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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ                    
ศึกษารูปแบบการนําเสนอเนื้อหา และการจัดวาระขาวสาร (Agenda-Setting) บนเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย  รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา ระหวางเว็บไซต 
www.democrat.or.th  กับ  www.democratsociety.com  ที่อยูในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  และสัมภาษณเจาะลึก (Dept Interview) 
บุคคลสําคัญ (Key Performance)  ใชตารางบันทึกการวิเคราะหเนื้อหา  และตารางบันทึกการ
เปรียบเทียบเนื้อหา  และแบบนําการสัมภาษณเจาะลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล              
เพื่อนําผลการศึกษาที่พบไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต  และการนําเสนอเนื้อหาใหมี
ความหลากหลาย  เพื่อดึงดูดใหมีผูเขาชมเว็บไซตของพรรคการเมืองมากขึ้น  รวมถึงกําหนด              
วาระขาวสารไดอยางเหมาะสม 

 ผลการวิจัยพบวา  (1) รูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีโครงสรางพื้นที่ใชงาน                
3 สวน ใชองคประกอบ 5 สวน  คือ  (1) โลโก (Logo) ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม อยูมุมบนดาน   
ซายปรากฏทุกหนาเว็บ (Web Page)  (2) เมนูหลัก (Link Menu) เปนแถบรายการหัวขอหลัก ใช             
เปนจุดเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและภายนอกเว็บไซต  (3) โฆษณา (Banner) ใชขอความลักษณะ
ภาพนิ่ง  (4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) ใชระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปน
ลิงคเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาสวนอื่นๆ และใชภาพประกอบ  และ (5) สี (Colors) พรรคประชาธิปตย
ใชสีฟา สีประจําพรรค พื้นหลังสีขาว ในสวนของการจัดหนาเว็บ (Page Layout) พบวา                  
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย แบงพื้นที่เปน 3 สวน คือ สวนหัวของหนา (Page Header) สวน               
เนื้อหา (Page Body) และสวนทาย (Page Footer) จัดใหมีครบถวน  ในดานการปฏิสัมพันธ 
(Interactivity) ใน 5 มิติ ไดแก 1. การเชื่อมตอ (Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน 
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(Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก 
(Choice) และ 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) พบวา ขาดความสนุกสนาน เพียงประเด็นเดียว   
(2) การนําเสนอเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จํานวน 55 เนื้อหา (Column)               
การนําเสนอเนื้อหาดานการถายทอดขาวสารทางการเมือง  การโนมนาวจูงใจ  และการแลกเปลี่ยน
ขอเท็จจริง  ทัศนะ  และความคิดเห็น  อยูในระดับมาก  เนื้อหาในดานการใหประชาชนมีอํานาจ
ตอรองกับรัฐบาล  อยูในระดับปานกลาง  และการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  อยูใน
ระดับนอย  (3) การจัดวาระขาวสาร เนนการจัดตามนโยบายพรรค ตําแหนงผูบริหารที่อยูใน              
พรรค  การทําขาวของทีมโฆษกพรรค  ซ่ึงการจัดวาระขาวสารจะเปนไปตามกระแสความสนใจ 
ของสังคมเปนหลัก  การจัดใหมีความนาสนใจไมเนนที่รูปแบบ  แตเนนที่เนื้อหา  เนื่องจากผูเขาชม
เว็บไซตเปนกลุมเปาหมายหลักอยูแลว  (4) การเปรียบเทียบระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับ            
เว็บไซตเสียงคนรุนใหม พบวาพรรคประชาธิปตยมีรูปแบบเปนทางการมากกวา โดยไมพบ              
ความสนุกสนาน คือ ไมมีเสียงเพลงประกอบ ในขณะที่เว็บไซตเสียงคนรุนใหมใหความสนุกสนาน
ดวยภาพเคลื่อนไหวที่สวยสะดุดตา  เมื่อทําการเปรียบเทียบเนื้อหาท่ีเห็นเดนชัดในสองเว็บไซต               
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ (1) การนําเสนอเนื้อหาในทิศทางเชิงบวก (มาก) คือ การโนมนาว           
จูงใจ (2) การนําเสนอเนื้อในทิศทางเชิงลบ (นอย) คือ การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย   (1) การจัดทําเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  เปน                   
เว็บไซตมุง เนนสื่อสารทางการเมือง  ควรมีการนําเสนอเนื้อหาบนพื้นที่โฆษณา  (Banner)                       
ดวยภาพเคลื่อนไหว หรือใชสีที่สะดุดตา และควรจัดใหมีความบันเทิงโดยเฉพาะเสียงเพลง    
ประกอบในขณะเขาชมเว็บไซต  ซ่ึงอาจทําเปน Choice เพื่อเลือกที่จะเปดเสียงหรือปดเสียง                 
กรณีที่ไมตองการฟง  (2) เนื้อหาในเว็บไซตควรเพิ่มสัดสวนของการใหขาวสาร และความรูทางการ
เมืองแกประชาชน และเปนองคกรหลักในการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนดวย  (3) การจัด              
วาระขาวสาร  ควรจัดลําดับความสําคัญของขาวสาร  โดยเฉพาะขาวที่มีความสําคัญตอผูเขาชม                    
ดวยการเพิ่มขนาดตัวอักษร ใชสีตัวอักษรที่ดึงดูดความสนใจ และภาพเหตุการณที่ เกี่ยวของ                            
(4) การเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาของสองเว็บไซต คือ www.democrat.or.th               
และ www.democratsociety.com  ควรเพิ่มชองทางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน            
ผานทางเว็บไซตใหมากขึ้น  ควรจัดทําหรือเปดโอกาสใหมีการนําเสนอขอมูลหรือการสื่อสาร
เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนการพัฒนาทางการเมือง     
ควบคูกันไป 
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ABSTRACT 

 

 This research is a qualitative research aimed to study the patterns of web site, 

presented contents and agenda-setting in the two web site initiated by the www.democrat.or.th 

and www.democratsociety.com have been compared both patterns and contents by using            

research tools ranges from content analysis, dept interview, and key performance.  The mentioned 

tools supply sufficient amount of data to analyze. The result might be helpful for further web site 

development. The objective of the research is not only to increase a number of audiences but            

also to raise various agenda, in order to attract more various kinds of audiences. 

 The result of the research, found that: 1. The Democrat Party official web site supplies 

3 functional area with 5 elements, which are  (1) Logo-The Goddess of Land squeezing her 

chignon (Pra Mae Thoranee Beeb Muai Phom) on every upper left corner of web pages  (2) Link 

menu appears on the main navigating area designed to connect contents in web site and between                 

the other web sites  (3) Banner applies still images  (4) Illustration and content applies navigation 

system or link to connect to external content and illustration and (5) Colors, the party applies 
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blues as it's main characteristic with white background. For page layout, found the party                    

has sorted area into 3 parts, which are page header, page body and page footer. In case                         

of interactivity, the webpage emphasizes (1) Connectedness (2) Reciprocal Communication (3) 

Information Collection (4) Choice and (5) Playfulness. After the research, found the only one 

disadvantage, that is a lack of playfulness.  2. Contents distributed during governmental formation 

led by Samak Sundaravej in the Democrat Party web site has been analyzed and categorized               

into 59 columns. The whole contents was emphasized on broadcasting political information, 

persuasion, the exchange of facts, attitude and opinion in quite dramatic rate. While the contents 

that urge people to countervail the government is comparatively low. And the public education                

for raising political contribution is least emphasized.  3. Agenda setting news have been arranged 

according to the party's policy or following the party members who is a current newsmaker, 

where as the party's spokesperson also release the news according to public tendency.                

Agenda setting news was emphasized only on contents without arranged. Because the audiences 

which are target group have been always sustain their number.  4. Comparing web site of 

www.democrat.or.th and www.democratsociety.com, found the democrat.or.th is relatively 

formal, the official one has no music, where as the www.democratsociety.com induce the youth 

by interesting animation or motion graphic. Eventually, as the result of the study, found some 

similarities such as (1) the priority was given to contents which effectively persuades the 

audiences (2) insufficient content to raise people's political literacy. 
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 Recommendation of the research  (1) patterns of the www.democrat.or.th of Democrat 

Party might mainly aim to raise people political literacy, to induce more audiences it shall be 

more casual, such as the advertisement banner shall better apply motion graphic or brightly            

fresh color to lessen optic stress. And it might supply entertaining contents along with political 

issues, thereafter the audiences can sometimes choice to turn on or turn off when it's not in need.  

(2) the web sites shall better supply political knowledge to audiences and operates as a political 

communication platform  (3) To arrange the agenda-setting news, the websites shall better put the 

news that has significant effect to people at the first priority, by using brilliant fonts' color                   

or increase its size together with the picture of the atmosphere of the news rather than                            

a single person.  (4) After comparing the contents and format of www.democrat.or.th and 

www.democratsociety.com the party might broaden the channel for the public to access political 

contribution or supply them by the most direct way. In addition the website might operate as             

the channel for distribution or gathering political news, in order to raise people's political literacy              

and then political development onwards. 

DPU
DPU



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา  การสื่อสารมีบทบาทอยางมากตอการดําเนินกิจกรรมของ
องคกร  และการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคล โดยเฉพาะผลจากความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)  ไดอํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ บรรลุเปาหมาย   
อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศยังชวยสงเสริมความรูและความเขาใจใหเกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ  
กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว ทําใหสังคมไทยจําเปนตองปรับตัวใหทัน  เนื่องจากประเทศ
ไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร  มีอิสระ
ในการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางเปดเผย  ประกอบกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีไดเขามาเสริม
ปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน อาทิ ความสามารถในการซื้อขายสินคา (ณัฐศักดิ์ 
โรจนพิเชษฐ, 2543: 111) และใหบริการตามความตองการของบุคคลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ราคาถูกลง  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2542)  นอกจากนี้เทคโนโลยี
การสื่อสารมีการเชื่อมโยงถึงกัน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ใชงานงายขึ้น โดยคนเพียงคนเดียวและคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องสามารถสงขอมูลขาวสารไปยังผูคน
หลายลานคนทั่วโลกไดโดยเสียคาใชจายนอยมาก  จึงทําใหประชากรในโลกมีการสงและรับขอมูล
ขาวสารกันไดตลอดเวลา  ดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเปนสังคมยุคการสื่อสาร
ไรพรมแดนอยางแทจริง ทําใหองคกรประเภทตางๆ  และบุคคลทั่วไปสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารและการรับรูขาวสารขอมูลไดอยางทั่วถึง  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อใชในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
และไดรับความนิยมจากองคกรและประชาชนทั่วไปคือ อินเทอรเน็ต (Internet) เนื่องจาก
อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลขนาดใหญ  สามารถเชื่อมโยงผูใชเครือขาย
คอมพิวเตอรจากทั่วทุกมุมโลก  และเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสาร สามารถเผยแพรไดจํานวน
มหาศาล  จึงตอบสนองความตองการของผูใช  อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง  
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับใชอินเทอรเน็ตรวมกันคือ คอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมโยงระบบดังกลาว 
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 การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตมีลักษณะเปนฐานขอมูลแบบ World Wide Web: www.  การ
เขาถึงขอมูลที่ตองการไดจะตองผานเว็บไซต (Web site) ที่ผูสรางไดสรางและตองการเผยแพร
ขาวสาร หรือใหรายละเอียดของสิ่งที่ตองการใหผูเขาชมรับรู  หากมีขอมูลที่หลากหลายผูสราง
เว็บไซตมักจะแบงขอมูล เปนหัวขอ เปนหมวดหมู และเชื่อมโยง (link) ไปสูเนื้อหารายละเอียด ดวย
รูปแบบที่หลากหลายลักษณะ ผูสรางเว็บไซตจึงจัดแบงเนื้อหารายละเอียดตางๆ ในรูปของเว็บเพจ 
(Webpage) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกในการเขาถึง และงายตอการคนหาขอมูล  ดังนั้น
เว็บไซตสวนใหญจะมีเว็บเพจจํานวนหลายหนาบนฐานขอมูลแบบ www. ที่สามารถคนหาขอมูล
ตามความสนใจของบุคคลไดตลอดเวลา  

 เว็บไซต (Web site) ในปจจุบันมีการพัฒนาการนําเสนอขอมูลดวยรูปแบบที่มีหลายมิติ 
หรือขอมูลชนิดไฮเปอรเท็กต (Hypertext)  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ บนเว็บไซตเดียวกัน  
หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนไดทั่วโลก  บางเว็บไซตอาจบรรจุขอมูลในรูปของขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง คลิปวิดีโอ ฯลฯ  ความหลากหลายเหลานี้ทําใหผูรับสารสามารถเลือกอานชม 
หรือโอนยายขอมูลที่สนใจมาจัดเก็บไวเพื่อประโยชนของตนไดดวย   คุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต
อีกประการหนึ่งคือ  สามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ช่ัวโมง  ทําใหใชขอมูลของบุคคลผูสนใจได
ทุกเวลาตามความตองการ  นอกจากนี้ผูสรางเว็บไซตยังสามารถกําหนดเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ 
หรือปรับปรุงขอมูล (Update) ใหทันตอเหตุการณ  หรือการจัดลําดับความนาสนใจ (Agenda 
Setting) ของขอมูลขาวสารในประเด็นสําคัญๆ อีกทั้งสื่อสารโตตอบระหวางกัน (Interactive) ได
ตลอดเวลา  โดยสงขอความแสดงความคิดเห็นและสงกลับ (Feedback) ไปยังผูสรางเว็บไซตได
ทันทีในลักษณะจดหมายอิเลกทรอนิกส (e-mail) หรือกระดาษขาว (Web board)  ดวยคุณลักษณะ
พิเศษที่แตกตางจากสื่ออ่ืนๆ คือ สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารไดตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมจํากัด
ปริมาณของขอมูลขาวสาร  สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในปริมาณมาก  สามารถรับสงขอมูลได
หลายประเภท สามารถกําหนดเนื้อหาที่ตองการเสนอ และปรับปรุง (update) ขอมูลใหทันกับ
เหตุการณไดตลอดเวลา ที่สําคัญเว็บไซตสามารถติดตอส่ือสารในลักษณะโตตอบระหวางกันได 
(interactive) จึงทําใหผูเขาชมเว็บไซตสามารถบอกถึงความตองการไปยังผูสรางเว็บไซตไดอยาง
รวดเร็ว  เว็บไซตจึงเปนส่ือที่สนองความตองการของผูสงสารและผูรับสารไดอยางครอบคลุม อาจ
กลาวไดวา ประโยชนของเว็บไซตนอกจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ยังเสริมสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับองคกรเกือบทุกประเภทในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือส่ือสารที่ไดรับความนิยมของ
บุคคลทั่วไป  จึงเปนอีกหนึ่งชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับองคกรที่ตองใชการสื่อสารใน
การดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง พรรคการเมือง เปนตน 
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 พรรคการเมือง เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นดวยความรวมมือจากบุคคลที่มีเจตนารมณ ความ
คิดเห็นในนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หรือมีผลประโยชนทางการเมืองรวมกัน  
รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อนําไปสูอํานาจการบริหารประเทศ  การเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพรรคการเมืองและนักการเมือง  รวมถึงนโยบายตางๆ หรือประเด็นปญหา 
นับเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญที่เหลาพรรคการเมืองนํามาใชเพื่อจูงใจประชาชนหันมาใหการ
สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผูสมัครของตน โดยเฉพาะในชวงการเปลี่ยนผานอํานาจการบริหาร
ประเทศ  หลังการทํารัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  จากนั้นจึงมีการประกาศรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับใหม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
กําหนดใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรที่มาจากประชาชนโดยตรงตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง
กระบวนการเลือกตั้งกฏหมายไดใหความสําคัญตอพรรคการเมืองเปนลําดับแรก  ดังนั้นบุคคลที่มีจะ
เขามาเปนผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง  มีอุดมการณ มีแนวคิดสอดคลองกับนโยบายของ
พรรคการเมืองนั้น  โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับประชาชนจึงเปนปจจัยสําคัญของ
พรรคการเมืองและนักการเมือง  อยางไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไมไดใหความสําคัญการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธนโยบาย และการใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เปนผูแทนพรรคในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือปราศจากความรูเกี่ยวกับการใชส่ือท่ีเหมาะสมการนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
นั้นแลว ยอมมีผลความเชื่อถือตอพรรคการเมืองและผูแทนพรรคในการเลือกตั้ง การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของพรรคการเมืองสูประชาชน จึงมีการจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับการเมือง และนําเสนอ
เนื้อหาที่มุงใหเกิดผลตอการเลือกตั้ง โดยมีเปาหมายหลักคือ อํานาจการบริหารราชการแผนดิน ตาม
ระบอบการปกครองของประเทศไทย   

 ภาระหนาที่ของพรรคการเมืองดานการสื่อสาร คือ การสรางความรูทางการเมืองการ
ปกครองใหกับประชาชนในสังคม และเนื่องจากพรรคการเมืองตองสื่อสารกับประชาชนในสังคม 
เพื่อสรางภาพลักษณ  ความเชื่อถือ  เสถียรภาพ  ดังนั้นการสื่อสารของพรรคการเมืองจึงเปนกิจกรรม
ที่มีบทบาทสําคัญ  และเปนภารกิจหนึ่งที่ตองดําเนินภายใตกระบวนการสังคมประกิต  กลาวคือ  
กระบวนการทางจิตวิทยาสังคมเพื่อโนมนาวจูงใจ  สรางความรูความเขาใจ  ประสานประโยชน 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  เมื่อพรรคการเมืองมีการสื่อสารผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรและนําเสนอเนื้อหาดวยวัตถุประสงคที่หลากหลาย อาทิ 
เผยแพรขาวสารทางการเมือง  ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง ใหประชาชนมีอํานาจ
ตอรองกับรัฐบาล  แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น  การโนมนาวจูงใจ  ฯลฯ  การใช
ชองทางการสื่อสารเฉพาะนี้ เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือนักการเมือง กับองคกรหรือ
พรรคการเมือง เปนตน 
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 การสื่อสารของพรรคการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 โดยรัฐบาลในขณะนั้น กําหนดใหวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เปนวัน
เลือกตั้งทั่วไป ในการนี้มีพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 66 พรรค  (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ข อมู ล ณ วั นที่  12 พฤศจิ กายน 2550, http://www.ect.go.th/thai/ 
download50/party_35.pdf)  ทุกพรรคการเมืองมีการสื่อสารเพื่อรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ผานสื่อทุก
แขนง ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลกทรอนิกส และสื่อใหมอยางเชน อินเทอรเน็ต โดยที่ทุก
พรรคการเมืองมีการใหความสําคัญตอการสื่อสารผานเว็บไซต จัดทําสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
สวนการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตของแตละพรรคการเมืองมีปริมาณขอมูลมากและหลายเว็บเพจ  
บางเว็บไซตมีขอมูลนอยมีเพียงโฮมเพจเนื้อหามีเพียงแนะนําพรรคเทานั้น อยางไรก็ตาม แสดงให
เห็นวาพรรคการเมืองใหความสําคัญกับการสื่อสารผานเว็บไซต เพียงแตรูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาในระดับความนาสนใจแตกตางกัน  ตอมาหลังการประกาศผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคการเมือง
เสียงขาง  เปนนายกรัฐมนตรี  และวันที่ 6 กุมภาพันธ  2551 มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีเขาบริหารประเทศ ในขณะที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ทําหนาที่เปนฝายคาน 
คือ พรรคประชาธิปตย  

 การนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคการเมืองหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก แตมีเว็บไซตที่นาสนใจที่สุดพรรคหนึ่ง คือ พรรคประชาธิปตย 
(Democrat Party)  ดวยบทบาทที่เปนพรรคฝายคาน ประกาศทําหนาที่เปนรัฐบาลเงาคอยตรวจสอบ
การบริหารราชแผนดินของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ประกอบกับความเปนพรรคการเมืองที่มี
ช่ือเสียงและอายุยาวนานที่สุด จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2489  มีกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 49 
คน  สมาชิกพรรคจํานวน 4,095,493 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550) แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพ  เสถียรภาพ  รวมถึงระบบการสื่อสารของพรรคที่ทําใหการติดตอกับสมาชิกพรรคที่มี
จํานวนมากได  ดังนั้นการพัฒนาการติดตอส่ือสารทันยุคทันสมัย  โดยเฉพาะยุคแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พรรคประชาธิปตยไดพัฒนาการสื่อสารผานเว็บไซตช่ือ democrat.or.th เปนชองทางใน  
การเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมทางการเมือง และส่ือสารกับประชาชนและสมาชิกพรรค 
รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นไปยังพรรคประชาธิปตยไดโดยตรง ดวยความรวดเร็ว  
ทันตอสถานการณที่ เกิดขึ้นในสังคม  ดวยประสบการณการสื่อสารทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปตยที่มีมากวา 60 ป  เคยมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารประเทศหลายสมัย  และ
เปนฝายคานหลายสมัยเชนกัน  ดังนั้นในการทําหนาที่ฝายคานของพรรคประชาธิปตยและรัฐบาลเงา  
ทาํใหความเขมขนในการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตจะสรางมิติใหมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 จากการเขาชมเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา รูปแบบที่ปรากฏมีหลายมิติ การ
นําเสนอเนื้อหาเพื่อการสื่อสารมุงเนนผลทางการเมืองอยางหลากหลาย อาทิ การเผยแพรขาวสาร
ทางการเมือง  ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและความ
คิดเห็น  การโนมนาวจูงใจ  กิจกรรมทางการเมือง  การนําเสนอประเด็นปญหาของบานเมืองที่
เกิดขึ้น  และการนําเสนอความคิดเห็นในการแกไขปญหาบานเมอง  ตลอดจนสื่อสารใหประชาชน
ไดรับรูและมีสวนรวมทางการเมือง  อีกทั้งไดสรางมิติใหม คือ เมื่อเขาสูเว็บไซตจะพบวามีเว็บไซต
อยู 2 เว็บไซต ซ่ึงไดทําลิงค (Link) ใหเลือกเขาชมตามความสนใจ คือ www.democrat.or.th และ
เว็บไซต www.democratsociety.com หรือ “เสียงคนรุนใหม” ที่มีรูปแบบอยางไมเปนทางการ การ
ออกแบบมีความราเริงสดใส เนนดานความบันเทิงมากกวา แตกตางจากการที่พรรคประชาธิปตย
เปนพรรคการเมืองขนาดใหญระดับประเทศ  เปนที่รูจักของประชาชนทั้งประเทศ  มีประสบการณ
ดานการสื่อสาร การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง การเผยแพรขาวสารมาอยางยาวนาน จึงเปนที่นาสนใจ
วา เมื่อพรรคประชาธิปตยมีการสื่อสารโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีการออกแบบและการ
นําเสนอเนื้อหาผานทางเว็บไซตจะเนนเรื่องใดเปนสําคัญ ในฐานะที่เปนผูนําฝายคานและการทํา
หนาที่เปนรัฐบาลเงา  รวมถึงการจัดวาระขาวสารมีแบบแผนและกระบวนการในการจัดวาระและ
นําเสนอบนเว็บไซตอยางไรบาง  ซ่ึงรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฏจะสามารถดึงดูดความสนใจให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองกับพรรคประชาธิปตยไดเพียงใด อีกทั้งเนื้อหาในสวนที่
พรรคประชาธิปตยแยกไวอีกเว็บไซตหนึ่ง จะมีรูปแบบและนําเสนอเนื้อหาแตกตางกันอยางไร 
ผูวิจัยจะทําการศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา
สารสนเทศที่เหมาะสมกับสื่อที่ไดรับความนิยมในยุคนี้  

1.2  ปญหานําวิจัย 

 จากการศึกษาเบื้องตนของรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย และ
เว็บไซตเสียงคนรุนใหม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นอื่นๆ  ดังนี้ 
 1. รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th และ
เว็บไซตเสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com) ในชวงสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช 
มีลักษณะเปนอยางไร  
 2. การใชเว็บไซตทําหนาที่ส่ือสารกับประชาชนและสมาชิกของพรรคประชาธิปตย 
เนนเนื้อหาในประเด็นใด และมีการจัดวาระขาวสาร (Agenda-Setting) ดวยแบบแผนใด หรือ               
ใหความสําคัญตอการนําเสนอเนื้อหาอยางไร  
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 3. รูปแบบของเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม” (www.democratsociety.com) ที่ปรากฏเปน
สวนหนึ่งอยูในเว็บไซตพรรคประชาธิปตยนั้น เหตุใดจึงมีการแบงเปนสองเว็บไซต และเว็บไซตมี
ความเหมือนหรือแตกตางกันกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (www.democrat.or.th) อยางไรบาง 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (www.democrat.or.th)  
และเว็บไซตเสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com) ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร               
สุนทรเวช  
 2. ศึกษาการจัดวาระขาวสาร (Agenda-Setting) การเผยแพรเนื้อหาบนเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย (www.democrat.or.th) และเว็บไซต เสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com)  
 3. เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th    
กับ  www.democratsociety.com  ที่อยูในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษารูปแบบการนําเสนอเนื้อหา และการจัดวาระขาวสาร 
(Agenda setting) บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (www.democrat.or.th) และเปรียบเทียบการ
นํ า เสนอ เนื้ อหาระหว า ง  www.democrat.or.th กับ  www.democratsociety.or.th โดยทํ าก าร                      
เก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะชวงการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ตั้งแต               
มีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ 2551  ดังนั้นการศึกษานี้จะใช             
เวลาเก็บขอมูลทั้งส้ิน 1 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2551 เทานั้น 

1.5  นิยามศัพท 

 เนื้อหา  หมายถึง  ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  และเว็บไซตเสียงคน
รุนใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสารใหเกิดประโยชนทางการเมืองดานใดดานหนึ่ง  เชน  
เพื่อเผยแพรขาวสารทางการเมือง  ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง ใหประชาชนมีอํานาจ
ตอรองกับรัฐบาล  แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น  การโนมนาวจูงใจ เปนตน  
 เว็บไซด  (Web site)  หมายถึง  พื้นที่บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนแหลงเก็บขอมูล             
ที่จัดทําขึ้นในรูปของเว็บเพจ (Webpage) สําหรับบันทึกขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง         
ฯลฯ และรวบรวมเว็บเพจเหลานี้เขาดวยกัน และตั้งชื่อโดเมน (Domain Name) เพื่อการเชื่อมโยง 
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(Link) เขาหาเว็บไซต ผานระบบ www บนอินเทอรเน็ต ในการศึกษาครั้งนี้คือ www.democrat.or.th 
และ www.democratsociety.or.th 
 โฮมเพจ  (Home Page)  หมายถึง  เว็บเพจหนาแรกสุดของเว็บไซต  เปรียบเสมือน
หนาปกหนังสือ  เปนสวนที่แสดงใหทราบวารายละเอียดหรือแนะนําขอมูลวาเปนขอมูลเร่ืองใด               
มีลักษณะเปนหัวขอเหมือนสารบัญ  เพื่อสะดวกในการเลือกเขาไปอานในเรื่องนั้นๆ  
 ลิงค  (Link)  หมายถึง  การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหนาตางๆ  หรือเชื่อมโยงไปยังบริการ
อ่ืนๆ  อาจอยูในลักษณะตัวอักษร  ขอความ  หรือรูปภาพใดๆ  ซ่ึงแบงออกเปน  ลิงคภายในเว็บไซต  
และลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ  
 เว็บเพจ  (Webpage)  หมายถึง  ขอมูลที่ถูกเขียนขึ้นดวยภาษา HTML (Hypertext    
Markup Language  หรือระหัสภาษาเฉพาะเพื่อบันทึกขอมูลลงบนเวิลดไวดเว็บ)  แบงเปนหนา
ยอยๆ  ในแตละหนาอาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง ที่มีลักษณะของการเปนสื่อผสม                   
หรือมัลติมีเดีย  ที่บรรจุภายในเว็บไซต 
 กระดานขาว  (Web board)  หมายถึง  ระบบสงขอมูลขาวสารระหวางผูรับสารกับ             
ผูสงสาร  ในลักษณะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณ  หรือตั้งคําถามไปยังผูสงสาร                    
หรือแหลงที่มาของขอมูล  ซ่ึงกระทําโดยผานระบบอินเทอรเน็ตที่ปรากฏอยูในเว็บไซต 

 รูปแบบ   หมายถึง   คุณลักษณะโดยรวมของเว็บไซต  ในที่นี้คือ  เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย  ซ่ึงประกอบดวย  ลักษณะขอมูล  องคประกอบหนาเว็บ  การจัดหนาเว็บ  โครงสราง
ของเว็บไซตที่มีคุณสมบัติในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) 5 มิติ คือ การเชื่อมตอกัน                
การสื่อสารระหวางกัน  การเก็บรวบรวมขอมูล  ทางเลือก  ความสนุกสนาน 
 การส่ือสารผานเว็บไซต  หมายถึง  การเผยแพรขาวสารและรับรูขาวสารโดยการ
เชื่อมโยง (Link) ดวยช่ือโดเมน (Domain Name) เพื่อเขาถึงขอมูลในเว็บไซตนั้นผานทาง www              
บนอินเทอรเน็ต   

 การสื่อสารทางการเมือง  ในที่นี้หมายถึง  กิจกรรมการเผยแพรขาวสารการสื่อสารของ
พรรคการเมืองที่มุ ง เนนใน  5 ประเด็น  ไดแก  (1) เปนการถายทอดขาวสารทางการเมือง                            
(2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมอืง  
(4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ (5) การโนมนาวจูงใจ 
 การจัดวาระขาวสาร  (Agenda Setting)  การใหความสําคัญตอขาวแตละขาวในหนาแรก
ของเว็บไซตหรือโฮมเพจ  หรือที่ปรากฏในเว็บเพจเรียงลําดับตามความสําคัญของขาวสาร  คือ 
ลําดับแรกจะมีความสําคัญมาก  ประกอบดวย  การนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนเพื่อสรางกระแส
ความสนใจ  หรือใหขาวสารนั้นเกิดความสําคัญ  โดยที่ขาวสารนั้นอาจมีความสําคัญนอย 
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1.6  ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. ประโยชนดานวิชาการ  คือ  นําผลการศึกษาที่พบเสนอแนะเปนแนวทางในการ
กําหนดวาระในการสื่อสารทางการเมืองผานเว็บไซตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2. ประโยชนในเชิงปฏิบัติ   คือ   สามารถนําผลการวิ เคราะหคุณลักษณะและ                 
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซต  เพื่อผูเกี่ยวของนําไปเลือกสรรสําหรับการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองใหมีความนาสนใจมากขึ้น  
 3. ประโยชนในอนาคต  คือ  เพื่อใหการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บมีความหลากหลาย              
และมีความสนใจ  สามารถสื่อสารและดึงดูดประชาชนใหมากขึ้น  หรือนําขอมูลไปทําการศึกษา          
ตอยอดตอไป 
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บทที่ 2 
แนวความคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวง
เวลาการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ผูวิจัยไดทําการคนควา แนวคิด  
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงขอนําเสนอ           
ขอมูลดังปรากฏหัวขอตามลําดับตอไปนี้ 

 2.1 แนวคดิที่เกีย่วของในการศึกษา ประกอบดวย 
  2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
  2.1.3 แนวคดิการออกแบบเว็บไซต (Web Design) 
  2.1.4 แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง 
  2.1.5 แนวคิดการวิเคราะหเนื้อหา  (Content analysis) 
  2.1.6 แนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) 
 2.2 เว็บไซตกับการสื่อสารทางการเมือง 
 2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวของในการศึกษา 

 แนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มีดังนี้ 

 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การพัฒนาตามกระแสโลกทําใหเกิดสังคมสารสนเทศ  (The Information Society)  
เริ่มมีความเดนชัดของสังคมโลกดังกลาวเมื่อป ค.ศ. 1996-1998 ที่ทั่วโลกตางยอมรับรวมกันวา  
สารสนเทศจะเปนพื้นฐานสูการขับเคลื่อนในรูปแบบตางๆ  อาทิ  สังคมอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรม  ตางมีผลพวงจากการรับขอมูลขาวสาร  ทําใหมีการรวมกันกําหนดยุคนี้วาเปน  “ยุค
ของสังคมสารสนเทศ  หรือยุคสังคมขอมูลขาวสาร” 
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  การเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication 
Technology: ICT)  รวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ไดเกิดผลกระทบตอกิจกรรมตางๆ ของสังคม
อยางกวางขวาง  อาทิ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ  "เศรษฐกิจแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู"  (Knowledge-based Economy)  กอปรกับการเติบโตของระบบการสื่อสารที่
ทันสมัย เกิดการใชประโยชนจาก "สารสนเทศ" (Information) และ "ความรู" (Knowledge) ที่สูงขึ้น 
ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยังกอใหเกิดกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ (productivity) มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีนวัตกรรม (Innovation) ใหม
เกิดขึ้นตลอดเวลา  ทั้งในสวนของโครงสรางองคกรและระบบธุรกิจทุกระดับ  ทําใหเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสรางปฏิสัมพันธที่ใกลชิดระหวางองคกรตางๆ ในประชาสังคม  (Civil 
Society)  ไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ไมเวนแมแตองคกรทางการเมืองทําใหเกิดกระแสการใช  
"เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร"  เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ในสังคม  
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมการสื่อสารยุคใหม  
ดังที่  ชัยอนันต  สมุทวณิช  (2537)  ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ซ่ึงเปนผล
จากเทคโนโลยีสารสนเทศวา  ความรูสึกสากลนิยมและชาตินิยม จะเกิดขึ้นควบคูกันไปกับ
ความรูสึกภูมิภาคนิยมหรือชุมชนนิยม  คนไทยเริ่มมีการยอมรับถึงความจําเปนที่สังคมตองมีความ
หลากหลาย  และความแตกตางโดยไมแตกแยก  โดยการปรับตัวเขากับรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใช
มาตั้งแต พ.ศ. 2541  และขณะนี้กําลังอยูในชวงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดระบบการสื่อสาร  
ภายใตกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย (พ.ศ. 2544-2553) หรือ "IT 2010" สู
กระแสเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  (Knowledge-based Economy/Society: 
KBE/KBS)  เพราะตางยอมรับกันวา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การเขาถึงการแพรกระจายความรู  ภายใตสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

  เมื่อมีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สังคมไทยจึงไมอาจ
ปฏิเสธสื่อใหมในการแพรกระจายขอมูลขาวสาร  ประกอบกับความทันสมัยของเครื่องมือที่สนอง
ความตองการของคนในสังคม  เนื่องจากคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือส่ือใหม ดังที่ 
กาญจนา แกวเทพ (2541: 122-124) กลาวไววา คุณลักษณะสําคัญของสื่อแบบใหมจะมีผลตอเนื่อง
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณของมนุษย  และการเปลี่ยนแปลงสังคมมีอยู 3 ประการคือ 
  1. ลักษณะ Interactivity ของสื่อ  แตเดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโตการสื่อสาร
ระหวางสองฝาย  จะมีอยูเฉพาะในการสื่อสารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนาเทานั้น (Face-to-Face 
Communication)  หากเริ่มมีการใชส่ือกลางแบบใหมเขามาเกี่ยวของลักษณะ “ตอบโตอยาง
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ฉับพลัน” จะสูญหายไป  แตในสื่อสมัยใหม เชน การใช e-Mail จะสามารถสรางเงื่อนไขใหเกิดการ
ตอบโตอยางฉับพลันทันที  อันจะทําใหมิติดานกาละและเทศะของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป 
  2. ลักษณะ Individaulize / Demassified แตเดิมนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบ
ส่ือมวลชนจะสรางกลุมผูรับสารแบบเปน “มวลชน” (Massified) ขึ้นมา  ทุกคนจะดูรายการทุกอยาง
เหมือนๆ กันในชวงเวลาเดียวกัน  แตยิ่งนับวันความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทําให
ผูใชสารสามารถเลือกใชตามกาละเทศะที่ตนเองตองการไดมากขึ้น 
  3. ลักษณะ Asynchronous Nature of New Communication คุณลักษณะประการ
หนึ่งของสื่อแบบใหม  คือ  สามารถแบงแยกกันเปนสวนๆ ได  (a synchronize)  โดยไมมาเปนกลุม
เดียวกัน  ซ่ึงผูรับสารจะนํามาประกอบกัน  อยางเชน  ลักษณะการจัดแบง Web Page ของ Web site 
บนอินเทอรเน็ต ที่ผูเขาชมหรืออานขอมูลจะตองสืบคนเอาเอง  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง  ศักยภาพ
ของสื่อที่สามารถจะเก็บรักษาขาวสารขอมูลเอาไวได  และวิธีการเก็บขาวสารไวในที่ตางๆ ไดดวย 

  สอดคลองกับ McQuail (2005) ไดกลาวถึงสื่อใหมวา มันคือความหลากหลายและ  
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ดวยคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ  ที่มีชองทางการสื่อสารที่
คลายคลึงกันและแตกตางกันตามประเภทของการใชงาน  เนื้อหา  และบริบท  ไดแก 
  1. ส่ือเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal Communication Media) 
ไดแก  โทรศัพท  (ซ่ึงมีลักษณะของความสามารถในการเคลื่อนยายมากขึ้น)  และ  e-Mail  (ใน
ระยะแรกเปนการใชเพื่อการทํางาน  แตปจจุบันเปนการใชในเรื่องสวนตัวมากขึ้น)  โดยทั่วไป
เนื้อหามักมีลักษณะเปนสวนตัว   ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารอาจสําคัญมากกวาขอมูลที่
สงถึงกัน  
  2. ส่ือปฏิสัมพันธเพื่อความเพลิดเพลิน  (Interactive Play Media)  ไดแก 
คอมพิวเตอรและวิดีโอเกม  รวมทั้งอุปกรณ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกับ “ส่ือเกา” แมวาจะ
ใชเทคโนโลยีคลายกันและอาจถือวาเปน “ทางเลือกในการใชงาน” ของการใชส่ือ  แตมีขอแตกตาง
ที่สําคัญก็คือ  ความสามารถในการโตตอบ (Interactivity)  และ “กระบวนการ” ในการใชประโยชน 
  3. ส่ือเพื่อการคนหาขอมูล  (Information Search Media)  เปนประเภทที่มีส่ือ
หลายชนิด  แตอินเทอรเน็ตและเวิรดไวดเว็บเปนตัวอยางที่เดนที่สุด  โดยจัดเปนเสมือนหองสมุด 
และแหลงขอมูลที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของขนาด  ความเปนปจจุบันของการเขาถึง  อยางไรก็ตาม
ความหลากหลายของเนื้อหาและแรงจูงใจในการใช  แสดงใหเห็นลักษณะที่เปนประโยชน
นอกเหนือจากผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
  4. ส่ือเพื่อการมีสวนรวม  (Collective Participatory Media)  ส่ือในกลุมนี้
ประกอบดวย   การใชอินเทอรเน็ตในการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ความคิด 
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ประสบการณ  และสรางความสัมพันธจากการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  นอกจากอินเทอรเน็ตแลว
การประชุมผานวิดีโอและโทรศัพทก็เกี่ยวของกับสื่อประเภทนี้ดวยเชนกัน  แมวาจะเปนส่ือที่จํากัด
อยูในขอบเขตของการใชเพื่อจุดประสงคเร่ืองงาน 

  ในขณะเดียวกันที่ Ha and James (1998: 458) ไดศึกษาเรื่อง “Inter-activity 
Reexamined: A Baseline Analysis of Early Business Web Sites”  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางผูรับสารและผูสงสาร  โดยในการศึกษาไดใหคําจํากัดความวา “ปฏิสัมพันธ” (Interactivity) 
เปนระดับที่ผูสงสารและผูรับสารตอบสนองความตองการในการสื่อสารของอีกฝายหนึ่ง  และได
แบงปฏิสัมพันธออกเปน 5 มิติดวยกัน  ไดแก  (1) ความสนุกสนาน (Playfulness)  (2) ทางเลือก 
(Choice)  (3) การเชื่อมตอกัน (Connectedness)  (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information 
Collection)  และ  (5) การสื่อสาระหวางกัน (Reciprocal Communication)  
  1. การเชื่อมตอกัน  (Connectedness)  ลักษณะของขอความบนเครือขาย
เวิลดไวดเว็บ ที่ทําใหเว็บไซดเปนสื่อที่แตกตางไปจากสื่อดั้งเดิมอื่นๆ ก็คือ ขอความหลายมิติ 
(Hypertext) ที่สามารถเชื่อมตอกับขอมูลอ่ืนๆ บนเครือขายเวิลดไวดเว็บได  ผูเขาชมเว็บไซด
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลอ่ืนๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย  เพียงแคเลือกคล๊ิกเมาสไป
ที่จุดเชื่อมโยง หรือลิงค (Link) ที่ตองการ  การเชื่อมโยงซึ่งเปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อ
เว็บไซต  จึงทําใหผูเขาชมติดตอกับผูอ่ืนไดทั่วโลก  และเปนการเปดโลกทัศนดวยวิธีการงายๆ  การ
จัดขอมูลใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบระเบียบและงายตอการใชงาน ชวยตอบสนองความตองการ
ขอมูลขาวสารของผูเขาชมเว็บไซต  และชวยใหเกิดความพึงพอใจในการเขาชมเว็บไซตนั้นๆ 
  2. การสื่อสาระหวางกัน (Reciprocal Communication) หากเปรียบกับส่ือมวลชน
ดั้งเดิม  การสื่อสารมักเปนลักษณะการสื่อสารทางเดียว  (One-way Communication) ผูสงสารมัก
ไมไดคาดหวังที่จะไดรับการตอบกลับ (Feedback) จากผูรับสาร  แตส่ือเว็บไซตเปดโอกาสใหเกิด
ปฏิบัติสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ยิ่งเกิดการสื่อสารระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชม
เว็บไซตมากเทาไร  เว็บไซตนั้นก็จะยิ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชมไดมากยิ่งขึ้น 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  (Information Collection)  
   การเก็บรวบรวมขอมูลเปนความตองการเบื้องตนของผูส งสาร   เปน
กระบวนการที่ผูสงสารเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่บริโภคสื่ออยางเปนระบบ  โดยทั่วไปมัก
เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  ความชอบ  หรืออาจเปนบุคลิกสวนบุคคลเพื่อ
ประเมินผูรับสาร 
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  4. ทางเลือก  (Choice)  
   ทางเลือก  (Choice)  เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขา
ชมเว็บไซต  เปนการเปดโอกาสใหผูเขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ 
  5. ความสนุกสนาน  (Playfulness)  
   ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในลักษณะหนึ่ง เสมือน
เครื่องมือที่ชวยกระตุนความอยากรูอยากเห็นหรือความสนใจจากผูเขาชม  ไดแก  ส่ิงที่จะชวยดึงให
ผูเขาชมเว็บไซตสนใจในเว็บไซต  และเกิดความตองการที่จะมีสวนรวมในการเขาไปชมขอมูล 

  Hoffman (1995 อางถึงใน ศุจิกา ดวงมณี, 2539: 21) ไดกลาวไวในงานวิจัย เร่ือง 
“Commercial Scenarios for the Web: Opportunities and Challenges” วา โดยธรรมชาติของ
อินเทอรเน็ตนั้นสามารถกลาวไดวา  เปนสื่อท่ีมีลักษณะหลายโฉมหนา  (Multi-faced)  เนื่องจากมี
การผสมผสานกันระหวางการเปนชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal) และการเปน
ชองทางการสื่อสารมวลชน  (Mass Communication)  
  รูปแบบของการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น  มีดวยกันหลายระดับตั้งแต
กวางที่สุด  เชน  การเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะของ Web Pages โดยองคกรขาวระดับโลก 
เชน  CNN  ไปจนถึงการสื่อสารระดับบุคคล  เชน  การสนทนาในกลุมขาว Usenet (Usenet News) 
ในประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน  รวมทั้งการสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางกลุม
เพื่อนฝูง   ซ่ึงกระบวนการสื่อสารบนระบบอินเทอรเน็ตนั้นสามารถจําแนกไดเปน 4 แบบดวยกัน  
คือ  (Morris, 1996 อางถึงใน รติกร กีรติบูรณะ, 2549: 12) 
  1. การสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกัน  (One-to-one Asynchronous 
Communication) ตัวอยางของการสื่อสารประเภทนี้ ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Mail)  
  2. การสื่อสารระหวางกลุมบุคคลแบบไมพรอมกัน  (Many-to-many Asynchronous 
Communication)  ตัวอยางของสื่อสารประเภทนี้  ไดแก  Usenet, Electronic Bulletin Boards  และ 
Listserv  ซ่ึงผูรับสารตองลงชื่อกอนที่จะเขาสูระบบ 
  3. การสื่อสารแบบพรอมกัน  (Synchronous Communication)  ทั้งในแบบ  
One-to-one ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกันไดในหลากหลายหัวขอที่ตองการ ตัวอยาง
ของการสื่อสารประเภทนี้  ไดแก  Internet Relay Chat 
  4. การสื่อสารที่ไมพรอมกันระหวางผูรับสารและผูสงสาร  (Asynchronous 
Communication)  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวมีลักษณะที่ผูรับสารตองการที่จะคนหา Site เพื่อท่ีจะเขาไปดู
ขอมูลขาวสาร  ซ่ึงอาจจะเปนการสื่อสารแบบ Many-to-one, One-to-one หรือ One-to-many 
ตัวอยางการสื่อสารแบบนี้  ไดแก  Web site, Gopher และ FTP Sites 
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  ดวยลักษณะการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) ในการสื่อสารบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  ผูสงสารอาจกลายเปนผูรับสารได  ในขณะเดียวกันผูรับสารจะเปนผูสงสารไดเชนกัน 
ลักษณะการสื่อสารที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบและบทบาทเชนนี้  กระบวนการสื่อสารบน
อินเทอรเน็ตจึงไมสามารถจะอธิบายดวยแบบจําลองกระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมได อยางไรก็ดี  
ในป 1995 Donna L. Hoffman, Thomas P. Novak and Patrali Chatterjee ไดพิจารณา World Wide 
Web ในฐานะของสื่อสารมวลชน  และไดนําเสนอแบบจําลองเพื่อการศึกษาในเรื่องดังกลาว  ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  แบบจําลองแสดงการสื่อสารทางการเมืองบน World Wide Web  
 
ที่มา:  ดัดแปลงจากศุจิกา ดวงมณี. (2539: 22)  
 
  จากแผนภูมิที่ 1  แสดงใหเห็นลักษณะการสื่อแบบ many-to-many บน World Wide 
Web  โดยที่เนื้อหา (Content) เปนขอมูลท่ีสรางขึ้นโดยองคกรตางๆ ในที่นี้ คือ P: Political Party 
ตัวอยางเชน พรรคประชาธิปตย  สงผานสื่อ (Medium) คือ World Wide Web  เพื่อนําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการเมือง เพื่อเปดโอกาสใหผูรับสาร (R: Receiver)  เขามาศึกษาหาขอมูล รวมถึงแสดง
ความคิดเห็นหรือส่ือสารกลับโดยผานสื่อตัวเดียวกัน ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงใชอธิบายการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ไดคือ เนื้อหา (Content) เปนขอมูลที่สรางขึ้นโดยพรรคการเมือง (P) หรือท่ีเรียกวา Web 
site ในทางกลับกัน Content ที่สรางโดยผูรับสาร (R) ทั้งนักการเมืองและผูรับสารจะสงผานขอมูลที่
สรางขึ้นไปยังตัวส่ือ คือ World Wide Web แสดงใหเห็นวา ผูส่ือสารสามารถมีปฏิสัมพันธผานสื่อ 

Medium Content Content 

Content 

Content 

P

P

P 

PR 

R

R

R
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World Wide Web ไดโดยตรง กลาวคือ หากผูรับสาร (R) เขามาคนหาขอมูลหรือเขาชมใน Web site 
ที่ผูสงสารสรางเนื้อหา (Content) แลวมีขอสงสัยหรือตองการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสสงไปยังผูสราง Web site นั้น  จะเห็นไดวาเริ่มแรกเปนการสื่อสารทั่วไป แต
ตอนหลังกลายเปนการสื่อสารระหวางบุคคล 
  ดวยเหตุผลดังกลาว  องคกรหรือพรรคการเมืองไดนําคุณลักษณะพิเศษของสือ่ใหม
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต โดยสราง Web site เปนชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสรางปฏิสัมพันธ
ผาน Web site หรือทําการสื่อสารระหวางบุคคลได เมื่อโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางผูสง
สารและผูรับสารที่เขาสูระบบมาสอบถามกัน 
  จากแนวคิดขางตนที่กลาวมานี้  ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาถึงลักษณะ
ของสื่อใหมที่เกิดขึ้น  อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เรียกวาอินเทอรเน็ตซ่ึง
ถูกนํามาใชเพือ่การสื่อสาร โดยการบรรจขุอมูลที่เปนวตัถุประสงคที่ตองการเผยแพรในรูปแบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)  นับเปนสื่อใหมที่มคีุณลักษณะเดนของสื่อในยุค
การสื่อสารไรพรมแดนที่สังคมกลาวถึงมากที่สุด 
 

 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology: IT)  
  คําวา "เทคโนโลยี" (Technology) หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดาน
วิทยาศาสตร ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มาทําใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษย 
เทคโนโลยีจึงเปนวิธีการสรางมูลคาเพิ่มของสิ่งตางๆ ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น  เชน  ทรายหรือ
ซิลิกอนเปนสารแรที่พบเห็นทั่วไปตามชายหาด  หากนํามาสกัดดวยเทคโนโลยีและใชเทคนิค 
วิธีการสรางเปนชิป (chip) สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ จะทําใหสารแรซิลิกอนนั้นมีคุณคา  
และมูลค า เพิ่มขึ้นได อีกมาก   (สถาบันสง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 
http://oho.ipst.ac.th) 

  พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541)  ใชทั้งคําวา  ขอมูลขาวสาร  (หรือขาวสารขอมูล) 
และสารสนเทศ  อยางไรก็ตามน้ําหนักความหมายของคําวา  สารสนเทศ  มีจุดเนนใน 3 ลักษณะ คือ 
  1. สารสนเทศในแงของสาร  (message)  หมายถึง  สัญลักษณ  (symbol)  ขอมูล 
(data)  และเนื้อหา  (content)  ที่มนุษยใชในการสื่อสารกัน 
  2. สารสนเทศในแงของผล  (effect)  ของการสื่อสาร  หมายถึง  ส่ิงที่กอใหเกิด
ความรู  (knowledge)  ทัศนคติ  (attitude)  และพฤติกรรม  (behavior)  ที่บุคคลไดรับจากสื่อ 
  3. สารสนเทศในแงขององคประกอบ  (function)  ของการสื่อสาร  หมายถึง   
ขาว  (news)  และขอเท็จจริงตางๆ  (facts) 
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  จะเห็นไดวามีคําที่เกี่ยวของกับคําวาสารสนเทศ  ซ่ึงมีน้ําหนัก และคุณคา ลดหล่ัน
กันไป ไดแก  ขอมูล  ความรู  ซ่ึงจะนําไปสูขั้นที่ผานการสังเคราะหจนตกผลึกมากที่สุด  ที่เรียกวา  
ภูมิปญญา  เราอาจวัดระดับของคําศัพทเหลานี้ได  ดังนี้  (กาญจนา แกวเทพ, 2541) 
  1. ขอมูล  เปนคําที่ใชกลาวถึง  บอกเลาถึงสภาพความเปนจริงในระดับแรกสุด 
หรือบอกอยางตรงไปตรงมา 
  2. สารสนเทศ  เปนคําที่ใชกลาวถึงความเปนจริงในระดับที่ไดนําเอา "ขอมูล"  
มาผานกระบวนการแบบใดแบบหนึ่ง   มีการจัดระบบขอมูลนั่นเอง 
  3. ความรู  เปนคําที่ใชกลาวถึงสภาพความจริงที่ตอเนื่องมาจากระดับสารสนเทศ  
โดยจะตองผานการจัดระบบเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   - ตองมีกระบวนการจัดระบบที่มีความประณีตมากยิ่งขึ้น  เชน  มีการอางอิง
กับขอความที่ผานการพิสูจนมาแลว  มีความเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผลระหวางสารสนเทศ
กันเอง 
   - ตองมีความสัมพันธเชิงเหตุผล  สามารถระบุไดวาอะไรเปนสาเหตุ  อะไร
เปนผลลัพธ  มีการลําดับของเวลา 
   - ตองมีความสม่ําเสมอ  เปนความจริงทั่วๆ ไป  ไมใชเกิดขึ้นเฉพาะครั้งคราว 
หรือเปนกรณียกเวน 
  4. ภูมิปญญา  เปนคําที่กลาวถึงความเปนจริงที่ผานการพิสูจนมาครั้งแลวครั้งเลา  
จนสามารถตกผลึกเปนสาระที่ยอมรับกันในหมูคนทั่วไป 
  สวน "สารสนเทศ" (Information) คือ ขอมูลตางๆ ที่ไดมีการประมวลผลแลว หรือ
เก็บรวบรวมไวในรูปแบบตางๆ เชน การใชถอยคําในการพูด การเขียน ภาพเขียน ไมโครฟลม  
แผนดิสก คอมพิวเตอร เปนตน กลาวอีกนยัหนึ่งคือ มีการบันทึกไวในสื่อหรือทรัพยากรสารสนเทศ
นานาชนิด ซ่ึงบุคคลสามารถรับรูไดดวยวิธีใดวธีิหนึ่ง เพื่อนําไปใชประโยชนตามตองการ   
(สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี: http://oho.ipst.ac.th) 

 2.1.3 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต  (Web Design) 
  เพื่อใหทราบถึงเปาหมายของการออกแบบเว็บไซต ของพรรคประชาธิปตย ผูวิจัย
ขอนําแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต มาใชเปนองคประกอบการวิเคราะหเนื้อหาครั้งนี้ดวย 
  เวิรดไวดเว็บ  (World Wide Web)  หรือ  www  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  เว็บ  (web)  
เปนระบบเอกสารลักษณะหนึ่งที่ใชแสดงขอมูลบนอินเทอรเน็ต  โดยภาพรวมแลวเว็บจึงเปนแหลง
รวมเอกสารอิเลกทรอนิกสทั่วโลก  เอกสารแตละหนาเรียกวา  เว็บเพจ  (web page)  ซ่ึงอาจ
ประกอบดวย  ขอความ  รูปภาพ  เสียง  และวิดีโอ  โดยสวนใหญเว็บเพจจะรวมกันอยูในเว็บไซต  
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(web site)  ซ่ึงก็คือแหลงขอมูลหรือบริการแหงหนึ่งบนอินเทอรเน็ต  สําหรับหนาแรก ของเว็บไซต
จะเรียกวา  โฮมเพจ  (home page)  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการเขาชมเว็บไซต  โดยจะประกอบดวย
ลิงค  (link)  ที่จะนําไปสูเนื้อหาภายในเว็บไซตนั้นๆ 
  ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 50) กลาววา การออกแบบเว็บไซตที่ดีคือ การออกแบบให
เหมาะสมกับเปาหมายของเว็บไซต  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของผูใชเปนหลัก  
ตัวอยางเชน  เว็บไซตที่เปน Search Engine ซ่ึงเปนแหลงรวมที่อยูของเว็บไซตตางๆ  ทําหนาที่เปน
ประตูไปสูเว็บไซตอ่ืนๆ  เว็บไซตประเภทนี้มีเปาหมายที่จะใหขอมูลท่ีผูใชตองการอยางรวดเร็ว  
และจะมีผูเขาใชบริการคนหาขอมูลเปนจํานวนมากในแตละวัน  ดังนั้นส่ิงที่สําคัญในการออกแบบ
เว็บไซตประเภทนี้คือ  สามารถแสดงหนาเว็บอยางรวดเร็วเมื่อ ผูใชเปดเขามา  และมีระบบสืบคืน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดผลลัพธที่รวดเร็ว  เชน www.sanook.com  เปนตน  สวนเว็บไซต
ขององคกรธุรกิจที่มีเปาหมายเพื่อขายสินคาหรือบริการ จําเปนตองใหความสําคัญกับการออกแบบ
เว็บไซตเปนอยางมาก  เพราะผูใชจะตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ  โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นใน
เว็บไซต  ดังนั้นลักษณะการออกแบบของเว็บไซตจะตองสะทอนถึงภาพลักษณของธุรกิจนั้นดวย  
เว็บโซตที่ไดรับการออกแบบมาอยางดี  สามารถสรางความนาเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผูใช
ที่มากกวาเว็บไซตอ่ืน 
  ประเภทของเว็บไซตตามเปาหมายของเนื้อหา  แบงออกเปน 3 กลุม  ไดแก (ธนพร 
จินโต, 2545: 7)  
  1. เปาหมายประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกร  คือ  เว็บไซตที่มีเนื้อหามาจาก
ขอมูลในหนวยงานเจาของเว็บไซต  เชน  การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติขององคกร  โครงสราง
องคกร  ผูบริหาร 
  2. เปาหมายเสนอขอมูล/สาระ/ความรู/ความบันเทิง  คือ  เว็บไซตที่มีเนื้อหามา
จากกลุมบุคคล/บุคคลคนเดียว  เชน  การนําเสนอความรูสูตรทําอาหารตางๆ ของรายการหมึกแดง   
หรือการนําเสนอประวัติและขอมูลคอนเสิรต   เปนตน 
  3. เปาหมายเสนอขาวสาร  คือ  เว็บไซตที่มีเนื้อหามาจากการรวบรวม  สืบคน 
เชน   การนําเสนอขาวสารดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ของเว็บไซตหนังสือพิมพตางๆ 
  อยางไรก็ตาม  การจําแนกประเภทเว็บไซตดังกลาวขางตน  เปนเพียงกรอบแนวคิด
ในการแบงกลุมเว็บไซตโดยคราวๆ เทานั้น  เนื่องจากปจจุบันการจําแนกประเภทเว็บไซตนั้นมิไดมี
กฎเกณฑตายตัว  เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซตสวนใหญนั้นคํานึงถึงความตองการและพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตของผูใชเปนสําคัญ  และเว็บไซตเปนสื่อที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยาง
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รวดเร็วใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  และสภาพสังคมในยุคสารสนเทศที่มีความตองการขอมูล
ขาวสารเปลี่ยนแปลงไปอยูเกือบตลอดเวลา 
  เว็บไซตควรมีเนื้อหาหรือขอมูลท่ีเปนประโยชน  สามารถสื่อความหมายใหเขาใจ
ไดอยางชัดเจน  และเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ไดกําหนดไว  ขอมูลภายในเว็บไซตสามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหา (Content requirement) ขอมูลโดยทั่วไปที่เราอานในหนาเว็บ
เพจ  ซ่ึงหมายรวมถึงทุกส่ิงที่ปรากฏอยูบนหนาเว็บตั้งแต  ขอความ  รูปภาพ  ภาพประกอบ กราฟ  
กราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และวิดีโอ  กับการใชงาน  (Function requirement)  หรือระบบที่
ผูใชสามารถใชงานได  เชน  การสงอีเมล  (E-mail)  การสงขอมูลผานแบบฟอรม  การ        พูดคุย
กันผานระบบแชต (Chat)  

  ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต  (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544: 67) 

  1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท/องคกร  (About the organization)  โดยปกติแลวผูคน
ตองการรูขอมูลพื้นฐานของบริษัทในดานตางๆ  เชน  ประวัติและความเปนมา  เปาหมายของ 
องคกร  ขนาด  และความมั่นคง  จํานวนบุคลากร  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ส่ิงตางๆ เหลานี้
ชวยใหผูคนเห็นภาพที่ชัดเจนบริษัท  สรางการยอมรับและเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริการของบริษัท 
  2. รายละเอียดผลิตภัณฑ  (Product information)  ผูคนจํานวนมากตองการรับรู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ  หรือบริการที่สนใจกอนที่จะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นในเว็บไซตจําเปนตองมี
สวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  บริการ  โปรแกรมพิเศษ  และงานแสดงตางๆ ถาผลิตภัณฑของ
เราเปนซอฟตแวร  ก็ควรมีขอมูลในดานความสามารถของซอฟตแวร  คูมือการใชงาน  และเทคนิค
พิเศษตางๆ  เมื่อผูใชรูสึกสนใจก็มีตัวอยางซอฟตแวรใหดาวนโหลดไปทดลองใช  และในที่สุดเมื่อ
ผูใชมีความตองการซื้อซอฟตแวรนี้ ก็สามารถหาขอมูลสถานที่   จําหนายผลิตภัณฑนี้ทั้งในรานคา
จริง  และรานคาบนอินเทอรเน็ต  หรืออาจส่ังซ้ือโดยตรงจากเว็บไซตของเรา 
  3. ขาวความคืบหนาและขาวสารสื่อมวลชน  (News/Press releases)  มีผูคนบาง
กลุมที่ติดตามขาวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบริษัทและผลิตภัณฑของเรา  เชน  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ  การตอบรับจากสื่อมวลชน  และขาวความคืบหนาในดานตางๆ  เว็บไซตจึงควรมี              
สวนของขาวสาร  เพื่อส่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลที่ทันเหตุการณอยูเสมอ 
  4. คําถามยอดนิยม  (Frequently asked questions)  สําหรับเว็บไซตที่มีสินคาหรือ
บริการที่เขาใจไดยาก  เนื่องจากเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม  หรือมีกระบวนการใชงานที่ซับซอนเราควรจะ
รวบรวมคําถามหรือคําตอบที่สําคัญไวในสวนของคําถามยอดนิยม  หรือ  FAQ  ซ่ึงจะชวยให
ผูสนใจไดรับคําตอบที่ตองการอยางรวดเร็ว 
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  5. ขอมูลในการติดตอ  (Contact information)  เมื่อมีสวนของขอมูลตางๆ ทั้ง
หมดแลวขอมูลสวนสุดทายที่สําคัญและจําเปนก็คือ  ขอมูลในการติดตอ  ซ่ึงไดแก  อิเมล    
แอดเดรส  ที่อยูขององคกร  หมายเลขโทรศัพท  และโทรสาร  ส่ิงเหลานี้จะชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือ
ของบริษัทไดอยางมาก  ในกรณีที่ผูสนใจมีคําถามหรืออยากติดตอกับองคกรโดยตรง  ลองคิดดูวา 
ถาไมสามารถติดตอกับองคกรได  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นแลวจะมั่นใจในองคกรนั้นไดอยางไร 
  ขอมูลหลักทั้ง 5 สวนนี้อาจใชไมไดกับทุกเว็บไซต  แตเปนเพียงตัวอยางของขอมูล
ที่ผูใชมักจะคาดหวังถึงเมื่อเขาไปในเว็บไซตหนึ่งๆ 

  การออกแบบหนาเว็บไซต 

  หนาแรกเว็บไซต  หรือ โฮมเพจ  เปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสู
เว็บไซต  และยังเปนสิ่งแรกที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต  หนาแรกเว็บไซตมี
หนาที่เปนสื่อกลางใหผูชมสามารถใชประโยชนจากขอมูลและระบบงานของเว็บไซต  โดยปกติ
แลวหนาเว็บไซตจะประกอบดวย  รูปภาพ  ตัวอักษร  สีพื้น  ระบบเนวิเกชั่น  (Navigation System 
หรือระบบนําทาง  เปนลิงคที่ใชเชื่อมตอไปยังเนื้อหาสวนอ่ืนๆ)  และองคประกอบตางๆ ที่ชวยส่ือ
ความหมายของเนื้อหาและอํานวยความสะดวกตอการใชงาน  หลักสําคัญในการออกแบบหนา
เว็บไซตก็คือ  การใชรูปภาพและองคประกอบตางๆ รวมกัน  เพื่อส่ือความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
ลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายเพื่อการสื่อสารความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจบน
พื้นฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใช 
  ฐิตารัตน รัชตะวรรณ (2547: 9-11) กลาววา ในหนาโฮมเพจ (หนาแรกของ
เว็บไซต) ควรมีสวนประกอบสําคัญๆ อยางครบถวน  เพื่อใหผูชมสามารถเขาใชงานไดสะดวก  ซ่ึง
หนาโฮมเพจสวนใหญมักมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. ตราสัญลักษณ  (Logo) 
   ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเขาชมสามารถจดจําเว็บไซตไดก็คือ Logo นอกจากนี้
แลว Logo ยังชวยใหเว็บไซตของเราดูมีเอกลักษณอีกดวย  โดยเรานิยมวางตําแหนง Logo ไวที่
สวนบน  เพราะเปนจุดที่สามารถสังเกตไดงาย  ซ่ึงจากการวิจัยพบวา  การวางตําแหนง Logo ที่มุม
บนซายนั้นชวยใหผูชมสามารถจดจําเว็บไซตของเราไดถึง รอยละ 84 
  2. เมนูหลัก  (Link  Menu)  
   เมนูหลักเปนจุดเชื่อมโยงสิ่งสําคัญๆ ที่รวบรวมไวในรูปแบบของเมนูปุมหรือ
ขอความ  โดยผูเขาชมจะสามารถรับรูไดวาภายในเว็บไซตนี้มีเรื่องราวที่นาสนใจอยางไรบาง เชน  
News  (ขาวใหม)  Shopping  และ  Link  (เชื่อมโยงเว็บที่เกี่ยวของ)  เปนตน  รูปแบบของเมนูหลักที่
นิยมใชกัน  มักเปนเมนูแบบแนวตั้งและเมนูแบบแนวนอนตามลําดับ 
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  3. โฆษณา  (Banner)  
   โฆษณาเปนสวนสําคัญอีกเชนกัน  เพราะเว็บไซตที่มีโฆษณาจะชวยสงเสริม
ภาพลักษณ  ความนาเชื่อถือ  และชวยกระตุนความสนใจ  เพราะมักมีการใชภาพเคล่ือนไหว (Gif 
Animation) ประกอบ  อันจะทําใหเว็บไซตของเราดูตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น  จากการวิจัยพบวา 
ภาพเคลื่อนไหวยังชวยใหเว็บไซตดูนาสนใจมากยิ่งขึ้นถึงรอยละ 30  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึง
ความนิยมของผูชมไดดวย  แตไมควรใหมีโฆษณามากเกินไป และควรจัดวางตําแหนงใหเหมาะสม 
  4. ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
   เนื้อหาสาระที่นารูเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง  ที่จะทําใหผูเขาชมอยากจะเขามา
เยี่ยมชมเว็บไซตของเรามากขึ้น  และใชบริการอยางสม่ําเสมอ  เราจึงควรอัพเดตเนื้อหาใหใหมสด  
มีรูปแบบการจัดวางที่อานงาย  เนื้อหาไมยาวหรือไมส้ันจนเกินไป  นอกจากนี้แลวหากเราใช
ภาพประกอบที่สวยงามก็จะชวยใหเนื้อหาดูดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงการใชภาพประกอบที่สวยงาม  
และฟอนตที่อานงาย  จะชวยใหเนื้อหานาสนใจมากขึ้นราว  40-45%  
  ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 183-202) กลาววา สีสันในหนาเว็บเพจเปนส่ิงที่มีความ 
สําคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผูใช เนื่องจากสิ่งแรกที่ผูใชมองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซ่ึง
เปนส่ิงกําหนดบรรยากาศและความรูสึกโดยรวมของเว็บไซต เราสามารถใชสีไดกับทุกองคประกอบ
ของเว็บเพจ ตั้งแตตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลัง และรูปภาพพื้นหลัง การเลือกใชสีอยางเหมาะสม 
จะชวยในการสื่อสารความหมายของเนื้อหา และเพื่อความสวยงามใหกับหนาเว็บนั้น แตในทาง
กลับกันสีที่ไมเหมาะสมอาจสรางความยากลําบากในการอานหรือลบกวนสายตา รวมทั้งอาจทําให
การสื่อสารไมถูกตองได เปาหมายของเราคือ การตัดสินใจเลือกใชสีใหเหมาะสมกับบุคลิกและ
เปาหมายของเว็บไซต เพื่อการแสดงผลที่ตรงกับความประสงคมากที่สุด การใชชุดสีที่เหมาะสม
กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังทําใหผูใชมีความรูสึกรวมไปกับ
เปาหมายของเว็บไซตนั้นดวย ไมวาจะเปนการใหขอมูล สรางความบันเทิง รวมถึงการขายสินคา
หรือบริการ 
  ตัวอยางเชน สีแดง เปนสีที่มีความหมายไดหลากหลายมาก ซ่ึงเปนไดตั้งแตส่ิงที่ดี
อยางความรักและกําลังใจ จนถึงสิ่งเลวรายอยางสงครามและความอันตราย สีแดงมีความแตกตาง
และรอนแรงมากกวาสีอ่ืนๆ มักเปนสีที่สะดุดตาไดงาย จึงเหมาะที่จะใชเนนความสําคัญของสวน
ตางๆ แตสีแดงจัดมากๆ มีผลรบกวนสายตาและทําใหสายตาเมื่อยลาไดงาย ดังนั้นจึงไมควรใชสี
แดงในบริเวณกวางๆ สีแดงมักเปนที่ช่ืนชอบของคนที่มีลักษณะเปดเผยและมีความรูสึกรุนแรง สี
แดงจะขัดแยงกับสีเขียว น้ําเงิน และมวง ขณะที่สีแดงออนจะเขากันไดดีกับสีโทนรอน เชน สม 
น้ําตาล และเหลือง 
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  สําหรับ สีน้ําเงินเปนสีที่ไดรับความนิยมมาก ส่ือถึงความสงบ เยือกเย็น ซ่ือสัตย
และความมั่นใจ แตตองยอมรับวาเปนสีที่ไมเตะตาถาไมมีความสดใสจริงๆ สีน้ําเงินเขากันไดดีกับสี
ออนในชุดสีเย็น เชน สีเขียว และเหมาะสมอยางมากกับสีเอิรธโทนหรือสีที่เปนกลางอยางสีเทาหรือ
สีน้ําตาลออน แตควรระวังเมื่อใชรวมกับสีสม เพราะสีทั้งสองจะตัดกันอยางเดนชัด ซ่ึงอาจเปนการ
รบกวนสายตา เปนโชคดีสําหรับผูออกแบบเว็บที่ชอบใชสีน้ําเงิน เพราะในชุดสีสําหรับเว็บมีเฉดสี
น้ําเงินใหเลือกใชมากมาย สีน้ําเงินออนเหมาะที่จะเปนสีพื้นหลังของเว็บที่ใหความสนุก รางเริง 
และมีชีวิตชีวา สามารถใชในการแสดงถึงความอนุรักษนิยมโดยปราศจากสีมืดทึบได สีน้ําเงินยังมี
ความหมายถึงเทคโนโลยีและความรอบรู 
  ประโยชนของสีรูปแบบตางๆ มีดังนี้ 
  - สีสามารถชักนําสายตาผูอานใหไปยังทุกบริเวณในหนาเว็บเพจ ผูอานจะมีการ
เชื่อมโยงความรูสึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได การเลือกเฉดสีและตําแหนงของสีอยาง
รอบคอบในหนาเว็บสามารถนําทางใหผูอานติดตามเนื้อหาในบริเวณตางๆ ตามที่เรากําหนดได วิธี
นี้จะเปนประโยชนอยางมาก เมื่อตองใหผูอานใหความสนใจกับสวนใดสวนหนึ่งในเว็บไซตเปน
พิเศษ เชน ขอมูลใหม โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไมคอยไดรับความสนใจมากอน 
  - สีชวยเชื่อมโยงบริเวณที่ไดรับการออกแบบเขาดวยกัน ผูอานจะมีความรูสึกวา
บริเวณที่มีสีเดียวกันจะมีความสําคัญเทากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบนี้ชวยจัดกลุมของขอมูลที่มี
ความสัมพันธอยางไมเดนชัดเขาดวยกันได 
  - สีสามารถนําไปใชในการแบงบริเวณตางๆ ออกจากกัน ทํานองเดียวกับการ
เชื่อมโยงบริเวณที่มีสีเหมือนกันเขาดวยกัน แตในขณะเดียวกันก็เปนการแบงแยกบริเวณที่มีสี
ตางกันออกจากกัน 
  - สีสามารถใชดึงดูดความสนใจของผูอาน สายตาผูอานมักมองไปยังสีที่มีลักษณะ
เดนหรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซตดวยการเลือกใชสีอยางรอบคอบ ไมเพียงแตจะกระตุน
ความสนใจของผูอานเพียงเทานั้น แตยังชวยหนวงเหนี่ยวใหพวกเขาอยูในเว็บไซตไดนานยิ่งขึ้น 
สวนเว็บไซตที่ใชสีไมเหมาะสม เสมือนเปนการขับไลผูชมไปสูเว็บอื่นที่มีการออกแบบที่ดีกวา 
  - สีสามารถสรางอารมณโดยรวมของเว็บเพจ และกระตุนความรูสึกตอบสนอง
จากผูชมได นอกเหนือจากความรูสึกที่ไดรับจากสีตามหลักจิตวิทยาแลว ผูชมยังอาจมีอารมณและ
ความรูสึกสัมพันธกับสีบางสีหรือบางกลุมเปนพิเศษ 
  - สีชวยสรางระเบียบใหกับขอความตางๆ เชน การใชสีแยกสวนระหวางหัวเร่ือง
กับตัวเร่ือง หรือการสรางความแตกตางใหกับขอความบางสวน โดยที่ใชสีแดงกับคําเตือน หรือใชสี
เทาสําหรับสิ่งที่เปนทางเลือก 
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  - นอกจากการใชสีชวยในการออกแบบแลว สียังสามารถสงเสริมเอกลักษณของ
องคกรหรือหนวยงานนั้นๆ ไดดวยการใชสีที่เปนเอกลักษณขององคกรมาเปนโทนสีหลักของเว็บไซต 
  ความหมายที่เราไดจากสีสีหนึ่งนั้น สามารถตีความหมายไดหลายอยางทั้งในทางที่
ดีและไมดี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเฉดสี ความเขม - ออน และส่ิงแวดลอมของสถานการณหนึ่งๆ ดวย ตาราง
ตอไปนี้จะชวยใหเขาใจจิตวิทยาของความสัมพันธระหวางสีกับผูคนไดดียิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงความหมายและความเกี่ยวของกับสิ่งอ่ืนของสีตางๆ 

สี ความหมายในทางที่ดี ความหมายในทางที่ไมดี 
สัญลักษณ วัตถุ หรือ
สิ่งของที่เก่ียวเน่ือง 

สีแดง พลัง อํานาจ ความรัก อาการขวยเขิน 
ความตื่นเตน ความอบอุน ความจริง 
กําลังใจ การเสียสละ ความเขมแข็ง 
ความกลาหาญ การแขงขัน ความเร็ว 
ความสนุกสนาน 

ความโมโห ความกาวราว ความ
อันตราย ความละอาย ความรุนแรง 
ความผิดพลาด 

หัวใจ ไฟ เลือด ความ
รอน ดวงอาทิตย 
สงคราม สัญญาณ
อันตราย  

สีน้ําเงิน ความซื่อสัตย ความมั่นคงปลอดภัย 
ความสะอาด ความเปนระเบียบ มี
น้ําใจความหวัง ความมีคุณธรรม 
ความชอบ ความฉลาดรอบรู ความ
สงบ ความกลมกลืน ความเปนหนึ่ง 
ความเช่ือมั่น 

ความหดหู ซึมเศรา เสียใจ ความ
โมโห 

ทองฟา ทะเล สวรรค 
เทพยดา ผูชาย ความเย็น 
อนุรักษนิยม เทคโนโลยี 

สีเขียว ธรรมชาติ สุขภาพ ความยินดี การมี
โชคดี การเริ่มตนใหม การรักษา 
ความภักดีความปลอดภัย ความอุดม
สมบูรณ ความเปนอมตะ ความ
อบอุน กระฉับกระเฉง ความ
แข็งแรง ความหวัง  

อิจฉา ริษยา โชคราย ความเบื่อหนาย 
ขาดประสบการณ  

ตนไม สิ่งแวดลอม 
เครื่องแตงกายทหาร 
พลังอํานาจทางศาสนา 
สัญญาณปลอดภัย วัยรุน 

สีเหลือง ความสดใสราเริง ความอบอุนการ
มองโลกในแงดี ความหวัง ความคิด 
ฝนความร่ํารวย ความสงางาม ธรรมะ 
ปรัชญา ความสขุ  

ความไมซื่อสัตย การทรยศ ความ
ขลาดกลัว ความอิจฉา ความเจ็บปวย 
การหลอกลวง ความไมแนนอน 

แสงอาทิตย สัญญาณให
ระวัง ฤดูรอน ทอง 
ปรัชญา อุดมคตินิยม 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

สี ความหมายในทางที่ดี ความหมายในทางที่ไมดี 
สัญลักษณ วัตถุ หรือ
สิ่งของที่เก่ียวเน่ือง 

สีมวง ความสูงสง ความซื่อสัตย ความ
สรางสรรค การเปลี่ยนรูปแบบ 
ความแปลกใหม  ความรอบรู การ
ใหความรู 

ความลึกลับ ความโหดราย ความ
หยิ่งยโส ความโศกเศรา เสียใจ 

จิตใจ วิญญาณ ปญญา 

สีสม กําลังความสามารถ ความมั่นคง
ความเขมแข็ง กระตือรือรน ความ
สมดุล ความเปนเพื่อน ความอบอุน 
ความโชคดี หรูหราความเจริญ มี
ชีวิตชีวา  

ความไมซื่อตรง การหลอกลวง 
ความอิจฉา ความขลาดกลัว ไม
เรียบรอย ความอื้อฉาว 

ฮาโลวีน มิตรภาพ 

สีน้ําตาล ความเรียบงาย ความทนทาน ความ
สะดวกสบาย ความมั่นคง ความ
เช่ือถือได ความมีเกียรติ ความ
เจริญเติบโตเต็มที่ 

ความเปรอะเปอน  สลดใจ อาการ
ซึมเศรา หดหู  

โลก พ้ืนดิน ไม บาน 
กลางแจง 

สีเทา  ความสุภาพ ความสงบเสงี่ยม ความ
เปนไปได ความมั่นคง ความ
ไววางใจ ความฉลาด ความสุขุม 
ความมีเกียรติ 

ความโศกเศรา การเสื่อมลง นาเบื่อ ปญญา อนาคต อนุรักษ 
นิยม อายุมาก ปฏิบัติได 

สีขาว  ความบริสุทธิ์ ความไรเดียงสา ความ
รัก ความฉลาด ความสงบเสงี่ยม 
ความเรียบงาย ความสะอาด การ
ปราศจากเชื้อโรค ความเคารพนับ
ถือ ความนอบนอมถอมตน ความ
เที่ยงตรง ความดี  

ความออนแอ การเจ็บปวย ความตาย 
ความโศกเศรา 

พรหมจารี วัยสาว กํา
กําเนิด ผูหญิง มิตรภาพ 
นางพยาบาล เกี่ยวกับ
คลีนิก สันติภาพ หิมะ 
เยาวชน ฤดูหนาว ความ
เย็น 

สีดํา อํานาจ ความฉลาด ความเปนเลิศ 
ความสุขุม ความรอบคอบ ความ
ต้ังใจ ความมั่นคง ความเปนทางการ 

ความซับซอน ความลับ การ
หลอกลวง ความกลัว การปกปด 
ความนากลัว ความชั่วราย ความ
ทุกข ความหมดหวัง ความเศราโศก 
ความโกรธ ความหดหู 

ความมืด เกี่ยวกับเพศ 
ความตาย ใตดิน 

ที่มา:  ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 205) 
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  การจัดแบงพื้นที่ในหนาเว็บไซต (Web Layout) 
  ในแตละเว็บไซต  มักมีรูปแบบหนาเว็บไซตอันหลากหลายตามลักษณะของ 
เนื้อหา  เชน  หนาโฮมเพจกับหนาเนื้อหาอาจมีรูปแบบที่ไมเหมือนกัน  แตจะตองมีเอกลักษณและ
ลักษณะที่ใกลเคียงกัน  มิฉะนั้นอาจสรางความสับสนแกผูใชวารูปแบบทั้งสองเปนเว็บเดียวกัน
หรือไม  พื้นที่ในหนาเว็บไซตเกิดจากการจัดแบงบริเวณตางๆ ในหนาเว็บไซตใหเปนพื้นที่ของ   
องคประกอบชนิดตางๆ  โดยที่องคประกอบหลักของแตละหนาจะอยูในตําแหนงเดียวกัน  จึงทําให
เร่ิมมองเห็นถึงตําแหนงของเนื้อหา  กราฟก  โลโก  ระบบเนวิเกชั่น  ปายโฆษณา  และองคประกอบ
อ่ืนๆ ภายในแตละเว็บเพจนั้นๆ ไดชัดเจนขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  รูปแบบโครงสรางหนาเว็บไซต 

ที่มา:  ธวัชชัย  ศรีสุเทพ (2544: 46) 

โลโก 
(Logo) 

ลิงค 
(Link) 

ลิงค 
(Link) 

ลิงค 
(Link) 

ลิงค 
(Link) 

โฆษณา 
(Banner) 

 
รูปภาพ 
ประกอบ 

รูปภาพ 
ประกอบ 

รูปภาพ 
ประกอบ 

เนื้อหา 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

สโครลบาร 
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  โครงสรางของหนาเว็บที่เราเห็นกันอยูทั่วไปนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และยากที่
จะจัดเปนกลุมไดอยางชัดเจน ในที่นี้จะแบงโครงสรางหนาเว็บที่เรามักจะพบอยูบอยๆ ออกเปน 3 
รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ 3 สวนการใชงาน แบบ 2 สวนการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ 1 สวนการใชงานหรือแบบอิสระ 
 
ภาพที่ 2.3  ตัวอยางรูปแบบโครงสรางหนาเว็บไซต 
 
ที่มา:  ฐิตารัตน  รัชตะวรรณ (2547: 12) 
 
 จากตัวอยางเรามักพบเห็นการแบงพื้นที่ในรูปแบบ 3 สวน หรือ 2 สวนการใชงานกับ
เว็บไซตขององคกรและเว็บไซตที่มีขนาดใหญ เนื่องจากเปนรูปแบบที่ใชงานงาย และมีการแบง
สัดสวนการใชงานอยางชัดเจน  สําหรับรูปแบบการแบงพื้นที่ 1 สวนหรือแบบอิสระนั้น เรามักพบ
เห็นกับเว็บไซตที่เนนการออกแบบใหสวยงามมากกวาเนนการใชงาน และมักมีการออกแบบที่
สลับซับซอน 
 

 
 
1 2 

 
 
1 2 3 

 
 
1 2 3 

 
 
 1 
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  ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 129) กลาววา หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บไซต
อยางหนึ่งก็คือ  การสรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบ (Visual Hierarchy) ตางๆ ภายใน
หนาเว็บเพจ  เพื่อเนนใหเห็นวาอะไรเปนเรื่องสําคัญมาก  สําคัญรองลงไป  หรือสําคัญนอย
ตามลําดับ  การจัดระเบียบขององคประกอบอยางเหมาะสม  จะชวยเสริมความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ ในหนาเว็บไซตได 
  ขนาดเปรียบเทียบ  (Relative size)  ขององคประกอบตางๆ ในหนาเว็บจะชวยส่ือ
ความหมายถึงความสําคัญของสิ่งหนึ่งตอส่ิงอื่นๆ  โดยองคประกอบที่มีขนาดใหญยอมสามารถดึง
ความสนใจของผูใชไดกอน  และยังแสดงถึงความสําคัญที่มีเหนือองคประกอบขนาดเล็ก  ตัวอยาง 
ที่เราเห็นกันอยูทั่วไปก็คือ  การกําหนดหัวขอเร่ืองตางๆ ใหมีขนาดใหญกวาสวนของเนื้อหาเสมอ 
เพื่อแสดงใหผูใชมองเห็นไดชัดเจน  และเขาใจจุดสําคัญของเนื้อหาไดดีขึ้น  แตเมื่อใดก็ตามที่เรา
กําหนดใหสวนของหัวขอมีขนาดเล็กกวาเนื้อหาก็จะสงผลใหผูใชเกิดความสับสนทันที 
  ลักษณะขององคประกอบตางๆ ที่ตองคํานึงถึงมีดังนี้ 
  - ตําแหนงและลําดับขององคประกอบ  แสดงถึงลําดับความสําคัญของขอมูล           
ที่เราตองการใหผูใชรับ  เนื่องจากภาษาสวนใหญรวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอานจากซายไป
ขวา  และจากบนลงลาง  จึงควรจัดวางสิ่งที่มีความสําคัญไวที่สวนบนหรือดานซายของหนาอยูเสมอ 
เพื่อใหผูใชมองเห็นไดกอน  แตถาคุณจัดวางสิ่งสําคัญไวที่สวนทายของหนา  ผูใชจํานวนมาก 
อาจจะไมไดรับขอมูลนั้น 
  - สีและความแตกตางของสี  แสดงถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
ภายในหนา  สีที่เดนชัดเหมาะสมสําหรับองคประกอบที่มีความสําคัญมาก  สวนองคประกอบที่ใชสี
เดียวกัน  ยอมส่ือความหมายถึงความสัมพันธที่ใกลชิดและความสําคัญที่เทาเทียมกัน  โดยทัว่ไปการ
ใชสีที่แตกตางกันอยางชัดเจนจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใชใหมองเห็นและตอบสนองอยาง
รวดเร็ว  แตการใชสีที่หลากหลายเกินไปอยางไมมีความหมายเต็มไปหมดทั้งหนา  กลับจะสราง
ความสับสนใหกับผูใชมากกวา 
  - ภาพเคลื่อนไหว  เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี  แตคุณจะตองใชอยาง
จํากัดและระมัดระวัง  เพราะการที่เราใชส่ิงเคลื่อนไหวในหนาเว็บมากเกินไปนั้น  จะทําใหมีจุด
สนใจบนหนาจอมากมายจนผูใชตัดสินใจไดลําบากวาสิ่ งไหนสําคัญกวากัน   จึงควรใช
ภาพเคลื่อนไหวโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะใหผูใชเพงความสนใจไปตรงไหน 
  นอกจากนี้  เราอาจแบงหนาเว็บเพจออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวน  ไดแก 
สวนหัว  สวนเนื้อหา  และสวนทาย  เพื่อการออกแบบรายละเอียดในแตละสวนไดอยางเหมาะสม 
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ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดวางกราฟฟกและตัวอักษรที่สําคัญ  เชน  โลโกของหนวยงาน  ช่ือเว็บไซต 
ระบบเนวิเกชัน   หัวเ ร่ือง   และลิงค   ลงในแตละบริเวณอยางมีเหตุผลและเปนประโยชน 
สวนประกอบของหนาเว็บแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ  ไดแก  
  1. สวนหัวของหนาเว็บเพจ  (Page Head) 
   บริเวณสวนหัวของเว็บเพจ  ถือเปนบริเวณที่สําคัญที่สุดในหนา  เพราะเปน
สวนที่จะดึงดูดผูใชใหติดตามเนื้อหาที่เหลือภายในหนานั้น  โดยปกติแลวสวนหัวของหนามัก
ประกอบดวย  ช่ือเว็บไซต  ระบบเนวิเกชัน  และหัวขอหลัก  หรือช่ือของเนื้อหาในหนานั้นก็ได 
และไมวาที่บริเวณนี้จะใชองคประกอบอะไรก็ตาม  แตส่ิงที่สําคัญคือความสม่ําเสมอที่จะตองมี
เหมือนกันในทุกๆ หนา  และที่ตองระวังก็คือ  ถาเราใชกราฟฟกขนาดใหญที่ตองใชเวลาในการ
ดาวนโหลดนาน  และไมมีการแสดงสิ่งที่นาสนใจใหเห็นในสวนนี้ไปพลางๆ ก็อาจดูนาเบื่อจน
กลายเปนการขับไลผูใชใหเปลี่ยนไปยังเว็บอื่นก็ได  ที่บริเวณมุมดานซายบนของหนาเว็บเปนสวนที่
มีความสําคัญมากเปนพิเศษ  เพราะเปนบริเวณแรกของหนาจอที่ผูใชจะเริ่มตนใหความสนใจ  ดวย
เหตุนี้เว็บไซตสวนใหญจึงมีการจัดวางโลโก  หรือช่ือของเว็บไซต  ไวในตําแหนงนี้   และมักจะทํา
หนาที่เปนลิงคสําหรับเชื่อมกลับไปยังหนาโฮมเพจไดอีกดวย 
  2. สวนของเนื้อหา  (Page Body) 
   สวนของเนื้อหาบนหนาเว็บเพจนั้นควรจะมีความกระทัดรัด  และจัดอยาง          
เปนระเบียบ  เพื่อใหมองหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว  โดยแสดงใจความสําคัญไวในสวนตนๆ ของ
หนา  พรอมทั้งมีการจัดรูปแบบตัวอักษรอยางเหมาะสม  เพื่อทําใหเนื้อหาดูนาสนใจและอานได
อยางสะดวก  เชน  การใชขนาดและประเภทของตัวอักษรที่เหมาะสม  การกําหนดความยาวของ
บรรทัดไมใหยาวเกินไปจนยากอานตอ  การจัดตัวหนังสือใหชิดขอบดานตางๆ อยางเปนระเบียบ 
ส่ิงเหลานี้จะชวยสรางความเชื่อมั่นตอเนื้อหายิ่งขึ้น  เนื่องจากผูใชทุกคนตองการแหลงขอมูลที่
ชัดเจน  เปนระเบียบ  และนาเชื่อถือ 

3. สวนทายของหนา  (Page Footer) 
   สวนทายของหนา  เปนบริเวณที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและ
เว็บไซต  โดยอาจเปนระบบเนวิเกชันแบบโกลบอล  (ระบบลิงคของสวนประกอบหลักๆ ที่จะมีอยู
ในทุกหนาของเว็บเพจ)  ที่เปนตัวอักษร  ซ่ึงทําหนาที่เหมือนกับระบบเนวิเกชันหลักแบบกราฟฟก
ในสวนหัวของหนา  หรืออาจเปนที่รวมของลิงคที่เกี่ยวกับนโยบายทางกฎหมาย  ลิขสิทธิ์  ความ
เปนสวนตัว  และวิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต  ซ่ึงสวนทายของหนานี้จําเปนตองคงความ
สม่ําเสมอในทุกๆ หนาเชนเดียวกับสวนหัวของหนา 
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  จากแนวคิดการออกแบบเว็บไซตดังกลาว  ผูวิจัยไดนํามาใชเปนองคประกอบใน
วิเคราะหเนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง โดยรวมเปนอยางไร 

2.1.4 แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง 
  นักวิชาการไดใหความหมาย  การสื่อสารทางการเมือง  (Political Communication)
ไวมากมาย  ไดแก  Rush และ Althoff  (1971 อางถึงใน วรา วัฒนาจตุรพร, 2549: 16)  ให
ความหมายไววา  การสื่อสารทางการเมือง  คือ  การถายทอดขาวสารที่เก่ียวของกับการเมืองจาก
สวนหนึ่งของระบบการเมืองไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมือง  และเปนการถายทอดระหวาง
ระบบของสังคมกับระบบการเมือง 
  สวน  Chaffee  (1975: 96 อางถึงใน รติกร กีรติบูรณะ, 2549: 26)  ไดกลาวถึงการ
ส่ือสารการเมืองวา  มีลักษณะเปนระบบของการแพรขาวสารทางการเมืองไปยังสมาชิกของระบบ
ราชการการเมือง  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การสื่อสารทางการเมืองเปนแบบแผน  หรือกระบวนการ
แพรขาวสารทางการเมืองระหวางสมาชิกกับหนวยตางๆ ในระบบการเมือง  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวา  การสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเปนตัวกลางระหวางประชาชนและรัฐบาล  โดยเปน
ชองทางในการเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ  และสื่อนโยบายของรัฐบาล
ใหประชาชนไดรับรู  และขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการในการนําเอาขอเรียกรอง  และความ
ตองการของประชาชนไปสูรัฐบาล  ที่จะทําใหการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล
สอดคลอง  และสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น 
  พฤทธิสาณ  ชุมพล (2535: 181-186) กลาววา การสื่อสารทางการเมือง (political 
communication) เปนกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนขอเท็จจริง ทัศนะ และ

ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณตางๆ ในทางการเมืองระหวางบุคคล การสื่อสารทางการเมือง
นับเปนกระบวนการพิเศษที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทําให
บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมการเมือง จากความหมายดังกลาวประเด็สําคัญที่ควรพิจารณา
คือ การสื่อสารทางการเมืองจะตองเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปหรือมากกวานั้น เปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมือง และเพื่อกอใหเกิดความเขาใจรวมกันในทางการเมือง  
  สุรพงษ  โสธนะเสถียร (2541: 26) กลาววา แนวความคิดในดานการสื่อสารทาง
การเมืองมิใชเปนเรื่องใหม ที่จริงแลวการสื่อสารถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในทางการเมืองตั้งแตสมัย
กรีกโบราณ การสื่อสารทางการเมืองที่มีขอจํากัดจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารในอดีต แตเปาหมาย
ของการสื่อสารมิไดผิดแผกแตกตางไปจากเปาหมายของการสื่อสารในปจจุบัน การสื่อสารทาง
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การเมืองจะมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารมากกวาวิธีการ ดังคํากลาวถึงการ
ส่ือสารทางการเมืองวา เปนภารกิจทางการเมืองการปกครองที่เปนกระบวนการในการชี้นําและ
ตรวจสอบพลังความพยายามของมนุษยเพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งปวง การคํานึงถึงพลังของมนุษยจึง
เทากับมีความหมายวา การสื่อสารทางการเมืองไมเชื่อในเรื่องชะตากรรม แตเชื่อมั่นในความสามารถ
และการกระทําจากมนุษยที่อาศัยผลประโยชนจากธรรมชาติของการเมือง  ปรากฏการณทาง
การเมืองจึงเปนเรื่องของมนุษยที่แสวงประโยชนจากธรรมชาติ เสมือนหนึ่งเกษตรกรที่อาศัย
ความสามารถและความคิดริเร่ิมสรางสรรคของตนในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวขาวซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของผลผลิตในธรรมชาติ  
  บทบาทหนาที่ของการสื่อสารในฐานะเครื่องมือทางการเมืองนั้น  สรุปไดดังนี้ 
(สมควร กวียะ, 2539: 79-81) 
  1. ถายทอดขาวสาร และความรูทางการเมือง โดยผานสื่อตางๆ อาทิ ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชน  และสื่อใหม  (New Media)  
  2. การจัดวาระขาวสาร (Agenda – Setting)  เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่ควร
นํามาอภิปราย  ซ่ึงหนาที่ในขอนี้สวนใหญแลวเปนหนาที่ของสื่อมวลชน  โดยสื่อมวลชนอาจเสนอ
เนนประเด็นปญหาใหมๆ เพื่อดึงดูดใหประชาชนหันมาสนใจ  ยิ่งสื่อมวลชนใหน้ําหนักความสําคัญ
แกเรื่องใดมากเทาใด  ประชาชนก็มักจะใหความสําคัญแกเรื่องนั้นมากขึ้นดวย ตัวอยางเชน  
ส่ือมวลชนใหความสําคัญกับปญหาการเมืองวาดวยประเด็นการยุบสภาวารัฐบาลควรที่จะยุบสภา
หรือไม  ทําใหประชาชนสนใจประเด็นนี้มากตามไปดวย  ในขณะที่ประเด็นการใหความรูที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบใหมนั้นยังไมมีมากเทาที่ควร เปนตน 
  3. การเผยแพรปลูกฝงความเชื่อทางการเมือง  (Propagation and Cultivation of 
Political Beliefs)  รวมทั้งการปลูกฝงอุดมการณและทัศนคติทางการเมืองดวย  ทั้งนี้อาจทําไดโดย
ใชการสื่อสารประเภทชักจูงใจ  และการสื่อสารแบบรณรงค  (Campaign)  เปนตน  หรืออาจทําโดย
การสื่อสารประเภทหามปราม  หรือทําใหเกรงกลัว เชน หลังการทํารัฐประหารหามมิใหมีการชมุนมุ
กันเกินกวา 5 คน  มิฉะนั้นจะถูกตํารวจจับดําเนินคดี  เปนตน 
  4. การพัฒนทางการเมือง  (Political Development)  การพัฒนาทางการเมืองให
ไปสูทิศทางที่ประเทศชาติไดตั้งเปาหมายหรืออุดมการณไวนั้น  การส่ือสารจะเขามามีสวนรวมใน
การใหความรูความเขาใจแกประชาชน  รวมท้ังการชักชวน  โนมนาวประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการทางการเมืองได  ตัวอยางเชน  ในชวงหลังเหตุการณรัฐประหาร  มีการใชการ
ส่ือสารใหความรูความเขาใจ  และโนมนาวใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการให
ความเห็นรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กําลังจัดทํารางรัฐธรรมนูญ เปนตน 
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  นอกจากนี้ในทางการเมือง ระบบการเมือง (Political System) จะตองมีระบบการ
ส่ือสารและการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมสังคมกับการเมืองใหเขากัน  และเพื่อใหชองทางของการสื่อสาร 
(Communication Channels) ภายในสังคม  ภายในสถาบันการเมือง  และระหวางสถาบันการเมือง
กับสังคมไดเกิดขึ้น  ดังนั้นระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงตางๆ ในทางการเมือง ควรจะทํา
หนาที่สําคัญอยางนอย  6  ประการดวยกัน  คือ 
  1. ทําหนาที่ส่ือสารความเห็นและผลประโยชนของประชาชน 
  2. ทําหนาที่รวบรวม  กล่ันกรองขอเรียกรองความตองการ  ตลอดจนชวย
แกปญหาขอขัดแยงระหวางกลุมในสังคม 
  3. ทําหนาที่ในการเลือกสรรทางการเมือง 
  4. ทําหนาที่ในการกลอมเกลาการเรียนรูทางการเมือง 
  5. ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจหรืออิทธิพลตอรัฐบาล 
  6. ทําหนาที่ในการประสานโครงสรางและกระบวนการตางๆ ของรัฐบาล 

  ในการดําเนินการทางการเมืองการปกครองนั้น  การสื่อสารถือไดวาเปนเครื่องมือ
ทางการเมือง  (A Political Instrument)  สําคัญอยางยิ่ง  กลาวคือ  การสื่อสารจะชวยสามารถทํา
หนาที่เสริมสรางระบบสังคมการเมือง  (Socio-political System)  ใหมีความเขมแข็งและมั่นคงได  
โดยปอนขาวสารและความรูใหแกประชาชนไดเขาใจโครงสรางและบทบาททางการเมืองของ
รัฐบาลและประชาชน   ในขณะเดียวกันการรับรูขอมูล  ขอคิดเห็นจากสื่อมวลชน  หรือประชามติ 
เพื่อนํามาพัฒนากลไกของรัฐ  เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาของประเทศรวมกัน  โดยเฉพาะปจจุบัน
มีการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น  การกระจายตัวของรูปแบบและ
การนําเสนอเนื้อหาก็ยิ่งมีมากและหลากหลายขึ้น  พรอมกับสภาพการณที่เอ้ือตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว เชน การแขงขันดานราคาที่ทําใหเครื่องมือมีราคาถูกลง และมี
ลักษณะการใชงานที่งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลตอการขยายตัวอยางของ
ขอมูลขาวสารดวยเชนกัน สงผลใหอิทธิพลของสื่อหรืออิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่สามารถสงผลตอมนุษยในทุกระดับทั้ง ปจเจกบุคคล และระดับสังคม  ซ่ึงก็จะสงผลตอ
วิธีการคิดของบุคคลดวยเชนกัน   โดยเฉพาะการสื่อสารที่ใชศักยภาพของในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่แขงขันกันในเรื่องของคุณภาพ  รวมทั้งมีการรายงานขาวสารแบบระบบออนไลน (online 
reporter) และมีพัฒนาการสูการรายงานขาวที่เปนระบบเวลาจริง (real time) การปรับเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารจึงมีอยูตลอดเวลา  
 การสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง จึงเปนการสื่อสารที่มุงใหเกิดผลตอ
หนาที่การปกครองประเทศใหดํารงอยูและดําเนินตอไป ใหเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากการเมืองเปน
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กลไกอํานวยประโยชนใหแกคนสวนใหญในสังคม การเมืองที่พัฒนาแลวก็คือการเมืองที่มี
เสถียรภาพ ความมั่นคง ไมเปราะบาง  ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองนับเปนกิจกรรมที่แพรหลาย 
เปนภารกิจที่ดําเนินอยูโดยระบบการเมืองกระบวนการสังคมประกิต หรือกระบวนการทางจิตวิทยา
สังคมที่บุคคลจะหลอหลอมตนเองใหเปนสวนหนึ่งของสังคม การสรางเครือขายผลประโยชน การ
ประสานประโยชน การสรางกฎการปรับเปลี่ยนกฎตางๆ ดําเนินการโดยอาศัยการสื่อสารเปน
เครื่องมือทั้งสิ้น เพราะโดยทั่วไปแลวพรรคการเมืองจะมีอิทธิพลตอการกระทําหนาที่ของระบบ
การเมือง ในทางกลับกัน ระบบการเมืองก็มีอิทธิพลตอการกระทําหนาที่ของพรรคการเมืองดวย 
  จึงกลาวไดวา  การสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองโดยเฉพาะในสังคม
ประกิตคือ  การกลอมเกลาทางการเมือง  (Political Socialization)  การมีสวนรวมทางการเมือง  
(Political Participation)  ตลอดจนการเลือกสรรทางการเมืองซึ่งตองพึ่งพาอาศัยการสื่อสารเปนหลัก   
การที่พรรคประชาธิปตยจัดทํา Web site เพื่อนําเสนอเนื้อหาเพื่อส่ือสารกับประชาชน และสมาชิก
พรรค โดยมุงเพื่อสรางปฎิสัมพันธกับประชาชนผานเทคโนโลยีการสื่อสาร  ดังนั้นการสื่อสารทาง
การเมือง จึงอาจสรุปไดวา หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขาวสารการสื่อสารที่ประสงคจะกอใหเกิด
ผลใน 5 ประเด็น ไดแก (1) การถายทอดขาวสารทางการเมือง  (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ 
และความคิดเห็น  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  (4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมี
อํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ (5) การโนมนาวจูงใจ โดยเฉพาะการสื่อสารทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปตยโดยผานเว็บไซตในชวงการจัดตั้งรัฐบาล ในชวงเวลาของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  

2.1.5 แนวคิดการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) 
  มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดสําหรับการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดการวิเคราะหเนื้อหาที่สอดคลองกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดังนี้ 
  สเต็มเลอร  (Stemler, 2001)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะการวิเคราะหเนื้อหา  (Content 
Analysis)  วาการวิเคราะหเนื้อหาเปนเครื่องมือการทําวิจัยชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับวิเคราะหคํา หรือ
แนวคิดที่ปรากฏอยูในเนื้อหา  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหความหมายของ
คํา  หรือความสัมพันธของแนวคิดที่แสดงความคิดเห็นในขอความที่ปรากฏอยูในบทความ เอกสาร  
บทสัมภาษณ  บทสนทนา  การโฆษณา  ภาพยนตร  หรือภาษาที่ใชส่ือสารผานอินเทอรเน็ต  โดยมี
ตัวอยางการศึกษาของ Palmquist (1990) ที่ทดลองกับกลุมนักศึกษาระหวางสองหองเรียนโดยใช
หัวขอการศึกษาเดียวกัน  เพื่อศึกษาการใชรูปแบบการสื่อสาร  พบวานักศึกษาที่เขียนบทความ  การ
จัดสัมมนาในหองเรียน  หรือการสัมภาษณ  เนื้อหาที่ไดนั้นมีความหลากหลาย แตการตรวจเนื้อหา
ผลงานของนักศึกษาใชวิธีเดียวคือ “การวิเคราะหเนื้อหา” ดวยการวิเคราะหแนวคิด  (Conceptual 
analysis)  และการวิเคราะหความสัมพันธ  (Relational analysis)  เทานั้น 
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  การประยุกตใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความหมายของบทความที่ใชใน
การสื่อสาร  ที่มีรูปแบบแตกตางกันในการสื่อสารแตละกลุมเปาหมาย  ดังนั้นการวิเคราะหเนื้อหาจะ 
ชวยสรางความสัมพันธระหวางนักการสื่อสารในสังคมและนักภาษาศาสตร  ซ่ึง  Berelson (1952)  
ไดช้ีใหเห็นประโยชนที่เกิดจากการใชการวิเคราะหเนื้อหา  ดังนี้คือ 
  1. แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของภาษาในแตละเนื้อหาที่ใชส่ือสาร 
  2. ใชตรวจสอบการโฆษณาชวนเชื่อ 
  3. พิสูจนความชัดเจนของการสื่อสารเฉพาะบุคคล  กลุม  หรือสถาบัน  
  4. อธิบายใหเห็นถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการสื่อสาร 
  5. ตรวจวัดจิตวิทยาและอารมณที่แสดงออกของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผู

ส่ือสาร 
  รูปแบบของการวิเคราะหเนื้อหา 
  การใชวิธีวิเคราะหเนื้อหามีลักษณะเดนและสะดวกตอการนํามาใช คือ การ
วิเคราะหแนวคิด (Conceptual Analysis) กลาวคือ เปนวิธีการพิจารณาความถี่ของคําที่ปรากฏใน
เนื้อหา กรณีมีคําที่มีความหมายเดียวกัน เชนคําวา “นักการเมือง” และมีคําปรากฏในบทความนั้น 
เชน “นักเลือกตั้ง” “สมาชิกพรรคการเมือง” หรือ “นักประชาธิปไตย” เปนตน  และหากใชวิธี
วิเคราะหความสัมพันธ  (Relational analysis)  จะตองพิจารณามากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง  เชน  มีคําวา 
“นักการเมือง”  การวิเคราะหเนื้อหาจะตองหาคําหรือวลีอ่ืนที่มีความแตกตางกันปรากฏในเนื้อหา  

  ภาพรวมของการวิเคราะหเนื้อหา 
  การวิเคราะหเนื้อหา  เปนเทคนิคที่ใชสําหรับจําแนกคําที่หลากหลายใหเปน
หมวดหมูยอยๆ  ซ่ึงจะชวยใหผูวิจัยสามารถตรวจสอบขอมูลที่มีขนาดใหญได  เปนเทคนิคที่เอ้ือ
ประโยชนตอการอธิบาย และชวยสนับสนุนการใชวิธีการอื่นๆ ในการรวบรวมขอมูลดวย 
  หลักการใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  การวิเคราะหเนื้อหา  เปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอการรวบรวมขอมูล  การ
ตรวจสอบงานเขียนในอดีต  เพื่อชวยสนับสนุนงานเขียนของแตละคน  รวมทั้งยังใชวิเคราะห
รูปแบบบทความ  แนวคิด  ผลงานในเอกสารตางๆ ไดอีกมากมาย 
  จากแนวคิดการวิเคราะหเนื้อดังกลาวขาง สามารถสรุปไดวา  การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เปนเครื่องมือการทําวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิเคราะหแนวคิดที่ปรากฏในบทความ 
เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหแนวคิดที่แสดงความคิดเห็น หรือภาษาที่ใชผานสื่อสาร ซ่ึงประโยชนที่
เกิดจากการใชการวิเคราะหเนื้อหา ไดแก อธิบายทัศนคติและพฤติกรรมในการสื่อสารของบุคคล   
ตรวจสอบความชัดเจนของการสื่อสารเฉพาะบุคคล และตรวจวัดจิตวิทยาและอารมณที่แสดงออก

DPU
DPU



 33 

ของบุคคลที่เปนผูส่ือสาร โดยลักษณะเดนของการวิเคราะหเนื้อหา คือ การวิเคราะหแนวคิด 
(Conceptual Analysis) ซ่ึงมีประโยชนตอการอธิบาย และชวยในการรวบรวมขอมูลดวย  โดยเฉพาะ
ใชวิเคราะหรูปแบบบทความ   

  Krippendorff  (1980)  กลาววา  การใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาตองตอบคําถาม 6 ขอ 
ดังตอไปนี้ใหชัดเจนกอน  คือ 
  1. ใชวิเคราะหขอมูลแบบใด 
  2. มีการนิยามศัพทไวอยางไร 
  3. อะไรเปนหนวยวิเคราะหที่นํามาพรรณนา 
  4. จะอธิบายความสัมพันธอะไรกับขอมูลที่วิเคราะห 
  5. อะไรเปนขอบเขตของการวิเคราะห 
  6. อะไรเปนจุดมุงหมายหลักในการวิเคราะห 
  จากแนวคิดขางตน  ผูวิจัยจึงไดใหคําตอบในการวิเคราะหเนื้อหาบนเว็บไซตของ
พรรคประชาธิปตยเพื่อการสื่อสารทางการเมืองในชวงหลังการจัดตั้งรัฐบาลเงา ดังนี้คือ 
  1. ใชการวิเคราะหรูปแบบ และการวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อเว็บไซต 
  2. การนิยามศัพทเร่ืองการวิเคราะหรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหา ไดมีการ
กําหนดเพื่อการประมวลขอสนเทศและอธิบายเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยใชส่ือสารผานเว็บไซต 
  3. หนวยวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้คือ รูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาบน
เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  
  4. ผูวิจัยไดกําหนดผลการวิเคราะหเพื่ออธิบายรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา 
กับขอมูลที่ใชส่ือสารผานเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  
  5. ขอบเขตของการวิเคราะห คือ วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบน
เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
  6) จุดมุงหมายหลักในการวิเคราะห คือ วิเคราะหวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การสื่อสารทางการเมืองผานเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะในชวงหลังการจัดตั้ง
รัฐบาลเงา 
  นอกจากนี้  ครีพเพนดอฟ  (Krippendorff, 1980)  ยังพบวามีปญหา 3 ประการใน
การใชการวิเคราะหเนื้อหา  คือ  ประการแรก  หากขอมูลมีความผิดพลาดจํานวนมากจะไมสามารถ
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาได  ประการที่สอง  วิธีการวิเคราะหเนื้อหาไมสามารถใชกับขอมูลที่ไม
เหมาะสมได  และประการสุดทาย  บางขอมูลอาจเหมาะกับหลักการวิเคราะห  แตไมสามารถใชวิธี
นี้ไดหากเปนขอมูลที่คลุมเครือ 
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  ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเนื้อหา 
  มีขอควรพิจารณาหลายประการเกี่ยวกับการนับความถี่ของคําที่พิจารณา  คือ  กรณี
ที่ เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน   ซ่ึงอาจถูกใชตามรูปแบบของแตละบุคคล   อาจทําให
นักวิเคราะหประเมินความสําคัญของแนวคิดไดต่ํากวาความเปนจริง  ดังนั้นจึงตองใสใจเสมอวาคํา
แตละคําไมอาจใชแทนกันไดดีเทากัน  ผูที่ใชวิธีนี้จะตองระมัดระวังในขอจํากัดนี้  และเรื่องที่ตอง
ใสใจอีกเรื่องคือ  คําที่มีความหมายซับซอนหรือหลายความหมาย  มีวิธีที่เหมาะสําหรับวิเคราะหคือ 
ใชวิธีการนับคําเพื่อตรวจสอบ  และใชคําสําคัญในเนื้อหา (Key Word in Context) เพื่อทดสอบความถี่
ของคําที่ใช  วิธีนี้จะชวยใหการวิเคราะหมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น  วิธีการวิเคราะหเนื้อหา              
ไมจํากัดเฉพาะคําที่มีรูปแบบงายๆ เทานั้น  ส่ิงที่ทําใหเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ  การ
ประมวลและการจัดหมวดหมูของขอมูล   ซ่ึงหมวดหมูของขอมูลก็คือกลุมของคําที่มีความหมาย
เหมือน  หรือความหมายแฝง  หรือที่คลายคลึงกัน  เปนตน 

  การกําหนดรหัสของกลุมขอมูล 

  มีหลายวิธีในการกําหนดรหัสของกลุมขอมูลที่นํามาวิเคราะห  คือ 

  1. การอธิบายในเงื่อนไขของความเปนจริงของลักษณะการใช 
  2. การอธิบายตามลักษณะของโครงสราง 

  3. การอธิบายตามลักษณะการอางอิงหรือคําที่ใชแสดงความหมายแทน 

  4. การอธิบายโดยใชขอวินิจฉัย ซ่ึงอาจเปนวิธีที่ซับซอน  โดยตองมีการแบง
รายละเอียดของคําเพื่อที่จะตั้งจะพิสูจนตามสมมติฐาน 

  รูปแบบทั่วไปของการวิเคราะหเนื้อหา 
  1. Sampling Unit  ขึ้นอยูกับวิธีที่ผูวิจัยจะใหความหมาย  อาจจะเปนคํา  ประโยค  
หรือบทความตอนหนึ่ง 

  2. Context Unit  รูปแบบนี้อาจจะไมสามารถอธิบายใหเห็นเดนชัด  เพราะอาจ
ประกอบจากหลายกลุม  และอาจมีรูปแบบที่ตรงกัน  แตสามารถกําหนดรูปแบบไดวาขอมูลนั้นเนน
แบบใด 
  3. Recording Unit  ไมสามารถจะนิยามในรูปแบบทางกายภาพได  แตจะเนนไป
ที่ประโยชนที่ไดจากแนวความคิด 
  สรุป 
  จากแนวคิดเห็นดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา  การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิค
การลดขนาดขอมูล  เพื่อจัดระบบขอมูลที่มีจํานวนมากมายใหเปนหมวดหมู  โดยการประมวลความ
นาสนใจ  ซ่ึงเปนวิธีที่มีประโยชนกับขอมูลที่มีหลากหลายและขนาดใหญ  โดยเทคนิคนี้ไมไดจํากัด
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เฉพาะการคํานวณคําที่ส้ันๆ และวิธีการของการวิเคราะหเนื้อหาแลว ยังไดรับการพัฒนาใหเอื้อ
ประโยชนมากขึ้น  ขอบกพรองที่จะสรางความเสียหายใหกับการวิเคราะหเนื้อหามี 2 ประการ  คือ  
(1) การใหนิยามไมละเอียดชัดเจน หรือการกําหนดลักษณะที่ไมสอดคลองกัน   และ (2) การจัดแบง
ประเภทที่ละเอียดชัดเจน 
   การศึกษาวิจยัครั้งนี้จะวิเคราะหตามแนว Context Unit คือ การวเิคราะหการ
นําเสนอเนื้อหาที่ไมอาจสามารถอธิบายไดเดนชัดเพราะประกอบจากหลายกลุม จึงใชวธีิกําหนดการ
นําเสนอเนื้อหาวาขอมูลนั้นเนนแนวทางใด 

2.1.6 แนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร  (Agenda Setting) 

 Murphy (1977 อางใน กาญจนา แกวเทพ, 2541: 224-226) กลาวถึง การจัดวาระขาว 
(Agenda Setting) ไววา เปนบทบาทของสื่อในการจัดขาวสารใหเกิดความนาสนใจตอประเด็นที่
เลือกมานําเสนอ ซ่ึงจัดเปนอิทธิพลทางออมในการชักจูง โนมนาวใหเกิดความเชื่อ ความสนใจทาง
การเมือง หมายความวา “ส่ิงที่พูดถึงมาก” แปลวาสําคัญ “อะไรที่พูดถึงกอน” แปลวาสําคัญ เปนตน  
ตัวอยางเชน การนําเสนอเนื้อหาทางการเมือง โดยเฉพาะการนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองบน
เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย มีการจัดวาระขาวสารที่นาสนใจอยางไรบาง ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหการจัดวาระขาวสารทางการเมืองเพื่อประกอบการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาในครั้งนี้ 

 Maxwell E. Mc Combs and Donald L. Show (1993 อางใน ปรมะ สตะเวทิน 2539: 
172-179) เสนอแนวคิดเพื่อใชอธิบายอิทธิพลของสื่อมวลชนตอประชามติ คือ การกําหนดวาระ
ขาวสาร (Agenda-Setting) โดยอธิบายวา ในบรรดาเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เร่ืองราว
หรือเหตุการณใดที่ถูกนํามาเสนอเปนขาวที่สําคัญ และไดรับการนําเสนออยางตอเนื่อง เร่ืองนั้นก็จะ
กลายเปนเรื่องสําคัญสําหรับประชาชนตามไปดวย เพราะประชาชนคิดวาเรื่องที่ส่ือมวลชนนํามา
เสนอนั้นเปนเรื่องสําคัญ เร่ืองดังกลาวจึงอยูในความสนใจของประชาชน ทั้งๆ ในความเปนจริงแลว
เร่ืองดังกลาวอาจไมมีความสําคัญเลยก็ได  ตัวอยางเชน  ในชวงการเลือกตั้งส่ือมวลชนมักจะ
นําเสนอประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และแกปญหาสังคมของพรรคการเมือง
ฝายรัฐบาลซึ่งจะสง อิทธิพลตอคะแนนเสียงเลือกตั้งไดอยางมาก ถาสื่อสนับสนุนการเสนอขาวของ
พรรคใดพรรคหนึ่ง 
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ประเด็นปญหา การใหความสนใจของสื่อมวลชนตางๆ กัน การรับรูที่ตามมาของ
สาธารณชนตอประเด็น
เหลานั้น 

 X1   X1 
   

 X2   X2 
   

 X3   X3 
   

 X4   X4 
   

 X5   X5 
   

 X6   X6 

 
ภาพที่ 2.4  แบบจําลองการจดัวาระขาวสาร (Agenda – Setting) 

ที่มา:  Denis Mc Quail และ Seven Windahl (1993: 105 อางใน ปรมะ สตะเวทนิ 2539: 172-179) 

 
ดังนั้น Agenda Setting เปนบทบาทของสื่อมวลชนในการจัดขาวสารที่เกิดขึ้น                       

อยางมากมายเอาไวใหเปนระบบระเบียบ  เพื่อพรอมสําหรับการนําเสนอซึ่งในขั้นตอนของการ
นําเสนอนั้น  ส่ือจะชวยจัดวาระเรียงตามลําดับความสําคัญ  เพื่อที่ประชาชนจะไดพูดถึง  อภิปราย 
ถกเถียง  และใหความสนใจตอประเด็นที่ส่ือ “เลือกมานําเสนอ” อันกอใหเกิดอิทธิพลทางออม      
“The media cannot tell us  what to think but it can tell us  what to think about” กลาวคือ ถึงแม              
ส่ือจะไมสามารถทําใหประชาชน “คิดแบบที่ส่ือคิดได” (what to think) แตส่ือก็ยังสามารถทําให 
“คนคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อบอกได” (think about)  
 เบญจวรรณ นรสิงห (2539: 38) ใหแนวคิดไววา การจัดวาระขาวสารสามารถกระทําได
หลายวิธี เชน การเพิ่มหรือขยายเนื้อที่ของขาวใหมากกวาปกติ ทําใหขาวนั้นๆ “มีกรอบใหญกวา”
กรอบอื่น มีภาพที่มีขนาดใหญกวา และ ใชขนาดตัวอักษาที่โตกวา 
 สรุป การจัดการวาระขาวสาร (Agenda – Setting) เปนบทบาทของสื่อในการนําเสนอ
ขาวสารเรียงตามลําดับความสําคัญเพื่อที่ประชาชนใหความสนใจ ซ่ึงมีอิทธิพลตอเร่ืองที่ส่ือนําเสนอ 
นอกจากการจัดลําดับแลว ยังทําการเพิ่มเนื้อที่ เพิ่มขนาดตัวอักษร ใชสีที่สะดุดสายตา 
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2.2 เว็บไซตกับการสื่อสารทางการเมือง 
 จากคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บไซต รวมถึงการใชประโยชนดังไดกลาวมาแลว 
การสื่อสารผานเว็บไซตจึงเปนชองทางการสื่อสารชองทางหนึ่งที่องคกรการเมืองไดนํามาใช ดังนั้น
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย จึงทําการศึกษาบทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจยิ่งขึ้นไดแยกอธิบายเปน 2 บทบาท คือ “บทบาทเว็บไซตในการสื่อสาร” และ “บทบาท
การสื่อสารทางการเมือง” แลวสรุปรวมเปน “บทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง” ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 บทบาทเว็บไซตในการสื่อสาร 
 การสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีบทบาทในการนํา “ขอมูลขาวสาร”  และบทบาทในการ 
“ยกระดับ” เร่ืองหรือประเด็นที่อยูในกลุมเฉพาะออกมาเปนเรื่องสวนรวมหรือที่เรียกวาเปนเรื่อง 
“สาธารณะ” ไดอยางมีพลัง และกอผลสะเทือนไดรวดเร็วและมากกวาเรื่องหรือประเด็นที่ไมมีการ
ส่ือสาร จึงทําใหการสื่อสารมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงทุกหนวยงานทั้งที่เปน
ภาคเอกชน ภาครัฐ และแมแตองคกรพัฒนาเอกชนที่มิไดมุงแสวงหากําไร ตางหันมาตระหนักแลว
วา หากไมมีการสื่อสาร  การดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคจะเปนเรื่องยากลําบากมาก
โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือการ
ส่ือสารที่หลากหลายทันสมัย ซ่ึงแบงออกเปนประเภทหลักๆ ได 3 ประเภท  คือ 
 1. อินเทอรเน็ต  (Internet)  เปนระบบการสื่อสารที่ใชอุปกรณคอมพิวเตอรในการ
เชื่อมตอระหวางในลักษณะคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค  (computer network) ที่มีเครือขายโยงไยทั่วโลก  
อินเทอรเน็ตมีเริ่มพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1969  โดยหนวยงานวิจัยเพื่อการปองกันประเทศ  
(Department of Defenced Research Project Agency)  จนเปนระบบอยางเปนทางการ  ในป ค.ศ. 
1983  มีการขยายฐานการใชสูภาคเอกชน  และเขาสูภาคธุรกิจ  การขยายตัวอยางกาวกระโดดสู
วงการตางๆ  เชน วงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (commercial online)  วงการศึกษาวิจัย  วงการ
ส่ือสาร  วงการขาว วงการการเมือง  โดยเฉพาะดานวงการเมืองที่เร่ิมหันมาใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อ
สําคัญในการสื่อสารระหวางกัน  ทําใหมีบทบาทการสื่อสารในระบบสังคมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  คาบริการในการใชมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับระยะทาง  จํานวนขอมูลขาวสาร  
แหลงขอมูลขาวสารที่มีใหบริการ  รวมทั้งอิสรภาพในการใชงาน  เปนตน  
 2. อินทราเน็ต (Intranets) เปนกระบวนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่พัฒนาขึ้นภายใตระบบอินเทอรเน็ต ที่จัดทําขึ้นเฉพาะกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งที่ตองการจัดวง  
หรือจัดกลุมการสื่อสารระหวางกัน  (internal computer network)  เชน  ในองคกรตางๆ ที่ตองมีการ
บริหารจัดการขอมูลขาวสารที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง  รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยตางๆ ดวย 
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 3.  เวิรล ไวด เว็บ (World Wide Web)  เปนสื่อท่ีมีสําคัญที่สุดภายใตระบบอินเทอรเน็ต  
ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานระหวางชุดของขอมูลตางๆ เขาดวยกัน  (computer servers)  เพื่อการ
บริหารจัดการฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพรวมกัน  ซ่ึงจะตองมีการสราง Web site และออกแบบ
โฮมเพจ (Homepage)  เพื่อใหมีการเชื่อมโยง (link) เขาสูการใชระบบขอมูลขาวสารที่มีสะดวกและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารจากเดิมที่อาจอยูในรูปแบบของการสื่อสารจาก
บุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง (one-to-one model of communication)  หรือการสื่อสารจากบุคคลหนึ่ง
ไปสูกลุมคนจํานวนมาก (one-to-many model of communication)  เปล่ียนมาอยูในรูปแบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชอุปกรณคอมพิวเตอรเขารวมในกระบวนการสื่อสาร  (computer-
mediated communication) การสื่อสารจึงมีความสามารถทํากิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  
เชน  รูปแบบการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปสูคนจํานวนมาก  (one-to-many )  ในทางกลับกันอาจอยู
ในรูปแบบการสื่อสารจากคนจํานวนมากไปสูคนคนเดียว  (many-to-one)  หรืออาจเปนการสื่อสาร
จากคนจํานวนมากสื่อสารกับคนจํานวนมากก็ได  (many-to-many model of communication)  ทั้งนี้
เพราะมีการบูรณาการ หรือการผสมผสานระหวางสื่อสารมวลชน  การสื่อสารระหวางบุคคล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตองจัดทําระบบฐานขอมูลของคอมพิวเตอร และใชระบบอินเทอรเน็ต
เปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงขอมูลที่มีการจัดทําในลักษณะเว็บไซด (web site) 
  เว็บไซด เปนแหลงขอมูลสําหรับการสื่อสารในยุคปจจุบัน  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปแลววามีประโยชนตอผูใชทุกกลุมคนบทบาท เนื่องจากมีเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ส่ือผสม (Multimedia) กลาวคือ ในระยะแรกเว็บไซตมักใชตัวอักษรในการสื่อสาร ตอมาไดมีการ
พัฒนาเทคนิควีธีการสื่อสารสมัยใหมเขามาเสริมในการนําเสนอเนื้อหา โดยผนวกเอาคุณสมบัติของ
ส่ือหลายสื่อมารวมไวดวยกัน อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือโทรทัศน ทําใหการนําเสนอมีความ
นาสนใจยิ่งขึ้นและสรางความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น รวมทั้งการเลือกที่จะรับหรือไมรับขาวสารได
ตามความสนใจได เนื่องจากสื่อโทรทัศนหรือวิทยุที่ออกอากาศเพียงครั้งเดียวผูรับสารจะตองรับ
ขาวสารตามเวลาหรือตามลําดับที่ส่ือจัดให ในขณะที่เว็บไซตไดพัฒนาใหเปนสื่อผสม ผูรับสาร
สามารถอานตัวอักษร เปดฟงเสียง และดูภาพประกอบ ทําใหผูรับสารสามารถรับสารในเวลาที่
สะดวก หากตองการทําความเขาใจในขาวสารที่มีความละเอียดออนสามารถเปดซํ้ากี่คร้ังก็ได 
นอกจากนี้เว็บไซตยังเปนสื่อที่ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม (interactive) ซ่ึงเปนบทบาทเว็บไซต
ในการสื่อสารที่สําคัญประการหนึ่ง กลาวคือ เมื่อประชาชนไดรับขาวสารผานเว็บไซตแลว จะรวม
แสดงความคิดเห็น (web board) ในขาวดังกลาวไดทันที  หรือจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูรับสารที่เขาสูเว็บไซตดวยการตั้งกระทูถาม หรือจะโตตอบกับผูจัดทําเว็บไซตไดโดยตรง ดวยการ                             
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ผูรับสารที่เขาสูเว็บไซตดวยการตั้งกระทูถาม  หรือจะโตตอบกับผูจัดทําเว็บไซตไดโดยตรง  ดวย            
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) อีกทั้งผูรับสารมีรวมกิจกรรมบนเว็บไซตที่นิยมทํากันมาก
บนเว็บไซต คือ การลงคะแนนเสียงแสดงประชามติ (quick vote)  เปนตน นอกจากนี้ยังทําการ
สนทนาระหวางผูรับสารในลักษณะหองสนทนา (chat room)   คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งของ
เว็บไซตที่สามารถทําการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hypertext) กลาวคือ ความสามารถในการเชื่อมโยงจาก
เรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง หรือแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง เนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตไมมี
ขอจํากัดเรื่องเนื้อที่การนําเสนอ จึงสามารถเชื่อมโยงรายละเอียดของเนื้อหาไดมากอยางไมจํากัด 
ตัวอยางเชน  หากผูรับสารสนใจเกี่ยวกับ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ตองการศึกษาเนื้อหาใหเขาใจ แตดวยขอมูลขาวสารมีจํานวน
มากและหลายแหลง ในเว็บไซตบางแหงไมอาจนําเนื้อหาทั้งหมดมารวมไวในหนาเดียวกันหรือ
แหลงเดียวกันไดอีกทั้งเปนการยากตอการทําความเขาใจ  (เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของ
หลายองคกร) ผูจัดทําเว็บไซตจึงมักนําเฉพาะหัวขอมาเสนอในหนาแรก หากสนใจหัวขอใดก็
เชื่อมโยงไปอานรายละเอียดของหัวขอนั้นๆ รวมทั้งทําการเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่อยๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของไดไมมีที่ส้ินสุด การเชื่อมโยงไมเฉพาะฐานขอมูลภายในเว็บไซต
เทานั้น บางครั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของดวย อยางไรก็ตาม
บทบาทเว็บไซตในการสื่อสารยังคงเปนไปตามเปาหมายหลัก คือ การประชาสัมพันธองคกร  การ
เสนอขอมูล/สาระ/ความรู  และการเสนอขาวสาร เปนตน  
  คุณสมบัติของเว็บไซตที่มีบทบาทในการสื่อสารดังกลาวทําใหสรุปไดวา บทบาท
เว็บไซตในการสื่อสารมากในสังคมยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือท่ีเรียกวา “ยุค IT” เนื่องจาก
การนําเทคนิควิธีการผสมผสานใหผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารดวยความสะดวกรวดเร็ว และไดรับ
ความรูความเขาใจ ผูรับสารในฐานะประชาชนในสังคมสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมผาน
เว็บไซตที่ผูจัดทําเว็บไซตตองการความรวมมือกับประชาชน  จึงกลาวไดวา บทบาทเว็บไซตในการ
ส่ือสารมีสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมให เกิดความรูความเขาใจในสถานการณต างๆ 
ภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยจะนําบทบาทเว็บไซตในการสื่อสารมาเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 บทบาทการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมือง เปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการสื่อสารเปน
เครื่องมือในการสงเสริมระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังนั้นการสื่อสารทางการเมือง คือ การสื่อสารที่มุงใหเกิดผลตอหนาที่ในการปกครอง
ประเทศใหดํารงอยูและดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการเมืองเปนกลไกอํานวย
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ประโยชนใหแกคนในสังคม การสื่อสารทางการเมืองเปนกิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินอยูในระบบ
การเมือง เปนกระบวนการสังคมประกิต หรือเปนกระบวนการทางจิตวิทยาสังคมที่จะหลอหลอม
ประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของสังคม ซ่ึงตองดําเนินการโดยอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือ 
ตัวอยางเชน ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ออกกฎหมายบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับจากการสื่อสารจาก
สวนตางๆของการเมือง กลาวไดวากระบวนการทางนิติบัญญัติก็ดําเนินการดวยวิธีการของการ
ส่ือสารเชนกัน 
 การสื่อสารทางการเมือง เปนกิจกรรมการเผยแพรขาวสาร โดยมีเปาหมายหลักคือ การสง
ขอมูลขาวสารเพื่อสรางความรูความเขาใจดานการเมือง สรางความสงบ ความเปนระเบียบเรียบรอย
ในสังคม โนมนาวใหเกิดความเชื่อถือ ปลูกฝงความเชือ่ทางการเมือง รวมทั้งพัฒนาดานการเมือง
และการสรางเครือขายผลประโยชน การประสานประโยชน ฯลฯ ซ่ึงเปนกิจกรรมในระบบการเมือง 
หรือกลาวอีนยัหนึ่งคือ เปนเครื่องมือการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกรหรือบุคคล
ระบบการเมือง ที่ตองทําการสื่อสารกับประชาชนหรือสมาชิกทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง
จึงมีบทบาทสําคัญในการพฒันาประเทศ เพราะการเมอืงเปนสวนสําคัญในการบรหิารประเทศ ใน
ขณะเดียวกนัการสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยใหการบริหารประเทศมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารประเทศของรัฐบาล มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพื่อสรางระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
(Good Government) ใหมีความโปรงใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถใหการบริการ
ประชาชนไดอยางทัดเทยีมและทั่วถึง ตลอดจนเพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ เปนตน 
บทบาทการสื่อสารทางการเมืองรองลงมา คือ บทบาทในการใหผูรับสารและเชื่อมผูสงสารเขากับ
องคประกอบตางๆในสังคมเปนเครือขายการสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางองคกร หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคือการใหประชาชนเสนอแนะความคิดเหน็ ไปยังองคกรหรือบุคคลทางการเมืองนั่นเอง 
 จะเห็นไดวา บทบาทการสื่อสารทางเมือง คือ การเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมความรู
ความเขาใจทางการเมือง สนับสนุนการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ สรางภาพลักษณของ
องคกรหรือบุคคลทางการเมือง การรับฟงความคิดเหน็จากสังคมเกีย่วกับการเมือง ทั้งหลายทั้งปวง
นี้ก็เพื่อการพฒันาประเทศใหเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 

 บทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเครือขายอินเตอรเน็ต
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของแหลงขอมูลที่องคกรหรือบุคคลประสงคที่จะการเผยแพร ประชา
สัมพันธขอมูลขาวสารนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป อาทิ การสรางกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม การสรางกระบวนการการมีสวนรวมทางการเมือง การโนมนาวชักจูงใหเกิดความ
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เชื่อถือ รวมไปถึงสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ฯลฯ ดังไดกลาวมานี้ เปนบทบาทเว็บไซตในการ
ส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงเปนที่นิยมมากในปจจุบัน เนื่องจากสามารถดําเนินกิจกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองผานว็บไซตไดอยางหลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน การสราง
กระบวนการมีสวนรวมทางสังคมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Society) ใหเกิดความสมดุลและการยอมรับทางสังคม เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางสังคม 
เปนตน  
 บทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง สวนหนึ่งเกิดจากการที่สังคมไทยตองเผชิญ
กับขอจํากัดเกี่ยวกับเสรีภาพในการสื่อสารทางการเมืองหลายชวงดวยกัน ไดแก ชวงระหวางวันที่ 
14 ตุลาคม 2516  และหลังวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ถึงกอนวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และหลังวันที่ 6 
ตุลาคม 2519  และชวงวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 (พฤษภาทมิฬ) และชวงวันที่ 19 กันยายน 2549 
เปนตนมา ลวนเปนชวงที่ถูกจํากัดเสรีภาพการสื่อสารทางการเมืองในสังคมโดยตรง และดวย
กระแสการเมือง ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2549 เปนยุคที่สถาบันส่ือมวลชนมีบทบาทและทรงอิทธิพล
ทางการเมืองมากที่สุด เพราะมีใหบทบาทการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน เพื่อวัตถุประสงค
หลายดานดวยกัน อาทิ การใหความรู รายงานความเคลื่อนไหวในสถานการณใหมๆ และนําเสนอ
ขอมูลที่ทันสมัย เทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมมีพัฒนาการในรูปแบบใหมๆ ทําใหบริบททาง
สังคมดานการสื่อสารเปลี่ยนไป อินเทอรเน็ตเปนระบบการสื่อสารในเครือขาย www (world wide 
web) ในปจจุบัน การสรางเว็บไซตขององคกรเพื่อเปนแหลงขอมูล หรือส่ือสารกันโดยผาน E-mail  
ทําใหการเขาถึงงาย บทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง จึงเปนการทําหนาที่ส่ือกลาง
ระหวางผูสงสารกับผูรับสารที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่
สังคมถูกจัดเสรีภาพทางการเมือง เชน ในชวงหลังเหตุหารณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
 การสื่อสารทางการเมืองโดยผานเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม คือ เว็บไซต ใน
สถานการณที่มีขอจํากัดเสรีภาพทางการสื่อสาร ดังนั้นบทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง 
จึงมุงเนนที่จะทําหนาที่เปนแหลงขอมูลเพื่อเผยแพรใหสังคมไดรับรูขาวสารทางการเมือง เปน
ชองทางสื่อสารที่ผูรับสารคือประชาชนเปนผูแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยูบนเว็บไซตเอง 
การส่ือสารทางการเมืองผานเว็บไซต จึงไมถูกจํากัดดานการสื่อสารทางการเมืองทุกสถานการณ 
เพราะปจจุบันมีการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น  การกระจายตัวของ
รูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาก็ยิ่งมีมากและหลากหลายขึ้น  พรอมกับสภาพการณที่เอ้ือตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว เชน การแขงขันดานราคาที่ทําใหเครื่องมือมีราคาถูก
ลง และมีลักษณะการใชงานที่งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลตอการขยายตัวอยาง
ของขอมูลขาวสารดวยเชนกัน สงผลใหอิทธิพลของสื่อหรืออิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

DPU
DPU



 42 

การสื่อสารที่สามารถสงผลตอมนุษยในทุกระดับทั้ง ปจเจกบุคคล และระดับสังคม  ซ่ึงก็จะสงผลตอ
วิธีการคิดของบุคคลดวยเชนกัน   โดยเฉพาะการสื่อสารที่ใชศักยภาพของในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่แขงขันกันในเรื่องของคุณภาพ  รวมทั้งมีการรายงานขาวสารแบบระบบออนไลน (online 
reporter) และมีพัฒนาการสูการรายงานขาวที่เปนระบบเวลาจริง (real time) การปรับเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารจึงมีอยูตลอดเวลา  
 นอกจากบทบาทเว็บไซตในการสื่อสารทางการเมือง ยังเปดใหมีการแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ คําวิพากษวิจารณกลับมายังเจาของเว็บไซตหรือผูสงสาร สามารถกระทําไดทันที 
โดยผานเว็บบอรด (Web board) หรือระบบการสื่อสารที่ผูจัดทําเว็บไซตสรางขึ้นเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอประเด็นหรือส่ิงที่นําเสนอสวนใหญ เปนชองทางสื่อสารขอมูลเพื่อสรางความรวมมือทาง
การเมืองสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ที่มีขอจํากัดดานระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําใหการสื่อสารระหวางพรรคการเมืองกับประชาชนมี
ชองทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง 
 อยางไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นระหวางพรรคการเมืองกับประชาชน หรือสมาชิก
พรรคการเมือง โดยผานชองทางเว็บบอรดในชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มี
ขอจํากัดบางสวน การใหขอมูลขาวสารหรือการสงสารผานเว็บบอรดซึ่งมีลักษณะการผสมผสานกนั
ระหวางการเปนชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal) และการเปนชองทางการ
ส่ือสารมวลชน  (Mass Communication) อีกดวย โดยมีลักษณะการสื่อสารระหวางบุคคลแบบไม
พรอมกัน  (One-to-one Asynchronous Communication) หรือการสื่อสารระหวางกลุมบุคคลแบบไม
พรอมกัน  (Many-to-many Asynchronous Communication) หรืออาจเปนการสื่อสารแบบพรอมกัน 
(Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-to-one ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกัน
ไดในหลากหลายหัวขอที่ตองการ รวมทั้งการสื่อสารที่ไมพรอมกันระหวางผูรับสารและผูสงสาร  
(Asynchronous Communication)  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวมีลักษณะที่ผูรับสารตองการที่จะคนหา Site 
เพื่อที่จะเขาไปดูขอมูลขาวสาร  ซ่ึงอาจจะเปนการสื่อสารแบบ Many-to-one, One-to-one หรือ One-
to-many เปนตน  
 ดังนั้นการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองผานเว็บบอรดของ ระหวางพรรค
ประชาธิปตย กับประชาชนผูสนใจ หรือกับสมาชิกพรรคการเมืองมีการสื่อสารผานเว็บบอรดมี
เนื้อหาเปนอยางไร ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเนื้อหาการสื่อสารผานเว็บบอรดในครั้งนี้ดวย 
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 การใชการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเมือง 

 รูปแบบการเมือง  การปกครอง  การบริหารจัดการ  การประกอบธุรกิจ  ตลอดจน
ธุรกรรมตางๆ สามารถครอบคลุมและจัดการไดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  เชน 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การบริหารจัดการภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการศึกษา  และแมแต
ภาคสังคม  ดวยระบบสารสนเทศ  (e-government, e-industry, e-banking, e-education, e-society, e-
entertainment)  โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือ  ภายใตการชี้วัดโดยใชดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยี  (technology achievement index)  
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาสํานักงานภายใตโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation for 
Development Program: UNDP) เปนเกณฑ  ดังเชนการบริหารจัดการรัฐบาลดวยระบบสารสนเทศ  
(e-government)  ที่ประชาชนสามารถที่จะเขาไปติดตอสอบถาม ตรวจสอบ  รองเรียน  ไดทุกเรื่อง
และตลอดเวลา 
 รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะใชในการติดตอส่ือสารระหวาง
กันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลเร่ิมเขามาแทนที่เทคโนโลยี
ดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น  การกระจายตัวและการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเริ่มมีมาก
ขึ้น  รวมทั้งศักยภาพในการแผขยายสูกลุมเปาหมายตางๆ มากยิ่งขึ้น  เชน  การถายทอด และการ
กระจายเสียงที่เร่ิมเขาสูระบบดิจิทัลที่สามารถสงกระจายเสียงไดทั่วโลก  อํานาจที่แผขยายออกไป
อยางมหาศาลก็กลับกลายเปนปญหาที่นาขบคิดถึงอิทธิพลในทางลบของเทคโนโลยีเหลานี้
เชนเดียวกัน  เชน  การกระจายตัวของขอมูลขาวสารเรื่องเพศ  ที่ใครก็ตามในสังคมสามารถ ที่จะเขา
ไปรูเห็น  รวมถึงสงตอใหแกกลุมตางๆ อีกมากมายมหาศาล  การใชเครือขายออนไลนเพื่อการ
แสวงหากําไรหรือเอาเปรียบผูบริโภค   เปนตน 
 และในขณะเดียวกัน  ทามกลางการใชประโยชนรวมกันของกลุมไซเบอรตางๆ  (cyber 
groups)  ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  การลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล  การแกลงทําลายระบบขอมูลของ
คนอื่น  การปลอยไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อกอปญหากับเครือขายในองคกรตางๆ  ไมวาจะเปนองคกร
ดานการเงิน  การตลาด  หรือแมแตองคกรเกี่ยวกับความปลอดภัย  รวมถึงองคกรในระดับประเทศ
และระดับโลกก็ตาม 
 อยางไรก็ดี  แนวคิดและทฤษฎีที่เปนฐานที่สามารถอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับกลุม  ระดับสังคมไดตัวอยางเชน  ทฤษฎีการแบงกลุมทางสังคม  
(Social  Categories  Theory)  ทฤษฎีนี้ไดอธิบายวา  บุคคลที่มีคุณลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน 
เชน  การศึกษา  รายได  อาชีพ  เชื้อชาติ  ศาสนา อายุ เพศ ภูมิลําเนา ฯลฯ  จะมีพฤติกรรมการสื่อสาร
คลายคลึงกันดวย  เชน  การเปดรับส่ือ  ความพึงพอใจในสื่อ  และถึงแมวาในสังคมสมัยใหมผูรับ
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สารจะมีคุณลักษณะหลากหลายแตกตางกันไปมากมาย  แตทฤษฎีนี้เชื่อวาผูรับสารที่มีลักษณะทาง
สังคมคลายคลึงกันจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอุปนิสัยการใชส่ือรวมกัน  ดวยเหตุนี้ลักษณะ
กลุมทางสังคมจะมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการสื่อสาร  และเลือกรับสารของแตละบุคคล 
 หลังจากป ค.ศ. 1930 เปนตนมา  นักสังคมวิทยาจํานวนมากที่สนใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
ไดใหความสนใจอยางมากตอทฤษฎีการแบงกลุมทางสังคม  และในปจจุบันผูทํางานดานสื่อ
ประเภทตางๆ ก็ไดใหความสําคัญตอขอเท็จจริงดังกลาวนี้  จึงเห็นไดวามีการแบงยอยประเภทของ
ส่ือแตละชนิดตามความสนใจของผูรับสาร  เชน  การแบงประเภทนิตยสารตาม   ลักษณะทางสังคม
ของบุคคล  เชน  การผลิตนิตยสารแยกประเภทเพื่อรองรับกลุมคนที่ตางกัน เชน  นิตยสารสําหรับ
ผูชาย  นิตยสารสําหรับผูหญิง  นิตยสารสําหรับเด็ก  นิตยสารสําหรับวัยรุน  นิตยสารสําหรับกีฬา  
ฯลฯ  หรือแมแตส่ือวิทยุและโทรทัศนก็ยังตองแบงประเภทรายการตามลักษณะทางสังคมของผูฟงผู
ดู  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจของผูรับสารแตละกลุม  (พัชนี  เชยจรรยา และคณะ 2541) 
 ในการประยุกตใชการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการพัฒนาและ
แกปญหาในดานการเมือง  กลาวคือ  ระบบการเมืองไทยไดกอใหเกิดปญหาทางการเมืองอยางนอย 
8 ประการคือ  การใชเงินเปนใหญ  การผูกขาดทางการเมืองโดยคนกลุมนอย  การที่คนดีมี
ความสามารถเขาไปอยูในการเมืองไดยาก  การทุจริตประพฤติมิชอบ  การเผด็จการโดยระบบ
รัฐสภา  การตอสูขัดแยงเรื้อรัง  และการไรเสถียรภาพทางการเมือง  การขาดประสิทธิภาพทางการ
บริหารและทางนิติบัญญัติ  ตลอดจนการขาดสภาวะผูนําทางการเมือง  (ประเวศ วะสี, 2539) 
 เชนเดียวกับระบบราชการ  การเมืองในระบบรัฐสภาของไทยมีความลาหลังมานาน 
เพราะเปนระบบที่เคยใชอยูในยุโรปกอนสงครามโลกครั้งที่สอง จําตองปรับใหเปนระบบรัฐสภาที่มี
เหตุผล  (rationalized parliamentary system) โดยกระบวน "การปฏิรูปการเมือง" (political reform)  
ซ่ึงหมายถึงการแกไขปญหาการเมืองดังกลาวขางตนทั้งระบบ   ไมใช เพียงจุดใดจุดหนึ่ง  
(คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538)  เพื่อใหการเมืองไทยมีความสุจริต  มีขีดความสามารถ
พอที่จะแกไขปญหาของประเทศ  และเผชิญหนากับการทาทายในศตวรรษที่ 21 ได  ทั้งนี้  หัวใจ
ของการปรับระบบรัฐสภาใหเปนระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล  ประการหนึ่งคือ  การสามารถควบคุม
ตรวจสอบซึ่งกันและกันของฝายตางๆ ได  เชน สามารถควบคุมตรวจสอบฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติไดดวยองคการอิสระ  หรือสามารถควบคุมตรวจสอบฝายปกครองไดดวยกระบวนการ
ยุติธรรม   เปนตน 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยเสริมกลไกการควบคุมตรวจสอบทางการเมือง 
นอกเหนือจากการควบคุมโดยองคกรอิสระ  หรือกระบวนการยุติธรรมดังที่กลาวขางตน  ดวยการ
ควบคุมตรวจสอบจากการเขารวมของประชาชนโดยตรง (direct participation) ซ่ึงในปจจุบัน              
เปนสิ่งที่แทบเปนไปไมได  การตรวจสอบทางการเมืองจากทั้งสองวิธีผสมผสานกันนี้  ทําให              
เกิดระบบการเมืองที่เรียกวา ประชาธิปไตยแบบกึ่งโดยตรง (Alvin Toffler, 1982) (semi-direct 
democracy)  ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยในการเขารวมโดยตรงของประชาชนไดใน
หลายรูปแบบ  อาทิ  
  1. บริการสํารวจความคิดเห็นประชาชน  และการลงประชามติทางเครือขาย  ที่ 
ผานมาฝายการเมืองมักอางวา  การกระทําของตนไดรับการยอมรับจากประชาชนสวนใหญ  ทั้งที่
โดยความเปนจริงแลวประชาชนอาจไมเห็นดวย  แตไมมีชองทางในการแสดงการคัดคาน  จึงตกอยู
ในสภาพประชาชนสวนใหญที่ไมมีปากเสียง  (silent majority)  การนําทางดวนขอมูลมาใช จะเปด
โอกาสใหสาธารณชนในวงกวางสามารถเขารวมในการแสดงความคิดเห็น  หรือรวมตัดสินใจดวย
การลงประชามติได  (ตัวอยางของการสํารวจประชามติทางการเมืองในเครือขายอินเตอรเน็ต  เชน  
Democracy Direct ที่ http://www.cais.com/infoplaza/vote.html 
  2. บริการการดําเนินการประชาพิจารณทางเครือขาย  ประชาพิจารณ  (public 
hearing)  คือกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญตอสังคม
นั้น  (นิธิ เอียวศรีวงศ , "ประชามติกับประชาพิจารณ ", ผูจัดการรายวัน , 17 ตุลาคม 2538)   การ
ดําเนินการประชาพิจารณอาจมีขึ้นกอนการลงประชามติ  เพื่อใหการลงประชามตินั้นเกิดขึ้น โดยมี
การไตรตรองอยางรอบคอบ  และมีขอมูลประกอบในการตัดสินใจ  ในการดําเนินการประชา
พิจารณจึงตองมีการเปดเผยขอมูลแกสาธารณชนอยางไมมีการปดบังอําพรางใดๆ  ทางดวนขอมูล
สามารถมีสวนชวยในกระบวนการดังกลาว  ดวยการนําขอมูลและความคิดเห็นของฝายตางๆ 
เผยแพรใหสาธารณชนไดรับรู 
  3. ฐานขอมูลนักการเมืองและพรรคการเมือง  ฐานขอมูลนักการเมืองและพรรค
การเมือง  สามารถชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมืองและพรรคการเมืองได  
นอกเหนือจากการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามวาระ  ซ่ึงมีไมบอยครั้งนัก  ฐานขอมูลดังกลาว
สามารถเก็บขอมูลของนักการเมือง  ตั้งแตประวัติสวนตัว  นโยบายที่ใชหาเสียง  สัญญาที่เคยใหไว
กับประชาชนกอนการเลือกตั้ง  และพฤติกรรมหลังการเลือกตั้ง  เชน  การใหสัมภาษณส่ือมวลชน  
การอภิปราย  หรือออกเสียงในประเด็นตางๆ ในรัฐสภา  ที่ไมใชวาระการประชุมลับ สวน
ฐานขอมูลพรรคการเมืองนั้น  สามารถใชเก็บขอมูลผูสนับสนุนพรรคการเมือง  นโยบายของพรรค
การเมือง  ทาทีของกรรมการบริหารพรรคตอประเด็นตางๆ  ซ่ึงทั้งหมดนี้สามารถเรียกดู โดย
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ประชาชนไดทุกเมื่อ  อนึ่ง  ผูดูแลการจัดทําฐานขอมูลดังกลาว  ควรเปนองคกรอิสระที่เชื่อถือไดวามี
ความเปนกลางทางการเมือง 
  4. บริการการแสดงขอคิดเห็น และขอเสนอไปยังนักการเมืองโดยตรง  ไปรษณีย
อิเลคทรอนิกสสามารถชวยใหประชาชนสามารถติดตอกับผูนําทางการเมือง  เชน  หัวหนาพรรค
การเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นายกรัฐมนตรี  ไดโดยตรง  ซ่ึงทําใหสามารถรองเรียนแสดง
ความคิดเห็น  หรือเสนอขอแนะนําตางๆ ไดโดยตรง 
 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยตางประเทศ 

 Nalinee Joy Taveesin; William J. Brown :(2006)  ไดเสนอผลการวิจัยเร่ือง  “Asian 
Culture & Society; Communication Studies”  โดยศึกษาการเมืองไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะชวง 5 ปที่ผานมา  หรือนับตั้งแตป พ.ศ. 2544  เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยี
การสื่อสารเปนเครื่องมือในการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้งทั่วไป  ซ่ึงเห็นไดชัด
ในการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2548  ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา  กอนการเลือกตั้งมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง  โดยการเผยแพรกิจกรรม
การเมืองผานทางสื่อโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ต  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง 500 คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง  ไดขอสรุปวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกไปใชสิทธิลงคะแนน
เสียงการเลือกตั้ง  เนื่องจากไดรับรูขาวสารจากสื่อโทรทัศนและเว็บไซตของพรรคการเมือง  โดยที่
ส่ือโทรทัศนและส่ืออินเทอรเน็ตในชวงนั้น  ไมมีจุดมุงหมายใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง
กับพรรคการเมือง  เปนแตเพียงการสนับสนุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไปใน 
ป พ.ศ. 2544 เทานั้น  ดังนั้นการศึกษานี้จึงเห็นวา  การวิจัยนี้ไดเสนอวา ในอนาคตควรมีการศึกษา
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองของภูมภิาคแถบเอเซียใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 Stephen Ward, Rachel Gibson, and Wainer Lusoli (2005: 19) ทําการวิจัยเร่ือง “Old 
Politics, New Media: Parliament, the Public and the Internet”  ผลของการสํารวจนี้ช้ีใหเห็นถึง
วิธีการแกปญหาการเผยแพรขาวสารบนอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการเมือง  ซ่ึงกลายเปนวัฒนธรรมและ
การเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  ผานชองทางอิเลกทรอนิกส  (e-channel)  มากกวา 2-3 ชองทาง  
โดยมีผลกระทบตอชองทางการสื่อสารการเมืองอิเล็กทรอนิกส  (e-politics)  ที่รุนแรงขึ้น  การเพิ่ม
การสื่อสารใหมๆ เขาไปเพื่อความสะดวกในการนําชองทางอิเลกทรอนิกสเพื่อการสื่อสารภายใต
โครงสรางเดิม  หรือเผยแพรขอมูลขาวสารออนไลน  ไมทําใหเกิดผลตอประชาธิปไตยได  เนื่องจาก
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ประการแรก  ผลสํารวจพบวา  การเผยแพรมีศักยภาพดึงดูดความสนใจของประชาชน  โดยเฉพาะ
วัยรุนที่มีความคาดหวังตอรัฐบาลในการนํานโยบายมาปฏิบัติ ประการที่สอง  เมื่อการสื่อสารดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมไดแพรหลายมากขึ้น  ความตองการใชก็มากขึ้น  ทําใหมีชองวางระหวาง
สมมุติฐานกับความเปนจริง  รัฐควรจะทบทวนสื่อใหม  และสื่อเดิมที่มีอยู ใหมีการสอดประสาน
เชิงกลยุทธ  กลาวคือ  การเผยแพรและการตลาดออนไลนเชิงรุกจะเริ่ม  แตไมเพียงพอในความเปน
เจาของ  ถารัฐบาลและผูแทนราษฎรเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังกับสาธารณะ  ในเรื่องของรูปแบบ
และความถี่ในการสื่อสาร  โดยการจัดกิจกรรมใหมีการเขาไปมีสวนรวม  เพราะประชาชนสวน
ใหญจะไมเขาไปมีสวนรวมหากปราศจากการขอรอง  เพราะจะเปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบาย  
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมและการสื่อสารเปนสิ่งมีคุณคาที่ควรรับฟง  และเปน
ผลดีตอการเผยแพรแนวนโยบายพื้นฐาน  เปนการอํานวยความสะดวกตอประชาชน  ไมใชเฉพาะ
สถาบันและนักการเมืองเทานั้น  การนําเทคโนโลยีมาใชจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
การเมืองใหเกิดความสมดุล และระบบผูแทนการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย  

 มากาเร็ต บูส (Margarete Boos, 2003: 405-422) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง Attitude 
Change in Computer-Mediated Communication: Effects of Anonymity and Category Norms   
โดยทําการเปรียบเทียบผลกระทบระหวางการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  กับการสื่อสารโดยตรงเพื่อ
ตรวจผลตอการเปลี่ยนทัศนคติ  ภายใตรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ซ่ึงพบวาผลที่
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอยางมีนัยสําคัญ ใน
ขณะเดียวกันการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  มีการใหความสําคัญตอสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับบรรทัด
ฐานของกลุม  ในขณะที่ความสําคัญตอบุคคลจะถูกคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะกับ
เปาหมายของแตละบุคคล  ซ่ึงผลการทดสอบสองครั้งแสดงใหเห็นวา  เมื่อความสําคัญของบุคคลถูก
คาดหวัง  และเมื่อสังคมใหความสําคัญ  และมีการจัดแบงบรรทัดฐานที่ชัดเจน การสื่อสารผาน
คอมพิวเตอรจะนําไปสูผลตามที่คาดการณไว   ดังนั้นหากไมมีการจัดแบงบรรทัดฐานทางสังคม  จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในระดับต่ํา  เมื่อมีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  โดยเปรียบเทียบ
กับการสื่อสารโดยตรง 

งานวิจัยในประเทศ 

 มลินี สมภพเจริญ (2547) ศึกษาเรื่อง “อินเทอรเน็ตและสื่อมวลชนตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบวา  การเปดรับขาวสารการเมืองผาน
โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารการเมือง  อินเทอรเน็ต  มีสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  โดยคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธโตตอบไดไปมาทันทีของ
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อินเทอรเน็ต  การติดตามขาวสารการเมืองทางอินเทอรเน็ต  ความรูสึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง  
(หรือความเชื่อวาคนมีความสามารถที่จะเขาใจ   และเขาไปมีสวนทางการเมืองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ)  และอายุเปนตัวแปรที่สงผลทางตรงตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  
สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลผลรวม  (Total effect)  ในการอธิบายเชิงสาเหตุเกี่ยวกับการ มีสวนรวม
ทางการเมืองมากที่สุดคือ  การติดตามขาวสารการเมืองทางอินเทอรเน็ต 

 วรา วัฒนาจตุรพร (2545) ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอินเทอรเน็ตใน
การสรางความตื่นตัวทางการเมืองและพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหาขาวสารการเมืองและการมีสวน
รวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 มกราคม 2544”  
พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา  อินเทอรเน็ตสรางความตื่นตัวทางการเมืองไดใน
ระดับมาก  โดยใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตใน 2 ประเด็น  คือ  อินเทอรเน็ตมีการนําเสนอ
ขาวสารทางการเมืองที่เขาไปคนหาไดสะดวกทุกเวลาที่ตองการ  และอินเทอรเน็ตทําใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นดานการเมืองไดอยางอิสระมากกวาสื่ออ่ืน  โดยในชวงกอนการเลือกตั้งวันที่ 6 
มกราคม 2544  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจในประเด็นขาวสารที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในแตละวัน  และขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม  โดยเปดรับทุกวันมากกวา
ประเด็นอื่น  นอกจากนี้ยังพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตใน
ระดับนอย คือ การแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา (Web Board) บนอินเทอรเน็ต อาทิ การ
ตั้งกระทูในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ  การแสดงความคิดเห็นกระทูหรือขอมูลเกี่ยวกับการเมือง
และการเลือกตั้งที่นาสนใจ  และการเขาไปอานกระทูหรือขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นาสนใจ 

 รติกร กีรติบูรณะ  (2549) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต
พรรคการเมืองไทย :  กรณี ศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยระหวางการเลือกตั้ง
ทั่วไป วันที่ 6 มกราคม 2548  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของเว็บไซตไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตยไดมีการออกแบบในลักษณะที่เรียกวา เปนเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธหนวยงาน 
โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจากพรรคเปนหลัก และมีการนําเสนอขอมูลสําคัญ
ตามหลักการสรางเว็บไซตที่ดีอยางครบถวน  ในสวนองคประกอบประกอบหนาเว็บไซต ทั้งสองจดั
องคประกอบไมแตกตางกัน สําหรับการจัดหนาเว็บ พบวา การจัดตําแหนงมีความเปนระเบียบ และ
ใชงานไดอยางสะดวกเหมือนกัน แตรูปแบบโครงสรางหนาเว็บพรรคไทยรักษาไทยเปนแบบ 2 
สวนการทํางาน สวนพรรคประธิปตย สวนพรรคประชาธิปตยจัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน 
ในขณะที่การสื่อสารระหวางกัน พบวา พรรคไทยรักไทย พบวา พรรคไทยรักไทยมีการนํามาใช
อยางครบถวนทั้ง 5 มิติ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลา
การจัดตั้งรัฐบาลในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  มุงศึกษารูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงวัตถุประสงค  ผูวิจัยได
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
และสัมภาษณเจาะลึก (Dept Interview) บุคคลสําคัญ (Key Performance) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2   วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3   เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 3.5   การนําเสนอผลการวิจัย 
 3.6   กรอบแนวคิด 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประชากรที่เปนหนวยในการวิเคราะห  (Unit of Analysis)  แบงเปน
สองกลุม คือ เว็บไซตพรรคประชาธิปตย และทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุม
เว็บไซต (Web Master) เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยมีปจจัยสําคัญในการเลือกประชากรคือ 

 1. ปจจัยดานเนื้อหา 

  เนื่ อ งจ าก เว็บไซต ของพรรคประชาธิป ต ย  ( www.democrat.or.th)  จั ด เปน                      
พรรคที่มีอายุ เกาแกที่ สุดในระบบการเมืองของประเทศไทย   จัดตั้ง เมื่อวันที่  6 เมษายน                         
2489   มีกรรมการบริหารพรรค  49  คน   และมีสมาชิกพรรคจํ านวน  4 , 095 ,493  คน                             
(http://www.ect.go.th/thai, 2550)  มีการประกาศนโยบายพรรค  กิจกรรมทางการเมือง  การ                            
เผยแพรความรูแกประชาชน  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีบริการบนอินเทอรเน็ตอีกคือ  E-mail  และ                 
Web board   
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 2. ปจจัยดานความนิยมและการเปนท่ีรูจัก 

  เมื่อพิจารณาความนิยมของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จากจํานวนนับ (Counter)                
ผูเขาชมเว็บไซต มากเปนอันดับ 1 ของเว็บไซตพรรคการเมืองอื่นๆ  

 3. ปจจัยดานการทําหนาท่ีการสื่อสารทางการเมือง 

  เว็บไซตพรรคประชาธิปตยเปนเว็บไซตที่มีจุดประสงคเพื่อส่ือสารทางการเมือง  โดย
มีองคประกอบเว็บไซตที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายเนื้อหาท่ีมุงทําการสื่อสารกับประชาชน
และสมาชิกพรรค  ไดแก  เผยแพรขาวสารทางการเมือง  ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น  การโนม
นาวจูงใจ  รวมถึงการจัดวาระขาวสาร  โดยที่ในเว็บไซตไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางดาน
ธุรกิจแมแตรายการเดียว 

3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงดําเนินการเปน 2 วิธี  คือ 
 1. เก็บรวบรวบขอมูลเพื่อศึกษารูปแบบ  เนื้อหา  และวาระขาวตางๆ ที่นําเสนอบน
เว็บไซต จําแนกในแตละหัวขอ หรือเว็บเพจ (Web page) ที่อยูบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล เร่ิมตั้งแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีในสมัย
ของรัฐบาลนายสมัคร สุนทราเวช หรือตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 โดยใชเวลาเก็บขอมูลท้ังสิ้น 1 
เดือน คือ 6 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2551 
 2. จดบันทึกการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview)  ผูใหขอมูลสําคัญ  (Key 
Performance) ที่เกี่ยวของ คือ ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุมเว็บไซต เว็บไซต
พรรคประชาธิปตย โดยใชแบบนําการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการ
สัมภาษณเจาะลึก  

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศกึษารูปแบบ เนื้อหา และการจดัวาระขาว 
ดังนั้นเครื่องมอืที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลจึงมีทั้งหมด 3 แบบ  คือ 
 1. ตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet) ผูศึกษาไดสรางขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล             
ที่เปนแนวความคิดหลัก (Theme) ที่ปรากฏบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย โดยสรางจากการ
คนควาขอมูล (documentary Research)  ซ่ึงแบงได 5 ประเด็น ไดแก 
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  (1) เปนการถายทอดขาวสารทางการเมือง   
  (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น 
  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   
  (4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ  
  (5) การโนมนาวจูงใจ 
 2. แบบนํ าการสัมภาษณ  สําหรับรวบรวมขอมูลจากบุคคลผู ใหขอมูล  (Key 
Performance)  คือ  ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุมเว็บไซต (Web Master) 
พรรคประชาธิปตย เพื่อศึกษาการจัดวาระขาว (Agenda Setting) โดยคําถามนําการสัมภาษณได
สรางขึ้นจากแนวคิดเรื่องการจัดวาระขาวของสื่อมวลชน มีแนวทางดังนี้ 
  (1) การกําหนดประเด็น การเนนประเด็นปญหา มีแบบแผนอยางไร ใครเปนผู
คัดเลือกประเด็นปญหา และใครเปนผูนําเสนอ 
  (2) การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) บน www.democrat.or.th ใครเปนผูจัด
วาระขาวสาร และมีการเรียงลําดับอยางไร มีรูปแบบอยางไรในการเพิ่มจุดสนใจ 
  (3) ในชวงจัดตั้งรัฐบาลสมัยนายสมัคร สุนทรเวช และการจัดตั้งรัฐบาลเงาของ
พรรคประชาธิปตย มีใหความสําคัญในการจัดวาระขาวสาร  การเพิ่มเนื้อที่ขอมูล ขาวสารหรือไม 
เพราะเหตุใด 
  (4) การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) นั้น มีการออกแบบ การใชสี การเพิ่ม
พื้นที่ การใหความสําคัญกับขาวสารนั้นมขีั้นตอนหรือไม อยางไร และใครเปนผูจดัวาระ และ
ผูออกแบบ 
  (5) การจัดวาระขาวสาร มีผลตอความสนใจจํานวนผูเขาชม และเพิ่มจํานวนสมาชิก
เว็บไซต และหรือสมาชิกพรรคหรือไม โปรดอธิบาย 
 3. ตารางรหัส  (Coding Sheet)  เพื่อใสแนวคิดหลัก (Theme) ของเนื้อหาที่ปรากฏบน
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย และเปรียบเทียบเนื้อหาบนเว็บไซตระหวาง www.democrat.or.th กับ 
www.democratsociety.com โดยอาศัยแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองผานเว็บไซตซ่ึงแบงได 5 
ประเด็น ไดแก 
  (1) เปนการถายทอดขาวสารทางการเมือง   
  (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น 
  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   
  (4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ  
  (5) การโนมนาวจูงใจ 
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 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย โดยสุมตัวอยางเรื่องที่ผูวิจัยเห็นวาเปนเนื้อหาการสื่อสารเกี่ยวกับการเมือง จากเว็บไซต
พรรคประชาธิปตย จํานวน 20 เร่ือง จากนั้นผูวิจัยและผูรวมลงระหัสอีกสองคน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวารสารศาสตร 1 คน และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
อีก 1 คน จะรวมกันอานเนื้อหาที่เลือกศึกษาจากเว็บไซต แลวพิจารณาวามีเนื้อหารูปแบบใด และนํา
ผลที่ไดมาคํานวณหาคาความนาเชื่อถือ 
 การทดสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ (Reliability) 
 ผูวิจัยและผูรวมลงรหัสมีความเห็นตรงกันกี่คร้ัง โดยนํามาคํานวณตามหลักการของ 
Holsti (1969) ทั้งนี้ คาคํานวณที่ไดไมควรต่ํากวา .75 จึงจะถือวาเครื่องมือมีความนาเชื่อถือ  
 สูตรเปนดังนี้ 

 R = 
n321

...n321

CCC
)N(C
...C     

  , ,
+++

 

 R = คาความเชื่อมัน่ 

 N = จํานวนผูลงรหัส 

 (C1, 2, 3 …n) = จํานวนรูปแบบการสื่อสารที่ผูลงรหัสมีความเห็นตรงกนั 

 C1+ C2+ C3+…Cn = จํานวนเรื่องทัง้หมดที่ทําการวิเคราะห 

 การทดสอบคาความนาเชื่อถือได ปรากฏวาผูรวมวเิคราะห 3 คน วิเคราะหตรงกัน 17 
เร่ือง (ในกรณทีี่วิเคราะหตรงกัน 2 คน จากจํานวน 3 คน ผูวิจัยถือวาวิเคราะหตรงกนัดวย) เมื่อนํามา
แทนคาในสูตร ไดผลเปนดังนี้ 

 R = 
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...n 3  2,  1,
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  = .85 

 ผลการคํานวณที่ไดมีคาความนาเชื่อสูง จึงถือวาเครื่องมือนี้ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คร้ังนี้ได 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล  

 การศึกษาครั้งนี้มุงวิเคราะหรูปแบบ  และวิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตของ
พรรคประชาธิปตย และการศึกษาเปรียบเทียบ www.democrat.or.th กับ www.democratsociety.com 
เพื่ออธิบายรูปแบบและเนื้อหาที่นําเสนอผานเว็บไซตจึงใชการวิเคราะห 4 ประเภท  คือ 
 1. วิเคราะหรูปแบบที่ใชในการนําเสนอเนื้อหา โดยทําการวิเคราะหคุณลักษณะโดยรวม
ของเว็บไซต องคประกอบตางๆ  และการตอเช่ือม (link) เนื้อหา เปนตน    
 2. การวิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอในลักษณะที่เปนขอความ (Message) ใชการพิจารณา
ขอความที่เปนแนวคิดหลัก (Theme) ของขอมูลขาวสารที่ปรากฏบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  
อาจมีทั้งประโยคที่ใชภาษาทั่วไป และประโยคที่ใชทางการ หรือใชภาษาที่ซับซอน  ทั้งนี้จะแยกการ
วิเคราะหเปนยอหนา  (Paragraph)  หรือท้ังบทความ  หากมีกรณีการขึ้นยอหนาใหม แตมีใจความ
สอดคลองกับยอหนาเดิม จะนับเปนแนวคิดหลักเดียวกัน  เพราะถือวามีความหมายเดียวกัน  ทั้งนี้
โดยใชหนวยการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) คือ การใชจํานวนความถี่ (Frequency) ในการ
ระบุจํานวนของแนวคิดหลัก (Theme) โดยนับแนวคิดหลักที่ปรากฏอยูในขอมูลวาจัดอยูในเนื้อหา
ใด  รวมถึงการนับแนวคิดที่ปรากฏในขาวสาร และบทความที่ส่ือสารผานเว็บไซต ระยะการเก็บ
ขอมูลตั้งแตมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช  
 3.  การวิเคราะหตามแนว Context Unit ดวยวธีิการกําหนดรูปแบบไดวาขอมูลนั้นเนน
รูปแบบใด โดยหากผูลงรหัสเห็นวา เนื้อหาเนนรูปแบบใด แลวบันทึกคะแนนการนําเสนอเนื้อหา
กําหนดคะแนนตามแบบ Likert’s Scale คือ คะแนนมากสุด 5 คะแนน นอยสุด 1 คะแนน จากนั้นใช
การคํานวณคาเฉลี่ยมาตรฐาน ( X)  

  X  = 
n

CCC
321

    ++
 

  C1 + C2 + C3  = จํานวนคะแนนของผูลงรหัส 
  n = จํานวนผูลงรหัส 

  เกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหา เปนดังนี้  
  3.68-5.00 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้มาก 
  2.34-3.67 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้ปานกลาง 
  1.00-2.33 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้นอย 
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 4. การประมวลผล  (Collecting)  คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อศึกษาการ
จัดวาระขาวสาร (Agenda Setting)   

 5. วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาระหวางเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหมที่ปรากฏคูกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 

3.5  การนําเสนอผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ ไดนําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา 
ในลักษณะพรรณนาโวหาร  (Description)  แบงเปน 3 สวน คือ (1) รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหา
บนเว็บไซต (2) วิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอมุงเรื่องใดเปนสําคัญ  (3) ศึกษาการจัดวาระขาวสาร 
(Agenda setting) บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  และ (4) เปรียบเทียบเนื้อระหวางเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม นําเสนอพรอมทั้งการสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการวิจัย 

3.6  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลเอกสาร เพื่อเปนแนวทางการ
ศึกษาวิจัย สามารถแสดงใหเห็นดังกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
 

การสื่อสารบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยในชวงเวลาการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) สัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหา 

เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
(http:// www.democrat.or.th) 
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 กรอบแนวคิดนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหรูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
ทําการศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
รวบรวมขอมูล รวมถึงการกําหนดคําถามนําการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) บุคคลผูให
ขอมูล คือ เจาหนาที่ผูดูแลเว็บไซต (Web Master) ของพรรคประชาธิปตย เพื่อประมวลผลและ
สรุปผลการวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคตอไป DPU
DPU



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลา
การจัดตั้งรัฐบาลในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  มุงศึกษารูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงวัตถุประสงค  ผูวิจัยได
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
และสัมภาษณเจาะลึก (Dept Interview) บุคคลสําคัญ (Key Performance) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2   วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3   เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 3.5   การนําเสนอผลการวิจัย 
 3.6   กรอบแนวคิด 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประชากรที่เปนหนวยในการวิเคราะห  (Unit of Analysis)  แบงเปน
สองกลุม คือ เว็บไซตพรรคประชาธิปตย และทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุม
เว็บไซต (Web Master) เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยมีปจจัยสําคัญในการเลือกประชากรคือ 

 1. ปจจัยดานเนื้อหา 

  เนื่ อ งจ าก เว็บไซต ของพรรคประชาธิป ต ย  ( www.democrat.or.th)  จั ด เปน                      
พรรคที่มีอายุ เกาแกที่ สุดในระบบการเมืองของประเทศไทย   จัดตั้ง เมื่อวันที่  6 เมษายน                         
2489   มีกรรมการบริหารพรรค  49  คน   และมีสมาชิกพรรคจํ านวน  4 , 095 ,493  คน                             
(http://www.ect.go.th/thai, 2550)  มีการประกาศนโยบายพรรค  กิจกรรมทางการเมือง  การ                            
เผยแพรความรูแกประชาชน  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีบริการบนอินเทอรเน็ตอีกคือ  E-mail  และ                 
Web board   
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 2. ปจจัยดานความนิยมและการเปนท่ีรูจัก 

  เมื่อพิจารณาความนิยมของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จากจํานวนนับ (Counter)                
ผูเขาชมเว็บไซต มากเปนอันดับ 1 ของเว็บไซตพรรคการเมืองอื่นๆ  

 3. ปจจัยดานการทําหนาท่ีการสื่อสารทางการเมือง 

  เว็บไซตพรรคประชาธิปตยเปนเว็บไซตที่มีจุดประสงคเพื่อส่ือสารทางการเมือง  โดย
มีองคประกอบเว็บไซตที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายเนื้อหาท่ีมุงทําการสื่อสารกับประชาชน
และสมาชิกพรรค  ไดแก  เผยแพรขาวสารทางการเมือง  ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น  การโนม
นาวจูงใจ  รวมถึงการจัดวาระขาวสาร  โดยที่ในเว็บไซตไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางดาน
ธุรกิจแมแตรายการเดียว 

3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงดําเนินการเปน 2 วิธี  คือ 
 1. เก็บรวบรวบขอมูลเพื่อศึกษารูปแบบ  เนื้อหา  และวาระขาวตางๆ ที่นําเสนอบน
เว็บไซต จําแนกในแตละหัวขอ หรือเว็บเพจ (Web page) ที่อยูบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล เร่ิมตั้งแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีในสมัย
ของรัฐบาลนายสมัคร สุนทราเวช หรือตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 โดยใชเวลาเก็บขอมูลท้ังสิ้น 1 
เดือน คือ 6 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2551 
 2. จดบันทึกการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview)  ผูใหขอมูลสําคัญ  (Key 
Performance) ที่เกี่ยวของ คือ ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุมเว็บไซต เว็บไซต
พรรคประชาธิปตย โดยใชแบบนําการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการ
สัมภาษณเจาะลึก  

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศกึษารูปแบบ เนื้อหา และการจดัวาระขาว 
ดังนั้นเครื่องมอืที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลจึงมีทั้งหมด 3 แบบ  คือ 
 1. ตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet) ผูศึกษาไดสรางขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล             
ที่เปนแนวความคิดหลัก (Theme) ที่ปรากฏบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย โดยสรางจากการ
คนควาขอมูล (documentary Research)  ซ่ึงแบงได 5 ประเด็น ไดแก 
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  (1) เปนการถายทอดขาวสารทางการเมือง   
  (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น 
  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   
  (4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ  
  (5) การโนมนาวจูงใจ 
 2. แบบนํ าการสัมภาษณ  สําหรับรวบรวมขอมูลจากบุคคลผู ใหขอมูล  (Key 
Performance)  คือ  ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตยและเจาหนาที่ผูควบคุมเว็บไซต (Web Master) 
พรรคประชาธิปตย เพื่อศึกษาการจัดวาระขาว (Agenda Setting) โดยคําถามนําการสัมภาษณได
สรางขึ้นจากแนวคิดเรื่องการจัดวาระขาวของสื่อมวลชน มีแนวทางดังนี้ 
  (1) การกําหนดประเด็น การเนนประเด็นปญหา มีแบบแผนอยางไร ใครเปนผู
คัดเลือกประเด็นปญหา และใครเปนผูนําเสนอ 
  (2) การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) บน www.democrat.or.th ใครเปนผูจัด
วาระขาวสาร และมีการเรียงลําดับอยางไร มีรูปแบบอยางไรในการเพิ่มจุดสนใจ 
  (3) ในชวงจัดตั้งรัฐบาลสมัยนายสมัคร สุนทรเวช และการจัดตั้งรัฐบาลเงาของ
พรรคประชาธิปตย มีใหความสําคัญในการจัดวาระขาวสาร  การเพิ่มเนื้อที่ขอมูล ขาวสารหรือไม 
เพราะเหตุใด 
  (4) การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) นั้น มีการออกแบบ การใชสี การเพิ่ม
พื้นที่ การใหความสําคัญกับขาวสารนั้นมขีั้นตอนหรือไม อยางไร และใครเปนผูจดัวาระ และ
ผูออกแบบ 
  (5) การจัดวาระขาวสาร มีผลตอความสนใจจํานวนผูเขาชม และเพิ่มจํานวนสมาชิก
เว็บไซต และหรือสมาชิกพรรคหรือไม โปรดอธิบาย 
 3. ตารางรหัส  (Coding Sheet)  เพื่อใสแนวคิดหลัก (Theme) ของเนื้อหาที่ปรากฏบน
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย และเปรียบเทียบเนื้อหาบนเว็บไซตระหวาง www.democrat.or.th กับ 
www.democratsociety.com โดยอาศัยแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองผานเว็บไซตซ่ึงแบงได 5 
ประเด็น ไดแก 
  (1) เปนการถายทอดขาวสารทางการเมือง   
  (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น 
  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   
  (4) ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  และ  
  (5) การโนมนาวจูงใจ 
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 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย โดยสุมตัวอยางเรื่องที่ผูวิจัยเห็นวาเปนเนื้อหาการสื่อสารเกี่ยวกับการเมือง จากเว็บไซต
พรรคประชาธิปตย จํานวน 20 เร่ือง จากนั้นผูวิจัยและผูรวมลงระหัสอีกสองคน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวารสารศาสตร 1 คน และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
อีก 1 คน จะรวมกันอานเนื้อหาที่เลือกศึกษาจากเว็บไซต แลวพิจารณาวามีเนื้อหารูปแบบใด และนํา
ผลที่ไดมาคํานวณหาคาความนาเชื่อถือ 
 การทดสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ (Reliability) 
 ผูวิจัยและผูรวมลงรหัสมีความเห็นตรงกันกี่คร้ัง โดยนํามาคํานวณตามหลักการของ 
Holsti (1969) ทั้งนี้ คาคํานวณที่ไดไมควรต่ํากวา .75 จึงจะถือวาเครื่องมือมีความนาเชื่อถือ  
 สูตรเปนดังนี้ 

 R = 
n321

...n321

CCC
)N(C
...C     

  , ,
+++

 

 R = คาความเชื่อมัน่ 

 N = จํานวนผูลงรหัส 

 (C1, 2, 3 …n) = จํานวนรูปแบบการสื่อสารที่ผูลงรหัสมีความเห็นตรงกนั 

 C1+ C2+ C3+…Cn = จํานวนเรื่องทัง้หมดที่ทําการวิเคราะห 

 การทดสอบคาความนาเชื่อถือได ปรากฏวาผูรวมวเิคราะห 3 คน วิเคราะหตรงกัน 17 
เร่ือง (ในกรณทีี่วิเคราะหตรงกัน 2 คน จากจํานวน 3 คน ผูวิจัยถือวาวิเคราะหตรงกนัดวย) เมื่อนํามา
แทนคาในสูตร ไดผลเปนดังนี้ 

 R = 
321

...n 3  2,  1,

CCC
)3(C

    ++
 

  = 
20  20 ++20

3(17)   = 
60

3(17)  = 
60
51    

  = .85 

 ผลการคํานวณที่ไดมีคาความนาเชื่อสูง จึงถือวาเครื่องมือนี้ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คร้ังนี้ได 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล  

 การศึกษาครั้งนี้มุงวิเคราะหรูปแบบ  และวิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตของ
พรรคประชาธิปตย และการศึกษาเปรียบเทียบ www.democrat.or.th กับ www.democratsociety.com 
เพื่ออธิบายรูปแบบและเนื้อหาที่นําเสนอผานเว็บไซตจึงใชการวิเคราะห 4 ประเภท  คือ 
 1. วิเคราะหรูปแบบที่ใชในการนําเสนอเนื้อหา โดยทําการวิเคราะหคุณลักษณะโดยรวม
ของเว็บไซต องคประกอบตางๆ  และการตอเช่ือม (link) เนื้อหา เปนตน    
 2. การวิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอในลักษณะที่เปนขอความ (Message) ใชการพิจารณา
ขอความที่เปนแนวคิดหลัก (Theme) ของขอมูลขาวสารที่ปรากฏบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  
อาจมีทั้งประโยคที่ใชภาษาทั่วไป และประโยคที่ใชทางการ หรือใชภาษาที่ซับซอน  ทั้งนี้จะแยกการ
วิเคราะหเปนยอหนา  (Paragraph)  หรือท้ังบทความ  หากมีกรณีการขึ้นยอหนาใหม แตมีใจความ
สอดคลองกับยอหนาเดิม จะนับเปนแนวคิดหลักเดียวกัน  เพราะถือวามีความหมายเดียวกัน  ทั้งนี้
โดยใชหนวยการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) คือ การใชจํานวนความถี่ (Frequency) ในการ
ระบุจํานวนของแนวคิดหลัก (Theme) โดยนับแนวคิดหลักที่ปรากฏอยูในขอมูลวาจัดอยูในเนื้อหา
ใด  รวมถึงการนับแนวคิดที่ปรากฏในขาวสาร และบทความที่ส่ือสารผานเว็บไซต ระยะการเก็บ
ขอมูลตั้งแตมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช  
 3.  การวิเคราะหตามแนว Context Unit ดวยวธีิการกําหนดรูปแบบไดวาขอมูลนั้นเนน
รูปแบบใด โดยหากผูลงรหัสเห็นวา เนื้อหาเนนรูปแบบใด แลวบันทึกคะแนนการนําเสนอเนื้อหา
กําหนดคะแนนตามแบบ Likert’s Scale คือ คะแนนมากสุด 5 คะแนน นอยสุด 1 คะแนน จากนั้นใช
การคํานวณคาเฉลี่ยมาตรฐาน ( X)  

  X  = 
n

CCC
321

    ++
 

  C1 + C2 + C3  = จํานวนคะแนนของผูลงรหัส 
  n = จํานวนผูลงรหัส 

  เกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหา เปนดังนี้  
  3.68-5.00 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้มาก 
  2.34-3.67 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้ปานกลาง 
  1.00-2.33 หมายถึง เนนการนําเสนอเนื้อหาดานนี้นอย 
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 4. การประมวลผล  (Collecting)  คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อศึกษาการ
จัดวาระขาวสาร (Agenda Setting)   

 5. วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาระหวางเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหมที่ปรากฏคูกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 

3.5  การนําเสนอผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ ไดนําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา 
ในลักษณะพรรณนาโวหาร  (Description)  แบงเปน 3 สวน คือ (1) รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหา
บนเว็บไซต (2) วิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอมุงเรื่องใดเปนสําคัญ  (3) ศึกษาการจัดวาระขาวสาร 
(Agenda setting) บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  และ (4) เปรียบเทียบเนื้อระหวางเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม นําเสนอพรอมทั้งการสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการวิจัย 

3.6  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลเอกสาร เพื่อเปนแนวทางการ
ศึกษาวิจัย สามารถแสดงใหเห็นดังกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
 

การสื่อสารบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยในชวงเวลาการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) สัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหา 

เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
(http:// www.democrat.or.th) 
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 กรอบแนวคิดนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหรูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
ทําการศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
รวบรวมขอมูล รวมถึงการกําหนดคําถามนําการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) บุคคลผูให
ขอมูล คือ เจาหนาที่ผูดูแลเว็บไซต (Web Master) ของพรรคประชาธิปตย เพื่อประมวลผลและ
สรุปผลการวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคตอไป DPU
DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล
ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย 4 สวน ตามวัตถุประสงค                   
ที่กําหนดไว โดยการพรรณนาผลการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหา ประกอบดวย รูปภาพ และ                  
ตารางขอมูล  มีลําดับดังนี้  

 สวนที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th 

 สวนที่ 2 วิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  
 สวนที่ 3 ศึกษาการจดัวาระขาวสาร (Agenda setting) บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 สวนที่ 4 วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม www.democratsociety-

.com และเปรียบเทียบกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th 
 

4.1  สวนที่ 1  การวิเคราะหรูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th 

 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร นับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ใน
สังคม  พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และพรรคการเมือง 
ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขาถึงการประชาชนในสังคม 
ดวยการนําเสนอรูปแบบ เนื้อหา การลําดับความสําคัญ และทางเลือก ใหสอดคลองกับยุคปจจุบัน การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสารของพรรคการเมือง อยางเชน พรรคประชาธิปตย มี
จุดมุงหมายหลายประการ ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 1.1 รูปแบบของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
  เว็บไซตพรรคประชาธิปตย จดทะเบียน (Domain name) ช่ือวา www.democrat.or.th  
สําหรับเขาสูเว็บไซต ซ่ึงมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพรรคประชาธิปตยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับสถานการณการเมือง และส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในสังคม  
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 เพื่อสรางความสนใจใหผูเขาชม การนําเสนอรูปแบบ และนําเสนอเนื้อหาใหจูงใจผูเขาชม
อยูในเว็บไซตพรรคนานขึ้น และกลับมีอีก เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจึงไดนําเสนอ (Upload) รูปแบบ
และเนื้อหา ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ตัวอยางหนาแรกเมื่อเขาสูเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democrat.or.th 
 
  จากการศึกษาเมื่อเขาสูเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ปรากฏดังภาพที่ 4.1 พบวา พรรค
นําพระฉายาลักษณและคําถวายความลัยตอ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจ าฟากัลยาณิวัฒนา                            
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ซ่ึงเปนชวงการแสดงความไวอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ  สวน               
ในการเขาสูเนื้อหา  ไดมีการทําลิงคแยกหนาหลัก (Home page) ไว 2 หนา คือ ขอมูลพรรค 
(www.democrat.or.th) และเสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com) เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับ
พรรคประชาธิปตย  อาทิ  นโยบาย  ขอบังคับพรรค  ผูบริหารพรรค  และสถานการณทางการเมือง              
การทําหนาที่ในฐานะรัฐบาลเงา  รวมถึงการแสดงความคิดเห็น  เปนตน  ซ่ึงผูเขาชมเว็บไซตจะเลือก     
เขาชมตามที่ตองการได  โดยเว็บไซตไดทําลิงค (Link) ไว 2 เว็บไซตดังกลาวขางตน  โดยการ Click ที่
ช่ือของเว็บนั้น  
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  เมื่อเขาสู ขอมูลพรรค พบวา โครงสรางเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจัดพื้นที่ใชงานเปน
แบบ 3 สวน เปนรูปแบบที่องคกรทั่วไปนิยมใช นั่นหมายความวา เปนการจัดแบงพื้นที่การนําเสนอ
เนื้อหาบนหนาหลัก (Home page) และหนาเนื้อหา (Web page) อ่ืนดวย  ซ่ึงแบงพื้นที่ใชงานเปนดังนี้คือ 
พื้นที่ใชงานสวนซาย  พื้นที่ใชงานสวนกลาง และพื้นที่ใชงานสวนขวา  ปรากฏดังภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : เสนปะหมายถึงการแบงพื้นที่ที่ใชนําเสนอขอมูล 
 
ภาพที่ 4.2 ตัวอยางโครงสรางพื้นที่ใชงานบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democrat.or.th/index.asp 
 

พ่ืนที่ใชงาน
สวนซาย 

พ้ืนที่ใชงาน
สวนกลาง 

พ้ืนที่ใชงาน
สวนขวา 
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 การนําเสนอเนื้อหาบนหนาแรกหรือหนาหลัก (Home Page) ประกอบดวย 2 สวน                     
คือ  สวนหัว (Page Header) ซ่ึงจะปรากฏในทุกหนาของ Web Page ของพรรคประชาธิปตย  ปรากฏ              
ดังภาพที่ 4.3  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 ตัวอยางสวนหัวในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democrat.or.th/index.asp 
 
 และสวนที่ 2 คือ พื้นที่ใชงานสําหรับใชในการนําเสนอเนื้อหา 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 ตัวอยางสวนพื้นที่ใชงานในการนําเสนอเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democrat.or.th/index.asp 
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 เมื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสวนหัว พบวา มีเมนูหลัก (Link Menu) แนวนอนมี
การสรางลิงค (Link) เชื่อมโยงไปแตละหนา (Web page)  ปรากฏดังภาพที่ 4.5 ซ่ึงเปนรูปแบบ
เหมือนกับ Web Sites ทั่วไป ที่สวนใหญหรือเกือบทุก Web Sites นิยมใช  
 

 

ภาพที่ 4.5 ตัวอยางเมนูหลัก (Link Menur) ในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา : http://www.democrat.or.th/index.asp 
 
 ในแตละเมนูมีการเชื่อโยงไปยังรายละเอียดของเนื้อหาที่ตองการอานในหัวขอ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลพรรค 
 ขอมูลพรรคประชาธิปตยมีการแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ (Web page) ไดแก  อุดมการณ  
ประวัติพรรค  ขอบังคับ   การเงิน/งบดุล  สาขาพรรค  สารพรรค  เพลงพรรค  และ ใบสมัครสมาชิก 

 - อุดมการณ 
  มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางและความมุงมั่นในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค 
ซ่ึงนําเสนออุดมการณของพรรคไวทั้งหมด 10 ประการ ที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489  
 - ประวัติพรรค 
  เนื้อหาที่ปรากฏเปนการนําเสนอความเปนมาและวิวัฒนาการของพรรค ซ่ึงมีการแบงเปน
ชวงเวลา รวม 4 ชวง เนื้อหาตอมาเปนรายชื่อหัวหนาพรรคตั้งแตคนแรกจนถึงคนปจจุบันทั้งหมด 7 คน 
และระบุเวลาระหวางดํารงตําแหนง และเนื้อหาถัดลงมาจากรายชื่อหัวหนาพรรค เปนรายชื่อเลขาธิการ
พรรคตั้งแตคนแรกจนถึงคนปจจุบันเชนกัน รวมทั้งสิ้น 14 คน ซ่ึงระบุระยะเวลาการดํารงตําแหนงดวย 
เนื้อหาสุดทายใน Web page นี้คือ จํานวนส.ส.พรรคประชาธิปตย   ตั้งแต พ.ศ. 2500-2551 

 - ขอบังคับ 
  ในเนื้อหาไดกลาวถึงขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. 2545 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2, 2548)  ลงนามในขอบังคับโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยใน
ขอบังคับมีการแบงหมวดรวม 16 หมวดแตละหมวด ปรากฏเพียงชื่อหมวดเทานั้น เพราะมีการสรางลิงค
ใหผูชม click เพื่อ download ขอมูลข้ึนมาอานรายละเอียดเอง   
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 - การเงิน/งบดุล 
  ในหนานี้มีเนื้อหาเปนเสมือนจดหมายนํา มีขอความ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เปนการรับรอง การเงิน/งบดุล ของพรรค หากผูสนใจหรือสมาชิกพรรคตองการเขาดูรายละเอียด มีการ
ทําลิงคไวที่สวนทายสุด  รายงาน การเงิน/งบดุล  

 - สาขาพรรค 
  เปนการใหรายละเอียด จํานวนสาขาพรรค สถานที่ตั้ง ช่ือประธานสาขาพรรค และระบุ
ลําดับการกอตั้งสาขาพรรค หมายเลขโทรศัพท นอกจากนี้ยังมีการแบงภูมิภาค ที่สามารถลิงคเปนการ
เฉพาะภูมิภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคใต  
 - สารพรรค 
  นําเสนอขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีทางการเมือง เปรียบเสมือนหนังสือหรือ
วารสารทางการเมือง ซ่ึงจัดทําโดยพรรคประชาธิปตย มีการทําลิงคไปยังโปรแกรม Adobe Acrobat หาก
ผูชมตองการอานรายละเอียดในสารแตละฉบ ับ 

 - เพลงพรรค 
  เปนลิงคเพลงของพรรคประชาธิปตย เนื้อหาของเพลงมีความเกี่ยวของกับพรรค  
 - ใบสมัครสมาชิกพรรค 
  แสดงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย มีลิงค Download 
แบบฟอรมใบสมัคร 
 คณะกรรมการบริหาร-ส.ส. 
  คณะกรรมการบริหาร-ส.ส.  แบงเปนสวนๆ อีก 6  Web page ไดแก  คณะกรรมการ-
บริหารพรรค   ผูบริหารพรรค   คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย    คณะรัฐมนตรีเงา   
ส.ส.สัดสวน  และ  ส.ส.เขต 
 - นโยบายพรรค    
  ไมมีการแบงสวน หรือมี  Web page เปนการนําเสนอภาพรวมนโยบาย วาระแหงชาติ 
“ประชาชนตองมากอน” เปนหลักใหญ และมีนโยบายการดําเนินการดานตางๆ ของพรรค ไดแก 
นโยบายดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และบริหารประเทศ ประกอบดวย แผนปฏิบัติการ
เรงดวน 99 วัน  การพัฒนาคน  กอบกูเศรษฐกิจ  นโยบายหลัก (เสนอตอ กกต. เพื่อจดทะเบียน 20 พ.ย. 
50)  ใตสันติ  ฟนฟูประชาธิปไตย  นโยบายเศรษฐกิจภาพรวม 
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 - รวมบทความ 
  ไมมีการแบงสวน หรือมี  Web page มีการนําเสนอบทความเรียงลําดับตามวัน เดือน ปที่ 
นําเสนอ (Upload)  ผูเขียนบทความสวนใหญเปนบุคคลภายในพรรคประชาธิปตย แบงลิงค (Link) 
ภายใน 6 ลิงค ไดแก (1) ธงนํา เปนบทความมุงเนนดานการเมืองนําเสนอโดยทีมโฆษกพรรค
ประชาธิปตย   (2) คิดรอบดาน บทความที่เขียนโดยนายชวน หลีกภัย (ประธานคณะกรรมการสภาที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปตย)  (3) บัญญัติวิเคราะห บทความทั้งหมดเขียนโดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน (4) 
เวทีทรรศนะ เปนบทความแสดงความเห็น นําเสนอโดยทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย  (5) กรุงเทพของ
เรา เปนบทความประเภทขาว และ (6) บันทึกไว เปนการนําเสนอสํานวนในลักษณะสัญญาประชาคม 
หรือการระบุขอความที่ผูบุคคลสําคัญกลาวไว 
 - ผลงานพรรค 
  ไมมีการแบงสวน หรือมี  Web page นําเสนอผลงานในอดีตและแนวทางในอนาคตที่
แยกยอยในรูปแบบลิงค 3 ลิงค คือ(1) ผลงานเดนของรัฐบาลประชาธิปตย  (2) บทบาทและผลงานของ
พรรคในสมัยตางๆ  และ (3) ภาพรวม และแนวทางการบริหาร 
 - เครือขายประชาธิปตย 
  ไมมีการแบงสวน หรือมี  Web page เปนการนําเสนอในรูปแบบลิงค (Link) ไปสู
เว็บไซตของสมาชิกพรรคประชาธิปตยรวม 9 คน กับอีก 3 กลุมสมาชิก มีดังนี้ (1) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
(www.abhisit.org) (2) สายตรงนายชวน (www.chuan.org) (3) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช (www.               
kalaya.com) (4) กอรปศักดิ์ สภาวสุ (www.korbsak.com) (5) อลงกรณ พลบุตร(www.alongkorn.org)  
(6) สาธิต ปตุเตชะ  (www.satitlifes.net) (7) มล.อภิมงคล โสณกุล (www.apimongkol.com)                            
(8) นราพัฒน แกวทอง (www.narapat.com) (9) เจะอามิง โตะตาหยง (www.jehrrming.com) และ               
(10) วาระประชาชนเพื่อพี่นองอีสานและภาคตะวันออก (www.esan2east.com) (11) ผูสมัครสมาชิก
สภา-ผูแทนราษฎรเขตที่ 5 (www.youngcandidates.com) (12) สมัชชาประชาชนประชาธิปตย               
(www. pepleassemble.org)  
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 1.2 องคประกอบหนาเว็บของพรรคประชาธิปตย 

  เว็บไซตของพรรคประชาธิปตย มีองคประกอบตางๆ มีดังนี้ ปรากฏดังภาพที่ 4.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 องคประกอบหนาเว็บของพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democrat.or.th/index.asp 

โลโก 
โฆษณา 

เมนูหลัก
แนวนอน 

เมนูหลัก
แนวตั้ง 

เนื้อหา 
(Content

เมนู
หลัก

ภาพประกอ
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  (1) โลโก  (Logo) 
   โลโกพรรคประชาธิปตยื คือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึง การ
เปนฝายธรรมหรือคนดี จากคําบอกกลาววา พระแมธรณีบีบมวยผมเพื่อใหน้ําออกมาทวมพวกมารที่มา
ขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันตและเปนที่มาของคําวามารผจญ (http://www.democrat 
.or.th, 2551) 
  (2) เมนูหลัก  (Link Menu) 
   เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหัวขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่
นาสนใจที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดียวกันหรือ
เว็บไซตอ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆ ที่พรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  กระดานแสดงความคิดเห็น 
  (3) โฆษณา  (Banner)  
   เปนสวนที่ถูกนํามาใช ในการนําเสนอขอมูลขาวสารขอเชิญรวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2550 ของพรรค ไดแก วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งแจงใหนําบัตรสมาชิกพรรคติดตอมา
ดวย หากบัตรหายสามารถแจงทางอีเมลขอใหมได ตลอดจนวาระการประชุม  
  (4) ภาพประกอบและเนื้อหา  (Content) 
   เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถึง
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ไดกําหนดขึ้น 
จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําใหเปนที่นาสนใจ
ของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทีมงานของเว็บไซตเอง และ
จากส่ือมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) และขอความหลายมิติ 
(Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลสวนอื่นๆ ได 
   สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเอประกอบเนื้อหา องคประกอบ
ของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงคเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
สวนอื่นๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดึงดูดใหเนื่อหามีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
  (5) สี  (Colors) 
   สีเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดูดความสนใจจากผูเขาชม การเลือกสี
ใหเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่พรรค
ตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน 

DPU
DPU



 65 

   จากการศึกษาพบวา พรรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟา ซ่ึงเปนสีประจําพรรค เปน
โทนสีหลักประกอบการนําเสนอเนื้อหา โดยมีสีขาวเปนสีพื้นหลังของโฮมเพจ ซ่ึงการใชสีดังกลาวใน
โฮมเพจสอดคลองกับสีที่ใชในโลโก (Logo) ของพรรค และยังใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บ อาทิ
ตัวอักษร  รูปภาพ  ลิงค  สีพื้นหลัง และรูปภาพพื้นหลัง โดยมีสีขาวตัดเปนพื้นในบางสวนดวย สวนการ
นําเสนอสีในปายโฆษณา (Banner) มีการเลนลายเสนเงาไลโทนสีเขมตรงกลางออนโดยยังคงสีฟา
เชนเดิมแตไมมีการใชภาพเคลื่อนไหว (Gif Animation)  ในขณะที่ลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) มีการใชสี
ตางๆ หลากหลาย ไดแก สีสม เหลือง ชมพู เขียว แดง มวง ทําใหสะดุดตาเนื่องจากการใชสีเดียวเปนพื้น
และตัวอักษร เมื่อมาถึงจุดนี้มีการใชอ่ืนผสม จึงเปนที่นาสนใจ อาจกลาวไดวาเปนจุดดึงดูดสายตาได
พอสมควร สําหรับตัวอักษรในสวนของเนื้อหาหลักมักใชสีน้ําเงินบนพื้นขาวหรือสีขาวบนพื้นน้ําเงิน 
ซ่ึงการใชสี ในสวนของเนื้อหาหลักนั้นคอนขางสรางความโดดเดนไดดีพอสมควร ประกอบกับสามารถ
สะทอนถึงความเปนพรรคการเมืองเกาแกของพรรคประชาธิปตยไดเปนอยางดี เนื่องจากสีน้ําเงินให
ความหมายถึงความเกาแก ความมั่นคง ความเปนนักอนุรักษนิยม ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของพรรค
ประชาธิปตย แตอยางไรก็ตามในสวนของปายโฆษณา (Banner) และลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) ที่ใชสี
หลากหลายมากเกินไป แทนที่จะแสดงความโดดเดนใหกับเนื้อหาและหนาโฮมเพจ กลับเปนการทําให
เกิดความสับสนในการเขาชมเนื้อหาของผูใชมากขึ้น  

 1.3 การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
  โฮมเพจ (Home page) หนาแรกของเว็บไซต เปนเสมือนหนาตอนรับหรือหนาสารบัญ
ที่แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาและบริการตางๆ ที่ปรากฏอยูในเว็บไซต  โฮมเพจเปนสวนที่มีความสําคัญมาก
ตอการเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาภายในเว็บไซต การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆ อยางเปน
สัดสวนจะชวยใหโฮมเพจมีความสวยงามและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซต อีกทั้งยังชวย
ดึงดูดใหผูเขาชมสนใจในเนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคไดอีกดวย 

  การจัดหนาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ
ตางๆ ในหนาโฮมเพจ สามารถแบงการพิจารณาออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนดังนี้ 
  (1) สวนหัวของหนาเว็บ (Page Header)  
   บริเวณสวนหัวของโฮมเพจพรรคประชาธิปตย เปนบริเวณขององคประกอบหลัก
ที่จะปรากฏอยูในทุกหนาของเว็บเพจ โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรือ
ดานซายของหนา มีการใชสีฟาที่เปนสีประจําพรรค ไดอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณของพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานมุมบนดานซาย และอัญเชิญตราสัญลักษณพระชนมายุ            
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80 พรรษาไวมุมบนดานขวา ตรงกลางเปนคําสรรเสริญพระบารมี “ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืน
นาน” ทั้งนี้เพื่อเปนการเฉลิมฉลองปที่ในหลวงทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา  
   โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรค และคําขวัญ (Slogan) เปนองคประกอบถัดมาจาก
พระบรมสาทิศลักษณที่เห็นเมื่อเขาสูเว็บไซต โดยเฉพาะโลโกตามชื่อพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงมุมบนดานซายของหนา และคําขวัญวางตําแหนงอยูตรงกลางดวยตัวอักษรขนาดใหญสีฟา 
“ประชาชนตองมากอน” ถือเปนองคประกอบสําคัญที่สุดที่ปรากฏบนสวนหัวของหนาเว็บ เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวเปนจุดเริ่มตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ และจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย   
   เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยู
ในตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนูขอความ (แนวนอน) อยูในดานบนและเมนูรูปภาพ (แนวตั้ง) 
อยูดานขางทั้งซายและขวาของหนาเว็บ ซ่ึงแตละหัวขอหลักสามารถลิงค (Link) เชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
สวนอื่นๆ ภายในเว็บไซตเดียวกันหรือเว็บไซตอ่ืนๆ ได เชน ในหัวขอหลัก “ขอมูลพรรค” สามารถลิงค
ไปสูเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ ประวัติการกอตั้ง ขอบังคับพรรค ฯลฯ  หรือหากตองการลิงคเช่ือมโยง
ไปสูเว็บอื่นที่เปนบุคคลในพรรคที่หัวขอหลักคือ “เครือขายประชาธิปตย”  เปนตน ปรากฏดังภาพที่ 4.7 
  (2) สวนของเนื้อหา (Page Body)  
   สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคประชาธิปตย มีการใชสีฟาพื้นขาว 
ประกอบดวยภาพที่มีความสําคัญใหอยูในดานบนและดานขวาของหนาอยางเปนระเบียบ 
   โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบแรกในสวนของเนื้อหา ที่ถูกวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก นํามาใชเพื่อการเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ เชน 
ในชวงการวิจัยนี้ มีการประชุมใหญสามัญประจําป (กอนหนานี้เปนชวงการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหาท่ี
นําเสนอจะเกี่ยวของกับหมายเลขพรรค ช่ือพรรค คําขวัญ นโยบายหาเสียง และภาพสมาชิกพรรค) 
เนื้อหาจึงนําเสนอเกี่ยวกับการเชิญรวมประชุม และวาระการประชุม 
   เนื้อหาและภาพประกอบ เปนองคประกอบในตําแนหงรองลงมาที่มกัไดรับการ
ปรับปรุง (Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในชวงนั้นๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาที่อยูใน
สวนตนๆ ของหนามักมีการใชภพานิ่งประกอบการนําเสนอ เพื่อใหเนื้อหาในสวนนั้นๆ ดูโดดเดนและ
เปนที่นาสนใจของผูเขาชม เชน ในหัวขอ “สํานักขาวประชาธิปตย” มักมีการใชภาพนิ่งประกอบการ
นําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดในแตละวัน นอกจากนี้ยังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญ 
รองลงมาอยางเปนระเบียบ ไดแก ขาวการทําหนาที่รัฐบาลเงา  ขาวเดนวันนี้  
 สวนเนื้อหาที่ปรากฏบนเมนูดานซาย  ไดแก  คําวินิจฉัยคดียุบพรรค  จดหมายถึงพรรค  
สมัครสมาชิกพรรค   Multimedia   เครือขายประชาธิปตย   Link ส่ือมวลชน   Link ที่นาสนใจ 
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ภาพที่ 4.7  ตัวอยางเมนูดานซายในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา :     http://www.democrat.or.th/index.asp 
 

 เนื้อหาในเมนูขวาปรากฏลิงค คือ คุยกับผูวาฯ  โฆษณาพรรค  โครงการยุทธศาสตรประเทศ
ไทย  เอทานอล-ไบโอดีเซล  ฝากไวในแผนดิน คตส.  บันทึกกาลเวลาประชาธิปไตย ดังภาพที่ 4.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ภาพที่ 4.8  ตัวอยางเมนูดานขวาในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา :     http://www.democrat.or.th/index.asp 
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  (3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
   สวนท ายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาและเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณสวนของเนื้อหา (Page Body) จากการศึกษา
พบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคประชาธิปตย เปนแถบตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ําเงินเขม เปนการ
นําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูในทุกหนาของเว็บเพจ ถือเปนองคประกอบที่
มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มนาเชื่อถือใหกับพรรคและเว็บไซต เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกับ
พรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆ ไดโดยตรง ประกอบดวยที่อยูของพรรค หมายเลขโทรศัพท และลิงค
อีเมลสําหรับติดตอกับ Web master ของพรรค (webmaster@democrate.or.th)  
   โฮมเพจเปนสวนของเว็บไซตที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนสวนที่จะทําให
ผูเขาชมตัดสินใจหรือเลือกวาจะเขาไปเยี่ยมชมหรือดูเนื้อหาบนเว็บไซตนั้นๆ หรือไม หากการ
จัดรูปแบบของโฮมเพจไมดึงดูดความสนใจเทาที่ควรก็อาจทําใหผูเขาชมเปลี่ยนไปเขาชมเว็บโซตอ่ืนได 
เว็บไซตนั้นจึงอาจไมประสบความสําเร็จ การวางหนา (Layout) หรือการจัดวางองคประกอบตางๆ ลง
ในแตละบริเวณของโฮมเพจใหสวยงามและงายตอการใชงาน จึงเปนเสมือนการสรางความประทับใจ
และดึงดูดใหผูเขาชมสนใจในเนื้อหาบนเว็บไซต รวมถึงการกลับเขามาเยี่ยมชมบอยครั้งขึ้น 

 1.4 โครงสรางของเว็บโซตพรรคประชาธิปตย 

  จากการศึกษาโครงสรางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา การนําเสนอเนื้อหามุง
ส่ือสารทางการเมือง จึงใชเว็บไซตเปนชองทางการสื่อสาร (Communication Channels) เพื่อเชื่อมโยง
กับสังคม หากวิเคราะหการสื่อสารและการเชื่อมโยงทางการเมือง โดยอาศัยแนวคิวของ Ha and James 
(1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined:  Baseline Analysis of Early Business Web Sites” ซ่ึงไดแบง
ปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอ (Connectedness) 2. การสื่อสาร
ระหวางกัน (Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection)                         
4. ทางเลือก (Choice) และ 5. ความสนุกสนาน (Playfulness)  ดังนั้นโครงสรางเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยที่ปรากฏ มีองคประกอบโครงสรางในกระบวนการสื่อสารทั้ง 5 ลักษณะ ผลการวิเคราะห
ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงองคประกอบโครงสรางของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
องคประกอบโครงสราง การทําหนาท่ี 

(1) การเชื่อมตอกัน (Link) ภายในและภายนอกเว็บไซต  
 - ภายในเว็บไซต 
 - ภายนอกเว็บไซต 

มี 
มี 

(2) การสื่อสารระหวางกัน 
 - อีเมล 
 - หมายเลขโทรศัพท 
 - ที่อยูของพรรค 
 - กระดานแสดงความคิดเห็น 

 
มี 
มี 
มี 
มี 

 (3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 - การลงทะเบียนสมาชิก 
 - การอานขาวยอนหลัง 
 - Clip Video ขาว 

 
มี 
มี 
มี 

(4) ทางเลือก 
 - การเขาสูเว็บไซต 
 - ภาษาอังกฤษ 

 
มี 
มี 

(5) ความสนุกสนาน 
 - เพลง 
 - อื่นๆ (เชน ภาพเคลื่อไหว) 

 
ไมมี 
ไมมี 

 
 จากการศึกษาโครงสรางเว็บไซตในตารางที่ 4.1 พบวา  
 (1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness)  
  การเชื่อมโยงเปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชมสามารถ
ติดตอกับผูอ่ืนและขอมูลอ่ืนไดทั่วโลก เชนเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ที่พบวา เว็บไซตพรรคประชาธิปตย
ไดนําเอาคุณลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยางเต็มที่ โดยมีทั้งลักษณะที่เปนขอความหลายมิติ 
(Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงในลักษณะรูปภาพและตัวอักษร ที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังขอมูลหรือบริการอื่นๆ ภายในเว็บไซตของพรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได เชน Link 
ส่ือมวลชน ซ่ึงสามารถเลือกที่จะเขาสูเว็บไซตของสื่อมวลอาทิ คมชัดลึก ไทยรัฐ The Nation ฯลฯ ได
โดยสะดวก อาจเขาไปอานขอมูลเกี่ยวกับการเมืองจากแหลงอ่ืนเพิ่มเติมได 
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 (2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
  เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารกับผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกันเอง  ซ่ึงจากการวิเคราะหเว็บไซตพรรคประชาธิปตยพบวา มีอีเมล หมายเลขโทรศัพท 
และที่อยูของพรรค เปนชองทางการสื่อสารที่เว็บไซตนี้ไดเปดโอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับผูดูแล
เว็บไซต และบุคคลอื่นๆ ในพรรคประชาธิปตย ซ่ึงอาจเปนการติชมหรือแสดงความคิดเห็น  นอกจาก
การสื่อสารระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชมแลว เว็บไซตพรรคประชาธิปตยยังเปดโอกาสใหผูเขา
ชมไดมีปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ตดวยกัน โดยการสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น (Web 
Board) ใน www.democratesociety.com   ซ่ึงบริการสําหรับผูเขาชมที่สามารถเขามาตั้งกระทูถาม-ตอบ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะสังคมการเมือง 
 (3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information collection)  
  การเก็บรวบรวมขอมูของเว็บไซต สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบกวาส่ือดั้งเดิม จาก
การศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหลงทะเบียนเปน
สมาชิก ดวยระบบการเปนสมาชิก (Membership) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยม
เว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนัก (Awareness) ใหเกิดขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตนั่นเอง  
  ระบบสมาชิก มีการใหสิทธิพิเศษสําหรับผูลงทะเบียนเปนสมาชิกของเว็บไซต คือ 
บริการสงขาวสารแจงกําหนดการตางๆ ของพรรคผางทางอีเมลไปถึงสมาชิก 
 (4) ทางเลือก (Choice) 
  เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปดโอกาสให
ผูเขาชมเลือกอานขอมูลที่ตองการ จากการศึกษาพบวา หากผูเขาชมเว็บไซตตองการเขาสูเนื้อหาขาวสาร
ของพรรคตองเลือกเขาที่ขอมูลพรรค และหากตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นสามารถเขาสูเนื้อหาไดที่ democratesociety เปนตน 
  และอีกมิติหนึ่งคือ การนําเสนอทางเลือกในดานของภาษาใหกับผูเขาชมในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ หากผูเขาชมตองการเนื้อหาภาษาอังกฤษ สามารถเลือกที่เมนูภาษาอังกฤษกอน 
 (5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
  ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธอีกลักษณะหนึ่งที่ชวยดึงดูดใหผูเขาชม
เว็บไซตสนใจ และเกิดความตองการในการเขาชมขอมูลไปเรื่อยๆ จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยไมมีการจัดทําความสนุกสนานในหนาแรก (Home page) เชน การจัดทําเสียงดนตรี
ประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ  
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4.2  สวนที่ 2  วิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาเว็บไซตของพรรคประชาธปิตย  

 จากแนวคิดการของนักวิชาการที่ไดเสนอมาแลวเบื้องตนในการวิจัยนี้ ซ่ึงจําแนกได 5 แบบ 
ไดแก  
 1. ถายทอดขาวสารทางการเมือง 
  (1) รายงานสถานการณทางการเมือง 
  (2) แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 
  (3) เผยแพรแนวคดิการวิเคราะหทางการเมือง 
 2. แลกเปล่ียนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น   
  (1) เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
  (2) นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปตย 
  (3) แสดงความเหน็ดานกฎหมายเกีย่วกับการเมือง 
 3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   
  (1) ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 
  (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมอืง 
 4. ใหประชาชนมอํีานาจตอรองกับรัฐบาล 
  (1) ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 
  (2) ช้ีใหเห็นผลดผีลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช 
  (3) โจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 
 5. การโนมนาวจงูใจ 
  (1) โนมนาวใหประชาชนปลูกฝงความเชื่อทางการเมือง 
  (2) มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพือ่โอกาสทางการเลือกตั้งครั้งตอไป 
  (3) ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 

  การวิเคราะหรูปแบบของเนือ้หาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย โดยวิธีการใหคะแนนรปูแบบ
วาขอมูลนั้น มีเนื้อหาตรงกบัลักษณะใดและเนนเนื้อหาดานนั้นมากนอยเพียงใด ใน 5 ประเดน็ดังกลาว 
ปรากฏผลการวิจัยดังนี ้
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ตารางที่ 4.2 แสดงการใหคะแนนการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
การใหคะแนนการนําเสนอ
เนื้อหาของผูลงรหัส 3 คน 

 

รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต 
คนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม 

1. ถายทอดขาวสารทางการเมือง    
 (1) รายงานสถานการณทางการเมือง 5 4 5 
 (2) แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 4 3 4 
 (3) เผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง 5 5 5 

2. แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น      
 (1) เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง 
5 4 4 

 (2) นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปตย 

5 5 5 

 (3) แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง 3 2 3 
3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง      
 (1) ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 2 2 2 
 (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 3 2 2 
4. ใหประชาชนมอีํานาจตอรองกับรัฐบาล    
 (1) ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 3 3 3 
 (2) ช้ีใหเห็นผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นาย

สมัคร สุนทรเวช 
3 3 2 

 (3) โจมตีนโยบายรฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช 4 3 3 

5. การโนมนาวจูงใจ    
 (1) โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน 4 4 5 
 (2) มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาสทางการ

เลือกตั้งครั้งตอไป 
5 5 5 

 (3) ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย 

4 4 4 
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 จากตารางที่ 4.2  แสดงคะแนนการลงรหสัของผูลงรหัส จํานวน 3 คน เปนการใหคะแนน
การรูปแบบของเนื้อหาในการนําเสนอผานเว็บไซต และเมื่อนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ยและแปลผลตาม
เกณฑทีก่ําหนดไว ปรากฏผลในตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.8  

ตารางที่ 4.3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
  ดานการถายทอดขาวสารทางการเมือง 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
1 ถายทอดขาวสารทางการเมือง    
 1. รายงานสถานการณทางการเมือง 4.67 มาก 
 2. แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 3.67 มาก 
 3. เผยแพรแนวคดิการวิเคราะหทางการเมือง 5.00 มาก 

รวม 4.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา การนําเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในแงการถายทอด
ขาวสารทางการเมือง เมื่อนําคะแนนจากการลงรหัสมาคํานวณหาคาเฉลี่ย พบวา การถายทอดขาวสาร
ทางการเมืองของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอเนื้อหาในดานนี้อยูในระดับมาก ( X  = 4.50) 
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน ไดแก รายงานสถานการทางการเมือง แจงปญหาการบริหารงานของ
รัฐบาล และเผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 

ดานการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเหน็ 
การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 

2 แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น     
 1. เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 4.33 มาก 
 2. นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมืองของ

พรรคประชาธิปตย 
5.00 มาก 

 3. แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง 2.67 ปานกลาง 
รวม 4.00 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อในเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ในแงการ
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคดิเห็น มีคะแนนจากการลงรหัสและเมื่อนาํมาหาคาเฉลี่ยแลว 
พบวา การแลกเปลี่ยนขอเทจ็จริง ทัศนะ และความคิดเหน็ของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีคาเฉลี่ยการ
นําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X  = 4.00) และเมื่อแยกพจิารณาเปนรายเนื้อหา ไดแก 
เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการนําเสนอนโยบาย 
โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย อยูในระดับมาก สวนเนื้อหาที่แสดง
ความคิดเหน็ดานกฎหมายเกีย่วกับการเมือง อยูในระดับปานกลาง 

ตารางที่ 4.5 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
ดานการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
3. ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง     
 1. ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 2 นอย 
 2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมอืง 2.33 นอย 

รวม 2.17 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อในเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ในแงการ
ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง  มีคะแนนจากการลงรหัส และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยแลวพบวา 
ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมืองของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีคาเฉลี่ยการนําเสนอเนื้อหา
ในเรื่องนี้อยูในระดับนอย ( X  = 2.17) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายเนือ้หา ไดแก  การใหความรูดาน
การเมืองแกประชาชนทั่วไป   และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมอืง อยูในระดบันอย
ทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.6 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผล การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
ดานการใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
4. ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล   
 1. ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 3.00 ปานกลาง 
 2. ช้ีใหเห็นผลดผีลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นาย

สมัคร สุนทรเวช 
2.67 ปานกลาง 

 3. โจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 3.33 ปานกลาง 
รวม 3.00 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อในเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ในแงการ
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  มีคะแนนจากการลงรหัส และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยแลวพบวา 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาลบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีคาเฉลี่ยการนําเสนอเนื้อหาใน
เร่ืองนี้อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.00) และเมื่อแยกพจิารณาเปนรายเนื้อหา ไดแก  การชี้ชวนให
ประชาชนใชอํานาจตอรองกบัรัฐบาล    การชี้ใหเหน็ผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นาย
สมัคร สุนทรเวช   และโจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช อยูในระดับปานกลางทั้งหมด 

ตารางที่ 4.7 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
ดานการโนมนาวจูงใจ 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
5. การโนมนาวจงูใจ   
 1. โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน 4.33 มาก 
 2. มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพือ่โอกาสทางการ

เลือกตั้งครั้งตอไป 
5.00 มาก 

 3. ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 4.00 มาก 
รวม 4.44 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในแงการ
โนมนาวจูงใจ โดยเมื่อนําคะแนนจากการลงรหัสมาคํานวณหาคาเฉลี่ย พบวา การโนมนาวจูงใจ ของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอเนื้อหาในดานนี้อยูในระดับมาก ( X  = 4.50) และเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน ไดแก โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน   มุงประชาสัมพันธ
ภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาสทางการเลือกตั้งครั้งตอไป  และชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปน
สมาชิกพรรคประชาธิปตย อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

ตารางที่ 4.8 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตยโดยภาพรวม 
การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 

ถายทอดขาวสารทางการเมือง  4.50 มาก 
การโนมนาวจงูใจ 4.44 มาก 
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น   4.00 มาก 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล 3.00 ปานกลาง 
ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง   2.17 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาตามคาเฉลี่ยคะแนน พบวา การ
นําเสนอเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย คือ ถายทอดขาวสารทางการเมือง  การโนมนาวจูงใจ และ
การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น อยูในระดับมาก  สวนการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล อยูในระดับปานกลาง  โดยที่การนําเสนอเนื้อหาการใหความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับการเมอืง อยูในระดบันอย 
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4.3  สวนที่ 3  ศึกษาการจัดวาระขาวสาร (Agenda setting) บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 

 การศึกษาการจัดวาระขาวสาร (Agenda-Setting) ในครั้งนี้ อาศัยแนวคิดของ Maxwell E. 
Mc Combs and Donald L. Show (1993) ที่กลาววา การจ ัดวาระขาวสารเปนอิทธิพลของสื่อมวลชนตอ
ประชาชน คือ หากนําเนื้อหาเหตุการณมาเสนอเปนขาว และนําเสนอยางตอเนื่อง เร่ืองนั้นก็จะกลายเปน
เร่ืองสําคัญสําหรับประชาชนตามไปดวย เพราะประชาชนจะเขาใจวาเรื่องที่ส่ือมวลชนนํามาเสนอนั้น
เปนเรื่องสําคัญ ดังนั้นผูวจิยัจึงทําการศกึษาการจัดวาระขาวสารบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย โดยใช
วิธีการสัมภาษณเจาะลึก จากผูดูแลเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (Web Master) ใชแบบนําสัมภาษณและ
เครื่องบันทึกเสียงเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยคร้ัง ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 

 คําถามที่ 1  การกําหนดประเด็น  การเนนประเด็นปญหา  มีแบบแผนอยางไร  ใครเปน             
ผูคัดเลือกประเด็นปญหา   และใครเปนผูนําเสนอ 

 ผูวิจัย : ขอเรียนถามเกี่ยวกับการนําเสนอขาวสารผานเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในเรื่อง
การกําหนดประเด็น  มีความเปนมาอยางไร 
 Web Master : การกําหนดประเด็นที่จะนําเสนอบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตยนั้น  จะทํา
การกําหนดหัวขอหรือกําหนดประเด็นโดยจัดลําดับความสําคัญ คือ มุงที่นโยบายของพรรค  การแถลง
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค  และระเบียบวาระการประชุมก็เปนอีกขอมูลหนึ่งที่เราจะ
เตรียมการในการกําหนดประเด็น  ทีมโฆษก  และผูควบคุมเว็บไซตก็จะมารวมกันจัดทําและนําเสนอ  
 ผูวิจัย : ประเด็นสําคัญๆ หรือประเด็นที่ตองการเนนในการนําเสนอนั้น ตองมาจากการมติ
การประชุมพรรค 
 Web Master : ไมใชจากมติการประชุมพรรคอยางเดียว  จากการทําขาวของทีมโฆษกพรรค
ดวย เชน จากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร กรณีที่พรรคทําหนาที่เสนอสิ่งที่เปนประโยชนตอประชาชน 
หรือตรวจสอบพบวาการบริหารงานของรัฐบาลไมถูกตอง  ทีมโฆษกจะเอามาเผยแพรดวย  รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นของผูบริหารพรรค ส.ส. ของพรรคตอการบริหารงานของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
 ผูวิจัย : ประเด็นปญหาในการบริหารงานของรัฐบาลชุด นายสมัคร สุนทรเวช ใชหรือไม  
 Web Master : ถาถามตอนนี้ก็ใช  และจัดวาเปนสวนใหญดวยสําหรับรัฐบาลชุดนี้  อยางที่
ทราบจากสื่อหนังสือพิมพหรือส่ือโทรทัศนวา  พรรคประชาธิปตยทําหนาที่เปนรัฐบาลเงา  ดังนั้นพรรค
จึงทําหนาที่สองบทบาท  คือ  ตรวจสอบรัฐบาลในฐานะที่เปนพรรคฝายคาน  และนําเสนอความคิดเห็น
และนโยบายที่เปนประโยชนตอสังคมในฐานะรัฐบาลเงา 
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 ผูวิจัย : ดังนั้นการเนนประเด็นปญหาที่นําเสนอผานเว็บไซต  จะมาจากบทบาทและหนาที่
ของพรรคประชาธิปตย  พูดอยางนี้ถูกหรือไม 
 Web Master : คลายๆ เปนอยางนั้น  แตจะบอกวา 100 เปอรเซ็นต คงไมใช  เพราะประเด็น
ปญหาจากการลงพื้นที่ของ ส.ส. ก็มี  ถาจะถามวาการเนนประเด็นปญหาเพื่อเผยแพรบนเว็บไซต  พรรค
เนนทุกปญหาที่เปนสวนรวมของสังคม  
 ผูวิจัย : การเลือกนําเสนอประเด็นปญหาผานเว็บไซตอยางที่ปรากฏใครเปนผูเลือก 
 Web Master : ไมมีใครเลือกอยางชัดเจน  แตถาวาไปสวนใหญก็คือทีมโฆษกพรรค  บางที
เนื้อหาจะเปนตัวกําหนดวาควรเนนที่จะเผยแพรมากนอยแคไหน  ทีมโฆษกจะนํามาขึ้นบนเว็บไซตให 
เชน  ส.ส. ของพรรคบางทานพบประเด็นปญหาก็เขียนสงมาให  เราก็นําเสนอให  
 ผูวิจัย : คือไมช้ีชัดวาใครเลือก  ถาเปนประโยชนของสวนรวมทั้งของสังคมและของพรรค 
ทีมโฆษกจะนํามาลงบนเว็บไซต  
 Web Master :  ใช  การนําเสนอประเด็นปญหาคือที่ประชุมพรรค และทีมโฆษกพรรค  
 ผูวิจัย : ทีมโฆษกพรรคมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาขาวสารบนเว็บไซต  
 Web Master : ขอตอบวาสวนใหญ ไมใชทั้งหมด  เพราะบางสวนมาจากผูบริหารพรรค            
มาจากมติพรรคก็มี  เพียงแตวาทีมโฆษกพรรคจะทําหนาที่นํามาเสนออีกทีหนึ่ง  
  ผูวิจัย : ทานกําลังจะบอกเราวา  แบบแผนของการนําเสนอประเด็นปญหาตางๆ ใน                   
การนํามาเสนอบนเว็บไซตคือ  จะมาจากนโยบายพรรค  ที่ประชุมพรรค  ที่ประชุมรัฐสภา  โดยเฉพาะ            
อยางยิ่ง  ทีมโฆษกพรรค  
 Web Master : ใชแลวครับ  
 ผูวิจัย : มีผลเปนอยางไรบางในการนําเสนอประเด็นปญหาผานเว็บไซต  โดยเฉพาะในชวง
เวลาของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  
 Web Master :  มีมากเลย  หากเขาไปดูในเว็บไซตเสียงคนรุนใหมที่เปดใหแสดงความ
คิดเห็น  สนใจคงตองไปเปดอานเอาเอง  เพราะมีการแสดงความคิดเห็นเขามาเยอะขึ้น  
 คําถามที่ 2 การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) บน www.democrat.or.th มีการ
จัดลําดับอยางไร  โดยเฉพาะในชวงเวลาสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  และมีการจัดรูปแบบ    
อยางไรเพื่อสรางความสนใจ 

 ผูวิจัย : การจัดวาระขาวสาร หรือ Agenda Setting บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีการจัด
อยางไร  
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 Web Master :  การจัดวาระขาวสาร ทีมเว็บไซตของพรรค จะพิจารณาตามนโยบายพรรค 
เชนเดียวกับการกําหนดประเด็น  รวมถึงสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน  ซ่ึงปกติพรรคประชาธิปตย 
เปนพรรคที่มีนโยบายชัดเจน  การจัดวาระขาวสารจะสอดคลองกันไป  ตัวอยางเชน  พรรคมีนโยบายใน
การแกไขรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ขณะเดียวกันเปนประเด็นรอน  และไดรับความสนใจจากสังคม
อยางมาก  การจัดวาระขาวจะใหความสําคัญเรื่องทํานองอยางนี้ 
 ผูวิจัย : ขอเรียนถามวาในชวงสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช เว็บไซตพรรคมีการจัด
วาระหรือจัดรูปแบบเว็บเปนพิเศษหรือไม   
 Web Master : โดยปกติเว็บไซตไมมีการจัดรูปแบบพิเศษ  ไมวาจะเปนขาวดังขนาดไหน  
เพราะเว็บไซตพรรคใหความสําคัญกับเนื้อหามากเปนพิเศษ  และเทาที่สังเกตผูอานเว็บไซตสวนใหญให
ความสนใจตอขาวสารที่นําเสนอ  ทั้งบุคคลทั่วไป  และสมาชิกที่ใชอินเทอรเน็ต  รวมทั้งผูส่ือขาวจาก
สํานักขาวตางๆ  เปนกลุมเปาหมายที่ตองการทราบขอมูลของพรรคประชาธิปตยอยูแลว  ดังนั้นขาวสาร
ในชวงสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ก็ไมไดการจัดวาระขาวหรือจัดรูปแบบพิเศษ  
 ผูวิจัย : มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของขาวดวยหรือไม   
 Web Master : ขาวที่ปรากฏบนเว็บไซตมีการเรียงลําดับความสําคัญระดับหนึ่ง  เชน  ขาวที่
แถลงโดยทานหัวหนาพรรค  คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  แนนอนวาจะตองจัดวาระขาวสารใหอยูบนสุด            
มีเวลาในการคงอยูของเนื้อหานี้นานเล็กนอย  รองลงมาจะเปนขาวสารของผูบริหารพรรคทานอื่นๆ  
หรือขาวสารจาก ส.ส. ของพรรคที่อยูในพื้นที่ตางๆ  เปนการเรียงตามตําแหนงมากกวา  อยางไรก็ตาม
หากมีนโยบายใหมออกมาในเวลานั้น  หรือมีมติใหความสําคัญเรื่องใดเปนพิเศษ  ทีมเว็บไซต  และทีม
โฆษกพรรคจะทํางานเปนทีมเดียวกัน   
 ผูวิจัย : ขาวที่มาจากรัฐบาล  ทางเว็บไซตจะนํามาเสนอดวยหรือไม   
 Web Master : เราไมไดทําหนาที่นําเสนอขาวของรัฐบาล  เพราะรัฐบาลมีเครื่องมือส่ือสาร
มากมายอยูแลว  เราทําเฉพาะเปนขาวที่เกี่ยวของกับพรรคโดยตรง  ในทีมโฆษกมีกองบรรณาธิการขาว
เปนผูชวยในการกลั่นกรองเนื้อหาอีกทีหนึ่ง 
 คําถามที่ 3 ในชวงจัดตั้งรัฐบาลสมัย นายสมัคร สุนทรเวช และการจัดตั้งรัฐบาลเงาของ
พรรคประชาธิปตย  มีใหความสําคัญตอการจัดวาระขาวสาร  และจํานวนเนื้อที่ขอมูลขาวสารหรือไม 

 ผูวิจัย : การจัดตั้งรัฐบาลเงาของพรรคประชาธิปตย  มีใหความสําคัญตอการจัดวาระ
ขาวสารมากนอยเพียงใด 
 Web Master : การจัดตั้งรัฐบาลเงาเปนภารกิจของพรรคฝายคาน  และพรรคประชาธิปตย
เปนฝายคานพรรคเดียว  และหัวหนาพรรคจึงเปนผูนําพรรคฝายคานโดยตําแหนง  ดังนั้นในฐานะการ
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จัดตั้งรัฐบาลเงาของพรรคประชาธิปตยจึงไมมีการใหความสําคัญ  หรือเพิ่มเนื้อที่ขอมูลขาวสารอะไร
เปนพิเศษ  การนําเสนอขาวสารบนเว็บไซตเปนเพียงการเสนอขอมูลใหประชาชนทราบวา  รัฐบาลเงา
คืออะไร  มีใครบาง  แตละทานทําหนาที่อะไร  และมีขอบเขตการทํางานอะไรบาง   
 ผูวิจัย : มีการเพิ่มเนื้อที่ขอมูลขาวสารหรือไม 
 Web Master : ไมมี 
 ผูวิจัย : การนําเสนอเนื้อหาในชวงที่พรรคประชาธิปตยเปนฝายคาน  และรัฐบาลเงา  โดยมี
การเพิ่มเนื้อที่ขอมูลขาวสารเว็บไซตหรือไม 
 Web Master : ไมมีครับ 

 คําถามที่ 4 การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) นั้น  มีการออกแบบ  การใชสี  การให
ความสําคัญกับขาวสาร  มีขั้นตอนหรือไมอยางไร  และใครเปนผูจัดวาระและผูออกแบบ 

 ผูวิจัย : การจัดวาระขาวสารมีขั้นตอนอยางไรบาง  เชน  การออกแบบ  การใชสี  
 Web Master : ไมมีขั้นตอนอะไรมาก  อยางที่ตอบในตอนตนไปแลวครับ  การออกแบบจะ
ใชพื้นฐานการเขียนเว็บไซตธรรมดาที่ทีมกราฟฟคเปนผูจัดทํา  สวนการใชสีบนเว็บไซตจะใชสีประจํา
พรรคประชาธิปตย คือโทน ฟา น้ําเงิน เทา จะไมหลุดไปจากนี้  แตในอนาคตมีแนวโนมจะจัดจางบริษัท
ภายนอกมาออกแบบและทําเว็บไซตของพรรคเปนการเฉพาะดวย  คงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการ
ออกแบบและการใชสีในการจัดวาระขาวสาร 
 ผูวิจัย :  ใครเปนผูจัดวาระและผูออกแบบ 
 Web Master : ขอเรียนตามตรงวา  ผูจัดวาระไมสามารถระบุไดชัดเจนนัก  ถาจะใหระบุวา
เปนใครคงตอบไมได  แตเทาที่เห็นอยูขณะนี้คือ  ทีมโฆษกพรรคที่ทําหนาที่นําเสนอขาวสารตามที่ทํา
ขาวมา  สวนการออกแบบเราเห็นวาปจจุบันสามารถสื่อสารไดอยางดีอยูแลว  แตหากจะใหตอบวาเปน
หนาที่ของใคร  คงตอบไดแตเพียงวาเปนหนาที่ของทีมเว็บไซต 
 คําถามที่ 5 การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) มีผลตอความสนใจ จํานวนผูเขาชม             
การเพิ่มจํานวนสมาชิกเว็บไซต  หรือสมาชิกพรรคหรือไม  โปรดอธิบาย 

 ผูวิจัย : ขอเรียนถามเปนประเด็นสุดทาย เกี่ยวกับการจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting)               
ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน  มีผลตอความสนใจของผูเขาชมเว็บไซตหรือไม 
 Web Master : การจัดวาระขาวสารที่เว็บไซตจัดอยูนั้น  ไมมีผลตอการเพิ่มจํานวนสมาชิก  
เพราะสมาชิกที่สมัครผานเว็บไซตมีทั้งเปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตย  และสมาชิกเว็บไซต               
เสียงคนรุนใหม  ซ่ึงเปนผูที่สนใจพรรคมากอน  หรือสนใจขอมูลของพรรคอยูแลว  
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 การศึกษาการจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) เว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลา
ของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  โดยการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกผูดูแลเว็บไซต  
(Web Master)  มีการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหา  ซ่ึงจากการศึกษามีขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 1. การจัดวาระขาวสารของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  เนนใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรค  ตําแหนงผูบริหารพรรคที่เปนแหลงขาว  การทําขาวของทีมโฆษกพรรค  และการจัดวาระ
ขาวสารจะเปนไปตามกระแสความสนใจของสังคมเปนหลัก  การจัดใหมีความนาสนใจไมเนนที่
รูปแบบ  แตเนนที่เนื้อหา  เนื่องจากผูเขาชมเว็บไซตเปนกลุมเปาหมายหลักอยูแลว 
 2. ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล  สวนใหญจะเปนการ
นําเสนอการบริหารงานของรัฐบาลไมถูกตอง  ที่ทีมโฆษกพรรคจะนํามาจัดเปนวาระดวย 
 3. การนําเสนอเนื้อหาอีกประการหนึ่งในชวงเวลาของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช              
โดยพรรคประชาธิปตยทําหนาที่ เปนรัฐบาลเงาในการนําเสนอความคิดเห็น  โยบาย และสิ่งที่                         
เปนประโยชนตอสังคม  และบทบาทที่สองคือ  ตรวจสอบในฐานะที่เปนพรรคฝายคาน  
 4. การเลือกประเด็นปญหาในการนําเสนอไมมีระบุชัดเจน แตสวนใหญก็คือ ทีมโฆษก
พรรค  บางทีเนื้อหาจะเปนตัวกําหนดวาควรเนนที่จะเผยแพรมากนอยแคไหน  ทีมโฆษกจะนํามาขึ้น 
บนเว็บไซตให  เชน  ส.ส. พรรค  เปนตน 
 5. การออกแบบการจัดวาระขาวสาร  ไมมีแบบแผนที่เขมงวด  การออกแบบจะใชพื้นฐาน
การเขียนเว็บไซตธรรมดาที่ทีมกราฟฟคเปนผูจัดทํา  สวนการใชสีบนเว็บไซต  ใชสีประจําพรรค
ประชาธิปตย  คือ  โทนสีฟา  น้ําเงิน  เทา 
 6. ผลของการจัดวาระขาวสารบนเว็บไซตตอการเพิ่มจํานวนสมาชิกนั้น  พบวาไมมีผลตอ
อัตราการเพิ่มของจํานวนสมาชิก  ทั้งของพรรคประชาธิปตย  และสมาชิกเว็บไซตเสียงคนรุนใหม   
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4.4  สวนที่ 4   วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  www.democratsociety.com  และ
เปรียบเทียบกับ  www.democrat.or.th   

                       1.  วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  www.democratsociety.com 

  การวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บ “เสียงของคนรุนใหม” www.democratsociety.com  
จะตองเขาสูหนาแรกปรากฏดังภาพที่ 4.9 กอน จึง Click ที่ “เสียงของคนรุนใหม”  จะปรากฏดังภาพ              
ที่ 4.10  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.9 ตัวอยางหนาแรกเว็บไซตพรรคประชาธิปตย และการเขาสู “เสียงคนรุนใหม” 
 

ที่มา : http://www.democrat.or.th 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 ตัวอยางหนาแรกเว็บไซต และการเขาสู “เสียงคนรุนใหม” ของพรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา : http://www.democratsociety.com/board/home.php 
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  1.1 รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  

   จากการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดโครงสรางเว็บไซตเสียงคนรุนใหม เปนแบบ
พื้นที่ใชงาน 1 สวน สวนการนําเสนอเนื้อหาในหนาแรก (Home Page) ประกอบดวย 2 สวน คือ                
สวนหัว (Page Header) ซ่ึงปรากฏในทุกหนาของ Web Page ดังภาพที่ 4.11 และสวนเนื้อหา                         
(Page Body)  
 

 
 

ภาพที่ 4.11  ตัวอยางหนาแรกของเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม” พรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา : http://www.democratsociety.com/board/home.php 
 

  การนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาสวนหัว จากการศึกษาพบวา มีเมนูหลัก (Link 
Menu) แนวนอนใชตัวอักษรและใชรูปภาพประกอบที่แสดงถึงความสนุกสนาน  ราเริง  สดใส ไดแก  
ลงทะเบียนสมาชิก (Log in Register)  ขาวสาร (News)  คุยกับพี่มารค (Talk to P’Mark)  เว็บบอรด 
(Webboard) แฟนพันธุแทประชาธิปตย (Fanpuntae) และดาวนโหลด (Download) ดังภาพที่ 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12  ตัวอยางหนาแรกสวนหัวของเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม” พรรคประชาธิปตย 
 

ที่มา : http://www.democratsociety.com/board/home.php 
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  ในแตละเมนูมีการสรางลิงค (Link) ใหเชื่อมโยงไปยังแตละหนา (Web page) 
ดังกลาว จากศึกษาพบวามีรายละเอียดของเนื้อหาดังตอไปนี้ 

  ลงทะเบียนสมาชิก   
  พบวา เมนูลงทะเบียนสมาชิก มีเนื้อหามุงใหบริการเฉพาะสมาชิกเว็บไซตเสียงคน
รุนใหม  นอกจากนี้ยังจัดทํารูปแบบสําหรับใหผูที่ตองการสมัครเปนสมาชิกใหมกรอกรายละเอียด 
  ขาวสาร 
  เปนเมนูที่ลิงค (Link) ที่พบวา เนื้อหาสวนใหญแสดงดวยภาพขาวกิจกรรมของ
พรรคประชาธิปตย ที่มุงเนนการเผยแพรประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปตยตอ
สังคม 
  คุยกับพี่มารค  
  เนื้อหาของลิงคนี้สรางขึ้นเพื่อนําเสนอชีวประวัติ การดําเนินชีวิต ครอบครัว ของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พี่มารค) หัวหนาพรรคประชาธิปตยคนปจจุบัน และมีเนื้อหาอีกสวนหนึ่งคือ 
มุงสรางปฏิสัมพันธกับสมาชิก  
  เว็บบอรด 
  เปนลิงคไปสูเมนูยอย 5 เมนู ไดแก สภากาแฟ  ดนตรี  ภาพยนตร  กีฬา  และ
เทคโนโลยี  โดยมีเนื้อหามาจากการตั้งคําถาม (กระทู) และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามาแสดงความ
คิดเห็นที่มีตอเร่ืองหนึ่งเรื่องใดใน 5 เรื่องดังกลาว ตามที่ตนสนใจที่มีผูตั้งกระทูไว 

  แฟนพันธุแทประชาธิปตย 
  เปนลิงคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง มีไวสําหรับบริการใหสมาชิกใชผอน
คลาย ในรูปแบบของเกม 
  ดาวนโหลด 
  เปนลิงคที่จัดทําขึ้นมี เนื้อหาและรูปแบบเปนรูปภาพในลักษณะที่ เ รียกวา 
Wallpaper เพื่อดาวนโหลดไปใชบนหนาจอคอมพิวเตอร นอกจากรูปภาพแลวยังมีเนื้อหาประกอบดวย
คือ โลโก และชื่อเว็บไวต www.democratsociety.com เพื่อสรางความจดจํา 
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  1.2 องคประกอบหนาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม 

   (1) โลโก (Logo) 
   จากการศึกษาพบวา โลโกในหนาหลักและแตละเว็บเพจ ใชภาพพระแมธรณีบีบ
มวยผม มีเนื้อหาคําวา พรรคประชาธิปตย ใตโลโก ดังภาพที่ 4.13 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 ตัวอยางโลโกที่ปรากฏบนเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม”  
ที่มา : http://www.democratsociety.com/board/home.php 
 
   (2) เมนูหลัก (Link Menu) 
   เปนจุดเชื่อมโยง (Link) มีลักษณะเปนแถบรายการหัวขอหลักขนาดใหญมี
ภาพประกอบ  สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซต  มีบริการหลักของเว็บไซตนี้คือ กระดาน
ขาว (Web board) ใชในการแสดงความคิดเห็น  เนนการติดตอปฏิสัมพันธระหวางหัวหนาพรรคกับ
สมาชิก ในรูปแบบที่ใหบริการความบันเทิงภายในเว็บไซต 
   (3) โฆษณา (Banner)  
   เปนสวนที่ถูกนํามาใช ในการนําเสนอขอมูลขาวสารหลังจากการเลือกตั้ง (เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2550) เนื้อหาในบริเวณนี้นําเสนอขอความ แสดงความขอบคุณผูไปใชสิทธเลือกตั้ง
และเปนกําลังใจใหพี่มารค (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และพรรคประชาธิปตย เปนภาพเคลื่อนไหวที่ใช
ตัวอักษรหลากสีสลับไปมา  
   (4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
   ภาพประกอบและเนื้อหาเว็บไซต  จากการศึกษาพบวา ภาพประกอบเปนภาพ
สีสรรสดใสที่มุงเนนกลุมเปาหมาย คือ สมาชิก  ในขณะที่เนื้อหาเปนการสื่อสารระหวางสมาชิกดวยกัน 
และมีบางสวนที่มีการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกับพี่มารค (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย) ซ่ึงมีการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําใหเปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต 
โดยเฉพาะขาวสารที่เปนความเคลื่อนไหวกิจกรรมของพรรคและหัวหนาพรรค  มีรูปแบบเปนขอความ
ธรรมดา (Text) และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่สนใจได 
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   (5) สี (Colors) 
   จากการศึกษาพบวา  เว็บไซตเสียงคนรุนใหม  ใชสีฟา  ซ่ึงเปนสีประจําพรรค
ประชาธิปตยเปนโทนสีหลัก  การนําเสนอเนื้อหาการนําเสนอสวนใหญจึงใชสีฟา  สีพื้นหลังเปน                          
สีขาวเชนเดียวกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  โดยทุกองคประกอบในหนาเว็บ  อาทิ  ตัวอักษรของ                 
หัวเร่ือง 
   สวนการนําเสนอสีในปายโฆษณา (Banner) มีการใชสีสรรสดใส สะดุดตา และ
ใชภาพเคลื่อนไหว (Gif Animation) แตยังคงสีฟาเปนหลัก 

  1.3 การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 

   การจัดหนาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  มีการจัดองคประกอบตางๆ ในหนาโฮมเพจ 
สามารถแบงการวิเคราะหออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนดังนี้ 

   (1) สวนหัวของหนาเว็บ (Page Header)  
   บริเวณสวนหัวของหนาแรกหรือโฮมเพจของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  ซ่ึง                 
ปรากฏอยู เฉพาะหนาแรกเทานั้น   มีการใชสีฟาที่ เปนสีประจําพรรคประชาธิปตย เปนสีหลัก           
องคประกอบรูปภาพที่ใชสีสันสวยงาม  แสดงความสนุกสนาน  ผอนคลาย  โดยที่สวนหัวในหนาอื่น  
จะใชโลโกพรรคที่ไมปรากฏเนื้อหาคําวา พรรคประชาธิปตย อยูมุมบนดานซายของสวนหัวเว็บเพจ 
ปรากฏดังภาพที่ 4.14 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 ตัวอยางโลโกที่ปรากฏบนเว็บเพจ “เสียงคนรุนใหม” พรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา : http://www.democratsociety.com/board/home.php 
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   เมนูหลัก (Link Menu) เปนองคประกอบที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงรองลงมา มี
เนื้อหาแสดงขอความดวยตัวอักษรในกรอบขนาดใหญเนนรูปภาพประกอบ จัดทําขึ้นเปนเมนูหลัก ใช
สรรสดใส ชัดเจนนาสนใจ ซ่ึงแตละหัวขอหลักสามารถลิงค (Link) เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของหัวขอ
นั้นๆ ภายในเว็บไซตเดียวกันเทานั้น  ปรากฏดังภาพที่ 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 ตัวอยางหนาแรกของเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม” และเมนูหลัก (Link Menu) 
 
ที่มา http://www.democratsociety.com/board/home.php 
 
   (2) สวนของเนื้อหา (Page Body)  
   สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจเสียงคนรุนใหม ใชตัวอักษรสีฟา พื้นหลังสีขาว 
ใชช่ือหัวเร่ือง (Title) ใชสีอ่ืนๆ ไมมีภาพประกอบ 
   โฆษณา  (Banner)  เปนองคประกอบแรกในสวนของเนื้อหา  ที่ถูกวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก  นํามาใชเพื่อการเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ  เชน 
ในชวงหลังการเลือกตั้งเปนภาพ  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  หัวหน าพรรคประชาธิปตย  ขอบคุณผูไปใช
สิทธ์ิเลือกตั้งตนและคนของพรรค  ซ่ึงเปนภาพเคลื่อนไหว  เนนที่ตัวอักษร  เปนประโยคปรากฏขึ้น   
และหายไปสลับกัน  คือ  “ขอขอบคุณทุกคนที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง”   “และเปนกําลังใจให”   “พี่มารค               
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ”   “และพรรคประชาธิปตย”   “จากใจพวกเรา” 
 

เมนูหลัก  
(Link Menu) 

เมนูหลัก  
(Link Menu) DPU
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   (3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
   สวนท ายหนาโฮมเพจของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม จากการศึกษาพบวา เนื้อหา 
สวนทายของหนานี้เปนการนําเสนอขอความวา All site contents copyright 2007 เปนแถวตัวอักษรสี
ขาวขอบสีฟา พื้นหลังสีขาว   

 1.4 โครงสรางของเว็บโซตเสียงคนรุนใหม 

  จากการศึกษาโครงสรางเว็บไซตเสียงคนรุนใหม ในแงของการสื่อสาร และใชเปนชอง
ทางการสื่อสาร (Communication Channels) เพื่อเชื่อมโยงกับสังคม  จึงอาศัยแนวคิดของ Ha and James 
(1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined:  Baseline Analysis of Early Business Web Sites” ดังนั้น
โครงสรางของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม ควรมีการทําหนาที่สําคัญ 5 ประการ ดังตาราง 4.9  

ตารางที่ 4.9 แสดงการทําหนาที่ตามโครงสรางของเว็บไซตในเว็บไซตเสียงคนรุนใหม 
องคประกอบโครงสราง การทําหนาที ่

(1) การเชื่อมตอกัน (Link) ภายในและภายนอกเว็บไซต  
 - ภายในเว็บไซต 
 - ภายนอกเว็บไซต 

มี 
ไมมี 

(2) การสื่อสารระหวางกัน 
 - อีเมล 
 - หมายเลขโทรศัพท 
 - ที่อยูของพรรค 
 - กระดานแสดงความคิดเห็น 

 
มี 
มี 
มี 
มี 

 (3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 - การลงทะเบียนสมาชิก 
 - การอานขาวยอนหลัง 
 - Clip Video  

 
มี 
มี 
มี 

(4) ทางเลือก 
 - การเขาสูเว็บไซต 
 - ภาษาอังกฤษ 

 
มี 

ไมมี 
(5) ความสนุกสนาน 
 - เพลง 
 - อื่นๆ (เชน ภาพเคลื่อนไหว) 

 
ไมมี 
ม ี
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  จากผลการศึกษาดังตารางที่ 4.9 พบวา โครงสรางเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหมคือ 
  (1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness)  
   การเชื่อมโยงเปนมิติของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชมสามารถติดตอ
กับผูอ่ืนและขอมูลอ่ืนไดทั่วโลก  การศึกษาครั้งนี้พบวา เว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหมไดนําเอา
คุณลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใช  โดยมีลักษณะที่เปนขอความหลายมิติ (Hypertext) และเปน
ลิงค (Link) ทั้งในลักษณะรูปภาพและตัวอักษร ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลหรือบริการอื่นๆ ภายใน
เว็บไซต แตไมมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของ  

  (2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
   เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารกับผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชมเว็บไซต
ดวยกันเอง  ซ่ึงจากการวิเคราะหเว็บไซตเสียงคนรุนใหมพบวา มีอีเมล หมายเลขโทรศัพท และที่อยูของ
พรรค เปนชองทางการสื่อสารที่เว็บไซตนี้ไดเปดโอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซต และ
บุคคลอื่นๆ ในพรรคประชาธิปตย ซ่ึงอาจเปนการติชมหรือแสดงความคิดเห็น  นอกจากการสื่อสาร
ระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชมแลว เว็บไซตเสียงคนรุนใหมไดมุงเนนใหมีการสมัครสมาชิกไดมี
ปฏิสัมพันธกับสมาชิกดวยกัน โดยการสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) ซ่ึงบริการ
สําหรับสมาชิกที่สามารถเขามาตั้งกระทูถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม โดยเฉพาะสังคมการเมือง 
  (3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information collection)  
   การเก็บรวบรวมขอมูของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม จากการศึกษาพบวา วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใหใชอินเทอรเน็นที่เขาชมเว็บไซตนี้ลงทะเบียนสมาชิก ในระบบการเปนสมาชิก 
(Membership) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมมาเปนสมาชิก และเพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางพรรคประชาธิปตยกับสมาชิก และระหวางสมาชิกดวยกัน  
  (4) ทางเลือก (Choice) 
   เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปด
โอกาสใหผูเขาชมเลือกอานขอมูลที่ตองการ จากการศึกษาพบวา หากผูเขาชมเว็บไซตตองการเขาสู
เนื้อหาขาวสารของพรรคประชาธิปตยตองเลือกเขาที่ขอมูลพรรค www.democrate.or.th เปนตน 
   การนําเสนอทางเลือกสําหรับอานเนื้อหาในรูปแบบภาษาอังกฤษ ในเว็บไซตของ
พรรคประชาธิปตยสามารถเลือกที่เมนูภาษาอังกฤษ แตในเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไมมี Choice นี้ 
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  (5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
   ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธอีกลักษณะหนึ่งที่ชวยดึงดูดใหผู
เขาชมเว็บไซตสนใจ และเกิดความตองการในการเขาชมขอมูลตางๆ ภายในเว็บไซต จากการศึกษา
พบวา เว็บไซตเสียงคนรุนใหม จัดทําความสนุกสนานในหนาแรก (Home page) เชน ภาพเคลื่อนไหว
แสดงความราเริง สนุกสนาน ดวยสีสรรสดใส 

  การวิเคราะหรูปแบบและเนือ้หาเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม โดยวิธีการใหคะแนน
รูปแบบวาขอมูลนั้นเนื้อหาตรงกับลักษณะแบบใดและมากนอยเพียงใดใน 5 ประเด็นดังตอไปนี้  

ตารางที่ 4.10 แสดงการใหคะแนนรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม 
การใหคะแนนการนําเสนอ
เนื้อหาของผูลงรหัส 3 คน 

 

รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต 
คนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม 

1. ถายทอดขาวสารทางการเมือง    
 (1) รายงานสถานการณทางการเมือง 2 2 1 
 (2) แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 2 3 2 
 (3) เผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง 2 3 2 

2. แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น      

 (1) เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง 

4 4 4 

 (2) นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปตย 

4 4 5 

 (3) แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง 2 1 2 

3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง      
 (1) ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 2 1 2 
 (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 2 2 2 

4. ใหประชาชนมอีํานาจตอรองกับรัฐบาล    
 (1) ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 1 2 2 
 (2) ช้ีใหเห็นผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นาย

สมัคร สุนทรเวช 
3 3 2 

 (3) โจมตีนโยบายรฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช 2 2 1 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
การใหคะแนนการนําเสนอ
เนื้อหาของผูลงรหัส 3 คน 

 

รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต 
คนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม 

5. การโนมนาวจูงใจ    
 (1) โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน 2 2 2 
 (2) มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาสทางการ

เลือกตั้งครั้งตอไป 
4 5 5 

 (3) ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย 

5 5 5 

 

 จากตารางที่ 4.10  แสดงคะแนนการลงรหสัของผูลงรหัส จํานวน 3 คน เปนการใหคะแนน
การรูปแบบของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซตเสียงคนรุนใหม และเมื่อนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ยและแปล
ผลตามเกณฑที่กําหนดไว ปรากฏผลในตารางที่ 4.11 ถึงตารางที่ 4.15 

ตารางที่ 4.11 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสยีงคนรุนใหม ดาน
การถายทอดขาวสารทางการเมือง 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
1 ถายทอดขาวสารทางการเมือง    
 1. รายงานสถานการณทางการเมือง 1.67 นอย 
 2. แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 2.33 นอย 
 3. เผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง 2.33 นอย 

รวม 2.11 นอย 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา การนําเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม ดานการถายทอด
ขาวสารทางการเมือง เมื่อนําคะแนนจากการลงรหัสมาคํานวณหาคาเฉลี่ย พบวา การถายทอดขาวสาร
ทางการเมืองของเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม มีการนําเสนอเนื้อหาในดานนี้อยูในระดับนอย ( X  = 
2.11) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน ไดแก รายงานสถานการทางการเมือง แจงปญหาการบริหารงาน
ของรัฐบาล และเผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง อยูในระดับนอยเชนเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.12 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสยีงคนรุนใหม ดาน
การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น  

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
2 แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น     
 1. เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 4.00 มาก 
 2. นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมืองของ

พรรคเสียงคนรุนใหม 
4.33 มาก 

 3. แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง 1.67 นอย 
รวม 3.33 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาการนาํเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม ในแง
การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น มคีะแนนจากการลงรหัสและเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ย
แลว พบวา การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็นของเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม มี
คาเฉลี่ยการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.33) แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
เนื้อหา ไดแก เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการนาํเสนอ
นโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมืองของพรรคเสียงคนรุนใหม อยูในระดับมาก  สวน
เนื้อหาที่แสดงความคิดเหน็ดานกฎหมายเกีย่วกับการเมือง อยูในระดับนอย 

ตารางที่ 4.13 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสยีงคนรุนใหม ดาน
การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมอืง 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง     
 1. ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 1.67 นอย 
 2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 1.67 นอย 

รวม 1.67 นอย 

 จากตารางที่ 4.13 แสดงการนําเสนอเนือ้ในเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม ในแงการให
ความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง  การหาคาเฉลี่ยแลวพบวา คาเฉลีย่การนําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้อยู
ในระดับนอย ( X  = 1.67) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายเนื้อหา ไดแก การใหความรูดานการเมืองแก
ประชาชนทั่วไป และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง อยูในระดับนอยทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.14 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสยีงคนรุนใหม ดาน
การใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล   

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
4. ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล   
 1. ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 1.67 นอย 
 2. ช้ีใหเห็นผลดผีลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นาย

สมัคร สุนทรเวช 
2.67 ปานกลาง 

 3. โจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 1.67 นอย 
รวม 2.00 นอย 

 จากตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาการนาํเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม ในแง
การใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล  เมื่อนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยแลวพบวา ใหประชาชนมี
อํานาจตอรองกับรัฐบาล บนเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม มีคาเฉลี่ยการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้อยูใน
ระดับนอย ( X = 2.00) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายเนือ้หา ไดแก  การชี้ชวนใหประชาชนใชอํานาจ
ตอรองกับรัฐบาล   และการโจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช อยูในระดับนอย  สวนการ
ช้ีใหเห็นผลดผีลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช อยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนเฉลี่ยและการแปลผลการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสยีงคนรุนใหม ดาน

การโนมนาวจงูใจ  และการแปลผล 
การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 

5. การโนมนาวจงูใจ   
 1. โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน 2.00 นอย 
 2. มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพือ่โอกาสทางการ

เลือกตั้งครั้งตอไป 
4.67 มาก 

 3. ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 5.00 มาก 
รวม 3.88 มาก 
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 จากตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อในเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม ในแง
การโนมนาวจูงใจ โดยเมื่อนําคะแนนจากการลงรหัสมาคํานวณหาคาเฉลี่ย พบวา การโนมนาวจูงใจ 
ของเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม มีการนําเสนอเนื้อหาในดานนี้อยูในระดับมาก ( X = 3.88) และเมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายดาน ไดแก โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน พบวาอยูในระดับ
นอย   สวนการมุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาสทางการเลือกตั้งครั้งตอไป  และ
ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรคเสียงคนรุนใหม อยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.16 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตเสียงคนรุนใหมโดยภาพรวม 

การนําเสนอเนื้อหา X  แปลผล 
การโนมนาวจงูใจ 3.89 มาก 
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น     3.33 ปานกลาง 
ถายทอดขาวสารทางการเมือง  2.11 นอย 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล 2.00 นอย 
ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง 1.67 นอย 

 จากตารางที่ 4.16 แสดงการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาตามคาเฉลี่ย พบวา การนําเสนอ
เนื้อหาเว็บไซตพรรคเสียงคนรุนใหม คือ การโนมนาวจูงใจ อยูในระดับมาก  สวนการแลกเปลี่ยน
ขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง ในขณะทีก่ารถายทอดขาวสารทางการเมือง 
การใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกบัการเมือง อยูในระดับ
นอย 
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 2. เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหา ระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
(www.democrat.or.th) กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com) 

  จากการศึกษาโครงสรางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (www.democrat.or.th) และ
เว็บไซตเสียงคนรุนใหม (www.democratsociety.com)  เมื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.17  

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบโครงสรางเว็บไซต ระหวางเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย กบัเว็บไซต        
เสียงคนรุนใหม  
องคประกอบโครงสรางของเวบ็ไซต พรรคประชาธิปตย เสียงคนรุนใหม 

(1) การเชื่อมตอกัน (Link) ภายในและภายนอกเว็บไซต   
 - ภายในเว็บไซต 
 - ภายนอกเว็บไซต 

มี 
มี 

มี 
ไมมี 

(2) การสื่อสารระหวางกัน 
 - อีเมล 
 - หมายเลขโทรศัพท 
 - ที่อยูของพรรค 
 - กระดานแสดงความคิดเห็น 

 
มี 
มี 
มี 
มี 

 
มี 
มี 
มี 
มี 

 (3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 - การลงทะเบียนสมาชิก 
 - การอานขาวยอนหลัง 
 - Clip Video ขาว 

 
มี 
มี 
มี 

 
มี 
มี 
มี 

(4) ทางเลือก 
 - การเขาสูเว็บไซต 
 - ภาษาอังกฤษ 

 
มี 
มี 

 
มี 

ไมมี 
(5) ความสนุกสนาน 
 - เพลง 
 - อื่นๆ (เชน ภาพเคลื่อไหว) 

 
ไมมี 

ไมมี 

 
ไมมี 

มี 

 จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวา โครงสรางเว็บไซต 5 มิติ ในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
และเว็บไซตเสียงคนรุนใหม  มีโครงสรางที่เหมือนกันคือ  การสื่อสารระหวางกัน  และการเก็บรวบรวม
ขอมูล  รวมทั้งความสนุกสนาน  ที่ทั้งสองเว็บไซตไมมีเสียงเพลงประกอบขณะเขาชมในเว็บไซต              
สวนโครงสรางที่แตกตางกันคือ  การเชื่อมตอกัน (Link) ภายในและภายนอกเว็บไซต  จากการ
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เปรียบเทียบพบวา  การเชื่อตอภายในและภายนอกเว็บไซตนั้น  เว็บไซตพรรคประชาธิปตยสามารถ
เชื่อมตอไดทั้งสองรูปแบบ  ในขณะที่เว็บไซตเสียงคนรุนใหมเชื่อมตอไดเฉพาะภายในเว็บตนเองเทานัน้ 
และยังพบความแตกตางกันในเรื่องของทางเลือก  คือทางเลือกในการเขาสูเว็บไซต  ที่เว็บไซต               
พรรคประชาธิปตยมีทางเลือกในเรื่องภาษาของเนื้อหา  ที่สามารถเลือกอานเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษได  สวนเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไมมีทางเลือกนี้  นอกจากนี้ยังพบวามีความแตกตาง                
ในเรื่องของความสนุกสนาน  คือ  เว็บไซตเสียงคนรุนใหมมีการแสดงภาพความเคลื่อนไหว  เพื่อดึงดูด
ความสนใจ  ในขณะที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยไมมี 

 เมื่อทําการเปรียบเทียบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใน 5 ดาน ไดแก (1) การถายทอด
ขาวสารทางการเมือง (2) การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น (3) การใหความรู                       
แกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง (4) การใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล และ (5) การโนมนาว             
จูงใจ  ผลการเปรียบเทียบปรากฏดังตารางที่ 4.18  

ตารางที่ 4.18 สรุปการนําเสนอเนื้อหาโดยภาพรวมระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย กับเว็บไซต        
เสียงคนรุนใหม 

เว็บไซตพรรคประชาธิปตย เว็บไซตเสียงคนรุนใหม 
การนําเสนอเนื้อหา 

X  แปลผล X  แปลผล 

ถายทอดขาวสารทางการเมือง 4.50 มาก 2.11 นอย 
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น   4.00 มาก 3.33 ปานกลาง 
ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับการเมือง   2.17 นอย 2.00 นอย 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล 3.00 ปานกลาง 2.00 นอย 
การโนมนาวจงูใจ 4.44 มาก 3.89 มาก 

 จากการเปรียบเทียบการนําเสนอเนื้อหา  โดยภาพรวมระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหมพบวา  ในเรื่องการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับนอยทั้งสองเว็บไซต  ในขณะที่การโนมนาวจูงใจอยูในระดับมากทั้งสองเว็บไซต  ในเรื่อง               
การถายทอดขาวสารทางการเมือง  เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก  เว็บไซตเสียง              
คนรุนใหมอยู ในระดับนอย   โดยที่ดานการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง  ทัศนะ  และความคิดเห็น                           
พรรคประชาธิปตยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก  แตเว็บไซตเสียงคนรุนใหมมีระดับปานกลาง  ดานการ                 
ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล   เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง                
เว็บไซตเสียงคนรุนใหมอยูในระดับนอย  
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 จะเห็นไดวา  มีสองดานที่ เว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม                      
ไปในทิศทางเชิงบวก  (มาก)  คือ  การโนมนาวจูงใจ  สวนดานที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับ                 
เว็บไซตเสียงคนรุนใหมไปในทิศทางเชิงลบ  (นอย)  คือ  การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง   DPU
DPU



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลาการจัดตั้ง
รัฐบาลในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  มุงศึกษารูปแบบ  การนําเสนอเนื้อหา  และการจัด
วาระขาวสาร (Agenda-Setting) บนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย รวมถึงทําการศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบและเนื้อหาระหวางเว็บไซต www.democrat.or.th กับ www.democratsociety.com ที่อยูใน
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย  เพื่อใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธี
สัมภาษณเจาะลึก (Dept Interview) บุคคลสําคัญ (Key Performance) ใชตารางบันทึกการวิเคราะห
เนื้อหา และตารางบันทึกการเปรียบเทียบเนื้อหา และแบบนําการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อนํา                    
ผลการศึกษาที่พบไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต  และการนําเสนอเนื้อหาใหมีความ
หลากหลาย  เพื่อดึงดูดใหมีผูเขาชมเว็บไซตของพรรคการเมืองมากขึ้น  รวมถึงกําหนดวาระขาวสาร
ไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนการนําขอมูลไปทําการศึกษาตอยอดตอไป  ผลการวิจัยสามารถสรุป           
ไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนีส้ามารถสรุปผลการวิจัยได 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหรูปแบบ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th ไดแก รูปแบบของเว็บไซต  องคประกอบของ
เว็บไซต  การจัดหนาเว็บไซต  โครงสรางของเว็บไซต  สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหการนําเสนอ
เนื้อหาเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย  สวนที่ 3 ศึกษาการจัดวาระขาวสาร (Agenda setting) บน
เว็บไซตพรรคประชาธิปตย  และสวนที่ 4 วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม 
www.democratsociety-.com และเปรยีบเทียบกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th 
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. รูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th เปนพรรคการเมืองขนาด
ใหญ มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2489  ชวงเวลาในการวิจัย 
เปนชวงเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  พรรคประชาธิปตยทํา
หนาที่เปนพรรคฝายคาน โดยมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนหัวหนาพรรค และเปนผูนําฝายคาน 

DPU
DPU



 

 

99 

  ขอมูลหนาแรก (Home Page) จัดแบงเปนดังนี้คือ ขอมูลพรรค  คณะกรรมการ
บริหารพรรค-ส.ส.  นโยบายพรรค  รวมบทความ  ผลงานพรรค และเครือขายพรรคประชาธิปตย   
  การศึกษารูปแบบของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ผูวิจัยแบงประเด็นออกเปน 4 
ประเด็น ไดแก ลักษณะขอมูล องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเว็บ และโครงสรางเว็บไซต พบวา 
รูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีลักษณะขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพหัวหนาพรรค และ
สมาชิกพรรคเปนกลุม มีการสื่อสารเกี่ยวกับการเมืองโดยเนนการนําเสนอหาการประชาสัมพันธ 
การจูงใจเปนประเด็นสําคัญ  องคประกอบหนาเว็บมีการบรรจุองคประกอบไว 5 สวนคือ (1) โลโก 
(Logo) คือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม จัดวางไวในจุดสําคัญคือมุมบนดานซายของทุกหนาเว็บ 
(Web Page)  โครงสรางพื้นที่ใชงาน 3 สวน  (2) เมนูหลัก (Link Menu) เปนแถบรายการหัวขอหลัก 
ใชเปนจุดเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและภายนอกเว็บไซต (3) โฆษณา (Banner) พรรคประชาธิปตยใช
สวนนี้ในโฆษณาเปนภาพนิ่งดวยขอความ อยูเมนูหลักที่เปนแนวนอน  ชวงการวิจัยนี้ใชโฆษณาการ
ประชุมใหญสามัญประจําป (4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) ใชระบบเนวิเกชัน (Navigation 
System) หรือเปนลิงคเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสวนอื่นๆ  และใชภาพประกอบที่มีความนาสนใจ   และ 
(5) สี (Colors) พรรคประชาธิปตยใชสีฟาซ่ึงเปนสีประจําพรรค เปนโทนสีหลักบนพื้นหลังสีขาว 
  การจัดหนาเว็บ (Page Layout) พบวา เว็บไซตพรรคประชาธิปตย แบงพื้นที่เปน 3 
สวนคือ สวนหัวของหนา (Page Header) สวนเนื้อหา (Page Body) และสวนทาย (Page Footer)  
  การวิจัยโครงสรางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา การนําเสนอเนื้อหามุงใช
เว็บไซตเปนชองทางการสื่อสาร (Communication Channels) เพื่อเชื่อมโยงกับสมาชิกพรรคและ
ส่ือมวลชน เมื่อวิเคราะหการสื่อสารและการเชื่อมโยงทางการเมือง โดยใชแนวคิวของ Ha and 
James (1998) แบงการปฏิสัมพันธ (Interactivity) ของเว็บไซตได 5 มิติ ไดแก 1. การเชื่อมตอ 
(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication)  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
(Information Collection)  4.  ทางเลือก (Choice)  และ 5. ความสนุกสนาน (Playfulness)  ซ่ึงพบวา 
ในเว็บไซตพรรคประชาธิปตยขาดความสนุกสนาน เพียงประเด็นเดียว 
 2. การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จากการศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏ
บนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จํานวน 59 เนื้อหา (Contexts) สรุปไดวา มีการนําเสนอเนื้อหาใน
ดานการถายทอดขาวสารทางการเมือง การโนมนาวจูงใจ และการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและ
ความคิดเห็น อยูในระดับมาก  เนื้อหาในดานการใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล อยูใน
ระดับปานกลาง  และการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระดับนอย  
 3. การจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเจาะลึกผู
ควบคุมเว็บไซต (Web Master) ซ่ึงเปนทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย สามารถสรุปไดวา การจัดวาระ
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ขาวสาร เนนใหความสําคัญกับนโยบายพรรค  ตําแหนงผูบริหารพรรคที่เปนแหลงขาว  การทําขาว
ของทีมโฆษกพรรค  ซ่ึงการจัดวาระขาวสารจะเปนไปตามกระแสความสนใจของสังคมเปนหลัก  
การจัดใหมีความนาสนใจไมเนนที่ รูปแบบ แตเนนที่ เนื้อหา เนื่องจากผู เขาชมเว็บไซตเปน
กลุมเปาหมายหลักอยูแลว 
 4. วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตเสียงคนรุนใหม www.democratsociety.com 
และเปรียบเทียบกับเว็บไซตพรรคประชาธิปตย www.democrat.or.th ผลการวิจัยสามารถสรุปได 
เว็บไซตเสียงคนรุนใหมเปนเว็บไซตที่พรรคประชาธิปตยไดจัดเปนทางเลือกใหผูเขาชมไดเลือกเขา 
  รูปแบบของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม มีรูปแบบไมเปนทางการ ใหความบันเทิง 
สนุกสนาน แสดงถึงความราเริง สดใส สอดคลองกับชื่อเว็บไซต “เสียงคนรุนใหม” จัดแบงเปนดังนี้ 
  ขอมูลหนาแรก (Home Page) ลงทะเบียนสมาชิก (Log in Register)  ขาวสาร 
(News)  คุยกับพี่มารค (Talk to P’Mark)  เว็บบอรด (Webboard)  แฟนพันธุแทประชาธิปตย 
(Fanpuntae) และดาวนโหลด (Download) 
  รูปแบบของเว็บไซตเสียงคนรุนใหม การวิจัยนี้ไดแบงศึกษาเชนเดียวกับเว็บไซต
พรรคประชาธิปตย คือ ลักษณะขอมูล องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเว็บ และโครงสราง
เว็บไซต การวิจัยพบวา มีรูปแบบคลายคลึงกัน ยกเวนโครงสรางเว็บไซตที่พรรคประชาธิปตยแบง
พื้นที่ใชงานเปนแบบ 3 สวน  เว็บไซตเสียงคนรุนใหมแบงพื้นที่ใชงานเปนแบบ 1 สวน   การ
เชื่อมตอ (Link) เว็บไซตพรรคประชาธิปตยสามารถเชื่อมตอทั้งภายในและภายนอกเว็บได แต
เว็บไซตเสียงคนรุนใหมไมมีการเชื่อตอไปยังเว็บภายนอก และไมมีทางเลือกในการอานขอมูลท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจัดใหมีทางเลือกนี้  โดยที่ส่ิงไมมีเหมือนกันคือ 
ความสนุกสนานดานเสียงเพลงประกอบขณะเขาชมเว็บไซตทั้งสอง  
  ความแตกตางระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม คือ 
พรรคประชาธิปตยมีรูปแบบที่เปนทางการมากกวาและไมพบความสนุกสนาน คือ ไมมีเสียงเพลง
ประกอบเมื่อเขาชมเว็บไซตทั้งสอง ในขณะที่เว็บไซตเสียงคนรุนใหมใหความสนุกสนานในเรื่อง
ของภาพเคลื่อนไหวที่สวยสดุดตา  เมื่อทําการเปรียบเทียบเนื้อหา เว็บไซตพรรคประชาธิปตยเนน
การการถายทอดขาวสารทางการเมือง เนื้อหาที่ทําใหเห็นเดนชัดในสองดาน คือ เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยและเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไปในทิศทางเชิงบวก (มาก)  คือ การโนมนาวจูงใจ  สวน
ดานที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยและเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไปในทิศทางเชิงลบ (นอย) คือ  การ
ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษารูปแบบเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในแงของการออกแบบเว็บไซต พบวา 
การจัดระบบขอมูลข้ึนบนเว็บไซต ประกอบดวยสวนตางๆ ของขอมูล หากพิจารณาตามหลักการ
การออกแบบเว็บไซต ของ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) ที่ไดเสนอแนะวา ขอมูลหลักที่ควรบรรจุอยูใน
เว็บไซตประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับองคกร (About us)  2) รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product 
Information)  3) ขาวคราวความคืบหนาหรือการแถลงขาว (News / Press Release)  4) คําถามยอด
นิยม (Frequently Asked Question)  และ 5) ขอมูลในการติดตอ (Contact Information)  รวมถึงการ
ออกแบบการจัดหนาเว็บไวบริการเพื่อความสะดวกสําหรับผูเขาชมเว็บไซต คือ หนาหลัก (Home 
page) เปนจุด Link ไปยังแตละสวนหรือหนา (Web page) ที่มีเนื้อหาขอมูลลึกเขาไปอีกหลายระดับ  
พบวา การจัดรูปแบบเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีความครบถวนตามลักษณะดังกลาว  และเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ตามแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2541) ถึง
คุณลักษณะของสื่อใหม 3 ประการคือ (1) ลักษณะ Interactivity มีการตอบโตอยางฉับพลัน  (2) ผูใช
สารสามารถเลือกใชตามกาละเทศะที่ตนเองตองการไดมากขึ้น (3) มีการแบงแยกกันเปนสวนๆ 
(Web Page)  ความสามารถในการเก็บขาวสารไวไดดวย พบวา มี Interactivity โดยเฉพาะการ
โตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร รวมถึงการจัดใหผูชมเลือกใชตามความตองการ และการ
แบงเปนสวนๆ (Web Page) เว็บไซตพรรคประชาธิปตยนําเสนอ (Up Load) ไดครบทั้ง 3 ประการ  
 เมื่อพิจารณาในแงขององคประกอบของเว็บไซตที่ดีควรมีครบถวนใน 5 มิติ ตามแนวคดิ
ของ Ha and James (1988) ซ่ึงไดแบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. การ
เช่ือมตอ (Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication)  3. การเก็บ
รวบรวมขอมูล (Information Collection)  4.  ทางเลือก (Choice)  และ 5. ความสนุกสนาน 
(Playfulness)  ซ่ึงองคประกอบเว็บไซตพรรคประชาธิปตยที่ปรากฏ มีองคประกอบโครงสรางใน
กระบวนการสื่อสารทั้ง 5 ลักษณะ  จากการวิเคราะหพบวา การเชื่อมตอ (Connectedness) เว็บพรรค
ประชาธิปตยจัดทําลิงค (Link) อํานวยความสะดวกกับผูเขาชมผูเขาชมติดตอกับผูอ่ืนไดทั่วโลก   
รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) เว็บไซตพรรคประชาธิปตยเปดโอกาส
ใหเกิดปฏิบัติสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม
ได  อีกทั้งยังมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดทําลิงคใหผูเขาชมเว็บไซตกรอกขอมูลเพื่อสมัคร
สมาชิกเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับเขามาในเว็บไซตและสรางปฏิสัมพันธกันอีกดวย  ตลอดจนมีการ
จัดทําทางเลือก (Choice) ในการเขาชมโดยใหเลือกอานขอมูลภาคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แตใน
การศึกษาครั้งนี้พบวา ในดานความสนุกสนาน (Playfulness) อาทิ การจัดทําเพลงประกอบขณะเขา
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ชมเว็บไซตหรือการจัดทําภาพเคลื่อนไหว เว็บไซตพรรคประชาธิปตยไมเนนในสวนนี้ ทั้งอาจเปน
เพราะ พรรคประชาธิปตยเปนพรรคเกาแก มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศหลายสมัย 
ประกอบกับผูบริหารพรรคและสมาชิกพรรคสวนใหญมาจากสวนราชการเปนจํานวนมาก การ
ดําเนินกิจกรรมจึงมีความเปนทางการสูง ดังนั้นการเนนความสนุกสนานจึงไมปรากฏในเว็บไซต
ดวย  แตอยางไรก็ตาม เว็บไวตพรรคประชาธิปตยไดเนนในเรื่องความสนุกสนานไวในเว็บไซต
เสียงคนรุนใหมอยางเห็นไดชัด ยอมแสดงใหเห็นวา ในแงความสนุกสนานและไมเปนทางการของ
พรรคประชาธิปตยจัดแยกใหอยูในอีกเว็บไซตเครือขายของพรรค 

 ดานการนําเสนอเนื้อหา เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของพัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541)  
ขอมูลขาวสาร และสารสนเทศ ใน 3 ลักษณะ คือ (1) สารสนเทศในแงของสาร  (message)  ไดแก  
สัญลักษณ  (symbol)  ขอมูล (data)  และเนื้อหา (content)  ที่ใชในการสื่อสาร  (2) ผล (effect)  ของ
การสื่อสาร  คือ ส่ิงที่กอใหเกิดความรู  (knowledge)  ทัศนคติ  (attitude)  และพฤติกรรม  (behavior)  
ที่บุคคลไดรับจากสื่อ  และ (3) องคประกอบ  (function)  ของการสื่อสาร  หมายถึง   ขาว  (news)  
และขอเท็จจริงตางๆ  (facts)   ปอรบกับหากนําแนวคิดของ สมควร กวียะ (2539) มาพิจารณาจะ
ประกอบดวย คือ (1) ถายทอดขาวสาร และความรูทางการเมืองผานสื่อใหม (New Media)   (2) การ
จัดวาระขาวสาร (Agenda - Setting)  เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง (3) การเผยแพรปลูกฝงความเชื่อ
ทางการเมือง  (Propagation and Cultivation of Political Beliefs)  (4)  ก า รพั ฒน าท า ง ก า ร เ มื อ ง  
(Political Development)  จากการศึกษาพบวา ในแงของสาร ไดแก สัญลักษณ ขอมูล และเนื้อหา ที่
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยนําเสนอเพื่อถายทอดขาวสารทางการเมือง และการโนมนาวจูงใจหรือ
การปลูกฝงความเชื่อทางการเมือง (Propagation and Cultivation of Political Beliefs) มีผล (effect) 
อยูในระดับมาก แตผล (effect) ของการสื่อสารที่กอใหเกิดความรู (Knowledge) รวมถึงการให
ขาวสารที่เปนขอเท็จจริง (facts) พบวา ระดับการใหความรูทางการเมืองเว็บไซตพรรคประชาธิปตย
มีนอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วรา วัฒนาจตุรพร (2545)  ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของอินเทอรเน็ตในการสรางความตื่นตัวทางการเมืองและพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหา
ขาวสารการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง
ทั่วไป วันที่ 6 มกราคม 2544”   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
เกิดขึ้นบอยครั้ง ทําใหสถานการณทางการเมืองไมนิ่งและไมมีเสถียรภาพเพียงพอ การใหขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงตางๆ เปล่ียนงายแตยึดหลักยาก การนําเสนอเนื้อหาจึงเสี่ยงตอความคาดเคลื่อนของ
ขอมูล การทําหนาที่ของพรรคการเมืองในการใหความรูแกประชาชนดานการเมือง  อาจหลีกเล่ียง
การใหขอมูลในแงนี้ เพราะหากนําเสนอขอมูลท่ีไมชัดเจนที่อาจเกิดความผิดพลาดในภายหลังที่อาจ
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สงผล (effect) ตอความเชื่อถือและชื่อเสียงของพรรค ทั้งในแงสัญลักษณ  (symbol)  ขอมูล (data) 
และเนื้อหา (content)  ที่ใชในการสื่อสารทางการเมืองได 
 ดานการจัดวาระขาวสาร (Agenda Setting) บนเว็บไวตพรรคประชาธิปตย  จากการ
วิเคราะหตามแนวคิดของ Maxwell E. Mc Combs and Donald L. Show (1993) ที่เสนอแนวคิดเชิง
อธิบายวา อิทธิพลของสื่อมวลชนตอประชาชนดวยการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-Setting) คือ 
การใหความสําคัญตอเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ถาหากเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นถูก
นํามาเสนอใหเปนขาวที่สําคัญ และไดรับการนําเสนออยางตอเนื่อง เร่ืองหรือเหตุการณนั้นก็จะ
กลายเปนเรื่องสําคัญตอประชาชนไปดวย จากการศึกษาวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิดดังกลาวพบวา 
การจัดวาระขาวสารของพรรคประชาธิปตย มีการจัดวาระขาวสารโดยใหความสําคัญของขาวซึ่งมา
จากนโยบายพรรค ผูใหขาวเปนใครและมีตําแหนงอะไรในพรรคประชาธิปตย ซ่ึงสวนใหญจะให
ความสําคัญกับผูใหขาวหรือแหลงขาวที่มีตําแหนงในคณะกรรมการบริหารพรรค รองลงมาคือทีม
โฆษกพรรคประชาธิปตยที่ทําหนาที่จัดทําขาว การเผยแพรขาวสารจึงตองจัดทําเปนกระบวนการ 
คือ เปนนโยบายพรรค และใคร ตําแหนงอะไรเปนผูแถลงขาว ตัวอยางเชน การแถลงนโยบายของ
หัวหนาพรรคในฐานะหัวหนารัฐบาลเงาจะมีการนําเสนอบนเว็บไซตตามระเบียบของพรรค
ประชาธิปตย ซ่ึงถือเปนการจัดวาระขาวสารที่สําคัญอันดับแรก  ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดของ 
Maxwell E. Mc Combs and Donald L. Show   และหากมองในแงมุมหนึ่งของการจัดวาระขาวสาร
ตามหลักการนี้ คือ เมื่อมีการแถลงขาวของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในฐานะรัฐบาลเงาในชวงเวลา
ของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ที่คอยทําขาวทางการเมือง จะเปนผูจัดวาระ
ขาวสารสรางความสนใจของประชาชนอีกกระแสหนึ่ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ส่ือสารมวลชนจะ
เปนผูชวยในการจัดวาระขาวสารอีกกระแสหนึ่ง 
 การเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา ระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  
www.democrat.or.th กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม www.democratsociety.com ซ่ึงเปนอีกเว็บไซต
หนึ่งที่อยูในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  หากเปรียบเทียบรูปแบบตามแนวคิด ฐิตารัตน รัชตะวรรณ 
(2547) ที่กลาววา ในหนาแรก ควรมีสวนประกอบสําคัญๆ อยางครบถวนไดแก ตราสัญลักษณ  
(Logo)  เมนูหลัก (Link Menu) โฆษณา (Banner) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) พบวา ทั้งสอง
เว็บไซตมีสวนประกอบสําคัญทั้ง 4 สวนครบถวน แมวาสวนทาย (Page Footer) ของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย ไดใหขอมูลการติดตอกับ Web Master ที่สวนทายชัดเจน แตเว็บไซตเสียงคนรุนใหม
ปรากฏคําในสวนทายวา All site contents copyright 2007 โดยขอมูลสําหรับติดตอกับ Web Master 
อยูในสวนของเนื้อหา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เว็บไซตเสียงคนรุนใหมมีเปาหมายเพื่อติดตอกับสมาชิก
เปนหลัก ดังนั้นจึงไดใหความสําคัญในเรื่องการติดตอกับ Web Master เปนสวนหนึ่งของเนื้อหา  

DPU
DPU



 

 

104 

 
 เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางเนื้อหาระหวางเว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียง
คนรุนใหม ตามแนวคิดของ Ha and James (1988) ที่แบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติ
คือ 1. การเชื่อมตอ (Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication)  3. 
การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection)  4.  ทางเลือก (Choice)  และ 5. ความสนุกสนาน 
(Playfulness)  พบวา โครงสรางของทั้งสองเว็บไซตสวนใหญมีความคลายคลึงกันตามแนวคิดของ 
Ha and James ยกเวน การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) ในการติดตอส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกที่เมื่อเขาเว็บไซตพรรคประชาธิปตยผูเขาชมสามารถติดตอภายในเว็บไซตเอง
และยังสามารถติดตอกับผูอ่ืนไดทั่วโลก  แตเว็บไซตเสียงคนรุนใหมมีบริการการเชื่อมโยงไปยัง
ขอมูลภายในเว็บไซตเทานั้น ไมมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ   ซ่ึงอาจอธิบายไดวา เว็บไซต
เสียงคนรุนใหม จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมสมาชิกผานเว็บไซต และตองการชักชวนใหเปนสมาชกิพรรค
ในขณะเดียวกัน รวมทั้งเว็บไซตนี้ตองการติดตอปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกับบุคคลในพรรค
ประชาธิปตยหรือ Web Master  ดังนั้นจึงไมจําเปนตองจัดบริการ Link สูภายนอกก็เปนได   รวมทั้ง
ในแงทางเลือก (Choice) สําหรับอานขอมูลภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยจัดบริการเปนทางเลือกไว แตเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไมไดจัดบริการทางเลือกภาค
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนไปไดวา การติดตอส่ือสารกับสมาชิกที่เปนเยาวชนและคนไทยสวนใหญ เพื่อ
เปนชองทางแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสารพูดคุยระหวางสมาชิก  กับบุคคลในพรรค
ประชาธิปตย หรือ Web Master หรือระหวางสมาชิกดวยกันเอง จึงไมจําเปนตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร  จึงเปนเหตุผลที่เว็บไซตเสียงคนรุนใหมไมไดบริการนี้ไว 
 ในการเปรียบเทียบในสวนความสนุกสนาน (Playfulness) พบวา มีอยูใน เว็บไซตเสียง
คนรุนใหม แตเว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีความเปนทางการ ทั้งนี้เปนเพราะเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยเปนเว็บไซตที่มุงเนนใหขอมูลขาวสารของพรรค อาทิ ประวัติ นโยบาย ขอบังคับ 
ผลงานพรรค ฯลฯ ที่ตองสรางความนาเชื่อถือ การนําเสนอเนื้อหาจึงมีความเปนทางการ สวนการ
นําเสนออยางไมเปนทางและมีความสนุกสนาน ราเริง สดใส ถูกจัดใหอยูในเว็บไซตเสียงคนรุน
ใหมแทน 
 จากการเปรียบเทียบการนําเสนอเนื้อหา จาก 5 ประเด็น ตามแนวคิดของนักวิชาการที่
อางถึงในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก (1) ถายทอดขาวสารทางการเมือง (2) แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ 
และความคิดเห็น  (3) ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  (4) ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับ
รัฐบาล และ (5) การโนมนาวจูงใจ พบวา เว็บไซตพรรคประชาธิปตย กับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม มี
ความคลายคลึงกันในเรื่องตอไปนี้  
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 ในเรื่องการโนมนาวจูงใจอยูในระดับมากทั้งสองเว็บไซต  ทั้งนี้เนื่องมาจากทั้งสอง
เว็บไซตมีความตองการชักชวนใหสมัครสมาชิก จึงมีการนําเสนอขอมูลในการโนมนาวจูงใจ
ดวยกันทั้งสองเว็บจึงทําใหมีการเนนขอมูลในระดับที่มาก 
 ในขณะที่การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทั้งสอง
เว็บไซต ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหความรูแกประชาชนในชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
บอยครั้ง และเสถียรภาพที่ไมมั่นคง โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ทําหนาที่เปนพรรคฝายคาน ทําให
พรรคประชาธิปตย ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ีแนนอนได จึงหลีกเลี่ยงการนําเสนอที่ทําใหเกิด
ความเขาใจที่คาดเคลื่อน การใหความรูแกประชาชนทางดานการเมืองของทั้งสองเว็บไซตจึงอยูใน
ระดับนอย 
 ในดานความแตกตาง พบวา ในการถายทอดขาวสารทางการเมือง เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก เว็บไซตเสียงคนรุนใหมอยูในระดับนอยนั้น ความแตกตางที่
เกิดขึ้นอาจเปนเว็บไซตเสียงคนรุนใหมเปนเว็บไซตที่มีจุดมุงหมายการแสดงความคิดเห็น และการ
สนทนาพูดคุย ดังนั้นการถายทอดขาวสารทางการเมืองของเว็บไซตเสียงคนรุนใหมอยูในระดับนอย 
แตเว็บไซตพรรคประชาปตยมีจุดมุหมายเพื่อตองการถายทอดขาวสารทางการเมืองโดยเฉพาะ จึง
เปนปกติที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจะทําหนาที่ถายทอดขาวสารทางการเมืองอยูในระดับมาก 
 ในดานการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น พรรคประชาธิปตยมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก แตเว็บไซตเสียงคนรุนใหมมีระดับปานกลาง  ซ่ึงถือวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน เหตุที่
เปนเชนนี้เพราะทั้งสองเว็บไซตมีชองทางสําหรับแสดงทัศนะ ความคิดเห็น แตเว็บไซตเสียงคนรุน
ใหมมีการแสดงขอเท็จจริงนอยกวาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  ในขณะที่เว็บไซตเสียงคนรุนใหม
เนนการสนทนาพูดคุยมากกวาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย  จึงทําเว็บไซตทั้งสองมีระดับมากและปาน
กลางนั่นเอง  
 ดานการใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีคาเฉลี่ย
ระดับปานกลาง เว็บไซตเสียงคนรุนใหมอยูในระดับนอย  จากการศึกษาที่พบวา การชวยให
ประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ปานกลาง และนอย ทั้งนี้
เนื่องมาจากเนื้อหาสวนใหญของทั้งสองเว็บไซตมุงประชาสัมพันธขอมูลของพรรคเปนเชนนี้ 
 จากการเปรียบเทียบเว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหม มีขอสรุป
ที่เปนไปในทิศทางเชิงมาก  คือ การโนมนาวจูงใจ  สวนดานที่เว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับ
เว็บไซตเสียงคนรุนใหมไปในทิศทางเชิงนอย คือ  การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 ผลสรุปการวิจัยและการอภิปรายผลขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย และ
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  (1) การจัดทําเว็บไซตประเภทพรรคการเมือง ควรจัดทําโครงสรางอยาง
ครบถวนในทุกองคประกอบ ไดแก การเชื่อมตอ การสื่อสารระหวางกัน การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทางเลือก และความสนุกสนาน  จากการศึกษาครั้งพบวา เว็บไซตพรรคประชาธิปตย มุงเนนเฉพาะ
เนื้อหาเพื่อส่ือสารทางการเมืองเปนหลัก  ควรมีการสรางความสนใจในสวนของรูปแบบ โดยการ
จัดทําเว็บไซตในรูปแบบที่ผอนคลาย เชน ในสวนโฆษณา (Banner) ควรใชดวยภาพเคลื่อนไหว 
หรือใชสีสรรสดใสสําหรับพักสายตา  และควรจัดใหมีความบันเทิงโดยเฉพาะเสียงเพลงประกอบ
ในขณะอานเนื้อหาทางการเมือง ซ่ึงอาจทําเปน Choice เพื่อเลือกที่จะเปดเสียงหรือปดเสียงกรณีทีไ่ม
ตองการฟง    
 (2) เนื้อหาในเว็บไซตประเภทพรรคการเมือง ควรเพิ่มสัดสวนของการให
ขาวสารและความรูทางการเมืองแกประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม  เนื่องจากเปนหนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของพรรคการเมือง ที่ตองใหความรูและรวมพัฒนาการเมืองภาคประชาชนดวย เพราะ
จากการศึกษาพบวา เนื้อหาในเว็บไซตสวนใหญมุงประชาสัมพันธนโยบายและกิจกรรมของพรรค  
  (3) การจัดวาระขาวสาร  เนื่องจากเว็บไซตประเภทพรรคการเมือง สวนใหญ
เนนการนําเสนอเนื้อหาของพรรค แหลงขาวสวนใหญมาจากพรรคเปนหลัก  การจัดลําดับเปน
กระบวนการแบบสายการบังคับบัญชา คือ การจัดลําดับขาวตามตําแหนงของผูบริหารพรรค  ดังนั้น
การจัดวาระขาวสาร ควรจัดลําดับความสําคัญของขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาชน และควร
นําเสนอในรูปแบบที่ใชสีตัวอักษรหรือเพิ่มขนาดตัวอักษรที่ดึงดูดความสนใจ  และใชภาพ
เหตุการณจริงนอกเหนือจากรูปบุคคลเดี่ยวๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจเปนองคประกอบในการจัดวาระ
ขาวสารดวย 
 (4) การเปรียบเทียบรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาของสองเว็บไซตคือ 
www.democrat.or.th และ www.democratsociety.com ที่อยูในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ที่พบวา 
ควรเพิ่มชองทางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผานทางเว็บไซตทั้งสองใหมาก
ขึ้น เว็บไซตพรรคประชาธิปตยกับเว็บไซตเสียงคนรุนใหมไปในทิศทางเชิงนอย ในเรื่องการให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  ดังนั้นทั้งสองเว็บไซตจึง ควรจัดทําหรือเปดโอกาสใหมีการ
รับขอมูลโดยตรงหรือการสงขาวสารผานชองทางสื่อสารนี้เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
การเมือง ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนการพัฒนาทางการเมืองควบคูกันไป 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
  (1) ควรทําการศึกษาวิจัยการเปดรับขาวสารการทางการเมืองผานทางเว็บไซต
ของผูรับสาร รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบ เนื้อหา และการโตตอบ เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาเว็บไซตของพรรคการเมืองใหเปนที่นาสนใจผูรับชมมากยิ่งขึ้น 
  (2) เนื่องจากเว็บไซตพรรคการเมืองในประเทศไทยมีทั้งพรรคเกาแกและพรรค
การเมืองเกิดใหมจํานวนมาก จึงควรมีการทําการศึกษาวิจัยเว็บไซตของพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของพรรคการเมืองนั้นๆ ตอไป 
  (3) ควรทําการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบตางๆ เชน Clip 
Video, Video Conference ที่ใชผานเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบสื่อสารผานสื่อใหม เพื่อใชในการ
พัฒนาการสื่อสารทางการเมือง 

DPU
DPU



DPU
DPU



 109 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

กาญจนา  แกวเทพ.  (2541). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_________.  (2544). ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรสโปรดักส. 

ฐิตารัตน  รัชตะวรรณ.  (2547).  ออกแบบและสรางเว็บสวยดวยตนเอง.  นนทบุรี:  ไอดีซี. 

ธนพร  จินโต.  (2547).  ปลุกกระแส Creative บนเว็บไซต.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ เอส.พี.ซี. บุคส. 

ธวัชชัย  ศรีสุเทพ.  (2544).  คัมภีร Web Design.  กรุงเทพฯ:  โปรวิช่ัน. 

ปรมะ  สตะเวทิน.  (2539).  การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
ภาพพิมพ. 

ประเวศ  วะสี.  (2539).  การปฏิรูปทางการเมือง: ทางออกของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
หมอชาวบาน. 

พฤทธิสาณ ชุมพล. (2535).  ระบบการเมือง: ความรูเบื้องตน.  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พัชนี  เชยจรรยา และคณะ. (2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . 

สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  (2541).   การสื่อสารกับการเมือง.  (พิมพครั้งที่ 3).  กรุงเทพมหานคร: 
ประสิทธิ์ภัณฑ แอนด พร้ินติ้ง. 

 

บทความ 
 

ณัฐศักดิ์  โรจนพิเชษฐ.  (ตุลาคม 2545)  “ศูนยบริการลูกคาบนเว็บ”.  Business.com. :  หนา 111. 

นรินทร  นําเจริญ.  (ม.ค.-มิ.ย. 2546).  “ส่ือมวลชน-อินเทอรเน็ต การสื่อขาวและการเขียนขาวทาง
ดวนขอมูล” วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 1 หนา 94-111. 

DPU
DPU



 110 

วิทยานิพนธ 
 

เบญจวรรณ  นรสิงห.  (2539).  การนําเสนอและการคตัดเลือกภาพขาวในหนังสือพิมพรายวัน.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

ปราณี  พุมบางปา.  (2543).  การวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตวาไรตี้ในดานสังคมประกิต.  วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มลินี  สมภพเจริญ.  (2547).  อินเทอรเน็ตและสื่อมวลชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร
และส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

รติกร  กีรติบูรณะ.  (2549).  การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย:  กรณี 

ศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยระหวางการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 6 มกราคม 

2548.  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย. 

วรา  วัฒนาจตุรพร.  (2545).  ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอินเทอรเน็ตในการสรางความตื่นตัว

ทางการเมืองและพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหาขาวสารการเมืองและการมีสวนรวมทาง           

การเมืองบนอินเทอรเน็ต:  ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งท่ัวไปวันท่ี 6 มกราคม 2544 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศุจิกา  ดวงมณี.  (2539).  การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน World Wide Web ของส่ือมวลชนไทย.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, สํานักงาน. (2550).  ขอมูลพรรคการเมือง. สืบคนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2551. จาก http://www.egov.thaigov.net. 

 

 

DPU
DPU



 111 

ภาษาตางประเทศ 

Books 

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe, Ill: Free Press. 

Chafee.  (1975).  The Diffusion of Political Information: In Political Communication.  London: 
Sage Publications. 

Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Newbury Park, 
CA: Sage. 

McQuail, Dennis. (2005). McQuail’s. Reader in Mass Communication Theory (5th ed.)            
London:  Sage. 

Ole R. Holsti.  (1969).  Content Analysis for Social Sciences and Humanities.  Mass : Addison- 
Westley Publishing Co. 

Robert E. McGinn. (1991).  Science, Technology and Society.  Prentice Hall, Inc. 

Stephen Ward, Rachel Gibson, and Wainer Lusoli. (2005). Old Politics, New Media: Parliament, 
the Public and the Internet.   

 

DISSERTATIONS 

L. Ha and E. L. James, 1998. “Interactivity reexamined: A Baseline analysis of early business 
Web sites”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, volume 42, number 4,                    
pp. 457-474. 

Margarete Boos. (2003). “Attitude Change in Computer-Mediated Communication: Effects                

of Anonymity and Category Norms.” Group Processes & Inter-group Relations, Vol. 6, 
No. 4, 405-422 

Nalinee Joy Taveesin &  William J. Brown. (1 March 2006). “Asian Culture & Society; 
Communication Studies.” Asian Journal of Communication, Volume 16, pp.              
59-78. 

DPU
DPU



 112 

Stemler, Steve (21 May 2007). “An overview of content analysis.” Practical Assessment, 

Research & Evaluation, pp. 17. Retrieved.  
Stephen Ward, Rachel Gibson, and Wainer Lusoli. (5-7 April 2005). “Old Politics, New Media: 

Parliament, the Public and the Internet.”  Paper presented to the Political Studies 

Association Conference, University of Leeds. 

 

ELECTRONIC SOURCES 

 

John F. Cragan, Donald C. Shields. (1988) Understanding Communication Theory: The 
Communication Forces for Human Action. from http://www.abacon.com. 

John V. Pavlik. (1998). New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives. from 
http://www.abacon.com. 

Kedzie, Christopher. (1997). Communication and Democracy: Coincident Revolutions and              

the Emergent Dictators. Retrieved February 17, 2008 from http://www.rand.org/pubs/ 
rgs_dissertations/RGSD127/index.html# 

Klaus, Krippendorff. (1980) Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Retrieved 
February 18, 2008 from www.e-consultancy.com/web-usability. 

 

 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



DPU
DPU



 114 

ตารางบันทึก 
การวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาเว็บไซตพรรคประชาธปิตย 

ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาเนือ้หาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล
ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทราเวช 

ระดับการมุงใหความสําคัญของเนื้อหา 
การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต 

5 4 3 2 1 
1. ถายทอดขาวสารทางการเมือง      

(1) รายงานสถานการณทางการเมือง      

(2) แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล      

(3) เผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง      

2. แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น        

(1) เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

     

(2) นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และ
ผลงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 

     

(3) แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง      

3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง        

(1) ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป      

(2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง      

4. ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล      

(1) ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล      

(2) ช้ีใหเห็นผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศ
ของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช 

     

(3) โจมตีนโยบายรฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช      

5. การโนมนาวจูงใจ      

(1) โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแก
ประชาชน 

     

(2) มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อ
โอกาสทางการเลือกตั้งครั้งตอไป 

     

(3) ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิก
พรรคประชาธิปตย 
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แบบนําการสมัภาษณเจาะลึก 
 

การศึกษาเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย ในชวงเวลาการจัดตัง้รัฐบาลในสมยัของรัฐบาล
นายสมัคร  สนุทรเวช 

 
1. การกําหนดประเด็น  การเนนประเด็นปญหา  มีแบบแผนอยางไร  ใครเปนผูคัดเลือกประเด็น

ปญหา  และใครเปนผูนําเสนอ 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
2. การจัดวาระขาวสาร (Agenda - Setting) บน www.democrat.or.th มีการจัดลําดับอยางไร  

โดยเฉพาะในชวงเวลาสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  และมีการจัดรูปแบบอยางไรเพื่อ
สรางความสนใจ 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
3. ในชวงจัดตั้งรัฐบาลสมัย  นายสมัคร  สุนทรเวช  และการจัดตั้งรัฐบาลเงาของพรรค

ประชาธิปตย  มีใหความสําคัญตอการจัดวาระขาวสาร  และจํานวนเนื้อที่ขอมูลขาวสาร
หรือไม 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
4. การจัดวาระขาวสาร (Agenda – Setting) นั้น  มีการออกแบบ  การใชสี  การใหความสําคัญ           

กับขาวสาร  มีขั้นตอนหรือไมอยางไร  และใครเปนผูจัดวาระและผูออกแบบ 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
5. การจัดวาระขาวสาร (Agenda – Setting) มีผลตอความสนใจ  จํานวนผูเขาชม  การเพิ่มจํานวน

สมาชิกเว็บไซต  หรือสมาชิกพรรคหรือไม  โปรดอธิบาย 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
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ตารางบันทึก 
การเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต ระหวาง www.democrat.or.th กับ www.democratsociety.com

ของพรรคประชาธิปตย 
 

เนื้อหาบนเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
www. 

democrat.or.th 
www. 

democratsociety.com 

1. ถายทอดขาวสารทางการเมือง   

(1) รายงานสถานการณทางการเมือง   

(2) แจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล   

(3) เผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง   

2. แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น     

(1) เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  

(2) นําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงาน
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 

  

(3) แสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง   

3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง     

(1) ใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป   

(2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง   

4. ใหประชาชนมีอํานาจตอรองกับรัฐบาล   

(1) ช้ีชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล   

(2) ช้ีใหเห็นผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศของ
รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช 

  

(3) โจมตีนโยบายรฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช   

5. การโนมนาวจูงใจ   

(1) โนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแก
ประชาชน 

  

(2) มุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาส
ทางการเลือกตั้งครั้งตอไป 

  

(3) ชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการรายงานสถานการณทางการเมือง 
โปรดเกลาฯ ‘อภิสิทธ์ิ’ เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 1/3/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 

วันนี้(29 ก.พ.51) เม่ือเวลาประมาณ 09.00 น. ที่พรรคประชาธิปตย ไดมีการทําพิธีรับสนองพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯให นายอภิสทิธิ์ เวชชาชวีะ เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร โดยมี นายพิฑูรย 
พุมหิรัญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 

นายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย เปนผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร 

ในพิธีอันสําคัญครั้งนี้มีบรรดาแกนนําของพรรคประชาธิปตยเขารวมกันอยาง
คับคั่ง ทั้งกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนฯของพรรค 

ทั้งน้ีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการดังกลาวมีข้ึนที่หองประชุมชั้น 3 ของ
อาคารเสนีย ปราโมช ในทีท่ําการของพรรค 

ขณะที่ นายอภสิิทธ์ิ กลาวภายหลังรับพระบรมราชโองการฯ ย้าํวา “ผมขอ
ยืนยันวา จะปฏบิัติหนาที ่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ ตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย ทุกประการ ผมในฐานะผูนาํฝายคาน ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ประชาธปิตยทกุคน เราตระหนักดีวาบานเมืองของเราขณะนี้ยังอยูในสถานการณที่นาเปนหวง ไมวาจะเปน
ปญหาเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ” 

“เรามีความเชื่อวา การมีฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ที่เขมแข็ง ที่ปฏิบตัิหนาที่โดยยดึผลประโยชน
สวนรวมของประชาชนเปนใหญ เปนสวนสําคญัที่จะทาํใหบานเมืองของเราสวามารถทีฟ่นฝาวิกฤติตางๆ 
ไมวาเรื่องการเมือง หรือเรื่องเศรษฐกิจ ไปได” 

“ ดังนั้นผมและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน ทุกคนจะมุงมั่นใจการปฏบิัติหนาที ่เพ่ือใหการบรหิาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลอยูบนความถูกตอง อยูบนหลักความสจุริต และการยึดมั่นใจผลประโยชนของ
สวนรวม และจะไดใชชองทางของรัฐธรรมนูญ ที่เปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดปฏิบัติหนาที่
ในการตรวจสอบรัฐบาลอยางเต็มที ่เพ่ือรักษาปกปองผลประโยชนของประชาชน และเพ่ือทําใหประเทศ
ของเรานั้นสามารถที่จะผานวิกฤติและพัฒนากาวหนาตอไปได”นายอภิสทิธิ ์กลาว 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการแจงปญหาการบริหารงานของรัฐบาล 
 

'องอาจ' เรียกรองใหรัฐบาลใชสิทธ์ิโยกยายขาราชการอยางเปนธรรม  
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 24/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
24 ก.พ. 51 นายองอาจ คลามไพบูลย โฆษกพรรคประชาธิปตย กลาวถึงกรณีการโยกยาย คุณสนุัย 
มโนมัยอุดม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหพนจากตําแหนงอธิบดีไปดํารงตําแหนงอ่ืนนั้นวา ในสวนของ
พรรคประชาธิปตยเห็นวาการโยกยายขาราชการยอมเปนสิทธิข์องผูบริหารในกระทรวงนั้น ๆ และเปนสทิธิ
ของรัฐมนตรีหรอืขาราชการประจําตามลําดับชั้น ที่จะเปนผูพิจารณาโยกยายขาราชการที่เปนไปตาม
ระเบียบการบรหิารราชการพลเรือน  
 
“รัฐบาลมีสทิธิท์ี่จะโยกยาย มีสทิธิ์ทีจ่ะใชอํานาจโยกยายใครก็ได แตตองใชอํานาจนั้นอยางเปนธรรม ไม
ควรใชการโยกยายขาราชการเพื่อสนองตอบตอผลประโยชนทางการเมืองของใครคนใดคนหนึ่ง หรือไม
ควรใชการโยกยายขาราชการนั้น เพ่ือเอาขาราชการมาทําใหสิ่งถูกเปนผิด หรือทําใหสิ่งผิดเปนถูก” นาย
องอาจ กลาว 
 
 นอกจากนี้ นายองอาจยังมองวาการโยกยาย นายสุนัย มโนมัยอุดม อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดี
เอสไอ จะไมใชกรณีแรก และเปนกรณีสุดทาย โดยเชื่อวา  รัฐบาลชดุน้ีนาจะใชอํานาจโยกยายขาราชการ
อยางไมเปนธรรมอีก เพราะขาราชการหลายคนในชวงที่ผานมาไดทาํหนาที่ของความเปนขาราชการ
ประจําเพ่ือปกปองรักษาประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตัว แตการปกปองรักษาผลประโยชนโดยรวม
มากกวาสวนตนของใครคนใดคนหนึ่งนั้นไปกระทบตอผูมีอํานาจในอดตีในหลายครั้งหลายกรณีนั่นคือ
เหตุผลวากระบวนการในการโยกยายขาราชการประจํานับจากนี้ไป จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นกรณีนี้จงึ
เปนกรณีแรกของการเชือดไกใหลิงด ู เพ่ือจะใหขาราชการทีป่ฏิบัติหนาที่อยูในกระทรวง กรม กองตาง ๆ 
นั้นเกิดความหวาดผวาตอภยัทีอ่าจจะมาถึงตัวเองได หากไมทําตามคาํสั่งของผูมีอํานาจถึงแมวาคําสั่งนัน้
อาจจะเปนคําสัง่ที่ไมถูกตองชอบธรรมก็ตาม 
 
          พรอมกันนี้ โฆษกพรรคประชาธิปตย ยังเรียกรองรัฐบาลวา แมวารฐับาลจะมีอํานาจ มีสิทธ์ิในการ
โยกยายขาราชการ ก็ขอใหโยกยายดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชนของการบรหิารราชการแผนดินอยาง
แทจริง อยาใชการโยกยายขาราชการเพื่อเซนสังเวย อํานาจที่ตวัเองมีอยู เพ่ือเชือดไกใหลิงดู หรือเพ่ือนาํ
ขาราชการทีถู่กยายเขามาแทนที ่ ทําประโยชนใหกับตนเองและพวกพองของตนเองและพวกพองของผูมี
อํานาจเทานั้น 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานเผยแพรแนวคิดการวิเคราะหทางการเมือง 
 

รมว.คลังเงา’ เตือน รัฐบาลมาตรการภาษี แกปญหาเศรษฐกิจไมถูกจุด 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 5/3/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

วันนี้(5 มี.ค.51) นายกรณ จาติกวนิช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย ในฐานะรฐัมนตรีคลังเงา กลาวถึง
แผนฟนฟูเศรษฐกิจดวยการลดภาษ ีของรัฐบาลที่ประกาศออกมา วานนี้ โดยมองวา มาตรการที่ออกมา 
ยังไมรอบดาน เปนเพียงการชวยประชาชนเฉพาะกลุมทีม่ีรายไดปานกลางถึงสูง แตไมมผีลโดยตรงตอ
ประชาชนที่มีรายไดต่ํา ที่กําลังเดือดรอนทีส่ดุ จากสภาวะคาครองชีพสูง รวมถึงมาตรการกระตุนเงินออม
จะสงผลลดการบริโภค ซึ่งสวนทางกับเปาหมายการกระตุนเศรษฐกิจ 

นายกรณ รับุวา โดยธรรมชาตปิระชาชนจะบรโิภคดวยเงินทีม่ีในกระเปา ไมใชเพราะเงินทีค่าดวาจะมใีน
อนาคตจากการหักคาลดหยอนที่เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีหากรัฐบาลเสียรายได 40,000 ลานบาทจริง เชื่อไดวาสวนที่
จะกลับเขามาสูระบบหมุนเวยีนนั้นจะนอยกวานั้นแนนอน และประชาชนที่มรีายไดต่าํ และคาครองชีพสูง 
จะไมมีสวนไดประโยชนจากนโยบายนี ้

นายกรณ กลาววา พรรคประชาธิปตยอยากเสนอใหรัฐบาลพจิารณาขอเพิ่มงบประมาณดวยวิธีการใชเงิน
ของรัฐที่จะสงผลตอการเพิ่มกําลังซื้อใหประชาชน โดยเฉพาะกลุมที่เดือดรอนมากทีสุ่ด คือการเพิ่ม
งบประมาณกลางป 

นายกรณ กลาวเสริมวา ในหลกัการตนสนบัสนุนใหรฐับาลออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
เศรษฐกิจไทยยังคงมคีวามเสีย่งจากปจจยัภายนอกอยู แตจากการพิจารณาในรายละเอียดของมาตร การ
แลวยังไมแนใจวาจะสงผลใหเกิดการบริโภคที่เพ่ิมข้ึนจริง เน่ือง จากกลุมคนที่ไดรับประโยชนจาก
มาตรการโดยสวนใหญจะเปน กลุมที่มรีายไดปานกลางถึงสูง ซึ่งกลุมคนเหลานี้เมื่อไดเงินเพ่ิมข้ึนจะนําเงิน
ที่ไดไปออมมากกวากลุมคนทีม่ีรายไดนอย 

"ชุดของมาตรการเพื่อเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนนั้นออกจะขัดกันในเชิงนโยบาย เน่ืองจากในดานหนึ่งมี
การสนับสนุนใหเกิดการบริโภคโดยการยกเวนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาในสวน 1.5 แสนบาทแรกตอป แต
ในสวนของมาตรการที่เหลือกลับเปนมาตรการทีส่นับสนุนใหคนที่มรีายไดสงูอยูแลวออมเพิ่มข้ึน ซึ่งการนํา
เงินกลับเขากระเปาของกลุมชนชั้นกลางและสูงนั้นอาจจะไมกอใหเกิดการบริโภคอยางแทจริง เพราะกลุม
คนเหลานี้จะนําเงินที่ไดเพ่ิมข้ึนไปออม ซึ่งคนที่ไดรับประโยชนจะเปนบริษัทประกัน โบรกเกอร แตสําหรบั
คนทีร่ายไดนอยที่ไดรับผลกระทบจากคาครองชีพสูงกลับไมไดอะไรเทาไหร เพราะกลุมคนเหลานี้มรีายได
ที่ไมถึงเกณฑที่เสยีภาษีอยูแลว" 

อยางไรก็ตาม ในสวนของมาตรการที่สนับสนนุใหเกิดการลง ทุนของนิติบุคคลและเอสเอ็มอีตนเห็นดวยวา
จะกระตุนใหเกิดการลงทุนขึ้นจริง และเปนมาตรการทีด่ีทีค่วรสนับสนุนใหเกิดข้ึนในสถานการณเศรษฐกิจ
เชนนี้ 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 

ปชป. เรียกรองรัฐบาลเรงกําหนดมาตรการแกปญหาของราคาแพงใหชัดเจน 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 24/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
24 กพ.51 นายองอาจ คลามไพบูลย โฆษกพรรคประชาธปิตย แถลงขาววา ในสวนของพรรค
ประชาธปิตยตองการจะเรียกรองใหรัฐบาลใหความสนใจปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 
โดยเฉพาะปญหาเศรษฐกจิชาวบานในระดับรากหญา ซึ่งเก่ียวของกับขาวของราคาแพง โดยตองการให
รัฐบาลชี้แจงถึงมาตรการทีช่ัดเจนในการแกปญหาของมีราคาแพง เพราะนับตั้งแตมีการแถลงนโยบาย
จนกระทั่งถึงขณะนี้ยังไมเห็นมาตรการทีช่ัดเจนในการที่จะสรางความมั่นใจใหกับพ่ีนองประชาชนวารฐับาล
จะมีมาตรการหรือมีวิธีการในการแกไขปญหาเรื่องของแพงอยางไร 
 
 นายองอาจกลาววา แมรัฐบาลจะพดูเรื่องนีบ้าง แตเปนการพูดกวาง ๆ ไมสามารถเห็นไดชดัเจนวามี
แนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ในขณะที่ในความเปนจริงของในทองตลาดไมวาจะเปนสินคาอุปโภค 
บริโภค ลวนแลวแตขยับตัวข้ึนราคาไปเกือบทุกรายการ ฉะนั้นความเดือดรอนของพี่นองประชาชนใน
ขณะน้ีนั้นตองถอืวาเปนความเดือดรอนที่คอนขางมาก และเปนความเดือดรอนเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปที่
ผานมา โดยพรรคประชาธิปตยไดเคยนําเสนอตัวเลขของการเขยิบข้ึนราคาในชวงของการอภิปรายแถลง
นโยบายของรฐับาลไปแลว และหวังวาหลังจากการแถลงนโยบายไปแลวจะไดเห็นมาตรการทีช่ัดเจนใน
เรื่องนี้แตปรากฎวายังไมสามารถที่จะมองเห็นมาตรการทีช่ัดเจนในเรื่องนี ้
 
 นายองอาจจึงเรียกรองใหรัฐบาลกําหนดมาตรการที่ชดัเจน วิธีการในการแกไขเรื่องสนิคาราคาแพงให
ประชาชนเกิดความมั่นใจไดวา รัฐบาลมคีวามสามารถอยางแทจริงในการที่จะแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการนําเสนอนโยบาย โครงการ แผนงาน และผลงานทางการเมือง  
 

‘ปชป.’ ประชุม ส.ส.เตรียม อภิปรายพิจารณา ‘นโยบายรัฐบาล’  
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 15/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
 

วันนี้(15 ก.พ. 51) นายองอาจ คลามไพบูลย โฆษกพรรค
ประชาธปิตย แถลงผลการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคประชาธิปตย วาวันนี้พรรคประชาธิปตยไดประชุม ส.ส.
ของพรรค เพ่ือเตรียมการทีจ่ะฟงการแถลงนโยบายรัฐบาล ซึง่
ในสวนของส.ส.ก็ไดมีการประชุมรวมกับรัฐบาล และสภานิติ
บัญญัตแิหงชาติ จากการแบงเวลาในการประชุมทั้งหมด 36 
ชั่วโมง วันละ 12 ชั่วโมงไมรวมถึงเวลาของนายกรัฐมนตรี และ
นายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธปิตย ซึ่งสามารถ
อภิปรายไดไมจาํกัดเวลา โดยทางสวนของพรรคประชาธิปตย 
ซึ่งเปนพรรคฝายคานไดเวลา 13 ชั่วโมง ซึ่งในการประชุมวันนี้

ก็ไดหารือถึงการจัดสรรเวลา ขณะนี้ไดมีผูสนใจเสนอตัว ที่จะอภิปรายในการพิจารณาแถลงนโยบาย
รัฐบาลประมาณ 90 คน  

จากการพิจารณาของที่ประชมุมีความเห็นวามีเรื่องสําคญัแบงไดเปน 2 สวน คือ 1.เรื่องที่เก่ียวของกับ
นโยบายเรงดวน ที่ตองดาํเนินการในปแรก ซึง่มีทั้งหมด 19 เรื่อง 2.นโยบายที่จะดําเนินการใน 4 ปของ
รัฐบาลชุดน้ี ทั้งหมด 7 หมวด ซึ่งในสวนนี้พรรคอยากเรียกรองใหสภาฯไดพิจารณาเปนหมวดๆ เพ่ือที่จะให
รัฐบาล หรือรฐัมนตรี เขารับฟงอยางเปนระบบ และสมารถทีจ่ะชี้แจงในแตละหมวดได เพราะในแตละ
หมวดมสีวนเกีย่วของกับงานในหลายกระทรวง 

หากพิจารณาตามรายกระทรวง หรือตามรายนโยบาย ก็จะไมสามารถอภิปราย หรือพิจารณาไดครอบคลมุ 
หรือเปนระบบได เพราะฉะนั้นพรรคเห็นวาเพ่ือประโยชน ของประชาชน และรัฐบาล ทีจ่ะไดมีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานแสดงความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง 
 

‘ถาวร’ เตือน นายกฯ สงสัญญาณผิดมหันต ปกครองประเทศตองใชหลักนิติรัฐ ไมใชปลอยใหฆากันเอง 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 23/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
23 กพ.51 จากการที่นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ออกมาแสดงความคิดเห็นผานสื่อเปนที่แพรหลายวา 
หากผูคายาเสพติดจะตายอีก 3 – 4 พันก็ไมเปนไร และที่มีการตายกันนั้นเกิดจากการที่ผูคายาเสพติดฆา
กันเอง นั้น นายถาวร เสนเนียม รมช.(เงา) กระทรวงมหาดไทย พรรคประชาธิปตย ใหสัมภาษณวา คนเปน
รัฐบาลนั้นเปนคนที่รักษากฎหมายทําใหบานเมืองศักดิ์สิทธิ์ ดวยกฎหมาย เราปกครองประเทศไทยโดย
หลักนิติรัฐ ดังนั้นเมื่อรูวาใครคายาเสพติดตองไปจับมาขังคุก หรือใหศาลลงโทษประหารชีวิต ไมใชปลอย
ใหมีการใชอํานาจมืดฆากันเอง  
 
 “หากนายกฯ สมัครมีนโยบายเชนนี้ ตอไปนี้บานเมืองก็ไมตองมีกฎหมาย ไมตองมีตํารวจ ไมตองมีอัยการ
และไมตองมีศาล ใครทําผิดกันก็ฆากันเองเลย พูดอยางนี้เปนการแกตัวไปน้ําขุน ๆ ซึ่งทุกคนทราบวาอะไร
เกิดข้ึนในบานเมือง ฉะนั้นการที่ทานนายกฯ สมัคร พูดน้ัน ขอย้ําอีกทีวา ทานกําลังเอาบานเมืองเขาสูยุค
มืด เพราะเหตุวาคนที่เปนโจร เปนคนราย เปนคนคายาเสพติดหรือไมคาก็ดี เม่ือมีการทะเลาะเบาะแวงกัน
ก็จะใชวิธีการฆากันเอง โดยอางวาผูตายเปนผูคายาเสพติด โยนบาป โยนความผิดใหกับผูตาย ไปเสียทุก
เรื่อง” นายถาวรกลาว 
 
นายถาวรยังกลาวตอไปอีกวา หากนายกฯ สมัคร ซึ่งจบนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สอนลูก
ศิษย ลูกหาใหยึดกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ หรือแมแตจะมีนโยบายที่ดีทุกเรื่องไมวาจะ
เปนเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสังคม เรื่องการเกษตร แมแตเรื่องยาเสพติดก็ตองอยูภายใตกฎหมาย  
 
 “ทานพูดอยางนี้ พูดเหมือนอยางกับคนที่ไมมีจิตสํานึกของการปกครองที่ใชหลักนิติรัฐ ก็ขอย้ําอีกครั้ง
หนึ่งวา ทานสงสัญญาณผิดอยางมหันต ก็ขอใหกลับวิธีคิด กลับวิธีการทํางานเสียใหม มิเชนนั้นแลวจะเกิด
กลียุคที่มีการอางกัน แลวก็ฆากันโดยที่คนที่ตายไมใชเปนผูคาเสพติดตองตายอีกเยอะ หรือแมแตผูคา
ยาเสพติดก็ไมใชวาจะใหฆากันเองได ตองใชวิธีการจัดการดวยกฎหมายเทานั้น” นายถาวร 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการใหความรูดานการเมืองแกประชาชนทั่วไป 
 
ความเห็น ‘รมว.คลังเงา’ กับการยกเลิกมาตรการ30 %ของ ธปท. 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 1/3/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 

วันนี้(1 ก.พ.51 )นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงา กลาวถึงกรณีที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยยกเลิกมาตรการ 30 % วาพรรคเห็นดวยกับการยกเลิกมาตรการนี้ และไดเสนอให ธปท.
พิจารณายกเลิกมาตรการมาตั้งแตแรก เม่ือ ธปท พิจารณาวาเหมาะสมแลวที่จะยกเลิกมาตรการ เราก็
พรอมจะสนับสนุนการตัดสินใจของ ธปท.  

ตอขอถามที่วา การยกเลิกมาตรการจะมีผลอยางไรกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือไมนั้น 

นายกรณ กลาววา อัตราแลกเปลี่ยน USD มีแนวโนมจะออนคาลง เม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืน สืบเนื่องจาก
ปญหาตลาดเงินของสหรัฐอเมริกา และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ซึ่งยังมีแนวโนมตองปรับลดลงอยาง
ตอเนื่อง เพราะฉะน้ันเมื่อเทียบกับ USD เงินบาทมีโอกาสแข็งคาข้ึนโดยธรรมชาติ ไมเก่ียวของกับ
มาตรการสํารอง 30% แตอยางใด 

หากมีการเก็งกําไรโดยทุนตางชาติ ธปท.ยอมใชมาตรการอ่ืนไดที่จะแทรกแซง เพ่ือไมใหมีความผันผวน
เกินควร รวมถึงมาตรการ fully hedge เพ่ือแทรกแซงโดยตรง 

ตอขอถามที่วา รัฐบาลควรมีนโยบายอยางใดกับอัตราแลกเปลี่ยน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงา กลาวตอบวา รัฐบาลไมควรพยายามกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพราะ
ทําไมได และไมสามารถกําหนดอัตราที่ถูกตองได แตรัฐบาลนี้ควรผลักดันนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลตอ
การสรางความสมดุลใหกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม คือ การเสริมสรางกําลังซื้อภายในประเทศและการ
สงเสริมใหมีการลงทุน เม่ือมีการผลักดันไปเคลื่อนเศรษฐกิจใหมีความสมดุล อัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีความ
สมดุลดวยเชนเดียวกัน 

ตอคําถามที่วา การตัดสินใจของ ธปท. ครั้งนี้เปนเพราะมีการเมืองกดดันหรือไม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเงา กลาวตอบวา การกดดัน โดยรัฐบาลตอธนาคารกลาง เปนเรื่องปกติในทุกประเทศ
ประชาธิปไตย และบางประเทศที่มีระบบธนาคารกลางที่มีความอิสระ แตสุดทายธนาคารกลางก็เปนผูมี
อํานาจตัดสินใจ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไมไดเปนการตัดสินใจของใครอื่นนอกจากของธปท.เอง 
ถาธปท.ยังมีความเชื่อวาการยกเลิกมาตรการ 30% จะสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจไทย ธปท. ก็มีหนาที่ที่
จะยืนหยัดในจุดยืนของตนเอง ไมวาจะมีแรงกดดันหรือไม 

และตอคําถามที่วา การตัดสินใจของ ธปท. สอดคลองกับการกลับไทยของพ.ต.ท.ทักษิณ โดยบังเอิญ
หรือมีนัยอยูหรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงากลาววา คาดวาไมบังเอิญและคงมีนัยยะทาง
การเมืองที่ตองการจะทราบวา พ.ต.ท.ทักษิณ เปนผูกลับมาแกปญหา ซึ่งถาเปนเชนนั้นและเกิดความ
เสียหายธนาคารแหงประเทศไทยแบะกระทรวงการคลังก็ตองรับผิดชอบ 

ประชาธิปปตยมีความเห็นเพ่ิมเติมวาเหตุผลที่ธนาคารแหงประเทศไทยอางสนับสนุนการตัดสินใจยกเลิก
มาตรการดูเหมือนไมสอดคลองกับจุดยืนของธนาคารแหงผระเทศไทยกอนหนานี้ 

ในภาพรวมตองยอมรับวา ระดับความเชื่อมั่นที่มีในธนาคารแหงประเทศไทยไดรับทราบตั้งแตการนําเสนอ
จนถึงวิธีการยกเลิกมาตรการ 30% 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
 
ชาวลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เย่ียมพรรคประชาธิปตย 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 11/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
วานนี้(12 ก.พ.51) ชาวเทศบาลตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมพรรค
ประชาธิปตย  เขาพบ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ในฐานะนายกรัฐมนตรีเงา และ
คณะรัฐมนตรีเงา เพ่ือใหกําลังใจ ในการติดตามการทํางานของรัฐบาล และใหเห็นวาการตั้งครม.เงา ทําให
ชาวบานมีความมั่นใจในระบบการตรวจสอบ เพราะถือวาเปนการทํางานทางดานการตรวจสอบรูปแบบใหม
ของการเมืองไทย 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการชี้ชวนใหประชาชนใชอํานาจตอรองกับรัฐบาล 
 

'สาทิตย' ทวงสัญญา แทนประชาชน จ้ี รัฐบาลเรงแกปญหา 'ปากทอง - ของแพง'  
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 19/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 

วันนี้(19 ก.พ.51)นายสาทิตย วงศหนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปตย กลาวอภิปรายถึงเรื่องปญหา
ของแพงวา ขณะนี้ประชาชนประสบปญหาราคาสินคาแพง แตรัฐบาลเขยีนเรื่องนี้ไวเปนนโยบายกวาง ๆ
เพียงสองขอที่เปนนามธรรม จนเกิดคําถามวาจะทาํไดอยางไรและเมื่อไร และการที่ใชเวลาถึง 1 ปในการ
แกปญหานั้นถอืวานานเกินไป และยังไมรูวาจะเสรจ็เมื่อไหร ขณะที่บางเรื่องที่รัฐบาลสมควรจะพดูถึงอยาง
เรื่องการแกไขกฎระเบียบเรื่องการคาอยางเปนธรรม แตไมมีการควบคมุการผูกขาดราคาสินคาเพราะมี
ความเกรงใจธุรกิจโทรคมนาคมขนาดใหญและธุรกิจภาคเกษตรขนาดใหญ กลับไมมีความชัดเจน 

นายสาทติย กลาววา ขอเรียกรองใหกระทรวงพาณิชยออกมาประกาศใหความชัดเจนเรื่องสินคาควบคุมทัง้ 
33 ตัววาจะปรบัลดราคาลงเมือ่ไหร และพรรคประชาธิปตยจะตดิตามเรื่องนี้อยางใกลชดิ วาจะทําไดจรงิ
หรือทาํไดเพียงแคจติวทิยา และอยาใชวิธีการตลาดเลนกลที่ไมลดราคา แตกลับลดปริมาณแทน รวมถงึ
ทฤษฎีเศษสตางค ที่นายกฯบอกวาจะแกไขปญหาเศรษฐกิจได นั้นเปนเรื่องที่นายกฯเสนอบนเวทีปราศรยั
มาเปนสิบๆปแลว ตนไมอยากรูวาแปลวาอะไรแตอยากรูวาเมื่อไหรจะทําไดสําเร็จ 

“นายกรัฐมนตรชีิมไปบนไปยังพอทน แตถาบนไปแลวไมทาํอะไรประชาชนทนไมได วันนี้นายกฯรัฐมนตรี
กินขาวแกง คณะรัฐมนตรีก็ทาํทาวาจะกินขาวแกงตามดวย สวนมื้ออ่ืนผมไมรู แตอยากใหชาวบานที่กิน
ขาวแกงทั่วไป ไดกินของถูก และอยากรูวาเมื่อไหรทีแ่มบานตื่นมาจะเจอของถูก มีรายไดเพ่ิมข้ึน ซึ่งขอให
ทําใหสําเร็จ” นายสาทติยกลาว 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการชี้ใหเห็นผลดีผลเสียจากการบริหารประเทศของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช 
 

'กรณ' เผย นโยบายเศรษฐกิจ.รัฐสับสน ไมมีเปาหมายการพัฒนาชัดเจน 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 18/2/2551 

  ขาวพรรค/
การเมือง   

 

วันนี้ (18ก.พ.51) นายกรณ จาติกวณิช รองเลขาธิการพรรคประชาธปิตย กลาววา ถาดูจากนโยบายของ
รัฐบาล 12 ขอแรก เปนเรื่องเศรษฐกิจโดยตรง และจะเนนนโยบายตามที่ไดปราศรยัหาเสยีงไว แตปญหา
คือกําหนดทิศทางอยางไร ซึง่ไมเหมือนจีนที่จะเปนศนูยกลางโรงงานของโลก อินเดีย หวังเปนศูนยกลาง
ความรูโลก แมแตสิงคโปรก็จะเปนศูนยกลางการเงินของโลก แตของเรามองไมเห็น หากหวังใหมีการ
ลงทุนตอเนื่องจริงๆ ก็ตองมีความชดัเจน แตรัฐบาลกลับไมมีการระบวุาจะผลักดันเรื่องใด เน่ืองจากเห็นวา
นโยบายที่รฐับาลนําเสนอมชีองโหวเยอะ เมกกะโปรเจ็กตก็มีปญหา ที่รัฐบาลเสนอโครงการก็ไมตรงกับ
รัฐบาลที่แลว รถไฟฟาหลายสายก็เหมือนกับไปรื้อใหมหมด เง่ือนไขที่วาจะแลวเสร็จใน 3 ปยิ่งแลวใหญ 
เพราะตองกลับไปศึกษาเพ่ิมเติมใชเงิน 6 พันลานบาท  

"รัฐบาลที่แลวก็ไดเริ่มเรื่องรถไฟฟาแลว แตรัฐบาลชุดนี้กลับมาเริ่มศึกษาใหมอีก รื้อทุกสายก็เปนปญหา 
รัฐบาลตองตอบประชาชนใหไดวาทําไมตองทําอยางนั้น เพราะแตละเสนทางตองจางที่ปรกึษาใชเงินถึง 6 
พันลาน ทําใหความเชื่อมั่นในการแถลงนโยบายแทนทีจ่ะเชือ่มั่น ก็ยิ่งสับสน" นายกรณ กลาว  

สวนเรื่องการยกเลิกมาตรการกันเงินสํารอง 30 เปอรเซ็นตนั้น นายกรณ กลาววา ที่นาเปนหวงคือมี
ผลกระทบตอความเชื่อมั่น เพราะภาวะในการเปนผูนําในแงการตดัสินใจเปนตัวบั่นทอนความเชื่อมั่น 
เน่ืองจากจุดยืนรัฐบาลก็มแีตแรกแลววาจะผลักดันเรื่องนี้ใน 2 เดือนยิ่งเปนการสรางความเสยีหาย เพราะ
คนในวงการก็เขาใจแลววาขอมูลมีแลว แตทีช่ะลอนั้นหวังผลอะไร สําหรับการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนัน้ 
พรรคประชาธิปตยจะมีผูอภิปราย 50 คน โดยตนจะอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจไมเกิน 20 นาที ก็ตองเลือก
เรื่อง เพราะมีผูอภิปรายหลายคนทั้ง ส.ส.ฝายคาน สนช 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการโจมตีนโยบายรัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช 
 

'กรณ' อภิปรายนโยบายรัฐบาล ไรมาตรการหารายได 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 18/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 

วันนี้(18 ก.พ.51) นายกรณ จติกวณิช รฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงา พรรคประชาธิปตย อภิปรายใน
แถลงนโยบายตอรัฐสภาวา ระดับความเชื่อมัน่ของนักลงทุนที่มีตอรัฐบาลลดลง เน่ืองจาก 1.วิสยัทศันที่
รัฐบาลนาํเสนอขาดความขัดเจนหรือทศิทางทีค่วรจะเปนในเชงิยุทธศาสตร 2.ขาดเอกภาพในการบริหาร 
จัดการของพรรครวมรัฐบาลและผูนํารัฐบาล เชน กรณีพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาเคยหาเสียงว จะลด
รายจายของประชาชนลง 4 เทา แตในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลกลับไมมีการพูดถึงเรื่องดังกลาว 3.
ภาวะความเปนผูนําของผูนําทมีเศรษฐกิจ ซึ่งกอนหนานี้รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเคยตั้งใจยกเลิก
มาตรการกันเงินสํารอง 30% แตขณะน้ีกลับเลื่อนออกไปอีก 2 เดือน จึงกระทบตอโอกาสการฟนตวัของ
คุณภาพเศรษฐกิจ ดังนั้น รมว.คลังตองกลาตัดสินใจ และ 4.ความเหมาะสมของเมกะโปรเจ็คต มี
เจาหนาทีร่ัฐออกมาบอกวาเพียงคาการศึกษาโครงการรถไฟฟา 9 สาย สูงถงึ 6,000 ลานบาท ยังไมรวม
เวลาทีส่ัญญากับประชาชน 3 ป 'ผมไดรวมมูลคาของโครงการทั้งหมด 882 ลานลานบาท ขณะที่การ
ลงทุนออกพันธบัตร 5 แสนลานบาท' นายกรณกลาว 

นอกจากนี้ นายกรณ กลาวเพิ่มเติมวา รฐับาลควรตอบคาํถามวา รัฐตั้งใจทาํแตละโครงการจริงหรือไม 
จัดลําดับความสําคญัของแตละโครงการ กําหนดวิธีการใชแหลงทุนที่ชดัเจน และวิธีการกูยมืเงิน อยางไรก็
ตาม เห็นวารัฐบาลเจตนาใชเงินมาก แตไมปรากฎมาตรการหารายได หากจะขึ้นอัตราภาษีของประชาชนก็
เปนเรื่องยาก เน่ืองจากขณะนี้คนแบกรับภาษมีากอยูแลว 

DPU
DPU



 129 

ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการโนมนาว/ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองแกประชาชน 
 
บรรยากาศประชุมครม.เงา เปนไปอยางเขมขน 
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 11/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 

บรรยากาศประชุม ครม.เงา ของพรรคประชาธิปตยวันนี้(11ก.พ.51)เปนไปอยางเขมขน มีผูรวมประชุมครบ
ทุกตําแหนง  นําโดยนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ในฐานะ นายกรัฐมนตรีเงา โดย
วาระการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการทํางาน และลําดับความสําคัญของปญหาทีร่ัฐบาลควรเรง
แกไข   ซึ่งในที่ประชุมมีการแสดงความเห็นของ รัฐมนตรีเงา ที่รับผิดชอบแตละกระทรวง อยางกวางขวาง 

การประชุมคณะรฐัมนตรีเงา ถอืวาเปนการทํางานการตรวจสอบทางการเมืองแบบใหม  จึงมีสื่อมวลชนให
ความสนใจติดตามสถานการณอยางใกลชดิ 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานการมุงประชาสัมพันธภาพลักษณของพรรคเพื่อโอกาสทางการเลือกต้ังครั้งตอไป 
 

'ครม.' เงา เตรียมเสนอวาระ 99วัน ตอครม.จริง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาเรงดวน  
ทีมโฆษกพรรคประชาธิปตย - 11/2/2551 

  ขาวพรรค/การเมือง   

 
 

วันนี้ (11 ก.พ.51) คณะรฐัมนตรีเงาของพรรคประชาธิปตย นําโดยนาย อภสิิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรีเงา หัวหนาพรรคประชาธปิตย ซึ่งมีรัฐมนตรีเงาทั้งคณะเขาประชมุกัน
อยางพรอมเพียง โดยใชประชมุกวา 3 ชั่วโมง ทั้งน้ีนายอภิสทิธิ์ ไดแถลงวา การประชุม
นัดแรกเพื่อเปนการกําหนดแนวทางการทํางานของฝายคานใหเปนไปอยางมีระบบมคีวาม
ครอบคลุม รวมทั้งทาํใหการเมอืงมีพัฒนาการ นอกจากนี้ประชาชนและประเทศชาตจิะได

ประโยชนอยางสูงสดุจากการทํางานที่จริงจังของทุกฝาย ซึง่ยืนยันวาการทาํงานของครม.เงาไมเหมือนกับ
การทํางานของครม.จริง โดยจะทําหนาที่เฉพาะตรวจสอบติดตามและเสนอแนะการทาํงานเทานั้น และจะ
ไมมีปญหาเรื่องความซ้าํซอนกับองคกรอ่ืนๆ โดยเฉพาะการทํางานของกรรมาธิการ เน่ืองจากเปนกลไก
ของสภา และส.ว. 

นายอภสิิทธ์ิกลาววาในที่ประชมุไดมีการใหทกุคนรับขอมูลทีจ่ะเปนประโยชนตอการทาํงานในเบื้องตน คือ 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 51 โดยจําแนกเปนรายกระทรวง รายจังหวัด เพ่ือใหติดตามผลงาน
ตางๆทีร่ัฐบาลชุดที่แลวไดทําไว รวมถึงรัฐบาลชุดน้ี นอกจากนี้ยังมีการแจกรายชื่อกฎหมายทีย่ังคางอยูใน
สภานติิบัญญัตแิหงชาต ิเพ่ือดูวามีรางใดที่พรรคเห็นวาควรจะผลักดันตอไป หรือไมควรสานตอไป เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนดจุดยืนของพรรค 

นายกรัฐมนตรีเงากลาววา นอกจากนี้ยังไดกําหนดแนวทางการทาํงานเบื้องตน โดยจะมีการประชุมทุกวัน
พฤหสับดี เวลา 08.30-11.00 น. กอนที่จะไปรวมประชุมสภาผูแทนราษฏร โดยจะมีการหยบิยกปญหา
เรงดวนของบานเมืองเพ่ือหาแนวทางเสนอแนะรัฐบาล รวมทัง้ผลพวงจากปญหาการบริหารราชการ
แผนดินและการประชุมครม.ในแตละนัด อีกทั้งเรื่องอ่ืนๆที่อยูในความสนใจที่คดิวานาจะเปนประโยชนตอ
สังคม 
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ตัวอยางการนาํเสนอเนื้อหา: 

ดานชักชวนโนมนาวใหผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
 

   ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรคประชาธปิตย  
 

1. Download แบบฟอรมใบสมัครสมาชกิพรรค ( มีใหเลือก 2 รูปแบบ )  

 
ใชสําหรับโปรแกรมรูปภาพทั่วไป 

 
ใชกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  

 
2. กรอกขอมลูตามแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกพรรคใหครบถวน  
 
     สง  
         2.1  ใบสมัครสมาชิกพรรค  
         2.2  สําเนาบัตรประชาชน 
         2.3  รูปถายจํานวน 1 รูป 
 
                      สงมาท ี่ :  

พรรคประชาธปิตย (ฝายทะเบียนสมาชิกพรรค) 

67 ถ.เศรษฐศริ ิแขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กทม. 10400 

   
3. เมื่อไดรบัเอกสารครบถวนทางพรรคจะจัดสงบตัรประจําตวัสมาชกิพรอมใบตอบรับ
การเปนสมาชกิพรรค ใหกับทานตามที่อยูที่ทานระบ ุ

***หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ฝายทะเบียนสมาชิกพรรค    
โทร : 02-270-0036 ตอ 134  
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ประวตัิผูเขยีน 
 
ชื่อ – นามสกุล    นางสาวอังควรา   พวงทรัพย 

 

ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

     คณะนเิทศศาสตร  สาขาการสื่อสารมวลชน 

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ป พ.ศ. 2544 

     และเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ 

     คณะนเิทศศาสตร  สาขาสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เมื่อป พ.ศ. 2546 
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