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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการน าเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของ
กองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 2) เพ่ือศึกษารูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของ
กองบรรณาธิการ ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 3) เพ่ือศึกษากระบวนการน าเสนอข่าวของรายการ
ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และ 4) เพ่ือศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Study Method) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ผู้จัดการฝ่ายข่าว 2) บรรณาธิการข่าว 3) ผู้สื่อข่าว รวมทั้งหมด 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ประกอบ 
ไปด้วย 4 ประการ คือ 1) ข่าวที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ 2) การโฆษณาชวนเชื่อ 3) ข่าวที่น าเสนอ เข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 4) การแอบอ้าง รูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD มีทั้งสิ้น 7 รูปแบบ คือ 1) เสียดสีหรือล้อเลียน 2) เชื่อมโยงมั่ว 3) ชี้น า 
ให้เข้าใจผิด 4) บริบทที่เป็นเท็จ 5) บิดเบือน 6) ปลอมแปลง 7) เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ 
กระบวนการน าเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นเตรียมการก่อนผลิต 2) ขั้นการตรวจสอบและการคัดกรอง 3) ขั้นการผลิตรายการ  
4) ขั้นหลังการผลิต และวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกอง บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง  
7HD มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินเนื้อหาเพ่ือตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 2) ตรวจสอบหาต้นตอแหล่งที่มา
ของข่าว 3) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลประกอบ และ 4) สอบถามหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
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ABSTRACT 

 
 This qualitative study aims to news presentation process and fake news 
screening of news television program of television channel 7HD. Its objectives are  
1) To study the meaning of fake news from the perspective of news editorial team 
on television channel 7HD. 2) To study the form of fake news from the perspective 
of news editorial team of television channel 7HD. 3) To study the process of 
presentation. News of news programs on television channel 7HD. 4) To study  
how to screen fake news of the news editorial staff of television channel 7HD.  
This research is a qualitative research in a case study. Data was collected through  
In–depth interviews with 3 key informants 1) News Manager 2) News Editor  
3) Reporter Total 9 people. The research results were found that the meaning of 
fake news in the view of the news editors of television channel 7HD consists of  
4 things. 1) News that contains false content 2) Propaganda 3) News presented in  
the side 4) Impersonation. There are 7 forms of fake news in the news editorial view 
of television channel 7HD. 1) Satire or parody 2) Connect mimic 3) Misrepresent  
4) False context 5) Perversion 6) Counterfeit 7) Change according to purpose.  
The news presentation process of the news program on TV television channel 7HD  
has 4 steps 1) Pre–production process 2) Inspection and screening process  
3) Production process 4) Post–production process. And the screening method for 
fake news of the news editor's office, television channel 7HD, has 4 steps  
1) Evaluate the content for preliminary observation 2) Check for the source of the 
news 3) Check the accompanying sources 4) Ask the agency or expert directly. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเน่ืองจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก อาจารย์ทีป่รึกษา ที่ได้ให้คําแนะนําต้ังแต่เร่ิมต้น
งานวิจัย และเปิดโอกาสให้เลือกทําประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ และคิดว่าจะสามารถนํามาต่อยอดความรู้
ให้กับองค์กร และเพ่ือให้งานวิจัยน้ันออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้คําแนะนําในการแก้ไข 
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ออกมาสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยซาบซึ้งใน 
ความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ทีใ่ห้สมัภาษณ์ประกอบการทําวิจัยทุกทา่นในการให้ขอ้มูลและให ้
ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าถงึข้อมูลในการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอม
ของรายการข่าว ทําให้ผู้วิจัยเกิดข้อค้นพบแนวทางการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมที่เป็น 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอดจนคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้
โอกาส มอบทนุการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รวมถึงฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานที่เข้าใจและเอ้ือเฟ้ือเวลาการทํางาน และเพ่ือนร่วมช้ันเรียนที่คอยเป็น
แรงผลักดัน และคอยให้กําลงัใจกับผู้วิจัยเสมอมา 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 สื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่สําคญัและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมทุกประเทศท่ัวโลก โดยรายการ 
ทางโทรทัศน์ในปัจจุบันมีบทบาทต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
หรือแม้แต่ความบันเทิง ให้แก่ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจกล่าวได้ว่าสื่อโทรทัศน์มี 
บทบาทในการเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญของการพัฒนาสังคมเพราะโทรทัศน์เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านมี 
จากข้อมูลการครอบครองโทรทัศน์ของครัวเรือนในประเทศไทยที่พบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลของไทย 
ร้อยละ 94.9 มีโทรทัศน ์(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อ 
สังคมไทยเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายกับทุกเพศทุกวัย การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพฤติกรรม
การเสพข่าวสารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญห่ันมาเสพข่าวสารจาก 
สื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มีการส่งต่อข่าวปลอม (Fake News) เป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพซึ่งพบว่า มีการส่งต่อกันแบบผิด ๆ สูงกว่าร้อยละ 80 
จากบรรดาข่าวปลอมทั้งหมด และในระยะหลังยังพบเห็นข่าวปลอมเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง 
หรือข่าวต่างประเทศอีกด้วย นอกจากน้ียังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า ข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ 
อย่างเช่น ทวิตเตอร์ มีแนวโน้มที่จะถูกรีทวีตมากกว่าข่าวที่นําเสนออย่างถูกต้องและเป็นความจริง 
ขณะเดียวกันองค์กรสื่อหรือสาํนักข่าวก็หันมาให้ความสําคญัในเร่ืองการตรวจสอบข่าวปลอมมาก
ย่ิงขึ้น เพราะเรื่องน้ีถือเป็นประโยชน์สาธารณะที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง ด้านเจ้าของ
แพลตฟอร์มแม้ว่าการสื่อสารผ่านโซเชียลมเีดียจะเป็นเร่ืองเสรีภาพของการสื่อสารแต่เมือ่เจ้าของ
แพลตฟอร์มมกีารพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเพ่ือมุ่งหวังรายได้ในเชิงพาณิชย์ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วย (ณัฐนันท ์อิทธิยาภรณ์, 2562) 
 สําหรับรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นับได้ว่าเป็นรายการข่าวที่มีความโดดเด่น 
ในแง่ของความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง แม่นยํา ตลอดทุกช่วงเวลาของรายการข่าว เช้า เที่ยง เย็น 
รายงานข่าวแบบรวดเร็ว ฉับไว เที่ยงตรง นอกจากน้ียังทําหน้าที่สะท้อนปัญหาและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคผ่านช่วงรายการข่าวสําคัญทัง้สกู๊ปชีวิต ช่วยชาวบ้าน ซึ่งทั้งหมดล้วนมี 
เอกลักษณ์และได้รับความนิยมสูงสุดจากผูช้มด้วยเรตต้ิงสูงสุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาโดยตลอด 
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการ 
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ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ รวมถึงการรับมือกับข่าวปลอม 
ในฐานะสื่อมวลชน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สื่อมวลชน และผูใ้ช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือเข้าใจลักษณะของข่าวปลอม และ 
การสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมในรูปแบบต่าง ๆ 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบของข่าวปลอมในมมุมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD 
 1.2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
  
1.3 คําถามของงานวิจัย 
 1.3.1 ความหมายของข่าวปลอมในมมุมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD เป็นอย่างไร 
 1.3.2 รูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
เป็นอย่างไร 
 1.3.3 กระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เป็นอย่างไร 
 1.3.4 วิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD  
เป็นอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทําความเข้าใจใน “กระบวนการ 
นําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD” โดยขอบเขตของ 
การวิจัยแบ่งตามลําดับออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านกรณีศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เป็นวิธีการดําเนินการวิจัยโดยเลือกสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เน่ืองจากรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD ได้รบัรางวัลมากมาย เช่น รางวัล World ASEAN Awards สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น 
ประจําปี 2562 รางวัล NACC Awards 2019 ประเภทการนําเสนอข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวต่อต้าน 
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กลโกงทุกรูปแบบในสังคม รางวัลองค์กรสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2563 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว 
(ประเทศไทย) ฯลฯ และนอกจากน้ันยังได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็จจากการวัดเรตต้ิงว่า 
เป็นช่องที่มีเรตต้ิงเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD มาเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทน 
กรณีศึกษา (Instrumental Case) ของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีทั้งหมดในประเทศไทย 
เพ่ือหาแนวทางข้อสรุปของกระบวนการนําเสนอและการคัดกรองข่าวปลอม 
 1.4.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นวิธีดําเนินการวิจัย  
โดยผู้วิจัยได้พิจารณาตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
(Key Informants) ทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมี 3 กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ได้แก่ 
   1.4.2.1 ผู้จัดการฝ่ายข่าว จํานวน 1 คน ซึ่งเป็นตําแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูง 
มีอํานาจในการสั่งการต่าง ๆ และตัดสินใจในการคัดเลือกประเด็นข่าวก่อนการนําเสนอ 
   1.4.2.2 บรรณาธิการ จํานวน 4 คน คือ บรรณาธิการข่าวสังคม บรรณาธิการข่าว
เศรษฐกิจ บรรณาธิการข่าวการเมือง และบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม เน่ืองจากข่าวทั้ง 4 ประเภท
น้ีเป็นข่าวเน้ือหาหลักที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นําเสนอ 
   1.4.2.3 ผูส้ื่อข่าว จํานวน 4 คน มาจาก 4 ประเภทสายข่าวที่ไม่ซ้ํากันและมี
ประสบการณ์การทํางานเป็นผู้สื่อข่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 สําหรับเน้ือหาที่ใช้ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องการศึกษากระบวนการก่อน 
นําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และศึกษาความหมายของคําว่าข่าวปลอม 
สู่กระบวนการคัดกรองข่าวปลอมไปยังการนําเสนอข่าวของรายการข่าว 
 
1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  
 1.5.1 ประโยชน์ด้านองค์ความรู้ 
   1.5.1.1 เข้าใจความหมายและรูปแบบของข่าวปลอม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป 
   1.5.1.2 ได้แนวทางการต่อยอดพัฒนารายการประเภทข่าวให้เป็นกระบอกเสียง 
ที่สามารถบอกกล่าวข้อเท็จจริงได้ เน่ืองจากปัจจุบันภัยจากข่าวปลอมเป็นภัยที่ท้าทายสังคมไทย 
และโลก เพราะสร้างความต่ืนตระหนกซึ่งไม่เป็นผลดีกับสงัคม 
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 1.5.2 ประโยชน์ด้านการนําไปใช้ 
   1.5.2.1 สามารถนําผลลัพธ์ไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานสื่อมวลชน เช่น  
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน ๆ 
   1.5.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดกรองข่าวปลอมสําหรับประชาชนต่อไป 
   1.5.2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนําเสนอข่าวให้มีความถูกต้องและมีความ
น่าเช่ือถือ  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 กระบวนการนําเสนอข่าว หมายถึง ขั้นตอนของการสื่อสารเพ่ือเสนอข้อมูลความรู้ 
ความคิดเห็น หรือความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ บอกเลา่เรื่องราว  
คําบอกกล่าว คําเล่าลือ โดยถ่ายทอดเน้ือหาสาระที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะการพูดกับการแสดง
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสือ่และอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 1.6.2 การคัดกรองข่าวปลอม หมายถึง ความสามารถของกองบรรณาธิการในการวิเคราะห์
ข้อมูล ตีความหมาย ประเมนิข่าวสารที่มีเน้ือหาเป็นเท็จ จากการถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีข้อเท็จจริง 
ด้วยการเข้าถึง แยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินตามการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมลูที่เปิดรับก่อนที่จะเช่ือหรือนําเสนอข้อมูลในรายการข่าว 
 1.6.3 รายการข่าวช่อง 7HD หมายถึง รูปแบบรายการท่ีนําเสนอเหตุการณ์ เร่ืองราว 
ข้อเท็จจริง หรอืข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้วิธีการนําเสนอทั้งใน
ลักษณะของการประกาศ การอ่านคําบรรยายข่าวประกอบภาพโดยผู้ประกาศข่าว การรายงานพิเศษ
หรือการสัมภาษณ์โดยผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวในสถานที่จริงผ่านหน้าจอโทรทัศน์ช่อง 7HD 
ตลอดจนการเช่ือมต่อสัญญาณเพ่ือถ่ายถอดไปยังสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook Live เป็นต้น 
  
 
 



บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 การศึกษา “กระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD” ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอเน้ือหาออกเป็น 6 ตอน ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม (Fake News) 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร (Gatekeeper) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda–setting)  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอรายการข่าว 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม (Fake News) 
 ข่าวปลอม (Fake News) เป็นปรากฏการณ์ที่ได้ยินมากในยุคการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
แต่ที่จริงแล้วเน้ือหาจําพวกที่แสดงความคิดเห็นชวนให้เช่ือจนเกินข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาก่อนยุค 
อินเทอร์เน็ตเฟ่ืองฟู แต่ข่าวปลอมกลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการ 
แพร่กระจายเน้ือหาในลักษณะไวรัล ซึ่งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทําให้ข้อมูลส่งต่อถงึ 
กันได้รวดเร็วและเช่ือมโยงไปยังการรับรู้ของคนอ่ืน ๆ ได้เพราะเมื่อเราส่งต่อ (Share) สิง่ที่เรารับรู้ 
ออกไปเพ่ือนเราก็จะรับรู้ไปด้วย (เจิด บรรดาศักด์ิ, 2562) 
 ดังน้ัน ข่าวปลอมจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นเร่ืองที่มีมานานต้ังแต่ยุคโบราณจนมาถึงยุค 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปหันมาเสพ
ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน จากเดิมที่เคยติดตามข่าวสารจากสํานักข่าวที่มีช่ือเสียงเปลี่ยน
มาเป็นการอ่านพาดหัวข่าว หรืออ่านข่าวที่คนรู้จักส่งต่อมาแทน เมื่อข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้รับ
การยอมรับมากขึ้นบวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักมแีนวโน้มเช่ือในสิ่งที่เราเช่ืออยู่แล้วก็ทําให้ข่าว
ที่อาจไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจคนอ่าน ได้รบัความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจัย
เหล่าน้ีจึงเอ้ือให้เกิดสํานักข่าวใหม่ ๆ เป็นจํานวนมาก สํานักข่าวเหล่าน้ีรู้ว่าผู้อ่านชอบข่าวแบบไหน 
จึงพยายามประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ข่าวที่ผูร้ับสารช่ืนชอบ (อิสริยะ ไพรพ่ีายฤทธ์ิ, 2560) 
 คําจํากัดความของข่าวปลอม 
 ข่าวปลอม คือ ข่าวที่เป็นเท็จ เร่ืองราวเหล่าน้ันถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีขอ้เท็จจริง 
ที่สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่าหรือคําพูดได้ บางครั้งเร่ืองราวเหล่าน้ีอาจเป็นการโฆษณาชวนเช่ือที่มี
เจตนาออกแบบมาเพ่ือทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรืออาจทําให้เป็นการพาดหัวเรียกแขก (Click Bait) 
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เพ่ือหวังผลประโยชน์จากคนจํานวนมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเร่ืองราวข่าวปลอมได้เผยแพร่ผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เน่ืองจากได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว (Desai, Mooney & 
Oehrli, 2017) ข่าวปลอมมีสว่นประกอบของข้อมูลที่เป็นเท็จ จงใจหลอกลวง และได้รบัการ
ออกแบบเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มักได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์คล้ายคลึงกับข้อมูลปลอม 
ข่าวปลอมจะใช้ภาษาและภาพข่าวของการรายงานข่าวเพ่ือสร้างความเช่ือถือกับผู้อ่านซึ่งแตกต่าง
จากการรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่มกีารปลอมแปลงอย่างจงใจ ทําเช่นน้ีเพ่ือดึงดูด 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เพ่ือรับผลประโยชน์ทางการเง ิน (Nurse, 2016) 
 คําว่า “ข่าวปลอม” กลายเป็นคําที่ถูกใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นทั้งข่าวปลอมแบบ 
ออร์แกนิก คือ เป็นข่าวปลอมที่คนเขียนต้ังใจให้เช่ือแบบผิด ๆ โดยอาจเป็นข่าวขึ้นมาจากการคุยโว
โอ้อวดของคนบางคนซึ่งปราศจากความจริงแล้วเป็นข่าว หรือเป็นข่าวปลอมแบบที่คนเขียนไม่คิด 
อยู่แล้วว่าคนอ่านจะเช่ือแต่หวังยอดแชร์ บางข่าวถูกมองว่าเป็นข่าวปลอมเพราะมาจากการมอง 
ต่างมุมทําให้ตีความคนละแบบ ขณะที่บางส่วนเป็นข่าวจริงที่พูดถึงข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นจริง  
(พิณ พัฒนา, 2560) 
 โดยสรุป ข่าวปลอม หรือ Fake News หมายถึง ข่าวหรือเรื่องราวที่มีเน้ือหาเป็นเท็จ  
ถูกประดิษฐ์ขึน้โดยไม่มีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาหรือคาํพูดได้ หรือข่าวปลอม 
บางข่าวอาจมีข้อมูลทีส่ามารถตรวจสอบได้แต่อาจมีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือมีเจตนาบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริง 
 ประเภทของข่าวปลอม 
 ข่าวปลอมเป็นข้อมูลทีผ่ิดพลาดและบิดเบือนเรื่องราวซึ่งสร้างขึ้นโดยต้ังใจหรือไม่ได้ต้ังใจ 
ก็ตาม การบิดเบือนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเท็จโดยเจตนาและแพร่กระจายเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อ 
ความ คิดเห็นของสาธารณชนหรือปิดบังความจริง โดยแบ่งประเภทข่าวปลอมและข่าวที่สร้าง 
ความเข้าใจที่ผดิ (เกลียวพันธ์ ลีละศร, 2561) ดังน้ี 
 1) การโฆษณาชวนเช่ือ เป็นข้อมูลที่แพร่กระจายไปสู่ความคิดหรือเปลี่ยนความคิด มุมมอง 
ทําให้รู้สึกคล้อยตาม การโฆษณาชวนเช่ือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
โดยใช้การดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
 2) การย่ัวให้คลิก หรือคลิกเบท เป้าหมายหลักของคลิกเบท คือ การกระตุ้นความสนใจ
ของผู้คนให้คลกิผ่านเน้ือหาเพ่ือเพ่ิมรายได้จากโฆษณา 
 3) เน้ือหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือเน้ือหาโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ผลการวิจัยในปี 2016 
จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ พบว่า 80% ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือที่เรียกว่า การโฆษณาเนทีฟ คิดว่าเป็นข่าวจริง 
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 4) ข่าวล้อเลียนและเสียดส ีข่าวล้อเลียนเป็นเร่ืองตลกที่นําเสนอในรูปแบบทั่วไป ใช้เน้ือหา
ที่ตลกขบขันเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเป็นเรื่องง่าย 
ที่จะเลียนแบบแหล่งข่าวที่ถูกต้อง และข่าวเสียดสีเป็นข่าวที่อาศัยการประชดประชันและอารมณ์ขัน
แบบหน้าตาย 
 5) ข่าวทีผ่ิดพลาด บางคร้ังแม้แต่ข่าวที่เผยแพร่จากสํานักข่าวออนไลน์ที่เช่ือถือได้ก็อาจมี 
ความผิดพลาดได้เช่นกัน เช่น การเขียนข้อความท่ีผิดที่ทําให้ผู้รับสารเข้าใจไปในทิศทางอ่ืนหรือ 
ไม่เข้าใจในข่าวน้ัน 
 6) ข่าวที่นําเสนอเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เป็นข่าวที่บิดเบือนเน้ือหาหรือสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือเข้าข้างหรือโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 7) ทฤษฎีสมคบคิด เป็นเรื่องเล่าหรือบทความท่ีสร้างขึ้นมาจากความคิดของคนหรือ 
กลุ่มคน โดยนําเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้น
อ่ืน ๆ เพ่ือให้ประโยชน์ ให้โทษต่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหนึ่งใด หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อยหรือส่วนหน่ึงเพียง 
เพ่ือเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ดูเหมือนเก่ียวข้องกันเท่าน้ันอาจมีเหตุผล
สนับสนุนจากความเช่ือส่วนบุคคล 
 8) วิทยาศาสตร์ลวงโลก คือ การแอบอ้าง หรือความเช่ือ หรือแนวทางปฏิบัติที่บอกว่าเป็น 
วิทยาศาสตร์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถกูต้องหรือไม่มีหลักฐานหรือ 
ความเป็นไปได้ใด ๆ มาสนับสนุน มีบทบาทเหมือนกันกับทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด แต่อย่างไรก็ตาม 
วิทยาศาสตร์มักใช้ทฤษฎีน้ีมากกว่าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด บางครั้งก็จะพบเป็นลักษณะเว็บไซต์หรือข่าว 
ที่หลอกหลวงเกี่ยวกับสุขภาพหรืองานวิจัยที่ถูกบิดเบือน 
 9) ข่าวทีใ่ห้ข้อมูลผิด ๆ สามารถพบได้ในประเภทข่าวที่ช้ีนําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยข้อมูล 
ข่าวที่ไม่ถูกต้องมีความแตกต่างจากการต้ังใจบิดเบือน 
 10) ข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ คอื ข่าวปลอมทีเ่จตนาในการสร้างขึ้นมาเพ่ือให้
เป็นข่าวปลอมที่สมบูรณ ์อาจมีเน้ือเรื่อง ภาพ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเทจ็มาประกอบกัน อาจรวมถึง
การแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวหรือบุคคลที่อยู่ในแหตุการณ์ทกุวิธีการท่ีจะทําให้ข่าวน้ันเป็นข่าวปลอมที่
สมบูรณ์มากขึน้ 
 รูปแบบเน้ือหาของข่าวปลอม 
 การจําแนกรูปแบบเน้ือหาของข่าวปลอมและข่าวที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดหรือ
บิดเบือนตามประเภทเน้ือหาได้ 7 รูปแบบ (Wardle, 2017) คือ 
 1) มีเน้ือหาเลียนแบบ ล้อเลยีน เสียดสี มีเน้ือหาล้อเลียน เสียดสีให้รู้สึกขบขัน 

 2) มีเน้ือหาช้ีนํา อาจมีเน้ือหาที่เป็นข้อเท็จจริงแต่อาจบิดเบือนข้อมูลไปในเชิงช้ีนําไป 
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ในทางใดทางหน่ึง หรือสร้างเน้ือหาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ บางครั้งอาจสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ผลประโยชน์บางอย่าง 
 3) มีเน้ือหาแอบอ ้าง การแอบอ้างเป็นแหล ่งข ้อมูลหร ืออ ้างต ัวเป ็นแหล่งข ่าวท ี่น ่าเช ื่อถือ 
ให้ข้อมลู 
 4) เน้ือหาที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นเน้ือหาปลอมท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเป็นเจตนาที่จะสร้าง 
เน้ือหาที่เป็นข่าวปลอมขึ้นมา 
 5) มีการเช่ือมโยงเน้ือหาที่ผิด มีเน้ือหาพาดหัวข่าว ภาพประกอบข้อมูลรายละเอียด 
ไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
 6) เน้ือหาทีผ่ิดบริบท มีเน้ือหาข้อมูลจริงแต่ใช้ไม่ถูกในบริบทหรือสถานการณ์น้ัน 
 7) เน้ือหาที่หลอกลวง มีเน้ือหาข้อมูลจริงแต่ใช้เพ่ือเจตนาหลอกลวง 
 สรุปแล้วแนวคดิเก่ียวกับข่าวปลอมทําให้ทราบว่าข่าวปลอมเป็นที่มาของการสร้าง 
ความเข้าใจผิดจากรูปแบบทีแ่ตกต่างกัน และข่าวปลอมในแต่ละรูปแบบจะมีเน้ือหาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ หวังผลประโยชน์จากคนจํานวนมาก และทําให้
เกิดผลเสียตามมาไปถึงระดับประเทศชาติได้ ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอมมากําหนด 
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง กระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง7HD เพ่ือเป็นหลักในการวิเคราะห์รูปแบบของของข่าวปลอม เพ่ือการคัดกรอง
ข่าวปลอมก่อนการนําเสนอข่าวผ่านหน้าจอโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร (Gatekeeper) 
 การที่สื่อมวลชนมีหน้าที่เลือกสรร ปรับข้อความ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 
ก่อนที่จะนําเสนอไปยังผู้รับสารต่อไป ซึ่งหน้าที่เช่นน้ีคล้ายกับการทําหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตู 
Gatekeeper) หรือบางแห่งก็เรียกกันว่านายทวารข่าวสาร หรือผู้ปิดและเปิดประตู ซึ่งก็คือ 
ผู้คัดกรองข่าวสารก่อนที่นําเสนอไปสู่ผู้อ่านน่ันเอง 
 แนวความคิดเก่ียวกับหน้าที่ผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) มาจากการต้ังข้อสังเกตของ 
Lewin (1947) ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ข่าวสารมักจะไหลผา่นช่องทางต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย 
บริเวณประต ูที่ซ ึ่งม ีการปล ่อยหร ือกักข่าวสารต ่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ต ั้งไว ้ หรือโดยว ินิจฉัยของ 
ผ ู ้เฝ ้าประต ูเองว ่าจะยอมให้ข ่าวสารใดไหลผ ่านไปได ้หร ือไม ่ หรือข่าวสารอะไรควรจะส ่งไปถ ึง 
ผ ู ้ร ับสารช ้าหน่อย หรือข ่าวสารอะไรควรต ัดออกไปทั้งหมด ซ ึ่งแนวความคิดน้ีเองได ้ถูกนำมาอธ ิบาย 
ล ักษณะการไหลของข่าวสารจากผ ู้ส ่งสารไปย ังผ ู้รับสารในกระบวนการส ื่อสารมวลชน หรือ
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เปรียบเสมือนเป ็นบุคคลผู้ทําหน้าท่ีปิดและเปิดประตูข่าวสารท่ียืนอยู่ระหวา่งตัวข่าวสารและผู้รบัสาร
จากสื่อสารมวลชน ทําให้เห็นว่าจากต้นตอแหล่งข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ บรรณาธิการข่าว 
จะทําหน้าที่คัดเล ือกข่าวสารเพ ียงบางช ิ้นเพ ื่อออกอากาศ ส ่วนอ ีกหลายช ิ้นจะถ ูกโยนท้ิง ข่าวสารที่
ถูกคัดเล ือกน้ีจึงถูกตัดแต่งให้เหมาะสมกับเวลา เน้ือที่หรือลักษณะสื่อเพ่ือส่งไปยังผู้อ่าน ผู้ชม หรือ
ผู้ฟัง ทฤษฎีน้ีอธิบายอย่างง่าย ๆ ถึงบทบาทผู้ปิดและเปิดประตูสารหรือผู้เฝ้าประตูของสื่อมวลชน ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนกว่าน้ี เช่น ข่าวที่สํานักข่าวได้รับมาน้ันก่อนที่จะสง่
ต่อออกไปก็จะต้องมีการกลั่นกรองจากบรรณาธิการหรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวของสํานักข่าวเองก็จะทํา
หน้าที่ผู้เฝ้าประตู คือ เลือกว่าจะทํารายงานข่าวไหนหรือไม่ทําข่าวไหนบ้างก็ได้ 
 หน้าที่ของ Gatekeeper ไม่เพียงแต่เลือกหรือปฏิเสธข่าวสารต่าง ๆ ที่เข้ามาเท่าน้ัน 

Gatekeeper ยังทำหน้าท ี่จัดสารน ั้น ๆ ให้อย ู่ในรูปท ี่เขาต ้องการตลอดจนกระทั่งกําหนดการเสนอ 
ข ่าวสาร ระยะเวลาท ี่หน ่วงเหน ี ่ยวข ่าวสารน ั้นไว ้ว ่าจะเสนอในช ่วงเวลาใดหรือเสนอสารท ั้งหมด 
ซ้ําๆ กัน หรือเลือกเสนอเพียงบางส่วน 
 ผลกระทบของข่าวในสื่อสังคมท่ีไม่มผีู้เฝ้าประตูข่าวสาร 
 ปัจจุบันกระบวนการสื่อข่าวในสื่อต่าง ๆ มีความโดดเด่นด้านความรวดเร็วในการทํางาน
ของผู้สื่อข่าวหรือผู้นําเสนอข่าวสารผ่านสื่อ แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความถูกต้องทั้งในแง่ของ
ความจริงของเหตุการณ์ หรือความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลข่าว หลายคร้ังที่การโพสต์ข่าวทาง 
สื่อออนไลน์ไม่เป็นเร่ืองจริง มีความผิดพลาดของข้อมูล เน่ืองจากขาดผู้คัดกรองข่าวสาร จนบางครั้ง
เกิดผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวาง เพราะข้อมูลถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วแต่ไร้การตรวจสอบ 
เร่ืองน้ีสื่อมวลชนถูกต้ังคําถามในประเด็นจริยธรรมการนําเสนอข่าวเป็นอย่างมาก 
 ขณะเด ียวก ันพฤต ิกรรมการเป ิดร ับข ่าวสารของคนท ี่เสพข ่าวจากส ื่อก ็มักเป ็นไปใน
ล ักษณะฉาบฉวย รวดเร็ว ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะถูกกระตุ้นจากข้อมูลขา่วสารจํานวนมาก คนอ่าน
จึงอ่านข่าวแบบผ ่าน ๆ บางคร ั้งอ่านเฉพาะพาดหัวข ่าวท ี่เป็นเพียงการด ึงเอาบางแง ่ม ุมของประเด ็น
ข ่าวมาทำใหโ้ดดเด ่นขึ้น ขณะที่ในรายละเอ ียดของข ่าวได ้อธิบายในท ุกแง ่ม ุมของประเด ็นข ่าวน ั้น
เมื่อคนอ ่านไม่สนใจอ่านรายละเอียดก็มักจะตกใจเมื่อเห็นเพียงพาดหัวข่าวที่มีความหวือหวา 
เร้าอารมณ์ 
 ขณะท ี่กระบวนการส ื่อข ่าวท ี ่ไม ่ม ีผ ู ้เฝ ้าประตูข ่าวสาร หร ือบรรณาธ ิการกล ั่นกรองข ้อม ูล
และตรวจสอบความถ ูกต้องทำให้ท ีโอกาสเกิดเน้ือหาข ่าวท ี ่ไม ่เป็นจร ิงหร ือข ่าวท ี่ม ีส ่วนประกอบ
ของอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนอยู่ด้วย ซึ่งข่าวลักษณะน้ีสามารถสร้างความต่ืนตระหนกในสังคม 
ทําให้ประชาชนใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินปัญหามากกว่าการคํานึงถึงเหตุและผลที่เหมาะสม อีกทั้ง
ผลของการไมม่ีผู้เฝ้าประตูขา่วสารยังนําไปสู่ปัญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนอีกด้วย  
ทั้งกรณีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนในข่าวที่เผยแพรอ่อกไป 
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 จากแนวคิดผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ทําให้เหน็ถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการทํา 
หน้าที่ผู้รักษาประตูข่าวสารของสื่อมวลชนที่ในอดีตเคยเป็นผู้ควบคุมการไหลของข่าวสาร แต่ปัจจุบัน 
ถูกลดบทบาทลงไป เน่ืองจากอิทธิพลของการเติบโตของสื่อออนไลน์ ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิด
ผู้รักษาประตูข่าวสารเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการกลั่นกรองข่าวสารให้ถูกต้อง แม่นยํา ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงรอบด้าน และนําเสนอความเห็นที่ครอบคลุมทกุด้าน จนได้รับความเช่ือถือจากผู้รับ
ข่าวสารได้ ในการกลั่นกรองข้อมูลรอบด้านและไม่ถูกบังคับให้นําเสนอเฉพาะข่าวสารด้านเดียว 
ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดดังกล่าวมากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง กระบวนการนําเสนอข่าว 
และการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เพ่ือเป็นหลักในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมและ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการพิจารณาการนําเสนอข่าว 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda–setting) 
 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda–setting) มุ่งที่จะวิเคราะห์หน้าที่ 
หรือผลของสื่อมวลชนในด้านข่าวสารแทนด้านการชักจูง สมมติฐานสําคญักล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการที่สื่อมวลชนเลือกเน้นประเด็นสําคัญของหัวขอ้หรือปัญหาในการรายงานข่าวสาร 
กับการที่ผู้รับสารหรือมวลชนตระหนักถึงสาระสําคัญของหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหานั้น ๆ 
ความสัมพันธ์น้ีอาจกล่าวในเชิงเป็นเหตุผลได้ว่าย่ิงสื่อมวลชนเลือกเน้นประเด็นหัวข้อหรือปัญหา 
สําคัญใดผู้รับสารหรือมวลชนก็จะตระหนักถึงสาระสําคัญของหัวข้อหรือปัญหานั้นมากย่ิงข้ึน 
ตามไปด้วย ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า ผลสําคัญประการหน่ึงของสื่อมวลชนก็คือเป็นผู้กําหนด 
หรือวางระเบียบวาระการรับรู้เหตุการณ์แกป่ระชาชนท่ัวไป (Cohen, 1963) 
 หน้าที่ในการกําหนดวาระข่าวสารหรือการพิจารณาของสื่อมวลชนมาจากการที่สื่อมวลชน
ให้ความสนใจต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทาํให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญ 
ของ ประเด็นน้ันตามที่สื่อมวลชนได้กําหนดไว้ น่ันคือ สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด 
ของประชาชนที่จะรับรู้ถึงความสําคัญในเร่ืองต่าง ๆ ทีส่ื่อมวลชนเป็นผู้นําเสนอ โดยทั่วไปเมื่อ 
เกิดประเด็นปัญหาขึ้นในสังคมสื่อมวลชนจะพิจารณาโดยการประเมินคุณค่าข่าวเพ่ือให้ทราบว่า
ความสําคัญของข่าวอยู่ในระดับใด จากน้ันจึงเลือกพิจารณาใช้สื่อที่เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร 
 แม้ว่าข่าวสารน้ันจะเหมาะสมกับชนิดของสื่อแล้วก็ตามแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอจึงต้อง 
มีการจัดวางข่าวสารเพ่ือช่วยให้เกิดความเด่นสะดุดตา ซึ่งเป็นการส่งเสริมความนิยมในการจัดวาระ
สาร รวมถึงการจัดระดับความเข้มข้นของขา่วนั้น ๆ ทีส่ามารถทําได้โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ข่าว 
เพ่ิมความถ่ีในการรายงานข่าว หรือเพ่ิมระยะเวลาในการนําเสนอตามแนวคิดน้ี เพราะการที่ข่าว 
จะมีอิทธิพลมากน้อยตามการจัดวาระสารก็เน่ืองมาจากการที่ประชาชนผู้รับสารจํานวนมากให ้
ความสนใจและติดตามข่าวสารน้ันอยู่เป็นเวลานาน ทําใหส้ื่อมวลชนสามารถป้อนข่าวสารได้อย่าง
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สม่ําเสมอ (สุรพล โสธนะเสถียร, 2533) 
 สรุปแล้วการศกึษาวิจัยเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda–setting) จึงเป็น
เคร่ืองมือในการเข้าใจอิทธิพลของสื่อที่มีต่อสาธารณะชน 
 จากแนวคิดการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda–setting) แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันบทบาท
การกําหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สื่อมวลชนทําหน้าที่เป็น 
ผู้กําหนดประเด็นและผู้รับสารจะรับรู้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเน้ือหาที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
แต่ปัจจุบันประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นนักข่าวได้จากการนําเสนอข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่สนใจในวงกว้างและทําใหส้ื่อมวลชนต้องนําเสนอข่าวดังกล่าว เน่ืองจาก
เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง จึงทําให้ประชาชนสามารถเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสารได้ 
ด้วยตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวในฐานะผู้ร่วมนําเสนอ ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดดังกล่าวมาเป็น 
กรอบในการศึกษา การเก่ียวกับกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของการกําหนดวาระข่าวสารจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ว่าศักยภาพในการกําหนดและนําเสนอข่าวสารของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD มีมากน้อย
เพียงใด 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอรายการขา่ว 
 การนําเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ เป็นการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง 
ประชาชนสนใจและมผีลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก ทําให้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง 
และนํามาเรียบเรียง จากน้ันรายงานโดยผู้ประกาศข่าวที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีผ่าน 
กระบวนการผลิตเพ่ือนําเสนอออกสู่สายตาผู้ชมผ่านจอโทรทัศน์ด้วยเน้ือหาสาระที่น่าติดตามท่ีต้อง 
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต และความพิถีพิถันการทํางานของทีมงานด้านการผลิต  
เพ่ือให้งานมีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม 
 ขั้นตอนการผลติรายการข่าวโทรทัศน์  
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นเตรียมการก่อนการผลติ (Pre–production) 
   1.1) การวางแผนสร้างสรรค์รายการ เพ่ือกําหนดแนวคิดในการผลิตรายการและ
โครงสร้างของรายการเป็นหลัก ประกอบด้วย 
     1.1.1) การกําหนดแนวคิดในการผลิตรายการ ทีมงานผู้ผลิตต้องกําหนด
แนวคิดของรายการ หากเป็นรายการข่าวต้องรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ นํามา
ขยายแนวคิดให้ชัดเจนเพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปว่ารายการน้ันเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ชมแล้วจะได้ประโยชน์แค่ไหน ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจ 
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     1.1.2) การกําหนดวัตถุประสงค์ของรายการ ผู้ผลิตต้องได้คําตอบว่า 
ผลิตรายการเพ่ืออะไร จะให้ข่าวสารหรือความบันเทิง เช่น ส่งเสริมคณุธรรมในสังคม การรณรงค์
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของคนในสังคม 
     1.1.3) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในสังคม กลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกําหนด
วิธีการผลิตรายการ รูปแบบเน้ือหารายการ ทั้งยังมีส่วนสําคัญในเชิงธุรกิจของรายการโทรทัศน์ที่ต้อง
อาศัยฐานคนดูเป็นหลัก เพ่ือหาค่าโฆษณามาสนับสนุนการผลิตรายการได้ 
     1.1.4) การกําหนดวิธีการนําเสนอ คือ กลวิธีในการกําหนดเน้ือหาสาระให้
สอดคล้องกับรูปแบบรายการ เช่น การผลิตรายการข่าวด้วยวิธีการนําเสนอใหม่ ๆ ตรงประเด็น 
เจาะลึกในมุมมองที่ผู้ชมที่ยังไม่เคยรับทราบข้อมูลเหล่าน้ีมาก่อน 
     1.1.5) การกําหนดโครงสร้างรายการ ประกอบด้วย การนําลําดับเน้ือหา 
ที่นําเสนอ วิธีการนําเสนอโดยสรุปเหตุการณ์ที่จะนําเสนอ ซึ่งอาจแบ่งตามเวลาหรือความยาวของ 
แต่ละตอนแต่ละช่วง โดยภายในโครงสร้างต้องระบุผู้ดําเนินรายการ พิธีกร ผู้ร่วมรายการด้วย 
   1.2) การวางแผนการผลิต เมือ่ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสร้างรายการแล้ว 
ทีมผู้ผลิตต้องมีการวางแผนการผลิต โดยมีลาํดับกระบวนการผลิตดังน้ี 
     1.2.1) การประชุมทีมผู้ผลิตรายการ เป็นการระดมสมอง แสดง 
ความคิดเห็น และตัดสินใจรว่มกัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการผลิตที่สําคญัเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามข้ันตอนที่วางไว้ ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมถึงการกําหนดทิศทาง การแบ่งงานตามหน้าที่ให้กับ
ทีมงานเพ่ือจะได้ดําเนินงานได้ทันเวลาที่กําหนด 
     1.2.2) การหาข้อมูล เพ่ือมาสนับสนุนการผลิตรายการ เช่น รายการข่าว
ต้องหาข้อมูลทั้งเอกสาร ภาพ เสียงที่บันทึกไว้ หรือการสัมภาษณ์จากบุคคล ตลอดจนการวางแผน
เพ่ือสํารวจสถานที่เพ่ือไปถ่ายทํา 
     1.2.3) การเตรียมบทข่าวหรือการเขียนข่าว จะต้องมีการเขียนบทหรือ 
สคริปข่าว ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของงานผลิตรายการข่าว เน่ืองจากบทข่าวเป็นรายละเอียดท่ีมีเน้ือหา
ข่าวทั้งหมด คือ บทคําพูด ลกัษณะของภาพที่จะปรากฏ เสียงประกอบ การตัดต่อ เพ่ือไปยังผู้ชม 
ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด 
     1.2.4) การประสานงานกับทุกฝ่ายในทีมงาน นอกจากการประสานงานกัน
ในหน่วยงาน แล้วยังต้องประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีติดต่อขออนุญาตถ่ายทํา 
การขอความอนุเคราะห์ การนัดหมาย การพูดคุยอย่างคร่าว ๆ เก่ียวกับประเด็นที่ต้องการนําเสนอ 
เพ่ือให้บุคคล ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวล่วงหน้า 
     1.2.5) การเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทํา ต้องตรวจสภาพของอุปกรณ์ 
ทุกช้ินก่อนการถ่ายทําทั้งในและนอกสถานที่ 
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 2) ขั้นการผลิตรายการ (Production) 
   2.1) การผลิตรายการเทป ข้อดีคือสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้เพ่ือให้สมบูรณ์ที่สุด 

ก่อนออกอากาศ 
   2.2) การผล ิตรายการสด ข ้อด ีคือสามารถรายงานเหต ุการณ ์ได ้ตรงตามเวลาท ี่
กำหนดไว้ ตรงตามช ่วงเวลาท่ีเก ิดขึ้นจริง แต่ข้อเสียไม่สามารถแก้ไขได ้หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่าง
ผลิตรายการ 
 3) ขั้นหลังการผลิต (Post Production) 
   3.1) การตัดต่อลําดับภาพ ต้องอาศัยความชํานาญในการเรียบเรียงลําดับใหม่ให้
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ตามที่ทีมงานการผลิตได้วางแผนไว้ มีการเพ่ิมเทคนิคพิเศษ เพ่ิมกราฟิก
เพ่ือให้รายการ ข่าวน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
   3.2) การผสมเสียง คือ การนําเสียงคนบรรยาย เสียงประกอบ เสียงเพลง ลงไป 
ในรายการเพ่ือให้รายการสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แต่ต้องเลือกเสียงให้เหมาะสมกับเน้ือหาและภาพและ 
ไม่ขัดแย้งกัน 
   3.3) การประเมินคุณภาพรายการ คือ การวิเคราะห์คุณภาพของรายการ  
ความเหมาะสมของรายการว ่าบรรลุว ัตถุประสงค์ท ี ่ต ั้งไว ้หร ือไม่ และนำข้อมูลท ี่ได ้จากการประเมิน
ไปปรับปร ุงคุณภาพของรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ 
 1) ผู้ผลิตรายการ (Producer) ทําหน้าที่ดูแลทุกอย่างในรายการ เร่ิมจากการวางแผน 
แนวคิด รูปแบบรายการ ดูแลงบประมาณการถ่ายทํา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้สนับสนุน   
การตัดสินใจ การเลือกผู้ดําเนินรายการ การว่าจ้างผู้กํากับรายการ พร้อมทั้งแนะนําทิศทางรูปแบบ 
รายการต่อทีมงาน 
 2) บรรณาธิการข ่าว (News Editor) ทำหน้าท ี่ดูแลเก่ียวกับการดําเนินงานของ 
กองบรรณาธิการข่าว รวมท้ังพิจารณา ตัดสินใจ ในการนําเสนอข่าวให้เหมาะสมกับช ่วงเวลา 
 3) ผู้กํากับรายการ (Director) มีหน้าที่รับผดิชอบเป็นหัวหน้าทีมดูแลรายละเอียดใน 
การ ผลิตทั้งก่อนและหลังการผลิต โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ควบคมุการถ่ายทํา 
ควบคุมการทํางานในการตัดต่อภาพและเสียงด้วย 
 4) ผู้กํากับฝ่ายศิลป์ (Art Director) รับผิดชอบความคิดสร้างสรรค์ การจัดฉาก ทํากราฟิก 
ทํางานใกล้ชิดกับผู้กํากับฝ่ายแสง วางแผนการจัดฉากและกราฟิกด้วย 
 5) ผู้ประกาศ (Announcer) เป ็นบ ุคคลท ี่ทาํหน ้าท ี่ประกาศข ่าวสารต ่าง ๆ สู่ประชาชน 
ผู้รับสาร 
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 6) ผู้สื่อข่าว (Reporter) คนผูม้ีหน้าที่เสาะแสวงหาจากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือนํามารายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 7) ช่างภาพ (Cameraman) มีหน้าที่ควบคมุกล้องโทรทัศน์ในระหว่างการถ่ายทํา  
ต้องเลื่อนกล้องให้ได้ตามท่ีผู้กํากับต้องการ 
 8) ผู้กํากับด้านเทคนิค (Technical Director) ควบคุม กดภาพ เลือกภาพจากแหล่งภาพ
ต่าง ๆ เช่น ภาพจากกล้องหรือภาพจากวีดีโอเทปผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เรียกว่า สวิชต์เชอร์ เพ่ือนํา
ภาพออกอากาศตามคําสั่งของผู้กํากับรายการ 
 9) วิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) รับผิดชอบเสียงในการผลิตรายการ ต้องควบคุม
เสียง ทําเสียงให้สมดุล โดยนําเสียงที่ได้มาผสมกันและนํามาใช้ประกอบรายการ 
 10) ผู้กํากับแสง (Lighting Director) ออกแบบวางแผนเก่ียวกับแสง แสงที่ได้สอดคล้อง
กับแนวความคิดของผู้กํากับรายการหรือไม่ แสงเป็นสิ่งสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์  
เป็นตัวกําหนดอารมณ์และสสีันของรายการ 
 11) ผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (Costume Designer) ออกแบบหรือตัดเย็บเสื้อผ้าของ  
ผู้ดําเนินรายการและผู้ร่วมรายการ 
 12) ช่างแต่งหน้า (Makeup artist) ดูแลแต่งหน้าให้กับผู้ดําเนินรายการและผู้ร่วมรายการ 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าข่าว 
 การเลือกประเด็นข่าวในการนําเสนอน้ันจะต้องคํานึงถึงความสําคัญและคุณภาพของข่าว 
เพราะในแต่ละวันมีเหตุการณ หลายเหตุการณ เกิดขึ้นในทุก ๆ ช่วงเวลาเพ่ือใหรายการข่าวเป็น
รายการที่ได้รับความนิยมและสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยคุณค่าและรูปแบบของข่าวในการนําเสนอ 
มีดังน้ี 
 1) ความสดใหม่ ทันสมัย (Timeliness) ซึ่งพิจารณาว่าเหตุการณ น้ันเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในขณะน้ันมีความสด ทันสมัย หรือบางเหตุการณก็เป็นข่าวได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วกลบัมาครบรอบ
อีกครั้ง 
 2) ความใกล้ชิด (Proximity) เร่ืองราวที่เกิดข้ึนน้ันมีความเกี่ยวของกับผู้ชมที่อยู่ในพ้ืนที ่
น้ัน ๆ หากเหตุการณน้ันเกิดในพ้ืนที่ใกล้ชิดกับชุมชน เร่ืองราวเหตุการณน้ันก็จะได้รับความสนใจ 
เป็นอย่างย่ิงกับคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ันตามไปด้วย 
 3) ความขัดแย ้ง (Conflict) เหต ุการณ์หรือเร ื่องราวที่เก ิดข ึ้นน้ันมีความข ัดแย ้งท ี่ส ่งผล
กระทบกับใครบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเรื่องราวน้ันสงผลเป็นปัญหากับชุมชนท้องถิ่น 
 4) ความสําคญัและความเด่น (Eminence and Prominence) บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
มีคุณค่าของข่าวสารเพราะคนในข่าวเป็นที่รู้จักหรือเป็นผู้ทีเ่ป็นคนสําคัญเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
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 5) ผลลัพธ์และผลกระทบ (Consequence and Impact) ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อคนส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเร่ืองราวนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
หรือเป็นเรื่องหลักของประเทศชาติ  
 6) ความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) โดยส่วนใหญ่มนุษย์จะให้ความสนใจใน 
สิ่งที่เก่ียวของกับตนเอง เป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
 7) ธรรมชาติที่ไม่ปกติ (Unusual Nature) เหตุการณที่ไม่ได้พบเห็นปกติทั่วไปมีความ 
น่ากลัว ประหลาด เหตุการณ์ที่ปรากฏได้ยาก 
 8) ผ ู้ม ี ช่ือเส ียงหรือคนด ังในส ังคม (Celebrities) บุคคลท ี่ เป ็นท ี่รู้จ ัก เป ็นบุคคลที่
ได้รับความสำเร ็จในส ังคม ม ักจะเป ็นท ี่ได้ร ับความสนใจจากคนส่วนมาก ไม่ว่าจะเร ื่องราวท ี่เก ิดข ึ้น
น ั้นจะเป ็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ตาม 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอรายการข่าว ทําให้เห็นว่าผู้ผลิตรายการข่าวต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ รวดเร็ว และถูกต้อง พิถีพิถันในการทํางานของทีมงานทุกด้าน 
เริ่มต้ังแต่การเตรียมการก่อนการผล ิตไปส ู่กระบวนการข้ันผล ิตรายการ และหล ังการผล ิตเพ ื่อให้ได ้
รายการออกมามีคุณภาพและมีประโยชน์สนองต ่อความต ้องการของผู้ชม ทําให้ผู้ว ิจัยนําแนวคิด
ด ังกล ่าวมากําหนดกรอบแนวค ิดในการศึกษาเร ื่อง กระบวนการนําเสนอข ่าวและการค ัดกรอง 
ข ่าวปลอมของรายการข ่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เน่ืองจากการนําเสนอรายการข่าวน้ันเป็น
ลักษณะของการรายงานข้อเท็จจริงทุกเหต ุการณ์ท ี่เก ิดข ึ้น ซ ึ่งม ีผลกระทบต่อประชาชนเพราะ
ข้อม ูลท ี่ถ ูกต้องเป ็นสิ่งสำค ัญในการนําเสนอรายการข่าว ทีมงานผลิตรายการจึงต้องพิจารณา 
โดยการนําเสนอตามเรื่องราวท่ีเป็นจริงอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วย 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ต้องการค้นหาความจริง 
ทั้งจากเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ซึ่งมกีารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมเป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
(Insight) จากภาพรวมท่ีมาจากหลากหลายมิติหรือมุมมอง น่ันจึงทําให้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น 
การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งหมายความถึง การที่จะปล่อยให้ทกุ ๆ อย่าง 
คงอยู่ตามสภาพ ตามธรรมชาติ ปราศจากการกระทํา (Manipulate) ใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําใหผ้ลลัพธ์ที่ได้คลาดเคลื่อนไปได้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพต้องการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
(Contextual) ที่ปรากฏการณ์ทางสังคมบางประการที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาได้ 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องพยายามทําความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ 
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สภาพแวดล้อม เพ่ือนํามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทีต้่องการศึกษา 
 ลักษณะข้อมูลที่นํามาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพต้องการข้อมูลที่รอบด้าน (Holistic)  
ตามบริบทของสังคมเพ่ือใช้ในการทําความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานของงานวิจัยที่มีรายละเอียดตาม
สภาพสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเช่ือ พิธีกรรม เพ่ือนําไปใช้ในการตีความปัญหา
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น 
 วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บจากแหล่งข้อมลูขนาดเล็ก ไมเ่น้นการสํารวจจากคนจํานวน
มาก มีเทคนิคของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่แยกออกจากกัน ส่วนมากจะใช้การเก็บ 
ข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ด้วยการแฝงตนในพ้ืนที่หรือในชุมชน ทําให้ได้ข้อมูลหลาย 
ด้าน ข้อดีคือ ข้อมูลที่ได้จะมคีวามยืดหยุ่น ไม่เน้นการต้ังสมมติฐาน ถ้าสมมติฐานที่ต้ังไว้ไม่สอดคล้อง 
กับข้อเท็จจริงและในความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องของข้อมูลกระทําโดยนักวิจัยขณะทําการ
สัมภาษณ ์
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวผูวิ้จัยมีบทบาทสําคัญในการเก็บข้อมูลที่จะได้มาจาก 
การสังเกต จดบันทึก สัมภาษณ์ ข้อมลูเอกสาร ดังน้ัน ผู้วิจัยต้องกําหนดตัวอย่างและสนามวิจัยของ
การวิจัยให้ชัดเจน และต้องรวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นบริบทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน 
ที่สําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในเหตุการณ์และใช้เทคนิคการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด
เก่ียวกับโลกทัศน์ ความรู้สึก ค่านิยม ประวัติ คุณลักษณะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการจําแนกและจัดระบบข้อมูลเพ่ือ 
ตอบคําถามว่าคืออะไร เป็นอย่างไร และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล แยกแยะเง่ือนไข เพ่ือดูสาเหตุ 
ความสัมพันธ์ กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทางสถิติหรือใช้เพ่ือรวบรวม
จัดหมวดหมู่ 
 สรุปแล้วจากแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ จะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัวผู้วิจัยในการลงพ้ืนท่ี 
ทั้งด้วยการศึกษา การสังเกตแบบละเอียดในทุก ๆ ด้านแบบเจาะลึก เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเหตุและผล ทําใหส้อดคลอ้งกับการเก็บข้อมูลของงานวิจัยช้ินน้ีด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลักเพ่ือทําความเข้าใจเชิงลึกในองค์ประกอบหรือวิธีการและผลลัพธ์ของกระบวนการนําเสนอ
ข่าว และการสกัดก้ันข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และกรอบประเด็น
ปัญหาวิจัยที่ต้ังไว้ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เล่าประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ประสบพบเจอมาตามหัวข้อที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือค้นหาความจริงจากเหตุการณ์สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง 
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2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องของกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอม 
ของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งงานวิจัย 
ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีงานวิจัยที่เก่ียวกับกระบวนการนําเสนอข่าวและการสกัดก้ัน
ข่าวปลอมอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท ดังน้ี 
 2.6.1 การศึกษาลักษณะและรูปแบบของข่าวปลอม  

 ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะและรูปแบบของข่าวปลอมทั้งสิ้น 5 เรื่อง ดังน้ี  
 Allcott & Gentzkow (2017) ศึกษาเรื่อง สังคมออนไลน์และข่าวปลอมในช่วงเวลา 
ของการเลือกต้ัง ปี 2016 (Social Media and Fake News in the 2016 Election) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศ ึกษาว่าข ่าวปลอมม ีอ ิทธ ิพลหล ักต ่อผลการเล ือกต้ังสหร ัฐอเมร ิกาในป ี 2016 
หร ือไม ่ โดยเตรียมข่าว 2 ประเภทไปถามความเห็นจากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ได้แก่ ข่าวจริง  
และข่าวปลอมที่ทีมวิจัยเข ียนข ึ้นมาเองผ่านการเก็บข ้อม ูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์สํารวจ 
ความค ิดเห็นกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันจํานวน 1,208 คน ทีม่ีอายุ 18 ป ีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว ่า 
กล ุ่มต ัวอย ่างจำนวน 14% ระบุว่า สื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นแหล่งข่าวที่สําคัญทีสุ่ดของข่าว 
การเลือกต้ัง กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจําและแยกแยะข ่าวปลอมในช่วงการเล ือกต้ังได้และเช่ือใน 
ข ่าวจร ิงมากกว ่าข ่าวปลอม ข ้อสร ุปท ี่น่าสนใจค ือข่าวปลอมมีอ ิทธ ิพลเพ ียงเล ็กน้อยต ่อท ัศนคต ิของ
คน แต ่ส ิ่งท ี่น่าก ังวลในระยะยาวคือคนมีแนวโน้มจะโหยหาข ้อม ูลข ่าวสารท ี ่สอดคล้องกับอคต ิของ
ตัวเอง ซึ่งโลกดิจ ิท ัลม ีข ้อม ูลมากมายให ้ใช้เต ิมเต ็มความเช่ือเดิม ๆ ซ ึ่งสอคล ้องกับแนวค ิดร ูปแบบ
และเน ื้อหาของข ่าวปลอมท ี่ม ีการพัฒนาให้แยบยลมากขึ้นจากผ ู้ที่สร ้างข่าวปลอมขึ้นมา และ
สอดคล ้องกับแนวค ิดเก ี่ยวก ับข ่าวปลอมที่ผ ู้ว ิจัยนํามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแนวคําถาม 
 เร่ืองที่ 2 คือ ขา่วที่คุณไม่น่าเช่ือ: ทัศนคติของผู้รับสารที่มต่ีอข่าวปลอม (News You 
Don’t Believe: Audience Perspectives on Fake News) ของ  Nielsen & Graves (2017)    
ศ ึกษาเร ื่อง ท ัศนคต ิของผ ู ้ร ับสารท ี ่ม ีต่อข่าวปลอม โดยผ ู้วิจ ัยนำข ้อม ูลจากการสนทนากลุม่ 8 กลุ่ม 
และการสํารวจกลุ่มผู้อ่านข่าวออนไลน์มาวิเคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจทัศนคติของผู้รับสารที่มีต ่อ 
ข ่าวปลอม ซ ึ่งเก็บข ้อม ูลช ่วงคร ึ ่งป ีแรกของป ี 2017 และกล ุ่มต ัวอย่างทั้งในการสนทนากลุ ่มและ 
การสํารวจมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน และฟินแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า 
1) กล ุ่มต ัวอย่างรับร ู้ความแตกต ่างระหว ่างข่าวปลอมและข ่าวจริงอย่างพร่าเล ือน และไมรู่้ส ึกถึง 
ความแตกต่างอย่างชัดเจน 2) เมื่อถูกขอให้ยกตัวอย่างข่าวปลอม กลุ่มตัวอย่างกลับระบุถึง 
การเขียนข่าวที่แย่ การโฆษณาชวนเช่ือ (รวมถึงการโกหกของนักการเมืองและข้อความเลือกข้าง
ชัดเจน) และโฆษณาบางชนิดมากกว่าพูดถึงข้อมูลปลอมที่ถูกหยิบยกข้ึนมานําเสนอเหมือนเป็น 
ข่าวทั่วไป 3) ขา่วปลอมกลายเป็นปัญหามากย่ิงข้ึนเมื่อเกิดการรวมมือกันระหว่าง 3 องค์ประกอบ 



18 
 

คือ องค์กรสื่อที่เผยแพร่ข่าวลวง นักการเมืองบางคนที่สร้างข่าวลวงขึ้นมา และแฟลตฟอร์มบางแห่ง
ที่ยินดีเผยแพรข่้อมูลเหล่าน้ันออกไป 4) กลุม่ตัวอย่างระมัดระวังตัวในการถกเถียงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ข่าวลวงและมองว่ามันเป็นวลี ยอดนิยมที่นักการเมืองและกลุ่มบุคคลอ่ืนหยิบมาใช้เพ่ือวิจารณ์องค์กร
สื่อและบริษัทผลิตแฟลตฟอร์ม 5) การถกเถียงเรื่องข่าวลวงเป็นตัวการที่ทําให้ความเชื่อถือที่มีต่อ
องค์กรสื่อ นักการเมือง และแฟลตฟอร์มตํ่าลง ทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความสงสัยต่อตัวบุคคลที่ 
กุมข้อมูลข่าวสารร่วมสมัย 6) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสํานักข่าวอิสระเป็นแหล่งข่าวที่น่าเช่ือถือ
และจะกลับไปเช็คข้อมูลเมื่อต้องการ แต่ก็ไม่เห็นด้วยว่าการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวแหล่งเดียว
หรือสองสามแหล่งจะน่าเช่ือถือพอสําหรับทุกเร่ือง ในทัศนคติและมุมมองของสื่อ ผู้รับสาร ผู้ผลิตสาร 
และแฟลตฟอร์ม 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอมที่ว่า เมื่อข่าวบนสื่อออนไลน์ได้รับการยอมรับ
มากข้ึนบวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักมีแนวโน้มเช่ือในสิ่งที่เช่ืออยู่แล้วก็ทําให้ข่าวที่อาจไม่ถูกต้อง
ในข้อเท็จจริงแต่ถูกใจคนอ่าน 
 เร่ืองต่อมาคือ ความจริงและความไว้วางใจ: การรู้เท่าทันขา่วปลอมของผู้รับสาร (Truth 
and Trust: How Audiences are Making Sense of Fake News) ของ Zaryan (2017) โดยมี
การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งชายและหญิงจํานวน 12 คน อายุระหว่าง 25–35 ปี เพ่ือตรวจสอบว่า  
ความหลากหลายทางเช้ือชาติของผู้รับสารอาจมีผลต่อการใช้คําว่าข่าวปลอม และความเช่ือถือจาก 
นักข่าวและสื่อมวลชน ผลจากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า การตีความข่าวปลอมถูกจํากัดด้วยคําอยู่  3 คํา
คือ ข้อเท็จจริง การเมือง และจริยธรรม ผูใ้ห้ข้อมูลระบุว่าตนเองเช่ือถือแหล่งข่าวที่คุ้นเคย น่าเช่ือถือ 
และเปรียบเทยีบแหล่งที่มาหลาย ๆ แหล่งข่าวเพ่ือยืนยันความน่าเช่ือถือของข่าวน้ัน ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ี 
สอดคล้องโดยตรงกับการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของ 
รายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดการนําเสนอรายการข่าวและ 
แนวคิดการเป็นผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) และแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบวาระข่าวสาร 
(Agenda–setting) ซึ่งผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยในครั้งน้ีด้วย 
 เร่ืองต่อมาคือ การศึกษาลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทัน
ข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร ของ นันทิกา หนูสม (2560) ที่เก็บข้อมูล
จํานวนข่าวปลอมที่พบบนเฟซบุ๊กแล้วมาจําแนกประเภทและรูปแบบเน้ือหาของข่าวปลอม จากน้ัน
นําข่าวปลอมที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหาโดยละเอียด และสํารวจระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมของ 
ผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่ทําให้ผูร้ับสารหลงเช่ือข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กด้วย 
แบบสอบถามออนไลน์จํานวน 400 ชุด พบว่า ประเภทของข่าวปลอมที่พบมากที่สุดคือ ข่าวปลอม 
ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ (Bogus) และรปูแบบเน้ือหาของข่าวปลอมที่พบมากที่สุดคอื เน้ือหาที่
ประดิษฐ์ขึ้น (Fabricated Content) โดยมีเจตนาในการสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นข่าวปลอมที่สมบูรณ์ 
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แนบเนียนที่สดุ มีเน้ือหาที่ประดิษฐ์ขึ้นใหมท่ั้งหมดทั้งภาพ พาดหัวข่าว เน้ือหา และขอ้มูลที่ปรากฏ
ในข่าวสร้างขึ้นมาเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้น วิธีการสร้างข่าวปลอมแบบสมบูรณ์เหล่าน้ีเป็นวิธีที่พัฒนา 
มาจากเว็บข่าวปลอมแบบคลกิเบต (Clickbait) เน่ืองจากผู้อ่านเร่ิมที่จะรู้เท่าทันข่าวแบบคลิกเบต 
ผู้นําเสนอข่าวปลอมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านไม่สามารถรู้เท่าทันได้
นอกจากน้ันยังพบว่า ระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เท่าทันสื่อในระดับการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ 
และการประเมินสื่อในระดับมาก ส่วนในระดับการสร้างสรรค์สื่อน้ันมีความรู้เท่าทันสื่อในระดับ 
น้อยที่สุด 
 นอกจากน้ียังพบงานวิจัยเรื่อง การรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
ของ ประวีณา พลเขตต์ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ ศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ และศกึษาการรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารทฤษฎีเก่ียวกับ
การเปิดรับข่าวสาร แนวคิดเรือ่งการรับรู้และแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัที่มีการรับชมรายการเป็นประจําและมีปฏิสมัพันธ์กับ
รายการอย่างสม่ําเสมอจนพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการรับรู้ด้านเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ
ของรายการชัวร์ก่อนแชร์ แต่ในแง่ของการรับรู้แบบรู้เท่าทนัสื่อและการนําไปใช้ประโยชน์จะแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล และในส่วนของระดับการเปิดรับพบว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงทศันคติ การเช่ือ และการแชร์ขา่วในกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก และมีกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก
บางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเช่ือและการแชร์ข่าว เน่ืองมาจากปัจจัยด้านภูมิหลัง 
ทางสังคม อุปนิสัย ประสบการณ์ และทัศนคติต่อข่าวแชร์ และความชอบส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคลอดกับแนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอมที่ว่า เมื่อข่าวบนสื่อออนไลน์ได้รับการยอมรับมากขึ้น 
บวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักมแีนวโน้มเช่ือในสิ่งที่เช่ืออยู่แล้วก็ทําใหข้่าวที่อาจไม่ถูกต้องใน
ข้อเท็จจริงแต่ถูกใจคนอ่าน 
 2.6.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการนําเสนอข่าว  
 ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการนําเสนอข่าวทั้งสิ้น 3 เร่ือง ดังน้ี  
 เร่ิมที่การศึกษาวิจัยกลยุทธ์ในการนําเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ผ่านรายการสนามข่าว 7 สี ของ จิรโรจน์ จิตราพัฒนานันท์ (2559) เพ่ือทราบถึง 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการนําไปสู่กลยุทธ์ในการนําเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สี 
กองทัพบกช่อง 7 เพ่ือการนําเสนอข่าวที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม โดยการบริหาร 
ทรัพยากรสําหรับผลิตรายการ 5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่ผู้ชมไม่เสียอรรถรสในการรับชม ซึ่งบุคลากร
ต้องเข้าใจการผลิตงานต้ังแต่ต้นจนจบพร้อมทั้งทักษะการเช่ือมโยงประเด็นข่าวที่เข้าใจที่มาของ
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เหตุการณ์ เรียงลําดับข่าวที่เกิดขึ้น และทกัษะการสืบค้นที่คลอบคลมุ ถกูต้อง ผนวกกับการมี
เครือข่ายและแหล่งข่าวเฉพาะที่น่าเช่ือถือ ทําให้ข่าวที่นําเสนอออกมาน่าติดตามมากย่ิงข้ึน ผ่าน  
กลยุทธ์การนําเสนอข่าวด้วยการวางแผนด้านผู้ชมโดยศึกษากระแสนิยมในสังคมและพฤติกรรม 
ของผู้ชมที่เปลีย่นไป วางแผนด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์และออกแบบการรับรู้ในภาพลักษณ์ของ
รายการ สร้างความจดจํา และวางแผนการผลิต เพ่ือการตอบสนองคุณค่าข่าวภายใต้จุดยืนของสถานี 
ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับการศึกษาวิจัยช้ินน้ีทั้งแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอรายการข่าว 
แนวคิดเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร(Gatekeeper) และแนวคดิเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระข่าวสาร 
(Agenda–setting) 
 เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์การคัดเลือกประเด็นข่าวของช่อง 7 สี ในยุค 
ดิจิทัล ของ ณฐัชนน อาภาศรีรัตน์ (2560) ที่ศึกษาการคัดเลือกประเด็นข่าวและการพัฒนาเน้ือหา
และรูปแบบในการคัดเลือกประเด็นข่าวผ่านการนําเสนอในยุคดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้พฤติกรรมของผู้ชมหรือ 
กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการรับชมข่าวผ่านสื่อออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทํา ให้สถานีโทรทัศน์ต้องปรับตัว โดยเฉพาะด้านการคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะนําเสนอให้มีความ
น่าสนใจและเหมาะสมกับทกุช่องทางในการออกอากาศ โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การคัดเลือก
ประเด็นข่าวเพ่ือนําเสนอในยุคดิจิทัลจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์คุณค่าความเป็นข่าวและยึดตาม
แนวนโยบายของสถานีที่มีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็เพ่ิม 
ความน่าสนใจด้วยการเพ่ิมประเด็นข่าวที่อ้างอิงมาจากกระแสของโลกออนไลน์หรือประเด็นที่
ประชาชนกําลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้น ซึ่งส่วนมากแลว้ประเด็นข่าวใดที่นําเสนอผ่านสื่อหลัก 
คือ โทรทัศน์ กจ็ะสามารถนํามาเสนอผ่านสือ่ออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda–setting) 
 ต่อมา การศึกษาวิจัยปัจจัยในการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและ 
การปรับตัวในยุคที่ภูมิทัศน์สือ่มีการเปลี่ยนแปลง ของ รุ่งลักษณ์ นาคพงษ์ (2561) ที่ศกึษานโยบาย
การบริหารงานข่าวและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานข่าวและการบริหารจัดการเน้ือหาข่าวกับ 
ช่องทางการสื่อสาร รวมถึงศกึษาคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนที่ต้องมี 
การปรับตัวในยุคภูมิทัศน์ทีส่ือ่มีการเปลี่ยนแปลง จนพบว่าองค์กรข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
มีการกําหนดนโยบาย นําเสนอข่าวบนความถูกต้อง เป็นกลาง และน่าเช่ือถือ โดยบุคลากรที่ม ี
อยู่อย่างจํากัดต้องมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลดีต่อ 
การบริหารงานข่าว และกระบวนการสื่อ ข่าวออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการผลิตขา่ว 
และปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการบริหารงานข่าวมากที่สุดคือรายได้หลักที่มาจากผู้สนับสนุนและ
โฆษณาองค์กร จึงมีการนําเสนอข่าวเพ่ือสร้างความนิยมแก่ผู้รับชม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
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การนําเสนอรายการข่าว แนวคิดเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร (Gatekeeper) และแนวคิดเกี่ยวกับ 
การกําหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda–setting) 
 2.6.3 การศึกษาบทบาทและจริยธรรมของสื่อมวลชน  
 ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาทและจริยธรรมของสื่อมวลชนทั้งสิ้น 3 เร่ือง ดังน้ี  
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลและแนวทางกํากับดูแล 
ของ ภาณุพงษ์ ทินกร (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 
ประเภทโทรทัศน์ และศึกษาแนวทางกํากับดูแลที่เหมาะสม โดยการเก็บข้อมูลจากสื่อมวลชน
ประเภทโทรทัศน์โดยตรงที่ทํางานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวหรืออยู่ในฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลออกอากาศภาคพ้ืนดิน จนพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ตระหนัก
ถึงปัญหาจรรยาบรรณส่ือโทรทัศน์ในยุคดิจทิัลที่เกิดขึ้น ปัจจัยภายในองค์กรมีผลต่อปัญหา
จรรยาบรรณสือ่มวลชน ได้แก่ นโยบายของบริษัทเจ้าของสื่อ บุคลากรในองค์กรระดับตัดสินใจ เช่น 
บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวมีผลมากกว่าปัจจัยภายนอก สุดท้ายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ประเภทโทรทัศน์เห็นด้วยกับแนวคิดเก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda–setting)  
มากที่สุด โดยเห็นควรให้มีการลงทะเบียนสื่อมวลชนและมบีทลงโทษทางกฎหมายกับสื่อมวลชนที่ 
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชน 
 ต ่อมาค ือ การศึกษาวิจัยจริยธรรมการใช ้ส ื่อออนไลน์และส ื่อส ังคมในกระบวนการส ื่อข ่าว
ของส ื่อไทยในยุคดิจ ิทัล ของ สกุลศรี ศรสีารคาม (2557) ทีศ่ึกษาหลักว ิธีค ิดเก ี่ยวก ับจร ิยธรรมใน 
การใช้งานสื่อสังคมและสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว ละการพัฒนากรอบการกํากับดูแลทาง
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสื่อออนไลน์และสื่อสังคม จากการศึกษาในงานวิจัยน้ีพบว่า หลักจริยธรรม 
ที่ควรมีการทบทวนบทบาทในการปฏ ิบัต ิงานข่าวบนสื่อออนไลน์และสื่อส ั งคม ได ้แก่ ประเด ็น
เรื่องความถูกต้อง ความเป็นกลาง การร ักษาสมดุล ความโปร ่งใส จ ุดยืนเร ื ่องการแสดงออกทาง
ความค ิด บทบาทในการคัดกรองข่าวสาร และการประสานสังคมไม่สร้างความขัดแย้ง นอกจากน้ี 
เมื่อวิเคราะห์กรอบปฏิบัติที่มีอยู่ควบค ู่กับการส ัมภาษณ ์เช ิงล ึกพบว่า การพัฒนากรอบจร ิยธรรม 
หร ือแนวปฏิบ ัติในการใช ้ส ื่อส ังคมและส ื่อออนไลน ์ควรม ีการกำหนดกรอบภาพกว ้างควบค ู่กับ 
การให ้คำอธิบายเช ิงเทคน ิคในการใช้งานเพ ื่อตอบโจทย์จริยธรรมภาพกว้างเป ็นคู่มือประกบเพ่ือ 
ให้ผ ู้ปฏ ิบัต ินำไปปร ับใช้งานได ้จริง โดยการร่างกรอบจริยธรรมแนวปฏ ิบ ัต ิสื่อสังคมและสื่อออนไลน์
ควรใช ้กรอบในการพ ิจารณา 5 เรื่อง คือ 1) กรอบความรับผิดชอบของคนเองต่อสังคม  
2) กรอบทางวิชาชีพ 3) กรอบข้อบังคับทางกฎหมาย 4) กรอบการใช้งาน ประส ิทธ ิภาพขอ 
งส ื่อออนไลน์และส ื่อสังคม และ 5) กรอบเร ื่องการตลาดและโมเดลทางธ ุรกิจขององค์กร และเกิดข้ึน
จากความร่วมมือระหว่างองค์กรข่าว องค์กรวิชาชีพ และนักข่าวพลเมืองภาคประชาชนเพ่ือ
สร้างมาตรฐานเดียวกันในการใช้สื่อสังคมและสื่อออนไลน์เพ่ือการรายงานข่าว ซึ่งสอดคล ้องกับ
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แนวค ิดเกี่ยวก ับการนําเสนอรายการข ่าวและแนวคิดเก ี่ยวกับผ ู ้ เฝ ้าประตูสาร (Gatekeeper) 
โดยตรง 
 นอกจากน้ียังพบการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนําเสนอข่าวสารของ 
สื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน ของ พัชราภา เอ้ืออมรวนิช (2561) ที่ศึกษาถึงความรับผิดชอบ
ในการนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน เพ่ือหาแนวทางการนําเสนอข่าวสาร
ที่เหมาะสมของสื่อมวลชน โดยใช้ทฤษฎีสื่อสารมวลชนว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทฤษฎี 
การกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda–setting) แนวคิดคณุค่าข่าว และแนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาการสื่อ สื่อมวลชน จนพบว่าความรับผิดชอบในการนําเสนอ
ข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดนน้ันสื่อมวลชนพยายามรักษาความรับผิดชอบใน 
การนําเสนอข่าวสารโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความรวดเร็ว โดยพยายามนําเสนอข่าวสารบน
พ้ืนฐานทางจริยธรรมของสื่อ แต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการนําเสนอ
ข่าวสารน้ันประกอบไปด้วย การแข่งขันกันของสื่อ การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ ระบบนายทนุ เจ้าของ 
สื่อ สปอนเซอร์ การตลาด รวมท้ังเพ่ือความอยู่รอดของสื่อมวลชนเองที่มีส่วนทําใหส้ื่อมวลชน 
ละเลยความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอยู่บ่อยคร้ังที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่การนําเสนอข่าวที่เหมาะสมของสื่อมวลชนควรนําเสนอข่าวสารภายใต้ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของข้อมูลบนพ้ืนฐานของจริยธรรม คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากบุคคลหลายฝ่ายต้ังแต่ผู้รับสาร สื่อมวลชน และองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยต้องวางรากฐาน
ทางการศึกษาให้กับคนในสังคม ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับ 
คนในสังคมเพ่ือให้เปิดรับสื่อได้อย่างมีคุณภาพด้วย 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เป็นแนวทางการสร้างคําถามในการเก็บข้อมูลเพ่ือไปใช้ในการสร้าง
แนวคําถามในการสร้างเครื่องมือ นอกจากน้ียังนําไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
เดิมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เพ่ือที่จะทําให้ผู้วิจยัได้เข้าใจบริบทของกระบวนการนําเสนอเน้ือหาข่าวสาร  
และรูปแบบของข่าวปลอมมากย่ิงข้ึน ตลอดจนนําไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลการวิจัยต่อไป 



       บทที่ 3 
       วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ 
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค แนวนโยบาย นําไปสู่กลยุทธ์ 
ในการนําเสนอรายการข่าวผ่านหน้าจอช่อง 7HD โดยแบ่งระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 
 3.1 สนามวิจัย 
 3.2 การเข้าสูส่นามวิจัย 
 3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 3.6 การจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 3.7 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
3.1 สนามวิจัย 
 สนามวิจัยที่ใช้สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD  
ซึ่งเป็นการคัดเลือกสนามวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากรายการข่าวทาง 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD คุณสมบัติดังน้ี 
 3.1.1 เป็นรายการข่าวที่นําเสนอมายาวนานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
 3.1.2 ม ีเรตต้ิงส ูงเป็นอ ันด ับ 1 มาโดยตลอด ท ั้งในแพลตฟอร ์มท ีวีอนาล ็อกและท ีวีดิจ ิตอล 
จากผลการวัดเรตต้ิงรายการข่าวเช้า ปี 2561 ได้เรตต้ิงไป 1.6 ปี 2562 ได้เรตต้ิงไป 1.2 และปี 2563 
ก็ยังคงเป็นอ ันด ับ 1 ด ้วยเรตต ิ้ง 1.6 ต ่อด ้วยรายการข่าวภาคเที ่ยงท ี ่ย ังคงได ้เรตต ิ้งสูงเป็นอันด ับ 
1 เช่นเดียวกัน เร ิ่มท ี่ป ี 2561 ได้เรตต้ิงไป 0.8 ป ี 2562 ได้เรตต้ิงไป 0.9 และป ี 2563 ท ี่ได้เรตต้ิงส ูง
ถ ึง 1.6 และปิดท้ายด้วยรายการข่าวภาคคํ่า รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ก็ยังมีเรตต้ิง 
สูงเป็นอ ันด ับ 1 เริ่มท ี่ป ี 2561 ทำเรตต ิ้งส ูงถ ึง 5.0 ป ี 2562 ได ้เรตต ิ้งไป 7.4 และป ี 2563  
ทำเรตต ิ้งส ูงต่อเน่ืองถึง 6.5 ดังภาพ 3.1–3.3 
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ภาพที่ 3.1: รายการข่าวที่มีเรตต้ิงสูงสุด ปี 2561 
 

 
 
ที่มา: เจาะเรตต้ิงรายการข่าวปี 61 ก่อนลุ้นต่อปี 62.  (2562).  สืบค้นจาก  
       https://www.tvdigitalwatch.com/analysis-5rating-news-2561/. 
 
ภาพที่ 3.2: รายการข่าวที่มีเรตต้ิงสูงสุด ปี 2562 
 

 
ที่มา: เปิดเรตต้ิงกลุ่มรายการข่าวเช้าทุกช่อง.  (2562).  สบืค้นจาก 
       https://www.tvdigitalwatch.com/top10-rating-morning-news11-12-62/. 
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ภาพที่ 3.3: รายการข่าวที่มีเรตต้ิงสูงสุด ปี 2563 

 
ที่มา: 20 อันดับ เรตต้ิงรายการข่าว ในวันนักข่าว 5 มี.ค. 63.  (2563).  สืบค้นจาก 
       https://www.tvdigitalwatch.com/top1-20-rating-5-3-63/. 
 
 3.1.3 มีรางวัลการันตีความสําเร็จ 
 ดังน้ัน จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นพบรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ที่ผู้วิจัย 
เลือกมาเป็นตัวแทนในกรณศีึกษา เน่ืองจากว่ารายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เป็นรายการ 
ข่าวที่เร่ิมเกิดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 ดังน้ันจึงมีระเวลา 53 ปี ซึ่งมากกว่า 
20 ปี นอกจากน้ี เรตต้ิงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ยังครองเรตต้ิงสูงเป็นอันดับ 1  
มาโดยตลอดทั้งในยุคของทีวีอนาล็อกและยคุทีวีดิจิทัล สุดท้ายยังมีรางวัลระดับชาติที่การันตี
ความสําเร็จของรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD อย่างน้อย 5 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล
องค์กรสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2563 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) 2) รางวัลองค์กร 
และรายการทีวีที่มีจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ให้ปรากฏต่อสาธารณะและ
ประชาชนทั่วไป 3) รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น 4) รางวัลนาคราชทอง สาขาสื่อมวลชน
ดีเด่น และ 5) รางวัลช่อสะอาด ประเภทสื่อโทรทัศน์ดีเด่น จากข้อมูลทีก่ล่าวมาผู้วิจัยจึงเลือก
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เป็นตัวแทนกรณีศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
3.2 การเข้าสูส่นามวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทดลองนําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นบรรณาธิการข่าว 
จํานวน 2 คน เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้วิจัย 
แล้ว นําข้อมูลที่ได้มาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือ 
ขอคําแนะนําและปรับแก้แนวคําถามให้เหมาะสม จากน้ันผูวิ้จัยได้นําคําถามในการใช้สัมภาษณ์ 
ที่ปรับแก้ไขเรยีบร้อยแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.3 ผู้ใหข้้อมูลหลัก 
 เน่ืองด้วยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเน้นศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็น 
ผู้ที่มีความรู้หรอืมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่จะศึกษา (Information–rich Case) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เพ่ือศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวและการสกัดก้ัน 
ข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ทั้งกระบวนการ องค์ประกอบ และผลลัพธ์  
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1) ผู้จัดการฝ่ายขา่ว  
2) บรรณาธิการข่าว และ 3) ผู้สื่อข่าว ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
การศึกษาเป็นรายกรณี ตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการนําเสนอข่าวและ 
การสกัดกั้นข่าวปลอม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และตอบความมุ่งหมายของการวิจัยได้มากย่ิงข้ึน 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการคัดเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกัแบบเจาะจง (Purposeful Selection) เพ่ือให้ได้ 
ผู้ให้ข้อมลูหลักที่เหมาะสมทีส่ดุเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกําหนดเกณฑ์สําหรับคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
(Inclusion Criteria) ทั้ง 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ผู้จัดการฝ่ายข่าว หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว  
 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการดําเนินการและนโยบาย นอกเหนือจากน้ันผู้จัดการฝ่ายขา่ว 
ยังต้องมอบหมายหน้าที่ให้แก่บรรณาธิการข่าวที่จะต้องรักษาเวลาทําให้งานออกมาเสร็จทันเวลา  
โดยผู้จัดการฝ่ายข่าวจะเป็นผู้ที่กําหนดกลยุทธ์และตัดสินใจในทกุ ๆ เร่ือง ซึ่งได้รับเลือกตามทักษะ
ความชํานาญ ประสบการณ์ โดยทําการสัมภาษณ์จํานวน 1 คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
   3.3.1.1 มีประสบการณ์ในวงการข่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
   3.3.1.2 เข้ารับตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการนํากลยุทธ์และ
นโยบายมาใช้จริงไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
 3.3.2 บรรณาธิการข่าว 
 ทําหน้าที่เป็นแกนหลักรับผิดชอบการทํางานทั้งหมด เสมอืนเป็นหัวหน้าทีม มหีน้าที่ 
รับผิดชอบในการจัดทํา รวบรวม ตรวจแก้ คดัเลือก หรือควบคุมเน้ือหาและภาพทั้งหมด รวมถึง 
การมอบหมายงานให้กับผู้สื่อข่าวด้วย โดยช่อง 7HD มีบรรณาธิการประจําโต๊ะข่าวทั้งหมด 10 คน 
ได้แก่ 1) บรรณาธิการข่าวสังคม 2) บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 3) บรรณาธิการข่าวการเมือง  
4) บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม 5) บรรณาธิการข่าวกีฬา 6) บรรณาธิการข่าวในพระราชสํานัก  
7) บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษ 8) บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ 9) บรรณาธิการข่าวภูมิภาค 
และ 10) บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ซึ่งผู้วิจยัได้เลือกสัมภาษณ์บรรณาธิการจํานวน 4 คน คือ 
1) บรรณาธิการข่าวสังคม 2) บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 3) บรรณาธิการข่าวการเมือง และ  
4) บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม เน่ืองจากข่าวทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นข่าวหลักที่ช่อง 7HD นําเสนอ 
ซึ่งบรรณาธิการต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
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   3.3.2.1 มีประสบการณ์ในวงการข่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
   3.3.2.2 เข้ารับตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาของ 

การเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์รอบด้าน 
 3.3.3 ผู้สื่อข่าว  
 มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลและเรียบเรียงบทข่าวให้กับบรรณาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์หรือสื่อข่าวเฉพาะประเด็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องเพ่ือเขียนเป็นข่าว 
ความ เคลื่อนไหวและนําเสนอแก่ผู้อ่าน บางคนอาจเป็นผู้ที่รับผิดชอบคอลัมน์สัมภาษณ์บุคคล  
หรือคอลัมน์ส่วนตัว โดยทําการสัมภาษณ์จํานวน 4 คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
   3.3.3.1 มีประสบการณ์ในวงการข่าวมาเป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 10 ปี 
   3.3.3.2 เป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
 เมื่อผู้วิจัยได้รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักจากแล้วผูวิ้จัยได้ทําการตรวจสอบข้อมูลโดยได้พูดคุยกับ
ผู้ที่ได้รับคัดเลอืกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งเริ่มจากการแนะนําตัวและวัตถุประสงค์ที่เข้ามา 
พูดคุยและแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลหลักทราบว่าได้รับเลือกเป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูลเพ่ือใหบุ้คคลน้ันได้ 
รับทราบและทาํการนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เน่ืองด้วยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ัน เคร่ืองมือที่สาํคัญที่สุดคือ 
ผู้วิจัย และสําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ 
สําคัญคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการจดบันทึก ดังน้ี 
 3.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ขอ้มูลหลัก เพ่ือทําความเข้าใจเชิงลึกในองค์ประกอบหรือ
วิธีการของกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7HD สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งน้ีคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี 
โครงสร้าง (Semi–structured Interview) กับผู้ให้ข้อมลูทั้งบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว 
และผู้สื่อข่าว เพ่ือใช้เป็นแนวคําถามที่มีลักษณะเป็นประเด็นกว้าง ๆ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และกรอบประเด็นปัญหา
วิจัยที่ต้ังไว้ และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยสรา้งเป็น
ประเด็นหลัก ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งประเด็นคําถามจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้เล่าประสบการณ์ในสิ่งทีไ่ด้ประสบ 
พบเจอมาตามหัวข้อที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นข้อมูลสนทนา ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็จะคอยกระตุ้นให้ผู้ให้
ข้อมูลเรียกความคิดและความจําเก่ียวกับประสบการณ์ของตนขึ้นมา โดยคําถามในการสัมภาษณ ์
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เชิงลึกจะมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
   3.4.1.1 คําถามหลัก (Main Question) 
   เป็นคําถามที่ผูวิ้จัยได้ต้ังประเด็นสําหรับการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ครอบคลุม
เน้ือหาที่จะศึกษาและตอบความมุ่งหมายของการวิจัย โดยประเด็นที่ต้ังขึ้นมาจะเป็นแนวคําถาม 
กว้าง ๆ (Interview Guide) 
   3.4.1.2 คําถามซักเพ่ือขอรายละเอียดและความชัดเจน (Probing Questions) 
   เป็นคําถามที่หลังจากม ีการส ัมภาษณ ์กันแล ้วแต ่คําตอบที่ได ้มายังไม่มี 
ความช ัดเจน อาจมีรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมอ ีก ผู้ว ิจัยจึงจำเป ็นต ้องใช ้คำถามซักเพ ื่อลงในรายละเอ ียด
มากย่ิงขึ้นเพ ื่อให้ได้คําตอบทีช่ ัดเจนและตรงประเด ็น หรือระหว ่างที่ส ัมภาษณ์พ ูดค ุยแล ้วพบประเด็น
ใหม ่ ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว ้ ซึ่งคำถามซักเพ ื่อขอรายละเอ ียดน้ีจะช ่วยให้ผ ู้ว ิจัยได ้ข้อมูล  
ที่ม ีรายละเอ ียดที่ช ัดเจนและลงลึกในประเด็นน ั้น ๆ มากข้ึน 
   3.4.1.3 คําถามเพ ื่อตามประเด ็น (Follow–up Questions) 
   เป็นคําถามที่ผูวิ้จัยจะใช้เมื่อได้พบข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นถามต่อ
ระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยให้ลึกลงไปอีก โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบ 
การเก็บข้อมูลสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งน้ีคือ แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi–
structured Interview) ซึ่งไม่เคร่งครัดในเรื่องโครงสร้างแต่ยึดหัวข้อการสัมภาษณ์ไว้เป็นหลัก 
และเป็นคําถามที่เปิดกว้างที่เป็นปลายเปิด โดยแนวคําถามที่ผู้วิจัยกําหนดไว้เป็นเพียงกรอบ 
การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย แต่ประเด็นคําถามที่ต้ังไว้
สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลีย่นไปตามลักษณะของผู้ให้ข้อมูลและตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป   
โดยตัวอย่างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้สาํหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ การสมัภาษณ์ 
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) กับผู้ให้ข้อมลูหลักทั้ง  3 กลุ่ม คือ  
1) บรรณาธิการบริหาร 2) บรรณาธิการ และ 3) ผู้สื่อข่าว เพ่ือทําความเข้าใจเชิงลึกในความหมาย 
กระบวนการ องค์ประกอบ หรือวิธีการ และผลลัพธ์ของกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรอง
ข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ซึ่งปรากฏตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1: แนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคําถามหลกั คําถามซัก (Probe) 
1) เพ่ือศึกษาความหมาย 
   ของคําว่า ขา่วปลอม  
   ในมุมมองของ 
   กองบรรณาธิการข่าว 
 ช่อง 7HD 

1.1) ข่าวปลอมในมุมมองของ 
      ช่อง 7HD เป็นอย่างไร 
1.2) หากนึกถึงข่าวปลอม  
      ท่านนึกถึงอะไร 

1.1.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า 
         ข่าวปลอมมีลักษณะอย่างไร 
1.1.2) ท่านคิดว่าข่าวปลอมเกิดขึ้นมา 
        ได้อย่างไร 
1.1.3) แหล่งทีม่าของข่าวปลอม 
        มาจากที่ใด 

2) เพ่ือศึกษารปูแบบของ 
   ข่าวปลอม 

2.1) จากประสบการณ์ 
      การทํางานของท่าน  
      ท่านสังเกตเห็นว่า 
      รูปแบบขา่วปลอม 
      มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง   
      และลักษณะแต่ละ 
     รูปแบบเป็นอย่างไร 

2.2) ท่านมีวิธีแก้ปัญหาหรือ 
      รับมือกับข่าวปลอมใน 
      รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างไร

2.1.1) ท่านมีวิธีการจําแนกประเภท 
         ข่าวปลอมอย่างไร 
2.1.2) ข่าวปลอมรูปแบบไหนที่ท่าน 
        พบมากที่สุด 
 
 
 
2.2.1) สาเหตุของการเกิดข่าวปลอม 
         แต่ละรูปแบบมาจากอะไรบ้าง 

3) เพ่ือศึกษากระบวนการ 
   นําเสนอข่าวของ 
   รายการข่าวช่อง 7HD 

3.1) กระบวนการผลิตรายการ
      ข่าวของช่อง 7HD  
      เป็นอย่างไร 
3.2) วิธีการทําให้ข่าวมีความ 
      น่าสนใจต้องทําอย่างไร 

3.1.1) ช่วยเล่าขั้นตอนที่กว่าจะมาเป็น 
         ข่าวแต่ละตัวให้ฟังหน่อย 
 
3.2.1) วิธีการควบคุมดูแล 
        ความถูกต้องในแต่ละข้ันตอน 
        ต้องทําอย่างไร 
3.2.2) ขั้นตอนก่อนการนําเสนอ 
        ข่าวขั้นตอนใดสําคัญที่สุด    
        และขั้นตอนใดที่ต้อง    
       ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคําถามหลกั คําถามซัก (Probe) 
  3.2.3) หลังจากนําเสนอหรือเผยแพร ่

       ข่าวเรียบร้อยแล้วต้องทํา 
      อย่างไรต่อบ้าง 

4) เพ่ือศึกษาวิธีการ 
   คัดกรองข่าวปลอมของ 
   กองบรรณาธิการข่าว  
   ช่อง 7HD 

4.1) ช่อง 7HD มีขั้นตอน 
      ในการคัดกรอง 
      ข่าวปลอมอย่างไรบ้าง 
 
 
 
4.2) จากประสบการณ์  
      การทํารายการข่าวของ 
      ท่าน ท่านมีวิธีคัดกรอง 
      ข่าวปลอมอย่างไร 
4.3) หากพบว่าพนักงานของ 
      ช่อง 7HD มีการทํางาน 
      ผิดพลาดโดยนํา 
      ข่าวปลอมมานําเสนอ  
      มีวิธีการหรือ 
      กระบวนการดําเนินการ 
      ต่ออย่างไร 

4.1.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ 
        ว่ามีการแบ่งหน้าที่การทํางาน  
         อย่างไรบ้าง 
4.1.2) ช่อง 7HD ให้ความสาํคัญกับ  
        การคัดกรองข่าวปลอมใน 
        ระดับใด  
4.2.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ 
         ว่ามีวิธีการสังเกตหรือคัดกรอง 
          ข่าวปลอมอย่างไร 
 

4.3.1) หลังจากเผยแพร่ข่าวเรียบร้อย  
         แล้วต้องทําอย่างไรต่อบ้าง 
4.3.2) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ 
         ว่าเคยมีการผิดพลาดที่นํา 
         ข่าวปลอมมานําเสนอใน 
         รายการไหมครับ 
4.3.3) ช่อง 7HD มีบทลงโทษอย่างไร  
         บ้างกับการไม่คัดกรอง 
         ข่าวปลอม 

 
   3.4.1.4 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   สําหรับการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยสร้างข้อคําถามข้ึนจาก 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรอง
ข่าวปลอมของรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยนําแนวคําถามที่สร้างขึ้นไปให ้
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตรวจสอบ เพ่ือขอคําแนะนําและปรับแก้ 
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แนวคําถามให้เหมาะสมในเรือ่งของความมุ่งหมายของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง และ 
เน้ือหาสาระในแนวคําถามหลกัและคําถามซกั จากน้ันผู้วิจยันําข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับประเด็นข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ 
มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   จากแบบสัมภาษณ์ข้างต้นที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังมีความจําเป็นอย่างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลเน่ืองจากสามารถช่วยบันทึก
ข้อมูลและเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์ เพราะผู้วิจัยทําการสมัภาษณ์ด้วยตนเองเพียง 
คนเดียว ดังน้ัน การเก็บข้อมูลคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้สมุดจดบันทึก เคร่ืองบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 
เพ่ือบันทึกและเก็บรายละเอียดต่าง ๆ โดยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนทกุครั้ง 
 3.4.2 การสังเกต 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่ได้มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer as Participant)  
เป็นการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสังเกตระหว่างการพูดคุยว่าผู้ให้ข้อมูลมกีารแสดง
ท่าทางหรือปฏิบัติอย่างไร พร้อมสังเกตนํ้าเสียง สีหน้า แววตา และจังหวะการพูดคุยประกอบการให้
ข้อมูลด้วย 
 3.4.3 การจดบันทึก 
 ขณะสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูหลักผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลทันทหีลงัการสังเกตลักษณะท่าทาง 
ต่าง ๆ ของผู้ให้ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ด้วย รวมท้ังบันทึกลักษณะอาการที่น่าสนใจ เช่น สีหน้า
ท่าทาง อากัปกิริยาของผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนมีการทบทวนและเรียบเรียงการบันทึกใหม่ เพ่ือประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณว่์ายังมีประเด็นอะไรที่ควรจะมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมอีก การบันทึก
ข้อมูลในส่วนน้ีจะไม่มีการใสค่วามเห็นของผู้วิจัยเข้าไปแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้ให้
ข้อมูลหลักเท่าน้ัน 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลเช ิงค ุณภาพน ี ้ ผ ู้ว ิจัยได้เก็บรวบรวมข ้อมูลโดยการส ัมภาษณ์ 
เช ิงล ึก (In–depth Interview) จากผ ู้ให้ข้อม ูลซ ึ่งเร่ิมต ั้งแต ่การสร ้างความส ัมพ ันธ์ โดยผ ู้ว ิจัยแนะนำ
ต ัวและสร ้างปฏ ิส ัมพ ันธ ์เช ิงบวกกับผู้ให ้ข้อมูลเพ ื่อใหผ้ ู้ให ้ขอ้มูลเกิดความประทับใจ ไว ้วางใจ และ 
กล ้าท ี่จะเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการ จากน้ันทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยการตะล่อม
กล่อมเกลา (Probe) เพ่ือส ืบสาวถ ึงความเข ้าใจปรากฏการณ ์ท ี่เกิดข ึ้นอย่างชัดเจน ทั้งน้ี ภายหล ัง
จากการส ัมภาษณ ์เชิงล ึกกับผู้ให้ข้อมลูเรียบร้อยแล้วผู้วิจยัจะทําการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และ 
นัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพ ื่อทำการตรวจสอบความเช ื่อถ ือได้ (Credibility) และการยืนยัน 
ผล (Confirmability) ข้อม ูลว ่าตรงตามท่ีผู้ให้ข้อมูลตอบมาหรือไม่ 
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3.6 การจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้ทําการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามข้ันตอนไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.6.1 ขั้นการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เมื่อสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมลู
หลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะนําข้อมูลทีไ่ด้มาประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และนํามาจัดระบบ
ระเบียบ เน่ืองจากข้อมูลที่ได้มามีอยู่หลายประเภททั้งจากการสัมภาษณแ์ละจากการสงัเกตที่ยังไม่
พร้อมจะนํามาวิเคราะห์ทันที จึงต้องนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งในรูปของการจดบันทึกและ
จากการบันทึกเสียงมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการถอดเทปบันทึกเสียคําสมัภาษณ์
อย่างละเอียดชนิดคําต่อคําให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลที่พร้อมสําหรับการอ่านและทําความเข้าใจ 
(Transcription of Data) โดยการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.2 ขั้นการแสดงข้อมูล (Data Display) หลังจากแปลงข้อมูลในรูปเชิงประจักษ์ใน 
ขั้นแรกแล้วผู้วิจัยจะย่อยข้อมูลที่จัดระเบียบออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ตามความหมายเฉพาะของ 
แต่ละหน่วย โดยผู้วิจัยจะถอดข้อมูลจากเคร่ืองบันทึกเสียงชนิดคําต่อคํา และรักษาบรรยากาศของ
การสนทนาที่เป็นธรรมชาติไว้ไม่ให้เสียไปมาจัดทําในรูปแบบบทสนทนาจากการสัมภาษณ์ จากน้ัน
ผู้วิจัยจะเลือกหน่วยที่มีความหมายตรงกับเร่ืองที่ทําการวิเคราะห์มาใส่ช่ือไว้ โดยกําหนดช่ือขึ้นมา
แทนความหมายสําคัญทีข่้อความของการวิจัยเป็นตัวต้ัง และกําหนดช่ือให้สอดคล้องกับ 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 3.6.3 ขั้นการสรุป ตีความ และตรวจสอบความถูกต้อง (Conclusion, Interpretation 
and Verification) โดยการนําเอาข้อมูลที่แตกออกเป็นหน่วยย่อย ๆ และที่ได้รับการกําหนดช่ือ
เรียบร้อยแล้วกลับมารวมเขา้กันใหม่เป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์ที่หน่วยย่อยเหล่าน้ัน 
มีต่อกัน เพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์หาความหมาย ข้อสรุป และตีความ ซึ่งเป็นวิธีการหา
ความหมายโดยรวมและตรวจสอบว่าข้อสรุปหรือความหมายที่ได้น้ันมีความถูกต้อง แมน่ยํา 
น่าเช่ือถือหรือไม่ 
 
3.7 การตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Credibility) และการยืนยันผล (Confirmability)  
ของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการวิจัยเป็นอย่างมากเน่ืองจากจะส่งผลใหข้้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และส่งผลให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับ สามารถถ่ายโอน
ผลการวิจัย (Transferability) ไปยังสภาพการณ์ในบริบทที่คล้ายคลึงกันได้ ดังน้ัน การวิจัยคร้ังนี้
ผู้วิจัยจึงได้ได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือและของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.7.1 นําแบบสัมภาษณ์ที่สรา้งขึ้นไปอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณา 
 3.7.2 นําแบบสัมภาษณ์ มาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 3.7.3 นำแบบส ัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับต ัวอย่างที่เป ็นบ ุคลากรของช ่อง 7HD จํานวน 2 
คน เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยตรวจสอบข้อมูล 
ที่ได้จากการส ัมภาษณ์ว ่าข ้อม ูลท ี่ได ้รับเพ ียงพอและครอบคล ุมตามความม ุ่งหมายของการว ิจัยหรือไม่ 
แล ้วปรับแนวคําถามให้เหมาะสมก่อนที่จะไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลซึ่งผู้วิจัยใช้การสอบทานข้อมูล โดยให้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants) เป็นผู้ตรวจสอบ (Members Check) ข้อมูลหลงัการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 
ว่าถูกต้องตามท่ีตอบมาหรือไม่ โดยหลักจากที่ผู้วิจัยถอดบันทึกคําสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะ 
ส่งอีเมลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ตรงหรือบิดเบือนจากคําตอบหรือ 
มีข้อมูลส่วนใดตกหล่นไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะขอให้ผูใ้ห้ข้อมลูหลักปรับแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริง 
 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลและการยืนยันผล (Confirmability) โดย
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) จากหลายแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งเป็น
การตรวจความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยใช้การตรวจสอบจาก
ผู้ให้ข้อมลูหลักที่ต่างตําแหน่งกัน (Data Triangulation) กล่าวคือ ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลู
หลักระหว่างบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าวว่าข้อมูลที่ได้มีลักษณะที่ตรงกันหรือไม่ 
อย่างไร อีกทั้งตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลผูใ้ห้ข้อมูลเปลี่ยนไปซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูล
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมลูหลกัในแต่ละคนแล้วเลือกนําข้อมูลที่ตรงกัน หรือไป 
ในทิศทางเดียวกันมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 นอกจากน้ี ยังตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) คือ จากการที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องเด ียวก ันหลายว ิธีทั้งการสัมภาษณ์ 
พร้อมกับการสังเกตผู้ให้ข้อมลูหลัก จากการดูอากัปกริยา แววตา สีหน้า ท่าทาง และน้าํเสียงขณะ
สัมภาษณ์ เช่น เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงการทํางานข่าวในสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นํ้าเสียงและ
แววตาของผู้ให้ข้อมูลจะเป่ียมไปด้วยความซาบซึ้งถึงสิ่งต่าง ๆ จากการทํางาน ในขณะที่พูดถึงเร่ือง
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการทําข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผู้ให้ข้อมูลจะพูดด้วยนํ้าเสียงที่
มั่นใจ ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีทําใหผู้้วิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้เล่าถึงน้ัน  
เป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถือและสอดคล้องกับสิ่งที่ได้เล่ามากน้อยเพียงใด 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการน าเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิค  
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เพ่ือท าความเข้าใจความหมาย 
รูปแบบ กระบวนการ และผลลัพธ์ของกระบวนการน าเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของ
รายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เพ่ือตอบความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 9 คน โดย
แบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 1 คน บรรณาธิการ 4 คน และผู้สื่อข่าว 4 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้นามสมมติ
แทนการใช้ชื่อจริงในการอ้างถึงผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแสดง
รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ประเภท คนที่ นามสมมติ ต าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูง 1 นายโอฬาร ผู้จัดการฝ่ายข่าว 
บรรณาธิการ 2 นางพรรณณา บรรณาธิการข่าวสังคม 

3 นางมารวย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 

4 นางสาวพรสวรรค์ บรรณาธิการข่าวการเมือง 
5 นายองอาจ บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม 

ผู้สื่อข่าว 6 นายธารา ผู้สื่อข่าวสังคม 

7 นางสาวพิจิตรา ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
8 นายกล้าหาญ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม 

9 นางสาวกิจจา ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ 

 
 
 



35 
 

4.2 ความหมายของค าว่าข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวช่อง 7HD 
 ข่าวปลอมมีผ ู้ให ้ความหมายไว ้เป ็นจ านวนมาก โดยเฉพาะนักว ิชาการและผ ู ้เช ี่ยวชาญ 
ทีเ่ก ี่ยวข ้องกับการส ื่อสารมวลชน ซ ึ่งการศึกษาครั้งน ี้ผ ู ้ว ิจัยไม่ได้ย ึดถ ือเอาความหมายของข่าวปลอม
ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นที่ตั้ง เนื่องจากต้องการท าความเข้าใจความหมายของค าว่า ข่าวปลอมในมุมมอง
ของกองบรรณาธ ิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช ่อง 7HD ผ่านความคิด ความเช ื่อ และประสบการณ์ตรง
ของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธ ิการข่าว และผู้สื่อข่าวที่เป ็นต ัวอย่างในมุมมอง 
ของคนใน (Emic View) ซ ึ่งสามารถสะท ้อนกระบวนการน าเสนอข ่าวและการค ัดกรองข ่าวปลอม 
ได้อย ่างชัดเจนที่ส ุด ซ ่ึงค ้นพบความหมายของข่าวปลอม ประกอบไปด ้วย 4 ประการ ด ังน ี้  
1) ข่าวที่มีเน ื้อหาเป ็นเท ็จ 2) การโฆษณาชวนเช ื่อ 3) ข่าวที่นำเสนอเขา้ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ  
4) การแอบอ ้าง 
 4.2.1 ข่าวที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ 
 ข้อมูลอาจมีทั้งจริงและเท็จผสมกัน ผู้สร้างตั้งใจจะส่งข่าวออกไปแต่อาจจะไม่ได้ตระหนัก
ว่าข่าวนั้นมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ เช่น ข่าวลือ 
 “ด้วยความที่สื่อโซเชียลสมัยนี้มันเร็วเกินไปจนท าให้ข่าวปลอมบนโลกออนไลน์เกิดขึ้น
มากมายหลายรูปแบบทั้งต้องการพาดหัวให้สะดุดตา ที่มาของแหล่งข้อมูลแปลกๆ หรือไม่มีที่มาของ
ข่าว รูปภาพไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าว วันที่เกิดเหตุก็ไม่สมเหตุสมผล อ้างอิงชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีอยู่จริง 
หรือแตกต่างจากส านักข่าวอ่ืนไปแบบเกินจริงมาก จงใจสร้างให้มันเป็นข่าวปลอม ใส่ข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริงแบบโยงมั่วไปหมด สองอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็น ามาโยงให้เกี่ยวข้องกันในข่าวเดียว 
ซึ่งต้องการจงใจให้คุณเข้าใจผิด” (นางสาวกิจจา (ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล,  
2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “ข้อมูลในข่าวเดียวกันมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงผสมกัน คนสร้างข่าวปลอมตั้งใจจะส่งข่าว
ออกไปเพ่ือสร้างความเข้าใจผิดหรือหวังผลในด้านต่าง ๆ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าข่าวปลอม ดังนั้นมันก็
คือเรื่องปลอม ไม่ใช่เรื่องจริง ข้อมูลไม่จริง เนื้อหาไม่จริง บิดเบือน ผิดพลาด คลาดเคลื่อน เพ่ือจงใจ
ให้คนอ่านเชื่อแบบนั้น” (นางมารวย (บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 
มกราคม 2563) 
 4.2.2 การโฆษณาชวนเชื่อ 
 เป็นการน าเสนอข้อมูลที่มุ่งชักจูงทัศนคติของคนต่ออุดมการณ์หรือมุมมองบางอย่างโดย
การให้เหตุผลเพียงข้างเดียว การโฆษณาชวนเชื่อมักท าซ้ าและกระจายในสื่อหลายชนิด เพ่ือหวังผล
ให้คนเชื่อและคล้อยตามอุดมการณ์ที่ผู้สร้างต้องการสื่อ (สรานนท์ อินทนนท์, 2562) 
 “ผู้สร้างมีจุดประสงค์มีหวังผลในการสร้างยอดวิว การสร้างกระแส เพราะคนที่สร้างจะรู้
ตรงจุดนี้เป็นอย่างดีว่าคนไทยมักจะเชื่ออะไรง่าย ๆ และแชร์อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ต้องการให้คน 
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เข้ามาที่หน้าเว็บเพจให้มากท่ีสุด และเม่ือเขารู้ธรรมชาติคนไทยก็จะน าข่าวมาพาดหัวให้หวือหวา  
มีมูลความจริงอยู่เล็กน้อย หรือส่วนใหญ่ไม่มีมูลความจริงเลยเพ่ือให้เราคลิกเข้าไปดู เพ่ือให้เกิด
กระแสกับช่องทางของเขา แต่เมื่อเข้าไปแล้วกลับไม่พบเนื้อหาตามที่พาดหัวจะพบว่ามีสินค้า 
มีการขายของ อวดอ้างสรรพคุณของสินว่าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้” (นายโอฬาร (ผู้จัดการฝ่ายข่าว), 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2563) 
 “อย่างกรณีเรื่องของกัญชาและฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคโควิดได้ ซึ่งจริง ๆ ยัง 
ไม่ถึงขั้นรักษาได้ แต่ข่าวปลอมฟันธงว่ารักษาได้ และกระจายข่าวออกไป จนมีคนก็แห่ไปซื้อ 
ฟ้าทะลายโจรมากินเพราะคิดว่าป้องกันโควิดได้จริง เรื่องแบบนี้การที่เขาอ้างอะไรบ่างอย่างให้
น่าเชื่อถือ เอาข้อมูลผิด ๆ มาอ้างแบบลอย ๆ แต่คนเสพข่าวไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่” 
(นายองอาจ (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563)  
 “หลัง ๆ มันก็จะมีเรื่องของยอดวิว ยอดแชร์ ที่เขาสามารถหากินกับจุดนี้ได้แล้วก็ความเป็น
ไอดอล ความต้องการมีชื่อเสียง ให้คนพูดถึง ที่ต้องการความโด่งดัง แต่เป็นการดังในทางที่ท าให้ 
คนอ่ืนเดือดร้อน หรือเข้าใจผิด ต้องการสร้างสีสันขึ้นมา เพ่ือให้สังคมเดือดร้อน ตระหนกตกใจ  
ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระและไม่เป็นประโยชน์เลย” (นางพรรณณา (บรรณาธิการข่าวสังคม),  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.2.3 ข่าวที่น าเสนอเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 บิดเบือนข่าวสาร มักจะเลือกข้างโดยน าเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบต่อฝ่ายที่ตน 
ไม่ชอบ ในขณะที่ฝ่ายที่ตนสนับสนุนจะเสนอข่าวชื่นชมเกินจริง 
 “ถ้าในมุมการเมืองเลยนะข่าวปลอม คือ ข่าวอะไรก็ได้ที่พยายามจะโจมตีฝ่ายตรงข้าม  
จึงปลอมข้ึนมา ใส่ร้าย ป้ายสี หรือแม้กระทั่งข่าวที่เยินยอพวกเดียวกันเอง พวกพ้องกันเอง นี่ก็ถือว่า
เป็นข่าวปลอม บางทีไม่ได้ท าคุณงามความดีเลิศเลอถึงขนาดนั้นแต่มันก็มีข่าวยกย่องออกมา นี่ก็
เรียกว่า เป็นข่าวปลอมเหมือนกัน นี่แหละมันคือการใช้สังคมออนไลน์หรือแม้กระทั่งสื่อในการเลือก
พวกพ้องของตนเอง เลือกข้างเพ่ือที่จะช่วงชิงมวลชนของแต่ละฝ่ายให้ได้” (นางสาวพรสวรรค์ 
(บรรณาธิการข่าวการเมือง), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “ท ี่เราเห็นข ่าวออกมาทั้งการเล ือกข ้าง บิดเบือนข ่าวสารสร ้างข ่าวลบให้ก ับฝ ั่งตรงข ้าม 
อวยฝั่งต ัวเองแล้วก็เขียนข่าวด ี ๆ สน ับสน ุนต ัวเองทั้งหมดทั้งมวลน ี้ก็คือจงใจที่จะให้ข่าวปลอม
ม ันแพร่กระจายออกไป วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจเอง 
ก็มีให้ได้เห็นอยู่บ่อย ๆ” (นายธารา (ผู้สื่อข่าวสังคม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.2.4 การแอบอ้าง 
 มีการแอบอ้างบุคคลแหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่ไม่เป็นจริงหรืออ้างตัวเป็นแหล่งข่าวที่
น่าเชื่อถือ มักสร้างรูปแบบให้เหมือนส านักข่าวจริง ๆ หรือแอบอ้างชื่อส านักข่าวชื่อดังเพ่ือสร้าง 
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ความสับสนให้ผู้อ่าน 
 “มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างอย่างเช่น การปลอมเป็นส านักข่าวปลอมเป็นข่าวสด 
ปลอมเป็นไทยรัฐ ที่อาจจะเขียนตัวหนังสือให้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน แล้วก็รายงานข่าวที่รุนแรง
ร ้ายแรงมากแล ้วคนก ็เข ้าใจว่าเป็นสำน ักข ่าวนั้นจร ิง ๆ ซ ึ่งถ ้าคนท ี ่ไม ่ได้สังเกตหร ือไม ่ดูด ี ๆ ก็ดู 
ไม ่ออกเลย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบนั่นแหละ” (นางสาวกิจจา (ผู้สื่อข่าว 
สายเฉพาะกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “ที่ชัด ๆ เลย คือ การบิดเบือนเนื้อหาให้สมจริง ให้เหมือนจริง ทั้งภาพตัดต่อคลิปวิดีโอ 
รวมทั้งอ้างแหล ่งข ่าวท ี่น ่าเชื ่อถ ือ แต่ก็คืออ ้างข ึ้นมาแบบมโนขึ้นมาเอง ทุกอย่างเขียนข ึ้นมาเอง
หมด อ้างนักวิชาการ อ้างคนมีชื่อเสียง บางครั้งคนที่ถูกอ้างถึงก็ไม่รู้ด้วยซ้ า จงใจที่จะให้ข่าวมัน
แพร่กระจายออกไปเพื่อหลอกลวงโดยที่มีจุดมุ่งหมายอะไร หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แต่ว่าท้ายที่สุด
แล้วคือถ้าเค้าไม่ได้ประโยชน์เค้าก็คงไม่สร้างขึ้นมา เค้าก็ต้องได้ประโยชน์จากทางใดทางหนึ่งกับ
ข่าวปลอมที่ผลิตออกมา” (นายธารา (ผู้สื่อข่าวสังคม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กุมภาพันธ์ 2563) 
 การให้ความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD ทั้งผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว จะเห็นได้ว่าความหมายของค าว่า 
ข่าวปลอมประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ข่าวที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ 2) ข่าวที่มีการโฆษณา 
ชวนเชื่อ 3) ข่าวที่น าเสนอเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ 3) ข่าวที่มีการแอบอ้าง สรุปได้ว่า 
ความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD คือ ข่าวที่มี
ข้อมูลไม่เป็นจริงด้านเนื้อหา เผยแพร่ออกไปโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และถูกส่งต่อข้อมูลโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการเผยแพร่โดยมีผลประโยชน์เพื่อสร้างรายได้จากการโฆษณาและต้องการ
สร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง ฝ่ายตรงข้าม ทั้งด้านการเมืองหรือการแข่งขันด้านธุรกิจ 
 
4.3 รูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวช่อง 7HD 
 ด้วยความนิยมในการรับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันสิ่งที่ก าลังเป็นปัญหา
ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างก็คือ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการท าความเข้าใจรูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของ 
กองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผ่านความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังผู้จัดการ 
ฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว ซึ่งผู้วิจัยค้นพบรูปแบบของข่าวปลอม 7 รูปแบบ คือ  
1) เสียดสีหรือล้อเลียน 2) เชื่อมโยงมั่ว 3) ชี้น าให้เข้าใจผิด 4) บริบทที่เป็นเท็จ 5) บิดเบือน  
6) ปลอมแปลง และ 7) เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ 
 4.3.1 เสียดสีหรือล้อเลียน 
 การสร้างเนื้อหาล้อเลียนส่วนมากมักท าขึ้นมาเพ่ือความตลกขบขันหรือเสียดสีสังคม ไม่มี
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เจตนาให้คนหลงเชื่อหรือสร้างเข้าใจผิด ไม่ต้องใช้วิจารณญาณหรือประสบการณ์มาก็จะสามารถ
แยกแยะออกได้ 
 “บางครั้งการล้อเลียนก็ไม่ได้มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดหรือต้องการให้หลงเชื่อ แต่เขา
ต้องการล้อเลียนหรือท าให้ตลกเหมือนการล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันหรือล้อเลียนคนมี
ชื่อเสียง ชอบท าเลียนแบบให้เหมือนข่าวจริง จนบางครั้งคนอ่านหลงเชื่อว่าเป็นข่าวจริงได้ อย่างเช่น 
ข่าวปด ไทยเล็ด” (นายโอฬาร (ผู้จัดการฝ่ายข่าว), การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2563) 
 “แม้แต่การเสียดสีหรือการเล่นมุกตลกก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของข่าวปลอมเหมือนกัน 
บางครั้งก็จงใจสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเอามาเล่าให้ข าขันด้วยค าพูดตลก ๆ 
หรือรุนแรงหน่อยก็ประชดประชันถากถางก็มี” (นางสาวพรสวรรค์ (บรรณาธิการข่าวการเมือง),  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.3.2 เชื่อมโยงมั่ว 
 สร้างเนื้อหาโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันจากความไม่ช านาญการเขียนข่าวของ
ผู้เขียนหรือตั้งใจอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางการเงิน 
 “อีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นบ่อยมากก็คือ การโยงมั่วไปหมด สองอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย 
ก็น ามาโยงให้เกี่ยวข้องกันในข่าวเดียว ดูแล้วไม่มีอะไรสอดคล้องกันเลย อ่านดูก็รู้เลยว่าแบบนี้ไม่ใช่
เรื่องจริง ซึ่งรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูออกง่ายเพราะถ้าเนื้อหาไม่ไปด้วยกัน ไปด้วยกันไม่ได้ คนอ่านก็
ตัดสินได้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง” (นายองอาจ (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 
31 มกราคม 2563) 
 “บางครั้งนักข่าวที่มีประสบการณ์น้อย มีแหล่งข่าวน้อย หรืออาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งข่าว
โดยตรงก็เขียนข่าวออกมาในรูปแบบการตัดแปะ เอาอันนี้มาต่ออันนี้ โดยคิดเอาเองว่าเป็นเรื่อง
เดียวกันและน าเสนอออกไปจนท าให้คนเข้าใจผิดแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อย” (นายกล้าหาญ (ผู้สื่อข่าว
อาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 
 4.3.3 ชี้น าให้เข้าใจผิด 
 จงใจสร้างเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงหรือไม่ก็ตามแต่มีจุดประสงค์
ชัดเจนเผื่อการชวนเชื่อ โดยส่วนมากจะพบในข่าวการเมือง 
 “อย่างน้ ามะนาวรักษาโรคมะเร็งที่เราเคยได้ยินก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของข่าวปลอมซึ่งจงใจ
ท าให้คนเข้าใจผิดโดยคนที่ไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วน้ ามะนาวรักษาโรคมะเร็งไม่ได้ก็หลงเชื่อ
และแชร์ต่อออกไป หรือหนักกว่านั้นก็คือท าตาม ซื้อมะนาวมาค้ันจริงจัง ซึ่งพ่ีมองว่าจุดประสงค์ของ
คนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากชี้น าให้เข้าใจผิด” (นางสาวพิจิตราผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ), 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
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 4.3.4 บริบทที่เป็นเท็จ 
 น าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบกับสิ่งที่ไม่จริง รวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น การน า
เหตุการณภ์ัยธรรมชาติจากประเทศจีนมาเขียนบอกว่าเกิดข้ึนที่ประเทศไทย 
 “พ่ีมองว่ามันเป็นเหมือนความพยายามที่จะหารายได้ของเว็บไซต์นั้น ๆ ในรูปแบบคลิกเบต
ที่เรารู้จัก เพราะอันดับแรกต้องดึงความสนใจของคนให้ได้ก่อน เอาอะไรก็ได้มาอ้าง อาจจะพาดหัว 
หรือรูปภาพให้คนสนใจ แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็ตาม แม้จะเป็นคนละเหตุการณ์ก็ตาม เพราะ
เขาต้องการแค่ให้คนกดเข้าไปในเว็บไซต์ของตัวเองก็พอแล้ว” (นายกล้าหาญ (ผู้สื่อข่าว
อาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 
 “ข่าวฝนฟ้าอากาศ ภัยพิบัติต่าง ๆ นี่เจอบ่อยมากเรื่องการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นจริง เอาภาพ
เก่ามาเล่าใหม่ เล่าซ้ า บอกว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้ผลกระทบรุนแรงมากนะ เพราะเป็น
เรื่องความปลอดภัยของผู้คน” (นางพรรณณา (บรรณาธิการข่าวสังคม), การสื่อสารส่วนบุคคล,  
9 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.3.5 บิดเบือน 
 สร้างเนื้อหาในรูปแบบจงใจท าให้สมจริงหลากหลาย เช่น ภาพตัดต่อ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ 
รวมทั้งมีการน าโลโก้ของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมาแอบอ้างท าให้เข้าใจว่ามาจากแหล่งเหล่านั้น 
 “เรื่องท่ีเห็นบ่อยมาก ๆ สมัยนี้คือการตัดต่อรูปภาพของคนที่มีชื่อเสียง และเขียนข้อความ
แปะเข้าไปในรูปภาพนั้นบอกว่าคนนี้พูดแบบนี้ เล่ามาอย่างนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วเขาไม่ได้พูดเลย ไม่ใช่
ค าพูดเขา และมีหนักกว่านั้นคือคลิปเสียง เอารูปคนนี้มาใส่เสียงคนนี้บอกว่าคนนี้พูดแบบนี้ ซึ่ง
เกิดข้ึนให้ได้เห็นมาแล้ว” (นางสาวพรสวรรค์ (บรรณาธิการข่าวการเมือง), การสื่อสารส่วนบุคคล, 
2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “ส่วนตัวพ่ีมองว่าข่าวปลอมที่เยอะที่สุดคือข่าวการเมืองนะ ในเรื่องของการบิดเบือน
เนื้อหาข่าว สร้างข่าวลบให้กับฝั่งตรงข้าม สร้างข่าวดี ๆ สนับสนุนฝ่ายตัวเอง จงใจที่จะหลอกลวง 
เพราะเนื้อหาที่ตั้งใจบิดเบือนความจริงแล้วเผยแพร่ออกไปมีผลต่อความนิยมของพรรคของตัว
นักการเมืองโดยตรง” (นางสาวพิจิตรา (ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 
2563) 
 4.3.6 ปลอมแปลง 
 ปลอมที่มาของเนื้อหา ปลอมเนื้อหา ปลอมผู้เผยแพร่ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวข่าว ให้ดูเป็นสื่อจริง โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการสวมรอยว่าเป็นสื่อส านักข่าวนั้นจริง ๆ 
 “เรื่องท่ีเจอบ่อยมากในรูปแบบการปลอมแปลงเนื้อหาคือเรื่องของสุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ อ้างว่าหมอคนนี้พูดแบบนี้ นักวิชาการคนนี้บอกแบบนี้ว่าท าแบบนั้นแล้วดี ท าแบบนี้
แล้วดี มีผลการทดลองออกมาแล้ว แต่จริง ๆ แล้วไม่มีผลการทดลองหรือการวิจัยอะไรทั้งสิ้น และ 
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ผู้ที่ถูกอ้างถึงก็ไมเ่คยออกมาพูดเรื่องนี้เลย หรือบางทีคนที่ถูกอ้างถึงก็อาจจะไม่มีตัวตนเลยด้วยซ้ า
ไป” (นางพรรณณา (บรรณาธิการข่าวสังคม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.3.7 เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ 
 ไม ่ม ีร ูปแบบท ี่ชัดเจน ไม ่จำกัดหร ือตายตัว แต่จะเปล ี่ยนแปลงไปเร ื่อย ๆ ตาม
วัตถ ุประสงค ์ที่ข่าวปลอมนั้นถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งอาจจะมีเป ็น 10 เป็น 100 รูปแบบ 
 “พ่ีมองว่าปัจจ ุบันข ่าวปลอมไม ่ได้จำกัดว่าม ีกีร่ ูปแบบตายตัวเหม ือนเก่าแล ้ว เพราะตอนนี้
มีเป็น 10 เป็น 100 ร ูปแบบ จากวัตถุประสงค ์ของสร ้างข ่าวปลอมน ั้นข ึ้นมาจ ุดม ุ่งหมายเปลี่ยนแปลง
ไป ไม ่ตายตัว ร ูปแบบก็ไม ่ตายตัว บางคร ั้งข ่าวปลอมข ่าวเดียวม ีวัตถ ุประสงค ์หลายอย่างก ็เท่ากับว่า
ข ่าวเดียวเป็นได้หลายรูปแบบ” (นางสาวกิจจา (ผู้สื่อข่าวสายเฉพาะกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล,  
2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “รูปแบบของข่าวปลอมมีเยอะมาก มากจนไม่สามารถบอกได ้ว ่าก ี่รูปแบบเพราะพ ี่คิดว่า 
ส ่ิงทีจ่ะเป็นต ัวว ัดว ่าข่าวปลอมเร ื่องน ั้นจะอย ู่ในร ูปแบบใดก ็ค ือด ูจากว ัตถ ุประสงค์ท ี่สร ้างข ึ้นมา 
ซ ึ่งข่าวปลอมที่เห็นเป็นประจ าทุกวันนี้มีหลากหลายจุดมุ่งหมาย หลากหลายวัตถุประสงค์ 
เพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบของข่าวปลอมน่าจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตลอดเวลา หรือในอนาคตอาจจะมีรูปแบบเพ่ิมขึ้นมาอีกซ่ึงไม่สิ้นสุด ดังนั้นก็ยากท่ีจะสรุปได้ว่า 
มีก่ีรูปแบบ” (นางมารวย (บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล 30 มกราคม 2563) 
 จากการศึกษารูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7HD ผ่านผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว พบว่า รูปแบบ
ของข่าวปลอมมีหลากหลายรูปแบบและส่งผลกระทบอย่างมากในระดับความเชื่อของคนหมู่มาก 
ประกอบไปด้วย 6 รูปแบบ คือ 1) เสียดสีหรือล้อเลียน 2)เชื่อมโยงมั่ว ชี้น าให้เข้าใจผิด 3) บริบท 
ที่เป็นเท็จ 4) บิดเบือน 5) ปลอมแปลง และสุดท้ายคือ 6) เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1: รูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 

 
 
4.4 กระบวนการน าเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 การน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์เป็นการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง 
ต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและน ามาเรียบเรียง จากนั้นรายงานโดยผู้ประกาศข่าวที่ได้รับ
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือน าเสนอออกสู่สายตาผู้ชมผ่านจอโทรทัศน์ด้วย
เนื้อหาสาระที่น่าติดตาม ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต และความพิถีพิถันในการท างาน
ของทีมงานด้านการผลิตเพ่ือให้งานมีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม  
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการท าความเข้าใจกระบวนการน าเสนอรายการข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7HD ผ่านผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว ซึ่งสามารถจ าแนก
ได้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการก่อนผลิต 2) ขั้นตอนการตรวจสอบและการคัดกรอง  
3) ขั้นการผลิตรายการ และ 4) ขั้นหลังการผลิต 
 4.4.1 ขั้นเตรียมการก่อนผลิต 
 เป็นการก าหนดแนวคิดในการผลิตรายการพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการน าเสนอของเนื้อหาในรายการ และโครงสร้างของรายการ 
 “ผู้ชมของเรามีทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน ดังนั้น สิ่งที่เราจะน าเสนอออกไปเราต้อง
ค านึงถึงภาพใหญ่และผลกระทบที่จะตามมา จึงท าให้เนื้อหาที่เราจะผลิตออกมานั้น จะต้องมีคุณค่า 
มีประโยชน์ และไม่สร้างความเดือดร้อนความแตกแยกให้กับใคร เพราะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา 
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มันไม่ใช่แค่ตัวเราที่เสียแต่มันคือชื่อเสียงของช่อง ดังนั้น เราจึงต้องระลึกกับตัวเองเสมอว่าเราใช้ 
ชื่อของช่องน าเสนอผลงาน เพราะพ่ีเชื่อว่าคนดูแยกแยะตรงจุดนี้ออก ซึ่งการดูข่าวเค้าไม่ได้ดูเพ่ือ
ความสนุก ไม่ได้ดูด้วยอารมณ์ แต่เค้าดูเพ่ือที่จะเตือนตัวเอง ดูเป็นอุทาหรณ์ เป็นวิทยาทาน” 
(นางสาวพิจิตรา (ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กันยายน 2563) 
 “เลือกประเด็นก่อนส าคัญท่ีสุด คือ มองให้ออกว่าประเด็นข่าวคืออะไร อะไรที่มันสามารถ
หยิบยกมาขายเป็นประเด็นได้ แต่ต้องไม่ใช่การใส่สีตีไข่จนเกินไป” (นายกล้าหาญ (ผู้สื่อข่าว
อาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 
 “ความได้เปรียบของช่อง 7HD คือ เป็นช่องที่อยู่มานาน พ้ืนฐานการท างานของช่อง 7HD 
เป็นช่องที่มีจรรยาบรรณสูง การท างานจะไม่ใช่แค่ว่าให้มีข่าวออกมาแต่จะต้องเป็นข่าวที่เป็นข้อมูล
จริง เมื่อน าเสนอออกมาจะต้องเป็นประโยชน์และมีสาระต่อผู้รับชมรอบด้าน และเจาะลึกในทุก ๆ 
มุม เราจะไม่ท าข่าวเพียงด้านเดียว สิ่งที่เราจะต้องท าคือต่อยอดให้เห็นภาพรวมทั้งหมดซึ่งจะ
กลายเป็นข่าวที่กลมกล่อมและจบในข่าวเดียว โดยไม่ใช่ข่าวที่ประชาชนจะต้องไปตามต่อเองว่า 
อีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างไร สิ่งที่เราท าคือท าให้มันจบและสิ้นสุด คลายความสงสัย ซึ่งเราจะต้องต่อยอด
ด้วยตัวเองและให้จบในตัว ภายใต้จรรยาบรรณของสื่อมวลชน” (นางมารวย (บรรณาธิการข่าว
เศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 มกราคม 2563) 
 “ทุกว ันนี้ข่าวที่ได ้ร ับมาน ั้นอาจจะไม่มีข้อเท็จจร ิงให ้เราได ้เห็นช ัดเจนจร ิง ๆ 100% 
อาจจะเป ็นข้อเท็จจริงเพ ียงแค่ส ่วนหนึ่ง แต ่เราต ้องไปค ้นหาข ้อเท็จจริงท ี่เหล ืออยู่ทั้งหมดมาประกอบ 
อย่างถ้าเป็นข่าวเศรษฐกิจสมมติว่าเป็นการแถลงตัวเลข GDP มันก็คือข้อเท็จจริงว่า GDP  
อยู่ประมาณนี้ เท่านี้ ๆ หรือข่าวสังคมแถลงตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 มันก็คือข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็น
ข่าวการเม ืองมีการแถลงข ่าวออกมาแล้วบอกว ่าจะมีพรรคการเม ือง พรรค 1 พรรค 2 พรรค 3 จ ับมือ
รวมกัน ข้อเท็จจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น มันอาจจะไม่จับก็ได้ หรือถ้าจับมันจะจับรูปแบบไหน  
ความยากก็คือว่าเราจะต้องไปต่อยอดหาข่าวว่าจริง ๆ แล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไร แล้วที่มาที่ไปมันคือ
อะไร” (นางสาวพรสวรรค์ (บรรณาธิการข่าวการเมือง), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.4.2 ขั้นการตรวจสอบและการคัดกรอง 
 ในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ความถูกต้องในเนื้อหาเป็นส่วนที่ส าคัญมากที่สุดทั้งข้อมูล 
ภาพ เสียง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนการน าเสนอต้องพิถีพิถันและรอบคอบในการตรวจสอบ 
 “การตรวจสอบความถูกต้องเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดในกระบวนการทั้งหมดของการผลิต
รายการข่าว เพราะเราจะน าเสนอข่าวที่ผิดออกไปไม่ได้เด็ดขาด ต้องรอบคอบ ต้องไม่ปล่อยปละ
ละเลย ต้องใส่ใจ เพราะผลกระทบที่จะตามมานั้นใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไขได้ ซึ่งนโยบายของ 
ช่อง 7HD เน้นหนักเป็นมั่นเป็นเหมาะให้พนักงานทุกคนพึงรู้พึงปฏิบัติว่าการตรวจสอบต้องถูกต้อง
ที่สุดจะพลาดไม่ได้ ล าดับขั้นตอนก็มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เราจึงไม่ค่อยพลาดกับเรื่อง 
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ความผิดพลาดของเนื้อหาข่าวที่ไม่ถูกต้อง” (นายโอฬาร (ผู้จัดการฝ่ายข่าว), การสื่อสารส่วนบุคคล, 
25 มกราคม 2563) 
 “หน้าที่ของการตรวจสอบความถูกต้องเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ในกองบรรณาธิการ 
ทุกคนจะรู้ดีว่าการตรวจสอบความถูกต้องจะเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลย ห้ามเลย ห้ามผิดเด็ดขาด 
เพราะคนดูช่อง 7HD มีจ านวนมาก หากน าเสนอข่าวที่ผิดออกไป ผลกระทบเป็นวงกว้างแน่นอน  
เราจึงต้องรอบคอบขึ้นอีกเป็น 100 เท่า และข้ันตอนนี้จะหละหลวมไม่ได้เลย” (นายองอาจ 
(บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม), การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม, 2563) 
 4.4.3 ขั้นการผลิตรายการ 
 เป็นการผลิตรายการหรือการถ่ายท าจริงอาจจะมีการบันทึกเทปรายการแล้วน ามา
ออกอากาศภายหลังหรือเป็นการถ่ายทอดสด 
 “หลาย ๆ ช่องก็มีวิธีการที่จะขยายประเด็นหรือมีวิธีการที่จะน าเสนอเพ่ือที่จะดึงดูด 
ความสนใจแตกต่างกัน แต่วิธีการของช่อง 7HD คือ ใช้ภาพวงจรปิด ใช้คลิปเหตุการณ์ ใช้เสียง
สัมภาษณ์ หรือว่าอาจจะมีภาพเด็ดหรืออะไรบางอย่าง เพราะความแตกต่างของทีวีที่มันจะ 
เหนือชั้นกว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าวิทยุ ก็คือเราสามารถท่ีจะเล่นภาพได้ เล่นคลิปได้ ปล่อยเสียงได้  
นี่คือข้อได้เปรียบของความเป็นทีวี แล้วคลิปภาพหรือว่าเสียงมันก็ใช้เป็นสิ่งที่ยืนยันในข้อเท็จจริงได้ 
อยู่ในตัวอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมานั่งเล่าให้ฟังทั้งหมด หลังจากนั้นเราก็เข้าไปสู่เนื้อหาแล้วก็ล าดับ
เหตุการณโ์ดยที่ไม่ต้องมานั่งเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ” (นายกล้าหาญ (ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม),  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการน าเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ทั้งผู้จัดการ
ฝ่ายข่าว บรรณาธ ิการข ่าว และผู้ส ื่อข ่าว ได ้ให้องค์ประกอบของกระบวนการนำเสนอข ่าว ไว ้   
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการก่อนผลิต 2) ขั้นการตรวจสอบและการคัดกรอง 3) ขั้นการผลิต
รายการ และ 4) ขั้นหล ังการผล ิต ซ ึ่งสามารถสร ุปได ้ว ่ากระบวนการนำเสนอข ่าวของรายการข ่าว
สถาน ีโทรทัศน ์ช ่อง 7HD คือ การน าเสนอข ้อเท็จจริงจากเหต ุการณ์ที่เก ิดข ึ้นด้วยการรวบรวมและ
เรียบเรียงข ้อม ูลอย ่างถูกต อ้งผ ่านกระบวนการผลิตเพ่ือนำเสนอออกสู่สายตาผ ู ้ชมด้วยเนื้อหาสาระ
ท ี่น่าติดตามจากความค ิดสร ้างสรรค์ ความประณ ีต และความพิถ ีพ ิถ ันในการทำงานของท ีมงาน 
ด ้านการผลิต เพ่ือตอบสนองต่อความต ้องการของผู้ชม ซึ่งสามารถอธ ิบายได้ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2: กระบวนการน าเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 

 
 
 4.5 วิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 หน้าที่ของสื่อมวลชนไม่เพียงแต่เลือกสรรเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มาน าเสนอ 
แต่ยังต้องท าหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ซึ่งก็คือผู้คัดกรองข่าวสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก่อนที่จะน าเสนอไปสู่ผู้ชม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผ่านผู้ให้ข้อมูล
หลักท้ังผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว เพ่ือที่จะทราบถึงขั้นตอนของการคัดกรอง
ข่าวได้อย่างชัดเจนที่สุด และพบว่าวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินเนื้อหาเพ่ือตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 2) ตรวจสอบ 
หาต้นตอแหล่งที่มาของข่าว 3) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลประกอบ และ 4) สอบถามหน่วยงานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
 4.5.1 ประเมินเนื้อหาเพื่อตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 
 ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่ามีแหล่งข่าวอ่ืนที่มีเนื้อหาข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่ แหล่งข่าว
มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอข่าวหรือไม่ 
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 “ขั้นตอนการตรวจสอบจะเริ่มจากบรรณาธิการของแต่ละโต๊ะข่าวที่จะต้องรับผิดชอบ
ประเด็นข่าวของตนเองในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว ไม่ใช่ว่าเห็นสื่ออ่ืนรายงานมา แล้วจะต้อง
รีบรายงานต่อไปเลย เราจะไม่ท าอย่างนั้น โดยบรรณาธิการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข่าวนั้น ๆ กับแหล่งข่าวของตนเอง ยอมเสียเวลาในการตรวจสอบสักนิดนึง ตั้งค าถามกับมัน 
สักหน่อยกับการที่จะต้องน าเสนอข่าวอย่างถูกต้องเพ่ือท าให้เกิดภาพความน่าเชื่อของส านักข่าว 
ของเรา ช่องของเรา ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะว่าความน่าชื่อถือของส านักข่าวเป็นสิ่งที่ท าให้คน 
ยังติดตามส านักข่าวนั้น ๆ อยู่” (นายโอฬาร (ผู้จัดการฝ่ายข่าว), การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 
2563) 
 “คุณสมบัติที่ผู้สื่อข่าวช่อง 7HD ทุกคนพึงมีคือ วิจารณญาณในการตั้งข้อสังเกตกับข่าวที่ 
ได้รับมา ทุกคนจะต้องสามารถวิเคราะห์ข่าวได้ท้ังในแง่ของความจริง ความถูกต้อง และข้อมูลที่
เนื้อหาสาระที่จะต้องน าเสนอ ดังนั้น ด่านแรกเลยจึงเป็นเรื่องของตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองจาก
ประสบการณ์ จากความสามารถ หรือการเสาะแสวงหาวิธีการในการตรวจสอบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด 
ก็ตาม” (นางสาวกิจจา (ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.5.2 ตรวจสอบหาต้นตอแหล่งที่มาของข่าว 
 ตรวจสอบหาต้นตอของข่าว บางครั้งข่าวปลอมอาจเป็นข่าวเก่าท่ีเคยเกิดข้ึนหรือข้อมูลจาก
ข่าวเก่ามาเล่าใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความแตกตื่นหรือเพ่ือประโยชน์แอบแฝง 
 “โดยหลักการแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากนักซึ่งมีแนวนโยบายจากผู้บริหาร
อย่างชัดเจนว่า ช้าไม่เป็นไรแต่อย่าผิด เพราะก่อนหน้านี้มีบทเรียนมามากในเรื่องของการช่วงชิง
ความรวดเร็วในการออกข่าว จนท าให้เกิดความผ ิดพลาดข้อมูลคลาดเคล ื่อน น ามาซ ึ่งการส ูญเส ีย
ความน่าเช ื่อถ ือ โดยเฉพาะเร ื่องท ี่เก ี่ยวข ้องก ับชื่อเส ียงหร ือความเป ็นความตายของใครบางคน 
ที่ไม่จ าเป็นต้องรีบ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงน าเสนอ ไม่เร่งด่วน เร่งรีบ และไม่กลัวว่าจะ 
ล่าช้า แต่ต้องรวบรวบข้อมูลให้ครบถ้วน น าเสนอให้รอบด้าน เพ่ือให้ข่าวมีความสมบูรณ์มากขึ้น” 
(นายโอฬาร (ผู้จัดการฝ่ายข่าว), การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2563) 
 “ข่าวแต่ละตัวที่นักข่าวทุกคนได้รับมา สิ่งที่ส าคัญมาก ๆ สิ่งแรกท่ีควรท าคือ ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข่าวว่ามาจากไหน ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่งอะไรหน่วยงานไหน ฟังดูอาจจะ 
มากเกินไป แต่ความจริงแล้วทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นสิ่งที่ส าคัญมากท่ีต้องทราบ เพราะจะเป็น 
การยืนยันข้อเท็จจริงและเนื้อหาของข่าวนั้นได้ เพราะเราจะไม่น าเสนอข่าวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือ
ต้นตอของข่าวออกไป โดยอ้างว่ามีรายงานว่า … แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า … เนื่องจากการน าเสนอข่าว
ของช่อง 7 ต้องระบุชื่อเสียงเรียงนามผู้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน” (นายธารา (ผู้สื่อข่าวสังคม),  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กุมภาพันธ์ 2563) 
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 4.5.3 ตรวจสอบแหล่งข้อมูลประกอบ 
 ตรวจสอบแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับข่าวนั้น ๆ เพ่ือยืนยันว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เช่น ถ้าเรื่องโรคระบาดก็ตรวจสอบไปที่
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล 
 “ตั้งข้อสังเกตจากถ้อยค าหรือภาษาท่ีใช้เขียนข่าวจากประสบการณ์เราก็จะรู้เอง รวมถึง
ข้อสังเกตพิรุธต่าง ๆ อย่างเช่น สิ่งที่แชร์กันมากมายผิดปกติ เราก็ต้องตั้งค าถามก่อนเลย ก่อนที่จะ
เชื่อ ถามว่าในข่าวลือเคยกลายเป็นข่าวจริงไหม มันก็มี อย่างเรื่องการแต่งตั้งต าแหน่งสูง ๆ ใน 
บ้านเรามีลือว่ายังงั้น ลือว่าอย่างนี้ ซึ่งเราต้องตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะเชื่อเพราะไม่เสียหายหากจะ 
ยังไม่เชื่อ เพราะยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เพราะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบ
ข้อมูลประกอบได้ด้วยตัวเองจากค าประกาศหรือแถลงการณ์ต่าง ๆ” (นางมารวย (บรรณาธิการ 
ข่าวเศรษฐกิจ), การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 มกราคม 2563) 
 “วิธีการตรวจสอบว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม อันดับแรกเราต้องมีแหล่งข้อมูล 
ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในรอบด้าน เพราะข่าวแต่ละข่าวจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงาน หลายองค์กร อย่างเวลาที่จะโทรหาแหล่งข่าวเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง พ่ีจะต้องมี
แหล่งข่าวมากกว่า 1 ที่จะต้องเป็นผู้ยืนยันข้อมูลนั้น ๆ เพราะเมื่อหลายคนพูดตรงกันหรือยืนยัน
ข้อมูลมาน้ าหนักความน่าเชื่อถือของข่าวก็จะเพ่ิมมากขึ้นด้วย” (นางสาวพรสวรรค์ (บรรณาธิการ 
ข่าวการเมือง), การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4.5.4 สอบถามหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
 สอบถามหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง หรือหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ 

“อย่างเช่น คืนนี้มรสุมจะเข้า พายุจะเข้าแบบโลกาวินาศ เค้าจะใช้ค าลักษณะที่มันเกินจริง 
ที่ท าให้คนตระหนกและโยงเข้ากับสภาพอากาศท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันที่บางทีอาจจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมา
จริง ๆ และก็เติมสีเติมอะไรเข้าไปเพ่ือให้คนตกใจ ซึ่งพอเราเห็นค าแบบนี้ก็อย่าเพ่ิงไปเชื่อ ส่วนการ
ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนั้น อย่างพ่ีก็จะตรวจสอบจาก 
กรมอุตุฯ โดยตรง ซึ่งเราก็จะมีแหล่งข่าวโดยตรงเลย ซึ่งเขาก็จะให้ข้อมูลความจริงได้อย่างถูกต้อง 
และแม่นย า จริง ๆ ซึ่งถ้ามันมีความซ่อนเร้นอยู่เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ออกมาได้อย่างไรก็จะ 
ให้แหล่งข่าวอธิบายกับเรื่องที่เกิดข้ึน เรามีหน้าที่คือต้องท าความกระจ่างออกมา เราต้องมีข้อมูลมา 
ยืนยัน มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้” (นางพรรณณา (บรรณาธิการข่าวสังคม),  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2563) 
 “เมื่อต้องตรวจสอบข่าวปลอม สิ่งที่เราต้องท าอย่างแรกคือรีบโทรศัพท์เช็คแหล่งข่าว ยกหู
เลย ซึ่งแหล่งข่าวเองก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์เราในทันทีทันใด แต่ว่าข่าวของเราก็ต้องออกอากาศ 
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แต่สิ่งที่ต้องท า ณ ขณะนั้นคือเราจะต้องไม่เช็คแหล่งข่าวเพียงแค่คนเดียว เรามีเครือข่ายสื่อมวลชน
ด้วยกัน อาจจะต้องถามเพ่ือนร่วมวงการ ถามพ่ี ถามคนที่มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ หรือต้องเช็ค
แหล่งข่าวอย่างรอบด้านในทุก ๆ วิธี ถ้าหนึ่งคนไม่รับก็ต้องโทรหาคนที่สอง ถ้าคนที่สองไม่รับก็ต้อง
โทรหาคนที่สาม โทรไปเรื่อย ๆ หลากหลายทาง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องใส่ชื่อแหล่งข่าวให้ชัดเจน 
โดยพี่จะไม่มีการใช้ค าว่าแหล่งข่าวจาก … พ่ีจะใส่ชื่อเต็มเลย เพราะค าว่าแหล่งข่าวจาก … บางครั้ง
มันคือการเต้าข่าว เพราะแหล่งข่าวของเราทุกคนต้องมีตัวตน สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน 
ใครเป็นคนให้ข้อมูลซึ่งจะต้องชัดเจนและกระจ่างที่สุด” (นางสาวพิจิตรา (ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ), การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 

จากการศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
ผ่านผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้จัดการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว พบว่า การคัดกรองข่าวปลอม
ของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD คือ กองบรรณาธิการต้องสามารถประเมินข่าวสาร
ที่ได้รับมา รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวัง แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  
มีทักษะวิธีการตรวจสอบข้อมูล มีทักษะในการวิเคราะห์ข่าวสารเพ่ือที่จะตรวจสอบและประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของข่าว และสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและการชี้น า ไม่ใช้ 
อคติในการรับข่าวสาร เพ่ือที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อน 
การน าเสนอ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินเนื้อหาเพื่อตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น  
2) ตรวจสอบหาต้นตอ แหล่งที่มาของข่าว 3) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลประกอบ และ 4) สอบถาม
หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3: วิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 

 
 

   
 

 
 

   



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 ขอ้ ได้แก่ 
 1) เพ่ือศึกษาความหมายของข่าวปลอมในมมุมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7HD 
 2) เพ่ือศึกษารปูแบบของข่าวปลอมในมมุมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD 
 3) เพ่ือศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 4) เพ่ือศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเก็บข้อมูลโดยการศึกษารายกรณี (Case Study) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) มีผู้ให้ข้อมูลจํานวนทั้งหมด  
9 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง 1 คน คือ ผู้จัดการฝ่ายขา่วและบรรณาธิการ จํานวน 4 คน  
ได้แก่ 1) บรรณาธิการข่าวการเมือง 2) บรรณาธิการอาชญากรรม 3) บรรณาธิการสังคม และ  
4) บรรณาธิการเศรษฐกิจ กลุม่กลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สื่อข่าว จาํนวน 4 คน ได้แก่ 1) ผูส้ื่อข่าวเศรษฐกิจ  
2) ผู้สื่อข่าวสังคม 3) ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม และ 4) ผูส้ื่อข่าวเฉพาะกิจ โดยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมลูหลัก
แบบเจาะจง (Purposeful Selection) และใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In–depth Interview) แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi–structured Interview) เป็นแนวคําถามกับ 
ผู้ให้ข้อมลูหลักทั้ง 3 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) ทั้งน้ี ผู้วิจัย
ขอนําเสนอการสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ คือ ความหมาย 
ของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD รูปแบบของข่าวปลอมใน
มุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD กระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง  
7HD และผลลพัธ์ในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ทั้ง 3 กลุ่ม คือ  
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ผู้จัดการฝ่ายขา่ว บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 5.1.1 ความหมายของข่าวปลอมในมมุมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง  
7HD 
 จากการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ถึงความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของ 
กองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD พบว่า ความหมายของข่าวปลอมประกอบไปด้วย  
4 ประการ ดังน้ี 1) ข่าวที่มีเน้ือหาเป็นเท็จ 2) การโฆษณาชวนเช่ือ 3) ข่าวที่นําเสนอเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง และ 4) การแอบอ้าง   
 5.1.2 รูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 จากการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ถึงรูปแบบของข่าวปลอมในมมุมองของ 
กองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD พบว่า รูปแบบของข่าวปลอมมีทั้งสิ้น 7 รปูแบบ คือ  
1) เสียดสีหรือล้อเลียน 2) เช่ือมโยงมั่ว 3) ช้ีนําให้เข้าใจผิด 4) บริบทที่เป็นเท็จ 5) บิดเบือน  
6) ปลอมแปลง และ 7) เปลีย่นแปลงไปตามวัตถุประสงค์ 
 5.1.3 กระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 จากการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ถึงกระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD พบว่า กระบวนการนําเสนอข่าวมีทั้งหมด 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 
การก่อนผลิต 2) ขั้นการตรวจสอบและการคัดกรอง 3) ขัน้การผลิตรายการ และ 4) ขัน้หลังการผลิต  
 5.1.4 วิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
 จากการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ถึงวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกอง
บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD พบว่า วิธีการคัดกรองข่าวปลอมมีได้ 4 ขั้นตอน คือ  
1) ประเมินเน้ือหาเพ่ือต้ังข้อสังเกตเบ้ืองต้น 2) ตรวจสอบหาต้นตอแหล่งที่มาของข่าว 3) ตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลประกอบ และ 4) สอบถามหน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญโดยตรง 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ คือ 
ความหมาย รปูแบบ กระบวนการนําเสนอข่าว และวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการ
ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ดังน้ัน ผู้วิจัยจงึขออภิปรายผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังน้ี 
 5.2.1 ความหมายของข่าวปลอม 
 จากการศึกษาความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7HD ทําให้พบว่าความหมายของข่าวปลอมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ที่นํามาอ้างอิงในบทที่ 2 ความหมายจะสอดคล้องกันคือ แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอมที่ไมใ่ช่เร่ืองใหม ่
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แต่เป็นเร่ืองที่มีมานานต้ังแต่ยุคโบราณ จนมาถึงยุคที่พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงไป 
หันมาเสพข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น จากเดิมที่เคยติดตามข่าวสารจากสํานักข่าวที่มี
ช่ือเสียงเปลี่ยนมาเป็นการอ่านพาดหัวข่าว หรืออ่านข่าวที่คนรู้จักส่งต่อมาแทน เมื่อข่าวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ได้รับการยอมรับมากขึ้นบวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักมแีนวโน้มเช่ือในสิ่งที่เราเช่ืออยู่
แล้วก็ทําใหข้่าวที่อาจไม่ถูกต้องในข้อเท็จจรงิแต่ถูกใจคนอ่าน ได้รับความนิยมมากข้ึนตามไปด้วย 
ปัจจัยเหล่าน้ีจึงเอ้ือให้เกิดสํานักข่าวใหม่ ๆ เป็นจํานวนมาก สํานักข่าวเหล่าน้ีรู้ว่าผู้อ่านชอบข่าวแบบ
ไหนจึงพยายามประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ข่าวที่ผู้รับสารช่ืนชอบ ซึ่งความหมายดังกล่าวสังเกตได้ว่า 
ข่าวปลอมประกอบไปด้วย 4 ประการ ดังน้ี 1) ข่าวทีม่ีเน้ือหาเป็นเท็จ 2) การโฆษณาชวนเช่ือ  
3) ข่าวที่นําเสนอเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และ 4) การแอบอ้าง   
 จากความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
ข้างต้นเน้นการสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทนัข่าวปลอมเพราะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกกําหนดมาจากแนวนโยบายของช่อง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณสือ่มวลชน ซึ่งหากปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนในกองบรรณาธิการข่าวได้เข้าใจและซมึซับ
กับวัฒนธรรมองค์กรก็จะนําไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและได้รับความไว้วางใจจากผู้ชม 
ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กร และนาํไปสู่การได้รับช่ือเสียงในทางท่ีดีด้วย  
 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาความหมายของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ข้างต้น จะเห็นได้ความหมายของข่าวปลอมสอดคลองกับแนวคิดของ 
ข่าวปลอมที่มคีวามหมายคลา้ยกัน  
 5.2.2 รูปแบบของข่าวปลอม 
 จากการศึกษารูปแบบของข่าวปลอมในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7HD ทําให้พบว่า รูปแบบของข่าวปลอมจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่นํามาอ้างอิงในบทท่ี 2 น้ัน  
มีการจําแนกรูปแบบตามประเภทเน้ือหาของข่าวปลอมที่ชัดเจน จําแนกได้ 6 รูปแบบ คือ  
1) เสียดสีหรือล้อเลียน 2) เช่ือมโยงมั่ว 3) ช้ีนําให้เข้าใจผิด 4) บริบทที่เป็นเท็จ 5) บิดเบือน และ  
6) ปลอมแปลง แต่กองบรรณาธิการข่าวช่อง 7HD น้ันให้ข้อมูลทีแ่ตกต่างออกไป 1 ข้อ คือ รูปแบบ
ของข่าวปลอมน้ันไม่จํากัดหรือตายตัวแต่จะเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ข่าวปลอมน้ัน
ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งอาจจะมีเป็น 10 เป็น 100 รูปแบบ ที่สร้างขึ้นโดยต้ังใจหรือไม่ได้ต้ังใจก็ตาม  
การบิดเบือนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเท็จโดยเจตนาและแพร่กระจาย เพ่ือสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
ของสาธารณชนหรือปิดบังความจริง ซึ่งทําให้ทราบว่าข่าวปลอมเป็นที่มาของการสร้างความเข้าใจผิด
จากรูปแบบทีแ่ตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเร่ืองราวน้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกับการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda–setting) สือ่มวลชนทําหน้าที่เป็นผู้กําหนดประเด็น  
และผู้รับสารจะรับรู้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเน้ือหาที่สื่อมวลชนนําเสนอ แต่ปัจจุบัน  
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ประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นนักข่าวได้จากการนําเสนอข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ผา่นสื่อสังคม
ออนไลน์จนเกิดเป็นข่าวปลอมขึ้นมาอย่างง่ายดายและหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีสํานักข่าวปลอม
ที่ต้ังใจเผยแพร่ข่าวปลอมออกสู่สังคมด้วย 
 จากการศึกษารูปแบบของข่าวปลอมทําให้ทราบถึงความสามารถในการจําแนกรูปแบบ 
ข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่สะท้อนว่ากองบรรณาธิการมีความรู้
ความสามารถในระดับการปฏิบัติงานที่รอบด้านและถี่ถ้วน เน่ืองจากแนวนโยบายขององค์กร 
มีมาตรฐานในการทํางานที่ต้องคํานึงถึงความถูกต้อง แม่นยํา เป็นหลัก จงึเป็นการตอกยํ้า 
ความรอบคอบและความพิถีพิถันในการทํางานเพ่ือความถูกต้อง และยิ่งไปว่าน้ันคือการมีเรตต้ิง 
เป็นอันดับ 1 ย่ิงเป็นการเพิ่มความรอบคอบในการทํางานขึ้นไปอีกเท่าตัว เพราะเมื่อมีผู้ชมมากเท่าไหร่ 
กระบวนการตรวจสอบโดยผู้ชมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังน้ันแล้วสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับ
องค์กรได้ดีที่สุดก็คือความถูกต้องที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้น่ันเอง 
 5.2.3 กระบวนการนําเสนอข่าว 
 จากการศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ทําให้
พบว่า กระบวนการนําเสนอข่าวของรายการข่าวที่นํามาอ้างอิงจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทที่ 2 น้ัน 
จําแนกไว้ 3 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้เตรียมการก่อนผลิต 2) ขั้นการผลิตรายการ 3) ขั้นหลังการผลิต   
แต่กระบวนการนําเสนอข่าวของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD แตกต่างออกไป  
1 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคัดกรอง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นเตรียมการก่อนผลิต ไปสู ่
ขั้นการผลิตรายการซึ่งเป็นขั้นที่สําคัญมากที่สุดและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่อง 7HD ที่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากทําให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและนํามาเรียบเรียง  
จากน้ันรายงานโดยผู้ประกาศข่าวที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือนําเสนอ
ออกสู่สายตาผู้ชมผ่านจอโทรทัศน์ด้วยเน้ือหาสาระที่ถูกต้อง และความพิถีพิถันการทํางานของทีมงาน
ด้านการผลิต เพ่ือให้งานมีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม ซึ่งกระบวนการ
นําเสนอข่าวของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สามารถจําแนกได้ 4 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นเตรียมการก่อนผลิต 2) ขั้นการตรวจสอบและการคักรอง 3) ขั้นการผลิตรายการ และ  
4) ขั้นหลังการผลิต   

จากแนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอรายการข่าวที่สอดคล้องกัน ทําให้เห็นว่าผู้ผลิตรายการข่าว
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ รวดเร็ว และถูกต้อง พิถีพิถันในการทํางานของทีมงานทุกด้านเร่ิม 
ต้ังแต่การเตรียมการก่อนการผลิตไปสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองที่ต้องรอบคอบ และให้
ความสําคัญทีสุ่ดก่อนจะไปสู่ขั้นผลิตรายการ และหลังการผลิตเพ่ือให้ได้รายการออกมามีคุณภาพ 
และมีประโยชน์สนองต่อความต้องการของผู้ชม เน่ืองจากการนําเสนอรายการข่าวนั้นเป็นลักษณะ 
ของการรายงานเรื่องราวข้อเท็จจริงทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเพราะข้อมูล 
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ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญในการนําเสนอรายการข่าว ทีมงานผลิตรายการจึงต้องพิจารณาโดยการนําเสนอ
ตามเรื่องราวที่เป็นจริงอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วย เน่ืองจากการสร้าง
จิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้จรรยาบรรณสื่อมวลชนที่เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารคํานึงถึง 
เป็นที่สุด เพราะหากสามารถทําให้บุคคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ความน่าเช่ือถือในฐานะผู้นําเสนอข่าวสาร  
ก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พร้อมทั้งสามารเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนได้ในเวลาเดียวกัน  
 5.2.4 วิธีการคัดกรองข่าวปลอม 
 จากการศึกษาวิธีการคัดกรองข่าวปลอมของกองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
ทําให้พบว่า หน้าที่ของสื่อมวลชนไม่เพียงแต่เลือกสรรเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มานําเสนอแต่ยัง
ต้องทําหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสาร ซึ่งก็คือผู้คัดกรองข่าวสาร ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก่อนที่จะนําเสนอไปสู่ผู้ชม ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยค้นพบวิธีการคัดกรองข่าวปลอม
ของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินเน้ือหาเพ่ือต้ังข้อสังเกตเบื้องต้น 
2) ตรวจสอบหาต้นตอแหล่งที่มาของข่าว 3) ตรวจสอบแหลง่ข้อมูลประกอบ และ 4) สอบถาม
หน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญโดยตรง โดยในแต่ละข้ันจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่าง
เข้มงวดในทุกข้ันตอนก่อนการนําเสนอข้อมูลในรายการข่าว ถึงแม้ว่าความรวดเร็วในการรายงานข่าว
ทางออนไลน์จะช่วยทําให้ผู้อ่านรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือข่าวบางส่วน
ไม่ได้รับการคัดกรองคุณภาพและความถูกต้อง เน่ืองจากเป็นสื่อที่เปิดกว้างและไม่ได้ถูกจํากัดข่าว 
ในการนําเสนอจากสื่อมวลชนกระแสหลกัอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอ
รายการข่าวที่บุคลากรจะต้องมีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การทํางาน 
ก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบมากย่ิงขึ้นเพ่ือ 
ความน่าเช่ือถือในฐานะผู้นําเสนอข่าวสารและก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พร้อมทั้ง 
สามารถเป็นทีพ่ึ่งให้กับประชาชนได้ในเวลาเดียวกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับผู้เฝ้า 
ประตูสาร (Gatekeeper) ทีท่ําหน้าที่คัดกรองข่าวสารก่อนที่นําเสนอไปสู่ผู้ชม 
 ดังน้ัน กองบรรณาธิการข่าวของสื่อจึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม มีวิจารณญาณ
แยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม มทีักษะในการวิเคราะห์และตรวจสอบ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
รู้จักประเมินและเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ว่าข่าวน้ันน่าเช่ือถือหรือไม่ รู้ว่าข่าวน้ันเขียน
ขึ้นด้วยจุดประสงค์อะไร รู้จักการแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็นและการช้ีนําของผู้สร้าง
ข่าวปลอม ไม่ใช้อคติในการรับข่าวสาร เพ่ือได้ไม่ตกเป็นเหย่ือของผู้ไม่หวังดีก่อนการนําเสนอข่าว
ออกไปให้ประชาชนรับรู้ ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณส่ือมวลชนที่ 
พึงมีพึงปฏิบัติ  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะจากการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัย
ไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
   5.3.1.1 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่า รูปแบบของข่าวปลอมมีทั้งหมด 7 รปูแบบ 
ดังน้ัน บุคลากรของกองบรรณาธิการจึงควรที่จะระมัดระวังข่าวข่าวปลอมทั้ง 7 รูปแบบเป็นพิเศษ  
เมื่อพบเจอข่าวลักษณะแบบนี้ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วน 
   5.3.1.2 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบและการคัดกรอง 
อยู่ระหว่างขั้นเตรียมการก่อนผลิตไปสู่ขั้นการผลิตรายการซึ่งเป็นขั้นที่สําคัญมากทีสุ่ด ดังน้ัน
กระบวนการคัดกรองควรคํานึงถึงข้ันตอนเตรียมการก่อนผลิตไปสู่ขั้นการผลิตเป็นพิเศษเน่ืองจาก 
เป็นขั้นตอนที่พบข่าวปลอมมากที่สุดแต่ทั้งน้ีควรพิจารณาตรวจสอบและให้ความสําคญักับทุกข้ันตอน
เพ่ือป้องการความผิดพลาด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ศึกษากระบวนการนําเสนอข่าวและการคัดกรอง 
ข่าวปลอมของรายการข่าว แต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงกระบวนการผลิตข่าวให้มคีวามน่าสนใจ ดังน้ัน ผู้วิจัย
ครั้งต่อไปจึงควรต่อยอดในการศึกษาวิจัยถึงกลยุทธ์การนําเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจอีกแง่หน่ึงด้วย 
   5.3.2.2 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่าข่าวปลอมมีหลากหลายรูปแบบและง่ายต่อ 
การหลงเช่ือข่าวปลอมโดยที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลรอบด้าน ดังน้ัน ผู้วิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจัย
เก่ียวกับกระบวนการรู้เท่าทันข่าวปลอมหรือกระบวนการช้ีแจงข้อเท็จจริงที่จะทําให้ผูร้ับชมมี
วิจารณญาณในการรู้เท่าทันข่าวปลอมมากขึ้น 
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แนวคําถามการสัมภาษณเ์ชงิลึก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคําถามหลกั คําถามซัก (Probe) 
1) เพ่ือศึกษาความหมาย 
   ของคําว่า ขา่วปลอม  
   ในมุมมองของ 
   กองบรรณาธิการ 
   ข่าวช่อง 7HD 

1.1) ข่าวปลอม ในมุมมองของ 
      ช่อง 7HD เป็นอย่างไร 
1.2) หากนึกถึงข่าวปลอม  
      ท่านนึกถึงอะไร 

1.1.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า 
        ข่าวปลอมมีลักษณะอย่างไร
1.1.2) ท่านคิดว่าข่าวปลอม 
        เกิดข้ึนมาได้อย่างไร 
1.1.3) แหล่งที่มาของข่าวปลอม 
        มาจากที่ใด 

2) เพ่ือศึกษารปูแบบ 2.1) จากประสบการณ์ 
      การทํางานของท่าน  
     ท่านสังเกตเห็นว่า 
      รูปแบบขา่วปลอม 
      มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง  
     และลักษณะแต่ละ 
      รูปแบบเป็นอย่างไร 
2.2) ท่านมีวิธีแก้ปัญหาหรือ 
      รับมือกับข่าวปลอมใน 
      รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างไร 

2.1.1) ท่านมีวิธีการจําแนก 
        ประเภทข่าวปลอมอย่างไร 
2.1.2) ข ่าวปลอมร ูปแบบไหน 
        ท ี่ท่านพบมากที่สุด 
 
 
 
2.2.1) สาเหตุของการเกิด 
        ข่าวปลอมแต่ละรูปแบบ 
        มาจากอะไรบ้าง 

   ของข่าวปลอม 
 
 
 
 
 
 

3) เพ่ือศึกษากระบวนการ 
   นําเสนอข่าวของ 
   รายการข่าวช่อง 7HD 

3.1) กระบวนการผลิตรายการ 
      ข่าวของช่อง 7HD  
      เป็นอย่างไร 
3.2) วิธีการทําให้ข่าวมีความ 
      น่าสนใจต้องทําอย่างไร 

3.1.1) ช่วยเล่าขั้นตอนที่กว่าจะ 
        มาเป็นข่าวแต่ละตัวให้ฟัง 
        หน่อย 
3.2.1) วิธีการควบคุมดูแล 
         ความถูกต ้ องในแต ่ ละ 
       ขั้นตอนต ้ องทำอย่างไร 
3.2.2) ขั้นตอนก่อนการนําเสนอ 
        ข่าวขั้นตอนใดสําคัญที่สุด  
        และขั้นตอนใดที่ต้อง    
        ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 

 
  
  
  
  

(ตารางมีต่อ) 
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แนวคําถามการสัมภาษณเ์ชงิลึก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคําถามหลกั คําถามซัก (Probe) 
4) เพ่ือศึกษาวิธีการ 
   คัดกรองข่าวปลอม 
   ของกอง 
   บรรณาธิการข่าว  
   ช่อง 7HD 

4.1) ช่อง 7HD มีขั้นตอนใน 
      การคัดกรองข่าวปลอม 
      อย่างไรบ้าง  
 
 
 
4.2) จากประสบการณ์การทาํ  
      รายการข่าวของท่าน  
      ท่านมีวิธีคัดกรอง 
      ข่าวปลอมอย่างไร 
4.3) หากพบว่าพนักงานของ 
      ช่อง 7HD มีการทํางาน 
      ผิดพลาด โดยนําข่าวปลอม
      มานําเสนอ มีวิธีการหรือ 
      กระบวนการดําเนินการต่อ 
      อย่างไร 

4.1.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม 
        ครับว่ามีการแบ่งหน้าที่ 
        การทํางานอย่างไรบ้าง 
4.1.2) ช่อง 7HD ใหค้วามสาํคัญกับ 
        การคัดกรองข่าวปลอมใน 
        ระดับใด  
4.2.1) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม 
        ครับว่ามีวิธีการสังเกตหรือ 
        คัดกรองข่าวปลอมอย่างไร 
 
4.3.1) หลังจากนําเสนอหรือ 
        เผยแพรข่่าวเรียบร้อยแล้ว 
        ต้องทําอย่างไรต่อบ้าง 
4.3.2) ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม 
        ครับว่าเคยมีการผิดพลาด 
        ที่นําข่าวปลอมมานําเสนอ 
        ในรายการไหมครับ 
4.3.3) ช่อง 7HD มีบทลงโทษ 
        อย่างไรบ้างกับการไม่ 
        คัดกรองข่าวปลอม 
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    ข้อมูลผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 
 

ประเภท คนที ่ นามสมมติ ตําแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูง 1 นายโอฬาร ผู้จัดการฝ่ายขา่ว 
บรรณาธิการ 2 นางพรรณณา บรรณาธิการข่าวสังคม 

3 นางมารวย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 
4 นางสาวพรสวรรค์ บรรณาธิการข่าวการเมือง 
5 นายองอาจ บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม

ผู้สื่อข่าว 6 นายธารา ผู้สื่อข่าวสังคม 
7 นางสาวพิจิตรา ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
8 นายกล้าหาญ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม 
9 นางสาวกิจจา ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ตั้งอยู่เลขที่  9/1 หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธาน ี 12120  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงท าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1. ผูอ้นุญาตให้ใช้สิทธขิอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ ์
หัวข้อ กระบวนการน าเสนอข่าวและการคัดกรองข่าวปลอมของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(ต่อไปนี้เรียกว่า  “สารนิพนธ์”) 
 
ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทน
และไม่มีก าหนดระยะเวลา ในการน าสารนิพนธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการท าซ้ า ดัดแปลง 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน ให้ประโยชน์ ในสารนิพนธ์แก่ผู้อื่น  อนุญาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิโดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ได้  ไม่ว่าท้ังหมดหรือเพียงบางส่วน หรือ
การกระท าอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกัน 
          ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสารนิพนธ์ ของผู้
อนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดไป โดยข้าพเจ้าในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิท าการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ 
 
 
 






