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หน่วยที่  15  

การสังเคราะห์การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

รองศาสตราจารย ์ดร. พลศกัดิ ์จริไกรศริ ิ
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หน่วยที่  15  

การสังเคราะห์การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

ตอนที่  

15.1แนวคิดทฤษฎีของการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

 15.2 พฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง 

 15.3 แนวโน้มของการสื่อสารกับพลวัตทางการเมือง 

แนวคิด 

 1. แนวคิดของการสื่อสารทางการเมืองได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับ
ระบบการเมือง ที่มีผลต่อพลวัตทางการเมือง ถึงแม้ว่าระบบการเมืองจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าการสื่อสารทางการเมืองขาดประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดพลวัตทาง
การเมืองเชิงลบได้มาก 

2. พฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมืองสามารถแสดงออกได้ในหลายด้าน ได้แก่ด้านยุทธศาสตร์การ
สื่อสารทางการเมือง อันเป็นการก าหนดทิศทางระยะยาวของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในระบบ
การเมือง ด้านการบริหารภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารหลายทาง และด้านความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทาง
การเมืองระดับชาติกับระดับระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อพลวัตทางการเมือง 

3. การสื่อสารทางการเมืองมีแนวโน้มของการสร้างโอกาสการสื่อสารแบบเปิดมากกว่าแบบปิด และ
สามารถช่วยกรองความจริงออกจากความเท็จ ยิ่งพลเมืองมีการสื่อสารทางการเมืองเพ่ิมขึ้น จะยิ่งเพ่ิมพูนการ
เรียนรู้ทางการเมืองเพ่ิมข้ึน ต่อนักการเมืองทุกรูปแบบที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารและพลวัตทางการเมืองได้ 
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมืองได้ 
 3. อธิบายแนวโน้มของการสื่อสารกับพลวัตทางการเมืองได้ 
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ตอนที่ 15.1 
แนวคิดทฤษฎีของการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 15.1.1 แนวคิดการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.1.2 พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.1.3 ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 

 
แนวคิด 
 1. การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และข้อเท็จจริงระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการที่มีผลต่อพลเมือง
ภายในระบบการเมือง และที่มีผลต่อพลวัตทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา 
 2. พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ยุคก่อนสมัยนิยม 
(1880-1945) ยุคสมัยนิยม (ค.ศ. 1945-1980) และยุคหลังสมัยนิยม (ค.ศ. 1980-2019) และในแต่ละยุคยัง
แบ่งพัฒนาการออกเป็นหลายช่วงระยะเวลา 

 3. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับระบบการเมืองมีผลต่อพลวัตทางการเมืองเป็น
อย่างมาก แม้ว่าระบบการเมืองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้า
การสื่อสารทางการเมืองขาดประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองที่ไร้ขอบเขตได้มาก 

 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายแนวคิดการสื่อสารและพลวัตทางการเมืองได้ 
 2. อธิบายพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองได้ 
 3. วิเคราะห์ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 
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เร่ืองที่ 15.1.1 แนวคิดการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 
 เมื่อกล่าวถึงแนวคิดกับทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองอาจเกิดความสับสนว่าเหมือนกันและใช้แทนกัน
ได้ ตามหลักวิชาการแล้วสองค าศัพท์นี้มีความสัมพันธ์กัน ระหว่างแนวคิดกับทฤษฎี ซึ่งสามารถพิจารณาทั้งใน
ด้านของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออาจพิจารณาแบบแยกส่วน เนื่องจากแนวคิดที่อาจขึ้นรูปเป็นกรอบ
แนวคิดทางการสื่อสารทางการเมือง ใช้ส าหรับการอธิบายหรือวิเคราะห์บริบทของปรัชญาและพาราไดม์ของ
การสื่อสารทางการเมืองได้มีตัวแบบที่ชัดเจน ภายใต้บริบทของปรัชญาและพาราไดม์ของการสื่อสารทาง
การเมืองในแต่ละประเทศ  
 การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
ทรรศนะและความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อและประสบการณ์ต่างๆ ทางการเมืองระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการปกติและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม
การเมือง และท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข  การสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์การ สถาบัน
ต่างๆ ในสังคมการเมือง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์และบริบทสภาพแวดล้อมของกลุ่มสาธารณชน 
 เมื่อการสื่อสารทางการเมืองมีความหมายเช่นนี้ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึงแบบจ าลอง
หรือตัวแบบของกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
องค์การ สถาบันต่างๆ ในสังคมการเมือง และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมประจ าชาติที่ได้ก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และสถาบันต่างๆ ในรัฐนั้นๆ 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง  
แบบจ าลองของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง 

 

 
 

 เมื่อการสื่อสารทางการเมืองเป็นชุมนุมของสรรพศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองส่วนมากเป็น
ทฤษฎีแบบบูรณาการมาจากวิชาการสาขาต่างๆ ทั้งด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ มานุษยวิยา 
เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสถิติ เป็นต้นว่า ทฤษฎีสื่อมวลชนแบบคอมมิวนิสต์โซเวียต ทฤษฎีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน ทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีสื่อมวลชนแบบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม ทฤษฎีเหล่านี้บางทฤษฎีได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่บางทฤษฎียังอยู่ในการทดสอบเท่านั้น 

บุคคล 

กลุ่มบุคคล 

องค์การ สถาบัน 
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 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง เป็นความพยายามที่จะศึกษาวิจัย เพ่ือค้นหาค าอธิบาย
ในประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นต้นว่า อุดมการณ์ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง วิถีชีวิตทางการเมือง 
โครงสร้างทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้น ากับประชาชน อิทธิพล
ทางการเมือง บทบาททางการเมือง รวมทั้งปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ สภาพปัจจัยน าเข้าทางการเมือง 
ผลผลิตทางการเมือง ผลลัพธ์ทางการเมือง ผลกระทบทางการเมือง แนวทางของการป้องกันแก้ไขเยียวยาทาง
การเมือง การคาดการณ์แนวโน้มทางการเมือง โดยมีมุมมองในด้านการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร 
แหล่งข่าวสาร ผู้ส่งสาร เนื้อหาและช่องทางที่น าส่งสารผ่านไปยังผู้รับสาร และวิเคราะห์ผลกระทบและ 
 
ภาพที่ 2 แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง  

ความพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองตามกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสาร 
ระหว่างประชาชนกับผู้น าทางการเมือง 

 

 
 
ปฏิกิริยาย้อนกลับของการสื่อสารทางการเมือง เนื่องจากพลวัตทางการเมือง หมายถึงการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประชาชนทุกคน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองของประชาชนทุก
คน ทั้งด้านกาลเวลา และสถานที่ หากระบบการเมืองใดมีระบบการสื่อสารทางการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของพรรคการเมืองหรือกองทัพ พลวัตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นย่อมมีน้อยตามการควบคุมสื่อสาร
ทางการเมืองนั้น ถ้าหากระบบการเมืองใดมีระบบการสื่อสารทางการเมืองอย่างเสรี พลวัตทางการเมืองย่อมมี
มากตามระดับความเสรีนั้น ความสัมพันธ์เช่นนี้สามารถสังเกตได้ทั้งจากประเทศคอมมิวนิสต์ ประเทศเผด็จ
การทหาร และประเทศเสรีประชาธิปไตยในทุกวันนี้ 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1.1 เรื่องที่ 15.1.1 

แหล่งข่าวสาร 

เทคนิค 

เนื้อหา ผู้รับสาร 

ผู้ส่งสาร 

ช่องทาง 

ปริมาณ  

พ้ืนที่     คุณภาพ 

เวลา 
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เร่ืองที่ 15.1.2 พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง 
 มนุษย์เป็นทั้งสัตว์สังคมและสัตว์การเมือง ในความเป็นสังคมการเมืองนั้น มนุษย์จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยเบื้องต้น เพ่ือการจัดระเบียบแบบแผนในเวลาต่อมา จนถึงเพ่ือความมั่นคงของ
ประชาคมทางการเมือง ในการรวมกลุ่มนั้น มนุษย์จ าต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน ตั้งแต่ระหว่างบุคคล 
หน่วยงาน องคก์ร สถาบัน และรัฐ การสื่อสารนั้นมีตั้งแต่เพ่ือการติดต่อ การค้าการขายไปจนถึงการบริหารและ
การเมือง เมื่อการสื่อสารยกระดับเป็นการเมือง การสื่อสารก็เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทรรศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคลและระหว่าง
องค์กร ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
การเมืองอย่างปกติ (Agree Ault and Emery, 1976, p.4) การปฏิสัมพันธ์นี้อาจทั้งสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ไม่ตรงกัน ผลของการปฏิสัมพันธ์จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมในขณะนั้นๆ เป็นส าคัญ 
 พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองกล่าวโดยรวมแบ่งออกได้ 3 ยุค ได้แก่ยุคก่อนสมัยนิยม (ค.ศ. 
1880-1945) ยุคสมัยนิยม (ค.ศ. 1945-1980) และยุคหลังสมัยนิยม (ค.ศ. 1980-2019) และในแต่ละยุคยัง
แบ่งพัฒนาการออกเป็นหลายช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ (สมควร กวียะ, 2546) 
 1. ยุคก่อนสมัยนิยม (ค.ศ. 1880-1945) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงท่ี 1 (ค.ศ. 1890-1920) มีการพัฒนาวิชาการทางการสื่อสาร 5 ด้านได้แก่ 

1) สังคมวิทยาการสื่อสาร 
2) จิตวิทยาการสื่อสาร 
3) วารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ 
4) วิชาการภาพยนตร์ 
5) วารสารศาสตร์ทางวิทยุและโทรทัศน์ 
ช่วงที่ 2 (ค.ศ. 1920-1940) เกิดการใช้สื่อสารเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างมาก อันเป็นที่มาของ

ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงปทัสถานภายใต้ระบอบนาซีและฟาสซิสต์ ระบอบเสรีนิยมตะวันตกและระบอบโซเวียต 
(มาร์กซิส-เลนินซิสต์) 

 

ภาพที่ 3 ยุคก่อนสมัยนิยมของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

 
 

1. ไปรษณีย์ 
2. โทรเลข 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. สื่อวิทยุ 
5. สื่อโทรทัศน์ 



7 
 

2. ยุคสมัยนิยม (ค.ศ. 1945-1980) ในยุคนี้ได้เกิดปราการณ์ทางสื่อสารการเมือง 3 เรื่องใหญ่คือ มี
การวิพากษ์ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงปทัสถานภายใต้ระบอบอ านาจนิยมทั้งนาซิสต์ ฟาสซิสต์ และคอมมิวนิสต์ 
จนก่อเกิดทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ต่อมาได้มีการวิพากษ์การสื่อสารสมัยนิยมทั้งยุค เกี่ยวกับทฤษฎี
บริโภคนิยม ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทางการสื่อสาร และทฤษฎีการบริโภคสัญญะ จนเป็นเหตุให้เกิดการสื่อสาร
ยุคหลังสมัยนิยม 

 

ภาพที่ 4 ยุคสมัยนิยมของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

 
 
3. ยุคหลังสมัยนิยม (ค.ศ.1980-2019) แบ่งออกได้ 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 (ค.ศ. 1980-2000) เป็นช่วงเวลาของสังคมสารสนเทศ ท าให้โลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน

ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ภายใต้อาณาจักรไซเบอร์ โดยระบบอินเตอร์เน็ทได้ท าให้ทุกคน กลุ่ม หน่วยงาน 
องค์การ สถาบันราชการ ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ จึงเกิดยุคโลกาภิวัตน์ขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ จนองค์การยูเนสโก
ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการแม็คไบรด์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการสื่อสารของโลก พบว่า แม้ว่าโลกจะมีเพียง
ใบเดียว แต่ด้วยคามแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้ยิ่งเพ่ิมการสื่อสาร ก็ยิ่งเพ่ิมความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้า
ท านอง สื่อยิ่งมากการสื่อสารยิ่งน้อย เพราะสื่อส่วนใหญ่ได้ถูกใช้เพ่ือสร้างสังคมบริโภค มีสื่อส่วนน้อยเท่านั้นที่
ถูกใช้เพื่อสร้างสังคมสารสนเทศแห่งความรู้ที่แท้จริง  (สมควร กวียะ, 2546, หน้า 81-83) 

 

ภาพที่ 5 ยุคหลังสมัยนิยมของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงที่ 2 (ค.ศ. 2000-2018) เป็นช่วงเวลาของยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร และเป็นสมัยเปลี่ยนผ่านจาก

คลื่นลูกที่ 3 (สังคมข้อมูลข่าวสาร) ไปสู่คลื่นลูกที่ 4 (สังคมแห่งความรู้ที่ทั่วถึงและรวดเร็ว) ด้วยการพัฒนา

   การสื่อสารเพื่อ 
1. การพัฒนา 
2. การบริโภคนิยม 
3. จักรวรรดินิยมสื่อ 
4. การบริโภคสัญญะ 
 

1. สังคมสารสนเทศ 
2. ระบบอินเตอร์เน็ท 
3. สังคมความรู้ที่ทั่วถึง 
4. สารสนเทศอัจฉริยะ 
5. ปัญญาประดิษฐ์ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ ในคลื่นลูกที่ 4 จะพบปรากฏการณ์ที่ว่า เทคโนโลยี
อัจฉริยะนั้นไร้ความเมตตา โดยการเข้าบดขยี้ระบบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม แล้วสร้างสิ่งใหม่
ขึ้นมาทดแทน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยน ด้านสังคมวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยน ไม่ว่าระบอบเผด็จ
การหรือประชาธิปไตย ก็ต้องมีการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับคลื่นลูกที่ 4 นักการเมืองที่
จะประสบความส าเร็จในการจัดการสื่อสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้มีทั้งการกระจายรายได้และ
การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง มิใช่เพียงเพ่ือท าให้สังคมสงบเรียบร้อยเท่านั้น เพราะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัจฉริยะจะสามารถท าลายล้างนักการเมืองที่ไม่เข้าใจสภาพสังคมในคลื่นลูกท่ี 4 ได้ (Juan Enrigues, 2003) 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัตติามกิจกรรมที่ 15.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1.2 เรื่องที่ 15.1.2 
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เร่ืองที่ 15.1.3 ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองในทุกระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ล้านต้อง
มีการสื่อสารกันในหลายๆ ลักษณะ การสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในระบบการเมือง ทั้ง
ตามแนวทางระบบของอีสตัน (Easton, 1953, 1965) หรือแนวทางโครงสร้างหน้าที่ของอัลมอลด์และโคลแมน 
(Almond and Coleman, 1960) หรืออัลมอลด์และเพาเวลล์ (Almond and Powell, Jr., 1966) การท างาน
ของระบบการเมืองที่เริ่มจากปัจจัยความต้องการและปัจจัยสนับสนุน หรือในกระบวนการตัดสินใจด้าน
นโยบาย หรือในปัจจัยผลผลิตและปัจจัยผลลัพธ์ต่างล้วนมีผลกระทบให้กลายเป็นปัจจัยป้อนกลับ ระบบการท า
กิจกรรมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นส าคัญ ถ้าจะพิจารณาตามแนวทางโครงสร้างหน้าที่ 
จะพบว่าการแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ การเรียกร้องผลประโยชน์ การรวบรวมผลประโยชน์ รวมทั้งการ
สนองตอบของระบบการเมืองก็ดี ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นหลัก หากการสื่อสารทางการเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการเมืองก็จะท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย ท าให้ผลลัพธ์ทางการเมืองมีปัญหา 
หรือระบบการเมืองตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ตรงจุด 

 ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับระบบการเมืองจึงมีผลต่อความเป็นพลวัตทาง
การเมืองอย่างมาก แม้ว่าระบบการเมืองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด แต่ถ้าการสื่อสารทางการเมืองขาดประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองที่ไร้ขอบเขตได้มาก 
เพราะระบบการเมืองจะมีเสถียรภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาชน ตราบใดที่ระบบ
การเมืองมีความสามารถเพียงใด แต่ไม่สามารถสื่อสารการเมืองกับประชาชนให้เข้าใจได้ ระบบการเมืองนั้นก็
ยากที่จะรักษาความมั่นคงภายในระบบการเมืองไว้ได้ ตรงกันข้ามกับระบบการเมืองใดเป็นเผด็จการเพียงใด  
แต่ไม่สามารถสร้างวาทกรรมทางการเมือง และสื่อสารทางการเมืองให้ประชาชนยอมรับได้ ความสงบเรียบร้อย
ทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น พลวัตทางการเมืองจึงสามารถวัดกันที่การสื่อสารทางการเมืองอย่างที่คาร์ล 
ดอยท์ช (Deutsch, 1953) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แทนที่จะวัดกันด้วยอ านาจการเมืองเพียงอย่างเดียว (Deutsch, 
1966, p.124)1 และอ านาจทางการเมืองไม่ใช่สาระส าคัญที่สุดของการศึกษาการเมืองอีกต่อไป กาลเวลาได้
พิสูจน์แล้วว่า ทฤษฎีที่ดอยท์ชพยายามสื่อสารกับนักรัฐศาสตร์ทั่วโลก ก าลังเป็นจริง เมื่ออาณาจักรไซเบอร์ได้
เข้าครอบง าการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกพ้ืนที่และทุกเวลา ทุกกิจกรรมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับระบบการเมือง ไม่ เพียงแต่มีผลต่อพลวัตทางการเมือง
ภายในประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ยังส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้

                                                           
1 คารล์ ดอยท์ช เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ประยุกต์ทฤษฎีไซเบอร์เนติค มาใช้อธิบายลักษณะการท างานของระบบ
การเมืองเป็นคนแรก โดยใช้ตัวแบบของระบบการสื่อสารและการควบคุมมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง
ในระบบการเมืองอเมริกา โดยได้อธิบายถึงความส าเร็จของการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม ภายใต้ระบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา ในหนังสือ Nationalism and Social (1953) 
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ชัดคือการแทรกแซงรุกรานระหว่างประเทศ เป็นต้น ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดสงครามเย็นระหว่าง
อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกากับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ที่ได้ส่งผลต่อ
พลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างรุนแรง ต่อมาเม่ือสงครามเย็นสงบลง อันเนื่องมาจากการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต ก็เกิดสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่ากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งน้อยกว่า สงครามการค้าโลก (เริ่มปี 2018) ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพลวัต
ทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่อาจเป็นชาติผู้น าของโลกได้อีกต่อไป เมื่อ
สหรัฐอเมริกาไม่สามารถให้การอุปถัมภ์ประเทศในโลกเสรีอีกต่อไป ความพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศ
ได้ก่อให้เกิดความพยายามที่จะมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในแนวทางใหม่ ที่ไม่มีสหรัฐอเมริกาเป็นชาติผู้น าอีกต่อไป 

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัตติามกิจกรรมที่ 15.1.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1.3 เรื่องที่ 15.1.3 
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ตอนที่ 15.2  

พฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง 

โปรดอ่านแผนการสอนตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 15.2.1 ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.2.2 การบริหารภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.2.3 ระดับการสื่อสารทางการเมืองกับพลวัตทางการเมือง 

 
แนวคิด 
 1. ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองเป็นทิศทางระยะยาวของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างต่อเนื่อง มีหลายระดับและ
หลากหลายช่องทาง ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองที่อยู่ภายในระบบการเมือง 
 2. การสื่อสารทางการเมืองสามารถสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง โดยผ่านเครื่องมือการ
สื่อสารมวลชนต่างๆ เมื่อการสื่อสารทางเดียว (ออฟไลน์) เปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารหลายทาง (ออนไลน์) ท าให้
ธรรมชาติของการเมืองเปลี่ยนผ่านจากการเมืองทางการมองเห็นเป็นการเมืองดิจิทัล การบริหารภาพลักษณ์
ด้วยการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องเปลี่ยนจากการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารหลายทาง 
 3. ระดับการสื่อสารทางการเมืองมี  2 ระดับ ได้แก่ระดับชาติกับระดับระหว่างประเทศ ทั้ง 2 ระดับมี
ความสัมพันธ์กัน ถ้าการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติล้มเหลว จะเกิดพลวัตทางการเมืองหลายรูปแบบ และ
กระทบไปถึงการสื่อสารทางการเมืองระดับระหว่างประเทศด้วย ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ในเวที
การเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก 
 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองได้ 
 2.  วิเคราะห์การบริหารภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารทางการเมืองได้ 

3.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติกับระดับระหว่างประเทศ ที่มีผล
ต่อพลวัตทางการเมืองได้ 
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เร่ืองที่ 15.2.1 ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมือง 
การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริง

ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีหลายระดับและ
หลากหลายช่องทาง ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่อยู่ภายในระบบการเมือง และมีผลต่อ
พลวัตทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมืองจึงได้ลดอ านาจหน้าที่ของรัฐลงอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป และไปเพ่ิมอ านาจแห่งการต่อรองให้กับสาธารณชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน การต่อต้ าน
พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยอ านาจรัฐจะส าเร็จได้ ก็แต่โดยความสามารถที่จะควบคุมระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในประเทศประชาธิปไตย
อย่างประเทศในยุโรปหรืออเมริกา สิ่งเหล่านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ทางการเมืองเพ่ือการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศ หรือผู้น าทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยากยิ่ง 

ตามหลักวิชาการบริหารภาครัฐ ยุทธศาสตร์หมายถึงทิศทางระยะยาวขององค์การหรือของประเทศ 
เมื่อก าหนดให้เป็นระยะยาว ก็ต้องเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้ามากเพียงใด การสื่อสารทางการเมืองก็ยิ่งเพ่ิมบทบาทส าคัญ
ต่อสถาบันการเมืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ถ้าจะพิจารณาจากประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการเมืองที่เพ่ิม
มากขึ้น โดยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและเข้าถึงได้ง่าย ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยการสื่อสารไปยังผู้รับสารปลายทางได้อย่างทั่วถึงในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคล 
และได้เปลี่ยนพฤติกรรมแบบคนรับสารมาเป็นผู้เสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง จนกลายมาเป็นผู้ส่งสาร 

ทิศทางระยะยาวของการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องค านึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การก าเนิดของสื่อสังคมออนไลน์ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารของประชาชนทั้ง
การสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคล และระหว่างประชาชน ซึ่งเป็นการสื่อสารมวลชนอย่างมี
นัยส าคัญ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคนิควิธีหรือยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมือง ผ่านสื่อใหม่และ
สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือขยายพลังอ านาจของการสื่อสารทางการเมือง จากพ้ืนที่โลกแห่งความเป็นจริง ไปสู่พ้ืนที่
โลกเสมือนจริง เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อรูปแบบการสื่อสารใหม่ วิธีคิดใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ทัศนคติใหม่ ค่านิยมใหม่ และ
ความเชื่อใหม่ สังคมออนไลน์สามารถประกอบสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมและรู้เท่าทัน
นักการเมือง ซึ่งจะลดทอนอ านาจหน้าที่ของรัฐลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกันก็ได้เปิดพ้ืนที่การเมือง
สาธารณะอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสังคมออนไลน์ของประชาชน
อย่างกว้างขวางและไร้ขีดจ ากัดในความสามารถระดมมวลชนรูปแบบใหม่ ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมือง 
จึงต้องสามารถเลือกใช้ ปรับใช้ เรียนรู้และเลือกรับ เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

ในปัจจุบันช่องทางการสื่อสารทางการเมืองได้ถูกผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลให้การสื่อสารทางการเมืองมีความก้าวหน้าอย่างมาก และสามารถใช้เครือข่ายการสื่อสารที่
ก้าวหน้าในการระดมการสนับสนุนทางการเมือง แม้กระทั่งการอ านวยความสะดวกในฐานะจุดประสานของ
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การด าเนินการในโลกการเมืองกับโลกการเมืองออนไลน์ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมือง 
จึงต้องตระหนักปัจจัยที่ส าคัญ 5 ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยที่ 1 ระดับความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของ
เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองของภาครัฐว่าจะก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด 

ปัจจัยที่ 2 โอกาสที่มีอยู่ในเวลานั้นๆ หมายถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองมาก
น้อยเพียงใด ยิ่งเข้าใจน้อยเพียงใด โอกาสที่ว่านั้นก็มีลดน้อยลงไปด้วย 

ปัจจัยที่ 3 ระดับความเสี่ยงของแผนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะยอมรับได้หรือไม่ได้ ระดับความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมืองที่ภาครัฐเลือกใช้ ถ้าเลือกใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารคนละระบบ แม้จะอยู่ในกรมเดียวกัน กระทรวงเดียวกัน หรือ
รัฐบาลเดียวกัน ก็ยากยิ่งที่จะฟันฝ่าอุปสรรค คือ ความเสี่ยงนี้ไปได้ 

ปัจจัยที่  4 สถานการณ์ที่ด ารงในขณะนั้นๆ เมื่อสภาพแวดล้อมของสังคมการเมืองออนไลน์
เปลี่ยนแปลงทุกวันเดือน สถานการณ์ของการสื่อสารทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อมีพลวัตทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองในสังคมการเมือง
ออนไลน์จะเพ่ิมความพลวัตมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยที่ 5 สรรพก าลังและความสามารถที่มีอยู่ขององค์การภาครัฐ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสังคม
การเมืองออนไลน์ ก าลัง และความสามารถนั้นจะถูกลดทอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป การ
เรียนรู้ทางการเมืองของมหาชนที่เพ่ิมขึ้น จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์ 
จนยากท่ีจะควบคุมได้ทั้งหมด 

 
 การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นเสมือนการใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพ่ือมีอิทธิพลต่อความรู้ ความเชื่อ
และปฏิกิริยาของสาธารณชนต่อเนื้อหาทางการเมืองที่ได้รับ (David L. Swanson and Dan Nimmo, 1990, 
p.9) 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2.1 เรื่องที่ 15.2.1 
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เร่ืองที่ 15.2.2 การบริหารภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารทางการเมือง 
 การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการเมืองนั้น นักวิชาการต้องเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Image) กับสัญลักษณ์ทางการเมือง (Political Symbolism) 
ก่อนที่จะบริหารภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารทางการเมือง เพ่ือให้สามารถบริหารภาพลักษณ์ทางการเมืองได้ตรง
จุด 
 สัญลักษณ์ทางการเมือง หมายถึงสัญลักษณ์ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนของจุดยืนทางการเมือง สัญลักษณ์นี้
สามารถปรากฏอยู่ในสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งผืนธง อักษรย่อ รูปภาพ ค าขวัญ และอ่ืนๆ อีกมาก เป็นต้นว่า  
ธงแดง สื่อถึงนักสังคมนิยมฝ่ายซ้ายหัวรุนแรง และกลุ่มคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเลือดและคนงาน ธงด า
สื่อถึงพวกอนาธิปัตย์ และพวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นตัวแทนความขาดแคลนของโครงสร้างทางการเมืองที่
กดขี่ประชาชน ต่อมามีการเชื่อมโยง 2 สีนี้เข้าด้วยกันในผืนธง จึงเป็นตัวแทนของพวกอนาธิปัตย์สังคมนิยม 
เช่นพวกอนาธิปัตย์คอมมิวนิสต์ ยังมีอีกหลายกลุ่มการเมืองที่ใช้สีทางการเมืองเพ่ือสื่อให้เห็นถึงปรัชญาการเมือง
ของกลุ่ม เป็นต้นว่าสีฟ้า หรือสีฟ้าเข้ม สื่อถึงพรรคอนุรักษณ์นิยม นอกจากนั้นกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ยังได้ใช้
สัญลักษณ์เพ่ือจุดประสงค์ทางการเมืองต่างๆ เป็นต้นว่า สีเหลืองล้วนใช้ในการสนับสนุนสันติภาพทางการเมือง 
สัญลักษณ์ทางการเมืองจึงต้องเป็นสัญลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ แล้วจึงเข้าใจทีหลังว่าหมายถึงอะไร 
 ส่วนภาพลักษณ์ทางการเมือง หมายถึงภาพลักษณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีของผู้น าทางการเมืองหรือ
นักการเมือง ที่ปรากฏออกมาในรูปค าพูดหรือการกระท าที่ต้องการแสดงจุดยืนทางความคิด ที่ต่อมากลายเป็น
เนื้อหาส าคัญทางการเมือง ภาพลักษณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่รวดเร็วนัก เพราะค าพูดหรือการ
กระท าของบุคคลทางการเมืองมาจากความคิดที่ติดอยู่ในอุปนิสัย ซึ่งยากแก่การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ปรับปรุง เมื่อเรียงล าดับแห่งการก่อเกิดภาพลักษณ์ทางการเมือง จึงเริ่มต้นจากความคิดทางการเมือง แล้ว
แสดงออกโดยพฤติกรรมทางการพูดและการกระท าต่างๆ และค าพูดและการกระท าเหล่านี้ประมวลกันเข้าจะ
กลายเป็นภาพลักษณ์ของบุคคล ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 การสื่อสารทางการเมืองสามารถสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้การ
สื่อสารทางการเมืองในการบริหารภาพลักษณ์เหล่านั้น ตัวแสดงที่ส าคัญตัวหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย
สมัยใหม่คือ สื่อสารมวลชน ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเสาะหาข่าวสาร 
อิทธิพลที่ทรงพลังของสื่อจึงมีการก าหนดเป็นวาระส าคัญ สังคมมักเลือกและตัดสินใจทางการเมืองบนพ้ืนฐาน
ของข่าวสารที่ปรากฏผ่านสื่อ ไม่ว่าผู้รับสื่อจะรู้หรือไม่รู้ แต่สื่อก็ได้ก าหนดประเด็นวาระส าคัญส าหรับความคิด
และทัศนคติทางการเมืองโดยตรงให้กับผู้เสพสื่อทางการเมือง (McCombs and Shaw, 1991) เงื่อนไขนี้ได้ท า
ให้สื่อมวลชนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่มาหลักของปัจเจกบุคคล แต่ยังรวมถึงสังคมที่ถูกครอบง าความคิดและ
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงของสังคม ข้อสันนิษฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายทฤษฎีการสื่อสารกับความสัมพันธ์
สาธารณะ ระหว่างสื่อกับแรงตอบสนอง กับการก าหนดวาระส าคัญทางการเมือง  กับความผันแปรของ
ผู้ด้อยโอกาส และกับการปลูกเพาะความเชื่อต่างๆ ทฤษฎีเหล่านี้อธิบายว่า ถ้าสื่อสร้างแรงกดดันต่อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สถานการณ์นั้นจะมีผลกระทบต่อผู้เสพสื่อให้พิจารณาว่าสถานการณ์นั้นส าคัญ
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ตามมา ในทัศนภาพเช่นนี้ สื่อไม่เพียงแต่ท าให้คิดเท่านั้น แต่ยังท าให้คิดถึงอะไรที่จ าเพาะอีกด้วย ความส าคัญ
ของสื่อมวลชนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่ความสามารถเข้าถึงผู้รับสื่อไม่จ ากัดจ านวน 
 ในหนังสือชื่อ The Media and Democracy (Keane, 1991) ได้อธิบายพัฒนาการของสื่อมวลชน
ที่มีผลต่อแรงบันดาลใจทางประชาธิปไตยและการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอ านาจทางการเมือง สื่อมวลชนได้กลายเป็น
จุดเชื่อมส าคัญของกิจกรรมทางการเมืองที่ซับซ้อน กลุ่มอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยเน้นก็เฉพาะการเปลี่ยนการ
สังกัดกลุ่มภายในพรรค เพราะสถานการณ์มีความซับซ้อนและพลวัตน้อย สื่อและสถานการณ์ตามเจตจ านงค์
ทางการเมืองยังสามารถด าเนินต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ แม้ว่าการใช้สื่อในกระบวนการสื่อสารทาง
การเมืองและรูปแบบของการสื่อสารอย่างเช่น  การก่อกวน การโฆษณาชวนเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาธารณชนและการณรงค์ทางการเลือกตั้ง จะไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุพฤติกรรมโดยตรง แต่สิ่งเหล่านั้นมี
แนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบวิถีการด าเนินชีวิต ต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองและต่อการสร้างมติ
มหาชน นั่นคือ สิ่งที่มีผลกระทบต่อวิธีคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ แม็คลูแฮน (Mcluhan, 1964) ได้อ้างว่า
สื่อมีความส าคัญต่อการเพ่ิมความรู้สึกให้กับประชาชน 
 แม็คลูแฮนได้เสนอทฤษฎีการเพ่ิมความรู้สึก (Sense Extension Theory) โดยอธิบายว่า สื่อมวลชน
ได้สื่อถึงแหล่งเนื้อหาที่มาในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย หนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็น
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลก วิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เหล่านั้นต่อไปอีก ทั้งท่ีอยู่ไกลจากผู้รับสื่อ แม็คลูแฮนได้อ้างว่าต้องขอบคุณสื่อมวลชนโดยเฉพะโทรทัศน์ ที่ได้ให้
ประสบการณ์แก่ชุมชนโลก และด้วยประสบการณ์นี้ได้น าทางให้ประชาชนมีความรู้สึกร่วมกัน 
 การสนับสนุนของสื่อต่อกิจกรรมทางการเมือง ไม่เพียงเป็นพ้ืนฐานส าหรับข้อสันนิษฐานของระดับ
ความเข้มข้นในเหตุการณ์ทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางการเมืองของเหตุการณ์นั้นด้วย ค่านิยม
ทางการเมืองยังเกี่ยวข้องกับความสนใจของสื่อต่างๆ และความสนใจของสังคม ซึ่งเป็นผู้ เสพสื่อหรือ
สาธารณชน เหตุการณ์ทางการเมืองสามารถส่งถึงประชาชนในหลายวิธีที่แตกต่างกันโดยสื่อต่างๆ ทั้งการส่ง
ข่าวซ้ าย้ าเหตุการณ์ทางการเมืองเดิมอย่างต่อเนื่องและปริมาณข่าวสารที่ส่งแต่ละครั้ง เนื้อหาของการสื่อสาร
เช่นนี้จะได้รับการตอบสนองที่แตกต่างกัน มุมมองที่ส าคัญของข้อมูลข่าวสารอยู่ที่เป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยน
มติมหาชนได้ การคงอยู่ของมติมหาชนนี้มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อประเด็นส าคัญทางการเมืองต่างๆ 
สื่อมวลชนจึงเป็นแหล่งที่มาส าคัญของการสื่อสารทางการเมือง ไม่เพียงแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล แต่ยัง
สนับสนุนการเติบโตของนักการเมืองและสถาบันการเมือง แสดงว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์
ทางการเมืองไม่มากก็น้อย 
 ซัดโนสกี้ (Czudnowski, 1983) มีความเห็นว่า บุคคลสามารถสร้างชื่อเสียงได้ภายใน 15 นาที โดย
ผ่านโทรทัศน์ การกระตุ้นกระแสความนิยม สื่อเป็นแหล่งที่มาหลักของข่าวสารข้อมูล และกระตุ้นให้เกิด
ความหมายทางการเมือง มีหลายมุมมองที่เห็นว่าสื่อมวลชนมีความส าคัญต่อชีวิตทางการเมือง ดังนี้ 
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 1. อ านาจอันเกิดจากการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอย่างไม่มีพรมแดนขวางกั้น ไปสู่
ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคม ในการสร้างกระแสโน้มน้าวไปในทางที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองในทุกพื้นที่ 
 2. ความสามารถสร้างเนื้อหาให้โดดเด่น เหตุการณ์ทางการเมืองสามารถน ามาตีพิมพ์ซ้ าในสื่อต่างๆ 
ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ตลอดจนการส่งต่อในสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมตลอดถึงวิทยุและโทรทัศน์ 
การสื่อซ้ านี้ช่วยให้เนื้อหาทางการเมืองที่ต้องการสร้างหรือแต่งเติมขึ้น มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
 3. การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างๆ สามารถโน้มน้าวทัศนะท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ได้ 
โดยเฉพาะบทบรรณาธิการ หรือบทวิจารณ์ สามารถก าหนดเนื้อหาของเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีการรายงาน
ต่อสาธารณชน 
 4. สื่อมีหน้าที่จัดวาระส าคัญให้กับเหตุการณ์ทางการเมือง โดยไม่มีขีดจ ากัด ไม่ว่าเหตุการณ์
ทางการเมืองนั้นจะมีการสื่อสารออกไปหรือไม่ หน้าที่ของสื่อต้องท าให้กระจ่างชัด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นวาระ
ส าคัญที่สาธารณชนสนใจหรือไม่ 
 5. การรายงานข่าวเหตุการณ์ทางการเมือง โดยปกติการรายงานข่าวนี้มักสัมพันธ์กับสื่ออ่ืนๆ จน
กลายเป็นสายโซ่ข่าวเหตุการณ์ทางการเมือง และมีอิทธิพลต่อผู้เสพสื่อจ านวนมาก 
 ความเข้มแข็งของสื่อมวลชนที่มีต่อระบบการเมืองคือความสามารถในการกระจายข่าวสารทาง
การเมือง และข่าวสารทางการเมืองนี้มีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะโดยตรง ไฮดาแยท (Hidayat, 2004) 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การสื่อสารมวลชนได้เปลี่ยนให้การเล่นการเมืองเป็นการเมืองที่มีสื่อเป็นตัวขับเคลื่อน ทุกแรง
เสียดทานทางการเมืองไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การสื่อสารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในระบบการเมืองที่มีสื่อเป็นตัว
ขับเคลื่อน สื่อจึงมีหน้าที่เชื่อมโยงผู้น าทางการเมืองกับพลเมืองเข้าด้วยกัน แม้ว่าหน้าที่หลักนี้เป็นของพรรค
การเมืองและกลุ่มการเมือง แต่ก็ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นสะพานเชื่อมให้ทุกคนเดินถึงกันได้ 
กระบวนการผลิตและผลิตซ้ าของสื่อสารการเมือง ได้ช่วยรักษาการสนับสนุนของชุมชนในการเลือกตั้ง การ
ระดมการสนับสนุนนโยบายจากประชาชน การสร้างภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและอ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดข้ึนได้ในอุตสาหกรรมสื่อสังคมออนไลน์และออฟไลน์ ความพยายามที่จะสร้างจุดยืนให้ผู้น าทางการเมือง ไม่
มีอะไรที่จะสร้างความชอบธรรมได้เท่าการสื่อสารทางการเมือง เพราะสิ่งแวดล้อมทางการเมืองท าให้ผู้น า
ทางการเมืองต้องลอยตัวจากปัญหาทางการเมืองต่างๆ ปล่อยให้สื่อมวลชนเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้ผู้น าตาม
ความปรารถนาของชุมชน และเพราะในการต่อสู้ทางการเมืองบนทรัพยากรของชาติ สื่อมวลชนสามารถระดม
ผลประโยชน์ของมหาชนมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้น าทางการเมืองได้ การสื่อสารทางการเมื องจึงต้อง
พยายามเข้าใจจุดยืนของสื่อในภาคมหาชน 
 เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดของพ้ืนที่สาธารณะ สื่อมวลชนท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสาร
ทางการเมือง ถ้าพิจารณาสื่อมวลชนตามแนวคิดนี้ในสังคมประชาธิปไตย สื่อมวลชนท าหน้าที่ในการสื่อสารทาง
การเมือง 5 ประการ ดังนี้ (McNair, 1995)  
 1. หน้าที่ติดตาม สื่อได้จัดหาข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนเกี่ยวกับอะไรที่ก าลังเกิดขึ้นกับชุมชน 
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 2. หน้าที่ให้การศึกษา สื่อได้ท าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และอย่างมีนัยส าคัญต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นัก
สื่อมวลชนจ าต้องรักษาจุดประสงค์นี้ เพราะค่านิยมของนักสื่อมวลชน มีผลต่อการให้การศึกษากับชุมชนใน
เรื่องที่ได้เลือกมาเป็นประเด็นปัญหาในการให้ความรู้ 
 3. หน้าที่การเตรียมเวที ส าหรับการวิจารณ์การเมืองสาธารณะ การอ านวยการให้เกิดมติมหาชน และ
น าปัญหาการเมืองกลับไปสู่การสร้างมติมหาชน รวมทั้งจัดหาเวทีส าหรับการโต้แย้งของฝ่ายตรงข้าม และการ
ประนีประนอมตามค่านิยมประชาธิปไตย 
 4. หน้าที่หมาเฝ้าบ้าน สื่อมวลชนคอยเฝ้าระวังสถาบันการเมืองและสถาบันราชการ โดยการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน 
 5. หน้าที่ทนายแก้ต่าง สื่อมวลชนเป็นทนายแก้ต่างทางการเมือง เป็นต้นว่า ถ้าพรรคต้องการ
เครื่องมือในการรวบรวมให้มีการสนับสนุนนโยบายพรรค หรือโปรแกรมการด าเนินงานต่างๆ สื่อจะส่งต่อให้ถึง
สาธารณชนโดยกว้างได้ สื่อจึงควรเปิดโอกาสให้กับทุกพรรค โดยเฉพาะในฤดูท่ีมีการเลือกตั้งทั่วไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการเมืองเป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่การเมืองมีความเป็น
พลวัตตลอดเวลา แต่ภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่คงรูปดุจดังน้ าที่แปรเปลี่ยนรูปทรงไปตามภาชนะที่รองรับ ถ้า
เปรียบเทียบภาชนะเป็นเสมือนสภาพแวดล้อมทางการเมือง เมื่อภาชนะเปลี่ยน รูปทรงของน้ าก็เปลี่ยน 
เช่นเดียวกับเมื่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลี่ยนไป ภาพลักษณ์ทางการเมืองก็ต้องเปลี่ยนตาม ไม่สามารถ
คงรูปภาพลักษณเ์ดิมได้ แม้ว่าภาพลักษณ์ทางการเมืองจะถูกปลูกอยู่ในหัวใจประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ
การแก้ปัญหาทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ความเข้าใจภาพลักษณ์ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งก็
เป็นความจ าเป็นทางรัฐศาสตร์เช่นกัน ภาพลักษณ์เป็นภาพที่ประกอบสร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง 
ความฝัน และความปรารถนารวมกัน เป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งประโยชน์ต่างๆ 
มากมายมากกว่าเป็นข้อเท็จจริง รูปภาพ ค ารับรอง และโปรแกรมหาเสียง ดังนั้นภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน (Gackowski, 2013)  
 นักทฤษฎีภาพลักษณ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่าภาพลักษณ์มีความโดดเดี่ยวออกจาก
กาลเวลาและสถานที่ แต่ยังดังก้องอยู่ในจิตส านึกอย่างชั่วคราว ภาพลักษณ์จากอดีตยังคงตามหลอกหลอน
ประชาชนได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทุกภาพลักษณ์ทางการเมืองในอดีตจะถูกประชาชนเก็บไว้ในความทรงจ า 
และสามารถกลับมาก าหนดการกระท าต่างๆ ในปัจจุบันได้ เป็นการแสดงออกแบบเดิมๆ ภาพลักษณ์แม้จะเกิด
ชั่วคราวแล้วผ่านไป แต่ก็สามารถน ากลับมาใช้แยกแยะมิติทางการเมืองต่างๆ ได้อย่า งลึกซึ้ง (Foundation 
maison des sciences de l’homme, 2019) 
 เมื่อการสื่อสารทางการเมือง มีสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 
ส่วนตัวสื่อมวลชนเองก็ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสาร จาก
กระดาษมาเป็นออนไลน์ จากวิทยุและโทรทัศน์เปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มือถือ ยิ่งกว่านั้นอินเตอร์เน็ตยังได้
ท าลายล้างการสื่อสารเดิมที่ต้องใช้กระดาษ วิทยุและโทรทัศน์ลงอย่างสิ้นเชิง ในต้นศตวรรษที่  21 เมื่อการ
สื่อสารทางการเมืองต้องฝากอนาคตการสร้างภาพลักษณ์ไว้กับสื่อสารมวลชน นักการสื่อสารทางการเมืองจึง
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ต้องท าการนิยามสื่อมวลชนใหม่ว่า คืออะไรกันแน่ แต่คงไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่ใช้กระดาษ วิทยุที่ต้องมีเครื่องรับ
วิทยุ หรือโทรทัศน์ที่ต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งเรียกรวมทั้งหมดว่าออฟไลน์หรือการสื่อสารทางเดียว เพราะ
นับวันการสื่อสารทางเดียวก าลังล่มสลาย โดยถูกแทนที่ด้วยการสื่อสารออนไลน์ (การสื่อสารหลายทาง) โดยมี
โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือส าคัญ และมีแอพลิเคชั่น (application) ต่างๆ เข้ามารองรับ เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ได้
ง่ายๆ เช่น line, Facebook, Instagram, We Chat, JD.com, Twitter 
 ดังนั้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองจึงก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านของการสื่อสารจากการ
สื่อสารทางเดียวไปสู่การสื่อสารหลายทาง นักการสื่อสารทางการเมืองที่ต้องบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมให้กับผู้น าทางการเมืองหรือนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์ หรือ
กลุ่มอิทธิพล จึงต้องเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารหลายทางที่แตกต่างจากการสื่อสารทางเดียว ธรรมชาติที่ว่า
นี้สังเกตได้ไม่ยากจากการสื่อสารหลายทางในปัจจุบัน ได้แก่พ้ืนที่ เวลา จ านวนผู้เสพสาร จ านวนผู้ส่งสาร 
จ านวนสารที่สื่อถึงกัน ธรรมชาติของออนไลน์เหล่านี้ ที่มีลักษณะไม่มีพรมแดน ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
จ านวนประชาชน เผยแพร่สื่อได้ทุกชนิด ทุกเรื่อง ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ คือเรื่องที่เป็น
ความลับได้ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และมีการลดทอนอ านาจรัฐลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการที่การสื่อสาร
ออนไลน์มีพลานุภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมมาก เพราะ
ข้อมูลข่าวสารได้เข้าท่วมสังคมออนไลน์ จนประชาชนผู้รับสื่อสังคมออนไลน์มีความคิดเห็นที่แยกออกเป็นหลาย
อย่าง สุดที่จะบริหารภาพลักษณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ภาพลักษณ์ทางการเมืองที่ด ารงอยู่ในทุกวันนี้มีทั้งแง่บวก
และแง่ลบ เพียงแต่สังคมประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสิน เมื่อสามารถบริหารภาพลักษณ์ให้เป็น
แง่บวกมากกว่าแง่ลบ ก็ถือได้ว่าประสบความส าเร็จในการสื่อสารทางการเมืองแล้ว สถานการณ์เช่นนี้ท าให้
การเมืองแบบประชาธิปไตยไม่อาจบริหารภาพลักษณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ตลอดไป แตกต่างจากระบบการเมือง
แบบอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง จึงสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ของผู้น าทางการเมืองให้มีเอกลักษณ์ที่น่าเชื่อถือได้ทั้งสังคมการเมือง การเข้าใจพลวัตทางการเมือง
จากการเปลี่ยนผ่านจากการเมืองทางการมองเห็น (Visual Politics) เป็นการเมืองดิจิทัล (Digital Politics) ท า
ให้ความเข้าใจภาพลักษณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปอย่างมาก และท าให้ความเข้าใจการสื่อสารทางการเมือง
เปลี่ยนไปอย่างมากในปัจจุบัน (Bleiker, Roland, 2018) 
 

 หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2.2 เรื่องที่ 15.2.2 
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เร่ืองที่ 15.2.3 ระดับการสื่อสารกับพลวัตทางการเมือง 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับพลวัตทางการเมือง  ตามทฤษฎีไซเบอร์
เนติค (Cybernetic Theory) ของดอยซ์ (Deutsch, 1966) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
ทางการเมืองกับพลวัตทางการเมืองโดยตรง ที่ไม่ใช่การอธิบายการสื่อสารทางการเมืองกับกระบวนการใช้
อ านาจทางการเมือง ที่น าไปสู่พลวัตทางการเมือง แม้ว่าอ านาจทางการเมืองจะเป็นแกนกลางของการวิเคราะห์
ทางการเมืองตลอดมา แต่อ านาจทางการเมืองก็เป็นเพียงกลไกอย่างหนึ่งที่นักการเมืองการปกครองน ามาใช้
เพ่ือการก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ดอยซ์จึงเห็นว่า การเมืองเป็นความร่วมมือกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์สันติสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของสังคม จึงควรให้ความส าคัญกับกระบวนการ
สื่อสารเป็นกลไกที่คอยประคับประคองความพยายามร่วมกันของมนุษย์ ในอันที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายของระบบ
การเมือง 
 กระบวนการสื่อสารที่ด ารงอยู่ในเวลานี้ สามารถแบ่งออกได้กว้างๆ เป็น 2 ระดับ ดังนี้ (Deutsch, 
1966: 146-147) 
 1. ระดับชาติ การสื่อสารระดับชาตินี้แบ่งย่อยได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่การสื่อสารในระดับบุคคลหรือ
ระดับกลุ่มบุคคล การสื่อสารในระดับองค์กร และการสื่อสารในระดับระบบการเมือง ส่วนการสื่อสารทาง
การเมืองที่ส าคัญอยู่ในระดับระบบการเมือง โดยดอยซ์เชื่อว่าระบบการเมืองสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการท างาน
ของระบบการสื่อสาร การที่จะวิเคราะห์ให้เข้าถึงแก่น จึงต้องมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่กระบวนการตั ดสินใจ
ทางการเมืองภายใต้โครงข่ายของระบบการสื่อสารและควบคุม 
 ดอยซ์อธิบายว่า โครงสร้างของระบบการเมืองมีลักษณะเป็นโครงข่ายของระบบการสื่อสาร ซึ่งมี
กระบวนการท างานที่คล้ายคลึงกับการสั่งงานของระบบประสาทของมนุษย์ กล่าวคือ การที่ระบบการเมือง
สามารถด ารงดุลยภาพของระบบไว้ได้ ก็ด้วยอยู่ภายใต้กระบวนการท างานทางโครงข่ายของระบบการสื่อสาร 
ที่จ าแนกได้ 5 กลไกที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กลไกรับข่าวสาร จะท าหน้าที่รวบรวมข่าวสารทั้งหลายภายในภายนอกเข้าสู่ระบบเมือง โดย
กลไกที่รับข่าวสารนี้จะท าการคัดเลือก ตรวจสอบข่าวสารส าคัญ เพ่ือป้อนต่อไปยังกลไกที่ 2 กลไกการรับ
ข่าวสารนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของช่องทางเดินข่าวสาร อันได้แก่ บุคคล 
สื่อมวลชน กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลหรือพรรคการเมือง และปริมาณข่าวที่ได้รับ อันหมายถึงด้านหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับจ านวนของข้อมูลข่าวสารที่จะรายงานให้ระบบรับรู้ อีกด้านหนึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะในการรับข่าวสาร
ของระบบ 

2) กลไกบันทึกข้อมูลและประเมินคุณค่า หน่วยบันทึกข้อมูลจะท าหน้าที่แจกแจงข่าวสารที่
ได้รับเข้ามาใหม่กับประสบการณ์ในอดีตของข้อมูลเก่า ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง ในขณะเดี ยวกัน
หน่วยประเมินคุณค่าจะท าหน้าที่ชี้แนะถึงแนวทางเลือกที่ควรจะเป็น กับข้อมูลข่าวสารที่ได้ประเมินคุณค่าไว้
แล้ว 
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3) กลไกตัดสินใจ เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลที่เที่ยงตรงและมากพอต่อการตัดสินใจตอบสนองต่อ
เป้าหมายของระบบการเมืองได้อย่างมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ก็จะมีการตัดสินใจออกค าสั่ง การตรากฎหมาย 
หรือการก าหนดนโยบายออกมา กลไกตัดสินใจนี้เป็นเพียงกลไกก้าวแรกของการตัดสินใจ ส่วนความส าเร็จ
ขึ้นอยู่กับกลไกถัดไป 

4) กลไกปฏิบัติการ จะน าผลการตัดสินใจไปด าเนินการ ซึ่งก็ต้องอาศัยระบบการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันกาลตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติตามนโยบาย บางครั้งการปฏิบัติการต้องมีการปรับวิธีการ
และกลยุทธ์ จึงจะบรรลุแผนของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ 

5) กลไกควบคุมและป้อนกลับข่าวสาร  เป็นกลไกที่คอยท าหน้าที่รายงานผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของการปฏิบัติตามนโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาล กลับสู่กลไกรับข่าวสารอีกครั้งหนึ่ง ถ้าการ
ปฏิบัติการสามารถตอบสนองเป้าหมายของระบบการเมืองได้ ข่าวสารที่ถูกป้อนกลับเข้าสู่ระบบ ก็จะมีลักษณะ
การป้อนกลับเชิงบวก แต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของระบบได้ ก็จะกลายเป็นข่าวสารการ
ป้อนกลับเชิงลบ 
 การสื่อสารระดับชาตินี้มีวัตถุประสงค์ และรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานให้ประชาชนรับรู้ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในความคิดเห็นของประชาชน ส่วนรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ สื่อของรัฐ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อ
เอกชน สื่ออินเตอร์เน็ต 

2) การสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้สนับสนุนการเลือก
สมาชิกพรรค เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือขยายฐานมวลชนที่สนับสนุนพรรค ส่วนรูปแบบการ
สื่อสารทางการเมือง ได้แก่ การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรณรงค์การเลือกตั้ง 

3) การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก
สาธารณชน เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับภาครัฐ และเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกภายในกลุ่ม 
ส่วนรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชน การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้น ารัฐบาล 
การประชุมประท้วง 
 2. ระดับระหว่างประเทศ เป็นการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ระหว่างคนที่เป็นประชาชนของ
ประเทศต่างกัน หรือในแง่ที่ผู้ท าการสื่อสารนั้นท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ เช่น ทูต กงสุล หรือผู้แทน
ทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้ท าการสื่อสารเหล่านี้จึงมีพันธะและความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์และ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความส าคัญของการสื่อสารทางการเมืองระดับระหว่างประเทศนี้มีหลายประการ 
ได้แก่ เป็นเครื่องมือของการด าเนินนโยบายต่างประเทศ เป็นกระจกสะท้อนสังคมนานาชาติ เป็นการแสดงเชิง
สัญลักษณ์ เป็นการโน้มน้าวหรือสร้างความเห็นพ้องต้องกันหรือเป็นการบังคับและข่มขวัญอีกประเทศหนึ่ง 
 ทั้งการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ล้วนมีผลกระทบต่อสภาวะดุลยภาพ
ทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 1) เมื่อการสื่อสารทางการเมืองเป็นเชิงลบ รัฐบาลจะเริ่มขาดเสถียรภาพ สมรรถนะทางการเมืองจะ
ตกต่ า ท าให้ระบบการเมืองขาดดุลยภาพ ความเป็นพลวัตทางการเมืองจะเพ่ิมสูงขึ้น 

 2) เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการสื่อสารทางการเมืองเชิงลบ เป้าหมาย
ของระบบการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ท าให้ระยะเวลาของการบรรลุเป้าหมายต้องเลื่อนออกไป ความผัน
ผวนของสถานการณ์ทางการเมืองที่ไร้เสถียรภาพเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองติดตามมาอย่าง
แน่นอน 

 3) ระบบการเมืองต้องปรับปรุงสมรรถนะทางการเมืองให้ทันต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน 
โดยการสื่อสารการเมืองให้เป็นเชิงบวกให้ได้ แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ระบบการเมืองก็ต้องพยายาม
รีบปรับสถานะทางการเมืองให้ได้ 
 4) ระบบการเมืองที่ล้มเหลวในการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน ผลที่ตามมาคือ ท าให้ภาพลักษณ์
ระหว่างประเทศของระบบการเมืองนั้นมัวหมองไปด้วย ท าให้เกิดพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศตามมา
หลายประการ ที่เห็นได้ชัดแจ้งคือการด าเนินนโยบายต่างประเทศจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้
สั่นคลอนความมั่นคงของชาติในที่สุด 

 ถ้าระบบการเมืองมีความล้มเหลวในการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน จะน าไปสู่พลวัตทาง
การเมืองหลายแบบ ตั้งแต่การขาดดุลยภาพทางการเมือง การไร้เสถียรภาพทางการเมือง และการอ่อนด้อย
ของสมรรถนะทางการเมือง ระบบการเมืองที่อ่อนแอเช่นนี้ ไม่อาจน ามาซึ่งความปลอดภัยทางการเมืองได้ 
 

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.2.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2.3 เรื่องที่ 15.2.3 
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ตอนที่ 15.3  

แนวโน้มของการสื่อสารกับพลวัตทางการเมือง 

โปรดอ่านแผนการสอนตอนที่ 15.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 15.3.1 การสื่อสารทางการเมืองในภาวการณ์ทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.3.2 จริยธรรมแห่งการสื่อสารทางการเมือง 
 เรื่องท่ี 15.3.3 ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อพลวัตทางการเมือง 

 
แนวคิด 
 1. ภาวการณ์ทางการเมืองมีทั้งที่ปกติและไม่ปกติ ที่เป็นปกติจะมีการสื่อสารทางการเมืองตาม
กระบวนการสื่อสารปกติ แต่เมื่อใดที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง กระบวนการสื่อสารทางการเมืองจะด าเนิน
ไปอย่างเร่งรีบทุกข้ันตอนของการสื่อสาร เพ่ือท าให้พลวัตทางการเมืองเข้าสู่ดุลยภาพโดยเร็ว 
 2. การก ากับการสื่อสารทางการเมืองด้วยจริยธรรม มี 2 มาตรฐานควบคู่กัน ได้แก่ มาตรฐานจริยธรรม
ขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน และมาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมาย ที่มีการก ากับแบบอ่อนๆ ไปจนถึง
แบบเข้มงวด ขึ้นอยู่กับสภาวะของบ้านเมืองในเวลานั้นๆ  
 3. การสื่อสารทางการเมืองมีผลกระทบต่อพลวัตทางการเมือง ไม่เฉพาะตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ทางการเมืองเท่านั้น แต่มีผลกระทบจนถึงรากเหง้าของระบบการเมือง คือ การเรียนรู้ทางการเมือง ผ่านการ
เพ่ิมพูนข้อมูลข่าวสารการเมืองที่รวดเร็ว ปิดกั้นได้ยาก ไม่เลือกเวลาและสถานที่ ครอบคลุมพลเมืองทั่วทั้ง
ประเทศ การเรียนรู้ทางการเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของพลเมืองจากที่ไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสาร
การเมือง ไปสู่พลเมืองที่มีข้อมูลข่าวสารการเมืองและพร้อมที่จะน าพาประเทศชาติไปสู่เป้าหมายทางการเมือง
อย่างมีส่วนร่วมมือกัน 
 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายการสื่อสารทางการเมืองในภาวการณ์ทางการเมืองได ้
 2.  อธิบายจริยธรรมแห่งการสื่อสารทางการเมืองได้ 
 3.  วิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อพลวัตทางการเมืองได ้
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เรื่องท่ี 15.3.1 การสื่อสารทางการเมืองในภาวการณ์ทางการเมือง 
 ภาวการณ์ทางการเมืองมีทั้งที่เป็นปกติและไม่เป็นปกติ ที่เป็นปกติจะมีการสื่อสารทางการเมืองตาม
กระบวนการปกติ แต่เมื่อใดที่ภาวการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ กระบวนการสื่อสารทางการเมืองจะด าเนินไป
อย่างไม่ปกติ ทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร ความเร็วของการสื่อสาร การตอบสนองของการ
สื่อสาร พ้ืนที่ในการสื่อสารและจ านวนผู้ส่งและผู้รับสาร ก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองตามแรงกดดัน แรงถ่วง
และแรงต้านของกลุ่มบุคคลทางการเมืองต่างๆ จนระบบการเมืองสั่นสะเทือนและอาจน าไปสู่การไร้เสถียรภาพ
ของระบบการเมืองได ้
 นักรัฐศาสตร์จึงสนใจศึกษาการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตมากกว่าภาวะปกติ เพ่ือแสวงหา
หนทางการเมืองเข้ามาปรับดุลยภาพทางการเมืองให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะถ้าวิกฤตทางการเมืองยืดเยื้อ ความ
เสียหายของบ้านเมืองย่อมยืดเยื้อตามมา ยิ่งภาวะวิกฤตทางการเมืองมีการใช้ก าลังรุนแรงเข้าประหัตประหาร
กัน ยิ่งน าความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในระบบการเมืองเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจกับ
ค าว่า “ภาวะวิกฤตทางการเมือง” ก่อนท าความเข้าใจกับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 
 โรบินสัน (Robinson, 1968) ได้ประมวลลักษณะของภาวะวิกฤต ไว้ดังนี้ 

1) ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ 
2) สถานการณ์ท่ีผู้มีส่วนร่วมต้องการอย่างมากในการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3) สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการคุกคามต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เกี่ยวข้อง 
4) เหตุการณ์ที่จะเกิดผลตามมา ซึ่งจะเป็นการก าหนดอนาคตของผู้เกี่ยวข้อง 
5) จุดบรรจบของเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดสถานการณ์ใหม่ๆ 
6) การสร้างความไม่แน่นอนในการควบคุมสถานการณ์และในการก าหนดทางเลือกที่เก่ียวข้อง 
7) การลดความสามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ์และผลที่จะเกิดขึ้น 
8) การท าให้เกิดภาวะฉุกเฉิน ความฉุกละหุก และความวิตกกังวลแก่ผู้มีส่วนร่วม 
9) สถานการณ์ท่ีผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รู้สึกขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ 
10) การเพ่ิมความกดดันด้านเวลาให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
11) ความเปลี่ยนแปลงของสัมพันธภาพระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผิดปกติ 
12) การเพ่ิมความตึงเครียดระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

จากลักษณะทั่วไปของภาวะวิกฤต นักวิชาการได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะวิกฤตไว้ดังนี้ 
1) ภาวะที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด 
2) ภาวะที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
3) ภาวะที่มีลักษณะฉุกเฉิน 
4) ภาวะที่มีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก 
5) ภาวะที่ก่อให้เกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงชั่วขณะหนึ่ง 

จากองค์ประกอบของภาวะวิกฤตทั้ง 5 ข้อนี้ได้น าไปสู่การแยกประเภทของภาวะวิกฤตได้ดังนี้ 
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1) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด (Stress) 
2) เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความตื่นตระหนก (Panic) 
3) เหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง (Violence) 
4) เหตุการณ์ภัยพิบัติหรือวินาศภัย (Disaster) 

ดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้นั้น ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ปกติธรรมดา และ
เหตุการณ์นั้นกลายเป็นข่าว หรือเป็นข่าวใหญ่ ส่วนภาวะวิกฤตทางการเมือง เป็นสภาวการณ์ที่เกิดความรุนแรง
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งหรือการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่างๆ จนน าไปสู่การก่อความไม่สงบ 
จนกลายเป็นภาวะวิกฤตทางการเมือง นักรัฐศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในกระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ 
(Modernization) ในแต่ละช่วงอาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ เป็นสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการตัดสินใจกระท าการหรือไม่
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถน ากองก าลังรักษาชาติเข้าระงับ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองนั้น วิกฤตการณ์ทางการเมืองจะส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองเป็นอย่างมาก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด จะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่และพลเมืองเพ่ิมขึ้นเท่านั้น (Bland, 1998 : 5) 

การสื่อสารทางการเมืองในภาวการณ์ปกติ เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความเชื่อ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ทางการเมืองระหว่างบุคคลที่
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง โดยรัฐบาลจะได้หาช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบ
นโยบายและแผนงานโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแผนงานโครงการต่างๆ 
อันมีผลกระทบต่อประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันการสื่อสารทางการเมือง ก็เป็นกระบวนการ
น าเอาข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนไปให้รัฐบาลได้รับรู้เช่นกัน เพ่ือเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน
นโยบายรัฐบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด 

การสื่อสารทางการเมืองปัจจุบัน ได้พัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าสังคมแห่งการสื่อสารหรือสังคมออนไลน์ 
ซึ่งเป็นสังคมที่มีการสื่อสารหลายทาง ไม่ใช่แต่เพียงการสื่อสารสองทางดังในอดีต คือการสื่อสารได้กระจายไป
ทุกตัวคน คนทุกคนมีส่วนที่จะเป็นผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาพร้อมกัน ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่มีพรมแดนแห่ง
การสื่อสาร จ ากัดและควบคุมได้ยาก จึงยิ่งเพ่ิมความส าคัญของการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตยิ่งขึ้น 
นอกจากจะให้ความส าคัญกับการสื่อสารระหว่างกันภายในกลุ่มต่างๆ แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวกับมวลชน เพ่ือฉายภาพให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มต่างๆ 
กับมวลชน รวมทั้งภาครัฐที่พยายามใช้สื่อสารทางการเมืองให้เข้าถึงประชาชนให้รวดเร็วที่สุด และมีอาณา
บริเวณกว้างขวางที่สุด เพ่ือการระงับหรือบรรเทาภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมืองนั้นๆ ถ้าการสื่อสารทาง
การเมืองเป็นไปตามการอธิบายของดอยซ์ (Deutsch, 1966) เกี่ยวกับระบบเครือข่ายของการสื่อสาร โดย
บุคคลทั้งหลายภายในระบบได้รับการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในลักษณะของวงจรเส้นประสาท โดยสามารถ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลถึงกันได้ รัฐบาลย่อมมีโอกาสที่จะใช้สื่อสารทางการเมื องภาครัฐ เข้าระงับภาวะ
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วิกฤตการณ์ทางการเมือง ได้ก่อนกลุ่มก่อการต่างๆ แต่ในปัจจุบันกลุ่มก่อการต่างๆ ก็สามารถใช้โอกาสของสื่อ
สังคมกระจายข่าวได้มาก ดังนั้นการสร้างวิกฤตศรัทธากับการท าลายภาพลักษณ์ของผู้น าทางการเมือง จึงมี
โอกาสทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ สุดท้ายสงครามข่าวสารในวิกฤตการณ์ทางการเมือง ผู้ที่ได้เปรียบคือผู้ที่สามารถ
ยึดกุมเครือข่ายสื่อได้มากที่สุด ไม่ใช่ผู้ยึดกุมกองก าลังที่เข้มแข็งที่สุดอีกต่อไป 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3.1 เรื่องที่ 15.3.1 
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เรื่องท่ี 15.3.2 จริยธรรมแห่งการสื่อสารทางการเมือง 
 โดยสิทธิธรรมชาติแล้ว การสื่อสารระหว่างกันของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ท าได้โดย
เสรี ภายใต้ขอบเขตที่ไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการ
สื่อสารทางการเมือง ทุกประเทศได้ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในการก ากับขอบเขตของการสื่อสารให้เหมาะสม
ถูกต้อง มาตรฐานที่ว่านี้มีทั้งด้านจริยธรรมและด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารทางการเมืองต้องพิจารณา
ควบคู่กันไประหว่างด้านจริยธรรมและด้านกฎหมาย 
 1. มาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งการสื่อสารทางการเมือง 
 จริยธรรมหมายถึงหลักหรือแนวทางแห่งความประพฤติในสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หลักหรือ
แนวทางในเบื้องต้นมีลักษณะเป็นนามธรรม ต่อมาภายหลังจึงได้มีการบัญญัติเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการก ากับความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มชน หลักเกณฑ์นี้มีทั้งเป็นข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม
ปฏิบัติ และมีมาตรการเพ่ือการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ์
ความประพฤติของแต่ละกลุ่มเฉพาะในประเทศไทย มาตรฐาน จริยธรรมที่ใช้ก ากับการสื่อสารทางการเมื องที่
ส าคัญมี 3 กลุ่มบุคคล ดังนี้ 

1.1 มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2559 ให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมกับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 219 ได้บัญญัติไว้ จึงได้น ามาก าหนดค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมขึ้น เรียกว่า “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” อันประกอบด้วย 
4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย โดยเฉพาะในข้อ 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย ข้อ 
4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 
ประการ (I AM READY) ได้แก่ 

I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดบวกและมีจิตบริการ 
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
R - Responsiveness  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
E - Efficiency  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A - Accountability ตรวจสอบได ้
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
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Y - Yield  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 จากหลักการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐได้น าแนวทางดังกล่าวมาก าหนดและจัดท าเป็นประมวล
จริยธรรม เพ่ือใช้ในองค์กรภาครัฐ เป็นต้นว่า ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (ก.พ. ) ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา ประมวลจริยธรรมของข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายปกครอง ของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ของข้าราชการศาลยุติธรรม ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการทหาร ประมวล
จริยธรรมขององค์กรภาครัฐเหล่านี้ได้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของการก ากับการสื่อสารทางการเมืองใน
ภาครัฐไทย 

1.2 มาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน 
ในฐานะที่สื่อมวลชนเป็นผู้คอยตรวจตราการด าเนินงานของรัฐ และในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการ

น าเสนอข้อมูลข่าวสารและการวิพากษ์วิจารณ์สู่การรับรู้ของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน เมื่อการด าเนินการใดๆ ของสื่อมวลชนภายใต้บทบาทหน้าที่นี้อาจสุ่ม เสี่ยงต่อการเกิด
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นวงกว้างต่อสังคมได้ เพ่ือให้การด าเนินการภายใต้ บทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนอยู่ภายใต้กรอบเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญก าหนด จึงเป็นที่มาของการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสื่อมวลชนในหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อนั้นๆ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกันเอง โดยใช้มาตรฐาน
จรรยาบรรณเป็นเครื่องมือ โดยมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบเนื้อหาสื่อที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
และมีกระบวนการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณที่มีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่าจริยธรรมวิชาชีพของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าว วิทยุ และโทรทัศน์ไทยว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว วิทยุ และโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพข่าว และแนวปฏิบัติใน
การน าเสนอข่าว และภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้สมาชิกพึงยึดมั่น 
และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าว 
วิทยุ และโทรทัศน์ไทยโดยเคร่งครัด ประมวลจริยธรรมของสื่อแขนงต่างๆ เหล่านี้ได้เข้าก ากับการสื่อสาร
ทางการเมืองไทยตลอดมา 

1.3 มาตรฐานจริยธรรมของประชาชน 
จริยธรรมของการก ากับการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน มีความหมายถึงประชาชนที่มีการ

รวมกลุ่มกันเป็นองค์การทางสังคมต่างๆ เช่น สมาคม สหกรณ์ สันนิบาต หรือในชื่ออ่ืนๆ องค์การทางสังคม
เหล่านี้ต่างได้มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ไว้เป็ นการเฉพาะ เป็นต้นว่า 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย หรือจรรยาบรรณธนาคารของสมาคมธนาคารไทย มาตรฐานทางจรรยาบรรณเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนที่มีการรวมเป็นกลุ่มบุคคล ส่วนปัจ เจกชนทั่วไป ย่อมต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมาย 
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2. มาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมายของการสื่อสารทางการเมือง 
การสื่อสารทางการเมืองเป็นการสื่อสารภายใต้เสรีภาพทางการสื่อสารที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการ

รับรองขอบเขตไว้เป็นกาลเฉพาะ ประกอบกับหลักเกณฑ์ท่ีปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง
และการเมือง ที่ได้รับรองให้บุคคลทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ทั้งในการแสวงหา การรับและ
แจกจ่ายความคิดเห็นทุกชนิดโดยไม่ค านึงถึงเขตแดน แต่การแสดงความคิดเห็นทุกรูปแบบต้องมีความ
รับผิดชอบในการสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอ่ืน จึงได้มีการก าหนดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
แม้แต่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมือง ก็ไม่ได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยปราศจากเงื่อนไข ส่งผลให้การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมิได้เป็นเสรีภาพที่สมบูรณ์ในทุกประเทศ 
ดังนั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลความจ าเป็น
และเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ขององค์กรนั้นทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงยังไม่
เพียงพอต่อการก ากับการสื่อสารทางการเมืองท ี่มีความอ่อนไหวได้ทั้งหมด จ าต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ
มาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมายที่รัฐสภาของแต่ละประเทศได้ตราออกมาด้วย เฉพาะในประเทศไทย 
มาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมายสามารถศึกษาได้จากพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
2) พระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
3) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2475 
4) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
5) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
6) ประมวลกฎหมายอาญา 
7) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การก ากับการสื่อสารทางการเมืองทั้งในภาวะปกติและในวิกฤตการณ์ทางการเมือง นอกจากจะใช้

ก ากับด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ยังสามารถใช้ก ากับด้วยมาตรฐาน
จริยธรรมทางกฎหมาย ยิ่งบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมือง การพลวัตทางการเมืองไม่อาจจะ
ด าเนินไปอย่างปกติสุข ยิ่งจ าเป็นต้องก ากับการสื่อสารทางการเมือง ด้วยมาตรฐานจริยธรรมทางกฎหมาย ที่มี
มาตรการแบบเบาๆ ไปจนถึงข้ันแบบเข้มงวดกวดขัน เพ่ือให้ระบบการเมืองเข้าสู่ดุลยภาพโดยพลัน 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 15.3.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3.2 เรื่องที่ 15.3.2 
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เรื่องท่ี 15.3.3 ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อพลวัตทางการเมือง 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าระบอบการเมือง
การปกครองจะเป็นแบบประชาธิปไตยหรือแบบเผด็จการหรือแบบผสมผสาน พัฒนาทางการเมืองมิสามารถ
แยกออกมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนและด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารทาง
การเมืองที่นับวันจะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ตามความเห็นของแชรมม์ที่ว่า ภารกิจบางอย่างที่
ช่องสารชนิดหนึ่งท าได้ดีกว่าช่องสารอีกชนิดหนึ่ง ยิ่งกว่านั้นถ้าใช้ช่องสารทุกชนิดพร้อมๆ กันก็จะให้ประโยชน์
มากที่สุด (Schramm, 1964: 123) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ท าให้มีการรวม
ช่องสื่อสารมวลชน เข้ากับช่องสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการเข้าถึงและจูงใจ
ประชาชนให้ตระหนักถึงเป้าหมายในหลากหลายพ้ืนที่ ไม่จ ากัดเวลา รวดเร็วเป็นอย่างมาก และอาจไม่มีการ
ค านึงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วย 
 การสื่อสารทางการเมืองมีผลกระทบต่อพลวัตทางการเมืองอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองมีผลต่อการระดมทางสังคม 
กล่าวคือการสื่อสารสมัยใหม่ได้ท าให้กระบวนการทางการเมืองดั้งเดิมที่ผูกมัดความสัมพันธ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างบุคคล ค่อยๆ ถูกกัดเซาะจนกร่อน จนท าให้
ประชาชนสามารถแสวงหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ กระบวนการกัดกร่อนของการสื่อสารนี้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาในช่วง 
100 ปีที่ผ่านมา 
 2. ผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองสมัยใหม่มีทั้งความรวดเร็ว 
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวาง ส่งเนื้อสารข้อมูลได้มาก และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งสื่อราชการและสื่อเอกชนย่อม
น าไปสู่การพลวัตทางการเมืองได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนชั้นทางสังคม การเจริญเติบโตของความเป็นเมือง 
ความเป็นเอกภาพทางภาษา หรือความแตกต่างในทัศนคติทางการเมือง จนก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิพลเมือง 
และความเท่าเทียมกันของพลเมืองชั้นสอง ที่เป็นชาวพ้ืนเมืองเดิม ชาวเขา และผู้อพยพย้ายถิ่น การก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมข้ึนถือเป็นการพัฒนาทางการเมืองขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญของทุกระบบ
การเมือง การสื่อสารทางการเมืองสามารถสร้างกระแสเหตุการณ์ความไม่สงบได้ หรือจะให้สงบก็ได้ ดังจะเห็น
ได้ว่าการใช้ความรุนแรงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง การจลาจล การขัดแย้งระหว่างกลุ่มศาสนา กลุ่มชาติ
พันธุ์หรือกลุ่มประเทศตามภูมิภาค อันเป็นอาการของการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่เข้าใจกัน จนก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองต่างๆ ดังนั้นทุกระบบการเมืองจึงปรารถนาที่จะลดทอนความวุ่นวายทางการเมือง
เหล่านี้ หรืออย่างน้อยต้องให้อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมหรือจัดการภาวะวิกฤตเหล่านี้ได้ 
 4. ผลกระทบต่อการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเสมือนจริง อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต 
นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารทางการเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นกระดานสนทนา (web board) หรือเว็บไซต์เพ่ือการส่งข้อมูลข่าวสารแสดง
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ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (web blog) หรือการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (social media 
networking) เช่น facebook และ line ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่ม
กันเป็นชุมชนเสมือนจริง จนสามารถก่อให้เกิดการจัดตั้งมวลชนทางการเมืองขึ้นในโลกการเมืองที่เป็นจริง ดัง
จะเห็นได้จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ของขบวนการทางการเมืองต่างๆ  
 5. ผลกระทบต่อการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางการเมือง 
 ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่สาธารณะเป็นอย่างมาก พ้ืนที่
สาธารณะเป็นพ้ืนที่การเมืองของภาคประชาสังคม ที่ต้องการเล่นการเมืองนอกรัฐสภา เนื่องจากการเมืองของ
ระบบรัฐสภาเป็นการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่ทุก 4 ปีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่ปัญหา
ของประชาชนไม่อาจรอได้นานขนาดนั้น การเมืองภาคประชาสังคมจึงเกิดขึ้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ล้าหลังมาก ระบอบประชาธิปไตยควรเป็นแบบ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิใช่ภาคตัวแทนของประชาชนอีกต่อไป ในอดีตการสื่อสารแบบสองทางหรือ
ทางเดียว ได้ท าให้การเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเฟ่ืองฟูขึ้นได้ ในปัจจุบันการสื่อสารหลายทางใน
สังคมออนไลน์ได้ค่อยๆ เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะให้กับการเมืองภาคประชาชนขึ้นอย่างมาก ดังนั้นปรากฏการณ์
ทางการเมืองข้างถนนจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั่วโลก ที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความตระหนัก
ทางการเมืองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้กลทางการเมืองสารพัดวิธีเอาชนะการเลือกตั้งได้ แต่การ
เอาชนะวิกฤตการณ์ทางการเมืองเป็นวิกฤตศรัทธาที่จะเอาชนะได้ยาก ท าให้ผู้น าทางการเมืองในหลายประเทศ
เข้ามาควบคุมการสื่อสารออนไลน์อย่างเข้มงวด ตั้งแต่เริ่มสร้างเครือข่ายสั งคมออนไลน์ ส่วนประเทศที่ปล่อย
เสรีมาตั้งแต่แรกเริ่มก็ยากท่ีจะควบคุมได้ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและอเมริกา 
 6. ผลกระทบต่อการศึกษาทางการเมือง 
 นักรัฐศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชิงปริมาณได้ค่อยๆ 
ยกระดับเป็นระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารในสังคมออนไลน์ เปรียบดังการปรับ
ระดับน้ าให้เสมดสมดุลตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารการเมืองก็เช่นเดียวกันที่ไหลบ่าจากผู้รู้สู่ผู้ยังไม่รู้ โดยผ่าน
สังคมออนไลน์ การอ่านสื่อจากสื่อสารออนไลน์นับวันแต่จะเพ่ิมจ านวนคนมากขึ้นทั้งในเมืองและชนบท ทั้งผู้มี
การศึกษาสูงและมีการศึกษาต่ า ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งเยาวชนและผู้สูงวัย ทุกพ้ืนที่ ทุกเวลา ทุก
สถานการณ์ในเหตุการณ์ทางการเมือง การให้การศึกษาทางการเมืองของสื่อสารหลายทาง ได้สร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพทางการเมือง หรือพลเมืองที่มีข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มากพอที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
แตกต่างจากพลเมืองที่มีข้อมูลข่าวสารน้อยในอดีต ที่สามารถชักจูงได้ด้วยอามิสสินจ้างทุกรูปแบบ 
 โดยสรุปแล้วการสื่อสารทางการเมืองหลายทางในปัจจุบันได้มีผลกระทบต่อพลวัตทางการเมืองใน
ระบบการเมือง ตั้งแต่ผลกระทบที่มีต่อการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง การให้การศึกษาทางการเมืองแก่
พลเมือง วิกฤตการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง การรณรงค์ทาง
การเมือง เสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงเข้มแข็งทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่ ติดต่อ
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนามากขึ้นเท่าใด การสื่อสารทางการเมืองยิ่งสร้าง
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ผลกระทบต่อพลวัตทางการเมืองมากขึ้นเท่านั้น ที่ส าคัญการเมืองมีโอกาสที่จะพัฒนาการด าเนินการทาง
การเมืองเชิงปริมาณไปสู่เชิงคุณภาพ และลดโอกาสของการคอร์รัปชั่ นทางการเมือง หรือท าให้โอกาสการ
คอร์รัปชั่นทางการบริหารกระท าได้ยากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารทางการเมืองได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้า
ตรวจสอบนักการเมือง ข้าราชการระดับสูงทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนได้มากข้ึนและทุกหนทุกแห่ง ขณะเดียวกัน
ก็ปิดก้ันโอกาสแห่งการหลบหนีคดีได้มากขึ้น 
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