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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่

ของหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาถึงบทบาท และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคถวงร้ังการพัฒนา

หนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ                         

ชุมชนทองถ่ิน และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมเปนส่ือพลเมือง                                

(Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถ่ิน ใชวิธีการศึกษา 3 แบบคือ การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชสูตร                            

ของทาโร ยามาเนในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยเลือกผูตอบแบบสอบถามที่เปน                 

แฟนประจํา วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาขาว บทบรรณาธิการ 

และบทความจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ และการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 ราย 

 ผลการศกึษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอบทบาทของหนังสอืพิมพทองถิน่เชียงใหม

ในระดับมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งความคาดหวังตอบทบาทในดานการทําหนาที่เปนปากเสียง                 

ใหกบัชมุชนทองถ่ิน (  = 4.43) สวนบทบาทตอชมุชนทองถ่ินท่ีเปนอยูในปจจบุนัของหนังสอืพมิพทองถ่ินน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งถือเปนระดับที่ตํ่ากวาความคาดหวัง                           

มีปจจัยที่ถวงรั้งการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมไปสูความเปน                
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สื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถ่ินนั้น จะตองเสนอประเด็นขาวปญหาที่เปนวิกฤตของชาวเมืองเชียงใหม                     

อยางเขมขนและตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาส่ิงแวดลอม และเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช                          

ภาคราชการใหมากขึ้น รวมถึงการเปดใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในลักษณะของนักขาวพลเมือง 

นอกจากน้ีจะตองมีการนําสื่อใหมและสื่อสังคมออนไลนเขามาใชเพื่อการเขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น

คําสําคัญ
 หนังสือพิมพทองถ่ิน   สื่อทองถ่ิน   สื่อพลเมือง

Abstract
 This research is aimed to 1) explore people’s expectation of local newspapers in the                   

context of Chiang Mai 2) investigate local newspapers’ roles in relation to local community and 

hurdles they are facing and 3) analyze the papers’ content vis-à-vis how they represent the local 

leading to ways to promote these communication outlets to be civic media.  

 Employing survey research by using Taro Yamane formula to get 400 sampling group from 

regular readers; content analysis on news, editorials and commentaries of targeted newspapers; 

and interviews 6 key informants by using purposive sampling method, the study found that research 

respondents have high expectations of local newspapers and particularly, their roles to represent 

local interests (  = 4.43). However, they see the existing roles of these media is only on average 

level (  = 2.67). Both internal and external unfavorable factors obstruct these media. In order to 

turn themselves to be civic media, local newspapers have to massively concentrate on content 

related to crises of Chiang Mai, i.e. environment issues and provide more spaces to sources other 

than government agencies, especially those associating with local community and civil society.                            

Giving opportunities to people to report stories is another way to make media closely link to their 

target readers. Finally, they must immensely utilize online social media in order to reach larger 

receivers.

Keywords
 Local Newspaper, Local Media,  Civic Journalism
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บทนํา
 ดังเปนที่ประจักษชัดวาในชวง 30 ปที่ผานมา หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพไดตกตํ่าลงตามลําดับ                    

ไมวาจะวัดจากปริมาณผูรับสาร รายได การโฆษณา การจางงาน ความสามารถในการเขาถึง ฯลฯ                                    

จากการศกึษาพบวาหนงัสอืพมิพในอเมรกิาในชวงเพียงสบิปหลงัเปดศตวรรษใหมยอดจาํหนายหนงัสอืพมิพ

ลดลงถึงรอยละ 25.6 (Hargrove, Miller & Stempell, 2011, 84) ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ฐากูร บุนปาน 

กรรมการผู จัดการบริษัทมติชนจํากัด (มหาชน) หนึ่งในคายสื่อมวลชนรายใหญของประเทศไทย                                    

เจาของหนังสือพิมพมติชน ขาวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห ฯลฯ ชี้วาสื่อส่ิงพิมพในรอบ 20 ป                              

ที่ผานมามียอดผูอานลดลงตามลําดับ (Matichon Online, 2016) โฆษณาซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของ                        

กิจการลดลงอยางตอเนื่อง จากการสํารวจของบริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด พบวา                    

ยอดโฆษณาหนังสอืพมิพไทยลดลงตามลําดบัจาก 15,258 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 เหลือเพยีง 13,166 ลานบาท

ในป พ.ศ. 2557 และ 12,332 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 (Cited in ThaiPublica, 2016) ทําใหสิ่งพิมพ                        

หลายสํานักตองปดตัวลง เชน หนังสือพิมพบานเมือง นิตยสารสกุลไทย เปรียว ดิฉัน Image ฯลฯ 

 สาเหตุของความตกต่ําของหนังสือพิมพ เกิดจากสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม

การบริโภคส่ือของประชาชนท่ีตองการสะดวกความรวดเร็ว และรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ที่ผูกติด                     

อยูกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหผูคนหันไปใหความสนใจกับสื่อใหม (New Media) สามารถ                          

สนองตอบความตองการในดานความฉับไว ทันตอเหตุการณ 

 ทามกลางกระแสความตกตํ่าของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพทองถ่ินดูจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบ

มากกวาหนังสือพิมพระดับชาติ ดังจะเห็นไดวาในชวงสามทศวรรษที่ผานมาหนังสือพิมพทองถ่ินนอกจาก                

จะไมสามารถแขงขันกับสื่อใหมแลว ยังสูญเสียฐานะการแขงขัน ทําใหตองปดตัวเองไปจํานวนมาก                              

กระท่ังแวดวงศึกษาวิจัยตางมองขามความสําคัญของส่ือประเภทน้ี จากการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุล                      

(Suwannapong, 2016) สะทอนใหเห็นภาพชัดวามีจํานวนของหนังสือพิมพทองถ่ินเปนจํานวนไมนอยกวา 

250 ฉบับทั่วประเทศ แตสวนใหญประสบปญหาทางธุรกิจ และปดกิจการ 

 เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการท่ีจะสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง มีประชาชนท่ีตื่นตวั รูเทาทันตอ

ขอมลูขาวสารน้ัน จาํเปนตองมสีือ่ทีห่ลากหลายในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถงึมีมมุมอง

ทั้งจากทองถิ่นและระดับชาติ เพ่ือสรางสมดุลทางดานเนื้อหาขาวสารและทัศนะการมองท่ีหลากหลาย                           

ดังนั้นหนังสือพิมพทองถิ่นจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาทองถิ่น ดังที่นักวิชาการหลายคนช้ีวา

หนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรของทองถิ่น โดยนําประเด็นสําคัญของทองถิ่น                                   

มาสูเวทีสาธารณะ (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey & Richardson, 2006, 134-136)

 Noomnon (1987) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทหนาที่สําคัญในการปลุกระดมความคิดเห็น

ของคนในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและชวยแกไขปญหาตาง ๆ   ของทองถ่ิน และชวย

สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองทองถิ่น สอดคลองกับ Chawalatawat                          

(1999, 111-112) ที่ระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการกระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชน                         
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ใหตื่นตัวกับกระบวนการพัฒนาของสังคม และ Nielsen (2015, 1-2) ซึ่งชี้วาไมวาจะเปนสังคมชนบท                            

หรือชุมชนเมืองตางตองการสื่อทองถิ่นเพื่อรับรูขอมูลขาวสารและชวยใหตื่นตัวในการมีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณะ

 เมื่อหันมาพิจารณาดูหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมพบวามีปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อประโยชน    

ตอการเจริญเติบโตของหนังสือพิมพทองถิ่นหลายประการทั้งในแงของความเปนเมืองใหญอันดับสอง                                 

ทีม่กีารอพยพยายถิน่ฐานของคนเขามาเปนจาํนวนมากรวมถงึนกัทองเท่ียวตางประเทศ อกีท้ังยงัเปนศูนยกลาง

การศึกษาที่มีสถาบันอดุมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนตั้งอยู 

 นอกจากน้ีเชียงใหมยังมีปญหาท่ีหลากหลายท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งถือเปนปจจัยบวก

ตอหนงัสอืพมิพในการเขาไปมบีทบาทผานการเสนอขาว ปญหาสาํคญัของเมอืงไดแก ปญหาการจราจรตดิขัด 

อากาศเสีย นํ้าเสีย ขยะ สาธารณูปโภคไมเพียงพอ การขยายตัวของชุมชนแออัด การทําลายศิลปะและ

สถาปตยกรรมโบราณ การใชที่ดินผิดประเภท ฯลฯ (Apawatcharoot, 2016)

 แตอยางไรก็ตามพบวาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมตกอยูในชะตากรรมที่ไมตางจากหนังสือพิมพ

ทองถ่ินโดยท่ัวไป ทั้งน้ีหนังสือพิมพในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยหนังสือพิมพรายวันท่ีออกเปนประจําคือ

ไทยนิวสกับเชียงใหมนิวส และมีหนังสือพิมพและนิตยสารรายสะดวกอีกอยางนอย 10 ฉบับ แตทั้งหมด                        

มลีกัษณะเปนกจิการขนาดเล็ก หรอืกจิการครอบครัว ไมมคีวามเขมแข็งทางการเงิน และยงัขาดความสามารถ

ในการแขงขันกับสื่ออื่นๆ การปดกิจการจึงเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูตลอดหวงประวัติศาสตรของสื่อทองถิ่น                            

เชน หนังสือพิมพระมิงค หนังสือพิมพขาวสยาม หนังสือพิมพประชากร เปนตน (Tutchanok, 1994 ;  

Chaiwongkaew, 2008 ; Suwannapong, 2016)  

 ทามกลางกระแสการเคล่ือนไหวเพ่ือใหจังหวัดเชียงใหมเปนหัวเมืองแรกท่ีพัฒนาไปสูการปกครอง

ทองถ่ินเต็มรูปแบบดวยการใหมีการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด เพราะโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน

ในปจจบุนัยงัไมไดใหอาํนาจทองถิน่ในการจดัการแกไขปญหาทองถิน่อยางแทจรงิ (Charoenmuang, 2007)     

โดยคนทองถ่ินเชียงใหมมุงหวังวาโครงสรางแบบกระจายอํานาจจะเปนรูปแบบที่ตอบสนองตอการพัฒนา

มากกวารูปแบบการปกครองในปจจุบัน แตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางจะไมไดสงผลดี และ                                     

มคีวามย่ังยนืหากปราศจากการพัฒนาประชาชนในระดบัฐานรากซ่ึงมปีระเดน็การรับรูขาวสารเปนแกนกลาง

หลัก บทความวิจัยชิ้นนี้จึงพุงเปาคําถามไปที่หนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดที่ฉุดรั้ง

การพัฒนา ประชาชนผูรับสารมีความคาดหวังอยางไรตอหนังสือพิมพทองถิ่น การนําเสนอขาวสารของส่ือ                   

ดังกลาวใหความสําคัญกับเนื้อหาที่มาจากมุมมองของทองถิ่นใหมากนอยเพียงไร 

 นอกจากนี้ยังไดมุงสํารวจถึงแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นไปสูความเปนสื่อพลเมือง                         

ซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชนทองถ่ิน เนนเสนอเร่ืองราวท่ีกระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปดพื้นที่

การนําเสนอขาวจากทัศนะทองถ่ิน และมองประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสวนไดเสีย (Citizens) ไมใชฐานะ

ของผูชม (Spectators) โดยสงเสริมใหชุมชนมีความต่ืนตัวในการเขามามีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนา                    

ในชุมชนทองถ่ิน (Rosen, 2000, 680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016)                              



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561296

 งานวจิยัครัง้นีเ้ปนการมุงเปาไปท่ีปญหาและแนวทางการพฒันาหนงัสอืพิมพทองถิน่ซึง่มกัถกูมองขาม                            

ทั้งที่เปนองคประกอบสําคัญและรากฐานในการพัฒนาการรับรูของประชาชนและสํานึกในความเปนทองถิ่น 

อันจะเปนรากฐานใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น                      

ในจังหวัดเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาถึงบทบาท และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงร้ังการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นใน                            

จังหวัดเชียงใหม 

  3. เพ่ือศึกษาวเิคราะหเก่ียวกบัการนําเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัชุมชนทองถิน่ และแนวทางในการสงเสริม

ใหหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น

 

ทบทวนวรรณกรรม
 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้กีย่วพนักบัศาสตร แนวคดิ ทฤษฎทีีห่ลากหลาย นาํมาบรูณาการเพือ่ใหเหน็ภาพ

ของหนังสือพิมพทองถิ่นที่มีปฏิสัมพันธกับสื่อทองถิ่น และชุมชนอยางรอบดานดังตอไปน้ี

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน

       แนวคิดหนาที่นิยมเปนแนวความคิดที่ประยุกตมาจากกลุมหนาที่นิยม  (Functionalism)                            

ซึ่งเปรียบสังคมเสมือนรางกายมนุษย อันประกอบไปดวยอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งจะตองทําหนาที่ของตัวเอง                 

ใหสมบูรณ สวนรวมทั้งหมดจึงจะอยูรอดปลอดภัย (Kaewthep, 2009, 29) การที่สังคมสามารถดํารงอยูได

อยางมีเสถียรภาพและมีความตอเนื่อง เชื่อวาเนื่องมาจากแตละองคประกอบท่ีอยูภายใตสังคมตางทําหนาที่

ของตัวเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ สื่อมวลชนถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในโครงสราง                        

ของระบบสังคมโดยรวม หากปราศจากสื่อมวลชนแลว ระบบสังคมจะไมมีความสมดุลและยากท่ีจะดํารงอยู 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตรและหนังสือพิมพทองถิ่น

  2.1 วารสารศาสตรและหนังสือพิมพ

     วารสารศาสตรมีความหมายถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการรายงานขาว และ                                  

การวิเคราะหตีความเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบความเปนไปของสังคม                               

Boonsiriphan (2007) ไดใหนิยามชัดเจนวาวารสารศาสตรเปนศาสตรที่ว าดวยหลักการเสนอขาว                                 

และสถานการณปจจุบัน ครอบคลุมกระบวนการขาวท่ีเผยแพรทางส่ือมวลชนทุกแขนง หนังสือพิมพจึงเปน

สื่อที่ใชแนวคิดทางดานวารสารศาสตร เปนปรัชญาในการทํางาน เพื่อเสนอขาวและทัศนะไปสูประชาชน

       2.2 หนังสือพิมพทองถิ่น

   หนงัสอืพมิพทองถ่ินเปนสือ่เพือ่การรายงานขาวสําหรับคนทองถ่ิน นกัวชิาการหลายสํานัก

มองหนังสอืพมิพทองถิน่อยางสอดคลองกนัโดย Chawalatawat (1999, 6) ระบวุาหนังสอืพิมพทองถิน่เปนส่ือ
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ที่เกิดขึ้นตามความตองการและตอบสนองผลประโยชนของสังคมทองถิ่น จึงเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองที่มี                  

ผลกระทบตอทองถ่ิน และเปนการสะทอนความรูสึกนึกคิด ประเพณี วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น 

   Noomnon (1987, 26) และ Kaviya (1983, 73) กลาววาหนังสือพิมพทองถิ่นจําหนาย               

ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และมีคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหสื่อดังกลาวตอบสนอง                

ผลประโยชนของคนในทองถ่ิน 

   ในขณะท่ีคณะนักวิชาการวารสารศาสตรนําโดยบ็อบ แฟรงคลิน (Franklin et al, 2006, 

134-136)  มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของทองถ่ิน ซึ่งนอกจากจะเสนอขาว

ทั่วไปแลว มักจะจับประเด็นนําเอาประเด็นสําคัญของทองถ่ินมารณรงคโดยผานการนําเสนอในเน้ือหา                       

ของหนังสือพิมพ นักวิชาการกลุมนี้สนับสนุนโครงสรางของหนังสือพิมพที่ผูกติดอยูคนทองถิ่น มากกวาที่จะ

เปนหนังสือพิมพที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายใหญของหนังสือพิมพระดับชาติและนานาชาติ  ขณะที่ไมค                    

โกลเวอร (Glover, 1998, 119) ระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินจะตองไมลืมจุดแข็งในความเปนสื่อของทองถ่ิน             

ดังนั้นจึงตองเนนการเสนอขาวเก่ียวกับทองถ่ินเปนหลัก ซึ่งถือเปนจุดขายซ่ึงเปนเอกลักษณ ดังนั้นไมควร               

ที่จะทุมเททรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดของตัวเองไปในเร่ืองเก่ียวกับขาวสารระดับชาติ หากแตควรหันมาเนน

ในสิ่งที่อยูรอบตัว

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อพลเมือง

                แนวคดิเกีย่วกบัสือ่พลเมอืง (Civic Journalism) ซึง่ในภาษาไทยบางคร้ังเรียกกนัวาสือ่ประชาสังคม 

เกิดขึ้นในสังคมอเมริกา ในฐานะที่เปนอีกทางเลือกของกระบวนการสื่อขาวและรายงานขาวที่ทาทายแนว                  

ความคดิของวารสารศาสตรกระแสหลกัทีย่ดึหลกัการของความเปนกลาง และการไมเอาตัวเองเขาไปผูกพนัใด ๆ      

กับขาว ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูสื่อขาวยึดถือติดตอกันมานาน แนวคิดสื่อพลเมืองเชื่อวาผูสื่อขาวควรมี

สวนเขาไปเก่ียวของในบางลักษณะ (Interventionist Journalism) โดยยึดผลประโยชนของชุมชนหรือ                          

ของสาธารณะเปนหลัก Glasser (1999, 8-10) ระบุวาหนังสือพิมพไมควรจํากัดตัวเองโดยยึดความเปนกลาง 

(Fair-Minded Participant) เปนสรณะ เพราะนัน่จะเปนอปุสรรคตอบทบาทการทาํหนาทีข่องสือ่ในการสงเสรมิ

ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทในการเปล่ียนแปลงสังคม 

  Hass & Steiner (2006, 240-244) ยืนยันวาแนวคิดส่ือพลเมืองมีความแตกตางที่ชัดเจนกับสื่อ

กระแสหลกัทีด่าํเนนิการธรุกจิสือ่ในปจจบุนั เพราะเนนทีจ่ะรับฟงพลเมือง สนองตอบในส่ิงทีพ่วกเขาอยากจะรู 

นํามุมมองจากพวกเขามานําเสนอแทนที่จะมีแตเพียงความคิดเห็นจากนักการเมือง ผูเช่ียวชาญ และ                            

ชนช้ันนาํในสังคม โดยมีการปรับโครงสรางการทํางานของกองบรรณาธิการ จากเดิมทีจ่ะตองจัดผูสือ่ขาวไปติดตาม

แหลงขาวชัน้นาํ (Elite Sources) ไปเปนวิธกีารจดัทาํทมีขาวทีค่อยตดิตามประเดน็พเิศษซึง่เกีย่วพนักบัชมุชน   

  ปรัชญาของแนวคิดสื่อพลเมืองถือวาเปนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการสงเสริมการมี

สวนรวมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และทําใหพลเมืองเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะเปนสวนหน่ึงของ

ระบบสังคม (Franklin et al., 2006, 214) 
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  สื่อพลเมืองเปนความพยายามที่จะเชื่อมตอผูอานหรือผูรับสารเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม                       

โดยยึดถือวาพวกเขาเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอชุมชน มากกวาจะยึดถือวาพวกเขาเปนผูบริโภคสินคาและ

บริการ (Civic Practices Network, 2016) ตองมองผูรับสารในฐานะที่เปนพลเมือง (Citizen) มากกวา                               

ที่เปนเพียงผูดูหรือผูชม (Spectator) และตองเรียนรูที่จะหาวิธีการนําเสนอขาวที่เปนการกระตุนพลเมือง                    

เขามารวมกิจกรรมทางสังคมและการสนทนาแลกเปลี่ยนทางการเมือง (Rosen, 2000, 680)  

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาอยู 3 แบบคือ

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ

      1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

            เปนการสาํรวจความคดิเหน็โดยการสุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)                 

มุงเนนไปยงักลุมทีรู่จกัหนงัสอืพิมพทองถิน่ และตดิตามขาวสารคอนขางเปนประจาํ เพ่ือตอบคาํถามเกีย่วกบั

บทบาทและความคาดหวังของประชาชนผูรบัสารท่ีมตีอหนังสอืพมิพทองถ่ิน จากสถิตขิองกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการปกครอง ไดระบุประชากรจังหวดัเชยีงใหม ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มทีัง้หมด 1,730,720 คน 

(Department of Provincial of Administration, 2006) ผูวิจัยใชสูตรการกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร                          

ยามาเน (Yamane, 1973) โดยกําหนดระดับความเช่ือมัน่ที ่95 % คาความคลาดเคล่ือนทีย่อมรับได 0.05 ดงันี้

  2 

   n            =                 
 N    =                   
 e            =                 

          

  N =  

   = 399.9 

 การวจิยัเชงิสาํรวจครัง้นี ้จงึออกแบบถามไปยงักลุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปยงักลุมแฟนประจาํ

ที่รูจักหนังสือพิมพทองถ่ินเปนอยางดี ทั้งหมด 400 คน 

 1.2 การสรางเคร่ืองมือ

         ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1 

เปนขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่วเิคราะหดวยการแจกแจง

จํานวนประชากรทั้งหมด
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ความถี่ หาคารอยละ และตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น และความคาดหวังที่มีตอหนังสือพิมพ

ทองถิ่น ใชวิธีการวิเคราะหโดยการนํามาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท                          

(Likert Scale) มาใช แบงออกเปน 5 ระดับคือ ตั้งแต 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ

มากที่สุด โดยเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดลําดับคะแนนเฉล่ีย ในชวงคะแนนมีดังตอไปน้ีคือ

  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 แปลความหมายวา อยูในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 แปลความหมายวา อยูในระดับมาก

  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 แปลความหมายวา อยูในระดับปานกลาง

  คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอย

  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอยที่สุด

   

 ทั้งนี้มีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหทราบ                     

ระดับความคิดเห็นและความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม

 การตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีความรู

เกี่ยวกับการวิจัย 1 ทาน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 1 ทาน และนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน จํานวน 1 ทาน 

หลงัจากไดรบัคาํแนะนําและขอเสนอแนะแลว ไดนาํแบบสอบถามมาปรับปรงุแกไขเพ่ือใหเกดิความสมบูรณ

 สวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคาความเชื่อม่ันกับ

กลุมตัวอยางที่ไมใชบุคคลเดียวกันกับการวิจัย จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นตามวิธี                      

สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970, 161) โดยใชสูตร

    = 2ts
2is11n

n  

    
         
   n        

        2
iS      

   2
tS       

 
 คาสมัประสทิธแิอลฟาทีไ่ดคอื 0.95 ถอืวาอยูในระดบัทีเ่ช่ือถอืได ทัง้นีต้ามมาตรฐานควรมคีาแอลฟา

ไมนอยกวา 0.80 หรือสูงกวา (Sthapitanonda, 2014, 185) 
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 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

       2.1 การวิเคราะหเนื้อหา

               การวิเคราะหเน้ือหา ไดเลือกหนังสือพิมพไทยนิวสกับเชียงใหมนิวสมาเปนกลุมตัวอยาง

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือพิมพรายวันเพียง 2 ฉบับดังกลาวที่วางจําหนายอยางตอเนื่อง และมีอายุ

กวา 25 ปทาํใหเปนทีรู่จกักวางขวาง ในขณะทีห่นงัสอืพิมพและนติยสารฉบบัอืน่มอีายสุัน้และไมไดวางจาํหนาย

สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบคําถามวาไดใหความสําคัญกับเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

และสะทอนความเปนสื่อพลเมืองมากนอยเพียงใด เนื้อหาที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยสวนแรกคือสวน                     

ที่เปนการรายงานเหตุการณ/เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น อันไดแกขาวที่รายงานทั้งในหนา 1 และหนาในของ

หนงัสอืพมิพ สวนทีส่องคอืสวนท่ีเปนความคิดเหน็ทีป่รากฏในบทความ/บทวจิารณ/คอลมัน รวมถงึสวนทีเ่ปน

ความคิดเหน็ในบทบรรณาธิการ ซึง่ถอืเปนการแสดงทัศนะอนัเปนจดุยนืของหนังสอืพมิพทีม่ขีาวสาร/ประเดน็

ตาง ๆ ของสังคม 

   การศึกษาเน้ือหาดังกลาว เปนวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือพิมพในป พ.ศ. 2559 โดย                   

สุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling) รายสัปดาห มีระยะหางกันทุก ๆ 5 สัปดาห      

เริ่มจากสัปดาหที่ 1, 6, 11, 16, 21, ไปจนถึงสัปดาหที่ 51 รวมทั้งหมด 11 สัปดาหๆ ละ 7 ฉบับ รวม 77 ฉบับ 

เมื่อศึกษาจากหนังสือพิมพทองถิ่น 2 หัวชื่อ ทําใหมีหนังสือพิมพที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 154 ฉบับ                                  

การสุมตวัอยางดวยวิธนีีท้าํใหไดจาํนวนหนังสอืพมิพในรอบสัปดาห (วนัอาทิตยถงึวนัเสาร) ในสัดสวนท่ีเทากนั 

นอกจากน้ียงัทาํใหไดเนือ้หาทีค่รอบคลมุ เพราะโดยทัว่ไปหนังสือพิมพในชวงสุดสัปดาหจะมโีครงสรางเนือ้หา

ทีแ่ตกตางจากหนงัสอืพมิพในชวงวนัจนัทรถงึวนัศุกร ทัง้นีเ้ปนการวเิคราะหเน้ือหาเพือ่นําไปสูการตอบคําถาม

การวิจัย ดังนี้

   2.1.1 การใหนํา้หนักในการนําแสนอท่ีเกีย่วกับชมุชนทองถ่ินมีมากนอยแคไหน โดยดูจาก

ความถี่ในการนําเสนอเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด

                       2.1.2   เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ินตามขอ 2.1.1 สะทอนความเปนสื่อพลเมือง                          

หรือไม อยางไร โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ

                        2.1.2.1 ระดับพืน้ฐานคือ การเสนอขาวและเน้ือหาเก่ียวของ/มผีลกระทบตอชมุชน

ทองถ่ิน หรอืมเีนือ้หาท่ีกระตุนใหประชาชนตระหนักถงึความสําคญัของการมีสวนรวมของพลเมือง ทัง้นีเ้นือ้หา

ทัว่ไปท่ีไมเกีย่วของแตมปีรากฏในหนงัสอืพิมพ เชน ความเคลือ่นไหวกฬีา (ฟตุบอลอังกฤษ ความพรอมนกักฬีา

ซเีกมสของไทย ฯลฯ) ดาราบันเทงิ ความรูเรือ่งสขุภาพ-ความงาม ฯลฯ ในทีน่ีไ้มจดัเปนเนือ้หาพลเมืองท้ังระดับ

พื้นฐานและกาวหนา

    2.1.2.2 ระดับกาวหนาคือ การเสนอขาวและเน้ือหาซึ่งนอกจากจะเปนไปตาม                  

ขอแรกในระดบัพืน้ฐานแลว ยงัมกีารสะทอนมมุมองจากชมุชนทองถิน่ (Bottom up Approach) โดยการอางองิ

แหลงขาว/แหลงขอมูลที่นอกเหนือจากแหลงขาวท่ีเปนผูบริหารภาครัฐและผูนําภาคธุรกิจ เชน แหลงขาว/

แหลงขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน ปราชญทองถ่ิน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นอกจากนี้ยัง
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รวมหมายถึงการเสนอขาวและเน้ือหาท่ีมีลักษณะของการเรียกรอง/รณรงครวมกับทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิด                           

การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

   การวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาหนังสือพิมพดังกลาว ใชตารางลงรหัส (Coding Sheet)                   

ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตาราง ประกอบดวย 1) ตารางลงรหัสขาว ซึ่งแยกขาวทั่วไปและขาวทองถิ่น 2) ตารางลงรหัส

บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน และ 3) ตารางลงรหัสบทบรรณาธิการ ซึ่งขอมูลที่จะทําใหสามารถทราบถึง                

การใหนํา้หนกัความสาํคญักบัขาวและเนือ้หาทองถิน่ และยงันาํไปสูการวเิคราะหระดบัความเปนส่ือพลเมือง

   การกาํหนดหนวยในการวจิยั ไดใชหนวยในการวจิยั 2 ประเภท เพือ่ใหการวเิคราะหสามารถ

อธิบายไดในเชิงปริมาณ ดังนี้

   หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ใชหนวยการวิเคราะห 2 หนวย

คอื (1) แนวคดิหลกั (Theme) โดยพจิารณาเนือ้หาของขาว บทความ/บทวจิารณ และบทบรรณาธิการวาแตละ

ชิ้นมีแนวคิดหลักหรือความหมายโดยรวมอยางไร และจัดเขาประเภทตามที่กําหนดไว (2) หนวยวิเคราะห               

แบบรายเร่ือง (Item) 

   หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) พิจารณาจากความถ่ี (Frequency)                 

โดยนับจากจํานวนที่นําเสนอ

   การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ของเครือ่งมอื โดยสุมตวัอยางขาว บทความ และบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพทองถ่ินทัง้สองฉบับ ๆ  ละ 50 ราย

เรื่อง รวม 100 รายเรื่อง โดยมีผู ชวยวิจัยอีก 1 คน สลับกันอาน แลวกรอกขอมูลลงในแบบบันทึกที่                                     

จัดเตรียมไว เพื่อใหแนใจวาหากผูวิจัยทําการวัดดวยวิธีเดียวกัน เคร่ืองมือชุดเดียวกันแลว ผลท่ีไดจากการวัด

แตละครั้งมีความคงที่และแนนอน

                  การทดสอบไดใชสูตรของโฮลสติ (Holsti, 1969, 140) ดังนี้

 R  =   
  C1,C2  =  
 C1 + C2 =  
 N  =  
 

                   คาคํานวณที่ไดจากสูตรขางตนควรมีคาไมตํ่ากวา 0.75 จึงจะถือวาเครื่องมือในการวิจัย      

ที่นํามาใชมีความนาเชื่อถือ

               



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561302

                    

 R  =  
 C1,C2  = 46 
 C1 + C2 = 50 + 50 
 N  = 2 

 R  =    
   = 0.92 

                 จากการคํานวณคาที่ได 0.92 สูงกวาเกณฑที่ 0.75 ตามสูตรท่ีกําหนดไวขางตน เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ถือวามีความนาเชื่อถือ

 2.2 การสัมภาษณ

             การสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกกลุมเปาหมาย

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยงัผูทีม่คีวามรูและประสบการณเพือ่ตอบคาํถามวจิยัเกีย่วกบั

บทบาท ปจจัยถวงรั้งและแนวทางการพัฒนาหนังสือพมิพทองถิ่น ไดแก 1) ธเนศวร เจริญเมือง นักวิชาการ

และปราชญทองถิ่นของภาคเหนือ 2) สันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการและผูบริหารหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส                      

3) บุญญฤทธิ์ ตุลาพรรณพงศ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพไทยนิวส 4) เอกรัตน บรรเลง ผูสื่อขาวอาวุโส

ประจําจงัหวัดเชยีงใหมของหนังสอืพิมพเครือผูจดัการ 5) นนัทา เบญจาศลิารักษ บรรณาธิการสาํนกัขาวประชาธรรม 

และนักเคล่ือนไหวทางสังคม และ 6) ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม                                 

ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลทั้งหมดเปนผูที่เกี่ยวของ/คลุกคลี/เชี่ยวชาญ/มีทัศนะที่เปนประโยชนตอสื่อทองถิ่น              

และการพัฒนาเมืองเชียงใหม อีกทั้งยังมีฐานะเปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ อันไดแก ผูบริหารส่ือ 

บรรณาธิการ ผูสื่อขาว ผูนําทองถ่ิน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม

  

ผลการวิจัย 
 1. ความคาดหวังของประชาชนผูรับสารที่มีตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น

  การวิจัยเชิงปริมาณ พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป                                

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท เปดรับสื่อหนังสือพิมพทองถิ่น

ผานหนังสือพิมพฉบับกระดาษ รอยละ 28 สวนที่เหลืออีกรอยละ 72 เปนการบริโภคผานเครือขายออนไลน 

ความถ่ีในการเปดรบัไมแนนอน ใชเวลาในการอานนอยกวา 30 นาท ีเนือ้หาทีเ่ปดรับเปนประจาํคอืขาวหนาหนึง่ 

โดยมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นอยูในระดับมาก (  = 4.10) และมีความคาดหวัง        

เปนอนัดบัสงูสดุคอืบทบาทในดานการทําหนาทีเ่ปนปากเสียงใหกบัชมุชนทองถ่ิน (  = 4.43) ดงัรายละเอียด                        

ในตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

ความคาดหวังที่มีตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่น
 

  
( x ) (SD) 

 

 4.43 .75  

 
4.06 .72  

 
4.23 .73  

 
3.91 .70  

 
3.89 .69  

 4.10 .59  

 นอกจากนี้การสํารวจดังกลาวยังพบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพขาวของหนังสือพิมพ

ทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.83) และมีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย                            

(  = 2.48) และมองวาควรใหความสําคัญกับขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนารัฐที่มีผลกระทบตอทองถิ่น                       

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.53) 

 2. บทบาทและปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น 

       จากการเก็บขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดสอดคลองกันโดยสรุปได

วาตามหลักการแลวหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง                 

ใหกับชุมชนทองถิ่น แตปจจุบันหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมสามารถแสดงบทบาทดังกลาวนอยกวาในอดีต 

โดยประชาชนไดหันไปเปดรับขาวสารจากสื่อในรูปแบบอื่นแทน สอดรับกับการศึกษาจากการออกแบบ

สอบถามท่ีผู ตอบแบบสอบถามระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินในปจจุบันมีบทบาทตอทองถ่ินในภาพรวม                             

อยูแคระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งตํ่ากวาระดับความคาดหวัง และมีความคิดเห็นวาบทบาทในดานการ

ทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับชุมชนทองถิ่นอยูในระดับนอย (  = 2.50) 

  อปุสรรคสาํคญัในการพฒันาหนงัสอืพิมพทองถิน่ในมมุมองของผูใหสมัภาษณ มาจากทัง้ปจจยั

ภายในและภายนอกคือการรวมศูนยอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจไวที่สวนกลางมากเกินไป ทําใหทองถิ่น    

แมกระทั่งหัวเมืองใหญอยางเชียงใหมมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเม่ือเทียบกับสวนกลาง และคนหันไปรับส่ือ                       
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จากสวนกลางเปนสวนใหญ และการปรับตวัของหนังสอืพิมพทองถ่ินยังชาเม่ือเทียบกับพฤติกรรมการบริโภค

ขาวสารของคนท่ีหันไปหาสื่อใหมมากข้ึน เน้ือหาที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับความตองการของคนทองถ่ิน 

และนอกจากนี้หนังสือพิมพทองถ่ินยังประสบปญหาดานการพัฒนาบุคลากร

 3. การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพ

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น

     จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหา/เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน                       

ทองถิ่น และเนื้อหาที่สะทอนถึงความเปนสื่อพลเมือง ปรากฏผลดังในตารางที่ 2 และตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2

การใหนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น

 
   

      
 2,920 61.50 1,825 38.50 4,745 100 
/

/  1,051 75.40 342 24.60 1,393 100 

 143 100 0 0 143 100 

 จากตาราง 2 พบวาหนงัสอืพมิพทองถิน่เชยีงใหมมสีดัสวนเนือ้หาทองถ่ิน ประกอบดวยขาว 2,920 ขาว 

คิดเปนรอยละ 61.50 จากทั้งหมด 4,745 ขาว บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน 1,051 ชิ้น คิดเปนรอยละ 75.40 

จากทั้งหมด 1,393 ชิ้น และบทบรรณาธิการ 143 ชิ้น คิดเปนรอยละ 100 

ตารางท่ี 3

จํานวนเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมือง

 

 / /   

 

 /
/

 

 

 

 

     

2,920 84 2.88 1,051 77 7.30 143 21 14.70 
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 จากตาราง 3 พบวาเน้ือหาท่ีแสดงความเปนสือ่พลเมืองในสวนของขาวมีทัง้หมด 84 ขาว คดิเปนรอยละ 

2.88 จากท้ังหมด 2,920 ขาว สวนบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน มีทั้งหมด 77 ชิ้น คิดเปนรอยละ 7.30                          

จากท้ังหมด 1,051 ชิ้นและบทบรรณาธิการ มี 21 ชิ้น คิดเปนรอยละ 14.70 จากทั้งหมด 143 ชิ้น  โดยสรุป

แมวาหนงัสอืพิมพทองถิน่จะใหความสาํคัญกบัเน้ือหาทีเ่ก่ียวของกบัชุมชนทองถิน่ในสดัสวนทีม่าก แตเน้ือหา

ที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองยังมีอยู ค อนขางนอย และจากการสํารวจดังกลาวพบเพียงเน้ือหา                                          

ในสวนของขาว 7 ขาวเทานั้นที่เปนการสะทอนความเปนสื่อพลเมืองในระดับกาวหนา  โดยมีเนื้อหาที่สะทอน

ใหเห็นถึงมิติการมีสวนรวมของประชาชน และอางอิงแหลงขาวที่เปนผูนําชุมชน และภาคประชาสังคม 

 แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพใหเปนส่ือพลเมืองท่ีผูกพันกับชุมชนทองถ่ินนั้น ผูใหสัมภาษณ                         

ไดใหขอเสนอแนะวาหนงัสอืพมิพทองถ่ินเชียงใหมจะตองมุงเนนเสนอขาวทีเ่ปนประเด็นวิกฤตของการพัฒนา

เมืองเชียงใหม เชน ปญหาสิง่แวดลอม ปญหาหมอกควนั ปญหาจราจรตดิขดั ขยะ ฯลฯ ซึง่เปนประเด็นปญหา

ที่คนทองถ่ินอยากจะใหเกิดกระบวนการรวมมือเพ่ือการแกไข อีกทั้งจะตองเปดพื้นท่ีใหกับแหลงขาวท่ีไมใช

ภาคราชการใหมากข้ึน เชน ผูนาํชุมชน ตวัแทนกลุมทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพือ่ใหมมุมองหลากหลาย 

และควรจะตองเปดใหคนทองถิน่เขามามสีวนรวมในลกัษณะทีเ่รียกวานกัขาวพลเมอืง จงึใหทาํใหหนงัสอืพิมพ

ทองถิน่เชยีงใหมมพีลงัมากขึน้ นอกจากนีจ้ะตองนาํสือ่ใหมโดยเฉพาะสือ่สังคมออนไลน เชน เฟซบุก ทวติเตอร 

อินสตาแกรม ไลน ฯลฯ เขามาใชเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย  

 1.  ความคาดหวังของประชาชนต อบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ ท องถิ่นใน                                           

จังหวัดเชียงใหม

  จากการสํารวจพบวาประชาชนชนผูรับสารมีความคาดหวังตอบทบาทการทําหนาท่ีของ

หนงัสอืพมิพทองถิน่ในระดบัท่ีมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิง่ความคาดหวงัทีว่าหนงัสือพิมพจะทาํหนาที่

ในการเปนปากเสียงใหกับทองถ่ิน (  = 4.43) ทั้งนี้เพราะโดยโครงสรางของระบบการสื่อสารมวลชนแลว                 

สือ่แตละประเภทตางตอบสนองความตองการของสังคมทีแ่ตกตางกนัออกไป ในขณะท่ีสือ่มวลชนในระดับชาติ

มุงเสนอขาวสารในระดบัประเทศ ยอมไมสามารถเสนอขาวสารในแตละจงัหวดัและภมูภิาคไดอยางครอบคลมุ 

จงึเปนบทบาทหนาท่ีของหนังสอืพมิพทองถ่ินท่ีจะตองเสนอขาวสารและสะทอนทศันะของทองถ่ิน สอดรับกบั

ความเห็นของนักวิชาการหลายคนท่ีมองวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีจุดเนนที่ทองถิ่น และแสดงบทบาท

นําในสังคมทองถิ่น (Chawalatawat, 1999 ; Noomnon, 1987)

 2. บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา

  ประชาชนผูรับสารเห็นวาหนังสือพิมพทองถิ่นสามารถแสดงบทบาทตอทองถิ่นไดในระดับ                        

ปานกลาง (  = 2.67) เทานั้น มีความทันตอเหตุการณในระดับท่ีนอย (  = 2.48) แมจะมีเว็บไซตของ                     

ตัวเองแตก็เปนเพียงนําเน้ือหาเดิมจากหนังสือพิมพมานําเสนอ ไมไดรายงานทันทีที่เหตุการณเกิดข้ึน                         

ทําใหชองวางระหวางหนังสือพิมพทองถิ่นกับคนทองถิ่นถางกวางออกมากขึ้น โดยผูคนตางหันไปรับขอมูล
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ขาวสารจากส่ือในรูปแบบสมัยใหมที่มีความรวดเร็ว มีวิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจและดึงดูดใจมากกวา                    

กระทั่งตองปดตัวลงไป อุปสรรคที่ฉุดรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม มีหลากหลายประการไดแก

 ประการแรกการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการตัดสินใจไวที่สวนกลาง ทําใหเกิด

การกระจุกตัวทางการพัฒนา แมวาเมืองเชียงใหมจะมีฐานะเปนหัวเมืองใหญของภาคเหนือแตก็มีขอจํากัด

ในการพัฒนาตัวเอง ระบบเศรษฐกิจธุรกิจขนาดเล็ก สงผลทําใหสื่อทองถิ่นและหนังสือพิมพทองถิ่น                                     

มีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อระดับชาติ ประการท่ีสองคือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง                        

ประการที่สามคือการปรับตัวขององคกรไดชา ไมทันกับบริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และประการที่สี่ 

หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังไมสามารถเขาถึงทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื้อหาท่ีนําเสนอยังไมตรงกับ                         

ความตองการของผูรับสาร

 3. การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับชุมชนทองถิ่น                      

และการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมใหเปนสื่อพลเมือง

  หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังคงใหความสําคัญมากกับเนื้อหาเก่ียวกับทองถิ่น สอดรับกับ                

จุดประสงคและปณิธานของความเปนหนังสือพิมพทองถิ่นดังที่ นักวิชาการนําโดยบ็อบ แฟลงคลิน                              

(Franklin, et al., 2006, 134-136) และ (Chawalatawat, 1999) ระบุวาหนังสือพิมพจะตองเนนเนื้อหา                     

เกี่ยวกับทองถ่ินของตัวเองและเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามหนังสือพิมพทองถ่ิน

ยังมีเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองที่นอย โดยขาวมีเพียงรอยละ 2.88 บทบรรณาธิการรอยละ 14.70 

และบทความ/บทวิจารณ/คอลัมนรอยละ 7.30 ในการพัฒนาไปสูความเปนส่ือพลเมือง ซึ่งผูกพันกับชุมชน 

เนนเสนอเร่ืองราวจากแงมมุของชุมชนและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการพัฒนา (Rosen, 2000, 

680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016) หนงัสือพิมพทองถ่ินเชียงใหมควรดาํเนนิการ

ตามแนวทางดังตอไปนี้

  ประการแรกจะตองเพิม่สดัสวนของแหลงขาว/แหลงทีม่าของขอมลูทีม่าจากนอกภาครฐั/ราชการ

ใหมากขึ้น อันไดแก ชาวบาน ผูนําชุมชน นักวิชาการ กลุมประชาสังคม ฯลฯ เพื่อสะทอนมุมมองจากลาง                   

ขึ้นบน (Bottom-up Approach) 

  ประการที่สองจะตองมุงเสนอประเด็นที่เปนปญหาของชุมชนทองถ่ินเชียงใหมอยางเขมขนและ

ตอเนื่อง เชน ปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะลนเมือง ฯลฯ เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนเขามา

มีสวนรวมในการแกไข

  ประการท่ีสามจะตองนําพลังของส่ือใหมเขามาใชใหมากข้ึนโดยเฉพาะการใชสือ่สงัคมออนไลน 

มากไปกวาการพ่ึงพาเฉพาะชองทางเว็บไซตและหนังสือพิมพฉบับกระดาษ (Printed Media) เพื่อใหเขาถึง

ประชาชนไดกวางขวางขึ้น 

  ประการท่ีสีจ่ะตองเขาถงึชมุชนทองถ่ินใหมากข้ึน ซึง่สามารถทําไดหลากหลายวิธกีาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเปดใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขาว ดวยการเปนนักขาวพลเมือง (Citizen Journalism) 
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สรุป
 สื่อทองถ่ินมีความสําคัญตอการใหขอมูลขาวสาร และกระตุนใหประชาชนต่ืนตัว มีสวนรวม                              

ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตหนังสือพิมพทองถิ่นประสบปญหาท่ีเปนปจจัยถวงรั้งทั้งภายใน                      

และภายนอก ทําใหไมสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทองถิ่นได แมวา

การศึกษาครัง้นีจ้ะชีใ้หเห็นวาประชาชนยงัมคีวามคาดหวงัสูงตอบทบาทการทําหนาทีข่องหนงัสือพมิพทองถิน่ 

 ทั้งน้ีการพัฒนาหนังสือพิมพทองถ่ินใหเปนสื่อพลเมืองซ่ึงผูกพันใกลชิดกับชุมชน เปนทางเลือกหน่ึง

ในการพลกิฟนวกิฤตคิวามตกตํา่ของหนงัสอืพมิพทองถิน่ เพือ่ใหกลายเปนส่ือทีเ่ปนศนูยกลางของชมุชน และ

สะทอนความคิดความเห็นจากชุมชนไปสูเวทสีาธารณะ ซึง่จะตองปรบัเอาพลังของส่ือใหมโดยเฉพาะอยางยิง่

สือ่สงัคมออนไลนเขามาใชประกอบดวยเพ่ือใหสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายทีก่วางขวางขึน้ เพราะประชาชน                                  

ที่มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่เปลี่ยนไปโดยเคลื่อนยายจากการอานส่ือสิ่งพิมพไปเปนสื่อออนไลนมากข้ึน                    

ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการใชสื่อใหมเพื่อรายงาน/รณรงคเพื่อระดมพลังใน

การแกไขปญหาทองถิ่น 

 การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาส่ือทองถิ่นใหใชแนวคิดความเปนส่ือพลเมืองซึ่งผูกติด

กับทองถ่ินไปใชเพื่อฟนฟูวิกฤตของหนังสือพิมพทองถิ่น ซึ่งในอนาคตจะตองมีรูปแบบทั้งที่เปนฉบับกระดาษ 

เว็บไซต และผานเครือขายสื่อสังคมออนไลน 
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