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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่
ของหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาถึงบทบาท และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา
หนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง
(Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น ใชวิธีการศึกษา 3 แบบคือ การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเนในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยเลือกผูตอบแบบสอบถามที่เปน
แฟนประจํา วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาขาว บทบรรณาธิการ
และบทความจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ และการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 ราย
ผลการศึกษาพบวาผูต อบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหม
ในระดับมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งความคาดหวังตอบทบาทในดานการทําหนาที่เปนปากเสียง
ใหกบั ชุมชนทองถิน่ (  = 4.43) สวนบทบาทตอชุมชนทองถิน่ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ของหนังสือพิมพทอ งถิน่ นัน้
ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งถือเปนระดับที่ตํ่ากวาความคาดหวัง
มีปจจัยที่ถวงรั้งการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมไปสูความเปน
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สื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่นนั้น จะตองเสนอประเด็นขาวปญหาที่เปนวิกฤตของชาวเมืองเชียงใหม
อยางเขมขนและตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสิ่งแวดลอม และเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช
ภาคราชการใหมากขึ้น รวมถึงการเปดใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในลักษณะของนักขาวพลเมือง
นอกจากนี้จะตองมีการนําสื่อใหมและสื่อสังคมออนไลนเขามาใชเพื่อการเขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น

คําสําคัญ
หนังสือพิมพทองถิ่น สื่อทองถิ่น 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

294

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

บทนํา
ดังเปนที่ประจักษชัดวาในชวง 30 ปที่ผานมา หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพไดตกตํ่าลงตามลําดับ
ไมวาจะวัดจากปริมาณผูรับสาร รายได การโฆษณา การจางงาน ความสามารถในการเขาถึง ฯลฯ
จากการศึกษาพบวาหนังสือพิมพในอเมริกาในชวงเพียงสิบปหลังเปดศตวรรษใหมยอดจําหนายหนังสือพิมพ
ลดลงถึงรอยละ 25.6 (Hargrove, Miller & Stempell, 2011, 84) ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ฐากูร บุนปาน
กรรมการผู  จั ด การบริ ษั ท มติ ช นจํ า กั ด (มหาชน) หนึ่ ง ในค า ยสื่ อ มวลชนรายใหญ ข องประเทศไทย
เจาของหนังสือพิมพมติชน ขาวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห ฯลฯ ชี้วาสื่อสิ่งพิมพในรอบ 20 ป
ที่ผานมามียอดผูอานลดลงตามลําดับ (Matichon Online, 2016) โฆษณาซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของ
กิจการลดลงอยางตอเนื่อง จากการสํารวจของบริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด พบวา
ยอดโฆษณาหนังสือพิมพไทยลดลงตามลําดับจาก 15,258 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 เหลือเพียง 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
สาเหตุของความตกตํ่าของหนังสือพิมพ เกิดจากสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม
การบริโภคสื่อของประชาชนที่ตองการสะดวกความรวดเร็ว และรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ที่ผูกติด
อยูกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหผูคนหันไปใหความสนใจกับสื่อใหม (New Media) สามารถ
สนองตอบความตองการในดานความฉับไว ทันตอเหตุการณ
ทามกลางกระแสความตกตํ่าของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพทองถิ่นดูจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบ
มากกวาหนังสือพิมพระดับชาติ ดังจะเห็นไดวาในชวงสามทศวรรษที่ผานมาหนังสือพิมพทองถิ่นนอกจาก
จะไมสามารถแขงขันกับสื่อใหมแลว ยังสูญเสียฐานะการแขงขัน ทําใหตองปดตัวเองไปจํานวนมาก
กระทั่งแวดวงศึกษาวิจัยตางมองขามความสําคัญของสื่อประเภทนี้ จากการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุล
(Suwannapong, 2016) สะทอนใหเห็นภาพชัดวามีจํานวนของหนังสือพิมพทองถิ่นเปนจํานวนไมนอยกวา
250 ฉบับทั่วประเทศ แตสวนใหญประสบปญหาทางธุรกิจ และปดกิจการ
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการที่จะสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง มีประชาชนที่ตื่นตัว รูเทาทันตอ
ขอมูลขาวสารนัน้ จําเปนตองมีสอื่ ทีห่ ลากหลายในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถึงมีมมุ มอง
ทั้งจากทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อสรางสมดุลทางดานเนื้อหาขาวสารและทัศนะการมองที่หลากหลาย
ดังนั้นหนังสือพิมพทองถิ่นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น ดังที่นักวิชาการหลายคนชี้วา
หนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร ข องท อ งถิ่ น โดยนํ า ประเด็ น สํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น
มาสูเวทีสาธารณะ (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey & Richardson, 2006, 134-136)
Noomnon (1987) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทหนาที่สําคัญในการปลุกระดมความคิดเห็น
ของคนในทองถิน่ ใหเขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาและชวยแกไขปญหาตาง ๆ ของทองถิน่ และชวย
สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองทองถิ่น สอดคลองกับ Chawalatawat
(1999, 111-112) ที่ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการกระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชน
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ใหตื่นตัวกับกระบวนการพัฒนาของสังคม และ Nielsen (2015, 1-2) ซึ่งชี้วาไมวาจะเปนสังคมชนบท
หรือชุมชนเมืองตางตองการสื่อทองถิ่นเพื่อรับรูขอมูลขาวสารและชวยใหตื่นตัวในการมีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณะ
เมื่อหันมาพิจารณาดูหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมพบวามีปจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน
ตอการเจริญเติบโตของหนังสือพิมพทองถิ่นหลายประการทั้งในแงของความเปนเมืองใหญอันดับสอง
ทีม่ กี ารอพยพยายถิน่ ฐานของคนเขามาเปนจํานวนมากรวมถึงนักทองเทีย่ วตางประเทศ อีกทัง้ ยังเปนศูนยกลาง
การศึกษาที่มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนตั้งอยู
นอกจากนี้เชียงใหมยังมีปญหาที่หลากหลายที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งถือเปนปจจัยบวก
ตอหนังสือพิมพในการเขาไปมีบทบาทผานการเสนอขาว ปญหาสําคัญของเมืองไดแก ปญหาการจราจรติดขัด
อากาศเสีย นํ้าเสีย ขยะ สาธารณูปโภคไมเพียงพอ การขยายตัวของชุมชนแออัด การทําลายศิลปะและ
สถาปตยกรรมโบราณ การใชที่ดินผิดประเภท ฯลฯ (Apawatcharoot, 2016)
แตอยางไรก็ตามพบวาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมตกอยูในชะตากรรมที่ไมตางจากหนังสือพิมพ
ทองถิ่นโดยทั่วไป ทั้งนี้หนังสือพิมพในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยหนังสือพิมพรายวันที่ออกเปนประจําคือ
ไทยนิวสกับเชียงใหมนิวส และมีหนังสือพิมพและนิตยสารรายสะดวกอีกอยางนอย 10 ฉบับ แตทั้งหมด
มีลกั ษณะเปนกิจการขนาดเล็ก หรือกิจการครอบครัว ไมมคี วามเขมแข็งทางการเงิน และยังขาดความสามารถ
ในการแขงขันกับสื่ออื่นๆ การปดกิจการจึงเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูตลอดหวงประวัติศาสตรของสื่อทองถิ่น
เชน หนังสือพิมพระมิงค หนังสือพิมพขาวสยาม หนังสือพิมพประชากร เปนตน (Tutchanok, 1994 ;
Chaiwongkaew, 2008 ; Suwannapong, 2016)
ทามกลางกระแสการเคลื่อนไหวเพื่อใหจังหวัดเชียงใหมเปนหัวเมืองแรกที่พัฒนาไปสูการปกครอง
ทองถิ่นเต็มรูปแบบดวยการใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพราะโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ในปจจุบนั ยังไมไดใหอาํ นาจทองถิน่ ในการจัดการแกไขปญหาทองถิน่ อยางแทจริง (Charoenmuang, 2007)
โดยคนทองถิ่นเชียงใหมมุงหวังวาโครงสรางแบบกระจายอํานาจจะเปนรูปแบบที่ตอบสนองตอการพัฒนา
มากกวารูปแบบการปกครองในปจจุบัน แตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางจะไมไดสงผลดี และ
มีความยัง่ ยืนหากปราศจากการพัฒนาประชาชนในระดับฐานรากซึง่ มีประเด็นการรับรูข า วสารเปนแกนกลาง
หลัก บทความวิจัยชิ้นนี้จึงพุงเปาคําถามไปที่หนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดที่ฉุดรั้ง
การพัฒนา ประชาชนผูรับสารมีความคาดหวังอยางไรตอหนังสือพิมพทองถิ่น การนําเสนอขาวสารของสื่อ
ดังกลาวใหความสําคัญกับเนื้อหาที่มาจากมุมมองของทองถิ่นใหมากนอยเพียงไร
นอกจากนี้ยังไดมุงสํารวจถึงแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นไปสูความเปนสื่อพลเมือง
ซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น เนนเสนอเรื่องราวที่กระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปดพื้นที่
การนําเสนอขาวจากทัศนะทองถิ่น และมองประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสวนไดเสีย (Citizens) ไมใชฐานะ
ของผูชม (Spectators) โดยสงเสริมใหชุมชนมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนา
ในชุมชนทองถิ่น (Rosen, 2000, 680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016)
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งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการมุง เปาไปทีป่ ญ
 หาและแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทอ งถิน่ ซึง่ มักถูกมองขาม
ทั้งที่เปนองคประกอบสําคัญและรากฐานในการพัฒนาการรับรูของประชาชนและสํานึกในความเปนทองถิ่น
อันจะเปนรากฐานใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บทบาท และป จ จั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคถ ว งรั้ ง การพั ฒ นาหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะหเกีย่ วกับการนําเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับชุมชนทองถิน่ และแนวทางในการสงเสริม
ใหหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ กีย่ วพันกับศาสตร แนวคิด ทฤษฎีทหี่ ลากหลาย นํามาบูรณาการเพือ่ ใหเห็นภาพ
ของหนังสือพิมพทองถิ่นที่มีปฏิสัมพันธกับสื่อทองถิ่น และชุมชนอยางรอบดานดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
แนวคิดหนาที่นิยมเปนแนวความคิดที่ประยุกตมาจากกลุมหนาที่นิยม (Functionalism)
ซึ่งเปรียบสังคมเสมือนรางกายมนุษย อันประกอบไปดวยอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งจะตองทําหนาที่ของตัวเอง
ใหสมบูรณ สวนรวมทั้งหมดจึงจะอยูรอดปลอดภัย (Kaewthep, 2009, 29) การที่สังคมสามารถดํารงอยูได
อยางมีเสถียรภาพและมีความตอเนื่อง เชื่อวาเนื่องมาจากแตละองคประกอบที่อยูภายใตสังคมตางทําหนาที่
ของตัวเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ สื่อมวลชนถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในโครงสราง
ของระบบสังคมโดยรวม หากปราศจากสื่อมวลชนแลว ระบบสังคมจะไมมีความสมดุลและยากที่จะดํารงอยู
2. แนวคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตรและหนังสือพิมพทองถิ่น
2.1 วารสารศาสตรและหนังสือพิมพ
วารสารศาสตร มี ค วามหมายถึ ง กระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรายงานข า ว และ
การวิ เ คราะห ตี ค วามเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเพื่ อ ให ส าธารณชนได รั บ ทราบความเป น ไปของสั ง คม
Boonsiriphan (2007) ได ใ ห นิ ย ามชั ด เจนว า วารสารศาสตร เ ป น ศาสตร ที่ ว  า ด ว ยหลั ก การเสนอข า ว
และสถานการณปจจุบัน ครอบคลุมกระบวนการขาวที่เผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง หนังสือพิมพจึงเปน
สื่อที่ใชแนวคิดทางดานวารสารศาสตร เปนปรัชญาในการทํางาน เพื่อเสนอขาวและทัศนะไปสูประชาชน
2.2 หนังสือพิมพทองถิ่น
หนังสือพิมพทอ งถิน่ เปนสือ่ เพือ่ การรายงานขาวสําหรับคนทองถิน่ นักวิชาการหลายสํานัก
มองหนังสือพิมพทอ งถิน่ อยางสอดคลองกันโดย Chawalatawat (1999, 6) ระบุวา หนังสือพิมพทอ งถิน่ เปนสือ่
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ที่เกิดขึ้นตามความตองการและตอบสนองผลประโยชนของสังคมทองถิ่น จึงเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอทองถิ่น และเปนการสะทอนความรูสึกนึกคิด ประเพณี วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น
Noomnon (1987, 26) และ Kaviya (1983, 73) กลาววาหนังสือพิมพทองถิ่นจําหนาย
ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และมีคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสื่อดังกลาวตอบสนอง
ผลประโยชนของคนในทองถิ่น
ในขณะที่คณะนักวิชาการวารสารศาสตรนําโดยบ็อบ แฟรงคลิน (Franklin et al, 2006,
134-136) มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของทองถิ่น ซึ่งนอกจากจะเสนอขาว
ทั่วไปแลว มักจะจับประเด็นนําเอาประเด็นสําคัญของทองถิ่นมารณรงคโดยผานการนําเสนอในเนื้อหา
ของหนังสือพิมพ นักวิชาการกลุมนี้สนับสนุนโครงสรางของหนังสือพิมพที่ผูกติดอยูคนทองถิ่น มากกวาที่จะ
เปนหนังสือพิมพที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายใหญของหนังสือพิมพระดับชาติและนานาชาติ ขณะที่ไมค
โกลเวอร (Glover, 1998, 119) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองไมลืมจุดแข็งในความเปนสื่อของทองถิ่น
ดังนั้นจึงตองเนนการเสนอขาวเกี่ยวกับทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งถือเปนจุดขายซึ่งเปนเอกลักษณ ดังนั้นไมควร
ที่จะทุมเททรัพยากรที่มีอยูอ ยางจํากัดของตัวเองไปในเรื่องเกี่ยวกับขาวสารระดับชาติ หากแตควรหันมาเนน
ในสิ่งที่อยูรอบตัว
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อพลเมือง
แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ พลเมือง (Civic Journalism) ซึง่ ในภาษาไทยบางครัง้ เรียกกันวาสือ่ ประชาสังคม
เกิดขึ้นในสังคมอเมริกา ในฐานะที่เปนอีกทางเลือกของกระบวนการสื่อขาวและรายงานขาวที่ทาทายแนว
ความคิดของวารสารศาสตรกระแสหลักทีย่ ดึ หลักการของความเปนกลาง และการไมเอาตัวเองเขาไปผูกพันใด ๆ
กับขาว ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูสื่อขาวยึดถือติดตอกันมานาน แนวคิดสื่อพลเมืองเชื่อวาผูสื่อขาวควรมี
สวนเขาไปเกี่ยวของในบางลักษณะ (Interventionist Journalism) โดยยึดผลประโยชนของชุมชนหรือ
ของสาธารณะเปนหลัก Glasser (1999, 8-10) ระบุวาหนังสือพิมพไมควรจํากัดตัวเองโดยยึดความเปนกลาง
(Fair-Minded Participant) เปนสรณะ เพราะนัน่ จะเปนอุปสรรคตอบทบาทการทําหนาทีข่ องสือ่ ในการสงเสริม
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม
Hass & Steiner (2006, 240-244) ยืนยันวาแนวคิดสื่อพลเมืองมีความแตกตางที่ชัดเจนกับสื่อ
กระแสหลักทีด่ าํ เนินการธุรกิจสือ่ ในปจจุบนั เพราะเนนทีจ่ ะรับฟงพลเมือง สนองตอบในสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะรู
นํามุมมองจากพวกเขามานําเสนอแทนที่จะมีแตเพียงความคิดเห็นจากนักการเมือง ผูเชี่ยวชาญ และ
ชนชัน้ นําในสังคม โดยมีการปรับโครงสรางการทํางานของกองบรรณาธิการ จากเดิมทีจ่ ะตองจัดผูส อื่ ขาวไปติดตาม
แหลงขาวชัน้ นํา (Elite Sources) ไปเปนวิธกี ารจัดทําทีมขาวทีค่ อยติดตามประเด็นพิเศษซึง่ เกีย่ วพันกับชุมชน
ปรัชญาของแนวคิดสื่อพลเมืองถือวาเปนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการสงเสริมการมี
สวนรวมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และทําใหพลเมืองเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะเปนสวนหนึ่งของ
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
เปนการสํารวจความคิดเห็นโดยการสุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
มุง เนนไปยังกลุม ทีร่ จู กั หนังสือพิมพทอ งถิน่ และติดตามขาวสารคอนขางเปนประจํา เพือ่ ตอบคําถามเกีย่ วกับ
บทบาทและความคาดหวังของประชาชนผูร บั สารทีม่ ตี อ หนังสือพิมพทอ งถิน่ จากสถิตขิ องกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการปกครอง ไดระบุประชากรจังหวัดเชียงใหม ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีทงั้ หมด 1,730,720 คน
(Department of Provincial of Administration, 2006) ผูวิจัยใชสูตรการกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน (Yamane, 1973) โดยกําหนดระดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 % คาความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได 0.05 ดังนี้
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การวิจยั เชิงสํารวจครัง้ นี้ จึงออกแบบถามไปยังกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปยังกลุม แฟนประจํา
ที่รูจักหนังสือพิมพทองถิ่นเปนอยางดี ทั้งหมด 400 คน
1.2 การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1
เปนขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกีย่ วกับพฤติกรรมการเปดรับสือ่ วิเคราะหดว ยการแจกแจง
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ความถี่ หาคารอยละ และตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และความคาดหวังที่มีตอหนังสือพิมพ
ทองถิ่น ใชวิธีการวิเคราะหโดยการนํามาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท
(Likert Scale) มาใช แบงออกเปน 5 ระดับคือ ตั้งแต 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด โดยเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดลําดับคะแนนเฉลี่ย ในชวงคะแนนมีดังตอไปนี้คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความหมายวา อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความหมายวา อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความหมายวา อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอยที่สุด
ทั้งนี้มีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหทราบ
ระดับความคิดเห็นและความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีความรู
เกี่ยวกับการวิจัย 1 ทาน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 1 ทาน และนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จํานวน 1 ทาน
หลังจากไดรบั คําแนะนําและขอเสนอแนะแลว ไดนาํ แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหเกิดความสมบูรณ
สวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคาความเชื่อมั่นกับ
กลุมตัวอยางที่ไมใชบุคคลเดียวกันกับการวิจัย จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นตามวิธี
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970, 161) โดยใชสูตร
° ¦ s2 ½°
n
1 i
D=
n  1 ®°̄ s2t ¾°¿

Á¤ºÉ°
D

º° nµ´¤¦³··Íªµ¤ÁºÉ°¤´É °Â°µ¤

n

º° Îµª o° °Â°µ¤

S2i

º° ¨¦ª¤ °nµ³Âªµ¤Â¦¦ªÁ}¦µ¥ o°

S2t º° ªµ¤Â¦¦ª °Â°µ¤´Ê´
คาสัมประสิทธิแอลฟาทีไ่ ดคอื 0.95 ถือวาอยูใ นระดับทีเ่ ชือ่ ถือได ทัง้ นีต้ ามมาตรฐานควรมีคา แอลฟา
ไมนอยกวา 0.80 หรือสูงกวา (Sthapitanonda, 2014, 185)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 การวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหเนื้อหา ไดเลือกหนังสือพิมพไทยนิวสกับเชียงใหมนิวสมาเปนกลุมตัวอยาง
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือพิมพรายวันเพียง 2 ฉบับดังกลาวที่วางจําหนายอยางตอเนื่อง และมีอายุ
กวา 25 ปทาํ ใหเปนทีร่ จู กั กวางขวาง ในขณะทีห่ นังสือพิมพและนิตยสารฉบับอืน่ มีอายุสนั้ และไมไดวางจําหนาย
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบคําถามวาไดใหความสําคัญกับเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น
และสะทอนความเปนสื่อพลเมืองมากนอยเพียงใด เนื้อหาที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยสวนแรกคือสวน
ที่เปนการรายงานเหตุการณ/เรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น อันไดแกขาวที่รายงานทั้งในหนา 1 และหนาในของ
หนังสือพิมพ สวนทีส่ องคือสวนทีเ่ ปนความคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน รวมถึงสวนทีเ่ ปน
ความคิดเห็นในบทบรรณาธิการ ซึง่ ถือเปนการแสดงทัศนะอันเปนจุดยืนของหนังสือพิมพทมี่ ขี า วสาร/ประเด็น
ตาง ๆ ของสังคม
การศึกษาเนื้อหาดังกลาว 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
การสุม ตัวอยางดวยวิธนี ที้ าํ ใหไดจาํ นวนหนังสือพิมพในรอบสัปดาห (วันอาทิตยถงึ วันเสาร) ในสัดสวนทีเ่ ทากัน
นอกจากนีย้ งั ทําใหไดเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม เพราะโดยทัว่ ไปหนังสือพิมพในชวงสุดสัปดาหจะมีโครงสรางเนือ้ หา
ทีแ่ ตกตางจากหนังสือพิมพในชวงวันจันทรถงึ วันศุกร ทัง้ นีเ้ ปนการวิเคราะหเนือ้ หาเพือ่ นําไปสูก ารตอบคําถาม
การวิจัย ดังนี้
2.1.1 การใหนาํ้ หนักในการนําแสนอทีเ่ กีย่ วกับชุมชนทองถิน่ มีมากนอยแคไหน โดยดูจาก
ความถี่ในการนําเสนอเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด
2.1.2 เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นตามขอ 2.1.1 สะทอนความเปนสื่อพลเมือง
หรือไม อยางไร โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ
2.1.2.1 ระดับพืน้ ฐานคือ การเสนอขาวและเนือ้ หาเกีย่ วของ/มีผลกระทบตอชุมชน
ทองถิน่ หรือมีเนือ้ หาทีก่ ระตุน ใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสว นรวมของพลเมือง ทัง้ นีเ้ นือ้ หา
ทัว่ ไปทีไ่ มเกีย่ วของแตมปี รากฏในหนังสือพิมพ เชน ความเคลือ่ นไหวกีฬา (ฟุตบอลอังกฤษ ความพรอมนักกีฬา
ซีเกมสของไทย ฯลฯ) ดาราบันเทิง ความรูเ รือ่ งสุขภาพ-ความงาม ฯลฯ ในทีน่ ไี้ มจดั เปนเนือ้ หาพลเมืองทัง้ ระดับ
พื้นฐานและกาวหนา
2.1.2.2 ระดับกาวหนาคือ การเสนอขาวและเนื้อหาซึ่งนอกจากจะเปนไปตาม
ขอแรกในระดับพืน้ ฐานแลว ยังมีการสะทอนมุมมองจากชุมชนทองถิน่ (Bottom up Approach) โดยการอางอิง
แหลงขาว/แหลงขอมูลที่นอกเหนือจากแหลงขาวที่เปนผูบริหารภาครัฐและผูนําภาคธุรกิจ เชน แหลงขาว/
แหลงขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นอกจากนี้ยัง
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รวมหมายถึงการเสนอขาวและเนื้อหาที่มีลักษณะของการเรียกรอง/รณรงครวมกับทองถิ่น เพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
การวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาหนังสือพิมพดังกลาว ใชตารางลงรหัส (Coding Sheet)
ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตาราง ประกอบดวย 1) ตารางลงรหัสขาว ซึ่งแยกขาวทั่วไปและขาวทองถิ่น 2) ตารางลงรหัส
บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน และ 3) ตารางลงรหัสบทบรรณาธิการ ซึ่งขอมูลที่จะทําใหสามารถทราบถึง
การใหนาํ้ หนักความสําคัญกับขาวและเนือ้ หาทองถิน่ และยังนําไปสูก ารวิเคราะหระดับความเปนสือ่ พลเมือง
การกําหนดหนวยในการวิจยั ไดใชหนวยในการวิจยั 2 ประเภท เพือ่ ใหการวิเคราะหสามารถ
อธิบายไดในเชิงปริมาณ ดังนี้
หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห 2 หนวย
คือ (1) แนวคิดหลัก (Theme) โดยพิจารณาเนือ้ หาของขาว บทความ/บทวิจารณ และบทบรรณาธิการวาแตละ
ชิ้นมีแนวคิดหลักหรือความหมายโดยรวมอยางไร และจัดเขาประเภทตามที่กําหนดไว (2) หนวยวิเคราะห
แบบรายเรื่อง (Item)
หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) พิจารณาจากความถี่ (Frequency)
โดยนับจากจํานวนที่นําเสนอ
การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability)
ของเครือ่ งมือ โดยสุม ตัวอยางขาว บทความ และบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพทอ งถิน่ ทัง้ สองฉบับ ๆ ละ 50 ราย
เรื่อง รวม 100 รายเรื่อง โดยมีผูชวยวิจัยอีก 1 คน สลับกันอาน แลวกรอกขอมูลลงในแบบบันทึกที่
จัดเตรียมไว เพื่อใหแนใจวาหากผูวิจัยทําการวัดดวยวิธีเดียวกัน เครื่องมือชุดเดียวกันแลว ผลที่ไดจากการวัด
แตละครั้งมีความคงที่และแนนอน
การทดสอบไดใชสูตรของโฮลสติ (Holsti, 1969, 140) ดังนี้
R

=

ேሺଵǡଶሻ

C1,C2

=

Îµªµ¦¨¦®´¸É¼o¨¦®´Á®È°¨o°´

C1 + C2

=

Îµªµ¦¨¦®´´Ê®¤

N

=

Îµª¼o¨¦®´

ଵାଶ

คาคํานวณที่ไดจากสูตรขางตนควรมีคาไมตํ่ากวา 0.75 จึงจะถือวาเครื่องมือในการวิจัย
ที่นํามาใชมีความนาเชื่อถือ
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จากการคํานวณคาที่ได 0.92 สูงกวาเกณฑที่ 0.75 ตามสูตรที่กําหนดไวขางตน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ถือวามีความนาเชื่อถือ
2.2 การสัมภาษณ
การสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยังผูท มี่ คี วามรูแ ละประสบการณเพือ่ ตอบคําถามวิจยั เกีย่ วกับ
บทบาท ปจจัยถวงรั้งและแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น ไดแก 1) ธเนศวร เจริญเมือง นักวิชาการ
และปราชญทองถิ่นของภาคเหนือ 2) สันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการและผูบริหารหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส
3) บุญญฤทธิ์ ตุลาพรรณพงศ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพไทยนิวส 4) เอกรัตน บรรเลง ผูสื่อขาวอาวุโส
ประจําจังหวัดเชียงใหมของหนังสือพิมพเครือผูจ ดั การ 5) นันทา เบญจาศิลารักษ บรรณาธิการสํานักขาวประชาธรรม
และนักเคลื่อนไหวทางสังคม และ 6) ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม
ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลทั้งหมดเปนผูที่เกี่ยวของ/คลุกคลี/เชี่ยวชาญ/มีทัศนะที่เปนประโยชนตอสื่อทองถิ่น
และการพัฒนาเมืองเชียงใหม อีกทั้งยังมีฐานะเปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ อันไดแก ผูบริหารสื่อ
บรรณาธิการ ผูสื่อขาว ผูนําทองถิ่น 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
ความถีใ่ นการเปดรับไมแนนอน ใชเวลาในการอานนอยกวา 30 นาที เนือ้ หาทีเ่ ปดรับเปนประจําคือขาวหนาหนึง่
โดยมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นอยูในระดับมาก (  = 4.10) และมีความคาดหวัง
เปนอันดับสูงสุดคือบทบาทในดานการทําหนาทีเ่ ปนปากเสียงใหกบั ชุมชนทองถิน่ (  = 4.43) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ความคาดหวังที่มีตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่น
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นอกจากนี้การสํารวจดังกลาวยังพบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพขาวของหนังสือพิมพ
ทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.83) และมีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย
(  = 2.48) และมองวาควรใหความสําคัญกับขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนารัฐที่มีผลกระทบตอทองถิ่น
ระดับมากที่สุด (  = 4.53)
2. บทบาทและปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น
จากการเก็บขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดสอดคลองกันโดยสรุปได
วาตามหลักการแลวหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถิ่น แตปจจุบันหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมสามารถแสดงบทบาทดังกลาวนอยกวาในอดีต
โดยประชาชนไดหันไปเปดรับขาวสารจากสื่อในรูปแบบอื่นแทน สอดรับกับการศึกษาจากการออกแบบ
สอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นในปจจุบันมีบทบาทตอทองถิ่นในภาพรวม
อยูแคระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งตํ่ากวาระดับความคาดหวัง และมีความคิดเห็นวาบทบาทในดานการ
ทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับชุมชนทองถิ่นอยูในระดับนอย (  = 2.50)
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาหนังสือพิมพทอ งถิน่ ในมุมมองของผูใ หสมั ภาษณ มาจากทัง้ ปจจัย
ภายในและภายนอกคือการรวมศูนยอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจไวที่สวนกลางมากเกินไป ทําใหทองถิ่น
แมกระทั่งหัวเมืองใหญอยางเชียงใหมมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสวนกลาง และคนหันไปรับสื่อ
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จากสวนกลางเปนสวนใหญ และการปรับตัวของหนังสือพิมพทอ งถิน่ ยังชาเมือ่ เทียบกับพฤติกรรมการบริโภค
ขาวสารของคนที่หันไปหาสื่อใหมมากขึ้น เนื้อหาที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับความตองการของคนทองถิ่น
และนอกจากนี้หนังสือพิมพทองถิ่นยังประสบปญหาดานการพัฒนาบุคลากร
3. การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหา/เรื่องราวที่เกี่ยวของกับชุมชน
ทองถิ่น และเนื้อหาที่สะทอนถึงความเปนสื่อพลเมือง ปรากฏผลดังในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2
การใหนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น
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จากตาราง 2 พบวาหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมมสี ดั สวนเนือ้ หาทองถิน่ 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
ตารางที่ 3
จํานวนเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมือง
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จากตาราง 3 พบวาเนือ้ หาทีแ่ สดงความเปนสือ่ พลเมืองในสวนของขาวมีทงั้ หมด 84 ขาว คิดเปนรอยละ
2.88 จากทั้งหมด 2,920 ขาว สวนบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน มีทั้งหมด 77 ชิ้น คิดเปนรอยละ 7.30
จากทั้งหมด 1,051 ชิ้นและบทบรรณาธิการ มี 21 ชิ้น คิดเปนรอยละ 14.70 จากทั้งหมด 143 ชิ้น โดยสรุป
แมวา หนังสือพิมพทอ งถิน่ จะใหความสําคัญกับเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนทองถิน่ ในสัดสวนทีม่ าก แตเนือ้ หา
ที่ ส ะท อ นความเป น สื่ อ พลเมื อ งยั ง มี อ ยู  ค  อ นข า งน อ ย และจากการสํ า รวจดั ง กล า วพบเพี ย งเนื้ อ หา
ในสวนของขาว 7 ขาวเทานั้นที่เปนการสะทอนความเปนสื่อพลเมืองในระดับกาวหนา โดยมีเนื้อหาที่สะทอน
ใหเห็นถึงมิติการมีสวนรวมของประชาชน และอางอิงแหลงขาวที่เปนผูนําชุมชน และภาคประชาสังคม
แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพใหเปนสื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่นนั้น ผูใหสัมภาษณ
ไดใหขอ เสนอแนะวาหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมจะตองมุง เนนเสนอขาวทีเ่ ปนประเด็นวิกฤตของการพัฒนา
เมืองเชียงใหม เชน ปญหาสิง่ แวดลอม ปญหาหมอกควัน ปญหาจราจรติดขัด ขยะ ฯลฯ ซึง่ เปนประเด็นปญหา
ที่คนทองถิ่นอยากจะใหเกิดกระบวนการรวมมือเพื่อการแกไข อีกทั้งจะตองเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช
ภาคราชการใหมากขึน้ เชน ผูน าํ ชุมชน ตัวแทนกลุม ทองถิน่ ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพือ่ ใหมมุ มองหลากหลาย
และควรจะตองเปดใหคนทองถิน่ เขามามีสว นรวมในลักษณะทีเ่ รียกวานักขาวพลเมือง จึงใหทาํ ใหหนังสือพิมพ
ทองถิน่ เชียงใหมมพี ลังมากขึน้ นอกจากนีจ้ ะตองนําสือ่ ใหมโดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน เชน เฟซบุก ทวิตเตอร
อินสตาแกรม ไลน ฯลฯ เขามาใชเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความคาดหวั ง ของประชาชนต อ บทบาทหน า ที่ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม
จากการสํ า รวจพบว า ประชาชนชนผู  รั บ สารมี ค วามคาดหวั ง ต อ บทบาทการทํ า หน า ที่ ข อง
หนังสือพิมพทอ งถิน่ ในระดับทีม่ าก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิง่ ความคาดหวังทีว่ า หนังสือพิมพจะทําหนาที่
ในการเปนปากเสียงใหกับทองถิ่น (  = 4.43) ทั้งนี้เพราะโดยโครงสรางของระบบการสื่อสารมวลชนแลว
สือ่ แตละประเภทตางตอบสนองความตองการของสังคมทีแ่ ตกตางกันออกไป ในขณะทีส่ อื่ มวลชนในระดับชาติ
มุง เสนอขาวสารในระดับประเทศ ยอมไมสามารถเสนอขาวสารในแตละจังหวัดและภูมภิ าคไดอยางครอบคลุม
จึงเปนบทบาทหนาทีข่ องหนังสือพิมพทอ งถิน่ ทีจ่ ะตองเสนอขาวสารและสะทอนทัศนะของทองถิน่ สอดรับกับ
ความเห็นของนักวิชาการหลายคนที่มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีจุดเนนที่ทองถิ่น และแสดงบทบาท
นําในสังคมทองถิ่น (Chawalatawat, 1999 ; Noomnon, 1987)
2. บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา
ประชาชนผูรับสารเห็นวาหนังสือพิมพทองถิ่นสามารถแสดงบทบาทตอทองถิ่นไดในระดับ
ปานกลาง (  = 2.67) เทานั้น มีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย (  = 2.48) แมจะมีเว็บไซตของ
ตัวเองแตก็เปนเพียงนําเนื้อหาเดิมจากหนังสือพิมพมานําเสนอ ไมไดรายงานทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น
ทําใหชองวางระหวางหนังสือพิมพทองถิ่นกับคนทองถิ่นถางกวางออกมากขึ้น โดยผูคนตางหันไปรับขอมูล

306

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ขาวสารจากสื่อในรูปแบบสมัยใหมที่มีความรวดเร็ว มีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจและดึงดูดใจมากกวา
กระทั่งตองปดตัวลงไป อุปสรรคที่ฉุดรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม มีหลากหลายประการไดแก
ประการแรกการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการตัดสินใจไวที่สวนกลาง ทําใหเกิด
การกระจุกตัวทางการพัฒนา แมวาเมืองเชียงใหมจะมีฐานะเปนหัวเมืองใหญของภาคเหนือแตก็มีขอจํากัด
ในการพั ฒ นาตั ว เอง ระบบเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ส ง ผลทํ า ให สื่ อ ท อ งถิ่ น และหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น
มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อระดับชาติ ประการที่สองคือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ประการที่สามคือการปรับตัวขององคกรไดชา ไมทันกับบริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และประการที่สี่
หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังไมสามารถเขาถึงทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื้อหาที่นําเสนอยังไมตรงกับ
ความตองการของผูรับสาร
3. การนํ า เสนอเนื้ อ หาในลั ก ษณะของการทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว แทนให กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น
และการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมใหเปนสื่อพลเมือง
หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังคงใหความสําคัญมากกับเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น สอดรับกับ
จุ ด ประสงค แ ละปณิ ธ านของความเป น หนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ดั ง ที่ นั ก วิ ช าการนํ า โดยบ็ อ บ แฟลงคลิ น
(Franklin, et al., 2006, 134-136) และ (Chawalatawat, 1999) ระบุวาหนังสือพิมพจะตองเนนเนื้อหา
เกี่ยวกับทองถิ่นของตัวเองและเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น แตอยางไรก็ตามหนังสือพิมพทองถิ่น
ยังมีเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองที่นอย โดยขาวมีเพียงรอยละ 2.88 บทบรรณาธิการรอยละ 14.70
และบทความ/บทวิจารณ/คอลัมนรอยละ 7.30 ในการพัฒนาไปสูความเปนสื่อพลเมือง ซึ่งผูกพันกับชุมชน
เนนเสนอเรือ่ งราวจากแงมมุ ของชุมชนและกระตุน ใหประชาชนเขามามีสว นรวมทางการพัฒนา (Rosen, 2000,
680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016) หนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมควรดําเนินการ
ตามแนวทางดังตอไปนี้
ประการแรกจะตองเพิม่ สัดสวนของแหลงขาว/แหลงทีม่ าของขอมูลทีม่ าจากนอกภาครัฐ/ราชการ
ใหมากขึ้น อันไดแก ชาวบาน ผูนําชุมชน นักวิชาการ กลุมประชาสังคม ฯลฯ เพื่อสะทอนมุมมองจากลาง
ขึ้นบน (Bottom-up Approach)
ประการที่สองจะตองมุงเสนอประเด็นที่เปนปญหาของชุมชนทองถิ่นเชียงใหมอยางเขมขนและ
ตอเนื่อง เชน ปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะลนเมือง ฯลฯ เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการแกไข
ประการทีส่ ามจะตองนําพลังของสือ่ ใหมเขามาใชใหมากขึน้ โดยเฉพาะการใชสอื่ สังคมออนไลน
มากไปกวาการพึ่งพาเฉพาะชองทางเว็บไซตและหนังสือพิมพฉบับกระดาษ (Printed Media) เพื่อใหเขาถึง
ประชาชนไดกวางขวางขึ้น
ประการทีส่ จี่ ะตองเขาถึงชุมชนทองถิน่ ใหมากขึน้ ซึง่ สามารถทําไดหลากหลายวิธกี าร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขาว ดวยการเปนนักขาวพลเมือง (Citizen Journalism)
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สรุป
สื่อทองถิ่นมีความสําคัญตอการใหขอมูลขาวสาร และกระตุนใหประชาชนตื่นตัว มีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตหนังสือพิมพทองถิ่นประสบปญหาที่เปนปจจัยถวงรั้งทั้งภายใน
และภายนอก ทําใหไมสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทองถิ่นได แมวา
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะชีใ้ หเห็นวาประชาชนยังมีความคาดหวังสูงตอบทบาทการทําหนาทีข่ องหนังสือพิมพทอ งถิน่
ทั้งนี้การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นใหเปนสื่อพลเมืองซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชน เปนทางเลือกหนึ่ง
ในการพลิกฟน วิกฤติความตกตํา่ ของหนังสือพิมพทอ งถิน่ เพือ่ ใหกลายเปนสือ่ ทีเ่ ปนศูนยกลางของชุมชน และ
สะทอนความคิดความเห็นจากชุมชนไปสูเ วทีสาธารณะ ซึง่ จะตองปรับเอาพลังของสือ่ ใหมโดยเฉพาะอยางยิง่
สือ่ สังคมออนไลนเขามาใชประกอบดวยเพือ่ ใหสามารถเขาถึงกลุม เปาหมายทีก่ วางขวางขึน้ เพราะประชาชน
ที่มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่เปลี่ยนไปโดยเคลื่อนยายจากการอานสื่อสิ่งพิมพไปเปนสื่อออนไลนมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการใชสื่อใหมเพื่อรายงาน/รณรงคเพื่อระดมพลังใน
การแกไขปญหาทองถิ่น
การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาสื่อทองถิ่นใหใชแนวคิดความเปนสื่อพลเมืองซึ่งผูกติด
กับทองถิ่นไปใชเพื่อฟนฟูวิกฤตของหนังสือพิมพทองถิ่น ซึ่งในอนาคตจะตองมีรูปแบบทั้งที่เปนฉบับกระดาษ
เว็บไซต และผานเครือขายสื่อสังคมออนไลน
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