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ชื่อวิทยานิพนธ์ การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด กับการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในการเป็นผู้มีอิทธิพล
ทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการ
สื่อสาร และวิธีการสื่อสารนั้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์
ได ้โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่เป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 5 ท่านและกลุ่มนักวิชาการด้านการสื่อสาร จำนวน 3 ท่าน ผล
การศึกษาพบว่า ด้วยคุณสมบัติและทักษะในการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน ทำให้มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการใช้ภาษา การวิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลที่จะนำเสนอ การผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจ รวมถึงมีการ
นำเสนอได้อย่างมืออาชีพ สิ่งที่เพ่ิมเติมนั้นคือการปรับตัวการทำงานโดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เพ่ือให้เข้ากันกับการนำเสนอทางสื่อออนไลน์ มีการวิเคราะห์ผู้รับสาร วิเคราะห์ช่องทาง วิเคราะห์เนื้อหา 
เพ่ือนำมาผสมผสานในการเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มบนสื่อออนไลน์  โดยใช้
เทคนิคการนำเสนอที่ดูเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ทำให้เกิดความเป็นชุมชนเดียวกัน เนื้อหาที่นำเสนอต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยมีทั้งมิติลึกและมิติเร็ว 
รวมถึงผู้สื่อสารควรยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการสื่อสารบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ และมีคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคม อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ 
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          The aim of this research is to study television newscaster communication 

as a social media thought influencer, namely skills, qualifications, techniques, methods, 

content used in communication. And how to communicate it can build credibility 

including creating good popularity on social media by using qualitative research 

methods In an interview with a group of five TV newscasters with social media thought 

influencers and three communication scholars, the results showed that the 

qualifications and skills as a news anchor before. It make proficient in the language 

selection analysis of information to be presented, producing interesting content 

Including a professional presentation.  

          What's more is working adaptation by bringing social media to work more 

efficiently. And have a sense of identity It is more natural to match online media 

presentations. With reciever analysis, Channel analysis, Analyze the content to be 

combined in selection to suit each platform on the online media by using a 

presentation technique that is fun, not boring, easy to understand and has created 
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interactions with audiences in different ways that create a unified community. The 

content presented must be beneficial to the audience both deep and fast dimensions 

including communicators should to the principles of ethics and social responsibility in 

communicating on social media. It Make the information obtained reliable, useful and 

valuable. It does not cause any negative effects on society. This will be a role model 

for communication on social media to create a better society. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดกับ
การสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคมออนไลน์ฉบับนี้  สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความ
กรุณาของ ศาสตรจารย์พัชนี เชยจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 
ๆ ที่โควต้ารับมีมากมายจนล้นและได้เสียสละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้
ออกมาสำเร็จไปด้วยดี รวมถึงขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ รวมถึงยังสละเวลาในการให้ความรู้ 
คำแนะนำในการจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑฺิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 2 ปีในการเรียนปริญญาโท ภาค
พิเศษ ทำให้ผู้วิจัยได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้มีข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการคิดและเขียน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมา 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑฺิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ เชยจิตร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลความรู้จากการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาวิทยานิพนธ์  รวมถึง
กลุ่มผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ทั้ ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณอนุวัต เฟ่ืองทองแดง ผู้ประกาศข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ดร.ปานระพี รพีพันธ์ุ เจ้าของรายการโทรทัศน์และอดีตผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ 
คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติทางช่อง 3 คุณณัชชานันท์ อรุณวงศ์ ครูสอน
ภาษาอังกฤษ ดีเจ พิธีกร ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ และคุณเปรมสุดา สันติวัฒนา ผู้ประกาศข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ซึ่งทุกท่านมีภารกิจการงานค่อนข้างมากและมีเวลาจำกัด แต่ยังเสียสละเวลาใน
การให้สัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้วิจัยในการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ซึ่งถือเป็นน้ำใจอัน
ยิ่งใหญ่ที่มีต่อผู้วิจัยและซาบซึ้งเป็นอย่างมาก 

ขอขอบคุณพ่ีน้อง ผองเพ่ือน รุ่น 12 ภาคพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑฺิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้อดทน สู้ฟันฝ่า อดหลับอดนอน ช่วยกันทำรายงาน การบ้านต่าง 
ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเรียนด้วยกัน 

ขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานและทุกคนรอบข้างที่ให้กำลังใจ และเข้าใจใน
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ช่วงเวลาเรียนและช่วงเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมีเวลาทำกิจกรรมใด ๆ กับเพ่ือน ๆ ได้เลย 
รวมทั้งยังต้องแบ่งเวลางานเพ่ือมาเรียนด้วย ซึ่งผู้วิจัยซาบซึ้งในน้ำใจที่ทุกคนมีให้และเข้าใจมาโดยตลอด 
สุดท้ายขอบคุณพลังกาย พลังใจของผู้วิจัยที่ได้อดทนต่อสู้จนมาถึงตอนปลายของการศึกษาปริญญาโท 
ทำให้ได้ผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลัง ๆ ได้ศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
กันย์สินี ภู่พูลทรัพย์ 

กันยายน 2563 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 
หากกล่าวถึงคณะนิเทศศาสตร์  ถือเป็นคณะเรียนที่ติดอันดับยอดนิยมอย่างมากของนักศึกษา 

ไทย  แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ทำงานในสายนิเทศศาสตร์ตามที่ตนคาดหวังไว้  และ
อีกหนึ่งอาชีพในฝันของสายนิเทศศาสตร์ที่มีโอกาสพบปะผู้คนหลากหลาย เป็นงานที่ท้าทาย ทำให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และน้อยคนนักที่จะก้าวไปสู่อาชีพนั้นได้ คือ ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  ที่ต้องผ่าน
การสรรหา คัดเลือก ทดสอบ โดยต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเฉพาะตัวมากมาย
หลายด้าน หลายคนอาจมองว่า ผู้ประกาศข่าว มีหน้าที่เพียงการรายงานข่าว  แต่งตัวสวย บุคลิกดี ใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นผู้ประกาศข่าวได้  แต่ความจริง
แล้วนั้น นั่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้ประกาศข่าว  อันนอกจากจะเห็นในเบื้องหน้า
ผ่านจอโทรทัศน์แล้ว  เขาเหล่านั้นยังมีหน้าที่เบื้องหลังอีกมากมายในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ   และ
เป็นผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไปยังผู้รับสารจำนวนมากโดยอาศัยสื่อโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร และที่ยากไปกว่านั้นคือ กว่าจะก้าวเข้ามาขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าและ
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ในการนำเสนอข่าวให้กับประชาชนได้รับ
ชม  การยืนหยัดอยู่ในวิชาชีพนี้จึงจำเป็นต้องมีทักษะและคุณสมบัติที่ เหมาะสม รวมถึงต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ มีพฤติกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ชม  อีกท้ังยังเป็นอาชีพ
ที่มีกลุ่มแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก  ผู้ประกาศข่าวจึงถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพล
สำคัญยิ่งในการสี่อสารข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆต่อผู้ชมหรือผู้รับสาร ประกอบกับปัจจุบันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  ทำให้เกิดเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่มีบทบาทอย่างมากต่อโลกในยุคนี้  ไม่ว่า
จะเป็นระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและอ่ืน ๆ  และสื่อใหม่ที่มีบทบาท
สำคัญมากนั่นคือ สื่อสังคมออนไลน์  อันเป็นมูลเหตุสำคัญให้สื่อโทรทัศน์ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสื่อหลักและ
เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนให้รับชมรายการที่ตนเองชื่นชอบได้โดยไม่มีสื่ออ่ืนมา
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เป็นที่สนใจมากกว่านั้นลดบทบาทลง  พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่ได้สนใจแค่
เพียงหน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแต่มีการเปิดรับสื่อผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย (Multi-screen) 
โดยเฉพาะผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  ซึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อ่ืนควบคู่ไปด้วย   
ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของประชาชน
ในปัจจุบัน ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ดังนี้ (ประคุณ รุ่งธนวิชญ์, 2560) 

1) ผู้บริโภคสามารถเปิดเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือรับรายการโทรทัศน์ได้ด้วยเช่นกัน เพราะสื่อ
ออนไลน์สามารถเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ได้ (Multi-screen Viewing Pattern)  

2) ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงจากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ไปเป็นสื่อออนไลน์ได้ หากเนื้อหารายการ
โทรทัศน์เป็นที่นิยมและดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคได้ ด้วยเนื้อหาที่แตกต่าง มีลักษณะเด่น เฉพาะที่กลุ่ม
ผู้บริโภคไม่สามารถจะหาบริโภคจากรายการอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้บริโภคยินดีที่จะติดตามรายการ
ตลอดเวลา และยินดีที่จะค้นหารายการดูย้อนหลังไม่ว่าผ่านช่องทางใด  

3) การวัดค่าความนิยมในสื่อโทรทัศน์ควรเพิ่มการสำรวจวิจัยผ่านทางช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย
ด้วย เช่น การวัดค่าความนิยมในรายการโทรทัศน์ที่ดูผ่านทางสมาร์ทโฟน  

4) ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถนำเสนอเนื้อหารายการผ่านทางสื่อโทรทัศน์ได้  เนื่องจาก
ข้อจำกัดในบางประเด็น เช่น เรื่องของเงินลงทุนในการผลิตรายการ จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
นี้หันมาผลิตรายการโดยนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มวัยรุ่น และกลายเป็นคู่แข่งขันท่ีสำคัญของสื่อโทรทัศน์  

              

ภาพที่ 1.1  แสดงปริมาณเวลาในการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อในการรับชมรายการต่าง ๆ  
แหล่งที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 
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จากที่กล่าวมาถือเป็นการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่เข้าสู่พ้ืนที่ต่าง ๆได้มากขึ้น ทำให้สื่อ
ออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยม โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาแค่เพียงเฉพาะสื่อกระแสหลักเท่านั้น 
และเนื้อหาสารประเภท “ข่าว” ถือเป็นรายการที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะสามารถทำ
ให้เรารู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร  จำเป็นมากท่ีเราควรตอบคำถามให้ได้ว่า  การเป็นผู้สื่อข่าว หรือผู้ประกาศข่าว
ควรจะปรับตัวอย่างไรจึงจะรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อใหม่  ซึ่งผู้ประกาศข่าวนั้น
ถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนและหากจะเปรียบกับโลกของสื่อออนไลน์ ผู้ประกาศข่าวก็ จะเสมือนเป็นผู้มี
อิทธิพลทางความคิด (Influencer) ได้เช่นเดียวกัน   

จากสถิติพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561  พบว่า คนไทยใช้เวลาในโลก
ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนจากปี 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที  โดยจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2561 
เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน  นั่นหมายความว่า คนไทยใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการท่องโลก
อินเทอร์เน็ต ในขณะที่จำนวนประชากรไทยในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 66,188,503 คน และใน
จำนวนดังกล่าวมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง  45,189,944 คน และพบว่า การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) และชุมชนออนไลน์ (Online Community) มีอัตราการเข้าถึงสูงสุด (สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) ดังภาพที่ 1.2 และ 1.3 

 

 

ภาพที่ 1.2  แสดงจำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รายกิจกรรมการใช้งาน 
จำแนกตามช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด 

แหล่งที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 
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ภาพที่ 1.3  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคม 
ออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

แหล่งที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 
 

สื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย จึงถือเป็นสื่อใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือโทรศัพท์มือถือที่มี
ราคาถูกลงจากเดิมมาก อีกทั้งมีมัลติมีเดียให้เลือกใช้อย่างมากมาย  รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในท่ามกลางการแข่งขันของระบบให้บริการ  ทำให้ราคาถูกลงและผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้สื่อใหม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์  ทำให้การแพร่กระจายของ
ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น  Global Village ที่ทุกคนสามารถรู้จักกันได้หมดทั่วทั้ง
หมู่บ้าน  ติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน มีการเสพข้อมูลข่าวสารร่วมกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลให้ซึ่งกัน
และกัน (Share)  และสามารถผลิตข่าวสารข้อมูล (Information, Content) ได้เอง  จึงยากที่จะปิด
กั้นข่าวสารใด ๆได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล้ำ  ด้วยเหตุนี้จึงเปรียบเสมือน
เหรียญสองด้านที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ ข้อดีและข้อเสีย  หากผู้สื่อสารนำสื่อใหม่ไปใช้ทางที่ผิด
หรือไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลเสียผลกระทบตามมา  แต่หากรู้จักหรือรู้เท่าทันและนำไปใช้ได้อย่างเป็น
ประโยชน์และเหมาะสม ก็จะเกิดผลดีตามมา อันจะส่งผลกระทบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆต่อไป    
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ภาพที่ 1.4  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น โดยเปรียบเทียบตามประเภท
ของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

แหล่งที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 
 
ในยุคการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ได้เกิด “สื่อใหม่” ซึ่งมีบทบาทอย่าง

มากมายในยุคปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ที่ทำงานในแวดวงคนสื่อสาร รวมถึงนักประชาสัมพันธ์ต้องมี
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนา  
รวมถึงต้องมีการปฏิวัติทักษะและบทบาทของตนเองใหม่  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนในการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ควรปฏิวัติตัวเองในการปฏิบัติงาน ดังนี้  (อภิชัจ พูลสวัสดิ์ และกุล
ทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2556) 

บทบาทของนักประชาสัมพันธ์  ในอดีตนักประชาสัมพันธ์แสดงบทบาทในเชิง Active ได ้
ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารในเชิง Passive ปัจจุบันเทคโนโลยีเปิดโอกาส
ให้กลุ่มเป้าหมายมีบทบาทในเชิง active มากขึ้น  สื่อใหม่ช่วยเพ่ิมอำนาจการสื่อสารของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่  นักประชาสัมพันธ์ควรสร้างทัศนคติในการเป็นนัก 
ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ที่ต้องขวนขวายหาความรู้เรื่องสื่อใหม่  เพราะสื่อใหม่เป็นกิจกรรมที่ต้องพ่ึงพา
พ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีมากพอสมควร 
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2) ศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อใหม่ สื่อใหม่มีศักยภาพทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวก 
ใหม่ ช่วยให้นักประชาสัมพันธ์กำหนดวาระข่าวสารและติดตาม “ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย” 
เสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ มีลูกเล่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว  ด้านลบ สื่อใหม่ถูก
ใช้เป็นช่องทางของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี การสร้างข่าวลือ ข่าวปลอมผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  นักประชาสัมพันธ์ต้องสร้างความตระหนักในเรื่องการตรวจตราข่าวสารเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขความเข้าใจผิด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้ทันท่วงที 

เมื่อมองถึงแวดวงคนสื่ออย่างผู้สื่อข่าว และผู้ประกาศข่าว  ในแง่ของผู้ผลิตคอนเทนต์ในยุค
ดิจิทัลนั้น  เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้การสร้างสรรค์ข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีปริมาณ
มาก เพราะข่าวถือเป็นสิ่งที่ทุกคนเสพ  ส่งผลให้คู่แข่งในการผลิตคอนเทนต์มีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
แต่งบสปอนเซอร์โฆษณากลับลดลง ขณะเดียวกันผู้เสพคอนเทนต์เอง ต้องพบกับสถานการณ์ของคอน
เทนต์ที่ท่วมท้นจนแทบดูไม่ทัน  คอนเทนต์ต่าง ๆที่กลายเป็นไวรอล ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองแนวโน้มว่า การจะนำข่าวออกไปอยู่ในช่องทางที่
ถูกต้องและช่วงเวลาที่เหมาะสมได้นั้นมีวิธีการอย่างไร ดังนั้นในปัจจุบันความเร็วอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ประการเดียวอีกต่อไป  แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ นั่นคือ คอนเทนต์ที่
มีคุณภาพและเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่นำเสนอข่าวสารนั้น  ถือเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งกว่า 

อีกปัญหาหนึ่งของคอนเทนต์ในยุคสื่อใหม่ คือเรื่องของข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งถือเป็น
ปัญหาใหญ่ในการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบัน  ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ต 
ส่วนหนึ่งนั้นอาจเกิดจากปริมาณของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้มีการส่งต่อข้อมูลหรือ
แชร์ข้อมูลกันอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรมี
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์ข้อมูลต่อ เพ่ือจะได้มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และไม่
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนผู้ใด   

รวมถึงในยุคดิจิทัลเช่นนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง
คอนเทนต์ทำให้ในแวดวงคนสื่อนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการทำงาน เช่น AI (Artificial 
Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์  ที่ถูกนำมาใช้ในแวดวงสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเพ่ือเลือก
และแนะนำข่าวให้ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในการที่จะสื่อคอนเทนต์ออกไป ตลอดจน
สามารถดูอัลกอริธึมว่าผู้เสพคอนเทนต์ชอบข่าวในหมวดหมู่ใด  เพ่ือสามารถคัดเลือกคอนเทนต์ที่
น่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ เช่น ช่วยให้สื่อมวลชนตัดสินใจได้
ว่า ควรใส่โฆษณาเมื่อใดเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้อ่าน หรือช่วยในการหาข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์งาน  อีกอย่าง
ที่มักทำกันมากในยุคนี้ คือ การสร้างจุดเด่นให้กับคอนเทนต์ โดยการเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์เข้าไป มี
การใช้อินโฟกราฟิก การไลฟ์สด พอดคาสต์ เป็นต้น 
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ถึงแม้ว่า AI สามารถช่วยงานในแวดวงสื่อได้มาก แต่ AI ก็ยังมีทักษะที่ไม่สามารถทำได้
เทียบเท่ากับมนุษย์  เช่น  การตระหนักรู้ว่าเรื่องใดควรหรือไม่ควรสื่อสาร  การมีจริยธรรมและความ
ถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น  ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเร็วมากและจะมากขึ้นเรื่อย ๆในอนาคต 
แพลตฟอร์มในการเล่าข่าวและเทคโนโลยีต่าง ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมาก  ดังนั้นจึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในแวดวงสื่อ เช่น ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว  ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาใน
ทักษะด้านต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คอนเทนต์  ต้องสามารถทำคอนเทนต์ได้ วิเคราะห์ได้ และมอง
ออกซ่ึงประเด็นสำคัญ มีความสามารถรอบด้าน ต้องมีความรู้เรื่องแพลตฟอร์ม เข้าใจและรู้จักช่องทาง
การนำเสนอที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน แล้วหากลุ่มคนที่เป็นฐานคนดูของตนเองให้ได้  และด้วยความ
เป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนควรต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์  ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ทั่วไปทำ
ได้ยาก อันจะเห็นได้จากปัจจุบันที่มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์ คนทำข่าวตัวจริง
จำเป็นที่จะต้องกลั่นกรองข่าวสารให้เกิดความถูกต้องตามสถานการณ์จริงมากที่สุด รวมถึงหลายๆสื่อ
ที่ยังยึดติดอยู่กับการหารายได้แบบเดิม ๆ คือ การขายปริมาณคนดูให้กับเอเจนซี่โฆษณา  จึงทำให้เกิด
การพาดหัวข่าวแบบเรียกแขก เพ่ือเรียกยอดคนเข้าชม ยอดไลค์ ยอดแชร์ อันจะเป็นการลดทอน
คุณภาพของข่าวที่นำเสนอ  สิ่งเหล่านี้จะสามารถทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันหรือบุคคลในแวด
วงสื่อได้ อีกทั้งในสื่อออนไลน์ก็สามารถถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนได้เช่นกัน  การรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวนั้น จึงเป็นสิ่งที่ยังคงมีความสำคัญทั้งในยุคของสื่อเก่าและในกลุ่ม
คนที่ทำสื่อใหม่  ในขณะที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิผล จะทำอย่างไรที่จะสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความนิยมได้อย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรศึกษาวิธีการ แนวคิ ด 
กระบวนการสร้างสรรค์งานเพ่ือให้สื่อของเรามีความจำเป็นกับผู้รับสารให้ได้แม้เทคโนโลยีจะ
เปลี่ยนแปลงไป และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้าสอดคล้องกับ ประคุณ รุ่งธนวิชญ์ (2560) ที่กล่าวว่า กิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักใน
อดีตกำลังเผชิญกับการเข้ามาของช่องทางการสื่อสารซึ่งเปรียบเสมือนพายุลูกใหม่ทำให้กิจการ
โทรทัศน์ไม่ได้ผูกขาดในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป ปัจจุบันมีทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี 
อินเทอร์เน็ตทีวี นอกจากนี้สื่อที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังถูกพายุลูกใหม่อย่ างโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) โหมกระหน่ำ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ บล็อก หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งต่างเป็นช่องทางให้คนทุก
คนเป็นผู้ส่งสารได้ ประชาชนกำหนดช่องทางการรับข่าวสารได้เอง หากสื่อกระแสหลักไม่ปรับตัว ก็ไม่
อาจดำรงธุรกิจอยู่ได้ ดังจะเห็นได้ว่ากิจการโทรทัศน์กระแสหลักหลายช่อง ได้ปรับตัวหลอมรวมนำสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เข้ามาด้วยกัน นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างครบวงจร ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ประชาชน ให้เป็น “Multi Platform” เช่นเดียวกัน   

ด้วยเหตุนี้บุคคลในอาชีพสื่อมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ซึ่งถือได้ว่ามีอิทธิพลใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน สามารถโน้มน้าวหรือชักจูงสาธารณชนได้  จึงต้องมีการปรับตัว พัฒนา
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ทักษะของตนเองในหลากหลายด้าน จากเดิมที่ต้องออกไปทำข่าวนอกสถานที่เพ่ือเสาะหาข้อเท็จจริง
ในการนำเสนอข่าวนั้น ๆ อย่างทันสถานการณ์และจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่
เสมอตลอด 24 ชั่วโมงในการทำงาน และต้องทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา สร้างสรรค์เนื้อหาข่าว
แบบเจาะลึก มีความถูกต้องและเหมาะสม และนำส่งกองบรรณาธิการเพ่ือตรวจสอบก่อนนำเผยแพร่สู่
สาธารณชนแล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องมีศึกษาเทคนิค กระบวนการการใช้สื่อใหม่ให้เข้ากับเนื้อหาข่าว
และถูกใจผู้รับสาร ในการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับสารอีกด้วย   อีกมิติของผู้ประกาศข่าว
นอกเหนือจากการปฏิบัติตนที่ดีและเป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว  ผู้ประกาศข่าวยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง เช่น การเตรียมตัวหาข้อมูลของแหล่งข่าวที่จะไปสัมภาษณ์  โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ความรู้ เช่น นักวิชาการ บรรณาธิการ การศึกษาค้นคว้า รวมถึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่สนใจเติมเต็มความรู้
ใหม่ๆมากกว่าสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการนำเสนอข่าวอย่างละเอียด 
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ  และต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เพราะต้องมีทีมงานในการตรวจสอบ
ข้อมูลของข่าว ทุกกระบวนการของการนำเสนอข่าวผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบจากทีมงานมาเป็น
อย่างดี  รวมถึงต้องนำเสนออย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  และที่สำคัญอย่างยิ่งควรคำนึงถึงบทบาท
ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพราะผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวสามารถเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสังคม
ไปในทางที่ดีได้  สามารถชักจูงผู้คนในสังคมให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีงาม  สามารถกระตุ้นเตือน
ให้ผู้คนหยุดคิด และเป็นกำลังใจรวมถึงแรงบันดาลใจของใครหลายคนได้  ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
กระบอกเสียงที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการยึดหลักปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของสื่อ ต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง  พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด เที่ยงธรรม สมดุล สร้างความน่าเชื่อถือ ในกรณีเกิดความขัดแย้งควร
นำเสนอข่าวไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องให้โอกาสชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย  เพ่ือ
สะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจน เที่ยงตรง ไม่บิดเบี้ยว และคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ  ซึ่ง
เป็นบทบาทสำคัญที่ควรมีอย่างยิ่งในยุคของสื่อออนไลน์ที่มักจะมีข่าวปลอม ข่าวยั่วยุ ข่าวความรุนแรง
ที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง  ดังนั้นการที่ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวเพ่ิมช่องทางการสื่อสารของตนในสื่อใหม่
และเพ่ิมบทบาทของตนเองในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์  จึงเป็นทางหนึ่งที่
จะช่วยลดปัญหาของข่าวที่ไม่มีคุณภาพ ให้มีข่าวที่มีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึนอันจะหล่อหลอมและนำพาให้มี
การพัฒนาด้านสังคมที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีตามมาในด้านต่าง ๆในการพัฒนาประเทศให้ผาสุกต่อไป 
เพราะถึงแม้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีคุณประโยชน์มากมายเพียงใดในการติดต่อสื่อสาร แต่ก็มีภัย
มหันต์หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ระมัดระวัง และหากผู้ใช้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม สามัญ
สำนึกที่ดี อันเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและควบคุมจากตัวผู้ใช้เอง มิเช่นนั้นสังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะ
กลายเป็น “สังคมอันตราย” ที่จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลากหลายด้านให้กับสังคมไทย  
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ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  จึงต้องการศึกษาถึง
กลยุทธ์การสื่อสารจากผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารให้แก่มวลชนอย่างมือ
อาชีพ เนื่องจากเห็นว่า การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นได้ทั้งอาวุธป้องกันและทำลายล้าง ช่วย
ส่งเสริมคนดีและปราบปรามคนไม่ดีในสังคมไทยได้ รวมถึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอม
สังคมให้น่าอยู่อย่างสร้างสรรค์และอีกด้านก็สามารถสร้างด้านมืดให้กับสังคมได้เช่นกัน  ดังนั้น “ผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์”  จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสื่อสารกับประชาชนเป็นอย่างมาก  ผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาวิชาชีพผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
และได้รับการยอมรับจากประชาชนในด้านพัฒนาการของอาชีพในยุคสื่อหลอมรวม เพ่ือให้เข้ากับโลก
ที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 5.0  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารจากผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
ที่ผันตัวหรือเพ่ิมบทบาทของตนเองในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งเป็นยุค
ที่สื่อใหม่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก และข่าวสารข้อมูลมากมายถูกสร้างขึ้นกันอย่างแพร่หลาย มีทั้งที่
เชื่อถือได้และไม่น่าเชื่อถือ ผู้ประกาศข่าวจะมีการสื่อสารอย่างไรในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความนิยมต่อไปได้ในยุคท่ีผู้ชมสามารถเลือกสื่อในการรับชมข่าวสาร มีสื่อเป็นของ
ตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี  ซึ่งผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพทักษะของตนเองในการพัฒนาการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมของผู้ชมผู้ฟังได้อย่างมีจริยธรรมและสร้างข่าวให้มี
คุณค่าต่อสังคม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปในการศึกษาและเรียนรู้ด้านการสื่อสารให้
เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  และเพ่ือให้รู้เท่าทันข่าวสารจากสื่อ ไม่หลงเชื่อข่าวในสังคมออนไลน์ โดยไม่
ค้นหาข้อเท็จจริงหรือแหล่งข่าวที่ถูกต้องให้ชัดเจน โดยแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสาขา
วิชาชีพในสังคมปัจจุบันในการสร้างคุณภาพและคุณค่าในการสื่อสารบนโลกในยุคของการสื่อสารที่ทุก
คนทำได้อย่างเสรี  เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆที่จะเกิดจากการรับรู้ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ของประชาชน เช่น ข่าวปลอมหรือข่าวไร้คุณค่า การดูถูกใช้ถ้อยคำรุนแรง สร้างความแตกแยกในสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น อันจะเป็นทางหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และสงบสุขได้เช่นกัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือนำนวัตกรรมการสื่อสารไปปรับใช้ในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
บนสื่อสังคมออนไลน์ อันจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาการสื่อสารที่ยั่งยืน 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดและการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือใน
สื่อสังคมออนไลน์” โดยมีระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 
2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน ในการศึกษาเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 8 ท่าน โดยสัมภาษณ์เชิง
ลึกทีละรายจนได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์อภิปรายผลเพ่ือให้
ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมุ่งหา
คำอธิบาย (explanatory) ในการศึกษาถึงทักษะ และวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในยุค
หลอมรวมสื่อ และค้นหากลยุทธ์การสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลในการเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด และวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้กำหนดขอบเขต
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก ่
 1. บุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และปัจจุบันเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดใน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีสื่อสังคมออนไลน์เป็นของตนเอง ได้แก่  เฟซบุ๊กหรือทวิต
เตอร์หรืออินสตาแกรมหรือยูทูป เป็นต้น เพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด  

2. นักวิชาการ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร เพ่ือสามารถนำข้อมูลไป
ประกอบการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
  



 11 

1.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ภาพที่ 1.5  แสดงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในงานวิจัย 
  

 

การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

- แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ประกาศข่าว 

- แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค 

- แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และสื่อสังคมออนไลน์ 

- แนวคิดเก่ียวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media influencer ) 

 

การสร้ างความนิ ยมและความน่ า เชื่ อถื อ ใน การ เป็ นผู้ มี อิ ท ธิพ ลทางความคิ ด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

- จริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร  

- แนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อข่าวหรือประกาศข่าว เป็นผู้เล่า อธิบายหรือ
รายงานข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆให้ผู้ชมได้รับทราบ โดยอาจทำงานทั้งในสตูดิโอหรือการลงพ้ืนที่เพ่ือทำ
ข่าวนอกสถานที่ (ภาคสนาม) ให้กับรายการประเภทข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 

กลยุทธ์การสื่อสาร  หมายถึง วิธีการ รูปแบบ เนื้อหา เทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจในกระบวนการ
บอกต่อหรือเผยแพร่ข้อความ ข้อมูล ความรู้ที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารให้ได้รับทราบ  

การสร้างความนิยม หมายถึง วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาที่สื่อสารออกไปแล้วทำให้เกิดความชื่น
ชอบ ชื่นชมยินดี ยอมรับนับถือ และทำให้เกิดผู้ติดตามทางสื่อออนไลน์จำนวนมาก 

การสร้างความน่าเชื่อถือ หมายถึง วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาที่สื่อสารออกไปแล้วบุคคลรู้สึก
เชื่อมั่น ไว้วางใจ และนับถือในตัวบุคคลนั้น ๆ ในการประพฤติปฏิบัติตน บุคลิกภาพ การสื่อสาร
ถ้อยคำหรือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ผู้รับสารมีความมั่นใจว่าเชื่อถือได้ 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด หมายถึง ผู้ที่เป็นผู้นำในการแสดงความคิดเห็น มีอำนาจในการชักจูง
หรือโน้มน้าวกลุ่มคนที่ติดตามจำนวนมากให้มีความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติคล้อยตามความเห็นหรือ
เห็นพ้องต้องกัน หรือมีทัศนคติไปในทางเดียวกันได้ 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร  โดยผู้ใช้งาน 
สามารถแสดงตัวตน สร้างข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันกับผู้อ่ืนได้ โดยมี
การสนทนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางแบบไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เวลาและ
สถานที ่

สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ใน
เครื่องมือสื่อสารและเป็นสื่อสารแบบสองทาง ผู้ส่งสารกับผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ ให้
หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ โดยไม่ต้องพบปะกันในโลกจริง 

ยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) หมายถึง ช่วงเวลาที่เกิดการพบกันของเทคโนโลยี 
การสื่อสารทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion 
Picture Technology) เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and Publishing Technology) และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (Computer Technology) อันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสาร ซึ่ง
สามารถรับส่งเนื้อหากันได้อย่างหลากหลายช่องทางหรือหลากหลายแพลทฟอร์ม (Platform) 
 สื่อสาธารณะ (Public Space) หมายถึง สื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
กันและสามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้สรีและโดยสมัครใจ โดยไม่ถูกครอบงำจากภาครัฐและเอกชน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักสื่อสารสาธารณะหรือผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน รวมถึงบุคคลทั่วไปได้นำผลการวิจัย
ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสารของตนเองให้เหมาะสมกับยุคสื่อใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

2) นักสื่อสารสาธารณะหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน 
การทำงาน เพ่ือการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยม
จากผู้ชมผู้ฟังอย่างยั่งยืน 

3) ปรับมาตรฐานการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด และลดปัญหาการสื่อสารบนสื่อ 
สังคมออนไลน์ที่ไร้คุณค่าและที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม 
 

1.7 ข้อสันนิษฐานการวิจัย (Assumption)  

ในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากมายในปัจจุบัน  รวมถึงเป็นยุคที่ใคร ๆก็สามารถมีสื่อ 
เป็นของตนเองได้โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ  โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็น ชี้แนะ ชักจูงได้อย่างอิสระ  อีกทั้งหลายคนยังมีบทบาทสำคัญในสื่อออนไลน์ในการ
ทำหน้าที่เป็นบล็อกเกอร์ (Blogger)  ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)  หรือผู้นำทางความคิด 
(Key Opinion Leader)  ได้ในสื่อออนไลน์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ  ดังนั้นสื่อโทรทัศน์ที่เดิมเคยมีบทบาท
สำคัญ  และผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ซึ่งมีทักษะความรู้และประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยม
ของผู้ชม อันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเชื่อถือและติดตามข่าวสาร  จึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งในยุคนี้ที่ผู้ประกาศข่าวต้องมีปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอข่าวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ 
และนำสื่อออนไลน์เข้ามาผนวกกับการทำงานในการนำเสนอข่าวของตนเอง  เพ่ือให้รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์และเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น รวมถึงยังต้องสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือให้ยั่งยืน
ต่อไป โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบรับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด  เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เป็นการรวมกลุ่มแฟนคลับที่
ชื่นชอบและติดตามผลงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  อันจะเป็นบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชนที่ช่วยให้
ประชาชนได้รับข่าวสารที่มีคุณภาพ จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและการนำเสนอข่าวอย่างมีจริยธรรมได้
ในอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือร่วมสร้างสรรค์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณค่า เพ่ือร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทัศนคติที่ดี
ให้กับกลุ่มผู้ติดตามในโลกออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง  “การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด

และการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะ และ
วิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด รวมถึงการสร้างความ
นิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคมออนไลน์ จึงต้องทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง อันมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 

 
แนวคิด และทฤษฎี 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ประกาศข่าว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค 
2.3 แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และสื่อสังคมออนไลน์ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media Influencer) 
2.5 จริยธรรมของสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อสังคม และความน่าเชื่อถือของ แหล่งสาร  
2.6 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกาศข่าว 

 ผู้ประกาศ เป็นคำเรียกโดยรวมหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ มี
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่ ผู้รายงานข่าว ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร เป็นต้น (ธนิสสรา 
สุวรรณนันท์, 2552, น. 7-16) ดังนั้นคำจำกัดความของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ จึงหมายถึง ผู้ที่ทำ
หน้าที่เล่าข่าว รายงานข่าวสาร ข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สื่อสารไปยังผู้ชมให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
นั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ 
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 นอกจากนี้ผู้ประกาศข่าวไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงการรายงานข่าวเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่
ผลิตข่าวเขียนข่าว ในบางครั้งต้องออกไปทำข่าวนอกสถานที่ สัมภาษณ์แหล่งข่าว และบางครั้งมีการ
ตัดต่อข่าวเอง รวมไปถึงการร่วมคัดเลือกข่าวกับบรรณาธิการข่าวและเป็นผู้กำกับรายการเองด้วย
(White, 1990 หน้า33 อ้างถึงในณัฐธวัช อิงควิธาน, 2554a, น. 7) 
  คุณสมบัติที่เด่นชัดของผู้ประกาศข่าวโดยทั่วไป มักเริ่มต้นจากการใช้ภาษา การพูดการอ่านที่
ชัดถ้อยชัดคำ มีความรอบรู้ในข่าวสารต่าง ๆ บุคลิกหน้าตาดี ท่าทางสุขุม เยือกเย็น มีความน่าเชื่อถือ 
และที่สำคัญสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆได้อย่างเข้าใจ และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้หากไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และต้องมีสติในการรายงานข่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่ White (White, 1990 หน้า 97-100 อ้างถึง
ในณัฐธวัช อิงควิธาน, 2554a, น. 8) ได้ระบุกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการพิจารณาการทำงานเป็นผู้ประกาศ
ข่าวโทรทัศน์ ไว้ดังนี้ 
 1) รูปร่างหน้าตา (Look) อาจไม่ได้ 
หมายถึงต้องสวย หล่อ อย่างเดียว แต่ต้องดูดี อำพรางสิ่งบกพร่องบนใบหน้าด้วยการแต่งหน้าได้ 
 2) น้ำเสียง (Voice) มีน้ำเสียงน่าฟัง ไพเราะ หรือการอ่านชัดเจน มีวรรคตอนในการอ่าน
อย่างถูกต้องตามอักขระ ซึ่งจะชวนให้น่าฟังและน่าติดตามได้ 
 3) ความน่าเชื่อถือ (Credibility)  ผู้ประกาศข่าวที่หน้าตาดีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดี แต่สามารถสร้างความดึงดูดได้ในการประกาศข่าว คือ ความ
น่าเชื่อถือ 
 4) ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ เช่น การแต่งหน้า ทรงผม การแต่งกายที่เหมาะสม สิ่ง
เหล่านี้สามารถเสริมสร้างบุคลิกท่ีดี และสร้างความประทับใจในการปรากฎตัวต่อหน้าสาธารณชนได้  
 5) ประสบการณ์ (Experience) ผู้ประกาศที่ไม่มีประสบการณ์มักจะประหม่าในการนำเสนอ
ข่าวทางโทรทัศน์ครั้งแรก แต่จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวออกอากาศทาง
โทรทัศน์มากขึ้น 
 6) การมีอารมณ์ขัน สนุกสนาน (Sense of humor)  ควรไม่เครียดกับการทำงาน ปรับ
อารมณ์และจิตใจให้มองทุกอย่างในแง่ดี ซึ่งสามารถแสดงออกได้ทางสีหน้าท่าทาง ทำให้มีเสน่ ห์ต่อ
ผู้ชมและผู้ร่วมงาน 
 7) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork)  สามารถทำงานร่วมกันเป็น
ทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานราบรื่น รวดเร็ว  
 นอกจากนี้ยังมีทัศนะที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นในการระบุถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกาศข่าว
ที่ดี ดังนี้ (ณัฐธวัช อิงควิธาน, 2554b) 
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 1) มีบุคลิกภาพภายนอกดูดี มีความโดดเด่น ดูเป็นมิตร เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม 
หรือบางครั้งต้องมีความเป็นมิตรกับแหล่งข่าวที่ต้องไปลงพ้ืนที่ทำข่าวด้วย เพ่ือให้แหล่งข่าวเกิดความ
ไว้วางใจและเปิดเผยข้อมูลให้ 
 2) น้ำเสียงนุ่มนวล ไพเราะน่าฟัง เสียงดังฟังชัด การใช้ภาษาและคำควบกล้ำถูกต้อง แบ่งการ
อ่านวรรคตอนสม่ำเสมอ และขณะอ่านข่าวควรมีสีหน้าและน้ำเสียงที่ยิ้มแย้ม ฟังแล้วรู้สึกสบาย รื่นหู 
 3) เป็นตัวอย่างและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เพราะถือเป็นบุคคลที่เป็นเสมือน
ภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ที่สังกัดและเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรู้จัก 
 4) มีความรอบรู้ข่าวสารบ้านเมือง และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือที่จะสามารถจับ
ประเด็นข่าว วิเคราะห์ข่าวได้ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น 
 5) มีความตรงต่อเวลา เพราะการรายงานข่าวต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าและทำงานเป็นทีม 
ควรเผื่อเวลาในการศึกษาข่าว ประชุมกับทีมงาน และเผื่อเวลาในการแต่งตัวทำผม 
 6) ให้เกียรติผู้ร่วมงานทั้งหมด ทีมงานทุกคนในสถานี และมีสติในการรายงานข่าวทุกครั้ง
ให้กับผู้ชม 
 7) ควรประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง และ
พัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเรื่อย ๆ 
 8) มีจรรยาบรรณในการทำงาน เช่น มีความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว ไม่มีอคติต่อ
แหล่งข่าว และไม่มีประโยชน์แอบแฝงในการนำเสนอข่าว 

ในยุคดิจิทัลที่มีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร  ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทำให้รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ดังนั้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคคลที่ทำงานในการผลิตข่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ดังนั้นผู้ประกาศข่าว
ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสารไปยังประชาชน จำต้องมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ใน
การปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การสื่อสารในปัจจุบัน โดยได้มีการกล่าวถึงคุณสมบัติ
ของผู้ประกาศข่าวในยุคดิจิทัล ดังนี้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558) 

1) Multi Skill, Multimedia, One Man Journalism : ทักษะในกระบวนการผลิตข่าวและ 
การนําเสนอรายการข่าว โดยนักข่าว 1 คนต้องมีความสามารถในการเป็นทั้งผู้ประกาศข่าว สื่อข่าว 
ช่างภาพ ตัดต่อ รีไรเตอร์ ช่างเทคนิค และบรรณาธิการข่าว ต้องมีทักษะในการสืบค้นหาข่าว การ
บันทึกภาพ การตัดต่อวิดีโอ การเขียนเรียบเรียง และการตีพิมพ์เผยแพร่นําเสนอ 

2) Digital Skill and Thinking:  มีทักษะในการขุดคุ้ย (Mining)  การรวบรวม (Collecting)  
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การพิสูจน์ความถูกต้อง (Check and Prove) การคัดสรร 
(Curating) การนําเสนอในรูปแบบภาพและกราฟิก (Visualizing) ไม่มีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่และเวลาอีก
ต่อไป  
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3) Trans media–Story Telling: ทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ โดยการออกแบบการเล่าเรื่อง 
ให้มีเสน่ห์ที่น่าสนใจ เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาส่งไปถึงมือผู้รับสารให้มากที่สุดและตรงที่สุด 
โดยการใช้สื่อเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) และอุปกรณ์โทรคมนาคมพกพา 

4) Decode and Encode Script:  มีความสามารถในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการแสดงผลข่าวหรือรายการ อีกทั้งความสามารถในการเขียนเว็บ
บล็อกหรือเขียนเว็บไซต์ข่าวออนไลน์  

5) Audience Research: ใช้เครื่องมือทางการตลาดเพ่ือเก็บรวบรวมสถิติความนิยม  การพูด 
ถึง  การค้นหา การเข้าถึง ระยะเวลารับชม การเข้ารับชม การแสดงความคิดเห็น การกดแชร์  รวมถึง
การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่รับชมมาปรับใช้ 

6) Application Utilize: ความสามารถในการใช้งาน แก้ไข รวมถึงการออกแบบแอปพลิ  
เคชันสําหรับการแสดงผลหรือการเชื่อมโยงเนื้อหารายการกับผู้ชมให้มีประสิทธิผลมากที่สุด 

7) News Gathering, Collaboration and Participation:  มีทกัษะการทํางานเป็นทีมและ 
มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางลึกและกว้าง มีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว รู้ลึก รู้จริงมากกว่า
เดิมโดยมีรูปแบบในการทํางานแบบมีส่วนร่วม การแชร์และแบ่งปันข้อมูลระหว่างเพ่ือนนักข่าวด้วยกัน
หรือระหว่างแหล่งข่าวกับตัวผู้สื่อข่าว 

8) Data Journalism: ผู้สื่อข่าวต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารโดยใช้
หลักการของดาต้าเจอร์นัลลิซึ่ม (วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล) คือ (1) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
กระบวนการผลิตและการถ่ายทําได้ทั้งหมด (2) ใช้แอปพลิเคชันสําหรับการสืบค้นหานําเสนอข่าว (3) 
สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะภาพกราฟิก วิดีโอกราฟิกได้ และอีกหนึ่งแนวคิดท่ีสําคัญ คือ 
Crowd Sourcing หรือการทําข่าวโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวขนาดใหญ่ที่สุด นั่นคือ
ประชาชน พลเมืองชาวเน็ตที่สามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการที่ประชาชน
ส่งข้อมูลประเด็นข่าวให้ 

9) Be familiar with Laws and Ethics: ผู้สื่อข่าวต้องมีความตระหนัก มีความเข้าใจ และมี
การนําเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ต้องรู้กฎหมาย มีจริยธรรม ไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

10) Teaching Teamwork and Leadership: นักข่าวต้องสามารถทํางานเป็นทีมและมี
ความคิดเป็นผู้นําทางสังคม เป็นผู้รังสรรค์ประเด็นข่าวสารทางสังคมให้เฉียบคมและนําพาสังคมไป
ในทางท่ีดีขึ้น 

ในการนำเสนอของผู้ประกาศข่าวนั้น สามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบในการเลือกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับการออกอากาศ  แต่หากข่าวใดที่เป็นการโฆษณาและผู้ประกาศข่าวอาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้สามารถแก้ไขเนื้อหาหรือปรับภาษาได้ หากพิจารณาแล้วว่ามีเนื้อหาเกินความจริง หรือใช้ภาษาที่ไม่



 18 

เหมาะสม ก็สามารถปฏิเสธงานนั้นได้ ดังนั้น ผู้ประกาศข่าวจึงควรมีการอ่านบทล่วงหน้าก่อน เพ่ือจะ
ได้มีการพิจารณาเนื้อหาและภาษาก่อนนำเสนอแก่ผู้ชม (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557) การเป็นผู้
ประกาศข่าวไม่จำเป็นต้องประกาศข่าวได้ทุกประเภท เพราะแต่ละคนย่อมมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตนที่
เหมาะสมกับประเภทของข่าวนั้น ๆ แต่การเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการพูด การอ่านออกเสียงแบบมาตรฐานให้ชัดเจน มีจังหวะจะโคน พยายาม
ออกเสียงคำทุกคำให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักการอ่าน การใช้ภาษาตามราชบัณฑิตยสถาน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการทำงานและสามารถแยกแยะความถูกต้องในการใช้เสียงเพ่ือการอ่านเฉพาะประเภทของ
งานต่อไป อีกทั้งผู้ประกาศข่าวควรสะสมความรู้ทั้งเรื่องราวความเป็นไปในสังคมและประเด็นข่าว
เฉพาะประเภทที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือให้มีความรอบรู้ในการวิเคราะห์ข่าวและเล่าข่าวได้ใน
หลากหลายมิติ นอกจากนั้นควรมีการฝึกทัศนคติในทางบวกให้แก่ตนเอง ฝึกการฟัง เพ่ือจับใจความ 
จับประเด็น ย่อความ สัมภาษณ์ เพราะการเตรียมตัวและฝึกฝนอยู่เสมอจะทำให้ผู้ประกาศข่าว
สามารถพัฒนาการอ่าน การใช้เสียง และประสิทธิภาพการทำงานของตนให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ดูฉลาด
เฉลียว เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้รับสาร (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557, น. 8) รวมถึงการ
เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม เพราะต้องร่วมผลิตข่าวกับทีมงาน และต้องประสบกับปัญหาความกดดัน
ในการแก้ไขข่าวหากเกิดความผิดพลาด 

ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดคุณสมบัติผู้ประกาศข่าวมาวิเคราะห์และศึกษาเพ่ือสามารถหาข้อสรุปใน
ความสมบูรณ์ของทักษะ รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ประกาศข่าวในยุคปัจจุบัน โดยนำมาประกอบ
การศึกษาถึงทักษะหรือคุณสมบัติเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการผลิตคอนเทนต์ของผู้ประกาศ
ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค 

 
ในยุคก่อนสื่อออนไลน์เฟ่ืองฟูนั้น สื่อโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกระแสหลักในการนำเสนอรายการข่าว 

และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลและครอบคลุมเข้าถึงผู้รับสารได้ในวงกว้างและทั่วถึงมาก
ที่สุด “รายการประเภทข่าว” ถือเป็นรายการหลักที่สถานีโทรทัศน์แทบทุกช่องต้องมีบรรจุอยู่ในผัง
รายการ และออกอากาศในช่วงเวลาที่เป็นที่นิยมของผู้ชมสูงสุด (Prime Time) โดยมีการออกแบบ
สร้างสรรค์รายการ ใช้เทคนิควิธีการนำเสนอให้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และอีกจุดหนึ่งที่สำคัญ
ในการดึงดูดผู้ชม นั่นก็คือการสร้างผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และนำเสนอข่าว
ได้อย่างเข้าถึงและโดนใจผู้ชม 
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ข่าว คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงข้อคิดเห็น ดังนั้นสิ่งที่ถูก
บันทึกในเนื้อข่าวต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ พิสูจน์ได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป ข้อสำคัญ 
ข้อเท็จจริงจะเป็นเท็จหรือสมมติขึ้นเองไม่ได้ ซึ่งเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อคน 
สังคม หรือประชาชนจำนวนมาก ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือทั่วโลก และเมื่อปรากฏเป็นข่าวสู่
สาธารณชนทำให้ เกิดความเข้าใจในเรื่องราวหรือเหตุการณ์  โดยต้องมีความถูกต้องแม่นยำ 
(Accuracy) มีความสมดุลเป็นธรรม (Balance and Fairness) มีความเป็นภาวะวิสัย (Objectivity) 
สั้น เข้าใจง่าย มีความกระชับและชัดเจน (Concise and Clear) (ณาตยา แวววีรคุปต์, 2548, น. 8) 
 รายการข่าวโทรทัศน์ จะประกอบด้วยเนื้อหาข่าวโดยรวม รายงานเหตุการณ์ว่าคืออะไร 
เมื่อใด ทำไม ที่ไหน และอย่างไร เมื่อประกอบกับคุณสมบัติของสื่อโทรทัศน์แล้ว จึงมีความหมายคือ 
ข่าวสารที่เกิดขึ้นใหม่ มีความน่าสนใจ และส่งผลกระทบต่อสาธารณชน โดยมีการสื่อข่าว รายงานข่าว 
บันทึกภาพ เพ่ือจัดทำรายการข่าวทั้งในและต่างประเทศ ข่าวกีฬา และการวิเคราะห์ข่าว มีการ
ออกอากาศเป็นรูปภาพยนตร์ ภาพการอ่านข่าว หรือการอ่านประกอบ (ดวงทิพย์ วรพันธุ์, 2525) โดย
ข่าวโทรทัศน์จะประกอบไปด้วยภาพและเสียงประกอบ อาจจะเป็นเสียงผู้ประกาศหรือเสียงบรรยาย 
เพ่ือสรุปข้อเท็จจริงของเรื่องราวให้สั้น กระชับ ง่ายต่อความเข้าใจ ใช้ถ้อยคำภาษาท่ีเรียบง่าย โดยข่าว
โทรทัศน์จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (สุมิตรา นคินทร์บดี, 2529, น. 101) 
 1) Spot news คือ ข่าวที่ไม่ได้กำหนดหรือบอกล่วงหน้า มีการนำเสนอทันที 
 2) Hard news คือ Spot news ที่มีความรุนแรง เนื้อหานำเสนอมุ่งให้ความรู้และเข้าใจได้
ยาก ผู้ชมต้องมีความรู้และนำไปคิดต่อหลังจากได้รับข่าวสารนั้น 
 3) Backgrounder เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเบื้องหลังของบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ 
 4) Sidebar เป็นข่าวที่แตกมาจากข่าวแต่ไม่ใช่เบื้องหลัง เช่น เสนอข่าวทำแท้ง ซึ่งมีผลมาจาก
การนำเสนอข่าวความเสื่อมของสังคม 
 5) Series การเสนอข่าวแบบต่อเนื่องเป็นชุด ๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดเป็นระยะ ๆ จนจบ
เนื้อหา  
 6) Documentary คือ สารคดีเชิงข่าว นำเสนอสาระแบบไม่หนักจนเกินไปในระยะเวลาสั้นๆ 
 7) Folo หรือ Follow-up Story คือ เรื่องราวที่เป็นการติดตามความคืบหน้าจากข่าวที่เคย
เสนอไปแล้ว มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ชม 

การผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์นั้น  ผู้ประกาศข่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะในด้านการทำ  
งานและการสื่อสารหลากหลายด้าน  มีความเข้าใจในระบบวิธีการทำงานข่าว ขั้นตอนการผลิตข่าว 
การทำงานเป็นทีม รวมถึงวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมรายการ ทั้งจากประสบการณ์การทํางาน ข้อมูลการวัด
ความนิยมของผู้ชม (Rating) กระแสวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงดูจากสปอนเซอร์โฆษณา  ในการศึกษา
พฤติกรรมความต้องการของผู้ชมรายการ เพ่ือผลิตรายการข่าวให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชม
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ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับมนัสนันท์ อภิรมย์วิจิตร (2554) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า สื่อ
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารผสานกับความต้องการของผู้รับสาร สื่อโทรทัศน์จึงทําหน้าที่สอดรับ
กับความต้องการของผู้รับสารและคาดหวังได้เป็นอย่างดี โดยสื่อโทรทัศน์ประกอบไปด้วยหน้าที่หลัก 4 
ประการ ที่สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในด้านการติดต่อต่อสื่อสารและหน้าที่ของ
การสื่อสาร ดังนี้ 

2.2.1 หน้าที่เสนอข่าวสาร เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการที่จะมีการเฝ้ายามคอยดูแลความ 
ปลอดภัย เฝ้าระวังและมองดูเหตุการณ์ต่าง ๆให้  สื่อโทรทัศน์จึงต้องมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือส่ง
ข่าวสารมาให้ผู้อื่นได้ทราบทั่วกัน 

2.2.2 หน้าที่เสนอความคิดเห็น เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความต้องการที่จะแลก  
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยหรือสนับสนุนในการตัดสินใจ
หรือหาข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนั้นมนุษย์จึงต้องการพ้ืนที่หรือเวทีในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสื่อ
โทรทัศน์สามารถทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการนี้ได้ 

2.2.3 หน้าที่เสนอบริการด้านการศึกษา เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการในการเรียนรู้
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพ่ือความสุนทรีของชีวิต โดยสื่อโทรทัศน์สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ บริการด้านการศึกษาในหลากหลายด้าน  

2.2.4 หน้าที่บริการด้านความบันเทิง เนื่องจากมนุษย์ชอบความรื่นเริง สนุกสนาน มนุษย์ส่วน
ใหญ่จึงแสวงหาความพอใจ และสื่อโทรทัศน์ก็มีศักยภาพในการให้ความบันเทิงอย่างหลากลาย ในการ
สนองตอบความต้องการด้านการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ 

สิ่งที่ควรพิจารณาและมีใน “ข่าว” ต้องแสดงให้เห็นคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (มนตรี ขัดเรือง, 
2553, น. 28-29) 

1) ความถูกต้องแม่นยำ เนื้อหาของข่าวต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่ถูกบิดเบือน และสามารถ
พิสูจน์ได้ รวมถึงการรายงานข่าวต้องแม่นยำ ถูกต้องตามเหตุการณ์โดยไม่บิดเบือน อีกทั้งการสะกด
เขียนรายละเอียดในข่าว เช่น ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สถานที่ เวลา ให้ถูกต้องเป็นต้น 

2) ความสมดุลและเป็นธรรม ข่าวนั้นต้องเป็นความจริง มีการอธิบายได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  
และมีความชัดเจน รอบด้าน รวมทั้งวิธีการนำเสนอข่าวต้องทำให้ผู้อ่านหรือชมเข้าใจ และมองเห็น
เหตุการณ์รอบด้านเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง เรียงร้อยความสัมพันธ์ของข่าวอย่างเป็นลำดับต่อเนื่อง 
และคัดเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีความเหมาะสม 

3) ความเป็นภววิสัย คือ การทำความจริงให้ปรากฎ ไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง และไม่แสดง
ความเห็นส่วนตัว ควรรายงานข่าวเป็นข้อเท็จจริง ไม่ควรใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการเล่าข่าว 

4) มีความชัดเจน สั้น กระชับ เข้าใจง่าย  ควรจับประเด็นหลักในการนำเสนอข่าวให้ชัดเจน 
และใช้ภาษาท่ีกระชับ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ให้เกิดเข้าใจง่าย 
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นอกจากนี้การนำเสนอข่าวที่มีคุณค่า เป็นสิ่งสำคัญที่สื่อมวลชนควรตระหนักถึง โดย
คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่า ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (Immediacy or Timeliness)  ข่าวควรมีความสดใหม่ ทัน
ต่อเหตุการณ์  

2) ความสำคัญ (Importance) หมายถึง ข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก และ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชน 

3) ความเด่น (Prominence)  การนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ หรือบุคคลเด่น ๆ เป็นที่สนใจ
ของประชาชนส่วนใหญ่ 

4) ความใกล้ชิด (Proximity) ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นมีความใกล้ชิด ใกล้ตัว ประชาชนรู้จัก
และสามารถเกิดขึ้นกับประชาชนได้ 

5) ความแปลกประหลาด (Oddity)  ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ รวมถึง
ลักษณะของการเกิดปัญหาและความขัดแย้ง 

6) ความก้าวหน้าและภัยพิบัติ (Progress and Disaster) ข่าวหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อผู้คนจำนวนมาก ข่าวที่ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ โลก สิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวัน
ของมนุษย์  

7) ผลกระทบหรือผลสะท้อน (Consequence)  เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คน
จำนวนมาก และผลกระทบนั้นยังสามารถนำมาเป็นข่าวได้เช่นกัน 

8) ความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) เหตุการณ์ที่ปกติเป็นที่สนใจของคนทั่วไป อาจ
เป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์ความรู้สึก หรือเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา 

9) เพศ (Sex)  เรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ครอบครัว ความสัมพันธ์ มักได้รับความสนใจจากผู้คน
ไม่น้อย 

10) ความมีเงื่อนงำหรือน่าสงสัย (Suspense) เป็นเรื่องราวที่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแน่ชัด 
ทำให้เกิดการคาดเดา และสนใจติดตาม 

นอกเหนือจากการนำเสนอข่าวที่มีคุณค่านั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆที่ทำให้การนำเสนอข่าวของสื่อมี
ความแตกต่างกันไป  ดังนี้ 

1) นโยบายของสื่อแต่ละประเภท แต่ละองค์กร  ทำให้สื่อมวลชนมีขอบเขตในการนำเสนอ
ข่าวที่ไม่ขัดต่อนโยบายของสื่อและนโยบายขององค์กร 

2) การแข่งขันในด้านความรวดเร็วของการนำเสนอข่าวของแต่ละสื่อ   ซึ่งในปัจจุบันโลก
ออนไลน์ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน สื่อมีการแข่งขันกันในการนำเสนอข่าวที่รวดเร็ว
ก่อนใคร อาจลดทอนความถูกต้องหรือความละเอียดของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนได้ 
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3) พ้ืนที่ที่ถูกจำกัดในการนำเสนอข่าวของแต่ละสื่อ มีความแตกต่างกัน ทำให้เนื้อหาและ
รูปแบบในการนำเสนอข่าวของแต่ละสื่อแตกต่างกันไปด้วย 

4) ทัศนคติของเจ้าของ นายทุน หรือผู้บังคับบัญชา  การนำเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวต้องมี
ขอบเขตและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

5) โฆษณา  ด้วยความจำเป็นในเรื่องรายได้เพ่ือนำมาบริหารองค์กรในการทำงานข่าว ทำให้
บางครั้งอาจถูกจำกัดเวลาให้นำเสนอข่าวได้สั้นลงหรือไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาข่าวที่ขัดแย้งกับ
ผู้สนับสนุนรายการได้ 

6) การนำเสนอข่าวตามกระแสสังคม  ทำให้สื่อต่างมุ่งนำเสนอข่าวที่ เป็นกระแสเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง 

7) การควบคุมของรัฐบาล  ข่าวอาจถูกจำกัดด้วยนโยบายหรือข้อห้ามในการนำเสนอข่าว โดย
รัฐบาลมีวิธีการในการควบคุมสื่อแต่ละสื่อแตกต่างกัน ส่งผลในการนำเสนอเนื้อหาข่าวของแต่ละสื่อที่
แตกต่างกัน 

8) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทำให้ความสนใจของประชาชน 
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เนื้อหาในการนำเสนอข่าวก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

การสื่อข่าว เป็นการอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สังเกต เฝ้าดู การติดตาม สืบสวน การอธิบายความ รวมถึงจากการศึกษารายงานเชิงวิจัย เป็นต้น  
เพ่ือเสาะแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆจากข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือกข่าวจากการพิจารณาองค์ประกอบของข่าว ที่ต้องมีความสำคัญหรือความเด่น เป็น
เหตุการณ์ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ชม มีผลกระทบต่อสังคม อาจมีความเป็นนวัตกรรม มีความแปลก
ผิดปกติ มีปมขัดแย้ง ลึกลับซับซ้อน สะเทือนอารมณ์ และมีความรวดเร็ว (อรัญญา เกตุแก้ว, 2547, 
น. 10) ซึ่งอาจต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานของสื่อมวลชนมาประกอบกับการศึกษาข้อมูลความรู้
ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการสื่อข่าว  จากนั้นนำมาสรุปประเด็นเป็นรายงานหรือนำเสนอข่าว
จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆให้ประชาชนได้รับทราบ   

การรายงานข่าว (News Reporting) คือ การนําประเด็นข่าวหรือรายงานข่าวมานำเสนอผ่าน
ผู้อ่านหรือผู้ประกาศข่าวไปยังผู้ฟังหรือผู้ชม  ซึ่งผ่านวิธีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง การรายงานข่าว
จะมีการนำเสนอในการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสื่อที่ใช้  เช่น สื่อหนังสือพิมพ์
นําเสนอโดยการเขียนหรือภาพนิ่งประกอบการเขียน สื่อวิทยุนําเสนอด้วยเสียง ส่วนสื่อโทรทัศน์
นําเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การรายงานข่าวของสื่อแต่ละประเภทมี
หลักการ วิธีการและเทคนิคการทำงานที่แตกต่างกันออกไป การรายงานข่าวที่ดีนั้นควรมีข้อมูลที่ได้ 
จากแหล่งข่าว 2 แหล่งขึ้นไปเป็นอย่างน้อย อันเกิดจากการมุ่งเสาะหาข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นการ



 23 

สอบถามจากแหล่งข่าว เพ่ือให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการสื่อข่าวและรายงานข่าวจึงเป็นการ
ปฏิบัติที่ต้องมีความสัมพันธ์ควบคู่กันไปอย่างลงตัวและเหมาะสม (พัชรินทร์ รักสัตย์, 2560) 

การติดตามประเด็นข่าว หมายถึง การติดตามและการรายงานข่าวเกาะติดอย่างใกล้ชิดและมี
ความ ต่อเนื่อง จนได้ผลลัพธ์และสามารถสรุปหรือคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งสามารถให้คําตอบที่
ชัดเจนในประเด็นข่าวที่เป็นปัญหาให้กับสังคมได้ ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากในการทําหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าว และยังมีความ หมายรวมถึงการติดตามข่าวของผู้สื่อข่าวโดยการอ่านข่าว การติดตามถึง
ความถูกต้อง ชัดเจนของข่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะได้ดังต่อไปนี้ 
  1) การรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องหรือแบบกัดไม่ปล่อย ( Investigation) โดยการใช้เทคนิค
การรายงานข่าวในเชิงรูปแบบการสืบสวนสอบสวน 

2) การรายงานข่าวในวันถัด ๆ มา โดยมีการติดตามประเด็นข่าวและนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ
เพ่ิมเติมจากที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านั้น อาจเป็นการกล่าวถึงต้นเหตุของเรื่องราว ผลสืบเนื่อง 
หรือการเสนอความคิดความเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ ซึ่งรูปแบบทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูล
ข่าวสารที่นำเสนอมีความสมบูรณ์ขึ้น เพราะการนําเสนอข่าวก่อนหน้านั้นอาจมีข้อจํากัดหรือ
ข้อบกพร่องบางอย่างในข้อมูลข่าว 

3) การรายงานข่าวในลักษณะสารคดีเชิงข่าว (News Featuring) โดยต่อยอดมาจากเรื่องราว
ที่นําเสนอก่อนหน้านี้ให้มีหลากหลายมิติ และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยลักษณะสารคดีเชิงข่าวจะมี
ลีลาการนําเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ซึ่งจะแตกต่างจากการนำเสนอข่าวทั่วไป  

4) การรายงานข่าวที่มีการเสริมมุมมองในระดับท้องถิ่น (Localization)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สอดรับกับความต้องการอยากรู้ของคนในท้องถิ่น 

5) การรายงานข่ าวที่ นํ า เสนอข้อมู ลที่ ทํ า ให้ ระลึ กถึ ง เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ในอดี ต 
(Reminiscence) อาจเป็นเกร็ดความรู้หรือข้อมูลเสริมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์นั้น ๆ  

6) การรายงานถึงความคืบหน้าของเหตุการณ์ (The Running Story)  โดยจะเป็นข้อมูลที่
ทันสมัยเสนอข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน 

7) การรายงานข่าวที่ขุดคุ้ยเรื่องราวขึ้นมาใหม่ (Resurrected Story) อาจเป็นเรื่องราวที่เคย
เสนอไปก่อนหน้านั้นและยังไม่ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงครบทั้งหมด เมื่อมีข้อมูลจากแหล่งข่าวเพ่ิมเติม
หรือข้อมูลจากผู้รู้ ผู้สื่อข่าวจึงได้นำข่าวนั้นกลับมาเสนอเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
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 สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2550) ได้กล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติการสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวนั้น เริ่มต้น
จากการคิดประเด็นข่าว (Issue Story)  จากนั้นผู้สื่อข่าวจะทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายประเภท ตามที่ผู้สื่อข่าวคาดว่าจะนำเสนอข้อมูลได้ข้อเท็จจริงได้
สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นผู้สื่อข่าวควรทราบถึงประเภทของแหล่งข้อมูล และทราบว่าแต่ละประเภทมี
จุดเด่น จุดด้อย และมีความเหมาะสมในการใช้งานอย่างไร อันได้แก่ 

1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร (Written Sources) อาจค้นหาได้จากศูนย์ข้อมูลกอง
บรรณาธิการหรือห้องสมุดของสํานักพิมพ์ ซึ่งผู้สื่อข่าวจําเป็นต้องศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2) แหล่งข้อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources)  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ค้นหาได้ 
จากระบบคอมพิวเตอร์ 

3) แหล่งข้อมูลประเภทการสํารวจ (Human Sources: Surveys) เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการ
สํารวจต่าง ๆ และที่ได้รับความนิยมในแวดวงสื่อสารมวลชน คือการทําโพล (Poll) ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข่าวประเภทบุคคลโดยการสํารวจนั้นมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 

4) แหล่งข้อมูลประเภทสัมภาษณ์บุคคล (Human Sources: Interviews) ซึ่งผู้สื่อข่าวควรมี
เทคนิคในการสัมภาษณ์ และรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว เพราะจะเป็นโอกาสให้สามารถ
เขา้ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในเชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวโดยตรงมากกว่าแหล่งข่าว
ประเภทอ่ืน ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลชนิดปฐมภูมิ  

การแสวงหาและรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลนั้น เป็นการแสวงหาข้อมูลข่าวของ
ผู้สื่อข่าวที่ได้จากแหล่งข่าวต่างๆ  อันได้แก่ (พัชรินทร์ รักสัตย์, 2560)  

1) การแสวงหาข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวประจํา (Beats) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
แหล่งข่าวหรือการสังเกตของผู้สื่อข่าวเอง แล้วผู้สื่อข่าวประเมินคุณค่าทางข่าวว่ าข้อมูลที่ได้มานั้นมี
คุณค่าทางข่าวควรแก่การนำข้อมูลมาประกอบการเสนอมากน้อยเพียงใด  

2) การแสวงหาข้อมูลข่าวจากเอกสารบันทึก (Document) เป็นการนําข้อมูลจากเอกสาร
บันทึกมาใช้เขียนประกอบการรายงานข่าว ซึ่งจะช่วยให้ข่าวนั้นมีสีสันมากยิ่งขึ้น มักมีองค์ประกอบ
สําคัญทีเ่ป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีมีความโดดเด่น  

3) การแสวงหาข้อมูลข่าวจากห้องสมุดหนังสือพิมพ์ (Morgue) เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวม
แฟ้มข่าวซึ่งบรรจุข่าวสําคัญที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆไว้ (Clipping) รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆที่เป็น
ประโยชน์ที่และเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับอุบัติการณ์และบุคคลอีกมากมาย 

4) การแสวงหาข้อมูลข่าวจากหนังสืออ้างอิงอ่ืน ๆ ผู้สื่อข่าวจะใช้เพ่ือเสริมให้ข่าวมีความ
ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น หนังสือสารานุกรม หนังสือ World Almanac 
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5) การแสวงหาข้อมูลข่าวจากข้อมูลสถิติ (Statistic Data) ผู้สื่อข่าวสามารถรวบรวมได้จาก
เอกสารงานวิจัยจากสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆของรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์การวิจัยของ
เอกชน สมาคม องค์การทางการเมือง รวมทั้งท่ีทีมข่าวมีการออกสํารวจและทำการวิจัยเอง มักมีข้อมูล
ในรูปแบบของตัวเลข แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ 

ในปัจจุบันนี้การสื่อข่าวทางโทรทัศน์  ได้มีการนำเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนำเสนอ เช่น การใช้ภาพกราฟิกประกอบการเล่าข่าว การทำฉากภาพเสมือนจริง การใช้
เทคนิค AI  และเทคโนโลยีอ่ืน ๆมาใช้ประกอบ  นอกจากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข่าวแล้ว ในการ
นำเสนอยังมีรูปแบบใหม่ๆให้มีความสนุกในการรับชมมากยิ่งขึ้น และในส่วนของผู้ประกาศข่าวก็มีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ดูเป็นกันเองกับผู้ชมมากยิ่งขึ้น  ทั้งเรื่องการแต่งกายที่ดูสุภาพ ทันสมัย แต่ไม่ต้อง
ใส่สูทเป็นทางการ  การใช้คำพูดในการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นทางการมากเหมือนการรายงานข่าวในอดีต  
และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ในการนำเสนอข่าวได้บ้างซึ่งในยุคก่อนๆไม่สามารถทำได้  โดยในปัจจุบัน
การรายงานข่าวของแทบทุกสถานีที่มีผู้รับชมติดตามเป็นจำนวนมากนิยมมีการรายงานข่าวในลักษณะ
นี้  โดยถือเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการรับชมและดึงดูดความสนใจในการติดตามชมรายการของผู้ชมได้ 
เช่นเดียวกับธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล (2542, น. 6) ที่มีความเห็นสอดคล้องว่า ในปัจจุบันนอกจากการ
รายงานข่าวด้วยการอ่านแล้วยังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการบันเทิงวาไรตี้ ทอล์คโชว์มา
ปรับใช้ อาทิ การพูดคุยกับแขกรับเชิญ การร้องเพลงโชว์ในรายการและสัมภาษณ์ เพื่อสร้างให้รายการ
มีความน่าสนใจ ไม่ทําให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อการรับชมรายการหรือมีสีสัน หรือการสัมภาษณ์แขกรับ
เชิญที่กําลังตกเป็นข่าวมาตอบคําถามเกี่ยวกับข่าวนั้นในรายการเพ่ือดึงดูดความสนใจและติดตาม
รับชมรายการ 

ส่วนเทคนิคในการสื่อข่าวในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism)  ซึ่งเป็นลักษณะการ
สื่อสารแบบสองทาง เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ากันกับกระบวนการทําข่าวที่มี
ลักษณะการทํางานเฉพาะที่เพ่ิมขึ้นจากสื่อดั้งเดิม โดยผู้สื่อข่าวต้องมีการวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อให้
เหมาะสมกับเนื้อหาข่าวที่จะนําเสนอ (Multimodality) รวมถึงต้องคำนึงถึงช่องทางที่สามารถตอบโต้
กับผู้รับสารได้ และการเลือกรับข่าวสารในรูปแบบที่ต้องการ (Interactivity) อีกทั้งต้องคำนึงถึง
ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็นที่ต้องการนำเสนอหรือการดึงเข้าสู่ฐานข้อมูลอ่ืนๆ 
ผ่าน Hyperlink (Hypertextuality) ได้  รวมทั้งการนำสื่อออนไลน์มาใช้ทั้งในกระบวนการหาข่าว 
(News Gathering) และการเผยแพร่ข่าว (Distribution) เพราะด้วยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ทำให้มี
เครือข่ายของข้อมูลและมีแหล่งข่าวใหม่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดง
ความเห็น เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตัวเอง รวมถึง
นําเสนอผลงานให้เป็นที่รู้จัก แต่ยังมีความถ่ีในการใช้งานน้อยกว่าการใช้เพ่ือรายงานด้วยความเร็ว จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของการใช้มิติเชิงลึกและการใช้งานในลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม (สกุลศรี ศรี
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สารคาม, 2554) ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับ Michelstein และ Boczkowski (Michelstein และ 
Boczkowski, 2009 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 17) กล่าวว่า เครื่องมือบนโลกออนไลน์
ทําให้นักข่าว 1 คนต้องทํางานได้หลายๆ อย่าง (Multiple Tasks) แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าว 
ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ จะมีหน้าที่เฉพาะของตนเองกลายเป็นทุกคนต้องสามารถทําทุกอย่างได้
ด้ ว ย ตั ว เอ งห รือที่ เรี ย กว่ า  Multi-3  แล ะต้ อ งผสมผสาน เค รื่ อ งมื อ ใน การรวบ รวมข่ า ว 
(Newsgathering) และเทคนิคในการเล่าเรื่อง (Story-telling Technique) ผ่านสื่อให้ ได้อย่าง
เหมาะสม   

สื่อใหม่ที่ผู้สื่อข่าวนำมาใช้ในการทำงานสื่อข่าว ได้นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ อีเมล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการนำเสนอข่าวผ่านเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทันสมัย นำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน กล้องดิจิทัล แท็บเล็ต 
โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ กูเกิลแมบ การ
ถ่ายภาพข่าวโดยนำกล้องดิจิทัลรุ่นที่รองรับระบบ High Definition (HD) มาใช้งานและเชื่อมโยงการ
ทำงานข่าว ทำให้มีข่าวมีมิติมากข้ึน รวดเร็ว สด ใหม่ มีคุณภาพมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ลงพ้ืนที่จริง การตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลได้รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลศรี ศรีสาร
คาม (2554) ที่ว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีส่วนทำให้ 1) เพ่ิมช่องทาง รูปแบบวิธีการใน
การสื่อข่าวที่ทำได้หลากหลาย การได้มาซึ่งข่าวจากแหล่งที่แตกต่าง ทำให้มีโอกาสได้ประเด็นข่าวและ
มุมมองที่มีมิติมากข้ึน และมีบริบทที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 2) บทบาทที่ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมของ
ผู้สื่อข่าว การทำหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสารและต้อง มีความรอบคอบ เพ่ิมวิจารณญาณในการ
เผยแพร่ข่าวมากขึ้น 3) ความสัมพันธ์กับผู้รับสารที่เปลี่ยนไป มีการสื่อสารระหว่างกันแบบสองทาง
ตลอดทั้งกระบวนการสื่อข่าวซึ่งเป็นการนำไปสู่การมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้รับสารใน
กระบวนการสื่อข่าวมากกว่าที่เคยเป็นมาในรูปแบบดั้งเดิม  แต่การเขียนข่าวยังคงใช้มาตรฐานในการ
เขียนข่าวตามโครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าวที่มีองค์ประกอบของข่าวคือ ใคร (Who) ทำอะไร 
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใดหรือทำไม (Why) และอย่างไร (How) ที่
เรียกว่า 5W+1H เป็นมาตรฐานในการสื่อข่าวเช่นเดิม 
 Skoler และ Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสาร
คาม, 2554, น. 9)   ได้กล่าวถึงกระบวนสื่อข่าวแบบใหม่นั้นควรให้ความสําคัญทั้งในมิติลึก (Depth) 
และมิติของความเร็ว (Speed) ทั้ง 2 มิตินี้เป็นศักยภาพของสื่อออนไลน์ที่ควรถูกนํามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ โดยการใช้สื่อดั้งเดิมร่วมกับสื่อออนไลน์ โดยแบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การเตือนให้ทราบ (Alert) เป็นขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น โดยส่ง
ข้อมูลข่าวผ่านเทคโนโลยีมือถือและอินเตอร์เน็ต เช่น Twitter Facebook เหมือนการเตือนให้ผู้รับ
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สารรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น และดึงความสนใจให้ติดตามต่อ เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเป็นช่วงชิง
พ้ืนที่ข่าวและชิงความรวดเร็วในการนำเสนอข่าวเป็นเจ้าแรก 

2) ข่าวร่าง (Draft)  เป็นขั้นตอนการเสนอข่าวเพ่ืออัพเดทข่าวนั้นเพ่ิมเติมจากการแจ้งเตือน 
เป็นการเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่องและ Real-time เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3) รายงานข่าว (Article/Package)  ผู้สื่อข่าว หรือบรรณาธิการข่าวต้องคัดเลือกข่าว และ
รวบรวมข้อมูลรอบด้านเพื่อให้เนื้อข่าวมีความสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นนำเสนอในรูปแบบการรายงานข่าว 
หรือสกู๊ปข่าว (Package) ผ่านสื่อดั้งเดิมเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือเสริมข้อมูลในขณะที่
มีการนําเสนอข่าวในมิติเร็วผ่านสื่อออนไลน์ 

4) เพ่ิมเติมข้อมูล (Context) เป็นการเติมหรือต่อยอดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ โดย
ใช้สื่อออนไลน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ด้วย Hyperlink ซึ่งส่งผลให้การค้นคว้าหาข้อมูลข่าวนั้น
หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

5) การวิเคราะห์และสะท้อนมุมมอง  (Analysis / Reflection) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
การมีส่วนร่วม การแสดงความเห็นต่อข่าวนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบผู้รับสารและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบจากข่าว โดยรวบรวมและนำมาวิเคราะห์ให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันแบบทันท่วงทีจาก
บล็อกของผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าว 

6) การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Interactivity) โดยการแลกเปลี่ยน
ความเห็น แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้รับสาร 

7) การสร้างเครื่องมือให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับข้อมูลตามที่ตนต้องการ (Customization) 
ได้แก่ รูปแบบของเนื้อหาข่าว ช่องทางการรับข่าวสารและแสดงความคิดเห็น เวลาในการเปิดรับสาร 
และคำนึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถค้นคว้าต่อได้  

ซึ่งมีความเห็นไปในเดียวกันกับโมเดลของสำนักข่าว AP ที่ เผยให้ เห็นว่า การพัฒนา
กระบวนการทำข่าวในยุคดิจิทัลนั้น นอกจากการอัพเดทข่าวสารอย่างรวดเร็วแล้ว ควรต้องให้เบื้องลึก
ของข่าว และต่อยอดประเด็นข่าว โดยส่งผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi Channels) ในรูปแบบ
ของเชิงลึกที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่องทาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เนื้อหา (Content) อันจะนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ผู้รับสาร 1 เรื่องแต่มีหลากหลายมุมมองมากขึ้น 
(สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 103) อีกทั้งกระบวนการสื่อข่าวในยุคดิจิทัล มีเรื่องของการเชื่อมโยง
การมีส่วนร่วมจากผู้ อ่าน การรายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการสื่อข่าว ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้รับสาร และสามารถเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสื่อข่าวได้ โดยผู้อ่านสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาให้ผู้สื่อข่าวเพ่ือประมวลต่อยอด
ประเด็น และนํามาประกอบการรายงานข่าว โดยสามารถใช้ได้ทั้งการหาข้อมูล การหาแหล่งข่าว และ
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเรียกโมเดลการรายงานข่าวแบบนี้ว่า Distributed, Collaborative or 
Opensource Reporting ประกอบกันเป็นการสร้างชุมชนออนไลน์ (Online Community) เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อยอดในการะบวนการสื่อข่าวต่อไป (สกุลศรี 
ศรีสารคาม, 2554, น. 101) 

จากงานวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ได้สรุปกระบวนการสื่อข่าวที่เปลี่ยนไปเพราะสื่อ
สังคมได้ดังนี้ 

1) เพ่ิมช่องทาง วิธีการ และรูปแบบในการสื่อข่าวที่หลากหลาย การได้มาของข่าวจากแหล่ง
ที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองในประเด็นข่าวมีมิติมากขึ้น 

2) ผู้สื่อข่าวมีบทบาทเพ่ิมเติมและเปลี่ยนไป มีความรอบคอบ และใช้วิจารณญาณในการ
เผยแพร่ข่าวมากข้ึน รวมถึงมีการปรับวิธีการทำงานเพ่ือรองรับกระบวนการสื่อข่าวรูปแบบใหม่ 

3) ความสัมพันธ์กับผู้รับสารเปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และนำไปสู่การมีส่วนร่วม 
(Participatory) ของผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าวมากขึ้น 
 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค ถือเป็นแนวคิดที่มี
ความสำคัญในการศึกษาวิธีการทำงานด้านการสื่อสารข่าวของผู้ประกาศข่าว  รวมถึงวิธีการหรือข้อ
ควรตระหนักในการคัดเลือกข่าว สื่อข่าว การนำเสนอข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดนี้
มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การทำงานของกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสรุปผลในวิธีการ
นำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 

 

2.3 แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และสื่อสังคมออนไลน์ 

 อินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสื่อสาร และมีอิทธิพลมากในบริบทการสื่อสารในปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเลือกใช้สื่อและใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลในการสร้างสื่อของแต่ละปัจเจกขึ้นมา (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์
เวช, 2558) การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่สื่อดั้งเดิมอีกต่อไป จากเดิมที่มีโทรทัศน์
เป็นสื่อกระแสหลัก และสื่ออ่ืน ๆเป็นสื่อกระแสรอง และในยุคดิจิทัลนี้ได้เพ่ิมสื่อขึ้นมาอย่างมากมายที่
เรียกว่า สื่อใหม่  

“สื่อใหม่” (New Media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทำหน้าที่ส่งสารและรับ
สารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทำหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างพร้อมกันทั้งภาพ 
เสียง และข้อความ โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี
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สัมพันธ์ ทำให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านระบบเครือข่าย และมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม 
(Multimedia) (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552) 

คุณลักษณะของสื่อใหม่ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (พัชรินทร์ รักสัตย์, 2560)  
1) มีความเป็นดิจิทัล (Digitalization) สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา ทันต่อทุก

สถานการณ์  
2) เป็นการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) เพ่ือให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้สื่อ 

เพียงสื่อเดียว  
3) มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
4) สามารถกระจายสารจากผู้ส่งหนึ่งคนไปยังกลุ่มคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว (One to-

Many) สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนได้แบบทันที 
5) สามารถกระจายข่าวสารไปยังกลุ่มคนอ่ืนๆ (Many-to-many) ซึ่ งมีความสนใจที่

เหมือนกันหรือแตกต่างกันได ้
หากจะกล่าวถึงคุณสมบัติของสื่อใหม่ในเชิงเทคนิค และเชิงสังคมนั้น สามารถกล่าวถึงได้

ดังต่อไปนี้ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552)  
1) การมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย เนื่องจากเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบสองทาง (Two way 

Communication) 
2) มี ค วามสามารถ เคลื่ อนที่ ได้ สู ง  (Mobility) ทำให้ ส ะดวกต่ อการพกพาได้ ง่ าย 

(Compactable) 
3) สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรูปแบบได้ (Convertibility) 
4) สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย (Connectivity) 

 สื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ก้าวมาเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากกว่าสื่อ
ด้ังเดิม ด้วยคุณสมบัติของสื่อใหม่ ที่มีความเร็ว ง่าย และทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้ส่งสารมีความสะดวก
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของข่าวที่ต้องสด ใหม่ และสามารถส่งข้อมูลข่าวไปยัง
ผู้รับสารจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้สื่อใหม่เป็นสื่อที่จำเป็นสำหรับสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันที่
จะต้องมีการปรับใช้ในการทำงานร่วมกันกับสื่อดั้งเดิม ซึ่งสื่อแต่ละประเภทไม่เคยหยุดนิ่ง หรือพัฒนา
ไปโดยลำพัง สื่อมวลชนมักจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปพร้อม ๆกันเสมอ ทำให้ต้องมีการพ่ึงพิงและ
ทดแทนกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สื่อมวลชนต้องทำงานภายใต้การหลอมรวมของสื่อและเข้าใจเทคโนโลยี
พร้อมใช้ประโยชน์ให้บังเกิดมากท่ีสุด 

การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)  จึงหมายถึง วิวัฒนาการการมาพบกันของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) 
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เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology) และเทคโนโลยี
ก า ร พิ ม พ์  (Print and Publishing Technology) โด ย มี เท ค โน โล ยี สื่ อ ส า ร โท รค ม น าค ม 
(Telecommunication Technology) เป็นตัวสนับสนุนในการหลอมรวม (สุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์, 
2555) 

Straubhaar และ  LaRose (Straubhaar & LaRose, 2000 อ้างถึ งในณ รงค์ศั กดิ์  ศรี
ทานันท์ , 2554) ได้ให้ความหมายของการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสู่ ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) อย่างรวดเร็ว อันเกิดจากการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อันได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมกันจนกลายเป็นสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารกันได้
สองทาง (Two way Communication) ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารโดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา 
ระยะทาง สถานที่ และผู้ใช้งานสามารถกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อ
อดีตสื่อมวลชนคือผู้ควบคุมข่าวสาร ทําหน้าที่กําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) และเป็น
ตัวกลางในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารในสังคม (Gate keeper) แต่ในยุคหลอมรวมการสื่อสาร ทำให้
ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายดายและมีทางเลือกในการรับสื่อเอง จนประชาชนกลายเป็นผู้ควบคุม
การสื่อสารเสียเอง สอดคล้องกับความเห็นของกาญจนา แก้วเทพ (2556) ที่กล่าวว่า การหลอมรวม
สื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้ผู้รับสารมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผู้ ที่ ค อย รั บ ข่ าวส าร  (Passive Audience) มา เป็ น ผู้ แ ส ว งห าข่ าวส าร  (Active Audience) 
และเป็นผู้กําหนดการใช้สื่อ (User Pull) มากกว่าถูกผลักดันจากสื่อมวลชน (User Push) ที่มี 
ลักษณะการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication)  

ลักษณะของการหลอมรวมสื่อ 
ในประเทศไทยมีลักษณะการหลอมรวมสื่อสองอย่างคือ 1) การขยายช่องทาง (Platform) ทั้ง 

เว็บไซต์หรือโทรทัศน์ 2) การรวมทุกสื่อที่มีอยู่มาทํางานด้วยกันซึ่งข้ึนอยู่ว่าองค์กรนั้นมีลักษณะของ
โครงสร้างสื่อประเภทใด โดยการหลอมรวมสามารถแบ่งเกิดเป็น 4 ระดับ คือ (อศินา พรวศิน และ
สกุลศรี ศรีสารคาม, 2555)  

1. การหลอมรวมการบริการ (Convergence of Services) 
2. การหลอมรวมของช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Convergence of Transmission  

Channels) 
3. การหลอมรวมของอุปกรณ์ลูกข่าย (Convergence of Terminals) 
4. และการหลอมรวมของผู้ให้บริการ (Convergence of Providers) 
การแสวงหาข่าวสารในยุคหลอมรวมสื่อ 
การหลอมรวมสื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้กระบวนการ 



 31 

สื่อสารเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับสารมีการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่คอยรับข่าวสาร (Passive Audience) มา
เป็นผู้แสวงหาข่าวสาร (Active Audience) และเป็นผู้กําหนดการใช้สื่อ (User Pull) มากกว่าถูก
ผลักดันจากสื่อมวลชน (User Push) ที่มีลักษณะการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 

 

สื่อสังคมออนไลน์ 
 

สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media)  หมายถึง รูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานมี
การสร้างชุมชนออนไลน์ เพ่ือแบ่งปัน ข้อมูลข่าวสาร ความคิด ข้อความส่วนบุคคลและเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่
สามารถเชื่อมโยงกับคนอ่ืน ๆได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางที่ทำให้สารสนเทศเกิดการแลกเปลี่ยน 
รวบรวม และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว (White, 2012 อ้างถึงในจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558, น. 
57)  

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับ
สารด้วยกันเอง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อย ๆ ได้แก่ บล็อก (Blogging) 
ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro Blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 
Networking)  และการแบ่งปันสื่อสังคมออนไลน์ (Media Sharing)  (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554)  

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสื่อใหม่ที่ทรงอิทธิพลและมีพลัง
อำนาจที่ทำให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สามารถนำไปใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีราคาถูก อันเป็นประโยชน์ได้มากมายหลายแง่มุม ด้วย
คุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ 1) ใช้งานง่าย (easy to use) 2) ไม่ต้องลงทุน (free) 3) การสื่อสารที่
เป็นปัจจุบัน (real time) (White, 2012 อ้างถึงในจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558, น. 57)  
  นอกจากนั้นยังมีการจำแนกประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ไว้เป็นหมวดตามการใช้งานได้ดังนี้
(ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) 

บล็อก มาจากคำภาษาอังกฤษ โดยลดรูปจากคำว่า Weblog เป็นระบบจัดการเนื้อหารูปแบบ
หนึ่งซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความหรือที่เรียกว่า “โพสต์” แล้วทำการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่
ยุ่งยากในการที่จะต้องเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำเว็บไซต์ การเรียงเนื้อหาจะเรียงจาก
เนื้อหาที่มาใหม่สุดมาก่อน จากนั้นจะลดหลั่นตามลำดับของเวลา (Chronological Order) สำหรับ
การมีบล็อกขึ้นมา เพ่ือเปิดโอกาสให้ใคร ๆที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้
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ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจำกัดเรื่องเทคนิคในอตีตอีกต่อไป ทำให้เกิดบล็อกขึ้นมา
จำนวนมาก เครื่องมือสำคัญ คือ ให้เพ่ือนๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นของตนได้ 

Twitter และ Microblog  เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกที่มีการจำกัดตัวอักษรของการโพสต์
แต่ละครั้งที่ 140 ตัวอักษร  โดยแรกเริ่มผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้งานเขียนเรื่องราวว่าคุณ
กำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้  แต่ Twitter ก็ถูกนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ 
เพ่ิมยอดขาย สร้างแบรนด์ หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)  รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้ด้วย และเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนทำให้ Twitter เพ่ิมฟีเจอร์ที่ทำให้
ผู้สามารถบอกได้ว่า  ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ นั่นคือการนำ Microblog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วย
นั่นเอง 

Social Network คือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลายๆคนจนกลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะ
เริ่มต้นสร้างตัวตนในส่วนของ “โปรไฟล์” (Profile) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) 
การจดบันทึก (Note)  หรือการใส่วิดีโอ (Video)  และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ Social Network ยังมี
เครื่องมือสำคัญในการสร้างจำนวนเพ่ือนให้มากขึ้น คือ ในส่วนของ Invite Friend และ Find Friend 
รวมถึงการสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือนอีกด้วย อาจอยู่ในรูปแบบของเกม หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ 
รวมถึงสามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นได ้

Media Sharing เป็นเว็บไซด์ที่เปิดโอกาสให้สามารถอัพโหลดรูปหรือวิดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กับ
ครอบครัว เพ่ือน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทุ่มเทในการสร้างหนังโฆษณาที่
มีต้นทุนสูง อาจใช้แค่กล้องดิจิตอลธรรมดา หรือโทรศัพท์มือถือ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอนำ
ขึ้นเว็บไซด์ประเภท Media Sharing อย่าง YouTube หรืออาจจะถ่ายรูปแล้วนำขึ้นสู่เว็บไซต์อย่าง 
Flickr 

Social News and Bookmarking  เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใน 
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทำการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วย
กลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้นเปิด
โอกาสให้สามารถทำ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่สามารถทำผ่านออนไลน์ และเนื้อหาที่ทำ Bookmark ไว้นั้นสามารถที่จะ
แบ่งปันให้คนอ่ืน ๆได้ด้วย 

Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสถานที่ที่ให้คนเข้ามา
พูดคุยในหัวข้อที่สนใจ อาจเป็นเรื่องเพลง หนัง การเมือง การเงินการลงทุน กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ 
และอ่ืน ๆอีกมากมาย ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนะนำสินค้า
หรือบริการต่าง ๆ เว็บไซต์ประเภทฟอร์ม อาจเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจ
เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ 
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สำหรับคำว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” Boyd และ Ellisson (Boyd & Ellisson, 2008 
หน้า 211 อ้างถึงในอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2558, น. 6) ระบุว่าเป็นบริการออนไลน์ที่มีคุณสมบัติ  
3 ประการ คือ 1) อนุญาตให้บุคคลสามารถสร้างตัวตนสาธารณะ (Public Profile) หรือตัวตนกึ่ง
สาธารณะ (Semi-public Profile) ที่มีการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวไว้ตามขอบเขตที่เว็บไซด์
กำหนด 3) สามารถเข้าชมข้อมูลหรือปิดกั้นข้อมูลของตัวตนอื่นในเว็บไซด์ได้  ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำ
ให้การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการสร้างสังคม สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
เกิดการรวมกลุ่มตามความสนใจ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพบปะกันในโลกจริง หรืออธิบายได้ว่า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างเท่าเทียมกัน แบบการ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนข่าวสาร
กันไปมาทั้งโดยตรงและแบบเป็นส่วนตัว จึงเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สร้าง
กลุ่มท่ีมีความชอบเหมือนกัน (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2558, น. 7)  

นอกจากนั้นยังมีการจำแนกประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามวัตถุประสงค์หลักของ
การเข้าใช้งานและคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่มีร่วมกันไว้ได้อย่างน่าสนใจไว้ 7 ประเภท  ดังนี้ (ระวิ 
แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556)  

1) การสร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ใช้
สําหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพ้ืนที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์และสามารถเผยแพร่เรื่องราวของ
ตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีกท้ังเป็นเว็บที่เน้นการ
หาเพ่ือนใหม่ หรือการค้นหาเพ่ือนเก่า  และการเขียนบทความได้อย่างเสรี ซึ่งนํามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ
ได้แก่  

(1) Blog บล็อก เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของ Weblog ซึ่งมาจากคําว่า “Web” รวมกับ 
คําว่า “Log” ที่เป็นเสมือนบันทึกหรือรายละเอียดข้อมูลที่เก็บไว้ ดังนั้นบล็อกจึงเป็นโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บที่่ใช้เก็บบันทึกเรื่องราวที่เขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
โดยทั่วไปจะมีผู้ทำหน้าที่หลักที่เรียนกว่า “Blogger” ซึ่งจะเขียนบันทึกหรือเล่าเหตุการณ์ที่อยากให้
คนอ่านได้รับรู้หรือเป็นการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เข้าไปในบล็อกนั้น  

(2) ไมโครบล็อก (Micro Blog)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลักษณะเด่น  
โดยการให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความจํานวนสั้น ๆ ผ่านเว็บผู้ให้บริการ และสามารถกําหนดให้ส่งข้อความ  
นั้น ๆ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่่ได้เช่น Twitter  

2) การสร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้
เป็นสังคมสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได้จาก
ทั่วทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพ้ืนที่เสมือนเป็นแกลเลอรี่ (Gallery) ที่ใช้จัดโชว์ผลงานของ
ตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง มีจุดประสงค์หลักเพ่ือแชร์เนื้อหาระหว่าง  ผู้ใช้เว็บที่ฝากหรือ
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แบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี้เน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็น  มัลติมีเดีย ซึ่งผู้ให้บริการ
เครือข่ ายสั งคมออน ไลน์ ป ระเภทนี้ ได้ แก่  YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ 
Slideshare เป็นต้น  

3) ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำหน้าที่เก็บ
สิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้างที่คั่นหนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คั่นไว้ในเครื่องคนเดียวสามารถนำมาเก็บไว้บนเว็บไซต์  เพ่ือจะได้แบ่งปัน
ให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และ
นอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพ่ือให้คะแนนกับที่คั่นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่
นิยม ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ
Reddit เป็นต้น  

4) เวทีทํางานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ต้องการ
ความคิด ความรู้และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่ เป็นผู้มีความรู้  เพ่ือให้ความรู้ที่ได้ออกมามีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาในที่สุด มักจะเป็นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนเองรูู้้และทํา
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในลักษณะเวทีทํางานร่วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น  

5) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ มีลักษณะ
เป็นเกมออนไลน์ (Online Games) ซึ่งเป็นเว็บที่นิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้เป็นจำนวน
มาก มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมที่ผู้ใช้สามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นเกม 3 มิติที่ผู้ใช้
นําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้เสมือนโลก
ความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกกับผู้เล่นที่ชอบในแบบเดียวกัน และยังกราฟิกท่ีสวยงามดึงดูดความ
สนใจและมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เล่นรู้สึกบันเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya 
และ World of Warcraft เป็นต้น  

6) เครือข่ายเพ่ือการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพ่ือการทำงาน โดยการเผยแพร่ประวัติผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้อ่ืน นอกจากนี้
บริษัทที่ต้องการคนมาร่วมงาน สามารถเข้ามาหาประวัติของผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้ ผู้
ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linkedin เป็นต้น  

7) เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรง ทําให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและตรงถึงผู้ใช้ทันที ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ได้แก่ Skype และ
BitTorrent เป็นต้น 
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 จึงสามารถสรุปคำจำกัดความของ สื่อสังคมออนไลน์ได้ว่า  เป็นรูปแบบการสื่อสารที่อยู่
ภายใต้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  เป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้โดยไม่ต้องพบปะตัวตนกัน
จริง ๆ แต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร  เปรียบเสมือนกลุ่มสังคม
บนโลกอินเทอร์เน็ต  ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสารต่าง ๆซึ่งกัน และกันในทุก ๆด้านทั้งด้านบันเทิง วิ ชาการ 
การประกอบธุรกิจต่าง ๆได้โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดย “สื่อสังคมออนไลน์” เป็นเรื่องของ
เครื่องมือการสื่อสาร ขณะที่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์”เป็นเรื่องของแนวทางการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) พินเทอเรสท์ (Pinterest) ถือเป็นเว็บไซด์ที่เป็นได้ทั้งสื่อ
สังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารได้และยังสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานได้ด้วยเหมือนกัน ในขณะที่ยูทูบ (Youtube) เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์
เท่านั้น เนื่องจากใช้เผยแพร่ข้อมูลวิดีโอ ไม่ได้เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนโลกออนไลน์ 
(อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2558, น. 7)  
  สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์มาศึกษาโดยเน้นไปที่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาบริโภคข่าวสารด้วยสื่อใหม่บน
สื่อออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจาก
ที่ไหนและเมื่อใดก็ได้  และสื่อออนไลน์ยังช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน (Interactive Communicaton) เช่น การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกันไปมาได้ การ
ตั้งกระทู้ หรือแม้แต่การสร้างเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ได้เอง โดยเครือข่ายสังคม (Social Media) ที่
ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของผู้ประกาศข่าว  ได้แก่  Facebook และ
Twitter  ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมของคนไทยในการบริโภคข่าวสาร (คณิศภัททิ์ 
ศรีวชิรศาสตริน, 2559, น. 31-38) 

เฟซบุ๊ก (Facebook) 
เฟซบุ๊ ก  (Facebook) เป็นบริการหนึ่ งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทำให้ผู้ ใช้สามารถ

ติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมใด ๆกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอ่ืน ๆได้  อาทิ การโพสต์ประเด็นในเรื่องที่สนใจ 
โพสต์รูปภาพหรือคลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก คุยกันแบบสดๆหรือแชท การเล่นเกมส์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และยังมีอ่ืน ๆอีกมากมายจากการผ่านแอปพลิเคชันเสริม และยังมีการพัฒนาเพ่ิมเติมอยู่
เรื่อยๆ ในเฟซบุ๊กผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม “เพ่ือน” (Friend) ได้โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
โดยมักเริ่มต้นจากความสัมพันธ์กันในชีวิตจริง และผู้ใช้งานสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนให้
เพ่ือนรับรู้ได้ เฟซบุ๊กจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนรู้จักกัน และคนที่เรา
ต้องการรู้จัก โดยทลายข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในความจริงที่อาจเกิดความยากลำบากในการ
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พบปะสนทนากันในชีวิตจริง  ทำให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมของคนอย่างมาก โดยเฟซบุ๊กมีบริการสำคัญๆ ที่
นิยมใช้กัน ได้แก่ (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2558, น. 14)  
  โพรไฟล์ (Profile)  หลังจากสมัครบัญชีเข้าใช้งาน เราจะสามารถสร้างหน้าข้อมูล
ตัวตนในเว็บของตัวเองได้ โดยระบุประวัติส่วนตัว การศึกษา การงาน และความสนใจต่าง ๆได้       
เฟซบุ๊กไม่ได้จำกัดบัญชีการใช้งาน และไม่ต้องกำหนดตัวตนที่ตรงกับในชีวิตจริงก็ได้ ดังนั้นผู้ใช้งานจึง
อาจมีได้หลายโปรไฟล์ และสร้างตัวตนใหม่บนโลกออนไลน์ได้ 
  เพ่ือน (Friend) ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับผู้ใช้งานรายอื่นเป็นเพ่ือนได้ โดยการ “เพ่ิม
เพ่ือน” (Add Friend)  ทำให้เราสามารถเห็นข้อมูล ข้อความ และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ 
  สเตตัส (Status) ผู้ใช้งานสามารถลงข้อมูล ข้อความ ภาพ หรือวิดีโอต่างๆ โดยการ
โพสต์ (Post) เพ่ือให้เพ่ือนรับรู้หรือแบ่งปัน (Share) ได้ และแสดงความคิดเห็นในโพสต์ตอบกลับ    
กันได้  
  ไทม์ไลน์ (Timeline) เป็นหน้าโฮมเพจของผู้ใช้งาน โดยจะมีข้อมูลสเตตัสต่าง ๆทั้ง
ของเพ่ือน กลุ่ม และแฟนเพจที่ผู้ใช้งานเลือกรับข่าวสารขึ้นมาให้ผู้ใช้งานเห็นอย่างต่อเนื่อง (Feed) 
  ข้อความ (Message)  เป็นการบริการที่มีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ส่งข้อความถึงกัน
โดยตรงแบบส่วนตัว พูดคุยกันสองต่อสองหรือเป็บแบบกลุ่มย่อยระหว่างผู้สนทนา โดยไม่ปรากฏใน
หน้าไทม์ไลน์ 
  แฟนเพจ (Fanpage) ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชีในการสร้างแฟนเพจนำเสนอข้อมูล 
ความคิด หรือสิ่งที่ตนเองสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆให้กับผู้ใช้งาน
คนอ่ืน ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพ่ือนกันในเฟซบุ๊ก ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจนั้น
โดยการกด “ถูกใจ” (Like) เพ่ือให้สเตตัสของแฟนเพจนั้นขึ้นเห็นในหน้าไทม์ไลน์ของเรา 
  กลุ่ม (Group) เป็นการสร้างพ้ืนที่สำหรับผู้ใช้งานที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่ง
เดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพ่ือนกันในเฟซบุ๊ก จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าแฟนเพจ และต้อง
ได้รับความยินยอมจากกลุ่มจึงจะสามารถสนทนากันได้ ต่างจากแฟนเพจที่ผู้เริ่มหัวข้อสนทนาจะเป็น
ผู้ดูแลในแฟนเพจเท่านั้น 
 

ทวิตเตอร์ (Twitter) 
ทวิตเตอร์ (Twitter)   เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก  (Micro-

blogs)   ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความยาวได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร โดยเรียกการส่งข้อความว่า ทวีต 
(Tweet) ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้อง สอดคล้องกับโลโก้ของทวิตเตอร์ที่เป็นรูปนก เช่น ส่งว่าเรากำลังจะ
ทำอะไร เป็นประโยคสั้นๆไปเรื่อยๆเมื่อเรามีเวลา และเมื่อกลับมาอ่าน ข้อความทั้งหมดก็จะสามารถ
ประติดประต่อกันและบอกเรื่องราวต่าง ๆว่าวันๆหนึ่งเราได้ทำอะไรไปบ้าง ซึ่งสะดวกกว่าการเขียน
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บล็อกยาว ๆทั้งวัน เป็นการช่วยลดปัญหาสำหรับคนที่ไม่ชอบเขียนบล็อกยาวๆ และเราสามารถ
ติดตาม (Follow) คนอ่ืน ๆ พร้อม ๆกันทีละหลายคน เพ่ือสามารถทราบว่าเค้าเหล่านั้นกำลังทำอะไร
อยู่ โดยที่ผู้ชมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือผู้ติดตาม ดังนั้นทวิตเตอร์จึงมีความง่ายต่อการใช้งาน และ
เหมาะแก่การนำเสนอข่าวสารและข้อมูลสู่สาธารณชน ทำให้มีผู้ประกาศข่าวและบุคคลที่มีชื่อเสียง
นิยมใช้งานทวิตเตอร์เพื่อเป็นสื่อในการรายงานข่าวสาร ข้อมูลต่างๆที่กำลังเป็นกระแสและได้รับความ
สนใจ โดยทวิตเตอร์มีบริการที่นิยมใช้กัน ดังนี้ (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2558, น. 15-17)  

โพรไฟล์ (Profile)  หลังจากสมัครบัญชีเข้าใช้งาน เราจะสามารถสร้างหน้าข้อมูล 
ตัวตนในเว็บของตัวเองได้ โดยระบุข้อมูลส่วนตัวและความสนใจต่าง ๆได้ และไม่ต้องกำหนดตัวตนที่
ตรงกับในชีวิตจริงก็ได้ แต่หากผู้ใช้งานต้องการให้ผู้ อ่ืนทราบว่าตนเป็นตัวจริงกับในทวิตเตอร์ ก็
สามารถให้ระบบยืนยันตัวตน (Activate) ให้ได้ โดยจะแสดงเครื่องหมายถูกในวงกลมสีฟ้าต่อข้าง
หลังจากชื่อ   
  ทวีต (Tweet) ผู้ใช้งานสามารถลงข้อมูล ข้อความ ภาพ หรือวิดีโอต่าง ๆ โดยการ
โพสต์แต่ละครั้งไม่เกิน 140 ตัวอักษร กี่ครั้งก็ได้ และจะไปปรากฏในหน้าไทม์ไลน์ของผู้ติดตาม แต่ถ้า
ผู้ทวีตไมไ่ด้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ผู้ที่ไม่ได้ติดตามก็สามารถเข้าทวีตนั้นได้เช่นกัน 
  รีทวีต (Retweet) ใช้เพ่ือต้องการส่งต่อหรือแบ่งปันทวีตจากผู้ใช้งานรายอ่ืนที่
น่าสนใจให้กับผู้ติดตามของเราได้รับทราบ 

ไทม์ไลน์ (Timeline) เป็นหน้าโฮมเพจของผู้ใช้งาน โดยจะมีข้อมูลทวีตของผู้ใช้งาน 
ทีเ่ราติดตามอยู่ (Following)  และแสดงตามเวลาแบบเรียลไทม์โดยเริ่มต้นจากทวีตล่าสุด 
  การติดตามและผู้ติดตาม (Following and Followers)  เป็นรายชื่อผู้ใช้งานที่
เจ้าของโปรไฟล์ติดตามอยู่ (Follow) เพ่ือให้ข้อมูลทวีตของผู้นั้นมาขึ้นแสดงหน้าไทม์ไลน์ และ
ผู้ติดตาม (Follower) คือ ผู้ใช้งานรายอ่ืนที่กดติดตามเจ้าของโปรไฟล์นั้นเพ่ือให้ทวีตไปขึ้นแสดงใน
หน้าไทม์ไลน์ของเขาที่เป็นผู้กดติดตาม 
  แท็ก (Tag) เป็นการที่ผู้ใช้งานใส่เครื่องหมาย # หน้าข้อความ เพ่ือสื่อว่ากำลัง
กล่าวถึงเรื่องอะไร ข้อความที่มีการใส่แท็กจะมีการจัดอันดับผู้กล่าวถึงมากที่สุดทำให้สามารถทราบได้
ว่าเรื่องใดเป็นที่นิยมสูงสุด และเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
  ข้อความส่วนตัว (Direct Messages)  เป็นการบริการที่มีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ส่ง
ข้อความถึงกันโดยตรงแบบส่วนตัว โดยไม่ปรากฏในหน้าไทม์ไลน์ของกันและกัน 

โดยในปัจจุบันทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในการ
บริโภคข่าวสาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆทั้งแง่บวกและแง่ลบผ่านช่องทางต่าง ๆเหล่านี้กัน
อย่างแพร่หลาย จนทำให้บุคคลทั่วไป นักการตลาด นักวิชาการ องค์กร รวมถึงสำนักข่าวจากสื่อต่าง 
ๆ ต่างก็เพ่ิมช่องทางของตนทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการ
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แพร่กระจายของข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  จนทำให้เกิดเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) ในเครือข่ายสังคมเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคสื่อและสังคมในวง
กว้าง และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ของผู้ประกาศข่าวที่เป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer) ทางสื่อออนไลน์ เพ่ือศึกษาเทคนิค วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าว ข้อมูล 
ความรู้ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์การได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมาก
ทางสื่อออนไลน์  รวมทั้งการนำแนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) มาใช้เพ่ือศึกษา
ทักษะ วิธีการทำงานและการนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวที่ต้องทำงานโดยใช้สื่อดั้งเดิมและมีการใช้
สื่อใหม่มาผนวกในการทำงาน รวมถึงศึกษาการต่อยอดในการสื่อสารสู่บทบาทของผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดในสื่อออนไลน์ 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media Influencer) 
 
 ในยุคของสื่อออนไลน์ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดถือว่ามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการ  
กระจายข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนอีกด้วย เพราะเป็น
บุคคลที่มีกลุ่มผู้ติดตามให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจและให้ความสนใจและพร้อมที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ที่ส่งมาจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงตรา
สินค้าและบริการจึงได้ชักชวนให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
เข้ามาช่วยเผยแพร่ข้อมูลและให้เกิดกระแสการบอกต่อ ผู้ติดตามส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความชอบ
ในสิ่งเดียวกัน และต้องการทราบข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหว การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆจากผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ และเกิดการแชร์ บอกต่อ ทำให้ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ แพร่กระจายไป
ในวงกว้างและส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มผู้ติดตามได้   ซึ่งมี
ความเห็นในทางเดียวกันกับณัฏฐา อุ๋ยมานะชัย (2556) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความ
เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล เพราะเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลจากผู้บริโภคด้วย
กันเอง (Peer to Peer) หรือจากผู้ เชี่ยวชาญ (Expert to Peer) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าตน 
และคิดว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่การโฆษณา จึงยินดีที่จะเปิดรับโดยปราศจากอคติ  

เมื่อสื่อสังคมเปิดพ้ืนที่ให้ผู้บริโภคสื่อสารกันได้ และมีการสื่อสารภายในกลุ่มผู้บริโภคด้วยกัน
มากขึ้น ผู้บริโภคที่มีข้อมูลจริงทั้งท่ีเกิดจากการเรียนรู้จนเชี่ยวชาญหรือเกิดจากประสบการณ์ตรง จะมี
การเสนอข้อมูลบางอย่างอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมดังกล่าว จนเกิดความเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภค และ
เกิดเข้ามาติดตามมากข้ึน จนสามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้คล้อยตามได้ ซึ่งเรียกว่า ผู้ทรงอิทธิพลทาง
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ความคิด หรือ Influencer (Dahan, 2016 อ้างถึงในกิติยา สุริวรรณ, พิชามน พวงสุวรรณ, และอุรพี 
จุลิมาศาสตร์, 2559)  

นอกจากนั้น กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge (กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge, 
2550) ระบุว่า กลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในการสื่อสาร
การตลาดทั้งในบริบทออฟไลน์และออนไลน์ มีคุณลักษณะที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนรับรู้และคล้อย
ตามได้ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มดารานักแสดง (Actor, Actress) เป็นกลุ่มที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งโดย
ส่วนมากจะมีภาพลักษณ์จากในละครหรือภาพยนตร์ที่ตนแสดงติดมา  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักร้อง (Singer) ในกลุ่มนี้มีที่มาที่ต่างกันเช่น มาจากเวทีการประกวด มาจาก 
การที่วงดนตรีเปิดตัวด้วยแนวเพลงสายร็อก ภาพลักษณ์ของกลุ่มนี้มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนว 
เพลงที่ร้องรวมไปถึงค่ายเพลงที่สังกัด 

กลุ่ มที่  3 กลุ่มดารา นักร้อง นั กแสดง (Singer-Actor, Actress) คือบุคคลที่ ประสบ
ความสำเร็จมากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบันก็คือการเป็นนักร้องและนักแสดงควบคู่กัน 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักกีฬา (Sport Figure) คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านกีฬา ซึ่งมักมี
ภาพ ลักษณ์ไปในทางของกายภาพ ร่างกายที่กำยำแข็งแรง หรือรูปลักษณ์ที่ดูเป็นคนดูแลตัวเอง รัก
สุขภาพ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มพิธีกร (News Anchor & MC) บุคคลกลุ่มนี้มีชื่อเสียงจากการทำงาน และ  
ปรากฏตัวบนหน้าจอ จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่น พิธีกรรายการต่าง ๆ ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น 
ภาพลักษณ์ดูมีความรู้ มีความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มที่  6 นางงาม (Beauty) บุคคลกลุ่มนี้ เป็นที่รู้จักจากการผ่านเวทีประกวดต่าง ๆ 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูง (High-So) เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความสนใจด้วยปัจจัย 

หลายอย่าง เช่น หน้าตา ฐานะ รวมไปถึงสถานะทางสังคม 
ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ จึงหมายถึง การใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อออนไลน์ ในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆขององค์กร หน่วยงาน หรือสินค้าและบริการออกไปในวงกว้าง และยังมี
การแบ่งประเภทของบุคคลที่นักการตลาดเลือกใช้เป็นผู้ทรงอิทธิพลไว้ เพ่ิมเติม ดังนี้ (เสรี วงศ์มณฑา, 
2542) ประเภทแรกคือ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Celebrities) โดยกลุ่มคน
ประเภทนี้จะมีอำนาจดึงดูดใจ โน้มน้าวใจ ให้ผู้บริโภคคล้อยตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมได้โดยง่าย 
เช่น ดารานักแสดง บุคคลชั้นสูงในสังคม นักกีฬา เป็นต้น และหากบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น ๆ ก็จะยิ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากนั้นยังมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับเรื่องราวนั้น ๆ 
และมีอิทธิพลมากพอในการโน้มน้าวใจผู้บริโภค (Expertise) เช่น นายแพทย์ นักร้อง พิธีกร ให้เหมาะ



 40 

กับกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาสารนั้น ๆ หรืออาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ(Authorities) ที่เป็นนักวิชาการ หรือ
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆโดยเฉพาะ และหากให้กลุ่มผู้ติดตามมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดของตนกับความคิดของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นด้วยแล้ว ยิ่ง
จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความมีส่วนร่วม และทำให้เกิดความเชื่อถือและมีพฤติกรรมคล้อยตามผู้ทรง
อิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน หรือในบางกรณีอาจใช้บุคคลธรรมดาที่มีอิทธิพลพอที่จะทำให้
ผู้ติดตาม (Follower) รู้สึกเชื่อถือและคล้อยตามได้โดยอาจแบ่งผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลทั่วไปได้ 3 ประเภท ดังนี้ (สมคิด เอนกทวีพล และภัชภิชา ฤกษ์สิรินุกูล, 2556) 

1) บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วถ่ายทอดและแบ่งปันเรื่องราวที่ตนเอง
สนใจ จนกระทั่งอิทธิพลกับผู้อ่ืน (Amateur Reviewer) เช่น บล็อกเกอร์  

2) การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน   (User 
Group) โดยมักใช้เว็บบอร์ด หรือสร้างกลุ่มทางเฟซบุ๊กเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น เช่น เว็บ
บอร์ด BMW Society เป็นต้น 

3) กลุ่มลูกค้าที่มีทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าหรือบริการแล้วใช้พ้ืนที่ในสังคมออนไลน์เพ่ือ
ระบายความคับข้องใจของตนเพ่ือตักเตือนหรือเป็นวิทยาทานให้กับผู้บริโภครายอ่ืน ๆ (Customer 
Complaint) 

นอกจากนั้นเว็บไซด์ Klout (n.d.) อ้างถึงในณัฏฐา อุ๋ยมานะชัย (2556) ได้แบ่งเกณฑ์ในการ
วัดความมีอิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลในสังคมออนไลน์ออกเป็น  3 ประเด็น ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพลที่มี
จำนวนคนที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกับผู้ทรงอิทธิพลมากน้อยเพียงใด (True 
reach) ความคิดเห็นที่ผู้ทรงอิทธิพลเสนอมีการนำไปพูดคุยต่อในสังคมวงกว้างมากน้อยเพียงใด 
(Amplification) และปัจจัยในด้านของความถ่ีในการนำเสนอข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลกับบุคคลอื่น
มีมากน้อยเพียงใด (Network Impact)  

ผู้ทรงอิทธิพลจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่งมีความต้องการใน
การปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับคนในสังคมส่วนใหญ่และเกิดการยอมรับ ผู้ทรงอิทธิพลจึงมีหน้าที่จูงใจให้
ผู้ติดตามคล้อยตาม และเกิดกระแสการบอกต่อ โดยลักษณะของผู้ทรงอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพในการ
สร้างกระแสบอกต่อมักมีองค์ประกอบดังนี้ กล่าวคือ ควรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น  ๆเป็นอย่างดี 
ผู้ติดตามจะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อใจ  ดังนั้นผู้ทรงอิทธิพลต้องระวังในเนื้อหาที่นำเสนอ ต้องไม่รู้สึก
ว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกยัดเยียดหรือเป็นการโฆษณา เพราะจะเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือลงไปในทันที 
ผู้มีอิทธิพลควรสร้างเนื้อหาให้เสมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังของคนที่ปรารถนาดีต่อกันและกัน (สมคิด 
เอนกทวีพล และภัชภิชา ฤกษ์สิรินุกูล, 2556) 

ทั้งนี้จำนวนสมาชิกที่ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลไม่ได้ยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพของผู้ทรง
อิทธิพลนั้น หากสมาชิกเหล่านั้นไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ควรให้ความสำคัญกับการขยายความต่อ
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ของการแสดงความคิดเห็นที่ผู้ทรงอิทธิพลนำเสนอ  (Amplification) และความถี่ที่ผู้ทรงอิทธิพล
นำเสนอข้อมูลและโต้ตอบข้อมูลกับบุคคลอ่ืน (Network Impact)  

โดยรัฐญา มหาสมุทร (2559) ได้สรุปข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม ไว้ดังนี้ 

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มักเขียนหรือใช้คำพูดในการนำเสนอที่เป็นสไตล์ของตนเอง โดย
ที่สปอนเซอร์ไม่สามารถบังคับให้เขียนสรรพคุณเกินจริงจากที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้ทดลอง
ใช้สินค้าได้และในบทความมักจะมีการระบุชัดเจนว่าบทความนี้หรือรีวิวสินค้านี้มีสปอนเซอร์สนับสนุน
หรือได้รับเชิญให้ไปทดลองสินค้าเพ่ือการโฆษณา ซึ่งการระบุให้ชัดเจนแบบนี้ส่งผลให้กลุ่มผู้ติดตาม
ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจ และยังคงสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ได้อยู่ เนื่องจากมีความชัดเจนให้กับกลุ่มผู้ติดตาม ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มักเป็นบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ติดตาม รวมไปถึงข้อมูลที่
นำเสนอนั้นมีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งช่องทางหลักในการติดตามนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็น Facebook 
เพราะเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานอยู่เป็นประจำ การเลือกติดตามผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น  
กลุ่มผู้ติดตามมักเลือกติดตามคนที่นำเสนอเนื้อหาอย่างจริงใจ มีการอธิบายเนื้อเรื่องอย่างละเอียด 
น่าสนใจ และสามารถจับต้องได้  

รูปแบบในการนำเสนอข้อมูลของผู้มีอิทธิพลที่ทางกลุ่มผู้ติดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เนื่องจากรูปภาพสร้า งแรงดึงดูดและดู
น่าสนใจกว่า ผู้ติดตามที่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จัดขึ้น เช่น การ 
ร่วมเล่นเกมส์เพ่ือชิงรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หรือร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น มี
ความเห็นว่า การที่มีกิจกรรมร่วมกันหรือมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ติดตามกับตัวผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้มีความใกล้ชิดสนิท
สนมกันมากยิ่งขึ้น เหมือนได้พูดคุยกับเพ่ือนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อใจและ
ไว้วางใจในตัวผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้และ ผู้ติดตามที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์มากนัก แค่ต้องการติดตามข่าวสารใหม่ๆ หรือเข้ามาหาข้อมูลสนับสนุนความคิด ก็กล่าวว่า ผู้
ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเลือกรับข่าวสารได้เช่นกัน 

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มักนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสแรงหรือเป็นเรื่องราวที่ใหม่ และ
คนให้ความสนใจ และหลังจากนั้นจะเริ่มเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผู้ติดตามซึ่งจะแชร์ข้อมูล
ต่อกันไป สื่อออนไลน์หลักที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เลือกใช้อย่าง Facebook ที่มีกลุ่มผู้ติดตาม
อยู่เป็นจำนวนมาก และด้วยเนื้อหาที่มีความดึงดูดความสนใจ สามารถทำให้กลุ่มผู้ติดตามเกิดความ
คล้อยตาม  



 42 

กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตามโดยเลือกใช้
สื่อออนไลน์หลากหลายชนิด เพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอและให้กลุ่มผู้ติดตามได้เลือกช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสมกับตนเองได้มากขึ้น  

ขั้นตอนการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น จะเลือกช่องทางการสื่อสารที่ เข้าถึง
กลุ่มผู้ติดตามมากที่สุด โดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ  แบบจำลองการสื่อสารจึงเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ซึ่งจะมีการจัดทำข้อมูลก่อนที่จะเลือกช่องทางการสื่อสาร  

การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่มีการเลือกช่องทางการสื่อสารให้
เหมาะสมและจัดทำเนื้อหาให้น่าสนใจ ทำให้เกิดการบอกต่อของกลุ่มผู้ติดตาม ทำให้ไม่ต้องใช้
งบประมาณมาก เพียงแค่สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์หนึ่งคนมีการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าหนึ่งชนิดในการสร้างสรรค์
ผลงานออกมา ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ติดตามนั่นเอง ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอจะ
นำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าง YouTube เรียกได้ว่าครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
ผู้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในรูปแบบไหนก็ตาม 

อาจสรุปได้ว่า การที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจกลุ่มผู้ติด 
ตามได้นั้นเป็นเพราะการเข้าใจในความต้องการของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถสร้าง Trust และ Creditability ให้กับกลุ่ม
ผู้ติดตามได้  การนำเสนอเนื้อหาจึงมีความน่าสนใจและมีข้อมูลที่ครบถ้วน รวมไปถึงการมี
ประสบการณ์จริงในตัวสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และกลุ่มผู้ติดตาม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจ
ของผู้บริโภคได้นั่นเองกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นมักจะมีเครือข่ายของตนเองอยู่แล้วและยัง
สามารถสร้างกระแสให้เกิดการบอกต่อได้อีกด้วย 

การสร้างสรรค์เรื่องราวของเนื้อหาหรือวิธีการที่จะใช้ผู้ทรงอิทธิพลส่งสารไปยังผู้บริโภค  
เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลเป็นบุคคลที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเนื้อหาสารที่
เผยแพร่ด้วย ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคม เยาวชน หรือเกิดความเสื่อมเสียต่อ 
วัฒนธรรมของชาติหรือไม่ แม้ว่าผู้ทรงอิทธิพลจะสามารถสร้างอำนาจให้เกิดต่อผู้ติดตามได้มาก
เพียงใด แต่หากเนื้อหาไม่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณค่า การกระจายของข่าวสารนั้นก็อาจไม่ได้รับ
ประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ (ณัฏฐา อุ๋ยมานะชัย, 2556) 

นับเป็นเครื่องมือสำคัญของนักการตลาด การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ในการใช้ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer) ในการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน องค์กร 
สินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ การยอมรับ การตัดสินใจ เกิดพฤติกรรม และรู้สึก
ผูกพันกับแบรนด์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิธีการสื่อสารเพ่ือนำเสนอคอนเทนต์ของผู้ประกาศ
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ข่าวในการเพ่ิมบทบาทหรือผันตัวมาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยนำทฤษฎีผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิดมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

2.5  จริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม  และความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสาร 

 
 จริยธรรม (ethics) มาจากคำภาษากรีกว่า ethos หมายถึงบุคลิกภาพ หรือสิ่งที่คนดี
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือจะได้มีบุคลิกภาพที่ดี แต่โดยทั่วไปแล้ว จริยธรรมจะมีพ้ืนฐานทางด้านปรัชญา
ที่ว่าด้วยการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะเลือกระหว่างความดี กับ ความชั่ว  เป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจาก
ส่วนสมอง พฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมหรือปรัชญา เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่พึงปฏิบัติต่อสังคม
หรือต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำเพ่ือให้โลกนี้ดีขึ้น จริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติ
ซึ่งใครจะนำไปประพฤติหรือไม่ประพฤติตามก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายที่ ใครไม่ประพฤติตามก็จะ
ถูกลงโทษ (ดรุณี หิรัญรักษ์ และคณะ, 2558) 

จึงอาจกล่าวได้ว่า “จริยธรรมของสื่อมวลชน” หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่มี
ความเหมาะสมกับบุคคลที่ทำงานด้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์กับสาธารณะชนควรปฏิบัติตามเพ่ือ
ความสุข สงบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

อาชีพผู้ประกาศข่าว ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีการสื่อสารกับมวลชน จึงต้องยึดหลักการทำงาน
โดยมีจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นกรอบในการสร้างสรรค์งาน เพราะหากผู้ประกาศข่าวทำงานของตน
โดยไร้จริยธรรม อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
การบัญญัติจริยธรรมเฉพาะในการเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างชัดเจน แต่จริยธรรมสำคัญสองประเด็นที่ผู้
ประกาศข่าวทุกคนควรตระหนักในการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดี คือ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557) ซึ่งเป็น
จริยธรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพ.ศ. 
2541 (สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2550 น.436) และข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553 (สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2553) 

หากจะพิจารณาหลักการทำงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์  ที่มีคนในสื่อทำงานอยู่มากมาย
หลายตำแหน่ง รวมถึงผู้ประกาศข่าว ก็มีการยึดหลักการทำงานอย่างมีจริยธรรม เช่น สถานีวิทยุบีบีซี
มีหลักการทำงานที่เน้นความถูกต้อง และคำนึงถึงผู้ฟังที่หลากหลาย จึงมุ่งทำรายการให้มีประโยชน์
และเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมรายการแสดงความคิดเห็น รวมถึงเน้น



 44 

ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ การเคารพในความ
เป็นส่วนตัว การเคารพในรสนิยมที่ดีและความประพฤติที่ดี  การหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม และการปราศจากอิทธิพลของการค้า (สถานีวิทยุบีบีซี
แผนกภาษาไทย , 2544 น.35-37 อ้างถึงในภัทธีรา สารากรบริรักษ์ , 2557) สอดคล้องกับ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ระบุข้อบังคับด้านจริยธรรมและวิชาชีพของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไว้อ
ย่างชัดเจนว่า “เน้นความสำคัญกับความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ตลอดจนความ
เป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน” และครอบคลุมถึงการเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า  
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ม.ป.ป. อ้างถึงในภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557)   
 ความสำคัญของจรรยาบรรณสื่อมวลชน (วีรยุทธ ลิ่มสืบเชื้อ, 2559, น. 8) 
 1) จรรยาบรรณของสื่อมวลชน มีความสำคัญต่อวงการนักสื่อสารมวลชน ประชาชนและ
สังคม 
 2) เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติของสื่อมวลชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3) นักสื่อสารมวลชนได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติ และได้รับความศรัทธาจากประชาชน 
 4) ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความภาคภูมิใจ สร้างแรงจูงใจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5) เป็นเกราะป้องกันเสรีภาพของสื่อมวลชน 
 6) เป็นหลักประกันให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของวิชาชีพสื่อมวลชน 
 7) รักษาสิทธิและประโยชน์ของประชาชนในเรื่อง สิทธิที่ควรจะรู้ (Right to Know) และสิทธิ
ที่จะรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็น (Right to Access) 
 8) เป็นหลักพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือสร้างสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชน  จึงถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับดูแล   
พฤติกรรมของสื่อมวลชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่สมาคมวิชาชีพสื่อได้บัญญัติไว้ เพ่ือให้สื่อมวลชนมุ่ง
ปฏิบัติตาม เพ่ือเกิดตระหนักและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกียรติและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสูงสุด  
โดย Dennis Mcquail (Dennis Mcquail, 1994 อ้างถึงในอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และคณะ, 2553) ได้
สรุปหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้ 

1) สื่อควรยอมรับในพันธะหน้าที่ต่อสังคม 
2) พันธะหน้าที่เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยตั้งมาตรฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ความถูกต้องใน

ระดับสูงหรือระดับมืออาชีพ 
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3) ในการยอมรับและนำพันธะนี้ไปใช้ สื่อควรมีการกำกับดูแลตัวเอง ภายในกรอบของ
กฎหมาย 

4) สื่อควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง หรือความวุ่นวายของ
พลเมือง หรือต่อต้านชนกลุ่มน้อย 

5) สื่อควรเป็นนักพหุนิยม และสะท้อนความหลากหลายของสังคม และนำเสนอมุมมองที่
หลากหลาย 

6) สังคมและสาธารณะ มีสิทธิที่จะคาดหวังในมาตรฐานการแสดงออกในระดับสูง และการ
เข้าแทรกแซงควรเป็นไปเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย หรือเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ 

7) นักหนังสือพิมพ์และวิชาชีพสื่อ ควรจะอธิบายต่อสังคมเช่นเดียวกับที่อธิบายต่อนายจ้าง
และตลาด 
 ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร  ประชาชนทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นในข่าวได้อย่างเสรี  ทำให้ประชาชนมีความรู้ในการสื่อข่าวมากยิ่งขึ้น และรับข้อมูล
ข่าวสารได้ง่ายดายจากหลายแหล่ง ทำให้มีการตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับและการทำงานของสื่อได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งมีความเห็นเดียวกันกับประคุณ รุ่งธนวิชญ์ (2560) กล่าวว่า ประชาชนพลเมืองในปัจจุบันมี
ความรู้และความเข้าใจในระบบสื่อมากขึ้น พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสื่อ เป็นยุคที่
สื่อถูกตั้งคำถามทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก การสร้างคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นอีกความจำเป็นหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากการกำกับดูแลโดยกฎหมาย โดยสื่อควรยึดหลักสำคัญ 4 ประการคือ 

1) ทำหน้าที่ของสื่อในการส่งเสริมการพัฒนา โดยหลักวิชาการนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
และสื่อสาร มวลชน อธิบายบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ว่า มีหน้าที่ในการให้การศึกษา ให้ความรู้ 
ให้ข้อมูล ข่าวสาร นำเสนอความคิดเห็น โดยมีความบันเทิงเป็นหน้าที่ท้ายที่สุด  ซึ่งสื่อเองควร
ตระหนักถึงอิทธิพล ของสื่อที่มีต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของคน จึงต้องทำหน้าที่
อย่างเหมาะสม เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมารอบด้าน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน หรือแสดงความ
คิดเห็นอย่างไม่โน้มเอียงชี้นำไปสู่ความแตกแยก แตกสามัคคี หรือนำไปสู่ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
จริยธรรม เป็นต้น  

2) สื่อมวลชนควรหาความรู้ให้มาก เปิดรับความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงใหม่ๆ เพ่ือการเผยแพร่
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้นั้นสู่ประชาชนผู้รับสื่อ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ ไม่ใช่ความชำนาญเฉพาะของ
สื่อมวลชนไม่ได้ และควรยึดหลักการทำงานที่เป็นรากฐานสำคัญคือ “ความน่าเชื่อถือ” และ “ความ
เป็นมืออาชีพ” 

3) สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับคน ไม่ว่าจะเป็นการเชิญบุคคล
มาร่วมรายการ หรือการให้คนเป็นแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล ซึ่งการระมัดระวังในเรื่องการละเมิดบุคคล 
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เหล่านั้นย่อมทำให้สื่อมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึงเคารพและยึดถือความเสมอภาค เท่าเทียม และ ให้
โอกาสฝ่ายต่าง ๆ ได้ใช้พ้ืนที่ในสื่อในการนำเสนอเนื้อหาและความคิดของตัวเองอย่างสมดุล  

4) สื่อมวลชนพึงระลึกถึงความสำคัญของตนในการแสดงบทบาทให้สังคมได้รับรู้สภาพปัญหา 
ที่เป็นประเด็นร่วมและส่งผลกระทบต่อชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และโลกโดยรวม สะท้อนปัญหา สร้าง
คุณค่าต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  โดยนอกจาก
การเลือกที่จะ “รายงาน” แล้ว การเลือกจะ “ไม่รายงาน” บางครั้งก็ส่งผลกระทบ และความเสียหาย 
ผลร้ายแรงต่อสังคม ดังนั้น สื่อมวลชนจึงต้องเลือกอย่างระมัดระวัง 

ผู้ที่จะตรวจสอบการทำงานของทีวีดิจิทัล หรือสื่อต่าง ๆ ในยุคหลอมรวมนี้คือประชาชน โดย
การพัฒนาระบบการกำกับดูแลร่วมนี้ถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ 
ประชาชนอาจแสดงออกได้ทั้งการติดตามการทำงานของสื่อ การแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อเอง การ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่ การรณรงค์ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงระบบ ในภาพรวม และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะต้องให้
การสนับสนุนส่งเสริม ในขณะเดียวกันประชาชนเอง ซึ่งในยุคส ื่อหลอมรวมเป็นผู้ใช้งานที่เป็นผู้สื่อสาร
ด้วย ก็จำเป็นที่จะต้องยึดหลักสำคัญ 4 ประการดังกล่าวข้างต้นด้วย  และสิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องปรับตัว
เพ่ิมเติมนั้นไม่ เพียงแค่ทักษะการใช้สื่อเหล่านี้  แต่ เป็นความหนักแน่นในเรื่องของจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆในสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบและบทบาทการนำเสนอข่าวใน
ปัจจุบัน ทำให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่มีความ
รอบคอบเท่าที่ควร หรืออาจเป็นการกระทำที่ไร้จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและสาธารณชนโดยรวม แนวคิดจริยธรรมของสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อ
สังคมนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำมาเพ่ือประกอบการวิเคราะห์การศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวที่ถือว่า
เป็นหลักสำคัญในการทำงานของผู้ประกาศข่าวที่ควรยึดถือปฏิบัติในยุคสื่อสังคมออนไลน์ว่าในการ
เสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวที่ผันตัวมาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) นั้น ได้ยึดหลัก
แนวคิดนี้ในการนำเสนอข่าวหรือคอนเทนต์อย่างไร เพ่ือทราบถึงแนวทางในการนำเสนอข่าวที่
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ไปพร้อมกับการตระหนักถึงจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

และอีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสำคัญเกี่ยวพันกับจริยธรรมของสื่อมวลชนและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้น นั่นคือ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร  ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสาร และเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว จึงจำเป็นที่
ควรทราบถึงแนวคิดเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารประกอบควบคู่ไปด้วยกัน 
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ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร  
 

การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่สามารถสร้างการยอมรับและการติดตามจากผู้รับสารได้
นั้น สิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือของข่าวสาร หรือแหล่งสารเป็นสำคัญ โดยอาจจะเป็น
ความเชื่อถือในตัวบุคคล ตัวข่าวสาร หรือตัวสำนักข่าวก็ได้ แต่ในกรณีศึกษานี้จะเน้นไปที่ตัวบุคคล นั่น
คือ ผู้ประกาศข่าว และผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสื่อบุคคล 
 กำจร หลุยยะพงศ์ (2560) กล่าวว่า “สื่อบุคคล” คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูล 
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในทางปฏิบัติ สื่อ
บุคคลยังอาจทำหน้าที่ได้มากกว่าการเป็นแค่ตัวสื่อ โดยขยายไปสู่การเป็นผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่อ งทาง 
และผู้รับสาร 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของสื่อบุคคลที่มีความสามารถเป็นสื่อหรือตัวกลางในการสื่อสารได้ และ 
เป็นผู้ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลและสังคมยอมรับ จึงได้ยึดตามเกณฑ์ในการแยกประเภทของ
สื่อบุคคลดังต่อไปนี้ (กำจร หลุยยะพงศ,์ 2560, น. 201-203) 

1) ความรู้ความสามารถ บุคคลนั้นต้องมีความรู้ลึกรู้จริง มีความสามารถในเรื่องที่นำเสนอ 
และสามารถพัฒนาได้ ซึ่งผู้มีอิทธิพลทางความคิดถือเป็นการสื่อสารโดยใช้หลักแนวคิดการสื่อสารสอง
จังหวะ (Two step flow of information) โดยการนำข้อมูลข่าวสารจากแหล่งหนึ่งไปบอกต่อถึงผู้รับ
สารที่เป็นเครือข่ายจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆเพ่ือสามารถ
นำเสนอและแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง  

2) เกณฑ์ตามสังคมและภูมิหลัง ซึ่งหมายถึง อาชีพการงานเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และมี
ประสบการณ์ภูมิหลังที่น่าสนใจ  

3) เป็นผู้ทันสมัย (Modern man) ซึ่งความทันสมัย จะทำให้มีมุมมอง หรือความคิดใหม่ๆที่
เผยแพร่ให้แก่สังคมได้ในหลากหลายมิติ   

4) ความรู้ในการสื่อสาร คือ ความสามารถในการเป็นผู้สื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่าย อัน
จะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เกิดการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือในการถ่ายทอดข่าวสารนั้น ๆได้   

ดังนั้นความเชื่อถือในตัวบุคคล จึงสามารถสร้างได้โดยการเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคล
(empowerment) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  Melkote and Steeves (Melkote and 
Steeves, 2001 อ้างถึงในกำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 203) ที่เสนอว่า แนวคิดการพัฒนาบุคคล 
เชื่อมั่นในการเสริมพลังของคน เพ่ือสร้างความสามารถและความเท่าเทียมกันของคนในยุคกระบวน
ทัศน์ใหม่แบบทางเลือก (Alternative paradigm) ที่เชื่อว่า บุคคลมีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพที่จะพัฒนา  
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แนวคิดการพัฒนาสื่อบุคคล (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 203-210)    

ในยุคกระบวนทัศน์ใหม่แบบทางเลือก (alternative paradigm) สื่อบุคคลไม่เพียงแต่เป็น
ผู้รับข่าวสาร แต่กลายเป็นผู้มีพลังความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือการพัฒนาในประเด็น
ต่าง ๆ ได้  โดยอาศัยแนวคิด 2 ข้อประกอบกันได้แก่ 
 1) แนวคิดบทบาทหน้าที่ 
 มุ่งเน้นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของบุคคล โดยมองว่าแต่ละบุคคลมีบทบาทหน้าที่ที่จะทำให้
โครงสร้างสังคมดำรงอยู่ได้ การฝึกอบรมหรือพัฒนาสื่อบุคคลจึงต้องทำให้สื่อบุคคลได้ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร และนำไปสู่การใช้เครื่องมือการสื่อสารเพื่อบรรลุบทบาทหน้าที่
นั้นได้อย่างไร 
 2) แนวคิดสมรรถนะทางการสื่อสาร 
  สมรรถนะการสื่อสาร หรือความสามารถทางการสื่อสาร ต้องมีส่วนผสมของการมีความรู้
เรื่องการสื่อสารที่เหมาะสม การอ่าน สถานการรณ์ และต้องใช้ความรู้ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2551, 
น.326) ซึ่งสมรรถนะการสื่อสารจะแตกต่างหลากหลายกันไปตามปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละกลุ่ม และกาญจนา แก้วเทพ ยังเสนอว่า การพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารของสื่อบุคคลนั้น 
ต้องพัฒนาองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ 
  (1) ความรู้   โดยมุ่งเน้นความรู้ 3 ด้าน คือ ความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ใน
ประเด็น ความรู้เกี่ยวกับชุมชน  
  (1.1) ความรู้ด้านการสื่อสาร เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น การสื่อสาร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ใครคือผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง ผู้รับสาร 
  (1.2) ความรู้ในประเด็น หมายถึง การมีความรู้ในประเด็นที่จะสื่อสาร 
  (1.3) ความรู้เกี่ยวกับชุมชน เป็นความรู้บริบทของชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ การเมือง เป็นต้น รวมถึงต้องรู้การสื่อสารในชุมชน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ
การอ่านบริบทหรือสถานการณ์ท่ีจะสื่อสาร เพ่ือจะได้ตระหนักเมื่อสื่อสารว่าขณะนั้นกำลังสื่อสารอยู่ใน
บริบทใด 
  (2) ทักษะ  โดยพิจารณาจากความยากง่าย ได้แก่ 
  (2.1) ทักษะเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน หรือการรับฟัง การคิด การถาม 
การจดบันทึก ทักษะนี้ทำให้ผู้สื่อสารมีทั้งข้อมูลและการนำเสนอ ซึ่งควรมีทุกส่วนให้ครบเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
  (2.2) ทักษะระดับกลาง เป็นทักษะที่เริ่มนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร จำแนกเป็น 
ทักษะการเปิดรับสื่อ ทักษะการเลือกสาร ทักษะการใช้สื่อ และทักษะการวิเคราะห์ผู้รับสาร 



 49 

  (2.3) ทั กษะระดับสู งขึ้ น  ห รือทั กษะเฉพาะ เป็ นทั กษะที่ เน้ นการสื่ อสาร
เฉพาะเจาะจง เหมาะกับนักสื่อสารแต่ละแบบ ได้แก่ ทักษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ทักษะการ
จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ทักษะเกี่ยวกับการเผยแพร่ ทักษะการผลิตสื่อ ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม 
ทักษะการจัดการความขัดแย้ง และทักษะการสร้างเครือข่าย 
  (3) กลยุทธ์ คือการนำความรู้และทักษะมาใช้ในสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ยิ่งมีกลยุทธ์
มากยิ่งถือว่ามีสมรรถนะการสื่อสารในระดับสูง เพราะจะมีการนำความรู้และทักษะมาพัฒนาเป็นกล
ยุทธ์ได้หลากหลาย โดยกาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้สรุปกลยุทธ์การสื่อสาร ได้ดังต่อไปนี้ 
  (3.1) กลยุทธ์ในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
  (3.2) กลยุทธ์ในด้านการกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่หลากหลาย 

(3.3) กลยุทธ์ในด้านความหลากหลายของแบบจำลองการสื่อสาร 
(3.4) กลยุทธ์ในการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
(3.5) กลยุทธ์ในด้านความหลากหลายของการสื่อสารในทุกระดับการสื่อสาร 
(3.6) กลยุทธ์ทั้งระดับผิวเผินและระดับลึกซ้ึง 
(3.7) กลยุทธ์พลิกแพลงและยืดหยุ่น 
(3.8) กลยุทธ์การประสมประสาน ทั้งของเก่ากับของใหม่ 

ส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยศึกษาและคิดว่ามีส่วนเชื่อมโยงกันในการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ นั่นก็คือ เรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับบุคคลได้  โดยกมลรัฐ 
อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก (2547) ได้กล่าวถึง หลักพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไว้ นั่นก็คือ ความรักใคร่ ความชอบพอเป็นมิตรกัน ความประทับใจร่วมกัน อันเป็นการสร้าง
มิตรภาพที่ดี ตลอดจนการทํางานร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ของบุคคลเกิดจากองค์ประกอบ 3 
ประการคือ 1) ความใกล้ชิด การที่บุคคลอยู่ใกล้ชิดกันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์มากกว่าบุคคลที่อยู่
ห่างไกลกัน 2) ความเหมือนกันหรือความคล้ายกัน โดยปกติแล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ และมีความชอบพอกับคนที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับตัวเอง 3) สถานการณ์ เป็นตัว
แปรหนึ่งที่สามารถสร้างให้มนุษย์เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เช่น การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน 
และมีความรู้สึกท่ีดีร่วมกัน ความกระตือรือร้นในการที่จะพบปะกับผู้อื่น การมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่น แม้แต่การถูกแยกตัวออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเต็มความต้องการของกันและกันได้ 

ในการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์
นั้น เพ่ือสร้างความนิยมและน่าเชื่อถือ จำเป็นต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล โดยกมลรัฐ อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก (2547) กล่าวว่า มนุษย์จะสื่อสารเพ่ือสร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศของความไว้ใจและความเข้าใจกัน โดยความสัมพันธ์
ของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความสั ม พั น ธ์ด้ านกายภ าพ  (Physical Relationship) หรือค วามสั ม พั น ธ์ ด้ าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมเช่น การอยู่กลุ่มเดียวกัน อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ทำงานที่เดียวกัน  

2) จิตใจ  (Climate or Social-psychological Relationship)  โดยมีองค์ประกอบในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ ดังนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การสร้างบรรยากาศของการสื่อสารให้เอ้ือ 
กับผู้ที่จะสื่อสารด้วย จะช่วยเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เช่นการเป็นเพ่ือนเก่ากัน เคยร่วมงาน
กัน การเคยพบเคยรู้จักกันมาก่อน หรือแม้แต่การเข้าอกเข้าใจกัน 

(2) ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ยิ่งเวลานานขึ้น ก็จะยิ่งทําให้ 
เกิดความเข้าใจร่วมกัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

(3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
สามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแนวกว้าง (Breadth) และแนวลึก 
(Depth) ในแนวกว้าง หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่ว ๆ ไประดับผิวเผิน เช่น เพ่ิงรู้จักกันก็จะคุย
กันในหัวข้อที่หลากหลายออกเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ อาหารการท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นแนวลึกก็จะเป็น
เรื่องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น อาจเกี่ยวกับความรัก ครอบครัว หน้าที่การงาน ซึ่งจะเกิดการสื่อสารใน
แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารมีความตั้งใจที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นในระดับใด 

(4) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หากบุคคลรู้สึกปลอดภัย มีความไว้ใจ สบายใจต่อ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น 

(5) ความรักและการควบคุมซ่ึงกันและกัน เช่น ความรัก ความเกลียด การควบคุม  
การชี้นํา การช่วยเหลือ การร่วมมือ สามารถส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ได้ใน 2 แบบคือ การพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน คือทั้งสองฝ่ายได้รับการตอบสนองจุดมุ่งหมายร่วมกันและได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ และ
ความสัมพันธ์แบบถาวร โดยการพูดคุยสื่อสารกันบ่อย ๆ สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดให้ยืน
ยาวได้ 

ในมิติด้านการสื่อข่าวของสื่อมวลชนผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสอง
ทางและทำให้ เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อข่าว (Participitory Journalism) ในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็น รวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูล เพ่ิมเติมข้อมูลได้มากข้ึนทั้ง
จากพ้ืนที่และประสบการณ์ตรง จนบางครั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำประเด็นข่าวเชิงลึกได้ ซึ่งก็
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อข่าวระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้ส่งสารได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันนี้แม้จะ
มีการนำข้อมูลมาส่งต่อในรูปแบบการรีทวีตหรือการแชร์ แต่ก็ยังไม่มีการระดมเครือข่ายและช่วยกัน
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รายงานข่าวอย่างชัดเจน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการนำเครื่องมือและการใช้
เครือข่ายมาร่วมกันสื่อสารให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นได้ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 98)  
 ในอีกด้านหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ นั่นคือ คุณภาพของผู้ประกาศข่าว และบุคลิกการ
เล่าข่าวหรือการนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว  สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับสารได้  ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าว ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ การใช้ภาษาที่ก่อให้เกิด
ความสับสนหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง การพูดถึงประเด็นที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา การเมือง ชนกลุ่ม
น้อย ความรุนแรง เรื่องเพศ เป็นต้น รวมถึงบุคลิกทางกายภาพของผู้ประกาศข่าวเอง เพราะถือว่าผู้
ประกาศข่าวเป็นภาพลักษณ์ของสถานี การปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี รวมถึงการ
แต่งกายหรือการโพสต์รูปในอิริยาบถส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์อาจลดทอนความน่าเชื่อถือในการ
ประกาศข่าวได้ อีกทั้งการรับงานเป็นพิธีกรหรือพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าที่มีลักษณะขัดกันกับการ
ทำงาน ก็อาจลดทอนความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน  ด้วยประเด็นต่าง ๆเหล่านี้ทำให้ผู้ประกาศข่าวต้อง
ระมัดระวังและควรตระหนักถึงให้มาก ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อาจส่งผลกับการทำงานของผู้
ประกาศข่าวได้ (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557)  

ในด้านของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนั้น ให้ความสำคัญกับความจริงใจกับผู้รับสารมากที่สุด 
ในการเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวข่าวสารนั้น ๆอย่างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรง โดยต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นประ โยชน์และจริงใจ ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับสารได้จริง ๆ รวมถึงการ
ยอมรับความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ นั่นคือ กลุ่มสังคมออนไลน์ที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
มีอำนาจอยู่นั้น ย่อมเกิดความผูกพัน เชื่อมโยงกันด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในสังคม ผ่านการ
กดไลค์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นกันไปมา ซึ่งหากเป็นสังคมกลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
การปิดกั้นความคิดเห็นด้านลบย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และวิธีการลบข้อความออก
เพ่ือปิดกั้นความคิดเห็นนั้นเป็นทางออกที่เลวร้ายที่สุด ในทางกลับกัน การตอบกลับความคิดเห็นด้าน
ลบด้วยการแก้ไขปัญหา จะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจมากกว่า และเมื่อผู้รับสารพอใจ ก็จะผลักให้
ความคิดเห็นด้านลบนั้นกลายเป็นความคิดเห็นด้านบวก พ้ืนที่ที่เคยเป็นพื้นที่แสดงความเห็นด้านลบ ก็
จะกลายเป็นพ้ืนที่กระจายข่าวสารที่เกิดจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้นมีจุด
ร่วมกัน คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับสารให้มากที่สุด จนนำไปสู่ความจงรักภักดี หรือการเป็น
ผู้ติดตาม (กิติยา สุริวรรณ และคณะ, 2559) 
 โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เพ่ือนำมาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์คุณสมบัติและวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวที่เพ่ิมบทบาท
หรือผันตัวมาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากถือเป็นสื่อบุคคลที่มีพลัง
ความรู้ในการส่งต่อข้อมูลและสามารถต่อยอดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสังคมได้ 
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รวมถึงเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนั้นได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 ในยุคของสื่อใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อสาธารณะที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมาก
ที่สุด ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเลือกรับข่าวสารได้เอง ที่ใดและเวลาใดก็ได้ และยัง
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยเท่าเทียมกัน จึ งถือว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ทำให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
 World Radio and Television Council เป็นองค์กรเอกชนอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
Unesco ได้ให้นิยามและหลักการของสื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ ดังต่อไปนี้ (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิ
รักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2546, น. 12-14) 
 สื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) เข้าถึงประชาชนทุกคน (Universality) ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ขึ้นกับรายได้หรือ
สถานะทางสังคม ซึ่งหมายความว่า ต้องเข้าถึงประชาชนทั้งหมด เช่นเดียวกับ “ประชาธิปไตย” ที่
จะต้องเป็นของคนทุกคนโดยมิได้ละเลยชนกลุ่มน้อยของสังคม 

2) มีความหลากหลาย (Diversity) สื่อกระจายเสียงสาธารณะต้องมีความหลากหลายอย่าง
น้อย 3 ทาง ได้แก่ ด้านเนื้อหารายการที่นำเสนอ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย และหัวข้อที่นำมาวิพากษ์วิจารณ์
มีความเป็นอิสระ (Independence) สื่อกระจายเสียงต้องสามารถนำเสนอความคิดได้อย่างเสรี 
ปราศจากการควบคุมจากอิทธิพลใด ๆ อันจะเป็นเหตุสำคัญในการได้รับความเชื่อถือจากสาธารณะ 

3) มีความแตกต่าง (Distinctiveness) สื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะต้องมีความแตกต่าง
จากสื่อเชิงพาณิชย์ ทั้งเรื่องของคุณภาพและลักษณะของรายการ โดยสื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ
ต้องสร้างความแปลกใหม่ นำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับประชาชนอยู่เสมอ 

4) มีความเป็นกลางและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ (Unbiased, Enlightening Information) สื่อ
กระจายเสียงเพ่ือสาธารณะต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และนำเสนอทั้งสอง
ด้านทุกแง่ทุกมุม และให้ความสำคัญกับการอธิบายเชิงลึก ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง  ๆ เพ่ือ
ยกระดับและเพ่ิมคุณค่าให้กับชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 

5) รายการเพ่ือการบริการและผลประโยชน์ของสาธารณะ (General Interest and Service 
Programming) รายการของสื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ ต้องให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่
ประชาชน คำแนะนำท่ีนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น สิทธิผู้บริโภค การบริการสุขภาพ เป็นต้น 
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6) รายการต้องมีจุดเด่น (Programs That Leave Their Mark) สื่อกระจายเสียงเพ่ือ
สาธารณะสามารถนำเสนอรายการได้หลากหลายเช่นเดียวกับสื่อเชิงพาณิชย์ แต่ต้ องมีความโดดเด่น
และแตกต่าง เช่น รายการที่ ให้ความบันเทิงและควรควบคู่กับการให้สารประโยชน์  ละคร
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

7) ผลิตรายการด้วยตนเอง (In-House Production) สื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะควรมี 
ระบบการผลิตรายการที่เป็นของตนเอง มีอัตลักษณ์เป็นของตน นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แล้วยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ผลิตรายการด้วย  

ในยุคปัจจุบันที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก และถือเป็นสื่อสาธารณะที่
มีจุดเด่นในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป เพราะผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี เมื่อไหร่ ที่ใดก็ได้ โดยเป็นการสื่อสารแนบระนาบ ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณาตยา แวววีรคุปต์, 2548) ที่
สรุปผลการวิจัยว่า ภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นต่อ
การเสนอข่าว โดยเสนอให้มีการเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็น และมีการนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นไป
ดำเนินการต่อให้เป็นรูปธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
ประเด็นข่าว โดยเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตข่าวกับภาคประชาชนให้มีความใกล้ชิดกัน
มากขึ้น 

ซึ่งมีความเห็นในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ (พัชรินทร์ รักสัตย์, 2560) พบว่าลักษณะของ
สื่อออนไลน์ และกระบวนการสื่อข่าวที่มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสื่อมวลชนกับผู้อ่านเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมจากประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดรูปแบบ
ของการสรรหาข่าวหรือการรวบรวมข่าวสารแบบใหม่ๆ รวมถึงวิธีการรายงานข่าวที่มีรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมต่างจากกระบวนการสื่อข่าวแบบเดิม  และสอดคล้องกับอลงกรณ์ เหมือนดาว และแอนนา 
จุมพลเสถียร (2558) ได้ศึกษากระบวนการสรรหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้ในการนําเสนอข่าว
โทรทัศน์ พบว่าปัจจุบันสื่อมวลชนนิยมใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมานําเสนอข่าวกันอย่ างแพร่หลาย  
ถึงแม้จะมีข้อมูลหรือประเด็นข่าวให้เลือกอย่างมากมายแต่ต้องมีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบ
และคัดกรองไว้อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน โดยการคัดกรองข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย สามารถพิจารณา 
เบื้องต้นได้จากจํานวนการรับชม จํานวนการแชร์และจํานวนการกดถูกใจ  โดยใช้มาตรฐานการ
พิจารณาด้านคุณค่าข่าวเป็นส่วนประกอบ จากนั้นจึงนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง 
พร้อมประเมินคุณค่าของข่าวอย่างรอบด้าน หากมีคุณค่าข่าวเพียงพอ ข้อมูลและประเด็นที่ได้จาก
โซเชียลมีเดีย จะถูกเลือกให้นำเสนอและมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ไปทําข่าวเพื่อหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั้นให้ความสนใจกับการดึงผู้คน ชุมชน ประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสื่อสาร โดยมีลักษณะการสื่อสารแบบโต้ตอบ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาประเด็นต่าง ๆในชุมชนอย่างสมานฉันท์ (กำจร หลุยยะพงศ,์ 2560) 

นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น ถือ
เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากแก่นหลักของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
นั้น เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทาง
สังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมถึงร่วมกันหาแนวทางและตัดสินใจร่วมกัน  ซึ่งการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในสื่อสาธารณะอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะสามารถนำไปสู่
การเกิดสำนึกเชิงสาธารณะ และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม โดยทุกคนเห็นพ้องต้องกัน อัน
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมได้ แต่มีข้อพึงระวังที่กำจร หลุยยะพงศ์ (2560) 
ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่เพียงการผู้คนเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียว ควรเน้นการมีส่วน
ร่วมในประเด็นอย่างแท้จริง โดยโทมัส (Thomas, 2014 อ้างถึงในกำจร หลุยยะพงศ์, 2560) ตั้ง
ข้อสังเกตถึงบรรยากาศการเติบโตของสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ที่สามารถดึงผู้คนให้มีส่วนร่วมได้ง่าย
เพียงคลิกเดียว แต่ไม่ได้หมายความถึงการก้าวไปมีความผูกพัน (Engagement) และดำเนินการจริง 
ยิ่งกว่านั้นอาจทำให้เกิดการแอบแฝงการผลิตซ้ำ ทำให้การสื่อสารถูกครอบงำจากอำนาจบางอย่างได้ 
และในปัจจุบันสื่อสาธารณะอย่างสื่อสังคมออนไลน์ได้สร้างปรากฎการณ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่มี
บทบาทอย่างมาก ตั้งแต่การให้ข่าว การรายงานข่าว การแสดงความคิดเห็น จนอาจเรียกได้ว่าบาง
ประเด็นสามารถส่งผลไปถึงการกำหนดนโยบายของรัฐบาลได้ เพราะความคิดเห็นของประชาชนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนมาก แสดงถึงพลังความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบไปยังการกำหนด
นโยบายของผู้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองว่าขณะนี้ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรและต้องการ
อะไรในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไปในทางเดียวกันกับPaul Bradshaw (Paul 
Bradshaw, 2007 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554 , น. 104) ที่ ให้ความสำคัญกับชุมชน 
(Community) ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ และทำให้มีส่วนในการให้ข่าว และรายงานข่าวในฐานะ 
Contributor จนนำไปสู่กระบวนการสื่อข่าวที่เรียกว่า Participatory News หรือการทำข่าวแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่เข้มข้นมากกว่าการสื่อข่าวรูปแบบเดิมที่เรียกว่า Public 
Journalism สอดคล้ อ งกั บ  Servaes, Melkote and Steeves (Servaes, 1996 Melkote and 
Steeved, 2001 อ้างถึงในกำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 151) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารในยุคใหม่จะ
เน้นการสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมกัน (communitarian) และเริ่มมองการสื่อสารจากฐานรากขึ้นมา 
ซึ่งจะสามารถทำให้เห็นหรือตระหนักในปัญหา และการแก้ไขปัญหาจากผู้คนมากกว่าส่วนกลาง อัน
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่พ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาในยุคใหม่หรือการพัฒนากระแสทางเลือก
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โดยแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั้น ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ (กำจร หลุย
ยะพงศ,์ 2560, น. 151-153) 

1) แนวคิดการสื่อสารเชิงพิธีกรรม 
การสื่อสารเชิงพิธีกรรมเป็นการสื่อสารสองทาง เป้าหมายการสื่อสารคือเน้นการสร้างความรู้ 

ความหมาย อารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ไม่มีการผูกขาดของการเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) โดยเป็นการสื่อสารที่คำนึงถึงผู้คน เน้นความเข้าใจร่วมกัน และการสื่อสารเป็นใน
แนวระนาบ สลับบทบาทระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมที่ต้องการการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด 

2) แนวคิดการสื่อสารสนทนา  
เป็นแนวทางที่เน้นการสนทนาพูดคุยเพ่ือให้เกิดการคิด วิพากษ์วิจารณ์ อันนำไปสู่การ

ปลดปล่อยหรือมีเสรีภาพของผู้คน แนวทางการสื่อสารสนทนา (Dialogue) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนา
ด้านการศึกษาสู่การพัฒนากระแสทางเลือกที่เน้นมิติผู้คน และต้องสร้างบรรยากาศของการสนทนา
พูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอิสระเสรีภาพ 

3) แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะ 
ฮาเบอร์มาส (Jurgun Habermas) นักปรัชญาสำนักแฟรงก์เฟิร์ตชาวเยอรมัน ในทศวรรษที่ 

1990 มีความสนใจด้านการสื่อสารสนทนา รวมถึงขยายแนวคิดไปสู่การเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการสื่อสารได้
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ของสื่อมวลชน ที่ให้ผู้คนมีส่วนร่วมและแสดงออกทางความคิด เรียกว่า 
พ้ืนที่สาธารณะ (public space) เขามองว่า มนุษย์นั้นมีเหตุผลแต่ขาดพ้ืนที่การแสดงออก จึงเสนอให้
มีพ้ืนที่สาธารณะในการสื่อสาร ยิ่งมีพ้ืนที่สาธารณะในการสื่อสารยิ่งทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็น
ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี ทั้งผ่านสื่อมวลชน และขยายไปสู่สื่อใหม่ แนวคิดนี้ส่งผลให้สื่อมวลชนเริ่มที่จะมี
การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้คนก้าวเข้ามามีส่วนร่วม 

หลักการของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2549, น. 33) มีดังนี ้
 1) ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม หมายถึง คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนต่างเพศ ต่างวัย คน
ด้อยโอกาส คนกลุ่มน้อย มีสิทธิในการสื่อสารได้อย่างเสรีเท่าเทียมกัน และมีความสมัครใจในการเข้า
ร่วม ดังนั้น การดำเนินการกิจกรรมใดควรคำนึงถึงการออกแบบกิจกรรมที่สามารถดึงคนเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากท่ีสุด 
 2) การเข้าถึงสื่อ  หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าถึงสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร
ได้ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีผ่านช่องทางการสื่อสารนั้นด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามที่
ตนต้องการ และสร้างให้คนตระหนักถึงประเด็นปัญหานั้นร่วมกัน รู้สึกเป็นเจ้าของ และสามารถสร้าง
พลังในการดำเนินการพัฒนาได้ 
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 3) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ อยู่บนหลักการที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของมนุษย์ที่สามารถดำเนินการและจัดการปัญหาได้เอง 
 4) ความโดดเด่นของสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ควรมีเนื้อหาในลักษณะที่สอดรับวิถีชีวิตของ
ชุมชน (liberative content) ไม่อยู่ในเงื่อนไขของธุรกิจหรือไม่ถูกครอบงำอำนาจจากภาครัฐ ทำให้
เนื้อหาสารเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปใช้ได้ 
 5) การเน้นการสนทนาและแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด โดยเน้น
การสื่อสารสองทาง มีการสลับบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร วางอยู่บนความเสมอภาคของบุคคล 
และเคารพความคิดเห็นซึ่งกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6) การสนับสนุน ต้องมีการออกแบบระบบที่ให้เกิดการสนับสนุน เพ่ือให้การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมประสบความสำเร็จ 
 7) กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เน้นสิทธิ ความเท่าเทียมกันของบุคคลในการนำเสนอ
แลกเปลี่ยนความเห็นของคนในชุมชนโดยไม่ตกอยู่ในอำนาจรัฐและภาคธุรกิจ 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  จึงเป็นการตี
กรอบในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์  เพราะจากคุณสมบัติ
ของสื่อออนไลน์นั้นอาจกล่าวได้ว่าถือเป็นสื่อเพ่ือสาธารณะในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำ
แนวคิดนี้และกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และดึงจุดเด่นของ interactivity ของสื่อสังคมมาต่อยอดในการสร้างช่องทางเพ่ือดึงส่วนร่วม
จากผู้รับสารในหลากหลายรูปแบบ และยังคงสร้างความนิยมหรือความชื่นชอบผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer) ของกลุ่มผู้ติดตามอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือค้นพบแนวทางการสร้างพ้ืนที่ให้
โอกาสกับสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีชั้นเชิง อันจะตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับ
สารในยุคปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
  

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

รัฐญา มหาสมุทร (2559) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลก

ออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม” พบว่า  กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการใช้กล
ยุทธ์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตามโดยเลือกใช้สื่อออนไลน์หลากหลายชนิด เลือกช่องทางการสื่อสาร
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามมากที่สุด โดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ แบบจำลองการสื่อสารได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมก่อนแล้วจึงจัดทำเนื้อหาให้
น่าสนใจ และเกิดการบอกต่อกันไป ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก เพียงแค่สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ
และเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถสร้างการรับรู้ต่อ
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ตราสินค้า สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สร้างการมีส่วนร่วม และในหนึ่งคนมีการใช้สื่อออนไลน์
มากกว่าหนึ่งชนิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ติดตาม ที่สำคัญ
ที่สุดคือ ผู้ทรงอิทธิพลนั้นเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีอำนาจในการชักจูงใจให้ผู้บริโภคคล้อย
ตามด้านทัศนคติและพฤติกรรมได้ เหตุเพราะเข้าใจในความต้องการของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน และเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องนั้น  ๆ สามารถสร้าง Trust และ 
Creditability ให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้ การนำเสนอเนื้อหาจึงมีความน่าสนใจและมีข้อมูลที่ครบถ้วน 
รวมไปถึงการมีประสบการณ์จริงในเรื่องนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักจะมีเครือข่ายของตนเองอยู่แล้วและยัง
สามารถสร้างกระแสให้เกิดการบอกต่อได้อีกด้วย 

ตะวัน อ้วนสมบูรณ์ และธรรมกิตติ์ ธรรมโม (2560) ศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยม” พบว่า แต่ละสโมสรมี
การสร้างบัญชีเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ เพื่อสื่อสารไปยังสมาชิก มีการสร้างบัญชีอย่างเป็นทางการในหลาย
ภาษาเพ่ือครอบคลุมการสื่อสารไปยังหลากประเทศ โดยมีรูปแบบหลักที่ทุกสโมสรเลือกใช้และมีความ
หลากหลายในแต่ละวัน ไม่จำเจ ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฮเปอร์ลิงค์ สัญรูปอารมณ์ และแฮช
แท็ก ส่วนปริมาณเนื้อหาสารจะมีความแตกต่างกันในเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของสื่อใหม่
ทั้งสอง สำหรับเฟซบุ๊ก ผู้ใช้งานลงสารได้ไม่จำกัดตัวอักษรและสามารถใส่ข้อมูลได้เต็มที่ ไม่ต้องลง
ข้อมูลแยกย่อยหลายครั้ง จึงมีจำนวนความถี่ในการใช้งานน้อย ส่วนทวิตเตอร์ มีการจำกัดตัวอักษรใน
การโพสต์ แต่ข้อดีคือทำให้สารมีความกระชับ และทันเหตุการณ์สำหรับบางสถานการณ์ ในเรื่องของ
กระบวนการสื่อสาร รูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดคล้ายกันทุกสโมสรคือ ข้อความ และมีการผสมผสานกับ
รูปแบบอ่ืนด้วยคุณสมบัติอ่ืน ๆเช่น การใช้สัญรูปอารมณ์ (Emoji) ภาพเคลื่อนไหว (GIF) ในการดึงดูด
และกระตุ้นให้คล้อยตาม และคุณสมบัติโพล (Poll) กับการตอบกลับ (Reply) ช่วยให้สโมสรทราบ
ความคิดเห็นแฟนคลับ มีการใช้รีทวีต (Retweet) เพ่ือนำความคิดเห็นของสมาชิกคนหนึ่งไปเผยแพร่
ต่อสมาชิกคนอ่ืน โควตทวีต (Quote Tweet) และการตอบกับ (Reply) ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สโมสร
กับแฟนคลับจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2559) ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
หลอมรวม” พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ราย และ
เป็นการยากที่จะถูกครอบงำโดยบริษัทใหญ่อ่ืน ๆเพราะธุรกิจโทรทัศน์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น
แรงขับ บริษัทเล็ก ๆจะพัฒนาได้เร็วกว่า และเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เป็นประโยชน์
กับผู้ใช้และผู้ประกอบการสูง หากมีความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้เกิดการใช้งาน
หลายรูปแบบ (Multiple Use) ขณะเดียวกันช่องทางออกอากาศที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ผลิตเนื้อหาที่
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แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ผู้คนหันไปดูรายการผ่านสื่อใหม่และจอที่สอง ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากเวลาไพร์มไทม์ เป็นเวลาของฉันแทน ดังนั้นการบริหารงานข่าวหรือรายการจำต้องมี
การเปลี่ยนช่องทางในการออกอากาศเช่นกัน และเกิดความท้าทายในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม และการดึง
ศักยภาพบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในระดับต่าง ๆ 

ส่วนในเรื่องเนื้อหาการนำเสนอ คุณภาพถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน ไม่เว้น
แม้แต่รายการข่าว และมีออกอากาศซ้ำ (Rerun) เพ่ือจัดการเนื้อหาให้เพียงพอในผังรายการ ซึ่ง
สามารถเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมาฉายซ้ำเพ่ือสร้างเรตติ้งในกลุ่มผู้ชม ถือเป็น
การแข่งขันท่ีเนื้อหา การถ่ายทำ และความคิดสร้างสรรค์ 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ศึกษาเรื่อง “จริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมใน
กระบวนการสื่อข่าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล” พบว่าในการใช้สื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าวและการ
รายงานข่าวผ่านเว็บไซต์ หลักในการรักษาจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวนั้นมาจากตามหลักจริยธรรมหรือ
สามัญสำนึกที่ผู้สื่อข่าวใช้ประสบการณ์และวิจารณ ญาณในการตัดสินใจ โดยนำประเด็นในเรื่องความ
รับผิดชอบของบุคคลมาพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาระบบและกลไกการรับผิดชอบทางสังคม 
( Accountability System) ของสื่อบนพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทัลควบคู่ด้วย และยังต้องการแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับสื่อสังคมและสื่อออนไลน์ โดยมีกรอบในพิจารณากำหนดแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

กรอบแรกเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน 2) การรับผิดชอบต่อสาธารณะ ( Frame of Public Responsibility) 3) กรอบกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Frame of Law and Regulations) 4) กรอบการรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพหรือความเป็น
มืออาชีพ ( Frame of Professional Responsibility) 

กรอบที่สองเกี่ยวกับตัวสื่อ (Medium) เช่น ประเด็นจริยธรรมเรื่องความถูกต้องและความเร็ว 
วิธีการ เทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลได้ ประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วม มี วิธีการตรวจสอบข้อมูล
จากผู้อ่านอย่างไร เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างไร ประเด็นความโปร่งใสของข้อมูล ใช้วิธี
ใดในการเชื่อมโยงข้อมูล การอ้างอิง การให้เครดิต การเปิดเผยแหล่งข่าวและแหล่งที่มา การรายงาน
ให้ชัดเจน ไม่บิดเบือน 

กรอบที่สามเป็นกรอบด้านการตลาดและโมเดลธุรกิจขององค์กร การหารายได้ แรงกดดันใน
การรักษาความอยู่รอดของธุรกิจสื่อ ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานข่าวไม่มากก็น้อย
แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละองค์กร 

การมีกรอบทั้ง 3 เป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือร่างแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมในการใช้สื่อ
สังคม และการรายงานข่าวผ่านเว็บไซต์ มีแนวทางที่เป็นได้ในการใช้งานจริง และหาจุดสมดุลตรง
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กลางระหว่างการรักษาจรรยาบรรณกับการปฏิบัติงานจริงและควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วนเพ่ิมคือ 1. 
กรอบจริยธรรมกว้างๆ เพ่ือระบุประเด็นทางจริยธรรมที่เป็นข้อพึงระวัง (ตามเดิมที่มีอยู่) 2. แนวทาง
วิธีการในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมในข้อ 1 หรือ ยกตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่าย หรือการ
บอกข้อมูลทางเทคนิคในการใช้สื่อนั้นก็ได้ 3. ส่วนของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice เป็น
คู่มือเสริมที่รวบรวมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การปฏิบั ติงาน และข้อผิดพลาดทาง
จริยธรรมมารวมไว้ อาจมีการทบทวนใหม่ทุกปีเป็นต้น 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ศึกษาเรื่อง “สื่อสังคมกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว” 
พบว่า การใช้งานสื่อสังคมของผู้สื่อข่าวมีการใช้งานในมิติเร็วอย่างชัดเจนโดยเฉพาะทวิตเตอร์ และมี
การดึงเข้าสู่สื่อกระแสหลัก แต่ยังมีข้อผิดพลาดของข้อมูลเป็นระยะ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ข้อมูล
กระจัดกระจายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้สื่อข่าวไม่ได้รายงานข่าวเพียงอย่างเดียว แต่สร้าง
เครือข่ายผ่านการสนทนาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้เครือข่ายในการหาข่าวและ
สามารถนำไปต่อยอดเป็นประเด็นข่าวได้ ทำให้ทราบมุมมองสะท้อนกลับในสิ่งที่สังคมต้องการ รวมถึง
มีการตรวจสอบข่าวของผู้สื่อข่าวจากเครือข่ายด้วย ทำให้ต้องระมัดระวัง รอบคอบในการรายงานข่าว
มากขึ้น ส่วนการใช้เฟซบุ๊กมีการสร้างแฟนเพจให้ผู้อ่านติดตามได้ แต่มีการอัพเดทข่าวสารน้อยและไม่ 
Real time เท่าทวิตเตอร์ สิ่งที่โดดเด่นคือ เผยแพร่ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงผ่านลิงก์ เพ่ือให้ไปตามต่อที่
แหล่งอ่ืนได้ การทำ Crowdsourcing ยังเห็นน้อยมาก ยังมีการพูดคุย แสดงความเห็นที่นำไปต่อยอด
ประเด็นข่าวน้อยมาก สรุปได้ว่ายังเป็นการใช้สื่อสังคมแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักอยู่ ยังไม่มีการบูรณา
การร่วมกันให้สามารถรายงานข่าวได้ท้ังมิติเร็วและลึก 

การทำงานของผู้สื่อข่าวมีการปรับจากการทำงานเพียงลำพังมาอาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้รับสารส่งข้อมูล ภาพ วิดีโอ และเสียงมาให้เผยแพร่ได้ เรียกว่า User-
Generate Content และจากการปรับเปลี่ยนการรายงานข่าวจาก One man reporting เป็น 
Participatory Journalism หรือการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้รับสาร ส่งผลให้ได้ข่าวที่มี
มุมมองได้ครอบคลุมประเด็น สะท้อนเหตุการณ์ได้ดีกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็เป็นสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้รับสารมากขึ้น 

ข้อค้นพบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์นั้น สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในแบบจำลองการสื่อสารที่ต่างไปจากเดิม ผู้ส่งสารเน้นการสื่อสารด้วยคุณภาพของคอน
เทนต์ที่สร้างสรรค์และตอบสนองความต้องการของผู้รับสารให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
และความรวดเร็ว อันควรมีกรอบของจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบในการสื่อสาร 
และยังคงมีการวิเคราะห์และคำนึงถึง S M C R ทั้งผู้สื่อสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้รับสาร เพ่ือหาวิธี
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ปรับกลยุทธ์วิธีการในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น  และสิ่งที่
ควรคำนึงถึงในยุคดิจิทัลนี้ คือ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลกับ
ผู้รับสารด้วย เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ จึงจะเป็นประโยชน์และมีความ
เหมาะสมที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ เพ่ือจะสามารถ
สร้างสรรค์การสื่อสารในสื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความยั่งยืนอย่างยาวนาน 

  
 

 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบ และวธิีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

และการสร้างความนิยม ความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research)  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) ประกอบกับ
ข้อมูลภาพ เนื้อหาจากคอนเทนต์ คลิปวิดีโอ คอมเมนต์และการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์ความนิยมและความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางความคิด และการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Research) ในการอธิบายและตีความวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการ
นำเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะ รวมถึงวิธีการสื่อสารในบทบาท
การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด และเทคนิคในการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ประกาศข่าว  โดยได้แบ่งระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1  รูปแบบการวิจัย 
 3.2  วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  การนำเสนอข้อมูล   
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการศึกษาเรื่อง “การ

สื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด และการสร้างความนิยม ความ
น่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์” โดยใช้วิธีแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) นั่นคือ การใช้
วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth Interview) ร่วมกับการศึกษาเอกสาร  (Documentary 
Research) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ประกาศข่าว จริยธรรมของสื่อมวลชน 
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การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด  รวมถึงศึกษาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่
ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าวดูแลอยู่ 
 

3.2 วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1  ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษางานวิจัย  แนวคิด และทฤษฎี  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ รวมถึงการปรับตัวในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวม
สื่อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวและยังใช้เป็นแนวทางในการหาความสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎี  เพ่ือใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน  เพื่อให้การวิจัยนี้ได้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด   

3.2.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data Collection)  โดยได้จำแนกกลุ่มของข้อมูลที่ ใช้ ใน
การศึกษางานวิจัยออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

ข้อมูลชุดที่ 1  การเก็บข้อมูลประเภทบุคคล  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  เป็นการสนทนา

ซึ่งหน้าแบบรายตัว รวมถึงการสังเกตการณ์ในพฤติกรรมและบุคลิกภาพภายนอกประกอบ โดยมีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นผู้ประกาศ
ข่าวโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชน ซึ่งจะคัดเลือกจากประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศ
ข่าวทางสถานีโทรทัศน์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวสารข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์
เป็นของตนเอง เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น และมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 100,000 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างคำถามซึ่งจะเริ่มจากคุณสมบัติ ทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้ประกาศข่าวและการปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคหลอม
รวมสื่อ รวมถึงวิธีการสื่อสารในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งวิธีการ
สื่อสารที่ทำให้ได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือจากประชาชนมาจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มตัวอย่างประเภทที่ 2 ได้แก่ นักวิชาการ/นักพูด/นักสื่อสาร ที่มปีระสบการณ์และคร่ำหวอดในแวด
วงด้านการสื่อสาร รวมจำนวน 3 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างคำถามซึ่งจะกล่าวถึงทักษะ 
คุณสมบัติ เทคนิควิธีการในการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก รวมถึงสิ่งจำเป็นในการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือสามารถนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวใน
การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกนั้น เป็นการ
สัมภาษณ์แบบคำถามปลายเปิดที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อมูลชุดที่ 2  การเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของ ได้แก่ เฟซบุ๊กและหรือ 

ทวิตเตอร์ โดยวิเคราะห์จาก เนื้อหาที่นำเสนอ รูปแบบการนำเสนอและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม
เพ่ือนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้วิเคราะห์หาเทคนิค วิธีการที่ใช้ในการนำเสนอคอนเทนต์ของผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดที่สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือและความนิยมชมชอบจากผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 

3.3  แหล่งข้อมูล 
 

3.3.1 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล  รวมจำนวน 8 ท่าน  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
3.3.1.1  ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ 

สังคมออนไลน์  โดยคัดเลือกจากประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์มาไม่น้อยกว่า 
5 ปี รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวสารความรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นของตนเอง เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
เป็นต้น และมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 100,000 คน รวมจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลของผู้ประกาศข่าวที่
เป็นที่รู้จัก ทางโทรทัศน์และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ยังคงสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยงานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษากลยุทธ์วิธีการ
สื่อสารในการนำ เสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อในยุคหลอมรวม และศึกษาเทคนิควิธีการสื่อสารในการ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด รวมถึงการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูง สุดต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาบทสรุปตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
 

ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และเป็นผู้มีอิทธิพลทาง 
ความคิดบนสื่อออนไลน์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
สถานีโทรทัศน์ 

ประสบการณ์
การเป็นผู้

ประกาศข่าว 

ชื่อที่ใช้/ช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ 

1. คุณอนุวัต เฟ่ืองทองแดง ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์

ช่อง 7 

มากกว่า 
15 ปี 

 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ, 
ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, 

ยูทูป, ติ๊กต็อก 
2. ดร.ปานระพี  รพิพันธุ์ เจ้าของรายการ/

พิธีกร/อาจารย์
มากกว่า  
15 ปี 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ, 
ทวิตเตอร์, ยูทูป, 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
สถานีโทรทัศน์ 

ประสบการณ์
การเป็นผู้

ประกาศข่าว 

ชื่อที่ใช้/ช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ 

พิเศษ อินสตาแกรม, ติ๊กต็อก 

3. คุณฐปณีย์  เอียดศรไีชย  ผู้สื่อข่าวรายการ
ข่าว 3 มิติทาง
สถานีโทรทัศน์

ช่อง 3 

มากว่า 
20 ปี 

 
 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ, 
ทวิตเตอร์, ยูทูป, 

อินสตาแกรม, ติ๊กต็อก 
 

4. คุณณัชชานันท์ อรุณวงศ์ ครูสอน
ภาษาอังกฤษ /

พิธีกร /ดีเจ        
ผู้ประกาศข่าว 

มากกว่า 
10 ปี 

 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ, 
ทวิตเตอร์, ยูทูป, 

อินสตาแกรม, ติ๊กต็อก 
 

5. คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์

ช่อง 7 

มากกว่า 
15 ปี 

 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ, ยูทูป, 
อินสตาแกรม, ติ๊กต็อก 

 
3.3.1.2 นักวิชาการ นักพูด นักสื่อสาร โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ  

นักพูด นักสื่อสาร ที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลและศึกษาถึง
ทักษะ คุณสมบัติ วิธีการในการสื่อสารที่ผู้ประกาศข่าวควรนำมาใช้ในการสื่อสารกับสาธารณะในการ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยงานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเทคนิควิธีการสื่อสารใน
การนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาบทสรุปตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการ นักพูด นักสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ 

1. ผศ.พรพรรณ เชยจิตร ผช.ศ.สาขานิเทศศาสตร์    
ม.ศิลปากร 

อาจารย์ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital PR.  

และ CRM 

2. บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรม
วิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าววิทยุ

และโทรทัศน์ไทย 

อาจารย์ นักคิด นักเขียน 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการสื่อสาร 
3. ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

อาจารย์ นักคิด นักเขียน 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการสื่อสาร 

 
3.3.2 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความทาง 

วิชาการและงานวิจัยต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี 
3.3.3 แหล่งข้อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลภาพ วิดีโอ โพสต์ คอมเมนต์ 

แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

สมบูรณ์ที่สุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้มีการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใช้วิธีการวิจัยแบบสหวิธีการ 
กล่าวคือ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ที่ตรงกับหัวข้อการวิจัย โดย
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่จำกัดคำตอบร่วมกับ
การสังเกตการณ์ขณะปฏิบัติงาน และการศึกษาข้อมูลทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงเอกสาร 
ตำราที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบ วิธีการและช่องทางการเสนอข่าวสารข้อมูลของ
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในยุคหลอมรวมสื่อ และการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยมีแนวทางในการตั้งคำถามเกี่ยวกับทักษะความรู้ต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ประกาศข่าวโทรทัศน์และวิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ รวมถึงวิธีการสื่อสารใน
การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) และวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจดบันทึกและบันทึกเสียงสัมภาษณ์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีการจำแนก
กรอบคำถามในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 คำถามสำหรับผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เกี่ยวกับทักษะและวิธีการสื่อสารในการนำเสนอ
ข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ 
  3.4.1.1 ทักษะความรู้ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกาศข่าวในยุค
หลอมรวมสื่อ  
  3.4.1.2 วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลในยุคหลอมรวมสื่อมีอะไรบ้าง 

 3.4.2 คำถามสำหรับผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เกี่ยวกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของอาชีพ
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)  
  3.4.2.1 เพราะเหตุใดจึงผันตัวหรือเพ่ิมบทบาทในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
ทางสื่อสังคมออนไลน์ และมีปรับตัวในการทำงานอย่างไร 
  3.4.2.2 ใช้สื่อออนไลน์อะไรในการเป็นสื่อที่เพ่ิมช่องทางการนำเสนอของตน เพราะ
เหตุใดจึงเลือกใช้ช่องทางนี้ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ประเภทใดบ้าง 
  3.4.2.3 ปัญหา อุปสรรคที่เจอในการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ และมีวิธีแก้ไข
อย่างไร 

3.4.3 คำถามสำหรับผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างความนิยมและความ
น่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
ของผู้ประกาศข่าวและผู้มีอิทธิพลทางความคิดแบบบุคคลธรรมดาในสื่อสังคมออนไลน์ 
  3.4.3.1 ทักษะและวิธีการสื่อสารเพื่อนำเสนอข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.4.3.2 วิธีการสร้างความนิยมอย่างต่อเนื่องทางสื่อสังคมออนไลน์  
3.4.3.3 วิธีการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องทางสื่อสังคมออนไลน์  
3.4.3.4 คิดว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดทั่วไปอย่างไรใน 

ด้านข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบจากการทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน 

3.4.4 คำถามสำหรับกลุ่มนักวิชาการ นักพูด นักสื่อสาร 
  3.4.4.1 ทักษะและคุณสมบัตทิี่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมาก 
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  3.4.4.2 เทคนิค วิธีการอย่างไรที่ทำให้ผู้รับสารชื่นชอบ สร้างความเชื่อถือและทำให้
เกิดการติดตามข่าวสารความรู้จากผู้ชมผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง 
  3.4.4.3 ในยุคของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งใดเป็นสิ่งจำเป็นในการ
สื่อสาร 
  3.4.4.4 ยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และมีวิธีการจัดการ
แก้ไขอย่างไร 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท และเนื้อหา (Textual 

Analysis/Content Analysis) วิเคราะห์ร่วมกันกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปใน
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์  ได้แก่ 

3.5.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ประกาศข่าว  
ผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้เพ่ือนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆมาวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ประกาศข่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการศึกษาทักษะและคุณสมบัติของผู้ประกาศข่าวให้มีความเหมาะสมต่อผู้ชมหรือผู้รับสารใน
ยุคหลอมรวมสื่อ และกลุ่มผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ 

3.5.2 แนวคิดเก่ียวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้เพ่ือมุ่งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอข่าว เพ่ือประกอบการวิเคราะห์

การนำเสนอข่าวสารข้อมูล หลักการและเทคนิคในการทำงานของผู้ประกาศข่าวที่ต้องมีวิธีการหรือข้อ
ควรตระหนักในการคัดเลือกข้อมูล การนำเสนอหรือรายงานข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ รวมถึงนำแนวคิด
นี้เพื่อมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการพัฒนาการสร้างเนื้อหา (Content) บนสื่อออนไลน์ของผู้ประกาศข่าว 

3.5.3 แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และสื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) มาประกอบกับการสัมภาษณ์

เพ่ืออธิบายวิธีการทำงาน และการนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวที่ต้องทำงานโดยใช้สื่อดั้งเดิมและมี
การใช้สื่อใหม่มาผนวกในการทำงานในยุคหลอมรวมสื่อ และการนำไปปรับใช้หรือต่อยอดในการ
สื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกาศข่าว โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกาศ
ข่าวที่ผันตัวมาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) เพ่ือใช้คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ใน
การศึกษาเทคนิค วิธีการในการนำเสนอคอนเทนต์ และนำข้อดีของวิธีการสื่อสารมาวิเคราะห์การ
ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากของผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
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3.5.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media influencer) 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้เพ่ือมุ่งศึกษาคุณสมบัติ ทักษะของผู้มีอิทธิพลทางความคิด  (Influencer) 

และวิธีการในการสื่อสารคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
3.5.5 จริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร 
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดจริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน

การวิเคราะห์จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำงานของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และ
เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการสื่อสารในยุคสื่อสังคมออนไลน์ว่าในการนำเสนอคอนเทนต์ของผู้ประกาศข่าวที่
ผันตัวมาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ทางสื่อออนไลน์นั้น  ได้นำเกณฑ์ข้อใดในแนวคิดนี้
มาใช้บ้าง และนำแนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมาใช้ในการให้เหตุผลและหาแรงจูงใจ
ของผู้รับสารที่ยังมีความนิยมและเชื่อถือในตัวผู้ประกาศข่าวที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์  

3.5.6 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้เพ่ือมาวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้รับสารกับผู้มีอิทธิพลทางความคิ ด 

รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์  และดึงจุดเด่นของ 
interactivity ของสื่อสังคมมาอธิบายถึงความนิยมหรือความชื่นชอบของผู้รับสารต่อผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer)  

 

3.6 การนำเสนอข้อมูล   

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การศึกษาข้อมูลจากสื่อสังคม
ออนไลน์และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีในการเป็นผู้ประกาศข่าว การนำเสนอ
ข่าว การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด และการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือทางสื่อออนไลน์ 
เพ่ือมานำเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Research) โดยยึดหลักแนวคิด ทฤษฎี
ตามขอบเขตของกรอบแนวคิดมาอภิปรายถึงบทบาท วิธีการนำเสนอข่าวสารข้อมูล รวมถึงการปรับตัว
ในการทำงานของผู้ประกาศข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ และวิธีการสื่อสารในการเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer) รวมถึงการสร้างความนิยมและความเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์  

 



บทท่ี 4 
 

ผลวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดและ
การสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์” ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว ในเรื่องการสื่อสารกับ
สาธารณะและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งวิเคราะห์การสังเกตการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์เนื้อหาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการด้านการสื่อสาร โดยได้แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว 
และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์  ตามประเด็นคำถามวิจัยหลักๆ ได้แก่ ทักษะ 
คุณสมบัติ วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ, การปรับตัวในการทำงานสู่การเป็นผู้มี
อิทธิพลทางความคิดทางสื่อออนไลน์ และวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือทางสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่ต่างจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดทั่ว ๆ ไป  

ส่วนที่ 2  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตลักษณะการใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว ประกอบด้วย เนื้อหาที่นำเสนอ วิธีการนำเสนอ และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม  

ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการด้านการ
สื่อสาร เกี่ยวกับการสื่อสารกับสาธารณะทั้งโดยทั่วไปและทางสื่อออนไลน์ ตามประเด็นคำถามวิจัย
หลักๆ ได้แก่ ทักษะ คุณสมบัติ และสิ่งจำเป็นในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมาก, เทคนิคหรือ
วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมจากผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง และวิธีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมาก  
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4.1 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว และ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์   

 

งานวิจัยนี้ มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
บนสื่อสังคมออนไลน์  จำนวน 5 ท่าน ได้แก ่
  

ตารางท่ี 4.1  ตารางแสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดบนสื่อออนไลน์และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านโดยสังเขป 

ชื่อ-สกุล ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป 

อนุวัต  เฟ่ืองทองแดง นักข่าว เบื้องหลังคนทำข่าว และผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์มามากกว่า 
15 ปี 

ปานระพี  รพิพันธุ์ เจ้าของรายการประเภทไอทีทางโทรทัศน์ และประสบการณ์การเป็นผู้
ประกาศข่าวมามากกว่า 15 ปี  

ฐปณีย ์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว ประสบการณ์มากว่า 20 ปีและผู้สื่อข่าวภาคสนามรายการ ข่าว 
3 มิติทางช่อง 3  

ณัชชานันท์  อรุณวงศ์ ดีเจ พิธีกร ครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์มา
มากกว่า 10 ปี 

เปรมสุดา สันติวัฒนา นักข่าว และผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์มามากกว่า 15 ปี 
 

 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้มีการถามคำถามวิจัย และได้แบ่งประเด็นใน
การศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารของผู้ประกาศข่าว ในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ และศึกษาเทคนิค วิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ ตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1 ทักษะ และคุณสมบัตติ่าง ๆ ท่ีจำเป็นในการเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ  

 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว ได้แสดงทัศนะในทิศทางเดียวกันว่า ทักษะความรู้ที่ต้องมีใน
การเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคหลอมรวมสื่อนั้น ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้องตามอักขระภาษา ทั้งการฟัง การพูด การเขียน โดยมีการใช้เทคนิคการสื่อสารและจิตวิทยา
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มาร่วมด้วย อีกทั้งต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ และควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือมี
ภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ 

“เทคนิคการพูด การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเล่าข่าว พูดคุย เมาท์ข่าว โดยรู้จักใช้คำที่
ย่อยง่าย เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และมีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว หรือมีความสนใจกับสิ่งที่เรานำเสนอ เปิด
หูเปิดตาให้กว้างในการรับข่าวสาร  รวมถึงต้องมีวินัยกับตนเอง เป็นผู้กระฉับกระเฉง และใส่ใจใน
การศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ในการเล่าข่าวอยู่เสมอ” (ณัชชานันท์  อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

รวมถึงต้องรู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าว สรุปประเด็น เรียบเรียงข่าว รายงานข่าวให้เป็น 
รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานในข่าวประเด็นนั้น ๆ ยิ่งรู้ลึก รู้จริงยิ่งดี มีความรู้รอบตัวมาก ๆ ซ่ึงก็จะเกิดขึ้น
ได้จากการที่ต้องมีการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลมาก่อนที่จะนำเสนอข่าว โดยต้องมีการกลั่นกรองข่าวสาร
ข้อมูล เช็คความถูกต้องจากแหล่งข่าวจริงที่น่าเชื่อถือได้ก่อนการนำเสนอทุกครั้ง  และสามารถเข้าถึง
แหล่งข่าวได้ลึกและรวดเร็ว 
 “เราต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูล ทำการบ้านในการอ่านข่าวให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่อ่านข่าว
ตามสคริปต์ เพราะจะเป็นการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลข่าวซึ่งกันและกันกับกองบก.ด้วย” (อนุวัต เฟื่อง
ทองแดง, เมษายน 2563) 
 “ข่าวที่นำเสนอต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการเช็คความถูกต้องของข่าว แหล่งข่าว
อย่างแน่ชัด ต้องมีการกลั่นกรองข่าวก่อนนำเสนอในทุก ๆ ข่าว” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 
2563) 

 นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นไว้ว่า ควรจะมีในการนำเสนอ
ข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ ได้แก่ การใช้สติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีมเวิร์คได้และ
เคารพทีมงาน รู้จักใช้อุปกรณ์ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่มาเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งรู้จัก
และเข้าใจโซเชียลมีเดีย และนำมาปรับใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งความสามารถของคน ๆ 
นึงควรสามารถทำงาน ทำหน้าทีไ่ด้หลาย ๆ อย่างในกระบวนการผลิตและการนำเสนอข่าว 
 “สติ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการทำงาน เพ่ือให้เราจดจำและเข้าใจงานได้ดียิ่งขึ้น” (อนุวัต 
เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“การทำข่าวในยุคนี้ต้องรู้จักใช้อุปกรณ์สมัยเก่าและสมัยใหม่ให้เป็น และนำมาช่วยกันประสม
ประสานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และตัวเราต้องสามารถทำหน้าที่ได้หลาย ๆ อย่าง (Multiple tasks) 
เช่น สามารถถ่ายภาพ ไลฟ์สด สรุปประเด็นข่าว เขียนข่าว ส่งข่าว ทำหน้าที่หลายอย่างได้ด้วยตนเอง” 
(ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 
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“สิ่งที่เพ่ิมเติมในทักษะความรู้การเป็นผู้ประกาศข่าว ควรต้องเข้าใจโซเชียลมีเดียด้วย แล้ว
นำมาผสมผสานเข้ามาใช้ร่วมกัน  เพ่ือทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้น” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 
2563) 

 นอกจากทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกาศแล้ว คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์สาร การ
วิเคราะห์ผู้ฟัง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องทำ เพ่ือจะได้สามารถสื่อสารได้ตรงจุดและโดนใจ เข้าถึง
ความสนใจของผู้ฟัง และต้องสื่อสารกับผู้ฟังอย่างจริงใจ และท่ีเป็นหัวใจของวิชาชีพผู้ประกาศข่าว นั่น
คือ การมีจรรยาบรรณในการสื่อสาร มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องที่นำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ออกไปสู่สังคม 
 “เราต้องมีความจริงใจต่อผู้ชม มีความจริงใจในการสื่อสาร” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 
2563) 

“การมีจรรยาบรรณในการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก การเผยแพร่ภาพ ชื่อ ต้องคิดให้เยอะ
กว่าคนทั่วไปหลายๆ เท่า และเคารพสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

 
4.1.2 วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลในยุคหลอมรวมสื่อ  

 
 ในยุคที่มีช่องทางการนำเสนอข่าวผ่านทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ ผู้ประกาศข่าวจำเป็นต้องมี
เทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเริ่มจาก บุคลิก ลักษณะ เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
แต่เดิมนั้นการนำเสนอข่าวอาจดูเป็นทางการ บุคลิกขรึม สุภาพเรียบร้อย ไม่สามารถแสดงความรู้สึก 
หรือความเห็นส่วนตัวได้เลย แต่ปัจจุบันในยุคหลอมรวมสื่อ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว มีบุคลิกเป็น
ของตนเองได้มากขึ้น การนำเสนอดูเป็นธรรมชาติ และมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง แต่ยังคง
มาตรฐานของความเป็นผู้ประกาศข่าว รวมถึงในบางครั้งสามารถแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ส่วนตัวได้บ้าง เพื่อให้รู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม เข้าถึงใจผู้ชมได้มากขึ้น 

“รูปแบบรายการ วิธีการนำเสนอมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ยุคก่อนๆ ไม่มีการพูดจาเล่น 

กันทางหน้าจอโทรทัศน์ บุคลิกและเนื้อหานำเสนอต้องมีสาระและเป็นทางการ แต่ยุคนี้คนเลือกที่จะ

เสพความเป็นธรรมชาติของผู้ประกาศข่าวแต่ละคน เข้าใจในบทบาทมากขึ้น การนำเสนอจึงเป็น

ลักษณะพูดคุยกันแบบภาษาง่ายๆ สบายๆ เพ่ือให้เข้าถึงใจคนดู อีกทั้งช่อง7 ยังเป็นช่องที่ได้รับความ

นิยมจากประชาชนและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไป จึงต้องเน้นความเป็น

ธรรมชาติ การพูดคุยดูเป็นกันเอง รวมถึงสิ่งนี้ก็เข้ากันกับบุคลิกของตนเอง จึงเกิดเป็นเสน่ห์ที่ ทำให้

ผู้ชมเกิดความนิยมชมชอบ” (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563)  
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“มีการแสดงความคิดเห็นในข้อมูลข่าวสารบ้าง หากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะมีการ

แนะนำสิ่งที่ถูกต้อง แต่จะเป็นการแนะนำ ไม่ใช่การตัดสิน” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

ถ้ากล่าวถึงประเด็นหรือเนื้อหาที่นำเสนอนั้น ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแต ่
ก่อนนั้นสำนักข่าวจะเลือกข่าวที่ดูมีแต่สาระประโยชน์ เป็นเรื่องหนัก จริงจัง และข่าวที่ดูเป็นวาระ
แห่งชาติ แต่ปัจจุบันนี้การเลือกข่าวจะเน้นไปที่กระแสสังคม จุดสนใจของประชาชนเป็ นหลัก 
ประชาชนเป็นผู้กำหนดวาระของข่าวได้  รวมถึงเลือกข่าวสารจากที่เป็นกระแสสนใจทางสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมถึงต้องนำเสนอประเด็นข่าวอย่างรวดเร็ว ให้มีความแตกต่าง การนำเสนอข่าวจึงมีทั้งมิติ
ลึกและมิติเร็ว นำเสนอข่าวทั้งสองด้าน มีการติดตามข่าวจนจบ รวมทั้งมีการนำข่าวจากพลเมืองมา
ประกอบในการนำเสนอข่าวด้วย เช่น คลิปวิดีโอ หรือเรื่องราวจากโพสต์ของคนบนโซเชียลมีเดีย โดย
จะมีการให้นักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริงก่อนการนำเสนอ  

“มีการรายงานข่าวได้ในทันที โดยที่ยังคงเน้นข่าวแบบเจาะลึกกว่าการรายงานข่าวทั่ว ๆ ไป
และอัพเดทให้มากที่สุด เนื่องจากรายการข่าว 3 มิติ เป็นรายการข่าวช่วงกลางคืน บางครั้งข่าวอาจดู
ล่าช้าไป เราจึงต้องทำข่าวให้เจาะลึกมากขึ้น ให้แตกต่างจากการนำเสนอข่าวของที่อ่ืน  และเกาะติด
สถานการณ์แบบเรียลไทม์” (ฐปณีย ์เอียดศรีไชย, มิถุนายน 2563) 

“คำนึงเสมอว่า ผู้ชมรู้เยอะมากกว่าเรา ต้องทำงานหาข้อมูลให้มากกว่าเดิม คอนเทนต์ที่นำ  

เสนอต้องลึกกว่าการนำเสนอเดิม ๆ หรือไม่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปเลย เพราะคนดูเสพข่าวเยอะ มีความรู้

เยอะ จึงควรคำนึงในเรื่องนี้อยู่เสมอในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ และเรื่องราวที่นำเสนอควรเป็น

เรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมมีการคิดต่อ หรือมีแนวทางให้แก้ไขปัญหา หรือทำให้จุดประกายความคิดได้ (ณัช

ชานันท์  อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

ส่วนในด้านการผลิตข่าวมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ใช้เทคนิค ลูกเล่นต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสีสัน
อรรถรสในการนำเสนอ เช่น กราฟิก การตัดต่อ มุมกล้องที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือดูเรียลไทม์มากขึ้น 
และมีการนำเสนอแบบผ่อนคลาย ดูเป็นกันเองมากขึ้น และนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง สี 
อินโฟกราฟิก Visual มาใช้ในการเล่าข่าว  

“อนุวัต จัดให้ เป็นการใช้สื่อผสมผสานกันทั้งหมด เทคนิคใช้ภาพ เสียง การปล่อยเสียงตัว 

ละครเหมือนโฆษณาหรือภาพยนตร์หนึ่งชิ้น มีเสียงขึ้นลงตามความรู้สึก ยิ้ม หัวเราะ แอบยิ้ม กลัว 

หลากหลายอารมณ์ ใช้เทคนิคในการเรียนรู้ ใช้เสียงกำกับ เทคนิคการตัดต่อ ใช้เสน่ห์ลงไปในแต่ละ

ตอน ใช้กล้อง 4 ตัวในการถ่ายทำ ทั้งกล้อง DSLR กล้องโกโปร และโดรน เป็นต้น และยังเป็นภาพที่

ได้จากกล้องท่ีตนเองถ่ายเองด้วย” (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 
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“ใช้อินโฟกราฟิก , ภาพ visual มาปรับใช้ในการเล่าข่าวให้น่าสนใจขึ้นได้ โดยไม่บิดเบือน 

ความจริง การ Tag line ตัวเองเพ่ือย้ำให้คนจดจำเราได้ รวมถึงภาพลักษณ์ กราฟิก สีที่เลือกใช้ การ

ทำ Cover page, Interrude รายการ และเสียงเพลงที่ใช้ควรให้เข้ากันกับรายการ การร้อยเรื่องราว 

ทุกอย่างควรมีความสัมพันธ์และเข้ากัน รวมถึงต้องสร้างเอกลักษณ์ได้ด้วย ” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, 

เมษายน 2563) 

 เทคนิคการนำเสนอ มีการใช้สื่อแบบประสมประสาน ทั้งเทคนิคสมัยเก่าและสมัยใหม่รวมกัน 
มาเสริมข้อมูลในการนำเสนอข่าว โดยอาจนำเทคนิคสมัยใหม่ รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการ
อ่านข่าว ให้เข้าใจง่าย และมีความเพลิดเพลินในการรับชม และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราว่าชอบ
แบบใด วิถีชีวิตเป็นอย่างไร แล้วถ่ายทอดออกมาให้เข้าถึงใจของกลุ่มผู้ชม รวมถึงเทคนิคในการ
เผยแพร่ข่าว ซึ่งอาจจะมีการเผยแพร่ก่อนทางสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนการออกข่าวทางโทรทัศน์หาก
ข่าวนั้นเป็นข่าวด่วน หรือมีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ก่อน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมทางสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งผู้ประกาศข่าวยังใช้ช่องทางทางสื่อสังคมออนไลน์ของตนในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น 
แก้ปัญหา ตอบคำถามให้กับคนดู บางครั้งมีการไลฟ์สดในการนำเสนอข่าว และเปิดช่องทางให้ผู้ชมได้
แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วย เป็นการใช้สื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

“สร้างบุคลิกในการเล่าข่าว ให้น่าสนุก น่าติดตาม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ข่าวไม่จำเป็นต้อง 
น่าเบื่อ เราสามารถเรียบเรียงข่าวให้มีความสนุกและน่าสนใจ โดยหาประเด็น และหาให้โดนใจหรือเข้า
กับไลฟ์สไตล์ของคนดู โดยเราควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชม วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เขาเป็น
อย่างไร ต้องรู้จักวิธีพูดคุย การใช้ภาษาให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงเนื้อหาคอนเทนต์ที่นำเสนอ การ
ใช้คำ การเรียบเรียงต้องให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข่าวเดียวกันอาจมีการนำเสนอคนละแบบ ไม่
เหมือนกันก็ได้” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

“เราต้องเปรียบเสมือนคนดูเป็นลูกค้า ต้องคิดวิเคราะห์ว่า เค้าชอบอะไร ควรนำเสนอข่าว
อย่างไร เนื้อหาแบบไหนที่เค้าชอบ แล้วนำไปปรับและพัฒนาในการทำงานของเรา”  (ปานระพี รพิ
พันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“มีการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กด้วย มีการพูดคุยและอ่านคอมเมนต์จากคนดูทันที ออกอากาศผ่าน 

แฟนเพจทันที และโต้ตอบทันที ทำให้ผู้ชมเกิดความพอใจและมีการติดตามเวลาไลฟ์สด ประกอบการ

ทำงานประจำทางสื่อโทรทัศน์” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่คล่องตัว รวดเร็วและสะดวกกว่าเครื่องมือสมัยก่อนมาใช้ในการ 
ทำงาน เช่น การไลฟ์สดผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทนการใช้รถ O.B.” (ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, มิถุนายน 
2563) 

 



 75 

นอกจากนี้ยังต้องศึกษาการใช้โซเชียลมีเดียให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานในแต่ละ
แพลตฟอร์มและใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานมากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลข่าว รู้ทันกระแสข่าว 
การติดตามข่าว ข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่น ๆ เพื่อนำมาพิจารณา วิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดในงานได้ 

“มีการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งในด้านการติดตามข่าว โดยนำข้อมูลข่าว 

จากแหล่งอ่ืน ๆ ทางสื่อออนไลน์มาพิจารณาด้วย เพ่ือให้ทันกับกระแสสังคม ให้เข้าใจสังคม เข้าใจคน

มากยิ่งขึ้น รู้ว่าเค้าคิดอย่างไร และนำมาพัฒนาต่อยอดงานของเราได้ และเรายังสามารถใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในการโปรโมทรายการได้ เช่น ผู้ประกาศมีการทวีตออกไปล่วงหน้าก่อนว่าจะมีรายการอะไร 

เมื่อไหร่ เพ่ือให้ผู้ชมติดตาม รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่การโปรโมทรายการทางโทรทัศน์ 

แต่เป็นส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสื่อโทรทัศน์กับสื่อออนไลน์ อีกทั้งเรายังใช้โชเชียลมีเดียในการ

สื่อสารกับผู้ชม ทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับรายการ และสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับเราได้มาก

ยิ่งขึ้น” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“นำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการรายงานข่าวก่อนการออกอากาศทางโทรทัศน์ เช่น ทวิตเตอร์  

ใช้รายงานข่าวสั้น ๆ แบบทันเหตุการณ์ เป็นต้น” (ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563)  

 
4.1.3 การผันตัวหรือเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อสังคม

ออนไลน์ และการปรับตัวในการทำงาน 
 
 กลุ่มตัวอย่างจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเพ่ิมช่องทางการนำเสนอผลงานของตน ช่วย
ส่งเสริมการทำงานประจำทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถแสดงความเป็นตัวเอง
ได้มากขึ้นกว่าบทบาททางโทรทัศน์ สามารถนำเสนอเรื่องราวที่เราถนัดและเป็นความชอบโดยตรงได้
อีกด้วย อีกทั้งเป็นการขยายฐานผู้ชม รวมถึงให้แฟนคลับสามารถติดตามตนเองได้อย่างใกล้ชิด เพราะ
สื่อสังคมออนไลน์สามารถลงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอ เรื่องราวไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ได้ 
รวมถึงยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับหรือผู้ชมได้อีกด้วย ทำให้มีความใกล้ชิดกับคนดูได้มากกว่า 
โดยจะเริ่มจากแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเดียวก่อน แล้วค่อยต่อยอดขยายเป็นแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ตาม
กระแสความนิยมขณะนั้น โดยแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีข้อดี ข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป จึง
จำเป็นต้องปรับเนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับในแต่ละแพลตฟอร์มนั้น ๆ 

“เนื่องจากตอนนี้มีสื่อโซเชียล ทำให้อยากเพ่ิมช่องทาง ซึ่งเฟซบุ๊กสามารถแชร์ได้โดยตรง และ

มีความเป็นตัวเราได้มากขึ้น แฟนเพจในเฟซบุ๊กจะไม่เหมือนในโทรทัศน์ เราสามารถคุยเล่นได้มากขึ้น 

ความยาวในการนำเสนอเรื่องราวได้มากเป็นชั่วโมง ทำให้คนดูรู้สึกอินเนอร์มากขึ้น เริ่มมาจากการมี 
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เฟซบุ๊กส่วนตัวและคนทั่วไปอยากรู้จักเรา มีคนเรียกร้องมากขึ้น จึงขยายฐานคนติดตามจนกลายมา

เป็นแฟนคลับ” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“ด้วยความท่ีเราต้องการเพ่ิมความใกล้ชิดกับคนดูและแฟนคลับ อยากให้ข้อมูลที่เราถนัดที่ 

เราชอบกับแฟนคลับ และให้แฟนคลับติดตามชมภาพทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรา ก็เลยเริ่มจากเฟซบุ๊ก แฟน

เพจ ตามแม่มา by เปรมสุดา ทำให้ลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูได้มากขึ้น เช่น 

ไลฟ์สด ทำกิจกรรมร่วมกันในแฟนเพจ หลังจากนั้นก็เพ่ิมช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ตามมา ยูทูป อินสตา

แกรม เพ่ือสร้างฐานแฟนคลับให้มากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงเรื่องราวกับเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (เปรมสุดา สันติ

วัฒนา, เมษายน 2563) 

“เนื่องจากต้องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ แต่ทางสถานีฯ
ไม่อนุมัติ เลยหันมาลองทำทางสื่อออนไลน์ โดยเริ่มจากทวิตเตอร์ หลังจากนั้นเริ่มมาทำทางเฟซบุ๊ก
เพ่ิมเติม และเห็นว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มได้หลากหลาย และไม่แตกต่างจากโทรทัศน์มากนั ก 
เพราะยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดีย จึงมีพัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 
2563) 

“ตั้งแต่แรกเริ่มนั้น เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือมาช่วยเสริมในงานของเรา โดยเริ่มจาก

โลกสื่อเก่าก่อน และค่อยๆก้าวเข้ามาสู่โลกสื่อใหม่ เกิดจากการเรียนรู้และศึกษาวิธีการ ประกอบกับ

ความตั้งใจที่จะทำอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากทวิตเตอร์ก่อน พอมีคนติดตามเยอะขึ้น จากนั้นจึงขยายมา

มีเฟซบุ๊กและยูทป เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้คนรู้จักเรามากขึ้น ติดตามผลงานเรามากขึ้นอีก ซึ่งการจะเลือก

แพลตฟอร์มอะไรบ้าง ก็เกิดจากกระแสสังคมที่เค้านิยมอะไรกัน เราก็จะใช้แพลตฟอร์มนั้น ซึ่งแต่ละ

แพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มคนดูที่แตกต่างกัน” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“แยมจะใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยในการเผยแพร่ข่าวตั้งแต่ยุคแรก ๆ โดยเริ่มจากทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ในครั้งแรกที่ใช้ทวิตเตอร์มาเริ่มในการรายงานข่าว มีคนติดตามมากถึง 2-3 
หมื่นคน ต่อมาเมื่อมีอินสตาแกรม จะลงภาพเบื้องหลังการทำงานข่าว ก็มีคนตามมาติดตามใน IG มาก
เหมือนกัน ซึ่งเมื่อประมาณ 6 ปีก่อน IG เริ่มลงคลิปได้ ก็จะรายงานข่าวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งข่าว
ตอนรัฐประหาร ตอนนั้นมีเคอร์ฟิว ก็ทำคลิป 10-15 วินาทีลงช่วงหลังเคอร์ฟิว ทำให้มีคนติดตามเยอะ
มาก พอมีคนติดตามเยอะ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ก็อยากให้มีการทำข่าวให้ด้วย เราจึงสร้างสำนักข่าว
แยกออกมาจากพ้ืนที่ส่วนตัวในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ นั่นคือ The Reporters เพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านข่าวต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและสามารถรับงานข่าวต่าง ๆ ได้ด้วย” (ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, 
มิถุนายน 2563) 
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โดยกลุ่มตัวอย่างมีการปรับตัวในการทำงานมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงานของตนและสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ตนสร้าง ต้องแอคทีฟและใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงานมากขึ้น เพราะต้องแข่งกับ
ความรวดเร็ว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสื่อสังคมออนไลน์ โดยการลงข้อมูลข่าวสาร การแชร์
ข้อมูล การโปรโมทงานต่าง ๆ ของตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะมีกิจกรรมทางโทรทัศน์  
เพ่ือให้แฟนคลับได้ติดตาม หรือการเพ่ิมข้อมูลข่าวสาร การตอบปัญหาของผู้ชม รวมทั้งการแสดง
ความคิดเห็นได้มากขึ้นและรวดเร็ว การนำผลงานของตนมาเผยแพร่ซ้ำหรือเป็นตัวอย่างให้เกิดการ
ติดตาม ถือเป็นการส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันกับสื่อหลัก รวมถึงยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของตนมากขึ้น พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ และผู้ติดตาม
ทางแฟนเพจหรือผู้ชมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมจากข้อมูลหลังบ้านของ
สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือจะได้รับทราบความคิดเห็นและนำผลตอบรับที่ได้มาปรับปรุงในการทำงาน 

“ต้องใส่ใจในสิ่งที่เราทำในทุก ๆ ครั้ง เรามีแฟนเพจร่วมด้วยก็ต้องใส่ใจ เช่น การไลฟ์สด ควร

ทำอย่างต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  และมีการโพสต์เรื่องราวที่จะไปทำงานในสื่อออนไลน์ก่อน เช่น 

วันพุธถึงวันศุกร์ต้องไปถ่ายทำข่าวที่ต่างจังหวัด ก็จะมีนำภาพสวยๆแปลกๆมาโพสต์ เจอสิ่งที่เราชอบ 

สนใจก็นำมาโพสต์  สื่อออนไลน์ไม่มีเวลามากำหนด เราจึงปรับตัวให้อยู่กับสื่อออนไลน์มากขึ้น 

ถ่ายทอดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้น เหมือนเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำในการทำงาน เพ่ือเสริมกัน

กับการทำงานทางโทรทัศน์” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“ต้องแอคทีฟในการทำงานมากขึ้น เพราะสื่อออนไลน์นำเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมี

ความรวดเร็วของสื่อโทรทัศน์ และนำสื่อออนไลน์มาเสริมเข้าด้วยกันมาใช้ควบคู่กันในการทำงาน เช่น 

การนำความรู้มาแชร์ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใช้สื่อออนไลน์ในการเตือนภัยพิบัติ รายงานสภาพอากาศ

ร่วมด้วยเมื่อมีการพยากรณ์อากาศผ่านทางสื่อโทรทัศน์ มีการไลฟ์สดเพ่ิมในการทำงาน เพ่ือใช้พ้ืนที่ใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ชม และมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูอย่างสม่ำเสมอ” (เปรมสุดา สันติ

วัฒนา, เมษายน 2563) 

“ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เพราะสื่อออนไลน์สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเราได้จริง และ

ยิ่งรู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นด้วย เพราะเข้ากันกับบุคลิกของเรา บางครั้งมีการนำเนื้อข่าวทางโทรทัศน์มา

เสริมในการให้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือให้คนที่สนใจข่าวยังสามารถได้ความรู้ภาษาอังกฤษ และ

คนที่ต้องการรู้ภาษาอังกฤษก็ได้รับทราบข่าวไปด้วย เป็นการส่งเสริมกันไป และนำเสนอในสไตล์ความ

เป็นตัวเราได้มากข้ึน” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 
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“นำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการทำงานมากขึ้น นำมาส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสื่อเก่าและ 

สื่อใหม่ ทั้งการติดตามข่าว การวิเคราะห์กระแสสังคม ความต้องการของคนดู รวมถึงนำไปใช้ในการ 

โปรโมทรายการ ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ชม ผู้ติดตามได้ง่ายขึ้น 

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลหลังบ้านทางสื่อออนไลน์ ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลความต้องก ารของ

กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับการทำงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ชม” 

(ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“ปรับตัวในการทำงานโดยนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการช่วยทำงานมากขึ้น เพราะทาง 

โทรทัศน์บางความคิดเห็นไม่สามารถออกอากาศได้ หรือเนื้อหาบางอย่างไม่สามารถใส่ได้ครบ เราจึง

เปิดพ้ืนที่ส่วนตัวทางสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลข่าวเพ่ิมเติมได้ ” 

(ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

 
4.1.4 สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการเพิ่มช่องทางการนำเสนอของตน และเหตุผลที่เลือกใช้

ช่องทางนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยวิธีการและรูปแบบ
การนำเสนอแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละแพลตฟอร์มนั้น ๆ เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ยูทูป, Tik Tok   

เฟซบุ๊ก (Facebook) 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนนิยมใช้และสร้างเฟซบุ๊ก แฟนเพจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตน 
เพราะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อจำกัดน้อย ใช้งานง่าย และเข้าถึงกลุ่มคนได้มากและหลากหลาย 
เหมาะแก่การนำเสนอคอนเทนต์ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย ถือว่าเป็น
แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 “เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ถือว่าเป็น mass ที่สุด เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย เรื่องราวที่

นำเสนอจึงเป็นสิ่งที่เราอยากทำ เรื่องราวที่ดูแล้วมีความสุข มีการไลฟ์สด เป็นตัวตนของเราจริง ๆ จึง

ไม่ค่อยจะเน้นการนำเสนอข่าวเท่าใดนัก ยกเว้นข่าวที่ฮอตฮิต เป็นข่าวใหญ่ เช่น ข่าวเด็กติดถ้ำหลวง 

เป็นต้น” ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ จะไม่เน้นการแชร์จากเพจอ่ืน มีการหลีกเลี่ยงการแชร์ 

และจะไม่พาดพิงถึงบุคคลใด ถ้าจะมีการแชร์จะเป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้ หรือกิจกรรมรณรงค์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 
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“ใช้ช่องทางนี้เนื่องจาก เฟซบุ๊ก เป็นแพลตฟอร์มที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ มีทุกระดับ 

หลากหลายกลุ่ม และสามารถลงเนื้อหา ภาพ คลิปวิดีโอ รวมทั้งโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้อย่าง

ครบถ้วน” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“เนื่องจากคนไทยใช้เฟซบุ๊กกันมาก และเข้าถึงง่าย กลุ่มคนที่ใช้หลากหลาย มีความเป็นแมส 

อีกทั้งคุณสมบัติของเฟซบุ๊กสามารถลงได้ทั้งภาพและเสียง หรือคลิปวิดีโอต่าง ๆ จึงใช้ช่องทางนี้ ส่วน

ใหญ่เป็นการลงคลิปวิดีโอ ความยาว 3-5 นาที หรือไลฟ์สด ที่ไม่ยาวมาก เพราะคนไม่สนใจเนื้อหาที่

ยาวนานเกินไป และสิ่งที่สำคัญคือ เฟซบุ๊กสามารถนำเสนอตัวเรา ใส่ความเป็นตัวตนของเราได้เต็มที่” 

(ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

“ที่เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้ เนื่องจากสามารถให้สาระความรู้ยาวๆได้ และกลุ่มคนดูเป็นกลุ่ม
ผู้ใหญ่ ถือเป็นกลุ่มแมสที่เข้ากันกับคอนเทนต์ได้” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างกลุ่มผู้ชม และมีข้อจำกัดน้อย โดยมีการลงข่าวและนำข่าวจาก
สำนักข่าวที่แยมทำมาลง ทั้งคลิปวิดีโอจากทวิตเตอร์ และเนื้อหาข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ The 
Reporters รวมถึงการสัมภาษณ์ การไลฟ์สดต่าง ๆ และบางครั้งมีการโปรโมทธุรกิจส่วนตัว ไลฟ์สไตล์
ของเราบ้าง” (ฐปณีย์ เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 
 

ทวิตเตอร์ (Twitter) 

 เป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างมักเลือกใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ข่าวสาร ที่เน้นการลงข่าวแบบสั้น ๆ กระชับ ไม่ต้องมีรายละเอียดยาว เน้นเนื้อหาหลักที่ต้องการ

สื่อสารอย่างตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ และรวดเร็ว ด้วยข้อจำกัดของทวิตเตอร์ จึงมักสื่อสารด้วยการ

ทวีตข้อความสั้น ๆ และลงคลิปสั้น ๆ พร้อมติดแฮชแท็กที่เป็นข้อความไฮไลต์ในการสื่อสาร สามารถ

สร้างกระแสให้กับสังคมออนไลน์ในระยะเวลารวดเร็วได้ 

“แต่ละแพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมายจะต่างกัน ก็จะมีวิธีการและรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่าง

กันด้วย โดยทวิตเตอร์จะนำเสนอเกี่ยวกับแนวท่องเที่ยว ผจญภัย นำเสนอของแปลก เรื่องเกษตร 

หลากหลายตามความสนใจของเรา เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ และเห็นว่าสวยงาม แปลก และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ชม แบบเรื่องราวสั้น ๆ กระชับ” (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 

“เอกลักษณ์ของทวิตเตอร์ คือ เร็ว มาเร็ว ไปเร็ว คนมักจะลงเรื่องหนึ่ง ๆ พร้อม ๆ กัน จึงไม่

ค่อยจะลงคลิปวิดีโอในทวิตเตอร์ แต่ถ้าเป็นคลิปสั้น 10-15 วินาทีก็มีลงบ้าง ส่วนตัวอักษรในทวิตเตอร์ 

ลงได้เพียง 280 ตัวอักษร จึงจำเป็นที่ต้องสื่อสารด้วยข้อความกระชับ เข้าใจได้ภายในไม่กี่ ประโยค 
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เป็นเนื้อหาล้วน ๆ ไม่มีน้ำหรือข้อความเยิ่นเย้อ เข้าเรื่องแล้วจบเลย ไม่ต้องขายตัวเองมากหรือใส่ความ

เป็นตัวเองไม่ได้” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

“เดิมเคยเป็นแพลตฟอร์มที่ฮิตเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเราเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ใช้ หลังจากนั้น

กลับมาฮิตอีกครั้งโดยปัจจุบันมักเป็นกลุ่มวัยรุ่น เราจะใช้ทวิตเตอร์ในการทวีตข่าวของเรา เน้นเป็นข่าว

สั้น เน้นเนื้อหาที่เป็นสาระ สรุปใจความสั้น ๆ และมีเรื่องราวไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเราบ้างในบางครั้ง” 

(ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“เริ่มจากการทวีตข่าวสั้น ๆ ในการช่วยทำข่าวในยุคหลอมรวมสื่อแรก ๆ โดยจะทวีตข่าว   
ทั่ว ๆ ไป หรือไลฟ์สไตล์การทำงานบ้างแบบสั้น ๆ ไม่เน้นรายละเอียดมาก” (ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, 
มิถุนายน 2563) 

 

อินสตาแกรม (Instagram) 

โดยส่วนมากจะเป็นการลงภาพและเรื่องราวสวย ๆ ภาพแปลก ภาพการทำงาน ภาพไลฟ์

สไตล์ส่วนตัว ดูสวยงาม เพลิดเพลิน เน้นบันเทิงมากกว่าสาระ และสื่อสารความเป็นตัวตนของตนเอง 

“ช่องทางนี้เพ่ือให้คนรู้จักเรามากขึ้น ได้เห็นรูปสวยงาม สบายๆ และตัวตนของเรา” (เปรม

สุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“อินสตาแกรมมีความใกล้เคียงกับเฟซบุ๊ก แต่จะเน้นการสื่อสารผ่านรูป การแชร์ ซึ่งเสมือน

เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของเรามากกว่า เป็นชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ของเรา แต่บางครั้งอาจสอดแทรก

ประโยคภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นคลิปวิดีโอจะเป็นเพียงคลิปสั้น ๆ” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 

2563) 

“ส่วนใหญ่เป็นการลงรูปเบื้องหลังการทำข่าว การทำงานของตน บางครั้งมีการรายงานข่าว
บ้างในรูปแบบคลิปวิดีโอ” (ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

 

ยูทูป (You Tube) 

เป็นการนำคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอมาลงเผยแพร่ และรวบรวมจัดเก็บใน

แพลตฟอร์มอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการจัดทำอย่างตั้งใจ มีกระบวนการในการผลิต เนื้อหามีทั้งสาระ

และบันเทิงมาใส่ให้รับชมและมีการกดติดตาม (Subscribe) โดยมีความยาวตั้งแต่ประมาณ 3-15 นาท ี
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“เริ่มแรกจากใครไม่รู้นำชื่อตนไปทำก่อน จากนั้นจึงทำขึ้นมาเอง โดยเน้นเบื้องหลังการถ่าย

ทำและสิ่งที่ไม่เห็นในโทรทัศน์ จากมุมมองของเราเอง ทำให้การนำเสนอไม่เหมือนทางโทรทัศน์ ฟุต

ภาพส่วนใหญ่มาจากการถ่ายเองทั้งสิ้น ในกรณีดึงภาพลิขสิทธิ์มาบ้างก็จะขึ้นเครดิตขอบคุณ” (อนุวัต 

เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“เป็นเสมือนคลังเก็บข้อมูลคลิปวิดีโอทั้งหมด เหมาะกับคอนเทนต์ทั้งยาวและสั้น และ

สามารถจัดทำเพลย์ลิสต์ได้ ซึ่งเพ่ิงจะเริ่มทำยูทูปได้ไม่นาน เห็นว่าเหมาะกับการทำคอนเทนต์อย่าง

มาก” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

“จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมของยูทูป มักนิยมเรื่องราวที่เป็นบันเทิงมากกว่า แต่คอนเทนต์ 

ของเราจะเป็นเชิงเนื้อหาสาระ ในแพลตฟอร์มนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลที่ดูง่าย เข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการ

นำเสนอก็จะทำให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นตัวเราและเราสามารถทำได้” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 

2563) 

 

ติ๊กต็อก (Tik Tok) 

เป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่า กำลังใหม่และมาแรง เป็นที่นิยมของชาวโซเชียลมีเดีย เพราะ

สามารถใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เข้าไปได้ ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการรับชมในระยะเวลาสั้น ๆ 

โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด -19 มีศิลปิน ดารา นักร้อง รวมถึงประชาชนหันมาใช้

แพลตฟอร์มติ๊กต็อกกันมากในการทำคลิปสนุก ๆ ตลก เพลิดเพลิน ทำให้เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่

เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หันมาใช้ในการนำเสนอผลงานของตน 

“มีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ มีความยาวสั้นๆ ประมาณ 15 วินาทีถึง 1 นาที และใส่

ลูกเล่นสีสันได้ ทำให้มีความสนุกในการรับชม” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

โดยทุก ๆ แพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้  จะเลือกตามความสนใจ 

ความชอบ ความถนัดของตน หรือเป็นกระแสสังคมที่คนส่วนใหญ่นิยมในตอนนั้น รวมถึงต้องตอบ

โจทย์และมีความเหมาะสมในการนำเสนอคอนเทนต์ ซึ่งในการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลาย จะ

ทำให้เข้าถึงกลุ่มคนดูเป้าหมายได้อย่างแท้จริง และขยายฐานผู้ชมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารหรือผลงานให้มากยิ่งขึ้นด้วย ประกอบกับเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ข่าวสารเชิงธุรกิจ เพื่อ

ไม่ให้ลดมาตรฐานความน่าเชื่อถือของตน 
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 “เนื้อหาการนำเสนอในแต่ละแพลตฟอร์ม จะเป็นเนื้อหาทั่ว ๆ ไปในทุก ๆ ด้าน โดยจะเน้น

การลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีเรื่อง lifestyle แม่ลูก, เรื่องราวสภาพอากาศ, มุมขำๆฮาๆ รวมถึงพูดคุยถึง

สถานการณ์โลก” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“ข่าวสารความรู้ที่ เผยแพร่นั้นจะเป็นเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษ สอดแทรกใน

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงข่าวหรือบทความ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นั้น มีหลากหลาย

เนื่องจากเอกสักษณ์ของแต่ละแพลตฟอร์ม และกลุ่มเป้าหมายมีความต่างกัน ซึ่งทุก ๆ แพลตฟอร์มที่

ใช้ทางสื่อออนไลน์เป็นการสอนภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับระดับที่สอน โดยคำนึ่งถึงความชอบเป็นหลักไป

จนถึงการคำนึงถึงหัวใจหลักของการทำออนไลน์” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ เมษายน 2563) 

“คอนเทนต์ที่นำเสนอในสื่อออนไลน์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอที การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ 

แอปพลิเคชัน หรือเรื่องราวเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ บางครั้งอาจมีเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ส่วนตัว 

เพราะตัวเองเรียนจบมาด้านนี้และมีความเชี่ยวชาญและถนัดทางด้านเทคโนโลยี และต้องการสร้างคา

แรกเตอร์ให้กับผู้รับสารว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไอทีโดยเฉพาะ จึงต้องเลือกช่องทางออนไลน์ที่

เหมาะสม โดยดูฟังก์ชันของแต่ละแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ และมีวิธีการนำเสนอที่

ต่างกันไป” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“ด้วยความที่ทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ไม่ได้เป็นดารา จึงจะไม่มีการรีวิวสินค้า เพราะคิดว่าไม่
เหมาะสม ซึ่งจะดูสวนทางกับวิชาชีพตนเอง จึงได้จัดทำสำนักข่าวออนไลน์ขึ้นมาเป็นรูปแบบธุรกิจ 
และเน้นเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพราะตนทำข่าวเอง โดยยึดหลักจากประสบการณ์การทำข่าวมากว่า 
20 ปี จึงใช้พ้ืนที่ส่วนตัวในการทำข่าวด้วย เนื่องจากความน่าเชื่อถือจากตัวเรา เราสามารถกำหนด
วาระทางสังคมได้ จึงไม่เหมาะที่จะผลิตงาน สารคดี หรือประชาสัมพันธ์โดยการรับจ้างจากองค์กรหรือ
บริษัทใด ๆ” (ฐปณีย์ เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 
 

4.1.5 ปัญหาและอุปสรรคที่เจอในการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีจัดการแก้ไข 
 
กลุ่มตัวอย่างมักไม่มีปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิตคอนเทนต์ และวิธีการนำเสนอ  

เนื่องจากทุกคนจัดว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการทำงานข่าวด้านโทรทัศน์มาอย่าง
โชกโชน ทำให้มีความถนัดในการจัดทำคอนเทนต์และวิธีการนำเสนอ ทุกคอนเทนต์ผ่านการกลั่นกรอง 
ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่ ถึงแม้อาจเกิดความผิดพลาดบ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่ง
ปกติจะมีการตรวจสอบและละเอียดให้มากเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดความผิดพลาดแล้ว กลุ่มผู้ชมจะ
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เป็นผู้ตรวจสอบให้เอง และบางแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์ ควรต้องระวังความถูกต้องเป็นพิเศษ 
เพราะการโพสต์ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีแก้คือต้องลบโพสต์เท่านั้น  

“บางแพลตฟอร์มเช่น ทวิตเตอร์ ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อโพสต์แล้ว ดังนั้นต้องคิดให้ดีให้ถี่ถ้วน  
ลิงก์ต่าง ๆ ที่ลงไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการผิดพลาดต้องลบโพสต์เท่านั้น  และอาจมีสิ่งผิดพลาด
เกิดขึ้นในการสื่อสารออนไลน์ เช่น ด้านเทคนิคที่ใช้ผิดพลาด ผู้ชมก็พร้อมที่จะคอมเมนต์บอกเสมอ จึง
ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

ในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์มักไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์การผลิต

รายการโทรทัศน์มาอย่างยาวนาน ถือเป็นมืออาชีพและทำงานได้อย่างครบวงจร เพียงแต่ในการ

นำเสนอแต่ละแพลตฟอร์มต้องมีการปรับเนื้อหาและรูปแบบให้เข้ากับธรรมชาติของสื่อออนไลน์ หาก

จะเป็นปัญหาและอุปสรรคก็คงเป็นในเรื่องของผู้ชม ที่เราจะต้องพยายามพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้

โดนใจ เป็นที่ชื่นชอบ และต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ผู้ชมได้อะไร จึงต้องทำคอนเทนต์ให้ผู้ชมผู้ฟังได้

ประโยชน์โดยให้เหมาะสมไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย” (ปานระพี รพิพันธุ์ , พฤษภาคม 2563) 

อุปสรรคที่พบเจอส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ไม่ทัน หรือไม่สามารถมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้บ่อย ๆ ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การตอบคอมเมนท์ช้า 
เนื่องจากระยะเวลาการทำงานที่ค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีทีมงานช่วยในกระบวนการผลิตคอน
เทนต์และการนำเสนอตามปริมาณเนื้อหา และมีทีมแอดมินที่คอยตอบปัญหาเบื้องต้น คอยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ตอบเอง และปัญหาที่จะเกิดข้ึนอีกด้านก็เกิด
จากความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในการเป็นผู้ประกาศข่าว จึงมีประชาชนเข้ามาให้
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งเรื่องส่วนตัวและปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางครั้งอาจถึงขั้นเป็น
ภัยคุกคาม และการโดนสวมบัญชีทางสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้รับอนุญาต 

“ด้านการผลิตคอนเทนต์จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะทำเองคนเดียวตามที่เราชอบ แต่ปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดมักจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม เช่น มีผู้ติดตามต้องการขอความ

ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจเกินกำลังหรือเป็นส่วนตัวเกินไป เกินความเหมาะสม หรือการปรึกษา

ปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ มีการส่งภาพอนาจาร การสร้างความสนิทสนมที่มากเกินไป บางครั้งถึงขั้น

เป็นภัยคุกคาม เป็นต้น ซึ่งวิธีการแก้ไขก็จะใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร และเช็คแหล่งที่มาว่าจริงหรือไม่

เพ่ือป้องกันการถูกหลอก บางครั้งก็มีการช่วยเหลือไปตามสมควร หรือช่วยตอบ เป็นที่ปรึกษาแนะนำ

ในการแก้ไขปัญหาแบบรักษาน้ำใจให้ดีที่สุด  อีกหนึ่งปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ คือ มีการโดนสวมเพจ สวมบัญชี หรือการนำภาพที่เราใช้ในสื่อออนไลน์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โดยไม่ขออนุญาตก่อน (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 
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“เนื่องจากทำงานคนเดียว ทำให้คิดคอนเทนต์ไม่ทัน จึงลงได้เพียงสัปดาห์ละ 2-3 โพสต์  ทำ

ให้ฟิตแบคอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะเราตอบคอมเมนต์เองคนเดียว ทำให้ล่าช้าและมีเวลาใน

การตอบไม่พอ” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

. “การตอบคอมเมนต์ช้า จะทำให้ผู้ชมไม่อยากติดตามคุยกับเราต่อ บางครั้งที่มีแอดมินใน

การตอบคอมเมนต์ ต้องระวังในการไม่เป็นตัวเรา ผู้ชมจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ตอบ จะทำให้เกิด

ความรู้สึกว่าเราไม่จริงใจได้” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

หากปัญหาเกิดจากผู้ชมหรือผู้ติดตามของเรา เช่น มีคอมเมนต์ที่ดูขัดแย้งระหว่างกันในชุมชน 

หรือไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่นำเสนอ ควรกล่าวขอโทษและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมให้ถูกต้องชัดเจน แต่ถ้ามี

การใช้ถ้อยคำหยาบคายที่ไม่สามารถพูดคุยกันดี ๆ ได้ ก็จะลบและบล็อกความคิดเห็นนั้นไปเลย 

“บางครั้งมีการคอมเมนต์ที่ขัดแย้งกันในโพสต์ หากผิดพลาดหรือไม่แน่ใจควรกล่าวขอโทษ

ก่อน และหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาเสนอต่อผู้ชมให้กระจ่างแจ้ง” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 

2563) 

“ปัญหาที่เกิดจากคอมเมนต์ผู้ชมนั้น หากมีที่กล่าวไม่ดีหรือหยาบคายก็อาจมีการบล็อก หรือ

ลบข้อความ แต่ถ้าไม่ร้ายแรงก็จะเข้าไปพูดคุยดี ๆ ซึ่งโดยปกติมักไม่ค่อยมีเรื่องดราม่า เนื่องจากเรา

รู้จักวางตัว และไม่ใช้อารมณ์เข้ามาในการเขียนโพสต์ คอนเทนต์ทุกอย่างจะมีการกลั่นกรองก่อน จะ

ไม่โพสต์เรื่องราวใด ๆ โดยไม่คิด ไม่ไตร่ตรองก่อน” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“เรื่องของคอมเมนต์จากลูกเพจ ก็จะมีการกลั่นกรอง โดยการซ่อนหรือลบคอมเมนต์ที่ไม่
เหมาะสม หรือถ้าลูกเพจมีความเห็นที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่นำเสนอ ก็อาจมีการแก้ไขข่าว หรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมบ้าง” (ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

“ส่วนคอมเมนต์จากผู้ชม ผู้ติดตาม เกี่ยวกับเรื่องคำต่อว่า วิพากษ์วิจารณ์หรือด่าหยาบคาย 

มักไม่พบ แต่อาจมีบางคนที่ใช้คำสองแง่สามง่ามบ้าง จึงแก้ปัญหาโดยวิธีการบล็อกคนนั้น” (อนุวัต 

เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

 

4.1.6 ทักษะ และวิธีการสื่อสารเพื่อนำเสนอข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

ทักษะที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในทำนองเดียวกันว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ต้องมีความรวดเร็ว

ในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลนั้นต้องมีความแตกต่างและเป็นจุดสนใจของผู้ชม 

ดังนั้นทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงสามารถสรุปได้เป็นหลัก

ใหญ่ดังต่อไปนี้ 

 1) นำทักษะของการเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งหมด มาประยุกต์ใช้ในการทำสื่อออนไลน์  ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้ภาษา อักขระชัดเจนถูกต้อง คำพูดต้องมีความชัดถ้อยชัดคำ เรียบเรียงคำพูดให้ถูกต้อง 

เข้าใจง่าย ควบคุมเวลาได้ และควรวิเคราะห์คำนึงถึงสิ่งที่จะพูดเป็นสำคัญก่อนที่จะสื่อสารออกไป 

รวมถึงรู้มุมกล้อง มีความสามารถในการนำเสนอ รู้จักเชื่อมโยงสถานการณ์ให้น่าสนใจ  

“เป็นคนกระชับ ฉับไว และมีวิธีการในการเรียบเรียงคำพูด โดยการวางโครงเรื่องว่าเราจะพูด

เรื่องอะไรบ้าง จัดประเภท จัดกลุ่มไว้ก่อน จะไม่พูดไปเรื่อย ๆ เพ่ือจะสามารถควบคุมเวลาได้” (ณัช

ชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

2) มีความพร้อมในตัวบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร บุคคลหนึ่งสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง 

(Mutiple Skill) ทั้งหาข้อมูล สรุปประเด็น เรียบเรียง นำเสนอคอนเทนต์ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น 

เพ่ือความกระชับและรวดเร็วในการทำงานให้มากที่สุด  

“ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นการทำงานคนเดียว ทั้งโพสต์ ตัดต่อ เทคนิคต่าง  ๆ ซึ่งนำ

ประสบการณ์จากการนำเสนอทางโทรทัศน์มาปรับใช้ แต่เน้นความเป็นตัวตนของเราชัดเจน ไม่ปรุง

แต่ง เป็นธรรมชาติ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ซึ่งหาดูไม่ได้จากในโทรทัศน์ เน้นให้ผู้ติดตาม

หรือแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวเราดู เสมือนเพ่ือนคุยกัน เหมือนเข้าไปอยู่กับเรา รู้จักใกล้ชิดกับเรามาก

ขึ้น” (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 

“ในการทำคลิปวิดีโอลงสื่อสังคมออนไลน์ จะใช้แอปพลิเคชันตัดต่อภาพเอง ทำเองทุกอย่าง 

และมีช่างภาพช่วยถ่ายอีก 1 คน” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

3) ผู้สื่อสารต้องมีความเป็นธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ของตนที่ชัดเจน และมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสื่อสาร อินฟลูเอนเซอร์ควรมีคาแรกเตอร์เป็นของตนเอง ไม่เลียนแบบใคร และ

มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่น เหมาะสมกับการนำเสนอคอนเทนต์ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะ

ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล  

“เป็นตัวเอง มีความเป็นธรรมชาติ คนมักชอบอะไรที่เป็นเรียลลิตี้ และไม่เลียนแบบใคร แต่

สามารถเอาแรงบันดาลใจจากคนอื่นมาปรับใช้ได้” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 
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“หลักสำคัญ คือต้องมีคาแรกเตอร์หรือบุคลิกที่ชัดเจน จำเป็นต้องมีความคิดในด้านใดด้าน

หนึ่งอย่างเชี่ยวชาญ เช่น เน้นความน่าเชื่อถือ เน้นความถูกต้อง เน้นสาระความรู้ เน้นความบันเทิง 

เป็นต้น ดังนั้นเทคนิคการสื่อสารอันดับแรก คือ การทำให้ดีที่สุดบนเส้นทางของเรา นั่นคือ การ

นำเสนอในแบบที่เราทำได้และเป็นตัวเรา ซึ่งเป็นการให้สาระความรู้แต่ไม่เป็นทางการ หรือไม่ซีเรียส

จนเกินไป เข้าใจง่าย และนำเสนออย่างดูสนุกสบายใจ” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

4) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สมัยเก่าและสมัยใหม่ สามารถใช้ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาช่วยในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ การใช้กล้องโกโปร การใส่ภาพกราฟิก 

อินโฟกราฟิก Visual สี สัญลักษณ์ เสียงประกอบ เป็นต้น  

5) รู้จักวิเคราะห์ผู้ชม ความชอบ ความสนใจของกลุ่มผู้ติดตามของเรา อาจด้วยวิธีการสังเกต 

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับผู้ติดตาม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ 

“มีการเก็บข้อมูลหลังบ้านของการทำออนไลน์มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และนำไปแก้ไข

ปัญหาให้ตรงจุด เช่น ยอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดวิว คอมเมนต” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 

2563) 

“มีการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ชม ผู้ติดตามจากข้อมูลหลังบ้านทางสื่อออนไลน์ ทำให้เรา

สามารถรู้ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับการทำงานให้

ตรงตามความต้องการของผู้ชม” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

 

วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างมีเทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากคอนเทนต์ที่นำเสนอ

นั้นมีความแตกต่างกัน แต่ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งคอนเทนต์ถือเป็นหัวใจหลักในการสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถสรุปเป็นหลักสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีคาแรกเตอร์ในการจัดทำคอนเทนต์ให้ชัดเจนเป็นหลัก เช่น เน้นเรื่องไอที เทคโนโลยี 

เน้นการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตแปลกใหม่ เน้นการนำเสนอข่าวสารแบบฉับไว 

ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้อาจมีการแทรกข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่กำลังเป็นกระแสสนใจจากผู้ชมก็สามารถทำ

ได้ และท่ีสำคัญควรมีการนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติ เป็นตัวเองให้มากที่สุด 
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“คอนเทนต์ที่เสนอเป็นแนวท่องเที่ยว ผจญภัย นำเสนอของแปลก เรื่องเกษตร ซึ่งเนื้อหามี

ความหลากหลาย จึงใช้วิธีการสื่อสารให้คิดตาม ให้ดูน่าสนใจ เหมาะกับยุคสมัย และมีการวางคาแรก

เตอร์ของแต่ละตอนไม่ให้ซ้ำกัน มีการนำ Visual และกราฟิกสมัยใหม่มาใช้ และมีการทำกิจกรรม

ให้กับลูกเพจร่วมสนุกบ้าง โดยการแจกของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามมาก

ขึน้” (อนุวัต เฟื่องทองแดง, เมษายน 2563) 

“นำเสนอคอนเทนต์ในมุมท่ีให้ความรู้เรื่องราวไอทีที่เราถนัดและเชี่ยวชาญ แต่ออกมาในรูป  

แบบที่ไม่เป็นทางการจนเกินไป ฟังดูเข้าใจง่าย สนุกกับการรับข่าวสารมากขึ้น” (ปานระพี รพิพันธุ์, 

พฤษภาคม 2563) 

2) ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะ

สื่อสารออกไปเป็นสิ่งสำคัญ และข้อมูลข่าวสารที่ได้ต้องมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ. รวมถึงไม่ใช้คำ

โปรยหัวเพ่ือเรียกแขก หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดการติดตาม 

“ควรเลี่ยงข่าวเรียลไทม์ เพราะมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ อาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้
และเลี่ยงเสนอข่าวสารในช่วงที่มีข่าวกระทบกระเทือนจิตใจคนดู เพื่อให้คนได้ติดตามและเสพข่าวสาร
นั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

3) จัดทำคอนเทนต์ให้สะดุดหู และสะดุดตา ทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย  โดยมีการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันต่าง ๆ  กล้องโกโปร การใส่ภาพกราฟิก อินโฟ

กราฟิก Visual สี สัญลักษณ์ เสียงประกอบ และคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การลงซับไตเติ้ล 

กราฟิก เอฟเฟ็กต์ ว่าเหมาะสมหรือมากจนน่ารำคาญหรือไม่ ทั้งทางเสียงและทางสายตา 

“ชื่อเพจมีความเป็นตัวเรา สะดุดหู แปลก และคล้องจองทำให้จดจำง่าย และพ้องกันเป็นส่วน

ใหญ่ในสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ทำให้แฟนคลับจดจำและติดตามได้ง่าย” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, 

เมษายน 2563) 

4) คอนเทนต์กำลังเป็นที่สนใจของผู้ชม มีความสด ใหม่ ทันเหตุการณ์ เข้ากับสถานการณ์ 

เลือกนำเสนอคอนเทนต์ให้เป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัว คนเข้าถึงได้ รวมถึงต้องมีประโยชน์ต่อผู้ชม และมี

การนำเสนออย่างต่อเนื่อง รวมถึงคอนเทนต์นั้น ๆ สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้ชมส่วน

ใหญ่ได้ และไม่ควรใช้วิธีการแชร์คลิปจากผู้อ่ืน นอกจากจะเป็นคลิปที่ให้พลังทางบวกหรือการให้

กำลังใจ และหากมีการ Tie In สินค้า ควรคำนึงถึงความเหมาะสม และหากต้องการนำเสนอควรจะ

เป็นสินค้าที่เหมาะกับบุคลิกของอินฟลูเอนเซอร์และนำเสนออย่างมีประโยชน์ ดูไม่น่าเบื่อ และไม่ดู

เป็นการขายสินค้ามากจนเกินไป (Hard Sale) 
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“ข่าวเน่าได้ทุกเมื่อ นั่นคือ ข่าวสามารถเป็นข่าวเก่าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องมีคอนเทนต์

ใหม ่ๆ มานำเสนออย่างต่อเนื่อง” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

“ต้องนำเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสม่ำเสมอ และทำข่าวในเชิงลึก สด และทัน

เหตุการณ์แบบเรียลไทม์มาก ๆ โดยจะนำเสนอข่าวทุกวันตลอดเวลา และหากมีเรื่องร้องเรียนหรือ

ปัญหาจากลูกเพจ ก็จะหาข่าวสารข้อมูล ติดตามมานำเสนอ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด” 

(ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

“เล่าเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนที่ติดตามเรา นั่นคือ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมว่าชอบเรื่อง

อะไรนั่นเอง มีความรับผิดชอบต่อคนดู โดยเลือกทำเนื้อหาที่ผู้ชมอยากดู ไม่ใช่ตามคำสั่งของ

ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ที่ต้องการให้สื่อสารโดยให้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเรา ก็จะไม่รับทำ” 

(ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

“มีการติดตามข่าว การวิเคราะห์กระแสสังคม วิเคราะห์ความต้องการของคนดู จากสื่อ

ออนไลน์อ่ืน ๆ หรือเรื่องราวที่เป็นกระแส ข้อมูลที่คนให้ความสนใจ เพ่ือนำมาปรับใช้ในการคิดคอน

เทนต์ และยังจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ประกาศข่าว เช่น 

การรับโปรโมทสินค้าอาจทำไม่ได้ ถ้าเป็นสินค้าเบาๆที่ดูไม่ hard sell เกินไปและสินค้านั้นเชื่อถือได้ก็

อาจทำได้ แต่ต้องมีการกลั่นกรองและพิจารณาให้เหมาะสม” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

 5) รู้จักเรียนรู้ และเข้าใจโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์ม ควรมีความเข้าใจธรรมชาติ ข้อดี 
ข้อเสียของแต่ละแพลตฟอร์ม เพ่ือสามารถเลือกใช้คอนเทนต์และวิธีการสื่อสารให้มีความเหมาะสม
และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในแต่ละแพลตฟอร์ม 

“วิเคราะห์ความยาวที่ เหมาะสมของคลิป และคอนเทนต์ในคลิปให้ เหมาะกับแต่ละ
แพลตฟอร์มในสื่อออนไลน์” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

6) วิธีการสื่อสาร ต้องมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่คอนเทนต์ วิธีการนำเสนอ รูปแบบ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม เช่น แคปชันหรือพาดหัวข้อมูลข่าวสารที่โพสต์นั้นมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจเพียงใด  

“ควรมีความใส่ใจและตั้งใจในการผลิตคลิปวิดีโอทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี เพลต การ

เลือกตัวอักษรที่ใช้ ไฮไลต์ข้อความเด่น การตัดต่อ เป็นต้น” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

7) ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการตอบคอมเมนต์ หรือตอบ

ปัญหาคลายข้อสงสัย แก้ปัญหาให้กับผู้ติดตาม รวมถึงคำพูดในพลังด้านบวก การให้กำลังใจ หรือการ
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สื่อสารเรื่องราวดี ๆ โพสต์เรื่องส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์บ้าง เพ่ือแสดงถึงความใกล้ชิด

และเป็นกันเอง 

“ต้องมีการตอบคอมเมนต์ผู้ติดตามอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

โดยสามารถแสดงผลเปรียบเทียบทักษะ คุณสมบัติ และวิธีการสื่อสาร ในการทำงานของผู้
ประกาศข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ กับการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้ 

 

4.1.7 วิธีการในการสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์ 

 วิธีการสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการที่คล้าย ๆ กัน โดย
สามารถสรุปเป็นข้อหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ตัวผู้สื่อสารหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

 ควรมีบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเอง หรือบุคลิกเฉพาะตัว มีความชัดเจน และมีความต่าง ซึ่งดูเป็น
เป็นธรรมชาติและดูเป็นกันเองกับผู้ชม ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่นำเสนอ ซึ่งจะสามารถสร้างความใกล้ชิด
ให้กับผู้ชมได้และบุคลิกนั้นบ่งบอกถึงพลังด้านบวก  

“ด้วยบุคลิกที่ดูเป็นกันเอง มีความเป็นธรรมชาติ เป็นพ้ืนบ้าน ทำให้ผู้ชมรู้สึกคุ้นเคย และ

ใกล้ชิด เนื่องจากการทำข่าวมีการลงพ้ืนที่จริง ทำให้ได้ไปสัมผัสผู้คนหลากหลาย และเกิดความ

ประทับใจในตัวเรา จึงมาติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“บุคลิกลักษณะมีพลังด้านบวก นั่นคือ ดูจิตใจดี เป็นกันเอง ยิ้มง่าย สนุกสนาน แต่ก็ควรมี

จำกัด ให้พอดีพองามและเรื่องราวที่นำเสนอสนุก มีสีสัน มีความเป็นกันเอง และเป็นเสมือนพลังด้าน

บวก ใส่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ แบบมีพลังงานอย่างล้นเหลือทำให้คนจดจำได้ ” (ณัชชานันท์ 

อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

“คาแรกเตอร์มีความต่างจากคนอ่ืน มีบุคลิกเฉพาะตัว มีตัวตนที่ชัดเจน โดยไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“ใส่ความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ เป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุด จะทำให้คนกล้าเข้าถึง และกล้า

เข้ามาคอมเมนต์และเราก็จะได้ข้อมูลจากเค้าด้วย เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา” (ณัชชานันท์ อรุณ

วงศ,์ พฤษภาคม 2563) 
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“มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และรักษาบทบาทผู้สื่อข่าวให้ชัดเจน ลงพ้ืนที่จริง นำเสนอแบบ
เจาะลึก” (ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

2) การวิเคราะห์ผู้ฟัง วิเคราะห์เนื้อหา การจัดทำคอนเทนต์และวิธีการนำเสนอ 

ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมของเราว่าเป็นใคร ชอบอะไร เรื่องราวคอนเทนต์แบบไหนที่ตรง
ใจ เป็นแรงบันดาลใจ น่าสนใจ เป็นประโยชน์กับผู้ชม และนำมาวิเคราะห์ว่าควรมีวิธีการนำเสนอ
อย่างไร โดยนำสิ่งที่วิเคราะห์ทั้งหมดมาพัฒนาเนื้อหาคอนเทนต์ และนำเสนอออกไปได้อย่างเหมาะสม
และเพลิดเพลิน 

“เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดถึง นึกถึง อินเนอร์และเข้าถึง เช่น เรื่องบ้าน

ต่างจังหวัด เรื่องพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ครอบครัว เป็นเรื่องใกล้ตัว ดูแล้วมีความสุข ภาพหรือเรื่องราวที่

นำเสนอบางเรื่อง เป็นเรื่องที่คนดูใฝ่ฝันอยากจะทำ แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, 

เมษายน 2563) 

การนำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความร่วมสมัย หรือเข้ากับยุคสมัย หรือเป็นเรื่องที่เข้ากับ
กระแสของผู้ชมในขณะนั้น ที่สำคัญควรเป็นเรื่องที่เราสนใจ และมีความถนัดเชี่ยวชาญ เพ่ือจะได้
สื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงคอนเทนต์ควรมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีกันระหว่างสาระกับ
บันเทิง เพื่อประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับ อีกทั้งยังได้อรรถรสในการนำเสนอ หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เข้าใจได้
ยาก หรือหากต้องการใช้ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจน ต้องมีการสรุปประเด็นหรือใจความสำคัญออกมาให้
เข้าใจไดง้่าย 

“ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงคอนเทนต์ก็ต้องมีความใหม่อยู่เสมอด้วย อาจปนเปเรื่อง
เก่าๆกันไปได้ แต่ต้องมีความร่วมสมัย และต้องทันกระแส เข้าใจกระแสความต้องการของคน” (ปาน
ระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“เลือกประเด็นข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น ควรเป็นประเด็นที่เราสนใจด้วย จึงจะ
นำเสนอข่าวออกมาได้ดีและเป็นธรรมชาติ การนำเสนอข่าวควรทำอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง” 
(ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

 “เนื้อหานำเสนอไม่เป็นทางการมาก ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกเครียด ดูแล้วยิ้มๆ และสอดแทรก
ความสนุกสนาน โดยเนื้อหาสอดแทรกสาระ และมีสัดส่วนระหว่างสาระกับบันเทิงพอเหมาะ รวมถึง
ภาพและเสียงในการนำเสนอ ต้องมีความคมชัด” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

ภาพและเสียงในการนำเสนอต้องมีความคมชัด และมีจุดสนใจที่จดจำได้ง่าย ไม่รกหูรกตา 
อาจใช้กราฟิก สัญลักษณ์ แสง สี เสียงประกอบได้ แต่ต้องมีความเหมาะสม และเพ่ิมประโยชน์หรือ
อรรถรสในการนำเสนอ 
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“คำที่ใช้ในคอนเทนต์ มักหลีกเลี่ยงคำที่เป็นแกรมมาร์ยากๆ โดยมักเอาข้อมูลมาย่อยก่อน 
แล้วสื่อสารให้เข้าใจแบบง่าย ๆ และมีการพัฒนาในการใช้เพลง เทคนิค ลูกเล่นสมัยใหม่ในคลิปวิดีโอ
หรือโพสต์ เพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ จำเจ” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีความรวดเร็วในการนำเสนอ แต่ต้องคงความถูกต้อง 
และกระทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อีกทั้งเรื่องราวที่
เผยแพร่ออกไปอาจมีการแชร์กัน และขยายวงกว้างเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในช่วงเวลานั้น จนเป็นกระแส 
ทำให้เราสามารถอัพเดทข้อมูลที่ผู้ชมต้องการได้อย่างทันเหตุการณ์และในช่วงเวลาที่เป็นที่สนใจของ
ประชาชน 

“ควรเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้ชม ชมแล้วได้อะไรจากข้อมูลนั้น ๆ โดยวิเคราะห์ผู้ขมว่า

เค้าชอบอะไร เราก็เสนอสิ่งที่เค้าชอบ และมีคอนเทนต์มาลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้คนแชร์ต่อ

กันเป็นลูกโซ่ ก็จะขยายฐานผู้ชมมากขึ้น หากทำไม่ทัน ควรมีทีมงานช่วยโพสต์ เพ่ือให้มีความต่อเนื่อง

(ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

 3) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ติดตาม 

 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เป็นการแสดงถึงความสนใจ ใส่ใจ และสร้างความใกล้ชิด เป็น
กันเองกับผู้ชม ผู้ติดตาม หรือแฟนคลับ สามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึง
พูดคุย ปรึกษา แก้ปัญหาซึ่งกันได้อีกด้วย กลุ่มตัวอย่างทุกท่านให้ความสำคัญและมีวิธีการในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ และกระทำด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การไลฟ์สดคุยกับผู้ติดตาม การ
ทักทาย จดจำชื่อแฟนคลับ โดยใช้น้ำเสียงและคำพูดที่เป็นกันเอง เสมือนเพ่ือนคุยกัน การตอบคอม
เมนต์ในทุก ๆ ช่องทางการติดต่อ การจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงานหรือค้นหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ติดตามได้สอบถามเข้ามา มานำเสนอให้รับทราบ  

“มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการไลฟ์สดกับผู้ชม  โต้ตอบคอมเมนต์ และ
พูดคุยผ่านทางอินบ็อกซ์ด้วยตนเองทุกคอมเมนต์ พร้อมให้คำตอบและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาให้
(อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่าน โต้ตอบคอมเมนต์ ไลฟ์สดและพูดคุยผ่าน
ทางอินบ็อกซ์ด้วยตนเอง ทักทาย และจดจำแฟนคลับทางสื่อออนไลน์” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, 
เมษายน 2563) 
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“มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมเป็นประจำสม่ำเสมอ และพูดคุยเสมือนเป็นเพ่ือนกัน มีอะไร 

ดี ๆ แบ่งปันกัน ไม่ให้ดูเป็นการสอน พยายามสร้างคาแรกเตอร์ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน 

สนใจเรื่องเดียวกัน” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

“มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผู้ฟังอย่างสม่ำเสมอ และตอบคอมเมนต์ ซึ่งปกติจะเลือกตอบเอง” 

(ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“ช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ข้อมูลที่สังคมต้องการ เน้นการนำเสนอข่าว รายงานข่าว 
เป็นสื่อกลางระหว่างคนให้และคนรับให้มาเจอกัน แต่จะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคผ่านตนเอง ซึ่งเราทำ
ด้วยใจ ด้วยจิตอาสาในตัวเราเอง โดยใช้บทบาทของเราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ” (ฐปณีย์ เอียด
ศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

 
4.1.8 วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์  

วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลักสำคัญในการสร้างความเชื่อถือ นั่นคือ ต้องนำเสนอเนื้อหาสาระได้อย่าง
ถูกต้อง มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้  โดยมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นำมาเสริมในการสร้างความน่าเชื่อถือ อันจะ
สามารถสรุปเป็นข้อหลัก ๆ ใหญ่ได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ตัวผู้สื่อสารหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเป็นนักข่าว หรือผู้ประกาศ
ข่าว ที่มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือมาก่อนแล้ว ทำ
ให้คนติดภาพจำและทำให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอทางสื่อสังคม
ออนไลน์ได ้

“เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว และผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ และมีการ
ทำงานมายาวนาน มีบุคลิกน่าเชื่อถือ และดูจริงใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย รวมทั้งมีความลุยๆ 
ดูเป็นชาวบ้าน ทำให้เกิดความต่างและการจดจำ กลายเป็นเสน่ห์ที่คนส่วนใหญ่ชอบ” (อนุวัต เฟ่ือง
ทองแดง, เมษายน 2563) 

“ได้รับเครดิตเดิมจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในการพูดจา การสื่อสารที่ฉะฉาน 
ชัดเจน ใช้ภาษาที่เหมาะสมและไม่หยาบคาย อีกทั้งบุคลิกน่าเชื่อถือ และรักษาภาพลักษณ์ตนเองให้ดี 
ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 
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 “บุคลิกและทักษะของการเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกรทางโทรทัศน์ และดีเจทางวิทยุ ทำให้มี

การสื่อสาร การใช้ภาษาที่ชัดเจน ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, 

พฤษภาคม 2563) 

 “การใช้ภาษาที่ถูกต้อง คงตามแบบอย่างของผู้ประกาศข่าว และการรักษาภาพลักษณ์ใน

การเป็นผู้ประกาศข่าว ทำให้ดูน่าเชื่อถือ โดยจะเน้นสาระความรู้” (ปานระพี  รพิพันธุ์, พฤษภาคม 

2563) 

 รวมถึงการที่ผู้สื่อสารมีความรู้ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเรื่องที่จะ

เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และหากมีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนหรือเป็นกูรูในเรื่องนั้น ๆ จะสามารถสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอได้มากยิ่งข้ึน 

“มีคาแรกเตอร์ชัดเจน มีทิศทางที่ชัดเจนในทางเดียว ซึ่ งมาจากการทำบ่อย ๆ และ

ประสบการณ์ที่สร้างสมมา เช่น การเป็นครูนอกห้องเรียน ทำให้เราถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ และ

ทำงานพิธีกร อ่านข่าวด้านภาษาอังกฤษ ทำให้ภาพลักษณ์ดูเป็นกูรูในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ” 

(ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

“มีบุคลิกหรือคาแรกเตอร์ชัดเจนในการนำเสนอด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้เกิด

ความน่าเชื่อถือในตัวเราได้” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“คิดว่าความน่าเชื่อถือของเราเกิดจากที่เรารักษาบุคลิก สไตล์ความเป็นตัวเราเอง ที่เจาะลึก 
รายงานข่าวจากพ้ืนที่จริง เหตุการณ์จริง แบบเรียลไทม์ ไลฟ์สดแบบทันเหตุการณ์ให้มากที่สุด” 
(ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

2) การจัดทำคอนเทนต์และวิธีการนำเสนอ 

คอนเทนต์ที่นำเสนอต้องมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม และมีลีลาการนำเสนอได้อย่าง
ช่ำชอง เชี่ยวชาญ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างถูกต้อง มาจากแหล่งข่าวที่
น่าเชื่อถือได้ โดยนำเสนออย่างเป็นกลาง และนำเสนอทั้งสองด้าน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ และไม่นำเสนอ
เนื้อหาที่เน้นการสนับสนุนสปอนเซอร์ หรือการตักตวงผลประโยชน์จากการทำงาน ต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ชมเป็นสำคัญก่อน หากนำเสนอต้องเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่ผู้ชมได้ประโยชน์
มากที่สุด ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 

“การสื่อสารที่ดูเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย และไม่พาดพิงหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน  มีการลงพ้ืนที่
จริงไปทำข่าวด้วยตนเอง ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์จริง และค้นหาจาก
แหล่งข่าวและสถานที่จริงที่ได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 
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“เนื้อหาการนำเสนอ ไม่พูดเรื่องที่ดรามาจนเกินไป และไม่วิพากษ์วิจารณ์ข่าวที่ไม่สำคัญและ
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีการกลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้อง อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดย
นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงานข่าวทางโทรทัศน์มาใช้ด้วย” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“ไม่เน้นการโฆษณาสินค้าเลยในการนำเสนอเนื้อหา และไม่รับเสนอเนื้อหาที่มีสปอนเซอร์
จากการที่ไม่ได้ใช้จริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดหรือไม่ได้การรับรองที่ได้มาตรฐานจากสถาบันที่
น่าเชื่อถือ เช่น ไม่รับรีวิวสินค้าที่ไม่ได้ใช้และไม่เห็นผลจริง หรือท่ีมีสรรพคุณเกินจริง” (เปรมสุดา สันติ
วัฒนา, เมษายน 2563) 

“มีการตรวจเช็คข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนนำเสนอข่าวสารข้อมูลใด ๆ ทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลมี

ความน่าเชื่อถือ และส่งผลมายังตัวเราด้วย และสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ผู้ติดตามต้องการทราบ

ได้ และไม่ตักตวงผลประโยชน์จากการทำงาน และพึงระลึกว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีสาระต่อผู้ชม” 

(ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, พฤษภาคม 2563) 

“เนื้อหาสาระที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่สามารถรับ   

โปรโมทสินค้าได้เหมือนคนปกติทั่วไป ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม” (ปานระพี รพิพันธุ์ , 

พฤษภาคม 2563) 

“เลือกประเด็นนำเสนอที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเป็นเรื่องที่มีสาระประโยชน์
เข้าถึงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือโดยตรงได้ และเข้าถึงอย่างรวดเร็ว” (ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, มิถุนายน 
2563) 

 3) การยึดมั่นในหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเป็นสื่อมวลชนมา
ก่อน ทำให้มีการนำหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ซึ่งถือ
เป็นหลักใหญ่สำคัญที่ทำให้เกิดความนิยมและความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมถึงยังคงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอคอนเทนต์
การประพฤตปิฏิบัติตัว หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

“นำหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสื่อออนไลน์ด้วย เพราะ 

“เราคือสื่อมวลชน และทำสื่อหลักทางโทรทัศน์ด้วย ต้องรักษาจรรยาบรรณไว้ในทุกบริบทในการ

ทำงานของเรา และไม่นำความคิดเห็นส่วนตัวมาตัดสิน และระวังคำพูดในการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ 

เพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงต้องมีกลั่นกรองความคิดมาหลายชั้นก่อนที่จะโพสต์   

ใด ๆ ลงไป” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 
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“มีการนำหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เช่น 
การใช้คำใช้ภาษาที่ถูกต้อง การให้เกียรติแหล่งข่าว การนำเสนอข้อเท็จจริงไม่แต่งเติม เป็นต้ น” 
(อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 
 

4.1.9 ความแตกต่างจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดทั่วไปเม่ือเปรียบเทียบกับข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบจากการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน 

 ข้อได้เปรียบหรือข้อดีของการที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มาจากการเป็นผู้
ประกาศข่าวมาก่อนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนะในทำนองเดียวกันว่า การทำงานเป็นนักข่าว ผู้
ประกาศข่าวมาก่อน จะทำให้เรามีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งกระบวนการคิด การพูด การเขียน  การ
ใช้ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การนำเสนอเป็น จนไปถึงทักษะการผลิตและตัดต่อข้อมูล เช่น การ
รวบรวม การคัดเลือกข่าวสารข้อมูล การเรียบเรียง จับประเด็น ใช้อักขระภาษาที่ถูกต้อง รู้มุมกล้อง 
การใช้อุปกรณ์ในกระบวนการถ่ายทำตัดต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลหรือวัสดุจากการ
ทำงานทางโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ ทั้งข้อมูลข่าวสารในเชิง
ลึกและรวดเร็ว ทั้งฟุตเทจภาพ หรือวิดีโอ ที่มั่นใจได้ว่ามีการลงพ้ืนที่จริงและผ่านการกลั่นกรองความ
ถูกต้องมาเป็นอย่างดี 
 “คอนเทนต์ที่นำเสนอมีการลงพ้ืนที่จริง สัมผัสจริง ได้ภาพจริง และมีการกลั่นกรองข้อมูลจาก
แหล่งข่าวอย่างถูกต้องโดยตรงได้มากกว่า” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“เรามีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และมีการกลั่นกรองจากแหล่งข่าวอย่างถูกต้องโดยตรง

มากกว่า” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“ข้อได้เปรียบที่เรามีคือ มีพ้ืนฐานการสื่อสารที่ชัดเจน ทักษะการใช้ภาษา อักขระวิธีถูกต้อง 

และพูดจารู้เรื่อง เข้าใจได้ ด้วยประสบการณ์การทำข่าวและพิธีกรทางโทรทัศน์ ทำให้รู้จักวิธีการ

สื่อสารแบบใช้ภาษากาย และการใช้เสียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รู้เทคนิคในการผลิตคลิปวิดีโอ 

และรู้มุมกล้องที่เหมาะแก่การสื่อสาร” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ,์ พฤษภาคม 2563) 

“การเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน บ่มเพาะเราให้มีความรู้ในหลายๆเรื่อง รู้จักหาความรู้รอบตัว  

ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องต่าง ๆได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ช่วยให้การทำงานมีคุณภาพและก่อเกิดการพัฒนา  

และไม่มีปัญหาในเรื่องทักษะในการสื่อสาร มีทักษะและความเคยชินในการทำรายการสด ทำให้ไม่

รู้สึกเครียด ไม่กดดัน ไม่เขิน ไม่กลัวในการถ่ายทำ และรู้มุมกล้อง ทำให้สามารถกำกับตนเองได้ และรู้

ไปถึงวิธีการตัดต่อ” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 
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 “เรามีความเป็นวิชาชีพ มืออาชีพที่เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลที่ออกมาจากเราเชื่อถือได้ ผู้ชมจะ

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ไม่ใช่ถ้อยคำหยาบคาย หรือนำคำ

หวือหวามาใช้ เน้นภาษาเรียบง่ายในการให้ข้อมูล” (ฐปณีย ์เอียดศรไีชย, มิถุนายน 2563) 

 นอกจากนี้ยังทำให้มีฐานผู้ชมหรือแฟนคลับมาก่อนเป็นทุนเดิม เพราะเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง
ทางโทรทัศน์ ทำให้คนจดจำได้ มีการติดตามต่อได้ง่าย และทำให้ผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใดได้จากประสบการณ์การทำงานด้านข่าว และภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ
จากการเป็นผู้ประกาศข่าว  

“เราได้รับความน่าเชื่อถือเป็นทุนเดิม จากตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นผู้ประกาศข่าว และก็มี

ฐานผู้ชมติดมาจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ และตามมาติดตามทางช่องทางอ่ืน ๆ ของเรา

ด้วย ทำให้มีกลุ่มผู้ติดตาม รู้จักง่าย” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นข้อได้เปรียบในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) ที่มาจาก
การเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์คือ การมีมาตรฐานในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อติด
ตัวมาด้วยในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ประกาศข่าวทุกคนยึดมั่นถือมั่นในการสื่อสาร 

“สิ่งที่ควรตระหนักในอาชีพผู้ประกาศข่าวและผันตัวมาเป็น อินฟลูเอนเซอร์ คือ เราควรมี

จรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญมาใช้ในการสื่อสารทุกด้าน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 

และควรคิดให้มากกว่าเดิม เพราะมีความเป็นสื่อการันตีการทำงาน ไม่สามารถขายของหรือหา

ประโยชน์จากการสื่อสารได้ รวมถึงไม่ควรนำเสนอเรื่องราวสุ่มเสี่ยง เรื่องความเชื่อ หรือหลอกลวงคน

ให้หลงเชื่อไม่ได้” (อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

“มีการนำจรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกาศข่าวมาใช้ ทำให้รู้จักกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร 

รักษาภาพลักษณ์ และเลือกใช้คำพูดใดที่เหมาะสมต่อผู้ชมและสังคมส่วนใหญ่” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์

, พฤษภาคม 2563) 

“ในการสื่อสารทุกครั้ง เรามีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษา

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“เรามีความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าว มีการนำจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมาใช้ในการ

นำเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์ มีอุดมการณ์ หลักการ วิชาชีพ และเคารพในวิชาชีพ ในการนำเสนอ

ข่าวจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชน และรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่กดขี่ข่มเหง

ใคร ยึดมั่นการนำเสนอข่าว ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วว่าข่าวนั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อ
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สังคม ซึ่งเหตุผลนี้จะทำให้ไม่มีเชย ทำให้ข่าวมีคุณค่า และมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน” (ฐปณีย์ เอียดศรี

ไชย, มิถุนายน 2563) 

ในด้านข้อเสียเปรียบในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มาจากผู้ประกาศข่าวนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป เนื่องจากคอนเทนต์และวิธีการที่นำเสนอ รวมถึงอัตลักษณ์ของ

แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ข้อเสียเปรียบจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย หากจะสอดคล้องกันจะ

เป็นไปในเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์การเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ไว้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการ

ใช้ภาษาที่ต้องพูดจาให้ดี มีมารยาท ไม่สามารถออกอรรถรสได้มากตามกระแสนิยมของสื่อสังคม

ออนไลน์ และต้องประพฤติตนให้เหมาะสม จนบางครั้งอาจดูเป็นทางการมากไป ทำให้รู้สึกห่างไกลกับ

คนดู รวมถึงต้องคัดเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสม มีประโยชน์กับผู้ชม รวมถึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์

เรื่องใด ๆ ได้มากเกินไป 

“ต้องรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ประกาศข่าว ทำให้ไม่สามารถใข้คำพูดที่ดูเป็นกันเอง

มากไม่ได้ทางสื่อออนไลน์ และไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ข่าวใด ๆ ได้มากเกินไป ซึ่งจะขัดแย้งกับ

พฤติกรรมคนเสพสื่อออนไลน์ที่มักมีการวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ไม่สามารถสร้างอรรถรสให้ผู้ชมได้อย่าง

เต็มที”่ (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

“เป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ ทำให้บางครั้งไม่สามารถแบ่งแยกเวลาจากการทำงานได้

และเรายังคงต้องรักษาภาพลักษณ์ของการทำงานผู้ประกาศข่าวไว้บ้าง เช่น การแต่งกายให้เหมาะสม

กับกาลเทศะ การใช้คำที่ไม่หยาบคาย หรือเรื่องราวที่นำเสนอให้มีความเหมาะสม มีพฤติกรรมที่

เหมาะสมดูน่าเชื่อถือเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ เพราะเราสอนภาษา” (ณัชชานันท์ อรุณวงศ์, 

พฤษภาคม 2563) 

“การเป็นผู้ประกาศข่าวนั้น หล่อหลอมบุคลิกเรา ทำให้บางครั้งดูห่างเหินกับคนดูจนเกินไป 

ด้วยการเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์ บุคลิกดูเป็นทางการ และติดภาพจำของเราในการเป็นผู้ประกาศ ทำ

ให้บุคลิกที่เป็นกันเองอาจดูขัดตา  ทำให้คนดูเข้าไม่ถึง รู้สึกห่างไกล ไม่รู้สึกใกล้ชิดเหมือนคนธรรมดาที่

เป็นอินฟลูเอนเซอร์” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

“ด้วยวิชาชีพทำให้ไม่สามารถนำเสนอเรื่องราวหวือหวา หรือแสดงความคิดเห็นแบบ

ตรงไปตรงมาซะทีเดียวได้ แต่เราจะเลือกที่จะพูดในบางเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเรา และมีจุดยืนในสไตล์

ของเรา ซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะเลือกเสพข่าวแบบไหน สไตล์ไหนที่ตนเองชอบ” (ฐปณีย ์เอียดศรี

ไชย, มิถุนายน 2563) 
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ในทางตรงกันข้ามคุณอนุวัต เฟ่ืองทองแดง (เมษายน 2563) กลับมองว่าไม่มีข้อเสียเปรียบ 

เพราะบนสื่อสังคมออนไลน์ บุคคลสามารถเลือกช่องทาง เลือกคอนเทนต์ หรือเลือกติดตามคนที่ตน

ชอบในแบบฉบับของตนเอง ไม่มีมาตรฐานตายตัว ขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคลในการจะเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ จากบุคคลใด หรือช่องทางใดท่ีตนชื่นชอบ  

“คิดว่าไม่มี เนื่องจากแต่ละคนมีบุคลิกท่ีแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แม้แต่เรื่องของ
ภาพลักษณ์การเป็นผู้ประกาศข่าว ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับผู้ชม เพราะ
ผู้ชมชอบและติดตามในความเป็นตัวเราอย่างแท้จริง” 

ซึ่งคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย (มิถุนายน 2563) ได้ฝากข้อคิดในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ 

ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มาจากการเป็นนักข่าวหรือผู้ประกาศข่าวไว้ว่า “เมื่ออดีตนักข่าวถือเป็น

ฐานันดรที่ 4 ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่อยากให้คิดแบบนั้น ไม่อยากให้ลุ่มหลง หลงใหล อยากให้มีความ

รับผิดชอบในการนำเสนอข่าว และเน้นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติเป็นหลัก” 

 

4.2 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตลักษณะการใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
บนสื่อสังคมออนไลน์   

 

งานวิจัยนี้ มีการสังเกตลักษณะการใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ประกาศข่าว และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตในการติดตามดูการใช้การ
สื่อสารทางสื่อออนไลน์ของผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 ท่าน เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยเลือกช่วง
ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2563  โดยได้สังเกตลักษณะการใช้การสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ใน 3 ประเด็นได้แก่ เนื้อหาที่นำเสนอ วิธีการนำเสนอ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม 

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย  นั่น
คือ ช่วงเวลาที่เป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไปคาบเกี่ยวไปถึงช่วงเวลาวิกฤตที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้
ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 ไป
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 

ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการศึกษาลักษณะการนำเสนอและวิธีการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดย  
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ทั่วไป เนื้อหาในการนำเสนอของกลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบในการ
นำเสนอจึงมีความแตกต่างกัน และกลุ่มผู้ติดตามจึงแตกต่างกันไปด้วย โดยได้ศึกษาเทียบเคียงกับ
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างในเรื่องวิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในส่วนที่ 1 มาประกอบด้วย โดยได้เลือกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นำมาสรุปผลการวิจัย โดย
แยกเป็นประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1  เนื้อหาที่นำเสนอ   

  โดยเลือกสังเกตจากแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ 2 ประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
และทวิตเตอร์  ซึ่งจะเลือกนำมาศึกษาเฉพาะแพลตฟอร์มที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนราย  โดย
กลุ่มตัวอย่างแต่ละท่าน  มีเนื้อหาในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 

อนุวัต  เฟ่ืองทองแดง 
 
Facebook Fanpage :  อนุวัต จัดให้ 
มียอดผู้ติดตาม  1.8 ล้าน 

 นำเสนอเนื้อหาวาไรตี้ประเภทท่องเที่ยว ผจญภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่แปลกใหม่ ของ
แปลกหรือสิ่งที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในประเทศเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงพาไปชมวิถีชีวิต
ชาวบ้าน การเกษตร บางครั้งเนื้อหามีการให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในประเด็นที่ประชาชนสนใจ
ในช่วงนั้น ตามสไตล์ของอนุวัต ลุยๆ บ้านๆ ดูธรรมชาติ  ถึงไหนถึงกัน   และบางครั้งมีไลฟ์สไตล์
ประจำวัน ชีวิตส่วนตัวของตนให้แฟนเพจได้ติดตามด้วย   
 

ฐปณีย ์เอียดศรีไชย 
 
Twitter :  thapanee eadsrichai 
มียอดผู้ติดตาม  9.7 แสน 

 จากการเป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนามของฐปณีย์  ซึ่งเป็นที่รู้จักจากรายการ “ข่าว 3 มิติ” ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ซึ่งนำเสนอข่าวสารประจำวันทันเหตุการณ์ เรื่องราวที่ฐปณีย์นำมา
เสนอทางทวิตเตอร์ จึงเป็นเรื่องของข่าวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนั้น และเป็นประเด็นติดตามที่
น่าสนใจ รวมถึงสาระความรู้จากภาครัฐต่างๆ โดยหลักๆจะเป็นการแชร์ข่าว จากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
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The reporters ที่ฐปณีย์ได้จัดทำขึ้นร่วมกับทีมงาน ซึ่งถือเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้
นำเสนอจากทวิตเตอร์ของตนเอง แต่เป็นการพูดถึงข่าวจากการแชร์ข่าวจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ เป็น
สำนักข่าวที่ตนได้จัดทำข้ึน 

Facebook  :  Thapanee Eadsrichai  (เพจส่วนตัว) 
มียอดผู้ติดตาม  3.5 แสน 

 เป็นกลุ่มตัวอย่างท่านเดียวที่ไม่มีเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นของตนเอง แต่มีผู้ติดตามทางเพจ 
เฟซบุ๊กส่วนตัวมากถึง 3.5 แสนคน โดยเนื้อหาที่นำเสนอหลัก ๆ นั้น เป็นข่าวสารทั่วไปที่กำลังเป็นที่
สนใจของประชาชน โดยเป็นการแชร์ข่าวจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “The reporters” ที่ฐปณีย์ได้จัดทำขึ้น
ร่วมกับทีมงานเพ่ือนำเสนอข่าวสารสาระต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้  
 

ณัชชานันท์ อรุณวงศ์ 
 
Twitter : นุ่น – English AfterNoonz 
มียอดผู้ติดตาม  1.3 ล้าน 

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ ไม่ซับซ้อน แบบ
เข้าใจง่าย ดูสนุกสนาน โดยใช้เหตุการณ์จริงมาประกอบการสอนภาษาอังกฤษ และยังแทรกไลฟ์สไตล์
ชีวิตส่วนตัวของตนให้แฟนเพจได้ติดตามเสมือนเป็นเพื่อนที่คอยติดตามข่าวสารกัน   

Facebook Fanpage : English AfterNoonz 
มียอดผู้ติดตาม  8.2 แสน 

 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเข้าใจง่าย ดูสนุกสนาน เป็นคลิป
วิดีโอ โดยนำเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันของอินฟลูเอนเซอร์เอง มาประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
บางครั้งเป็นข่าวหรือบทความจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ หรืออาจไลฟ์สดสอนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และมีการนำเสนอไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวของตนอยู่เรื่อย ๆ ให้แฟนเพจได้ติดตาม
เสมือนเป็นเพ่ือนที่คอยติดตามข่าวสารกัน   
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ปานระพ ีรพิพันธุ์ 
 
Twitter :  Panraphee ปานระพี 
มียอดผู้ติดตาม  1.1 ล้าน 

นำเสนอเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ในยุคไอที เป็นเรื่องราวให้ความรู้ในเรื่องของความล้ำหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความรู้แบบสรุปใจความให้สั้น กระชับ 
เข้าใจง่าย ทำในรูปแบบหลากหลายต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอหรือโมชั่นกราฟิกเข้ามานำเสนอ และ
บางครั้งมีการนำเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเองให้แฟนเพจได้ติดตามแบบใกล้ชิด   

Facebook Fanpage :  IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง by ปานระพี 
มียอดผู้ติดตาม  8 แสน 

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจ น่ารู้ในยุคไอที เป็นคลิป
วิดีโอให้ความรู้ หรือสอนวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัว ให้รู้วิธีการและใช้งานได้ 
โดยใช้อินโฟกราฟิก หรือโมชั่นกราฟิกเข้ามาช่วย เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และบางครั้งมีการโพสต์ภาพ
นิ่ง ภาพวิดีโอถึงไลฟ์สไตล์ของตนเองในแต่ละวันให้กลุ่มแฟนเพจได้ติดตามกัน   
 

เปรมสุดา สันติวัฒนา 
 
Facebook Fanpage :  ตามแม่มา by เปรมสุดา 
มียอดผู้ติดตาม  1.22 แสน 

นำเสนอเนื้อหาเจาะกลุ่มแม่และเด็ก แม่บ้าน ครอบครัว โดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลลูก 
ดูแลบ้าน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานด้านโทรทัศน์ของตน ได้แก่ เรื่อง
ของดินฟ้าอากาศ ข่าวเตือนภัยพยากรณ์ทางอากาศ  และยังมีการโพสต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตแม่ลูก 
และชีวิตทำงานในชีวิตประจำวันด้วย  
 

4.2.2 วิธีการนำเสนอ  

เป็นการสังเกตรูปแบบ ภาษาที่ใช้ วิธีการนำเสนอ และความถี่ในการนำเสนอในแต่ละ
แพลตฟอร์ม โดยเลือกเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน 
ดังนี้  
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อนุวัต  เฟ่ืองทองแดง 
Facebook Fanpage :  อนุวัต จัดให้ 
มียอดผู้ติดตาม  1.8 ล้าน 
 

  

ภาพที่ 4.1  รูปโปรไฟล์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของ “อนุวัต จัดให้” 
 

รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก แฟนเพจของ “อนุวัต จัดให้” ใช้ภาพตนเองที่สื่อถึงบุคลิกภาพและความ
เป็นกันเอง รักสัตว์ โดยใช้ชื่อจริงและคำคล้องจองกันในการตั้งชื่อโปรไฟล์ และยังเป็นชื่อช่วงในการ
ทำงานทางโทรทัศน์ที่มีคนจดจำได้ดี  
 

วิธีการนำเสนอ  

มีการโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน ผ่านภาพนิ่ง 
ภาพเหตุการณ์จริงประกอบ หรือนำข้อมูล อินโฟกราฟิกจากแหล่งข่าวอ่ืนๆที่เชื่อถือได้มาลง เพ่ือให้
ข้อมูลข่าวสารกับลูกเพจ และสามารถติดตามค้นคว้าข้อมูลได้ต่อ โดยมีการใช้ภาษาที่สุภาพ แบบ
เข้าใจง่าย ๆ อีกทั้งยังมีการโพสต์รายงานการติดตามข่าว การแก้ปัญหาให้กับลูกเพจ รวมถึงแนะนำ
วิธีการต่างๆ โดยการใช้ภาพประกอบการพิมพ์แทรกคำอธิบาย ใช้วิธีการผลิตแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
หรือบางครั้งอาจมีการไลฟ์สดเข้าถึงแหล่งข่าวโดยตรง ทั้งการพาไปสถานการณ์จริงหรือการสัมภาษณ์
แหล่งข่าว นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับแฟนเพจ บางครั้งมีการโพสต์เรื่องราวส่วนตัว ไลฟ์สไตล์ในมุม
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจำวันบ้าง 
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ภาพที่ 4.2  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
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ภาพที่ 4.3  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
  



 105 

 

        

ภาพที่ 4.4  ตัวอย่างโพสต์ประเภทให้รายละเอียดข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
 

    โดยส่วนใหญ่วิธีการนำเสนอที่อนุวัต จัดให้เลือกใช้ จะเป็นการไลฟ์สดให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ผ่านการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ให้แฟนเพจได้ติดตามเหตุการณ์จริงได้อย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงสามารถตอบคำถามให้กับลูกเพจในขณะนั้นได้ในทันที โดยในการไลฟ์สดนั้นอาจมีการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแบบสดๆให้ผู้ติดตามได้รับฟังไปพร้อมๆกัน 

ในการไลฟ์สด อาจไม่จำเป็นต้องมีประเด็นร้อนในทุกครั้ง บางครั้งจะเป็นการทักทาย ถาม
สารทุกข์สุขดิบของลูกเพจ มีการตอบคำถามต่าง ๆ จากลูกเพจแบบสดๆ หรือการสัมภาษณ์สด
แหล่งข่าวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงในประเด็นต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจผ่านทางไลฟ์นั้นด้วย รวมถึงสอนวิธี 
ขั้นตอนการใช้งานต่างๆ เช่น การเข้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน การยื่นอุทธรณ์เยียวยาผ่านหน้า
เว็บไซต์ เป็นต้น โดยทำเป็นตัวอย่างให้ดูหรือสอนวิธีการต่อหน้าเป็นขั้นเป็นตอนให้กับลูกเพจเห็นกัน
อย่างชัดๆ ซึ่งการแต่งตัวในการไลฟ์จะไม่ทางการ ไม่ต้องแต่งหน้าหรือเซ็ตผม ให้ความรู้สึกเหมือนกลับ
บ้านมานั่งคุยปัญหาให้ครอบครัวฟัง และปรึกษาช่วยกันแก้ปัญหา โดยหากมีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่
สนใจ จะมีการนัดเวลากับลูกเพจให้ติดตามรับชมการไลฟ์ เพ่ือไม่ให้พลาดการรับข้อมูลข่าวสารใน
ประเด็นนั้นๆ 
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ภาพที่ 4.5  ตัวอย่างโพสต์การไลฟ์สด และโพสต์การพูดคุยผ่านตัวหนังสือบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต 
จัดให้ 
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ภาพที่ 4.6  ตัวอย่างโพสต์การพูดคุยและให้ข้อมูลผ่านตัวหนังสือบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
 

ในการโพสต์ จะมีการแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่าง ๆ ต่อลูกเพจ 
แทรกในการให้ข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย โดยใช้ภาษาเหมือนภาษาพูด ฟังดูเป็นกันเอง เป็นการพูดคุย ให้
ข้อมูลและสอดแทรกการให้กำลังใจไปพร้อมกัน 

หากกรณีที่เกิดปัญหากับแฟนเพจ สามารถขอความร่วมมือจากลูกเพจได้ เช่น ในการจัดการ
กับแฟนเพจที่สร้างข้อมูลเท็จ หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างคุณอนุวัต หรือนำเทปการไลฟ์ของตน
ไปอ้างอิงในแฟนเพจ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน 

 

       

ภาพที่ 4.7  ตัวอย่างโพสต์ขอความร่วมมือบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
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มีการนำลิงค์จากยูทูปมาแปะในโพสต์ เพ่ือให้ลูกเพจได้ค้นคว้าหาข้อมูลได้มากขึ้น โดย

สามารถรับชมผ่านวิดีโอทางช่องทางยูทูปของตน และมีการแนะนำชื่อช่องทางการรับชม  และมีการ 

โปรโมทรายการหรือช่องทางออนไลน์ที่ตนเองทำงานอยู่ทางโทรทัศน์ เพ่ือให้ลูกเพจติดตามรับชม

ผลงานของตนเองและหน่วยงานที่สังกัดอยู่ผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ ไดด้้วย 

 

 

     

ภาพที่ 4.8  ตัวอย่างโพสต์การให้ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอ่ืนของอินฟลูเอนเซอร์ 
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ภาพที่ 4.9  ตัวอย่างโพสต์ที่โปรโมทผลงานอื่น ๆของเจ้าของเพจทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัติ จัดให้ 
 

มีการนำเสนอไลฟ์สไตล์ของตน วิถีชีวิตประจำวันแบบบ้านๆ เห็นถึงความเป็นตัวตน ความ
เป็นธรรมชาติและกิจกรรมการทำความดีของตนให้กับสังคม รวมถึงบางครั้งยังมีมุมน่ารักๆ แบบไม่มี
สาระ ให้ลูกเพจได้เห็นบุคลิกในอีกแบบ ที่หาดูไม่ได้ในชีวิตทำงาน ทำให้ลูกเพจรู้จักตัวตน และเข้าถึง 
รู้สึกใกล้ชิดกับแฟนเพจมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 4.10  ตัวอย่างโพสต์ที่เจ้าของเพจมีการแสดงความเป็นตัวตนหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
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ภาพที่ 4.11  ตัวอย่างโพสต์การโปรโมทสินค้าของอินฟลูเอนเซอร์ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อนุวัต จัดให้ 
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บางครั้งมีการโพสต์โปรโมทสินค้าบ้าง แต่ยังคงรักษาบุคลิกการนำเสนอของตนและคงไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงการโปรโมทกิจกรรม CSR ให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสังคม รวมทั้งผู้ชมยังได้ประโยชน์จาก
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งการโพสต์ลักษณะนี้มีให้เห็นน้อยมากแทบจะไม่เห็นเท่าใดนัก ประมาณ
หนึ่งเเดือนจึงจะมีสักครั้ง 

ความถี่ในการลงคอนเทนต์ มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องแทบทุกวันๆละประมาณ 2-3 โพสต์ 
ส่วนการไลฟ์สดจะมีให้เห็นอย่างสม่ำเสมอ บางวันอาจมีการไลฟ์ 2-3 ครั้งต่อวัน และติดกันหลายวัน 
หรืออาจมี 2-3 วันต่อครั้งแล้วแต่โอกาสและเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ 
 
 

ฐปณีย ์เอียดศรีไชย 
Twitter :  thapanee eadsrichai 
มียอดผู้ติดตาม  9.7 แสน 

 

 

ภาพที่ 4.12  รูปโปรไฟล์บนทวิตเตอร์ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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 รูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของฐปณีย์ สื่อถึงบุคลิกภาพและความทะมัดทะแมงในการทำงาน โดย
ใช้ชื่อจริงและสกุลจริงที่คนส่วนใหญ่รู้จักในการตั้งชื่อโปรไฟล์ และมีรายละเอียดบอกอาชีพ และสังกัด
ที่ตนทำงานอยูช่ัดเจน 
 

วิธีการนำเสนอ 

การทวีตเป็นการทวีตข่าวและประเด็นร้อนในสังคม มีทั้งทวีตข้อความ ภาพนิ่ง หรือโดยส่วน
ใหญ่นำข้อความ ภาพหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เทปบันทึกการสัมภาษณ์จากช่องทางอ่ืน ๆ ที่เป็นสำนักข่าว
ทางสื่อออนไลน์ที่ตนและทีมงานได้ผลิตขึ้น (ทวิตเตอร์ ยูทูป เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ “The Reporters”) 
มาเผยแพร่อย่างเชื่อมโยงกัน รวมถึงมีการรีทวีตจากทวิตเตอร์ของ The Reporters และบางทวีตก็ลง
ข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอซ้ำเหมือนกันกับที่ตนรีทวีตมาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการติดแฮชแท็ก
ให้กับ The Reporters ทุกครั้ง โดยนำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่กำลังเป็นกระแสสนใจอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นการติดตามแบบสไตล์ฐปณีย์ที่เข้าถึงและเจาะลึกความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ตัวอินฟลู
เอนเซอร์เองมีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านทางทว ีตตอบกลับของ The Reporters และตอบคำถามของผู้
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่สามารถตอบในเชิงให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้อีกด้วย แต่มักจะให้ข้อมูล
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ The Reporters โดยจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางส่วนตัว
ของตนเท่าใดนัก 
 

 

ภาพที่ 4.13  ตัวอย่างโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารบนทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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ภาพที่ 4.14  ตัวอย่างโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารบนทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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ภาพที่ 4.15  ตัวอย่างโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารบนทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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ภาพที่ 4.16  ตัวอย่างโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารจากการแชร์ข้อมูลจากสำนักข่าวของอินฟลูเอนเซอร์บน 
ทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 

 

บางครั้งมีการรีทวีตข้อความของบุคคลอ่ืนที่มีชื่อเสียง ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
ในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 4.17  ตัวอย่างโพสต์ให้ข้อมูลข่าวสารจากการแชร์ข้อมูลจากบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
บนทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 

 
นอกจากนี้ช่วงหนึ่งที่ทวิตเตอร์ออกฟิเจอร์ใหม่มาให้ฝากคำถามได้ ฐปณีย์ก็มีการใช้ในการ

ตอบคำถามจากผู้ติดตาม โดยให้ผู้ติดตามฝากคำถามไว้ที่ #Askthapanee แล้วมีการไลฟ์ตอบคำถาม
กันแบบสด ๆ ใกล้ชิด เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขับข้องใจ อีกท้ังยังสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึก
ผูกพันกับผู้ติดตามได้อีกด้วย ถือเป็นการศึกษาแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียและนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

                

ภาพที่ 4.18  ตัวอย่างโพสต์การไลฟ์ตอบคำถามของผู้ติดตาม บนทวิตเตอร์ของฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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ภาพที่ 4.19  ตัวอย่างโพสต์การไลฟ์ตอบคำถามของผู้ติดตาม บนทวิตเตอร์ของฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
 

มีการโปรโมทให้ผู้ชมติดตามผลงานของตน และรีทวีตคลิปวิดีโอภาพสด ๆ ในการทำงาน 
รวมถึงทวีตไลฟ์สไตล์การทำงานของตน เพ่ือสื่อสารกับผู้ติดตามในทวิตเตอร์ของตน และบางครั้งมีการ
รีทวีตเกี่ยวกับเรื่องราวบันเทิงที่เป็นกระแสสนใจของประชาชน ซึ่งอาจไม่ได้เป็นข่าวที่ดูเครียดและ
จริงจังมากไปก็ได้ 
 

                   

ภาพที่ 4.20  ตัวอย่างโพสต์ที่แสดงความเป็นตัวตน และเบื้องหลังการทำงานของอินฟลูเอนเซอร์บน 
ทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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ภาพที่ 4.21  ตัวอย่างโพสต์การให้ข้อมูลข่าวสารที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสสนใจ
บนทวิตเตอร์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 

 

 ความถี่ในการลงทวีตของฐปณีย์ มีความต่อเนื่องแทบจะทุกวัน และวันหนึ่งอาจลงตั้งแต่ 1-5 
โพสต์ตามกระแสข้อมูลของประเด็นข่าวที่กำลังติดตาม 
 
 
Facebook  :  Thapanee Eadsrichai  (เพจส่วนตัว) 
มียอดผู้ติดตาม  3.5 แสน 

 

 

ภาพที่ 4.22  รูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
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 ฐปณีย์ มีเทคนิคในการนำเสนอข่าวสารที่แปลกใหม่จากอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไป คือ จะมีทั้งเพจ
เฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่สามแสนกว่า และมีการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้สำหรับการนำเสนอ
ข่าวสารโดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า “The Reporters” ซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์ ยูทูป ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กแฟน
เพจ ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 1 ปี 
  ฐปณีย์มีการเชื่อมโยงเฟซบุ๊กส่วนตัว กับเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Reporters ได้อย่างกลมกลืน
และต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยสังเกตจากแม้แต่รูปโปรไฟล์ของเพจส่วนตัว ที่ใช้ภาพการ์ตูนเป็นรูปของ
ตนเอง และใช้ชื่อนามสกุลจริงในการตั้งชื่อเพจ เพราะเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่รู้จัก แต่ในส่วนภาพ
หน้าปก ใช้ภาพตนเองในบุคลิกทะมัดทะแมง เป็นภาพจำเดียวกับการเป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนาม
ทางโทรทัศน์ และยังมีการนำชื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนขนาดใหญ่ขึ้นในหน้าปกของเฟซบุ๊กตนเอง
ด้วย อันจะสื่อได้ว่าเป็นแฟนเพจของตนเช่นเดียวกัน 
 ในกรณีนี้ผู้วิจัยจะเลือกสังเกตจากเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งแสดงถึงตัวตนที่ชัดเจน และความชื่น
ชอบจากผู้ชมในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ที่ถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มพ้ืนฐานที่ทำให้คนรู้จัก 
ความเป็นตัวตนของฐปณีย์อย่างแท้จริง 
 

                                                              
 
ภาพที่ 4.23  รูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จัดทำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 

 

“The Reporters” เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ฐปณีย์สร้างขึ้นเพ่ือนำเสนอข่าวสารโดยเฉพาะ 

สำหรับลูกเพจที่ต้องการเสพข่าวสาร ข้อมูลความรู้จากฐปณียโ์ดยเฉพาะ 
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ภาพที่ 4.24  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊กของฐปณีย์ 
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ภาพที่ 4.25  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊กของฐปณีย์ 
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 วิธีการนำเสนอ 

เฟซบุ๊ก Thapanee Eadsrichai ข้อมูลข่าวสารหลัก ๆ ที่นำเสนอผู้ชม ฐปณีย์จะใช้วิธีการนำ
ข่าวสารข้อมูลมาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือ เว็บไซต์ The Reporters ที่มีทั้งภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ การ
สัมภาษณ์ การไลฟ์สด ซึ่งจัดทำโดยฐปณีย์ทั้งสิ้น แล้วนำมาเผยแพร่ต่อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง 
โดยจะขึ้นแคปชั่นเหมือนกันกับในแฟนเพจ และภาพทุกภาพ คลิปวิดีโอก็จะมีเครดิต The Reporters 
ขึ้นกำกับไว้ทุกครั้ง 

 

              
 

 
 

ภาพที่ 4.26  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์ที่เป็นข่าวเบาบนเฟซบุ๊กของฐปณีย์ 
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     หากเป็นข่าวเบาๆ ที่ไม่เป็นกระแสมาก หรือข่าวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆทั่วไป อินฟลู
เอนเซอร์ก็จะนำมาโพสต์หน้าเพจส่วนตัวของตนได้เลย 

 
 

     
 

                           
 
ภาพที่ 4.27  ตัวอย่างโพสต์ไลฟ์สไตล์ และกิจการส่วนตัวของฐปณีย์บนเฟซบุ๊ก 
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ภาพที่ 4.28  ตัวอย่างโพสต์ไลฟ์สไตล์ กิจการ และผลงานส่วนตัวของฐปณีย์บนเฟซบุ๊ก 
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ภาพที่ 4.29  ตัวอย่างโพสต์โปรโมทสำนักข่าวที่เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ฐปณีย์จัดทำข้ึน 
 
 มีการโพสต์โปรโมทผลงานของตนเองโดยสามารถติดตามได้ทางช่องทางอ่ืนๆ และโปรโมท
กิจการส่วนตัวที่ตนเองทำอยู่ รวมถึงขอบคุณและให้กำลังใจลูกเพจด้วย โดยมีการติดแฮชแท็กคำที่
เกี่ยวข้อง และลิงก์ที่สามารถกดเข้าไปดูได้ทันที  

ความถ่ีในการลงคอนเทนต์ ถือว่ามีความถ่ีค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่นำเสนอ ถ้าเป็นข่าว
ที่เป็นที่สนใจมาก ๆ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็อาจลงโพสต์มากกว่า 5 โพสต์ต่อวัน ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับเนื้อหา แต่จะมีความต่อเนื่องในการลงโพสต์แทบทุกวัน ซึ่งจะทำให้มีการติดตามจากลูกเพจ
อยู่เป็นประจำ  
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ณัชชานันท์ อรุณวงศ์ 
Facebook Fanpage : English AfterNoonz 
มียอดผู้ติดตาม  8.2 แสน 
 
 

   
 

ภาพที่ 4.30  รูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “นุ่น - English AfterNoonz” 
 

 รูปโปรไฟล์ (Profile) และหน้าปกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Cover Page) ใช้รูปและชื่อเล่นของ
อินฟลูเอนเซอร์เอง และต่อด้วยคำที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และบ่งบอกความเป็นตัวตน
ของแฟนเพจ ว่าเป็นแฟนเพจที่เป็นเรื่องราวของภาษาอังกฤษ โดยใช้คำพ้องเสียงพ้องคำได้อย่างเก๋ไก๋ 
ฟังดูสบายๆ และจดจำง่าย อีกทั้ง Cover Page ยังมีรูปของอินฟลูเอนเซอร์ในบุคลิกในลักษณะของ
ความเป็นครูบาอาจารย์ และมีการให้ข้อมูลการติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทาง เพ่ือแฟนคลับ
สามารถรับชมและติดตามได้เพ่ิมเติมตามช่องทางที่สนใจ 
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ภาพที่ 4.31  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของณัชชานันท์ 
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ภาพที่ 4.32  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของณัชชานันท์ 
 

 วิธีการน าเสนอ 

 มีการนำเทรนด์ที่เป็นที่นิยมขณะนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษ และใช้ฉากการ
ถ่ายทำให้เข้ากับเนื้อเรื่องและสถานการณ์ ในบางครั้งเป็นการสอนต่อเนื่องจากครั้งก่อน เพ่ือขยาย
ความรู้ให้มากขึ้น รวมถึงการนำภาพข่าวจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่น่าเชื่อถือหรือใจความในหน้าหนังสือพิมพ์ 
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หรือประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในขณะนั้นมานำเสนอ และสอนภาษาอังกฤษในข่าวนั้นควบคู่ไป
ด้วย ด้วยภาษา ลีลาที่ดูสนุกสนาน เป็นกันเอง มีความเป็นธรรมชาติ และมีพลังในทางบวก ประกอบ
กับถ้อยคำที่ชัดเจนถูกต้องตามอักขระภาษาและน้ำเสียงที่ดูฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ ดูเป็นกันเอง อีกทั้ง
ยังสรุปสาระสำคัญในคลิปวิดีโอมาอธิบายประกอบไว้ในหน้าโพสต์อีกทางหนึ่งด้วย โดยการเขียนแบบ
การใช้ภาษาพูด สรุปใจความสำคัญสั้นๆ เข้าใจง่าย ๆ และมีการจัดวางเพลย์ลิสต์ และรวบรวมคลิป
วิดีโอทั้งหมดไว้ที่หน้าเพจ เพ่ือง่ายต่อการค้นหา  
 

  
 

ภาพที่ 4.33  ตัวอย่างภาพการจัดทำเพลย์ลิสต์คลิปวิดีโอต่าง ๆบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของณัชชานันท์ 
 
 

    

 

ภาพที่ 4.34  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีผู้ร่วมสถานการณ์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของ 
                  ณัชชานันท์ 
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ภาพที่ 4.35  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีผู้ร่วมสถานการณ์หรือแขกรับเชิญบนเฟซบุ๊ก  
               แฟนเพจของณัชชานันท์ 
 

 การผลิตคลิปวิดีโอ บางครั้งมีการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมฉาก หรือผู้อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย 

ทำให้เกิดความสมจริง และดูเป็นธรรมชาติมาก ๆ และบางคลิปหรือบางโพสต์อาจมีแขกรับเชิญพิเศษ

ที่มีชื่อเสียงมาปรากฏตัวแบบไม่ได้ตั้งใจและมีการสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ในรูปแบบสนุกสนาน

ตามสไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์ 
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ภาพที่ 4.36  ตัวอย่างโพสต์ที่ใช้เทคนิคการผลิตเพื่อนำเสนอให้น่าสนใจ  
 

 เทคนิคที่ใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอมีหลายรูปแบบ นอกจากการตั้งกล้องถ่ายทำให้เหมือนการ
ไลฟ์สดแล้ว ยังมีลูกเล่นในการใช้คำอธิบายในภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้เสียงเอฟเฟกต์ให้
สะดุดหู การใช้กราฟิก สีสัน สัญลักษณ์ให้สะดุดตา เพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ รวมถึงสร้างความสนุก 
ท้าทายในการรับชม อาทิ ให้ผู้ชมทายคำ จากตัวอย่างที่สอนและแนะนำก่อนหน้านี้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและสร้างการจดจำมากยิ่งขึ้น ในบางครั้งมีภาษาคาราโอเกะเป็นภาษาไทยประกอบการสอน 
เพ่ือฝึกการพูดให้ชัดเจนมากขึน้  
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ภาพที่ 4.37  ตัวอย่างโพสต์คลิปวิดีโอที่มีการสรุปสาระสำคัญ และ Logo เพจตอนท้ายของคลิป  
 

 ในตอนจบของวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษทุกครั้ง จะมีการขมวดสรุปประโยคและคำที่สอน
ไปขึ้นให้เห็นหน้าจอ เพ่ือทบทวนให้จดจำและเข้าใจง่ายขึ้น และทุก ๆ ครั้งของคลิปวิดีโอ จะปิดท้าย
ด้วยชื่อ และ Logo ของเพจเพื่อสร้างภาพการจดจำ ติดตาโลโก้ เสียงและสัญลักษณ์ 

 

        
 

ภาพที่ 4.38  ตัวอย่างโพสต์ไลฟ์สไตล์ ภาพความรักความอบอุ่นของครอบครัว และผลงานส่วนตัว  
                 ของณัชชานันท์ 
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ภาพที่ 4.39  ตัวอย่างโพสต์ภาพความรักความอบอุ่นในครอบครัวของณัชชานันท์ 
 
 เนื้อหาที่นำเสนอ มีไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวัน การทำงาน ความรักความอบอุ่นภายใน
ครอบครัว ซึ่งแสดงถึงพลังด้านบวก ความน่ารัก และความสุขของอินฟลูเอนเซอร์  และมีการโพสต์
เรื่องราวหรือข้อคิดดี ๆ เพ่ือสร้างกำลังใจ แรงบันดาลใจและความรู้สึกดี ๆ นำมาแบ่งปันให้กับลูกเพจ
ซึ่งจะมีคนเข้ามากดถูกใจ แสดงความคิดเห็นและแชร์เป็นจำนวนมาก 
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ภาพที่ 4.40  ตัวอย่างโพสต์การให้กำลังใจ เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงแสดงพลังด้านบวกให้กับลูกเพจ
ของณัชชานันท์ 
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ภาพที่ 4.41  ตัวอย่างโพสต์ผลงาน กิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการงานด้านอื่น ๆ ของณัชชานันท์  
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ภาพที่ 4.42  ตัวอย่างโพสต์ผลงาน กิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการงานด้านอื่น ๆ ของณัชชานันท์  
 

มีการโปรโมทตนเอง โดยให้ลูกเพจหรือแฟนคลับรับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ทำงานของตน และสามารถติดตามผลงานได้ตามช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  อีกทั้งมีการโปรโมท
ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน โดยคัดเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันกับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของอินฟลู
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เอนเซอร์เองได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าเป็นการโปรโมทสินค้าตรง ๆ ดูแล้วสนุก เพลิดเพลิน และ
เกิดความสนใจ 
 ความถี่ในการลงคอนเทนต์ จะเน้นความต่อเนื่องเป็นระยะ ภายใน 2-4 วันต้องมีการโพสต์ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรืออาจติดกัน หรือในหนึ่งวันอาจมี 1-2 โพสต์ ทำให้มีการติดตามจากลูกเพจอย่าง
ต่อเนื่องและไมถ่ีม่ากจนเกินไป 

 
 

ปานระพ ีรพพิันธุ์ 

Facebook Fanpage :  IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง by ปานระพี 
มียอดผู้ติดตาม  8 แสน 
 

   

ภาพที่ 4.43  รูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง by งปานระพี 

 
 รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคุณปานระพี จะขึ้นรูปตนเองที่ดูสดใสน่ารัก โดยใช้ชื่อโปรไฟล์ที่บ่ง
บอกถึงเรื่องราวที่จะนำเสนอและชื่อของตนเองที่คนจดจำ รวมทั้งรูปหน้าปก ที่เน้นย้ำชื่อเพจและ
สโลแกน และช่องทางการติดต่อ และรูปของตนเองที่สื่อถึงความเก่งและทันสมัย และมีปุ่ม “ติดต่อ
เรา” เพื่อให้ผู้ชมง่ายต่อการติดต่อได้สะดวกและทันที 
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ภาพที่ 4.44  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของปานระพี 
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ภาพที่ 4.45  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของปานระพี  
 

วิธีการนำเสนอ 

คอนเทนต์ที่เสนอเน้นสาระด้านเทคโนโลยี มีทั้งคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นหน้าเพจ หรือคลิปวิดีโอ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือแขกรับเชิญ โดยใช้ภาษากึ่งทางการ แบบเข้าใจง่าย สุภาพ แต่ฟังดู
สบายๆ การนำเสนอมีการใช้สี สัญลักษณ์ กราฟิกประกอบให้ดูน่าสนใจ ขึ้นข้อความ สรุปใจความ
สำคัญประกอบการอธิบาย อีกท้ังบางคอนเทนต์ทำโดยการนำเข้าลิงก์เว็บไซต์ของตนเองในการให้อ่าน
ข้อมูลและดูคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย  
 

  
 

ภาพที่ 4.46  ตัวอย่างโพสต์ที่มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ของปานระพี  
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ภาพที่ 4.47  ตัวอย่างโพสต์ที่มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ของปานระพี  

 

โดยคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะมีลูกเล่นในการถ่ายทำหลายแบบ 
อาทิ มีมุมกล้องหลายมุม มีการแทรกภาพประกอบให้ดูน่าสนใจ อีกทั้งขึ้นประโยคหรือข้อความเพ่ือ
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สรุปใจความสำคัญอีกครั้งให้เห็นบนหน้าจอ และให้เกียรติแขกรับเชิญโดยตอนท้ายขึ้นช่องทางการ
ติดต่อของแขกรับเชิญให้ผู้ชมได้ติดตามต่ออีกด้วย  

บางครั้งมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการไลฟ์สด โดยจะโปรโมทกิจกรรมไว้ก่อนล่วงหน้า 
และมีเทคนิคการกดปุ่ม “รับเตือนความจำ” (Get Reminder) เพ่ือให้ผู้ชมไม่พลาดการจดจำในการ
รับชม 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.48  ตัวอย่างโพสต์ที่มีการโปรโมทผลงานและช่องทางการติดตามอ่ืน ๆ ของปานระพี ให้กับ
ลูกเพจให้ได้รับทราบ  

 

 คุณปานระพี จะมีเทคนิคการโปรโมทช่องทางการติตตามอ่ืน ๆ ของตนเองอย่างหลากหลาย 
โดยใช้ภาษาอย่างเป็นกันเอง บางครั้งอาจพูดถึงไลฟ์สไตล์ของตน หรือเล่าเรื่องส่วนตัวแล้วโยงเข้าการ
ติดตามข้อมูลทางช่องทางของตนเอง การนำเสนอมีหลายรูปแบบ อาทิ การโพสต์โดยนำเข้าลิงก์เว็บ
ไซด์, นำคลิปจาก Tiktok มาโพสต์เพ่ือสร้างความบันเทิง หรือแม้แต่ในคลิปวิดีโอข่าวสารของตน จะมี
ขึ้นแนะนำช่องทางการติดตามอ่ืน ๆ ของตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ รวมถึงปิดท้ายของคลิป ก็จะ
จบด้วยช่องทางการติดตามที่หลากหลาย  เพ่ือให้ลูกเพจหรือผู้ชมสามารถดูข้อมูลต่อหรือติดตาม
ผลงานหรือดูข่าวสารเพ่ิมเติมได้จากช่องทางอ่ืนๆอีกด้วย  
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ภาพที่ 4.49  ตัวอย่างโพสต์ที่ใช้เทคนิคการโปรโมทช่องทางการติดตามอ่ืน ๆ ของปานระพีแทรกเข้า
ไปในโพสต์ให้กับลูกเพจได้รับทราบและติดตามผลงานต่อได้  
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ภาพที่ 4.50  ตัวอย่างโพสต์ที่นำเทคนิคมาใช้เพ่ือโปรโมทผลงานและช่องทางการติดตามอ่ืน ๆ ของ     
ปานระพีแทรกเข้าไปในโพสต์ให้กับลูกเพจได้รับทราบและติดตามผลงานต่อได้  

 

 ความถี่ในการนำเสนอของคุณปานระพี ค่อนข้างถี่ และต่อเนื่อง โดยใน 1 วัน อาจลงโพสต์
ตั้งแต่ 2-7 โพสต์และลงต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน 
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เปรมสุดา สันติวัฒนา 

Facebook Fanpage :  ตามแม่มา by เปรมสุดา 
มียอดผู้ติดตาม  1.2 แสน 

 
 

  
 

ภาพที่ 4.51  รูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ตามแม่มา by เปรมสุดา” 
 
 รูปโปรไฟล์สื่อถึงครอบครัว แม่ลูก มีการใช้สีที่ดูสนุกสนาน น่ารัก โดดเด่น สะดุดตา และใช้
ชื่อที่สื่อถึงเรื่องราวแม่ลูก ตามด้วยชื่อจริงที่ทำให้ตนเป็นที่รู้จักของประชาชน โดยนำเสนอเรื่องราว
ข่าวสารในแง่มุมต่าง ๆ แต่เน้นบันเทิงมากกว่าสาระ เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้กับแฟนคลับ 
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ภาพที่ 4.52  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของเปรมสุดา 
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ภาพที่ 4.53  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของเปรมสุดา 
 

วิธีการนำเสนอ  

คอนเทนต์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นความรู้ หรือประเด็นที่
น่าสนใจในขณะนั้น โดยนำเสนอในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และการไลฟ์สด  โดยใช้
ภาษาง่ายๆ นำเสนอแบบดูเป็นธรรมชาติ แต่ยังคงบุคลิกของผู้ประกาศข่าวในแบบฉบับของตนเอง 
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รวมถึงการนำเสนอข่าวการพยากรณ์อากาศหรือข่าวสารทั่วไปแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ใน
รูปแบบภาพนิ่ง และข้อความประกอบ โดยถ่ายภาพลีลาต่าง ๆ ของตนเอง ให้มีความสนุกสนาน เข้า
กันกับเหตุการณ์ ในมุมมองที่ดูแล้วขบขัน ตลก สนุกสนาน และบางครั้งมีมุขตลกแบบเสียดสีสังคม
แบบขบขัน และให้กำลังใจ 

รวมถึงมีการนำข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ทั้งอินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอ บท
สัมภาษณ์มาเผยแพร่เพ่ือให้ลูกเพจได้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ ได้ 
 

        
 

           

ภาพที่ 4.54  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของเปรมสุดา 
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นอกจากสาระประโยชน์ของข่าวสารที่นำเสนอแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอภาพนิ่ง และคลิป
วิดีโอ  การไลฟ์สด เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ชีวิตประจำวันของตนเอง รวมทั้งการทำงานและชีวิตครอบครัว 
พ่อแม่ลูกได้อย่างเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน และนำคลิปตลก สนุกสนานของตนเองจากช่องทาง
ออนไลน์อื่นมาลง เพ่ือสร้างเสียงหัวเราะและคลายเครียดให้กับลูกเพจ  

 

          
 

                         
 
ภาพที่ 4.55  ตัวอย่างโพสต์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว และคลิปวิดีโอที่สร้างรอยยิ้มให้กับลูกเพจของเปรมสุดา 
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ภาพที่ 4.56  ตัวอย่างโพสต์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว และคลิปวิดีโอที่สร้างรอยยิ้มให้กับลูกเพจของเปรมสุดา 
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อีกทั้งมีการให้ข้อมูลและภาพในการทำงาน พูดถึงเรื่องราวข่าวสารในช่องทางบนสื่อออนไลน์
อ่ืน ๆ หรือสังกัดการทำงานของตน เพ่ือให้ลูกเพจหรือแฟนคลับได้ติดตามตนเองในช่องทางอ่ืน ๆ และ
ติดตามผลงานของหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ได้มากขึ้น  
 
         

              
 

   
                              

ภาพที่ 4.57  ตัวอย่างโพสต์การโปรโมทผลงานให้กับลูกเพจของเปรมสุดาได้รับทราบและติดตามได้ 
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ความถี่ในการนำเสนอคอนเทนต์ มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ไม่ได้มีความถี่มากขนาดที่จะลง
ทุกวัน โดยอาจลงติดกันหรือเว้น 2-5 วันในการลงโพสต์ และในแต่ละวันมีการโพสต์เพียง 1-2 ครั้ง 

 
4.2.3 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม 

 
เป็นการสังเกตการณ์การมีปฏิสัมพันธ์ของอินฟลูเอนเซอร์ และลูกเพจ รวมถึงกลุ่มชุมชนใน 

แฟนเพจเอง การแสดงความคิดเห็น (Comment) การกดถูกใจ การแชร์ และยอดผู้ชม จากสื่อสังคม
ออนไลน์ที่อินฟลูเอนเซอร์เป็นเจ้าของ 

 

อนุวัต  เฟ่ืองทองแดง 

Facebook Fanpage :  อนุวัต จัดให้ 
มียอดผู้ติดตาม  1.8 ล้าน 
 

 คุณอนุวัต ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับการปฏิสัมพันธ์จากลูกเพจอย่างดีเยี่ยม ลูกเพจส่วน
ใหญ่เป็นแฟนตัวยง และเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจเป็นจำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างลูกเพจด้วยกันเอง โดยสังเกตจากจำนวนยอดถูกใจ ยอดแชร์ ยอดคอม
เมนต์ รวมถึงยอดวิวที่ในแทบทุกๆโพสต์จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหลักพันขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นหลัก
หมื่นหลักแสนต่อโพสต์ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนทีสู่งมาก 
 

    

ภาพที่ 4.58  ตัวอย่างรูปการตั้งโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “อนุวัต จัดให้” ที่มียอดกดถูกใจสูง 
  



 153 

แม้แต่การแสดงภาพถ่ายของอินฟลูเอนเซอร์ มีการกดถูกใจจากลูกเพจเป็นหลักแสน และการ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการแชร์ภาพต่อทาง
ช่องทางอ่ืนด้วย แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในตัวเจ้าของแฟนเพจหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นอย่างมาก 
 
 

       
 

     
 

ภาพที่ 4.59  ตัวอย่างโพสต์การไลฟ์สดที่มีการปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก 
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ภาพที่ 4.60  ตัวอย่างโพสต์การไลฟ์สดที่มีการปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก 
 

ในการไลฟ์สด ลูกเพจจะให้ความสนใจและเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ โดย
มียอดผู้เข้าชมเป็นหลักหลายแสนในทุกๆครั้ง และมีคนเข้ามากดถูกใจ แสดงความคิดเห็นและแชร์กัน
เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะไม่มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องใดเป็นหลักในการสื่อสารหรือสนทนาก็ตาม ไม่
ว่าจะเป็นการไลฟ์แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ จำนวนผู้ชมก็ยังมีจำนวนมากในทุก ๆ ครั้ง 
 

        
 

ภาพที่ 4.61  ตัวอย่างโพสต์การเผยแพร่คอนเทนต์ที่เป็นกระแสความสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ชม
เป็นจำนวนมาก 

  



 155 

              
 

ภาพที่ 4.62  ตัวอย่างโพสต์ภาพผลงานต่าง ๆ ของอนุวัต และมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก 
 

  การให้ข้อมูลผ่านภาพนิ่ง หรือแสดงข้อมูลข่าวสารผ่านข้อความ มีการแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันของลูกเพจและแชร์ข้อความกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมที่
น่าสนใจในขณะนั้น หรือเรื่องงานส่วนตัว หรือไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์เอง ก็จะได้รับการตอบรับ
ในการปฏิสัมพันธ์ของลูกเพจเป็นจำนวนมากในทุกๆโพสต์อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 4.63  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชม การพูดคุยกันผ่านโพสต์ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจอนุวัต จัดให้ 
 

 การแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจของอนุวัต จัดให้ ถือว่าเป็นกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความ
ต้องการในการอยากรู้ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งเรื่องประเด็นสังคม เรื่องปากท้อง เรื่องราวความเดือดร้อนที่
ต้องการการแก้ไขปัญหา โดยลูกเพจมีทั้งผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น หรือต้องการให้คำแนะนำ 
หรือต้องการได้รับคำแนะนำจากคุณอนุวัตหรือกลุ่มลูกเพจด้วยกัน ในการช่วยแก้ไขปัญหา โดยคุณ
อนุวัตก็จะนำปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกเพจแสดงความคิดเห็นมาหาข้อมูลเพ่ิมเติมและตอบปัญหา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกเพจในการไลฟ์สดหรืออินบ็อกซ์ส่วนตัว กลุ่มลูกเพจจึงเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่มี
ความชอบที่เหมือนกัน และมีเป้าหมายและทิศทางในทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น 
และชื่นชอบในตัวของอินฟลูเอนเซอร์เช่นกัน ถือเป็นแฟนเพจที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น  
 

 

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 
Twitter :  thapanee eadsrichai 
มียอดผู้ติดตาม  9.7 แสน 
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ภาพที่ 4.64  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชม การพูดคุยกันผ่านทางทวิตเตอร์ของฐปณีย์ 
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ภาพที่ 4.65  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชม การพูดคุยกันผ่านทางทวิตเตอร์ของฐปณีย์ 
 

ถึงแม้ว่าคุณฐปณีย์จะมีสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งเป็นสำนักข่าวโดยเฉพาะ แต่ด้วยภาพลักษณ์
ของคุณฐปณีย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนเสพข่าว มีเอกลักษณ์การนำเสนอข่าวเฉพาะตัว ทำให้ยังมีคน
ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวค่อนข้างเยอะ และคอนเทนต์ที่นำเสนอก็ยังเน้นข่าวเป็นหลัก ทำให้
การแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามมีความเข้มข้น เป็นการให้ความเห็นในประเด็นข่าวที่ทวีต และมี
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การพูดคุย โต้ตอบกันในชุมชนกันอย่างชัดเจน โดยเข้ามาเสพข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวน
มากอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสข่าวที่ลงคอนเทนต์ไป 
 

Facebook  :  Thapanee Eadsrichai  (เพจส่วนตัว) 
มียอดผู้ติดตาม  3.5 แสน 
 

จากการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Thapanee Eadsrichai สื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนตัวของคุณฐปณีย์ ลูกเพจจะมีการแสดงความคิดเห็นในข่าวเป็นส่วนใหญ่ และมีการคุย
กันบ้างในชุมชน ถึงแม้คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะมาจากการแชร์จากสื่อออนไลน์ที่เป็นสำนักข่าวที่ตน
จัดทำขึ้น และตัวอินฟลูเอนเซอร์เองมีการให้ข้อมูลและตอบคำถามกับลูกเพจเองด้วย และมีการคุย
เรื่องราวไลฟ์สไตล์บ้างเพ่ือสร้างความใกล้ชิดกับแฟนเพจ ซึ่งแสดงให้เห็นความนิยมของผู้ติดตามที่
ยังคงเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่อง และยังตามไปติดตามในสำนักข่าวออนไลน์ที่อินฟลูเอนเซอร์จัดทำด้วย 

 

             
 

ภาพที่ 4.66  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชม การพูดคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กของฐปณีย์ 
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ภาพที่ 4.67  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชม การพูดคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กของฐปณีย์ 
 
 

ณัชชานันท์ อรุณวงศ์ 
 

Facebook Fanpage : English AfterNoonz 
มียอดผู้ติดตาม  8.2 แสน 

 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของคุณณัชชานันท์กับลูกเพจ มีความเหนียวแน่นและ
ต่อเนื่อง สังเกตุได้จากการที่อินฟลูเอนเซอร์มีการตอบคอมเมนท์ของลูกเพจทุกคอมเมนท์ และเมื่อลูก
เพจมีปัญหา จะตอบปัญหาให้กับลูกเพจทุกครั้ง รวมถึงตัวอินฟลูเอนเซอร์ยังสามารถจดจำชื่อลูกเพจ
ได้ ทำให้เวลาคุยกันเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นและอาจทำให้ลูกเพจเกิดความประทับใจ 

รู้สึกดีต่ออินฟลูเอนเซอร์ 

 

ภาพที่ 4.68  ตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ชมและการตอบคอมเมนต์ของณัชชานันท์ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
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ในด้านลูกเพจเองมีการกดถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย และมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจเป็นจำนวนมากในทุก ๆ โพสต์ มีทั้งการทักทาย ชื่นชม การถามปัญหาข้อ
สงสัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง เหมือนคนรู้จักกันจริง ๆ 
 

            

ภาพที่ 4.69  ตัวอย่างการโพสต์ภาพส่วนตัว และการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ติดตามของณัชชานันท์ทาง     
                เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

จากโพสต์ดังกล่าวจะสังเกตได้ว่า เพียงแค่วันเดียวมีคนถูกใจเป็นจำนวนมากถึงหมื่นคน ทั้ง ๆ 

ที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวทั่วไปของอินฟลู เอนเซอร์ ไม่ได้เน้นถึงการสอนภาษาอังกฤษใด ๆ ถึงจะมี

ประโยคภาษาอังกฤษแทรกอยู่ด้วย แต่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้งยังมีคนแสดงความคิดเห็น โดย

ร่วมอวยพร แสดงความยินดีต่ออินฟลูเอนเซอร์เป็นจำนวนมากเช่นกัน แสดงถึงความชื่นชอบของลูก

เพจที่มตี่อตัวอินฟลูเอนเซอร์เป็นอย่างมาก 
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ปานระพี รพิพันธุ์ 

Facebook Fanpage :  IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง by ปานระพี 
มียอดผู้ติดตาม  8 แสน 

 
 

   
 

   
 

    
 

       
 

ภาพที่ 4.70  ตัวอย่างโพสต์ที่เกิดมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก  
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ภาพที่ 4.71  ตัวอย่างโพสต์ที่เกิดมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก  
 

 สังเกตได้ว่าลูกเพจของคุณปานระพี จะเป็นกลุ่มที่ต้องการเสพข่าวสารด้านไอทีอย่างแท้จริง 
จะให้ความสนใจกับเรื่องราวที่คุ้นเคยและได้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ทำให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจในการกดถูกใจและการแชร์ข้อมูลมากพอสมควร อยู่ในหลักพัน แต่การแสดง
ความคิดเห็นหรือคอมเมนท์ยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้ที่แสดงความคิดเห็นมักจะชื่นชม ขอบคุณข้อมูล 
หรือมีข้อซักถามหรือความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบ ส่วนตัวอินฟลูเอนเซอร์เองไม่ได้มีการ
ตอบคอมเมนท์ลูกเพจ จึงอาจทำให้การแสดงความคิดเห็นนั้นมีไม่มากเท่าท่ีควร และกลุ่มผู้ชมต้องการ
เสพข่าวสารมากกว่าการพูดคุย ทักทาย หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณปานระพีจะมีการโพสต์
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เรื่องราวหรือภาพส่วนตัว เพ่ือทักทายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบลูกเพจบ้างเป็นครั้งคราว เพ่ือสร้างความ
ใกล้ชิดและความเป็นกันเองกับลูกเพจ 

 

              

                                
 

ภาพที่ 4.72  ตัวอย่างโพสต์สร้างความสัมพันธ์ของปานระพีกับผู้ติดตาม และการมีปฏิสัมพันธ์จาก   
                 ผู้ชม  
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 168 

          
 

ภาพที่ 4.73  ตัวอย่างคอมเมนต์ การมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของปานระพี  
 

การมีปฏิสัมพันธ์ของลูกเพจ ในด้านการแสดงความคิดเห็นมีไม่มากนัก ถ้าเปรียบเทียบกับ
ยอดถูกใจและยอดแชร์ ส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็น มักจะเป็นการทักทาย หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
จากโพสต์ สนับสนุนความรู้ประสบการณ์ที่เคยประสบพบเจอและเกี่ยวเนื่องกับข่าวสารนั้น ๆ หรือมี
คำถามและต้องการคำตอบในการแก้ปัญหา และลูกเพจเองไม่ได้มีการพูดคุยกันในชุมชน แต่จะสนใจ
เนื้อหาสาระของข่าวสารข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของแฟนเพจที่ต้องการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี 
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เปรมสุดา สันติวัฒนา 

Facebook Fanpage :  ตามแม่มา by เปรมสุดา 

มียอดผู้ติดตาม  1.2 แสน 

 

      
 

      
 

ภาพที่ 4.74  ตัวอย่างโพสต์ที่เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก  
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ภาพที่ 4.75  ตัวอย่างโพสต์ที่เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมเป็นจำนวนมาก  
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ภาพที่ 4.76  ตัวอย่างคอมเมนต์ของผู้ติดตามและการตอบคอมเมนต์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจของ       
                 เปรมสุดา 
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จากการสังเกตุการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และลูกเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“ตามแม่มา by เปรมสุดา” สังเกตุได้ว่าคุณเปรมสุดามีการโพสต์เรื่องราวที่เน้นให้ลูกเพจตลกขบขัน
อยู่เสมอ ๆ ในรูปแบบการทักทาย พูดคุยเรื่องราวสัพเพเหระในชีวิตประจำวัน ทำให้ลูกเพจมีความชื่น
ชอบและติดตามเรื่องราวสนุกและความบันเทิงของอินฟลูเอนเซอร์ ส่วนการตอบคอมเมนต์จากลูกเพจ
มีบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไมไ่ด้ตอบในทุก ๆ โพสต์ และทุก ๆ คอมเมนต์ ซ่ึงยังไม่มีความสม่ำเสมอในการ
ตอบเท่าใดนัก นานๆจึงจะเห็นซักครั้ง แต่หากมีการไลฟ์สดก็จะมีทักทายกันแบบตัวต่อตัว ทำให้มีคน
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเป็นโพสต์ทั่วไป ลูกเพจจะมีการคอมเมนต์มาบ้างแต่
ไม่ได้มีจำนวนมากนัก เป็นไปในลักษณะทักทาย ชื่นชม ตลกขบขัน หรือเล่าเรื่องราวของตนแบบ
สัพเพเหระ และไม่ได้มีการพูดคุยกันเองในชุมชนเท่าใดนัก เนื่องจากแฟนเพจนี้มักจะนำเสนอ
บุคลิกลักษณะของอินฟลูเอนเซอร์ในแนวสนุกสนาน ตลกขบขันมากกว่าเน้นเนื้อหาสาระในการให้
ข่าวสาร จึงมักไม่มีการถกความเห็นซึ่งกันและกันในชุมชน แต่หากในกรณีที่มีคอมเมนต์จากลูกเพจ
จำนวนมากมักจะมาจากการที่แฟนเพจมีการจัดกิจกรรมให้ตอบคำถามเพ่ือแจกของรางวัล มีการให้
ลูกเพจร่วมสนุกกับแฟนเพจ โดยมีการแจ้งข่าวสารการร่วมสนุกให้ติดตาม และประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับรางวัลให้ลูกเพจได้ทราบ โดยในแต่ละครั้งจะมีคนเข้ามาร่วมสนุกโดยการแสดงความคิดเห็น
มากกว่าโพสต์ปกติ  จึงสังเกตได้ว่า ลูกเพจเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบในตัวของอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลัก 
ต้องการความสนุกสนานเฮฮาจากบุคลิกของอินฟลูเอนเซอร์ แต่จะไม่ได้เน้นในความต้องการเนื้อหา
ข่าวสารอย่างจริงจังเท่าใดนัก แต่หากมีการไลฟ์สดหรือจัดกิจกรรมการแจกของรางวัลก็จะเป็นจุด
สนใจอย่างหนึ่งให้กับลูกเพจในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับแฟนเพจมากยิ่งข้ึน  
 

 

4.3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการ
ด้านการสื่อสาร  

 
งานวิจัยนี้ มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร เพ่ือนำข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกาศข่าว โดยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักวิชาการด้านการสื่อสาร  จำนวน 3 ท่าน ได้แก ่
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ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักสื่อสาร นักวิชาการและประสบการณ์การ
ทำงานของแต่ละท่านโดยสังเขป 

ชื่อ-สกุล ประสบการณ์ด้านการสื่อสารโดยสังเขป 

อ.บรรยงค์  สุวรรณผ่อง อุปนายกสมาคมนักข่าว และอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย อดีตประธาน
กรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะ 

ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

ผศ. พรพรรณ เชยจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์ของ
ธุรกิจและลูกค้าบนสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 

 
 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้รับสาร
จำนวนมากตามคำถามการวิจัย  สามารถแยกไดเ้ป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

4.3.1 ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมาก 
 

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (พฤษภาคม, 2563) และวรัชญ์ ครุจิต (เมษายน, 2563) ได้มีทัศนะไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมากนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
ผ่านช่องทางใดนั้น จำเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานการสื่อสารเฉพาะตัว ทั้งทักษะการพูด ได้แก่  การใช้
ภาษา  พูดจาฉะฉาน ชัดเจน ถูกต้องตามอักขระภาษา และทักษะการเขียน และยังต้องมีการรู้จัก
วิเคราะห์เนื้อหาสารและผู้รับสาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ตนเอง ว่าเรามีทักษะในการสื่อสารเช่นไร มากน้อยเพียงใด การนำเสนอได้

หรือไม่ ต้องมีทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชน และต้องมีความรู้ หรือศึกษาข้อมูลที่จะพูดให้มากที่สุด 

ต้องมีความเข้าใจในประเด็นที่จะสื่อสารจริง ๆ นั่นคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ จะสื่อสาร

เรื่องนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่จะสื่อสาร เช่น ศัพท์เทคนิค

เฉพาะด้าน  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลประวัติศาสตร์ แหล่งข่าวอ้างอิง เป็นต้น 
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2) วิเคราะห์เนื้อหาสาร คัดเลือกข่าวและนำเสนอแง่มุมของข่าวในทางที่ดี ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนรวม และเลือกสรรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้เข้ากับบริบท
หรือเข้ากับบุคลิกของหน่วยงานหรือเหมาะสมกับช่องทางที่นำเสนอ รวมถึงต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์
ของการสื่อสารว่าต้องการอะไร แล้วนำมาปรับสาร ปรับเนื้อหาทั้งหมดให้เหมาะสมและเข้ากันกับผู้ฟัง 
 3) วิเคราะห์ผู้รับสาร ผู้ฟังของเราว่าเป็นใคร กลุ่มใด มีความชอบลักษณะไหน อย่างไร เพ่ือ
จะได้สามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสารจะได้อะไรจากเนื้อหาที่เราสื่อสาร    

“ทักษะในการพูดสาธารณะ หรือ Public Speaking  ที่จำเป็นใหญ่ๆ 2 ประการ ได้แก่ การรู้

เขา และรู้เรา รู้เขา คือ ต้องรู้ว่าผู้ฟังของเราเป็นใคร ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสาร เราต้องศึกษาว่าเรา

กำลังคุยกับใคร และพูดในสิ่งที่ผู้รับสารอยากฟัง เลือกเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของเขา และ

คำนึงอยู่เสมอว่า เขาได้อะไรจากเนื้อหาที่เราสื่อสาร  รวมถึงต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

ว่าต้องการอะไร แล้วนำมาปรับสาร ปรับเนื้อหาทั้งหมดให้เหมาะสมและเข้ากันกับผู้ฟัง รู้เรา คือ การ

วิเคราะห์ตนเอง ว่าเรามีทักษะในการสื่อสารเช่นไร มากน้อยเพียงใด การนำเสนอได้หรือไม่ ต้องมี

ทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชน และต้องมีความรู้ หรือศึกษาข้อมูลที่จะพูดให้มากที่สุด ต้องมีความ

เข้าใจในประเด็นที่จะสื่อสารจริง ๆ นั่นคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสื่อสารเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง

เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 2563) 

นอกจากนี้บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (พฤษภาคม 2563) ได้ให้ความเห็นว่า นักสื่อสารควรมี

จิตวิทยาการสื่อสาร ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ทั้งปัญหา เนื้อหา รวมถึงผู้รับสาร เพ่ือที่จะสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องคำนึงถึงการสื่อสารทางกาย ที่ถือว่าเป็นบุคลิกทางกายภาพ เพราะเป็น

ภาพลักษณ์ภายนอกที่บ่งบอกความเป็นตนเอง สามารถทำให้คนอ่ืนรู้สึกเช่นไรกับเรา ถือเป็นการ

สื่อสารทางหนึ่งให้กับผู้พบเห็นไดอี้กด้วย ซึ่งหมายรวมถึง 

- การแต่งกาย ต้องให้มีความเหมาะสม เข้ากับกาลเทศะในโอกาสที่จะทำการสื่อสารนั้น ๆ 

- ท่วงท่าในการพูดจา นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้คำพูดที่มีน้ำหนัก มีจังหวะจะโคนได้อย่าง
น่าฟัง 
 - ไม่แสดงอารมณ์รุนแรงในการสื่อสารสาธารณะ 
 - ไม่แสดงอำนาจเหนือกว่า หรือข่มผู้รับสาร 
 ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ควรเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเรื่องที่จะพูด หรือเป็นบุคลิกส่วนตัวที่ทำ
ให้เข้าถึง ซึ่งจะทำให้มีคนนิยมติดตามเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ในเรื่องที่จะ
พูด มีการศึกษาเชิงลึก และพูดถึงเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้คนฟังเกิดความเชื่อถือและสนใจใน
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บุคลิก ถึงแม้จะมีสไตล์การพูดที่อาจไม่ถูกใจผู้ฟังแต่ผู้ฟังได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆอย่างมีอรรถรส ผู้
สื่อสารควรมีการปฏิบัติประกอบในการสื่อสารที่ถูกต้องด้วย เพ่ือเป็นตัวอย่างและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับประชาชน รวมถึงเกิดการยอมรับ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารสาธารณะ หากไม่มี
ควรศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารสาธารณะมาก่อน การสื่อสารกับสาธารณะควรจะ
เป็นคนที่เหมาะสม โดยอาจเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสารโดยตรงไปยังสาธารณะชน หรือจากผู้ส่งสาร
ผ่านช่องทางหรือสื่อและส่งไปยังผู้รับสาร 

“ในบางครั้งสิ่งเหล่านี้ อาจทำได้บ้าง แต่ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเรื่องที่จะพูด หรือ
เป็นบุคลิกส่วนตัวที่ทำให้เข้าถึง อาทิ คุณวีระ มุสิกพงศ์ มีการพูดจารุนแรง แต่มีคนนิยมติดตามเป็น
จำนวนมาก เพราะมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในเรื่องที่จะพูด มีการศึกษาเชิงลึก และพูดถึงเรื่อง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้คนฟังเกิดความเชื่อถือและสนใจในบุคลิก ถึงแม้จะมีสไตล์การพูดที่
ดูแข็งกร้าวบ้าง แต่ผู้ฟังได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆอย่างมีอรรถรส  หรืออย่างคุณประยุทธ จันทร์
โอชา มีการสื่อสารกับสาธารณะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด มีการใส่หน้ากากอนามัยและออกมา
ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารเพ่ือเชิญชวนให้สาธารณชนใส่หน้ากาก
อนามัยกัน และระหว่างการสื่อสารนั้น ผู้สื่อสารควรมีการปฏิบัติในการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
ด้วย เพ่ือเป็นตัวอย่างและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน รวมถึงเกิดการยอมรับ” (บรรยงค์ 
สุวรรณผ่อง, พฤษภาคม 2563)  

คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับนักสื่อสารในยุคปัจจุบันคือ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น นักสื่อสารควรตระหนักถึงให้มาก ผู้สื่อข่าวต้องรู้จักและ

เข้าใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรในการสื่อสาร และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมาก ๆ คือการสื่อสารที่เด็กสามารถ

รับรู้ได้เป็นสำคัญด้วย 

“เวลาเราสื่อสารควรตระหนักเรื่องจรรยาบรรณให้มาก ๆ อย่างเช่น กรณีแสดงความคิดเห็น

ในข่าว นักข่าวไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาในการให้ข่าวกับสื่อ 

ซึ่งควรเป็นการนำเสนอข่าวจากการให้ข่าวจากกระบวนการยุติธรรม  รวมถึงกรณีที่มีเหตุการณ์ใน

ภาวะวิกฤต ผู้สื่อข่าวต้องรู้จักและเข้าใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรในการสื่อสาร และสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

มาก ๆ คือการสื่อสารที่เด็กสามารถรับรู้ได้เป็นสำคัญด้วย” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 

แม้แต่บุคคลทั่วไปควรมีพ้ืนฐานของจรรยาบรรณสื่อด้วย ซึ่งจะสัมพันธ์กันกับเรื่องของการมี

จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็

สามารถแชร์ข่าวบนโลกออนไลน์ได้โดยมักมิได้ทำการตรวจสอบก่อน จึงจำเป็นที่ผู้สื่อสารต้องตระหนัก
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ในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม มีการคิดวิเคราะห์ถึงประโยชน์ในการแชร์ข่าวนั้น ๆ โดยมีการ

ตรวจที่มา ตรวจสอบแหล่งข่าว ควรเช็คข้อมูลจากสองแหล่งข่าวขึ้นไป  ซึ่งคุณสมบัตินี้ เป็นสิ่งสำคัญ

อย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) บนสื่อออนไลน์  เพราะต้อง

สื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก หากนำเสนอข่าวปลอม อาจทำให้ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้มี

อิทธิพลทางความคิดเองได้  

 “แม้แต่บุคคลทั่วไปควรมีพ้ืนฐานของจรรยาบรรณสื่อด้วย  เนื่องจากถือเป็นการสื่อสาร
เช่นกัน ซึ่งผู้สื่อสารจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ อันจะสัมพันธ์กันกับเรื่องของการมีจิตสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆก็สามารถแชร์
ข่าวบนโลกออนไลน์ได้  โดยมักมิได้ทำการตรวจสอบก่อน อันอาจทำให้เกิดกระแสข่าวปลอม (Fake 
news)  และก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ไม่มากก็น้อย จึงจำเป็นที่ผู้สื่อสารต้องตระหนักในเรื่องของการ
รับผิดชอบต่อสังคม มีการคิดวิเคราะห์ถึงประโยชน์ในการแชร์ข่าวนั้น ๆ โดยมีการตรวจที่มา 
ตรวจสอบแหล่งข่าว ควรเช็คข้อมูลจากสองแหล่งข่าวขึ้นไป” (วรัชญ์ ครุจิตร, เมษายน 2563) 
 

4.3.2 เทคนิคและวิธีการในการสร้างความชื่นชอบ สร้างความเชื่อถือและทำให้เกิดการ
ติดตามข่าวสารความรู้จากผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้รับสารมักจะชื่นชอบเนื้อหาข่าวสารที่ตนเองสนใจ การพูดให้ตรงใจ และโดนใจกับผู้รับสาร 

ก็จะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง เพ่ือสื่อสารในสิ่งที่ เขาต้องการ สิ่งที่ เขาชอบ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับสาร  ดังนั้นผู้สื่อสารควรนำเสนอเนื้อหาให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม  โดยการสื่อสารให้เกิดความชื่นชอบนั้น จำเป็นต้องใช้
วาทศิลป์ และวาทวิทยา ที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร รวมถึงต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร
มาประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ช่องทาง รูปแบบการสื่อสาร รวมถึงผู้รับสาร ให้ตรงใจกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความถูกต้องเหมาะสม 

“ผู้รับสารจะชอบเนื้อหาข่าวสารที่ตัวเองสนใจ ดังนั้นผู้สื่อสารควรนำเสนอเนื้อหาให้ตรงใจกับ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคม  เช่น การใบ้หวย

เพ่ือให้คนงมงาย ติดตามข่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมได้” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 

“การพูดให้ตรงใจ และโดนใจกับผู้รับสาร ก็จะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง เพื่อสื่อสาร

ในสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เขาชอบ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 

2563) 
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   “การสื่อสารให้เกิดความชื่นชอบนั้น ต้องใช้วาทศาสตร์ในการนำเสนอ  เป็นเรื่องของการใช้

วาทศิลป์และวาทวิทยา ซึ่งสำคัญมากในการสื่อสาร และต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารมาประกอบ” 

(บรรยงค ์สุวรรณผ่อง, พฤษภาคม 2563)  
 

อีกประเด็นหนึ่งในการสร้างความชื่นชอบในการสื่อสาร คือ ตัวบุคคลที่ทำการสื่อสารนั้นควร  

มีความเป็นตัวเองที่สุด เป็นธรรมชาติ เป็นตัวตนเองอย่างแท้จริง ไม่ปรุงแต่ง (Authentic / Organic ) 

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน และใช้เป็นภาพลักษณ์ของตนเองได้ 
 

 สิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสารจะได้รับจากเนื้อหาที่ เรานำมา

สื่อสาร เช่น ด้านวารสารศาสตร์ ต้องคำนึงถึงผู้รับสารว่าได้ความรู้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลข่าวสาร

นั้น ๆ ด้านประชาสัมพันธ์ต้องนึกถึงว่าสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและมอบสิ่งดี ๆ ออกไปให้กับ

สังคมอย่างไร ด้านโฆษณาต้องนึกถึงสินค้าว่าต้องขายได้ ลูกค้าชอบอะไรแบบไหน เป็นต้น  นอกจากนี้ 

ควรมีสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาระหว่างสาระและบันเทิงให้เหมาะสม และเน้นประโยชน์ส่วนรวม

เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื้อหาที่นำเสนอควรมีแง่มุมให้ชวนคิด ชวนติดตาม เพ่ือให้ผู้รับสารใช้ความคิดใน

การรับชม ได้คิดถึงสาเหตุ การป้องกัน และมีแง่มุมที่สร้างสรรค์ ที่สำคัญต้องก่อให้เกิดผลดีมากกว่า

ผลเสีย และหากต้องการความนิยมอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องมีความถี่ในการสร้างงานนั้น ๆ คือ มีการทำ

บ่อย ๆ สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง 

 “การที่จะทำให้ผู้รับสารชื่นชอบนั้น ต้องนึกถึงประโยชน์ที่ผู้รับสารจะได้รับจากเนื้อหานั้น 

เช่น ด้านวารสารศาสตร์หรือ JR. ต้องคำนึงถึงผู้รับสารว่าได้ความรู้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลข่าวสาร

นั้น ๆ ด้านประชาสัมพันธ์ต้องนึกถึงองค์กร สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและมอบสิ่งดี ๆ ออกไป

ให้กับสังคม ด้านโฆษณาต้องนึกถึงสินค้าว่าต้องขายได้ ลูกค้าชอบอะไรแบบไหน เป็นต้น” (พรพรรณ 

เชยจิตร, มิถุนายน 2563)   

“ต้องดสูัดส่วนในการนำเสนอให้ดีระหว่างสาระและบันเทิง โดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมให้มาก

ที่สุด และเนื้อหาที่นำเสนอ ควรมีแง่มุมดี ๆ ให้ฝึกสมอง ชวนคิด ชวนติดตาม มองสาเหตุ การป้องกัน 

และมีแง่มุมที่สร้างสรรค์ และถ้าต้องการความนิยมอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างงานบ่อย ๆ เป็นประจำ 

สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 

ในด้านวิธีการสื่อสารที่สร้างความน่าเชื่อถือนั้น  ผู้สื่อสารและเนื้อหาต้องมีความสัมพันธ์กัน

เป็นอย่างยิ่ง โดยตัวผู้สื่อสารเอง ต้องมีความสามารถในการนำเสนอประเด็นสังคม หรือข้อมูลที่จะส่ง

สารนั้น ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ แต่ด้วยบุคลิกในการนำเสนอที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ความน่าเชื่อถือและ
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ความนิยมจึงมีความต่างกัน ที่สำคัญนั้น ผู้สื่อสารต้องมีความจริงใจในการสื่อสาร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึง

ในเรื่องของบุคลิกภาพด้วย และควรมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

“เทคนิคในการนำเสนอของผู้ส่งสารที่ทำให้ผู้รับสารเกิดการยอมรับ เช่น ผู้ฟังจะคอยติดตาม

และการนำเสนอข้อยุติจากผู้สื่อสารในการนำเสนอข้อมูลหรือประเด็นสังคมนั้นได้ เช่น คุณสุ ทธิชัย 

หยุ่น เป็นบุคคลผู้สื่อสารที่สามารถหยิบประเด็นปัญหา และกล่าวถึงผู้อ่ืน โดยนำมาขมวดสรุปใจความ

ให้เข้าใจและมีข้อยุติสรุปให้กับผู้รับสารได้ และไม่ควรตัดสินปัญหาใด ๆ ด้วยตนเอง เพราะถ้าตัดสิน

ผิดพลาดจะทำให้เกิดปัญหาได้ นอกนั้นยังต้องสามารถวิเคราะห์ได้ สามารถนำข้อมูลหรือข่าวหนักๆ 

(Hard News) มานำเสนอแบบสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ (Entertain) ได้ และสามารถชี้ปัญหาให้เห็น

ประเด็นสังคม  ผู้ประกาศข่าวหลายท่านอาจมีความสามารถในการนำเสนอประเด็นสังคม แต่บุคลิก

ในการนำเสนอมีความต่างกัน ความน่าเชื่อถือและความนิยมก็จะต่างกัน และต้องมีความจริงในการ

สื่อสาร รวมถึงเชื่อมโยงไปยังบุคลิกภาพและควรมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง” (บรรยงค์ 

สุวรรณผ่อง, พฤษภาคม 2563) 

นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือยังเกิดข้ึนได้จากเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการ 

สื่อสาร ข้อมูลที่นำเสนอต้องมีที่มาจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องหลายแหล่งประกอบกัน ทุกข้อมูล ทุกคอน

เทนต์ที่นำมาสื่อสารต้องมีการตรวจเช็ค กลั่นกรองแล้วว่ามีความถูกต้องเหมาะสมแก่การนำมาสื่อสาร 

และไม่นำเสนอข่าวอย่างมีอคติ รวมทั้งเนื้อหาการนำเสนอต้องเป็นเรื่องใกล้ตัว ต้องทำให้คนตระหนัก

รู้ เกิดความเข้าใจ จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความจริงใจต่อผู้รับสาร พูดจริง ทำ

จริง และหากเกิดข้อผิดพลาดต้องรู้จักกล่าวขอโทษ  

 “ถ้าสัญญาหรือพูดอะไรไว้ ต้องทำได้จริง หรือติดตามข้อมูลนั้นมาให้ได้ แสดงถึงความจริงใจ

ต่อผู้รับสาร และเกิดความผิดพลาดต้องรู้จักขอโทษ” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 2563)   

การนำเสนอเนื้อหาใด ๆ ต่อผู้คนจำนวนมากนั้น จำเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณสื่อเป็น

พ้ืนฐานในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อผู้รับสารมากที่สุด อัน

จะทำให้เกิดความชื่นชอบและยอมรับนับถืออย่างยั่งยืน  

  “การรับรู้ข่าวสาร เพ่ือนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในบริบทต่าง ๆ อย่างมี

วิจารณญาณ เพ่ือสามารถดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 
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4.3.3 ในยุคของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งใดเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสาร 
 
สิ่งที่พึงมีและมีความจำเป็นในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น ได้แก่ การสื่อสารนั้น 

จำเป็นต้องปรับการสื่อสารให้ตรงกับวัตถุประสงค์ให้ได้ ต้องมีแนวทางที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นสิ่งที่ดี สิ่งที่
ถูกต้อง โดยไม่กล่าวตำหนิใครและไม่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจที่อาจส่งผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อ
สังคม จึงจะถือเป็นการสื่อสารที่ยั่งยืน ผู้สื่อสารควรตระหนักและต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลนั้น 
ๆ อย่างถ่องแท้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่ามีการพาดพิง หรือละเมิด มีผู้ใดเสื่อมเสียหรือไม่ โดย
ศึกษาสารสนเทศในเรื่องนั้น ๆ ดูจากประเด็นกฎหมาย อันจะทำให้เรารู้เท่าทันสื่อ และมีน้ำหนักใน
การคัดค้านหรือเสนอแนะ สังเกตุจากการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ ข้อมูลใด ๆ รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็น ท้ายที่สุดแล้วสังคมจะเป็นผู้ตัดสินข้อมูลนั้น ๆ เอง  

“การสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร หรือไม่ทำให้เกิดความไม่

เข้าใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางใดทางหนึ่งไม่มากก็น้อย  ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมาก ๆ 

ต้องมีปรับการสื่อสารให้ตรงกับวัตถุประสงค์ให้ได้ ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการสื่อสารที่ยั่งยื น” (บรรยงค์ 

สุวรรณผ่อง, พฤษภาคม 2563) 

“การสื่อสารนั้นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่กล่าวตำหนิใคร ถือ

เป็นสิ่งสำคัญของผู้ส่งสารที่ควรมี ในมุมมองของคนทั่วไป มักเห็นว่าเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไร แต่หากเป็น

เรื่องที่มีผลกระทบกับสังคม ก่อนที่จะสื่อสารต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆให้

มาก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าพาดพิงหรือละเมิดใครหรือไม”่ (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563)  

อีกทั้งการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ส่งสารต้องทำความเข้าใจธรรมชาติและการสื่อสาร

ในแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ต่างก็มีผู้ ใช้งาน (User) แตกต่างกัน ทำให้การผลิตคอนเทนต์ในแต่ละ

แพลตฟอร์มจึงควรมีความแตกต่างกัน และประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง คือเรื่องของจริยธรรม ในการ

สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ทุกคนควรมีจริยธรรม  (Code of conduct) ของตัวเอง มีกฎ กติกาในการ

เซ็นเซอร์ให้กับผู้ฟังของตนเอง มีการวิเคราะห์ว่า เรื่องที่สื่อสารนั้นมีความล่อแหลม หรือมีความ

เหมาะสมที่จะสื่อสารหรือไม่ ต้องหาข้อเท็จจริงให้มาก ๆ ดังนั้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่

ควรเน้นการรีบเร่งให้ข้อมูลข่าวสาร ควรมีการกลั่นกรองวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความเหมาะสม

ก่อนที่จะนำไปสื่อสาร รวมถึงคำนึงถึงผู้ชมผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างแท้จริง อย่ามอง

แค่ปริมาณที่มีจำนวนคนเข้ามาดูมาฟัง แต่ควรดึงเชิงคุณภาพ นั่นคือ ไม่เน้นแค่ยอดผู้ติดตาม 

(Follower) แต่เน้นจำนวนการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ (Engagement) เพราะปัจจุบันมีคอนเทนต์



 180 

มากมายให้ผู้บริโภคเลือก ผู้บริโภคจะเลือกเนื้อหาที่เขาต้องการจริง ๆ และได้ประโยชน์จริง เราจึงควร

คำนึงเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมากกว่าปริมาณ   

 ”บางครั้งธุรกิจยังอยากจะพูดในสิ่งที่ตนเองอยากพูดอยู่ แต่ไม่ได้คำนึงเท่าไหร่ว่าผู้ฟังอยากฟัง

อะไร และคนฟังเป็นกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างแท้จริงหรือไม่ อย่ามองแค่ปริมาณ ที่มีจำนวนคน

เข้ามาดูมาฟังเยอะๆ แต่ควรดึงเชิงคุณภาพ นั่นหมายถึง ไม่เน้นแค่ follower แต่เน้น engagement 

เพราะผู้บริโภคจะเลือกเนื้อหาที่เขาต้องการจริง ๆ ได้ประโยชน์จริง ๆ เพราะปัจจุบันมีคอนเทน ต์

มากมายให้เลือก จึงต้องคำนึงเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมากกว่าปริมาณ  และยิ่งสามารถวางตำแหน่ง

ของตนให้อยู่ตรงกลาง ให้มีคาแรกเตอร์ได้นั้น ยิ่งจะประสบความสำเร็จในการสื่ อสาร ตัวอย่างเช่น 

KFC เป็นต้น” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 2563) 

 

4.3.4 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสาร และวิธีการจัดการแก้ไข 
 
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นในประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการ

สื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยสรุปเป็นใจความหลักได้ดังต่อไปนี้ 

1) จากตัวผู้ส่ือสาร 

ผู้สื่อสารขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสื่อสารอย่างเพียงพอ และสื่อสารอย่างมี

อคติ ทำให้ข่าวสารนั้นไม่สื่อสารแบบเป็นกลาง รวมถึงการขาดความสร้างสรรค์ในการสื่อสารที่

น่าสนใจ นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดได้บ่อยในสื่อสังคมออนไลน์ คือ การว่ากล่าวกันด้วยถ้อยคำหยาบคาย 

หรือถ้อยคำรุนแรง ที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (Bullying) ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

เนื้อหาการนำเสนอดี และอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้สื่อสารนำเสนอคอนเทนต์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ

ของผู้รับสารอย่างแท้จริง ขาดการวิเคราะห์ผู้รับสาร ทำให้เนื้อหานั้นไร้คุณค่าต่อผู้รับสาร 

2) จากเนื้อหาสาร 

     (1) ด้วยคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นมากมายบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้สื่อสารต้องแข่งกับความ

รวดเร็ว ทำให้เร่งรีบในการนำเสนอข้อมูล มีการตรวจสอบไม่มากพอ ทำให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเกิด

ความผิดพลาดได ้ 
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    (2) คอนเทนต์ที่นำเสนอไม่น่าสนใจ ขาดความคิดสร้างสรรค์ หรือบางครั้งเนื้อหาสามารถ

ดึงดูดความสนใจได้แต่ไม่เหมาะสมกับการนำเสนอ 

    (3) มีการใช้เทคนิคประกอบในการนำเสนอคอนเทนต์ผิดวัตถุประสงค์และไม่เหมาะสม 

เช่น นำภาพกราฟิกมาเล่าข่าวอาชญากรรมให้เห็นภาพเหตุการณค์วามรุนแรงชัดเจนมากข้ึน แทนที่จะ

นำไปใช้ประกอบในการให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

3) จากช่องทางการสื่อสาร 

 ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดการแข่งขันกันในการเผยแพร่ข่าวสาร

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นอาจขาดการกลั่นกรองข่าวสารที่ถูกต้องก่อน และผู้รับสารมีการแชร์บอกต่อกัน

อย่างรวดเร็ว ทำให้ข่าวสารที่ผิดพลาดนั้นอาจกระจายไปในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความ

เสียหายตามมาได ้

4) จากผู้รับสาร  

 ผู้รับสารมีพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารแบบฉาบฉวย ไม่เข้าใจข่าวสารนั้น ๆ อย่างถ่องแท้  

และอาจนำไปบอกต่อข่าวสารแบบผิด ๆ ที่เรียกว่า การแชร์ข่าวปลอม (Fake news) หรือการ

บิดเบือนข่าว ดังนั้นผู้ส่งสาร จำเป็นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องที่จะสื่อสารอย่างรอบคอบ  

  “การตอบสนองของผู้รับสารเกิดขึ้นในทันที ถ้าในทางที่ดีก็จะเกิดผลทันที แต่ถ้าในทางไม่ดี ก็

จะส่งผลลบในทันทีได้เช่นกัน และจะขยายวงกว้างขึ้นอยู่กับผลกระทบกับเรื่องนั้น ๆ ทำให้กว่าจะ

สร้างความเข้าใจใหม่นั้นทำได้ยาก เพราะถูกแชร์กันไปในวงกว้างมาก ดังนั้นจึงต้องแก้ไขด้วยต้นทาง

คือ ผู้ส่งสาร ต้องมีความระมัดระวังและตระหนักในเรื่องที่จะสื่อสารอย่างรอบคอบ” (บรรยงค ์สุวรรณ

ผ่อง, พฤษภาคม 2563) 

นอกจากนี้การละเมิดสิทธิ และการนำเสนอข่าวที่ไร้สาระ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิในการ

บริโภคสื่อของผู้รับสารที่ เสพข่าวสารที่ ไม่ได้ประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดโทษ ดังนั้นจึงควรมีการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ฟังที่แท้จริง (Niche Market) เพ่ือนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและ

สร้างสรรค์สังคม อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ การขาดจริยธรรมในการสื่อสาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่

ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เราจึงควรนำจริยธรรมไปใช้ในทุก ๆ เรื่องที่จะสื่อสาร ซึ่งจะเป็น

การตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ในทุก ๆ เรื่องเช่นกัน 

“พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งจากตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร อาทิ การละเมิดสิทธิ  เช่น 

การนำเสนอเรื่องส่วนตัวของบุคคลในข่าว การไม่ปิดบังข้อมูลที่สามารถส่งผลเสียหรืออันตรายต่อ
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แหล่งข่าวได้  รวมถึงการนำเสนอข่าวที่ไร้สาระ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการบริโภคสื่อของ

ผู้รับสาร เปรียบเสมือนอาหารขยะ ที่ผู้บริโภครับเข้าไปซึ่งนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิด

โทษต่อร่างกายอีกด้วย” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 

“สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ใครพูดอะไรก็ได้ เพราะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ ดังนั้นจริยธรรม ถือ

เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการขาดจริยธรรม หรือ code of 

conduct ของตนเอง ดังนั้นวิธีการแก้ไข จึงควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ฟังที่เรา

ต้องการจริง ๆ (Niche Market) เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรเน้นปริมาณ ควรเน้นสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

ของเราจริง ๆ และนำจริยธรรมไปใช้ทุก ๆ เรื่องที่จะสื่อสาร เช่น การรีวิวสินค้าของอินฟลูเอนเซอร์ 

ยกตัวอย่าง แน็ต ชาลี ถึงแม้บุคลิกเขาจะค่อนข้างเป็นเด็กแนว แต่ก็จะเลือกรีวิวสินค้าเฉพาะที่ตนเอง

ใช้จริง และพิสูจน์แล้วว่าดี จะไม่หลอกลวงคนฟัง เป็นต้น” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 2563) 

“อุปสรรคอีกประการที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน คือ พฤติกรรมของคนในโลกดิจิทัลมีความ

อ่อนไหวไปตามเทคโนโลยี และมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และเกิดการขายวัฒนธรรม เช่น การฮิต

นักร้องเกาหลี แฟชั่นเกาหลี ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้งานทางสื่อออนไลน์  สามารถสร้างคอนเทนต์กันได้เอง 

หรือที่เรียกว่า UGC (User Generate Content) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระจายไปอย่างรวดเร็ว” 

(บรรยงค ์สุวรรณผ่อง, พฤษภาคม 2563) 

“ในการสื่อสารแต่ละแพลตฟอร์มในสังคมออนไลน์ ควรมีการสร้างสรรค์สังคม และตระหนัก

ถึงการมีจริยธรรมในทุก ๆ เรื่อง หากในทุกการสื่อสารนั้น คำนึงถึงจริยธรรมเป็นหลัก ก็จะเป็นการ

ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ในทุก ๆ เรื่องเช่นกัน” (พรพรรณ เชยจิตร, มิถุนายน 2563) 

 ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาของการสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 

1) การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะหรือสื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก ควรมีการตรวจสอบกลั่น  

กรองข้อมูลและที่มาของแหล่งข่าว เช็คข้อมูลจากสองแหล่งข่าวขึ้นไป  นอกจากนี้ผู้สื่อสารควรมี

ความรู้ในการสื่อสาร และรู้จักใช้คำให้เหมาะสม  

“การนำเสนอข่าวหรือการสื่อสารผ่านสื่อกับผู้คนจำนวนมาก ควรตรวจที่มาของข่าว 

แหล่งข่าวจากสองแหล่งข่าวขึ้นไป  และผู้สื่อสารควรมีความรู้ในการสื่อสารและไม่ใช้คำที่เหมารวม 

เช่น การตั้ งฉายาของฆาตกร อาจทำให้ เกิดการเลียนแบบ หรือเป็นการตอกย้ำ สร้างความ

กระทบกระเทือนจิตใจต่อญาติ หรือพูดถึงเรื่องส่วนตัว ของผู้เสียชีวิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหยื่อซ้ำ 

(Revictimize)” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 
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2) ควรมีสัดส่วนการนำเสนอข่าวสารข้อมูลระหว่างสาระกับบันเทิงได้อย่างเหมาะสม โดย 

ควรตระหนักถึงคุณค่าของข่าวที่จะสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากท่ีสุด 

“การนำเสนอข่าวควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยแบ่งในเรื่องข่าวที่ให้สาระความรู้ประโยชน์

จากข่าวให้มากกว่าบันเทิง เสนอข่าวที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการต่อยอดความคิดของผู้รับ

สาร ส่วนข่าวที่สร้างความดึงดูดความสนใจของประชาชนในการเสพข่าวสารอาจมีได้บ้าง แต่ต้อง

คำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ เช่น การนำเสนอเรื่องความเชื่อ ต้องวิเคราะห์ว่าก่อให้เกิด

ผลเสียหรือผลดีต่อประชาชนส่วนรวมมากกว่ากัน เราควรต้องคำนึงและตระหนักให้ถ่องแท้ ระหว่าง

การสื่อสารหรือนำเสนอข่าวเพ่ือประกอบอาชีพ กับการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ควรตระหนักถึง

คุณค่าของข่าวที่จะสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากที่สุดเป็นสำคัญ” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 

2563) 

3) การแสดงความคิดเห็นของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ควรแนะแนวสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ควร 

แสดงความคิดเห็นในเนื้อข่าว หรือชี้นำสังคม และควรเคารพในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช้สื่อเป็น

เครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์บางประการของตนเองหรือกลุ่มบุคคล  

“ผู้ประกาศข่าว อาจสามารถเสนอความคิดเห็นได้บ้าง เช่น การแนะแนวสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่  

ควรแสดงความคิดเห็นในข่าวหรือชี้นำสังคม ทำให้ประชาชนตัดสินไปก่อน ก่อให้เกิดศาลเตี้ยได้ และ

จะส่งผลต่อการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม และการแสดงความคิดเห็นควรต้องเคารพใน

กระบวนการยุติธรรม มิเช่นนั้นการบริหารประเทศจะทำได้ยาก ไม่ควรนำเสนอข่าวที่ทำลายความ

น่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม โดยหวังประโยชน์ หรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

บางประการของตนเองหรือกลุ่มบุคคล” (วรัชญ์ ครุจิต, เมษายน 2563) 

4) ควรมีการกำกับดูแล กฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลสู่สาธารณชน 

รวมถึงมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ทั้งการกำกับดูแลตนเอง การกำกับโดยสมาคมวิชาชีพ และการ

กำกับดูแลโดยกฎหมาย   

“นอกจากนี้ในทางข้อบังคับควรมีการกำกับดูแลการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลสู่สาธารณชน 

รวมถึงมีการจัดการกับบทลงโทษอย่างเคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็น การกำกับดูแลตนเอง การเสนอข่าวสาร

ข้อมูล ควรมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ขอบเขตว่าเรื่องใดที่ควรกล่าวถึงหรือไม่กล่าวถึง  

การกำกับโดยสมาคมวิชาชีพ ควรมีการจัดตั้งกลุ่ม สมาคมขึ้นมา เพ่ือสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน โดย

ให้นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ชมรมของเพจต่าง ๆ ชมรมข่าวออนไลน์ การกำกับ
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ดูแลโดยกฎหมาย เช่น กสทช. พรบ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายหมิ่นประมาท เป็นต้น” (วรัชญ์ ครุจิต, 

เมษายน 2563) 

 จากผลการศึกษาทั้งสามส่วน สามารถสรุปข้อค้นพบงานวิจัยได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.3  ตารางเปรียบเทียบทักษะ คุณสมบัติและวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในยุคหลอม
รวมสื่อ และการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 

หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

ทักษะ คุณสมบัติ
และวิธีการสื่อสาร 

 

1) บุ ค ลิ ก  ลั ก ษ ณ ะ  เอ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะตัวของผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศ
ข่าว มีบุคลิกเป็นของตนเองได้มากขึ้น 
การนำเสนอดูเป็นธรรมชาติ มีการใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง แต่ยังคง
มาตรฐานของความเป็นผู้ประกาศข่าว 
สามารถแสดงความรู้สึ กหรือความ
คิดเห็นส่วนตัวได้บ้าง เพ่ือให้รู้สึกใกล้ชิด
กับผู้ชม เข้าถึงใจผู้ชมได้มากขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร 

และทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน  

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

ควรมีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร

บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี ไม่

ว่าจะเป็นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ตามอักขระภาษา ทั้งการฟัง การ

พูด การเขียน คำพูดมีความชัดถ้อย

ชัดคำ มีการเรียบเรียงภาษาอย่าง

ถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถควบคุม

เวลาได้ และมีทักษะในการสื่อสาร

ในที่ชุมชน มีความรู้พ้ืนฐานในข่าว

ประเด็นนั้น ๆ ยิ่งรู้ลึก รู้จริงยิ่งดี มี

ความรู้รอบตัวมาก ๆ มีความเข้าใจ

ในประเด็นที่จะสื่อสารจริง ๆ ซึ่ง

เกิดจากการเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนที่จะสื่อสารเรื่องนั้น ๆ โดย

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติม

ข้ อ มู ล ก่ อ น ก ารน ำ เส น อ  เช่ น 
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) มีความพร้อม ความสามารถในตัว
บุคคล ทำงานได้หลาย ๆ อย่างในเวลา
เดียวกัน (Mutiple Skill) ถึงแม้จะมี
บุ คล ากรในกระบวนการผลิ ตและ
น ำ เส น อ ข่ า ว  แ ต่ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว
จำเป็ นต้ องมี ความรู้ ค วามสามารถ
หลากหลาย เพราะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ใน
กระบวนการผลิตด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้
ถ่ายทอดนำเสนอข่าวสารให้กับผู้ชมได้
อย่างช่ำชอง เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ของข่าวสาร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้
ประกาศข่าวจะต้องเป็นทั้งผู้ค้นคว้าหา
ข้อมูลข่าวสาร รู้ลึก รู้จริง วิ เคราะห์  
สังเคราะห์ข่าว และนำเสนอออกมาได้

ศัพท์ เทคนิคเฉพาะด้าน   ข้อมูล

พ้ืนฐาน  ข้อมู ล เพ่ิ ม เติ ม  ข้อมู ล

ประวัติศาสตร์ แหล่งข่าวอ้างอิง 

โดยมีการกลั่นกรองข่าวสารข้อมูล 

เช็คความถูกต้องจากแหล่งข่าวจริง 

ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ก่อนนำเสนอทุก

ครั้ง และสามารถเข้าถึงแหล่งข่าว

ได้ลึกและรวดเร็วเป็นต้น เพื่อความ

กระชับและรวดเร็วในการทำงานให้

มากที่สุด อีกทั้งต้องสามารถแก้ไข

สถานการณ์เฉพาะหน้าได้  โดยมี

การใช้จิตวิทยาการสื่อสารมาร่วม

ด้วย 

2) มี ความพร้อมในตั วบุ คคล 

สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง 

(Mutiple Skill) และมีความใส่

ใจ ตั้งใจในการทำงานทุกขั้นตอน 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด สามารถ

ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างได้ในตัวคน

เดียว ทั้งในกระบวนการผลิตและ

การนำเสนอข่าวสารข้อมูล อาทิ หา

ข้อมูล สรุปประเด็น เรียบเรียง 

นำเสนอคอนเทนต์ ตัดต่อ ถ่ายภาพ 

รวมถึงรู้มุมกล้อง มีความสามารถ

ในการน ำเสนอ  รู้ จั ก เชื่ อม โย ง

สถานการณ์ให้น่าสนใจ รู้จักการ
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

อย่างน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) บุคลิกในการนำเสนอข่าว ยังคง
รูปแบบกึ่งทางการ แต่ใช้ภาษาแบบ
กันเองได้มากขึ้น รู้สึกเหมือนเป็นการ
เล่าข่าว โดยตัวผู้ประกาศข่าวสามารถ
นำเสนอข่าวได้หลากหลายตามสคริปต์
หรือข้อมูลข่าวที่สำนักข่าวได้จัดทำขึ้น 
แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเนื้อหา
การนำเสนอให้เหมาะกับบุคลิกของตัวผู้
ประกาศข่าว 
 
 
 
 
 
 

วิ เคราะห์  สั งเคราะห์ ข่ าว สรุป

ประเด็น เรียบเรียงข่าว รายงาน

ข่าวให้เป็น ทั้งนี้ต้องใช้สติในการ

ทำงาน รวมถึงรู้จักการทำงานเป็น

ทีมเวิร์คและรู้จักเคารพทีมงาน โดย

ในกระบวนการสื่อสารทั้งหมดต้อง

มีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่

คอนเทนต์ วิธีการนำเสนอ รูปแบบ 

ร ว ม ถึ ง ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ

ผู้ติดตาม เช่น แคปชั่นหรือพาดหัว

ที่ โพ สต์ มี ค วาม เห มาะสมและ

น่าสนใจเพียงใด เป็นต้น 

3) บุคลิกเฉพาะตัวมีความเป็น
ธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ของตนที่
ชั ด เจ น  แ ล ะ มี ค ว าม รู้ ค ว า ม
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสื่อสารหรือ
มีคาแรกเตอร์ในการจัดทำคอน
เทนต์ เรื่องนั้ น  ๆ อย่างชัดเจน 
และนำเสนอข่าวสารได้อย่ าง
ถูกต้องชัด เจน ผู้มี อิทธิพลทาง
ความคิดควรมีคาแรกเตอร์เป็นของ
ตนเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่
เลียนแบบใคร มีการนำเสนอที่ดู
เป็ น ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่โดด
เด่น เหมาะสมกับการนำเสนอคอน
เทนต์ในเรื่องนั้น ๆ โดยใช้ภาษาที่
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เข้าใจง่าย เป็นกันเอง แต่ยังคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานที่ดีในการนำเสนอข่าว 
อันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือใน
ตัวบุคคล และมีภาพลักษณ์ที่ดู
น่ า เชื่ อ ถื อ  เช่ น  เน้ น เรื่ อ งไอที  
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ น้ น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ เน้นการท่องเที่ยว 
ชมวิถีชี วิตแปลกใหม่  เน้ นการ
นำเสนอข่าวสารแบบฉับไว ทัน
เหตุการณ์  ทั้ งนี้อาจมีการแทรก
ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่กำลังเป็น
กระแสสนใจจากผู้ชมก็สามารถทำ
ได้ และที่สำคัญควรมีการนำเสนอ
อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นตัวเองให้
มากที่สุด 

อีกทั้งการสื่อสารทางกาย 

ที่ถือว่าเป็นบุคลิกทางกายภาพให้มี

ความเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์

และประเด็นการสื่อสาร อาทิ การ

แต่งกาย ท่วงท่าในการพูดจา การ

ใช้คำพูดที่มีน้ำหนัก มีจังหวะจะ

โคนอย่างน่าฟัง การเก็บอาการ 

เก็บอารมณ์ และความนอบน้อม

ถ่อมตนต่อผู้ฟัง โดยคำนึงถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ 

เป็นสำคัญ ข้อมูลข่าวสารต้องได้มา

จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ . มีการ
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 

4) มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้ว
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารออกมายังผู้ชม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมและเข้าถึง
ใจของกลุ่มผู้ชมมากขึ้น  โดยสังเกตได้
จากเรตติ้งและข้อมูลทางสื่อออนไลน์
ประกอบแล้วนำมาวิเคราะห์ ปรับเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมี
เทคนิคในการเผยแพร่ข่าวแบบใหม่ ๆ 
เช่น ข่าวด่วนอาจมีการเผยแพร่ก่อนทาง
สื่อสังคมออนไลน์ แล้วจึงนำออกข่าว
ทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ทางโทรทัศน์
ก่อน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมทางสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งยังใช้ช่องทางทางสื่อ
สังคมออนไลน์ในการพูดคุย แสดงความ
คิดเห็น แก้ปัญหา ตอบคำถามให้กับคน
ดู บางครั้งมีการไลฟ์สดในการนำเสนอ
ข่าว และเปิดช่องทางให้ผู้ชมได้แสดง
ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วย เป็น
การใช้สื่ อ เก่ าและสื่ อ ให ม่ที่ ส่ งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

5) ประเด็นหรือเนื้อหาที่นำเสนอจะ
เน้นไปที่กระแสสังคม จุดสนใจของ

กลั่นกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนที่

จะสื่อสารออกไปและไม่ใช้คำโปรย

หัวเพ่ือเรียกแขก หรือบิดเบือนจาก

ความ เป็ น จริ ง เพ่ื อ ให้ เกิ ดการ

ติดตาม 

4) วิ เค ราะห์ ผู้ ช ม  ความชอบ 

ความสนใจของกลุ่มผู้ติดตามของ

เราอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิดจะใช้วิธีการสังเกตการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์

กับผู้ติดตาม รวมถึงการวิเคราะห์

ผู้ ฟั งจากข้อมูลหลังบ้ านทางสื่อ

สังคมออนไลน์ เพ่ือจะได้รับทราบ

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

นำมาปรับปรุงในการทำงานและ

แก้ไขจุดบกพร่องให้หมดสิ้น อีกทั้ง

เพ่ือนำมาปรับการนำเสนอเนื้อหา

ให้ตรงตามความต้องการและตรง

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ฟั ง โดย

คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ รับสารจะ

ไดร้ับเป็นสำคัญ 
 

 

 
 

5) มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาร และ

คัดเลือกคอนเทนต์ที่กำลังเป็นที่
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

ประชาชนและข่าวที่สำนักข่าวต้องการ
นำเสนอ อาจเลือกข่าวสารที่เป็นกระแส
สนใจทางสื่อสังคมออนไลน์ และมีการ
นำเสนอประเด็นข่าวอย่างรวดเร็ว ให้มี
ความแตกต่าง การนำเสนอข่าวมีทั้งมิติ
ลึกและมิติเร็ว นำเสนอข่าวทั้งสองด้าน 
และติดตามข่าวจนจบ มีการนำข่าวจาก
พลเมืองมาประกอบในการนำเสนอข่าว
ด้วย เช่น คลิปวิดีโอ หรือเรื่องราวบน
โซเชียลมีเดีย โดยจะมีการให้นักข่าวลง
พ้ืนที่ไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริง
ก่อนการนำเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจของผู้ชม ที่มีความสด ใหม่ 

ทันเหตุการณ์ เข้ากับสถานการณ์ 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ผู้มี

อิทธิพลทางความคิด  จะมีการ

วิ เคราะห์ เนื้ อห าสาร คัด เลื อก

น ำ เส น อ ค อ น เท น ต์ ที่ เ ป็ น

สถานการณ์ ใกล้ตัว คนเข้าถึงได้ 

โดยประเด็นหรือเนื้อหาที่นำเสนอ

ข่าวสารจะเลือกข่าวที่เป็นกระแส

สังคม เป็นจุดสนใจของประชาชน

เป็นหลัก เพราะประชาชนเป็นผู้

กำหนดวาระของข่าวได้  รวมถึง

เลือกข่าวสารจากที่ เป็นกระแส

สนใจทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 

และต้องมีประโยชน์ต่อผู้ชม รวมถึง

นำเสนอประเด็นข่าวอย่างรวดเร็ว

เจาะลึก โดยมีทั้งมิติลึกและมิติเร็ว 

น ำ เส น อข่ าวทั้ งส อ งด้ าน แล ะ

ติดตามข่าวจนจบ รวมทั้งนำข่าว

จากพลเมืองมาประกอบในการ

นำเสนอข่าวด้วย เช่น คลิปวิดีโอ 

หรือเรื่องราวจากโพสต์ของคนบน

โซเชียลมีเดีย โดยส่งนักข่าวลงพ้ืนที่

ไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริง

ก่อนการนำเสนอ ประกอบการ

วิ เคราะห์ วัตถุประสงค์ของการ
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) มีการพัฒนาด้านการผลิตและการ

สื่อสารว่าต้องการอะไร แล้วนำมา

ปรับสาร ปรับเนื้อหาทั้งหมดให้

เห ม าะสมและ เข้ ากั น กั บ ผู้ ฟั ง

นอกจากนั้นต้องนำเสนอแง่มุมของ

ข้อมูลข่าวสารในทางที่ ดี  ที่ เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 

โดยการเลือกสรรนั้นคำนึงถึงความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง

ให้เข้ากับบริบทหรือเข้ากับบุคลิก

ของหน่วยงานหรือเหมาะสมกับ

ช่องทางที่นำเสนอด้วย 

ที่ ส ำคัญ มี การนำเสนอ

อย่างต่อเนื่อง และคอนเทนต์นั้น ๆ 

สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหา

ให้กับผู้ชมส่วนใหญ่ได้ และมักไม่ใช้

วิธีการแชร์คลิปจากผู้อ่ืน นอกจาก

จะเป็นคลิปที่ให้พลังทางบวกหรือ

การให้กำลังใจ ในกรณีที่ผู้มีอิทธิพล

ทางความคิดมีการ Tie In สินค้าจะ

คำนึงถึงความเหมาะสม และเลือก

สินค้าที่เหมาะกับบุคลิกของอินฟลู

เอน เซอร์  โดยนำเสนออย่ างมี

ประโยชน์ ดูน่าสนใจและไม่เป็น

การขายสินค้ามากจนเกินไป (Hard 

Sale) 

6) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
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การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

นำเสนอข่าวสารให้ดูเป็นธรรมชาติมาก
ขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และน่าสนใจมากขึ้น
ด้านการผลิตข่าวมีการเขียนข่าวให้มี
ความน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ง่ายขึ้น และเรื่องราวเป็นที่สนใจของ
ผู้ชม รวมทั้งมีการนำเสนอที่มีความเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น 
กราฟิก การตัดต่อ มุมกล้องที่ดู เสมือน
จริงหรือดู เรียลไทม์มากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสในการนำเสนอ นำสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง สี อินโฟกราฟิก 
Visual มาใช้ในการเล่าข่าว และนำเสนอ
แบบผ่อนคลาย ดู เป็นกันเองมากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคอนเทนต์ให้สะดุดหู และ

สะดุดตา ทำให้ เกิดความเข้าใจ

และจดจำได้ง่ายขึ้น ผู้มีอิทธิพล

ทางความคิดมี การใช้ความคิ ด

สร้างสรรค์ในการออกแบบจัดทำ

คอนเทนต์ โดยมีการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่มาช่วย ไม่ว่าจะเป็น แอป

พลิเคชันต่าง ๆ  กล้องโกโปร การ

ใส่ ภ าพ กรา ฟิ ก  อิ น โฟ กราฟิ ก 

Visual สี สัญลักษณ์ เสียงประกอบ 

และคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ 

เช่น การลงซับไตเติล กราฟิก เอฟ

เฟกต์ ว่าเหมาะสมหรือมากจนน่า

รำคาญหรือไม่ ทั้งทางเสียงและทาง

สายตา 

ด้านการผลิตข่าวมีความ
เป็นธรรมชาติมากขึ้น นำเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น กราฟิก การตัดต่อ มุม
กล้องที่ ดู เป็ นธรรมชาติ  หรื อดู
เรียลไทม์มาใช้มากข้ึน และนำเสนอ
แบบผ่อนคลาย ดูเป็นกันเอง มีการ
ใช้สื่ อแบบประสมประสาน ทั้ ง
เท คนิ คสมั ย เก่ าและสมั ย ให ม่
ร่วมกันในการนำเสนอข่าว รวมถึง
นำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง 
สี  อินโฟกราฟิก Visual มาใช้ใน
การเล่าข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น และ
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) มี เทคนิคการนำเสนอ โดยใช้สื่อ
แบบประสมประสานทั้งสมัยเก่าและ
สมัยใหม่ และนำโซเชียลมีเดียมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการทำงานมากขึ้น   มี
การพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี โดยนำ
เทคโนโลยีสมัยเก่าและเทคนิคสมัยใหม่
มาประกอบในการเล่าข่าวหรืออ่านข่าว
มากขึ้น เช่น ใช้กราฟิก Visual เสียง 
เอฟ เฟ กต์ ต่ า ง  ๆ  ป ระก อบ ให้ เกิ ด
ภาพเสมือนจริงมากขึ้น 
      อีกทั้งมีการค้นหาข้อมูลข่าว รู้ทัน
กระแสข่าว การติดตามข่าว ข้อมูล

สร้างความเพลิดเพลินในการรับชม 
น อ ก จ าก นี้ ยั ง ต้ อ ง วิ เค ร า ะ ห์
กลุ่ ม เป้ าหมายของผู้ ชม ศึกษา
ความชอบ ความสนใจ การใช้ชีวิต
เป็นอย่างไร แล้วถ่ายทอดออกมา
ให้เข้าถึงใจของกลุ่มผู้ชม รวมทั้งมี
เทคนิคในการเผยแพร่ข่าวที่นำสื่อ
สังคมออนไลน์ของตนมาใช้ในการ
นำเสนอข่าวสารข้อมูล  พู ดคุ ย 
แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา ตอบ
คำถามให้กับคนดู มีการไลฟ์สดใน
การนำเสนอข่าว และเปิดช่องทาง
ให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นแบบ
เรียลไทม์ ซึ่งเป็นการใช้สื่อทั้งหมด
ที่มีอยู่ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกัน
ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 

7) สามารถใช้ อุปกรณ์สมัยเก่า

และสมัยใหม่มาประสมประสาน

ในการทำงานได้ และมีความรู้

ความเข้าใจโซเชียลมีเดียในแต่ละ

แพลตฟอร์ม และนำมาใช้ เป็น

ช่ อ งท า งก า ร สื่ อ ส า ร ให้ เกิ ด

ประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสาร

ข้อมูลให้มากที่สุด ผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิดได้นำเทคโนโลยีสมัยเก่า

และสมัยใหม่มาประสมประสานใช้

ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การใช้
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

ข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดย
ค้นหาจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนสื่อ
สั งคมออนไลน์  เพ่ื อนำมาวิ เคราะห์  
พัฒนาต่อยอดในงาน ให้มีข้อมูลข่าวสาร
นำเสนอได้มากขึ้น มีอรรถรสยิ่งขึ้น  
     รวมถึงมีการนำเสนอข่าว โดยนำสื่อ
สั งคมออน ไลน์ ม าป ระกอบ ในการ
นำเสนอข่าว เช่น นำคลิปวิดี โอจาก
โซเชียลมีเดียมาเป็นภาพข่าว หรือการ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น ต่ า ง  ๆ  ม า
ป ระกอบ การน ำเสนอข่ าว  รวมถึ ง
บางครั้งมีเทคนิคการไลฟ์สดนำเสนอผ่าน
ทางโทรทัศน์ในกรณีเป็นเหตุการณ์ด่วน 
แสดงถึงการเกาะติดสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิด
สีสันในการเล่าข่าวมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แอปพลิเคชันต่าง ๆ การใช้กล้องโก

โปร การใส่ภาพกราฟิก อิน โฟ

กราฟิก Visual สี สัญลักษณ์ เสียง

ประกอบ เป็นต้น และมีความรู้

ความเข้าใจธรรมชาติ ข้อดี ข้อเสีย

ของแต่ละแพลตฟอร์มในสื่อสังคม

ออนไลน์ และเลือกใช้คอนเทนต์

แ ล ะวิ ธี ก ารสื่ อ ส าร ให้ มี ค ว าม

เหมาะสมกับในแต่ละแพลตฟอร์ม 

เพ่ือนำมาปรับใช้ ในการทำงาน

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังศึกษา

ก า ร ใช้ โ ซ เชี ย ล มี เดี ย ให้ เป็ น

ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น 

โดยการค้นห าข้ อมู ล ข่ าว  การ

ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ 

รู้ทันกระแสข่าว เพ่ือนำมาพิจารณา 

วิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดในงานด้วย 

รวมถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ

เพ่ิมช่องทางการนำเสนอผลงาน

ของผู้มี อิทธิพลทางความคิดเอง 

โดยมีการลงข้อมูลข่าวสาร การแชร์

ข้อมูล การโปรโมทงานต่าง ๆ ของ

ตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การ

ตอบปัญหาของผู้ชม รวมทั้งการ

แสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นและ

รวดเร็ว การนำผลงานของตนมา
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ซ้ำหรือเป็นตัวอย่างให้เกิด

การติดตาม เป็นการขยายฐานผู้ชม

รวมถึงให้แฟนคลับสามารถติดตาม

ตน เองได้ อย่ างใกล้ ชิ ด  และยั ง

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวไลฟ์สไตล์

ของตนมากขึ้น อีกทั้ งการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ และ

ผู้ติดตามให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอ ทำให้ เกิดความ

ใกล้ชิดผูกพันกับคนดูมากขึ้น โดย

เริ่มจากแพลตฟอร์มประเภทเดียว

ก่อน แล้วค่อยต่อยอดขยายเป็น

แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ตามกระแสนิยม

ในขณะนั้น โดยจะปรับเนื้อหาและ

วิธีการนำเสนอให้ เหมาะสมกับ

แพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสาร 

โ ด ย ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง

ความคิดจะเลือกใช้แพลตฟอร์ม

ของสื่อสังคมออนไลน์ตามความ

สนใจ ความชอบ ความถนัดของ

ตนเอง หรือเป็นที่นิยมของสังคมใน

ขณะนั้น ซึ่งต้องตอบโจทย์และมี

ความเหมาะสมกับการนำเสนอ

ค อน เท น ต์ ข อ งต น  ซึ่ ง ใน ก าร

เลือกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลาย 

จะทำให้เข้าถึงกลุ่มคนดูเป้าหมาย
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หัวข้อ 
 

การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 
 
 
 

8) การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม 
มักจะเป็นการให้ผู้ชมส่ง SMS หรือส่ง
ข้อความมาทางสื่อสังคมออนไลน์ของ
สำนักข่าวหรือสื่อสังคมออนไลน์ของผู้
ประกาศข่าว เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
หรือทักทาย จากนั้นจะนำขึ้นแสดงบน
หน้าจอโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ชมได้รับทราบ
และมีความรู้สึกร่วมด้วย หรืออาจมีการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อออนไลน์ของ
สำนักข่าวหรือของผู้ประกาศข่าวเพ่ือให้
ผู้ชมได้ติดตามข่าวสารเพ่ิมเติมได้ 
    นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมของ
สถานีโทรทัศน์ โดยมีกิจกรรมระหว่างผู้
ประกาศข่าวกับผู้ชม คอนเสิร์ตหรือแจก
ของพรีเมี่ยมให้กับผู้ชม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้อย่างแท้จริง และขยายฐานผู้ชม

ให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเป็นการ

เพ่ิมช่องทางในการให้ข่าวสารเชิง

ธุรกิจ เพ่ือไม่ให้ลดมาตรฐานความ

น่าเชื่อถือของตน 

8) ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการ
ตอบคอมเมนต์ หรือตอบปัญหา
คลายข้อสงสัย แก้ปัญหาให้กับ
ผู้ติดตาม รวมถึงคำพูดในพลังด้าน
บวก การให้ กำลั งใจ  ห รือการ
สื่อสารเรื่องราวดี ๆ ส่วนตัว ไลฟ์
สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์เพ่ือแสดง
ถึงความใกล้ชิดและเป็นกัน เอง 
หากไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ติดตามได้บ่อย ๆ หรือตอบคอม
เม น ท์ ช้ า  ก็ จ ะ มี ที ม ง า น ใ น
กระบวนการผลิตคอนเทนต์และ
การนำเสนอบ้างตามปริมาณเนื้อหา
ที่ต้องการนำเสนอ และมีทีมแอด
มินที่คอยตอบปัญหาเบื้องต้น คอย
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด
จะเป็นผู้ตอบเอง และหากมีปัญหา
ในสื่อสังคมออนไลน์ของเรา จะมี
การกล่ าวขอโทษและให้ ข้อมูล
เพ่ิมเติมให้ถูกต้องชัดเจน แต่หากมี
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การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

 
 
 

9) มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อเป็น
ตัวกำกับในการนำเสนอข่าวใด ๆ และ
มีหน่วยงานกำกับดูแลข่าวสารข้อมูลที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ สำนักข่าวและผู้
ประกาศข่าวต้องพึงปฏิบัติและคำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอ
ข่ าวสารใด ๆ ทางโทรทั ศน์  และมี
หน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมในเรื่องนี้
โดยเฉพาะ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่ถูก
เผยแพร่จากผู้ประกาศข่าวจะมีการ
กลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน มีกระบวนการ
และมีหลายส่วนที่ร่วมรับผิดชอบ ทำให้
สามารถเชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
ผ่ านการกลั่ นกรองเป็ นอย่ างดี จาก
แหล่งข่าวที่แท้จริงและเชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 

คอมเมนต์ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายที่
ไม่สามารถเจรจากันดี ๆ ได้ ก็จะ
ลบและบล็อกความเห็นนั้น 

9) การมีจรรยาบรรณและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ใน ก า ร
นำเสน อข้ อ มูลข่ าวสารใด  ๆ
คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ผู้มีอิทธิพล
ทางความคิดยึดถือในการสื่อสาร 
คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมี
จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งต้องตระหนัก รู้จักและ
เข้าใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรในการ
สื่อสาร วิเคราะห์และคำนึงถึงสิ่งที่
จะพูดเป็นสำคัญก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไป โดยเฉพาะการสื่อสารที่เด็ก
สามารถรับรู้ได้เป็นสำคัญด้วย ซึ่ง
คุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่าง
ยิ่ งส ำห รั บ การสื่ อ ส ารขอ งผู้ มี
อิทธิพลทางความคิด (Influencer) 
บนสื่อออนไลน์  เพราะต้องสื่อสาร
กับผู้คนจำนวนมาก หากนำเสนอ
ข่าวปลอม อาจทำให้ถูกลดทอน
ความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดเองได้  

การสื่อสารนั้น จำเป็นต้อง
ป รั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ให้ ต ร ง กั บ
วัตถุประสงค์ให้ได้ ต้องมีแนวทางที่
ชัดเจน ชี้ให้เห็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง 
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การนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 
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การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

โดยไม่กล่าวตำหนิใครและไม่ทำให้
เกิดความไม่ เข้ า ใจที่ อ าจส่ งผล
กระทบในทางใดทางหนึ่งต่อสังคม 
จึงจะถือเป็นการสื่อสารที่ยั่งยืน ผู้
สื่ อสารควรตระหนักและต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลนั้น ๆ 
อย่ า งถ่ อ งแท้  มี ก ารวิ เค ราะห์  
สังเคราะห์ ว่ามีการพาดพิง หรือ
ละเมิด มีผู้ใดเสื่อมเสียหรือไม่ โดย
ศึกษาสารสนเทศในเรื่องนั้น ๆ ดู
จากประเด็นกฎหมาย อันจะทำให้
เรารู้ เท่าทันสื่อ และมีน้ำหนักใน
การคัดค้านหรือเสนอแนะ สังเกตุ
จากการสื่อสารทางสื่อออนไลน์  
ข้อมูลใด ๆ รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็น ท้ายที่สุดแล้วสังคมจะเป็น
ผู้ตัดสินข้อมูลนั้น ๆ เอง 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดและ

การสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ ได้แก่ (1) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มี
อิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ (2) ศึกษาเทคนิค วิธีการสร้างความนิยมและความ
น่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
มาวิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายผล โดยมีหัวข้อย่อยในการนำเสนอในบทนี้ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อหลัก ๆ คือ ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้

ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาวิธีการสร้างความนิยม
และความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 

ดังนั้นเพ่ือให้การสรุปผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ จึงได้แบ่งประเด็นการ
สรุปผลได้ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

5.1.2 วิธีการสร้างความนิยมในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
5.1.3 วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
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5.1.1   กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จากผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสรุปเป็นประเด็นใหญไ่ด้ดังต่อไปนี ้

1) มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร และทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน  

2) มีความพร้อมในตัวบุคคล สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง (Mutiple Skill) และมีความใส่

ใจ ตั้งใจในการทำงานทุกข้ันตอน 

3) บุคลิกเฉพาะตัวมีความเป็นธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ของตนที่ชัดเจน และมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสื่อสารหรือมีคาแรกเตอร์ในการจัดทำคอนเทนต์เรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน และ

นำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

4) วิเคราะห์ผู้ชม ความชอบ ความสนใจของกลุ่มผู้ติดตามของเราอย่างสม่ำเสมอ  

5) มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาร และคัดเลือกคอนเทนต์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ชม ที่มีความ  

สด ใหม่ ทันเหตุการณ์ เข้ากับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร 

6) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำคอนเทนต์ให้สะดุดหู และสะดุดตา ทำให้เข้าใจและ

จดจำได้ง่าย  

7) สามารถใช้อุปกรณ์สมัยเก่าและสมัยใหม่มาประสมประสานในการทำงานได้ และมีความรู้

ความเข้าใจโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์ม และนำมาเป็นช่องทางในการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ใน

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ไดม้ากที่สุด  

8) ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
9) การมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ 
 

5.1.2  วิธีการสร้างความนิยมในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 

จากผลการศึกษา พบว่าวิธีการสร้างความนิยม เพ่ือให้มีผู้ติดตามเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
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 1) ในการสื่อสารนั้นต้องแสดงบุคลิกที่เป็นตัวตนที่แท้จริง มีความเป็นธรรมชาติ 

 ต้องมีบุคลิกท่ีเป็นตัวของตัวเอง  เป็นธรรมชาติ เป็นตัวตนทีแ่ท้จริง ไม่ปรุงแต่ง (Authentic / 

Organic ) หรือบุคลิกเฉพาะตัว มีความชัดเจน และมีความต่าง โดยนำเสนอการสื่อสารนั้นได้อย่าง

เป็นธรรมชาติและดูเป็นกันเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน และใช้เป็นภาพลักษณ์ของตนเองได้ 
 

2) มีการวิเคราะห์ผู้ชม วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำมาพัฒนาการจัดทำคอนเทนต์และวิธีการ
นำเสนอ 

ในกระบวนการสื่อสารนั้น ต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชม ความชอบ ความต้องการของผู้ชม 
และนำมาวิเคราะห์ต่อว่าควรจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และมีความเหมาะสม
ให้มากที่สุด โดยนำสิ่งที่วิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดมาพัฒนาคอนเทนต์ และนำเสนอออกไปได้อย่าง
เหมาะสมและเพลิดเพลิน โดยใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารมาประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา 
ช่องทาง รูปแบบการสื่อสาร รวมถึงผู้รับสาร ให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายและมีความถูกต้องเหมาะสม 

3) ต้องมีความรวดเร็วในการนำเสนอคอนเทนต์  และนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ 

การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีความรวดเร็วในการนำเสนอ แต่ยังคงความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ รวมถึงต้องนำเสนออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน เพราะเรื่องราวที่เผยแพร่ออกไปอาจมีการแชร์กัน และขยายวงกว้างเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในช่วงเวลานั้น จนเกิดเป็นกระแสได้ อันจะทำให้เราสามารถอัพเดทข้อมูลที่ผู้ชมต้องการได้อย่างทัน
เหตุการณ์และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนให้ความสนใจ 

4) คอนเทนต์ที่นำเสนอต้องตรงตามความสนใจ ความต้องการ และมีประโยชน์ต่อผู้รับ

สารส่วนรวม โดยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างสาระกับบันเทิง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การนำเสนอ รวมถึงใช้วาทศิลป์และวาทวิทยาร่วมด้วย 

ผู้รับสารจะชื่นชอบเนื้อหาข่าวสารที่ตนเองสนใจ จึงต้องนำเสนอคอนเทนต์ให้ตรงตาม
ความชอบความต้องการของผู้รับสาร นอกจากนี้ควรมีสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาระหว่างสาระและ
บันเทิงให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับ อีกทั้งยังได้อรรถรสในการนำเสนอ โดยหลีกเลี่ยง
การใช้คำที่เข้าใจได้ยาก หรือหากต้องการใช้ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจน ต้องมีการสรุปประเด็นหรือ
ใจความสำคัญออกมาให้เข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
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เนื้อหาที่นำเสนอควรมีแง่มุมที่สร้างสรรค์ ให้ชวนคิดชวนติดตามเพ่ือให้ผู้รับสารใช้ความคิดในการ
รับชม และก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย และหากต้องการความนิยมอย่างต่อเนื่องนั้นต้องอาศัย
ความถ่ี ความสม่ำเสมอในการสร้างงานนั้น ๆ โดยการสื่อสารให้เกิดความชื่นชอบต้องมีวาทศิลป์ และ
วาทวิทยามาใช้ในการสื่อสารนั้นด้วย โดยอาจนำเสนอเนื้อหาสาระที่มีความร่วมสมัย หรือเข้ากับยุค
สมัย หรือเป็นเรื่องที่เข้ากับกระแสของผู้ชมในขณะนั้น ที่สำคัญควรเป็นเรื่องที่เราสนใจ และมีความ
ถนัดเชี่ยวชาญ เพื่อจะได้สื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดี  

5) สร้างจุดเด่นให้กับคอนเทนต์และมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ 

การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจะให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนใน
การสื่อสาร ตั้งแต่การพาดหัวคอนเทนต์ที่มีการใช้คำที่เป็นจุดสนใจ ภาพ หรือลูกเล่นต่าง ๆ รวมถึง
เนื้อหาการนำเสนอ โดยภาพ คลิปวิดีโอและเสียงที่ใช้ต้องมีความคมชัด และมีจุดสนใจที่จดจำได้ง่า ย 
ไม่รกหูรกตา อาจใช้กราฟิก สัญลักษณ์ แสง สี เสียงประกอบได้ แต่ต้องมีความเหมาะสม และเพ่ิม
ประโยชน์หรืออรรถรสในการนำเสนอ และสร้างความเข้าใจต่อผู้ชมได้ง่าย 

 6) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ติดตาม 

 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีอิทธิพลทางความคิด เนื่องจาก
เป็นการแสดงถึงความสนใจ ใส่ใจ และสร้างความใกล้ชิด ความเป็นกันเองกับผู้ติดตามหรือแฟนคลับ 
โดยต้องกระทำด้วยตนเองหรือเสมือนเป็นตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การทักทาย การจดจำชื่อ
แฟนคลับ การนำเสนอโดยใช้น้ำเสียงและคำพูดที่เป็นกันเอง เสมือนเพ่ือนคุยกัน การตอบคอมเมนท์
ในทุก ๆ ช่องทางการติดต่อ การจัดกิจกรรมร่วมสนุก รวมถึงการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ความช่วยเหลือ ประสานงานหรือค้นหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ติดตาม
ได้สอบถามเข้ามา ซึ่งอาจทำในรูปแบบของการโพสต์เนื้อหา รูปภาพ เรื่องราวต่าง ๆ การไลฟ์สด ตอบ
แชทหรือคอมเมนต์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในหลายรูปแบบนั้นแล้วแต่ความ
เหมาะสมกับรูปแบบของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ แต่ที่สำคัญต้องทำอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ ซึ่งบางครั้งก็อาจขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่นำเสนอ ซึ่งจะสามารถสร้างความใกล้ชิดให้กับผู้ชมได้
และบุคลิกการนำเสนอที่บ่งบอกถึงพลังด้านบวก  
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5.1.3  วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

จากการศึกษา พบว่า ความน่าเชื่อถือทางสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสร้างได้ทั้งจากตัวผู้มี
อิทธิพลทางความคิด และข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอ หลักสำคัญนั้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบใดต้อง
คำนึงถึง “คุณภาพ” และคอนเทนต์นั้นต้องมีความถูกต้อง เพราะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ใน
สื่อสังคมออนไลน์จะถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง อันสามารถสรุปผลได้เป็นห้วข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1) บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

 ด้วยทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือนั้น
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดกับคอนเทนต์ที่นำเสนอต้องมีความสัมพันธ์กัน การที่ผู้สื่อสารมีความรู้ ความถนัด 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล มีบุคลิกที่ชัดเจนหรือเป็นกูรูในเรื่อง
นั้น มีความสามารถในการนำเสนอประเด็นหรือข้อมูลที่จะสื่อสารได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีความจริงใจ
ในการสื่อสาร จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอได้มากยิ่งขึ้น และด้วย
บุคลิกในการนำเสนอของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทำให้ความน่าเชื่อถือและความนิยมก็จะ
แตกต่างกันไปด้วย  

2) การจัดทำคอนเทนท์และวิธีการนำเสนอ 

ความน่าเชื่อถือ เกิดข้ึนได้จากเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอเป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อมูลต้องม ี

ที่มาจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องหลายแหล่งประกอบกันและมีความน่าเชื่อถือได้ ทุกข้อมูล ทุกคอนเทนต์ที่

นำมาสื่อสารต้องผ่านการกลั่นกรอง ตรวจเช็คแล้วว่ามีความถูกต้องเหมาะสม มีสาระที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ชม โดยนำเสนอข่าวอย่างไม่มีอคติ มีความเป็นกลาง และนำเสนอทั้งสองด้าน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เนื้อหาการนำเสนอต้องเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถทำให้คน

ตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจ จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงไม่นำเสนอเนื้อหาที่เน้นการ

สนับสนุนสปอนเซอร์ หรือการตักตวงผลประโยชน์จากการทำงาน ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ชมเป็น

สำคัญก่อน หากนำเสนอต้องเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่ผู้ชมได้ประโยชน์มากที่สุด ประกอบกับผู้มี

อิทธิพลทางความคิดควรมีลีลาการนำเสนอได้อย่างชำนาญ โดยพิจารณาธรรมชาติของแต่ละแพลต
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ฟอร์ทีมี่กลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน และมีความจริงใจต่อผู้ชม และหากทำผิดพลาดใด ๆ ต้องรู้จักกล่าว

ขอโทษ 

 3) การยึดม่ันในหลักจริยธรรม หลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

การนำเสนอเนื้อหาใด ๆ กับบุคคลจำนวนมาก หรือสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งถือเป็น

คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ จำเป็นต้องนำหลักจริยธรรมและหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อ 

รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอคอนเทนท์ 

การปฏิบัติตัว หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้มีอิทธิพลทางความคิดควรมีจริยธรรม มีกฎเกณฑ์ 

การคัดกรองต่าง ๆ ตระหนักและคำนึงถึงความเหมาะสมในการสื่อสารต่อสาธารณะ ควรวิเคราะห์

และกลั่นกรองข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ความเหมาะสมก่อนจะนำไปสื่อสาร ไม่รีบเร่งในการให้ข้อมูล

ข่าวสารมากเกินไป และไม่เน้นที่ปริมาณผู้ชมผู้ฟัง แต่ควรเน้นคุณภาพ เลือกกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมาย

อย่างแท้จริงและมีปฏิสัมพันธ์ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเกิดประโยชน์ และมี

ประสิทธิภาพต่อผู้ชมผู้ฟังมากที่สุด อันจะทำให้เกิดความชื่นชอบ ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน 

การที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มาจากการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนนั้น นอกจาก
จะมีบุคลิกท่ีดูดี น่าเชื่อถือแล้ว ยังมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งกระบวนการคิด การพูด การเขียน การ
ใช้ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การนำเสนอ จนไปถึงทักษะในกระบวนการผลิตข่าวสารข้อมูลทั้งหมด อีก
ทั้งยังรู้จักนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย
นำเสนอทั้งข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกและรวดเร็วได้อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อถือไว้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น 
ผ่านการกลั่นกรองความถูกต้องมาเป็นอย่างดี  
 แต่ที่สำคัญที่สุดและมีความจำเป็นมากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) คือ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอ
ข่าวสารข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ประกาศข่าวทุกคนยึดมั่นถือมั่นในการสื่อสาร  ทำให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่ผู้มี
อิทธิพลทางความคิดสื่อสารออกมาจะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้ง
ยังไม่ก่อให้เกิดข่าวปลอม หรือการแพร่ข่าวสารที่ผิด ๆ อันจะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้ 

ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ผู้ประกาศข่าวไม่สามารถทำได้เหมือนผู้มีอิทธิพลทางความคิดทั่วไป 

เช่น การใช้ภาษาที่ต้องพูดจาให้ดี มีมารยาท ไม่สามารถออกอรรถรสได้มากตามกระแสนิยมของสื่อ

สังคมออนไลน์ และต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมและนำเสนอคอนเทนต์ที่เหมาะสม มีประโยชน์กับ

ผู้ชม จนบางครั้งอาจดูเป็นทางการมากไป ทำให้รู้สึกห่างไกลกับคนดู รวมถึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์
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เรื่องใด ๆ ได้มากเกินไป เป็นต้น แต่นั่นถือเป็นข้อดีที่ผู้สื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ควรนำไปใช้ เพราะ

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรืออินฟลูเอนเซอร์ ถือเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการโน้มน้าวความคิดของ

ผู้ติดตามที่ชื่นชอบจำนวนมาก ถือเป็นบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคม จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

สาธารณชน และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับข่าวสารมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ อันจะ

ทำให้สร้างความสันติสุขและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานการ

สื่อสารที่ดีมีคุณค่า และมีความยั่งยืนยาวนาน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ต้องการศึกษา 2 ข้อหลัก ๆ คือ กลยุทธ์การสื่อสารของผู้

ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาวิธีการสร้างความนิยม
และความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์จึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัย โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้  
 

5.2.1 กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ
สังคมออนไลน์  

ในยุคดิจิทัลที่คนหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะ
ประเภทหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งสองทาง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา 
ระยะทาง และสถานที่ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารได้ด้วยตนเอง จาก ผู้รับ
สารที่คอยรับข่าวสาร (Passive Audience) มาเป็นผู้แสวงหาข่าวสาร (Active Audience) และมา
เป็นผู้กำหนดการใช้สื่อเอง อีกทั้งยังเข้าถึงง่าย นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีก่อกวน (Disruptive 
Technologies) ที่มีพลังและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้ ดังที่ C.M. & Christensen และM. Overdorf (2000) ได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีก่อกวน 
อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาไปในทางที่ดีและทางที่ก่อให้เกิดความ
วุ่นวาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้การออกแบบการสื่อสารในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับตัวให้เข้า
กับเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
แพลตฟอร์มให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย และคอนเทนต์ที่มีมากมายจนล้นตลาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี
เทคนิควิธีการสื่อสารที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้รับสารได้มากท่ีสุด โดยผู้มีอิทธิพลทาง
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ความคิดต้องมุ่งผลิตคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ สร้างเนื้อหาที่มี
คุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้รับสาร โดยคัดเลือกกลั่นกรองคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการและ
นำเสนอทั้งในมิติลึกและมิติเร็วโดยกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับ Skoler และ 
Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, 2554) ได้กล่าวถึง
กระบวนการทำข่าวแบบใหม่นั้นต้องให้ความสำคัญใน 2 มิติคือ มิติเร็วและมิติความลึก โดยใช้สื่อ
ดั้งเดิมร่วมกับสื่อออนไลน์เพ่ือทำให้สามารถรายงานข่าวได้ทั้งสองมิติ  ซึ่งข่าวหรือคอนเทนต์นั้นต้อง
เสมือนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค ที่สำคัญนั้นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เรา
ต้องการจริง ๆ และเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ใช้ และมีการบูรณาการการใช้งานร่วมกันส่งเสริมกัน
ระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เลือกใช้ 

ซึ่งข้อค้นพบในงานวิจัย ชี้ให้เห็นได้ว่า ถึงแม้การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารอย่างมากมาย แต่หากมองถึงแบบจำลองการสื่อสารนั้น กลับยังมีกลยุทธ์
ในการวิเคราะห์ตามหลัก S M C R ที่มีทั้งผู้ส่งสาร คอนเทนต์ ช่องทาง และผู้รับสาร เป็นหลักสำคัญ 
โดยผู้ส่งสาร (Sender) นั้นคือ ตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) ซึ่งต้องมีทักษะความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย ในด้านคอนเทนต์ (Message) ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีการสื่อสารที่เน้น
คุณภาพและคุณค่าของคอนเทนต์ที่ใช้ความสร้างสรรค์และให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับสารให้
ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความรวดเร็ว ส่วนช่องทางการเผยแพร่ (Channel) มีการใช้
แพลตฟอร์มทางสื่อออนไลน์อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการ
นำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร สุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ติดตามว่ามี
ความชอบ ความสนใจอะไร เพ่ือพัฒนาการนำเสนอให้ตรงจุดโดนใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์การ
สื่อสารที่ใช้แบบจำลอง S M C R เป็นหลักใหญ่ในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคนิควิธีการที่ก่อ
ไห้เกิดผู้ติดตามทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก 

โดยกลยุทธ์การสื่อสารนั้น ควรนำกรอบของจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบ
ในการสื่อสารด้วย และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในยุคดิจิทัลนี้ คือ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
นำเสนอข่าวสารข้อมูลกับผู้รับสารด้วย เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ จึงจะเป็น
ประโยชน์และมีความเหมาะสมที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ 
เพ่ือจะสามารถสร้างสรรค์การสื่อสารในสื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความยั่งยืนอย่าง
ยาวนาน 

ความชื่นชอบและการยอมรับนับถือจากกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะเกิดจากตัวตนที่แท้จริง 
และความเป็นธรรมชาติที่เป็นเสน่ห์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดแล้ว ความเป็นมืออาชีพก็นับเป็น
สิ่งจำเป็นที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่
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นำเสนอ ทักษะรอบด้านในการผลิตคอนเทนต์ การใช้เครื่องมือสมัยเก่าและสมัยใหม่ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักและเข้าใจการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพัชรินทร์ รักสัตย์ (2560) พบว่า การสื่อข่าวเป็นงานภาคปฏิบัติในวิชาที่ว่าด้วยข่าว 
ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล และประสบการณ์บางส่วนจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนมา
ประกอบกัน เพราะงานสื่อมวลชนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องศึกษาทฤษฎีในศาสตร์วิชาการควบคู่ไป
กับการศึกษาศิลป์และภาคปฏิบัติที่ได้จากวิชาชีพ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทักษะที่พึงมีของผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด นอกจากนั้นสิ่งสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ขาดไม่ได้เลย คือ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและกระทำอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดตามทางสื่อสังคม
ออนไลน์ มักต้องการการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ติดตามใน
ชุมชน (Community) รวมถึงการเป็นนักข่าวพลเมือง ที่สามารถนำเสนอข่าวได้ด้วยตนเอง  อันจะทำ
ให้เกิดความหวงแหน กลมเกลียวกันในชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาและตามมาด้วยงานที่มีคุณภาพ 
อีกทั้งยังต้องการให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับตนเองอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2549) ที่กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมที่เชื่อว่า ความรู้สึกร่วม
และหวงแหนทรัพยากรหรือชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมดำเนินการด้าน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือชุมชน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
ข่าว จะสามารถสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของของภาคประชาชนทั้งในด้านการติดตามชม 
และด้านการให้ข้อมูล เสนอแนะเพ่ือพัฒนาองค์กรได้ 

สิ่งสำคัญอ่ืนใดนั้นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอ โดยคอนเทนต์นั้นต้องไม่นำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบ
ในด้านต่าง ๆ หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นผู้ที่สามารถจูงความคิดคนไปใน
ทิศทางต่าง ๆ ได้ จึงต้องมีความรับผิดชอบในการเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเข้าใจกัน นำเสนอ
ประเด็นความขัดแย้งเพ่ือประสานความเข้าใจ อันจะทำให้เกิดการยอมรับและนับถือ สร้างความนิยม
อย่างยั่งยืนให้แก่ตัวผู้มีอิทธิพลได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการได้รับข่าวปลอม (Fake News) บน
สื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลเสียและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ
ผลการวิจัยของพัชรินทร์ รักสัตย์ (2560) พบว่า การนำเสนอข่าวโดยนำรูป ข้อความ การแสดงความ
คิดเห็นของดาราหรือบุคคลทั่วไปมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนนั้น อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
และผิดต่อจรรยาบรรณของสื่อมวลชนได้ ผู้สื่อข่าวจึงต้องยึดหลักจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพินทุ์สุดา ยุทธบรรดล (2541) กล่าวว่า การคัดเลือกข่าวที่ออกอากาศ
ต้องมีจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ไม่นำเสนอข่าวในทางลบหรือขัดต่อความเป็นจริง 

นอกจากนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด ยังต่อยอดธุรกิจของตนเอง โดยนำสื่อสังคมออนไลน์
มาเป็นโมเดลใหม่ในการนำเสนอ เพ่ือมีวิธีหารายได้แบบใหม่ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับฐิตินัน บุญ
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ภาพ คอมมอน (2559) ที่พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมจะนำมาซึ่งช่องทางการออกอากาศ
เพ่ิมเติมซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจและทำลายการผูกขาดของกลุ่ม
ทุนสื่อเดิม แต่ถึงอย่างไรนั้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดก็ยังคงมาตรฐานเดิมในการเป็นนักสื่อสาร
สาธารณะ ที่ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่คุณภาพและความน่าเชื่อถือก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ถึงการพัฒนาการกลยุทธ์การสื่อสารของผู้
ประกาศข่าวในแต่ละยุคกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปได้ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงผลพัฒนาการกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในแต่ละยุคกับการเป็นอินฟลูเอน
เซอร์ทั่วไป 

 

  

ผู้ประกาศข่าว 
ยุคสื่อหลอมรวม 

ผู้ประกาศข่าวที่เป็น
อินฟลูเอนเซอร์ 

อินฟลูเอนเซอร์ทั่วไป
ทางสื่อออนไลน์ 

ทักษะ คุณสมบัติต่าง ๆ
ของผู้ประกาศข่าว 

+ 
หน้าตาดี บุคลิกดี  

+ 
จรรยาบรรณและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

ทักษะ คุณสมบัติต่าง ๆ 
ของผู้ประกาศข่าว 

+ 
หน้าตาดี บุคลิกดี 

+ 
จรรยาบรรณและรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
+ 

คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ 
และมีคุณค่า 

+ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ติดตาม 

คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ 
และถูกใจผู้ติดตาม 

+ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ติดตาม 
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5.2.2 วิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

ด้วยในยุคดิจิทัลซึ่งมาพร้อมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทุกคนต้องการเสพสื่อที่สนองความต้องการของ
ตนได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว นอกจากการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
แล้วนั้น การสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็
สามารถเป็นสื่อเองได้ จำเป็นต้องมีวิธีการที่จะสร้างความนิยมเพ่ือให้มีผู้ติดตามเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
และสามารถรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโลกออนไลน์ ก็จะเปรียบเสมือน
ดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกรที่คนชื่นชอบในตัวบุคคล สามารถมีแรงดึงดูดและชักจูงความคิด การ
ประพฤติปฏิบัติของคนที่ชื่นชอบได้ อีกทั้งรสนิยมของคนในยุคสมัยนี้ต้องการความเป็นจริง (real) 
ดังนั้นบุคลิกของผู้มีอิทธิพลทางความคิด จึงต้องมีความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของตนเอง ไม่ปลอม ไม่
ปรุงแต่ง และถ้ายิ่งมีความต่าง ความโดดเด่น และมีเทคนิคนำเสนอได้อย่างเพลิดเพลิน มีอรรถรส 
และเนื้อหาได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถแก้ปัญหาให้ได้ยิ่ง
จะทำให้เกิดความชื่นชอบ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
กมลรัฐ อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก (2547) ที่พบว่า การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน คือทั้งสองฝ่าย
ได้รับการตอบสนองจุดมุ่ งหมายร่วมกันจากความสัมพันธ์และได้รับผลประโยชน์ทั้ งคู่  และ
ความสัมพันธ์แบบถาวรโดยการสื่อสารบ่อย ๆ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดให้ยืนยาว 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ และนำมาพัฒนาคอน
เทนต์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา สร้างจุดเด่น จุดสนใจ โดยประสมประสานเทคนิคความเป็นมืออาชีพ
ในการผลิตข่าวทางโทรทัศน์นำมาจัดทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และใส่ความสร้างสรรค์ลงไป ทำให้ได้
คอนเทนต์ที่เป็นที่ต้องการจริง ๆ จนกลายเป็นคอนเทนต์ที่มี “คุณค่า”ต่อผู้รับสารและยังส่งออกไปยัง
ผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ที่ต้องการความง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการไดอ้ย่างตรงจุด   

ประกอบกับมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การสื่อสารที่มีการสร้างความสัมพันธ์หรือมีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ชม การแสดงพลังด้านบวก การแสดงความสนใจ ใส่ใจ ห่วงใย อย่างจริงใจ แสดงให้ผู้ชมผู้ฟังรู้สึก
เป็นที่ยอมรับ มีตัวตนในสังคม และสร้างความใกล้ชิด ความเป็นกันเองจนทำให้เกิดความรู้สึกร่วม 
หรือเป็นชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายร่วมกัน จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและเกิดการ
ติดตามอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น และสิ่งที่จะแสดงความจริงใจได้อย่างยาวนานได้นั้นจำเป็นต้องทำ
เป็นประจำและอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัฐ อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก 
(2547) ที่พบว่า หลักพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวแปรหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ความกระตือรือร้นที่จะพบปะ
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ผู้อื่น การมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และการเติมเต็มความต้องการของกันและกัน นอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของผู้ชม เช่น การสร้าง “นักข่าวพลเมือง” (Citizen Reporter) ซึ่ งเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ชมผู้ติดตามที่ต้องการมีส่วนร่วมในการให้ข่าว ให้ข้อมูล ร่วมกันผลิต
คอนเทนต์ (Co-creation) ดังนั้นผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถสร้างนักข่าวพลเมืองได้ในชุมชน
ของตนยิ่งจะทำให้เกิดความเหนียวแน่นของกลุ่มผู้ติดตาม อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเนื้อหาที่
นำเสนออีกด้วย โดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตให้คอนเทนต์มีความ
แตกต่าง มีมาตรฐานในระดับวิชาชีพ ให้มีความโดดเด่นกว่าคอนเทนต์ที่ผลิตโดยประชาชนทั่วไป 
ชี้แนะข้อมูลข่าวสารนั้นให้ผู้รับสาร สอดคล้องกับAxel Bruns (2005) กล่าวว่า การเติบโตของข่าว
ออนไลน์และธรรมชาติของมันทำให้สังคมเปิดกว้างใครสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารได้ ผู้สื่อข่าวจึงมี
บทบาทเปลี่ยนเป็นเพียง Gate Watching คือทำหน้าที่การใช้เครื่องมืออินเตอร์เน็ตชี้แนะข้อมูลให้
ผู้อ่านเป็นการทำงานในลักษณะการหาความร่วมมือ และสอดคล้องกับแนวคิดของMichelstein, 
Eugenia, และPablo J. Boczkowski (2009) กล่าวว่า นักข่าวเปลี่ยนบทบาทจาก Gate Keeper 
เป็น Gate Opening หรือการเปิดประตูเชื่อมโยงสื่อและผู้อ่านให้มีส่วนร่วมในกระบวนการข่าว 
ทำงานร่วมกันมากขึ้นแทนที่จะเป็นเพียงผู้เลือกเนื้อหาเพ่ือนำเสนอ 

นอกจากการสร้างความนิยมแล้ว ผู้มีอิทธิพลทางความคิดยังต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก
ตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิดเองที่มีบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูน่าเชื่อถือแล้ว และยิ่งนำเสนอ
คอนเทนต์ที่เข้ากับบุคลิกและประสบการณ์ที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง และมีลีลาการนำเสนอได้
อย่างช่ำชอง ยิ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดข้ึนได้   

หลักสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิดนั้น ข้อมูลข่าวสารที่
นำเสนอ หรือคอนเทนต์ต้องคำนึงถึง “คุณภาพ” และ “ความถูกต้อง” เพราะการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารใด ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์จะถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง และที่สำคัญคอน
เทนต์นั้นต้องได้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้คอนเทนต์นั้นมี “คุณค่า” ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของมยุรี 
ไพบูรย์กุลกร (2555) พบว่า เทคโนโลยีสื่อสารช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารได้หลายช่องทาง
อย่างรวดเร็ว แต่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับข่าวที่มาจากสำนักข่าว เนื่องจากยังคงไว้วางใจในเรื่อง
มาตรฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

และที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ นั่นคือ ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดต้องมีความยึดมั่นในหลักจริยธรรม หลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพราะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเราสื่อสารกับสาธารณะ สื่อสารคนจำนวนมากที่ไม่จำกัดเพศ อายุ 
สถานที่ ทุกคนสามารถเสพข่าวสารจากเราได้ทั้งนั้น จำเป็นต้องนำหลักจริยธรรมและหลักปฏิบัติของ
จรรยาบรรณสื่อ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร รวมทั้งการปฏิบัติ
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ตัว การนำเสนอคอนเทนต์ หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ซึ่งไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ
สกุลศรี ศรีสารคาม (2557) พบว่า หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานบนสื่อสังคมและสื่อออนไลน์นั้น 
กรอบการปฏิบัติใหญ่ที่ เป็นหลักจริยธรรมของการเป็นสื่อ สามารถยึดตามกรอบจริยธรรมของ
สื่อมวลชนที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพสื่อได้ และเป็นไปดังที่ JOHN V. PAVLIK (1999) กล่าวไว้ว่า 
New Media ทำให้สามารถเลือกรับสารได้ มีปฏิสัมพันธ์ได้ ช่วยให้กระบวนการสื่อข่าวทำได้ในมิติลึก
มากขึ้น แต่ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมสื่อที่อาจถูกบิดเบือนได้ในบางเรื่อง ผู้มี
อิทธิพลทางความคิดควรมีจริยธรรม มีกฎเกณฑ์ การคัดกรองต่าง ๆ ตระหนักและคำนึงถึงความ
เหมาะสมในการสื่อสารต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ที่
พบว่า ผู้สื่อข่าวต้องเป็นผู้ตัดสินใจและคัดเลือกข่าว ข้อมูลที่จะเผยแพร่โดยวิจารณญาณของการทำ
ข่าวในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ผู้มีอิทธิพลทางความคิดควรวิเคราะห์และ
กลั่นกรองข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ความเหมาะสมก่อนจะนำไปสื่อสาร ไม่รีบเร่งในการให้ข้อมูล
ข่าวสารมากเกินไป และไม่เน้นที่ปริมาณผู้ชมผู้ฟัง แต่ควรเน้นคุณภาพ เลือกกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมาย
อย่างแท้จริงและมีปฏิสัมพันธ์ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพต่อผู้ชมผู้ฟังมากที่สุด อันจะทำให้เกิดความชื่นชอบ ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน 

ข้อค้นพบในงานวิจัย พบว่า เงื่อนไขความสำเร็จของผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากทักษะ คุณสมบัติ และการใช้กลยุทธ์การสื่อสารดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สิ่ง
สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีคนติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากได้นั้น ต้องมี
เป้าหมายในการสื่อสาร รวมถึงมีเรื่องของธุรกิจประกอบในการสื่อสารนั้นด้วย ซึ่งกลุ่มธุรกิจต้องการให้
กลุ่มผู้มีอิทธิพลได้เข้ามาช่วยในการบอกต่อหรือสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงซึ่งเป็น
ผู้ติดตามที่มีความชอบ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมที่คล้าย ๆ กัน และรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดสามารถดึงดูด โน้มน้าวความคิดหรือพฤติกรรมของผู้ติดตามได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฏฐา อุ๋ยมานะชัย (2556) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความเชื่อถือข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล และเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลจากผู้บริโภคด้วยกันเอง หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และคิดว่าไม่ใช่การโฆษณา จึงยินดีที่จะเปิดรับโดยปราศจากอคติ  ด้วย
เหตุนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดจึงเป็นบุคคลสำคัญในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา ซึ่งจะทำให้
กลุ่มมีติดตามมีการแชร์และบอกต่อข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปในวงกว้าง และตัวผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดเองก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาคอนเทนต์และการนำเสนอให้น่าสนใจ น่าติดตาม
ต่อไปได้อีกด้วย 
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แต่ถึงอย่างไรนั้น ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า สุดท้ายแล้วนั้นคนเราจะเลือกเสพสื่อที่ตน
พอใจ ไม่ว่าจะเป็นความพอใจทางอารมณ์หรือความพอใจที่ได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูล และ
สามารถตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ต้องมี
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพ่ือจะได้ล่วงรู้ถึงความชอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น 
ๆ และนอกเหนือจากการตอบสนองความพอใจของผู้รับสารแล้วนั้น จำเป็นต้องสร้างสรรค์สังคมไป
ด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีพลังในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความ
สงบสุขหรือสื่อสารแล้วก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงต่อสังคมได้ ดังนั้นการที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) มาจากการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนนั้น นอกจากจะมีบุคลิกที่ดูดี น่าเชื่อถือแล้ว ยังมี
ทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งกระบวนการคิด การพูด การเขียน  การใช้ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การ
นำเสนอ จนไปถึงทักษะในกระบวนการผลิตข่าวสารข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังรู้จักนำประสบการณ์การ
ทำงานที่ผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยนำเสนอทั้งข้อมูลข่าวสารในเชิง
ลึกและรวดเร็วได้อย่างเชี่ยวชาญ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ผ่านการกลั่นกรองความ
ถูกต้องมาเป็นอย่างดี  
 จึงเป็นข้อดีที่ผู้ประกาศ มีบทบาทในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์
ด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีมิติด้านความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการสื่อสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ในอีกทางหนึ่ง และคุณสมบัติที่สำคัญที่ได้พร้อมกันนั้นคือ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรม
สื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ประกาศข่าวทุกคนยึดมั่นถือ
มั่นในการสื่อสาร ทำให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิดสื่อสารออกมาจะเป็นข้อมูลที่มี
คุณคา่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือก่อให้เกิดข่าวปลอม หรือการแพร่
ข่าวสารที่ผิด ๆ อันจะลดปัญหาต่าง ๆ หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสังคมได ้

ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ผู้ประกาศข่าวไม่สามารถทำได้เหมือนผู้มีอิทธิพลทางความคิดทั่วไป 

เช่น การใช้ภาษาที่ต้องพูดจาให้ดี มีมารยาท ไม่สามารถออกอรรถรสได้มากตามกระแสนิยมของสื่อ

สังคมออนไลน์ และต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมและนำเสนอคอนเทนต์ที่เหมาะสม มีประโยชน์กับ

ผู้ชม จนบางครั้งอาจดูเป็นทางการมากไป ทำให้รู้สึกห่างไกลกับคนดู รวมถึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์

เรื่องใด ๆ ได้มากเกินไป เป็นต้น แต่นั่นถือเป็นข้อดีที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรืออินฟลูเอนเซอร์ควร

นำไปใช้เป็นแบบอย่าง เพราะถือเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการโน้มน้าวความคิดของผู้ติดตามที่ชื่นชอบ

จำนวนมาก ถือเป็นบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคม จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาธารณชน และที่

สำคัญต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับข่าวสารมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ อันจะทำให้สร้าง

ความสันติสุขและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ดีมี

คุณค่า และมีความยั่งยืนได้อย่างยาวนาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีข้อเสนอแนะนี้แล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาและ
เป็นประโยชน์ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้มากขึ้น ดังนี้ 

1) การเปิดโอกาสให้ผู้ชมผู้ ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวได้มากขึ้น (Participatory 
journalism) ทั้งการกำหนดประเด็นข่าวสาร การเก็บข้อมูล แบ่งปันข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
หาข้อสรุปตามเสียงส่วนใหญ่ หรือการทำ crowdsourcing ข้อมูลจากคนในเครือข่าย เพ่ือจะสามารถ
นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชม และนำไปปรับใช้ในการเสนอคอนเทนต์ต่อไป  

2) นอกจากการดึงให้ผู้ชมผู้ฟังหรือผู้ติดตามเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการนำเสนอข่าวแล้ว
นั้น ควรดึงให้เข้ามาร่วมกันระหว่างผู้มีอิทธิพลทางความคิดกับผู้รับสารมากข้ึน เช่น ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ออกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ลงมติ รวมถึงเชื่อมโยง
การมีส่วนร่วมจากผู้ชมและสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ (Online Community) ของผู้ชมให้เป็น
กลุ่มก้อนมากขึ้น เพ่ือที่จะทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกร่วม ที่จะทำให้
ผู้อ่านรู้สึกผูกพันและติดตามอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีต้องการอย่างแท้จริงทำ
ให้สามารถเข้าถึงและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในอนาคต  

3) การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ เป็นไวรัลให้มาก เพราะสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีการ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว หากเราสามารถผลิตคอนเทนต์ที่เป็นไวรัล ให้คนต้องการแชร์ข้อมูลถึงกัน 
ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มากยิ่งขึ้น 

4) ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนั้นต้องสร้างความจำเป็น ความต้องการกับผู้รับสารให้ได้  เพ่ือให้
ผู้ติดตามขาดการติดตามไม่ได้ และควรรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน อันจะทำให้เกิด
การปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
เพ่ือจะได้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสาร ที่เป็นเหตุและปัจจัยในการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือ
ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ได้รับจากกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมาก อันจะสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปเป็น
ตัวอย่างในการสร้างมาตรฐานการสื่อสารที่ดีให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ และ
ขณะเดียวกันก็เกิดประเด็นคำถามอ่ืน ๆ อันเป็นประเด็นที่น่าศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ในด้านการสื่อสารต่อสาธารณะหรือสื่อสาธารณะต่าง ๆ จากผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้ 
โดยสรุปข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้ดังต่อไปนี้ 
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 1) ควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มา
จากบุคคลทั่วไป หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่ม เพ่ือให้เห็นความแตกต่างในวิธีการ
สื่อสารที่ทำให้เกิดความนิยมและความน่าเชื่อถือจากผู้ติดตาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่ต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดหรือต้องการเป็นที่นิยมในการสื่อสารกับสาธารณะ 

2) ควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มาจาก
บุคคลทั่วไปเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการสื่อสาร ทั้งในแง่ตัวผู้
สื่อสาร เนื้อหา และผู้รับสาร เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่จะ
ส่งผลเสียต่อสังคมได้ เพ่ือนำผลการศึกษามาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหาเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
อนาคตต่อไป  

3) ควรมีการศึกษาวิธีการสื่อสารในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสีย หรือปัญหา
ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ อาทิ การศึกษาเนื้อหาที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อ
ออกไป การศึกษาการสื่อสารของผู้รับสาร การสื่อสารของชุมชนในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือจะ
ได้นำผลที่ได้มาสร้างมาตรฐานในวิชาชีพของนักสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ในอนาคต และค้นหา
วิถีทางในการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคมต่อไปได ้
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คำถามสำหรับการสมัภาษณ์ (Interview) 
 

ประเด็นคำถามสำหรับสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกาศข่าว 

1. ทักษะความรู้ คุณสมบัติ วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ 
  1.1 ทักษะ คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ  
  1.2 วิธีการสื่อสารในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลในยุคหลอมรวมสื่อมีอะไรบ้าง 

 2. การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของอาชีพผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่บทบาทการเป็นผู้มี
อิทธิพลทางความคิด (Influencer)  
  2.1 เพราะเหตุใดจึงผันตัวหรือเพ่ิมบทบาทในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อ
สังคมออนไลน์ และมีปรับตัว เปลี่ยนแปลงในการทำงานอย่างไร 
  2.2 ใช้สื่อออนไลน์อะไรในการเป็นสื่อที่เพ่ิมช่องทางการนำเสนอของตน เพราะเหตุ
ใดจึงเลือกใช้ช่องทางนี้ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ประเภทใดบ้าง เพราะอะไร 
  2.3 มีทักษะและวิธีการสื่อสารเพ่ือนำเสนอข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างไร 
  2.4 ปัญหา อุปสรรคที่เจอในการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

3. วิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์  รวมถึงข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบ ความแตกต่างในการเป็นผู้ทรงอิทธิพลของผู้ประกาศข่าวและผู้ทรงอิทธิพล
แบบบุคคลธรรมดาในสื่อสังคมออนไลน์ 

 3.1 วิธีการในการสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  
3.2 วิธีการสื่อสารสร้างความน่าเชื่อถือทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  
3.3 คิดว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดท่ัวไปอย่างไร ข้อได้  

เปรียบและข้อเสียเปรียบในการทำงานจากการเป็นผู้ประกาศข่าวคืออะไร 

ประเด็นคำถามสำหรับสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการ นักสื่อสาร 

1. ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้รับสารจำนวนมาก 
2. มีเทคนิค วิธีการอย่างไรที่ทำให้ผู้รับสารชื่นชอบ สร้างความเชื่อถือและทำให้เกิดการ

ติดตามข่าวสารความรู้จากผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. ในยุคของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งใดเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสาร 
4. ยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และมีวิธีการจัดการแก้ไขอย่างไรม 
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