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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการรายงานข่าวของรายการข่าวสาม
มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารงานเกี่ยวกับ
การรายงานข่าว การก าหนดรูปแบบ และประเด็นข่าวที่ส าคัญในการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ 
และเพ่ือศึกษาการใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นอกจากนี้ก็เพ่ือเข้าใจแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) ที่มีความส าคัญใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนโยบาย รูปแบบการน าเสนอ และเนื้อหาของรายการ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
รายการข่าวสามมิติ และการก าหนดประเด็นที่ลึกและแตกต่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ
บริหารการผลิตรายการ เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อประชาชนที่เป็นผู้ชมรายการ และผู้ผลิตรายการอ่ืน ๆ ที่จะน า
ความส าเร็จ ในการเสนอข่าวของรายการไปปรับใช้ได้  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานของรายการข่าวสามมิติ  ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสามประเด็น คือ นโยบายการรายงานข่าวของรายการข่าว
สามมิต ิ ประกอบด้วย นโยบายภาพรวมของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นโยบายการรายงานข่าวของ
รายการข่าวสามมิติ  ประเด็นที่สองคือ รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวสามมิติ ประกอบด้วย ลักษณะ
การน าเสนอโดยรวมของรายการข่าวสามมิติ  การจัดรายการลักษณะคาราวานครอบครัวข่าว 3 ตาม
โครงการที่มีขึ้นเป็นประจ าและเร่งด่วน  ลักษณะการรายงานข่าวของผู้ประกาศหลัก กระบวนการในการ
รายงานข่าวที่ให้ความส าคัญกับทีมงานและผู้สื่อข่าว  ประเด็นที่สามคือ เนื้อหาของรายการข่าวสามมิติ  
ประกอบด้วย เนื้อหาที่มีความคืบหน้าข่าว ลักษณะลึก รวดเร็ว รอบด้านการก าหนดประเด็น การได้มาซึ่ง
ประเด็น เนื้อหาข่าว  และเนื้อหาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนผลการวิจัยที่ได้ข้างต้น น ามาวิเคราะห์ถึงความ
เกี่ยวข้อง และการน ามาใช้กับแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) ของทางรายการข่าวสามมิติหรือไม่ โดย
พบว่า แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย  
 
ค าส าคัญ  แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) รายการข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทาง
สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่มีความแพร่หลายไปสู่คนจ านวนมากในครั้งเดียว และมีผลตอบรับ
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จากผู้ชมสูง การส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อโทรทัศน์ ในช่วง 20 ปี พบว่า พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของ
ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ประเภทรายการที่ประชาชนชมมากที่สุด คือ 
รายการประเภทบันเทิง รองลงมาคือ ข่าว สารคดีหรือความรู้ทั่วไป การรับชมรายการโทรทัศน์ ประเภท
รายการข่าวของคนในสังคมที่มีมากขึ้นนี้ เป็นเพราะที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบโดยตรง และทางอ้อมต่อวิถีชีวิตผู้คน เหตุนี้เอง ท าให้คน
ไทยต้องทราบข้อมูลข่าวสารไว้ทั้งแบบผิวเผินและเจาะลึกในหลายมิติ และแน่นอนการแข่งขันด้านรายการ
ข่าวของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องจึงมีการแข่งขันกันสูง และดุเดือดมากขึ้น นอกจากเพ่ือครองส่วนแบ่ง
การตลาด ความนิยม หรือ เรตติ้งแล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของประชาชน ยังสามารถปลูกฝังทัศนคติต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้อีกด้วย 
 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องแรกที่ปฏิวัติรายการข่าวใหม่ ทั้งด้านการ
ผลิต การน าเสนอ ผู้ด าเนินรายการหรือผู้ประกาศข่าว ภายใต้ชื่อว่า “ครอบครัวข่าว 3” ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญกับรายการข่าวมากขึ้น  ท าให้ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงดึกกลายเป็นเวลาท าก าไร   นอกจาก 
ปัจจุบันรายการประเภทข่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ช่อง 3ได้มากขึ้นแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในการอยู่เคียงข้างพ่ีน้องประชาชน เห็นได้จากการลงพ้ืนที่ท าข่าวของผู้สื่อข่าว หรือแม้แต่การเป็น
สื่อกลางในการช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วย  หากกล่าวถึง 
ฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
จ ากัด ผู้ด าเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งท าหน้าที่ในการผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภทใน
รูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพ่ือสนับสนุนกับรายการ
โทรทัศน์ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ครอบครัวข่าว 3” ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดยปัจจุบัน
ช่อง 3 มีรายการข่าว 24 รายการ รวม 13 ชั่วโมง หรือมากกว่า 50% ของรายการทั้งหมด มีผู้ประกาศ
กว่า 60 คน และทีมข่าว 53 ทีม ขณะเดียวกันได้ลงทุนพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยเพ่ือใช้ในการ
น าเสนอข่าว ทั้งอุปกรณ์ระบบดิจิทัลนิวส์รูม (Digital News Room) เพ่ือจัดการบริหารคอนเทนท์ใหม่ ซึ่ง
มีระบบโซแนป (Sonaps) เป็นระบบส าคัญในดิจิทัลนิวส์รูม และนับเป็นสถานีแรกในแถบภูมิภาคเอเชีย ที่
เริ่มใช้ระบบดังกล่าวแบบครบวงจร จึงท าให้การผลิตข่าวมีความรวดเร็ว แม่นย าและเที่ยงตรงกว่าที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งติดตั้งจอทัชสกรีน (Touch Screen) ที่ชั้น 9 และ 10 ของอาคารมาลีนนท์ 2 เพ่ือเพ่ิมสีสันและ
ความแตกต่าง ในการน าเสนอข่าว และเพ่ิมฝูงบินข่าว โดยน าฝูงบินครอบครัวข่าวมาใช้ในการรายงานข่าว
โทรทัศน์ชูความล้ ายุคในด้านความรวดเร็ว รูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาที่แตกต่าง และนี่ถือเป็นอีกก้าว 
หนึ่งที่ชูความล้ าหน้าในยุคที่มีการแข่งขันข่าวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการน าเสนอรูปแบบข่าวอบ่างรวดเร็ว 
รวมถึงการน าเสนอรูปแบบข่าวที่มีเนื้อหาแตกต่างหลากหลาย และน่าสนใจเพ่ิมขึ้นเพ่ือ สนองตอบความ
ต้องการของผู้ชมในยุคปัจจุบัน และอนาคต  
 รายการข่าวสามมิติ เป็นรายการข่าวหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเป็นรายการ
ประเภทรายการข่าวและเหตุการณ์ทั่วไป และสารคดีข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ซึ่งรายการข่าวสามมิติเป็นที่
จับตามอง และพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องนโยบายของทางรายการ รูปแบบการน าเสนอ และ
เนื้อหาของรายการ เนื่องจากทั้งหมดมีการใช้กลยุทธ์จากการบริหารด้วยการเริ่มจากการท าให้เกิดความ
แตกต่างไปจากช่วงข่าวที่มีอยู่ของทางสถานี  นอกจากนี้ ในส่วนของประเด็นเนื้อหาของรายการที่มีการ
รู้จักหยิบจับประเด็นที่มีความลึก และแตกต่าง มุ่งสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมือนการน าเสนอข่าวที่มี
ทั่วไปเหมือนเช่นช่วงข่าวอ่ืน ๆ ที่เสนอมาทั้งวัน นอกจากเป็นมิติใหม่ของการน าเสนอข่าวของรายการข่าว
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ในยุคที่ผู้ชมบริโภครายการข่าวมากขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดสารประโยชน์แก่ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะการติดตามเจาะลึกกรณีความไม่ชอบมาพากลในคดีต่าง ๆ จนน าไปสู่การแก้ปัญหาของสังคม 
จนเป็นที่พ่ึงของประชาชนในการร้องเรียนร้องทุกข์นั้น ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรายการข่าว
สามมิติดว้ยเช่นกัน 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หากกล่าวถึง แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องประเภท
รายการโทรทัศน์ ต้องมุ่งไปที่แนวคิด หรือทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน แต่หากมองไปที่ความแปลกใหม่ 
ฉีกกรอบเดิมที่มีจากเดิม เพ่ือความส าเร็จที่มีอยู่ข้างหน้าแล้ว หนึ่งในนั้นคือ “แนวคิด ดีสรัปชั่น 
(Disruption)” ซ่ึงถือก าเนิดขึ้น ในต้นทศวรรษที่1990 โดยฌอง-มารีดรู (Jean-Marie Dru) ผู้ก่อตั้งบริษัท 
BDDP Group ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านการสื่อสารระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งได้น าแนวคิดนี้ไปใช้เป็นครั้งแรก 
และประสบความส าเร็จในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ และการออกแบบโฆษณาจน BDDP-Group กลายเป็น
บริษัทที่มีอายุน้อยที่สุด แต่มีการเติบโตเร็วที่สุดในบรรดาบริษัทเครือข่ายการสื่อสารชั้นน าของโลก 15 
แห่ง   แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) ไม่เพียงแต่น าความส าเร็จมาให้บริษัทโฆษณาอย่าง BDDP Group 
เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในบริษัทอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า 
ดีสรัปชั่น (Disruption) เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาทต่อแวดวงธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
ส าหรับประเทศไทย นอกจากแวดวงโฆษณาแล้ว หลายวงการ ก็ยังน าไปใช้เพ่ือพัฒนาแนวคิด ให้แปลก
ใหม่จากเดิม งานวิจัยนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะด้านโทรทัศน์  โดยเฉพาะการน ามาวิเคราะห์ และอภิปรายผล
เกี่ยวกับการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติหรือไม่ 
 ดังนั้น ผู้ท าการวิจัย ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษา และท างานทางด้านสื่อสารมวลชนจึงเกิดความสนใจ และ
ต้องการทราบถึงบทบาทของแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) การบริหารงานต่าง ๆ ของรายการข่าวสาม
มิติ ที่มีความลึก และชัดเจนในการน าเสนอทั้งส่วนของนโยบาย รูปแบบการน าเสนอ และเนื้อหาของ
รายการที่ลึก แตกต่าง โดยเป็นเอกลักษณ์ของรายการ และมีความพิเศษเหนือกว่าคู่แข่งด้วย  

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารงานของการน าเสนอ การรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ และการ
ก าหนดรูปแบบ และประเด็นข่าวที่ส าคัญในการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ 

2. เพ่ือศึกษาการใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การน าแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการรายงานข่าวของรายการข่าวสาม
มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารงานของการน าเสนอ การรายงานข่าว การก าหนดรูปแบบและ
ประเด็นข่าวที่ส าคัญของรายการข่าวสามมิติ ทั้งยังศึกษาการใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการ
รายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ  โดยการรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) จากทีมผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary data) จากการสืบค้น และวิเคราะห์ต ารา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 แหล่งข้อมูลบุคคลได้ท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านรายงานข่าว
รายการข่าวสามมิติ จ านวน 6 คน ได้แก ่
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 1. นายส าราญ ฉัตรโท รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 
 2. นายกิตติ สิงหาปัด  ผู้ด าเนินรายการ, ผู้ควบคุมการผลิต, และบรรณาธิการบริหารรายการ
ข่าวสามมิติ 
 3. นายอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าวรายการข่าวสามมิติ 

4. นายจตุรงค์ สุขเอียด  บรรณาธิการข่าวรายการข่าวสามมิติ 
5. นางสาวสสินา ธนเสนีย์วัฒน์ โปรดิวเซอร์รายการข่าวสามมิติ 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 การใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับนโยบายของการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ  
จากนโยบายภาพรวมของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะเห็นได้ว่า การเริ่มต้นปฏิวัติสถานีโดยหันมาให้
ความส าคัญกับรายการข่าวมากข้ึน ผ่าน “ครอบครัวข่าว 3” โดยการน าผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงบอกเล่า
ประเด็นข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสร้างกระแส และผลตอบรับต่าง ๆ จากสังคม รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายจากสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ ตามมา เพ่ือหวังผลจากผู้ชม ทั้งเรตติ้ง และเม็ดเงินจากโฆษณา
รวมทั้ง การสร้างที่พ่ึงอีกด้วยนโยบายข่าวภายใต้ “ครอบครัวข่าว 3” ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมี
นโยบาย  Connect ท าให้ครอบครัวข่าวได้สร้างทั้งเครื่องมือ บุคลากร รูปแบบการรายงานข่าว และยังมี
รายการใหม่ขึ้นมารองรับนโยบายนี้ หากเปรียบเทียบกับรายการข่าวในลักษณะเดียวกันในวงการโทรทัศน์
อาจพูดได้ว่า ที่ผ่านมา มีลักษณะการน าเสนอด้วยการอ่านจากบทข่าว (Script) ของผู้ประกาศข่าว ใน
ประวัติศาสตร์วงการข่าวโทรทัศน์ จะเห็นว่ารูปแบบรายการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แทบจะอยู่นิ่งมานาน 
ทั้งนี้เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายการข่าวเป็นรายการน าเสนอความจริงให้คนเชื่อถือ การจะพลิกแพลง
การน าเสนอบางลักษณะที่รายการบันเทิงท าอยู่นั้นจึงใช้ไม่ได้กับรายการข่าว  ดังนั้นงานหลักหรือ หน้าที่
หลักของผู้ที่ต้องรับผิดชอบสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์จึงอยู่ที่การวางแผนการผลิต  หรือ การ
สร้างสรรค์เนื้อหารายการ (Contents) เป็นหลักแม้จะเป็นเรื่องใหม่ในลักษณะข่าวโทรทัศน์ แต่ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการเล่าข่าว ถือว่าตั้งแต่มีการเปิดตัวมาจนถึงการวางนโยบายด้านต่าง ๆ ของครอบครัวข่าว ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการน าเสนอมาโดยตลอด เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่า ง่ายต่อการที่ผู้
ประกาศข่าวที่เล่าข่าวแก่ผู้ชมนั้นจะสอดแทรกความคิดเห็น และทัศนคติ ต่าง ๆ ของตนเองลงไปในข่าว 
แทนที่จะมีการน าเสนอข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมองกลับกันจะเห็นว่า นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงรายการข่าวจากการอ่านข่าวธรรมดามาเป็นการสร้างความใกล้ชิดด้วยการเล่าข่าวที่ประสบ
ความส าเร็จ สร้างภาพลักษณ์ และเม็ดเงินแก่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นอย่างมาก ทั้งยังถือ
เป็นนโยบายที่กล้าฉีกกรอบเดิม เพ่ือมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง เริ่มลงมือท าก่อน หรือที่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิก
ตลาด และวงการโทรทัศน์ โดยเฉพาะวงการข่าวก็ว่าได้และถ้าเปรียบเทียบกับแนวคิดดีสรัปชั่น 
(Disruption) กับรายการข่าวสามมิติ ที่มีนโยบายที่มุ่งสร้างความแตกต่าง ทั้งลักษณะการน าเสนอ และ
เนื้อหาของรายการ โดยเน้นการน าเสนอที่มีความลึก รวดเร็ว และรอบด้าน แตกต่างจากข่าวช่วงอ่ืน ๆ 
ของทางสถานี และช่วงข่าวอ่ืนๆ ของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดดีสรัปชั่น 
(Disruption) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความแตกต่างนอกจากนี้ แนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนให้ช่วงเวลาหลังละคร ซึ่งตรงกับเวลาออกอากาศของรายการข่าวสามมิติ ของผู้บริหารของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากที่เป็นรายการบันเทิง มาเป็นเวลาข่าว และยังเปลี่ยนรูปแบบจากการ
น าเสนอข่าวเดิมๆ มาเป็นการบอกเล่าข่าวให้เข้าใจง่ายเหมือนที่ผ่านมา หรือการพยายามพัฒนาให้รายการ
ข่าวต่าง ๆ ของสถานีมีเรตติ้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายเสมอนี้ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ 
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และน ามาสู่ความภักดี (Brand Royalty) ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชม ขณะเดียวกันการผลิตรายการข่าวในลักษณะ
การน าเสนอที่มีความแปลกใหม่ ประเด็นเนื้อหาที่ลึกและแตกต่าง ในยุคที่คนให้ความสนใจข่าวสารที่มาก
ขึ้น จนสามารถสร้างเม็ดเงินโฆษณาให้เพ่ิมมากขึ้น สามารถมองว่าเป็นการน าแนวคิดดีสรัปชั่น 
(Disruption) หรือการคิดนอกกรอบมาใช้อย่างเห็นอย่างชัดเจน  ทั้งหมดนี้ จึงถือว่า นโยบายของสถานี
และรายการข่าวสามมิติในการเป็นผู้น าในการสร้างพ้ืนที่รายการข่าว และ จึงเหมือนเป็นการน าแนวคิด
ดีสรัปชั่น (Disruption) มาใช้นั่นเองเปรียบเหมือนดิสรัปชั่น (Disruption) คือเครื่องมือที่ช่วยจุดก าเนิด
ความคิดใหม่ๆ และช่วยสานต่อความคิดนั้น ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างจับต้องได้และพร้อมที่จะน าไปพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม หรือในอีกความหมายหนึ่ง เป็นเรื่องของการแสวงหาความคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการยุติและ
ล้มล้างคอนเวนชั่นในตลาดทั่วไป และท าทุกวิถีทางเพ่ือให้สามารถบรรลุ วิชั่นใหม่หรือเพ่ือสร้างแก่นสาร
ใหม่ให้กับวิชั่นที่มีอยู่เดิม 
 การใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับรูปแบบการน าเสนอของรายการ  หากมองเรื่องรูปแบบ
การน าเสนอของรายการข่าวสามมิติ ถือว่าสามารถประยุกต์น าแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) มาใช้ 
เนื่องจาก เป็นการน าเสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การรายงานข่าวโดยผู้ด าเนินรายการหลักในส่วน
สถานีที่มีนายกิตต ิสิงหาปัดนั่งจัดรายการเพียงคนเดียว ที่แม้ว่าจะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะนี้จะเป็น
รูปแบบเดิมที่ในที่นี่ เรียกว่า คอนเวนชั่น (Convention) ก็ตาม แต่ตรงนี้ถือเป็นความโดดเด่นในการ
น าเสนอที่ท าให้ผู้ชมสนใจ ติดตามในการน าเสนอของเขา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างแตกต่างที่มีความ
แปลกใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของช่วงข่าวอ่ืนๆ ในสถานีเดียวกันและต่างสถานีที่มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการน าเสนอมากในปัจจุบัน  ด้านคาราวานครอบครัวข่าว 3 ทั้งส่วนของโครงการที่มีขึ้น
เป็นประจ า และการรายงานข่าวนอกสถานที่ในลักษณะเร่งด่วน จึงเป็นการปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับ
รายการข่าวโทรทัศน์ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงเช่นนี้   นอกจากนี้ การลงพ้ืนที่ในการรายงานข่าวใน
ลักษณะคาราวานครอบครัวข่าวที่ผู้ประกาศข่าว รวมทั้งทีมข่าวทั้งหมดลงพ้ืนที่ก็เป็นการส่งความช่วยเหลือ 
และรับฟังปัญหา เป็นการสร้างคุณค่าของรายการ และเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชน เพราะโครงการที่มีขึ้นเป็น
ประจ านี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากรูปแบบการน าเสนอที่
สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นแล้ว จากการได้รับข้อมูลทราบว่า เมื่อมีการรายงานนอกสถานที่ในรูปแบบ
โครงการที่มีขึ้นเป็นประจ า หรือ คาราวานข่าวทุกครั้ง ทีมข่าวสามมิติ จะมีการเพ่ิมเติมประเด็นข่าวที่มี
รายละเอียดที่ลึก และมากกว่าช่วงข่าวทั่วไป เช่น การสะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
นั้นๆ หรือ ความไม่ชอบมาพากล น าไปสู่ทางแก้ไขของปัญหา เนื่องจากมาถึงที่ด้วยตัวเองของทีมงานก็เป็น
การสร้างความแตกต่างฉีกกรอบเดิมที่มี ตามแนวคิดดีสรัปชั่น(Disruption) หรือจะมองได้ตามแนวคิดของ
บิสิเนสไทย (2004) ว่า “การเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อและสร้างทัศนคติใหม่ ๆ อยากรู้ อยากเห็น
ตลอดเวลา มีความคิดที่เปิดกว้าง คอยมองหาจุดเริ่มต้นใหม่ ๆ ที่มีอนาคตสดใสยิ่งกว่ารออยู่ข้างหน้า” 
นั่นเอง   การรายงานข่าวที่เน้นให้ความส าคัญกับทีมงาน และผู้สื่อข่าวเหมือนเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
รายงานข่าวของรายการ สอดคล้องกับแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) จะเห็นว่า ผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในการรายงานข่าวแต่ละข่าวจะมีความส าคัญในทุกช่วงที่ออกอากาศ โดยกลายเป็นผู้ที่อยู่
เบื้องหน้าอีกคนที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ชมว่าได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ เป็นการรายงานสดถึงที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์และช่วงเวลาในการน าเสนออย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ได้ตามมาคือ ความคาดหวัง
จากผู้ชมเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ   ทีมข่าวและผู้สื่อข่าวคนนั้นๆ ต้องไปถึงและรายงานให้ทราบ ดังนั้น 
ภาพลักษณ์และสัญลักษณ์ (Logo) ของรายการข่าวสามมิติจึงไม่ใช่เฉพาะผู้อยู่เบื้องหน้าในฐานะผู้ด าเนิน
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รายการหลักอย่างนายกิตติ สิงหาปัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบรรดาทีมงานและผู้สื่อข่าวที่ท างานประสานกัน
ซึ่งเกิดจากการให้ความส าคัญของผู้บริหารทั้งสิ้น 
 แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับเนื้อหาของการรายงานข่าวเนื้อหาของการรายงานข่าวของ
รายการข่าวสามมิติ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าแบบลึก รวดเร็ว รอบด้าน และ ข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวน ซึ่งเนื้อหาของรายการล้วนเกิดขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กล่าวคือ หาก
ให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นองค์กรและเปรียบให้รายการข่าวสามมิติ คือ แบรนด์ หรือสินค้า ใน
การน าสินค้านี้สู่ตลาด เพ่ือแข่งขัน ทางองค์กรผู้ผลิตจ าเป็นต้องสร้างจุดขาย หรือ ความแปลกใหม่ ฉีก
กรอบความคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ เพ่ือน ามาสู่ความส าเร็จ หลายครั้งที่ข่าวสามมิติลงพ้ืนที่ในการงานข่าวและได้
เห็นปัญหา ติดตามท าข่าว ผ่านกระบวนการต่างๆ โดยการเจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังความไม่ชอบมาพา
กลและน าปัญหานั้น น าเสนอเป็นที่แรก หรือที่เรียกว่า เปิดประเด็น จนน าไปสู่ทางแก้ปัญหา หรือเพ่ือให้
สังคมตื่นตัวและเป็นที่พูดถึง  ผู้สนใจติดตามข่าวและติดตามรายงานเชิงสืบสวน กล่าวว่า การรายงานข่าว
โทรทัศน์เชิงสืบสวนหรือทีเรียกกันทั่วไปในแวดวงผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ว่า สกู๊ปข่าว (News Scoop) หรือ
รายงานพิเศษเป็นการรายงานข่าวที่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นมาจากการรายงานข่าวประจ าวัน เพราะการรายงาน
ข่าวโทรทัศน์สืบสวน คือ การรายงานข่าวเบื้องลึกที่มีต้นเรื่องมาจากข่าวประจ าวัน  ตามปกติแล้ว การ
รายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในเรื่องใดๆ ก็ตามมักจะอยู่ในช่วงที่ข่าวหรือประเด็นนั้นๆ ก าลังปรากฏ
และก าลังได้รับความสนใจจากสาธารณะ เพราะเป็นเรื่องง่ายที่จะท าให้ประชาชนติดตามประเด็นนั้นไป
ด้วยได ้เนื่องจากผู้ติดตามข่าวสารสามารถรับรู้เนื้อหาข่าวได้ ทั้งจากข่าวประจ าวัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุด 
และสามารถติดตามข่าวเบื้องลึกที่ได้จากการ ติดตามรายงานข่าวเชิงสืบสวนได้พร้อมๆกัน  การรายงาน
ข่าวประจ าวันโดยทั่วไป ไม่เน้นการรายงานข่าวเบื้องลึกหรือเน้นการวิเคราะห์ แต่เน้นแค่เพียงเกิด
เหตุการณ์อะไรก็รายงานไปตามนั้น แต่ข่าวเชิงสืบสวนนั้น เน้นการฉายภาพเหตุการณ์รอบด้าน เพ่ือให้ผู้รับ
สารเข้าใจเนื้อหาสาระ ความเป็นมาของข่าว พัฒนาการของสถานการณ์ การคลี่คลายสถานการณ์ และ
ยังให้ภาพของการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อีกด้วย  ดังนั้น ในแวดวงนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนจึงเรียก
ข่าวเชิงสืบสวนว่าเป็นเหมือน การท าวิจัยเหตุการณ์ เพ่ือความกระจ่างชัดของสถานการณ์และเพ่ือความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งถ่องแท้ของผู้รับสาร  บทบาทส าคัญตามหน้าที่นักสื่อสารมวลชน ผ่านกระบวนการท าข่าวทั้ง
ข่าวทั่วไปและข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนี้ หากการมุ่งเน้นน าเสนอตามลักษณะทั่วไป อาจเป็นเพียงการ
เสนอข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นธรรมดา ต่างเพียงมีการติดตามท าข่าวอย่างต่อเนื่องเท่านั้น การติดตาม
รับชมของประชาชนในสังคมอาจเกิดผลตอบรับได้น้อยกว่าการน าเสนอที่แปลกแตกต่าง ซึ่งจากการศึกษา 
ทีมงานข่าวสามมิติได้น าแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) ไปใช้ในแง่มุมของจากแหล่งข่าว และจากการลง
พ้ืนที่ ขณะเดียวกันการน าเสนอก็เป็นการสืบสวนจนได้ข้อสรุปและน าเสนออย่างต่อเนื่อง  ซึ่งแตกต่างจาก
รายการข่าวทั่วไปที่จะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา  จ านวนของเนื้อหา ประเด็นข่าวที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันก็
ถือเป็นการสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรายการด้วย  นอกจากนี้ การรายงานข่าว 
ยังมีการรับข้อมูลต่างๆ ระหว่างประชาชนที่เป็นผู้ชมและทีมงาน จากการที่ทีมงานต้องลงพ้ืนที่ท าข่าวกับ
แหล่งข่าว แต่ให้ทางแหล่งข่าวเสนอเรื่องมาผ่านทาง HOTLINE ของข่าวสามมิติ ในการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข ์เพ่ือให้เรื่องใดๆ ในสังคมได้รับการเปิดเผย มาสร้างจุดได้เปรียบที่จะได้ประเด็นข่าวที่ดี ที่ไม่เคยมีใคร
ทราบรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ มาก่อน เกิดการเชื่อมั่นจากผู้ชม จนถึงการได้รับการยอมรับ และเป็นที่พ่ึง
ของประชาชนได้นั่นเอง  ดังนั้น จึงเห็นว่า การรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติตามที่ได้ศึกษามา
ทั้งหมดสามารถประยุกต์และสอดคล้องกับแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) ข้างต้น ทั้งส่วนของนโยบาย
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รูปแบบการน าเสนอ และ เนื้อหาของการรายการข่าวสามมิติ ตามที่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดไว้ข้างต้น
นั่นเอง 
 ด้านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรายการข่าววิทยุโทรทัศน์  หากเปรียบเทียบข่าวสามมิติ จะมี
ลักษณะการน าเสนอข่าวทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นในลักษณะการผสมผสาน  โดยมีรูปแบบและเนื้อหาที่
เจาะลึกลงไป แต่การน าเสนอยังเป็นรูปแบบเดิมคือ ผู้ประกาศหรือผู้ด าเนินรายการเดี่ยวน าเสนอรายการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้ภาษากึ่งทางการ มุ่งเน้นการเสนอข้อมูลความจริง สด รวดเร็วตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ตามความหมายของข่าว และข่าวโทรทัศน์ที่มีมา นอกจากเป็นการน าหลักการด้านกระบวนการ
โทรทัศน์มาใช้แล้ว ยังเป็นการฉีกกรอบความคิดเดิมตามแบบแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) อีกด้วย 
 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) กับการรายงานข่าวของรายการข่าว
สามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”   ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าควรศึกษาการบริหารและการ
รายงานข่าวของรายการอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบและเวลาในการออกอากาศช่วงเดียวกัน เพ่ือการเปรียบเทียบ  
อาจใช้การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ิมเติม เพ่ือส ารวจการรับรู้และผลตอบรับของผู้ชมถึงการ 
บริหารงานของการรายงานข่าว   ควรศึกษาด้านปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในกาลงพ้ืนที่ ประกอบเพ่ิมเติม
จากในส่วนของการบริหาร  นอกจากนี้ ควรศึกษาการน าแนวคิด และทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใช้ ในการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์รอบด้าน  นอกจากนี้ ควรศึกษาการน าแนวคิดดีสรัปชั่น (Disruption) มาใช้กับ
รายการข่าวอื่น ๆ ของสถานีเดียวกัน หรือต่างสถาน ีเพ่ือประโยชน์แง่กระบวนการโทรทัศน์ 
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