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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสาร 
ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น                
ของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๒ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 331 คน  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรท้ังหมด ๑,900 คน 
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๘ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑. การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.37, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร (x̅=3.94, S.D.=0.55) อยู่ในระดับมาก ด้านข่าวสาร 
(x̅=3.90, S.D.=0.58) อยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านผู้รับสาร (x̅=2.83, S.D.=0.43) และด้าน
ช่องทางข่าวสาร (x̅=2.80, S.D.=0.43) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ การศึกษา ระยะเวลาการต้องโทษ และ
ระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาอุปสรรคของผู้ส่งสาร ตัวข่าวสาร ช่องทางการรับสาร 
และผู้รับสาร คือ ผู้ส่งสารบางรายไม่มีความรู้เรื่องการเมือง ไม่ศึกษาข่าวสารเรื่องการเมืองปัจจุบัน 
และไม่ค้นคว้าหาข่าวสารทางเมืองเพิ่มเติม ข้อความข่าวสารควรมีความชัดเจน เป็นความจริง และ
สามารถทำให้ผู้ต้องขังรับรู้และเข้าใจในข่าวสารทางการเมือง ในเรือนจำผู้ต้องขังไม่มีการให้ดูข่าว
การเมืองผ่านโทรทัศน์ได้เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถติดตามข่าวการเมืองทางหนังสือพิมพ์ได้ การส่ือสาร
ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติท่ัวไป เช่น พูดคุยหน้าแถว พูดผ่าน
เสียงตามสาย พูดคุยตัวต่อตัว ได้แต่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปจากทางเจ้าหน้าท่ี และผู้รับสารมี
เวลาท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับใจความสำคัญไม่ได้หรือจับใจความได้น้อย 
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Abstract 

 

 Objectives of this thesis were:  1.To study the opinion of prison inmates towards 
political communication of prison staff of Pathum Thani Province 2.  To compare the 
opinion of prison inmates towards political communication of prison staff of Pathum Thani 
Province classified by personal factor and 3.  To study the problems, obstacles, and 
suggestions for the opinion of prison inmates towards political communication of prison 
staff of Pathum Thani Province. Methodology was the mixed methods consisting with : The 
quantitative research used questionnaires as a tool for data collection with the reliability 
value at 0.972. The sample group was 331 prison inmates from prison of Pathum Thani 
Province.  The data were sampled from a total of 1,900 populations by applying the 
formula of Taro Yamane in determining sample size, which the level of statistical 
discrepancy at 0.05.  The statistics used for data analysis were; frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test and F-test. Data analysis 
from open-ended questionnaire was performed.  Analyze by descriptive frequency 
distribution with table.  The qualitative research was used in-depth interviews of 8 key 
informants’ data. Analyzed by using descriptive content analysis. 
 
 
 



ง 

 The results revealed that 
1.  Political communication of prison staff towards prison inmates of of Pathum 

Thani Province: Overall, it was at the moderate level.  (x̅= 3.37, SD = 0.43) When classified 
in each aspect by sorting the average value from highest to lowest :  The messenger                

(x̅= 3.94, S.D. = 0.55) is at a high level. The information (x̅= 3.90, S.D. = 0.58) is at the high 

level. As for the receiver (x̅= 2.83, S.D. = 0.43) and the news channel (x̅= 2.80, S.D. = 0.43), 
respectively, were at the moderate level. 

2.  The comparison results showed that prison Inmates with an different level of 
age, educational and time in prison had a difference in the opinions of political 
communication of prison staff toward prison inmates of Pathum Thani Province in the 
statistical significance at the 0.05 level, therefore accepting the research hypothesis. 

3.  The suggestion for solving political communication of prison staff toward 

prison inmates of Pathum Thani Province found that; the problems and obstacles of the 

messenger were the channels of receiving messages and the receiver. Some of receivers 

do not have political knowledge, not studying current political news and not researching 

for more political news.  The message should be clear, truthful and can make the prison 

inmates aware and understand the political news. Prison Inmates unable to have a chance 

to watch a current political news on television.  Unable to follow political news through 

newspapers.  political communication of the Prison stuff has broadcast in general Like 

talking in front of a row, speak via audio along the lines, talk face to face. Can only receive 

general political news from the authorities and receivers have little time to receive political 

information, which the main idea is not catching or less. 
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Abstract 

 

 Objectives of this thesis were:  1.To study the opinion of prison inmates towards 
Political communication of prison staff of Pathum Thani Province 2. To compare the opinion 
of prison inmates towards Political communication of prison staff of Pathum Thani Province 
classified by personal factor and 3.  To study the problems, obstacles, and suggestions for 
the opinion of prison inmates towards Political communication of prison staff of Pathum 
Thani Province.  Methodology was the mixed methods consisting with :  The quantitative 
research used questionnaires as a tool for data collection with the reliability value at 0.972. 
The sample group was 331 prison inmates from prison of Pathum Thani Province. The data 
were sampled from a total of 1,900 populations by applying the formula of Taro Yamane 
in determining sample size, which the level of statistical discrepancy at 0.05. The statistics 
used for data analysis were; frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Hypotheses were tested by t-test and F-test. Data analysis from open-ended questionnaire 
was performed.  Analyze by descriptive frequency distribution with table.  The qualitative 
research was used in- depth interviews of 8 key informants’  data.  Analyzed by using 
descriptive content analysis. 
 The results revealed that 

1. Political communication of prison staff towards prison inmates of of Pathum Thani 

Province: Overall, it was at the moderate level.  (x ̅ = 3.37, SD = 0.43) When classified in 



(๒) 

each aspect by sorting the average value from highest to lowest :  The messenger (x ̅ == 

3.94, S.D. = 0.55) is at a high level. The information (x ̅ == 3.90, S.D. = 0.58) is at the high 

level. As for the receiver (x ̅ == 2.83, S.D. = 0.43) and the news channel (x ̅ == 2.80, S.D. = 
0.43), respectively, were at the moderate level. 

2. The comparison results showed that prison Inmates with an different level of Age, 
educational and time in prison had a difference in the opinions of Political communication 
of prison staff toward prison inmates of Pathum Thani Province in the statistical significance 
at the 0.05 level, therefore accepting the research hypothesis. 

3. The suggestion for solving Political communication of prison staff toward prison 

inmates of Pathum Thani Province found that; the problems and obstacles of the messenger 

were the channels of receiving messages and the receiver.  Some of receivers do not have 

political knowledge, not studying current political news and not researching for more 

political news.  The message should be clear, truthful and can make the prison inmates 

aware and understand the political news. Prison Inmates unable to have a chance to watch 

a current political news on television.  Unable to follow political news through newspapers. 

Political communication of the Prison stuff has broadcast in general Like talking in front of a 

row, speak via audio along the lines, talk face to face.  Can only receive general political 

news from the authorities and receivers have little time to receive political information, 

which the main idea is not catching or less. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลือให้คำแนะนำจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ คณาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์
ประธานกรรมการ ผู้ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำแนะนำ ปรึกษา และตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้สารนิพนธ์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ            
ท่ีให้คำแนะนำเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านท่ีให้คำแนะนำ
มาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอบคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยคณะ

สังคมศาสตร์ ขอบคุณอาจารย์รศ.อนุภูมิ โซเกษม,อาจารย์ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต,อาจารย์ผศ.ดร.ธัชชนันท์  

อิศรเดช,อาจารย์ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต,อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ และบัณฑิตวิทยาลัยคณะ

สังคมศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันประเสริฐให้แสงสว่างทางปัญญาและจิต

วิญญาณท่ีดี และ เจ้าหน้าท่ีประจำบัณฑิตวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ทุกท่านท่ีได้กรุณาอนุเคราะห์ให้

คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกมาเป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท่ี ๑ ทุกท่าน ท่ีให้คำปรึกษาเป็น
กำลังใจ และขอขอบคุณอีกหลาย ๆ ท่านท่ีมิได้เอ่ยนามไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
 จะขาดเสียมิได้ก็คือต้อง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม และการสำภาษณ์เชิงลึก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 คุณประโยชน์ท่ีเกิดจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมบูชาพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา 
มารดาผู้ให้กำเนิด ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดท้ังผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน  
 
          นายนิทัศน์  ภู่ประเสริฐ 

      ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ท่ีมีจุดเริ่มต้นมาต้ังแต่                

ยุคโบราณ ซึ่งเน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมือง และจริยธรรม เป็นการนำการโฆษณาชวนเช่ือ
(propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการส่ือสารเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางการเมืองการส่ือสารทางการเมืองจึงเป็นแนวทางการศึกษาท่ีตระหนักถึงการส่ือสารในฐานะ
เครื่องมือของการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการส่ือสารสร้างแนว
ทางการยอมรับขึ้นในกลุ่มประชาชน ผู้รับสาร ซึ่งในการดำเนินการทางการเมืองการปกครองของทุก
สังคมจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่ือสารทางการเมืองไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง ทำให้เกิดการ
ทำหน้าท่ีของระบบการเมือง1 

ช่องทางการส่ือสารเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีมีความสำคัญอย่างมากในการส่ือสารทางการเมืองท่ี
ผู้นำประเทศต้องคำนึงถึง เพราะช่องทางการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการนำพาสารเผยแพร่สู่ประชาชน 
เพื่อให้กิจกรรมทางการเมืองประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ ซึ่งช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารทางการเมืองระหว่างผู้ปกครองประเทศและพลเมืองมีวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อาทิ ในอดีตพบว่าการส่ือสารของผู้นำประเทศผ่านส่ือมวลชนส่วน
การส่ือสารของนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีเจริญก้าวหน้าตาม
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยส่ือใหม่ (New media) และพบว่ามีการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของพลเมืองอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาสารจากภาครัฐได้ง่ายข้ึน  

การส่ือสารทางการเมืองเปรียบเสมือนเป็นช่องทาง วิธีการ ท่ีจะส่ือสารการเมืองเพื่อให้                   
ประชาชาชน ได้รับรู้ รับทราบ ถึงแนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ ของผู้ท่ีจะมาทำหน้าท่ีเป็นผู้นำหรือผู้แทน
เพื่อนำพาประเทศพัฒนาได้เท่าทันประเทศ ซี่งยังมีกลุ่มประชากรอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่สามารถรับรู้แนวคิด 
ทัศนคติ อุดมการณ์ ของผู้ท่ีจะมาทำหน้าท่ีเป็นผู้นำหรือเป็นผู้แทนเพื่อนำพาประเทศพัฒนาได้เท่าทัน
ประเทศ คือ กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกจำกัดและปิดกล้ันโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่สามารถ
รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จึงทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถ
รับรู้ถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ณ ขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น และเป็นอย่างไร 

การส่ือสารทางการเมืองกับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งท่ีถูกปิดกล้ันโดยพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ มิให้ดูรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งข่าวสารนั้นอาจมีความสำคัญหรืออาจเป็น

 
1ยุทธพร อิสรชัย, แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2552), หน้า 8-5 
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ความรู้พื้นฐานต่อผู้ต้องขัง ท่ีกำลังจะกลับสู่สังคม ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนท่ัวไป และมี
สิทธิเท่าเทียมเหมือนคนท่ัวไป เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งควรจะได้รับรู้ ข่าวสาร การเมือง เพื่อรับรู้เป็น
พื้นฐาน ในการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ผู้นำหรือผู้แทนซื้อสิทธิ ขายเสียง ในและหวังผลประโยชน์
จากคะแนนเสียงของบุคคลเหล่านี้  จึงต้องมีการนำข้อมูลข่าวสาร การเมืองท่ัวไปท่ีเป็นปัจจุบันไป
ประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าว เป็นวิธีการส่ือสารทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคคลท่ีจะนำข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเมืองท่ัวไปไปประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าวให้ผู้ต้องขังรับทราบได้ คือ ผู้คุม ซึ่งผู้คุมจะ
สามารถประชาสัมพันธ์และส่งข่าวสาร การเมืองให้กับผู้ต้องขังได้ การส่งข่าวสาร การเมืองท่ัวไปนั้น 
เปรียบเสมือน การส่ือสารทางการเมืองการส่ือสารทางการเมืองของผู้คุม ดังนั้น การส่ือสาร ทาง
การเมืองให้ประสบความสำเร็จจึงต้องเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาร  และบริบท
ทางการเมืองด้วยเช่นกัน อันจะนำไปสู่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้คุมท่ีจะนำข่าว
สานการเมืองท่ัวไปส่ือสารกับผู้ต้องขังต้องยึดหลัก สังควัตถุ 4  หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจ
คนอื่นท่ียังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พูดง่าย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ 
เทคนิควิธีทำให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคน นั่นเอง มีท้ังหมด 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา ความรู้ทางด้านการเมืองท่ัวไปเป็นส่ิงจำเป็นกับผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษและพร้อมท่ีจะกลับ
เข้าสู่สังคม เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้มีความรู้พื้นฐานก่อนกลับเข้าไปสู่สังคม ว่าเหตุการณ์ทางด้านการเมือง
ท่ัวไปในปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไร ด้วยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มิให้ผู้ต้องขังได้ติดตามข่าวสาร
ทางโทรทัศน์เป็นปัจจุบัน จะสามารถรับรู้ได้ก่อต่อเมื่อข่าวสารนั้นได้ถ่ายทอดผ่านมาแล้ว ข่าวสารทาง
การเมืองมีความสำคัญท่ีจะต้องนำข่าวสารทางการเมืองท่ีเป็นปัจจุบันและข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป 
นำมาถ่ายทอดให้ผู้ต้องขังรับรู้ รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ข่าวสารการเมือง
ปัจจุบัน รับทราบด้านข่าวสารการเมืองเบื้องต้นจึงได้จัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษและเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านการเมืองท่ัวไปของตัวผู้ต้องขังเองท่ีจะกลับเข้าสู่
สังคม  
 
1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เป็นอย่างไร 

1.2.2 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

1.2.3 ปัญหา อุปสรรค และมีแนวทางแก้ไข การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง  
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1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.3.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ

จังหวัดปทุมธานี 
1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
1.3.3 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1 ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
1.4.2 ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทาง

การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
1.4.3 ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน  มีความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทาง

การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
1.4.๔ ผู้ต้องขังท่ีมี ช้ันผู้ต้องขังต่างกัน  มีความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทาง

การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด

ปทุมธานี” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง ประกอบด้วย              
1) ผู้ส่งสาร (Source) 2)สาร (Messages) 3) ช่องทาง Channel) และ 4) ผู้รับสาร (Receiver) 2 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑,๙๐๐ คน 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 

 
2David K. Berlo, The Process of Communication: An Introduction to Theory and 

Practice, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1996), p. 45. 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ท่ีมีจุดเริ่มต้นมา

ต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ  เน้นในเรื่องวาทวิทยา (rtetoric)  การเมืองและจริยธรรม  เป็นการนำการโฆษณา
ชวนเช่ือ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการส่ือสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง โดยรูปแบบของการส่ือสารทางการเมือง  เป็นแนวทางการศึกษาท่ีตระหนัก
ถึงการส่ือสาร ในฐานะเครื่องมือกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการ
ส่ือสารสร้างแนวทางการยอมรับในกลุ่มประชาชนผู้รับสาร  

ผู้ส่งสาร หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางการสื่อสาร หมายความว่า ช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร เช่น พูดคุยหน้าแถว 

เสียงตามสาย พูดคุยตัวต่อตัว แผ่นพับ 
ผู้รับสาร หมายความว่า ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  
การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี หมายความว่า 

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำได้ส่ือสาร เรื่อง ท่ีเกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ทราบพอเป็นความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายนอกเรือนจำว่าเป็นไปอย่างไร เพื่อจะความรู้พื้นฐานในการกลับออก
ไปสู่สังคม 

เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กำหนดและอธิบดีแต่งต้ัง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 

ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี หมายถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 เพื่อได้ทราบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

1.7.2 เพื่อได้ทราบเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

1.7.3 เพื่อได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง 

1.7.4 องค์ความรู้ท่ีเป็นผลของการวิจัยนี้ สามารถทำเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนางานของ
เรือนจำจังหวัดปทุมธานีและเรือนจำแห่งอื่นๆ ต่อไป 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร ตำราทาง
วิชาการรวมไปถึงงานวิจัยท่ีมีผู้ได้ดำเนินการจัดทำไว้โดยมีประเด็นรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสาร 
2.2 ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง 
2.3 แนวคิด และทฤษฎทีางการเมือง 
๒.4 หลักสังคหวัตถุ ๔ 
2.5 ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
ความหมายของการส่ือสารว่า การส่ือสารเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอาศัยกระบวนการ

ของการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  โดยอาศัยเครื่องมือวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงเป้าหมาย
เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน การแสดงออกเพื่อการติดต่อส่ือสารนั้นมนุษย์จำเป็นต้องใช้ภาษาในด้าน
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การส่ือสารไว้ว่า คือ “การติดต่อกันระหว่างมนุษย์ เพื่อทำให้
รับรู้เรื่องราวอันมีความหมายร่วมกันและเกิดการตอบสนองต่อกัน”  การส่ือสารเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดเห็น เรื่องราวต่างๆ จากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดย
อาศัยเครื่องนำส่ือสารเป็นตัวกลางถ่ายทอด การส่ือสารจะต้องมีการติดต่อซึ่งกันและกันของบุคคล
ต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป โดยอาศัยส่ือกลางต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ การส่ือสารเป็นการติดต่อและถ่ายทอดความรู้
ความคิดเห็น ข้อมูลของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยอาศัยส่ือต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

จากความหมายของการส่ือสารสามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารเป็นพฤติกรรมการติดต่อกัน
ระหว่างมนุษย์ ท่ีอาศัยกระบวนการถ่ายทอดความรู้  ความคิดเห็น เรื่องราวต่างๆ  ของบุคคล
ต้ังแต่  2  คนขึ้นไป โดยอาศัยส่ือต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 
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ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้เป็นจำนวนมากในท่ีนี้ผู้วิจัยได้แยกเป็นหมวดหมู่ของ
ความหมายไว้โดยแบ่งออกเป็น 10 นัย ด้วยกันคือ 

1) การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
โดยผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งการส่ือสารตามความหมายนี้สามารถแบ่งตามจำนวนของผู้รับสารได้ 5 ประเภท
ดังนี้1 

(1) การส่ือสารภายในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคล คิด ตัดสินใจวิเคราะห์ปัญหา  
แล้วส่ือสารจากความคิดผ่านไปเป็นการกระทำ 

(2) การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการส่ือสารท่ีมีผู้รับสารต้ังแต่หนึ่งคนขึ้นไป เป็น
การส่ือสารแบบเผชิญหน้าท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง 

(3) การส่ือสารสาธารณะ เป็นการส่ือสารท่ีกระทำกับผู้รับสารจำนวนมากในท่ี
สาธารณะ มักเป็นการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เช่น การปราศรัยท าง
การเมือง 

(4) การส่ือสารภายในองค์กร เป็นการส่ือสารกับผู้รับสารท่ีอยู่ภายในองค์กรเดียวกัน 
มีเป้าหมายเพื่อสร้างเอกภาพภายในองค์กร 

(5) การส่ือสารมวลชน คือการส่ือสารท่ีส่งผ่านส่ือไปยังผู้รับสารจำนวนมากท่ี
แตกต่างกัน ผู้รับสารสามารถรับสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และรับซ้ำได้ 

2) การให้ความหมายของการส่ือสารออกมาเป็นถ้อยคำนั้นอาจจะแตกต่างกันไป 
เนื่องจากว่า การส่ือสารท่ีแท้จริงนั้นมีความหมายกว้าง และครอบคลุมเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์
โดยรอบ ท้ังยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การส่ือสารของมนุษย์นั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไป เริ่มต้ังแต่การใช้อากัปกิริยาท่าทาง การใช้รูปสัญลักษณ์ การใช้ตัวอักษร การใช้ควันไฟ  
หรือวิธีการอย่างอื่นเพื่อส่ือความหมายแต่การส่ือสารท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ การใช้วาจาหรือท่ีเรียกว่าการ
ส่ือสารด้วยคำพูด จุดมุ่งหมายหลักของการส่ือสารก็เพื่อส่งข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยมีช่องทางใน
การส่งท่ีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของการส่ือสาร เช่น ถ้าอยู่ใกล้กันก็ใช้การพูดจา ถ้าอยู่ไกลก็ใช้
โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ หรืออย่างอื่น เป็นต้น ประเด็นสำคัญท่ีสุดของการส่ือสารท่ีประสบ
ความสำเร็จ คือการสามารถส่ือสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับข่าวสาร แต่ทว่าบ่อยครั้งเกิดปัญหาในการ
ส่ือสารเพราะผู้ส่งสารไม่สามารถจะส่ือสารได้อย่างแจ่มชัด จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด2  รวมถึงการ
ส่ือสารคือกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ ง  

 
1นันทนา นันทวโรภาส , สื่อสารการเมือง:  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ , (กรุงเทพมหานคร:                 

แมสมีเดีย, 2558), หน้า 11.  
2ลิขิต ธีรเวคิน, “การพูดจาเพ่ือการสื่อสารของมนุษย์”, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, (ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 

2552).   
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ซึ่งทำหน้าท่ีส่งสารผ่านส่ือ หรือช่องทางต่างๆ ไปยังผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งใน
การส่ือสาร ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกัน3 

3) การส่ือสารถือเป็นกลไกหลักในการเช่ือมต่อระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือในสังคมการดำเนินชีวิต การส่ือสาร
หรือการติดต่อนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Communication” ซึ่งคำนี้มาจากภาษาละตินว่า 
Communis ซึ่งแปลว่า “ร่วม” หรือขยายความเป็น Communicar อันซึ่งหมายถึงการสร้างความ
ร่วมมือหรือความคล้ายคลึงกัน (Commonness Marking) ดังนั้น ตามรากศัพท์แล้ว การส่ือสารมี
ความหมายว่าเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือกัน หรือความคล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นในระหว่าง
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นความพยายามท่ีมนุษย์ต้องการจะแลกเปล่ียนข่าวสาร หรือแนวความคิด
ระหว่างกัน การให้นิยามตามหลักทรัพย์ด้ังเดิมนี้เน้นท่ีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการส่ือสารคือ
การสร้างลักษณะความคล้ายคลึงกัน ในการร่วมกัน (Commonness) หรือเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
(Oneness)4 ในขณะเดียวกัน การส่ือสารเปรียบเสมือน “เส้นประสาท” ท่ีจะทำให้เกิดการเช่ือมต่อกัน
ระหว่างกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการให้
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ การส่ือสารจึงเป็นกระบวนการนำข่าวสาร (Message)  
จากแหล่งกำเนิด (Source) ไปสู่จุดหมายปลายทาง (Destination)5เป็นกระบวนการถ่ายทอดจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการส่ือสารซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์6   

 
 
 
 
 
 
 

 
3Wilbur Schramm, Wibur Lang Schramm, Donald F. Roberts. The Process and Effects 

of Mass Communication, (United States of America Stanford: University of Illiois Press, 1971 ) , 
p.13. 

4วัลลภ ลำพาย, “แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์
ครั้งที่ 3, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), หน้า  3-5. 

5Wilbur Schramm, Television in the Lives of Our Children, (United States of America 
Stanford : University of Illiois Press, 1961), p. 15. 

6Everett M. Rogers, F. Shoemaker, Communication of Innovations, 4th ed., (New York: 
1230 Avenue, 1971), p. 11. 
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4) การส่ือสาร คือกระบวนการท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการใช้สัญลักษณ์รวมท้ังระบบสารในสภาพแวดล้อมสังคมทาง
เฉพาะ7  แท้จริงการส่ือสารจัดได้ว่าเป็น “พฤติกรรม” (Act) หรือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร 
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ทักษะ โดยการใช้สัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นคำพูด หนังสือ ภาพ ตัวเลข 
กราฟ เป็นต้น8  เพราะส่ือสารท่ีแท้จริงแล้วคือการถ่ายทอดข้อมูล ความคิด ความรู้สึกจากผู้หนึ่งไปสู่
อีกผู้หนึ่ง ในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กร อีกนัยหนึ่ง การส่ือสารคือการติดต่อส่ังงาน การออกคำส่ัง 
และการรับคำส่ังระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตาม หัวหน้าและ
ลูกน้อง ท้ังนี้ก็เพื่อผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น การ
ส่ือสารจึงทำหน้าท่ีเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญท่ีใช้ไขไปสู่ความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน และอาชีพ
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม9 

5) การส่ือสารถือเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 
เป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล อันจะทำให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกัน เกิดความหมายร่วมกันได้ด้วยคุณลักษณะของการส่ือสาร10  โดยถือว่าการส่ือสารเป็น
การแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งใช้ส่ือหรือช่องทางต่างๆ มีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้รับให้เกิดผลในการรับรู้ หรือเปล่ียนทัศนคติ หรือเปล่ียนพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง11  อันนับได้ว่าการส่ือสารนั้นเป็นหัวใจในการทำความเข้าใจระหว่างกันของ
มนุษย์ในสังคม มนุษย์จะทำความเข้าใจกันได้จะต้องอาศัยการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้   
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมอีกท้ังยังช่วยให้
มนุษย์พัฒนาปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด12 

 
7George Gerbner, “ Toward a General Model of Communication, Audiovisual 

Communication Review, Volume 4 Issue 3, (June 1956), pp. 171-199.  

8Berelson, B. , & Steiner, G. , Human Behavior:  An Inventory of Scientific Findings, 
(New York: Harcourt, Brace, and World, 1964), p. 17. 

9รศ.มุกดา ศรียงค์, “จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่น”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2550): 2. 

10กิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์ และ รหัส แสงผ่อง, “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร:  ศึกษาในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 -2551”, รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ 10 ปี  
วิทยาลัยสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยสื่อสารการเมือง, 2560), หน้า  28-
29. 

11นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การสื่อสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการ
เจาะจงกลุ่ม, (เชียงใหม่: รั้วเขียว, 2542), หน้า  3.  

12เสนาะ ติเยาว์, การสื่อสารในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538),                   
หน้า  36.  
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6) การส่ือสารเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มท่ีมี
จุดหมายในการส่ือสาร ทำการส่งเนื้อหาข่าวสารซึ่งอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์ โดยการเข้า
รหัสผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไปสู่ ผู้รับสาร ซึ่ งผู้รับสารจะทำการถอดรหัสเพื่อรับสาร  
ซึ่งกระบวนการส่ือสารนี้เรียกว่า SMCR Model13 

7) การส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งถ่ายทอดไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยบุคคลหลังมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยภาษาสัญลักษณ์ ท้ังท่ีเป็นภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด และการมีปฏิกิริยาตอบโต้
ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร14  หรือการส่งผ่านข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลหนึ่ ง 
โดยใช้สัญลักษณ์ เป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการพัฒนา หรือการเปล่ียนแปลงสังคม (Social 
Change) เป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่เสมอ ไม่มีจุดจบท่ีชัดเจน แต่จะพิจารณาจากกระบวนการ
เปล่ียนแปลง (Process) ความก้าวหน้า (Progress) วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลง (Evolution) และ
การพัฒนาการเปล่ียนแปลง (Development)15 

8) การส่ือสารคือพื้นฐานท่ีสำคัญของมนุษย์ในการส่งผ่านความคิดสู่กันและกัน  
โดยพื้นฐานแล้วการส่ือสารจะประกอบไปด้วย “ใครพูดอะไร ผ่านช่องทางไหน ถึงใคร แล้วทำให้
เกิดผลอะไร” ซึ่งเป็นการส่ือสารท่ีสำคัญท่ีมนุษย์ทุกคนต้องมี16  ท้ังนี้การส่ือสารเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกสำคัญในการเมืองไทยมาต้ังแต่อดีต โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดและขยายแนวความคิด
ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมืองจากผู้ปกครองไปยังประชาชนในปกครอง เพื่อโฆษณาชวนเช่ือและจูง
ใจให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ ความศรัทธา เช่ือมั่น และความจงรักภักดีต่อผู้ปกครอง17 

9) การส่ือสารเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความจำเป็นท่ีขาดมิได้ในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ การส่ือสารเป็นรากฐานของกิจกรรมทางสังคมและการเมืองทุกประเภท มนุษย์ต้องอาศัย
การส่ือสารเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง และอาศัยการ
ส่ือสารเพื่อการอยู่ร่วมกับคนในสังคมเป็นไปโดยปกติสุข18 

 
13David K. Berlo, The Process of Communication: An Introduction to Theory and 

Practice, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1996), p. 45. 
14อรวรรณ ปิลันโอวาท, การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2559), หน้า 2. 
15David K. Berlo, The process of Communication: An Introduction to Theory and 

Practice, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1996), p. 12. 
16วีระ เวช วิชานิยม และ ปกิตน์ สันตินิยม, “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ ตูน  “เซีย”               

ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  ศึกษาในช่วงวิกฤติทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552 -2557”, รวมบทความวิชาการ                
ฉบับพิเศษ 10 ปี (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก), หน้า  323. 

17พี รพ งษ์  ม านะกิ จ , “การรณ รงค์ ข่ าวสาร กับการ เมื อ ง” ,พิ ม พ์ ค รั้ งที่  3 , (นนทบุ รี  :  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559), หน้า 7-52. 

18อ้างแล้ว, หน้า 15-18. 
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10) เมื่อใดท่ีมนุษย์ทำการส่ือสาร นั่นหมายถึงมนุษย์กำลังทำกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความ
เหมือนกันหรือ คล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  
การส่ือสาร คือการท่ีมนุษย์พยายามท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติซึ่ งกันและ
กัน19 ดังนั้น การส่ือสารจึงเป็นกลไกท่ีสำคัญในทางการเมืองมาต้ังแต่อดีต แต่เดิมนั้นการส่ือสารมักจะ
เป็น เครื่องมือท่ีมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอด ขยายแนวคิด ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมืองจาก
บรรดาผู้ปกครองไปยังประชาชนท่ีอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เพื่อเป็นการชวนเช่ือและจูงใจให้เกิดความ
ศรัทธาและความจงรักภักดีต่อผู้มีอำนาจปกครอง20 
 

2.1.2 ความสำคัญของการสื่อสาร 
ปัจจุบันนี้หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการส่ือสารโทรคมนาคมในด้านท่ีเกี่ยวกับการ 

เคล่ือนย้ายข้อมูลเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้องค์การอยู่รอด
ต่อไปได้ เทคโนโลยีการส่ือสารด้านโทรคมนาคมสามารถเช่ือมโยงลูกค้าและผู้ผลิตสินค้าท้ังใน
ระดับประเทศและ ระดับโลก เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนท่ีต่ำกว่า สามารถใช้เวลาท่ี
น้อยกว่าในการบรรลุผลสำเร็จในการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาและ
โอกาสได้อย่างรวดเร็ว21 

การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  
เป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล อันจะเกิดความเข้าใจ
ท่ีตรง เกิดความหมายร่วมกันได้ด้วยคุณลักษณะของการส่ือสาร จึงทำให้การศึกษากระบวนการท่ี
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่อาจทำได้ จึงต้องหยุดกระบวนการท่ีเคล่ือนไหวให้หยุดนิ่งไว้ชั่วระยะหนึ่ง 
เรียกว่าการสร้างแบบจำลอง (Model) เพื่อทำให้การศึกษากระบวนการส่ือสารทำได้อย่างละเอียดและ
ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น22  

 
ช่องทางการส่ือสารในยุคปัจจุบัน ท่ีเป็นยุคของใหม่ (New Media) ท่ีพัฒนาไปตาม

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว23 โดยส่ือมีหน้าท่ีเปรียบเสมือน “เป็นนายยามเฝ้า

 
19Wilbur Schramm, Wibur Lang Schramm, Donald F. Roberts. The Process and Effects 

of Mass Communication, (USA: University of Illiois Press, 1971), p.13. 
20อ้างแล้ว, หน้า 15-73. 
21ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  [ Management 

Information System (MIS) ] ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีรฟิล์ม และไซเท็กซ์ จำกัด, 2541),  
หน้า  163. 

22กิตติพงษ์ ไพโรจน์ และ รหัส แสงผ่อง, “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ศึกษาในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2551”, รวมบทความวิชาการ ฉบับพิเศษ 10 ปี 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก), หน้า 28 - 29. 

23เรื่องเดียวกัน, หน้า  38. 
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ประตู” (Gatekeeper) จะเป็นผู้กำหนดขอบเขตในการทำบทบาทหน้าท่ีนำเสนอข่าวท่ีมีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ หรือเสนอข่าวที่ไม่มีคุณค่าและไม่เป็นประโยชน์สู่สายตาประชาชน24 

การส่ือสารถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยการเปล่ียนค่านิยมหรือทัศนคติใน
การส่ือสาร เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือการโน้มน้าวใจ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 
และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) การเปล่ียนแปลงทัศนคติเปล่ียนแปลงแล้วก็จะมีการเปล่ียนแปลง 
และเมื่อทัศนคติ ขึ้นอยู่กับความรู้ คือถ้ามีการเปล่ียนแปลงการปฏิบั ติหรือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม25 

ดังนั้นการส่ือสารนั้นเป็นหัวใจในการทำความเข้าใจระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม มนุษย์
จะทำความเข้าใจกันได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขในสังคม อีกท้ังการส่ือสารยังช่วยให้มนุษย์พัฒนาปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
ไม่มีท่ีส้ินสุด26 

การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้ส่ือหรือ
ช่องทางต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้รับให้เกิดผลในการรับรู้  หรือเปล่ียนทัศนคติ  
หรือเปล่ียนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง27 

การ ส่ือสาร เป็ น พื้ น ฐานของการติด ต่อขอ งมนุ ษ ย์  และ เป็ น เครื่ อ งมื อสำคัญ  
ของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจำนวนมากขึ้นเท่าใด 
การส่ือสารก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสังคมจะนำมาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือความสับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่
แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว28  
การส่ือสารมีบทบาทท่ีสำคัญยิ่งต่อชีวิตประจำวัน ในวันหนึ่งเราใช้การส่ือสารตลอดเวลา ท้ังการส่ือสาร
กับตนเอง การส่ือสารกับผู้อื่น ต้ังแต่บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อนผู้ร่วมงาน และทุกกิจกรรมในการ
ดำรงชีวิต ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต้ังแต่ขั้นตอนการตลาด การขาย การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผน
การผลิต การผลิต การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล ต้องใช้การส่ือสารทุกขั้นตอน 
นับต้ังแต่การส่ือสารกันระหว่างบุคคล จนกระท้ังถึงการส่ือสารกับมวลชน เช่น การโฆษณา 

 
24ผ่องพรรณ์ ลาวิชัย และ ชูศักด์ิ ศิรินิล, “การสื่อสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ

หนังสือพิมพ์มติชน ศึกษาผ่านบทบรรณาธิการในช่วงวิกฤติการเมือง ปี พ.ศ. 2556 – 2558”, รวมบทความ
วิชาการ ฉบับพิเศษ 10 ปี, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก), หน้า  47. 

25วิชา อยู่หลำ และ นันทนา นันทวโรภาส, กระบวนการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในโครงการสาธารณะ 
ศึกษากรณีโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก), หน้า  76. 

26เสนาะ ติเยาว์, การสื่อสารในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 36. 
27นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การสื่อสารรณรงค์เซิงยุทธศาสตร์เพี่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการเจาะจง

กลุ่ม, (เชียงใหม่ : รั้วสีเขียว, 2542), หน้า  3. 
28ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, MC 111 ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น (Communication Theory), [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/darlittlesina/khwam-sakhay-khxng-kar-suxsar [7 กุมภาพันธ์ 2561]. 



๑๒ 
 

ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันการส่ือสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและกลายเป็นเรื่องจำเป็น
มากด้านธุรกิจ รวมท้ังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการส่ือสารมากมาย เมื่อใดท่ีมนุษย์ทำการ
ส่ือสาร นั้นหมายถึงมนุษย์กำลังทำกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การส่ือสาร คือการท่ีมนุษย์พยายามท่ีจะ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติซึ่งกันและกัน29 

 
การส่ือสารถือว่ามีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นการส่งผ่าน ความรู้ ความคิด ทัศนคติไปให้

บุคคล รอบข้าง ซึ่งการส่ือสารมีความสำคัญต่อมนุษย์ 5 ประการ สรุปได้ดังนี้30  
1) ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน การส่ือสารมีบทบาทท่ีสำคัญยิ่งต่อชีวิตประจำวัน  

ในวันหนึ่งเราใช้การส่ือสารตลอดเวลา ท้ังการส่ือสารกับตนเอง การส่ือสารกับผู้อื่น ท้ังแก่บุคคลใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อนผู้ร่วมงาน และทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิต ก็ต้องใช้การส่ือสารท้ังนั้น จึงสรุปได้
ดังนี้ 

(1) การส่ือสารทำให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลอื่นได้ 
(2) การส่ือสารทำให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพราะการส่ือสารเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้าง ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นต้ังแต่การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และบุคคลต่างๆ ในสังคม 
(3) การส่ือสารทำให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย์ การผ่อนคลายอารมณ์และ

เกิดความ เพลิดเพลินทางจิตใจ และความสุขในชีวิต 
(4) การส่ือสารช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น  

รู้จักแสดงออก พฤติกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งให้รู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่น 
(5) การส่ือสารทำให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความรู้  ส่งผลต่อการพัฒนาด้าน

สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ทักษะต่างๆ ในการดำเนินชีวิต และมีโลกทัศน์มากขึ้น 
(6) การส่ือสารช่วยให้เกิดแรงจูงใจ ทำให้เกิดความหวัง การสร้างกำลังใจและการสร้าง

เป้าหมายในชีวิต 
(7) การส่ือสารช่วยสอดส่องดูแลส่ิงแวดล้อมและทำให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลหรือข่าวสาร แล้วมีการนำมาเผยแผ่หรือแลกเปล่ียนกัน ซึ่งทำให้เกิดการรับรู้
ข้อมูล และ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังยังเป็นการร่วมช่วยกันดูแล
และอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมด้วย 

 
29Wilbur Schramm, The Process and Effects of Mass Communication, (England : rbana 

University of llinois Press, 1974), p. 23. 
30สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, GE 125 การสื่อสาร และ มนุษย์ สัมพันธ์ , 

[ออนไล น์ ] แหล่ งข้อมู ล , http ://ge.kbu.ac.th/m ed ia_learning/doc/m ain_m edia_learning/  
GE125/01.pdf [7 กุมภาพันธ์ 2562]. 
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2) ความสำคัญต่อความเป็นสังคม มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมได้ต้ังแต่สังคมเล็ก
ระดับครอบครัว จนถึงสังคมท่ีใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกได้ ก็เพราะอาศัยการส่ือสารเป็น
พื้นฐาน เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันและดำเนินชีวิตร่วมกัน ก็ย่อมต้องมีข้อตกลงกัน โดยกำหนดเป็นระเบียบ 
กติกาต่างๆ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม ทำให้สังคมนั้นๆ ดำรงอยู่ได้ และมนุษย์ก็ใช้การ
ส่ือสารทำให้เกิดความเข้าใจกันอันดีต่อกัน และการท่ีสังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาตลอดเวลาและ
อย่างต่อเนื่อง ก็เพราะใช้การส่ือสารเป็นสายใยแห่งการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สึกนึกคิด
ของคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

 
3) ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต้ังแต่ขั้นตอน

การตลาด การขาย การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิต การเงิน การบัญชี และการ
บริหารงานบุคคล ต้องใช้การส่ือสารทุกขั้นตอน นับต้ังแต่การส่ือสารกันระหว่างบุคคล จนกระท่ังถึง
การส่ือสารกับมวลชน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันการส่ือสารได้เข้ามามี
บทบาทสำคัญและกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากด้านธุรกิจ รวมท้ังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ส่ือสารมากมาย 

4) ความสำคัญต่อการปกครอง การปกครองไม่ว่าจะเป็นการปกครองระดับใด หรือการ
ปกครองระบอบใดก็ตาม ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง จะต้องมีการตกลงร่วมกันในกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบต่างๆ ผู้ปกครองต้องเผยแผ่ข่าวสารเหล่านี้ให้ผู้ถูกปกครองทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม 
รวมท้ังประชาชนหรือผู้ถูกปกครองก็จะต้องส่ือสาร เรื่องต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครองด้วย เพื่อความสงบสุข
ของบ้านเมืองเป็นสำคัญ 

5) ความสำคัญต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ทุกประเทศมีการติดต่อส่ือสารกันท้ัง
ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจและปัจจุบันมีหน่วยงาน หรือองค์กรของแต่ละประเทศ ท่ีทำหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารข่าวการเมืองและเศรษฐกิจท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่าย
หรือพันธมิตร ซึ่งการส่ือสารมวลชนก็เข้ามามีบทบาทร่วมด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การส่ือสารมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการมีปฏิกิริยาของมนุษย์ 
มนุษย์เราจึงศึกษาว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อมีการกระทำทางการส่ือสาร หรือในกระบวนการส่ือสารมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ในองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นทฤษฎีจะช่วยทำหน้าท่ี 
เป็นตัวเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีกำลังศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แจ่มชัดขึ้น 

โดยสรุป  การส่ือสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสำคัญปัจจัยหนึ่ งในชีวิตของมนุษย์  
นอกเหนือจาก ปัจจัยส่ีท่ีมีความจำเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการส่ือสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตาย
ของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยส่ี แต่การท่ีจะให้ได้มาซึ่งปัจจัยส่ีเหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการส่ือสารเป็น
เครื่องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม 
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ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารตามนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการและแหล่งท่ีมา แนวคิดหลัก 
นันทนา นันทวโรภาส 
(2558, หน้า ๑๑) 

กระบวนการส่ือสารประกอบด้วย การส่ือสารภายใน
ตนเอง การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารสาธารณะ  
การส่ือสารภายในองค์กร การส่ือสารมวลชน 

Wilbur Schramm  
(1971, p. 13) 

การส่ือสารคืออากัปกิริยาท่าทาง การใช้รูปสัญลักษณ์ 
การใช้ตัวอักษร การใช้ควันไฟ หรือวิธีการอย่างอื่นเพื่อส่ือ
ความหมายแต่การส่ือสาร 

มุกดา ศรียงค์ 
(วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์: 2). 

ส่ือสารท่ีแท้จริงแล้วคือการถ่ายทอดข้อมูล ความคิด 
ความรู้สึกจากผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่ง 

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 
28 ตุลาคม 2552 

กระบวนการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสาร
ไปยังผู้รับสารโดยผ่านส่ือต่างๆ 

ผศ.ดร.วัลลภ ลำพาย 
(2557, หน้า  3-5) 

วัตถุประสงค์ของการส่ือสารคือการสร้างลักษณะความ
คล้ายคลึงกัน 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 
(2542, หน้า  3) 

การส่ือสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม
มนุษย์เน้นการเจาะจงกลุ่ม 

เสนาะ ติเยาว์ 
(2538,หน้า 36) 

การ ส่ื อ สาร เพื่ อ ถ่ ายท อ ดความ รู้  ค ว าม คิ ด เห็ น 
ประสบการณ์ และเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

อรวรรณ ปิลันโอวาท 
(2559, หน้า 2) 

การส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งถ่ายทอดไปยัง
อีกบุคคลหนึ่ง 

 
 

2.2 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง 
ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง (Political Communication Theory) Brian McNair 

นักวิชาการด้านการส่ือสาร ได้อธิบายท้ังคำว่า การส่ือสารและทางการเมืองท่ีมาประกอบกันเป็นคำ
รวมว่า การส่ือสารทางการเมือง ดังนี้ 

การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย สัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตาม 
ระหว่างบุคคล และคำว่า ทางการเมือง หมายถึง เรื่องของการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะมีอำนาจหรือ 
อิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในสังคม ส่วนการส่ือสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมใดๆ ของสถาบัน 
เฉพาะซึ่งถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อทำหน้าท่ีในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติอันเกี่ยวกับ 
เรื่องการเมืองการปกครอง เป็นการถ่ายทอดข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของระบบ
การเมืองไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง ท้ังยังเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบ
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การเมืองด้วย31 การส่ือสารทางการเมือง เป็นการอภิปรายสาธารณะ (Public Discussion) เกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากร อำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และยังเป็นส่ิงท่ี
เรียกว่าภาษาทางการเมือง (Political Language) ซึ่งไม่เพียงเป็นคำพูดหรือข้อเขียนเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงส่ิงท่ีเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท้ังหลาย เช่น ภาษากาย (Body Language) หรือการ
แสดงออกทางการเมืองด้วยการต่อต้าน (Boycott) หรือเดินขบวนประท้วง 

การส่ือสารทางการเมือง ยังหมายถึง การถ่ายทอดความหมายท่ีเกิดขึ้นผ่านการใช้ 
สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น 
ตระหนักถึงความคิดความเห็นเกี่ยวกับบางส่ิงบางอย่าง ท้ังนี้การส่ือสารเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ  
หรือ หลายแนวทาง เช่น รูปภาพ ดนตรี ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อากัปกริยา  
การแสดงออกทางสีหน้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือแนวทางการส่ือสารท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยท่ัวไปก็คือ การพูด และการเขียนซึ่งเรียกว่า ภาษา นั่นเอง 

การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ี
เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ในทาง
การเมืองระหว่างบุคคล การส่ือสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองและทำให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง  
โดย Brian McNair ได้ให้ความหมายคุณลักษณะ 3 ประการของการส่ือสารทางการเมือง ดังนี้32 

1. การส่ือสารทุกรูปแบบท่ีดำเนินการโดยนักการเมืองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางการเมือง  
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง 

2. การส่ือสารท่ีส่ือมวลชนและผู้เลือกตั้งส่งถึงนักการเมือง 
3. กิจกรรมการส่ือสารท่ีส่ือมวลชนนำเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าว  

บทบรรณาธิการ  
จากคำอธิบายดังกล่าว ดร.นันทนา นันทวโรภาส สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมทางการเมือง

ท้ังหมด คือการส่ือสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่ทุกอย่างท่ีปรากฏสู่สายตาไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกาย ทรงผมท่ีเรียกว่า เส้ือผ้าหน้าผม ตราสัญลักษณ์ล้วนเป็นองค์ประกอบของการส่ือสาร
อันจะนำไปสู่ส่ิงท่ีเป็นภาพลักษณ์ (Image) หรืออัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคล 

Brian McNair ได้นำเสนอแบบจำลองการส่ือสารทางการเมือง โดยแบบจำลองการส่ือสาร
ทางการเมืองนี้แบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  
 

 
31Brian McNair, An Introduction to Political Communication, 2nd ed., ( New York: 

Routledge, 1999), p. 95. 
32Ibid., p. 121. 
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ภาพที่ 2.1 แบบจำลองการส่ือสารทางการเมืองของ  Brian McNai33 

 
1. กลุ่มองค์กรทางการเมือง ได้แก่ พรรคการเมือง รัฐบาล องค์กรสาธารณะ กลุ่มพลัง

ทางการเมือง กลุ่มก่อการร้าย ฯลฯ ในแบบจำลองนี้จะเน้นไปท่ีการส่ือสารของพรรคการเมือง  
โดยมีฐานคติท่ีว่าพรรคการเมืองคือ กลุ่มคนท่ีร่วมกันโดยมีอุดมการณ์เหมือนกัน ตกลงท่ีจะนำองค์กร
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการนำเสนอแนวนโยบายสู่ประชาชนและหาวิธีการท่ีจะสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นทางไปสู่การนำนโยบายไปปฏิบัติภายหลังได้รับการเลือกตั้งแต่ในการวิจัยครั้ง
นี้ หมายถึงเจ้าคุณพิพิธผู้ส่งสาร 

2. กลุ่มส่ือมวลชนทำหน้าท่ี 2 อย่าง คือ เป็นตัวส่งผ่านข้อมูลจากพรรคการเมือง และส่ง
สารท่ีสร้างขึ้นเอง เช่น บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆ ไปยังกลุ่มท่ีสาม คือ ประชาชน 

3. กลุ่มประชาชน ไม่ว่าธรรมชาติและจำนวนกลุ่มผู้รับสารจะเป็นอย่างไร การส่ือสารทาง
การเมืองทุกประเภทก็มุ่งท่ีจะบรรลุผลสำเร็จจากการส่งสารนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา จนถึงสภาผู้แทนราษฎร นักการเมือง เหล่านี้จะสร้างภาพเชิง
บวกให้เกิดข้ึนในใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน  

นอกจากนี้การไหลเวียนของข่าวสารตามแบบจำลองนี้ว่าเริ่มต้นจากองค์กรทางการเมือง
ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนวทางนโยบายและกิจกรรมของตนผ่านทางส่ือมวลชน จากนั้น
ส่ือมวลชนจะเลือกมานำเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิด การกำหนดวาระของส่ือ (Agenda-
Setting) ท่ีอธิบายเสนอหรือไม่เสนอข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งของส่ือสารมวลชน มีผลให้สาธารณะชนเกิด
ความคิดคล้อยตามว่าเรื่องนั้นเป็นหัวข้อหรือประเด็นท่ีมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญท่ีจะนำมาคิด
พิจารณา ส่งผลให้องค์กรทางการเมืองท้ังหลาย พยายามท่ีจะเป็นผู้ทรงอำนาจในการกำหนดวาระของ

 
33Brian McNair, An Introduction to Political Communication, 2nd ed., ( New York: 

Routledge, 1999), p. 95. 
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ส่ือ และทฤษฎี Agenda-Setting ก็ได้พิสูจน์ ให้เห็นในประเทศอเมริกาแล้วว่า ประเด็นสำคัญในส่ือมี
ผลสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้ง 

ส่ือมวลชนได้รับการสถาปนาให้ เป็น “สถาบันทางการเมือง ” ด้วยบทบาทในการ
ครอบครองการส่งผ่านข่าวสารในทางการเมือง นอกจากจะทำหน้าท่ีถ่ายทอดข้อมูลจากฝ่ายการเมือง
มาสู่สาธารณชนแล้ว ยังทำหน้าท่ีแปลงสารจากกระบวนการทำข่าวสู่การตีความ ซึ่งส่ิงท่ีฝ่ายการเมือง
ต้องการจะพูดนั้น ไม่สำคัญเท่ากับส่ิงท่ีส่ือมวลชนรายงานว่า นักการเมืองพูดว่าอย่างไร ดังเช่น การ
บริหารการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การตีความหรือการ
รับรู้ของประชาชนต่อปรากฏการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น สำคัญกว่าตัวปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

บทบาทของส่ือมวลชน จึงโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการส่ือสารทางการเมือง 
เพราะไม่เพียงแต่เป็นผู้กำหนดความสำคัญของข่าวสารท่ีส่งไปยังประชาชน แต่ Brian McNair  
ยังอธิบายถึงบทบาทของส่ือในการเป็นช่องทางนำเสนอความคิดเห็นของประชาชน ในรูปแบบของการ
หยั่งเสียงประชามติ การร้องเรียนต่างๆ อันเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังพรรคการเมือง อีกด้วย 
และต้องการโน้มน้าวทัศนคติของประชาขนโดยใช้วิธีการส่ือสารทางการเมือง การส่ือสารทางการเมือง
มีรูปแบบกว้างๆ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การส่ือสารระหว่างผู้ส่ือสารกับผู้รับสารโดยตรง (Face-to-Face Communication) 
การส่ือสารทางการเมืองรูปแบบนี้นับเป็นการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความเข้าใจกับผู้รับสาร เพื่อเปล่ียนความคิดเห็นหรือตอกย้ำความคิดเห็น
ของผู้รับสารให้คล้อยตามผู้ส่ือสาร เพราะสามารถโต้ตอบแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ทันที 
แตกต่างจากการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน แต่ในปัจจุบันความนิยมต่อการส่ือสารรูปแบบนี้ ลดลงเป็น
อย่างมากเมื่อมีโทรทัศน์เกิดขึ้น และสังคมซึ่งเจริญก้าวหน้ามีความสลับซับซ้อนมากกว่า ในอดีตเป็น
อย่างมาก ปัจจุบันนักการเมืองใช้รูปแบบนี้โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ตกเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์
หรือโทรทัศน์เท่านั้น 

การส่ือสารรูปแบบนี้อาจส่ือสารโดยผ่านตัวกลางท่ีเรียกว่า ผู้นำทางความคิดเห็น 
(Opinion Leader) โดยอาจเป็นผู้นำตามธรรมชาติเช่น พระ ครู ผู้ท่ีมีการศึกษาสูง หรือเป็นผู้นำท่ีเป็น
ทางการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้ังนี้ผู้นำความคิดเห็นมักเป็นผู้ท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง และ
ชอบเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์จากนั้นก็จะนำ
ข่าวสารเหล่านั้นส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นๆ ในสังคมโดยใช้การส่ือสารแบบซึ่งหน้า ท้ังนี้ในระหว่างการส่ง
ต่อข่าวสารนั้นผู้นำทางความคิดอาจจะตีความข้อมูลข่าวสารหรือสอดแทรก ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป
ด้วย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 

2. การส่ือสารผ่านส่ือมวลชน (Mass Media) ความแตกต่างและข้อได้เปรียบท่ีสำคัญ
ของการส่ือสารผ่าน ส่ือมวลชนเหนือกว่าการส่ือสารระหว่างผู้ ส่ือสารกับ ผู้รับสารโดยตร ง  
คือ ความสามารถในการส่ือสารกับผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมต้องมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น  
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือมติมหาชนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ความแตกต่างอีกประการหนึ่ง  
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ก็คือ การส่ือสารรูปแบบนี้เป็นการส่ือสารทางเดียว ในกรณีของโทรทัศน์ผู้ชมสามารถเปล่ียนช่องไปชม
รายการอื่นหากไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับส่ิงท่ีนักการเมืองกำลังพูด ซึ่งผู้พูดย่อมไม่รู้ตัวว่าผู้ชมรู้สึก
อย่างไร แตกต่างจากการส่ือสารระหว่างผู้ส่ือสารกับผู้รับสารโดยตรงท่ีท้ังสองฝ่ายสามารถ ตอบโต้หรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ทันที 

จากกรอบแนวคิดตามแบบจำลองเรื่องการส่ือสารทางการเมืองของ Brian McNair  
ได้ปรับประยุกต์ทฤษฎีการส่ือสารพื้นฐาน SMCR ของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Belo) ท่ีอธิบายถึง
องค์ประกอบสำคัญของการส่ือสารว่ามีอยู่ 4 ประการคือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ส่ือหรือ
ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งผู้ส่งสารในกรอบแบบจำลองนี้คือ พรรคการเมือง 
ผู้รับสารคือส่ือมวลชน และผู้เลือกตั้ง ส่วนส่ือหรือช่องทางการส่ือสารนั้นเป็นท้ังทางตรงไปยังผู้เลือกตั้ง 
และทางอ้อม คือ การตีความของส่ือมวลชนแล้วจึงส่งไปยังผู้เลือกต้ัง อีกทอดหนึ่ง สำหรับสารคือ
เนื้อหาหรือสาระท่ีพรรคส่งไปยังผู้เลือกตั้ง  

ดังนั้น กระบวนการทางการเมืองก็ย่อมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการส่ือสาร 
เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ในสังคมการส่ือสารจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการถ่ายทอดความรู้  
และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระบบการเมือง การส่ือสารในลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่า  
เป็นการส่ือสารทางการเมืองนั้นเอง ซึ่งปราศจากการส่ือสารทางการเมืองแล้วก็จะมีบุคคลเพียง ไม่กี่
คนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นท่ีจะทราบถึงความเป็นไปในกระบวนการทางการเมือง ซึ่งความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบการเมืองนั้น จะช่วยให้ประชาชนฺ
สามารถตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลนั่นคือสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  

ดังนั้น จึงอาจพัฒนาแบบจำลองการส่ือสารทางการเมืองของ ไบรอัน แมคแนร์ (Brian 
McNair) ให้ครบวงจร โดยเพิ่มเติม “ช่องทางการส่ือสารตรง” ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2 แบบจำลองการส่ือสารทางการเมืองประยุกต3์4 
จากกรอบแนวคิดเรื่องการส่ือสารทางการเมืองของ Brian McNair ได้ปรับประยุกต์ 

ทฤษฎีการส่ือสารพื้นฐาน SMCR ของ David K. Berlo ท่ีอธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญของการ
ส่ือสารมีอยู่ 4 ประการคือ35 ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และ ผู้รับสาร 
(Receiver) ซึ่งผู้ส่งสารในกรอบแบบจำลองนี้คือ องค์กรทางการเมืองในท่ีนี่คือเจ้าคุณพิพิธ ผู้รับสาร
คือส่ือประชาชนส่วนส่ือหรือช่องทางการส่ือสารนั้นเป็นท้ังทางตรง ไปยังผู้เลือกต้ังและทางอ้อมคือ 
ผ่านการตีความของส่ือมวลชนแล้วจึงส่งไปยังผู้เลือกตั้งอีกทอดหนึ่ง 

แบบจำลองดังกล่าวข้ างต้นนี้  จะเห็นว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการหมุนเวียน  
และผู้เกี่ยวข้องท้ังสามกลุ่ม คือ กลุ่มการเมือง กลุ่มส่ือมวลชน และกลุ่มประชาชน สามารถทำหน้าท่ีผู้
ส่งสารและผู้รับสารซึ่งกันและกัน แม้โดยความเป็นจริงแล้ว กลุ่มการเมืองมักจะเป็นผู้ส่งสารหลักใน
การถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ไปสู่ประชาชน ซึ่ งแต่เดิมนั้นอาจต้องอาศัยส่ือมวลชนกระแสหลัก  
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ แต่ในปัจจุบันได้มีส่ือมวลชนในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากเทคโนโลยี 
อันได้แก่ ส่ืออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ฯลฯ ทำให้กลุ่มการเมืองใช้ส่ือใหม่ 
(New Media) ส่ือสารไปยั งประชาชนได้  โดยส่งข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟชบุ๊ คไลน์   
การตั้งโทรทัศน์ดาวเทียมของตนเอง ซึ่งการส่ือสารทางตรงนี้ ผู้รับสารจะได้รับข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้ส่งสาร
ต้องการส่ง ไม่มีการตัดทอนหรือเบ่ียงเบนประเด็นใดๆ ท้ังส้ิน36 

การส่ือสารแบบประยุกต์นี้ จะช่วยให้นักการเมืองส่งสารไปยังประชาชนได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และประชาชนก็สามารถส่งสารกลับไปยังนักการเมืองได้สะดวก แต่ปัญหาของการส่ือสาร
ต าม ก ร อ บ แ น ว คิ ด นี้  คื อ  ผู้ รั บ ส ารจ ะ ต้ อ งมี เค รื่ อ ง มื อ ก า ร รั บ ส า ร ท่ี เฉ พ าะ เจ า ะ จ ง  

 
34Brian McNair, An Introduction to Political Communication, 2nd ed., ( New York: 

Routledge, 1999), p. 95. 
35David K. Berlo, The Process of Communication, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศ

ศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, 2533), หน้า  53. 
36อ้างแล้ว, หน้า  165-166. 
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ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีการใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราเฉล่ียเพียง 18 % เท่านั้น (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ) ซึ่งส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่เท่านั้น จึงนับเป็นอุปสรรคของการ
ส่ือสารทางตรงผ่านส่ือใหม่ไปยังกลุ่มรากหญ้าในชนบท แต่ท่ีผ่านมา กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองท่ีสนับสนุนแนวทางของ พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร ได้ใช้วิธีการส่ือสารทางตรงกับชาวภาคเหนือและภาคอีสาน ในการเคล่ือนไหวรณรงค์ไม่ให้ลง
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยการส่งแผ่นซีดีท่ีบรรจุเพลงหมอลำ บรรยาย
ความดีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แสดงความห่วงอาลัยรักต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทานนี้ ทำให้คนใน
ภูมิภาคนี้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 58.63 (คณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2550) 
นับเป็นแนวทางในการส่ือสารทางการเมืองทางตรงท่ีประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร และการส่ือสารทางการเมือง ผู้วิจัยจะได้
นำเอาทฤษฎีการส่ือสารของ David K Berlo และทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองของ Brian Mc Nair 
มาผสมผสานกัน เพื่อศึกษาการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าคุณพิพิธ ในฐานผู้ส่งสารท่ีเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ทำการส่งสารผ่านการเทศนา ปาฐกถา บรรยาย การให้สัมภาษณ์ การเขียน
บทความ การตีพิมพ์หนังสือ โดยดำเนินการผ่านส่ือต่างๆ ไปยังผู้รับสารท่ีมีความหลากหลาย และเจ้า
คุณพิพิธ ได้ส่ือสารผ่านส่ือมวลชลแขนงต่างๆ ท้ังส่ือกระแสหลักและส่ือสมัยใหม่ อีกท้ังได้นำแนว
ทางการส่ือสารตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารทางการเมืองท่ีผู้วิจัยจะใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต่อไป 

การส่ือสารมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการมีปฏิกิริยาของมนุษย์ มนุษย์เราจึง
ศึกษาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อมีการกระทำทางการส่ือสาร หรือในกระบวนการส่ือสารมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ในองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นทฤษฎีจะช่วยทำหน้าท่ีเป็นตัว
เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีกำลังศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แจ่มชัดขึ้น 

 
๒.๒.๑ ทฤษฎีการสื่อสาร 
การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการท่ีประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบ 

(Elements) 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่องสาร (Channel) ผู้รับสาร 
(Receiver) 

David K. Berlo กล่าวว่า การท่ีการส่ือสารจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนี้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 4 ประการ นี้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดและประสิทธิภาพขององค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้37 

 

 
37David K. Berlo, The Process of Communication; an Introduction to Theory and 

Practice, (San Francisco: Rinehart Press, 1960), p. 45. 
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 ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร 

 
ภาพที่ 2.3 แบบจำลองการส่ือสารของ David K. Berlo38 

 
แบบจำลองของ David K. Berlo ได้ระบุว่า จำเป็นต้องมีผู้เข้ารหัสและผู้ถอดรหัสใน

กระบวนการส่ือสาร ผู้เข้ารหัส (Encoder) รับผิดชอบในการแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารในรูป  
ของสาร ในการส่ือสารแบบสองต่อสอง (เผชิญหน้ากัน) การเข้ารหัส คือ การออกเสียงและการ
เคล่ือนไหวกล้ามเนื้อของผู้ส่งสาร (ซึ่งผลิตท้ังวัจนสารและอวัจนสาร) แต่อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ท่ี  
จะมีบุคคลอีกผู้หนึ่งทำหน้าท่ีเข้ารหัสสาร โดยผู้รับสารจะเป็นผู้ถอดรหัสเพื่อแปลความหมายสารท่ี 
ได้รับแต่ส่วนมากแล้วผู้ถอดรหัสก็คือ ประสาทสัมผัสท้ังหลายของผู้รับสารนั่นเอง จากแบบจำลอง
ข้างบนนี้สามารถอธิบายได้ว่า 

1. ผู้ส่งสาร (Source) โดยท่ัวไปจะต้องมีคุณลักษณะของผู้ส่งสาร 5 ประการดังนี้ 
จากกรอบแนวคิดเรื่องการส่ือสารของ David K. Berlo นั้น จุดเริ่มต้นของการส่ือสารอยู่

ท่ีผู้ส่งสาร ซึ่งการส่งสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ส่งสาร 5 ประการดังนี้ 
1) ทักษะในการส่ือสาร หมายถึง ความชำนาญในการพูด การเขียน การคิด การใช้

เหตุผล ในการโน้มนาวจูงใจ ซึ่งหากผู้ส่งสารมีความสามารถในการเรียบเรียงจัดระบบความคิด  
แล้วนำเสนอด้วยบุคลิก สีหน้า กิริยาท่าทาง น้ำเสียง ท่ีน่าเช่ือถือ การส่ือสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาสูง 

2) ทัศนคติ หมายถึง วิธีคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ซึ่งทัศนคติในการส่ือสาร
ประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อประเด็นของการส่ือสาร ทัศนคติต่อผู้รับสาร และทัศนคติ
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีดำรงอยู่ในขณะท่ีส่ือสาร ทัศนคติเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น หากผู้ส่งสารมีอคติต่อ “สาร” ท่ีต้องการจะนำเสนอก็ไม่อาจโน้มน้าวให้ผู้รับสารเช่ือใน 

 
38Ibid., p. 45.  
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“สาร” นั้นได้ คนท่ีไม่เช่ือว่าการเลิกสูบบุรี่เป็นผลดีต่อชีวิต ก็ไม่อาจรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุรี่ได้ ดังเช่น
ศิลปินบางคนท่ีพยายามออกมารณรงค์ให้คนเลิกสูบบุรี่ แต่ตัวเองยังสูบอยู่ การส่ือสารนั้นย่อมไม่บรรลุ
เป้าหมายอย่างแน่นอน 

3) ความรู้ของผู้ส่งสาร เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ ผู้ส่ง
สารจะต้องรอบรู้ในเรื่องท่ีต้องการส่ือสาร และสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว รวมท้ังต้องวิเคราะห์ ผู้รับ
สารให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนท่ีจะทำการส่ือสาร 

4) ระบบสังคม เป็นตัวกำหนดบทบาทและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ ผู้ส่ง
สารจึงต้องเข้าใจระบบสังคม เพื่อท่ีจะปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบ อันจะก่อให้เกิดการยอมรับของ
ผู้รับสาร 

5) ระบบวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมของสังคม
นั้นๆ ซึ่งผู้ส่งสารต้องทำความเข้าใจ และไม่ส่ือสารในลักษณะท่ีขัดแย้งกับความเช่ือ ค่านิยม ของผู้รับ
สาร เพราะนอกจากจะไม่สามารถส่ือสารให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้39 

ปัจจัยของผู้ส่งสารประกอบด้วย ทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และ
วัฒนธรรม โดยผู้ส่งข่าวสาร (Sender) เป็นผู้ริเริ่มในการติดต่อส่ือสาร อาจเป็นการส่งข่าวสารจาก
แหล่งข่าวสารท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ แหล่งข่าวสารท่ีเป็นทางการอาจเป็นธุรกิจท่ีมุ่งหวัง
กำไรหรือเป็นองค์กรท่ีไม่มุ่งหวังกำไรก็เป็นได้ 

ความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร โดยวิเคราะห์ตามข้อสรุปปัจจัย 3 ประการท่ีสร้างความ
น่าเช่ือถือของผู้ส่งสารของ David K. Berlo ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านสวัสดิภาพ (Safely Factors) ผู้ส่งสารท่ีมีคุณลักษณะด้านนี้จะสร้าง
ความรู้สึกอบอุ่นใจในตัวผู้รับสาร ปัจจัยดังกล่าวได้แก่  ใจดี (Kind) เข้ากับคนอื่นได้ง่าย (Congenial) 
มีความเป็นเพื่อน (Friendly) เป็นท่ีพึงพอใจ (Agreeable) น่าคบหาสมาคมด้วย (Pleasant) สุภาพ
อ่อนโยน (Gentle) ไม่เห็นแก่ตัว (Unselfish) ยุติธรรม (Just) รู้จักให้อภัย (Forgiving) เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
(Hospitable) มีศีลธรรมจรรยา (Ethical) อดทน (Patient) สงบเยือกเย็น (Calm) 

2) ปัจจัยด้านคุณสมบัติ (Qualification) คุณสมบัติเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีความรู้ 
ความชำนาญ  และประสบการณ์ของผู้ ส่งสาร เช่น   มีประสบการณ์ตรงด้านใดด้านหนึ่ ง 
(Experienced) - ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี (Trained) มีความชำนาญเป็นพิเศษ (Skilled)  
มีอำนาจในหน้าท่ีการงาน (Authoritative) มีความรู้ความสามารถ (Able) เชาว์ปัญญา (Intelligent) 

3) ปัจจัยด้านพลวัตของผู้ส่งสาร (Dynamical Factors) เป็นปัจจัยด้านสังคมท่ี
แสดงถึงความคล่องแคล่ว ความกระตือรือร้นของผู้ส่งสาร ลักษณะเหล่านี้  ได้แก่ มีความมั่นใจ 

 
39อ้างแล้ว, หน้า 15-16. 
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(Aggressive) การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ตรงไปตรงมา (Frank) มีความกล้าหาญเด็ด
เด่ียว (Bold) มีความกระตือรือร้น (Active) รวดเร็ว (Fast) คล่องแคล่วว่องไว (Energetic) 40 

ผู้ส่งสารคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนท้ัง 3 ประการ บุคคลนั้นมีความสามารถในการโน้ม
น้าวใจได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้รับสารว่าผู้ส่งสารมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่และเช่ือกันว่า
เรื่องท่ีผู้ส่งสารพูดจะมีความสำคัญน้อยกว่าบุคลิกภาพของผู้ส่งสารเองซึ่งจะมีพลังสำคัญในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติผู้รับสารได้มากกว่า หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง ถ้าผู้รับสารเห็นว่าผู้ส่งสารไม่
น่าเช่ือถือแล้ว ไม่ว่าสารท่ีส่งมาจะเป็นอะไรก็ย่อมไม่น่าเช่ือถือไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ 
Aristotle ท่ีได้กล่าวไว้เมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้วว่า บุคลิกของผู้พูดเป็นสาเหตุของการโน้มน้าวท่ี
สำคัญของการพูด โดยอธิบายว่าการโน้มน้าวใจด้วยบุคลิกมาจากเหตุ 3 ประการ 

ประการแรก ผู้พูดต้องมีสติปัญญาลึกซึ้ง มีไหวพริบเชาว์ปัญญาดี (Intelligence) 
ประการท่ีสอง ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่ามีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง มีความต้ังใจจริงท่ีจะ

รักษาผลประโยชน์ให้ (Good Will) 
ประการท่ีสาม ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม เมตตากรุณา กล้าหาญ  

พูดจริง ทำจริง (Good Character)  

David K. Berlo ยังแนะนำว่าผู้ส่งสารท่ีได้รับความน่าเช่ือถือ ต้องคำนึงถึง เรื่องท่ีจะพูด
ว่ามีความสำคัญต่อความน่าเช่ือถือของเขาด้วย นอกเหนือจากบุคลิกภาพของผู้พูดแล้ว เนื้อหาสาระ
ของเรื่องท่ีพูดต้องถูกกาลเทศะแล้ว ยังมีประโยชน์ ท้ังต่อผู้พูดเองคือสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและ
ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังด้วย 

2. สาร (Message) ปัจจัยของสารประกอบด้วย รหัส เนื้อหา และการจัดเสนอท้ังรหัส 
เนื้อหา การจัดเสนอสารนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบและโครงสร้าง ซึ่งเป็นความนึกคิด ความคิด 
ทัศนคติ ภาพลักษณ์หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ส่งข่าวสารต้องการท่ีจะส่งไปยังผู้รับข่าวสารท่ีกำหนดไว้  
ข่าวสารนั้นอาจเป็นข้อความหรือคำพูด (Verb) หรือการใช้สัญลักษณ์ (Non-verbal) หรือใช้ท้ังสอง
อย่างร่วมกัน กล่าวคือข่าวสารท่ีใช้คำพูด (Verb) อาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการพูด โดยท่ัวไป
เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสารท่ีไร้คำพูดจะใช้ร่วมกับภาพหรือการสาธิตการ
ทำงานของสินค้าหรืออื่น ๆ ซึ่งให้ข้อมูลแก่ ผู้รับข่าวสารได้ดีกว่าการใช้คำพูดอย่างเดียว ส่วนข่าวสารท่ี
ไม่ใช้คำพูด (Non-verbal) คือ การติดต่อส่ือสารโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Communication) 
เช่น การใช้โลโก้ตราของสินค้า เป็นต้น ท้ังนี้สารเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการ
ส่ือสาร ซึ่งคำท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงสาร (Message) มีอยู่หลายคำ เช่น ข่าว (News) ข้อมูล 
(Information) และอื่นๆ ดังนั้น หากรวมลักษณะต่างๆ ท่ีหมายถึงสารแล้ว เราอาจกล่าวได้ว่า  
สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ  

 
40กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544),  

หน้า 12. 
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ก็ตามท่ีสามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร สารจะเป็นตัวเร้าให้ผู้รับสาร
เกิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายท่ีได้รับ โดยปัจจัยท่ีมีส่วนกำหนด
ประสิทธิภาพของสาร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารมีอยู่ 3 ประการ คือ รหัสสาร เนื้อหาสาร 
และการจัดสาร ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัยนี้มีส่ิงประกอบอยู่ 2 ประการ คือ ส่วนประกอบ (Elements) และ
โครงสร้าง (Structure) อันประกอบด้วย41 

1) รหัสสาร (Message Code) สารท่ีผู้ส่งสารส่งออกไปเพื่อถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ ความรู้ ข่าวสารต่างๆ นั้นต้องอาศัยรหัส (Code) เป็นเครื่องมือถ่ายทอด ให้
ปรากฏ ดังนั้น รหัสสาร จึงหมายรวมถึง ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) หรือสัญญาณ 
(Signal) ซึ่งอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และ
รหัสของสารท่ีไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Non-verbal Message Codes) เช่น สีหน้า กิริยา
ท่าทาง ภาพ ฯลฯ ส่วนประกอบของรหัสสาร ถ้าเป็นภาษาพูดก็ได้แก่ เสียง คำ ถ้าเป็น ภาษาเขียน 
ได้แก่ ตัวอักษร ตัวสระซึ่งถ้านำมารวมกันเป็นโครงสร้างท่ีถูกต้องจึงจะมีความหมาย ต่อผู้รับสาร 
อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ส่งสารจะเลือกใช้รหัสสารแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับระบบสังคม วัฒนธรรม สภาพถิ่นที่
อยู่อาศัยนั้นของบุคคลผู้ส่งสารและผู้รับสารว่าจะสามารถเข้าใจความหมาย จากรหัสสารร่วมกันได้
มากน้อยเพียงใด  

2) เนื้อหาสาร (Message Content) หมายความถึง ส่ิงท่ีเป็นสาระเรื่องราวของสาร  
ซึ่งถ่ายทอดความคิด เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร ส่วนประกอบของเนื้อหาสารก็คือ 
สาระหรือประเด็นต่างๆ เมื่อนำเอาสาระหรือประเด็นต่าง ๆ มารวมกันเป็นโครงสร้าง ก็จะได้ เนื้อหา
สารท้ังหมด เช่น เราจะพูดเรื่องการดูแลสุขภาพ สาระท่ีเราจะพูดอาจประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย  
คือ การออกกำลัง การรับประทานอาหาร การพักผ่อน เป็นต้น เมื่อเราจัดหัวข้อย่อยเหล่านี้ให้มี
ความสัมพันธ์กันตามแนวทางโครงสร้าง (Structure) ท่ีเหมาะสมก็จะเป็นเนื้อหาเพื่อการดูแลสุขภาพ
ท่ีเราจะส่ือสารออกไป 

3) การจัดสาร (Message Treatment) การจัดสารหรือการเรียงลำดับสาร เป็นการ
ตัดสินใจของผู้ส่งสารในการเลือกและเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสาร ส่วนประกอบของการจัดสาร  
ก็คือ รหัสสารและเนื้อหาสาร โครงสร้างของการจัดสาร คือการเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสารเป็น
รูปแบบท่ีเรากำหนดเพื่อส่ือสารกับผู้รับสาร เช่น ข่าวโทรทัศน์จะมีการจัดลำดับภาษาพูดสลับกับภาพ 
ข่าววิทยุการจัดลำดับภาษาพูดเพียงอย่างเดียว ส่วนข่าวหนังสือพิมพ์จะจัดลำดับภาษาเขียน กับภาพ 
หรืออาจจะใช้ภาษาเขียนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การจัดสารนั้นยังขึ้นอยู่กับ บุคลิกลักษณะและ
ลีลาของผู้ส่งสารแต่ละคน และความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับสารอีกด้วย 

 
41ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, “แนวคิดหลักด้านการสื่อสาร”, ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560), หน้า  
3-2  
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3. สื่อหรือช่องสาร (Channel) มีความหมาย 3 ประการ คือ 1) ส่ือ หมายถึง การ
เข้ารหัสและการถอดรหัส 2) ส่ือ หมายถึง ส่ิงท่ีนำสาร เช่น คล่ืนแสง คล่ืนเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และ 3) ส่ือ หมายถึง พาหะส่ิงท่ีนำสาร เช่น อากาศ เป็นช่องทางท่ีจะนำไปสู่
ประสาทความรู้สึกหรือการถอดรหัสของผู้รับสาร อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กล่ิน 
และการล้ิมรส ท้ังนี้ส่ือหรือช่องทางท่ีข่าวสารถูก ส่งผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ การติดต่อ
ระหว่างบุคคล ซึ่งอยู่ในรูปแบบสนทนาท้ังอย่าง เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนา
ระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า เป็นต้น และ การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคล เป็นรูปแบบการใช้
ส่ือมวลชน (Mass Media) ได้แก่ ส่ือกระจายเสียง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ป้ายโฆษณา หรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่ือเฉพาะกิจ เช่น แค็ตตาล็อก 
แผ่นพับ เป็นต้น 

4. ผู้รับสาร (Receiver) ปัจจัยของผู้รับสารประกอบด้วย ทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ 
ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ผู้รับสาร ในกระบวนการส่ือสารนั้น ผู้รับสารก็จัดได้
ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ส่งสารจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องทำการวิเคราะห์ผู้รับสารด้วย 
เพื่อการส่ือสารนั้นจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสำเร็จตามท่ีต้องการ ในการ
วิเคราะห์ผู้รับสาร David K. Berlo ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์ผู้รับสารว่ามีปัจจัยหลักๆ อยู่ 4 ประการ 
ดังนี้ 

1) ความสามารถและความชำนาญ ในการส่ือสาร (Communication Skill) 
หมายถึง ความสามารถ ความชำนาญในการถอดรหัสสาร (Decoder) อันได้แก่ ความสารถในการอ่าน 
การฟัง การตีความ การจับใจความ ของผู้รับสาร ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อการเข้าใจของผู้รับสารตามท่ีผู้ส่ง
ต้องการ ความสามารถ ความชำนาญในการอ่านหรือการฟังของบุคคลนั้นจะแตกต่างกันไป  
ตามความรู้ ประสบการณ์ และระดับสติปัญญา เช่น คนท่ีมีความรู้สูงย่อมสามารถฟังและจับประเด็น
ต่างๆ จากส่ิงท่ีฟังได้ง่ายกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว่า เป็นต้น ดังนั้น ผู้ส่งสารจำเป็นท่ีจะต้อง
ศึกษาความสามารถและความชำนาญของผู้รับสารก่อนทำการส่ือสารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติดูว่าผู้รับ
สารนั้นมีความสามารถในระดับใด เพื่อจัดกระบวนการส่ือสารให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 

2) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีผู้รับส่ังสมมาจากประสบการณ์หรือจากการ
เรียนรู้ในส่ิงต่างๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นท้ังความรู้ในแง่วิชาการหรือความรู้ในด้านอื่น  
ความรู้ในส่วนของผู้รับสารนั้นจะหมายถึงความรู้ขั้นพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้ของบุคคล  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะรับและความรู้ในเรื่องกระบวนการส่ือสาร ซึ่งจะทำให้ ผู้รับ
สารสามารถทราบบทบาทของตนเอง และไม่ทำตัวให้กลายเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร เช่น ในขณะนั้น
เราเป็นผู้ฟังเราก็ไม่ควรจะพูดแข่งกับผู้พูดหรืออาจเตรียมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนท่ีจะไปรับข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะมีผลต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของสารท่ีผู้รับได้รับมา 
ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของการส่ือสาร 
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3) ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นท่ีบุคคล  
มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความคิดเห็ น  
หรือความรู้สึกท่ีลึกซึ้งแน่นหนา เปล่ียนแปลงได้ยาก เช่น ความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง 
รูปแบบการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องท่ีถูกอบรมส่ังสมมานาน หรืออาจเป็น ความรู้สึกนึกคิดท่ีค่อนข้าง
ผิวเผินไม่ลึกซึ้ง เปล่ียนแปลงได้ง่าย เช่น แฟช่ัน จังหวะการเต้นรำ เพลง ฯลฯ ซึ่งเปล่ียนไปตามยุคตาม
สมัย ท้ังนี้สำหรับทัศนคติของผู้รับสารในการส่ือสารนั้นค่อนข้างมีความสำคัญมาก เนื่องจากหากผู้รับ
สารมีความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี มีอคติ (Bias) ในทางลบกับองค์ประกอบของการส่ือสารแล้วจะทำให้เกิด
การหลีกเล่ียง ขาดความสนใจ และปฏิเสธ การรับข่าวสารต่างๆ จากผู้ส่งสาร ทัศนคติของผู้รับสารท่ีมี
ผลต่อความสำเร็จในการส่ือสาร มีดังนี้42 

(1) ทัศนคติต่อตนเอง (Attitude Toward Self) หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับ
สารเองในการส่ือสารซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางท่ีดี หรือความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีก็ได้ ความรู้สึกในทาง
ท่ีดีเป็นความรู้สึกท่ีถูกสะสมมาจากประสบการณ์ท่ีสำเร็จในชีวิต ซึ่งมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล เช่น 
คนท่ีประสบผลสำเร็จในชีวิตมักเป็นบุคคลท่ีเปิดตัวเองออกสู่ภายนอก ชอบคบค้าสมาคมกับบุคคล  
รวมทั้งชอบหาความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างกับคนท่ีมีประสบการณ์ ในชีวิตท่ีล้มเหลว มัก
มีบุคลิกท่ีปิดกั้นตนเอง หลีกเล่ียงท่ีจะติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น ความรู้สึก ทัศนคติต่อตนเองของผู้รับ
สารเหล่านี้ ย่อมมีผลต่อการรับรู้  การตีความ และการทำความเข้าใจต่อข่าวสารท่ีได้รับ เช่น  
บางคนชอบดูถูก หรือประเมินตนเองว่าเป็นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่สามารถเรียนรู้หรือ ฟังอะไรไม่เข้าใจก็จะ
ไม่รับข่าวสารนั้นๆ เป็นต้น 

(2) ทัศนคติต่อเนื้อหาสาร (Attitude toward Matters) หมายถึง ความรู้สึก
ของผู้รับสารท่ีมีต่อเนื้อหาของสาร ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางท่ีดีและความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีก็ได้  
บุคคลมักเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามท่ีตนเองสนใจ และเป็นเนื้อหาข่าวสารท่ีตนเองชอบตรงตาม
ทัศนคติเกี่ยวกับเนื่องนั้นๆ ท่ีผู้รับสารมีอยู่และมักปฏิ เสธไม่สนใจต่อเนื้อหาสารท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่
ชอบ หรือไม่ตรงกับทัศนคติเดิมของตน 

(3) ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร (Attitude toward Sender) หมายถึง ความรู้ สึก
ในทางท่ีดีและไม่ดีต่อผู้ส่งสารของผู้รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่บุคคลมักมีความประทับใจช่ืนชมต่อผู้ส่งสาร  
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยรูปร่างหน้าตา ความมีช่ือเสียง หรือการเป็นคนท่ีมีความรู้ดี ในเรื่อง
นั้นๆ ส่ิงเหล่านี้ทำให้ ผู้รับมักมีแนวโน้มท่ีจะประเมินผู้ส่งสารก่อนว่าผู้ส่งสารเป็นใคร สังกัดอยู่
หน่วยงานใด มีช่ือเสียงระดับใด รูปร่างหน้าตา หรือดูท่าทีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไร เป็นต้น ความรู้สึก
เหล่านี้ทำให้ ผู้รับสารมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการท่ีจะรับข่าวสารจากผู้รับสาร  
ในทางตรงกันข้ามหากผู้รับสารมีความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ไม่ชอบผู้ส่งสารด้วยสาเหตุอะไรก็

 
42อ้างแล้ว, หน้า 14. 
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ตาม ผู้รับสารก็จะไม่สนใจ หลีกเล่ียงท่ีจะรับข่าวสารจากผู้ส่งสาร ซึ่งทำให้การส่ือสารอาจไม่เกิดขึ้น
หรือไม่ประสบผลสำเร็จ 

4) ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสาร (Social and Cultural System) 
เนื่องจาก ผู้รับสารเป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับผู้ส่งสาร และอาศัยอยู่ในสังคมท่ีมีระเบียบแบบแผน 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้ ประสบการณ์ 
ความเข้าใจ ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล รวมท้ังอิทธิพล ของความเป็นกลุ่มก็
จะมีผลต่อส่ิงเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน บุคคลท่ีอยู่ในระบบสังคมวัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกันย่อมมีความ
ช่ืนชอบมีการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารหรือมีการรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันไป ระบบสังคมและวัฒนธรรมนี้
ก็จัดเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีผู้รับสารจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ผู้รับสารก่อนเสมอเพื่อ
จัดกระบวนการส่ือสารให้เหมาะสมกับการส่ือสาร 

๒.๒.๒ หลักในการสื่อสาร 
การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์  

ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน 
สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการส่ือสารท่ี
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจำเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็น ปัจจัยสำคัญท่ี
จะช่วยให้การส่ือสารสัมฤทธิ์ผล 

1) จะต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการส่ือสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจำซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร  การ
พัฒนาความรู้และทักษะในการส่ือสาร จะสามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

2) ต้องคำนึงถึงบริบทในการส่ือสาร ได้แก่บริบททางสังคมและวัฒนธรรมบริบททางเวลา
บริบททางกายภาพ เช่น การชวนเพื่อนรับประทานอาหารขณะท่ีเพื่อนเพิ่งกลับจากงานเล้ียงปฏิกิริยา
ตอบกลับจะแตกต่างจากการชวนขณะ ท่ีเพื่อนกำลังหิวข้าว 

3) คำนึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) ถ้าผู้ส่ือสารใดมีกรอบแห่งการ
อ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน จะทำให้การส่ือสารง่ายข้ึน มีการตีความใกล้เคียงหรือตรงกันมากกว่าท่ีมี
กรอบแห่งการอ้างอิงแตกต่างกัน เช่น ผู้ท่ีเคย บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจะมองว่าการเล่นกีฬาทำให้
เจ็บตัว เสียเวลาและส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ ขณะท่ีคนชอบกีฬาจะมองว่าการเล่นกีฬาช่วยรักษาสุขภาพ 
ผ่อนคลายและมีมิตรมากขึ้น 

4) ส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านส่ือหรือช่องทางท่ีเหมาะสมถึงผู้ส่งสารท่ีมีทักษะ
ในการส่ือสารและมี วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 

5) การเตรียมตัวและการเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะทำให้การส่ือสารราบรื่น  สะดวก
รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากเกิดอุปสรรคท่ีจุดใดจุดหนึ่ง 
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6) ต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษาและสามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล
เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร 

7) คำนึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลาเพื่อประเมินผลการส่ือสาร43 
หลักในการสื่อสาร ดังนี้44 
1. ผู้ท่ีจะส่ือสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการ

ส่ือสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจำ ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการส่ือสาร 

2. ผู้ท่ีจะส่ือสารต้องคำนึงถึงบริบทในการส่ือสาร บริบทในการส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่
แวดล้อมท่ีมีส่วนในการกำหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการส่ือ สาร 

3. คำนึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพื้นความรู้
ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่ส่ือสารใดมีกรอบ
แห่ง การอ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน จะทำให้การส่ือสารง่ายข้ึน 

4. การส่ือสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านส่ือหรือ
ช่องทาง ท่ีเหมาะสม ถึงผู้รับสารท่ีมีทักษะในการส่ือสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 

5. ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะทำให้การส่ือสาร
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิดอุปสรรค์ ท่ี
จุดใดจุดหนึ่ง 

6. คำนึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการส่ือ
ความ หมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการส่ือสาร คู่ส่ือสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือส่ือ ท่ีใช้ในการส่ือสาร45 
 

๒.๒.๓ หลักสำคัญในการสื่อสาร ดังนี้46 
หลักสำคัญในการส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ท่ีมีความเช่ือถือ มีความ

เหมาะสม เนื้อหาสาระของข่าวสารในการถ่ายทอดข่าวสารและอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  รวมท้ัง
ช่องทางข่าวสารเพื่อให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง 

1. ความเช่ือถือ (Credibility) การส่ือสารจะได้ผลนั้นต้องมีความเช่ือถือได้ในเรื่องของผู้ให้
ข่าวสาร แหล่งข่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือเต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น 

 
43เกรียงศัก ด์ิ  เจ ดี ย์แปง , การพัฒ นาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ,(นนทบุรี  :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 15. 
44อุเทน สวัสด์ิทอง, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสาร, (ลพบรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542), 

หน้า 13. 
45อ้างแล้ว, หน้า 13.  
46เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.  



๒๙ 
 

2. ความเหมาะสม (Context) การส่ือสารท่ีดีต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม
ของสังคม  เครื่องมือส่ือสารนั้นเป็นเพียงส่ิงประกอบแต่ความสำคัญอยู่ท่ี  ท่าที  ท่าทางภาษา คำพูดท่ี
เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมู่ชน หรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ การยกมือไหว้สำหรับสังคมไทย 

3. เนื้อหาสาระ (Content) ข่าวสารท่ีดี   จะต้องมีความสำคัญสำหรับผู้รับ คือ มี
สารประโยชน์แก่กลุ่มชนนั้น  หรือมีส่ิงท่ีเขาจะได้ผลประโยชน์  จึงจะน่าสนใจ  บางครั้งส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งมาก แต่อาจจะไม่มีสาระสำหรับคนบางกลุ่ม ในเรื่องนี้จึงต้องใช้การพิจารณา
กลุ่มชนเป้าหมาย 

4. บ่อยและสม่ำเสมอต่อเนื่อง (Continuity  and  Consistency) การส่ือสารจะได้ผล
ต้องส่งบ่อยๆ ติดต่อกัน หรือมีการย้ำหรือซ้ำ  เพื่อเตือนความทรงจำหรือเปล่ียนทัศนคติและความ
สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย มิใช่ข่าวชนิดขาดๆ หายๆ ไม่เท่ียงตรงแน่นอน 

5. ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ได้ต้องส่งให้ถูกช่องทางของการ
ส่ือสารนั้นๆ โดยมองหาช่องทางท่ีเปิดรับข่าวสารท่ีเราจะส่ง และส่งถูกรายงาน กรมกอง หน่วย หรือ
โดยวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  ส่งตัวถึงบุคคลโดยตรงจะรวดเร็วกว่า หรือส่งท่ีบ้านได้รับเร็ว
กว่าการส่งไปให้ท่ีทำงาน เราควรเลือกช่องทางท่ีได้ผลรวดเร็วที่สุด 

6. ความสามารถของผู้รับสาร (Capability and Audience) การส่ือสารท่ีถือว่าได้ผลนั้น
ต้องใช้ความพยายามหรือแรงงานน้อยท่ีสุด การส่ือสารจะง่ายและสะดวกก็ขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การรับของผู้รับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานท่ีโอกาสอำนวย นิสัยความรู้พื้นฐานท่ีจะช่วย
ให้เข้าใจ อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท (2549 : 138) กล่าวว่า ถ้าสารนั้นทำความเข้าใจยากเนื้อหามาก
สับสน การส่ือสารทางวาจา ทำให้ต้องคอยฟังผู้พูดตลอดเวลาต้องต้ังใจฟังให้เข้าใจในเนื้อหาต้ังแต่
เริ่มต้น แต่ถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถนำมาอ่านทวนซ้ำและทำความเข้าใจในขณะอ่านได้ 

7. ความแจ่มแจ้ง (Clarity) ข่าวสารต้องง่าย ใช้ภาษาท่ีผู้รับเข้าใจคือ ใช้ภาษาของศัพท์ท่ี
ยากและสูง ไม่มีประโยชน์ ควรตัดออกให้หมด  ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายมีความมุ่งหมายเดียวอย่าให้
คลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง่ หรือตกหล่นข้อความบางตอนท่ีสำคัญไป 

จากหลักสำคัญในการส่ือสารสรุปได้ว่า หลักในการส่ือสารจะประสบความสำเร็จตรงตาม 
จุดประสงค์หรือไม่ ผู้ส่งสารจะต้องมีหลักสำคัญท่ีจะส่งผลให้การส่ือสารประสบความสำเร็จในหน้าท่ี
การงานและชีวิตประจำวันของบุคคล ซึ่งหลักสำคัญได้แก่ ความเช่ือถือ ความเหมาะสม เนื้อหาสาระ 
บ่อยและสม่ำเสมอต่อเนื่อง ช่องทางข่าวสาร ความสามารถของผู้รับสาร และความแจ่มแจ้ง เป็นต้น 
ซึ่งในหลักสำคัญนำไปสู่หลักในการส่ือสารของบุคคลและสังคมควรคำนึงถึงหลักการส่ือสาร ดังนี้47 

1. ผู้ท่ีจะส่ือสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการ
ส่ือสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจำ ซึ่ งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

 
47เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.  



๓๐ 
 

2. ผู้ท่ีจะส่ือสารต้องคำนึงถึงบริบทในการส่ือสาร บริบทในการส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่
แวดล้อมท่ีมีส่วนในการกำหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการส่ือสาร 

3. คำนึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพื้นความรู้
ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่ส่ือสารใดมีกรอบ
แห่ง การอ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน จะทำให้การส่ือสารง่ายข้ึน 

4. การส่ือสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านส่ือหรือ
ช่องทางท่ีเหมาะสม ถึงผู้รับสารท่ีมีทักษะในการส่ือสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 

5. ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะทำให้การส่ือสาร
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิดอุปสรรค์ ท่ี
จุดใดจุดหนึ่ง 

6. คำนึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการส่ือ
ความหมายซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการส่ือสาร คู่ส่ือสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถใช้   
ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือส่ือ ท่ีใช้ในการส่ือสาร 

7. คำนึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการส่ือสาร ท่ีจะทำให้คู่
ส่ือสารรับรู้ผลของการส่ือสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องใด เพื่อท่ีจะทำให้การส่ือสารเกิดผลตามท่ีต้องการ 
 

2.๒.๔ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ในการส่ือสาร48 
1) เพื่อแจ้งให้ทราบและเพื่อทราบ เช่น แจ้งข่าวสารเรื่องราวข้อมูลต่างๆ 
2) เพื่อให้ความรู้หรือเพื่อเรียนรู้ เช่น ความรู้ทางวิชาการ 
3) เพื่อเสนอหรือชักจูงใจและเพื่อกระทำและตัดสินใจ  เช่น การจูงใจให้ปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ 
4) เพื่อให้ความพอใจและเพื่อหาความพอใจ เช่น การฟังเรื่องสนุกสนาน การฟังเพลง 
ในการส่ือสารแต่ละครั้ง ผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างในเวลา

เดียวกัน เช่น การโฆษณาสินค้า ผู้ส่งสารอาจมีความต้องการให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลของสินค้าและ
จูงใจให้ใช้สินค้าไปพร้อมๆ กัน 

วัตถุประสงค์ของการส่ือสารไว้ดังนี้ 
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการทำการส่ือสาร ผู้ทำการส่ือสารควรมีความ ต้องการท่ี

จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือส่ิงอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ 

 
48ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 

2562), หน้า 2. 
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2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ทำการส่ือสารอาจมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะ ถ่ายทอดวิชาความรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ทำการส่ือสารอาจ
ใช้วัตถุประสงค์ในการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารท่ี
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ 

4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ทำการส่ือสารอาจใช้วัตถุประสงค์
ใน การส่ือสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูงใจให้ผู้รับ
สารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้ 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสารท่ีผู้ทำ การส่ือสารถ่ายทอด
มาถึงตน 

6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการดำเนินชีวิตของคนเรามี ส่ิงหนึ่ง
ท่ีต้องกระทำ อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจได้รับ
การเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ทางเลือกในการ ตัดสินใจ
ของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น 
 

วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร ดังนี้49 
ด้านผู้ส่งสาร 
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ หมายถึง ผู้ส่งสารต้องการแจ้งข่าวสารให้ผู้รับสารทราบหรือเข้าใจ 
2. เพื่อให้ศึกษา หมายถึง ผู้ส่งสารต้องการสอนเรื่องราวท่ีเป็นวิชาการให้ผู้รับสารได้รับ

ความรู้ 
3. เพื่อชักจูงใจ หมายถึง ผู้ส่งสารเสนอข่าวสารชักจูงให้ผู้รับสารปฏิบัติตาม ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในเรื่องความรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรม 
4. เพื่อให้ความบันเทิง ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสาร เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมี

อารมณ์ท่ีดีและแจ่มใส เป็นการพักผ่อนภายหลังการเคร่งเครียดจากการทำงาน 
ด้านผู้รับสาร 
1. เพื่อทราบ หมายถึง การได้รับข่าวสาร  หรือรับทราบข่าวสารใหม่เพิ่มเติม ต้องการ

ทราบเรื่องราวหรือติดตามข้อมูล เหตุการณ์ ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมท้ังท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง
และต่อสังคม 

 
49อุเทน  สวัสด์ิทอง, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสาร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2562), หน้า 3. 
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2. เพื่อเรียนรู้ หมายถึง ผู้รับสารต้องการท่ีจะรู้และทำความเข้าใจในเนื้อหาความรู้วิชาการ
ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนให้สูงมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของตนในอนาคต 

3. เพื่อความพอใจ หมายถึง ผู้รับสารรู้สึกพอใจกับสารท่ีได้ มีความสุขสนุกสนานรื่นรมย์ 
พยายามหลีกเล่ียงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความเครียด 

4. เพื่อการกระทำหรือตัดสินใจ หมายถึง ผู้รับสารจะอาศัยความรู้จากข่าวสารต่างๆ มา
เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจกระทำการต่างๆ ข่าวสารเหล่านั้นจำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความ
ละเอียด มีความลึกซึ้งและมีอิทธิพลมากพอท่ีจะชักจูงใจให้คนเราเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีผลต่อการ
ตัดสินใจได้ 

จากวัตถุประสงค์ของการส่ือสารได้สรุปไว้ว่า  การส่ือสารอยู่ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ของบุคคล  ตลอดจนถึงสังคมท่ีแต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ว่าจะทำส่ิงใด ล้วนต้องอาศัยการส่ือสารเป็น
เครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ท้ังส้ิน ซึ่งจะสำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับท้ังฝ่ายผู้ส่งสารและฝ่ายผู้รับสาร 
มีความต้องการท่ีสัมพันธ์กัน โดยรวมแล้วพอสรุปวัตถุประสงค์การส่ือสารได้ ดังนี้ 

1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการทำการส่ือสาร ผู้ทำการส่ือสารควรมีความต้องการท่ี
จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือส่ิงอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบหรือ
เข้าใจ 

2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ทำการส่ือสารอาจมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะ ถ่ายทอดวิชาความรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ทำการส่ือสารอาจ                     
ใช้วัตถุประสงค์ในการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารท่ี
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่าง ๆ 

4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ทำการส่ือสารอาจใช้วัตถุประสงค์
ในการส่ือสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูงใจให้ผู้รับสาร
มีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

5. เพื่อเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร การแสวงหา
ความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชา
ความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสารท่ีผู้ทำ การส่ือสาร
ถ่ายทอดมาถึงตน 

6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการดำเนินชีวิตของคนเรามี ส่ิงหนึ่ง
ท่ีต้องกระทำ อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจได้รับ
การเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ 
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2.๒.๕ ประเภทของการสื่อสาร50 
ประเภทของการส่ือสาร ดังนี้ 
พิจารณาจากจำนวนผู้ทำการส่ือสารแบ่งออกได้เป็น 
1)  การส่ือสารภายในบุคคลเป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลคนเดียว เช่น 

การคิดถึงงานท่ีจะทำ 
2)  การส่ือสารระหว่างบุคคล จะประกอบด้วย บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นการส่ือสาร

ในลักษณะกลุ่มย่อย 
3)  การส่ือสารกลุ่มใหญ่ เป็นการส่ือสารท่ีประกอบด้วยคนจำนวนมากทำให้โอกาสท่ีผู้ส่ง

สารและผู้รับสารแลกเปล่ียนข่าวสาร กันโดยตรงได้น้อย 
4)  การส่ือสารในองค์การเป็นการส่ือสารระหว่างผู้ท่ีเป็นสมาชิกในองค์การ เช่น การ

ส่ือสารในหน่วยราชการ 
5)  การส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารท่ีซับซ้อน ผู้รับข่าวสารมีจำนวนมากอยู่กระจัด

กระจายมีจำนวนไม่จำกัดและไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้ส่งสารจึงจำเป็นต้องอาศัยส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชน เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ 

พิจารณาจากการเห็นหน้ากัน แบ่งได้เป็น 
1) การส่ือสารแบบเฉพาะหน้าเป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเห็นหน้าและ

สังเกตกิริยาอาการของกันและกัน 
2) การส่ือสารแบบมีส่ิงสกัดกั้น เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่ือสารไม่สามารถเห็นหน้ากันเพราะอยู่

ห่างไกล 
พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร แบ่งได้เป็น 
1) การส่ือสารระหว่างเช้ือชาติ เป็นการส่ือสารระหว่างผู้ต่างเช้ือชาติ ย่อมมีปัญหา

มากกว่าการส่ือสารระหว่างชาติเดียวกัน 
2) การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม การส่ือสารชนิดนี้ เกิดขึ้นได้ในระหว่างคนท่ีอยู่ใน

ประเทศเดียวกันหรือคนละประเทศ 
3) การส่ือสารระหว่างประเทศเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการ เช่น การเจรจาติดต่อสัมพันธ์

ทางการทูต 
พิจารณาจากเนื้อหาวิชา แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ 
1) ระบบข่าวสาร จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีวิเคราะห์ระบบจึงนำไปประยุกต์ใช้กับการส่ือสาร 
2) การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการส่ือสารแบบตัวต่อตัว การส่ือสารในสถานการณ์

ต่างๆ เช่น การส่ือสารในกลุ่มย่อย 
 

50กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก, หลักและทฤษฏีการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556), หน้า 2. 
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3) การส่ือสารมวลชน จะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของส่ือมวลชน 
4) การส่ือสารในองค์การ จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎี

และการวิเคราะห์บทบาทของการส่ือสารในการดำเนินงานขององค์การ 
5) การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการปฏิบัติในการส่ือสาร

ระหว่างประเทศการเปรียบเทียบระบบการส่ือสารระหว่างประเทศและเช้ือชาติท่ีแตกต่าง 
6) การส่ือสารการเมือง จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการส่ือสาร ได้แก่ ผู้ส่ง

สาร สาร ส่ือ และผู้รับสารท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการเมือง 
7) การส่ือสารการสอน จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารระหว่าง

ผู้สอนกับผู้เรียนระบบการสอน 
8) การส่ือสารสาธารณสุข จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเกี่ยวกับสุขภาพการแก้ 

ปัญหาสาธารณะสุขด้วยการส่ือสาร เป็นต้น 
โดยสรุปมีดังนี้ 
1. การส่ือสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication)  การคิดหรือจินตนาการ

กับตัวเอง เป็นการคิดไตร่ตรองกับตัวเอง ก่อนท่ีจะมีการส่ือสาร ประเภทอื่นต่อไป 
2 . ก าร ส่ื อ ส าร ระห ว่ า งบุ ค คล ( Interpersonal Communication) ก าร ท่ี บุ ค ค ล

ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำการส่ือสารกันอย่างมีวัตถุประสงค์ เช่นการพูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 

3. การส่ือสารกลุ่มย่อย(Small-group) Communication) การส่ือสารท่ีมีบุคคลร่วมกัน
ทำการส่ือสารเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันแต่จำนวนไม่เกิน 25 คน เช่นช้ันเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุม
ขนาดเล็ก 

4. การส่ือสารกลุ่มใหญ่(Large-group Communication)  การส่ือสารระหว่างคนจำนวน
มาก เช่นภายในห้องประชุมใหญ่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร  ช้ันเรียนขนาดใหญ่ 

5. การส่ือสารในองค์กร(Organization Communication) การส่ือสารระหว่างสมาชิก
ภายในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เช่นการส่ือสารระหว่าเพื่อนร่วมงาน เจ้านายกับ
ลูกน้อง                

6. การส่ือสารมวลชน(Mass Communication)  การส่ือสารกับคนจำนวนมากในหลายๆ
พื้นท่ีพร้อมกัน โดยใช้ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์เป็น
ส่ือกลาง เหมาะสำหรับการส่งข่าวสารไปยังผู้คนจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน 

7. การส่ือสารระหว่างประเทศ(International Communication) การส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันใน เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม การเมืองและสังคม เช่นการส่ือสารทางการ
ทูต การส่ือสารเจรจาต่อรองเพื่อการทำธุรกิจ 
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การส่ือสารมีหลายประเภท   ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ ท่ีนำมาใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานการณ์การส่ือสาร โดยท่ัวไปเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งประเภทของการส่ือสารมี 5 เกณฑ์ คือ51 

1. เกณฑ์จำนวนของผู้ท่ีทำการส่ือสาร 
2. เกณฑ์ในเรื่องภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
3. เกณฑ์การเห็นหน้าค่าตากันระหว่างผู้ท่ีทำการส่ือสาร 
4. เกณฑ์ความแตกต่างระหว่างผู้ท่ีทำการส่ือสาร และ 
5. ลักษณะของเนื้อหาวิชาท่ีมีการนำการส่ือสารเข้าไปใช้ 

ซึ่งท้ัง 5 เกณฑ์นี้ ได้แบ่งประเภทการส่ือสารออกไปตามลักษณะของเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
1. การส่ือสารระหว่างบุคคล 
2. การส่ือสารภายในตัวบุคคล 
3. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ 
4. การส่ือสารมวลชน และ 
5. การส่ือสารในองค์กร 
1. การส่ือสารระหว่างบุคคล หมายถึง การส่ือสารเฉพาะหน้า   ส่ือสารกันในรูปแบบ

เผชิญหน้า และหรือทำการส่ือสารระหว่างคนสองคนในลักษณะท่ีมีส่ือเป็นตัวกลางในการส่ือสาร เช่น 
การพูดคุยระหว่างคนสองคน การทักทาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผู้ท่ีทำการส่ือสารจะเป็นท้ังผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 

2. การส่ือสารภายในตัวบุคคล หมายถึง การส่ือสารของบุคคลคนเดียว ซึ่งทำหน้าท่ีเป็น
ท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร  โดยมีระบบประสาทส่วนกลางเป็นศูนย์กลางในการแบ่งการส่งและการรับ
ข่าวสารภายในตัวของบุคคล ตัวอย่างได้แก่ การรำพึงกับตัวเอง การทบทวนงานต่างๆ ท่ีได้เขียนหรือ
ทำมา หรือการร้องเพลงฟังคนเดียว 

3. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ หมายถึง การส่ือสารระหว่างคนจำนวนมาก ซึ่งมารวมอยู่ในท่ี
เดียวกัน  หรือในท่ีท่ีใกล้เคียงกัน  โดยการเข้ามารวมกันของคนจำนวนมากนี้  ทำให้ผู้ส่งสารสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ ได้น้อย เนื่ องจากผู้รับสารมี ลักษณะในเรื่องความแตกต่างของบุคคล
ค่อนข้างมาก การส่ือสารกลุ่มใหญ่อาจปรากฏออกมาในทางสร้างสรรค์ เช่น การฟังอภิปรายการสอน
ของอาจารย์ท่ีมีผู้เรียนจำนวนมากๆ หรือการรวบกลุ่มกันในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายทาง
สังคม ท่ีเรียกว่า การจลาจล เช่น การเดินขบวนประท้วง 

4. การส่ือสารมวลชน หมายถึง การส่ือสารไปยังคนหมู่มากท่ีอยู่ในสถานท่ีต่างกัน และ
ผู้รับสารจะมีคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  การส่งข่าวสารให้กับคนจำนวนมากท่ีมีความแตกต่างกันและอยู่
ในท่ีท่ีต่างกันได้อย่างท่ัวถึงในเวลาอันรวดเร็ว  ผู้ส่งสารจำเป็นต้องอาศัยส่ือมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ

 
51อ้างแล้ว, หน้า 2.  
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และมีสมรรถนะสูงในการเข้าถึงคนจำนวนมากได้   ประเภทของส่ือจึงแบ่งออกตามสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไป ดังนี้  ส่ือ ส่ิงพิมพ์  (Print Media) ได้แก่  หนั งสือ นิตยสาร ภาพถ่าย ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ส่ือท่ีรับรู้โดยการฟัง 
(Audio Media) ได้แก่ เทป วิทยุกระจายเสียง ส่ือท่ีรับรู้โดยการมองเห็น (Visual Media) ได้แก่ 
หนังสือ ภาพถ่าย ส่ือท่ีรับรู้โดยการฟังและการมองเห็น ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

5. การส่ือสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลใน
องค์กรทุกระดับ  ทุกหน่วยงาน  โดยบุคคลท่ีมาติดต่อส่ือสารกันในองค์กรนั้นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร  ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะและตัว
บุคคล ตลอดจนสาระเรื่องราวและวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 

จากประเภทของการส่ือสารได้สรุปไว้ว่า  การจำแนกประเภทของการส่ือสาร มีผู้จำแนก
ไว้หลาย ๆ ประเภทและลักษณะ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ตามจุดประสงค์ของการศึกษาหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะนำเสนอ ซึ่งสรุปได้ดังนี้52 

1. การส่ือสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication)  การส่ือสารของบุคคล
คนเดียว ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยการคิดหรือจินตนาการกับตัวเอง เป็นการคิด
ไตร่ตรองกับตัวเอง ก่อนท่ีจะมีการส่ือสาร ประเภทอื่นต่อไป 

2. การส่ือสารระหว่างบุคคล( Interpersonal Communication) การส่ือสารเฉพาะ
หน้า  ส่ือสารกันในรูปแบบเผชิญหน้า และหรือทำการส่ือสารระหว่างคนสองคนในลักษณะท่ีมีส่ือเป็น
ตัวกลางในการส่ือสารอย่างมีวัตถุประสงค์ เช่นการพูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

3. การส่ือสารกลุ่มย่อย(Small-group) Communication) การส่ือสารท่ีมีบุคคลร่วมกัน
ทำการส่ือสารเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันแต่จำนวนไม่เกิน 25 คน เช่นช้ันเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุม
ขนาดเล็ก ฯลฯ 

4. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large-group Communication)  การส่ือสารระหว่างคน
จำนวนมาก ต้ังแต่ 25 คนขึ้นไป เช่นภายในห้องประชุมใหญ่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร  ช้ันเรียนขนาด
ใหญ่ ฯลฯ 

5. การส่ือสารในองค์กร(Organization Communication) การส่ือสารระหว่างสมาชิก
ภายในหน่วยงานโดยบุคคลท่ีมาติดต่อส่ือสารมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จ
ลุล่วง เช่นการส่ือสารระหว่าเพื่อนร่วมงาน เจ้านายกับลูกน้อง       

6. การส่ือสารมวลชน(Mass Communication)  การส่ือสารกับคนจำนวนมากใน
หลายๆพื้นท่ีพร้อมกัน โดยใช้ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เป็นส่ือกลาง เหมาะสำหรับการส่งข่าวสารไปยังผู้คนจำนวนมากๆในเวลาเดียวกัน 

 
52 ประชาสัมพันธ์”, การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป , (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551), หน้า 9. 
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7. การส่ือสารระหว่างประเทศ(International Communication) การส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันใน เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม การเมืองและสังคม  โดยบุคคลท่ีมา
ติดต่อส่ือสารนั้นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในเรื่องสำคัญระหว่างความร่วมมือต่างประเทศ เช่น 
 การส่ือสารทางการทูตการส่ือสารเจรจาต่อรองเพื่อการทำธุรกิจ ฯลฯ 

2.๒.๖ ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร 
การส่ือสารในทุกระดับและทุกรูปแบบอาจมีอุปสรรคของการส่ือสารเกิดขึ้นได้เสมอบุคคล

ผู้กระทำการส่ือสารจึงควรจะต้องตระหนักถึงอุปสรรคของการส่ือสารและพยายามขจัดอุปสรรคของ
การส่ือสาร ซึ่งมีดังนี้  

อุปสรรคท่ีผู้ส่งสาร 
ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารเพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย ผู้ส่งสาร

จะต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ ถ้าหากผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องท่ีจะส่งแล้ว ผู้รับสารก็จะขาดความ
เช่ือถือในตัวผู้ส่งสาร ขาดความเต็มใจท่ีจะรับสารจากผู้ท่ีไม่รู้จริง ซึ่งจะมีผลทำให้การส่ือสารสะดุดหยุด
ลงและไม่เป็นไรตามเป้าหมายท่ีผู้ส่งสารต้องการ  นอกจากนี้  หากผู้ส่งสารมีทัศนคติในลักษณะท่ีไม่พึง
ประสงค์ต่อการส่ือสารแล้ว ก็จะทำให้การส่ือสารเป็นไปโดยราบรื่นได้ยาก เช่น หากผู้ส่งสารมีทัศนคติ
ไม่ดีต่อผู้รับสารก็จะเกิดความไม่เต็มใจในการส่ือสาร  หรือหากผู้ส่งสารมีทัศนคติไม่ดีต่อตนเอง เกิด
ความไม่มั่นใจก็อาจทำให้เกิดผลในทางลบต่อการส่ือสารได้  ด้วยเหตุนี้  ในการส่ือสารทุกครั้ง  ผู้ส่ง
สารจึงควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีดีในเรื่อง ของข้อมูล  ความรู้และสร้างทัศนคติท่ีดีเพื่อ
ความสำเร็จในการส่ือสาร 

อุปสรรคท่ีสาร 
ในกระบวนการส่ือสาร สารท่ีผู้ส่งสารออกไปยังผู้รับสารอาจจะเป็นอุปสรรคของการ

ส่ือสารได้ หากสารนั้นขาดความพอเหมาะพอดีกับกำลังความสามารถในการรับสาร  เช่น  ยาวหรือ
ง่ายเกินไปสำหรับผู้รับสาร  สารซึ่งขาดการจัดลำดับเรื่องราวท่ีดีพอ  สารท่ีมีลักษณะสลับซับซ้อน
คลุมเครือ ไม่แจ้งชัด สารท่ีมีรูปแบบล้าสมัย  ไม่เหมาะกับผู้รับสาร ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จะทำให้การ
ส่ือสารไม่ประสบผลได้ นอกจากนี้สารท่ีมีลักษณะขัดกับความคิดความเช่ือและค่านิยมของผู้รับสารก็
อาจจะเป็นอุปสรรคในการส่ือสารได้ 

อุปสรรคท่ีช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ 
อุปสรรคของการส่ือสารอาจอยู่ท่ีส่ือหรือช่องทางท่ีผู้ส่งสารเลือกใช้  ถ้าผู้ส่งสารเลือกใช้

ช่องทางหรือส่ือท่ีไม่เหมาะสมก็จะมีผลต่อการส่ือสาร เช่น หากผู้รับสารไม่มีความรู้ในการอ่านออก
เขียนได้แต่ผู้ส่งสารเลือกใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ในการเผยแพร่ก็จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้ ด้วยเหตุนี้
การเลือกใช้ส่ือจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของส่ือแต่ละชนิด  และยังต้องคำนึงถึงความสะดวก ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของผู้รับสารในการท่ีจะรับสารจากส่ือท่ีผู้ส่งสารเลือกใช้ด้วย 
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อุปสรรคท่ีผู้รับสาร 
อุปสรรคท่ีเกิดจากผู้รับสารอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีผู้รับสารขาดพื้นความรู้ในเรื่องท่ีตน

จะเป็นผู้รับสาร  การท่ีจะรับสารได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งก็เป็นไปได้ยาก  บางครั้งผู้รับสารก็อาจจะ
สำคัญผิดคิดว่าตน  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทำการส่ือสารมากพอแล้ว  ทำให้เกิดความไม่สนใจไม่
ต้ังใจท่ีจะรับสารหรือเกิดความเข้าใจผิดในสาร  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้ยากและเป็นอุปสรรคท่ีทำให้การ
ส่ือสารไม่บรรลุผล53 

แหล่งกำเนิดของอุปสรรคของการส่ือสาร ดังนี้ 
อุปสรรคท่ีเกิดจากส่ิงรบกวนด้านกลไก  หมายถึง ส่ิงรบกวนภายนอกอันเกิดจากช่อง

ทางการส่ือสาร เช่น วิทยุ เกิดเสียงคล่ืนแทรก โทรทัศน์ภาพล้ม  โทรศัพท์เสียงไม่ชัด  ตัวหนังสือใน
จดหมายเลือน ฯลฯ 

อุปสรรคท่ีเกิดจากส่ิงรบกวนด้านความหมายของภาษา  หมายถึง  ส่ิงรบกวนภายในตัว
บุคคลท่ีเกิดจากการตีความ  การกำหนดความหมายหรือการทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระของสาร 

อุปสรรคท่ีเกิดจากส่ิงรบกวนด้านปัจจัยบุคคล  เกิดจากภูมิหลังทางด้านสังคมของผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร  เกิดจากบุคลิกภาพและจิตวิทยาเฉพาะบุคคล  เกิดจากการขาดทักษะความรู้ใน
กระบวนการส่งและรับสาร  เกิดจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะท่ีทำการส่ือสารใน
ช่วงเวลาท่ีทำการส่ือสารกันและอุปสรรคท่ีเกิดจากสารและส่ือ  หากเนื้อหาสารไม่ได้รับการจัดกระทำ
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสมบูรณ์ง่าย  ต่อการเข้าใจประกอบกับส่ือมีข้อบกพร่องบางประการก็ทำให้การ
ส่ือสารล้มเหลวหรือผิดพลาดเช่นกัน 

อุปสรรคในการส่ือสาร มดัีงนี้54 
1) อุปสรรคท่ีผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ เพียงพอเกี่ยวกับสารท่ีต้องการส่ือมี

ความสามารถในการถ่ายทอด มีบุคลิกภาพดีและมีเจตคติท่ีดีต่อการส่ือสาร 
2) อุปสรรคท่ีสาร สารท่ียากเกินไป หรือผู้รับสารไม่คุ้นเคยหรือเป็นสารท่ีทำให้ผู้รับสาร

ขาดความสนใจสารท่ีขัดกับความเช่ือ ค่านิยมและระบบความคิดของผู้รับสารจะทำให้ผู้รับสารต่อต้าน
จะทำให้ผู้รับสารต่อต้าน 

3) อุปสรรคท่ีช่องทางหรือส่ือ ถ้าผู้ส่งสารเลือกใช้ช่องทางหรือส่ือท่ีไม่เหมาะสมเช่น 
เลือกใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง เพื่อสอนนาฏศิลป์ไทย ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจท่ารำแต่ละท่าได้ 

 
53ระวีวรรณ ประกอบผล, “องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร”, ใน เอกสารการสอน           

ชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่1 – 8, พิมพ์ครั้งที่ 13, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 
2540), หน้า 25. 

54ขวัญเรือน กิติวัฒน์ และ ภัสวดี นิติเกษตรสุนทร, พฤติกรรมการสื่อสาร , (กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หน้า 36-37. 
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4) อุปสรรคท่ีผู้รับสาร หากผู้รับสารขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงท่ีรับผู้รับสารขาดความ
พร้อมด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ง่วงนอน ป่วย กังวล ผู้รับสารคิดว่าตนมีความรู้มากกว่าผู้ส่งสารหรือรู้
เรื่องนั้นดีแล้ว จะทำให้ไม่สนใจรับสาร 

สรุปดังนี้  อุปสรรคใน การส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีทำให้การส่ือสารไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ของผู้ส่ือสาร และผู้รับสาร อุปสรรคในการส่ือสารอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการส่ือสาร ดังนั้นอุปสรรค ในการส่ือสารจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อปุสรรคท่ีเกิดจากผู้ส่งสาร 
1.1 ผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับสารท่ีต้องการจะส่ือ 
1.2 ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการนำเสนอท่ีไม่เหมาะสม 
1.3 ผู้ส่งสารไม่มีบุคลิกภาพท่ีไม่ดี และไม่เหมาะสม 
1.4 ผู้ส่งสารมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการส่งสาร 
1.5 ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร 
1.6 ผู้ส่งสารมีความบกพร่องในการวิเคราะห์ผู้รับสาร 

2. อปุสรรคท่ีเกิดจากสาร 
2.1 สารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร อาจยากหรือง่ายเกินไป 
2.2 สารขาดการจัดลำดับท่ีดี สลับซับซ้อน ขาดความชัดเจน 
2.3 สารมีรูปแบบแปลกใหม่ยากต่อความเข้าใจ 
2.4 สารท่ีใช้ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน 

3. อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง 
3.1 การใช้ส่ือไม่เหมาะสมกับสารท่ีต้องการนำเสนอ 
3.2 การใช้ส่ือท่ีไม่มีประสิทธิภาพท่ีดี 
3.3 การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมกับระดับของการส่ือสาร 

4. อปุสรรคท่ีเกิดจากผู้รับสาร 
4.1 ขาดความรู้ในสารท่ีจะรับ 
4.2 ขาดความพร้อมท่ีจะรับสาร 
4.3 ผู้รับสารมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อผู้ส่งสาร 
4.4 ผู้รับสารมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสาร 
4.5 ผู้รับสารมีความคาดหวังในการส่ือสารสูงเกินไป 

จากอุปสรรคในการส่ือสารได้กล่าวสรุปไว้ว่า อุปสรรคในการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีทำให้การ
ส่ือสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของผู้ส่ือสาร และผู้รับสาร  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทุกขั้นเวลาและขั้นตอน
ของกระบวนการส่ือสาร ดังนั้นอุปสรรคในการส่ือสาร สรุปได้ดังนี้ 

1) อุปสรรคท่ีผู้ส่งสาร ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารเพื่อให้การส่ือสาร
บรรลุเป้าหมาย ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ ถ้าหากผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องท่ีจะส่งแล้ว 
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ผู้รับสารก็จะขาดความเช่ือถือในตัวผู้ส่งสาร ซึ่งจะมีผลทำให้การส่ือสารสะดุดหยุดลงและไม่เป็นไรตาม
เป้าหมายท่ีผู้ส่งสารต้องการ  ดังนั้นผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ เพียงพอเกี่ยวกับสารท่ีต้องการส่ือมี
ความสามารถในการถ่ายทอด มีบุคลิกภาพดีและมีเจตคติท่ีดีต่อการส่ือสาร 

2) อุปสรรคท่ีสาร สารท่ียากเกินไป หรือผู้รับสารไม่คุ้นเคยหรือเป็นสารท่ีทำให้ผู้รับสาร
ขาดความสนใจสารท่ีขัดกับความเช่ือ ค่านิยมและระบบความคิดของผู้รับสารจะทำให้ผู้รับสารต่อต้าน
จะทำให้ผู้รับสารต่อต้าน ซึ่งท่ีผู้ส่งสารออกไปยังผู้รับสารอาจจะเป็นอุปสรรคของการส่ือสารได้ หาก
สารนั้นขาดความพอเหมาะพอดีกับกำลังความสามารถในการรับสาร 

3) อุปสรรคท่ีช่องทางหรือส่ือ ถ้าผู้ส่งสารเลือกใช้ช่องทางหรือส่ือท่ีไม่เหมาะสมเช่น 
เลือกใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง เพื่อสอนนาฏศิลป์ไทย ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจท่ารำแต่ละท่าได้ ดังนั้น ถ้าผู้
ส่งสารเลือกใช้ช่องทางหรือส่ือท่ีไม่เหมาะสมก็จะมีผลต่อการส่ือสาร เช่น หากผู้รับสารไม่มีความรู้ใน
การอ่านออกเขียนได้ แต่ผู้ส่งสารเลือกใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ในการเผยแพร่ก็จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้ 

4) อุปสรรคท่ีผู้รับสาร หากผู้รับสารขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงท่ีรับผู้รับสารขาดความ
พร้อมด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ง่วงนอน ป่วย กังวล ผู้รับสารคิดว่าตนมีความรู้มากกว่าผู้ส่งสารหรือรู้
เรื่องนั้นดีแล้วจะทำให้ไม่สนใจรับสาร 

2.๒.๘ ประโยชน์ของการสื่อสาร มีดังนี้55 
1. งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น 
2. เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน มีความสามัคคี 
3. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
4. ลดข้อขัดแย้งท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจกัน 
5. ประหยัดทรัพยากรในการทำงาน 
6. ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
7. ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 
55ระวีวรรณ ประกอบผล, “องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร”, ใน เอกสารการสอน           

ชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1 – 8, พิมพ์ครั้งที่ 13, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 
2540), หน้า 25.  
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ประโยชน์ของการสื่อสาร มีดังนี้56 
1) การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกท่ีมีความหนาแน่นสูง แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่ง
สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษร สำหรับการส่ือสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่าน
สายโทรศัพท์ได้ด้วยอัตรา 120 ตัวอักษรต่อวินาทีแล้ว จะส่งข้อมูล 200 หน้าได้ในเวลา 40 นาที 
โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลามานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่  

2) ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
จุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูลหากข้อมูล
ผิดพลาดก็จะมีการรับรู้ และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทำการ
ส่งใหม่ หรือกรณีท่ีผิดพลาดไม่มากนัก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ 

3) ความเร็วของการทำงาน โดยปกติสัญญาณของไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง 
ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ สามารถทำได้รวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างยิ่ง เช่น 
บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเท่ียวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจองท่ีนั่งของ
สายการบินสามารถทำได้ทันที 

4) ต้นทุนประหยัด การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้าหากันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งหรือสำเนา
ข้อมูลทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลไม่แพง เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่น นักคอมพิวเตอร์บาง
คนสามารถส่งโปรแกรมให้กันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์ได้ 

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล ดังนี้ 

ในปัจจุบันความสำคัญของการส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีคำนึงถึงอย่าง 
มาก ด้วยเหตุว่าการส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือ  

1.  จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปขอ’สัญญาณ  
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก  (Diskete) ท่ีมีความหนาแน่นสูงได้  แผ่นบันทึก  
แผ่นหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษร   สำหรับการส่ือสารข้อมูลนั้นถ้าข้อมูล  
ผ่านสายโทรศัพท์ด้วยอัตรา 120 ตัวอักษรต่อวินาทีก็จะสามารถส่งข้อมูล 200 หน้า ได้ในเวลา  
40 นาที โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลา มานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีก  

2.  ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์  
จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หาก
ข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้   
ทำการส่งใหม่ หรือกรณีผิดพลาดไม่มาก ผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้  

 
56เรี่องเดียวกัน, หน้า 25.  
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3.  ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้
การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูล จากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง  หรือการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว   ความรวดเร็วของระบบจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบาย เช่น   
บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเท่ียวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจองท่ีนั่งของ  
สายการบิน สามารถทำได้ทันที  

4.  ประหยัดต้นทุน  การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้าหากันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งหรือ
สำเนาข้อมูล โปรแกรมการทำงาน  จะทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลไม่แพง เมื่อเทียบกับการ
จัดส่งแบบวิธีอื่น 

5.  สามารถเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ สามารถมีข้อมูลเพียงชุดเดียวในระบบ
เครือข่ายซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนกลาง  โดยท่ีแต่ละแผนกในบริษัทสามารถดึงไปใช้ได้จากท่ีเดียวกัน 

6.  การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกันได้ ในระบบเครือข่ายนั้น จะทำให้สามารถใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ โดยท่ีอุปกรณ์ตัวนั้น อาจต่อยู่กับเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายแต่
สามารถให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายใช้อุปกรณ์ตัวนั้นได้โดยตรง 

7.  การทำงานแบบกลุ่ม สามารถใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายในการทำงานในแผนก
หรือกลุ่มเด่ียวกันได้ เป็นอย่างดี เช่น สามารถร่วมแก้ไขเอกสารตัวเดียวกันตามแผนงาน กล่าวคือ ใน
ระบบงานเอกสาร ชนิดหนึ่งอาจจะผ่านการแก้ไขหลายข้ันตอน ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทำงานใน
ขั้นตอนของตนเองก่อนจะส่งไฟล์ข้อมูล เอกสารนั้นไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตารางที่ ๒.๒ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองการสื่อสารตามนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการและแหล่งท่ีมา แนวคิดหลัก 
Brian McNair  
(1999, p. 95) 

การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย สัญญาณ 
หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตาม ระหว่างบุคคล 

David K. Berlo 
(1960, p. 45) 

คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร 

กิติมา สุรสนธิ 
(2544, หน้า  12) 

ปั จ จัย ด้าน พ ลวั ตของ ผู้ ส่ งสารคือแสดงถึ งความ
คล่องแคล่ว ความกระตือรือร้นของผู้ส่งสาร 

เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง 
(2551, หน้า 15) 

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร 

กมลรัฐ อินทรทัศน์และ 
พรทิพย์ เย็นจะบก 
(2562, หน้า 13) 

การส่ือสารขึ้นอยู่กับการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์
การส่ือสารท่ีจะนำมาใช้ 

ระวีวรรณ ประกอบผล 
(2540, หน้า 25) 

การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและส่ือสารได้รวดเร็ว  ความ
ถูกต้องของข้อมูล ความเร็วของการทำงาน ต้นทุนประหยัด     

ขวัญเรือน กิติวัฒน ์
(2542, หน้า 36-37) 

ส่ิงท่ีทำให้การส่ือสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของผู้
ส่ือสาร และผู้รับสาร  

 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีทางการเมือง 

2.๓.1 แนวคิดทางการเมือง 
ทฤษฎีการเมืองเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น

ในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยการต้ังสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การตีความ 
การอธิบาย  และการเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน  จนกลายเป็น
กฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางการเมืองขึ้นมา  ทฤษฎีการเมืองในปัจจุบัน เป็นการแสวงหาความรู้หรือความ
จริงค่อนข้างมีความชัดเจน และสามารถอธิบายหรือทำนายปรากฎการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นได้
ใกล้เคียงความเป็นจริ  มีความน่าเช่ือถืออยู่ไม่น้อย  แต่อย่างไรก็ตามการวิวัฒนาการของทฤษฎี
การเมืองในยุคปัจจุบันย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีการเมืองในยุคโบราณเช่นกัน   เพราะทฤษฎี
การเมืองยุคโบราณเป็นพื้นฐานในการศึกษา  ค้นคว้า หาคำตอบต่าง ๆ  และมีการปรับปรุงแก้ไขใน
ข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมา 
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2.๓.2 ความหมายของทฤษฎีการเมือง 
ความหมายของทฤษฎีการเมืองมีหลากหลายทัศนะขึ้นอยู่กับการตีความและมุมมอง                  

ของนักปราชญ์แต่ละท่าน  ซึ่งพอท่ีจะประมวลได้ดังนี้ 
การเมืองมีลักษณะชัดเจนและแน่นอนกว่าปรัชญาการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสาระ คำอธิบายและความหมาย โดยท่ัวไปทฤษฎีการเมืองจะเป็นผลเนื่องมาจากการศึกษา
ค้นคว้าและพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงท่ีอาจรับกันได้  แต่อาจไม่เป็นความจริงแท้สมบูรณ์เหมือน
วิทยาศาสตร์ 

ทฤษฎีการเมืองจะมีลักษณะท่ีสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ 
ท่ีได้มาจากการศึกษารวบรวมความเป็นจริง  หลักท่ัวไปซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ
ข้อมูลเหล่านั้นจากสภาพท่ีเป็นจริงในสังคม  คุณค่าซึ่งหมายถึงประโยชน์ท่ีจะพึงบังเกิดขึ้นได้   และน่า
ท่ีจะเป็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

ทฤษฎีการเมืองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคิด   หรือปรัชญาเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง นักทฤษฎีการเมืองมุ่งมั่นท่ีจะทำความเข้าใจและตีค่าข้อมูลความจริงท่ัวไปท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการกำหนดสมมติฐาน (hypothesis) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและคุณค่าทาง
สังคม57 

2.3.3 ทฤษฎีการเมือง  

หมายถึง กฎแห่งพฤติกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นสากล ท่ีนักรัฐศาสตร์สามารถจะนำมาใช้
ประโยชน์ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้  จะเห็นได้ว่า “ทฤษฎีการเมือง”  ตามความหมาย
นี้  เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากการท่ีนักสังคมศาสตร์  พยายามทำให้ความรู้ทางสังคมศาสตร์  เป็น
ความรู้ท่ีอาจมีการพิสูจน์  หรือทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งได้  เช่นเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ ดังท่ีได้
กล่าวมาแล้วนั่นเอง  ในทางปฏิบัติ ทฤษฎีการเมืองตามนัยนี้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดแก่วิธีการเก็บ
และวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล   และห ลีก เล่ียง ท่ี จะ เข้ าไปยุ่ ง เกี่ ย ว ใน การประ เมิน ค่ านิ ยม  (value 
judgement)  ทฤษฎีการเมืองซึ่งพยายามอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต้ังแต่สอง
อย่างขึ้นไป  โดยนำข้อเสนอต่าง ๆ มาวางเป็นกฎเกณฑ์  จึงสามารถมีได้หลายระดับ  ตามความ
น่าเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีได้มาจากการสังเกตและพิสูจน์และอาจมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมท้ัง
ระบบ  เช่น ทฤษฎีว่าด้วยระบบการเมือง หรือเฉพาะบางส่วนของกิจกรรมทางการเมือง เช่น ทฤษฎี
พรรคการเมือง ทฤษฎีภาวะผู้นำ  เป็นต้น 

 
57รอแบอร์ต อี. เมอร์ฟ่ี (Robert E. Murphy) ทฤษฎีการเมืองเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์

ความคิดหรือปรัชญาเก่ียวกับการเมือง การปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1970),  
หน้า 37. 
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ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น  ทฤษฎีการเมือง หมายถึงหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ทาง
การเมือง  ท่ีเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า  และพิสูจน์ว่าเป็นความจริงและมีคุณค่าเพียงพอท่ีจะใช้เป็น
แนวทางในการนำไปปฏิบัติหรือใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง58 

ทฤษฎีการเมืองมีความเกี่ ยวข้องกับศัพท์เฉพาะทางการเมือง เช่น ปรัชญา ทาง
การเมือง ความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง ลัทธิการเมืองและสังกัปทางการเมือง 

1. ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)  เฮนรี บี เมโย (Henry B. Mayo, 1960)
ให้ความหมายว่า หมายถึงหลักจริยธรรมซึ่งถือเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสังคม  ปรัชญาทาง
การเมืองเป็นเสมือนหลักการหรือเหตุผลหรือความยึดมั่นของรัฐ  หรือถ้าจะอธิบายอีกแง่หนึ่ง ปรัชญา
ทางการเมืองเป็นเสมือนรากฐานของระบบการเมือง  ระบบการเมืองท่ัวไปแต่ละแบบก็มักจะมีปรัชญา
การเมืองของตัวเองท่ีเหมาะสมกับความต้องการและส่ิงแวดล้อม 

ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) เป็นการศึกษาการเมืองในระดับลึกซึ้งและเกี่ยว
โยงกับสาขาอื่นด้วย เพื่อให้รู้แจ้ง ปรัชญาการเมืองมักเน้นหลักจริยธรรมซึ่งเป็นเสมือนหลักการหรือ
เหตุผลท่ีถูกต้องและมีคุณธรรม ถือเป็นรากฐานของระบบการเมืองแต่ละแบบ ปรัชญาการเมือง “อาจ
มีลักษณะท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์ คือเป็นข้อคิดท่ีอาจพิสูจน์ไม่ได้ และมุ่งค้นหาส่ิงต่างๆ หรือหา
ความสัมพันธ์ต่างๆ ในส่วนท่ีวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึง”  

ปรัชญาการเมือง หมายถึง จินตนาการหรือการคาดการณ์ต่างๆ หรือ  ความปรารถนาท่ี
จะกำหนดลักษณะในด้านการเมืองและการปกครองท่ีดีท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุด ดังนั้น ปรัชญาทาง
การเมืองจึงอาจไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะส่ิงท่ีปรากฏในปรัชญาการเมืองมักจะเน้นถึงจินตนาการ
หรือความมุ่งหวัง หรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะให้บรรลุถึงซึ่งความสมบูรณ์แบบแห่งการเมือง
และการปกครอง ปรัชญาทางการเมืองมุ่งค้นหาส่ิงต่างๆ หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ ในส่วน
ท่ีวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึง 

2. ความคิดทางการเมือง (Political Thought) หมายถึงความคิดความเช่ือของมนุษย์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งในยุคใดยุคหนึ่ ง  แนวความคิด ลัทธิการเมืองท่ีสำคัญๆ ในปัจจุบันนี้ เกิดขึ้น
จาก แนวความคิดของบุคคลท่ีมีสติปัญญา สามารถนำเอาความรอบรู้ ประสบการณ์และข้อสังเกต
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสังคม เช่น พฤติกรรมของบุคคล ความปรารถนา ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน ความร่วมมือหรือความขัดแย้งกัน รวมตลอดถึง
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสงบสุข  หรือปัญหาต่างๆ ท่ีทำให้หลักประกันในชีวิตของบุคคลต้องเส่ือมคลาย
ลง ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการดำรงชีวิต นอกจากนั้น  ก็เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการมีและการใช้อำนาจ
การปกครองในสังคมว่าควรจะเป็นไปในแนวใด เพื่อให้บังเกิดผลหรือประโยชน์สูงสุดต่อบรรดาผู้เป็น
สมาชิกแห่งสังคมนั้น ความคิดทางการเมืองว่า ความคิดทางการเมือง หมายถึง ความคิดท่ีเกี่ยวกับเรื่อง

 
58สม บั ติ  จั น ทรวงศ์ , การ เรี ยนการสอนวิ ช าป รัชญ าการ เมื อ ง , (ก รุ ง เท พ มห านค ร  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 26.  
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การเมืองอย่างกว้างๆ  ความคิดทางการเมืองท่ีใช้ตามนัยแห่งภาษาอังกฤษ เป็นเสมือนยาหม้อใหญ่ท่ี
รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ความคิดทางการเมืองมีแนวโน้มไปในทางด้านพรรณนา (descriptive) 
และมักเน้นหนักความคิดเชิงประวัติศาสตร์  คือเรียงลำดับว่าใครคิดอย่างใด เมื่อใด ปกติไม่ค่อยมีการ
แยกหัวข้อวิเคราะห ์

3. อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มักใช้ในรูปความเช่ือและความคิดใน
ระดับท่ีไม่ลึกซึ้งนัก เน้นความเช่ือศรัทธามากกว่าเหตุผล แต่อุดมการณ์ทางการเมืองมีผลในการยึดถือ
และมักเป็นพลังผลักดันให้เกิดการกระทำ   หรือความเคล่ือนไหวทางการเมือง อุดมการณ์ไม่
จำเป็นต้องเป็นส่ิงท่ีถูกต้องหรือยึดหลักศีลธรรมและคุณธรรม แต่เป็นความคิดหรือความเช่ือท่ีปลูกฝัง
เพื่อให้เกิดผลทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเสมือนเป้าหมาย หรืออุดมคติทางการเมืองท่ี
เป็นพลังผลักดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นความคิดทางการเมือง
ท่ีมุ่งผลในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปกปักรักษาระบบการเมืองอย่างท่ีเป็นอยู่  หรือการวิพากษ์
ระบบท่ีเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงและการเกิดของระบบใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด
ทางการเมืองท่ีมีฐานอยู่บนความเช่ือท่ีว่า  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถาบันทางสังคมเสียใหม่ให้
สมบูรณ์   จะยังผลให้มนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ 

4. ลัทธิการเมือง (Political Ism) ได้แก่ หลักการทางการเมืองซึ่งมีลักษณะผสมจาก
ความคิดหรือทฤษฎีของเมธีหลายท่านประกอบกันเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการเมือง  ช้ีแนะ
และการจัดวางอำนาจ , โครงสร้างทางการเมือง , ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรท่ีใช้อำนาจกับ
บุคคล  และประโยชน์คุณค่าท่ีจะบังเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามลัทธิ อย่างไรก็ตาม “ลัทธิการเมืองหนึ่งๆ 
อาจนำเอาความคิดจากปรัชญาการเมืองหลายความคิดมาผสมผสานกัน ก็ได้  หรือปรัชญาการเมือง
หนึ่งๆ อาจก่อนให้เกิดลัทธิการเมืองมากกว่าหนึ่งลัทธิได้” ลัทธิการเมือง เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับ
ระบบการเมือง โดยมุ่งอธิบายสาระสำคัญแห่งระบบการเมือง อันได้แก่ อำนาจทางการเมืองและ
อำนาจของรัฐ ขอบเขต ท่ีมา ท่ีต้ังของอำนาจดังกล่าวนี้ และความเกี่ยวพันระหว่างองค์การหรือ
หน่วยงานท่ีใช้อำนาจรัฐกับบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งรัฐนั้น ตลอดถึงผลประโยชน์และคุณค่าท่ี
จะบังเกิดขึ้นต่อบุคคล ซึ่งรวมกันขึ้นเป็นสังคม หรือชุมชน ดังนั้น จึงปรากฏว่าลัทธิบางลัทธิสนับสนุน
ให้อำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมืองมีมาก ซึ่งมีผลทำให้สิทธิและบทบาทของประชาชนมีน้อยลง  แต่
บางลัทธิได้สนับสนุนให้บทบาทและอำนาจของบุคคลมีมากและมุ่งจำกัดอำนาจทางการเมืองหรือ
อำนาจรัฐไม่ให้มากจนเกินไป 

ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบุคคลจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม
แบบลัทธิที่ได้เกิดขึ้น ท่ีสำคัญก็คือ ทุกลัทธิมีเหตุผลท่ีจะสนับสนุนคุณประโยชน์แห่งลัทธิ ซึ่งหมายถึง
คุณค่าท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ลัทธินั้นในการกำหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม
เสมอ 
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จะเห็นได้ว่าลัทธิการเมืองนั้น เป็นผลมาจากเหตุผลหลายประการดังกล่าวแล้ว

ข้างต้น  ลัทธิการเมืองอาจนำเอาแนวความคิดหลายแนว ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมืองหลายส่วน
มาผสมผสานกัน ได้   หรืออาจเกิดขึ้นจากแนวความคิดเดียวหรือปรัชญาการเมืองเดียวก็
ได้  นอกจากนั้น แนวความคิดและปรัชญาการเมืองบางอย่างซึ่งมีสาระท่ีลึกซึ้ง กว้างขวาง มีเหตุผล 
หรือเป็นความจริง ก็อาจเป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดลัทธิการเมืองแบบต่างๆ ได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า
ปรัชญาการเมืองบางประการ เช่น ปรัชญาในเรื่องเสรีภาพของบุคคลจะปรากฏให้เห็นเนื้อหา
สาระสำคัญของลัทธิการเมืองแบบปัจเจกชนนิยม  เสรีนิยม อนาธิปไตย และสังคมนิยมแบบ
ประชาธิปไตย 

5. สังกัปทางการเมือง (Political Concepts) 
สังกัปทางการเมือง หมายถึงความคิดหรือทรรศนะเกี่ยวกับศัพท์เชิงนามธรรม ทาง

การเมือง  เช่น ความยุติธรรม, จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ, ผู้ปกครองท่ีดี, สิทธิ, ความมั่นคงแห่งรัฐ เป็นต้น  
ศัพท์เหล่านี้มีความหมายไปหลายทางตามความเข้าใจหรือการพิจารณาของแต่ละคน  ทฤษฎีการเมือง
เป็นการพยายามหาความเกี่ยวโยงระหว่างสังกัปต่าง ๆ ดังกล่าวโดยให้ต้องด้วยเหตุผลและความ
เหมาะสม59 

แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเมือง 
แนวความคิดท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเมืองไว้ดังนี้  คือ ทฤษฎีการเมืองมุ่งให้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีสำคัญดังต่อไปนี้41 
1. กลุ่ม หมายถึงกลุ่มอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล 
2. ดุลยภาพ หมายถึงสภาวะท่ีสามารถดำรงอยู่ได้ 
3. อำนาจ การควบคุม และอิทธิพล ปัจจุบันถือว่าเป็นแนวความคิดท่ีสำคัญอย่างยิ่งใน

ทฤษฎีการเมือง 
4. การดำเนินการหรือการปฏิบั ติการ หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มใน

สภาวการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีมุ่งหวัง 
5. ชนช้ันนำ หมายถึงกลุ่มผู้นำหรือช้ันผู้นำ ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในทุกระบบการเมือ’ 
6. การตัดสินใจ ถือเป็นแนวความคิดพื้นฐานประการหนึ่งในทางการเมือง  ระบบ 

กระบวนการและผลของการตัดสินใจนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะแห่งระบบ
การเมืองต่างๆได้ 

7. ปฏิกิริยาและเกม หมายถึงการกระทำท่ีมีลักษณะโต้ตอบต่อการกระทำใดๆ  เป็น
การศึกษาในทำนองคาดคะเนว่าปฏิกิริยาโต้ตอบควรจะเป็นประการใด แนวความคิด

 
59สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธ์ุ, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง, (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548), หน้า 2.  
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ในข้อนี้ถือได้ว่า เป็นแนวความคิดในระบอบรองของแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ 

8. หน้าท่ี  หมายถึงการมุ่งศึกษาถึงหน้าท่ีหรือการดำเนินงานเพื่อให้บังเกิดผล หน้าท่ี
เหล่านี้บางครั้งก็อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม หรือบางทีอาจเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนสังคม
นั้นได้ เช่น หน้าท่ีของความเช่ือ แบบแผนแห่งพฤติกรรม สถาบัน และวิทยาศาสตร์ 

แนวความคิดดังกล่าวข้างต้นนี้  นับเป็นเรื่องใหม่ในทฤษฎีการเมือง  แต่แนวความคิดท่ีมี
อยู่เดิมของทฤษฎีการเมืองนั้นก็ยังมีความสำคัญอยู่  เช่น สถาบัน รัฐบาล เสรีภาพ  ความยุติธรรม 
ความเสมอภาค  อำนาจอธิปไตย และลักษณะสำคัญสากลของมนุษย์ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเมืองช่วยให้วิชาการปกครองหรือวิชารัฐศาสตร์มีลักษณะเป็น
ปึกแผ่นมีกฎเกณฑ์และแน่นอนมากขึ้น 

ผลจากทฤษฎีการเมืองนี้เป็นรากฐานท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีช่วยให้ลัทธิการเมืองได้ก่อรูป
ขึ้น และสร้างเสริมให้ลัทธิการเมืองมีขอบเขตกว้างขวาง  ท้ังในด้านสาระเนื้อหา รวมตลอดจนเป็นส่ิงท่ี
ช่วยให้ลัทธิการเมืองนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อกำหนดระบบการเมืองแห่งลัทธิการเมืองนั้นๆ ข้อคิด
จากทฤษฎีการเมืองจึงถือเสมือนเป็นข้อมูลและหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้างลัทธิ
การเมืองให้บังเกิดขึ้นได้ 

หน้าที่ของทฤษฎีการเมือง 
หน้าท่ีของทฤษฎีการเมืองในปัจจุบันไว้ดังนี้ 
หน้าท่ีของทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน ท่ีสำคัญๆ ควรมีดังนี้ คือ  ประการแรก ช่วยรวบรวม

ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน  โดยทำหน้าท่ีเป็นกรอบแห่งแนวความคิด  ท่ีช่วยกำหนดความหมาย  และ
จัดระเบียบข้อมูล เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย   รวมท้ังช่วยให้ เกิดความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ ได้ดีขึ้น ประการท่ีสอง ช่วยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะทำการศึกษาวิจัยกันต่อไป โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการมองปัญหาและตัวแปรต่างๆ   ประการท่ี
สาม  ช่วยเป็นแนวทางสำหรับการจัดระเบียบ  และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆ  ในรูปของคำกล่าว
เกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ค้นพบกันแล้ว เป็นการประมวลความรู้ต่างๆ ประการท่ีส่ี ช่วยให้มีแนวความคิดท่ี
ทดสอบได้เกี่ยวกับโลกแห่ง ความเป็นจริง  และประการสุดท้าย  ช่วยให้มีกรอบแห่งแนวความคิดมี
เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์  รวมทั้งมีตัวแบบสำหรับการมองตัวแปรต่างๆ ในจำนวนท่ีจำกัด 

จุดมุ่งหมายของทฤษฎีการเมือง 

จุดมุ่งหมายของทฤษฎีการเมือง  ทฤษฎีการเมืองเสนอแนะเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง
ของรัฐหรือการปกครองได้ด้วย  จุดหมายปลายทางนี้เป็นเรื่องสำคัญ   เช่น ทฤษฎีการเมืองจะให้
แนวความคิดดังนี้  ความหมายของวัตถุประสงค์และจุดหมายปลายทางของการปกครอง  โอกาสท่ีจะ
เข้าถึงจุดหมายปลายทางดังกล่าว  การลงทุน หรือ “ราคา” ของการท่ีจะได้มาซึ่งจุดหมายปลายทางท่ี
ได้กำหนดขึ้น รวมตลอดถึงผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ผลท่ีตามมา จากการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ



๔๙ 
 

วัตถุประสงค์  รวมท้ังการเส่ียงภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น  ปรากฏการณ์ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำเพื่อให้เข้าถึงซึ่งจุดหมายปลายทาง 

 

ประโยชน์ของทฤษฎีการเมือง 

ประโยชน์ของทฤษฎีการเมืองไว้ว่า ปัจจุบันนี้ทฤษฎีการเมืองวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบท่ีมี
ลักษณะการใช้หลักเกณฑ์การพิสูจน์ทฤษฎี หรือสมมติฐานท่ีต้ังขึ้น โดยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ ใช้
วิธีการวิจัยจากข้อมูลท่ีรวบรวมตามหลักการ ทำให้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปมีความแม่นยำมากขึ้น แม้จะไม่
แน่นอนเหมือนกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Nature Science) แต่ก็นับว่ามีความถูกต้องสูง
กว่าวิธีการแบบเดิมท่ีใช้เพียงวิธีการสังเกตการณ์และเปรียบเทียบ   เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
ทฤษฎีการเมืองมีคุณค่าท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง  คือช่วยให้วิชาการปกครองหรือวิชารัฐศาสตร์มี
ลักษณะเป็นปึกแผ่น  มีกฎเกณฑ์และแน่นอนมากขึ้น 

คุณค่าและประโยชน์ของทฤษฎีการเมือง มีดังนี้60 
1. ทฤษฎีการเมืองช่วยให้คำจำกัดความท่ีถูกต้องแก่ศัพท์ทางการเมือง เช่น คำว่าเสรีภาพ

,ประชาธิปไตย ฯลฯ คำจำพวกนี้นิยมใช้กันโดยท่ัวไปไม่เฉพาะแต่นักศึกษารัฐศาสตร์เท่านั้น  ทฤษฎี
การเมืองสอนให้รู้ซึ้งถึงความหมายท่ีแท้จริงของศัพท์เฉพาะเหล่านี้  ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากใน
การแสดงโวหารทางการเมือง โน้มน้าวความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ทฤษฎีการเมืองมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์  เพราะนำผู้ท่ี
ศึกษาให้เข้าสู่บรรยากาศความคิดในสมัยก่อน ช่วยให้เข้าใจถึงพลังผลักดันท่ีก่อให้เกิดการเคล่ือนไหว
หรือเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสำคัญๆ   เพราะเหตุท่ีว่าปรากฏการณ์ในอดีตเป็นผลมาจากการ
กระทำของมนุษย์ จึงเป็นการจำเป็นท่ีจะต้องทราบถึงความคิดท่ีชักจูงให้เกิดการกระทำนั้น  เช่น การ
ท่ีจะเข้าใจถ่องแท้ถึงประวัติศาสตร์โลกสมัยกลาง (Middle Ages) นั้น จำเป็นต้องทราบถึงการพิพาท
แย่งความเหนือกว่าในการปกครองคนระหว่างจักรพรรดิกับสันตปาปา เป็นต้น 

3. ความรู้ในความคิดทางการเมืองแห่งอดีตนั้นมีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงการเมืองในสมัย
ปัจจุบัน  เพราะปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในอดีต  หรืออาจเทียบเคียง
ได้กับปรากฏการณ์ในอดีต  และหลักการเมืองต่างๆ  ท่ีนำมาใช้เป็นผลจากวิวัฒนาการของความคิด
ทางการเมืองสมัยก่อน เช่น  ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจในระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา  มี
รากฐานมาจากความคิดของเมธีการเมืองสมัยกลาง เป็นต้น 

4. ทฤษฎีการเมืองสอนให้มีความเข้าใจในนโยบายและการปรับปรุงโครงร่างทางการ
ปกครอง  เพราะประเทศทุกประเทศต้องมีหลักการอันเกิดจากปรัชญาการเมืองใดปรัชญาหนึ่งเป็นส่ิง
นำรัฐบุรุษและประชาชน  ในการวางนโยบายหรือปฏิรูปการปกครอง  ความก้าวหน้าหรือประสบ

 
60Ibid., p. 14.  



๕๐ 
 

ความสำเร็จของระบบการเมืองในประเทศเป็นผลมาจากการวางโครงร่างการปกครองอยู่ทฤษฎี
การเมืองท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์  และความต้องการของประเทศนั้น 

5. คุณค่านอกเหนือไปจากท่ีกล่าวมาแล้ว  ได้แก่ การท่ีทฤษฎีการเมืองเป็นเสมือนตัวแทน
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจักรทางปัญญาในสมัยต่าง ๆ  รัฐในอุดมคติหรือเลิศนครแห่ง
จินตนาการล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และความพยายามท่ีจะใช้
ความรู้ความเฉลียวฉลาดเสนอแนะรูปแบบท่ีดีท่ีสุดแห่งการปกครอง 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเมืองโบราณมีลักษณะเป็นปรัชญาการเมืองมากกว่า เพราะเป็นการ
เน้นรูปแบบการเมืองในลักษณะของอุดมคติ อุดมการณ์ แนวคิด การศึกษาวิเคราะห์ โดยยึดหลัก 
จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ปกครองว่าท่ีดีท่ีสุดหรือท่ีเลวท่ีสุดเป็นอย่างไร  รูปแบบการปกครองท่ีพึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์เป็นอย่างไร  โดยเกิดจากการศึกษา ค้นคิดขึ้นมาเองของนักปราชญ์เป็น
ส่วนมาก  โดยไม่ได้มีการศึกษาทดสอบ วิเคราะห์ในเชิงวิทยาการท่ีเป็นท่ียอมรับได้ในหลักการว่า 
ถูกต้องเท่ียงตรง เพียงแต่อาศัยความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของเจ้าของแนวความคิดเท่านั้น   ก็
นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ  ซึ่งผลท่ีตามมาจึงเกิดการเมืองการปกครองในหลากหลายรูปแบบ  หลาย
ระบบ และหลายลัทธิ  ซึ่งการศึกษาทฤษฎีการเมืองในสมัยโบราณนี้  จึงมีลักษณะเหมาะท่ีจะเป็น
การศึกษาปรัชญา หรือประวัติศาสตร์มากกว่ารัฐศาสตร์  การศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่เริ่มจาก
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมีความเป็นทฤษฎีมากขึ้น  มีความน่าเช่ือถือค่อนข้างมีความเท่ียงตรงตาม
หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น การแสวงหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงโดยวิธีทาง
ศาสตร์  การสร้างทฤษฎีทางการเมือง  จึงยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นผลมาจากการวิจัย   จึงมี
ข้อเท็จจริง หลักการและคุณค่า น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ อย่างไร
ก็ตามแม้ทฤษฎีการเมืองจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างทฤษฎี  แต่ไม่อาจถือว่าเป็น
วิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้   เพราะข้อเท็จจริงของพฤติกรรมทางการเมืองนั้น
เปล่ียนแปลงได้  ต่างจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ซึ่งมีความเท่ียงตรง อาจพิสูจน์ได้
ตลอดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

ตารางที่ ๒.๓ แนวคิด และทฤษฎีทางการเมืองตามนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการและแหล่งท่ีมา แนวคิดหลัก 
สมบัติ  จันทรวงศ์ 
(2527, หน้า 26) 

เป็นปรัชญาเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง นักทฤษฎี
การเมืองมุ่งมั่นท่ีจะทำความเข้าใจและตีค่าข้อมูลความจริง
ท่ัวไป 

สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธุ์ 
(2544, หน้า 2) 

ทางการเมือง คือ ความยุติธรรม จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ 
ผู้ปกครองท่ีดี สิทธิ ความมั่นคงแห่งรัฐ 

ลอเรนซ์ ซี. แวนลาสส์  
(1953, p.14) 

ทฤษฎีการเมือง  คือ ช่วยให้ เข้าใจถึงพลังผลักดันท่ี
ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ี
สำคัญๆ   

 

๒.4 หลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒.4.1 สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักแห่งการให้เพื่ออนุเคราะห์  
การให้ความเกื้อหนุนโอบอ้อมอารีด้วยเมตตา และการให้อุดหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วย

ความกรุณา คนท่ีมีทรัพย์คิดช่วยเหลือคนอื่นให้ต้ังตัวได้ ย่อมเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและเพื่อเป็นกำลังท่ีสำคัญของประเทศชาติ 

ดังนั้น การให้เกื้อหนุน โอบอ้อมอารีกันด้วยเมตตา และการให้อุดหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
กันด้วยความกรุณาจึงถือว่าให้เพื่ออนุเคราะห์  หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน หรือหลักมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีท่ีทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมัคร
สมานสามัคคีและมีความสุขมี ๔ ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา ดังนี้61 

2.4.๑ ทาน 
ทาน เป็นหลักธรรมเบ้ืองต้นในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันและกันไว้ 

พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่ทาน เพราะจัดเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง  
คือ บุญสำเร็จด้วยการให้ บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล และบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา การทำบุญ
ท้ัง ๓ ประการนี้เป็นหนทางในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายตามเจตนาของผู้กระทำนั้น ๆ จะได้
กล่าวถึงความหมายของทานทัศนะของนักวิชา ไว้ดังนี้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อม
อารี) นักบริหารท่ีดีต้องมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การ
ให้ทานจะช่วยให้ผูกคนอื่นไว้ได้ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้” นัก
บริหารอาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ 

 
61พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก , 

2553), หน้า ๑๑. 



๕๒ 
 

ก. อามิสทาน หมายถึง การให้ส่ิงของแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะการ
ให้เพื่อผูกใจในยามท่ีเขาตกต่ำหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษท่ีว่า “เพื่อนแท้ คือ เพื่อนท่ี
ช่วยเหลือในยามตกยาก” การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนจัดเข้าในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้คำแนะนำหรือสอนวิธีทำงานท่ีถูกต้องรวมถึง
การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน หรือล่วงเกินซึ่งกัน
และกัน การให้อภัยไม่ทำให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่น
คือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งมีภาษิตจีนท่ีว่า “มีมิตร ๕๐๐ คน 
นับว่ายังน้อยเกินไป มีศัตรู ๑ คนนับว่ามากเกินไป”62 

ทาน  หมายถึงการให้การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยการให้ส่ิงของ
หรือให้ความรู้และแนะนำส่ังสอนด้วยน้ำใจไมตรี มีความโอบอ้อมอารี จะช่วยผูกใจคนไว้ได้ การทำ
ทานจะไม่สูญเปล่า ผู้ท่ีให้ส่ิงท่ีดีย่อมได้รับส่ิงท่ีดีตอบแทน ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “มนาปทายี ลภเต มนาปํ”  
แปลว่า ผู้ให้ส่ิงท่ีน่าพอใจย่อมได้รับส่ิงท่ีน่าพอใจการให้ทานอาจให้ได้ ๒ วิธีด้วยกัน คือ  

๑. อามิสทาน ให้ส่ิงของแก่เพื่อนหรือผู้อื่นท่ีด้อยกว่ารวมทั้งการให้รางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 
๒. ธรรมทานหรือวิทยาทาน หมายถึง การให้ธรรม การให้ความรู้และแนะนำส่ังสอน ให้รู้

ดีรู้ ช่ัวหรือการแนะนำให้รู้ ศิลปวิทยาในการประกอบสัมมาชีพ 63 ทาน แปลว่า การให้  การ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ โอบอ้อมอารี บุคคลจะเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีเคารพนับถือของบุคคลอื่น64  

ทาน หมายถึงการให้ การเฉล่ียเผ่ือแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อสำคัญเพราะว่าทุก ๆ คน
นั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง 
เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านกำลังกาย ช่วยกระทำกิจการของกันและกันทางกาย ในด้านวาจา 
พูดจาช่วยเหลือกันในเรื่องท่ีควรพูดจา ในด้านสติปัญญาช่วยให้ความรู้ให้การแนะนำในข้อท่ีควรจะ
แนะนาต่าง ๆ การให้การเฉล่ียเผ่ือแผ่เจือจานทุกคนท้ังผู้ใหญ่ ท้ังผู้น้อย ต่างก็ควรจะมีทาน คือ ให้การ
ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อยผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ ด้วยมีจิตใจมุ่งท่ีจะช่วยให้
บรรลุถึงประโยชน์ท่ีต้องการ หรือเพื่อท่ีจะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องท้ังหลาย65 ทานเป็นการให้
ส่ิงของแก่คนท่ีควรให้หมายความว่า คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยการให้ จะเห็นได้ชัดก็คือ 
บิดา มารดา ให้ปัจจัยดำรงชีพทุกอย่างแก่บุตรธิดา ครู อาจารย์ ให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งการให้

 
62พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕. 
63พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖,

(กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์. พริ้นต้ิงแมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๗๑.  
64คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๕-

๒๘.  
65บุญสิริ ชวลิตธารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๓-๓๑. 



๕๓ 
 

ของมีอยู่ ๒ อย่าง คืออามิสทานให้วัตถุส่ิงของ กับ ธรรมทาน ให้ธรรมหรือวิชาความรู้แก่ผู้อื่น ซึ่งการ
แบ่งปันวัตถุเพื่อเป็นปัจจัยร่วมกัน66 

การให้ มีใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยส่ิงของตลอดจนถึงให้ความรู้ 
และคำแนะนำส่ังสอน อุดม เชยกีวงค์ และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ ได้กล่าวถึง ทาน คือ การแบ่งปัน
กันอยู่ แบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้67 ทาน คือการให้ เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน
ด้วยส่ิงของตลอดให้ความรู้แนะนำส่ังสอน68 

จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทาน หมายถึง การให้ การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือ ผู้อื่น
ด้วยการให้ส่ิงของท่ีตนมีให้แก่ผู้ท่ีต้องการ ผู้ขาดแคลนหรือผู้เดือดร้อน ส่ิงของท่ีนำมาให้นั้น ต้องเป็น
ส่ิงของท่ีได้มาโดยสุจริต เป็นประโยชน์ คือ ผู้ให้ก็เป็นสุข อิ่มเอิบใจ ผู้รับก็ก็สามารถบรรเทาทุกข์ความ
เดือดร้อน รวมทั้งการให้ความรู้ท่ีถูกต้องชัดเจนและเป็นจริงด้วย 

๒.4.2 ปิยวาจา 
ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก พูดอย่างรักกัน วาจาเป็นท่ีรัก วาจา

ดูดด่ืมน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าววาจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน มีหางเสียง สมานสามัคคี
ซาบซึ้งใจ ทำให้เกิดไมตรีรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูง
ใจให้นิยมยอมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเตือนพระภิกษุให้พยายามหลีกเล่ียงถ้อยคำท่ี
ขัดแย้งกัน พูดจาส่อเสียด เสียดสีกัน อันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการพูด
ท่ีประกอบด้วยประโยชน์ ดังปรากฏในอภัยราชกุมารสูตร69  

วาจาในท่ีนี้เป็นโพธนวจีวิญญัติ ซึ่งหมายถึงการเคล่ือนไหวของวาจาท่ีทำให้คนอื่นรู้ถึง
ความประสงค์ท่ีอยู่ในใจของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงออกทางเจตนาวาจา ด้วยคำพูดท่ีเป็น
กุศล อกุศล หรืออพยากต เป็นประโยชน์หรือมีโทษขึ้นอยู่กับศีลธรรมจริยธรรมของผู้พูด การ
แสดงออกทางเจตนาวาจานี้นับเป็นกรรมและวิบากไปพร้อมกันทีเดียว คือ ขณะกล่าวเจตนาวาจาท่ี
เป็นกุศล อกุศล หรืออพยากตอยู่นั้น จัดเป็นกรรมเมื่อกล่าวเจตนาวาจานั้นจบลงแล้วก็จัดเป็นวิบากท่ี
จะได้รับจากการกระทำทางวจีกรรมต่อไป และปวัตตนวจีวิญญัติ ซึ่งหมายถึง การเคล่ือนไหวทางวาจา
ท่ีเป็นไปตามปกติ มิได้เป็นเจตนาวาจาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษ มิได้มุ่งหมายให้ผู้อื่นรู้ความ
ประสงค์ของตน เป็นแต่เพียงการสนทนากันตามธรรมดา การทักทาย การเล่าเรื่อง เล่านิทาน ดังนี้เป็น
ต้น การใช้วาจาเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดกรรมและวิบาก เพราะไม่มีเจตนาเป็นท่ีต้ัง ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง
ความหมายของปิยวาจา ทัศนะของนักวิชาการ ดังนี้ 

 
66 สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน”, รายงานการวิจัยอิสระ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๐),  
67 บรรเทิง พาวิจิตร, การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๓๕-๓๖.  
68 อุ ดม เชยกี วงค์  และ ก นิษฐาน แป้นสุ วรรณ , พระธรรมคำสั่ งสอนของพระพุ ทธเจ้า , 

(กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕.  
69 ขุ.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๘. 



๕๔ 
 

ปิยวาจา หมายถึง ถ้อยคำท่ีสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน คำแนะนำช้ีแจงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
มีเหตุมีผล มีหลักฐาน ชักจูงให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ปรองดอง เห็นอกเห็นใจเกื้อกูลกัน70 

ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารท่ีดีจะรู้จักผูก
ใจคนด้วยคำพูดอ่อนหวาน คำพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดส่ิงของต้องใช้ของ
อ่อน เช่น เชือก หรือลวดมัด ในทำนองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยคำอ่อนหวาน ดังโคลงโลก
นิติท่ีว่า 

                        อ่อนหวานมานมิตรล้น  เหลือหลาย 
                        หยาบบ่มีเกลอกราย   เกล่ือนใกล้ 
                        ดุจดวงศศิฉาย       ดาวดาษ ประดับนา 
                        สุริยส่องดาราไร้       เมื่อร้อนแรงแสง71  
ปิยวาจา แปลว่า วจีไพเราะ คือ การเจรจาสนทนาด้วยถ้อยคำท่ีอ่อนหวาน นิ่มนวล 

ไพเราะ ผู้ฟัง ๆ แล้วสบายหู72 ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยคำซึ่งเป็นท่ีรักเป็นท่ีจับใจแก่กันและ
กัน อันเป็นถ้อยคำสุภาพ เพราะวาจาท่ีพูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาท่ีไม่สุภาพไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจ ก็เป็น
วาจาท่ีอาจเสียดแทงน้ำใจของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเสียใจ เจ็บใจ ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นจึงสมควรท่ีทุกคน
จะต้องมีสติควบคุมใจ ควบคุมวาจา ท่ีจะพูดออกไปให้เป็นวาจาท่ีสุภาพ ท่ีเหมาะสม แม้ว่าในบางคราว
ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยก็ตาม ส่ิงท่ีจะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสตินั้นเอง 
ดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมีสติอยู่เสมอ73 ปิยวาจา คือ วาจาเป็นท่ีรัก มีวาจาดูดด่ืม
น้าใจวาจาซาบซึ้งกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ก่อเกิดไมตรีและความรักนับถือแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐาน เป็นมูลเหตุจูงใจให้นิยมยอมตาม74 ปิยวาจา คือ พูดจากัน
อย่างไพเราะอ่อนหวาน ด้วยความปราถนาดีทำให้เกิดการรักใคร่ สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน75 ปิย
วาจา คือ วาจาเป็นท่ีรักวาจาดูดด่ืมน้ำใจกล่าวถ้อยคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานทำให้เกิดความสามัคคี 
ตลอดถึงคำแสดงประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม76  

 
70พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก , 

2553), หน้า ๑๑. 
71พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕.  
72คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า             

๒๕-๒๘.  
73บุญสิริ ชวลิตธารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๓-๓๑. 
74บรรเทิง พาวิจิตร, การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๓๕-๓๖.  
75อุดม  เชยกี วงค์  และกนิษฐาน แป้ นสุ วรรณ , พ ระธรรมคำสั่ งสอนของพ ระพุ ท ธเจ้า , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕.  
76ปรีชา นันตาภิวัฒน์, พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๔๓.  



๕๕ 
 

จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปิยวาจา คือ การเจรจาด้วยถ้อยคำท่ีสุภาพและถ้อยคำ ท่ี
มีประโยชน์ พูดถ้อยคำท่ีเป็นจริง และถ้อยคำท่ีไม่กระทบกระท่ังผู้อื่น พูดแต่ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ทำ
ให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตัวผู้พูด จูงใจให้ละเว้นความช่ัว ทำให้การงานสำเร็จเป็นประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตและการงานยิ่ง 

๒.4.3 อัตถจริยา 
อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ ทำประโยชน์แก่เขา หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนตน 

๒ ด้าน คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์ และการทำในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๑. การทำตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ทำตนให้มีคุณค่าในสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ด้วยการ
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเป็นบุตรท่ีดี
ของบิดามารดา เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์ เป็นนักเรียนท่ีดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนท่ีดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป 

๒. การทำในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ คือ เมื่อทำตนให้เป็นประโยชน์แล้ว ก็ต้องสร้างตนให้เป็น
ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดาย มีน้ ำใจไมตรีต่อกัน บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตามสติกำลังทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “คนทำหมู่คณะให้งดงาม” 

ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงความหมายของอัตถจริยาทัศนะของนักวิชาการ ดังนี้ 
อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม

ในทางจริยธรรม77 อัตถจริยา คือ การทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับคำ
พังเพยท่ีว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” นักบริหารทำอัตถจริยาได้หลาย
วิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาดังโคลงโลกนิติ
ท่ีว่า อัตถจริยา แปลว่า ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกว่าสงเคราะห์ผู้คนโดยการกระทำหรือประพฤติส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกาย วาจาและใจ78 และได้กล่าวถึงอัตถจริยา แปลว่า ช่วยเหลือผู้อื่นหรือ
เรียกว่า สงเคราะห์ผู้คนโดยการกระทำหรือประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกาย วาจาและใจ79 

 
 
 
 
 
 

 
77เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
78เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐-๗๕.  
79เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕-๒๘.  



๕๖ 
 

อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกัน คือ การทำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสถาบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ ตลอดถึงประเทศชาติ ส่ิงใดท่ีเป็นโทษ
ก็ควรละเว้น ไม่กระทำ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้ท้ังกาย วาจา ใจ ในทุก
เวลาทุกโอกาส80อัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือ กิจการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ แก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม81อัตถจริยา คือ ทำตนเป็นคนท่ีมีประโยชน์
ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ82 อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม83  

จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุปได้ว่า อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่
ท้ังตนเองและผู้อื่น รู้จักการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ทุ่มเทแรงกายใน
การช่วยเหลือผู้อื่นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยแรงกาย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๒.๓.๖ สมานัตตตา 
สมานัตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดีวางตัว

เสมอต้นเสมอปลายกับทุกคน การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือ การทำตัวได้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ลักษณะนิสัยของผู้มีสมานัตตตา คือ 

๑. ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับภาวะท่ีตัวเป็น 
๒. เป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว แต่ไม่ปล่อย 
๓. เข้าหา พูดจาด้วยง่าย 
๔. อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว “ความเสมอภาคท่ีแท้ มากับความเป็นธรรม 

ท่ีสร้างสามัคคี มิใช่มีไว้เพื่อให้แก่งแย่งความเป็นธรรม” ยังมีความหมายของสมานัตตตา  อีกแง่หนึ่ง 
ซึ่งเป็นความหมายหลักเลยท่านเน้นไว้โดยใช้คำบาลีว่า สมานสุขทุกขตา แปลว่า มีสุขทุกข์เสมอกัน 
หมายความว่า เธอสุขฉันก็สุขด้วย เธอทุกข์ฉันก็ไม่ท้ิง ท้ังร่วมความสุขความเจริญ และ    ร่วมเผชิญ
ร่วมแก้ปัญหาหรือว่า ทุกข์ก็ทุกข์ด้วย สุขก็สุขด้วย  

ภาษาไทยเรียกว่า ร่วมสุขร่วมทุกข์ แง่นี้เป็นลักษณะสำคัญของสมานัตตตา ท่ีจะทำให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดี เมื่อเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกับเขา ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน โดยมีความหมายครบมา
ทุกแง่ต้ังแต่สามข้อแรก ความเสมอภาคจึงจะสมบูรณ์ แล้วก็ไม่ใช่เสมอภาคกันเฉย ๆ ยังช่วยเหลือดูแล
กันด้วย ทาน ปิยวาจา และอัตถจริยา ครบทุกด้าน ทุกสถานการณ์ แล้วก็ไม่ใช่มีเพียงแค่การแสดงออก
ภายนอก แต่การแสดงออกนั้นมาจากใจจริง โดยมีคุณธรรมในใจเป็นฐานท่ีมาอีกด้วย ท้ังเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา 

 
80เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓-๓๑.  
81เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕-๓๖.  
82เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๕.  
83เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓.  



๕๗ 
 

สมานัตตตา หมายถึง ทำตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค 
ปฏิบัติสม่ำเสมอต่อคนท้ังหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุข ทุกข์ คือ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้แก้ไข
ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน84 สมานัตตตา คือ การวางตัวสม่ำเสมอ (วางตนพอดี) เมื่อนัก
บริหารไม่ทอดท้ิงผู้ร่วมงานท้ังหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์
ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” 

นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตาม
คำส่ังของตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามลำพัง ตัวอย่างคนท่ีมี
สมานัตตตาก็คือคนท่ีเป็น “เพื่อนตาย” ในโคลงบทนี้ 

เพื่อนกิน ส้ินทรัพย์แล้ว แหนงหนี หาง่ายหลายหมื่นปี            
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชีวาวาตม์ หายาก ฝากผีไข้ ยากแท้จักหา85  

สมานัตตตา แปลว่า มีตนเสมอต้นเสมอปลาย คือรู้จักวางตนเหมาะสมกับฐานะท่ีควรจะ
เป็นหรือท่ีตนเป็น86 และสมานัตตตา ยังหมายถึง ความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอ หรือเสมอต้นเสมอ
ปลาย ซึ่งหมายถึง การรักษาระเบียบวินัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู้ใหญ่ท้ังผู้น้อยตามหน้าท่ีท่ีบัญญัติ
เอาไว้เป็นระเบียบของสถานท่ี ของหน่วยงานเช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของ
สถานท่ีราชการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัย
บัญญัติสำหรับพระภิกษุท้ังหลายนั้นเอง87 สมานัตตตา คือ วางตนสม่ำเสมอ เสมอต้น เสมอปลาย
ปฏิบัติสม่ำเสมอกัน ในชนทุกช้ัน วางตนให้เหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และส่ิงแวดล้อมให้
ถูกทาง88  สมานัตตา คือ การวางตนให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ทำให้เกิดชนช้ันขึ้น89 ได้
กล่าวถึง สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตน เสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ท้ังหลาย90  

จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุปได้ว่า สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวให้เหมาะสม เสมอต้น
เสมอปลาย รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว เปล่ียนแปลงง่าย และดำรงตน
ไว้ไม่ให้ตกไปในความช่ัว ปฏิบัติกับคนท้ังหลายอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 

 
84พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก , 

2553), หน้า ๑๑. 
85อ้างแล้ว, หน้า ๗๐-๗๕.  
86อ้างแล้ว, หน้า ๒๕-๒๘. 
87อ้างแล้ว, หน้า ๒๓-๓๑. 
88อ้างแล้ว, หน้า ๓๕-๓๖. 
89อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๕. 
90อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๓.  
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ตารางที่ ๒.๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ ตามนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการและแหล่งท่ีมา แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
สุจิตรา รณรื่น 

(๒๕๓๘, หน้า ๑๕) 
หลักสังคหวัตถุ  ๔ ประการ ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา 

อัตถจริยา และ สมานัตตตา 
บุญสิริ ชวลิตธารง 

(๒๕๒๙, หน้า ๒๓-๓๑) 
ทาน หมายถึงการให้ การเฉล่ียเผ่ือแผ่แก่กันและกัน ซึ่ง

เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นย่อมต้องการความ
ช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่น 
ทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ 

บรรเทิง พาวิจิตร 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๕-๓๖) 

การให้ มีใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกัน
ด้วยส่ิงของตลอดจนถึงให้ความรู้ และคำแนะนำส่ังสอน 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๗๐-๗๕) 

ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกว่า สงเคราะห์ผู้คนโดยการ
กระทำหรือประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกาย วาจา
และใจ 

ปรีชา นันตาภิวัฒน์ น.อ.(พิเศษ), 
๒๕๔๔), หน้า ๑๔๓. 

ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ำเสมอกันในชนท้ังหลาย 

อุดม เชยกีวงค์ และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ 
๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕. 

การวางตนให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ทำให้
เกิดชนช้ันขึ้น 

 

2.5 ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ต้ังอยู่เลขท่ี 20 หมู่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 10 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ จำนวน 89 คน ผู้ต้องขัง จำนวน 1,900 
คน ภายในกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี การส่ือสารทางการเมืองเปรียบเสมือนเป็นช่องทาง วิธีการ ท่ีจะ
ส่ือสารการเมืองเพื่อให้ประชาชาชน ได้รับรู้ รับทราบ ถึงแนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ ของผู้ท่ีจะมาทำ
หน้าท่ีเป็นผู้นำหรือผู้แทนเพื่อนำพาประเทศพัฒนาได้เท่าทันประเทศ ซึ่งยังมีกลุ่มประชากรอีกกลุ่ม
หนึ่งท่ีไม่สามารถรับรู้แนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ ของผู้ท่ีจะมาทำหน้าท่ีเป็นผู้นำหรือเป็นผู้แทนเพื่อ
นำพาประเทศพัฒนาได้เท่าทันประเทศ คือ กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกจำกัดและปิดกล้ันโดย
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ จึงทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถรับรู้ถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ณ ขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น และ
เป็นอย่างไร 
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ผู้ต้องขัง เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งท่ีกำลังจะกลับสู่สังคม ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนท่ัวไป และ
มีสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนท่ัวไป เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งควรจะได้รับรู้ ข่าวสาร การเมือง เพื่อรับรู้
เป็นพื้นฐาน ในการใช้สิทธิในการเลือกต้ัง เพื่อไม่ให้ผู้นำหรือผู้แทนซื้อสิทธิ ขายเสียง ในและหวัง
ผลประโยชน์จากคะแนนเสียงของบุคคลเหล่านี้  จึงต้องมีการนำข้อมูลข่าวสาร การ เมือง ไป
ประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าว เป็นวิธีการส่ือสารทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคคลท่ีจะนำข้อมูล
ข่าวสาร การเมืองไปประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าวให้ผู้ต้องขังรับทราบได้ คือ ผู้คุม ซึ่งผู้คุมจะสามารถ
ประชาสัมพันธ์และส่งข่าวสาร การเมืองให้กับผู้ต้องขังได้ การส่งข่าวสาร การเมืองนั้น เปรียบเสมือน 
การส่ือสารทางการเมืองการส่ือสารทางการเมืองของผู้คุม ดังนั้น การส่ือสาร ทางการเมืองให้ประสบ
ความสำเร็จจึงต้องเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาร และบริบททางการเมืองด้วย
เช่นกัน อันจะนำไปสู่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทางการเมือง 
การส่ือสารทางการเมืองเป็นการนำข่าวสารทางการเมือง ถ่ายทอดให้ความรู้ ความคิดเห็น 

เรื่องราวต่างๆ ของข่าวสารทางการเมือง ของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป คือผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดย
อาศัยส่ือต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

ยุพดี วิภัติภูมิประทศ91 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง  

ศรีเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการส่ือสาร

ทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง ในฐานะผู้ส่งสารนั้น พบว่า พลตรีจำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ท่ีใช้

กลยุทธ์ในการส่ือสาร โดยนำเอาการตลาดการเมืองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังจนประสบ

ผลสำเร็จ มีการนำเอาจิตวิทยามวลชนมาใช้ในทางการส่ือสารทางการเมืองอย่างลงตัว และมีการ

ส่ือสารในการสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองท่ีซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชน ข้อสงเคราะห์ท่ีเกิดจากการวิจัย พบว่า 

๑. การนำเอาแนวคิดด้านศาสนามาผสานกับแนวคิดด้านประชาสงเคราะห์สร้าง

เอกลักษณ์ให้โดดเด่นแก่พลตรีจำลอง ศรีเมือง 

๒. การมีส่ือของตัวเอง เช่น โทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสท่ีวี เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 
91ยุพดี วิภัติภูมิประทศ, “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง: ศึกษาในช่วงเวลา

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘). 
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๓. การเปล่ียนแปลงจุดยืนทางการเมืองทำให้พลตรีจำลอง ศรีเมือง ไม่ประสบ

ความสำเร็จในการเมืองระดับชาติ 

๔. การนำเสนอภาพลักษณ์ท่ีไม่สอดคล้องบริบทนำมาสู่ความพ่ายแพ้ทางการเมือง 

วิชาญ จำปาขาว92 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐” 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมี

องค์ประกอบครบถ้วนตามตัวแบบ SMCR Model ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) กล่าวคือ 

ผู้ส่งสาร (Source) ในท่ีนี้ คือ แกนนำมีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี ประกอบ

กับการมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางทำให้การส่ือสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าว 

ให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตาม ประกอบกับตัวสาร (Message) ท่ีสามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ฟัง

ให้เกิดความรู้สึกร่วมกับกลุ่ม นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความเป็น

ปึกแผ่นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างเป็นระบบอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการระดมมวลชน และจัดการกับ

มวลชนท่ีมีจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องและในส่วนของช่องทางในการส่ือสาร (Channels) นั้น กลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีช่องทางส่ือสารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การปราศรัยบน

เวที ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ และส่ือโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งส่ือเหล่านั้นช่วยให้การเผยแพร่ตัวสาร

ออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผลิตซ้ำตัวสารของกลุ่มออกมาได้ตลอดเวลา ช่องทางในการ

ส่ือสารเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกทางการเมือง (Political Consciousness) ของกลุ่ม

มวลชนได้ และสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร (Receiver) แม้จะมีความหลากหลายทางด้าน อาชีพ การศึกษา 

สถานะทางสังคม และอายุ แต่ผู้รับสารของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นก็มีทัศนคติใน

เรื่องความคิดเห็นทางการเมืองท่ีตรงกันกับกลุ่ม ประกอบกับเนื้อความของสารท่ีมีความเป็นปัจจุบัน  

ด้วยปัจจัยขององค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารท้ังหมด จึงทำให้กลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสามารถทำการระดมมวลชนมาร่วมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองกับ

กลุ่มของตนได้เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน 

 
92วิชาญ จำปาขาว, “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษา

กรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554). 
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ศิริพร กิจประกอบ93 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กำนันสุเทพ” ในฐานะนักส่ือสารรณรงค์ทาง

การเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์” 

ผลการวิจัยพบว่า “กำนันสุเทพ” มีกลยุทธ์การส่ือสารในแง่นักส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองท่ีวิเคราะห์

ได้ตามคุณลักษณะจากทฤษฎีความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าว หรือผู้ส่งสาร (Source credibility) ซึ่ง

ประกอบด้วย ความน่าไว้วางใจ น่าเช่ือถือ (Trustworthiness) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามีการรับรู้ต่อ 

“กำนันสุเทพ”ว่ามีพื้นฐานไว้วางใจเช่ือถือได้ในการเป็นการรณรงค์ ส่วนหนึ่งมาจากบุคลิก และความ

เป็นผู้นำจากการเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าท่ีมีท้ังอำนาจ ประกาศลาออกจากการเป็น ส.ส และสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ แสดงบทบาทนำการชุมนุมด้วยตัวเองไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย ส่วนในด้านความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ (Expertness) ของผู้ส่งสาร กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเห็นว่า “กำนันสุเทพ” 

ได้นำความรู้ ความเช่ียวชาญ จากการเป็นนักการเมืองมืออาชีพมานานและประสบการณ์จากการเป็น

ผู้จัดต้ังรัฐบาลมาปรับใช้ชักจูงมวลชนเข้าร่วมการชุมนุม ส่วนในด้านลักษณะความเป็นพลวัต 

(Dynamism) พบว่า “กำนันสุเทพ” นอกจากมีความสามารถด้านวาทศิลป์แล้วยังให้ความสำคัญกับ

การแสดงออกทางด้านอารมณ์ โน้มน้าวใจความรู้สึกของมวลชนกับการชุมนุมทุกครั้งโดยมีการปรับ

อารมณ์ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเต้นและร้องเพลงบนเวทีปราศรัยและการหล่ัง

น้ำตาให้กับผู้เสียชีวิต เป็นต้น 

วรัญญา ประเสริฐ94  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองในรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ ศึกษาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบรายการคืนความสุขให้
ประชาชนในชาติ มีการส่ือสารเพื่ อสร้างภาพลักษณ์  ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ เนื้อหา หรือสารท่ีส่ือสารออกมาแบ่งได้ ๒ 
ลักษณะ คือ เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การขับเคล่ือนภารกิจทางการเมือง ได้แก่ การระบุปัญหาของ
ประเทศ การช้ีแจงเจตนารมณ์ทางการเมือง การให้ภาพการปกครองในอุดมคติ การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง ๆ และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขจัดอุปสรรคทาง
การเมือง ได้แก่ การจัดการด้านส่ือมวลชน การจัดการด้านการชุมนุมต่อต้าน และการจัดการด้าน

 
93 ศิริพร กิจประกอบ,“กำนันสุเทพ” ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าว

สายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์, (คณะนิเทศศาสตร์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๘). 

94วรัญญา ประเสริฐ, “การสื่อสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาต ศึกษาระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง , (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙). 



๖๒ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น กลวิธีโน้มน้าวจูงใจท่ีพบในรายการมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล 

ปวีนุช หาญชะนะ95 ได้ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒”การเลือกใช้กลยุทธ์การส่ือสารในการเคล่ือนไหวทางการเมืองหลังการ

รัฐประหาร ผลการวิจัยพบว่า ดร. ทักษิณ ได้เลือกใช้กลยุทธ์โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ กล่าวคือ ภายหลังรัฐประหาร ดร.ทักษิณ หมดอำนาจทางการเมืองทำให้ไม่

สามารถใช้ช่องทางทางส่ือของรัฐได้ จึงปรับเปล่ียนมาใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตแทน ในด้านเนื้อหาท่ีใช้

ในการส่ือสาร ดร.ทักษิณเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านดีของตนเอง และแนวคิด

ประชาธิปไตยตามทัศนะส่วนตนเองในการสร้างความชอบธรรมในด้านกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ และได้

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทางการเมือง   

สุภาภรณ์ ต่ิงอินทร์96 ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีเคย

ดำรงตำแหน่งกำนัน” นำเสนอให้เห็นผลการวิจัยว่า ส.ว. ผู้ท่ีเคยดำรงตำแหน่งกำนันมาก่อนใช้การ

ส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตน โดยอาศัยความได้เปรียบจากการดำรง

ตำแหน่งกำนันในการไต่เต้าขึ้นสู่การเป็น ส.ว. กล่าวคือ ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว. ได้ส่ือสารเพื่อรณรงค์

หาเสียงให้ได้รับการเลือกต้ัง โดยส่งสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงานหมายเลข

ผู้สมัคร พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยการวางตัวเป็นกันเองกับประชาชนในพื้นท่ีเช่นเดียวกับเมื่อ

ครั้งเป็นกำนัน มีการเลือกใช้ภาษาและช่องทางการส่ือสารให้เป็นท่ีรู้จักและจดจำได้ง่าย ภายหลังการ

เข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว. แล้ว ผู้ท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกำนันมาก่อนได้ใช้การส่ือสาร เพื่อส่ือสารให้

ประชาชนทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ผลงานของตนในฐานะ ส.ว. อีกท้ังมีคณะทำงานเมื่อครั้งเป็น

กำนันช่วยกระจายข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องปากฎตัวต่อสาธารณชนโดยตรง เช่น การ

ลงพื้นท่ีพบประชาชน และผ่านส่ือมวลชน เช่น การอภิปรายในสภาหรือการให้สัมภาษณ์ในประเด็นท่ี

สังคมสนใจ เพื่อให้ตนเองอยู่ในสายตาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 

 
95ปวีนุช หาญชะนะ, “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน , (ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๙๖-๓๐๙. 

96สุภาภรณ์ ต่ิงอินทร์, “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดำรงตำแหน่งกำนัน”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร , (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๓-๑๓๗.    



๖๓ 
 

พันเลิศ พัฒนาดี97 ได้ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์: ศึกษาในห้วง

วิกฤตทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓” มุ่งศึกษาสัญลักษณ์และนัยทางการเมืองท่ีถูกใช้ใน

การเล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มคนเส้ือเหลือง) และ

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่มคนเส้ือแดง) ผลการศึกษาพบว่า ท้ังสอง

กลุ่มมีการส่ือสารทางการเมืองผ่าน 

๑. บุคคลได้แก่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ นายสนธิ ล้ิมทองกุล 

๒. วาทกรรม เช่น ระบอบทักษิณ กู้ชาติ ทรราช ทักษิณ. ออกไป (กลุ่มคนเส้ือเหลือง) 

อำมาตย์-ไพร่ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ทักษิณ. . . สู้สู้ (กลุ่มคนเส้ือแดง) เป็นต้น 

๓. สี นับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของการแบ่งแยกฝักฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดท่ีสุดในห้วง

ความขัดแย้งทางการเมือง โดยสีเหลือง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนเส้ือเหลืองแล้วยังเป็นสี

ท่ีส่ือถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ และสีแดง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของคนเส้ือ

แดงแล้วยังมีนัยถึง การสนับสนุน ดร.ทักษิณ และพลังของคนรากหญ้าท่ัวทั้งประเทศ 

๔. วัตถุส่ิงของ เช่น มือตบ เท้าตบ หัวใจตอบ ส่ือถึงการต่อสู้ด้วยร่างกายและจิใจ รูปใน

หลวงรัชกาลท่ี ๙ ส่ือถึงการทำเพื่อสถาบัน ฯ ธงชาติ ส่ือถึงการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของ

ชาติบ้านเมือง การเสียสละเพื่อประเทศ 

ท้ังนี้ ผลการวิจัยต้องสะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้นัยทางการเมืองมีความแตกต่างกัน ไป

ตามทัศนคติทางการเมืองของแต่ละฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเหมือนกัน คือ เป้าหมายของการนำ

สัญลักษณ์มาใช้ในการต่อสู้ทางการเมือง ก็เพื่อระดมพลังมวลชน สร้างการสนับสนุนยอมรับ และสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้แก่ฝ่ายตนเอง 

 

 

 
97พันเลิศ พัฒนาดี, “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์: ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓”, รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๕ ปี, วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัย
เกริก, บรรณาธิการโดย ลิขิต ธีรเวคิน และคณะ (กรุงเทพมหานคร : แอ๊ปป้า พริ้นต้ิงกรุ๊ป, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๙-
๒๕๑. 



๖๔ 
 

กรกนก นิลดำ98 ได้ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจาก

ทหาร” ผลการศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๖ ยุคทหารมีบทบาททางการเมืองสูงด้วยเงื่อนไขจาก

กองทัพมีความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีความอ่อนแอหรือหมดโอกาสมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่ม

ราชการให้การสนับสนุนกองทัพ ส่วนบริบทภายนอกพบการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจ และ

ภาวะสงครามเย็น ยุคท่ี ๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๗-๑๕๔๐ ยุคสังคมไทยมีประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นผลมาจาก

บทบาททางการเมืองของทหารลดน้อยลงหลังจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ความขัดแย้งเหล่าบรรดา

พรรคการเมือง ผนวกกับการลดท่าท่ีของประเทศมหาอำนาจในกานเกื้อหนุนประเทศไทย ทว่า 

อิทธิพลของทหารยังปรากฏอยู่ เพราะกลุ่มนักธุรกิจเกื้อหนุนทหาร และกองทัพเป็นสถาบันเดียวท่ี

สามารถแก้ไขปัญหาการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ และยุคปฏิรูปทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘ 

จากปัจจัยความเป็นทหารอาชีพ และมิติประชาสังคมมีความเข้มแข็ง สำหรับภูมิหลังของผู้นำท้ัง ๕ คน 

จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษด์ ธนะรัตน์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เติบโตจากครอบครัวคน

ช้ันสูง ส่วน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนช้ัน

กลาง ซึ่งผู้นำท้ัง ๕ คนมาจากครอบครัวข้าราชการพลเรือนและทหาร และผ่านการศึกษาจากโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าท้ังหมด ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและการแสดงออกทางการส่ือสาร

มาจากเงื่อนไขด้านภูมิหลังเป็นสำคัญ ซึ่งรูปแบบการส่ือสารของผู้นำท้ังหมดสามารถแบ่งได้ ๒ 

ลักษณะ คือ จอมพลถนอม กิตติขจร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พูดจา

สุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น ระมัดระวัง การพูดและหลีกเล่ียงการสร้างศัตรู และรูปแบบการ

ส่ือสารลักษณะหนึ่ง คือ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ และพล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเอกลักษณ์การ

ส่ือสารท่ีคล้ายกัน คือ พูดจาเสียงดังกังวานชัดเจนและดุ ส่วนกลยุทธ์เนื้อหาสารของผู้นำท้ัง ๕ คน

เลือกใช้กลยุทธ์สารแบบชัดเจน โดยจอมพลถนอม กตติขจร จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ และ พล.อ. 

เปรม ติณสูลานนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทางหลักสำคัญในการส่ือสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ใช้แถลงการณ์ในรูแบบของคลิปวีดีโอ เป็นช่องทางหลัก ส่วน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่ปรากฏ

ความโดดเด่นในการใช้ช่องทางการส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง 

 
98กรกนก  นิลดำ, “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร”, ดุษฎีนิพนธ์

ป รั ชญ า ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าสื่ อ ส ารมว ล ช น , (ค ณ ะวารส ารศ าส ตร์ แล ะสื่ อ ส ารม วลช น : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 



๖๕ 
 

สะถิระ เผือกประพันธุ์99 ได้ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจ

ชน: ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘” ผลการวิจัยพบว่า บริบททางการเมืองท่ีส่งผล

ต่อการส่ือสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน สามารถแยกบริบทออกเป็น ๔ ช่วง คือ บริบท

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒- พ.ศ.๒๕๑๖ ยุคของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๐ ยุค

ประชาธิปไตยเบ่งบาน ช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๓๑ ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ช่วยปี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๓ 

ยุคประชาธิปไตยของประชาชน ฉบับ และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๙ ยุคประชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างรุนแรง ภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (พ.ศ.๒๕๔๐) 

กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๔๙ 

ในฐานะตัวแทนผู้ส่งสารนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองมี

อุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองท่ีรักความเป็นประชาธิปไตย อยู่บนหลักของความถูกต้องชอบธรรม

ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง รู้และเข้าใจในกฎระเบียบเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่ิงเหล่านี้คือ 

ตัวตนและภาพลักษณ์ท่ีประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับในอุทัย พิมพ์ใจชน ในฐานะเป็นผู้ส่งสารหรือแหล่ง

สาร เนื้อหาของสารท่ีนายอุ ทัย พิมพ์ใจชน ได้ส่ือสารออกสู่สาธารณะชน เช่น การต่อสู้เพื่ อ

ประชาธิปไตย ความเป็นกลางทางการเมือง ความเด็ดขาดและกล้าตัดสินใจ ความซื่อสัตย์และยุติธรรม 

การกระจายอำนาจสู่ประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการตอบอภิปรายในสภา เป็นต้น 

ช่องทางในการส่ือสารได้ใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือในช่วงการหาเสียง

เลือกตั้ง เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การปราศรัย เป็นต้น ข้อสังเคราะห์ท่ีได้จากการศึกษาการส่ือสาร

ทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน สรุปได้ดังนี้ 

๑. แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง : การท่ีจะเป็นผู้ท่ียืนหยัดอยู่บนถนนการเมืองท่ี

ยาวนานได้นั้น ต้องมีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองบนหลักการของความถูกต้องเท่ียงธรรมตามวิถี

แหล่งประชาธิปไตย ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง มีความเป็นกลางทางการเมืองและทำหน้าท่ีใน

ตำแหน่งต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ 

 
99สะถิระ เผือกประพันธ์ุ, “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน: ศึกษาในห้วงเวลา

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘”,  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔). 



๖๖ 
 

๒. ภาพลักษณ์ทางการเมือง : นักการเมืองท่ีจะเป็นท่ียอมรับของประชาชนต้องเป็นผู้ท่ีมี

ภาวะผู้นำสูง ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน โดยควบคุมอารมณ์และใช้ภาษาในการ

ส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา มีลักษณะของภาวะผู้นำตามแบบผู้นำประชาธิปไตย ท้ังด้านบุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถ มีความแม่นยำในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการทำหน้าท่ีประธานรัฐสภามีความ

แม่นยำในกฎระเบียบการประชุม ทำให้เป็นท่ียอมรับ และต้องส่ือสารภาพลักษณ์ไปยังประชาชน อัน

จะก่อให้เกิดภาพท่ีดีต่อผู้รับสาร 

๓. กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง : นายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้ใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านส่ือ

บุคคล โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ส่ือบุคคลจะมีความสำคัญมากเพราะข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร

ยังไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้ ผู้นำชมชน และหัวคะแนนจึงเป็นส่ือบุคคลท่ีจำเป็น รองลงมา คือ ส่ือมวลชน

และส่ือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือส่ือเฉพาะกิจโดยเฉพาะการปราศรัยต้องเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวบ้าน 

๔. การให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นท่ีฐานเสียง และมีระบบการเมืองท้องถิ่นท่ี

เช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะวิถีชีวิตสังคมไทยยังต้องการ

ระบบอุปถัมภ์ค้ำชูกัน นักการเมืองต้องพึ่งพาได้ จึงจะทำให้นักการเมืองได้รับความนิยมตลอดไป ซึ่งใน

กรณีของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ในระยะหลัง ได้ห่างเหินกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นฐานเสียงทำให้คู่แข่ง

ทางการเมืองท่ีรักษาพื้นฐานเสียงได้ดีกว่าแย่งชิงความนิยมในหมู่ประชาชนไป  

2.6.2 งานวิจัยเก่ียวกับผู้ต้องขัง 
ผู้ต้องขัง เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะกลับเข้าสู่สังคม และเป็นบุคคลหนึ่งท่ีจะมี

สิทธิส่วนหนึ่งท่ีจะมีสิทธิมีเสียงในทางการเมือง 
นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์100 ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของ

การควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย กลุ่ม
เรือนจำประเภทเรือนจำจังหวัดมีดัชนีความวิกฤตโดยเฉล่ียสูง ท่ีสุด กลุ่มเรือนจำประเภททัณฑสถานมี
ดัชนีความวิกฤติโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาแบ่งตามเขตการบริหารเรือนจำ พบว่าเขตการบริหาร
ท่ี 10 มีดัชนีความวิกฤติน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม อาเซียนพบว่าประเทศไทยมี
ดัชนีความวิกฤติในเกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย  สำหรับแนวทางการ
จัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทยในเชิงนโยบายท่ีสำคัญ คือ  การทบทวน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ การใช้  
มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำ แนวทางในเชิงการจัดการ คือ การพัฒนาระบบ

 
100นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุม

ผู้ต้องขังในประเทศไทย”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) : 
1159. 



๖๗ 
 

การ จำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การ
ปรับปรุง โครงสร้างเรือนนอนและสร้างเรือนนอนขึ้นใหม่ 
 

ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา101 ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อมาตรการ
ควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม” พบว่า กลุ่มประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีอายุระหว่าง 36-40 ปี ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีและสมรสแล้วส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
ร้อยละ 16.6 มีความไม่แน่ใจว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ท้ังนี้อาจเนื่องจากมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคใน
การทำงานของเจ้าหน้าที เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.5 มีความเห็นท่ีไม่แน่ใจว่าสภาพ
ความเป็นอยู่ในเรือนจำเอื้อต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะท่ีเรือนจำ/ทัณฑสถานท่ัวประเทศสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 80,000 คนเท่านั้น 
และเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.7 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้ต้องขังในคดีอุจฉกรรจ์
ควรมีการควบคุมดูแลท่ีเข้มงวดกว่าผู้ต้องขังในคดีธรรมดา เนื่องจากผู้ต้องขังในคดีอุจฉกรรจ์มี
ระยะเวลาท่ีต้องโทษยาวนานจึงมีแนวโน้มในการแหกหลบหนีมากกว่าผู้ต้องขังท่ีต้องโทษระยะเวลา
ส้ันๆ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ร้อยละ 35.1 มีความเห็นด้วยว่าการบำบัดรักษาผู้ต้องขังท่ีติดยาเสพติดโดย
วิธีชุมชนบำบัดช่วยให้ผู้ต้องขังเลิกสารเสพติดได้และไม่หวนกลับไปเสพอีก เนื่องจากผู้ต้องขังท่ีได้รับ
การบำบัดด้วยวิธีชุมชนบำบัด จะมีกำลังใจท่ีจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่าวิธีอื่นอย่างชัดเจน 
และจะทำให้ปริมาณผู้ต้องขังคดียาเสพติดลดลงอีกด้วย เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 มี
ความเห็นด้วยว่าควรให้การดูแลผู้ต้องขังสูงอายุเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากอายุท่ีมากขึ้นจะทำให้สภาพ
ร่างกายและจิตใจอ่อนแอลง หากจะต้องอยู่ในสถานะผู้ต้องขังแล้ว เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์จำต้องดูแลเป็น
กรณีพิเศษ เพราะสภาพจิตใจจะอ่อนไหวมากกว่าผู้สูงอายุท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ร้อยละ 20.8 มี
ความเห็นท่ีไม่แน่ในว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังรับรู้ข่าวสารภายนอกได้อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ เนื่องจาก
ข่าวสารภายนอกบางประเภทอาจกระตุ้นให้จิตใจของผู้ต้องขังเกิดความฮึกเหิม อันจะเป็นภัยต่อความ
มั่งคงของเรือนจำได้เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 มีความไม่เห็นด้วยว่าจำนวนเจ้า
พนักงานผู้ควบคุมมีสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนผู้ต้องขัง เนื่องจากกรอบอัตรากำลังท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
ผนวกกับจำนวนผู้ต้องขังท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังพื้นท่ีเรือนจำ/ทัณฑสถานท่ีคับแคบ ทำให้เจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ต้องตรากตรำทำงานหนักเกินกว่าท่ีควรจะเป็นสำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีมีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การทำงานภายในเรือนจำท่ีต่างกัน จะมี

 
101ธีรพงศ์  พงษ์ศิริเดชา, “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้ ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม” , บทความวิ จัย , (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).  



๖๘ 
 

ความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ส่วนความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการปฏิบัติ การควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟู พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟู วิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์โครงสร้าง
การบริหารของเรือนจำท่ีต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไข
ฟื้นฟู ผู้ ต้องขัง  ใน ส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมและการแก้ ไขฟื้นฟู ผู้ ต้องขั ง 
พบว่า  เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถ
ควบคุมและดูแลผู้ต้องขังได้อย่างท่ัวถึง ปัญหาปริมาณผู้ต้องขังมากทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังลดลง ปัญหาด้านงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ต่าง
ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ส่วนปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีท่ีช่วยในการ
ควบคุมผู้ต้องขัง และปัญหาทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ มี
ความเห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคมากในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา เห็นว่า ในระดับ
นโยบาย กรมราชทัณฑ์ควรมีนโนบายในการบริหารงานเรือนจำท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ควรกำหนด
กฎระเบียบท่ีเคร่งครัดและเด็ดขาดในการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟู ควรจัดประชุมหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสวงหานโยบายในการลดจำนวนผู้ต้องขังลง ส่วนในระดับปฏิบัติ ควรนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ในระดับเจ้าหน้าท่ี ควรมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งอื่นได้ทุกระดับ ควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นเพื่อการระดมทรัพยากร 
ควรมีความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ต้องขัง และควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องขังซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดของผู้ต้องขังลงได้อีกส่วนหนึ่ง 

๒.6.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี คือ

การให้ความรู้เรื่องข่าวสารทางการเมืองโดยถ่ายทอดจากเจ้าหน้าท่ีเรือนไปยังผู้ต้องขัง โดยนำ
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน,ปิยะวาจา,อัตถจริยาและสมานัตตา มาใช้ในการส่ือสารทางการเมือง 

สังคหวัตถุ เป็นธรรมท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน 
หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็น
เครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และทำให้ อยู่กันด้วยความรักความ
ปรารถนาดีต่อกัน เหมือนล่ิมสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิให้ช้ินส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามท่ี
ต้องการ สังคหวัตถุมี ๔ ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น 
ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน(แบ่งปันไป มา) ,ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำ
ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดใน ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูด
ดีต่อกัน (พูดจาจับใจ), อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน  (ช่วยกิจกันไป) และสมานัตตา การเป็นผู้มีความ
สม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้น เสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 



๖๙ 
 

สมหมาย บัวจันทร์,พันตรี102  ได้ทำวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจ
ใน การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสำนักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการด้าน
สมานัตตามากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านทาน ด้านอัตถจริยา และ ลำดับสุดท้าย คือ ด้านปิย
วาจา เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แล้วพบว่าบุคคลท่ีมีระดับ
การศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.๐๕ 
สำหรับเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ มีผลไม่ต่างกัน  

ราชันย์  ธงชัย,พันโท103 ได้ทำวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดระยอง”ผล
การศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคห
วัตถุ ๔ ของหน่วยสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในด้านทาน เป็น
อันดับแรก รองลงมามีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านปิยวาจา และสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการในด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมมีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก104         

พระวีรวัฒน์ รอดสุโข ได้ทำวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ ทางการเรียน และความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ไตรลักษณ์ ๓ กลุ่มสร้าง
เสริมลักษณะนิสัย ช้ันประถมปีท่ี ๔ ระหว่างการสอนด้วยหนังสือ การ์ตูนและการสอนตามปกติ พบว่า  
นักเรียนท่ีสอนโดยการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบ วิชาพระพุทธศาสนา มีความรู้เพิ่มขึ้นและมี
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีสอนโดยการสอนตามปกติ   

 
 

 

 
102สมหมาย บัวจันทร์, “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสำนักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 

103พระวีรวัฒน์  รอดสุโข, “เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนาเรื่องสังหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร๔ ไตรลักษณ์ ๓ กลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ 
ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนและการสอนตามปกติ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕). 

104ราชันย์  ธงชัย, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๒.  



๗๐ 
 

นิตรีญา สนั่นเมือง105 ได้ทำวิจัยเรื่อง การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  อัน
ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) ปิยวาจา การรู้จักพูดจาไพเราะอ่อนหวาน  (๓) อัตถ
จริยา รู้จักเกื้อกูลกัน (๔) สมานัตตตา รู้จักการวางตนสม่ำเสมอและให้เข้ากับคนอื่น โดยหลักธรรมนี้
สามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานและการสมาคมกับบุคคลต่าง ๆ ได้  โดยผ่านพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ อันได้แก่ ทำตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี ท้ังด้านการงานและส่วนตัว ให้ความคุ้นเคยเป็นกันเอง
และสนใจในทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอื่นชมเชย และสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาท่ี
ทำงานดีและประพฤติดีและจัดให้มีการฝึกอบรมประชุมสัมมนา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความรู้
และสำนึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

 
สรุป การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

พบว่า กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี       

มีองค์ประกอบครบถ้วนตามตัวแบบ SMCR Model ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) 

กล่าวคือ ผู้ส่งสาร (Source) ในท่ีนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีความรู้ ประสบการณ์ในการส่ือสารท่ีดี 

ประกอบกับการความสนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ต้องขังเกิดความสนใจ ประกอบกับตัวสาร 

(Message) ท่ีสามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ต้องขังมีความคิดตาม ให้เกิดความรู้สึกรับรู้ข่าวสาร

การเมืองท่ัวไปและในส่วนของช่องทางในการส่ือสาร (Channels) เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีช่องทางส่ือสาร

ทางการพูดหรือประชาสัมพันธ์กับผู้ต้องขังตามเสียงตามสายและการพูดในกลุ่มย่อยๆ และสุดท้ายคือ 

ผู้รับสาร (Receiver) แม้จะมีความหลากหลายทางด้าน อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาต้องโทษและ

ช้ันของผู้ต้องขัง แต่ผู้รับสารก็มีทัศนคติในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองท่ัวไปท่ีตรงกัน ประกอบกับ

เนื้อความของสารท่ีมีความเป็นปัจจุบัน คือ กล่าวถึงสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีได้

เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นพื้นฐาน ผู้รับสารจะเกิดความ

เข้าใจจนนำไปสู่การมีสำนึกหรืออุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน 

ท้ายท่ีสุดการส่ือสารทางการเมืองท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังถือเป็นการสร้าง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท่ัวไปให้กับผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษและพร้อมท่ีกลับเข้าสู่สังคม  

 
 
 

 
105นิตรีญา สน่ันเมือง, หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สังควัตถุ 4 , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕).หน้า ๕. 



๗๑ 
 

ตารางที่ ๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้องตามนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการและแหล่งท่ีมา แนวคิดหลัก 
สุภาภรณ์ ต่ิงอินทร์  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ๒๕๕๓) 
“กลยุทธ์การส่ือสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ี

เคยดำรงตำแหน่งกำนัน” 
ทางการส่ือสารให้ เป็น ท่ีรู้ จักและจดจำได้ง่าย 

ภายหลังการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แล้ว ผู้
ท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกำนันมาก่อนได้ใช้การส่ือสาร 
เพื่อส่ือสารให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 

วิชาญ จำปาขาว 
(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,2550) 

กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีองค์ประกอบตามตัวแบบ 
SMCR Model ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) 

พันเลิศ พัฒนาดี 
(๒๕๕๔, หน้า ๒๓๙) 

การส่ือสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์และนัย
ทางการเมืองท่ีถูกใช้ในการเล่ือนไหวทางการเมืองของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา  
(บทความวิจัย, 2546) 

“ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ต่อมาตรการ
ควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี
เรือนจำกลางคลองเปรม” 

เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าปัญหา
ด้านบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถควบคุมและ
ดูแลผู้ต้องขังได้อย่างท่ัวถึง ปัญหาปริมาณผู้ต้องขังมาก
ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังลดลง 

นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ 
(2561, หน้า 1159) 

การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังใน
ประเทศไทย สภาพการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย 
กลุ่มเรือนจำประเภทเรือนจำจังหวัดมีดัชนีความวิกฤต
โดยเฉล่ียสูง 

สมหมาย บัวจันทร์,พันตรี 
(๒๕๕๑, หน้า ก) 

การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจใน การ
ให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสมานัตตา 

นิตรีญา สนั่นเมือง 
(๒๕๔๖, หน้า ๕) 

การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
สังคหวัตถุ ๔ นำมาประยุกต์กับการทำงานและการ
สมาคมกับบุคคล 

 
 
 



๗๒ 
 

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ

จังหวัดปทุมธานี ” โดยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ                   
“ทฤษฎีการส่ือสาร ของเดวิด เค เบอร์โล (David K.Berlo, ๑๙๖๐ )” ซึ่งกระบวนการส่ือสารนี้อาจเรียก
ท่ัวไปว่า SMCR Model ตามแบบจำลอง ๔ ด้าน ดังนี1้06  

 

              ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 

   (Independent Variables)                           (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
106David K. Berlo, The Process of Communication: An Introduction to Theory and 

Practice, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1996), p. 45. 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๘ รูป  /คน  

 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
- ทาน  
- ปิยวาจา  
- อัตถจริยา  
- สมานัตตตา  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาต้องโทษ 
- ช้ันของผู้ต้องขัง 
 
 

การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำ 
ที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

(ข่าวสารด้านการเมืองปัจจุบัน) 
ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

 
- ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
- ด้านสาร (Message) 
- ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
- ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

 

 



   

 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจยั 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามลำดับดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำ

จังหวัดปทุมธานี” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Miced Methods Researclh) โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  
 
3.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

3.๒.๑ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร (Population)  
ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 1,900 คน๑ 
๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 331 คน ผู้วิจัยกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ดังนี้ 

 
๑เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง วันที่ 12 เมษายน 2562, 

(อัดสำเนา).  



๗๔ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากผู้ต้องขังชาย 
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 1,900 คน ท่ีได้จากสูตรของ Taro Yamane ระดับความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได้เท่ากับ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
 
 

โดย N =  จำนวนประชากรท้ังหมด 
 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท้ังหมด 1,900 คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 
  

𝑛 =
1900

1 + 1900(0.05)2
 

 

 𝒏 =
1900

1+4.75
 

 

𝒏 =
1900

5.75
 

 

                                                            𝒏 = 330.43 

 
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 331 คน 
 

3) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เลือกสุ่มอย่างง่าย  เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัย
พยายามเก็บตัวอย่างเท่าท่ีจะทำได้ตามท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับความร่วมมือ ตัวอย่างท่ีได้จึงเป็นกรณีท่ี
เผอิญหรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานท่ีหรือตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวตามจำนวนท่ีต้องการ 

 
 
 
 
 
 

2)(1 eN

N
n

+
=



๗๕ 

3.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 8 คน 
ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่ือสารกับผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 

๑) นายมนตรี หนูดำ หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  
๒) นายสมศักดิ์ วงศ์ไทย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง  
๓) นายสุรพล ปิ่นทอง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง  
๔) นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  
๕) นายจารุพัฒน์ วรรณทวี อนุศาสนาจารย์  
๖) นายพงศักดิ์ บูชาพันธ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษา  
๗) ผู้ต้องขังช้ันเย่ียม จำนวน ๑ คน  
8) ผู้ต้องขังช้ันดีมาก จำนวน 1 คน 
 

3.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
3.3.1 แบบสอบถาม 
การศึกษาวิ จัยครั้ งนี้ ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถาม

เกี่ยวกับ อายุ,การศึกษา,ระยะต้องโทษและช้ันผู้ต้องขัง  
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยได้กำหนดให้ผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม ทำเครื่องหมาย (√) ลงใน
ช่องปริมาณความคิดเห็นท่ีผู้ตอบเห็นว่าตรงกับตนเองเพียงระดับเดียวจาก 5 ระดับ (Rating Scale) ท้ัง ๔ 
ด้าน จำนวน 16 ข้อ คือ 

 1) ด้านผู้ส่งสาร จำนวน ๔ ข้อ 
 2) ด้านสาร จำนวน ๔ ข้อ 
 3) ด้านช่องทางการส่งสาร จำนวน ๔ ข้อ 
 ๔) ด้านผู้รับสาร จำนวน ๔ ข้อ 
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการส่ือสาร
ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ลักษณะคำถามปลายเปิด 

โดยคำถามในตอนท่ี ๒ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert 
Scale) ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ให้คะแนน    ๕  คะแนน 
มาก       ให้คะแนน    ๔  คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน    ๓  คะแนน 
น้อย        ให้คะแนน    ๒  คะแนน 
น้อยท่ีสุด  ให้คะแนน     ๑  คะแนน 

การแปลผล 
ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ แปลผลว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.๓.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ 

ท่ีสร้างไว้  
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity)  โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผู้เช่ียวชาญท้ัง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.อนุภูมิ  โซเกษม   อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.พิเชฐ  ท่ังโต  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 
5. ดร.กาญจนา  ดำจุติ  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 
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เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  
ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้องปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกับผู้ต้องขัง จำนวน 

๓๐ คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๒  ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.872 

๔. นำแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย 

 
3.๓.3 แบบสัมภาษณ์ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำหนดไว้ 
๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 ๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 
 

3.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
 ๒) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับผู้ต้องขังท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 

331 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนำมาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์
ท้ังหมดจำนวน 331 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 ๓) นำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

 
๒Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971), p. 67. 
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3.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

 ๒) ทำการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (Key Informant) เพื่ อ
สัมภาษณ์ตามท่ีกำหนดไว้ 

 ๓) ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔) รวบรวมท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนำเสนอต่อไป 
 
3.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานีต่อผู้ต้องขัง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่
สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบการนำเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถ่ีของผู้ตอบคำถามปลายเปิด ตามลำดับความสำคัญ 
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3.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
๑) นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) นำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจำแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอต่อไป   

 



 

 

บทที่ ๔ 
 

ผลการวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร 2) ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสาร
ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 3) ปัญหา อุปสรรค และมีแนวทางแก้ไข การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง  

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี จำนวน  331 คน จากประชากรท้ังหมดจำนวน 1,900 คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอดังต่อไปนี ้

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์คำถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมี

ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
๔.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อ

ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
4.4 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
๔.5 องค์ความรู้ 

4.5.1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
4.5.2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 331 คน จำแนกตาม 

เพศ อายุ การศึกษา ระดับช้ันของนักโทษเด็ดขาด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 



๘๑ 

ตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 (n=331) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
1. อายุ   

20 – 30 ปี 74 22.4 
31 – 40 ปี 72 21.8 
41 –50 ปี 71 21.5 
51 ปี ขึ้นไป 114 34.4 

รวม 331 100.0 
2. การศึกษา   

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 273 82.5 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 46 13.9 

        ปริญญาตรี 12 3.6 
รวม 331 100.0 

3. ระยะเวลาต้องโทษ   
ต่ำกว่า 1 ปี 18 5.4 
1 ปี – 5 ปี 66 19.9 
5 ปี – 10 ปี 174 52.6 
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 73 22.1 

รวม 331 100.0 
4. ชั้นของนักโทษเด็ดขาด   

ช้ันเย่ียม 13 3.9 
ช้ันดีมาก 21 6.3 
ช้ันดี 148 44.7 
ช้ันกลาง 115 34.7 
ช้ันเลว 14 4.2 
ช้ันเลวมาก 20 6.0 

รวม 331 100.0 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกได้ ดังนี้ 



๘๒ 

อายุ พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ อายุ ๔๑ –5๐ ปี อายุ 31–4๐ ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยท่ีสุดมีอายุ 20-30 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.4 ตามลำดับ 

การศึกษา ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./
ปวช. จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 ตามลำดับ 
 ระยะเวลาต้องโทษ พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาต้องโทษ 5 -
10 ป ีจำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ ระยะเวลาต้องโทษมากกว่า 10 ปีข้ึนไป
จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ ระยะเวลาต้องโทษ 1 – 5 ปี จำนวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.9 และน้อยท่ีสุดคือ ระยะเวลาต้องโทษต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.4 ตามลำดับ 

ระดับชั้น พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับช้ันดี จำนวน 148 คน             
คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือระดับช้ันกลาง จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7, รองลงมา
คือระดับช้ันดีมาก จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3, รองลงมาคือระดับช้ันเลวมาก จำนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 6,รองลงมาคือระดับช้ันเลว จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และน้อยท่ีสุดคือ 
ระดับช้ันเย่ียม จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์คำถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมี
ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห์คำถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้ส่งสาร ๒) ด้านตัว
ข่าวสาร ๓) ด้านช่องทางการส่ือสาร และ ๔) ด้านผู้รับสาร ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

  (n=331) 

การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มี
ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านผู้ส่งสาร 3.94 0.55 มาก 
2. ด้านข่าวสาร 3.90 0.58 มาก 
3. ด้านช่องทางการส่ือสาร 2.80 0.43 ปานกลาง 
4. ด้านผู้รับสาร 2.83 0.43 ปานกลาง 

โดยรวม 3.37 0.43 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.37, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร (x̅=3.94, S.D.=0.55) อยู่ในระดับมาก 
ด้านข่าวสาร (x̅=3.90, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผู้รับสาร (x̅=2.83, S.D.=0.43) 
และด้านช่องทางข่าวสาร (x̅=2.80, S.D.=0.43) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้ส่งสาร 

(n=331) 

ด้านผู้ส่งสาร 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสาร

การเมืองท่ัวไป 
 

3.75 
 

0.60 
 

มาก 
๒. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการใช้ถ้อยคำท่ีน่าสนใจฟังเพราะ

เป็นการให้ความรู้เรื่องข่าวการเมืองท่ัวไป 
 

4.12 
 

0.64 
 

มาก 
๓. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำคอยรับฟังและสามารถสอบถามเรื่อง

เกี่ยวกับการเมือง 
 

4.05 
 

0.77 
 

มาก 
๔. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นกลาง                 

ไม่เอนเอียงไปพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
 

3.81 
 

0.63 
 

มาก 
โดยรวม 3.94 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้ส่งสาร อยู่ในระดับมาก (x̅=3.94, S.D.=0.55) เมื่อจำแนกเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
ได้แก่ ข้อท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการใช้ถ้อยคำท่ีน่าสนใจฟังเพราะเป็นการให้ความรู้เรื่องข่าว

การเมืองท่ัวไป” (x̅=๔.12, S.D.=๐.64) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีเรือนจำคอยรับฟังและ
สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเมือง” (x̅=4.05, S.D.=๐.77) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
ข้อท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมืองท่ัวไป ” (x̅=3.75, 
S.D.=0.60) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

ตารางที่ ๔.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านข่าวสาร 

(n=331) 

ด้านข่าวสาร 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ความชัดเจน ความเข้าใจของข้อความข่าวสารทาง

การเมืองท่ัวไป 
 

3.79 
 

0.86 
 

มาก 
๒. เนื้อหาข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปไม่มีการบิดเบือน 

โดยการพูดคุยส่งต่อกัน 
 

4.10 
 

0.68 
 

มาก 
๓. ข่าวสารมีความเช่ือถือได้ของการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำ 
 

3.84 
 

0.62 
 

มาก 
๔. ความเหมาะสมของข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป เช่น 

ใจความสำคัญและรายละเอียดของตัวข่าวสารท่ีส่ือ
ออกไป 

 
 

3.85 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
โดยรวม 3.90 0.58 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.4 พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านข่าวสาร อยู่ในระดับมาก (x̅=3.90, S.D.=0.58) เมื่อจำแนกเป็นราย
ข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อท่ีว่า “เนื้อหาข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปไม่มีการบิดเบือน โดยการ
พูดคุยส่งต่อกัน” (x̅=4.10, S.D.=0.68) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ความเหมาะสมของข่าวสารทาง
การเมือง” (x̅=3.85, S.D.=0.71) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ความชัดเจน ความ
เข้าใจของข้อความข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป” (x̅=3.79, S.D.=0.86) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

ตารางที่ ๔.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางข่าวสาร 

(n=331) 

ด้านช่องทางข่าวสาร 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. การส่ือสารทางเมืองท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำฟังแล้ว

ไม่มีความยุ่งยาก ฟังได้ใจความท่ีน่าสนใจ 
 

4.04 
 

0.76 
 

มาก 
๒. การส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำสร้างความเข้าใจต่อ

การทำให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือนตามสถานการณ์
จริง 

 
 

4.01 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
๓. การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการ

ถ่ายทอดในลักษณะปกติท่ัวไป 
 

1.75 
 

0.63 
 

น้อยท่ีสุด 
๔. การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ี

เหมาะสมแก่การส่ือสาร 
 

1.41 
 

0.50 
 

น้อยท่ีสุด 
โดยรวม 2.80 0.43 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.5 พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.80, S.D.=0.43) เมื่อ
จำแนกเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า 
“การส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำสร้างความเข้าใจต่อการทำให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือนตาม

สถานการณ์จริง” (x̅=4.04, S.D.=0.76) รองลงมามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยได้แก่ ข้อท่ีว่า “การ
ส่ือสารทางการเมือง ขึ้นอยู่กับโอกาส” (x̅=4.01, S.D.=0.84) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเหมาะสมแก่การ
ส่ือสาร” ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (x̅=1.41, S.D.=0.50) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้รับสาร 

(n=331) 

ด้านผู้รับสาร 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ผู้รับสารมีการนำข่าวสารท่ีได้รับมา ไปพูดคุยเพื่อหา

ข้อมูลเพิ่มเติม 
2.23 0.42 น้อย 

๒. ผู้รับสารมีเวลาท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย 
จนจับใจความสำคัญได้น้อย 

1.70 0.77 น้อยท่ีสุด 

๓. ผู้รับสารมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถซักถาม
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เมื่อมีโอกาส 

3.67 0.79 มาก 

๔. ผู้รับสารมีโอกาสท่ีจะได้มีการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อซักถาม เกี่ยวกับข้อมูลท่ีไม่ เข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำ 

3.72 0.72 มาก 

โดยรวม 2.83 0.43 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.6 พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.83, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็น
รายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสาร

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น” (x̅=3.72, S.D.=0.72) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสารมีความรู้มี
ความเข้าใจและสามารถซักถามเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เมื่อมีโอกาส” (x̅=3.67, S.D.=0.79) มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสารมีเวลาท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับใจความสำคัญได้น้อย” (x̅=1.70, S.D.=0.77) 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

๔.๓  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมี
ต่อกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุ การศึกษา ระยะเวลาต้องโทษ และ
ระดับช้ัน โดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ โดยการ
ทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ ๑ ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน ความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุ โดยรวม 
(n=331) 

 

อาย ุ
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

20 – 30 ปี 74 3.42 0.45 มาก 
31 – 40 ปี 72 3.38 0.46 ปานกลาง 
41 –50 ปี 71 3.00 0.30 ปานกลาง 
51 ปี ขึ้นไป 114 3.54 0.31 มาก 

โดยรวม 331 3.37 0.43 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.7 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมี ต่อ ผู้ ต้องขั ง เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามอายุ  อยู่ ในระ ดับปานกลาง 
(x̅=3.37,S.D.=๐.43)  

 



๘๙ 

ตารางที่ ๔.8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุ 

(n=331) 

การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
SS df MS F Sig. 

1.ด้านผู้ส่งสาร 

 

ระหว่างกลุ่ม 31.67 3 10.56 50.44 .001** 
ภายในกลุ่ม 68.44 327 .21   
รวม 100.10 330    

2.ด้านข่าวสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 21.08 3 7.03 25.91 .001** 
ภายในกลุ่ม 88.70 327 .27   
รวม 109.79 330    

3.ด้านช่องทาง       
การส่ือสาร 

ระหว่างกลุ่ม 10.35 3 3.45 22.08 .001** 
ภายในกลุ่ม 51.07 327 .16   
รวม 61.41 330    

4.ด้านผู้รับสาร ระหว่างกลุ่ม 1.97 3 .66 3.67 .010* 
ภายในกลุ่ม 58.53 327 .18   
รวม 60.50 330    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 36.20 3 12.07 56.67 .001** 
ภายในกลุ่ม 69.62 327 .21   
รวม 105.82 330 10.56   

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐1 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 
     

จากตารางที่ ๔.8 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาต่างกัน การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ระดับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 
 



๙๐ 

ตารางที่ ๔.9 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญ
น้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ โดยรวม 

(n = 331) 

 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.9 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
จำนวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ต้องขังอายุ 20 – 30 แตกต่างกับผู้ต้องขังอายุ 31 – 40 ปี ,ผู้ต้องขังอายุ 31 
– 40 ปีแตกต่างกับผู้ต้องขังอายุ  41 – 50 ปี,ผู้ต้องขังอายุ 41 – 50 ปี แตกต่างกับผู้ต้องขังอายุ 
51 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
สมมติฐานที่ 2 ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

อาย ุ  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51 ปี ขึ้นไป 
x̅ 4.11 4.07 3.49 4.39 

20 – 30 ปี 4.11 - -0.04 -0.62* -0.28 

31 – 40 ปี 4.07  - -0.58* -0.32 

41 –50 ปี 3.49   - -0.90* 

51 ปี ขึ้นไป 4.39    - 



๙๑ 

ตารางที่ ๔.10 แสดงการเปรียบเทียบระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

 

การศึกษา 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 273 4.09 0.56 มาก 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 46 4.10 0.56 มาก 
ปริญญาตร ี 12 3.35 0.36 ปานกลาง 

รวม 331 4.06 0.57 มาก 

 จากตารางที่ ๔.10 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.06, 
S.D.=๐.57) 

ตารางที่ ๔.11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระดับการศึกษา 

(n=331) 

การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
SS df MS F Sig. 

1.ด้านผู้ส่งสาร 

 

ระหว่างกลุ่ม 5.493 2 2.747 9.523 .000* 
ภายในกลุ่ม 94.610 328 .288   
รวม 100.103 330    

2.ด้านข่าวสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.237 2 2.118 6.583 .002* 
ภายในกลุ่ม 105.553 328 .322   
รวม 109.789 330    

3.ด้านช่องทาง       
การส่ือสาร 

ระหว่างกลุ่ม 2.105 2 1.053 5.821 .003* 
ภายในกลุ่ม 59.308 328 .181   
รวม 61.414 330    

4.ด้านผู้รับสาร ระหว่างกลุ่ม .058 2 .029 .157 .854 
ภายในกลุ่ม 60.445 328 .184   
รวม 60.503 330    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.227 2 1.113 6.361 .002* 
ภายในกลุ่ม 57.408 328 .175   
รวม 59.635 330    



๙๒ 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐1 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5  

จากตารางที่ ๔.11 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาต่างกัน การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ระดับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด 
(Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ

ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญ
น้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวม 

(n=331) 
 

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 
อ นุ ป ริ ญ ญ า /
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี 

x̅ 3.38 3.38 2.94 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 3.38 - -0.00 -0.46* 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 3.38  - -0.46* 
ปริญญาตรี 2.94   - 
*มีค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ ๔.12 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ ดังนี้  

ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และอนุปริญญา/ปวส./ปวช.  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5  
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 



๙๓ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ต้องขังท่ีมีกระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระยะเวลาต้องโทษ 
โดยรวม 

(n=331) 
 

ระยะเวลาต้องโทษ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่า 1 ปี 18 3.95 0.12 มาก 
1 ปี – 5 ปี 66 3.87 0.25 มาก 
5 ปี – 10 ปี 174 3.09 0.27 ปานกลาง 
10 ปีขึ้นไป 73 3.41 0.29 ปานกลาง 

โดยรวม 331 3.37 0.43 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.13 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมี ต่อ ผู้ ต้องขั ง เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามอายุ  อยู่ ในระ ดับปานกลาง 

(x̅=3.37,S.D.=๐.43)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ตารางที่ ๔.14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระยะเวลาต้องโทษ 

 (n = 331) 

การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ

จังหวัดปทุมธานี 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผู้ส่งสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 41.325 3 13.775 76.634 .000* 
ภายในกลุ่ม 58.778 327 .180   
รวม 100.103 330    

2. ด้านข่าวสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 52.828 3 17.609 101.092 .000* 
ภายในกลุ่ม 56.961 327 .174   
รวม 109.789 330    

3. ด้านช่องทาง
ข่าวสาร 

ระหว่างกลุ่ม 30.607 3 10.202 108.297 .000* 
ภายในกลุ่ม 30.806 327 .094   
รวม 61.414 330    

4. ด้านผู้รับสาร ระหว่างกลุ่ม 25.725 3 8.575 80.627 .000* 
ภายในกลุ่ม 34.778 327 .106   
รวม 60.503 330    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 36.064 3 12.021 166.776 .000* 
ภายในกลุ่ม 23.570 327 .072   
รวม 59.635 330    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
     

จากตารางที่ ๔.14 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ระดับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
       

 
 



๙๕ 

ตารางที่ ๔.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญ
น้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามระยะเวลาต้องโทษ 
โดยรวม 

(n=331) 

ระยะเวลาต้องโทษ  ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปี – 5 ปี 5 ปี – 10 ปี 10 ปีข้ึนไป 
x̅ 3.95 3.87 3.09 3.41 

ต่ำกว่า 1 ปี 3.95 - -0.08 -0.86* -0.54* 
1 ปี – 5 ปี 3.87  - -0.78* -0.46* 
5 ปี – 10 ปี 3.09   - 0.32 
10 ปีข้ึนไป 3.41    - 
*มีค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ ๔.15 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จำนวน 4 คู่ ดังนี้  

ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ ต่ำกว่า 1 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลา
ต้องโทษ 5 ปี – 10 ปี และระยะเวลาต้องโทษ 10 ปีข้ึนไป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5   

ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ 1 -5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ 
5 ปี – 10 ปี และระยะเวลาต้องโทษ 10 ปีข้ึนไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างรายคู่ 
 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ต้องขังท่ีมีระดับช้ันต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 



๙๖ 

ตารางที่ ๔.16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระดับชั้น โดยรวม 

 
(n=331) 

 

ระยะเวลาต้องโทษ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ช้ันเย่ียม 13 3.63 0.49 มาก 
ช้ันดีมาก 21 3.67 0.46 มาก 
ช้ันดี 148 3.04 0.25 ปานกลาง 
ช้ันกลาง 115 3.60 0.32 มาก 
ช้ันเลว 14 3.96 0.11 มาก 
ช้ันเลวมาก 20 3.48 0.34 ปานกลาง 

โดยรวม 331 3.37 0.43 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.16 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำท่ีมี ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามระดับช้ัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅=3.37,S.D.=๐.43)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตารางที่ ๔.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระดับชั้น 

 (n = 331) 

การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผู้ส่งสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 45.585 5 9.117 54.349 .000* 
ภายในกลุ่ม 54.519 325 .168   
รวม 100.103 330    

2. ด้านตัวข่าวสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 43.131 5 8.626 42.058 .000* 
ภายในกลุ่ม 66.659 325 .205   
รวม 109.789 330    

3. ด้านช่องทาง
ข่าวสาร 

ระหว่างกลุ่ม 18.659 5 3.732 28.368 .000* 
ภายในกลุ่ม 42.754 325 .132   
รวม 61.414 330    

4. ด้านผู้รับสาร ระหว่างกลุ่ม 20.388 5 4.078 33.034 .000* 
ภายในกลุ่ม 40.116 325 .123   
รวม 60.503 330    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 29.762 5 5.952 64.759 .000* 
ภายในกลุ่ม 29.873 325 .092   
รวม 59.635 330    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
     

จากตารางที่ ๔.17 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร
ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ระดับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
       



๙๘ 

ตารางที่ ๔.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญ
น้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามระดับชั้น โดยรวม 

(n=331) 

ระดับชั้น  ช้ันเย่ียม ช้ันดีมาก ช้ันดี ช้ันกลาง ช้ันเลว ช้ันเลวมาก 
x̅ 3.63 3.67 3.04 3.60 3.96 3.48 

ช้ันเย่ียม 3.63 - 0.04 -0.59* -0.03 0.33 -0.15 
ช้ันดีมาก 3.67  - -0.63* -0.07 0.29 0.19 
ช้ันดี 3.04   - 0.56* 0.92* 0.44 
ช้ันกลาง 3.60    - 0.36 -0.12 
ช้ันเลว 3.96     - -0.48* 
ช้ันเลวมาก 3.48      - 
*มีค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ ๔.18 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จำนวน 5 คู่ ดังนี้  

ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันเยี่ยม มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐5   

ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดีมาก มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐5   

ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมี
ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันกลาง ระดับช้ันเลว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5   

ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันเลว มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
ท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันเลวมาก อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.19  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนก
ปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐาน
ท่ี 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test / 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ อายุ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง 

56.67 .001* /  

2 การศึกษา 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง 

6.361 .002* 
/  

3 
ระยะเวลา
ต้องโทษ 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง 

166.776 .000* 
/  

4 ระดับช้ัน 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง 

64.759 .000* 
/  

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.19 พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ การศึกษา ระยะเวลาการต้องโทษ และ
ระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 
 

4.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

 
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทาง

การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากคำถาม
ปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง ดังนี้ 

 
 
 



๑๐๐ 

๔.๔.๑ ด้านผู้ส่งสาร 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้ส่งสาร รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.20  ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้ส่งสาร 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมือง

ท่ัวไป เป็นประจำ 
 

22 
2. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไป

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
 

14 
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับการส่ือสาร

ทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้ส่งสาร ดังนี้คือ 1) 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมืองท่ัวไป เป็นประจำ จำนวน 22 คน                        
2) เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งจำนวน 14 คน 

๔.๔.๒ ด้านข่าวสาร 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านตัวข่าวสาร รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.21  ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป ของข้อความควรมีความชัดเจน สามารถ

ความเข้าใจ 
 

21 
2. ข่าวสารท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ บอกกล่าวเล่ามา มีความเช่ือถือได้ของ

การส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ 
 

11 
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง

ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านตัวข่าวสาร ดังนี้ ปัญหาคือ 1) 



๑๐๑ 

ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป ของข้อความควรมีความชัดเจน สามารถความเข้าใจ จำนวน 21 คน 2) 
ตัวข่าวสารมีความเช่ือถือได้ของการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ จำนวน 11 คน  

๔.๔.3 ด้านช่องทางข่าวสาร 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางข่าวสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.22  ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการถ่ายทอดใน

ลักษณะปกติท่ัวไป ไม่มีการให้ดูข่าวการเมือง 
 

22 
2. การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเหมาะสมแก่การ

ส่ือสาร 
 

10 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางข่าวสาร ดังนี้ ปัญหาคือ 1) 
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติท่ัวไป จำนวน 22 คน 2) 
การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเหมาะสมแก่การส่ือสาร จำนวน 10 คน 

๔.๔.4 ด้านผู้รับสาร 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้รับสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.23  ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ท่ีมีต่อ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้รับสาร 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ผู้รับสารมีการนำข่าวสารท่ีได้รับมา ไปพูดคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม 12 
2. ผู้รับสารมีเวลาท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับใจความ

สำคัญได้น้อย 
 

18 
 



๑๐๒ 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้รับสาร ดังนี้ ปัญหาคือ 1) ผู้รับ
สารมีการนำข่าวสารท่ีได้รับมา ไปพูดคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 12 คน 2) ผู้รับสารมีเวลาท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับใจความสำคัญได้น้อย จำนวน 18 คน 

สรุปได้ว่า ผู้ต้องขังเสนอแนะเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เจ้าหน้าท่ีเรือนจำควรมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมืองท่ัวไปเป็นประจำ เพราะในเรือนจำผู้ต้องขังไม่สามารถติดตามข่าว
การเมืองได้ การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติท่ัวไป ไม่มี
การให้ดูข่าวการเมือง ได้ดูแต่ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป ข้อความข่าวสารควรมีความชัดเจน สามารถ
ทำให้ผู้ต้องขังเข้าใจ ได้ความรู้ แต่ผู้รับสารมีเวลาท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับ
ใจความสำคัญไม่ได้หรือจับใจความได้น้อย 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำท่ีมีต่อกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) สำหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 8 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

4.5.1 ด้านผู้ส่งสาร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านผู้ส่งสาร 
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีจะถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองควรมีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารทางการเมือง พบว่า  
๑. เจ้าหน้าท่ีท่ีจะให้ความรู้เรื่องการเมือง ควรมีการศึกษาเรื่องการเมือง และทำความ

เข้าใจ เรื่องการเมืองให้เข้าใจและถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อท่ีจะนำข่าวสารการเมืองไปส่ือสาร
ให้กับผู้ต้องขังได้รับรู้ รับทราบ โดยท่ีผู้ต้องขังจะได้นำเอาความรู้เรื่องการเมืองเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ใน
ภายหลังพ้นโทษ๑   

๒. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีจะให้ความรู้เรื่องการเมืองควรมีความรู้เรื่องการเมืองเบื้องต้น 
พอสมควรเพื่อท่ีจะเป็นผู้นำสารไปส่ือสารให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และทำให้เข้าใจมาก
ท่ีสุด โดยยึดหลักสังคหวัตถุ เช่น ทาน ปิยวาจา แก่ผู้ต้องขัง๒  

 
๑สัมภาษณ์ นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒สัมภาษณ์ นายสุรพล ปิ่นทอง, เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๐๓ 

๓. เห็นด้วย เจ้าหน้าท่ีเรือนจำควรมีความรู้เรื่องการเมือง ก่อนท่ีจะให้ความรู้เรื่อง
การเมืองท่ัวไป เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รับและเข้าใจเรื่องข่าวสารทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมามากท่ี
ถูกต้อง๓  

๔. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ควรมีความรู้เรื่องข่าสารทางการเมืองการเมือง และศึกษาหา
ความรู้เรื่องข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปอยู่เป็นปัจจุบัน ก่อนท่ีจะนำข่าวสารไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขัง
รับรู้ต่อไป๔  

๕. เจ้าหน้าท่ีท่ีจะเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการเมืองท่ัวไป ควรมีความรู้เรื่องการเมืองอย่างดี 
เพื่อท่ีจะได้นำข่าวสารเรื่องการเมืองท่ัวไป นำไปส่ือสารให้กับผู้ต้องขังได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์๕  

๖. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความรู้เรื่องการเมืองควรมีความรู้และความสนสนใจเรื่องการเมืองเป็น
อย่างมาก ติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน เพราะจะได้ถ่ายทอดให้กับ
ผู้ต้องขังได้รับรู้ต่อไป๖  

๗. เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ ความสนใจ และคอยศึกษาเรื่องข่าวการเมืองปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะได้นำข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังได้รู้และทันเหตุการณ์
การเมือง โดยยึดหลักสังคหวัตถุ เช่น ทาน ปิยวาจา แก่ผู้ต้องขัง๗  

๘. เจ้าหน้าท่ีเรือนจำท่ีจะให้ความรู้เรื่องการเมืองควรศึกษาเรื่องข่าวของการเมืองให้
ถูกต้องและครบถ้วน จะได้ไม่มีการผิดเพี้ยนไปจากของจริง เพราะถ้าศึกษาไม่ถูกต้องอาจนำข่าวสาร
ทางการเมืองท่ัวไป ไปถ่ายทอดท่ีผิด แล้วผู้ต้องขังจะได้รับข่าวสารท่ีผิด๘ 
 สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีจะถ่ายทอดเรื่องข่าวสารทางการเมือง ควรศึกษาข้อมูลข่าวสารด้าน
การเมืองให้เข้าใจ ครบถ้วน และศึกษาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ก่อนท่ีจะนำข้อมูลนั้น ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ต้องขังได้รับรู้ เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และไม่มีการบิดเบือน 
 
 
 
 
 

 
๓สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ วงศ์ไทย, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๔สัมภาษณ์ นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๕สัมภาษณ์ นายจารุพัฒน์ วรรณทวี, อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๖สัมภาษณ์ นายพงศักด์ิ บูชาพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๗สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นเย่ียม, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๘สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นดีมาก, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๐๔ 

ตารางที่ ๔.๒4 ตารางสรุปความถ่ีจำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านผู้ส่งสาร 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ใหสั้มภาษณ์ 
ความถ่ี คน 

ทำความเข้าใจทางการเมือง เพื่ อท่ีจะนำ
ข่าวสารการเมืองไปส่ือสารให้กับผู้ต้องขัง
ได้รับรู้ รับทราบ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ เช่น 
ทาน ปิยวาจา แก่ผู้ต้องขัง 

๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

 
4.5.2 ด้านข่าวสาร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านข่าวสาร 
ท่านคิดว่าข่าวสารทางการเมืองมีความสำคัญต่อผู้ต้องขัง พบว่า 
1. ข่าวสารทางการเมืองมีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง เพื่อท่ีผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษหรือยังไม่

พ้นโทษจะได้มีความรู้หรือรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้างนอก เพื่อท่ีจะได้ไม่ถูกผู้อื่น ชักชวนไปฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง๙  

2. ข่าวสารทางการเมืองมีความสำคัญต่อผู้ต้องขัง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รู้เหตุการณ์
บ้านเมือง จะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ว่าสถานการณ์ข้างนอก ณ เวลานี้ เกิดอะไรขึ้น เพื่อท่ีเป็นข้อมูล
พื้นฐานเรื่องการเมืองภายหลังพ้นโทษ๑๐  

3. ข่าวสารทางการเมืองอาจมีความสำคัญต่อผู้ต้องขังสำหรับบางคน เพราะผู้ต้องขัง   
บางคนอาจไม่สนใจเรื่องของการเมือง และบางคนอาจสนใจเรื่องของการเมือง ผู้ต้องขังท่ีสนใจอาจ
เป็นข้อมูลท่ีผู้ต้องขังคนนั้นต้องการ๑๑  

4. ข่าวสารการเมืองมีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังจะได้รับรู้ว่าข่าวสาร
การเมืองข้างนอกเป็นอย่างไร เช่น พรรคไหรมีนโยบายอย่างไร พรรค ไหนชนะการเลือกต้ัง                       
ใครเป็นนายก เป็นต้น๑๒  

5. ข่าวสารทางการเมืองมีควรจำเป็นต่อผู้ต้องขัง เนื้อหาข่าวสารควรศึกษา กล่ันกรอง 
ให้เรียนร้อยก่อน ควรให้ผู้ต้องขังได้รับทราบข่าวการเมืองบ้าง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รู้เหตุการณ์
บ้านเมือง ว่าเป็นอย่างไร๑๓  

 
๙สัมภาษณ์ นายมนตรี หนูดำ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๑๐สัมภาษณ์ นายสุรพล ปิ่นทอง, เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 

2563.  
๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ วงศ์ไทย, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๑๒สัมภาษณ์ นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๑๓สัมภาษณ์ นายจารุพัฒน์ วรรณทวี, อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.    



๑๐๕ 

6. เนื้อหาข่าวสารทางการเมืองมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้ทราบว่า
เหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเป็นอย่างไร จะได้รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และเนื้อหาต้องเป็นความจริง
ไม่มีการบิดเบือน๑๔  

7. ข่าวสารทางการเมือง ผู้ต้องขังควรท่ีจะได้ทราบถึงข่าวการเมืองเบื้องต้น เพื่อท่ี
ผู้ต้องขังท่ีจะพ้นโทษจะได้นำความรู้เบ้ืองต้นนั้นไปปรับใช้หรือไว้เป็นพื้นฐานในการรับฟังข่าวสารจาก
ผู้อื่น๑๕  

8. เนื้อหาข่าวสารทางการเมืองมีความจำเป็นสำหรับผู้ต้องขัง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้มี
ความรู้เรื่องข่าวสารการเมืองเบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการพูดคุยหรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
ภายหลังพ้นโทษ๑๖ 
 สรุปได้ว่า ตัวข่าวสารทางการเมือง เนื้อหา มีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง เพื่อท่ีผู้ต้องขังท่ีจะ
พ้นโทษจะได้นำความรู้เบ้ืองต้นนั้นไปปรับใช้หรือไว้เป็นพื้นฐานในการรับฟังข่าวสารจากผู้อื่น จะได้มี
ความรู้หรือรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้างนอก เพื่อท่ีจะได้ไม่ถูกผู้อื่น ชักชวนไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 

ตารางที่ ๔.๒5 ตารางสรุปความถ่ีจำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านตัวข่าวสาร 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ความถ่ี รูปหรือคน 

ข่าวสารทางการเมือง ควรมีเนื้อหา มีความ
จำเป็นตามท่ีผู้ต้องขังต้องการ เพื่อท่ีจะได้
ความรู้เบ้ืองต้นไปปรับใช้ในสังคม 

๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

 
4.5.3 ด้านช่องทางข่าวสาร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านช่องทางข่าวสาร 
ท่านคิดว่าช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองมีความจำเป็นต่อการส่ือสารระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีกับผู้ต้อง พบว่า 
1. ช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองมีความจำเป็นต่อการส่ือสารทางการเมืองให้กับ

ผู้ต้องขัง เพราะเป็นช่องทางท่ีจะส่ือสารเรื่องการเมืองให้กับผู้ต้องขังได้รับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ท่ัวไป๑๗  

 
๑๔สัมภาษณ์ นายพงศักด์ิ บูชาพันธ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๑๕สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นเย่ียม, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๑๖สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นดีมาก, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๑๗สัมภาษณ์ นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๐๖ 

2. เจ้าหน้าท่ีควรมีช่องทางการส่ือสารให้กับผู้ต้องขังรับรู้เรื่องข่าวสารทางการเมือง
หลายๆ แบบหลายช่องทาง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รับรู้ข่าวการเมืองท่ัวไปว่าเกิดสถานการณ์ หรือความ
เป็นมาเป็นไปย่างไร๑๘  

3. ช่องทางการส่ือสารมีความสำคัญเพราะบางโอกาสไม่มีโอกาสและเวลาน้อยทำให้การ
ส่ือสารข่าวการเมืองให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ไม่เพียงพอ๑๙  

4. ช่องทางการส่ือสารควรมีหลายช่องทาง และมีเวลาในการส่ือสารข่าวสารทางการ
เมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ข่าวสารทางการเมือง๒๐  

5. ช่องทางการส่ือสารทางการเมือง ควรมีหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย โทรทัศน์              
แผ่นพับ ส่ือส่ิงพิมพ์๒๑  

6. ควรมีช่องทางท่ีจะให้ผู้ต้องขังได้ทราบข่าวสารทางการเมือง หลากหลายช่องทาง 
เพื่อท่ีการรับรู้ข่าวสารจะได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์๒๒  

7. ช่องทางการส่ือสาร มีความสำคัญ เพราะช่องทางท่ีจะรับรู้ข่าวสารน้อยมาก เพราะถูก
ปิดกั้นทางระเบียบ๒๓  

8. ช่องทางการส่ือสารมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางท่ีจะถ่ายทอดให้
ผู้ต้องขังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเมืองปัจจุบัน๒๔ 

สรุปได้ว่า ช่องทางการส่ือสารมีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง ควรมีช่องทางการส่ือสารท่ี
หลายๆ แบบหลายช่องทาง หาโอกาสและเวลาในการส่ือสาร เพราะช่องทางในการส่ือสารให้ผู้ต้องขัง
ได้รับทราบข่าวสารทางการเมือง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างไร                  
จะได้รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ตารางที่ ๔.๒6 ตารางสรุปความถ่ีจำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านช่องทางข่าวสาร 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ใหสั้มภาษณ์ 
ความถ่ี คน 

ช่ อ งท างก าร ส่ื อสารท างก าร เมื อ ง เป็ น
ส่ิงจำเป็นในการส่ือสาร ให้กับผู้ต้องขังรับรู้
ข่าวสารทางการเมือง  

๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

 

 
๑๘สัมภาษณ์ นายสุรพล ปิ่นทอง, เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 

2563. 
๑๙สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ วงศ์ไทย, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒๑สัมภาษณ์ นายจารุพัฒน์ วรรณทวี, อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒๒สัมภาษณ์ นายพงศักด์ิ บูชาพันธ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒๓สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นเย่ียม, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๒๔สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นดีมาก, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๐๗ 

4.5.4 ด้านผู้รับสาร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านผู้รับสาร 
ท่านคิดว่าผู้ต้องขังท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีการนำเอาข้อมูลไปรับใช้ภายหลัง

พ้นโทษ พบว่า  
1. ข่าวสารทางการเมืองท่ีผู้ต้องขังได้รับอาจนำไปปรับใช้ได้ไม่มากก๊น้อย เพราะว่า

ทัศนคติส่วนบุคคลไม่เหมือนกัน๒๕  
2. ผู้ต้องขังบางคนอาจนำความรู้เรื่องการเมืองไปปรับใช้หรือไปพูดคุยกับผู้อื่น ถ้ามีการ

เสวนากันเรื่องการเมือง๒๖  
3. ผู้ต้องขังบางคนอาจนำเอาความรู้ เรื่องการเมืองท่ีได้รับ ไปซักถามพูดคุยกับ

บุคคลภายนอกภายหลังพ้นโทษ เกี่ยวกับเรื่องการเมือง๒๗  
4. ข่าวการเมืองท่ีผู้ต้องขังได้รับอาจมีประโยชน์กับผู้ต้องขังเล็กน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับ

สถานการณืท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบุคคล๒๘  
5. ผู้ต้องขังอาจนำเอาความรู้เรื่องข่าวสารทางการเมืองเบ้ืองต้นไปซักถามกับผู้อื่นว่าถาม

ถึงความเป็นจริงว่า ท่ีได้รับฟังมา เป็นความจริงหรือไม่๒๙  
6. ผู้ต้องขังบางรายอาจนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้หรือนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 

และนำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีสนใจของแต่ละบุคคล๓๐  
7. ผู้ต้องขังอาจนำข้อมูลท่ีได้รับไปสอบถามญาติพี่น้อง ว่าข่าวสารท่ีได้รับมานั้นมีความ

จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด๓๑  
8. ผู้ต้องขังบางคนอาจนำข้อมูลท่ีได้รับไปสืบค้นเพิ่มเติม ภายหลังพ้นโทษในประเด็นท่ี

บุคคลนั้นสนใจ๓๒ 
สรุปได้ว่า ข่าวสารทางการเมืองท่ีผู้ต้องขังได้รับอาจนำไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบุคคล และทัศนคติส่วนบุคคล อาจนำข่าวสารการเมืองไปปรับใช้
หรือไปพูดคุยกับผู้อื่น ไปซักถามพูดคุยกับบุคคลท่ีได้รับฟังมาว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

 
 
 

 
๒๕สัมภาษณ์ นายมนตรี หนูดำ} นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 18 กุมภาพันธ์ 2563  
๒๖สัมภาษณ์ นายสุรพล ปิ่นทอง, เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 

2563.  
๒๗สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ วงศ์ไทย, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563  
๒๘สัมภาษณ์ นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563 
๒๙สัมภาษณ์ นายจารุพัฒน์ วรรณทวี, อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๓๐สัมภาษณ์ นายพงศักด์ิ บูชาพันธ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๓๑สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นเย่ียม, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๓๒สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังชั้นดีมาก, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๑๐๘ 

ตารางที่ ๔.๒7 ตารางสรุปความถ่ีจำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านผู้รับสาร 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ใหสั้มภาษณ์ 
ความถ่ี คน 

ผู้ ต้องขั งอาจนำความรู้ เรื่องข่าวสารทาง
การเมื อง ไปรับ ใช้และซักถามหาข้อมู ล
เพิ่มเติมภายหลังพ้นโทษ 

๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากสอบถามและจาก
การสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ 4.1 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร พบว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการใช้ถ้อยคำในการส่ือสารทางการเมืองมี
ถ้อยคำท่ีน่าสนใจฟัง สามารถสอบถามเรื่องการเมืองท่ัวไปท่ีถ่ายทอดส้ินสุดและเปิดโอกาสให้ซักถาม
ในเรื่องของการเมืองท่ีไม่เข้าใจ ในการถ่ายทอด และถ่ายทอดออกมาในลักษณะท่ีมีเนื้อความข่าวสาร
ท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหนา้ทีเ่รือนจ ากับผูต้อ้งขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 

ด้านผู้ส่งสาร

- การใช้ถ้อยค าที่
น่าสนใจ  ฟัง
- สามารถสอบถามเรื่อง
เกี่ยวกับการเมือง
- การให้ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเป็นกลาง 
- ศึกษาข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
- มีความรู้ ความควรไม่
ควรในการให้ข้อมูล

ด้านข่าวสาร

- ข่าวสารทางการเมือง  
ท่ัวไปไม่มีการบิดเบือน 
- ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
รายละเอียดของข่าวท่ี
สื่อ
- ข่าวสารมีความเช่ือถือ
ได้
- รู้เท่าทันเหตุการณ์ 
- เ น้ือหาข่าวสารควร
ศึกษาและกลั่นกรอง 

ด้านช่องทางข่าวสาร
- การสื่อสารทางเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า

- ข้อมูลข่าวสารตาม
สถานการณ์

- มีการถ่ายทอดใน
ลักษณะพูดคุย 

- สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตาม
สาย

- เพิ่มช่องทางและเปิด
โอกาส

ด้านผู้รับสาร
- ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม

- มีความรู้ความเข้าใจใน
ข่าวสาร

- น าข่าวสารท่ีได้รับไป
พูดคุยหาข้อมูลเพิ่มเติม

- น าความรู้ไปใช้หลังพ้น
โทษ

- ปรับทัศนคติเมื่อพ้น
โทษ



๑๑๐ 

ด้านตัวข่าวสาร พบว่า ข่าวสารทางการเมืองท่ีเจ้าหน้าท่ีนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขัง   
ตัวข่าวสารไม่มีการบิดเบือน เนื่องจากได้นำมาเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าท่ีคนอื่น เนื้อความข่าวสารส่วน
สำคัญจะตรงกันกับทุกคนท่ีได้ถ่ายทอดออกไป ตัวข่าวสารท่ีถ่ายทอดออกไปมีรายละเอียด ความ
เหมาะสม ช่วงเวลา ท่ีพอดีและเนื้อข่าวสารสามารถเช่ือถือได้ 

ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจำได้ส่ือสารกับผู้ต้องขัง มี
หลากหลายช่องทาง เช่น พูดคุยส่วนตัว พุดคุยหน้าแถว พูดผ่านเสียงตามสาย ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น ทำ
ให้ผู้ต้องขังสามารถได้รับข่าวสารด้านการเมืองท่ัวไป ได้หลายวิธี ช่องทาง และสามารถสืบค้าหาข้อมูล
เพิ่มตาม ในส่ิงท่ีสงสัยหรือไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา  

ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้ต้องขังท่ีได้รับข่าวสารทางการเมืองจากการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี
สามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามในส่ิงท่ีไม่เข้าใจกับสถานณ์การณ์นั้นๆ ได้ตลอดเวลา และ
สามารถนำความรู้เรื่องการเมืองท่ีได้รับนำไปเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการพูดคุย เสวนาในเรื่องของ
การเมืองท่ัวไปกับผู้อื่นได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากสอยถามและสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์จริง 
ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๒ 
 

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากแผนภาพท่ี 4.2 แสดงองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการสังเคราะห์จากงานวิจัยสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

- เจ้าหน้าท่ีเรือนจำเป็นผู้รู้จักการให้ เป็นตัวแทนในการสงเคราะห์ช่วยเหลือนำความรู้เรื่อง
การเมืองท่ัวไปเข้าไปถ่ายทอด ให้กับผู้ต้องขังได้รับรู้เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง 

- เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ มีนำความรู้เป็นความจริงท่ีเป็นปัจจุบัน เข้าไปถ่ายทอด โดยใช้ถ้อยคำท่ี
ไพเราะ อ่อนหวาน ชวนฟัง เพื่อท่ีผู้ต้องขังท่ีรับฟังจะได้มีการใส่ใจฟังในการถ่ยทอดของผู้ต้องขัง 

- เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เป็นตัวกลาง ในการนำสารทางเมือง มีการเสียสละทุ่มเทแรงกายเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการนำข่าวสารการเมืองท่ัวไปเข้าไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขัง 

การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าทีเ่รือนจ า

กับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี

การเป็นสื่อกลาง

ในการน าสารทางการเมือง

ให้ความรู้ ให้โอกาส

รู้จักการให้
การให้ความรู้เรื่องการเมือง 

ให้ความเข้าใจ

ทันเหตุการณ์

การเป็นกลาง

ในการน าสารไปให้ความรู้

ความจริงที่เป็นปจัจุบนั
การใช้ถ้อยค าวาจาในการส่ือสาร

ท่ีเป็นจริง



๑๑๒ 

- เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นผู้ท่ีนำส่ือหรือ
ข่าวสารการเมืองเข้าไปถ่ายทอด ด้วยการปฏิบัติตัวเป็นกลาง ไม่มีการเอนเอียง และบิดเบือนของ
ข่าวสาร สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

 



บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขัง
ต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ3) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Research Method) โดยประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Study) จากผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนท้ังหมด 331 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นท้ังปลายเปิด และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อย
ละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการ ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุป 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.4 การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5  
ระยะเวลาต้องโทษ 5 -10 ปี จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ผู้ต้องขังระดับช้ันดี จำนวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ตามลำดับ 
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ ต้องขังต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅=3.37, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดั งนี้  ด้ าน ผู้ ส่งสาร (x̅=3.94, S.D.=0.55) อยู่ ในระ ดับมาก  ด้านข่าวสาร (x̅=3.90, 
S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผู้รับสาร (x̅=2.83, S.D.=0.43) และด้านช่องทางข่าวสาร 
(x̅=2.80, S.D.=0.43) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 



๑๑๔ 
 
 ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (x̅=3.94, S.D.=0.55) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า 
“เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการใช้ถ้อยคำท่ีน่าสนใจฟังเพราะเป็นการให้ความรู้เรื่องข่าวการเมืองท่ัวไป”  

(x̅=๔.12, S.D.=๐.64) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีเรือนจำคอยรับฟังและสามารถสอบถาม

เรื่องเกี่ยวกับการเมือง” (x̅=4.05, S.D.=๐.77) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า 

“เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมืองท่ัวไป” (x̅=3.75, S.D.=0.60) 
ตามลำดับ 
 ด้านข่าวสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (x̅=3.90, S.D.=0.58) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ข้อท่ีว่า “เนื้อหาข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปไม่มีการบิดเบือน โดยการพูดคุยส่งต่อกัน” 

(x̅=4.10, S.D.=0.68) รองลงมาได้แก่  ข้อท่ีว่า “ความเหมาะสมของข่าวสารทางการเมือง” 
(x̅=3.85, S.D.=0.71) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ความชัดเจน ความเข้าใจของ

ข้อความข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป” (x̅=3.79, S.D.=0.86) ตามลำดับ 
 ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.80, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อโดย
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “การส่ือสารของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำสร้างความเข้าใจต่อการทำให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือนตามสถานการณ์จริง” 

(x̅=4.04, S.D.=0.76) รองลงมามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยได้แก่ ข้อท่ีว่า “การส่ือสารทางการเมือง 
ขึ้นอยู่กับโอกาส” (x̅=4.01, S.D.=0.84) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ได้แก่ ข้อท่ีว่า “การส่ือสารทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเหมาะสมแก่การส่ือสาร” ค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับน้อย (x̅=1.41, S.D.=0.50) ตามลำดับ 
 ด้านผู้รับสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.83, S.D.=0.43) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสารมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น” (x̅=3.72, S.D.=0.72) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสารมีความรู้มีความเข้าใจและ

สามารถซักถามเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เมื่อมีโอกาส” (x̅=3.67, S.D.=0.79) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู้รับสารมีเวลาท่ีได้รับข้อมูล

ข่าวสารทางการเมืองน้อย จนจับใจความสำคัญได้น้อย” (x̅=1.70, S.D.=0.77) ตามลำดับ 
 
 



๑๑๕ 
 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ การศึกษา ระยะเวลาการต้องโทษ และระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ ๑ ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 สมมติฐานที่ 2 ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาการต้องโทษต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาการต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันต่างกัน มีการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
พบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

 5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ข้อเสนอแนะของผู้ต้องขังต่อ ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนี้คือ 1) เจ้าหน้าท่ีเรือนจำควร
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการเมืองท่ัวไป เป็นประจำ จำนวน 22 คน 2) เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
มีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจำนวน 14 คน 

 



๑๑๖ 
 

ด้านข่าวสาร พบว่าผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ปัญหาคือ 1) ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป 
ของข้อความควรมีความชัดเจน สามารถความเข้าใจ จำนวน 21 คน 2) ตัวข่าวสารมีความเช่ือถือได้
ของการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ จำนวน 11 คน  

ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ปัญหาคือ 1) การส่ือสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติท่ัวไป  จำนวน 22 คน 2) การส่ือสาร
ทางการเมืองท่ัวไป ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเหมาะสมแก่การส่ือสาร จำนวน 10 คน 

ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้ต้องขังผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ปัญหาคือ 1) ผู้รับสารมีการนำข่าวสารท่ี
ได้รับมา ไปพูดคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 12 คน 2) ผู้รับสารมีเวลาท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองน้อย จนจับใจความสำคัญได้น้อย จำนวน 18 คน 

 
5.1.5 สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี  พบข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีจะถ่ายทอดเรื่องข่าวสารทางการเมือง ควรศึกษา
ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองให้เข้าใจ ครบถ้วน และศึกษาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ก่อนท่ีจะนำข้อมูลนั้น 
ไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังได้รับรู้ เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และไม่มีการบิดเบือน 

ด้านข่าวสาร สรุปได้ว่า ตัวข่าวสารทางการเมือง เนื้อหา มีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง เพื่อท่ี
ผู้ต้องขังท่ีจะพ้นโทษจะได้นำความรู้เบ้ืองต้นนั้นไปปรับใช้หรือไว้เป็นพื้นฐานในการรับฟังข่าวสารจาก
ผู้อื่น จะได้มีความรู้หรือรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้างนอก เพื่อท่ีจะได้ไม่ถูกผู้อื่น ชักชวนไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ด้านช่องทางข่าวสาร สรุปได้ว่า ช่องทางการส่ือสารมีความจำเป็นต่อผู้ต้องขัง ควรมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลายๆ แบบหลายช่องทาง หาโอกาสและเวลาในการส่ือสาร เพราะช่องทางใน
การส่ือสารให้ผู้ต้องขังได้รับทราบข่าวสารทางการเมือง เพื่อท่ีผู้ต้องขังจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ทางการ
เมืองเป็นอย่างไร จะได้รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ด้านผู้รับสาร สรุปได้ว่า ข่าวสารทางการเมืองท่ีผู้ต้องขังได้รับอาจนำไปปรับใช้ได้ไม่มากก็
น้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบุคคล และทัศนคติส่วนบุคคล อาจนำข่าวสารการเมือง
ไปปรับใช้หรือไปพูดคุยกับผู้อื่น ไปซักถามพูดคุยกับบุคคลท่ีได้รับฟังมาว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 
๕.๒ อภปิรายผล 

5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังในการตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับเหตุบ้านการเมือง และเรือนจำสนับสนุนการให้ผู้ต้องขังได้มีการติดตามการเมืองการปกครอง
ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุม
ผู้ต้องขังในประเทศไทย กลุ่มเรือนจำประเภทเรือนจำจังหวัดมีดัชนีความวิกฤตโดยเฉล่ียสูง ท่ีสุด กลุ่ม
เรือนจำประเภททัณฑสถานมีดัชนีความวิกฤติโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาแบ่งตามเขตการบริหาร
เรือนจำ พบว่าเขตการบริหารท่ี 10 มีดัชนีความวิกฤติน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม 
อาเซียนพบว่าประเทศไทยมีดัชนีความวิกฤติในเกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย สำหรับแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทยในเชิงนโยบาย
ท่ีสำคัญ คือ การทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังระบบ การใช้มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำ แนวทางในเชิงการ
จัดการ คือ การพัฒนาระบบการ จำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ระบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย การปรับปรุง โครงสร้างเรือนนอนและสร้างเรือนนอนขึ้นใหม่๑ 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการใช้ถ้อยคำท่ีน่าสนใจฟังเพราะ
เป็นการให้ความรู้เรื่องข่าวการเมืองท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีเรือนจำคอยรับฟังและสามารถสอบถามเรื่อง
เกี่ยวกับการเมือง และเจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา ได้วิจัยเรื่อง 
“ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี
เรือนจำกลางคลองเปรม” พบว่า เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีมีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การ
ทำงานภายในเรือนจำท่ีต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไข
ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ส่วนความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติ การควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟู พ.ร.บ.
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟู ๒ 

 
๑ นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุม

ผู้ต้องขังในประเทศไทย” , วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561): 
1159. 

๒ธีรพงศ์  พงษ์ศิริเดชา, “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม” , บทความวิ จัย , (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).  



๑๑๘ 
 

ด้านข่าวสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำให้ข้อมูลช่าวสารท่ีมีเนื้อหา 
ข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปไม่มีการบิดเบือน โดยการพูดคุยส่งต่อกัน จากเจ้าหน้าท่ีเรือนจำไปยัง
ผู้ต้องขัง การเมืองจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้ง เมื่อคนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้ ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีเรือนจำจึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
เพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจและการใช้อำนาจ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การสำรวจ
และรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นโดยตรงและจากผู้ต้องขังซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ จำปาขาว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทาง
การเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการ
เลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐” ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามตัวแบบ SMCR Model กล่าวคือ ผู้
ส่งสาร (Source) ในท่ีนี้ คือ แกนนำมีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี ประกอบกับ
การมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางทำให้การส่ือสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าวให้
ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้ ประกอบกกับตัวสาร (Message) ท่ีสามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ฟัง
ให้เกิดความรู้สึกร่วมกับกลุ่มและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความ
เป็นปึกแผ่นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างเป็นระบบอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการระดมมวลชน และจัดการ
กับมวลชนท่ีมีจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องและในส่วนของช่องทางในการส่ือสาร (Channels) นั้น 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีช่องทางส่ือสารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การปราศรัย
บนเวที ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ และส่ือโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งส่ือเหล่านั้นช่วยให้การเผยแพร่ตัวสาร
ออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผลิตซ้ำตัวสารของกลุ่มออกมาได้ตลอดเวลา ช่องทางในการ
ส่ือสารเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกทางการเมือง ๓  

ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า การส่ือสารทางเมืองท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำฟังแล้วไม่มีความยุ่งยาก ฟังได้ใจความท่ีน่าสนใจ การส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำสร้างความ
เข้าใจต่อการทำให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือนตามสถานการณ์จริง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสท่ี
เหมาะสมแก่การส่ือสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา ประเสริฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ส่ือสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ศึกษาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙” ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ เนื้อหา หรือ
สารท่ีส่ือสารออกมาจากรายการสามารถแบ่งได้ ๒ ลักษณะ คือ เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การขับเคล่ือน

 
๓วิชาญ จำปาขาว, “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษา

กรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารการเมือง, 
(วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, 2555). 



๑๑๙ 
 
ภารกิจทางการเมือง ได้แก่ การระบุปัญหาของประเทศ การช้ีแจงเจตนารมณ์ทาง การเมือง การให้
ภาพการปกครองในอุดมคติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง ๆ และ 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขจัดอุปสรรคทางการเมือง ได้แก่ การจัดการด้านส่ือมวลชน การจัดการด้าน
การชุมนุมต่อต้าน และ การจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น กลวิธีโน้มน้าวจูง
ใจท่ีพบในรายการมีลักษณะผสมผสานระหว่างการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และการโฆษณาชวนเช่ือ 
7 ประการ๔  
 

ด้านผู้รับสาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีความรู้มีความเข้าใจผู้ต้องขัง 
จึงทำให้ผู้ต้องขังสามารถซักถามเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เมื่อมีโอกาส และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ีไม่เข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ และเจ้าหน้าท่ีก็ให้ความอนุเคราะห์ตอบ
ข้อซักถาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุม
ผู้ต้องขังในประเทศไทย มีดัชนีความวิกฤติน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม อาเซียน
พบว่าประเทศไทยมีดัชนีความวิกฤติในเกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
สำหรับแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทยในเชิงนโยบายท่ีสำคัญ 
คือ การทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ัง
ระบบ การใช้ มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำ แนวทางในเชิงการจัดการ คือ การ
พัฒนาระบบการ จำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ระบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย การปรับปรุง โครงสร้างเรือนนอนและสร้างเรือนนอนขึ้นใหม่๕ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ต้องขังอายุท่ีมีอายุ 
20–30 มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีแตกต่างกับผู้ต้องขังอายุ 31–40 ปี 
และผู้ต้องขังอายุ 31–40 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี แตกต่างกับ
ผู้ต้องขังอายุ 41–50 ปี ผู้ต้องขังอายุ 41–50 ปี แตกต่างกับผู้ต้องขังอายุ 51 ปี ขึ้ นไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อ

 
๔วรัญญา ประเสริฐ, “การสื่อสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาต ศึกษาระหว่างปี 

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง , (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙). 

๕นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุม
ผู้ต้องขังในประเทศไทย” , วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน 2561) : 
1159. 



๑๒๐ 
 
มาตรการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม” พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีมีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การทำงานภายในเรือนจำท่ีต่างกัน จะมี
ความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง๖ 

2. ผู้ต้องขังท่ีมกีารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ต้องขังท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และอนุปริญญา/
ปวส./ปวช. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ จำปาขาว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทาง
การเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการ
เลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐” ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ แกนนำมีความรู้ ประสบการณ์และ
มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี ประกอบกับการมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางทำให้การส่ือสารของกลุ่มได้รับความ
สนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้ ประกอบกกับตัวสาร (Message) ท่ี
สามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกร่วมกับกลุ่มและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการกับ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างเป็นระบบอันเป็นปัจจัย
สำคัญต่อการระดมมวลชน และจัดการกับมวลชนท่ีมีจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องและในส่วนของ
ช่องทางในการส่ือสาร (Channels) นั้น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีช่องทางส่ือสาร
อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปราศรัยบนเวที ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ และส่ือโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่ง
ส่ือเหล่านั้นช่วยให้การเผยแพร่ตัวสารออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผลิตซ้ำตัวสารของกลุ่มออกมา
ได้ตลอดเวลา ช่องทางในการส่ือสารเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกทางการเมือง (Political 
Consciousness) ของก ลุ่มมวลชนได้ และสุด ท้ายก็ คือ ผู้รับสาร (Receiver) แม้ จะมี ความ
หลากหลายทางด้าน อาชีพ การศึกษา สถานะทางสังคม และอายุ๗ 

3. ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาการต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ ต่ำกว่า 1 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ 5 ปี – 10 ปี 
และระยะเวลาต้องโทษ 10 ปีขึ้นไป ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษ 1 -5 ปี มีความคิดเห็นต่อการ

 
๖ธีรพงศ์  พงษ์ศิริเดชา, “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้ ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม” , บทความวิ จัย , (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).  

๗วิชาญ จำปาขาว, “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษา
กรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554). 



๑๒๑ 
 
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีมี
ระยะเวลาต้องโทษ 5 ปี – 10 ปี และระยะเวลาต้องโทษ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุม
ผู้ต้องขังในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย กลุ่มเรือนจำ
ประเภทเรือนจำจังหวัดมีดัชนีความวิกฤตโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด กลุ่มเรือนจำประเภททัณฑสถานมีดัชนี
ความวิกฤติโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาแบ่งตามเขตการบริหารเรือนจำ พบว่าเขตการบริหารท่ีมี
ดัชนีความวิกฤติน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม อาเซียนพบว่าประเทศไทยมีดัชนีความ
วิกฤติในเกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย สำหรับแนวทางการจัดการภาวะ
วิกฤติของการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทยในเชิงนโยบายท่ีสำคัญ คือ การทบทวนกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ การใช้ มาตรการทางเลือก
แทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำ แนวทางในเชิงการจัดการ คือ การพัฒนาระบบการ จำแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การปรับปรุง โครงสร้าง
เรือนนอนและสร้างเรือนนอนขึ้นใหม่๘ 

4. ผู้ต้องขังท่ีมีระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ัน
เยี่ยม มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดี จะเห็นว่าผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดีมาก มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขัง ท่ี
ระดับช้ันดี ผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันดี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับ
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขัง ท่ีระดับช้ันกลาง ระดับช้ันเลว ผู้ต้องขัง ท่ี
ระดับช้ันเลว มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ต้องขังท่ีระดับช้ันเลวมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ พงษ์
ศิริเดชา ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม” พบว่า พบว่า เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีมีอายุ อายุราชการ 
และประสบการณ์การทำงานภายในเรือนจำท่ีต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการ
ควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ๙  
 

 

 
๘นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุม

ผู้ต้องขังในประเทศไทย” , วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561): 
1159. 

๙ธีรพงศ์  พงษ์ศิริเดชา, “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม” , บทความวิ จัย , (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).  



๑๒๒ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านผู้ส่งสาร เรือนจำควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจำส่งเสริมการให้ความรู้ในหลัก

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขัง 
ด้านข่าวสาร เรือนจำควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจำมีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี

เรือนจำ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันกับผู้ต้องขัง 
ด้านช่องทางข่าวสาร เรือนจำควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ สร้างความเข้าใจต่อ

การทำให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือนตามสถานการณ์จริง 
ด้านผู้รับสาร เรือนจำควรมีนโยบายให้ผู้ต้องขังได้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อออกไปใช้ชีวิต

สังคมภายนอกได้ 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ด้านผู้ส่งสาร เรือนจำควรให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ส่งเสริมการให้ความรู้และปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังตามหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขงัตามความเหมาะสม 

ด้านข่าวสาร เรือนจำควรให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันกับผู้ต้องขัง 
เป็นระยะ 

ด้านช่องทางข่าวสาร เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ ควรสร้างความเข้าใจต่อการทำให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามสถานการณ์จริง และทันต่อเหตุการณ์ 
ด้านผู้รับสาร ผู้ต้องขังควรได้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อหลังจากออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การให้ความรู้และข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ต้องขังเพื่อการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต”  
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การรับรู้ความเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิพลของการให้ความร่วมมือการรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง” 
4) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การรับรู้สิทธิและตระหนักในหน้าท่ีของพลเมืองตามการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 
5) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิพลของความเข้าใจการเมืองต่อการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
 

 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กิติมา สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.  
คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗.  
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การสื่อสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการ

เจาะจงกลุ่ม. เชียงใหม่: รั้วเขียว, 2542.  
นันทนา นันทวโรภาส. สื่อสารการเมือง ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: แมสมีเดีย, 

2558.  
นิตรีญา สนั่นเมือง. คู่มือรวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดวินัยตามบทบญัญติั 

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕.  กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด, ๒๕๔๖.  

บรรเทิง พาวิจิตร. การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘.  
บุญสิริ ชวลิตธารง. ธรรมโอสถ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์. ๒๕๒๙. หน้า ๒๓-๓๑. 
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, 2533. 
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ. ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจัดการ [Management 

Information System MIS].  ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีรฟิล์ม และไซ
เท็กซ์ จำกัด, 2541.  

ปรีชา นันตาภิวัฒน์. พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว, ๒๕๔๔.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.

กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์. พริ้นต้ิงแมสโปรดักส์, ๒๕๕๑.  
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, “แนวคิดหลักด้านการส่ือสาร”. ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปรัชญา

นิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.  
วัลลภ ลำพาย. แนวคิดและกระบวนการสื ่อสารทางการเมือง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.                 

การสื่อสารทางการเมือง. พิมพ์ครั้งท่ี 3. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. 
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สุจิตรา รณรื่น. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๘.  
เสนาะ ติเยาว์. การสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. 
วีระ เวชวิชานิยม และ ปกิตน์ สันตินิยม, “การสื ่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูน “เซีย” ใน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  ศึกษาในช่วงวิกฤติทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552-2557”, รวม
บทความวิชาการฉบับพิเศษ 10 ปี วิทยาลัยส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก. 

พีรพงษ์ มานะกิจ,“การรณรงค์ข่าวสารกับการเมือง”, ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การ
ส่ือสารทางการเมือง, พิมพ์ครั้งท่ี 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. 

ยุทธพร อิสรชัย, “การสื ่อสารทางการเมืองกับกระแสโลกาภิวัตน์”, ในมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, การส่ือสารทางการเมือง, พิมพ์ครั้งท่ี 3. 

เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง, การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 
3 กรมประชาสัมพันธ์. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551. 

อุเทน  สวัสด์ิทอง, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสาร, ลพบรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542.   
อรวรรณ ปิลันโอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2559.  
อุดม เชยกีวงค์ และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพมหานคร: 

แสงดาว, ๒๕๔๘.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม (ต่อ) 

 (2) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
กรกนก  นิลดำ. “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร” , ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื ่อสารมวลชน . คณะวารสารศาสตร์และสื ่อสารมวลชน: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 

ปวีนุช หาญชะนะ. “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน . คณะนิเทศศาสตร์: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระวีรวัฒน์ รอดสุโข. “เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนาเรื่องสังหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร๔ ไตรลักษณ์ ๓ กลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ชั้นประถมศึกษา ปีที ่ ๔ ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนและการสอนตามปกติ”. 
ว ิทยาน ิพนธ ์ศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาหล ักส ูตรและการสอน .                        
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕. 

ยุพดี วิภัติภูมิประทศ. “การส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. 
วิทยาลัยส่ือสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘. 

ราชันย์ ธงชัย. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนว
สังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดระยอง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

วรัญญา ประเสริฐ. “การสื่อสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาต ศึกษาระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง. คณะ
รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙. 

ศิริพร กิจประกอบ.“กำนันสุเทพ” ในฐานะนักส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสาย
การเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์. คณะนิเทศศาสตร์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
๒๕๕๘. 

สมหมาย บัวจันทร์. “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

สุภาภรณ์ ติ ่งอินทร์. “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดำรงตำแหน่งกำนัน”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร . คณะวารสาร
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.  

 



บรรณานุกรม (ต่อ) 

สะถิระ เผือกประพันธุ์. “การส่ือสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน: ศึกษาในห้วงเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘”,  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. 
วิทยาลัยส่ือสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔. 

 
(๓) รายงานวิจัย/รายงานการประชุมทางวิชาการ:  
สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์. “การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน”. รายงานการวิจัยอิสระ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๐.  
 
(๔) บทความในวารสาร/หนังสือพิมพ์/สารานุกรม/บทวิจารณ์หนังสือ: 
กิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์ และ รหัส แสงผ่อง. “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร: ศึกษาในช่วงเวลาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551”. รวมบทความ
วิชาการฉบับพิเศษ 10 ปี  ว ิทยาลัยสื ่อสารทางการเมือง มหาว ิทยาลัยเกร ิก. 
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยส่ือสารการเมือง, 2560. 

ผ่องพรรณ์ ลาวิชัย และ ชูศักดิ์ ศิรินิล. “การสื่อสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์มติชน ศึกษาผ่านบทบรรณาธิการในช่วงวิกฤติการเมือง ปี พ.ศ. 2556 – 
2558”. รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ 10 ปี ว ิทยาลัยสื ่อสารการเมือง 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2560. 

มุกดา ศรียงค์. “จิตวิทยาเพื ่อการสื ่อสารและเข้าใจผู ้อ ื ่น”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ . 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2550) : 2. 

พันเลิศ พัฒนาดี, “การส่ือสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์: ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมืองระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓”, รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๕ ปี , วิทยาลัยการสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพมหานคร: แอ๊ปป้า พริ้นต้ิงกรุ๊ป, ๒๕๕๔. 

ลิขิต ธีรเวคิน. “การพูดจาเพื่อการส่ือสารของมนุษย์”. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ. ฉบับวันท่ี 28 ตุลาคม 
2552.  

 
(5) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่น ๆ: 
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง วันที่ 12 เมษายน 2562, 

(อัดสำเนา). 
ระวีวรรณ ประกอบผล, “องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร”, ใน เอกสารการสอน                

ชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื ่อสาร หน่วยที ่1 – 8, พิมพ์ครั ้งที ่ 13, นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2540. 

 
 



 บรรณานุกรม (ต่อ) 

(6) สื่ออเิล็กทรอนิกส์  
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น Communication Theory. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

https://sites.google.com/site/darlittlesina/khwam-sakhay-khxng-kar-suxsar                      
[7 กุมภาพันธ์ 2561]. 

ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น, Communication Theory, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://sites.google.com/site/darlittlesina/khwam-sakhay-khxng-kar-suxsar [7 
กุมภาพันธ์ 2561]. 

 
(7) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
นายสุรพล ปิ่นทอง, เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
นายสมศักดิ์ วงศ์ไทย, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
นายจตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
นายจารุพัฒน์ วรรณทวี, อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563.    
นายพงศักดิ์ บูชาพันธ์, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
ผู้ต้องขังช้ันเย่ียม, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
ผู้ต้องขังช้ันดีมาก, 18 กุมภาพันธ์ 2563.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม (ต่อ) 
2. ภาษาอังกฤษ 

  (I) Books: 
Berelson. B.  & Steiner. G.  Human Behavior:  An Inventory of Scientific Findings. 

New York: Harcourt. Brace. and World, 1964.  
Brian McNair. An Introduction to Political Communication. 2nd edition. New York: 

Routledge, 1999.  

David K.  Berlo. The Process of Communication:  An Introduction to Theory and 
Practice. New York: Holt. Rinehart and Winston Inc., 1996.  

Everett M.  Rogers. F.  Shoemaker. Communication of Innovations 4th. New York: 
1230 Avenue, 1971.  

George Gerbner. Toward a General Model of Communication. Audiovisual 
Communication Review, 1956.  

Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. 4th ed.. New York: Harper & 
Row, 1971. 

Wilbur Schramm. Television in the Lives of Our Children. Stanford UnivPr 1862, 
1961 

Wilbur Schramm. The Process and Effects of Mass Communication. rbana 
University of llinois Press, 1974. 

Wilbur Schramm. The Process and Effects of Mass Communication. rbana University 
of llinois Press, 1974.  

Wilbur Schramm. Wibur Lang Schramm. Donald F.  Roberts.  The Process and 
Effects of Mass Communication. USA: University of Illiois Press, 1971.  

 



๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัยและค่า 
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ภาคผนวก ข. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค.   

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
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ภาคผนวก ง. 

   หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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ภาคผนวก จ.   

 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ : นายนิทัศน์   ภู่ประเสริฐ 
ว/ ด/ ป/ เกิด : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
ภูมิสำเนา : ๑๑๐/๔ หมู่ ๖ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุชศาสตร์  
พศ.2561   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประวัติการทำงาน : เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์ : 097-007-9271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


