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บทคัดย่อ 
 
ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ กรณีการต่อต้าน

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม  (สมัยรัฐบาล น.ส .ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาผ่านเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลักในกระบวนสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ ได้แก่ บรรณาธิการข่าวการเมือง เว็บมาสเตอร์ 
ช่างภาพและผู้สื่อข่าวการเมือง  วัตถุประสงค์ในการศึกษามีด้วยกันทั้งสิ้น 2 ประการ คือ ต้องการ
ศึกษากระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์และศึกษาเป้าหมายการน าเสนอข่าวของ
เว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ 

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลนนั้น โดยเฉพาะ
ในช่วงการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมนั้น สื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องปรับตัวในการท างาน
อย่างมาก การท างานข่าวออนไลน์ ต้องอาศัยการท างานที่รวดเร็ว กระชับ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้สื่อข่าวที่ส าคัญ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการท างานหลายด้าน เราสามารถเรียกว่าเป็น Multi-Skill 
Reporter โดยหมายถึง ผู้ท าหน้าที่รายงานข่าว ต้องเป็นผู้มีทักษะในการท างานภาคสนาม สามารถ
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จัดการข้อมูล ภาพ เสียงได้ ถึงแม้จะมีการก าหนดบทบาทว่าในแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างไร แต่ด้วยคุณสมบัติที่สื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าวต้องมีก็คือความสามารถ
ในการท างานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนเป้าหมายในการน าเสนอข่าวนั้น จากการศึกษา พบว่ามีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยมีการรวบรวมและน าเสนอความคิดเห็น
ของผู้ เข้าชมเว็บไซต์สู่สาธารณะ ผนวกกับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่ท าให้เกิดความ
เคลื่อนไหวเพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนมวลชนเพ่ือรักษาความถูกต้องของสังคม อย่างไรก็ตาม
ผู้สื่อข่าวมีบทบาทหน้าที่รายงานข่าวบนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
เนื่องจากเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์เป็นสื่อเลือกข้าง ซึ่งมีเป้าหมายในการน าเสนอข่าวสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น จึงเป็นการ
ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการสื่อสารทางการเมืองอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ยกระดับจากวาระสื่อ (Media 
Agenda) ให้เป็นวาระประชาชน (Public Agenda) เพ่ือประโยชน์ของบุคคลในสังคม 

Abstract 
 
         The research on “News Communication Process of Manager Online Website : A 
Case Study of Amnesty Act Bill Resistance (In Yingluck Shinnawatra’s Government)” is 
a Qualitative Research by using document research and in-depth interview as data 
gathering tools. A sample was selected from people who are mainly related to 
process of Manager Online website such as political news editor, webmaster, news 
cameramen and reporters. The objectives of the study were to investigate news 
communication process of Manager Online Website and to examine the aim of news 
presentation of Manager Online Website. 
         The findings indicated that news communication process of Manager Online 
Website, especially in Amnesty Act Bill Resistance, the reporters had to adjust in 
working extremely.  Online news report depended on fast and conciseness. 
Important personal factor of reporter is multi-skill reporter which means reporters 
must have fieldwork skill and editing skill. Nevertheless there is specification in role 
of each position on responsibility, fieldwork reporters must have to work in 
replacement with efficiency. 
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            For the aim of news presentation, it was found that there were the aims to 
acknowledge on Amnesty Act to the people by gathering and presenting the opinions 
of website audience to public, and appending with political communication process 
that leads to movement for public power in uprightness of society. However, 
reporters have their roles to report the news on fact and to act along the ethics of 
their careers because Online Manager Website is bias media whose aim is to present 
the political movement support of People's Alliance for Democracy or PAD since the 
beginning. This drives through political communication process in other period which 
is improved from media agenda to public agenda for society. 
 

บทน า 
 เว็บไซต์ Manager Online พัฒนาขึ้นมาจากความเป็นหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ 

หรือชื่อเดิมคือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ด้วยวิสัยทัศน์ของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งที่เล็งเห็นถึง
ศักยภาพของสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นสื่อใหม่ที่ท าให้การน าเสนอข่าวสารมีความหลากหลายมากกว่า
หนังสือพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารสองทิศทางได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ภาพและเสียง
เข้ามาช่วยในการน าเสนอข่าวสารได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นช่องทางธุรกิจให้กับองค์กร ได้อีก
ทางหนึ่ง 

 
ปัญหาน าวิจัย 

1. กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์ Manager Online กรณีการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. 
นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มีลักษณะใด และ เป็นอย่างไร 

2. เป้าหมายการน าเสนอข่าวของเว็บไซต์ Manager Online กรณกีารต่อต้านร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง  “กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์ Manager Online กรณีการต่อต้าน

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)” ผู้ศึกษามีวัตถปุระสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์ Manager Online กรณีการต่อต้าน

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
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2. เพ่ือศึกษาเป้าหมายการน าเสนอข่าวของเว็บไซต์ Manager Online กรณีการต่อต้าน
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกองบรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าวและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์กรณีการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัย
รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary) 
เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์กรณีการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรม (สมยัรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
 

ผลการศึกษา 
         พบว่ากระบวนการสื่อข่าวและเป้าหมายในการน าเสนอข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ ได้
น าเสนอข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงมีจุดยืนและมีแนวทางการท างานที่เลือกข้างอย่างชัดเจน
และหากจะนิยามสถานะของสื่อมวลชนบนโลกออนไลน์อย่างเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ได้อย่างไรนั้น 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สื่อมวลชนบนโลกออนไลน์ คือ สื่อกลางของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยต้องค านึงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม โดยตระหนักถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่จะต้องยึดถือเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงแก่
ประชาชน ซึ่ง สื่อมวลชนได้รับความคาดหวังจากผู้คนในสังคมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการท างานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ ข้อเท็จจริง” สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็น
หน้าที่ของสื่อมวลชนที่ส าคัญยิ่งในการชี้แนะให้สังคมได้ตระหนักการรู้เท่าทัน สามารถคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะความจริงที่เกิดขึ้น มีเป้าหมายในการน าเสนอข่าวสารที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง จากการศึกษา
พบว่า บรรณาธิการข่าวการเมือง เว็บมาสเตอร์ ช่างภาพและผู้สื่อข่าวการเมือง มีจุดยืนที่มั่นคงในการ
ท าหน้าที่สื่อมวลชน คือ การต่อต้านระบอบทักษิณและต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการสื่อสารทางการเมืองอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้
ยกระดับจากวาระสื่อ (Media Agenda) ให้เป็นวาระประชาชน (Public Agenda) เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลในสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ กรณี การ

ต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)” ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอน
ต่าง ๆ และได้ท าการสรุปผลไปแล้วนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์
เมเนเจอร์ออนไลน์กรณีการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปนี้ ดังนี้ 

1. ในกระบวนการท างานของผู้สื่อข่าวภาคสนามโดยเฉพาะบรรณาธิการ และช่างภาพ 
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการหยิบยกประเด็นทางการเมือง ขึ้นสู่การเป็นวาระทางสังคม การน าเสนอ
รูปภาพและข้อความที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ จะมีผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาทางการเมืองของผู้รับ
สารอย่างมาก ดังนั้น ท่ามกลางการแตกแยกทางสังคม ก็ควรน าเสนออย่างระมัดระวังเพ่ือบรรเทาการ
ประทุความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้รับสารที่อาจจะน าไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองได้ 

2. การท างานข่าวท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์ ผู้สื่อข่าว
จ าเป็นต้องมีความระมัดระวังในการรายงานข้อมูลสู่สาธารณะอย่างมาก โดยจะต้องพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐานการอ้างอิงอย่างมาก 

3. อาชีพสื่อมวลชน เป็นอาชีพท่ีมีความรับผิดชอบสูง ต้องท างานแข่งกับเวลายิ่งการท า
ข่าวในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไหลเร็วมาก มีความซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดความสับสนใน
ข้อเท็จจริง องค์กรควรสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการท างาน โดยเน้นทักษะของนักข่าวในการ
วิเคราะห์ แยกแยะ เรียบเรียง คัดกรองและน าเสนอข้อมูล เพ่ือให้การสื่อข่าวมีประสิทธิภาพหรือเกิด
ข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด 

 
เอกสารอ้างอิง 
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