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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกภาคส่วน ซึง่ รวมทัง้ กลุม่ การเมืองด้วย ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีใน
กลุม่ การเมืองนัน้ ล้วนแล้วแต่อาศัยผลประโยชน์จากสือ่ ออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแนวร่วมทางการเมือง ประกอบกับลักษณะของ
สื่อออนไลน์ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ท�ำให้ทุกวันนี้จึงมีสื่อออนไลน์จำ� นวนมากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงนัดหมาย
พบปะ เพื่อแสดงพลังทางด้านการเมือง ซึ่งพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นที่การสร้างความแตกแยกมากกว่าความสมานฉันท์ ด้านผู้รับสาร
จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารทีส่ อดคล้องกับทัศนคติของตน ท�ำให้กลุม่ การเมืองใช้สอื่ ออนไลน์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ ี ทัง้ นีก้ ารเกิด
ของทัศนคติสามารถน�ำไปสู่การเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เห็นได้จากการร่วมเป็นแฟนเพจของประชาชนทางหน้าเฟส
บุ๊คต่างๆ ที่ต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดง ส่งผลให้เกิดการรวมตัวขึ้นของกลุ่มเสื้อหลากสีในที่สุด ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสื่อ
ออนไลน์เป็นสื่อที่มีส่วนสร้างพลังทางการเมืองได้เลย

Abstract

Emerging technologies could create changes in all aspects of the society. Political groups also exploit the online
media by using them to create political allies. In addition, due to their interactivity, online media are an open political
platform where ordinary people can express their opinions and show their aggregation. However, studies show that most
of the content in the media are prone to create divisions rather than reconciliation in the society. As far as an attitude
is concerned, audiences have alternative channels for information corresponding to their preference. Therefore, political
groups have to use online media to create a positive attitude. Consequently, the attitude can lead to “the right kind of
behavior” of political participation. This Phenomenon can be seen in a Facebook fanpage called the protest against the
red shirts which led to conventions of “the multicolor shirts group” . In conclusion, the impact of online media upon the
political mobilization cannot be denied.
บทน�ำ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่อออนไลน์เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละคนมากขึ้น สื่อออนไลน์เกิดมาจากพัฒนาการทางการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิด
สื่อรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างมาก ท�ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสและช่องทางการในการรับข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่านดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2541)
ทั้งนี้สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ (2549) ได้นิยามรูปแบบของสื่อออนไลน์ว่าประกอบด้วย รูปแบบของเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide
Web) การให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ การส่งข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่กระดานข่าวหรือที่เรียกว่า Webboard สื่อออนไลน์จึงจัดเป็น
สื่อใหม่ (New Media) ของการสื่อสารมวลชนสื่อหนึ่ง ซึ่งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มักจะนิยมใช้สื่อออนไลน์นี้เพื่อการสื่อสารกับกลุ่ม
เป้าหมายของตนผ่านหน้าโฮมเพจของตน
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นอกจากนี้สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545) ยังกล่าวถึงลักษณะ
ของสื่อใหม่ว่าประกอบด้วย การไม่มีข้อจ� ำกัดด้านระยะทาง
กระจายข้อมูลข่าวสารแนวราบไปยังประชาชนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายๆ
กัน มีผลสะท้อนกลับในทันทีทันใด ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่และ
เวลา ใช้ทุนในการด�ำเนินการน้อย สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเจาะ
เจงผู้รับได้มากกว่า ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชน เนื้อหา
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การน�ำเสนอข้อมูลขึ้นอยู่กับเหตุผล
ส่วนบุคคล เป็นต้น
พัฒนาการของสื่อออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม
ในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น ด้านเศรษฐกิจที่สามารถจะ
ท�ำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ต่อวัฒนธรรม ทีท่ �ำให้สงั คมรับรูว้ ฒั นธรรมอืน่ ๆ ได้รวดเร็ว
และกว้างขวางขึน้ หรือจะเป็นการเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคมทีส่ อื่
ออนไลน์เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม
หลายครั้ง รวมถึงประเด็นต่างๆ ในเรื่องของการเมือง
บทบาทของสื่อออนไลน์ ในทางการเมือง

สื่ อ ออนไลน์ ส ามารถสร้ า งพื้ น ที่ ส าธารณะ (Public
Sphere) ทางการเมืองให้มากขึ้น โดยในช่วงทศวรรษที่ 18 พื้นที่
การสนทนาทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นทีร่ า้ นอาหาร และร้านท�ำ
ผม ในช่วงทศวรรษที่ 19 เป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ และหนังสือพิมพ์ยอดนิยม
ทศวรรษที่ 20 เป็นสือ่ โทรทัศน์และโพลล์จากส�ำนักต่างๆ ขณะทีใ่ น
ทศวรรษที่ 21 สือ่ อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นสือ่ ทีส่ ร้างพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทางการเมืองได้มากที่สุด (Vedel, 2003)
ในปัจจุบันไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า แวดวงการเมืองได้
รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าของสื่อออนไลน์เป็นอย่าง
ยิ่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกภาคส่วนมักจะใช้สื่อออนไลน์ให้
เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่ม
เคลื่อนไหวต่างๆ องค์กรอิสระ รวมไปถึงผู้รับสารที่เป็นประชาชน
ทั่วไป
ด้านนักการเมือง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการสร้างฐาน
ทางการเมือง ล้วนแล้วแต่อาศัยผลประโยชน์จากสื่อออนไลน์ทั้ง
สิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความสั้นไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของ
ประชาชน ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งเข้ามารับต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี การโฟนอินผ่านระบบวิดีโอลิงค์เพื่อมาพูดคุยกับ
ผู้สนับสนุน ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
การจัดท�ำเว็บไซต์ของตนที่มีนักการเมืองหลายท่านมีเว็บไซต์ส่วน
ตัวเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นานา การใช้ทวิตเตอร์ (Twitter.
com) หรือ เฟสบุ๊ค (Facebook.com) ส่วนตัวของนักการเมือง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวร่วมทางการเมืองของตน (วิษณุ

บุญมารัตน์, 2552)
รวมไปถึ ง กลุ ่ ม ต่ า งๆ ทางการเมื อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น
พรรคการเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการเมือง ก็นิยมใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นกัน เช่น กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่มีเว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์น�ำ
เสนอข่าวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การ
ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
หรือกลุม่ นปช. ก็มสี อื่ ออนไลน์ในเครือข่ายของตนเองจ�ำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ข่าวของช่อง Peoplechannel ที่ถ่ายทอดสด
การชุมนุมของนปช. เว็บไซต์เครือข่ายต่างๆ ของกลุ่มนปช.ทั้งใน
และต่างประเทศที่รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช. รวมไป
ถึงเว็บไซต์ของพรรคการเมืองต่างๆ ที่คอยเป็นกระบอกเสียงแทน
โฆษกพรรคไปแล้ว
จากการที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในทางการเมื อ งหั น มาใช้ สื่ อ
ออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้ผู้รับสารเองก็มีช่องทางในการเลือกรับสาร
มากกว่าเดิม ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาของ Wang, Huang, Huang และ
Wang (2009) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ลักษณะ
เฉพาะของกลุ่ม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไต้หวัน
ในอเมริกา พบว่า ประชาชนชาวไต้หวันทีอ่ าศัยอยูใ่ นอเมริกาได้ใช้
สือ่ อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางแรกในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองด้วย ข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็นเครือ่ ง
ยืนยันได้ว่าสื่อออนไลน์จัดเป็นหนึ่งในสื่อหลักในทางการเมืองที่
ทุกๆ กลุ่มทางการเมืองนิยมใช้กันในปัจจุบัน
ประกอบกับลักษณะของสือ่ ออนไลน์ทเี่ ป็นสือ่ ทีเ่ น้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ ท�ำให้ทุกวันนีจ้ ึงมีสอื่ ออนไลน์จ�ำนวนมากทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ รวมถึง
นัดหมายพบปะ เพื่อแสดงพลังทางด้านการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเว็บ
บอร์ดต่างๆ เช่น เว็บไซต์พันทิป (PANTIP.COM) เว็บบอร์ดของ
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท เว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน รวมไป
ถึงเว็บไซต์อย่างทวิตเตอร์ หรือแม้กระทั่งเฟสบุ๊คก็สามารถแสดง
ความเห็นได้เช่นกัน
เว็บไซต์อย่างทวิตเตอร์ถกู น�ำมาใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการ
เมืองเป็นอย่างมาก นักการเมืองหลายท่านต่างมีทวิตเตอร์เป็นของ
ตนเอง และในทวิตเตอร์เหล่านั้นก็จะมีประชาชนให้ความสนใจ
ติดตามอ่านข้อความเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะข้อความจาก
ทวิตเตอร์ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
ส่งถึงประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ
ต้านเผด็จการแห่งชาติหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทีส่ ถานการณ์ทางการเมือง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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รวมไปถึงสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คจัดเป็นอีกสื่อหนึ่งที่
ได้รับความนิยมจากประชาชนที่สนใจแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การเมืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมของกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ในเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้เกิดกลุม่ ของเฟสบุค๊ เพือ่ แสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองเป็นจ�ำนวนมาก เช่น กลุม่ มัน่ ใจว่าคนไทยเกิน
1 ล้าน ต่อต้านการยุบสภา “รวมพลัง 1 ล้านคน สนับสนุนให้ยุบ
สภา” ขณะที่หลายคนเป็นแฟนของเพจ “หยุดการกระท�ำของคน
กลุม่ เสือ้ สีชมพู” นอกจากนีย้ งั มีเพจ “ไม่เอาเสือ้ เบือ่ เต็มทีกบั พวก
ที่ชอบบ่อนท�ำลายประเทศนี้” (เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2553)
ทั้งนี้ยังมีนักการเมืองอีกหลายท่านทั้งจากฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายค้านได้เล็งเห็นถึงอิทธิพลของสือ่ ออนไลน์ดว้ ยการพยายาม
ใช้เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของตนให้
บรรดาแฟนเพจของตนได้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงกลุ่มต่างๆ ทางการเมืองก็มีแฟนเพจเป็นจ�ำนวนมากเช่น
กัน เฟสบุ๊คจึงถูกใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร เกิดเป็นข้อมูลนานา
ประเภทที่สามารถเป็นเครื่องมือชั้นยอดในการปลุกพลังเงียบ
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (เอเอสทีวี
ผู้จัดการออนไลน์, 2553)
จากข้อมูลที่กล่าวไปแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีสื่อ
ออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2553) ที่ศึกษาพบ
ว่า เว็บบอร์ดสาธารณะ ในพันทิปดอทคอม ห้องราชด�ำเนิน ในช่วง
ที่มีการชุมนุมทางการเมือง พบว่า มีการตั้งกระทู้มากกว่า 7,000
กระทู้ คนทีต่ งั้ กระทูร้ วมถึงแสดงความเห็น พบว่าเป็นผูท้ สี่ นับสนุน
รัฐบาล สนับสนุนคนเสือ้ แดง อย่างชัดเจน และใช้พนื้ ทีแ่ สดงความ
คิดการเมือง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความขัดแย้งทางการเมือง
หลายๆ กรณี ทั้งนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลระดมข้อมูลข่าวจากพลเมือง
เน็ตจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้การศึกษาของโปสเตอร์ (Poster, 1997) พบ
ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตจะสามารถสร้างกลุ่มทางการเมืองให้เกิดขึ้น
มาใหม่ได้ โดยกลุ่มการเมืองทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นสถานที่ที่มี
ความแตกต่างทั้งทางที่มา และสังคมของพวกเขา (Vedel, 2003)
สอดคล้องกับผลวิจัยของธาม เชื้อสถาปนศิริ (2553) ที่กล่าวว่า
ในช่วงชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2553 พบว่ามีหน้าเฟสบุ๊ค
เกิดขึ้นใหม่กว่า 1,300 หน้า ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันทางการเมือง
ของประชาชนที่มีแนวคิดเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยก
ทางการเมือง มากกว่าการสร้างความสมานฉันท์ เห็นได้จากก่อน
การเข้าร่วมกับกลุม่ ต่างๆ จะต้องเลือกข้างทันที ว่า ไม่เอาเสือ้ แดง
หรือสนับสนุนเสื้อแดง
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ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่สามารถสร้างฐานข้อมูล
ทางการเมืองเป็นจ�ำนวนมากสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งยังสามารถท�ำให้ผู้สมัคร หรือ
นักการเมืองเข้าถึงประชาชน หรือว่าผู้รับสารได้ง่ายขึ้น เป็นการ
ช่วยลดรายจ่ายในการผลิตรายการเนื้อหาต่างๆ ลงไปได้มาก
(Vedel, 2003)
จากจุดเด่น รวมถึงความนิยมในสื่อออนไลน์ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารต่างๆ
ทางการเมืองในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์
ทางการเมือง การลงคะแนนเสียง หรือการปราศรัยทางการเมือง
แม้กระทัง่ เปลีย่ นรูปแบบของปฏิกริ ยิ าตอบกลับให้ทนั ท่วงทีมากขึน้
นักการเมือง พรรคการเมือง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง ล้วนให้ความส�ำคัญกับสือ่ ออนไลน์มากขึน้ จะสามารถ
พบเห็นข้อความประกาศ รณรงค์ต่างๆ ทางการเมืองไม่ว่าจะมา
จากองค์กร หรือหน่วยงาน หรือพรรคการเมือง รวมไปถึงสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรต่างเน้นการน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ส่วนตนผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งสิ้น (Vedel, 2003)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันเมื่อ
นักการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับสื่อออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับสารเองก็มีช่องทางในการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองมากขึน้ เช่นกัน ทัง้ นีผ้ รู้ บั สารจะเลือกรับข้อมูล
จากฝ่ายใดขึ้นอยู่กับกระบวนการในการเลือกรับสารเป็นหลัก
ผู ้ รั บ สารกั บ กระบวนการเลื อ กรั บ สารทางการเมื อ งจาก
สื่อออนไลน์

เฟสติงเจอร์ (Festinger) ได้กล่าวถึงกระบวนการเลือกรับ
สารของมนุษย์สรุปได้วา่ เมือ่ มนุษย์รวู้ า่ เนือ้ หาสารนัน้ ไม่สอดคล้อง
กับความคิดของตน เขาจะพยายามหาหนทางอื่นที่สอดคล้องกับ
ความคิดของตน จึงกลายเป็นที่มาของแนวคิดกระบวนการใน
การเลือกรับสาร หรือ Selective Process (อ้างถึงใน Baran &
Davis, 2003)
ทั้งนี้ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับสารได้ตามความ
ต้องการ หรือความสนใจของตนเอง (สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล, 2553) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kobayashi
และ Ikeda (2009) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การเลือกเปิดรับสื่อในข่าว
การเมืองจากเว็บไซต์โดยท�ำการศึกษาผูร้ บั สารทีเ่ ป็นชาวญีป่ นุ่ และ
อเมริกา พบว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้าน
การเมืองที่สอดคล้องกับทัศนคติทางการเมืองของตน
จากหลักการดังกล่าวท�ำให้กลุม่ การเมืองต่างๆ พยายาม
สร้างความได้เปรียบให้กับตนเองผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อมุ่งหวังในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายของตน ทั้งนี้ทัศนคติ
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีต่อองค์กร ซึ่งทัศนคติ
เป็นแนวโน้มในการที่จะแสดงหรือมีปฏิกิริยาในทางบวกหรือทาง
ลบต่อสิ่งหนึ่ง (เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เชยจรรยา, และถิรนันท์
อนวัชศิริวงศ์, 2530) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะก่อให้
เกิดทัศนคติ
สื่อออนไลน์กับการสร้างทัศนคติทางการเมือง

แนวคิ ด ของนิ ว ซอมและซิ ก ฟรี ด สรุ ป ว่ า การสื่ อ สาร
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างทัศนคติได้ ทั้งนี้จากการศึกษา
ของ Jomini (2007) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสื่อจาก
กระบวนการเลือกรับสารในกรณีภาพยนตร์เรื่อง Fahrenheit
9/11 ที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงการท�ำสงครามที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์
9/11ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับอัฟกานิสถาน และอิรัก ในช่วง
สมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช โดยท�ำการศึกษาผู้ชม
ชาวอเมริกนั ในช่วงก่อนและหลังการรับชมภาพยนตร์เรือ่ งดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการรับชมภาพยนตร์ ผู้ที่รับชม
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อประธานาธิบดีจอร์จ
ดับเบิลยู บุช มากขึ้น
นอกจากนี้ จากการศึกษาของปัณรสี ทิพย์โกศัย (2543)
ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศน์ประเภทสนทนาทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร:
รายการมองรัฐสภา พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการมองรัฐสภา
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรายการมองรัฐสภา
รวมถึงงานวิจัยของ ดานินทร์ กิจนิชี (2540) ศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ โทรทัศน์ นิตยสาร และ
โปสเตอร์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโครงการรวมพลังหาร
สองของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทัศนคติเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงาน นอกจากนีส้ วนิต เสตสุวรรณ
(2543) ศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีต่อภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยพบว่า การสื่อสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยบางส่วนประสบความส�ำเร็จใน
การสร้างทัศนคติตามที่ต้องการ
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ สรุปจากนักวิชาการว่าทัศนคติเกิดจาก
การเรียนรู้ ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด และสรุปแหล่งส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดทัศนคติไว้ดังนี้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2542)
ปัจจัยที่หนึ่งคือ สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียน
แบบผู้อื่นท�ำให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น การเลียนแบบพ่อแม่ซึ่ง
เป็นแหล่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก ปัจจัยประการที่สองคือ
ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมี

ประสบการณ์เฉพาะอย่าง ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในทางทีด่ หี รือไม่ดี ก็จะ
ท�ำให้เขาเกิดทัศนคติในเรือ่ งนัน้ ๆไปตามทิศทางของ ประสบการณ์
ที่เขาได้รับ
ปัจจัยประการที่สาม คือ ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
(Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างเกิดขึน้ เนือ่ งจาก ความ
เกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น โรงเรียน ที่ท�ำงาน เป็นต้น และปัจจัย
สุดท้าย คือ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น (Communication
from Others) การได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ จะท�ำให้บคุ คลเกิด
ทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารนั้นได้
ข้อมูลข้างต้นนี้สามารถอธิบายได้ว่า การติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่นมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างให้เกิดทัศนคติด้านต่างๆ
จึงเป็นเหตุให้กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และนักการเมือง ต่าง
พยายามใช้ชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ไม่
ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมไปถึงในปัจจุบันที่
เน้นไปยังสื่อออนไลน์เป็นจ�ำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Red Democracy ประชาธิปไตย
ในทัศนะของคนเสื้อแดง ที่มีเนื้อหาไปในทิศทางบวกต่อกลุ่มคน
เสื้อแดง กลุ่ม Watch Red Shirt ศูนย์ปฏิบัติการติดตามผู้ชุมนุม
เสื้อแดง ที่มีเนื้อหาและวัฒถุประสงค์หลักในการโจมตีการชุมนุม
ของคนเสื้อแดง แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
แนวร่วมเยาวชนต่อต้านเผด็จการอ�ำมาตยาเพื่อประชาธิปไตย
(นอป.) ชุมชนต่อต้านการยุบสภา มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน ต่อ
ต้านการยุบสภา กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย หรือนักการเมืองที่มีเฟสบุ๊คส่วนตัว
โดยเป้าหมายหลักก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตนเอง
เพราะว่าเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะ
เป็นการเชิดชูฝง่ั ตนเอง และโจมตีฝง่ั ตรงข้าม ซึง่ หากพิจารณาตาม
หลักการต่างๆ ข้างต้นแล้วจะพบว่าการเปิดรับข้อมูลต่างๆ เหล่า
นี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อทัศนคติของผู้รับสารทั้งสิ้น
ดังนั้นกลุ่มการเมืองต่างๆ พรรคการเมือง รวมไปถึง
พรรคการเมืองต่างใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ ในการโน้มน้าวใจผูร้ บั สารเพือ่
ให้คล้อยตามสิง่ ทีต่ นน�ำเสนอ ด้วยการใช้หลักการสร้างความผูกพัน
และความสม�ำ่ เสมอโดยการโพสต์ขอ้ ความทีแ่ สดงความเคลือ่ นไหว
ของตนอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้ผรู้ บั สารรูส้ กึ ผูกพันกับตัวนักการเมือง
เช่น ทวิตเตอร์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เฟสบุ๊คของอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ รวมทั้งใช้ความชอบของผู้รับสารที่ต่อตัวนักการเมือง
คนนั้นให้เป็นประโยชน์ โดยเมื่อผู้รับสารจะยอมรับทุกอย่างในตัว
บุคคลที่เขารู้จักและชอบพอ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของโรเบิร์ต
เซียลดินิ (2009, อ้างถึงในประทุม ฤกษ์กลาง, 2553) ที่ได้กล่าวถึง
วิธกี ารโน้มน้าวใจไว้วา่ มีทงั้ สิน้ 6 วิธี ประกอบด้วย การแลกเปลีย่ น
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ผลประโยชน์กัน ความผูกพันและความสม�่ำเสมอ การพิสูจน์ทาง
สังคม อ�ำนาจหน้าที่ ความชอบ และของหายาก
นอกจากนี้การใช้สื่อออนไลน์ของนักการเมืองมักจะให้
ข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียว ด้วยการละเว้นไม่พูดถึงข้อเสียของตน
โดยศิริโชค โสภา ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (Asian Thai NEWS
Network, 2553) กล่าวว่า ทุกพรรคการเมืองได้ให้ความส�ำคัญ
กับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในล�ำดับต้นๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับสมาชิก เฉพาะในส่วนของพรรคประชาธิปตั ย์ได้พยายามเข้าไป
ชี้แจงในหลายเว็บไซต์ที่มีการให้ข้อมูลด้านเดียว ผ่านสมาชิกแฟน
พันธุ์แท้ และแฟนคลับรุ่นใหม่ ซึ่งมีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่ง
ลักษณะการให้ขอ้ มูลด้านเดียวผ่านสือ่ ออนไลน์นสี้ อดคล้องกับหลัก
ในการน�ำเสนอสารด้านเดียว-การเสนอสารสองด้าน (One-sided
versus two-side message) (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553)
จากการน�ำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวดังกล่าวท�ำให้ใน
ปัจจุบันนี้เกิดความขัดแย้งของประชาชนในสังคมขึ้นอย่างไม่เคย
มีมาก่อน และความขัดแย้งนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลการ
ส�ำรวจเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 จากเอแบคโพลล์ที่ระบุว่าคนไทยมี
ความสุขลดลง ที่เกิดมาจากความขัดแย้งกันทางความคิดด้าน
การเมือง ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งหนึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามา
จากสื่อออนไลน์ (Network, A. T. N., 2553)
การใช้สื่อออนไลน์ตามลักษณะข้างต้นทั้งหมดนี้ มี
ลักษณะที่สอดคล้องกับหลักของการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
ของประทุม ฤกษ์กลาง (2553) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์
ทางการเมือง คือ กระบวนการที่นักประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง หรือบุคคลทางการเมือง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ นโยบาย การตัดสินใจ
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังผลเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูก
ต้องในการด�ำเนินงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ทั้งนี้การเกิดของ
ทัศนคติทางการเมืองจะน�ำไปสู่การเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้เช่นกัน
สื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึง กิจกรรมของ
พลเมืองเฉพาะบุคคล เป็นเรื่องของการท�ำกิจกรรมทางการเมือง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยเฉพาะสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือก
ตัง้ อุทธรณ์ตอ่ รัฐบาล การพูด การชุมนุม และการพิมพ์อย่างอิสระ
รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ หวังจะมีอทิ ธิพลต่อรัฐบาล การมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองมีทงั้ เห็นด้วยและต่อต้าน (Nie และ Verba อ้างถึงใน
วีรวัฒน์ เปรมประภา, 2528) เช่น การเดินขบวนประท้วง การก่อ
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การจราจล การให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐฯ เป็นต้น
ไมรอน ไวเนอร์ (Weiner, 1971 อ้างถึงใน สุรปรีชา ลาภ
บุญเรือง, 2530) ได้สรุปถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไว้วา่ การปฏิบตั กิ ารโดยสมัครใจทีไ่ ม่วา่ จะบรรลุผลส�ำเร็จหรือ
ไม่ จะมีการจัดองค์กรหรือไม่มี จะต่อเนือ่ งหรือเป็นครัง้ คราว จะถูก
ต้องตามกฎหมายหรือไม่กต็ าม แต่ทงั้ หลายทัง้ ปวงนีเ้ ป็นไปเพือ่ ให้
มีผลกระทบต่อการเลือกใช้นโยบายสาธารณะทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นยิ่งส�ำหรับการปกครองแบบประชาธิปไตย การไม่ค่อย
เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นดัชนีทชี่ ใี้ ห้เห็นถึง
ความด้อยพัฒนาทางการเมือง (เสถียร เชยประทับ, 2540)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสังคมไทยในปัจจุบัน
สามารถกระท�ำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การลงนามแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การฟัง
ถ่ายทอดสดการอภิปรายต่างๆ รวมถึงการชุมนุมของกลุม่ การเมือง
หลากหลายกลุ่มซึ่งมีแนวร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจากการ
ศึกษาของ Kenski, Kate; Jomini, Talia (2004) ในเรื่อง ความ
เชื่อมโยงกันระหว่างการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ความสามารถ ความ
รู้ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การเข้าถึง
สื่ออินเทอร์เน็ตและการเปิดรับสื่อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกันกับ
ตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิลุบล
ใจอ่อนน้อม (2543) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร
ทางการเมืองและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองมีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในส่วนของสังคมไทยพบว่า การเปิดรับสือ่ ก็มสี ว่ นในการ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกัน โดยการ
ร่วมเป็นแฟนเพจของประชาชนทางหน้าเฟสบุ๊คต่างๆ ที่ต่อต้าน
การชุมนุมของคนเสือ้ แดง ส่งผลให้เกิดการรวมตัวขึน้ ของกลุม่ เสือ้
หลากสี จากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ สวนจตุจกั ร ลานพระบรมรูปทรง
ม้า และวงเวียนใหญ่ ท�ำให้เกิดการตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิของ
ประชาชนมากขึน้ เฟสบุค๊ จึงถูกใช้เป็นช่องทางการสือ่ สาร เกิดเป็น
ข้อมูลนานาประเภททีส่ ามารถเป็นเครือ่ งมือชัน้ ยอดในการปลุกพลัง
เงียบของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (เอเอส
ทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2553)
นอกจากนี้ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ คือ ทัศนคติทางด้าน

การเมือง จากผลการศึกษาของ Wang (2007) ที่ได้ท�ำการศึกษา
ถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางการเมือง ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยท�ำการศึกษาประชาชนในประเทศไต้หวัน
จ�ำนวน 2,161 คน ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่าง
รุนแรงภายในประเทศ พบว่า การเกิดทัศนคติทางการเมืองน�ำไป
สู่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวไต้หวัน
บทสรุป

ในปัจจุบันมีกลุ่มการเมืองต่างๆ เน้นการใช้สื่อออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ต�่ำ ความสามารถในการควบคุมเนื้อหา ที่กลุ่มการเมืองมักจะ
ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวเป็นหลัก โดยจะสามารถพิจารณาได้จาก
ผลวิจัยที่ศึกษาพบว่าเนื้อหาในสื่อออนไลน์ส่วนมากจะเน้นที่การ
สร้างความขัดแย้งมากกว่าสมานฉันท์ การเปิดรับข้อมูลดังกล่าว
ท�ำให้สื่อออนไลน์มีส่วนในการก่อให้เกิดทัศนคติทางการเมืองเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้ความขัดแย้งของสังคมไทยทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จากทัศนคติดังกล่าวจะน�ำไปสู่พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพราะข้อดีของสื่อออนไลน์ที่
เน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารท�ำให้เกิดการพบปะ รวมตัว
แลกเปลีย่ นความเห็นกันได้งา่ ยมากขึน้ เห็นได้จากกรณีการชุมนุม
ของคนกลุ่มเสื้อหลากสีที่รวมกลุ่มกันจากเฟสบุ๊ค จึงไม่แปลกใจ
เลยที่ว่าทุกวันนี้ สื่อออนไลน์เป็นสื่อหนึ่งที่นักการเมืองใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนตน โจมตีคู่แข่ง หาเสียงให้ตนเอง ฯลฯ
และสงครามทางการเมืองที่จะใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหลัก
ของฝ่ายตนก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในอนาคต หากผู้รับสาร
บริโภคสื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ก็จะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง
และกลุ่มการเมืองในที่สุด
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