียบปริมาณของทักษะที่ปรากฏในหัวข่าวและความความน าของข่าวแต่ละชิ้นใน
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของทักษะด้านต่างๆ ที่สะท้อนบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏใน
หัวข่าวและความน าข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า หนังสือพิมพ์
มติชน ปรากฏข้อความที่สะท้อนทักษะด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 133 ครั้ง สะท้อนทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.58 ของปริมาณทักษะทั้งหมด รองลงมาคือทักษะด้านการควบคุมและจัด
ระเบียบในสังคมคือร้อยละ 27.07 ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรงร้อยละ 15.79 ทักษะด้านพิธีการ
ยอมรับของสมาชิกในสังคมร้อยละ 10.53 ทักษะด้านการต่อรองร้อยละ 7.52 ทักษะด้านสติปัญญา
ร้อยละ 4.51 และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ร้อยละ 3.01 ตามล าดับ  

ขณะที่หัวข่าวและความน าข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฏข้อความที่
สะท้อนบทบาททั้งสิ้น 229 ครั้ง สะท้อนทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคมมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 35.37 ของปริมาณทักษะทั้งหมด รองลงมาคือทักษะด้านการใช้ความรุนแรงร้อยละ 
31.58 ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อร้อยละ 31.58 ทักษะด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคมร้อยละ 
10.04 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ร้อยละ 8.73 ทักษะด้านการต่อรองร้อยละ 4.37 และทักษะด้าน
สติปัญญาร้อยละ 3.93 ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ จากภาพที่ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้านทักษะที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและ
ความน าข่าวหน้า 1 ซึ่งสะท้อนบทบาทความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอทักษะด้านการควบคุมมากกว่ามติชนร้อยละ 8.30, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอ
ทักษะด้านการใช้ความรุนแรงมากกว่ามติชนร้อยละ 7.35, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอทักษะด้านพิธีการ
ยอมรับมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 0.40, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอทักษะด้านการต่อรองมากกว่าไทยรัฐ
ร้อยละ 3.15, หนังสือ พิมพ์มติชนเสนอทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 17.17, 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มากกว่ามติชนร้อยละ 5.72 และหนังสือพิมพ์มติชน
เสนอทักษะด้านสติปัญญามากกว่าไทยรัฐร้อยละ 0.58 

 
ตัวอย่าง 
1. ทักษะด้านการควบคุมฯ – มติชน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2557 
หัวข่าว – ‘อุดมเดช’ รับไม้ต่อ ‘บิ๊กตู’่-โปรดเกล้า-ย้ายทหาร 1,092 นาย 
หัวข่าวรอง – โชยคุมทัพ 1 ลูกจ๊อดรอง วลิต พล.อ.-ต๊อก บก.สส. – ปูจี้นายกท าตาม

สัญญา – ครม.ใส่ชุดพระราชทาน – ‘ปนัดดา’ โชว์ราคาไมค์ 
ความน าข่าว – ‘หม่อมอุ๋ย’ อุ้มพระเข้าท างาน รปภ. นายกฯ ตรวจเข้ม ‘ท าเนียบ’ 

สั่ง ครม. แต่งชุดพระราชทานประชุมนัดแรก เปลี่ยนใช้ตึกสันติไมตรีแทน อ้างตึกสีไม่แห้ ง – ‘บิ๊กตู่’ 
ประชุม ทบ. ก่อนเกษียณ ย้ าให้ยอมรับ ผบ.ทบ. คนใหม่ – ‘ปนัดดา’ แจงซื้อไมค์หรู อ้างเอกสารไม่
ผ่านตา – ด้าน ‘ปู’ จี้ ‘บิ๊กตู’่ ท าตามสัญญาประชาชน 

2. ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2558 
หัวข่าว – เล่นวินัย-เด้งทันที – ฟัน ขรก. – คนไม่ผ่านประเมิน 
หัวข่าวรอง – บิ๊กตู่สั่ง ก.พ.-ก.พ.ร. รื้อเกณฑ์ใหม่ กรธ.แบไต๋-เปิดทาง ‘ส.ว.หน้าเดิม’ 

‘วิลาศ’ ฉะ ‘ชายหมู’ หลบไปอยู่ดอย 
ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู’่ ไล่เค้นผลงานข้าราชการ-พนักงาน รสก.-อปท. สั่ง ก.พ. และ

ก.พ.ร. รื้อเกณฑ์ประเมินผลงานใหม่ มีคาดโทษ ใครไม่ผ่านประเมินเจอฟันทั้งวินัย-ติดสนับก้น เด้ง
ทันท ีสมช. ยังคงมาตรการเข้มช่วงกิจกรรมส าคัญ ค้าน กรธ. ตอกย้ าเอาแน่นายกฯคนนอก คุยเนื้อหา
เน้นๆ กระชับสั้นกว่าฉบับ “บวรศักดิ์” ... 

3. ทักษะด้านพิธีการยอมรับฯ – มติชน ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
หัวข่าว – เร่งปกป้องเสรีภาพวิชาการ ฮือจี้ ทปอ. 
หัวข่าวรอง – ‘201 อจ.’ ลุยอธิการ ‘วิษณุ’ ชี้กมธ. รธน. ไม่เอาเลือก ‘นายก’ ตร.

รวบแม่น้องเกด 
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ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู่’ บินร่วมถกอาเซียน-เกาหลีที่ปูซาน เสียงค้านยังตรึมไม่เอา
เลือกตรงนายกฯ กมธ. ปฏิรูป กม.ดัน กกต. งดแจกใบเหลือง-แดง ให้ศาลตัดสินแทน 

4. ทักษะด้านการต่อรอง – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
หัวข่าว – ‘บิ๊กตู’่ โล่งใจ ไร้คนต่อต้าน 
หัวข่าวรอง – โชว์ฝีมือผัดหมี่โคราช ‘ป๋า’ แนะปราบคนโกง ให้ตั้งศาลฉ้อราษฎร์ฯ 
ความน าข่าว – ระดมก าลังทหาร-ตร.นับพันคุ้มกันเข้ม “บิ๊กตู่” น าทีมลุย “พิมาย” 

ถก นบข. ยึด “โคราชโมเดล” ต้นแบบแก้ปัญหาข้าว-พืชผลเกษตรทั่วประเทศ  จั๊กจี้หูขอเปลี่ยนชื่อ 
“ข้าวลืมผัว” ออกลูกอ้อนเป็นลูกย่าโมอีสานขนานแท้ ก่อนโชว์ฝีมือ “เชฟตู่” ผัดหมี่ ครวญ 8 เดือน
มานี้นอนไม่หลับ สัญญาด้วยชีวิตแผ่นดินนี้แตกแยกอีกไม่ได้ คสช.ส่งทหารเจรจา “วรชัย” ถึงบ้าน...  

5. ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ – มติชน ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 
หัวข่าว – สปช.ชงแก้มาตรา 308 – อยู่ต่อ 2 ปี – ท้าท าประชามติชี้ขาด 
หัวข่าวรอง – ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง อปท. หนุนโละ ‘ก านัน’ บิ๊กตู่ย้อน พท. ท าค้น

เจ๊ง 15 พค. บิ๊กจิ๋วนัดแถลง ‘อารีพงศ’์ พ้นพลังงาน 
ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู่’ สวน พท. ลั่นท ารัฐประหารท าให้ชาวบ้านมั่นคงช่วยเหลือ

ตัวเองได้ เมิน ‘แม้ว’ ปาฐกถาแดนโสมขาว ชี้โลกรู้เองพูดจริงพูดเท็จ ‘บิ๊กจิ๋ว’ เปิดบ้าน 15 พ.ค. ให้
อวยพรวันเกิด-แถลงข่าว 

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
หัวข่าว – ‘บิ๊กตู’่ โล่งใจ ไร้คนต่อต้าน 
หัวข่าวรอง – โชว์ฝีมือผัดหมี่โคราช ‘ป๋า’ แนะปราบคนโกง ให้ตั้งศาลฉ้อราษฎร์ฯ 
ความน าข่าว – ระดมก าลังทหาร-ตร.นับพันคุ้มกันเข้ม “บิ๊กตู่” น าทีมลุย “พิมาย” 

ถก นบข. ยึด “โคราชโมเดล” ต้นแบบแก้ปัญหาข้าว-พืชผลเกษตรทั่วประเทศ  จั๊กจี้หูขอเปลี่ยนชื่อ 
“ข้าวลืมผัว” ออกลูกอ้อนเป็นลูกย่าโมอีสานขนานแท้ ก่อนโชว์ฝีมือ “เชฟตู่” ผัดหมี่ ครวญ 8 เดือน
มานี้นอนไม่หลับ สัญญาด้วยชีวิตแผ่นดินนี้แตกแยกอีกไม่ได้ คสช.ส่งทหารเจรจา “วรชัย” ถึงบ้าน...  

7. ทักษะด้านสติปัญญา – ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2557 
หัวข่าว – เลือกแล้ว 250 สปช. 
หัวข่าวรอง – ‘ประยุทธ์’ ยันดูจนตาแฉะ เตรียมจะทูลเกล้าฯ 2 ต.ค. บิ๊กป๊อกขี้ไม่มี 

ล็อกสเปก 
ความน าข่าว – “ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะถก คสช. ชุดใหญ่ 2 ชั่วโมง เคาะรายชื่อ 250 

สปช. แล้ว บอกนั่งดูชื่อจนตาแฉะ เฟ้นกับมือตัวเองแต่ยังอุบไต๋ปิดเป็นความลับ ส่ง สลค. ตรวจ
คุณสมบัติก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 2 ต.ค. โบ้ยพวกอกหักอย่ามาโทษ คสช. ... 
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4.3 ความเป็นผู้น าและคุณลักษณะท่ีปรากฏ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” ใช้แนวคิดของ ลิปปิทท์ (Lippitt) ซ่ึงแบ่งประเภทผู้น า
ตามลักษณะของการบริหารงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) ผู้น า
แบบเสรี (Laissez-faire leader) และผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) โดยแต่ละ
ประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3.1 

ตารางที่ 4.3.1 สรุปปริมาณข่าวที่มีการกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหัวข่าวและความน า 
และข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

รายการ 
มติชน  ไทยรัฐ  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข่าวที่ไม่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ ในหัวข่าวและความน า 83 45.11 50 28.74 

ข่าวทีม่ีการน าเสนอ แต่ไม่สะท้อนความเป็นผู้น า 32 17.39 24 13.79 

ข่าวทีม่ีการน าเสนอและสะท้อนความเป็นผู้น า 1 ลักษณะ 62 33.70 92 52.87 

ข่าวทีม่ีการน าเสนอและสะท้อนความเป็นผู้น า 2 ลักษณะ 7 3.80 8 4.60 

รวม 184 100.00 174 100.00 

 

ภาพที่ 4.3.1 เปรียบเทียบปริมาณข่าวที่ปรากฏ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหัวข่าวและความน า
ข่าว และปริมาณข่าวที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นผู้น าของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 
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จากภาพที่ 4.3.1 เมื่อพิจารณาจากปริมาณข่าวที่มีการกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏในหัวข่าวและความน าข่าว พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมี
ข่าวที่ไม่ปรากฏ พล.อ.ประยุทธ์ ในหัวข่าวและความน าข่าวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.11 ของ
จ านวนข่าวทั้งหมด รองลงมาคือข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ 1 ลักษณะคิดเป็นร้อย
ละ 33.70 ข่าวที่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ ในหัวข่าวและความน าข่าวแต่ไม่สะท้อนลักษณะความเป็น
ผู้น าคิดเป็นร้อยละ 17.39 และข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ 2 ลักษณะคิดเป็นร้อย
ละ 3.80 ตามล าดับ 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ 1 
ลักษณะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.87 ของจ านวนข่าวทั้งหมด รองลงมาคือข่าวที่ไม่ปรากฏพล.อ.
ประยุทธ์ ในหัวข่าวและความน าข่าว คิดเป็นร้อยละ 28.74 ข่าวที่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ ในหัวข่าว
และความน าข่าวแต่ไม่สะท้อนความเป็นผู้น าคิดเป็นร้อยละ 13.79 และข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น า
ของพล.อ.ประยุทธ์ 2 ลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 4.60 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ จากภาพที่ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณข่าวที่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในหัวข่าวและความน าข่าว และปริมาณข่าวที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นผู้น าของหนังสือพิมพ์
มติชนและไทยรัฐ พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนมีข่าวที่ไม่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหัวข่าว
และความน าข่าวมากกว่าไทยรัฐ ร้อยละ 16.37 หนังสือพิมพ์มติชนมีข่าวที่ปรากฏพล.อ.ประยุทธ์ ใน
หัวข่าวและความน าข่าวแต่ไม่สะท้อนความเป็นผู้น ามากกว่าไทยรัฐ ร้อยละ 3.60 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ 1 ลักษณะมากกว่ามติชน ร้อยละ 19.17 และ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีข่าวที่สะท้อนความเป็นผู้น าของพล.อ.ประยุทธ์ 2 ลักษณะมากกว่ามติชน ร้อยละ 
0.80 

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์เฉพาะข่าวที่มีการกล่าวถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในหัวข่าวและความน าและสะท้อนลักษณะความเป็นผู้น า โดยหนังสือพิมพ์มติชนมีทั้งสิ้น 69 
ชิ้นข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีทั้งสิ้น 100 ชิ้นข่าว พบว่าปรากฏคุณลักษณะและความเป็นผู้น า โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3.2 
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ตารางที่ 4.3.2 สรุปปริมาณของคุณลักษณะและลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

ประเภทและคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
มติชน  ไทยรัฐ  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การน าเสนอและสะท้อนความเป็นผู้น า 1 ลักษณะ     

1.1 ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian)  54 78.27 86 86.00 

 

 

 

 

1. ใช้อ านาจตลอดเวลา 13 18.57 39 28.68 

2. รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่งการตาม
อารมณ์ 

35 50.00 59 43.39 

3. สั่งการจากเบื้องบน 20 28.57 32 23.53 

4. ข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน 0 0.00 0 0.00 

5. ผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการ
แบ่งงาน 

0 0.00 1 0.74 

6. ประธานมักพูดคนเดียว 2 2.86 5 3.68 

1.2 ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire leader) 1 1.45 0 0.00 

 

 

 

 

1. ไม่มีความริเริ่ม 0 0.00 0 0.00 

2. ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการ 1 100.00 0 0.00 

3. ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์แน่นอน 0 0.00 0 0.00 

4. ไม่มีการประเมินผลงาน 0 0.00 0 0.00 

1.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) 7 10.14 6 6.00 

 

 

 

 

1. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด  0 0.00 1 16.67 

2. จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมาย ตาม
ความเหมาะสม 

3 37.50 4 66.67 

3. รับฟังความคิดเห็น/ประสานงาน/ทีม 5 62.50 1 16.67 
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2. การน าเสนอและสะท้อนความเป็นผู้น า 2 ลักษณะ     

2.1 ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย - ผู้น าแบบเสรี 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

1. ใช้อ านาจตลอดเวลา 0 0.00 0 0.00 

2. รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่งการตาม
อารมณ์ 

0 0.00 0 0.00 

3. สั่งการจากเบื้องบน 0 0.00 0 0.00 

4. ข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน 0 0.00 0 0.00 

5. ผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการ
แบ่งงาน 

0 0.00 0 0.00 

6 ประธานมักพูดคนเดียว 0 0.00 0 0.00 

 1. ไม่มีความริเริ่ม 0 0.00 0 0.00 

2. ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการ 0 0.00 0 0.00 

3. ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์แน่นอน 0 0.00 0 0.00 

4. ไม่มีการประเมินผลงาน 0 0.00 0 0.00 

2.2 ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย - ผู้น าแบบประชาธิปไตย 7 10.14 8 8.00 

 

 

 

 

1. ใช้อ านาจตลอดเวลา 4 20.00 3 15.00 

2. รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่งการตาม
อารมณ์ 

5 25.00 6 30.00 

3. สั่งการจากเบื้องบน 4 20.00 1 5.00 

4. ข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน 0 0.00 0 0.00 

5. ผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการ
แบ่งงาน 

0 0.00 0 0.00 

6. ประธานมักพูดคนเดียว 0 0.00 1 5.00 

 1. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด  0 0.00 2 10.00 
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2. จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมาย ตาม
ความเหมาะสม 

5 25.00 6 30.00 

3. รับฟังความคิดเห็น/ประสานงาน/ทีม 2 10.00 1 5.00 

2.3 ผู้น าแบบเสรี - ผู้น าแบบประชาธิปไตย 0 0.00 0 0.00 

 1. ไม่มีความริเริ่ม 0 0.00 0 0.00 

2. ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการ 0 0.00 0 0.00 

3. ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์แน่นอน 0 0.00 0 0.00 

4. ไม่มีการประเมินผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

1. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด  0 0.00 0 0.00 

2. จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมาย ตาม
ความเหมาะสม 

0 0.00 0 0.00 

3. รับฟังความคิดเห็น/ประสานงาน/ทีม 0 0.00 0 0.00 

 
ภาพที่ 4.3.2 เปรียบเทียบลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนและ

ไทยรัฐ 
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  จากภาพที่ 4.3.2 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะและแบบของผู้น าที่ปรากฏในพาดหัวข่าว
หน้า 1 และความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ ที่เสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า
หนังสือพิมพ์มติชน ปรากฏผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.27 ของประเภทผู้น า
ทั้งหมด ปรากฏผู้น าแบบผู้น าแบบประชาธิปไตยร้อยละ 10.14 ปรากฏผู้น าแบบผู้น าแบบเสรีร้อยละ 
1.45 ปรากฏผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ประชาธิปไตยร้อยละ 10.14  

ขณะที่พาดหัวข่าวหน้า 1 และความน าของข่าวชิ้นนั้นๆ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ปรากฏผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.00 ของประเภทผู้น าทั้งหมด ปรากฏผู้น า
แบบประชาธิปไตยคิดเป็นร้อยละ 6.00 ปรากฏผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ผู้น าแบบประชาธิปไตยร้อยละ 
8.00 

จากภาพที่ 4.3.2 สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผู้น าที่ปรากฏ พบว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอความเป็นผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากกว่ามติชนร้อยละ 7.73,หนังสือพิมพ์   
มติชนเสนอความเป็นผู้น าแบบเสรีมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 1.45, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอความเป็น
ผู้น าแบบประชาธิปไตยมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 4.14, หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับเสนอความเป็นผู้น าแบบ
อัตตาธิปไตย- ผู้น าแบบเสรีในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 0.00, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอความเป็นผู้น า
แบบอัตตาธิปไตย-ผู้น าแบบประชาธิปไตยมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 2.14, และหนังสือพิมพ์ไทยสองฉบับ
เสนอความเป็นผู้น าแบบเสรี-ผู้น าแบบประชาธิปไตยในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 0.00 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน ปรากฏความเป็นผู้น า 4 ลักษณะ คือ1.ผู้น าแบบ
อัตตาธิปไตย 2.ผู้น าแบบเสรี 3.ผู้น าแบบประชาธิปไตย และ 4.ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ประชาธิปไตย 
และเม่ือพิจารณารายลักษณะ จะพบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับน าเสนอคุณลักษณะของความเป็นผู้น า 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.3.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.3.3 คุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ถูกน าเสนอพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการ
ตามอารมณ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏ รองลงมาคือ
คุณลักษณะแบบการสั่งการจากเบื้องบนร้อยละ 28.57 คุณลักษณะแบบใช้อ านาจตลอดเวลาร้อยละ 
18.57 คุณลักษณะแบบประธานพูดคนเดียวร้อยละ 2.86 และไม่ปรากฏคุณลักษณะแบบข้อเสนอ
ต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน และคุณลักษณะแบบผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการแบ่งงาน 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการ
ตามอารมณ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.39 รองลงมาคือคุณลักษณะแบบใช้อ านาจตลอดเวลาร้อยละ 
28.68 คุณลักษณะแบบสั่งการจากเบื้องบนร้อยละ 23.53 คุณลักษณะแบบประธานมักพูดคนเดียว
ร้อยละ 3.68 คุณลักษณะแบบผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการแบ่งงานร้อยละ 0.74 และไม่ปรากฏ
คุณลักษณะแบบข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน 

สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยที่ถูกน าเสนอ 
พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะด้านการใช้อ านาจตลอดเวลามากกว่ามติชน ร้อยละ 
10.11, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอคุณลักษณะด้านรู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการตามอารมณ์ฯ
มากกว่าไทยรัฐ ร้อยละ 6.61, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอคุณลักษณะด้านสั่งการจากเบื้องบนมากกว่า
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ไทยรัฐ ร้อยละ 5.04, หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับน าเสนอคุณลักษณะด้านการท างานหลายขั้นตอนใน
สัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 0.00, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะด้านผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ไม่มีการแบ่งงานมากกว่ามติชน ร้อยละ 0.74 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะด้านการพูดคน
เดียวของประธานมากกว่ามติชน ร้อยละ 0.82 

 
ภาพที่ 4.3.4 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบเสรีที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน

และไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.3.4 คุณลักษณะของผู้น าแบบเสรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูก

น าเสนอพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมีการน าเสนอผู้น าประเภทนี้ 1 ชิ้นข่าว โดยปรากฏคุณลักษณะแบบ
ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ขณะทีห่นังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีการน าเสนอ
ผู้น าประเภทแบบเสรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ภาพที่ 4.3.5 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบประชาธิปไตยที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.3.5 คุณลักษณะของผู้น าแบบประชาธิปไตยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ถูกน าเสนอพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอคุณลักษณะแบบรับฟังความคิดเห็น/
ประสานงาน/ทีม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของคุณลักษณะที่ปรากฏ รองลงมาคือคุณลักษณะ
แบบจัดสรรแบ่งงานและมอบหมายตามความเหมาะสมร้อยละ 37.50 และไม่ปรากฏคุณลักษณะแบบ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิด 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอคุณลักษณะแบบจัดสรรแบ่งงานและมอบหมาย
ตามความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคุณลักษณะที่ปรากฏ รองลงมาคือ
คุณลักษณะแบบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิด ร้อยละ 16.67 และคุณลักษณะแบบรับฟังความ
คิดเห็น/ประสานงาน/ทีม ร้อยละ 16.67  

สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบประชาธิปไตยที่ถูกน าเสนอ 
พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะแบบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิดมากกว่ามติชนร้อยละ 
16.67, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะด้านจัดสรรแบ่งงานและมอบหมายงานตามความ
เหมาะสมมากกว่ามติชนร้อยละ 29.17 และหนังสือพิมพ์มติชนเสนอคุณลักษณะแบบรับฟังความ
คิดเห็น/ประสานงาน/ทีม มากกว่าไทยรัฐร้อยละ 45.83 
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ภาพที่ 4.3.6 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ประชาธิปไตยที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 
ของหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ 

 
จากภาพที่ 4.3.6 คุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ประชาธิปไตยของ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกน าเสนอพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงผู้
เดียว/สั่งการตามอารมณ์ของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของคุณลักษณะที่ปรากฏ 
คุณลักษณะแบบจัดสรรแบ่งงานมอบหมายตามความเหมาะสมของผู้น าแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 
25.00 คุณลักษณะแบบใช้อ านาจตลอดเวลาของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย ร้อยละ 20.00 คุณลักษณะ
แบบสั่งการจากเบื้องบนของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย ร้อยละ 20.00 คุณลักษณะแบบรับฟังความ
คิดเห็น/ประสานงาน/ทีมของผู้น าแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 10.00 โดยไม่ปรากฏคุณลักษณะแบบ
ข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน ประธานมักพูดคนเดียว และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิด 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว/สั่งการ
ตามอารมณ์ของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของคุณลักษณะที่ปรากฏ คุณลักษณะ
แบบจัดสรรแบ่งงานและมอบหมายตามความเหมาะสมของผู้น าแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 30.00 
คุณลักษณะแบบใช้อ านาจตลอดเวลาของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย ร้อยละ 15.00 คุณลักษณะแบบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิดของผู้น าแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 10.00 คุณลักษณะแบบสั่งการจาก
เบื้องบนของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย ร้อยละ 5.00 คุณลักษณะแบบประธานมักพูดคนเดียวของผู้น า
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แบบอัตตาธิปไตย ร้อยละ 5.00 คุณลักษณะแบบรับฟังความคิดเห็น/ประสานงาน/ทีมของผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย ร้อยละ 5.00 และไม่ปรากฏคุณลักษณะแบบข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน และ
ผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการแบ่งงาน 

สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย-ประชาธิปไตยที่
ถูกน าเสนอ พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนเสนอคุณลักษณะแบบใช้อ านาจตลอดเวลามากกว่าไทยรัฐร้อย
ละ 5.00, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงผู้เดียว/สั่งการตามอารมณ์มากกว่า 
มติชนร้อยละ 5.00, หนังสือพิมพ์มติชนเสนอคุณลักษณะแบบสั่งการจากเบื้องบนมากกว่าไทยรัฐร้อย
ละ 15.00, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะแบบประธานมักพูดคนเดียวมากกว่ามติชนร้อยละ 
5.00, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะแบบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิดมากกว่ามติชนร้อยละ 
10.00, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอคุณลักษณะแบบจัดสรรแบ่งงานและมอบหมายงานตามความ
เหมาะสมมากกว่ามติชนร้อยละ 5.00, หนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอคุณลักษณะแบบรับฟังความ
คิดเห็น/ประสานงาน/ทีมมากกว่าไทยรัฐร้อยละ 5.00 ขณะที่ทั้งสองฉบับไม่เสนอคุณลักษณะแบบ
ข้อเสนอต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอน และผู้ช่วยคือผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีการแบ่งงาน 

 

ตัวอย่าง (หนังสือพิมพ์มติชน) 

1) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) - ฉบับ
วันที่ 3 กันยายน 2557 

หัวข่าว – ‘บิ๊กตู’่ ลดบทบาท ‘คสช.’ – ชู ‘สโลแกน’ – ท าก่อนท าจริงเสร็จปี 58 

หัวข่าวรอง – ไม่ก าหนดเวลางานจบสั่งเลิกเสวนา ‘ยุติธรรม’ ธาริตโต้ปมสมัคร   
สรรหา สรุปชิง สปช. 6.7 พันราย ม.มหิดล ถก ‘รัชตะ’ ควบ 

ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู่’ เล็งลดบทบาท คสช. ขอคุมมั่นคงไม่ก้าวก่าย ครม. ลั่น รบ.
ยึดหลัก ‘ท าก่อน ท าจริง มีผลส าเร็จปี 58’ 

- “‘บิ๊กตู่’ เล็งลดบทบาท คสช. ขอคุมมั่นคงไม่ก้าวก่าย ครม.” สะท้อนคุณสมบัติข้อ 
“ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญ รู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียว ทุกอย่างออกจากตัวเองฯ” และข้อ “สั่งการจาก
เบื้องบน” 

2) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire leader) – ฉบับ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
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หัวข่าว – ปล่อยแม่มือโพสต์หมื่น ล. ลูก ‘รินดา’ วอน 

หัวข่าวรอง – ลุ้น ‘แจ๊ด’ กลับบ้าน 13 กค. เฉลิมร้องค้านวิชา-ปปช. ไก่อูปัดดึง 14 
นศ. ออกจอ กลัวครหาลวงเด็กไปฆ่า 

ความน าข่าว – นายกฯ เมิน ‘มาร์ค’ เชิญขึ้นเวที ศปป.แจงปฏิรูป – ‘ไก่อู’ กลัว
ครหาหลอกเด็กไปฆ่า หากดึง น.ศ. ร่วมรายการ – ลูกสาวมือโพสต์วอนปล่อยแม่ 

“นายกฯ เมิน ‘มาร์ค’ เชิญขึ้นเวที ศปป.แจงปฏิรูป” สะท้อนคุณสมบัติข้อ “ท างาน
โดยไม่ค านึงถึงหลักการ มักไม่ยุ่งกับใคร ผู้บังคับบัญชาจะท าอะไรก็ได้” 

3) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) 
– ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

หัวข่าว – ‘กรธ.’ เคาะแล้ว 20 กลุ่ม – ที่มา สว.จบ – ไร้ข้อห้าม ‘สภาผัวเมีย’ 

หัวข่าวรอง – วาระ 5 ปี เป็นได้หนเดียว รบ.โชว์  1 ปีลุยประชารัฐ ศาลสั่ง กปปส. 
ชดใช้ 9 แสน ชัตดาวน์มหาดไทย-ปค. 

ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู่’ น าแถลงผลงาน รบ. 1 ปี เดินหน้าประชารัฐ ‘บิ๊กป๊อก’ คาด
โทษพ้ืนที่ใดมียาเสพติด นายอ าเภอผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบ กรธ. เคาะที่มา ส.ว. 20 กลุ่ม 

“‘บิ๊กตู่’ น าแถลงผลงาน รบ.1 ปี เดินหน้าประชารัฐ” สะท้อนคุณสมบัติข้อ 
“ประสานงานอย่างจริงจังและเต็มใจ ท างานเป็นทีม” 

4) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนคุณสมบัติของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยกับผู้น า
แบบประชาธิปไตย – ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 

หัวข่าว – นายกฯ สั่งตั้งศูนย์อ าเภอท่ัวปท. – ลุยประชารัฐ 

หัวข่าวรอง – ลั่น นอภ.ต้องรู้ทุกเรื่อง กรธ.แย้ม 3 สูตรที่มา ส.ว. 

ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู’่ หวังแม่น้ า 5 สายร่วมก าหนดแผนงาน ตั้งกรรมการขับเคลื่อน
โครงสร้าง 

“นายกฯ สั่งตั้งศูนย์อ าเภอทั่วปท. – ลุยประชารัฐ” สะท้อนคุณสมบัติข้อ “สั่งการ
จากเบื้องบน” ของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 

“หวังแม่น้ า 5 สายร่วมก าหนดแผนงาน ตั้งกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้าง” สะท้อน
คุณสมบัติข้อ “จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายตามความเหมาะสม” ของผู้น าแบบประชาธิปไตย 
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ตัวอย่าง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 

1) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนคุณสมบัติของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย – ฉบับ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 

หัวข่าว – นายกฯ สั่งตั้งศูนย์อ าเภอท่ัวปท. – ลุยประชารัฐ 

หัวข่าวรอง – ลั่น นอภ.ต้องรู้ทุกเรื่อง กรธ.แย้ม 3 สูตรที่มา ส.ว. 

ความน าข่าว – ‘บิ๊กตู’่ หวังแม่น้ า 5 สายร่วมก าหนดแผนงาน ตั้งกรรมการขับเคลื่อน
โครงสร้าง 

“นายกฯ สั่งตั้งศูนย์อ าเภอทั่วปท. – ลุยประชารัฐ” สะท้อนคุณสมบัติข้อ “สั่งการ
จากเบื้องบน” ของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 

“หวังแม่น้ า 5 สายร่วมก าหนดแผนงาน ตั้งกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้าง” สะท้อน
คุณสมบัติข้อ “จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายตามความเหมาะสม” ของผู้น าแบบประชาธิปไตย 

2) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนคุณสมบัติของผู้น าแบบประชาธิปไตย – ฉบับ
วันที่ 29 มีนาคม 2558 

หัวข่าว – ปชป.จากเละ-ม.44 ย้อนยุค ! พท.ซัดยิ่งเบ็ดเสร็จ 

หัวข่าวรอง – สนช.-สปช. ดาหน้าหนุน ‘ปู’ โต้ ‘บิ๊กตู’่ ปมค้ามนุษย ์

ความน าข่าว – “ประยุทธ์” มอบ “วิษณุ” แม่งานร่างกฎเหล็ก ตีกรอบอ านาจ ม.44 
รธน.ชั่วคราวก่อนเลิกอัยการศึก 

 ““ประยุทธ์” มอบ “วิษณุ” แม่งานร่างกฎเหล็ก ตีกรอบอ านาจ ม.44 รธน.ชั่วคราว
ก่อนเลิกอัยการศึก” สะท้อนคุณสมบัติข้อ “จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายตามความเหมาะสม”  

3) หัวข่าวและความน าข่าวที่สะท้อนคุณสมบัติของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยกับผู้น า
แบบประชาธิปไตย – ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2557 

หัวข่าว – บิ๊กตู่ยอมรับ อาจปรับลดกฎอัยการศึก 

หัวขา่วรอง – แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ให้แม่ทัพ 1 สรุปเพื่อเสนอ คสช. 

ความน าข่าว – “ประยุทธ์” แจ้งกลางวงประชุม คสช. ชุดใหญ่ รอแบ่งงาน 5 รอง
นายกฯ หลังน า ครม. ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ฯ ก าชับเร่งผลักดันภารกิจส าคัญ  สั่ง มทภ.1 สแกน
สถานการณ์ก่อนทบทวนใช้กฎอัยการศึก ยืนยันไม่ตีกรอบเวลา ครม. ไม่อยากให้เกิดแรงกดดัน 
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“สั่ง มทภ.1 สแกนสถานการณ์ก่อนทบทวนใช้กฎอัยการศึก” สะท้อนคุณสมบัติข้อ 
“สั่งการจากเบื้องบน” ของผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 

““ประยุทธ์” แจ้งกลางวงประชุม คสช. ชุดใหญ่ รอแบ่งงาน 5 รองนายกฯ หลังน า 
ครม. ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ฯ” สะท้อนคุณสมบัติข้อ “จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายตามความ
เหมาะสม” ของผู้น าแบบประชาธิปไตย 
 
ผลการศึกษาส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ที่มีต่อบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น า
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
4.4 ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวการเมืองในหน้า 1 โดยในที่นี้เลือกศึกษาพาดหัวข่าวและความ
น าข่าว และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth 
interview) บุคลากรในกองบรรณาธิการผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าเสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา โดยแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การน าเสนอข่าวการเมือง, บทบาท
หน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ที่ถูก
น าเสนอโดยหนังสือพิมพ์ 

บุคลากรข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ประกอบด้วย 
- นายจ าลอง ดอกปิก บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์มติชน 
- นายจตุรงค์ ปทุมมานนท์ หัวหน้าโต๊ะข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน 
- น.ส.อรวรรณ หมอยาดี ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน  
- นายอนุชา ทองเติม ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน 
บุคลากรของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกอบด้วย 
- นายอนุสรณ์ จิตต์ชื่นโชติ หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- นายสุทธา พิมาลัย รีไรเตอร์ข่าวการเมือง หน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
- น.ส.สุพิศ สุจินตะกูล ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
- นายศิวดุล หมันงะ ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
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โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

4.4.1 ด้านแนวทางการน าเสนอข่าวการเมือง  
การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์เชิง

ปริมาณในงานวิจัยชิ้นนี้ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ เนื้อที่การน าเสนอข่าวการเมือง

จึงมสีัดส่วนเท่าๆ กับข่าวประเภทอ่ืนๆ 
2) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวอย่างสั้น กระชับ ด้วยความระมัดระวัง เพราะหาก

เกิดข้อผิดพลาดอาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้ 
3) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการคัดเลือกประเด็นการน าเสนอ ต้องต่อเนื่องจากข่าวที่

เสนอไปแล้วเพ่ือสะท้อนถึงความก้าวหน้าของเหตุการณ์ 
4) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการเสนอข่าวโดยยึดข้อเท็จจริง เน้นประเด็นที่มีความส าคัญ

ต่อประชาชน โดยประเด็นที่น าเสนอต้องมีความน่าสนใจ มีอิทธิพลต่อประชาชน และประเด็นนั้นต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในหัวข่าวและความน าข่าว เช่น 
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เพ่ือให้เกิดช่องไฟสวยงาม น่ามอง 

 
“สิ่งส าคัญหนึ่งในการเสนอข่าวไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตาม คือต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก 
เสนอตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นหลัก แต่ในแง่ของการพูดคุย ประสาน ขอความ
เข้าใจหรือขอร้องสื่อนั้น เป็นเรื่องของผู้บริหาร เป็นการคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ แต่ใน
แง่ของการท างาน บทบาทหน้าที่ของผู้สื่อข่าว แน่นอนว่าต้องเสนอข่าวตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น” (สุพิศ สุจินตะกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 
2559) 
 
“ช่วงแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่ง การเสนอข่าวจึงค่อนข้างให้รายละเอียด
มากพอสมควร เกือบจะทุกค าพูดเลยที่ต้องลง แต่พอช่วงหลังๆ ต้องดูคุณค่าของข่าว 
หากไม่ใช่ประเด็นหลักหั่นทิ้งโดยไม่กระทบเนื้อหลักในแต่ละวัน” (สุทธา พิมาลัย    
รีไรเตอร์ไทยรัฐ สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2559) 
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“ไทยรัฐมีนโยบายอย่างหนึ่ง การพาดหัวนอกจากความกระชับของเนื้อความแล้ว ยัง
ต้องสวยงามน่ามอง ไม่แน่นหรือหลวมไป - เพราะถ้าเราไม่มีเครื่องหมายตกใจ 
ตัวอักษรจะกว้างข้ึนและล้นกรอบ”  
“ไทยรัฐให้ความส าคัญกับข่าวการเมือง แต่เราไม่ใช่หนังสือเชิงคุณภาพด้านการเมือง
โดยตรง แต่ประเด็นทุกประเด็น ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการเมืองมี เราก็มี เพราะเรามี
พ้ืนที่น าเสนอข้างในเล่มพอเพียง ซึ่งทุกประเด็นการเมืองจะรวมเป็นหนึ่งข่าว โดยจะ
ก าหนดไว้ว่าทุกวันข่าวการเมืองต้องมีหัว อย่างน้อยก็ต้องเป็นหัวข่าวรอง หรือบาง
วันเป็นประเด็นดีๆ ก็เอามาข้ึนหัวใหญ่” 
“โปรยข่าวก็เหมือนกับชื่อเมนูอาหาร มีเกือบครบทุกประเด็นที่มีสาระส าคัญ โปรย
จึงเหมือนกับเมนูว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ถ้าประชาชนสนใจรายละเอียดก็ค่อยไปเอา
รายละเอียดข้างใน” (อนุสรณ์ จิตต์ชื่นโชติ หัวหน้าข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ สัมภาษณ์ 4 
สิงหาคม 2559) 
 
การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ

ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือพิมพ์มติชนมองว่าหนังสือพิมพ์เป็นเวทีหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ท า

ให้หนังสือพิมพ์มติชนมีสัดส่วนของพ้ืนที่การเสนอข่าวการเมืองประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของหนังสือพิมพ์  

2) หนังสือพิมพ์มติชนมองว่าประเด็นข่าวการเมืองมีความส าคัญกับประชาชนมาก
ที่สุด โดยการเสนอข่าวการเมืองจะพิจารณาจากทิศทางการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ระบุไว้ในโรดแม็ปการบริหารประเทศ โดยให้ความส าคัญกับค ากล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ มากที่สุด 

3) หนังสือพิมพ์มติชนเน้นประเด็นข่าวที่มีความคืบหน้ามากที่สุดและส าคัญที่สุด 
กระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของสังคม โดยจะน าไปขึ้นพาดหัวข่าวหน้า 1  

4) หนังสือพิมพ์มติชนมีการน าเสนอข่าวการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ว่าสามารถแก้ปัญหาตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 

5) หนังสือพิมพ์มติชนให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและค าพูดของแหล่งข่าว
ที่มีความส าคัญ ไม่เน้นสีสันหรือบรรยากาศเท่าใดนัก 

6) ค าท่ีใช้ในพาดหัวและความน าข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน เป็นค าที่ไม่ฉูดฉาด 
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“เอกลักษณ์ของข่าวการเมืองมติชน เน้นเชิงตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะ ครม. เกือบทุกคน ทุกกระทรวง โดยเฉพาะรัฐบาลทหาร ต้องมีทิศทางใน
การตรวจสอบท่านว่า เข้ามาท างานนี้ ได้แก้ปัญหาตรงกับวัตถุประสงค์ในการท า
รัฐประหารได้จริงหรือไม่ ส าเร็จหรือเปล่า เรื่องการแก้ไขความขัดแย้งและการปฏิรูป
ประเทศตามที่ คสช. ก าหนดไว้ให้ประเทศสงบ สู่ความปรองดองด้วยยุทธศาสตร์ 20 
ปี ว่าท าได้จริงหรือเปล่า” (จตุรงค์ ปทุมมานนท์ สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2559) 
 
 “ข่าวการเมืองของมติชนส่วนใหญ่ไม่เน้นสีสัน จะเน้นแค่การกระท าและค าพูด
มากกว่า เพราะหัวสีกับขาวด าไม่เหมือนกัน อย่างไทยรัฐ นายกใส่เสื้อสีอะไร กิน
ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า ลงพ้ืนที่และท าอะไรบ้างเขาก็เอา แต่เราไม่ค่อยเน้น เอาแค่ว่าลง
พ้ืนที่ไหน พบปะประชาชนอย่างไร พอแล้ว” (อนุชา ทองเติม ผู้สื่อข่าวมติชน 
สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2559) 

 
“มันเป็นภาษาข่าว ที่มันใช้แทนค าอะไรสักอย่าง ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึก เพราะว่า
การพาดหัวมันจ ากัดโดยปริมาณค า เพราะฉะนั้นพาดหัวจะหาค ามาแทน ที่สื่อ
ความหมายได้ตรง... ความที่เราเป็นหนังสือขาว การใช้ค าของเราจะระมัดระวังไม่ใช้
ค าท่ีเป็นหัวสี แล้วก็ฉูดฉาดมากเกินไป เช่นการใช้ชื่อฉายาบ้าง การพยายามจะหาค า
ที่มันแทนค าได้ แทนอารมณ์ความรู้สึก หรือเป็นภาพสะท้อนในแต่ละเรื่อง”  
“ส่วนประเด็นข่าวหน้า 1 เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดและมีความคืบหน้ามากที่สุด 
หมายความว่ามันมีความสดใหม่ และมีเนื้อหาสาระท่ีน่าสนใจ มีผลกระทบต่อส่วนได้
ส่วนเสียของสังคม” (จ าลอง ดอกปิก บรรณาธิการข่าวมติชน สัมภาษณ์ 29 
กรกฎาคม 2559) 
 

4.4.2 ด้านบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏ 
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีหลักการในการน าเสนอที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมี

ลักษณะดังนี้ 
1) น าเสนอตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รายงานข่าวตามลักษณะที่เห็น 
2) จากการเป็นผู้น าที่มาจากทหาร มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือตอบโต้ทุกประเด็น 

ตอบทุกค าถามด้วยตัวเอง 
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3) สื่อมีส่วนท าให้เกิดลักษณะของบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี โดยการใช้ภาษา
ในการอธิบายอารมณ์ขณะให้สัมภาษณ์ ซึ่งการใช้ภาษาเหล่านี้เป็นตัวช่วยสะท้อนบทบาทหน้าที่ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
“ตัวบุคลิกภาพของผู้น าแต่ละคนมากกว่า เราเป็นแค่ตัวสะท้อนภาพ เป็นคนฉาย
ภาพก็ว่ากันตามเนื้อผ้า สมมติว่าวันนี้นายกฯ ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ด้วยน้ าเสียงที่ไม่
ค่อยพอใจ เราก็น าเสนอตามความเป็นจริง มองว่าเป็นการรายงานข้อเท็จจริง
มากกว่า... ถ้าใครก็ตามแสดงปฏิกิริยาอารมณ์อย่างนึง แต่เราไม่ได้รายงาน ก็เท่ากับ
ว่าละเว้นข้อเท็จจริงบางประการหรือบิดเบือนไป มันก็ไม่ตรงนักที่เราจะสื่อสารกับ
สังคม”  
“ด้วยความเป็นทหาร ท่านจะใช้ความเป็นทหารในการบริหารประเทศ ลักษณะเด่น
คือโต้ตอบประเด็นข่าวกับผู้สื่อข่าวทุกค าถาม ซึ่งผิดวิสัยกับนายกฯ บางคนที่เป็น  
พลเรือน อาจจะเลี่ยงในการไม่ตอบค าถามนักข่าว และยังเน้นการท างานแบบ
รวดเร็ว กระชับ ตามสไตล์ทหารเป็นหลัก (จตุรงค์ ปทุมานนท์ หัวหน้าโต๊ะข่าว
การเมืองมติชน สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2559) 
 
 “สื่อมีส่วนต่อการสร้างบทบาทและลักษณะของนายกขึ้นมาให้ผู้อ่านเกิดการรับรู้ 
คือนายกแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกัน โดยการใช้ภาษา หรือการอธิบายอารมณ์ขณะ
ให้สัมภาษณ์ มันก็สะท้อน เพราะตอนนี้ เราเข้าใจว่าสื่อโทรทัศน์ไม่กล้าน าเสนอใน
รูปแบบนี้ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีการเขียนถึง เช่น นายกให้สัมภาณ์ด้วยอารมณ์เกรี้ยว
กราด ใช้น้ าเสียงดุดัน มันจะมีค าอธิบายให้คนอ่านเข้าใจถึงอารมณ์ตอนให้สัมภาษณ์ 
แม้แต่ข่าวเขียนถึงว่า เกรี้ยวกราด พูดด้วยอารมณ์โกรธ” (อนุสรณ์ จิตต์ชื่นโชติ 
หัวหน้าข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ สัมภาษณ ์4 สิงหาคม 2559) 
 
“ถ้าศึกษาเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ มันเป็นอ านาจของนายกฯ สื่ออาจมีส่วนในการ
เสนอว่านายกฯ มีบทบาทด้านควบคุมสั่งการ แต่ไม่ใช่ส่วนส าคัญ...  นอกจากนี้ มอง
ว่าการเป็นรัฐบาลทหารไม่ได้ท าให้ภาพของทักษะด้านการควบคุมชัดเจนขึ้น นายกฯ 
เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เป็นลักษณะของผู้น า คือ ผู้น าทหารเก่าจะเป็นสไตล์นี้” (สุทธา 
พิมาลัย สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2559) 
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4.4.3 ด้านความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏ 
 1) การตอบค าถามผู้สื่อข่าวทุกประเด็น ไม่เปิดพ้ืนที่ให้กับสมาชิกคณะรัฐมนตรีคน

อ่ืนๆ สะท้อนความเป็นผู้น าที่มีอ านาจเด็ดขาด ซึ่งอาจเกิดผลเสียได้ 
 2) ด้วยลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินในแบบของทหาร ซึ่งอ านาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ที่

มีต าแหน่งสูงสุด ผู้ที่มีต าแหน่งรองลงมาจึงเหมือนผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3) ด้วยความเป็นทหารและเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทุกอย่างจึงถูกสั่งการ

จากเบื้องบน หากไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดความไม่พอใจ 
 4) ลักษณะการใช้อ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอ านาจเบ็ดเสร็จ 

 
“การตอบโต้ทุกประเด็นบางครั้งจะเป็นผลเสีย เหมือนลงมาคลุกกับทุกเรื่อง เอา
ประเด็นทุกอย่างมาเป็นความขัดแย้ง จะตอบโต้ทุกเรื่องซึ่งบางเรื่องไม่จ าเป็นต้อง
ตอบก็ได้ เพราะจะลดภาพความเป็นผู้น า” (จตุรงค์ ปทุมมานนท์ สัมภาษณ์ 15 
กรกฎาคม 2559) 
 
“เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน มีเอกลักษณ์ของความเป็นทหารสูง เป็นลักษณะ
ของความเป็นทหาร ทุบโต๊ะบ้าง ทุ่มโพเดี้ยมบ้าง นักการเมืองจะระมัดระวัง แต่ด้วย 
(ลักษณะของนายกฯ) ก็จะเป็นความเคยชินของสังคม” (จ าลอง ดอกปิก สัมภาษณ์ 
29 กรกฎาคม 2559) 
 
“ท่านมีความตั้งใจท างานแต่ชอบตอบโต้อย่างเฉียบพลัน เป็นผู้น าที่แคบไปหน่อยใน
แง่ของการโต้เถียงไม่ได้ คัดค้านไม่ได้ คิดว่าสื่อสะท้อนตัวตนนายกฯ ตรงนี้ คนที่อ่าน
ไทยรัฐทุกวันน่าจะมองออกว่านายกฯ มีบุคลิกอย่างไร... จากความเป็นทหารที่เด็ด
เดี่ยว เด็ดขาด สั่งแล้วต้องสนอง ถ้าไม่ได้ตามจุดประสงค์ก็จะมีอารมณ์ 
“ยุคนี้เป็นยุคของอ านาจรัฏฐาธิปัตย์ อ านาจเป็นของเขาคนเดียว กฎหมายทุกอย่างก็
ต้องใช้ระบบทหารเข้ามาจัดการ จัดระเบียบ ทุกคนต้องฟัง” (อนุสรณ์ จิตต์ชื่นโชติ 
สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2559) 
 
“ค าสั่งนายกฯ ก็คือค าสั่งตามกฎหมาย มีทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวมารองรับ มีอ านาจ
ตาม ม.44 อย่างที่เขาบอกว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์ สั่งอะไรมาก็ตามกฏหมาย” (สุทธา      
พิมาลัย สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2559) 
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จากการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคลากรในกองบรรณาธิการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอข่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น า
ของ พล.อ.ประยุทธ์ พบว่าหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีแนวทางการน าเสนอข่าวการเมืองแตกต่างกัน 
โดยหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ น าเสนอข่าวการเมืองมากกว่าข่าว
ประเภทอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ข่าวทั้งหมด โดยประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสีย
ของสังคมมากที่สุดจะถูกคัดเลือกไปเป็นพาดหัวข่าวหน้า 1 ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล เน้นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ใช้ถ้อยค าไม่ฉูดฉาดและไม่เน้นสีสันหรือบรรยากาศของ
ข่าวนั้นๆ  

ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ มีการน าเสนอ
ข่าวการเมืองโดยให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่เน้นที่บรรยากาศหรือสีสัน และประเด็น
ทางการเมืองซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน ส่วนพาดหัวข่าวนั้น นอกจากความกระชับได้ใจความแล้ว 
ยังเน้นความสวยงามของหัวข่าวรวมถึงความน าข่าว โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างเครื่องหมาย
อัศเจรีย์ (!) มาท าให้ช่องไฟมีความสวยงามน่ามอง 

ส่วนการเสนอด้านบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นั้น หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีแนวทางการน าเสนอที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเสนอตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น และยังยอมรับว่าจากการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารนั้น มีส่วนท าให้ลักษณะบทบาท
หน้าที่ที่ถูกน าเสนอ เป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก ซึ่งมีผลต่อลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏใน
ข่าวหน้า 1 โดยหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับต่างสะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าแบบ
อัตตาธิปไตยมากท่ีสุด  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่

ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของพาดหัวและความน าของข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหา
ข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้หนังสือพิมพ์มติชนเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวัน
เชิงคุณภาพ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ ศึกษาทั้งสิ้น 18 
เดือน ทั้งนี้ กระบวนการวิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์การจัดวาระ ประกอบด้วย 1.วัด
ปริมาณพ้ืนที่ข่าวที่ลงตีพิมพ์ 2.วิเคราะห์ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาข่าวของสื่อมวลชนตามทฤษฎีที่
ก าหนด และ 3.วิเคราะห์ประเภทของบทบาทและคุณลักษณะของผู้น าที่ปรากฏ 

การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน” แบ่งออกเป็น 3 เรื่องคือ 1.การวิเคราะห์
ด้านรูปแบบของข่าวหน้า 1 ที่ปรากฏ 2.ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏ และ 3.ความเป็นผู้น าและ
คุณลักษณะของผู้น าที่ปรากฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สาเหตุของการวิจัย เกิดจากการที่ผู้วิจัยสงสัยว่าสื่อมวลชนสะท้อนบทบาทหน้าที่
และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างไร หลังจากเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 กระทั่งเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 ขณะเดียวกัน 
นอกจากอ านาจในฐานะหัวหน้า คสช. ที่มีเครื่องมือคือประกาศฉบับที่ 97/2557 และประกาศ คสช. 
ฉบับที่ 103/2557 พล.อ.ประยุทธ์ ยังมี ม.44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 เป็นเครื่องมือใน
การใช้อ านาจ ซึ่งส่งผลให้สื่อมวลชนไม่สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเหมือนอย่าง
ที่เคยท าในรัฐบาลก่อนหน้า เมื่อเกิดข้อจ ากัดและกรอบการท างานที่ชัดเจนซึ่งก าหนดโดยผู้น าที่เข้ามา
ด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศ จึงต้องการทราบว่าสื่อมวลชนมีกระบวนการสื่อข่าวอย่างไร โดยอาศั ย
แนวคิดการจัดวาระข่าวสาร (Agenda setting) เป็นแนวทางศึกษาการท างานของสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ เหตุที่เลือกศึกษาหนังสือพิมพ์รายวัน เพราะเป็นสื่อที่มีอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอ่ืนอย่างวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และมีความเป็น
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ทางการมากกว่าสื่อออนไลน์ โดยเลือกศึกษาหนังสือพิมพ์รายวัน แบ่งเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ (Rotated sampling) ฉบับแรกที่เริ่มศึกษาคือฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น 358 ฉบับ และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1.1 การวิเคราะห์ด้านรูปแบบของข่าวหน้า 1 ที่ปรากฏ 
1) ปริมาณพื้นที่ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ 

จากการวัดพ้ืนที่หัวข่าวหน้า 1 ความน าของข่าว และภาพประกอบข่าวที่มี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏในภาพ ของข่าวการเมืองแต่ละชิ้นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
รายวันรวม 18 เดือน พบว่ามีข่าวหน้า 1 ทั้งหมด 358 ชิ้นข่าวเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 184 ชิ้นข่าว 
และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 174 ชิ้นข่าว ซึ่งการน าเสนอท่ีมากกว่าของหนังสือพิมพ์มติชน ตรงกับงานวิจัย
ของวรลักษณ์ อโนทัยสินทวี ที่หนังสือพิมพ์มติชนมีจ านวนชิ้นและพ้ืนที่ในการเสนอข่าวเกี่ยวกับ
นายกรัฐมนตรีมากที่สุด โดยกองบรรณาธิการมีหน้าที่เสมือนนายทวารข่าวสาร เป็นฝ่ายกลั่นกรอง
ข้อมูล ความส าคัญของประเด็นข่าวที่ได้รับจากผู้สื่อข่าวในแต่ละวัน ว่าประเด็นใดมีผลกระทบต่อสังคม
และประชาชนให้ความสนใจ ก็จะเลือกน าเสนอข่าวประเด็นนั้นในหน้าหนึ่ง  

เมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์มติชน เดือนที่มี
พ้ืนที่เสนอข่าวมากที่สุดคือเดือนมกราคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 รองมาคือ
เดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 6.99, เดือนพฤศจิกายน 2557 ร้อยละ 6.97 และเดือนที่มีพ้ืนที่น าเสนอ
น้อยที่สุดคือพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 4.01  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มากที่สุดคือเดือนตุลาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.84 ของพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 รองมาคือเดือน
พฤศจิกายน 2557 ร้อยละ7.47, เดือนมกราคม 2558 ร้อยละ 6.55 เดือนที่มีพ้ืนที่น าเสนอน้อยที่สุด
คือมกราคม 2558 ร้อยละ 3.64 

2) ด้านรูปแบบของพาดหัวข่าว 

เมื่อพิจารณาจากประเภทของพาดหัวข่าวหน้า 1 ของข่าวที่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนใช้การพาดหัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 96.74 ของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัวข่าวแบบแถวหน้ากระดานร้อยละ 
3.26 โดยไม่ปรากฏพาดหัวข่าวแบบอ่ืนๆ ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้พาดหัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.01 ของพาดหัวข่าวทั้งหมด พาดหัวแบบแถวหน้ากระดานร้อยละ 20.69 
และพาดหัวแบบอ่ืนๆ ร้อยละ 2.30 ตามล าดับอาจกล่าวได้ว่า หากพิจารณาจากหัวข่าวแล้ว 
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความหลากหลายในการพาดหัวข่าวมากกว่า เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ “หัวสี” 
ที่มีสภาพความเป็นทางการน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ “ขาวด า” อย่างมติชน โดยภาคภูมิ หรรนภา สรุปว่า 
หัวข่าวหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบ ทั้งขนาด รูปลักษณ์ ความกว้างของคอลัมน์ ซึ่งสามารถเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกับหนังสือพิมพ์แต่ละประเภท 

ด้านความส าคัญของพาดหัวข่าว พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์โดยเสนอในพาดหัวข่าวหลักมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 57.61 ของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัวข่าวรอง ร้อยละ 
35.33 พาดหัวข่าวย่อย ร้อยละ 3.80 และพาดหัวข่าวน าสาม ร้อยละ 3.26 ตามล าดับ ขณะที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพาดหัวข่าวรองมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 44.25 ของประเภทความส าคัญของพาดหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือพาดหัวข่าวหลัก ร้อยละ 
38.51 พาดหัวข่าวน าสามร้อยละ 16.67 และพาดหัวข่าวย่อย ร้อยละ 0.57 ตามล าดับทั้งนี้ เนื่องจาก
หนังสือพิมพ์มติชนให้ความส าคัญกับข่าวการเมืองเป็นอันดับแรก ส่วนประเด็นที่มีความส าคัญ
รองลงมาแต่มีความโดดเด่น อาจแยกมาเสนอในอีกหัวข่าวหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ปุณณรัตน์ 
พิงคานนท์ ที่สรุปว่าข่าวที่มีความส าคัญที่สุด จะมีขนาดพาดหัวและพ้ืนที่มากที่สุด เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่าน
เกิดความสนใจ ซึ่งสะท้อนว่าหนังสือพิมพ์มติชนให้ความส าคัญกับข่าวการเมืองมากที่สุด ส่วน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นจะเสนอข่าวการเมืองด้วยหัวข่าวรองเป็นประจ า ยกเว้นประเด็นที่มีความส าคัญ
มากๆ ถูกเสนอด้วย “หัวไม้” หรือหัวข่าวหลัก และสอดคล้องกับแนวคิดของประชัน วัลลิโก ที่สรุปว่า
ข่าวที่มีคุณค่าสูงก็จะใช้พาดหัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ พ้ืนที่ในการน าเสนอจ านวนหลายคอลัมน์ 

เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะภาษาของพาดหัวข่าว พบว่าหัวข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนมีคุณลักษณะภาษาแบบประโยคประธานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.39 ของ
ปริมาณคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือคุณลักษณะภาษาแบบประโยคกริยาร้อยละ 
25.00 คุณลักษณะภาษาแบบนามวลีร้อยละ 5.43 และคุณลักษณะภาษาแบบกริยาวลีร้อยละ 2.17 
ตามล าดับ ขณะทีพ่าดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีคุณลักษณะภาษาแบบประโยคประธาน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  47.13 ของปริมาณคุณลักษณะภาษาของหัวข่าวทั้งหมด รองลงมาคือ
คุณลักษณะภาษาแบบประโยคกริยาร้อยละ 31.61 คุณลักษณะภาษาแบบกริยาวลีร้อยละ 10.92 
และคุณลักษณะภาษาแบบนามวลีร้อยละ 10.34 ตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่า หัวข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์มติชนมีความหลากหลายน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ด้านจ านวนประเด็นในพาดหัวข่าวหน้า 1 พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนน าเสนอมากกว่า 
1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหัวข่าวทั้งหมด ขณะที่พาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐน าเสนอประเด็นเดียว คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของหัวข่าวทั้งหมด น าเสนอมากกว่า 1 ประเด็น
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ร้อยละ 93.68 เพ่ือบอกกับผู้รับสารว่าข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีประเด็นใดบ้าง อันจะช่วยสร้าง
ความสนใจและจูงใจให้ผู้รับสารซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังปรากฏหัว
ข่าวที่เสนอแบบประเด็นเดียว ร้อยละ 6.32 ซึ่งทั้งหมดเป็นการน าค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ในประเด็นต่างๆ ขึ้นมาพาดหัว 

เมื่อพิจารณาประเภทของค าที่ใช้ในพาดหัวข่าวหน้า 1 พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมี
ประเภทของค าที่ใช้ในพาดหัวข่าวหน้า 1 เป็นค าทับศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 34.48 ของปริมาณการใช้ค า
ทั้งหมด ค าประเภทตัวย่อร้อยละ 53.29 ค าประเภทสมญานามร้อยละ 12.23 และไม่ปรากฏการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเภทของค าที่ใช้เป็นค าทับศัพท์คิดเป็นร้อยละ 
22.02 ของปริมาณการใช้ค าทั้งหมด ค าประเภทตัวย่อร้อยละ 52.71 ค าประเภทสมญานามร้อยละ 
11.55 และค าประเภทเครื่องหมายวรรคตอนร้อยละ 13.72 ตามล าดับ โดยหัวข่าวเกือบทั้งหมดของ
หนังสือพิมพ์มติชนจะใช้ค าย่อ และไม่ปรากฏเครื่องหมายวรรคตอนเลย ต่างกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มี
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น อัศเจรีย์ เพ่ือช่วยให้การจัดวางตัวอักษรในหัวข่าวมีช่องไฟระหว่าง
ตัวอักษรสวยงาม การใช้เครื่องหมายวรรคตอนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตรงกับแนวคิดของ  ประชัน   
วัลลิโก ที่สรุปว่าหัวข่าวเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ให้สวยงาม ท าให้การจัด
หน้าหนังสือพิมพ์น่าอ่าน ดูแล้วไม่น่าเบื่อ 

ส่วนลักษณะความเป็นกลางของพาดหัวข่าวหน้า 1 ที่เสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า พาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนมีความเป็นกลางคิดเป็น
ร้อยละ 88.04 ของหัวข่าวทั้งหมด ไม่มีความเป็นกลางร้อยละ 11.96 ขณะที่พาดหัวข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความเป็นกลางคิดเป็นร้อยละ 83.91 ของหัวข่าวทั้งหมด ไม่มีความเป็นกลางร้อย
ละ 16.09 ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งของการใช้ค าที่มีอคติ เจือความรู้สึกของผู้สื่อข่าวก็เพ่ือเรียกร้องความสนใจ
จากประชาชนผู้อ่านนั่นเอง 

3) การวิเคราะห์ด้านรูปแบบของความน าข่าว 

เมื่อพิจารณาจากประเภทของความน าข่าวหน้า 1 ในข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าหนังสือพิมพ์มติชน น าเสนอความน าแบบ The Who Lead มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 88.04 ของข่าวที่น าเสนอ ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอความน าแบบ The Who Lead 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.29 ของข่าวที่น าเสนอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการง่ายต่อการเขียน สามารถสื่อสาร
ให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้ ความน าข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนจะปรากฏเฉพาะหน้า 1 
เท่านั้น ต่างจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ความน าข่าวปรากฏทั้งหน้า 1 และหน้าข่าวต่อ โดยการใช้ความ
น าประเภท The Who Lead มากที่สุด ตรงกับแนวคิดของปุณณรัตน์ พิงคานนท์ ที่สรุปว่าการเริ่ม
กล่าวถึงตัวบุคคล เป็นการให้คุณค่า ตอบสนองความต้องการสนใจใคร่รู้ ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
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ให้อ่านความน าและติดตามอ่านข่าวจนจบ ขณะที่ฐิติ วิทยสรณะ สรุปว่าความน าแบบนี้มุ่งความสนใจ
และให้น้ าหนักไปยังบุคคลที่เป็นข่าวหรือแหล่งข่าวที่มีความส าคัญหรือความเด่น 

ด้านความยาวของความน าข่าวหน้า 1 พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนมีการน าเสนอความ
น าด้วยความยาว 2 ประเด็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.02 ของข่าวที่น าเสนอ มักเสนอประเด็น
เพ่ิมเติมหรือขยายความจากหัวข่าว แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอความน าด้วยความยาวแบบ
หลายประเด็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.43 ของข่าวที่น าเสนอ และไม่ปรากฏความน าแบบประโยค
เดียวเลย และเนื่องจากข่าวการเมืองของไทยรัฐรวบรวมทุกประเด็นการเมืองไว้ในข่าวเดียวและยึด
หลักการเสนอข่าวในด้วยแง่มุมที่หลากหลาย ท าให้ความน าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนอกจากท าหน้าที่
ขยายความประเด็นในหัวข่าวแล้ว ยังน าประเด็นอ่ืนๆ ของข่าวที่มีความส าคัญมาใส่ไว้ในความน า 
ผู้อ่านสามารถทราบประเด็นข่าวหลักของวันได้เพียงแค่อ่านหัวข่าวและความน า ซึ่งพนม วรรณศิริ 
สรุปว่า หากข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมาก มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น ความน าอาจยาวหลายประเด็น 

เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนในความน าของข่าวหน้า 1 พบว่า
ความน าข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน มีคุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนแบบประธานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 75.00 ของข่าวที่น าเสนอ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ใช้ภาษาเขียนในความน าแบบ
ประธานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.97 ของข่าวที่น าเสนอ เนื่องจากง่ายต่อการสื่อสารและท าความ
เข้าใจ โดยพนม วรรณศิริ สรุปว่าการเปิดความน าด้วยประธาน จะเป็นค านามหรือสรรพนามจะช่วย
เรียกความสนใจจากผู้อ่านและมีคุณค่าในเชิงข่าวด้วย 

และหากพิจารณาลักษณะความสอดคล้องระหว่างพาดหัวข่าวกับความน าของข่าว 
พบว่า หนังสือพิมพ์มติชนมีลักษณะความสอดคล้องแบบสอดคล้องบางส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
32.07 ของข่าวที่น าเสนอ ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีลักษณะความสอดคล้องแบบสอดคล้องมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของข่าวที่น าเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกต่างของรูปแบบการน าเสนอ
ของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ หัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ทั้งหัวข่าวหลักและหัวข่าวรองมีการ
น าเสนอหลายประเด็นโดยหัวข่าวรองท าหน้าที่เพ่ิมเติมประเด็นจากหัวข่าวหลัก ท าให้ความน าข่าว
ส่วนใหญ่น าเสนอแบบ 2 ประโยคที่มีหน้าที่เพ่ิมเติมและขยายประเด็น ขณะที่ความน าข่าวของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความยาวแบบหลายประเด็นเกือบทั้งหมด จึงมีความสอดคล้องกับหัวข่าว
มากกว่า 

5.1.2 ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 184 ข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน มีข่าวเพียง 101 ชิ้นหรือคิด
เป็นร้อยละ 54.89 เท่านั้นที่มีการกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหัวข่าวและความน าข่าว
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โดยตรง ซึ่งเป็นผลจากรูปแบบการน าเสนอ ท าให้ทักษะที่สะท้อนบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในหัวข่าว
และความน าข่าวมีจ านวนน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีกลุ่มตัวอย่าง 174 ชิ้น โดยร้อยละ 71.26 
หรือข่าว 124 ชิ้น มีการกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะของทักษะด้านต่างๆ 
ที่สะท้อนบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในหัวข่าวและความน าข่าวหน้า 1  

โดยข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน ปรากฏข้อความที่สะท้อนทักษะด้านต่างๆ 
ทัง้สิ้น 133 ครั้ง สะท้อนทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.58 ของปริมาณทักษะ
ทั้งหมด รองลงมาคือทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคมคือร้อยละ 27.07 ทักษะในด้าน
การใช้ความรุนแรงร้อยละ 15.79 ทักษะด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคมร้อยละ 10.53 ทักษะ
ด้านการต่อรองร้อยละ 7.52 ทักษะด้านสติปัญญาร้อยละ 4.51 และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ร้อยละ 
3.01 ตามล าดับ ขณะที่หัวข่าวและความน าข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฏข้อความที่
สะท้อนบทบาททั้งสิ้น 229 ครั้ง สะท้อนทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคมมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 35.37 ของปริมาณทักษะทั้งหมด รองลงมาคือทักษะด้านการใช้ความรุนแรงร้อยละ 
31.58 ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อร้อยละ 31.58 ทักษะด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคมร้อยละ 
10.04 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ร้อยละ 8.73 ทักษะด้านการต่อรองร้อยละ 4.37 และทักษะด้าน
สติปัญญาร้อยละ 3.93 ตามล าดับ 

 

5.1.3 ความเป็นผู้น าและคุณลักษณะท่ีปรากฏ 

รูปแบบการน าเสนอหัวข่าวและความน าข่าว ส่งผลต่อการสะท้อนความเป็นผู้น าและ
คุณลักษณะที่ปรากฏ แต่ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนต่างสะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์มติชนในข่าว 54 ชิ้นหรือคิดเป็นร้อย
ละ 78.27 ปรากฏคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่งการตามอารมณ์/ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สะท้อนภาพผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุดคือ
ปรากฏในข่าว 86 ชิ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 ปรากฏคุณลักษณะแบบรู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/สั่ง
การตามอารมณ์/ยึดถือตัวเองเป็นส าคัญมากที่สุด คือ 59 ชิ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 ทั้งนี้ การที่
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับปรากฎลักษณะของผู้น าแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักริน วงศ์กุลฤดี ซึ่งสรุปว่าอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมีอยู่มากมายกว้างขวาง และบางเรื่อง
ยังไม่เหมาะสม หรือมากเกินไป 
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5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 วิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 

หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 2 ฉบับให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวการเมืองต่างกัน 
สะท้อนการให้ความส าคัญต่อข่าวการเมืองที่แตกต่างกันด้วย โดยวัดพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 เฉพาะหัวข่าว 
ความน าข่าว และภาพข่าวที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏอยู่ โดยหนังสือพิมพ์มติชนมีขนาด
พ้ืนทีข่่าวการเมืองที่ถูกน าเสนอในพ้ืนที่ข่าวหน้า 1 เฉลี่ยชิ้นข่าวละ 44.87 ตารางนิ้ว เมื่อพิจารณาเป็น
รายเดือนพบว่าเดือนที่มีพ้ืนที่ในการน าเสนอมากที่สุดคือมกราคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.23 อันเป็น
ช่วงแรกของการเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนเดือนที่มีพ้ืนที่
น าเสนอน้อยที่สุดเมื่อไม่นับรวมเดือนสิงหาคมที่เก็บข้อมูลเพียงครึ่งเดือน คือพฤศจิกายน 2558 คิด
เป็นร้อยละ 4.01 ตรงกับช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับที่ 2 
น าโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ หลังจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่ผ่านการโหวตของสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) 

ในภาพรวม หนังสือพิมพ์มติชนให้พ้ืนที่ในการเสนอข่าวมากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่การน าเสนอชิ้นข่าวละ 32.84 ตารางนิ้ว โดยเดือนที่มีพ้ืนที่ในการน าเสนอมากที่สุดคือ
ตุลาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.84 ซึ่งตรงกับช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่สหภาพเมียนมาร์ ส่วนเดือนที่มีพ้ืนที่การน าเสนอน้อยที่สุด
เมื่อไม่นับรวมเดือนสิงหาคม คือมกราคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.64 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่มีคุณค่าข่าว
ด้านปุถุชนวิสัยอยู่หลายเหตุการณ์ อาจกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนให้ความส าคัญกับการเสนอข่าว
การเมืองมากกว่า  

ทั้งนี้  เนื่องจากหนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของ
หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ที่ให้ความส าคัญต่อการรายงานข่าวการเมือง จึงใช้พ้ืนที่หน้า 1 ในการ
น าเสนอข่าวการเมืองมากกว่าข่าวประเด็นอ่ืนๆ โดยกองบรรณาธิการมีชื่อเฉพาะในการเรียกข่าว
การเมืองว่า “ฮิต” ที่กร่อนเสียงมาจากค าว่า “ฮิตการเมือง” ซึ่งหมายถึงรวมมิตรข่าวการเมืองนั่นเอง 
ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ ใช้พ้ืนที่ในการน าเสนอข่าว
การเมืองน้อยกว่าเนื่องจากต้องเฉลี่ยพ้ืนที่ให้กับข่าวประเภทอ่ืนๆ โดยเน้นให้น้ าหนักกับข่าวที่
ประชาชนสนใจ (Human interest) ในช่วงเวลานั้น หากข่าวการเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมาก 
ก็จะมีพ้ืนที่ในการน าเสนอมากกว่าปกติ 
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ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบของพาดหัวข่าวเป็นไปตามหลักแนวคิดการก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda setting) ซึ่งมีการระบุถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนในการคัดเลือก จัดล าดับและให้
ความส าคัญในการเสนอข่าวต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาและเห็นคล้อยตาม ว่าข่าวสารใด
ที่ควรให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ โดยการจัดรูปแบบข่าวสารที่แตกต่างไปในแต่ละวัน
เพราะความเข้มข้นของข่าวในแต่ละวันที่แตกต่างกัน อันเป็นปัจจัยเสริมบทบาทการจัดวาระข่าวสาร
ของสื่อมวลชน นอกจากนี้ การจัดวาระข่าวสารยังรวมถึงการเลือกที่จะไม่น าเสนออีกด้วย ดังปรากฏ
เด่นชัดในกลุ่มตัวอย่างของหนังสือพิมพ์มติชน ที่มีการกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในหัวข่าว
และความน าข่าวเพียงร้อยละ 54.89 เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่กล่าวถึงร้อยละ 71.26 

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของหัวข่าวการเมืองหน้า 1 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา คือ มักปรากฏค าหลักท่ีเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในพาดหัวรอง ยกเว้นข่าวที่มีประเด็นโดด
เด่นและเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ จึงจะปรากฏค าหลักในพาดหัวข่าวหลัก นอกจากนี้ยังปรากฏค า
ทับศัพท์จ านวนมาก ขณะที่จุดเด่นของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือมักเสนอเป็นหัวข่าวรอง อักษรสี
ขาวพ้ืนสีเขียวมากที่สุด และมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย มักน าค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.
ประยุทธ์ มาใช้พาดหัว โดยค านึงถึงความสวยงามของหัวข่าวโดยพิจารณาจากช่องไฟของตัวอักษรให้มี
ขนาดเท่าๆ กัน และมักใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์และอัญประกาศ เพ่ือท าให้หัวข่าวหน้า 1 มีความ
สวยงามข้ึน นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้เกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นและตื่นตัว จ าเป็นต้องเสพข่าวชิ้นนั้นๆ ขณะที่หัวข่าวการเมืองหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน
ไม่มีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเลย  

 
5.2.2 ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏ 

เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอหัวข่าวและความน าข่าวการเมืองในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แตกต่างกัน บวกกับนโยบาย
การเสนอข่าวการเมืองที่แตกต่างกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชนวางตัวเป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นของ
กลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองนั้นๆ เปิดพ้ืนที่ให้ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึก และสามารถตัดสินใจเองได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ แสดง
บทบาทใดบ้างในฐานะผู้น าประเทศ พบว่าหัวข่าวและความน าข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนมีข้อความ
สะท้อนทักษะด้านต่างๆ รวม 133 ทักษะ เป็นด้านโฆษณาชวนเชื่อในเนื้อหาข่าวมากที่สุดคือ 42 ชิ้น 
หรือร้อยละ 31.58 และสะท้อนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์น้อยที่สุดคือปรากฏในข่าว 4 ชิ้น คิดเป็นร้อย
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ละ 3.01 นี่เองที่อาจท าให้หนังสือพิมพ์มติชนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง ท าให้
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ติดตามอ่านมติชนมากที่สุด 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งมีการเขียนความน าข่าวแบบหลายประเด็นเกือบ
ทั้งหมด มีข้อความที่สะท้อนทักษะทั้งสิ้น 229 ทักษะด้านการควบคุมมากท่ีสุดคือ 81 ชิ้น หรือร้อยละ 
35.37 และสะท้อนทักษะด้านอ่ืนๆ ในสัดส่วนที่ลดหลั่นกันมา ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการ
วางแผงจ าหน่ายทั่วประเทศ และมียอดจ าหน่ายต่อวันจ านวนมาก จึงเสนอเนื้อหาข่าวการเมืองแบบ
ภาพรวมมากกว่าแบบเจาะลง ซึ่งช่วยลดข้อครหาว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองได้ระดับหนึ่ง 

 
5.2.3 คุณลักษณะและความเป็นผู้น าที่ปรากฏ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาท าหน้าที่นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยึดอ านาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลรักษาการ
ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สร้างข้อจ ากัดต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนจากการประกาศใช้
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 และประกาศ คสช.ฉบับที่ 103/2557 รวมทั้งยังมีอีกเครื่องมือส าคัญ
คือมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 นั่นท าให้สื่อมวลชนไม่อาจท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ท าให้สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวด้วย
ความระมัดระวัง เพราะจากการเป็นองค์กรธุรกิจที่อาศัยรายได้จากต่าโฆษณาและยอดจ าหน่าย 

ทั้งนี้ จากการที่นายกรัฐมนตรีมีลีลาการตอบค าถามแบบตอบทุกค าถาม ตอบโต้ทุก
ประเด็น ให้สัมภาษณ์ทุกเรื่อง ทั้งยังมีรายการคืนความสุขให้คนในชาติซึ่งออกอากาศเป็นประจ าทุกคืน
วันศุกร์ ท าให้มีวัตถุดิบในการเขียนข่าวจ านวนมาก ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เองที่สะท้อนประเภทของผู้น า
และคุณลักษณะของผู้น าผ่านหัวข่าวและความน าข่าวหน้า 1 จากผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหาของหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต่างสะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) โดยกลุ่มตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์มติชนรวม 54 ชิ้น (ร้อยละ 
53.47) มีคุณลักษณะด้านการสั่งการมากที่สุดคือร้อยละ 50 ส่วนหัวข่าวและความน าข่าวของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวม 86 ชิ้น (ร้อยละ 69.36) ก็มีคุณลักษณะด้านการสั่งการมากที่สุดเช่นกัน (ร้อย
ละ 43.39) อันเป็นการตอกย้ าภาพของผู้น าที่มาจากทหาร 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

1. แม้ว่าลักษณะการท างานของสื่อจะเป็นไปตามแนวคิดการจัดวาระข่าวสาร แต่
บุคลากรข่าวทั้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่ผู้สื่อข่าว รีไรเตอร์ หัวหน้าโต๊ะ
ข่าวการเมือง หัวหน้าข่าวหน้า 1 ตลอดจนบรรณาธิการข่าว ต่างระบุว่าเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกน าเสนอเป็นข่าวหน้า 1 เป็นการสะท้อนภาพความจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์เพียงพาดหัวและความน าข่าว ไม่อาจสะท้อนได้อย่างแท้จริงว่าหนังสือพิมพ์มีแนวคิดในการ
เสนอข่าวอย่างไร  

2. ด้วยพ้ืนที่อันจ ากัดของหน้าหนังสือพิมพ์ ท าให้ประเด็นที่ถูกคัดเลือกมาน าเสนอ
อาจท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากผู้สื่อข่าวการเมืองที่ท างานใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนจริงใจ ตอบทุกค าถาม และอาจใช้การแสดงอารมณ์
เพ่ือเลี่ยงการตอบค าถามในประเด็นที่ไม่อยากตอบ ซึ่งอาจท าให้เกิดการรับรู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็น
คนเจ้าอารมณ์ ทั้งท่ีความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น 

3. จากการศึกษา นอกจากบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าที่ปรากฏในหัวข่าวและ
ความน าของข่าวหน้า 1 ตามตัวแปรที่น ามาใช้แล้ว สื่อมักเสนอเนื้อหาด้านการจัดระเบียบสื่อมวลชน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบ “รังนกกระจอก” ในบริเวณท าเนียบรัฐบาล, 
การก าหนดพ้ืนที่การให้สัมภาษณ์ไม่ให้ผู้สื่อข่าวประชิดตัวนายกฯ การก าหนดให้ผู้สื่อข่าวต้องแจ้งชื่อ
และสังกัดก่อนถาม และแต่ละวันถามได้ไม่เกิน 4 ค าถาม นอกจากนี้ยังมีทีมงานของส านัก
นายกรัฐมนตรี คอยบันทึกภาพผู้สื่อข่าวระหว่างสัมภาษณ์ตลอด 

4. จากการศึกษา ทราบเพียงว่าการเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา สะท้อนบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของนายกฯ ขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น การศึกษาควร
สะท้อนว่าการเสนอการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความเป็นผู้น าควรเป็นอย่างไร การพาดหัว
ข่าวและวรรคน าควรเป็นอย่างไร เพ่ือสะท้อนและสื่อให้ผู้รับสารเห็นความส าคัญของข่าวสารชิ้นนั้น 

5. เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกน าเสนอโดย
หนังสืพิมพ์ทั้งสองฉบับ พบว่าปริมาณการน าเสนอแต่ละทักษะไม่ต่างกันมากนัก แต่ที่น่าสนใจคือ
หนังสือพิมพ์มติชนเสนอว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีทักษะด้านการโฆษณาชวนเชื่อมากที่สุด และมากกว่า
การน าเสนอของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถึงร้อยละ 17.17 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดหนังสือพิมพ์เชิง
คุณภาพถึงมีการน าเสนอทักษะข้อนี้โดดเด่นที่สุด  
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6. จากการศึกษาเรื่องนี้ พบว่าแม้สื่อมวลชนจะบอกว่าตัวเองน าเสนอข่าวอย่างเป็น
กลางปราศจากอคติ แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนออย่างละเอียด และเปรียบเทียบ
กับหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนชนิดอ่ืน ก็ท าให้ทราบว่าความเป็นกลางของสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่
เกิดข้ึนยาก เพราะนอกจากอคติที่ตัดได้ยากแล้ว ยังมีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ท าให้
การเสนอข่าวเกิดความเอนเอียง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 

1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการส่งสารของสื่อมวลชนสอง
ชนิด เพ่ือทราบว่าลักษณะของสื่อท่ีแตกต่างกันเช่นสื่อวิทยุโทรทัศน์กับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ 
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของเนื้อหาสารอย่างไร 

2. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการน าเสนอพาดหัวข่าว เฉพาะหน้า  1 ในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย เท่านั้นไม่ครอบคลุมข่าวประเภทอ่ืน เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา ข่าวบันเทิง 
เป็นต้น จึงควรที่จะมีการศึกษาการน าเสนอพาดหัวข่าวในหน้าต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการ
น าเสนอ และอาจสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายในการท างานของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ศึกษานั้น 

3. การศึกษานี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์ผู้เขียน 
พาดหัวข่าวหน้า 1 เท่านั้น แต่มิได้ส ารวจหรือศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อพาดหัวข่าว ซึ่งถ้า
หากได้มีการศึกษา ก็จะท าให้เห็นผลการวิจัยเกี่ยวกับพาดหัวข่าวที่ชัดเจนว่า ระหว่างผู้ส่งสาร ผู้รับ
สาร และเนื้อสาร แต่ละส่วนมีข้อมูลมีสอดคล้อง สนับสนุน หรือขัดแย้งกันอย่างไรหรือไม่ อันเป็น
ช่องทางที่จะช่วยให้เข้าใจทั้งการน าเสนอพาดหัวข่าว และความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้อ่านที่
เกี่ยวกับพาดหัวข่าว ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการน าเสนอพาดหัวข่าวได้มากขึ้นและถูกทิศทางมากขึ้น 

4. ควรศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารเพ่ือทราบว่าการก าหนดวาระข่าวสาร
ของสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ มีผลต่อการรับรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ
นายกรัฐมนตรีอย่างไร แตกต่างจากการน าเสนอของสื่อชนิดอื่นที่ศึกษาเปรียบเทียบกันหรือไม่ อย่างไร 

5. การศึกษาบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่ถูก
น าเสนอผ่านสื่อมวลชนเพียงคนเดียว อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าผู้วิจัยมีอคติต่อ พล.อ.ประยุทธ์ 
หากต้องการทราบลักษณะของบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น าของนายกรัฐมนตรีของไทย ควรเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบ เช่น ระหว่างนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหาร หรือ
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นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งกับนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งอาจน าไปสู่การสรุปลักษณะของบทบาทหน้าที่และความเป็นผู้น า
ของไทย ว่าในภาพรวมเป็นอย่างไร 

6. หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการเผยแพร่มากว่าหนึ่งกรอบในแต่ละวัน ฉะนั้นจึงควรมี
การศึกษาว่าพาดหัวข่าวหน้า 1 ในกรอบต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ มีลักษณะการน าเสนอและปัจจัยที่มี
ส่วนก าหนดการน าเสนอพาดหัวข่าวเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจแนวนโยบายในการน าเสนอพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งๆ ได้
ลึกซึง้ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และวิชาการด้านการหนังสือพิมพ์ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 

แบบบันทึกข้อมูล 

ชื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 

ขนาดพ้ืนที่                                      (ตารางนิ้ว) หรือร้อยละ 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอเนื้อหาข่าว 

1.1 ประเภทของข่าว 

 ข่าวในพระราชส านัก 

 ข่าวการเมือง 

 ข่าวเศรษฐกิจ 

 ข่าวการเกษตร 

 ข่าวการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ข่าววิทยาศาสตร์และวิจัย 

 

 ข่าวสังคมและสตรี 

 ข่าวกีฬา 

 ข่าวบันเทิง 

 ข่าวสิ่งแวดล้อม 

 ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 อ่ืนๆ (อาชญากรรม, ต่างประเทศ, ภูมิภาค)  

1.2 ประเภทของพาดหัวข่าว 

 หัวข่าวแบบชิดซ้าย 

 หัวข่าวแบบชิดขวา 

 หัวข่าวแบบบนชิดซ้ายล่างชิดขวา 

 หัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ 

 หัวข่าวแบบแถวหน้ากระดาน 

 หัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ 

 หัวข่าวแบบสุดขอบฟ้า 

 

 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ 

 หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง 

 หัวข่าวแบบ Centered middle line 

 หัวข่าวแบบ Centered top line 

 หัวข่าวแบบผสม 

 หัวข่าวสลับระหว่างเนื้อข่าว 
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1.3 ความส าคัญของการพาดหัว  พาดหัวข่าวหลัก 

 พาดหัวข่าวรอง 

 พาดหัวข่าวน าสาม 

 พาดหัวข่าวย่อย 

1.4 คุณลักษณะของพาดหัวข่าว       ประโยคประธาน 

      ประโยคกริยา 

      นามวลี 

      กริยาวลี 

1.5 จ านวนประเด็นในพาดหัวข่าว       ประเด็นเดียว 

      มากกว่า 1 ประเด็น 

1.6 การใช้ค าในพาดหัวข่าว   ค าทับศัพท์ 

  ตัวย่อ 

  สมญานาม 

  เครื่องหมายวรรคตอน (“”, ‘’, -, !, ฯ , อื่นๆ) 

1.7 ความเป็นกลางของพาดหัวข่าว   มีความเป็นกลาง 

  ไม่มีความเป็นกลาง 

1.8 ประเภทของความน า   The Who Lead  

  The What Lead 

  The Where Lead 

  The When Lead 

  The Why Lead 

  The How Lead 
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1.9 ความยาวของความน า  ความน าประโยคเดียว 

 ความน า 2 ประโยค 

 ความน าหลายประเด็น 

1.10 คุณลักษณะการใช้ภาษาเขียนใน
ความน า 

 ประธาน 

 อนุประโยค 

 วลี/กลุ่มค า 

 ข้อความที่ชัดเจน ไม่ก ากวม 

 แหล่งข่าว 

1.11 ความสอดคล้องของประเด็นใน
หัวข่าวกับความน า 

 สอดคล้อง 

 สอดคล้องบางส่วน 

 ก ากวม 

 ไม่สอดคล้อง 

ส่วนที่ 2 ลักษณะบทบาทหน้าที่ท่ีปรากฏในเนื้อหาข่าว 

บทบาทหน้าที่ของผู้น า 

 

 ทักษะด้านการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม 

 ทักษะในด้านการใช้ความรุนแรง 

 ทักษะด้านพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม 

 ทักษะด้านการต่อรอง 

 ทักษะด้านโฆษณาชวนเชื่อ 

 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 ทักษะด้านสติปัญญา 
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ส่วนที่ 3 ลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว 

ประเภทของผู้น า คุณลักษณะ 

       ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 
(Authoritarian)  

 

 

 

 

 ใช้อ านาจตลอดเวลา 

 รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว/ สั่งการตามอารมณ์ 

 สั่งการจากเบื้องบน 

 ข้อเสนอต่างๆ  

 ผู้ช่วย คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการแบ่งงาน 

 ประธานมักพูดคนเดียว 

  ผู้น าแบบเสรี (Laissez-faire 
leader) 

 

 ไม่มีความริเริ่ม 

 ท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการ 

 ไม่มีก าหนดการวัตถุประสงค์แน่นอน 

 ไม่มีการประเมินผลงาน 

 ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
(Democratic leader)  

 

 

 ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด  

 จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมาย ตามความ
เหมาะสม 

 รับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ประสานงาน
อย่างจริงจังและเต็มใจ/ ท างานเป็นทีม 
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ภาคผนวก ข 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
2. นโยบายของหนังสือพิมพ์ในการน าเสนอข่าวบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร 
3. ในกองบรรณาธิการ มีวิธีคัดเลือกประเด็นข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไร 
4. การคัดเลือกข่าวในแต่ละวันให้น้ าหนักต่อเหตุการณ์และแหล่งข่าวอย่างไร 
5. หนังสือพิมพ์มีการน าเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรใน

หน้าหนังสือพิมพ์ 
6. แนวทางการก าหนดประเด็นข่าวเกี่ยวกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแต่ละวันเป็น

อย่างไร 
7. แนวทางการเขียนข่าว และการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

อย่างไร 
8. แนวทางการสัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และแหล่งข่าวคนอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างไร 
9. หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
10. บุคลิกภาพของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนการสัมภาษณ์ ระหว่างการ

สัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
11. จงอธิบายลีลา ท่าทาง การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พบบ่อย 

เป็นอย่างไร 
12. บทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสาร มีความส าคัญอย่างไร  
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