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บทคัดยอ่ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง“กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว
โทรทัศน์” ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) รวมทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษา สถานีโทรทัศน์เพ่ือ
สาธารณะ คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์เพื่อธุรกิจ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  เมื่อได้ข้อมูลจากส่วนต่างๆ จึงน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) ตาม
วัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษา  กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ และ
ปัจจัย ในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ สุดท้ายคือ เพ่ือศึกษา
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  

 ผลการศึกษาพบว่า ในยุคที่สื่อมวลชนนิยมใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาน าเสนอข่าวกันอย่าง
แพร่หลายนั้น ท าให้กระบวนการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปลี่ยนไป  จากเดิมข้อมูลข่าวที่ถูกค้นหาโดยผู้สื่อข่าวโดยตรง 
อาจจะมีข้อมูล หรือประเด็นข่าว ให้เลือกแบบจ ากัด  แต่การตรวจสอบท าได้ง่ายและไม่ต้องใช้วิธี การ
สลับซับซ้อน เพราะ ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ มักเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าว ได้ไปพบด้วยตัวเอง หรือได้รับจาก
แหล่งข่าวที่มีตัวตนเชื่อถือได้ ขณะที่การน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว   

แม้ท าให้ข้อมูลหรือประเด็นข่าว มีให้เลือกมากมาย แต่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรอง ต้องถูก

ก าหนดไว้อย่างละเอียดหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ทั้งสองสถานี ได้คัดกรองข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

ด้วยเหตุผลที่มีผู้ให้ความสนใจจ านวนมาก โดยพิจารณาจากจ านวนการเข้าชม จ านวนการแชร์และ

จ านวนการกดไลค์ โดยมีการพิจารณาด้านคุณค่าข่าวเป็นส่วนประกอบบ้างเท่านั้น  จากนั้นจึงน าข้อมูล



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

มาผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งแม้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว การน าออกอากาศก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้น

ได้ โดยข้อมูลที่ถูกต้อง จะถูกน าไปประเมินคุณค่าของข่าวอย่างรอบด้าน หากมีคุณค่าข่าวเพียงพอ 

ข้อมูลและประเด็นที่ได้จากโซเชียลมีเดีย จึงถูกมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ท าข่าวเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด

การตรวจสอบอีกครั้งพร้อมๆกับท าให้ประเด็นสมบูรณ์  หลังจากนั้นจึงน าออกอากาศได้ แล้วจึง

ประเมินผล หากพบว่า มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็พร้อมหยุดออกอากาศหรือขอโทษผู้ชมและผู้เกี่ยวข้องใน

ข่าวนั้นทันที   นอกจากขั้นตอนการตรวจสอบที่สลับซับซ้อนแล้ว การศึกษาครั้งนี้  ยังพบว่า ความนิยม

ของโซเชียลมีเดีย ท าให้ทั้งสององค์กร ต้องจัดการด้านบุคลากรใหม่ ด้วยการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การค้นหาข้อมูลหรือประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดียขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างกลไกการแสวงหาข้อมูล

หรือประเด็นข่าว ส่งให้กองบรรณาธิการ พร้อมกันนี้ ยั งได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับโซเชียล

มีเดีย ด้วยการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรับข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโซเชี ยลมีเดีย ได้

ในทันทีท่ีมีการโพสต์หรือมีการแชร์ข้อมูลใหม่ 

ผลการศึกษาด้านปัจจัยในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย พบว่า สององค์กรต่างก็ใช้การ

พิจารณาด้านความถูกต้องและคุณค่าของข่าว เป็นปัจจัยในการคัดเลือก แต่ทั้งสององค์กร มองคุณค่า

ข่าวแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานี กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็น

สถานีโทรทัศน์สาธารณะ มีรายได้จากภาษีสุราและบุหรี่  โดยไม่ต้องหารายได้จากการโฆษณาสินค้า 

วิธีการเลือกข้อมูลหรือประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดีย จึงพิจารณาคุณค่าข่าว ที่ข่าวนั้นต้องเกิดประโยชน์

กับสังคม มากกว่าจะเน้นคุณค่าข่าวตามความสนใจของผู้คน  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อธุรกิจ ที่ต้องอาศัยจ านวนผู้ชม อันจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการโฆษณาสินค้า ได้

พิจารณาคุณค่าข่าวในประเด็นที่มีคนสนใจเป็นจ านวนมากก่อน จากนั้นจึงขยายให้เห็นคุณค่าข่าวในเชิง

สังคม ทั้งนี้จะจัดวางคุณค่าข่าวตามรูปแบบรายการต่างๆของสถานี บางรายการจะเน้นคุณค่าข่าวตาม

ความสนใจของผู้ชม และบางรายการจะเน้นคุณค่าข่าวที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ขณะที่การค านึงถึงบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ต่อการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการ

น าเสนอข่าวนั้น ทั้งสององค์กร มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน  ความเหมือนคือ ทั้งสององค์กร 

ได้ให้ความส าคัญต่อการท าหน้าที่ผู้เฝ้าประตูข่าวสาร เพ่ือกลั่นกรองข้อมูล และประเด็นข่าว ก่อนน า

ออกอากาศ  โดยพิจารณาท้ังความถูกต้อง คุณค่าข่าว และผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม 
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ส่วนความแตกต่างของสององค์กร ในบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนนั้น คือ การยึดกรอบจริยธรรมที่

แตกต่างกัน โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต

และการเผยแพร่รายการ ซึ่งเป็นข้อบังคับขององค์กร ที่ระบุข้อห้ามต่างๆอย่างละเอียด และมีการ

ก าหนดบทลงโทษชัดเจน ภายใต้กฎหมายการก่อตั้ง คือ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551  ท าให้การตัดสินใจเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มีข้อจ ากัด

มากพอสมควร ที่อาจส่งผลกระทบกับการตัดสินใจ  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยึด

กรอบจริยธรรมสื่อมวลชน ของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ที่ก าหนดข้อควรปฏิบัติและไม่ควร

ปฏิบัติไว้กว้างๆ ท าให้การพิจารณาคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ท าได้คล่องตัวมากกว่านอกจาก

กรอบข้อบังคับหรือจริยธรรมแล้ว ทั้งสององค์กร ยังต้องตัดสินใจอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา กฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนทุกฉบับ 

ค าส าคัญ กระบวนการน าข้อมูล,โซเชียลมีเดีย,สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,สถานีวิทยุโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง3,ตรวจสอบและคัดกรอง,ข่าวจากโซเชียลมีเดีย 

ABSTRACT 

This research study on the topic “Procedure in Applying Social Media Sources 

to Television News Presentation” is based on the author’s qualitative research which 

comprises data collection by means of in-depth interview, participant and non-

participant observation, along with consultation of relevant documents and internet 

sources. The focus of this study is on Thai PBS, a public television channel, and 

ThaiTV3, a commercial television channel. All data collected are used in the 

descriptive analysis in accordance with the research objectives. The purpose of 

learning about the procedure in applying social media sources to television news 

presentation is to analyze the factors that should be taken into consideration when 

information from social media is filtered and selected, and subsequently used in the 

news presentation broadcasted on television. 

The research outcome finds that when social media sources become a 

popular source of information for mass media especially in the news section, the 
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information selection process adopted by Thai PBS and ThaiTV3 has changed 

accordingly. In the past, information or sources are searched by reporters, rendering 

the scope of information and issues found to be quite limited. However, the former 

approach in searching for sources can be cross checked easily without the need to 

apply any complex procedure because the reporter encounters the sources himself or 

receives the information from identifiable and reliable sources. Today, information 

from social media, let alone its offer of rich issues to explore, the review and filtering 

procedure must be carried on in detailed and divided steps. From the study of the 

two television channels, the first step involves filtering of information. The selected 

source must be in central attention of the majority, measuring from the viewing 

frequency, the number of ‘share’ and the number of ‘likes’. The content quality is 

only a peripheral factor to be considered. After that, the accuracy of information is 

examined. Even if the accuracy check is done, it is not necessary that a broadcast will 

take place thereafter. The information with an accurate source will be assessed for 

content quality in all aspects. If the content quality suffices, the information and 

issues derived from social media is then assigned to an additional news pool in order 

to be cross checked, along with the readjustment of available issues. After this process 

is done, the news is then broadcasted. There is also an assessment on the 

problematic issues: if there is a problem with the sources, the broadcasting will be 

terminated or the reporter has to apologize the audience or the relevant party 

immediately. Besides such complex examination of the sources, this study finds that 

the popularity in social media sources leads to the need for the two television 

channels to rearrange their human resource management by organizing a unit that 

specifically deals with the searching of information or issues from social media, 

creating a task force that supplies news to the editorial or publication unit. In addition, 

they also need to develop new technology to deal with the flux of social media such 
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as new computer programs that is capable of pulling information automatically as 

soon as new information is posted or shared in the social media. 

The research outcome on the factors applied in filtering information from 

social media shows that both television channels employ control on accuracy and 

content quality. However, the two channels see content quality differently, depending 

on the underling objective in establishing the broadcasting institution itself. Thai PBS, 

which is a public broadcasting institution, earns income from alcohol and tobacco 

taxes. It does not rely on fees from private advertisement of commercial products. 

Therefore, it tends to select information or issues based on quality of the content that 

concentrates on public benefit rather than private interest. ThaiTV3, on the other 

hand, is a profit-led broadcasting institution, the revenue of which comes from the 

fees collected from allotting the advertising air time, large amount or small amount 

depending on the size of the audience. ThaiTV3, therefore, necessarily considers the 

content quality from the popularity of the issue first and before the element of social 

value. The presentation of news value depends on the format of the program 

broadcasted. Some programs emphasizes the news value that serves viewer’s interest. 

Others emphasize news value that galvanizes public benefit. 

The two channels also play different roles as well-known press, remarkably at 

the scope of ethical conduct to which they adhere. Thai PBS adheres to the 

professional code of conduct which puts an ethical framework on the production and 

publication of programs. This reflects in the regulations of the organization which 

contain various detailed prohibitions and clear punishment for a breach thereof, 

issued under the Thai Public Broadcasting Service Act, B.E. 2551, rendering the 

decision-making in selecting information from social media being confined by various 

restrictions. ThaiTV3, on the other hand, adheres to the mass media ethical conduct 

issued by the Thai Broadcast Journalists Association which provides broad guidelines 

and prohibitions, rendering flexible process for the selection of information from social 
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media. Besides the ethical framework, the two channels also abide by rules under 

criminal law, civil law and various bodies of law on mass media. 

Keywords: Procedure, Sources, Social Media, Television News 

บทน า 

     ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ที่ประเทศไทย ได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ในเชิง
พาณิชย์เป็นครั้งแรก(ทวีศักดิ์ กออนันตกูล,2544) ท าให้การสื่อสารในประเทศไทย เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมการที่ปัจเจกบุคคล (Individual) มี
การสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) หรือ หนึ่งต่อหลายหน่วย (One-to-Many) เท่านั้น ก็
สามารถสื่อสารในวงกว้างผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ท าหน้าที่เชื่อมต่อ
ข้อมูล 

นอกจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร คือ อินเทอร์เน็ต (Internet) จะท า
ให้ความสามารถทางการสื่อสารของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพสูงขึ้นแล้ว ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ยังส่งผลต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนในประเทศไทย อาทิ การค้นคว้า
ข้อมูลท าได้กว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก ท าได้รวดเร็วและ
หลากหลาย  ที่ส าคัญคือ การส่งต่อข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ไปยังผู้รับสาร สามารถท าได้รวดเร็ว
และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย 

จากยุคของอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้เพ่ือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิค (E-mail) และ
การค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสาร ได้ก้าวสู่ยุคของโซเชียลมีเดีย  (Social  Media)
หรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่อินเทอร์เน็ต (Internet) ถูกพัฒนามาใช้เพ่ือการ
สนทนา แสดงความเห็นในเว็บบอร์ด ใช้โพสต์คลิปวิดีโอ โพสต์ภาพนิ่ง และโพสต์ข้อความ รวมทั้งการ
สื่อสารออนไลน์อื่นๆ ผ่าน เว็บไซต ์(Website) และโปรแกรมประยุกต์(Application)  เช่น Facebook, 
Instagram, Twitter, Line และ Youtube   และยังเป็นการพัฒนาจากการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน
คอมพิวเตอร์ มาสู่การใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย  

การขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเมื่อปี 2538 ยุคเริ่มต้นของ
อินเทอร์เน็ต ที่มีผู้ใช้เพียงไม่ก่ีหมื่นคน ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทั้งผ่านคอมพิวเตอร์,แท็บเล็ต และ
สมาร์ทโฟน ประมาณ 35 ล้านคน ขณะที่มีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 97 ล้านเลข
หมาย  ทั้งสองปัจจัยส่งผลให้คนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากถึงประมาณ 34 ล้านคน แยกเป็น Facebook 
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ประมาณ 30 ล้านคน ,Instagram ประมาณ 2ล้านคน,Twitter ประมาณ 4.5 ล้านคน,Line ประมาณ 
33 ล้านคน และ Youtube มีการอัพโหลดไปแล้วประมาณ 33ล้านคลิป  (ไทยรัฐออนไลน์,2558) 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (2556 ) กล่าวว่าก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนจะเป็นผู้ก าหนดวาระ
ข่าวสารว่าจะน าเสนอประเด็นอะไร แต่ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนใน
การก าหนดทิศทางวาระข่าวสารด้วย ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวมาจากการโพสต์ภาพหรือความคิดเห็น แล้ว
เกิดการแชร์ต่อๆ เป็นวงกว้าง จนท าให้สื่อมวลชนอาจน ากระแสเหล่านั้นมาเป็นข่าว นอกจากนั้นสกุล
ศรี ศรีสารคาม (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาสื่อสังคม กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าวยังพบว่า มี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในกระบวนการสื่อข่าวเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลให้รูปแบบของการ
ท าข่าวเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีผลต่อการปรับบทบาท ในการท างานของผู้สื่อข่าว  

ปาริชาต สถาปิตานนท์(2558) ได้กล่าวว่า เรื่องข้อมูลข่าวสาร ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ได้เป็น
ปัญหา แต่เป็นประโยชน์ของทั้งผู้บริโภค และสื่อมวลชน  เพียงแต่สื่อมวลชน จะต้องตรวจสอบทุก
ข้อความ ทุกโพสต์ และทุกคลิปวิดีโอ ก่อนน าไปเป็นข่าว ไม่ใช่เน้นที่ความสนใจของผู้รับสารเพียงอย่าง
เดียวจนสื่อมวลชนเอง ได้กลายเป็นผู้ตามกระแส  เห็นเรื่องราวน่าสนใจ ในโซเชียลมีเดีย ต่างก็กระโจน
เข้าแย่งกันน ามาเป็นข่าวของตัวเองให้เร็วที่สุด  จนลืมการตรวจสอบ  

            จากข้อมูลที่ค้นคว้าเบื้องต้นพบว่า การรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย ทั้งวิทยุ,โทรทัศน์,
หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ต่างนิยมน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้ในการรายงานข่าวกันอย่าง
แพร่หลาย  ในสื่อต่างๆเหล่านี้  สื่อโทรทัศน์ ถือเป็นสื่อที่น่าสนใจที่จะศึกษาในประเด็นนี้ ด้วยเหตุผล
ด้านการแข่งขัน ที่สื่อโทรทัศน์ที่เพ่ิงก้าวเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้เพียง 1 ปีเศษ มีสถานีโทรทัศน์
เพ่ิมจาก 6 ช่อง เป็น 27 ช่อง แบ่งเป็นโทรทัศน์เพ่ือสาธารณะ 3 ช่อง เชิงธุรกิจ 24 ช่อง ท าให้ทั้ง 27 
ช่อง พยายามแข่งขันกันทุกด้านเพ่ือให้สถานีได้รับความนิยมสูงในระดับต้นของ 27 สถานี ซึ่งวิธีการ
หนึ่ง ที่หลายสถานีท ากันอยู่อย่างแพร่หลาย  คือ การน าเสนอข่าว โดยใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย   

จากการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการรายงานข่าว ของสถานีโทรทัศน์นี้เอง  ผู้ศึกษา
จึงต้องการศึกษาเรื่อง “กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์” 
เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ และปัจจัย 
ในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  สุดท้ายคือ เพื่อให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษากระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  

2.เพื่อศึกษาปัจจัย ในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ 
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3.เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ในการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอ
ข่าวโทรทัศน์  

 วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง“กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว
โทรทัศน์” ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) รวมทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษา สถานีโทรทัศน์เพ่ือ
สาธารณะ คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์เพื่อธุรกิจ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  ประกอบด้วยบุคลากรจากสถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง แบ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) บุคลากรสถานีโทรทัศน์ละ 3 คน  คือ ผู้บริหารข่าวของ
สถานี 1 คน ผู้บริหารรายการข่าว 1 คน  และผู้สื่อข่าว  1 คน   เมื่อได้ข้อมูลจากส่วนต่างๆ จึงน ามา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษา  กระบวนการน าข้อมูลจาก
โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ และปัจจัย ในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มา
ใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ สุดท้ายคือ เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการน าข้อมูลจาก
โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  

 

ผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษากระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอ
ข่าวโทรทัศน์ สรุปได้ว่า สถานีโทรทัศน์ทั้งสองแห่ง ที่เลือกศึกษา กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียล
มีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 เป็นสถานีที่มีความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง  กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส วัตถุประสงค์การก่อตั้งเพ่ือสาธารณะ  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  วัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งคือ เพ่ือธุรกิจ  แต่วัตถุประสงค์ในการท าหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนนั้น ทั้ง2 สถานี มีส่วนที่
สอดคล้องกันอยู่มากพอสมควร  ท าให้ผลการศึกษากระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการ
น าเสนอข่าวโทรทัศน์ มีทั้งความแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานี และมีความสอดคล้องกัน
ตามบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์  
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ผลการศึกษาพบว่า ในยุคที่สื่อมวลชนนิยมใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาน าเสนอข่าวกันอย่างแพร่หลาย
นั้น ท าให้กระบวนการคัดเลือกข้อมูลเพ่ือใช้ในการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปลี่ยนไป  จากเดิมข้อมูลข่าวที่ถูกค้นหาโดยผู้สื่อข่าวโดยตรง 
อาจจะมีข้อมูล หรือประเด็นข่าว ให้เลือกแบบจ ากัด  และการตรวจสอบท าได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้วิธีการ
สลับซับซ้อน เพราะ ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ มักเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าว ได้ไปพบด้วยตัวเอง หรือได้รับจาก
แหล่งข่าวที่มีตัวตนเชื่อถือได้ ขณะที่การน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว   

แม้ท าให้ข้อมูลหรือประเด็นข่าว มีให้เลือกมากมาย แต่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรอง ต้องถูก

ก าหนดไว้อย่างละเอียดหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ทั้งสองสถานี ได้คัดกรองข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

ด้วยเหตุผลที่มีผู้ให้ความสนใจจ านวนมาก โดยพิจารณาจากจ านวนการเข้าชม จ านวนการแชร์และ

จ านวนการกดไลค์ โดยมีการพิจารณาด้านคุณค่าข่าวเป็นส่วนประกอบเท่านั้น  จากนั้นจึงน าข้อมูลมา

ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งแม้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว การน าออกอากาศก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

โดยข้อมูลที่ถูกต้อง จะถูกน าไปประเมินคุณค่าของข่าวอย่างจริงจังรอบด้าน หากมีคุณค่าข่าวเพียงพอ 

ข้อมูลและประเด็นที่ได้จากโซเชียลมีเดีย จึงถูกมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ท าข่าวเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด

การตรวจสอบอีกครั้งพร้อมๆกับท าให้ประเด็นสมบูรณ์  หลังจากนั้นจึงน าออกอากาศได้ แล้วจึง

ประเมินผล หากพบว่า มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็พร้อมหยุดออกอากาศหรือขอโทษผู้ชมและผู้เกี่ยวข้องใน

ข่าวนั้นทันท ี   

ผลการศึกษายังพบว่า ทั้งสองสถานี มีวิธีการที่สอดคล้องกัน คือ ในทุกข้ันตอนการหาข่าวที่เคย
ปฏิบัติมายาวนาน ได้มีการน าโซเชียลมีเดีย เข้ามาเป็นแหล่งข้อมูลต้นทางในข่าวทุกประเภท  โดย
โซเชียลมีเดีย ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ที่สอดคล้องกัน คือ ทั้งสองสถานี ใช้Facebook ในการค้นหา
ข้อมูลข่าวมากที่สุด ด้วยเหตุผลที่มีผู้ใช้จ านวนมาก ท าให้มีข้อมูลไหลเข้าสู่ระบบจ านวนมาก ถัดมาจึง
เป็น Twitter, Instagram, Line และ Youtube แต่สุดท้าย ข้อมูลจาก  Twitter, Instagram, Line 
และ Youtube ก็จะถูกน าไปแชร์ในFacebookเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อน่าสังเกตว่า ทั้งสองสถานี มี
การใช้Line กลุ่มเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอก เช่น เชื่อมต่อกับกลุ่มLine ของหน่วยกู้ภัยทั่วประเทศ 
เชื่อมต่อกับกลุ่มLineของผู้เกี่ยวข้องในภารกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการ
แสวงหาข้อมูลข่าวที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายกว่า โซเชียลมีเดียอื่นๆ 

ขณะที่กระบวนการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว แม้ไม่ตรงกันทั้งหมด 
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ที่ประชุมกองบรรณาธิการสถานี พิจารณาว่า ข้อมูลข่าวใด 
ควรถูกน าออกอากาศ และที่สอดคล้องกันอีกประการหนึ่ง คือ การให้อิสระกับรายการข่าว ในการ
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พิจารณาตัดสินใจเองได้ว่า ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียชิ้นใดควรออกอากาศ หรือไม่ควรออกอากาศ 
สรุปผลให้ชัดเจนได้ดังนี้  

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีจุดเริ่มต้นของข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กอง
บรรณาธิการของสถานี ส่วนที่ 2 กองบรรณาธิการประจ ารายการ และส่วนที่ 3 โต๊ะข่าวออนไลน์
(งานมัลติแพลทฟอร์ม) ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ ทั้งการเผยแพร่ข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย 
และมีหน้าที่สืบค้นข้อมูลข่าวจากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เพ่ือน ามาเป็นประเด็นข่าว 

 ขณะที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 จุดเริ่มต้นของข่าวและแหล่งข่าวเฉพาะที่มาจาก
โซเชียลมีเดีย ซึ่งมีท่ีมาจาก Facebook, Twitter, Youtube ,Lineและ Instagram นั้น จะถูกไหลเข้าสู่
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ที่เรียกว่า BEC News News Center 
ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลจาก
โซเชียลมีเดีย ให้ไหลเข้าสู่ฐานข้อมูลที่เรียกว่า BEC News News Center ในทันทีที่มีการโพสต์ หรือ 
แชร์ เรื่องราว ภาพ หรือ คลิปวิดีโอต่างๆ โดยโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้น จะไปเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย 
และเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากข้อมูลข่าว จะเข้าสู่ช่องทางหลักโดยอัตโนมัติ คือ BEC News News 
Center แล้ว ช่องทางจากบุคลากรในกองบรรณาธิการ บุคลากรประจ ารายการ และผู้สื่อข่าวสายต่างๆ 
ที่ท าหน้าที่ค้นหาข้อมูลข่าวจากโซเชียลมีเดีย ก็ถือเป็นช่องทางรอง  ก่อนจะไหลมารวมกัน เพ่ือผ่านการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการ 

  ส่วนที่ 2 ปัจจัยการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย  ทั้งสองสถานี ได้มีการก าหนดวาระ
ข่าวสาร มาประกอบในการตัดสินใจ  เป็น 2 มิติ คือการก าหนดวาระข่าวสาร ของผู้สื่อสารเรื่องราวผ่าน
โซเชียลมีเดียและการก าหนดวาระข่าวสาร ของกองบรรณาธิการสถานี 

 นอกจากปัจจัยด้านการก าหนดวาระข่าวสารแล้ว ยังมีปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว ซึ่งทั้งสอง
สถานีต่างก็ยึดหลักคุณค่าข่าวมาใช้พิจารณาว่า ควรเลือกข้อมูลข่าวใดจากโซเชียลมีเดีย เพียงแต่คุณค่า
ข่าวในมุมมองของสองสถานีอาจแตกต่างกันบ้าง   

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มองว่า คุณค่าของข่าว ไม่ใช่เพียงประเด็นที่ผู้คนสนใจเท่านั้น  แต่
คุณค่าของข่าว ต้องมองในมิติเชิงสังคมด้วย  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มองว่า แนว
รายการที่แตกต่างกัน อาจมองคุณค่าข่าวแตกต่างกันได้ เช่นรายการที่จริงจัง ก็จะมองคุณค่าข่าวในเชิง
สังคม ขณะที่รายการเล่าข่าว อาจมองที่มิติความสนใจของชาวบ้าน ซึ่งท าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 มีความหลากหลายของคุณค่าข่าว ตามความหลากหลายของรายการต่างๆของสถานี 

ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ต่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกข้อมูล

หรือประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดีย เริ่มจากปัจจัยภายใน ที่ทั้งสองสถานี ต่างสร้างกลไกในการคัดเลือก
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ทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งโต๊ะข่าวออนไลน์

(งานมัลติแพลทฟอร์ม)ขึ้น เพ่ือการนี้ ขณะทีส่ถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ก็ได้สร้างศูนย์กลางของ

ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ประจ ากองบรรณาธิการ ที่เรียกว่า BEC News News Center   

นอกจากนี้ ทั้งสองสถานี ต่างยอมรับว่า ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยทางด้านสังคมและ การเมือง 

มีส่วนต่อการคัดเลือกข้อมูลข่าวจากโซเชียลมีเดีย ปัจจัยทางด้านการเมืองซึ่งหมายรวมถึงด้านกฎหมาย 

มีส่วนพอสมควรในการตัดสินใจเลือกข้อมูลข่าวจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะข่าวที่สุ่มเสี่ยงที่จะกระทบ

กับความมั่นคง หรืออาจขัดต่อกฎหมาย ทั้งกฎหมายในภาวะปกติ และกฎหมายในภาวะของรัฐบาล

ที่มาจากรัฐประหาร ขณะที่ปัจจัยด้านสังคม ก็มีส่วนส าคัญอย่างมาก ในการตัดสินใจเลือก หรือไม่เลือก  

ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ นั้นต่างฝ่ายต่างก็มีจุดได้เปรียบ  เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็น

โทรทัศน์สาธารณะ ที่มีรายได้จากภาษีสุราและบุหรี่ การแข่งขันจึงไม่ได้ท าเพ่ือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น แต่การ

แข่งขันท าเพ่ือความน่าเชื่อถือของสถานี ท าเพ่ือให้การท าหน้าที่สื่อมวลชนสมบูรณ์ที่สุด การคัดเลือก

ประเด็นจากโซเชียลมีเดีย จึงเป็นอิสระจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง3 เป็นโทรทัศน์เพ่ือธุรกิจ การแข่งขันที่ท าให้ข่าวได้รับความสนใจ จึงเป็นเรื่องส าคัญ   เมื่อมีคนดู

มากเอเยนซี่ ก็จะเลือกลงโฆษณามาก แต่การเลือกข่าวที่มีคนดูมาก การมองในเชิงสังคมก็ยังคงท า

ควบคู่ไปด้วย  

ส่วนที่3 บทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ในการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว
โทรทัศน์  เป็นการหาค าตอบในวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือ ศึกษาบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ในการน า
ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์   ทั้งสองสถานี ต่างยืนยันว่า ต่างก็เน้น
บทบาทของสื่อมวลชน ที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะบทบาทในฐานะผู้เฝ้าประตูข่าวสาร ที่จะต้องกลั่นกรอง 
ข่าวที่มีคุณภาพและเหมาะสมน าเสนอต่อคนในสังคม  

ส่วนที่แตกต่างในประเด็นบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนนั้น คือ บทบาทตามกรอบจริยธรรม 
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะถูกควบคุมโดยข้อบังคับองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสารธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจรรยาบรรณประจ าองค์กร ที่มีความละเอียด
ครอบคลุมมากกว่า จริยธรรมและจรรยาบรรณทั่วไปของสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก  อันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ เช่นข้อห้ามเรื่องการใช้ภาพที่มีข้อจ ากัด และมีข้อห้ามอีกมากมาย  
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 ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ได้ยึดหลักการท าหน้าที่สื่อมวลชน คือ จริยธรรม
จรรยาบรรณ ของสมาคมวิชาชีพสื่อ นอกจากนี้ ทั้งสองสถานี ยังได้ยึดหลักตามกฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนอ่ืนๆ 

 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาที่พบว่า ในยุคที่สื่อมวลชนนิยมใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาน าเสนอข่าวกันอย่าง
แพร่หลายนั้น ท าให้กระบวนการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปลี่ยนไป  จากเดิมข้อมูลข่าวที่ถูกค้นหาโดยผู้สื่อข่าวโดยตรง 
อาจจะมีข้อมูล หรือประเด็นข่าว ให้เลือกแบบจ ากัด  แต่การตรวจสอบท าได้ง่ายและไม่ต้องใช้วิธีการ
สลับซับซ้อน เพราะ ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ มักเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าว ได้ไปพบด้วยตัวเอง หรือได้รับจาก
แหล่งข่าวที่มีตัวตนเชื่อถือได้ ขณะที่การน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการน าเสนอข่าว   

แม้ท าให้ข้อมูลหรือประเด็นข่าว มีให้เลือกมากมาย แต่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรอง ต้องถูก

ก าหนดไว้อย่างละเอียดหลายขั้นตอน การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า ความนิยมของโซเชียลมีเดีย ท าให้ทั้ง 

สององค์กร ต้องจัดการด้านบุคลากรใหม่ ด้วยการตั้งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลหรือ

ประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดียขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างกลไกการแสวงหาข้อมูลหรือประเด็นข่าว ส่งให้

กองบรรณาธิการ พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับโซเชียลมีเดีย ด้วยการสร้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรับข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโซเชียลมีเดีย ได้ในทันทีที่มีการโพสต์หรือมี

การแชร์ข้อมูลใหม่ 

เมื่อน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าวโทรทัศน์จะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงชัดเจนดังนี้ แมคเควล(1987) (อ้างถึงในศิริชัย ศิริกายะและกาญจนา แก้วเทพ, 2531) 

ระบุว่า กระบวนการท าข่าว มีอยู่ 2 แนวคิดด้วยกัน คือ แนวคิดที่ล าดับขั้นตอนจะเริ่มจากเหตุการณ์

ต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นสื่อมวลชนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการน าเอาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข่าวมาจับ แล้วสื่อมวลชนจะประมวลเรื่องราวที่ถูกเลือกสรรมาแล้ว ให้อยู่ในรูปของการรายงานข่าว 

และน าเสนอต่อสาธารณชน แนวคิดที่สองจะเริ่มจากประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวที่รู้ว่า เรื่องแบบไหนที่

เป็นที่สนใจของประชาชน จากนั้นจะน าเอาความสนใจมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าว แล้วจึงแสวงหา

เหตุการณ์ ก่อนจะรายงานข่าว ขณะที่ขั้นตอนการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปชัดเจนคือ ขั้นตอน
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การคัดเลือกข่าว ที่ปัจจุบันสลับซับซ้อน มีขั้นตอนเพ่ิมขึ้น และมีการสร้างเครื่องมือ ทั้งคนและ

เทคโนโลยี 

ขณะที่การได้มาซึ่งข่าวก็เปลี่ยนไป ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา( 2536) ระบุว่า การได้มาซึ่งข่าวมี 

2 ลักษณะคือ Active News หมายถึง ข่าวที่ได้มาจากผู้สื่อข่าวต้องออกไปแสวงหาหรือรวบรวมด้วย

ตนเอง โดยการสื่อข่าวตามสถานที่ต่างๆ หรือบุคคลที่เป็นแหล่งข่าว ซึ่งบางครั้งอาจเป็นข่าวประเภท

เจาะลึกหรือสืบสวน (Investigative News) ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ของผู้สื่อข่าวอย่างมาก และPassive News หมายถึง ข่าวที่ได้มาจากเอกสารที่ส่งมายังส านักงานข่าว 

โดยผู้สื่อข่าวไม่ต้องออกไปแสวงหรือรวบรวมด้วยตนเอง ข่าวประเภทนี้ได้แก่ ข่าวแจก (News 

Release) หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ  

 การได้มาซึ่งข่าว ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะที่สามเกิดขึ้น คือ การ

ผสมผสานระหว่าง Active News และ Passive News  โดยข่าวจากโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีทั้งผู้สื่อข่าว 

ต้องเข้าไปค้นหา และที่ไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ 

 ผลการศึกษาด้านปัจจัยในการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย พบว่า สององค์กรต่างก็ใช้การ

พิจารณาด้านความถูกต้องและคุณค่าของข่าว เป็นปัจจัยในการคัดเลือก แต่ทั้งสององค์กร ได้พิจารณา

คุณค่าข่าวแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานี กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็น

สถานีโทรทัศน์สาธารณะ มีรายได้จากภาษีสุราและบุหรี่  โดยไม่ต้องหารายได้จากการโฆษณาสินค้า มี

วิธีการเลือกข้อมูลหรือประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดีย โดยพิจารณาคุณค่าข่าว ที่ข่าวนั้นต้องเกิด

ประโยชน์กับสังคม มากกว่าจะเน้นคุณค่าข่าวตามความสนใจของผู้คน  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย

ทีวีสีช่อง 3 เป็นสถานีโทรทัศน์เพ่ือธุรกิจ ที่ต้องอาศัยจ านวนผู้ชม อันจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการ

โฆษณาสินค้า ได้พิจารณาคุณค่าข่าวในประเด็นที่มีคนสนใจเป็นจ านวนมากก่อน จากนั้นจึงขยายให้เห็น

คุณค่าข่าวในเชิงสังคม ทั้งนี้จะจัดวางคุณค่าข่าวตามรูปแบบรายการต่างๆของสถานี บางรายการจะเน้น

คุณค่าข่าวตามความสนใจของผู้ชม และบางรายการจะเน้นคุณค่าข่าวที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า สื่อมวลชนที่ศึกษา ได้ใช้มิติด้านคุณค่าของข่าวในการตัดสินใจเลือก
หรือไม่เลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย  ซึ่งคุณค่าข่าวตามทฤษฎีที่มี 10 ข้อ ต่างล้วนเป็นข่าวที่ท าให้คน
สนใจ เพียงแต่บางข้ออาจมีหรือไม่มีมิติทางสังคม หรือบางข้อมีมิติทางสังคมในตัวเอง  สอดคล้องตามที่ 
Riersและ Moyes (อ้างถึงใน สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539: 49 – 52) ได้น าเสนอว่าคุณค่าข่าว เป็น
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องค์ประกอบอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับการรายงานเป็นข่าว มีดังนี้ 1. ความมีชื่อเสียง (prominence) 2. 
ความใกล้ชิด (proximity) 3. ความทันต่อเวลา (timeliness) 4. ปุถุชนสนใจ (human interest) 5. 
ความขัดแย้ง (conflict) 6. ผลกระทบ (consequence) 7.ความมีเงื่อนง า (suspense) 8. ภัยพิบัติ
และความก้าวหน้า (disaster and progress) 9. เรื่องเพศ (sex) และ10. ความแปลกประหลาดผิด
ธรรมดา (unusualness)  

ขณะที่การค านึงถึงบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ต่อการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการ

น าเสนอข่าวนั้น ทั้งสององค์กร มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน  ความเหมือนคือ ทั้งสององค์กร 

ได้ให้ความส าคัญต่อการท าหน้าที่ผู้เฝ้าประตูข่าวสาร เพ่ือกลั่นกรองข้อมูล และประเด็นข่าว ก่อนน า

ออกอากาศ  โดยพิจารณาท้ังความถูกต้อง คุณค่าข่าว และผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม 

การคัดกรองข้อมูลข่าวของสื่อมวลชนทั้งสองสอดคล้องกับ Lewin (อ้างในพีระ จิรโสภณ, 
2546: 624) ผู้ริเริ่มใช้ศัพท์ Gatekeeper ได้อธิบายความหมายของ “ผู้เฝ้าประตูข่าวสาร” 
(Gatekeeper) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีอ านาจในการตัดสินว่าข่าวหนึ่งๆ ควรถูกปล่อยผ่าน
ไป หรือระงับไม่ให้ปล่อยผ่านไป  

ปรมะ สตะเวทิน (2541: 33 – 35) ได้กล่าวถึงปัจจัยก าหนดการเลือกข่าวสารของผู้เฝ้าประตู 
โดยการตัดสินใจเลือกเสนอข่าวสารใดต่อมวลชนผู้รับสารนั้น มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก ของ
ผู้เฝ้าประตู เช่น  คุณค่าของข่าว,เนื้อที่และเวลาของสื่อมวลชน,บุคลิกของนักสื่อสารมวลชน ที่แตกต่าง
กัน และอิทธิพลที่มีต่อผู้เฝ้าประตู 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาท่ีระบุว่า การก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ได้เกิดขึ้นใน 2 
ลักษณะคือ วาระข่าวสารของผู้เผยแพร่เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดีย และวาระข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไป
น าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาน าเสนอ ถือว่า เป็นวาระข่าวสารที่เพ่ิมเติมจาก Murphy (อ้างถึง 
กาญจนา แก้วเทพ, 2545) ที่สรุปว่า การก าหนดวาระข่าวสาร เป็นบทบาทของสื่อมวลชน ในการ
จัดการข่าวสารที่เกิดข้ึนอย่างมากมาย เอาไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อพร้อมส าหรับการน าเสนอ ซึ่งในขั้นตอน
ของการน าเสนอนั้น สื่อก็จะช่วยจัดวาระเรียงตามล าดับความส าคัญเพ่ือที่ประชาชนจะได้พูดถึง 
อภิปราย ถกเถียงและให้ความสนใจต่อประเด็นที่สื่อ เลือกมาน าเสนอ  ส่วนวาระข่าวสารของผู้เผยแพร่
ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนั้น ก็ได้มีผู้ศึกษาเพ่ือให้เห็นวาระข่าวสารตั้งแต่ต้นทางของข้อมูล จนถึง
ปลายทาง  (Jim Macnamara,2014) 

ส่วนความแตกต่างของสององค์กร ในบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนนั้น คือ การยึดกรอบจริยธรรมที่

แตกต่างกัน คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต

และการเผยแพร่รายการ ซึ่งเป็นข้อบังคับขององค์กร ที่ระบุข้อห้ามต่างๆอย่างละเอียด และมีการ
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ก าหนดบทลงโทษชัดเจน ภายใต้กฎหมายการก่อตั้ง คือ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551  ท าให้การตัดสินใจเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มีกรอบ

มากมาย ที่ส่งผลกระทบกับการตัดสินใจ  ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยึดกรอบ

จริยธรรมสื่อมวลชน ของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ที่ก าหนดข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติไว้

กว้างๆ ท าให้การพิจารณาคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เกิดความคล่องตัว  นอกจากกรอบข้อบังคับ

หรือจริยธรรมแล้ว ทั้ง2องค์กร ยังต้องตัดสินใจอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

และกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนทุกฉบับ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งนี้พบว่า ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ถูกน ามาใช้ในงานสื่อสารมวลชนมากจนยากต่อการ

ตรวจสอบ ท าให้มีโอกาสที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณค่าข่าว อาจถูกส่งผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้รับสารได้

โดยง่าย จึงอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนเอง ดังนั้นสื่อมวลชนควรต้องควบคุมไม่ให้ข่าว

ซึ่งมีท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย มีมากเกินกว่า ข่าวที่ค้นหาประเด็นโดยการลงพ้ืนที่และค้นหาแหล่งข่าวโดย

ผู้สื่อข่าวเอง เพราะไม่เช่นนั้นสื่อมวลชนกระแสหลักจะมีหน้าที่เป็นเพียงช่องทางผ่านของข้อมูลข่าว

ตามท่ีโซเชียลมีเดีย ก าหนดวาระข่าวสาร 

2. จากการศึกษาพบว่า โซเชียลมีเดีย มีความแตกต่างด้านคุณสมบัติ มีทั้งท่ีสามารถตรวจสอบตัวผู้ใช้ได้

โดยง่าย และท่ียากต่อการตรวจสอบ สื่อมวลชนควรเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ง่ายต่อการ

ตรวจสอบ แทนช่องทางที่อาจยากต่อการตรวจสอบหาต้นตอของข้อมูล  เช่น เดิมนิยมหาข้อมูลข่าวจาก

Facebook ซึ่งบางครั้งเมื่อมีการแชร์กันมาก ท าให้ยากต่อการหาต้นตอเพ่ือตรวจสอบข้อมูล ขณะที่การ

ใช้TwitterและInstagram น่าจะง่ายต่อการตรวจสอบมากกว่าหรืออาจขยายการใช้Lineกลุ่ม ซึ่งน่าจะ

เป็นช่องทางที่ตรวจสอบได้ชัดเจนที่สุด เพราะสามารถระบุตัวต้นเจ้าของLineได้ และสามารถสร้างกลุ่ม

ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กลุ่มLine ที่สื่อมวลชนเชื่อมต่อกับหน่วยกู้ภัยทั่วประเทศ หรือ 

กลุ่มLineที่สื่อมวลชนเชื่อมต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ หรือ

กลุ่มLine ที่สื่อมวลชนเชื่อมต่อกับหน่วยงานด้านการจัดการน้ าและภัยพิบัติ เป็นต้น 

3. การศึกษาพบว่า สถานีโทรทัศน์ทั้งสองแห่งต่างอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างกลไก ทั้งบุคลากร 

เทคโนโลยี และระบบการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือรองรับความนิยมของโซเชียลมีเดีย ดังนั้นนอกจาก

สถานีโทรทัศน์สองแห่งที่ท าการศึกษาแล้ว สื่อมวลชนกระแสหลักโดยทั่วไป จึงควรต้องสร้างกลไกการ
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ตรวจสอบคัดกรองข้อมูลจากโซเชียลมีเดียอย่างเป็นระบบ ทั้งกลไกด้านบุคลากรและเทคโนโลยี เพ่ือให้

มั่นใจว่า กระแสโซเชียลมีเดีย จะไม่กระทบกับบทบาทหน้าที่และความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน   

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

1.การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์สองแห่ง โดยแยกกันสัมภาษณ์จึงขาดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  

โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  ประกอบด้วยบุคลากรจากสถานีโทรทัศน์ สองแห่ง คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี

เอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทั้งนี้การศึกษาในอนาคตอาจใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลด้วย

วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ร่วมด้วย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการเลือกประเด็น น าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้ในการ

น าเสนอข่าวโทรทัศน์  

2. การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบความแตกต่างของกระบวนการการคัดเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้

ในการน าเสนอข่าวของสองสถานีโทรทัศน์ที่มีความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์การก่อตั้งคือ โทรทัศน์เพื่อ

สาธารณะและเพ่ือธุรกิจ ในปัจจุบันมีสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เกิดข้ึนมากมายในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล เพ่ือให้

การศึกษาครอบคลุมยิ่งข้ึน ในอนาคตจึงควรศึกษาสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือเป็นการ

เปรียบเทียบให้เห็นภาพกว้างของการเลือกประเด็นข่าวจากโซเชียลมีเดียมาใช้ในการน าเสนอข่าว

โทรทัศน์ได้มากขึ้น 

3. การศึกษาครั้งนี้ ได้พบความแตกต่างของปัจจัยในการเลือกข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ของสื่อประเภท

โทรทัศน์ ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงอาจขยายประเภทสื่อ โดยการศึกษาการน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

มาใช้ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนง เพ่ือให้เห็นภาพรวม เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น  

4. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการ

เกบ็ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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(Participant Observation) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  

โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  ได้แก่บุคลากรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ไทย

พีบีเอส  การศึกษาในอนาคตอาจมีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ทั้งสองสถานีร่วมด้วย เพ่ือจะได้ทราบถึง

การรับรู้และทัศนคติ ตลอดจนความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการคัดเลือกประเด็นข่าวจากโซเชียล

มีเดียมาใช้ในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ 

 

รายการอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

กาญจนา แก้วเทพ.(2554).สื่อสารมวลชน:ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:ภาพพิมพ์. 

กิติมา สุรสนธิ.(2549).การค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลและอิทธิพลของสื่อมวลชน.กรุงเทพฯ: 

จามจุรีโปรดักท์.  

ภิญโญ สาธร.(2517).การบริหารงานบุคคล.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 

สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.(2539).งานหนังสือพิมพ์.กรุงเทพฯ:ประกายพรึก. 

สุภา ศิริมานนท์.(2530).จริยธรรมของหนังสือพิมพ์.กรุงเทพฯ:อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ. 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.(2533).การสื่อสารสังคม.กรุงเทพฯ:จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.(2554).การบริหารงานสื่อสารมวลชน.กรุงเทพฯ:ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง. 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย.(2552).คู่มือกรรมการ ผู้บริหารและ 

 พนักงาน สสท.กรุงเทพฯ:พริ้นต์โพร. 

วิทยานิพนธ์ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 18 
 

ธัญญนันทน์ ตรีเสน่ห์จิต.(2549)อินเตอร์เน็ต กับ การก าหนดวาระข่าวสาร:กรณีความสอดคล้องกัน 

ของวาระข่าวสารด้านการเมืองของภาคสื่อมวลชน ภาครัฐ หรือผู้ก าหนดนโยบายและภาค

ประชาชนกรุงเทพฯ:วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

นิพนธ์ นาคสมภพ.(2547).การศึกษาความเป็นวิชาชีพขององค์กรข่าว.กรุงเทพฯ:วิทยานิพนธ์ หลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สื่อสารมวลชน) , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ.(2551).ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวการเมืองไทย.กรุงเทพฯ: 

วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สื่อสารมวลชน) , คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

เอกสารอ่ืนๆ 

นริศรา คินิมาน.(2557).การบริหารกระบวนการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบ 

รถถ่ายทอดสด (SNG) และแบบ 3จี ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง.กรุงเทพฯ:รายงานโครงการเฉพาะบุคคล  

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

สกุลศรี ศรีสารคาม.(2554).สื่อสังคม(SOCIAL MEDIA) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว. 

          กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 19 
 

สุพิชฌาย์ ดวงค าสวัสดิ์.(2554).การบริหารองค์กรสื่อทางเลือกใหม่:ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี 

กรณีศึกษา หน่วยธุรกิจ GMM Broadcasting.กรุงเทพฯ:รายงานโครงการเฉพาะบุคคล 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล.(2544).ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย.สืบค้นเมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2558,จาก http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.htm 

ไทยรัฐออนไลน์.(2558).เทรนโซเชียลไม่ตก เฟซบุ๊กครองใจ 35 ล้านคนไทย ขึ้นแท่นทรงอิทธิพล. 

           สืบค้นเมื่อ 10เมษายน 2558.จากhttp://www2.thairath.co.th/content/494358 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.(2556).สัมมนาประจ าปี 2556 บทบาทของ Social Media ในการก าหนดวาระ 

           ข่าวสาร จาก http://m.posttoday.com/article/264326/19000 

 

สัมภาษณ์ 

ปาริชาต สถาปิตานนท์.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สัมภาษณ์,5มีนาคม 2558. 

 

 

 

 

 

http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html
http://m.posttoday.com/article/264326/19000

