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บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระเรื่อง “การใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบี

เอส” ในครั้งนี้ มุงศึกษาถึงวัตถุประสงคและกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสารรวมถึงจริยธรรมใน

การใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาว ซ่ึงผลการศึกษาพบวาในสวนของวัตถุประสงคในการ

ใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวนั้น ผูใหขอมูลทุกทานมองวาสื่อสังคมแตละสื่อมีลักษณะ

พ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการเลือกใชใหสอดคลองกับรูปแบบและวัตถุประสงคของผูใชงานแต

ละคน โดยทวิตเตอรเปนเพียงขอความสั้นๆ ไมเกิน140 ตัวอักษรสามารถใชบอกประเด็นหรือใจความ

สําคัญของเรื่องหรือขาว  สวนเฟซบุคก็สามารถใชอธิบายหรือใสรายละเอียดไดมากกวาสวนมากเปน

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกวาการนําเสนอขาวหนัก (Hard News) ซ่ึงพบวามีการใชงานสื่อสังคม

ท้ังสองในหลายลักษณะไมวาจะเปนการใชเพ่ือการรายงานขาว การสรางปฏิสัมพันธกับเครือขาย (หา

ขาวและติดตามขาว / สรางความสนิทสนม) การโปรโมทผลงานหรือใชงานสวนตัว เปนตนในสวน

ของกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวนั้นจากการศึกษา

พบวา รูปแบบในการใชสื่อสังคมของผูใหขอมูล มี 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันกอนการผลิต ข้ันการผลิตและ

การเผยแพรหรือการรายงานขาว และทายสุดเปนข้ันหลังการผลิต ซ่ึงในข้ันกอนการผลิต (Pre 

Production) นั้นจะเปนในสวนของการหาและเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร (News Gathering) โดย

ผูใหขอมูลทุกทานมีการใชสื่อสังคมเปนเครื่องมือหนึ่งหรือชองทางหนึ่งในการหาและเก็บรวบรวม

ขอมูลขาวสาร การติดตามขาว รวมถึงการแบงปนขอมูลขาวสารระหวางเครือขายสังคมออนไลน เชน 

การติดตามผูสื่อขาวดวยกันเองหรือสํานักขาวอ่ืนๆ การติดตามนักการเมือง นักวิชาการ ศิลปนดารา 

หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เปนตน ซ่ึงสามารถทําไดงายลดข้ันตอนทางสังคมหลายอยาง นอกจากนี้ยังได

แหลงขาวท่ีไมเคยคิดวามีมากอนจากเครือขายไดอีกดวย สวนในเรื่องของการเขาถึงแหลงขาวพบวา

ผูใหขอมูลทุกทานมีการใชสื่อสังคมในลักษณะของการเขาถึงแหลงขาว ซ่ึงสวนใหญเปนการใชใน
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ลักษณะการติดตอนัดหมายผานสื่อสังคม เพ่ือขอสัมภาษณหรือขอขอมูลขาวสาร หรือขอความ

รวมมือในการติดตามหรืออัพเดทขอมูลขาวสาร เหตุการณสําคัญๆ ตางๆ จากแหลงขาวหรือผูท่ีมี

ประสบการณตรง เพ่ือประกอบในการนําเสนอขาวสวนในข้ันของการผลิต (Production) และ

เผยแพร (Distribution) หรือ การรายงานขาว (News Reporting) นั้น พบวาในสวนของการผลิต

นั้นผูใหขอมูลทุกทานมีลักษณะการทํางานท่ีเรียกวา“One man journalist ” คือจะตองทําขาวเอง 

ถายภาพเอง ตัดตอคลิปท้ังภาพและเสียงได สามารถข้ึนขาวไดและเปนผูตัดสินใจคัดเลือกสิ่งท่ีจะ

เผยแพรผานสื่อสังคมดวยตนเอง ซ่ึงในสวนของการเผยแพรขาว (Distribution) หรือ การรายงาน

ขาว (News Reporting) พบวา ผูใหขอมูลมีรูปแบบในการนําเสนอท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับธรรมชาติ

ของสื่อแตละประเภท เนื้อหาและวัตถุประสงคในการนําเสนอของตัวผูใหขอมูลเอง ไมวาจะเปนการ

ใชสื่อสังคมเพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขาว การสรางปฏิสัมพันธกับเครือขาย (หาขาวและติดตาม

ขาว / สรางความสนิทสนม) การโปรโมทผลงานหรือใชงานสวนตัว โดยมีรูปแบบในการนําเสนอท่ี

หลากหลาย โดยผูใหขอมูลท้ังหมดจะเนนการการเผยแพรและรายงานขาวในทวิตเตอรเปนสําคัญ 

สวนรูปแบบการรายงานขาวบนเฟซบุค พบวาจะสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารไดมากกวาในทวิต

เตอร มีความยืดหยุนและมีความเปนสวนตัวมากกวา เนื่องจากธรรมชาติของตัวสื่อเนนการใชงาน

เพ่ือการสรางปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนและเครือขายของผูคนออนไลนมากกวาการรายงานขาวเปน

หลัก ผูใหขอมูลท้ังหมดมีการใชเฟซบุคในการรายงานและอัพเดทขาว ในขณะเดียวกันก็มีการอัพเดท

เรื่องราวสวนตัว สาระและบันเทิงท่ีนาสนใจ รวมท้ังการนําเสนอผลงานไปพรอมๆกัน และทายท่ีสุด

เปนข้ันหลังการผลิต (Post Production) ไดแก การตรวจสอบปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ของ

ผูรับสารหรือผูติดตามซ่ึงพบวาผูใหขอมูลทุกทานมีการประเมินการทํางานของตนเองโดยการเช็ค

กระแสความสนใจของผูรับสารหรือผูติดตามท่ีมีตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของตนเอง โดยการ

ตรวจเช็คจากยอดผูติดตามในทวิตเตอร การรีทวีต (Retweet) หรือการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) การแบงปนขอมูล (Share) และการกดไลค (Like) ในเฟซบุค หรือจากการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมของตัวผูสื่อขาวเองไดรับความสนใจและถูกนําไปเผยแพรบนสื่อสังคมของ

องคกร เปนตน และนอกจากนี้ยังมีการประเมินปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารเพ่ือการตอยอดสราง

ประเด็นในการนําเสนอครั้งตอไปอีกดวย สําหรับผลการศึกษาในเรื่องจริยธรรมในการใชสื่อสังคมของ

บรรณาธิการและผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส พบวาการนําสื่อสังคมมาใชในกระบวนการ

ขาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของผูสื่อขาวท่ีมีความครอบคลุมและ

สะดวกรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันผูรับสารก็สามารถติดตามเรื่องราวหรือ

เหตุการณไดจากหลายพ้ืนท่ีและหลายมุมมอง ขาวมีมิติมากข้ึนจากการท่ีคนมามีสวนรวมในการแชร

ขอมูลผานชองทางสื่อสังคม โดยผูสื่อขาวสามารถใชประโยชนจากการการมีสวนรวมในการนําเสนอ

ขอมูล (Participatory) ไดเนื้อหาท่ีมาจากผูอาน ในทางตรงกันขามความรวดเร็วจากธรรมชาติของตัว
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สื่อสังคมและการแขงขันระหวางองคกรสื่อดวยกัน สงผลตอบทบาทของผูสื่อขาวซ่ึงจะตองเพ่ิม

บทบาทความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึนในฐานะเปนผูคัดกรองขาวสารดวยตัวเองในการรายงานขอมูล

ขาวสารตางๆ ถึงแมวาจะเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมในลักษณะบัญชีสวนตัว แต

เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากนโยบายองคกรท่ีเนนย้ําเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนเสมอมา ซ่ึงจาก

การศึกษาพบวา ผูใหขอมูลทุกทานตางใหความสําคัญตอจริยธรรมในการใชสื่อสังคมท้ังในเรื่องของ

การอางอิงถึงองคกรสื่อมวลชนโดยมีการแสดงใหเห็นสถานะขององคกรสื่อของตนเองคือ

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส แมจะไมแนบตราตราสัญลักษณขององคกร แตก็มีการเปดเผยหรือแสดง

ตัวตนวาเปนผูสื่อขาวขององคกร การอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอความ ภาพและขอมูลขาวสาร และ

ยังพบวาผูใหขอมูลทุกทานใหความสําคัญกับความถูกตองและการใชภาษาท่ีเหมาะสม บางครั้งอาจ

เกิดความผิดพลาดในการรายงานและนําเสนอขาวบาง เชน การเขียนคําผิด การใสตําแหนงของผูท่ี

อยูในขาวหรือขอมูลผิดพลาด แตก็จะแกไขทันทีท่ีพบเห็นหรือเกิดการทวงติงจากผูรับสาร นอกจากนี้

ในเรื่องของการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นพบวาผูใหขอมูล

ทุกทานจะไมแสดงความคิดเห็นหรือชี้นําใดๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และระมัดระวังเรื่องการ

ละเมิดสิทธิสวนบุคคล และหากเปนการวิเคราะหขาวก็จะพยายามแยกใหชัดเจนระหวางขาวกับการ

แสดงความคิดเห็นสวนตัวของผูสื่อขาว เปนตน 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว รูปแบบในการใชชีวิตของผูคนใน

สังคมไมหยุดนิ่งและเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยให

เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโนมท่ีจะเปดรับสื่อใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โทรศัพทเคลื่อนท่ี อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดนั้น นอกจากคุณสมบัติท่ีเปนสื่อดวยตัวของมันเองแลว ยัง

เปนศูนยรวมของสื่ออ่ืนๆ มากมาย (Media Convergence) หากสังเกตพฤติกรรมตนเองในแตละวัน

จะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลง เชน ทุกวันนี้ตองพกพาโทรศัพทมือถือติดตัวตลอดเวลา เวลาจะ

ทํางานหรือหาขอมูลก็ตองเขาอินเทอรเน็ต เราจะเห็นผูคนในท่ีสาธารณะกมหนากมตาทํากิจกรรม

ตางๆ ผานสมารทโฟน (Smartphone) หรือคอมพิวเตอรพกพา(Notebook) จะเห็นไดวาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดกลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันไปแลว ซ่ึงในยุคของสื่อ

ใหมนี้เปนยุคท่ีผูใชมีเสรีภาพสูงในการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการใชประโยชน ดังปรากฏใหเห็น

ท่ัวไปในสื่อสังคมซ่ึงผูรับสารหรือผูบริโภคสามารถเลือกชองทางการสื่อสารไดมากข้ึน อาจผานสื่อ

แบบเดิมหรืออาจสื่อสารโดยขามสื่อไปเลยก็ได เชน การสื่อสารผานเว็บไซต (Website) ทวิตเตอร

(Twitter)  เฟซบุค (Facebook) หรือ ยูทูป (Youtube) ของผูบริโภคเอง โดยไมตองผานสื่อมวลชน

กระแสหลักอีกตอไป ดังนั้นองคกรสื่อหรือระบบกิจการสื่อสารมวลชนจึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือเขาสู
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ระบบนิเวศใหมในยุคของการหลอมรวมสื่อ(Convergence) เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยี รูปแบบ

การดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูรับสารท่ีเปลี่ยนไปซ่ึงปจจุบันจะเห็นไดจากการปรับตัวของธุรกิจ

สื่อไทยหลายองคกรกาวสูโลกดิจิทัลแบบกาวกระโดดจากสื่อเกาสูสื่อใหม แตละองคกรตางมีการ

บริหารจัดการท้ังทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีแตกตางกันไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ

และเปาหมายของตนเอง รวมไปถึงกระบวนการขาวก็เชนเดียวกัน ท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตเปน

ชองทางในการสื่อขาวท่ีเรียกวา สื่อสารมวลชนออนไลน (Online Journalism) ตัวผูสื่อขาวและ

บรรณาธิการขาวตางมีการปรับตัวสูการสื่อสารแบบสองทางนี้มากข้ึน ประกอบกับระบบการเมือง

การปกครองไทยในปจจุบันท่ีไมมีเสถียรภาพยิ่งสงผลตอความตองการการรับขาวสารท่ีรวดเร็วและ

เพ่ิมเติมจากสื่อกระแสหลัก ซ่ึงเครื่องมือท่ีเขามามีบทบาทในการใชงานในกระบวนการสื่อขาวคือสื่อ

สังคม ปจุบันมีผูท่ีอยูในแวดวงสื่อสารมวลชนไมวาจะเปนบรรณาธิการหรือผูสื่อขาวตางหันมาใชสื่อ

สังคมในการนําเสนอขอมูลขาวสารดวยกันท้ังสิ้น เนื่องจากศักยภาพในดานความรวดเร็วและ

ครอบคลุม ไมมีคาใชจายอีกท้ังยังสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ซ่ึงผู ศึกษาได

ทําการศึกษาเรื่อง การใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสหรือองคก

รกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  (Thai Public Broadcasting Service)  

เนื่องดวยความเปนบุคลากรในองคกรสื่อสาธารณะจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษาวาบุคลากรในองคกร

สื่อสาธารณะซ่ึงถือเปนหนวยงานของรัฐและไมมีผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเปนตัวขับเคลื่อนหรือ

ผลักดันในปฏิบัติงานแลวนั้น มีการปรับตัวในการนําเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ มาใชใหเกิด

ประโยชนในการปฎิบัติงานอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูรับสารและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือทราบถึงวัตถุประสงคในการใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวสถานีโทรทัศน

ไทยพีบีเอส   

 2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมของบรรณาธิการและ

ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

 3.เพ่ือศึกษาถึงจริยธรรมในการใชสื่อสังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไทย

พีบีเอส 

วิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การใชสื่อสังคม (Social Media) ของบรรณาธิการและผูสื่อขาว

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส”เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative   Research) ดวยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการและผูสื่อขาวท่ีมีการใชสื่อ การ

สังเกตการณ (Observation) และการวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Analysis) โดยวิธีการ
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สัมภาษณแบบเจาะลึกบรรณาธิการขาว จํานวน 2 คน จากบรรณาธิการกลุมงานวิทยุและนิวมีเดีย 

และบรรณาธิการขาวจากสื่อหลัก (โทรทัศน) และผูสื่อขาวท่ีมีใชสื่อสังคมซ่ึงแบงเปนสองกลุมคือ

ผูสื่อขาวจากกลุมงานวิทยุและนิวมีเดีย จํานวน 3 คน และผูสื่อขาวจากสื่อหลัก (โทรทัศน) จํานวน 2 

คน ซ่ึงเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคลตามประเด็นท่ีตองการศึกษาโดยการใชแบบสัมภาษณชนิดก่ึง

มีโครงสรางท่ีมีวางโครงสรางไวลวงหนา  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

วัตถุประสงคในการใชส่ือสังคมของบรรณาธิการและผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว สงผลตอรูปแบบในการใช

ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยใหเปลี่ยนแปลงไปมีแนวโนมท่ีจะเปดรับสื่อใหมเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องทําใหเกิดการปรับตัวขององคกรสื่อและบุคลากรในองคกรไมวาจะเปนบรรณาธิการหรือ

ผูสื่อขาวท่ีมีการนําสื่อสังคมมาใชในการทํางาน ซ่ึงอธิบายไดวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยี

สื่อสารเปนตัวกําหนดแหงสํานักโตรอนโต ท่ีใหความสําคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

การสื่อสารท่ีมีผลกระทบตอสังคม โดยมองวาทุกครั้ง ท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอ

กระบวนการดานขาวสารและสารสนเทศของมนุษยอยูเสมอ เชน การกาวเขาสูสังคมเทคโนโลยีแบบ

ดิจิทัลไดสงผลกระทบอยางยิ่งตอการจัดการขาวสารท่ีท้ังสะดวก รวดเร็วและเขาถึงไดอยางมากมาย

มหาศาลทุกท่ีทุกเวลา (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553, น. 127) 

 ซ่ึงในการนําสื่อสังคมไปใชใหเกิดประโยชนนั้น  ผูใหขอมูลทุกทานมองวาสื่อสังคมแตละสื่อมี

ลักษณะพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการเลือกใชใหสอดคลองกับรูปแบบและวัตถุประสงคของ

ผูใชงานแตละคนโดยจากผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคในการนําสื่อสังคมมาใชในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารของผูใหขอมูลแตละทานนั้นมีท้ังการใชเพ่ือการเผยแพรและรายงานขาว การใชเพ่ือ

การสรางปฏิสัมพันธ(การหาและติดตามขาว การสนทนาเพ่ือสรางความสนิทสนมและกระชับ

เครือขายระหวางผูติดตาม) การใชเพ่ือการโปรโมทผลงานและการใชเพ่ือเรื่องสวนตัว ซ่ึงอธิบายไดวา 

สอดคลองกับผลการสํารวจวิจัยของมหาวิทยาลัย George Washington รวมกับ Cision ไดทําการ

สํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของนักขาวสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการใชสื่อสังคม จํานวน 371 คน ท้ัง

บรรณาธิการและผูสื่อขาวหนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลน ในชวงวันท่ี 1 กันยายน – 31 

ตุลาคม 2552 พบขอมูลท่ีนาสนใจวา ผูสื่อขาวในสหรัฐอเมริกาสวนใหญมีความเห็นรวมกันวาสื่อ

สังคมมีความสําคัญในการรายงานขาวโดยเฉพาะการรวบรวมขอมูลมาใชในการเขียนขาวหรือสารคดี 

ท้ังนี้การวิจัยยังพบวา การหาขอมูลในการเขียนเรื่องราวตางๆ นั้น ผูสื่อขาวสหรัฐฯ รอยละ 89 อาศัย

การคนหาจากเว็บบล็อก รอยละ 65 ใชเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุค รอยละ 52 ใช Micro 

Blogging อยางทวิตเตอร และรอยละ 61 ใชสารานุกรมออนไลนอยาง Wikipedia นอกจากนี้ 
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ผูสื่อขาวสหรัฐอเมริกานั้นยังใชเครือขายสังคมออนไลนในการตีพิมพ นําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึง

การประชาสัมพันธและเผยแพรกระจายขอมูล ขาวสาร ขอเขียนตางๆ ของตนเองดวย  

กระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสารบนส่ือสังคม (Social Media) ของบรรณาธิการและผูส่ือขาว

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 1.ข้ันกอนการผลิต (Pre Production) ไดแก  

  1.1 การหาและเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร (News Gathering) จากการศึกษา

พบวา บรรณาธิการและผูสื่อขาวมีการใชสื่อสังคม เปนเครื่องมือหนึ่งหรือชองทางหนึ่งในการหาและ

เก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร การติดตามขาว รวมถึงการแบงปนขอมูลขาวสารระหวางเครือขายสังคม

ออนไลน เชน ผูติดตาม ผูสื่อขาวดวยกันเองหรือสํานักขาวอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถทําไดโดยงายลดข้ันตอน

ทางสังคมหลายอยาง นอกจากนี้ยังไดแหลงขาวท่ีไมเคยคิดวามีมากอนจากเครือขายไดอีกดวย ซ่ึง

อธิบายไดวาสอดคลองกับแนวคิดท่ีเรียกวา Participatory News หรือการทําขาวแบบมีสวนรวม 

โดย Nip (2006) ใหแนวคิดเก่ียวกับ Public Journalism วาเปนวิธีการท่ีองคกรขาวนําแนวคิดของ

การมีสวนรวม (Participatory) ไปปรับใช โดยรายงานขาวจากเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ีไดมาจาก

สาธารณชน ซ่ึงเปนการใหโอกาสชุมชน (community) ไดมีสวนในการใหขอมูล รวมถึงการมีสวน

รวมในกระบวนการหาและการรวบรวมขอมูลขาวสา (News Gathering)  

  เชนเดียวกับ Jarvis (2006) ท่ีใหนิยามการสื่อสารมวลชนแบบมีสวนรวมไวในอีกชื่อวา

วารสารศาสตรเครือขายหรือ Networked Journalism ซ่ึงอธิบายการทํางานของผูสื่อขาวมืออาชีพ

และผูสื่อขาวสมัครเลนท่ีทํางานรวมกันในการแบงปนขอมูล ขอเท็จจริง ตั้งคําถาม ตอประเด็นขาว

รวมกันและแบงปนมุมมองท่ีแตกตางหลากหลายเพ่ือใหไดมาซ่ึงเรื่องจริงท่ีหลากหลายมุมมากยิ่งข้ึน

  1.2การเขาถึงแหลงขาว จากการศึกษาพบวา บรรณาธิการและผูสื่อขาวมีการใชสื่อ

สังคมในลักษณะของการเขาถึงแหลงขาว ซ่ึงสวนใหญเปนการใชในลักษณะการติดตอนัดหมายผาน

สื่อสังคมเพ่ือขอสัมภาษณหรือขอขอมูลขาวสารหรือขอความรวมมือในการติดตามหรืออัพเดทขอมูล

ขาวสาร เหตุการณสําคัญๆ ตางๆ จากแหลงขาวหรือผูท่ีมีประสบการณตรง เพ่ือประกอบในการ

นําเสนอขาว เชน ในชวงสถานการณท่ีมีการชุมชุมทางการเมืองป 2552 หรือเหตุการณน้ําทวมป 

2554 เปนตน ซ่ึงอธิบายไดวา สอดคลองกับการอธิบายความหมายของคําวา Distributed 

Journalism ซ่ึง Bradshaw (2007) อธิบาย Distributed Journalism วาเปนการทํางานรวมกับ

ชุมชน (Community) ดวยการใชเครื่องมือของสื่อออนไลนเปนชองทางท่ีทําใหเกิดการสราง

ความสัมพันธในลักษณะการมีปฏิสัมพันธเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดังนั้นผูสื่อขาวจึงจําเปนตอง

เขาใจ “ชุมชน” ท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือท่ีจะติดตามหรือถูกติดตาม และตองเขาใจชุมชนออนไลนอ่ืนๆ บน

โลกอินเทอรเน็ตรวมถึงชุมชนท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ ซ่ึงบางครั้งผูสื่อขาวอาจไดประเด็นขาวจาก

ขอมูล ท่ีชุมชนใหมาซ่ึงผู รับสารหรือชุมชนอาจกลายเปนแหลงขาวหรือผู ใหขอมูลขาวได 
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(Contributor) ซ่ึงชวยใหกระบวนการทําขาวมีความซับซอนของมิติ ความคิดและมุมมองตอประเด็น

ท่ีหลากหลายแตกตางมากข้ึน 

 เชนเดียวกับ Alejando (2010) ไดกลาวถึงการใชสื่อสังคมในการเขาถึงแหลงขาวโดย

อธิบายวา สื่อสังคมสามารถเพ่ิมเติมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานขาว ซ่ึงทุก

คนตองสามารถทําทุกอยางไดดวยตนเอง หรือท่ีเรียกวา Multi-skill Journalist ในหลายประเด็น 

ดังนี้ 

  - สื่อสังคมเปนเครื่องมือหรือเปนชองทางนําไปสูการหาเทคนิคเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ประเด็นของขอมูลขาวสารใหแกผูสื่อขาว  

  - สามารถชวยเรื่องการเขาถึงแหลงขาว  

  - ผูสื่อขาวตองมีบทบาทในการคัดกรองขอมูลขาวสารดวยตัวเองมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากสามารถเผยแพรหรือรายงานขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมไดทันที 

 2.ข้ันของการผลิต (Production) และการเผยแพร (Distribution) หรือ การรายงานขาว 
(News Reporting) 
  2.1 การผลิต (Production) จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูใหขอมูลทุกทานมี
ลักษณะการทํางานท่ีเรียกวา“One man Journalist” คือจะตองทําขาวเอง ถายภาพเอง ตัดตอคลิป
ท้ังภาพและเสียงได สามารถข้ึนขาวไดและเปนผูตัดสินใจคัดเลือกสิ่งท่ีจะเผยแพรผานสื่อสังคมดวย
ตนเอง ซ่ึงอธิบายไดวา มีความสอดคลองกับความหมายของคําวา Multi-skill Journalist 
(Alejando, 2010) ท่ีอธิบายวา ในปจจุบันตําแหนงหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานขาวเปนอีกสิ่ง
หนึ่งท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีแตละคนไมวาจะเปนบรรณาธิการ ผูสื่อขาว ฯลฯ จะมีหนาท่ีเฉพาะของ
ตนเองแตปจจุบันกลายเปนทุกคนตองสามารถทําทุกอยางไดดวยตัวเอง  
 เชนเดียวกับ Mitchelstein & Boczkowski (2009) ท่ีกลาววาเครื่องมือบนโลกออนไลนทํา
ใหผูสื่อขาวตองทํางานหลายๆ อยาง (Multiple Tasks) มากข้ึนและตองผสมผสานเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลขาวสาร (News Gathering) และเทคนิคในการเลาเรื่อง (Story-telling Technique) 
ผานสื่อและชองทางตางๆ ใหไดอยางเหมาะสมอีกดวย 
  2.2 การเผยแพร (Distribution) หรือการรายงานขาว (News Reporting)ในสวน

ของผลการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเผยแพรหรือรายงานขอมูลขาวสารพบวามีความสอดคลองและ

มีความแตกตางกันบางประการเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับสื่อใหมในเรื่องการติดตอผานตัวกลาง

คอมพิวเตอร (Computer Mediated Communication: CMC) ซ่ึงอธิบายไดวา สิ่งท่ีสอดคลองกับ

แนว คิดการติดตอผ านตั วกลางคอมพิว เตอร  คือลักษณะท่ี เปนสื่ อสองทาง  (Two-way 

Communication) ระหวางผูสื่อขาวกับผูติดตามในทวิตเตอรหรือระหวางผูสื่อขาวกับเพ่ือนหรือ

ผูติดตามในเฟซบุค ซ่ึงเปนลักษณะเดนของการติดตอผานตัวกลางคอมพิวเตอร ท่ีมีอยูในลักษณะ

พ้ืนฐานของสื่อท้ังสองคือเกิดการมีสวนรวมของผูรับสาร (Participative Audience) โดยไมจํากัด

แหลงขอมูล (Hypertext) และมีการแสวงหาขอมูลตามความสนใจของผูรับสารมากกวาการผลักดัน
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ขอมูลจากผูสงสาร (Information pull>Information push) ซ่ึงผูติดตามจะเลือกติดตามผูสื่อขาว

คนใดก็ไดแลวแตความสนใจและความนาเข่ือถือสวนตัวของผูสื่อขาวท่ีจะปรากฏออกมาในการ

เผยแพรและรายงานขอมูลขาวสาร นอกจากนี้การติดตอผานตัวกลางคอมพิวเตอรยังมีลักษณะแยก

ยอยตามความสนใจของผูใชงาน (Demassified) และในการเผยแพรและรายงานขอมูลขาวสารของ

ผูสื่อขาวก็ไมอุปสรรคทางดานพ้ืนท่ีและเวลาเพราะสื่อท้ังสอง เปนสื่อท่ีมีการติดตอผานตัวกลาง

คอมพิวเตอร มีลักษณะท่ีใชเม่ือไหรก็ได (Transient) และสามารถกระจายขาวสารไดไมจํากัด

ระยะทาง (Widely Distributed) สวนเรื่องความแตกตางบางประการ คือแนวคิดเรื่องการสื่อสาร

ผานตัวกลางคอมพิวเตอรนั้น มีเนื้อหาวาเปนการสื่อสารท่ีมีลักษณะของความสัมพันธทางสังคม 

(Socially Oriented) ท่ีไมเจาะจง ปราศจากอารมณในการสื่อสาร ไมเหมือนกับการสื่อสารแบบ

เผชิญหนา (Face-to-face Communication) ไมเปนกันเองและไมเราอารมณซ่ึงการสื่อสารผานสื่อ

สังคมท้ังทวิตเตอรและเฟซบุคนั้นแมวาจะเปนการสื่อสารท่ีไมไดเผชิญหนากันก็ตาม แตก็กอใหเกิด

ความสัมพันธทางสังคมท่ีสามารถสรางเครือขายของความสัมพันธไดเชนเดียวกัน บางครั้งแหลงขาว

อาจกลายเปนผูใกลชิดกับผูสื่อขาวกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร พูดคุยจนพัฒนาไปเปน

เครือขายท่ีสามารถชวยเหลือในการใหขอมูลแกผูสื่อขาวไดและจากการศึกษายังพบอีกวารูปแบบการ

รายงานขาวในทวิตเตอรของผูใหขอมูลยังมีลักษณะเปนการรายงานขาว ณ จุดเกิดเหตุ หรือ ณ เวลา

ท่ีเกิดเหตุการณนั้นข้ึนเนนความรวดเร็วของการนําเสนอขอมูลขาวสาร รูปแบบการรายงานขาวแบบ

นี้เปนการอัพเดทขอมูลขาวทันทีท่ีไดขอมูลใหมๆ เขามาหรือเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนหรือระหวางเกิด

เหตุการณนั้น เชน การรายงานขาวชวงมีการชุมชุมป 2552 หรือชวงน้ําทวมป 2553 เปนตน ซ่ึง

อธิบายไดวาสอดคลองกับลักษณะการรายงานท่ีเรียกวา Open-source Reporting และ 

Distributed -source Reporting ซ่ึง Briggs (2007) อธิบายการรายงานขาวยุค 2.0 วาเปนการ

รายงานขาวท่ีทําอยางตอเนื่องตลอดกระบวนการทําขาว ไมตองรอใหการทําขาวเสร็จสิ้นแลวคอย

เผยแพรโดยเปนการรายงานขาวท่ีเกิดข้ึนในขณะหรือระหวางข้ันตอนกระบวนการทําขาวซ่ึงทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูสื่อขาวและผูรับสาร โดยใหผูรับสารสามารถใหขอมูล แสดงความ

คิดเห็นและเปดโอกาสใหมีสวนรวมและชวยเหลือในกระบวนการทําขาวได เปนการกระตุนใหผูคน

มารวมแบงปนขอมูลขาวสาร ซ่ึงจะทําใหผูสื่อขาวเขาถึงแหลงขาวและมองประเด็นขาวไดมากกวา

การทํางานเพียงตัวคนเดียว เรียกวา Open-source Reporting  และทายท่ีสุดผูรับสารอาจ

กลายเปนผูสื่อขาว เปนผูเผยแพรขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลดวยตนเองเก่ียวกับเหตุการณตางๆ หรือ

ท่ีเรียกวา Distributed -source Reporting ซ่ึงใชไดดีกับเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนและมีกลุมผูรับ

สารจํานวนมากเปนผูรวมเหตุการณหรือมีประสบการณตรงกับเรื่องดังกลาว โดยเม่ือมีเหตุการณ

เกิดข้ึนผูสื่อขาวจะรายงานและเปดโอกาสใหผูรับสารสงขอมูลตางๆ  เขามาเพ่ือประมวลผลตอยอด

ประเด็นและใชเปนขอมูล ในการหารายละเอียดของขาวหรือเจาะขาวเพ่ือนํามารายงานซ่ึงการ
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รายงานขาวแบบนี้สามารถใชไดท้ังในการหาขอมูล การหาแหลงขาวและการตรวจสอบขอเท็จจริงได 

โดยท้ังหมดเปนกระบวนการท่ีทําอยางตอเนื่องในขณะหรือระหวางการรายงานขาว  

 นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา ศักยภาพในเรื่องความรวดเร็วในการเผยแพรและรายงาน

ขาวผานสื่อสังคม บางครั้งอาจกอใหเกิดความผิดพลาดได เชน ผูใหขอมูลบางทานมีการรายงาน

ขอมูลขาวสารท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง เชน การรายงานชื่อหรือตําแหนงผูท่ีอยูในขาวผิด

หรือสะกดคําผิด เปนตน ซ่ึงเม่ือไดนําเสนอออกไปก็ไดรับการทวงติงจากผูรับสารหรือผูติดตาม โดย

ผูใหขอมูลก็ไดรีบดําเนินการแกไขในทันทีเชนเดียวกัน ซ่ึงอธิบายไดวา สอดคลองกับคํากลาวของ 

Pavlik (1999) ท่ีกลาววา สื่อใหมเปนเครื่องมือท่ีทําใหผูรับสารสามารถเลือกรับสารได มีปฏิสัมพันธ 

สามารถสรางมัลติมีเดียได ชวยใหสามารถทําขาวไดในมิติท่ีลึกมากข้ึนแตตองระวังเรื่องการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของจริยธรรมสื่อ เนื่องจากสื่อใหมทําใหเกิดการสื่อสารโตตอบระหวางผูสื่อขาวและผูรับ

สาร ท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการทําขาว โดยผูสื่อขาวจะถูกตอกย้ําในจุดยืนของจริยธรรมดวย 

เพราะในขณะเดียวกันหากมีความผิดพลาดในขอเท็จจริงในการรายงานขาวสารเกิดข้ึนแมเพียงนิด

เดียวก็จะถูกผูอานหรือผูรับสารตรวจสอบในทันที 

 3.ข้ันตอนหลังการผลิต (Post Production) จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลท้ังหมดให
ความสําคัญในข้ันตอนหลังการผลิต ไดแก การตรวจสอบปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารหรือ
ผูติดตามในสองลักษณะไดแก 
  3.1 การประเมินการทํางานของตนเอง จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลทุกทานมี
การประเมินการทํางานของตนเอง โดยการเช็คกระแสความสนใจของผูรับสารหรือผูติดตามท่ีมีตอ
การนําเสนอขอมูลขาวสารของตนเอง โดยการตรวจเช็คจากยอดผูติดตามในทวิตเตอร การรีทวีต 
(Retweet) หรือการแสดงความคิดเห็น (Comment) การแบงปนขอมูล (Share) และการกดไลค 
(Like) ในเฟซบุค หรือจากการนําเสนอขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมของตัวผูสื่อขาวเอง ไดรับความ
สนใจและถูกนําไปเผยแพรบนสื่อสังคมขององคกร เปนตน  
  3.2 การประเมินปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารเพ่ือการตอยอดสรางประเด็นใน
การนําเสนอครั้งตอไป จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลทุกทานมีการประเมินกระแสความสนใจหรือ
ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารหรือผูติดตาม เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการตอยอดสรางประเด็นใหม
จากปฏิกิริยาตอบกลับท่ีไดเพ่ือการนําเสนอครั้งตอไป ซ่ึงอธิบายไดวา มีความสอดคลองและตอเนื่อง
กับการรายงานขาวท่ีเรียกวา Distributed -source Reporting (Briggs, 2007) ซ่ึงไดอธิบายไววา 
เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนผูสื่อขาวจะรายงานและเปดโอกาสใหผูรับสารสงขอมูลตางๆ เขามาเพ่ือ
ประมวลตอยอดประเด็นและใชเปนขอมูล สวนหนึ่งของการเจาะขาวและนํามารายงานขาว ใชไดดี
กับเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนและมีกลุมผูรับสารจํานวนมากเปนผูรวมเหตุการณหรือมีประสบการณ
ตรงกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงถาผูสื่อขาวหรือสํานักขาวมีระบบของการทํา Distributed Reporting ท่ีดีใน
การรวบรวมขอมูลจากท่ีผูรับสารแชรเขามาในระบบ มีการตรวจสอบขอมูลท่ีดีจะไดขอมูลจํานวน
มากท่ีใหมุมมองในเรื่องราวไดหลากหลายมากยิ่งข้ึนเปนประโยชนตอการเจาะขาวและนํามารายงาน
ขาว สามารถใชไดท้ังการหาขอมูล การหาแหลงขาวและการตรวจสอบขอเท็จจริงได  
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จริยธรรมในการใชส่ือสังคมของบรรณาธิการและผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

 1.การอางอิงถึงองคกรสื่อมวลชน พบวาผูใหขอมูลทุกทานมีการแสดงใหเห็นสถานะของ

องคกรสื่อของตนเองคือสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส แมจะไมแนบตราตราสัญลักษณขององคกรแตก็มี

การเปดเผยหรือแสดงตัวตนวาเปนผูสื่อขาวขององคกร ซ่ึงอธิบายไดวา สอดคลองกับขอปฏิบัติ

เก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน (พ.ศ.2553) ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย หมวด 2 ขอ 3 ท่ีวาการนําเสนอขาวโดยการใชสื่อสังคมออนไลน

ขององคกรสื่อมวลชนนั้นควรมีหลักในการอางอิงถึงองคกรสื่อมวลชนดังตอไปนี้ 

  (1)ชื่อองคกรสื่อมวลชนท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  (2)รายละเอียดสัญลักษณหรือชื่อยอท่ีแสดงถึงองคกรสื่อมวลชน 

  (3) มาตรการทางเทคนิคท่ียืนยันถึงสถานะและความมีตัวตนขององคกรสื่อมวลชน

รวมถึงการประกาศตอสาธารณชนตามชองทางท่ีองคกรมีอยู 

  2. การอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอความ ภาพและขอมูลขาวสาร พบวาผูใหมูลทุกทานมีการ

อางอิงถึงแหลงท่ีมาทุกครั้งเม่ือมีการนําขอความ ภาพ และขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืนมานําเสนอ ซ่ึง

อธิบายไดวา สอดคลองกับขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน (พ.ศ.2553) ของ

สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

 หมวด 2 ขอ 5 ท่ีวาองคกรสื่อมวลชนตองใหความเคารพและยอมรับขอมูลขาวสารหรือภาพ

ท่ีผลิตโดยบุคคลอ่ืนผานสื่อสังคมออนไลน 

 การคัดลอก เลียน ขอความใด ๆ จากสื่อสังคมออนไลน พึงไดรับการอนุญาตจากเจาของ

ขอความนั้นๆตามแตกรณี 

 กรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือรายงานขาวในฐานะสื่อมวลชน 

ตองอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอความและขาวสารนั้น โดยรับรูถึงสิทธิหรือลิขสิทธิ์ขององคกรหรือ

บุคคลผูเปนเจาของขอมูลดังกลาว 

  3. ความถูกตองและการใชภาษาท่ีเหมาะสม พบวาผูใหขอมูลทุกทานใหความสําคัญกับ

ความถูกตองและการใชภาษาท่ีเหมาะสมบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการรายงานและนําเสนอ

ขาวบาง เชน การเขียนคําผิด การใสตําแหนงของผูท่ีอยูในขาวหรือขอมูลผิดพลาด แตก็จะรีบแกไข

ทันทีท่ีเห็นหรือเกิดการทวงติงจากผูรับสาร ซ่ึงอธิบายไดวาสอดคลองกับขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชสื่อ

สังคมออนไลนของสื่อมวลชน (พ.ศ.2553) ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย 

 หมวด 3 ขอ 6 ท่ีวาการนําเสนอขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคม

ออนไลนของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
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  (1) กรณีใชชื่อบัญชีผูใชงาน (user account) ท่ีระบุถึงตนสังกัดผูประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนพึงใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตามขอบังคับจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชนอยาง

เครงครัด โดยเฉพาะความถูกตอง (accuracy) สมดุล (balance) และการใชภาษาท่ีเหมาะสม 

 หมวด 3 ขอ 12 ท่ีวาหากการนําเสนอขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ

สังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาดจนกอใหเกิดความเสียหายตอ

บุคคลหรือองคกรอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตองดําเนินการแกไขขอความท่ีมีปญหาโดยทันที

พรอมท้ังแสดงถอยคําขอโทษตอบุคคลหรือองคกรท่ีไดรับความเสียหาย ท้ังนี้ตองใหผูท่ีไดรับความ

เสียหายมีโอกาสชี้แจงขอมูลขาวสารในดานของตนดวย 

 4. การนําเสนอและการแสดงความคิดเห็น พบวา ผูใหขอมูลทุกทานจะไมแสดงความคิดเห็น

หรือชี้นําใดๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารและระมัดระวังเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคล หากเปน

การวิเคราะหขาวก็จะพยายามแยกใหชัดเจนระหวางขาวกับการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของ

ผูสื่อขาว ซ่ึงอธิบายไดวา สอดคลองกับขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน 

(พ.ศ.2553) ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

 หมวด 3 ขอ 7 ท่ีวาการรายงานขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนพึงแยก ‘ขาว’ กับ ‘ความเห็น’ออกจากกันอยางชัดเจน พึงระวังการยอความท่ีทําให

ขอความนั้นบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงและพึงระวังการเผยแพรขอมูลขาวซํ้า 

 หมวด 3 ขอ 10 ท่ีวาในการรวบรวมขอมูลขาวสาร การนําเสนอและการแสดงความคิดเห็น 

ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเด็กและ

สตรีภาพอุจาดลามกอนาจารหวาดเสียวและรุนแรง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. จากการศึกษาพบวาผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสควรวางนโยบายสนับสนุน

ทางดานการใชสื่อสังคมอยางชัดเจน รวมไปถึงการวางแผนในการพัฒนาท้ังบุคลากรและเทคโนโลยี

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. จากการศึกษาพบวาผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสควรกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค

และเปาหมายในการใชสื่อสังคมของบุคลากรในองคกรใหชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานและการ

พัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 3. บรรณาธิการและผูสื่อขาวในองคกรสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ ควรศึกษาวิเคราะหการใชสื่อ

สังคมของบรรณาธิการและผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาใน

การปฎิบัติงานของตนเอง  
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 4. องคกรสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ ควรทําการศึกษาวิเคราะหการใชสื่อสังคมของบรรณาธิการ

และผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เพ่ือประยุกตใชในการวางนโยบายสนับสนุนทางดานการ

ใชสื่อสังคมรวมไปถึงการวางแผนในการพัฒนาท้ังบุคลากรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 1. ศึกษาการบริหารงานสื่อสังคมของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 2. ศึกษาการใชสื่อสังคมอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวของและเปนประโยชนตอการทํางานในองคกร

สื่อสารมวลชน เชน ยูทูป (Youtube), บล็อค (Blog) ฯลฯ 

 3. ศึกษาตอยอดในดานผูรับสารในเชิงปริมาณเก่ียวกับการเลือกเปดรับความพีงพอใจของ

ผูรับสารทีมีตอการใชสื่อสังคมแตละประเภทของบรรณาธิการและผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนไทยพีบี

เอส 

 4. ศึกษาเปรียบเทียบการใชสื่อสังคมของบุคลากรในองคกรสื่อเอกชนอ่ืนๆ กับบุคลากรใน

องคกรสื่อสาธารณะ (สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส) 

 5. ศึกษาในเชิงคุณภาพเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชสื่อสังคมในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารของบรรณาธิการและผูสื่อขาวขององคกรสื่อสารมวลชนเอกชนอ่ืนๆ  
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