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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ในยุคของสังคมข้อมูลข่าวสารคนในสังคมให้ความสําคัญและอาศัยข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต โดยการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจาก 
สื่อด้ังเดิมและสื่อใหมท่ี่มีอยู่จาํนวนมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์  
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ใหม่ เช่น ยูทปู เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ สื่อจึงถือว่า 
มีบทบาทสําคญัเป็นตัวกลางในการส่งข้อมลูข่าวสารจากแหล่งสารไปยังผู้รับสารโดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทําให้คนทั่วโลกสามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาเดียวกัน  
 อย่างไรก็ตาม การเปิดรับข่าวสารจากสื่อในยุคหลอมรวมสือ่ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรบั 
ได้หลากหลายช่องทางแต่สื่อที่ประชาชนยังเปิดรับมากที่สุดก็ยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ โดยจากการสํารวจ
พบว่า การรับชมผ่านทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับการ
รับชมผ่านดาวเทียมและเคเบิลที่ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 14 (สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560) และความนิยมโดยรวมของ
การเปิดรับก็ยังไม่ตกลง ทั้งน้ี ปัจจัยสําคญัน่าจะเป็นผลมาจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วประเทศ รวมถึงจาํนวนและคุณภาพของรายการ ประกอบกับ
ความคมชัดในการรับชมผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินรวมกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรม 
การรับชมช่องรายการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป 
 จากการสํารวจของสํานักงาน กสทช. ภายหลังการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ต้ังแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 พบว่า ยอดผู้รับชมทีวี
ดิจิตอลช่องใหม่ 25 ช่อง พุ่งสูงข้ึนจากเดิมเมื่อตอนเริ่มต้นออกอากาศเดือนเมษายน 2557 ที่มผีู้ชม
เพียงร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 24 ในเดือนมกราคม 2558 คิดเป็นยอดผู้รับชมช่องทีวีดิจิตอลใหม่
ประมาณ 14.5 ล้านคน (“สํานักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดดิจิตอลทีวี”, 2561) และสิ่งหนึ่ง 
ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทาํให้โทรทัศน์ได้รับความสนใจจากผู้ชม คือ “ข่าว”  
 ข่าวถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของทุกคนในสังคม ในแต่ละวันมีข่าวสารเกิดขึ้นมากจากทั่วทุกที่
ตามสถานการณ์ความเป็นไปของสังคม และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านการผลิตทําให้รายการ
ข่าวทางโทรทัศน์สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ชมได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแมน่ยําขึ้น แต่
เน่ืองจากมีปัจจัยทางกฏหมาย สังคม และการเมืองทําให้ข่าวที่นําเสนอมักจะไม่มีความแตกต่างกัน  
ทั้งในเรื่องของประเด็นเน้ือหา และรายละเอียด แต่จะแตกต่างกันที่รูปแบบในการนําเสนอของแต่ละ 
รายการข่าว  
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 รายการข่าวโทรทัศน์เป็นรายการที่นําเสนอเหตุการณ์ เร่ืองราว ข้อเท็จจรงิ หรือข้อคิดเห็น  
ที่น่าสนใจ มีความสดใหม่ มผีลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ ่หรือมีองค์ประกอบข่าวอ่ืน ๆ ใช้วิธีการ
นําเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอ่านคําบรรยายข่าวประกอบภาพ โดยผู้ประกาศข่าว  
การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ์ โดยผู้สือ่ข่าว หรือผู้รายงานข่าว ในสถานที่จริง หรอืลักษณะ 
อ่ืน ๆ เมื่อคนในสังคมมีความต้องการบริโภคข่าวสารเพ่ิมสูงมากขึ้น ปรมิาณในการนําเสนอข่าวมากข้ึน
ตาม ซึ่งเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของการรายงานข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ที่เพ่ิมขึ้น มีบาง
สถานีที่ประกาศตนเป็นสถานีข่าว 24 ช่ัวโมง รวมท้ังช่ัวโมงข่าวของหลายสถานีก็ถูกบรรจุให้อยู่ใน 
ช่วงไพรม์ไทม์และมีอัตราค่าขายโฆษณาในระดับสูงอีกด้วย (“คนไทยต่าง ‘วัย’ บริโภคข่าว”, 2556) 
 ในสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ที่หลากหลายเกิดขึ้นจํานวนมากและมีผลกระทบที่สัมพันธ์ต่อ
ชีวิตประชาชน ทําให้การนําเสนอข่าวผ่านทางโทรทัศน์กลายเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อคนในสังคม 
และเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องการที่จะรับรู้ เพ่ือทําให้ทราบถึงเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งความเคลื่อนไหวของโลกไปจนถึงเหตุการณ์
ในประเทศทีใ่กล้ตัว เพ่ือนําข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ทั้งหมดมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคน 
สําหรับการเตรียมการให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะบางข่าวก็เป็น
เรื่องราวที่อาจส่งผลกระทบกับตัวเองหรือเป็นข่าวใกล้ตัวจนต้องมีการติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้ทัน
ต่อการรับรู้ (กุญชลีย์ สวนคลา้ย, 2556) โดยเฉพาะในยุคหลอมรวมสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
อย่างอิสระ และสามารถเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีการปิดกั้นข้อเท็จจริงหรือความจริง
ในเหตุการณ์ และมีความรวดเร็วในการนําพาข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นจํานวนมาก  
เน้ือหาหรือสิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่นําเสนออกมานั้นก็จะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ทีม่ีความสอดคล้องกับ
ประชาชนในสังคม เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และข่าวบันเทิง ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาชนจํานวนมาก (“บทบาทส่ือกับการเปลี่ยนแปลงโลก”, 2558) 
 อย่างไรก็ตาม สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network Media) เป็น
แหล่งข่าวอีกแหล่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารแบบไร้พรมแดน เช่น สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายเทียบเท่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว กระแสการสื่อสารไรพ้รมแดนผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีได้แพร่หลาย โดยเพ่ิม
ลักษณะเด่นของการส่ือสารให้สามารถสื่อสารด้วยการรับ–ส่ง และการเผยแพร่ทั้งภาพ ข้อความเสียง 
และสื่อมลัติมีเดียอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกและมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย (Fodemen & Monroe, 2009) 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผูใ้ช้อุปกรณ์เหล่าน้ี ซึ่งได้ช่ือว่า “สื่อใหม่” มีทางเลือกใน 
การเสพข่าวสารหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต พ้ืนที่ของ 
สื่ออินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหส้ื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อที่มีฐานผู้ใช้จํานวนมากสามารถ 
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ส่งต่อข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการสื่อสารสองทางได้อย่างรวดเร็วและเปิดกว้าง  
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีน้ีสามารถทําลายเสน้แบ่งของบริบททางพื้นที่และเวลาลงได้  
อีกทั้งในยุค “การหลอมรวมสื่อ” (Media Convergence) (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2549) ที่สื่อใหม ่
มีพัฒนาการไปถึงระดับที่สามารถรวมหน้าที่การทํางานในการสื่อสารต่าง ๆ ไว้ในอุปกรณ์เดียวกัน 
อุปกรณ์สื่อสารหน่ึง ๆ สามารถทําการสื่อสารได้มากกว่าหน่ึงหน้าที่ และบรรจุสาระเน้ือหา 
(Contents) ได้มากกว่าหน่ึงประเภท เช่น ผู้บริโภคสามารถดูรายงานข่าวโทรทัศน์ได้จากสมาร์ทโฟน 
และส่งอีเมล์ไปหาเพ่ือนที่เดินทางไปต่างประเทศได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น การหลอมรวมเข้าด้วยกัน
ของสื่อจึงส่งผลให้การแบ่งแยกประเภทของสื่อใหม่ในปัจจุบันทําได้ยากย่ิงข้ึน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ง่ายดายส่งผลให้สื่อด้ังเดิมต้องปรับตัวเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค    
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามบีทบาทมากใน 
หลาย ๆ วงการ ทั้งวงการบันเทิง วงการศิลปะ การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงวงการข่าว ดังข้อมูลสถิติ
ที่บอกว่า นักข่าวสหรัฐอเมริกาจํานวนมากใช้สื่อประเภท Facebook, LinkedIn, Twitter และ Blog 
ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นหน่ึงในสื่อใหมท่ีท่ําให้คนมีช่องทางการ
สื่อสารของตัวเอง เร่ืองบางเรื่องถ้าคิดตามคุณค่าข่าวของสื่ออาจดูเป็นเร่ืองเล็กแต่สําหรบัคนบนโลก
ออนไลน์กลับเป็นเรื่องใหญ่ทีต้่องให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี ประเด็นที่สื่อ
คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหล่าน้ีถูกแชร์กันอย่างต่อเน่ืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้กระทั่งการ 
แพร่ภาพเหตุการณ์สด ๆ (Live) ในขณะเกิดเหตุทําให้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมได้และเมื่อเป็น
กระแสสังคมคนในสังคมให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเรื่องดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นน้ีสื่อหลักอย่าง
โทรทัศน์ก็ได้หยิบมานําเสนอเป็นข่าวเช่นกัน เน่ืองจากเหตุการณ์น้ันเป็นกระแสที่คนกําลังให้ความ
สนใจ ซึ่งเร่ืองดังกล่าวสามารถดึงดูดให้ผู้ชมหันมาสนใจข่าวในช่องของตัวเองมากข้ึน หรือเป็นการ
เรียกเรทต้ิงให้คนหันมาสนใจช่องโทรทัศน์ของตัวเองมากขึ้น เช่น กรณีทีม่ีผู้เผยแพรค่ลปิวิดีโอผ่าน
สังคมออนไลน์คดีที่รถเบนซ์สดํีา รุ่นซีแอลเค ทะเบียน ษง 3333 กรุงเทพมหานคร พุ่งชนท้ายรถยนต์
เก๋ง ย่ีห้อฟอร์ด รุ่นเฟียสต้า จนไฟลุกท่วมเป็นเหตุให้ 2 นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิตที่ ถ.พหลโยธิน 
กม.533 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2559 พร้อมกับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารย์ถึงการทํางานที่ล่าช้าและความไม่โปร่งใสของตํารวจ ส่งผลให้ตํารวจระดับสูงต้อง
ลงมากํากับคดีน้ีด้วยตัวเอง เพ่ือให้สังคมเกิดความกระจ่าง ซึ่งสื่อทุกสํานักข่าวก็ได้หยิบประเด็นน้ีมา
นําเสนอจนกลายเป็นเรื่องทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ เพียงช่ัวข้ามคืน  
 การนําเสนอข่าวเหตุการณ์ซึ่งหน้าของประชาชนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  
(“โซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์ป่วนสังคม”, 2561) ซึ่งหลาย ๆ เหตุการณ์ผู้บันทึกและเผยแพร่
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เหตุการณ์ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดต้ังแต่ต้นเหตุการณ์ หรือบางคนอาจมีเจตนาในการบันทึกและเผยแพร่
เหตุการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามอคติของตนเอง ทําให้เกิดปัญหาว่าข้อมูล
ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้รับผ่านสังคมออนไลน์น้ันเป็นจริงหรือเท็จ 
 ดังน้ัน การบริโภคข่าวสารหรือการแชร์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์จึงต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเน่ืองจากสังคมออนไลน์ยังมีการปล่อยข่าวลือได้มาก โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจรรยาบรรณสื่อจําเป็นต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว รวมถึงต้อง
ตรวจสอบความจริงจากการหาแหล่งข่าว หาผลกระทบ หาความเก่ียวข้อง เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเคร่ืองมือ
ของผู้เผยแพรข่่าวและเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายได้เพราะข้อมูลบนโลกออนไลน์ถ้าไม่มกีารตรวจสอบ
และให้ข้อมูลทีถู่กต้องอาจเป็นผลเสียได้ ซึ่งในเร่ืองนี้คุณเทพชัย หย่อง ได้กล่าวถึงการเลือกคลิปใน
สังคมออนไลน์เพ่ือนําออกสู่รายการโทรทัศน์ว่าจะต้องคํานึงถึงประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรืออยู่ในความสนใจของสาธารณะ ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันและวิจารณญาณมากเป็นพิเศษเพราะ 
อาจมีบางคนเจตนาจปล่อยคลิปวิดีโอข่าวเพ่ือเป็นการสร้างสถานการณ์หรอืหวังผลประโยชน์ให้เกิด
ความเข้าใจผิด โทรทัศน์จึงควรเลือกข่าวหรือนําเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังโดยใช้หลักการ
สื่อมวลชน และท่ีสําคัญต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนําเสนอ (เทพชัย หย่อง, การสือ่สารส่วนบุคคล, 
20 ธันวาคม 2558) 
 ในเมื่อสถานการณ์ด้านการนําเสนอข่าวเปลี่ยนไปจากอดีตที่สื่อโทรทัศน์มบีทบาทสําคัญ
อย่างมาก ในด้านการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ความเป็นตัวกลางการคัดเลือกเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในสังคม (Gatekeeper) ความเป็นผู้นําทางความคิดของสงัคม (Opinion Leader)  
ตามทฤษฎีผู้ปิดและเปิดประตูสาร (Gatekeeper Theory) ซึ่งสื่อมีหน้าทีเ่ลือกสรร ตกแต่งเร่ืองราว 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ก่อนที่จะเสนอไปยังผู้รับสาร ดังที่ McCombs (2004) เสนอว่า  
การกําหนดวาระข่าวสารถือเป็นบทบาทของสื่อมวลชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวาระประชาชน 
รวมไปถึงทิศทางความเห็นของประชาชนจะเป็นอย่างไร ถูกกําหนดกรอบข่าวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  
อีกทั้งสื่อมวลชนยังสามารถมบีทบาทในการกําหนดความสําคัญในประเด็นด้านต่าง ๆ และยังส่งผล 
ไปถึงการรับรู้ด้านบวกและด้านลบของประชาชนต่อเร่ืองน้ัน ๆ (Shah, Cadinu, Henke, Xin, 
Dastidar & Zhang, 2011 และ พีระ จริโสภณ, 2548, หน้า 186) 
 ปัจจุบันผู้กําหนดวาระข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป สื่อโทรทัศน์ไม่มีอํานาจในการกําหนด
ประเด็นทางสังคมเหมือนเมื่อก่อนคนที่ใช้สังคมออนไลน์กําหนดวาระข่าวสารได้เหมือนกัน เพราะคนที่
ใช้สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลจนกลายเป็นกระแสสงัคม โทรทัศน์จึงต้องหยิบมานําเสนอเป็นข่าว
ตามด้วย การเลือกประเด็นข่าวจากสังคมออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่สําหรบัสื่อหลักที่สนใจนําไปเผยแพร่
ต่อ ผู้สื่อข่าวจึงต้องคิดอย่างรอบคอบในการต้ังคําถาม คิดและต่อยอดประเด็นข่าวจากสังคมออนไลน์ 
ไม่ใช่แค่การคัดลอกคลิปข่าวจากสังคมออนไลน์มาแล้วรายงานทันที โดยไม่มีการตรวจสอบเน้ือหา 
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และที่มาที่ไปของคลิปข่าวน้ัน เพราะอาจกระทบต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจริยธรรม
ของสื่อมวลชน  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงขั้นตอนในการคัดเลือกคลิปข่าวสือ่สังคมออนไลน์ เพ่ือ
นําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทีจ่ะต้องนําเสนอความจริงและข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น การหยิบยกประเด็นคลิปข่าวในสื่อสงัคมออนไลน์มานําเสนอ เพราะเห็นว่าผู้รับสารเกิดความ
ช่ืนชอบ และเป็นที่นิยม จนเกิดการแชร์กันเป็นจํานวนมาก หรือเพ่ือต้องการสร้างกระแสสังคม  
จนอาจลืมมองถึงความถูกต้องของข้อมูล และความเสี่ยงในการละเมิดสทิธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าว
หรือคนในข่าว ซึ่งเป็นอีกหน่ึงประเด็นที่น่าเป็นห่วง เน่ืองจากปริมาณการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้มีการหยิบยกคลิปวิดีโอข่าวมานําเสนอเกินขอบเขตจน
บางคร้ังเกิดการต้ังคําถามถึงเร่ืองจริยธรรมสือ่มวลชน เสรภีาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อวงการสื่อมวลชนด้าน
โทรทัศน์ นักวิชาการด้านสื่อโทรทัศน์และนกัศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงประชาชนที่สนใจในเรื่อง
ดังกล่าว  

 
1.2 คําถามของงานวิจัย 
 1.2.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมส่ือเป็นอย่างไร 
 1.2.2 ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
มีขั้นตอนการคัดเลือกอย่างไร 
 1.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์มีปัจจยัตัวใดบ้าง 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมส่ือ 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์ 

 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกีย่วกับการคัดเลอืกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ 
เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ มุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
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 1.4.1 ศึกษาเฉพาะการคัดเลือกคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์ของช่องข่าว SD และช่องข่าว
บันเทิง HD  
 1.4.2 การวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 สื่อมวลชนสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหามากขึ้น 
 1.5.2 กองบรรณาธิการข่าวนําข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติให้ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ (สถานี) นําเสนอรายการคลิปข่าวโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม และลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในสังคม 
 1.5.3 เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ นักวิชาการด้านสื่อโทรทัศน์ และ
นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงประชาชนที่สนใจ ในการพัฒนารูปแบบวิธีการคัดเลือกคลิปวิดีโอ 
ในสังคมออนไลน์ให้มคีวามน่าสนใจ  
 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 คลิปวิดีโอ หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ที่ผูใ้ช้สมาร์ทโฟนถ่ายบันทึกและ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 
 1.6.2 สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่สถานีโทรทัศน์ข่าว SD และช่อง HD บันเทิงใช้ใน 
การเปิดรับคลิปวิดีโอ 
 1.6.3 รายการข่าว หมายถึง รายการที่มีเน้นข่าวหนักในสถานีข่าว SD และในช่อง HD 
บันเทิง 
 1.6.4 สังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ยูทูปและเฟซบุ๊กที่ผูใ้ช้สมาร์ทโฟนใช้เป็น
ช่องทางเผยแพร่คลิปวิดีโอ  



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์” ได้ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข่าวและประเด็นข่าว 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร (Gatekeeper Theory) 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยที่ผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
 2.6 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข่าวและประเด็นข่าว  
 ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อสังคม 
การเมือง และสาธารณชน ซึง่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการรับรู้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ตัวเองหรือครอบครัว ข่าวจึงมีความสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตของคนในสังคม (Berger, 
1990 อ้างใน วันวิสาข์ จตุรวรรณ, 2556) โดยการนําเสนอข่าวต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชนน้ันจะผ่าน
การคัดเลือกจากกองบรรณาธิการข่าว เน่ืองจากในวันหน่ึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจํานวนมาก แต่เวลา 
ในการนําเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ มีจํากัด ดังน้ัน กองบรรณาธิการข่าวจึงทําการคัดเลือกข่าวที่มีเน้ือหา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมหรือเรียกว่า ข่าวที่มีคุณคา่ข่าว ซึ่งคุณคา่ข่าวน้ันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
เช่น เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งผู้รับสารจําเป็นต้องรับรู้ข้อมูลของเหตุการณ์น้ันได้
ในทันท ีจึงทําให้แต่ละสถานีขา่วต้องมีการรายงานข่าวอย่างเร่งด่วนและตลอดทุกช่วงในแต่ละวัน  
แต่ต้องยอมรับว่าข่าวไม่มีหลักการท่ีแน่นอน เมื่อผู้รับสารเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นแล้วขา่วน้ันก็จะหมด
ความสําคัญไป และในแต่ละวันจะมีข่าวเข้ามาในกองบรรณาธิการเป็นจํานวนมากแต่ด้วยเวลาและ
เน้ือหาอันจํากัดจึงทําให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวได้ไม่หมด ดังน้ัน ผู้ที่ทําการคัดเลือกข่าวที่เหมาะสม 
จะต้องทําหน้าที่อย่างหนักในการคัดเลือกข่าวที่ดีที่สุดและมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาก
ที่สุด ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลอืกข่าวจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบรรณาธิการในการพิจารณาคุณค่า
ข่าว (News Values) ที่มีความเหมาะสมกับการนํามารายงานเป็นข่าว ประกอบด้วย (พิศิษฐ์  
ชวาลาธวัช, 2543, หน้า 15–21) 
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 1) ความสดต่อสมัย (Timeliness) นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการนําเสนอข่าว เพราะผู้อ่าน
มักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ หรือเร่ืองราวที่ทันสมัย ดังคํากลา่วที่ว่า “ข่าว
ต้องสดเหมือนปลา”  
 2) ความใกล้ชิด (Proximity/ Nearness) หมายถึง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 3) ความเด่น (Prominence) หมายถึง เร่ืองเก่ียวกับบุคคลสําคัญที่เป็นทีรู่้จักกัน สถานที่
สําคัญ รวมถึงวัตถุอันล้ําค่า เป็นต้น 
 4) ความแปลกประหลาด (Oddity/ Unusualness) เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ
หรือผิดวิสัยในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหตุการณ์น้ันย่อมก่อให้เกิดความสนใจแก่ผู้รบั
สารและมคีุณค่าทางข่าว 
 5) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวน
มากมักได้รับการพิจารณาที่จะเสนอเป็นข่าวมากกว่า เช่น ผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจ สังคม 
เป็นต้น  
 6) ความขัดแยง้ (Conflict) ความขัดแย้งย่อมเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น 
ความขัดแย้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 7) ความมีเง่ือนงํา (Suspense/ Mystery) บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีเบ้ืองหลังลึกลับ
ซับซ้อน สื่อมวลชนจึงมักให้ความสนใจขุดคุย้และนํามาตีแผ่เสนอเป็นข่าวติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน 
เพราะผู้อ่านให้ความสนใจ  
 8) ปุถุชนสนใจ (Human Interest) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์  
ส่วนใหญม่ักเป็นข่าวอาชญากรรมที่ผู้อ่านสนใจอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง   
 9) เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มักให้ความสนใจเกี่ยวกบัเพศ ทั้งเพศเดียวกันและต่าง
เพศ รวมถึงความผิดปกติทางเพศ  
 10) ความขบขนั (Amusement) เร่ืองราวขบขันหรือเหตุการณ์ที่ทําใหผู้ร้ับสารเกิดอารมณ์
ผ่อนคลาย มักเป็นที่ช่ืนชอบและได้รับความสนใจเสมอ 
 11) ความเปลีย่นแปลง (Change) สังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในทางที่ดีหรือ 
ไม่ดี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 12) ความก้าวหน้า (Progress) เกิดขึ้นจากการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 นอกจากการนําเสนอข่าวสารให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นแล้ว สื่อมวลชนยังควรมีการคิดและการจับประเด็นข่าวเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจทีชั่ดเจนและ 
ความน่าสนใจให้ผู้รับข่าวสารเกิดความต้องการในการรับรู้และค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ที ่
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เกิดมากขึ้นโดยการคิดและจับประเด็นข่าวแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ 
ประเด็นข่าวจากสมมติฐาน และประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ และอังธิดา 
ลิมป์ปัทมปาณ,ี 2547, หน้า 215–222 อ้างใน วันวิสาข์ จตุรวรรณ, 2556) 
 1) การคิดประเด็นข่าวจากเหตุการณ์โดยอาศัยองค์ประกอบของข่าว โดยส่วนใหญ่จะใช้
องค์ประกอบข่าวหลัก ดังน้ี  
   1.1) ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ สถานีวิทยุและสถานีวิทยุโทรทัศน์จึงต้องติดต้ัง
อุปกรณ์เพ่ือถ่ายทอด เหตุการณ์สดให้ผู้ชมหรือผู้ฟังได้รับทราบทันทีพรอ้มกันทั่วโลก ซึ่งสํานักข่าว 
แต่ละแห่งต่างช่วงชิงการนําเสนอข่าวก่อนคู่แข่งขัน เพราะจะได้รับความเช่ือถือจากผู้รับสาร 
   1.2) ผลกระทบ อาจเป็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่มีผลต่อความรู้สึก 
ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูค้นหรือสาธารณชนในวงกว้าง โดยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้ เพราะมี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   1.3) ความโดดเด่น ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้พิจารณาคุณค่าข่าวที่ 
ควรแก่การเป็นประเด็นข่าว เพ่ือนําสู่สาธารณชน 
   1.4) ความใกลชิ้ด ผู้รับสารจะให้ความสนใจกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ผู้รับสารให้ความ
สนใจกับเหตุการณ์ระเบิดในโรงแรมแห่งหน่ึง ซึ่งเคยไปใช้บริการเมื่อเดือนที่แล้ว หรือขา่วเก่ียวกับ 
การประสบอุบัติเหตุของญาติพ่ีน้องมิตรสหาย ข่าวนักศึกษาในสถาบันเดียวกับผู้รับสารขายบริการ 
ทางเพศหรือยกพวกไปตีกับสถาบันอ่ืน เป็นต้น 
 2) ประเด็นข่าวจากสมมติฐาน การต้ังประเด็นข่าวจากสมมติฐานของผู้สือ่ข่าวจะเกิดขึ้นจาก
ของตัวผู้สื่อข่าวเอง ที่จะเข้าใจภาพกว้างของโครงสร้างทางสังคมและเชิงลึกในแต่ละสาขา จึงสามารถ
มองเห็นแง่มุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ เป็นการคาดคะเนเพ่ือนําไปสู่การค้นหาข้อมูล
หลักฐานหรือการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมในแง่มุมต่าง ๆ มากกว่าการรายงานข่าวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น
เท่าน้ัน หรือที่เรียกว่า การรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Investigative Reporting) ซึ่งมีระดับความยาก
ง่ายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ และประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 
ความรู้เท่าทันของผู้สื่อข่าว 
 3) ประเด็นข่าวจากสภาพท่ัวไป การต้ังประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป ต้องอาศัยการสังเกต
ของผู้สื่อข่าวและไม่ละเลยต่อเบาะแสข่าว รวมทั้งการมีความคิดสร้างสรรค์ที่มองหาแง่มุมต่างจากผู้อ่ืน
ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น 
 ดังน้ัน ผู้สื่อข่าวในฐานะผู้เฝ้าประตูข่าวสารจึงถือเป็นตัวกลางสําคัญในการเลือกสรรแง่มุม
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในการคัดสรรประเด็นข่าว ผู้สื่อข่าวจึงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเร่ืองราวในสังคมท้ังในเชิงกว้าง ซึ่งเมื่อรู้โครงสร้างและ
รายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดี ย่อมทําให้มองเห็นว่าสิ่งใดผิดปกติไปจากที่ควรเป็น และสิ่งผิดปกติ 
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จากบรรทัดฐานสังคมเหล่าน้ันมักเป็นประเด็นข่าว  
 2) ความคิดสรา้งสรรค์ ผู้สื่อขา่วหรือบรรณาธิการควรมีมุมมองแตกต่างจากผู้อ่ืน และคดิ
ทบทวนคิดในแง่มุมใหม่หรือเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ รูจ้ักสังเกตสถานการณ์ มองเรื่องราวอย่าง
รอบด้าน มีเหตุมีผล ทําให้พิจารณาเห็นว่า ยังมีแง่มุมอ่ืนของเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้นําเสนออีกมาก  
ซึ่งหมายถึง การรับรู้ข่าวสูง (Sense of News) หรือการมจีมูกข่าว (Nose for News) ไวต่อการรู้ว่า
เป็นประเด็นข่าว รวมถึงต้องมองมุมกลับ เพราะประเด็นข่าวที่แตกต่างจะสามารถเพ่ิมคุณค่าข่าวให้ 
คนในสังคมตระหนักถึงสิ่งน้ัน ๆ ได้ 
 3) ความเป็นนักวิชาชีพ ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการจะได้รับการฝึกฝนการคิดและทักษะเชิง
วิชาชีพ รวมถึงการรู้สํานึกในอาชีพที่ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และความรับผดิชอบต่อสังคม ทําให้มคีวามสามารถในการจับประเด็นข่าวในมุมมองของตัวเอง  
ซึ่งต้องอยู่บนจิตสํานึกทางวิชาชีพ ควรคิดเสมอว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อประชาชน 
โดยถ้าเรื่องใดเป็นภัยต่อประชาชน จะต้องนําเสนอก่อนจะเกิดความเสียหาย 
 4) ความสนใจในตัวผู้สื่อข่าวมีหน้าที่รักษา ประตูข่าวสาร คัดเลือกข่าว ซึง่แต่ละคนมีความ
สนใจพิเศษเฉพาะตัว พิจารณาได้ 2 กรณี คือ ความสนใจภายใน เช่น ความประทับใจหรือพึงพอใจ 
บุคลิกภาพและความสนใจจากภายนอก เช่น เหตุการณ์มคีวามไม่โปร่งใส มีเง่ือนงํา หรือมีความ
ผิดปกติ โดยทั้ง 2 กรณีถือเป็นปัจจัยสําคัญในการจับประเด็นข่าว 
 จากแนวคิดเรื่องเก่ียวกับข่าวและประเด็นข่าวที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การนําเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชนจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายด้านได้แก่ คุณค่าข่าว คุณสมบัติของข่าว ซึ่งนอกจากจะ
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคัดเลอืกเหตุการณ์ที่มีเน้ือหาน่าสนใจมานําเสนอ
เป็นข่าวแล้วสื่อมวลชนยังต้องคํานึงถึงการจับประเด็นข่าว เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ ชัดเจน ตรงประเด็น 
ชวนให้ติดตาม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีต้องเกิดขึ้นจากคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ผู้สื่อข่าวควรมี โดยสิ่งที่สาํคัญที่สุดใน
การนําเสนอข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้คือ ความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ความถูกต้องแม่นยํา 
ของข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สื่อข่าวแม้ว่าจะขัดกับ
ความรู้สึกของตัวเอง เน่ืองจากกรอบแนวคิดและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนทําให้ผูส้ื่อข่าวต้อง
รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาซึ่งอาจจะมีข้อเท็จจริงจากหลายแง่มุม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
อย่างรอบด้าน แต่ทุกอย่างต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง เพราะ “ข่าว” คือ การรายงาน
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม ดังน้ัน หน้าที่ของสือ่มวลชน
นอกจากการนําเสนอข่าวแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม น่ันคือ การนําเสนอแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์ ซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มทีผ่ลิตรายการข่าว เช่น “รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี”  
เน้นที่รายการข่าวแบบชาวบ้าน เป็นข่าวที่เข้าใจง่าย และเป็นข่าวที่ชาวบ้านควรรู้ หรือจาํเป็นต้องรู้ 
เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ กฬีา และสังคมถือเป็นเรื่องที่ 
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สําคัญ (กุญชลย์ี สวนคล้าย, 2556) 
 นอกจากน้ี ผู้สือ่ข่าวโทรทัศน์ทุกคนได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและ 
การทํางาน โดยพบว่า ร้อยละ 98 นําข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการรายงานข่าว  
แต่จะตรวจสอบก่อน หากไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ก็จะไม่รายงาน แต่อีกเกือบคร่ึงกลับนําไปใช้
ทันทีโดยอ้างอิงว่ามาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ธัญญธร สารสทิธ์ิ, 2556) 
 จากแนวคิดเก่ียวกับข่าวและประเด็นข่าวและผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
การคัดเลือกข่าวและประเด็นข่าวที่น่าสนใจเพ่ือนําเสนอเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ให้ประชาชนรับรู้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ซึ่งปัจจุบันการรับข้อมูลหรือรับทราบเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของสื่อมวลชนมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เน่ืองจากมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งปันและส่งต่อ
ข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากต่อการทํางานของผู้สื่อข่าวหรือ
บรรณาธิการ แต่อย่างไรก็ตาม ผูส้ื่อข่าวก็ยังคงต้องยึดหลักการนําเสนอข่าวตามคุณค่าข่าวและ
คุณสมบัติของข่าวที่ดี ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดเก่ียวกับข่าวและประเด็นข่าวมาใช้เป็นกรอบในการศึกษา
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคลิปข่าวในสังคมออนไลน์ที่มีความน่าสนใจ และ
เหมาะสม เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) 
 ทฤษฎีน้ีในยุคแรกมีความเช่ือว่า สื่อมีพลังอันมหาศาล (ค.ศ. 1920–1960) ดังเช่น ทฤษฎี
กระสุนปืน (Magic Bullet Theory) ที่เช่ือว่าสื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 
2543) โดยทฤษฎีการกําหนดวาระข่าวสารได้อธิบายถึงผลของสื่อมวลชนที่มีต่อความคิด ความเข้าใจ 
(Cognition) ของผู้รับสาร ซึ่ง แมคคอมบ์ส และ ชอว์ (McCombs & Shaw, 1972) นักวิจัยชาว
อเมริกัน จากมหาวิทยาลัยแคโรไลน่า (University of North Carolina) ผู้เผยแพรส่มมติฐานว่าด้วย
หน้าที่ในการกําหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชน (The Agenda–setting Function of Mass 
Media) ในวารสาร Public Opinion Quarterly มีสาระสําคัญว่า สื่อมวลชนนอกจากการทําหน้าที่
คัดเลือกข้อมูลข่าวสารแล้วจะต้องคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอข่าว ส่วนผลจะเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบวาระข่าวสาร ซึ่ง แมคคอมบ์ส และ ชอว์ (McCombs & Shaw, 1972)  
ผู้เผยแพร่ทฤษฎีน้ีได้กล่าวว่า ผู้รับสารต้องเรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ จาก 
การที่สื่อมวลชนเน้นเอาไว้ นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ทั้งน้ี การท่ีสื่อมวลชน 
เอาใจใส่ต่อประเด็นปัญหาบางอย่างและละเลยปัญหาอ่ืน ๆ ย่อมมีผลต่อการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ของประชาชน ซึ่งการจัดวาระของข่าวสารขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังน้ี 
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 1) ความสําคัญของเหตุการณ์ คุณค่าของข่าวสาร หรือตัวสาร  
 2) อายุของข่าวในการจัดวาระสารนับต้ังแต่เกิดเหตุการณ์น้ัน  
 3) จํานวนผู้รับสารที่ติดตามข่าวจากการจัดวาระข่าวสาร ซึง่เป็นประสิทธิผลของการจัด
วาระข่าวสาร (Dearing & Rogers, 1996) 
 นอกจากน้ี แดร่ิง และ โรเจอร์ส (Dearing & Rogers, 1996) ได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ใน
การกําหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ว่า กระบวนการกําหนดวาระข่าวสารสื่อมวลชนจะต้อง 
หยิบยกประเด็นที่เห็นว่ามีความสําคัญและมีคุณค่าของความเป็นข่าวสูงและเป็นประเด็นของข่าว 
ในวันน้ันได้ ซึ่งกระบวนการกําหนดวาระข่าวสารในแต่ละวันจะถูกกําหนดขึ้นจาก 3 ส่วน ดังน้ี  
 1) ประเด็นที่สือ่มวลชนนําเสนอ (Media Agenda) กล่าวคือ ประเด็นในแต่ละวันน้ัน
สื่อมวลชนจะเป็นผู้จัดลําดับความสําคัญ รวมถึงพิจารณาจากคุณค่าข่าวและความเด่นของข่าวใน
บรรดาข่าวทั้งหมดว่าข่าวใดมีความสําคัญเพียงพอที่จะนําเสนอต่อสาธารณชน เช่น มกีารเผยแพร่ 
คลิปวีดีโอในสังคมออนไลน์จํานวนมาก ซึ่งหากเป็นคลิปวีดิโอที่มีคุณค่าข่าวและคิดว่าถ้านําเสนอไป 
จะก่อให้เกิดความน่าสนใจหรือเรียกเรตต้ิงรายการข่าวโทรทัศน์ได้ รวมถึงคลิปวีดีโอที่อยู่ในกระแส
สังคม สื่อมวลชนก็จะหยิบยกมานําเสนอต่อไป 
 2) ประเด็นที่สาธารณชนให้สําคัญ (Public Agenda) คือ ประเด็นที่สาธารณชนเป็นผู้จัด 
หมายถึง เกิดจากการที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจในประเด็นน้ัน เช่น สิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
หรือผลกระทบให้เกิดกับผู้คนส่วนใหญใ่นสังคม สื่อมวลชนก็จะหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระในการนําเสนอ 
เพราะเป็นปัญหาทางสังคมท่ีต้องการการแก้ไข  
 3) ประเด็นระดับนโยบาย (Policy Agenda) คือ ประเด็นที่องค์กรข่าวนั้น ๆ นําเสนอจน
เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป จากประเด็นเล็กก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ 
 นักทฤษฎีอีกทา่นหน่ึงที่ได้กล่าวเก่ียวกับการกําหนดวาระข่าวสารไว้อย่างน่าสนใจ ได้แก่  
กาลตุง และ รจู (Galtung & Ruge, 1965) กล่าวว่า ในอดีตประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ม ี
การรายงานข่าวมาจากทางรัฐบาลผ่านสื่อด้ังเดิม แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไป อะไรที่เกิดขึ้น 
บุคคลทั่วไปสามารถรายงานข่าวบางอย่างได้ โดยรวบรวมข้อมูลและรายงานจากสถานการณ์จริงไปสู่
สาธารณชนได้ในทันท ีโดยไม่ต้องผ่านสื่อด้ังเดิมอีกต่อไป กล่าวคือ ประชาชนจึงสามารถเป็นนักข่าว
พลเมืองได้ ดังนั้น การกําหนดวาระข่าวสารจึงเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปแต่บางคร้ังอาจเกิดปัญหาเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงในการนําเสนอ ดังนั้น สื่อหลักจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหยิบยกประเด็นน้ันมา
รายงานสู่สาธารณชนเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดขาดความน่าเช่ือถือจนเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรได้ จากการศึกษาของ ณัฏฐา โกมลวาทิน (2557) มองว่า ปัจจุบันการกําหนดวาระข่าวสาร
กําลังเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบาทของสื่อหลังยุค Social Network สื่อมวลชนในฐานะ Gatekeeper  
จะเร่ิมหายไป และ “สื่อภาคสังคม” จะมีบทบาทมากขึ้น นอกจากน้ี ผู้เสพข่าวยังเร่ิมเข้ามามี 
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้ทําข่าวและนําเสนอประเด็นให้กับสื่อมวลชนกระแสหลกัมากข้ึน จึงต้องยอมรับว่า
หลายคร้ังที่มีการนําเสนอข่าวที่มีแหล่งท่ีมาจากสังคมออนไลน์ ผูส้ื่อข่าวต้องมีบทบาทและความ
รับผิดชอบของต้องเพ่ิมขึ้นในเร่ืองการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมออนไลน์ ซึ่งสื่อกระแสหลักจําเป็นต้อง
เข้าใจว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ควบคุมการไหลข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป แต่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือเสริมพลังในการใช้สื่อของประชาชนทั่วไป ทําให้เกิด “นักข่าว
พลเมือง” ซึ่งปัจจุบันข่าวภาคประชาชนกําลังยกระดับศักยภาพของตนเองขึ้นเรื่อยๆ โดยเห็นได้จาก 
Viral Video ที่แพร่หลายออกมามากข้ึนด้วยฝีมือของนักข่าวพลเมือง โดยต่อไปจะเข้าสู่ยุคของการ
ปรับตัวเข้าหากันระหว่างสื่อกระแสหลกักับสื่อทางเลือก ดังน้ัน ทักษะเร่ืองมัลติมีเดียและการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมท่ีสื่อมวลชนควรมียังคงเป็น
ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจมากข้ึน (ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข, 2558)  
 จากแนวคิดและทฤษฎีการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) สรุปได้ว่า  
ในยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการกําหนด
วาระข่าวสาร จากเดิมที่สื่อมวลชนหรือสื่อกระแสหลักเป็นผู้พิจารณาและนําเสนอข่าวสารตามที่เห็นว่า
มีคุณค่าข่าว แต่ปัจจุบันสื่อมวลชนไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจการกําหนดวาระข่าวสารแต่เพียงผู้เดียวเหมือน
ในอดีต ซึ่งการนําเสนอเหตุการณ์และประเด็นสําคัญต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนทั่วไปกลับมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดวาระข่าวสาร จนเกิดคําว่า “นักข่าวพลเมือง” 
ดังน้ัน กระบวนการจัดวาระข่าวสารในอนาคตสื่อมวลชนหรือสื่อกระแสหลักจึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับตัว โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักข่าวพลเมืองและเรยีนรู้การใช้สื่อใหม่หรือเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ให้มากข้ึน เพ่ือบูรณาการการนําเสนอข่าวสารร่วมกันเพ่ือให้สังคมได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุดจากข่าวสารในทุกแง่มมุ แต่ยังคงต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลัก
ความถูกต้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมโีอกาสในการผดิพลาดจากการนําเสนอข่าวสารที่มาจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ 

ทั้งน้ี งานวิจัยอิสระที่สนับสนุนโดย Isentia เร่ือง “สื่อท่ีใช้ในการกําหนดวาระข่าวสาร: 
สื่อมวลชน หรอื/ และสื่อสังคมออนไลน์?” ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการแยกข่าวระหว่างสื่อด้ังเดิม
กับสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งผันแปรไปตามระดับความรุนแรงของข่าว เหตุการณ์สําคัญทั่วไปจะได้รับ 
การพูดถึงครอบคลุมเน้ือหาขา่วอย่างดีจากส่ือด้ังเดิม ในขณะที่ข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติมักจะถูกรายงาน
เป็นคร้ังแรกผา่นสังคมออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์กับข้าราชการ รัฐบาล และหน่วยงานราชการใน 
การป้อนข่าวให้กับนักข่าวถือเป็นแหล่งข่าวที่ดี สําหรับด้านภูมิศาสตร์ สื่อด้ังเดิมจะเน้นการนําเสนอ
ข่าวที่อยู่ในใจกลางเมือง ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มักจะนําเสนอข่าวในพ้ืนที่ที่หลากหลาย หรือที่ที่มี
ปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาในระดับท้องถิ่น เร่ืองเหล่าน้ีมักจะแพร่ไปตามช่องทางของสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อนที่จะได้รับความสนใจจนนํามาเสนอข่าวอย่างชัดเจนในสื่อด้ังเดิม อย่างไรก็ตาม 
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การศึกษายังคงพบต่อเน่ืองว่า สื่อมวลชนจะหยิบยกข่าวสารน้ัน ๆ ได้ช้ากว่าสื่อสังคมออนไลน์ แต่กลบั
หยุดประเด็นข่าวสารได้รวดเร็วกว่าสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเข้า
มามีบทบาทต่อการกําหนดวาระข่าวสาร แต่หน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงเพ่ือ
จบประเด็นต่าง ๆ น้ันต้องเป็นหน้าที่สําคัญของสื่อกระแสหลัก ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทําหน้าที่ดังกล่าวได้ดี 
 งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ เลาะไธสง และขจร ฝา้ยเทศ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ “การถ่ายโยง
เน้ือหาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่เน้ือหาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา ''เร่ืองเล่าเช้าน้ี'' ทางสถานี
ไทยทีวีสี ช่อง 3” ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์มักจะสนใจในเร่ืองที่สมาชิก 
ส่วนใหญ่เก่ียวข้อง เข้าใจง่าย และใกล้ตัวกบัตัวสมาชิกเองที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป ทําให้เป็นปัจจยั
เสริมใหส้มาชิกเกิดอารมณ์ร่วมและแบ่งปันเรื่องต่าง ๆ ให้คนใกล้ตัวได้รับรู้เพ่ิมอีกด้วย นอกจากน้ัน
สมาชิกสังคมออนไลน์ยังเป็นผู้มีอํานาจใหม่ในการสร้างและผลักดันประเด็นในสังคมออนไลน์ให้
เผยแพร่ผ่านสือ่สารมวลชนผา่นปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปรมิาณผู้ใช้ ผู้ชม และผู้เผยแพรใ่นสังคมออนไลน์ 
ซึ่งถ้าย่ิงมีจํานวนมากก็ย่ิงมีโอกาสเป็นประเด็นข่าวมากข้ึนเท่าน้ัน และยังเป็นข้อมูลที่ยืนยันให้กับ
สถานีข่าวอีกด้วยว่าวาระสังคมออนไลน์น้ีเป็นที่สนใจในวงกว้าง เน่ืองจากมีตัวเลขจํานวนคนที่บันทึก
ยืนยันแล้วว่ามีคนในสังคมออนไลน์สนใจเรื่องนี้มากแค่ไหน ส่วนลําดับการนําเสนอเน้ือหาในสังคม
ออนไลน์ พบว่า เหตุการณ์ในสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจากสมาชิกบันทึกข้อความ ภาพ หรือวิดีโอคลิป
เหตุการณ์แล้วอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่หน่ึงและมีการรับชม บันทึกความคิดเห็น หรือ 
ส่งต่อผ่านสมาชิกหรือสมาชิกกลุ่มใหญ่เพ่ือเป็นช่องทางรับชมอีกทอดหน่ึง โดยมีการบันทึกจํานวน 
การกระทําของสมาชิกเครือข่ายเป็นตัวเลขโดยประมาณหลักพันขึ้นไป ทัง้ตัวเลขจํานวนการกดถูกใจ 
จํานวนการแสดงความคิดเห็นและจํานวนการกดแบ่งปัน หลังจากน้ันจึงจะมีสํานักข่าวเข้ามาทําข่าว
โดยมีความสัมพันธ์ 2 แบบ ได้แก่ 
 1) สํานักข่าวในอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ทําข่าวก่อนและทางรายการข่าวหยิบยืมข้อมูลข่าว
บางส่วนมาใช้ร่วมกับการทําข่าวของสถานีเอง  
 2) รายการข่าวเป็นผู้เร่ิมหาขอ้มูลข่าวและนําเสนอเองทั้งหมด 
 จากแนวคิดและทฤษฎีการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) และผล
การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบทบาทการกําหนดวาระข่าวสารของสื่อกระแสหลักหรือ
สื่อมวลชนมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่สื่อมวลชนทําหน้าที่เป็นผู้กําหนดประเด็น ผู้รับสารจะ
เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเน้ือหาที่สื่อมวลชนนําเสนอ แต่ปัจจุบันเมื่อ 
สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับการนําเสนอข่าวสารเป็นอย่างมากเน่ืองจากประชาชนทั่วไปก็
สามารถเป็นนักข่าวได้จากการนําเสนอข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อดังกล่าวจนเป็นที่สนใจ 
ในวงกว้าง และทําให้สื่อมวลชนต้องนําเสนอข่าวดังกล่าวเน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ได้รับความสนใจจาก 
คนจํานวนมาก กล่าวคือ สื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการผลักดันให้ประชาชนสามารถเป็น 
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ผู้กําหนดวาระข่าวสารได้ด้วยตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวมากข้ึนในฐานะผู้ร่วมนําเสนอ
ข่าวสาร ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาการเก่ียวกับการคัดเลือกข่าว
จากวิดีโอคลิปในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของการ
กําหนดวาระข่าวสารจากการถ่ายวิดีโอคลิปเหตุการณ์ต่าง ๆ และอัพโหลดเพ่ือเผยแพร่ลงในสื่อสังคม
ออนไลน์ว่าศักยภาพในการร่วมกําหนดและนําเสนอข่าวสารของประชาชนคนทั่วไปมีมากน้อยเพียงใด 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้เฝ้าประตูสาร (Gatekeeper Theory)  
 เลวิน (Lewin, 1947) ได้ให้ขอ้สังเกตไว้ว่า ข่าวสารมักจะไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ อัน
ประกอบไปด้วยบริเวณประตู ซึ่งมีการปล่อยหรือกักข่าวสารต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ต้ังไว้ หรือโดย 
การวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปได้หรือไม่ รวมถึงข่าวสารใดควรจะส่งไป
ถึงผู้รับสารช้า หรือข่าวสารใดควรตัดออกทั้งหมด ซึ่งผู้เฝ้าประตูข่าวสารเปรียบเสมือนบุคคลผู้ทํา
หน้าที่ปิดและเปิดประตูข่าวสาร ที่ยืนอยู่ระหว่างตัวข่าวสารและผู้รับสาร ได้แก่ บรรณาธิการ หัวหน้า
ข่าว และผูส้ื่อข่าว ซึ่งเป็นผู้มบีทบาทสําคัญในการควบคุมการไหลของข่าวสาร โดยเป็นผู้ตัดสินว่า 
ข่าวใดควรเผยแพร่และไมค่วรเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 
 สําหรับ กาลตุง และ รูจ (Galtung & Ruge, 1965) มแีนวความคิดเร่ืองการทําหน้าที่
ผู้รักษาช่องทางข่าวสารของสื่อมวลชน โดยเป็นแนวคิดที่เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของวิธีคิด การรับรู้ 
และการมองโลกของนักสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าวสาร ต่อมา ฮุด (Hood,  
ค.ศ.1972 อ้างใน อุบลรัตน์ ศริิยุวศักด์ิ, 2550) ได้นําแนวความคิดของ กาลตุง และ รจู (Galtung & 
Ruge, 1965) ไปประยุกต์เก่ียวกับการทํางานของสื่อโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษว่าการทํางานของ
บรรดาผู้รักษา ช่องทางส่วนใหญ่ต้ังอยู่บนรากฐานการเมืองของชนช้ันกลาง ซึ่งมีผลต้องการรับรู้และ
โลกทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มน้ีในการคัดเลือกเรื่องราวและการนําเสนอการรายงานข่าวจาก 
ภูมิหลังของ 30 กลุม่ผูส้ื่อข่าวที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งในด้านการศึกษา ครอบครัว ฐานะทางสังคม 
และเศรษฐกิจ ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานเป็นทีม และการต้องจงรักภักดีต่อองค์กร 
 เช่นเดียวกับ ชแรมม ์(Schramm, 1972 อ้างใน มยุรี ไพบูลย์กุลกร, 2556) ที่กล่าวว่า  
“ผู้เฝ้าประตูขา่วสาร” คือ ผูม้ีสิทธ์ิในการเปิดหรือปิดประตูเพ่ือปล่อยข่าวสารออกไปหรือปิดก้ัน
ข่าวสาร โดยทําหน้าที่เสมือนนายด่านในการกลั่นกรองข่าวสารให้กับประชาชน เน่ืองจากในวันหน่ึง
น้ันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจํานวนมากแต่เวลาในการนําเสนอข่าวสารไปสู่สาธารณะชนมีจํากัด ดังน้ัน 
เน้ือหาข่าวสารต่าง ๆ ที่นํามาลงเผยแพร่ในสือ่ต่าง ๆ รวมถึงรายการข่าวทางโทรทัศน์จึงมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของบุคคลในกองบรรณาธิการ กล่าวคือ กองบรรณาธิการจะคัดเลือก
ข่าวที่มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าข่าวมานําเสนอเท่าน้ัน 
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 นอกจากน้ี บิทเนอร์ (Bittner, 1983) ได้ระบุถึงหน้าที่ของผู้กรองสารหรือผู้เฝ้าประตู
ข่าวสารไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
 1) การตัดทอนข่าวสาร ซึ่งเป็นการจํากัดข่าวสารก่อนที่ผู้รบัสารจะได้รับ เช่น  
กองบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว หรือผู้สื่อข่าว อาจเห็นว่าเน้ือหาบางส่วนของเหตุการณ์ที่จะนําเสนอ 
เป็นข่าวไม่ใช่สาระสําคัญ ไมใ่ช่ประเด็น หรือมีความไม่เหมาะสม สื่อมวลชนสามารถตัดประเด็นหรือ
เน้ือหาบางส่วนน้ันออกได้  
 2) การขยายหรือเพ่ิมเติมข่าวสาร ผู้กรองสารสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาของข่าวสารโดยการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หากพิจารณาแล้วว่าข่าวที่จะนําเสนอยังมีความคลุมเครือของเหตุการณ์ 
ผู้สื่อข่าวควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและนํามารายงานเพ่ิมเติมได้  
 3) การรวบรวมหรือตกแต่งข่าวสารใหม่ ในบางกรณีผู้กรองสารอาจทําหน้าที่ตกแต่งข่าวสาร
ขึ้นมาใหม่ได้ เช่น ข่าวที่จะนําเสนอมีเพียงรูปภาพ วิดีโอคลิป หรือข้อมลูสั้น ๆ รวมถึงขอ้มูลน้ันยังไม่มี
ความละเอียดรอบด้าน ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการสามารถตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมแล้วรายงานข่าวน้ัน
ใหม่ได้เช่นเดียวกัน  
 ทั้งน้ี เมื่อมีการเติบโตของคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งธรรมชาติของสื่อประเภทน้ีเป็นพ้ืนที่
เปิดให้ผู้รับสารที่เคยเป็นเพียงผู้รับสามารถสร้างเน้ือหาได้เอง (User-Generated Content) ผู้สื่อข่าว
ต้องปรับบทบาทของตัวเองในการทําข่าวโดยเฉพาะการทําหน้าที่นายทวารข่าวสารเพราะไม่ใช่ 
ทุกร่ืองจะต้องผ่านประตู (Gate) ของนักข่าวอีกต่อไป โดย  มิทเชลทีน และ บล๊อคโควสกี  
(Mitchelstein & Boczkowski, 2009) กล่าวว่า ผู้สื่อขา่วต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น 
Gatekeeper สู่การเป็น Gate Opener หรอืการเป็นผู้เปิดประตูเช่ือมโยงระหว่างสื่อและผู้อ่านให้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการข่าวทํางานร่วมกันมากขึ้นแทนทีจ่ะเป็นเพียงผู้เลือกเน้ือหาเพ่ือนําเสนอเท่าน้ัน  
 โดย ซิงเกอร์ (Singer, 2006 อ้างใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2553) กล่าวว่า สื่ออินเทอร์เน็ต
ทําให้ผูส้ื่อข่าวต้องย้อนกลับไปมองว่าตัวเองยังคงเป็นผู้ควบคุมการไหลของข่าวสารอยู่หรือไม่ 
เช่นเดียวกับ เบิร์นส (Bruns, 2005 อ้างใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2553) ทีเ่สนอว่า การเติบโตของข่าว
ออนไลน์และธรรมชาติของมันทําให้สังคมเปิดกว้างและใคร ๆ ก็สามารถเพ่ิมเติมข้อมลูในโลกข่าวสาร
ได้ กล่าวคือ องค์กรข่าวทําหน้าที่ในการใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตช้ีแนะเน้ือหาและข้อมลูให้ผูร้ับสาร 
ซึ่งเป็นการทํางานในลักษณะการหาความร่วมมือ 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งทฤษฎีเร่ืองนายทวารข่าวสารและการจดัวาระข่าวสารนั้นเป็นส่วนหน่ึงที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลอืกข้อมูลและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการ 
จากแต่ก่อนที่เคยเป็นการตัดสินใจของผู้ส่งสารเท่าน้ัน เมือ่กระบวนการทําข่าวรูปแบบใหม่ให้
ความสําคัญกับการสื่อสารสองทาง โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารทําให้การตัดสินใจคัดเลือก
ข่าวสารข้อมูลและจัดลําดับความสําคัญเพ่ือนําเสนอนั้นได้รับอิทธิพลบางส่วนจากชุมชนหรือ 
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กลุ่มผู้รับสารทีเ่ข้ามาแลกเปลีย่นข้อมูล (มยุรี ไพบูลย์กุล, 2556) 
 นอกจากน้ี จากการศึกษาของ เอเจนซี่ เฟรน เพรส (Agence France Presse, 2010) 
ท่ามกลางการไหลของข่าวสารที่รวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากสือ่อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสังคม แม้
ผู้บริโภคข่าวจะได้รับข่าวสารจากหลากหลายแหล่งได้อย่างรวดเร็วแต่ผู้บริโภคข่าวยังให้ความสําคัญ
กับข่าวที่มาจากสํานักข่าวในเรื่องมาตรฐานด้านการบรรณาธิการข่าว (Editorial Decision) และ 
ความน่าเช่ือถือ จากการตรวจสอบข้อมูล ขอ้เท็จจริง (Reliability) มากกว่าความเร็ว โดยความหวัง
ของผู้รับสารต่อบทบาทด้านการบรรณาธิการข่าว (Editorial) คือ การได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม ์
(Real–time) คู่ขนานกับความน่าเช่ือถือและการวิเคราะห์ข่าวสารเชิงลึก (In–depth Analysis)  
โดย มิเอล และ ฟาริส (Miel & Faris, 2008) อธิบายว่า ลักษณะการสือ่สารรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
จากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมทําให้บทบาทของบรรณาธิการเปลี่ยนไปเช่นกัน ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.1: แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของกองบรรณาธิการบนสื่อเก่าและสื่อใหม่ 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 จากทฤษฎีผู้เฝา้ประตูสาร (Gatekeeper Theory) สรุปได้ว่า การทําหน้าที่เป็นผู้รักษา
ประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ของสื่อมวลชน จากเดิมที่เคยเป็นผู้มีบทบาทในการพิจารณาว่าข่าวใด
ควรนําเสนอหรือไม่ควรนําเสนอ รวมถึงปรับลด ตัดทอนเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม เพ่ิมเติมและขยายความ 

บทบาทเดิมของกองบรรณาธิการ 
 
– การเป็นผู้มอบหมายงานให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ 
– การตรวจสอบเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ 
– การปรับแก้เน้ือข่าวตามข้อเท็จจริง 
– การให้นํ้าหนักความสําคัญต่อประเด็นข่าว  
   จัดลําดับข่าวสารตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้น 
– งานที่ผ่านการตัดสินใจของบก. แล้ว คือ 
   เป็นที่สิ้นสุดของกระบวนการในการทําข่าว 
 

บทบาทเมื่อมีสือ่อินเทอร์เน็ต 
 
      งานไม่ได้อยู่ในอํานาจของบรรณาธิการ
ข่าวเพียงฝ่ายเดียวเหมือนในอดีต แต่ปัจจุบัน
นักข่าวพลเมืองกลับมีบทบาทในการนําเสนอ
เร่ืองราวที่พบเจอลงในสังคมออนไลน์จนเกิด
เป็นประเด็นในสังคมท่ีน่าสนใจ ทําให้กอง
บรรณาธิการต้องทําหน้าที่ในการคัดเลือก 
เสนอแนะเน้ือหา ควบคู่ไปกับการทํางานแบบ
ด้ังเดิมที่เคยทําอยู่ เพ่ือนําเสนอข่าวสารออกสู่
สาธารณชน โดยยังเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสาร
อยู่ เพียงแต่มีการเปิดรับข่าวสารในสังคม
ออนไลน์มากข้ึน
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ในส่วนที่ไม่ชัดเจน รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ข่าวที่นําเสนอมีความ
สมบูรณ์มากขึน้ แต่เมื่อสื่อสังคมออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลต่อการนําเสนอข่าวสารบนพ้ืนที่เปิดทําให้
ผู้รับสารสามารถสร้างประเด็นข่าวได้ด้วยตัวเอง ซึ่งน่ันแปลว่า หน้าที่ของผู้สื่อข่าวในการเป็นผู้รักษา
ประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ก็ได้ลดความสาํคัญลงไปเป็นผู้ช้ีแนะเน้ือหาและข้อมูลให้ผูร้ับสาร และ
เมื่อกระบวนการทําข่าวในรูปแบบใหมใ่ห้ความสําคัญกับการสื่อสารสองทาง การเข้ามานําเสนอหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับสารในสื่อสังคมออนไลน์จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคัดเลือก
และจัดลําดับความสําคัญของข่าวสารของผู้สื่อข่าวเช่นกัน 
 จากทฤษฎีผู้เฝา้ประตูสาร (Gatekeeper Theory) และผลการศึกษาข้างต้น ทําให้เห็น
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการทําหน้าที่ผู้รักษาประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ของสื่อมวลชนที่ถูกลด
บทบาทลงจากอดีตที่เคยเป็นผู้ควบคุมการไหลของข่าวสาร ไปเป็นผู้ช้ีแนะเน้ือหาและข้อมูลให้ผู ้
รับสาร เน่ืองจากอิทธิพลของการเติบโตของส่ือสังคมออนไลน์ ดังน้ันจึงทําให้การทําหน้าที่ต่าง ๆ  
ในกระบวนการสื่อสารของสือ่มวลชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการหน้าที่การคัดเลือกและ 
การนําเสนอข่าวที่น่าสนใจสูส่าธารณะชน ผู้วิจัยจึงนําทฤษฎีดังกล่าวมากําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเรื่อง การคัดเลือกขา่วจากวิดีโอคลิปในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
เพ่ือเป็นหลักในการวิเคราะห์ความเหมาะสมและบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในพิจารณาการนําเสนอ
ข่าวสารที่มีที่มาจากส่ือสังคมออนไลน์ 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยที่ผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ 
 สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ โดยจากการศึกษาเรื่อง Electronic Media 
Programming: Strategies and Decision Marketing ของ แครอล และ เดวิส (Carroll & Davis, 
1993) ได้กล่าวว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในสือ่โทรทัศน์เป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตไม่สามารถ
ควบคุมได้และมีผลกระทบต่อการดําเนินการของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ 10 ประการ คือ 
 1) นโยบายการจัดการ เป็นนโยบายการดําเนินงานของผู้บริหารหรือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ 
ที่องค์กรได้ถูกกําหนดตามวิสัยทัศน์ของผู้บรหิารสถานีซึ่งจะสะท้อนต่อตัวองค์กร เพราะเป็นกรอบ
แนวทางในการตัดสินใจเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 2) กฎระเบียบต่าง ๆ ถูกกําหนดขึ้นจากภายนอกองค์กร หรือแม้แต่กฎทีต้ั่งขึ้นมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตัวองค์กร ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงต่อการบริหารงานโทรทัศน์ 
 3) สภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจแต่ละครั้งมักสง่ผลต่อ
ระบบการดําเนินงานขององค์กร เช่น เมื่ออยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแย่ลงผูส้นับสนุนรายการหรือเจ้าของ
สินค้าย่อมไม่ซือ้เวลาโฆษณา ส่งผลใหร้ายได้ไม่เข้ารายการกระทบต่อทางสถานี และมีผลต่อรายการ
ข่าวโทรทัศน์ 
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 4) ภาวะการแข่งขัน ธุรกิจโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลกัมาจากการโฆษณา ทางสถานี 
จึงพยายามทําให้ผู้ชมได้มีโอกาสรับชมรายการและโฆษณา รายการข่าวโทรทัศน์จึงต้องจัดรายการที่
ดึงดูดผู้ชมให้ได้มากที่สุด ซึ่งบางคร้ังอาจเป็นเรื่องที่เก่ียวโยงไปถึงเร่ืองเรทต้ิง เพราะรายการใดตัวเลข
วัดระดับความนิยมดีก็จะสามารถขายเวลาโฆษณาได้ง่าย ในทางกลับกับรายการท่ีตัวเลขความนิยม 
ไม่ดีรายการน้ันมักจะถูกปรบัเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
 5) แฟช่ันการลอกเลียนแบบ กลายเป็นเรื่องธรรมดาในวงการโทรทัศน์ไปแล้วเพราะเมื่อมี
รายการใดประสบความสําเร็จในตัวเลขวัดระดับความนิยมจากผู้ชมก็จะมรีายการอ่ืนตามมา
ลอกเลียนแบบเพราะเป็นกระแสที่ดี 
 6) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มผู้ชมทีส่ถานีโทรทัศน์คาดหมายไว้   
 7) แรงบีบบังคับทางสังคมและวัฒนธรรม คอื รูปแบบการดําเนินชีวิต คุณธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคม และส่งผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ เช่น การต่อต้านการค้า
มนุษย์ สื่อก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสังคม 
 8) แรงบีบบังคับทางการเมืองและกฎระเบียบต่าง ๆ สถานโีทรทัศน์ถูกเลง็เห็นว่าเป็น
เคร่ืองมือที่มีคณุค่ามากก็มักจะถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งมีผลการบริหารงาน
โทรทัศน์ โดยเฉพาะส่วนของรายการข่าว  
 9) เทคโนโลยี ด้วยสถานีที่มีศกัยภาพสูงในการแพร่ภาพสู่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ย่อมได้รับ
ความสนใจจากเจ้าของสินค้าที่ต้องการโฆษณาเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จํานวนมาก ปัจจัยน้ีจะเสริม 
ให้รายการโทรทัศน์แข็งมากขึน้ 
 10) กลุม่มวลชน เน่ืองจากโทรทัศน์ถูกคาดหวังจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ันการเสนอ
รายการต่าง ๆ ของทางสถานีโทรทัศน์จึงต้องอยู่ในกฎระเบียบและผ่านการตรวจสอบก่อนออกอากาศ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เน้ือหากระทบต่อผู้ชมบางกลุ่ม (รัฐติพงษ์ ชูนาค, 2545) 
 สอดคล้องกับงานผลการศึกษาเร่ือง “การบริหารงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ทวิตเตอร์ ของเครือเนช่ัน” โดย สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา (2554) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกมีผลต่อการบริหารงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ทวิตเตอร์” ของ 
เครือเนช่ัน ดังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายภายในองค์กรและค่านิยมการคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอใน
สังคมออนไลน์ของแต่ละสถานีข่าว  
 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการจากสปอนเซอร์ลูกค้า 
   2.1) ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ของประชาชน เน่ืองจาก
ประเทศไทยมคีวามไม่แน่นอนทางการเมือง ดังน้ัน ทวิตเตอร์จึงเป็นสื่อที่สามารถทําหน้าที่เป็น 
ช่องทางการสื่อสารและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว   
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   2.2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสสําคัญที่ทางเครือเนช่ันได้เห็น
ประโยชน์ในการรายงานข่าวผ่านทางเทคโนโลยี แต่ทางเครือเนช่ันต้องมีความระมัดระวังเร่ือง 
ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งออกไป และความรวดเร็วของข่าวสารก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก
การรายงานข่าวของเครือเนช่ัน ดังน้ัน นักข่าวรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการทํางานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้ทันกับเทคโนโลยีใหม ่ๆ ทีเ่กิดขึ้นโดยให้
ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพและความถูกต้องเป็นหลัก หากเป็นการรายงานข่าวทางทวิตเตอร์
นักข่าวจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบ โดยใช้วิจารณญาณของตัวเอง เพราะนักข่าวจะต้องรายงานข่าวจาก
เหตุการณ์ในขณะน้ันทันที จงึไม่สามารถผ่านขั้นตอนการประชุมข่าว คัดกรองข่าวในโต๊ะข่าวเหมือนการ
รายงานข่าวทางสื่อหลัก 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
 จริยธรรมสื่อมวลชน หมายถงึ ความประพฤติที่รักษาความถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือ 
บรรทัดฐานของสื่อมวลชนแต่ละประเภทงาน ซึ่งจําเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตาม (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 
2551; มาลี บุญศิริพันธ์, 2548 และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 2547) กลา่วถึงความหมายจริยธรรม
ของสื่อมวลชนว่า เป็นหลักแห่งความรับผิดชอบที่กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับให้ผู้ประกอบ
อาชีพสื่อมวลชนประพฤติปฏิบัติ เป็นหลักยึดทางความคิดทางจิตใจรู้จักว่าอะไรควรปฏิบัติหรือ 
ไม่ควรปฏิบัติในบทบาทสื่อกลางของสังคม จริยธรรมจึงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ 
 ทั้งน้ี ปัจจัยที่สง่ผลต่อสื่อมวลชน จากผลการศึกษา เร่ือง “สถานภาพการวิจัยด้าน 
นิเทศศาสตร์ทีเ่ก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน” ของ ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2547) พบว่า  
องค์ความรู้ด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในงานวิจัย ได้แก่ การนําเสนอเน้ือหาที่ 
ไม่ถูกต้อง การนําเสนอความรุนแรง ความไม่เป็นกลางการละเมิดสิทธิสว่นบุคคลและการตัดสินผู้ 
ตกเป็นข่าว ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาทางจริยธรรมสื่อมวลชน ได้แก่ บุคลากรสื่อ ข้อจํากัดเวลา 
และแนวทางปฏิบัติงาน องค์กรธุรกิจ อํานาจภายนอก ความคลุมเครือของหลักจริยธรรม และปัญหา
กลไกการกํากับดูแล จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาพรวมของจริยธรรมสื่อมวลชนปรากฎในงาน
ของ อรรถวุฒิ จันทร์บุษราคัม (2539) พบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อจรยิธรรมสื่อมวลชน แบ่งเป็น  
4 ปัจจัย ได้แก่ 
 ปัจจัยที่ 1 แรงจูงใจเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ หลักกฎหมาย และความเช่ือถือของ
ประชาชน  
 ปัจจัยที่ 2 แรงจูงใจเก่ียวกับการทําทุกอย่างเพ่ือให้งานสําเร็จ แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานของนายจ้าง รวมไปถึงความสนใจของประชาชน และบรรทัดฐานของสังคม  
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 ปัจจัยที่ 3 การไม่มีความรู้ความสนใจในจรยิธรรม และแรงจูงใจเก่ียวกับความต้องการ
ก้าวหน้าส่วนตัว  
 ปัจจัยที่ 4 แรงจูงใจเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนา  
 ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 หมวดที ่2 ข้อที่ 7 กลา่วถึง จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์ (สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทศัน์ไทย, 2560) ดังน้ี  
 1) ต้องนําเสนอหรือเผยแพรข่่าวสารและขอ้มูลที่เก่ียวข้องแก่สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย
ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยํา และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ได้แก่ 
ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 
 2) หากมีการอ้างอิงหรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ต้องแจ้ง
ที่มาของข่าวสารและข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องที่นําเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว 
 3) ต้องปกปิดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมท้ังข่าวสารและ
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งสําคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าวและ
เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว 
 4) การนําเสนอหรือเผยแพรข่่าวสารและขอ้มูลที่เก่ียวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้อง
ดําเนินการแก้ไขความผิดพลาดโดยทันทีพร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 
 5) การนําเสนอหรือเผยแพรข่่าวสารและขอ้มูลที่เก่ียวข้องต้องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ไม่เป็นการซ้าํเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 
 6) การนําเสนอหรือเผยแพรข่่าวสารและขอ้มูลที่เก่ียวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่ง
สาธารณะ 
 7) การแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องต้องให้ความเป็น
ธรรมและต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยต้องแจ้งให้
ทราบว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวน้ัน การแสดงความ
คิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธ์ิใจและไม่มีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสาธารณชน 
โดยไม่ยอมใหอิ้ทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 
 8) ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 9) ต้องไม่นําเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวขอ้งโดยมีการประกาศโฆษณาที่ 
แอบแฝงมาพรอ้มกับข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องจนทําให้ประชาชนหลงเช่ือในความเป็นข่าวสาร
และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 10) ต้องระมัดระวังไม่นําเสนอหรือเผยแพรข่่าวสารและขอ้มูลที่เก่ียวข้องที่ตนเองหรือ 
พวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับข่าวสารและ 
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ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งต้องแจ้งหรือรายงานพร้อมกับการนําเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว 
 11) ต้องระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวขอ้งภายใต้ขอบเขต
แห่งขนบธรรมเนียม ประเพณีศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเช่ือในสิ่งที่งมงาย 
และไม่เป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรอืกระทบต่อสาธารณะ  
 หมวด 3 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว 
 1) ต้องไม่อวดอ้างตําแหน่งหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว หรือตําแหน่งหน้าที่อ่ืน เพ่ือ
เรียกร้องประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม 
 2) ต้องไม่รับอามิส สินจ้าง หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพ่ือใหก้ระทําการหรือไม่กระทําการใด
อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 3) ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเส่ือมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว  
 หมวด 4 แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว 
 1) การได้มาหรือการนําเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง พึงใช้วิธีการ 
ที่สุภาพ ซื่อสัตย์หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายที่ดูถูกเหยียดหยาม 
 2) พึงไม่รับตําแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ
อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เพ่ือให้บุคคลใด ๆ ได้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 จากแนวคิดสื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
จริยธรรมของผู้สื่อข่าวเป็นกรอบการทํางานที่จะเพ่ิมคุณค่าของวิชาชีพสื่อมวลชนให้ปฏิบัติอยู่ใน
ขอบเขตความถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้บรรทัดฐาน
เดียวกัน ควบคู่กับการใช้สิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารสู่สาธารณะชน ถึงแมว่้าปัจจุบัน
สื่อมวลชนส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลและตรวจสอบกระแส 
ความนิยมของเหตุการณ์หรือสิ่งน้ัน ๆ อยู่เสมอ เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย รวมถึง
ผู้สื่อข่าวยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารหรือแม้กระทั่งนักข่าวพลเมือง เพ่ือให้ทราบถึงที่มาและ
ข้อเท็จจริงของข่าวได้อย่างทันท่วงที แต่สิ่งที่สื่อสารมวลชนยังคงต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติคือ 
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน เน่ืองจากสื่อมวลชนยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการรับรู้ของ 
คนส่วนใหญ่ในสังคม ดังน้ัน การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ก่อนนําเสนอ และพยายามนําเสนอแต่สิ่งดีมีประโยชน์ หรือหากจําเป็นต้องนําเสนอข่าวสารที่อาจมี
ความรุนแรงและสะเทือนอารมณ์ของผู้รับสารบ้างก็ควรพยายามเสนอในแง่มุมของการเตือนภัยให้ 
ผู้รับสารมีการระมัดระวังในการดํารงชีวิตในสังคมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถอืเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่
สื่อมวลชนควรระลึกถึงอยู่เสมอ 
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 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ “บทบาทของสมาคมส่ือมวลชนในการควบคุมจริยธรรมของ
สื่อมวลชน” ปรากฎในงานของ วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล (2551) ที่ได้ศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ 
และประวัติความเป็นมาของสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มต่ีอการควบคุมจริยธรรมของสื่อมวลชน 
ประเภทของสื่อมวลชนที่มีในประเทศไทย จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและคุณสมบัติ
ของสื่อมวลชนที่ดี โดยผลการศึกษามีดังน้ี 
 1) ความคิดเหน็ทั่วไป 
   1.1) การนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนยังมีความเป็นกลางในระดับหน่ึงเท่าน้ัน 
เหตุที่เป็นเช่นน้ีมากจากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนมักมุ่งเน้นไปที่จุดใดจุดหน่ึง 
   1.2) สื่อมวลชนสามารถเป็นปากเสียงให้แก่ประชาชนได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน 
   1.3) สื่อมวลชนควรมีจริยธรรมในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น 
   1.4) สื่อมวลชนทําหน้าที่ในการแจ้งข่าวสาร ให้การศึกษา ให้ความบันเทงิแก่
ประชาชนได้อย่างน่าพอใจ 
   1.5) สื่อมวลชนยังทําหน้าที่ในการป้องกัน รักษา และนําความเจริญมาสู่ประเทศได้
ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน 
   1.6) การนําเสนอของสื่อมวลชนมีความถูกต้อง แม่นยํา และความจริงใจได้ในระดับ
หน่ึงเท่าน้ัน เพราะบางคร้ังสื่อมวลชนได้แทรกความคิดอันช่ัวร้ายลงไปในการนําเสนอข่าวด้วย 
 2) ความเห็นของสื่อมวลชน 
   2.1) สื่อมวลชนมีจริยธรรมในระดับที่ดี ซึ่งอาจคิดว่าการนําเสนอข่าวของตนน้ัน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม  
   2.2) สื่อมวลชนเห็นว่าตนทํางานเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนได้อย่างดี 
 3) ความเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนต่อสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน 
   3.1) สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมจริยธรรมของสื่อมวลชน
ได้ในระดับหน่ึง      
   3.2) สมควรมกีฎหมายมาลงโทษผู้กระทําความผิดต่อวิชาชีพ  
   3.3) ควรมีการส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมให้เพ่ิมมากขึ้น  
   3.4) ประชาชนและสื่อมวลชนมีความเห็นว่าสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนจะสามารถ
ควบคุมและดูแลจริยธรรมของสื่อมวลชนได้แค่ในระดับหน่ึง  
   3.5) สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนควรเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีในการดูแลเหล่าสมาชิกให้ 
มากข้ึน 
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 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ “การถ่ายโยงเน้ือหาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่
เน้ือหาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา “เร่ืองเล่าเช้าน้ี” ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3” ของ ณัฐวุฒิ เลาะไธสง 
และขจร ฝ้ายเทศ (2556) ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพของ 
นักสื่อสารมวลชนยังเป็นส่วนประกอบหลักที่ต้องใช้ เพ่ือสื่อสารเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์ให้ได้
ชัดเจนและเป็นธรรมมากต่อทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุด ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมรายละเอียดเน้ือหาข่าวให้ 
ผู้ที่ไม่ได้ติดตามเน้ือหาในสังคมออนไลน์ได้เข้าใจร่วมกันชัดเจนมากขึ้น และมีการเซ็นเซอร์ข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรอืนิติบุคคลบางอย่างเพ่ือป้องกันการถูกเอาผิดทางด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพอีกวิธี
หน่ึง ด้วยความเป็นมืออาชีพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะนักข่าวที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนรอบ
ด้านและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงเป็นเหตุให้รายการข่าวโทรทัศน์ต้องมีทั้งการเจาะลึกเพ่ิมเน้ือหา
และการลดทอนเน้ือหาลงอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้พอดีกับเวลาการนําเสนอที่มีจํากัดและต้อง
ยังคงมีเน้ือหาท่ีครบถ้วนเพ่ือการนําเสนอข่าวให้ได้ประโยชน์ต่อผู้รับชม แม้ว่าข่าวสังคมออนไลน์ 
ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเบาอย่างข่าวอาชญากรรมหรือข่าวสังคมก็ตาม ผู้ประกาศข่าวก็ต้องอธิบายข่าว
เพ่ือสร้างความตระหนักต่อผู้ชมในด้านจริยธรรมและกฎหมาย ต้องนําไปสู่การตรวจสอบความถูกต้อง
ทางด้านจริยธรรม ความโปรง่ใส และความถูกต้องในด้านกฎหมายในที่สดุ 
 จากแนวคิดสื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมและผลการศกึษาข้างต้น ทําให้
เห็นว่า แม้ว่ากระบวนการ สถานการณ์ และรูปแบบการนําเสนอข่าวสารจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
เพียงใดแต่สิ่งที่สื่อมวลชนยังคงต้องยึดเป็นหลักในการปฏิบัติอยู่เสมอคือ จริยธรรม เน่ืองจาก
สื่อมวลชนยังคงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคม ดังน้ัน การให้ข้อมูล ข้อเทจ็จริง  
การนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ไม่เข้าข้างคนกลุ่มใดกลุม่หน่ึง เพ่ือป้องกัน 
การผิดพลาดและบิดเบือนข้อมูลจนส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําแนวคิด
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง การคัดเลือกข่าวจากวิดีโอคลิปในสังคมออนไลน์ เพ่ือ
นําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ เน่ืองจากในแต่วันมีคลิปวิดีโอจํานวนมากถูกอัพโหลดขึ้นบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้สื่อข่าวจึงจําเป็นต้องเลือกเพียงบางส่วนที่มีเน้ือหาที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และไม่ขัดกับ
จริยธรรมของสื่อสารมวลชนมานําเสนอในสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
 
2.6 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 แซฟโค (Safko, 2012) กล่าวถึง สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นพ้ืนที่
ออนไลน์ที่มีผูใ้ช้เป็นผู้สื่อสาร เขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ  
ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออ่ืน ๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือขา่ยของตนผ่าน
ทาง Social Media ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ โดยให้ข้อมูลบนพ้ืนฐานของความเช่ือใจ ตลอดจน
การติดต่อ สื่อสารกับเพ่ือนเก่า เพ่ือนใหม่ และเพ่ือนร่วมงานจนไปถึงคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จัก 
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มาก่อน (Holloman, 2013, p. 4) เช่นเดียวกับ โจนส์ (Jones, 2013) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ กล่าวว่า สื่อสงัคมออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นสิ่งที่
เราใช้เพ่ือการพูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างเครอืข่ายของการสื่อสารออนไลน์ รวมถึงการ
กระตุ้นให้เกิดการสนทนา แสดงความคิดเห็น โหวต และแชร์เร่ืองราวข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มผู้ที่มี
ความสนใจเหมือนกัน และเป็นการสื่อสารที่เช่ือมโยงได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทาง เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย
โดยผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตจึงง่ายต่อการติดต่อซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ไมเคล และ ยัง (Meikle 
& Young, 2012) ยังมองว่า การส่งข้อมูลในเฟซบุ๊ก (Facebook News Feed) เป็นการผสมผสาน
เร่ืองราวส่วนบุคคล หัวข้อข่าวใหญ่ของแต่ละวัน งานปาร์ต้ี รูปภาพมากมายหรือแม้แต่เรื่องที่เก่ียวกับ
สังคม การเมือง และสิ่งที่ผูค้นแต่ละคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกแชร์และส่งต่อ
ผ่านคนที่เรารูจ้ักในเฟซบุ๊กหรือแม้แต่คนที่เราไม่เคยพบเจอจะถูกส่งผ่านเครื่องมือการสื่อสาร องค์กร
สื่อ เพ่ือหลอมรวมเป็นการสื่อสารจากบุคคล  
 ทั้งน้ี สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 1) ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ที่มีการทํางานหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นยํา 
ประมวลผลทีร่วดเร็วและไร้พรมแดน ไม่ว่าอยู่ที่ใดของโลกก็สามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว  
 2) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) กล่าวคือ ผู้ใช้สื่อกับสือ่สามารถโต้ตอบกันได้แบบ
ทันท่วงที ดังน้ัน เมื่อผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวนําสื่อใหม่มาใช้เป็นประโยชน์ โดยหยิบยกคลิป
วีดีโอคลิปจากสังคมออนไลน์ เพ่ือมานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ก็จะทําให้รายการขา่วโทรทัศน์
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น  
 3) เป็นการสื่อสารจากบุคคลเดียวกระจายสารไปยังกลุ่มคนหมู่มาก (One-to-many) ซึ่ง
เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารจากผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวไปยังผู้รับข่าวสารที่มีจาํนวนมากได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า “สงัคมของการสื่อสาร” (Social Presence)  
 4) สามารถกระจายไปยังกลุ่มคนอ่ืน ๆ ได้ (Many–to–many) กล่าวคือ นอกจากจะ
กระจายเฉพาะความสนใจในเรื่องเดียวกัน (ภายในกลุ่มเดียวกัน) แล้วยังสามารถกระจายไปยังกลุ่ม 
คนอ่ืนที่มองหาความสนใจในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) เช่น 
การแชร์ข้อมูลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจให้ผู้อ่ืนได้รับรู้จนเป็นกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจ 
 5) เป็นสื่อใหมท่ี่มีลักษณะการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ในอดีตแต่ละสื่อมี
คุณสมบัติและหน้าที่คนละด้านแตกต่างกันไป แต่สื่อใหม่ได้นําเอาลักษณะต่าง ๆ มารวมกัน เพ่ือให้
ผู้ใช้สื่อใหม่มีความสะดวกในการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจากสื่อเพียงสื่อเดียว  
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 ทั้งน้ี ปัจจุบันสือ่สังคมออนไลน์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ซึ่งจากการ
สํารวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษาผู้ใช้บริการพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิน 
ชีวิตของคนมากขึ้น จากการสํารวจตัวอย่าง 1,000 คน พบว่า ผู้ใช้งานเกือบคร่ึงหน่ึงมีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้านอนและตอนต่ืนในตอนเช้า และร้อยละ 16 ของ
จํานวนผู้ใช้งานได้รับข้อมูลขา่วสารประจําวันจากเว็บไซต์เหล่าน้ี นอกจากน้ี ผลสํารวจยังพบว่า มีผู้ใช้
มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวสื่อสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละหน่ึงครั้ง และ
มากกว่าร้อยละ 10 ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดทุก ๆ 2–3 ช่ัวโมง (“สื่อ สังคมออนไลน์และฉัน”, 
2552) ซึ่งสื่อสงัคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในการส่งคลปิวิดีโอมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และยูทูบ (YouTube) เน่ืองจากเป็นสื่อที่รองรับการทํางานของภาพเคลื่อนไหวหรือที่
เรียกว่า คลิปวิดีโอและสามารถเผยแพร่ออกสู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ทุกคนสามารถใช้
สื่อดังกล่าวเป็นช่องทางในการเผยแพร่เร่ืองราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยทั้ง 2 สื่อมีรูปแบบการทํางาน
ที่คล้ายกัน ดังน้ี 
 1) เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางในการเช่ือมโยงผู้ใช้เข้าด้วยกันจนกลายเป็นสังคม ผู้ใช้
จะเริ่มต้นสร้างตัวตนในส่วนของโปรไฟล์ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวภาพถ่าย การจดบันทึก หรือ
การใส่วิดีโอ เป็นต้น และเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างจํานวนเพ่ือนให้มากข้ึน คือ ในส่วนของ 
Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือน (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 
2553) ทั้งน้ี กจิกรรมที่กลุ่มผูใ้ช้ทําเป็นประจํามากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คือ สนทนากับเพ่ือน แชท อัพเดทสถานะข้อมูลส่วนตัวรูปภาพ และหาข้อมลูแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (ภัทรา เรืองสวัสด์ิ, 2553) 
 2) ยูทูบ (YouTube) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพ้ืนท่ีให้ผู้ใช้งานสามารถ
อัพโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์แบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย (Free Video Sharing) เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพและเสียงผ่านคลิปวิดีโอเป็นบริการที่กว้างขวาง
และหลากหลาย โดยเนื้อหาการบริการจะรวมไปถึง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ (TV Clips) มิวสิควิดีโอ ซึ่งเป็นผู้ใช้สามารถสร้างเน้ือหาของสื่อได้เอง (Consumer 
GeneratedMedia: CGM) คือ เป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพวิดีโอเป็น
ส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง และแบ่งปันสู่ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ 
ในเครือข่าย (เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์, 2550) โดยคลิปวีดีโอที่อยู่ในยูทูบทุกคลิปอาจไม่ได้รับชม ส่งต่อ 
หรือเผยแพร่ หากแต่จําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือ ปัจจัยอ่ืน ๆ มาเป็นตัวกระจายสื่อที่ทาํให้เกิดการ 
ส่งต่อ โดยสามารถแบ่งปันคลปิวิดีโอผ่านบล็อก เฟซบุ๊ก หรอืสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าแนวโน้มการเติบโตและกระแสความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ทําให้
ผู้สื่อข่าวต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ปรับตัว และเพ่ิมทกัษะในการหาข้อมูลและการนําเสนอข่าว
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มากข้ึน เพราะสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะสื่อที่นําเสนอข่าวสั้นทันเหตุการณ์ 
(Breaking News) ซึ่งไม่เฉพาะสื่อมวลชนอาชีพเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ แต่ประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือรายงานข้อมูลจากที่เกิด
เหตุ รายงานข้อมูลจากองค์ความรู้ของตนทําให้เป็น “นักข่าวพลเมือง” ได้เช่นกัน ดังน้ันสื่อมวลชน
อาชีพจึงสามารถทํางานร่วมกับสื่อพลเมืองเหล่าน้ีได้ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2549) เช่น ขา่วไฟไหม้  
ตึกถล่ม อุบัติเหตุใหญ ่ๆ ที่ผูส้ื่อข่าวยังไม่สามารถไปถึงสถานที่ได้ทันทีแต่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือ 
ผู้ประสบเหตุสามารถใช้สื่อน้ีเผยแพร่กระจายเหตุการณ์ดังกล่าวออกไป โดยสื่อมวลชนที่ใช้เคร่ืองมือ
เป็นก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวน้ีได้ (ศรีสดุา วินิจสุวรรณ์, 2557) 
 ปัจจุบันสื่อมวลชนกระแสหลกัไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มใด จําเป็นต้องทํางานหนักมากขึ้น
กว่าเดิม เพ่ือนําเสนอข้อมูลขา่วเชิงลึก รวมถึงประเด็นข่าวที่มีความหลากหลายและรอบด้านครบถ้วน
มากข้ึน  
 จากแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) สรุปได้ว่า กระแสนิยมของการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์เร่ิมเข้ามามบีทบาทกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลและรูปแบบการนําเสนอข่าวสาร
ของผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและนําเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ดังน้ัน กระบวนการทํางานของสื่อมวลชน
กับสถานการณ์เช่นน้ีจึงมีทั้งแง่ดีและไม่ดี กล่าวคือ ผู้สื่อขา่วสามารถเข้าถึงข้อมูลเหตุการณ์ที่อยู่ใน
กระแสหรือเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้จากแหล่งข้อมูลอย่างสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ แต่น่ันหมายความว่าบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวอาจถูกลดทอนไปโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตามความน่าเช่ือถือและข้อเท็จจริงยังถือเป็น 
สิ่งสําคัญทีสุ่ด ดังน้ัน ผู้สื่อข่าว จึงต้องทํางานหนักข้ึนในด้านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเนื้อหาและประเด็นข่าวต่าง ๆ ซึ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ความรอบคอบและจริยธรรมที่ต้อง
เน้นหนักมากขึ้นในการทํางานของสื่อสารมวลชน 
 ทั้งน้ี จากการศึกษาเรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ ต่อกระบวนการทําข่าว 
ช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สกีองทัพบกช่อง 7” โดย มยุรี ไพบูลย์กุลกร 
(2556) ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารผ่านสือ่สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการทําข่าว
โทรทัศน์ในหลากหลายมิติ อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้คนในสังคมเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในกระบวนการทําข่าวมากข้ึนด้วยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยจากการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
ผู้ปฏิบัติงานข่าวในหลากหลายมิติ ดังน้ี 
 1) ระดับผู้บริหาร บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ต้องปรับวิสัยทัศน์ เพ่ือปฏิรูป 
แนวทางการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือให้สื่อโทรทัศน์ที่ดํารงซึ่งความน่าเช่ือถือได้รับ 
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ความนิยม และได้รับความศรัทธาด้านการนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง 
 2) ระดับผู้ควบคุมและกํากับนโยบาย (บรรณาธิการ) บทบาทของเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ ส่งผลกระบวนการทําข่าวโทรทัศน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เก่ียวข้องการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข่าว เพ่ือความละเอียดรอบคอบ และเป็นการยืนยันความถูกต้อง เน่ืองจากการ
นําเสนอข่าวโทรทัศน์ต้องปราศจากความผิดพลาด 
 3) ระดับปฏิบัติงาน สื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแสวงหาข้อมูล
และนําเสนอขา่วสารในระดับปฏิบัติงาน  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการสื่อข่าว” โดย สกุลศรี ศรีสารคาม (2553) ได้ศึกษาถึงบทบาทของสื่อสังคม (Social 
Media) ที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสื่อข่าวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในการรายงานข่าวสาร 
ผ่านสื่อสังคมเพ่ิมมากขึ้น ผูส้ือ่ข่าวและกองบรรณาธิการให้ความสนใจใช้สื่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการสื่อข่าวเพ่ิมขึ้น การนําสื่อสังคมมาใช้ในกระบวนการส่ือข่าวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการสื่อข่าว 3 เร่ืองหลัก ได้แก่ 
 1) รูปแบบการสื่อข่าวที่มีช่องทางเพ่ิมขึ้น เพราะประเด็นข่าวที่มาจากหลายทางทําให้เกิดมิติ
มากข้ึนกว่าเดิม  
 2) บทบาทของผู้สื่อข่าวที่ต้องทําหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสารในการคัดกรองข้อมูลและ
ตัดสินใจเลือกข่าวที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมด้วยตัวเอง นําไปสู่คําถามเรื่องความรอบคอบและ
จริยธรรมจรรยาบรรณที่ต้องเน้นหนักมากขึน้ในการทํางาน เพราะการสื่อข่าวแบบใหมน้ี่ที่ข่าวไม่ได้
ตัดสินที่กองบรรณาธิการเท่าน้ันอีกต่อไป  
 3) ความสัมพันธ์กับผู้รับสารที่เปลี่ยนไปสู่การส่ือสารสองทาง เพ่ือนําไปสู่การแลกเปลีย่น
ข้อมูลการทํางานร่วมกันในกระบวนการข่าว ซึ่งจะเป็นมุมมองใหม่ของการทําข่าวที่แตกต่างจาก
กระบวนการสื่อข่าวแบบด้ังเดิม 
 จากแนวคิดสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) และผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้
เห็นบทบาทของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง
กระบวนการแสวงหาข้อมูล การเข้าถึงแหลง่ข่าว เหตุการณ์สําคัญ และการนําเสนอข่าวสารของ
ผู้สื่อข่าวและสาํนักข่าวต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับ
รูปแบบการนําเสนอข่าวและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจาก
การนําเสนอผ่านสื่อด้ังเดิมในอดีต รวมถึงเป็นแนวทางในการตอบคําถามเกี่ยวกับข้ันตอนการคัดเลือก
ประเภทวีดีโอคลิปในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการนําเสนอ
ข่าวสารจากสื่อใหม่ทีส่่งผลกระทบ ต่อการทํางานของสื่อมวลชนเช่นกัน 
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) 
 การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมทําให้สื่อมวลชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
ทําให้ผู้รับข่าวสารสามารถปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนได้ 
 เดนิสิ (Danesi, 2002 อ้างใน สุภารักษ์ จูตระกูล, 2557) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เสนอว่า การหลอมรวมสื่อในยุคปัจจุบันเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีทั้งโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สื่อบันเทิง 
เพลงเข้าด้วยกันซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันการหลอมรวมส่ือก็ทําใหอุ้ปกรณ์สื่อสาร
มีลักษณะส่วนบุคคลมากขึ้นทําให้เกิดการรวมเป็นชนกลุ่มน้อย (Re–Tribalization) และการรวมเป็น
ชุมชนโลก (Globalism) ด้วยอิทธิพลของจักรวาลดิจิทัล (Digital Galaxy) 
 พิการ์ด (Picard, 2011 อ้างใน สภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติ, 2555) อธิบายเก่ียวกับ 
การ Digitization ในอุตสาหกรรมสื่อว่า คอื กระบวนการการเปลี่ยนแปลงการผลิตเน้ือหา (Content) 
การเก็บข้อมูล (Storage) การเผยแพร่ (Distribution) และการบริโภคข่าวสาร (Consumption) จาก
ระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล ซึง่เป็นกระบวนการที่พัฒนามาเร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลา แต่ในกระบวน
ดังกล่าวไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร จนกระทั่งเมื่อมีการนําเอาสื่อ (Media) 
คอมพิวเตอร์ (Computer) และการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ (Smartphone) มาใช้ร่วมกันในลักษณะการหลอมรวมสื่อ (Convergence) เพ่ือการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงเกิดการรวมและบูรณาการเคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
ทําให้การเผยแพร่ข่าวสารทําได้เร็ว หลายช่องทาง ในราคาที่ถูกลง รวมทัง้ให้อํานาจแก่ผู้รับสาร
สามารถเลือก ค้นหา ควบคุมการรับสาร และมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารได้หลายรูปแบบกว่า 
ที่เคยเป็นมาในสื่อด้ังเดิม  
 เกียร์ (Gere, 2002 อ้างใน สภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติ, 2555) ได้อธิบายวัฒนธรรมยุค
ดิจิตอล (Digital Culture) เก่ียวข้องกับเร่ืองของความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยน
รูปแบบของเทคโนโลยีและสังคมในเวลาอันสั้น และสื่อดิจติอลทําให้การสื่อสารการเป็นแบบมีส่วนรว่ม
มากข้ึน ปรับตัวจากการสื่อสารแบบ ‘One–to–many’ ไปสู่การเป็น ‘Many–to–many’  
 โรเซน (Rosen, 2006 อ้างใน สภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติ, 2555) กลา่ว่า ผู้รับสารจาก
เดิมที่เป็นเพียงผู้ชมเท่าน้ันเมือ่มีสื่อดิจิตอลผู้รับสารมีบทบาทใหม่เพ่ิมขึ้นมาคือ เป็นผู้มสี่วนร่วม  
นักวิจารณ์ และผู้ร่วมในกระบวนสร้างสื่อด้วย 
 นอกจากน้ี เนส (Ness, 2009 อ้างใน สภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติ, 2555) อธิบายว่า  
ในยุคดิจิตอลและสื่อใหมม่ีผู้รบัสารจํานวนน้อยลงที่จะผูกพันอยู่กับสื่อหลกัหรือสื่อที่ถูกกําหนดให้รับ 
ซึ่งเทคโนโลยีเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงและอํานาจควบคุมการรับสารแล้ว ยังเปลี่ยนธรรมชาติของ 
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การเข้าถึงสื่อด้วย 
 สําหรับการหลวมรวมส่ือในประเทศไทย สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
ปัจจุบันการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากข้ึนส่งผลให้การบริโภค
สื่อของประชาชนเปลี่ยนไป มีการเช่ือมต่อผ่านสมาร์ทโฟนมากข้ึน มีทั้งในแง่การได้มาซึ่งข้อมูล  
การนําเสนอสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อ ซึ่งต้องสอดคล้องกับการเฝ้าระวังและ
กํากับดูแลสื่อด้วย เพราะมีสื่อทางการเมือง และนักการเมอืงเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อมากมาย และมี
อิทธิพลต่อการทํางานของสื่อ (สาธินีย์ วิสุทธาธรรม, 2555) 
 ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ได้กล่าวว่า สื่อในยุค Convergence มีทัง้มิติทางเทคโนโลยี
และมิติเน้ือหา ซึ่งทักษะด้านเทคโนโลยีมีความสําคัญมาก สื่อต้องปรับตัวทั้งการใช้ภาษาเขียนและ
ภาษาพูดรวมถึงบุคลิกภาพและทักษะของนักข่าว สื่อกระแสหลักต้องตระหนักถึงความสําคัญของ 
การใช้สื่อออนไลน์ที่จะเป็นทัง้พาหะ เคร่ืองมือ และช่องทาง นักข่าวต้องมีความเก่งรอบด้าน  
มีความสามารถรอบตัว ทั้งการเขียน การอ่าน ทิศทางของข่าวต้องหลากหลาย รวมท้ังปรับห้องข่าว 
ให้พร้อมต่อการรายงานข่าวร่วมกัน (สาธินีย์ วิสุทธาธรรม, 2555) 
 จากแนวคิดการหลอมรวมส่ือข้างต้น พบว่า ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหผู้้รับ
ข่าวสารมีพฤติกรรมในการรบัสื่อเปลี่ยนแปลงไป และมีบทบาทและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนได้ 
มากข้ึน ดังน้ัน สื่อมวลชนจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เกิดการหลอมรวมเอาประโยชน์จากเทคโนโลยี 
มาใช้ให้สอดคล้องกับการนําเสนอข่าวสาร 



�
�

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งให้คําตอบถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวม
สื่อ ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอ และปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือ
นําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ โดยผู้วิจัยได้กําหนดแหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key Informant) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นบุคลากรในกองบรรณาธิการ
ข่าวช่องดิจิตอล ทั้งหมด 6 ช่องหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มช่องข่าว SD และกลุ่มช่อง
บันเทิง HD โดยคัดเลือกตามเรตต้ิงทั่วประเทศของทีวีดิจิตอลประจําปี 2559 ที่มคีนดูมากสุด  
(“เรตต้ิงทีวีดิจิตอล”, 2559) โดยเก็บข้อมูลของผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข่าวโทรทัศน์มา 
ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และยังปฏิบัติงานด้านข่าวอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเก็บข้อมูลการสมัภาษณ์ทั้งหมดจํานวน  
6 ท่าน โดยแบ่งเป็นสถานีข่าวช่องละ 1 ท่าน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมปีระสบการณ์ในการคัดเลือก 
คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียเพ่ือนําออกอากาศ ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มช่องข่าว SD ประกอบด้วย ช่องเนช่ันทีวี ช่องนิวทีวี และช่องสปริงนิวส์ คือ นายวีระ
ศักด์ิ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี เก็บข้อมูลสมัภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2559  
นายพงศ์พิพัฒน์ จินดาศรี บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี เก็บข้อมูลสัมภาษณ์วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 และนายยุทธพล เปลี่ยนเพ็ง บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ เก็บข้อมูลสมัภาษณ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  
 ส่วนกลุ่มช่องบันเทิง HD เป็นช่องที่ให้ความสําคัญในการนําเสนอข่าวไม่แตกต่างไปจากช่อง
ข่าว ประกอบด้วย ช่อง 3 ช่อง 7 และช่องไทยรัฐทีวี คือ นางพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ บรรณาธิการ
ข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3 เก็บข้อมลูสัมภาษณ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายณฐภัทร  
แจ่มจํารัส บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 เก็บข้อมลูสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
และนายระวี ตะวันธรงค์ Social media manager ช่องไทยรัฐทีวี เก็บข้อมูลสัมภาษณ์วันที่ 11  
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ตุลาคม 2559  
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 แนวคําถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง พูดคุยอย่างเป็นทางการประกอบการสัมภาษณ์ 
 3.3.2 เคร่ืองบันทึกเทป เพ่ือช่วยให้รายละเอียดที่ได้จากการสัมภาษณ์ถกูต้อง 
 3.3.3 กล้องบันทึกภาพ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการวิจัย 
 
3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
เก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 
 3.4.1 ผู้วิจัยส่งจดหมายแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโทรศัพท์
นัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เพ่ือขอเวลาในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประมาณ 1 ช่ัวโมง  
 3.4.2 ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานท่ีนัดหมาย โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) ประกอบการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 
 3.4.3 ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์การทําวิจัย รายละเอียดเบ้ืองต้นในการทําวิจัยคร้ังน้ีให้กับ
ผู้ให้ข้อมลูหลักทราบ พร้อมทัง้ขออนุญาตอัดเทปบันทึกคําสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เป็น
หลักฐานประกอบการวิจัยในครั้งน้ี 
 3.4.4 ผู้วิจัยเริม่ทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยประเด็นคําถามที่เตรียมมา พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน เพ่ือใหไ้ด้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 3.4.5 เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลัก พรอ้มทั้งขออนุญาต
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีมขี้อสงสัยเก่ียวกับประเด็นคําถามต่าง ๆ 
 ชุดคําถามในการสัมภาษณ์ 
 1) คณุคิดว่าคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นมาจากส่วนไหน อย่างไร 
 2) คณุใช้งานสือ่สังคมออนไลน์มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร 
 3) คณุคิดว่าคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์มีความจําเป็นต่อการรายงานข่าวอย่างไร  
ช่วยอธิบาย 
 4) คณุคิดว่าคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทไหนที่เหมาะสมต่อการนําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์ 
 5) คลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทไหนที่ถูกเลือกนํามาเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจหรือการน่าติดตามของผู้ชม 
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 6) เมื่อมีคลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เข้ามานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ ทําให้ 
การทํางานของกองบรรณาธิการข่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 
 7) บรรณาธิการข่าวหรือองค์กรข่าวมีนโยบายหรือแนวทางกํากับการใช้งานคลิปวีดีโอใน 
ยูทูปและเฟซบุ๊คอย่างไร ช่วยอธิบาย 
 8) ข้อดีและข้อเสียของการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์เป็นอย่างไร 
 9) คณุใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคลปิวีดีโอจากยูทูปและเฟซบุ๊ก 
 10) คุณค่าข่าวมีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโออย่างไร 
 11) องค์กรข่าวมีเกณฑ์และแนวทางการนําเสนอคลิปวีดีโอในรายการโทรทัศน์อย่างไร 
 12) คลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อเรตต้ิงรายการข่าวมากน้อยเพียงไร และ 
ส่วนใหญ่เป็นคลิปวีดีโอประเภทไหน 
 13) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอมานําเสนอรายการข่าว
อย่างไร 
 14) บทบาทหน้าที่อันเหมาะสมของผู้คัดเลอืกคลิปวีดีโอข่าวในยูทูปและเฟซบุ๊กเป็นอย่างไร 
ช่วยอธิบาย 
 15) ผู้ที่มีสทิธิในการตัดสินใจในการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวเป็นใคร เพราะอะไร 
 16) คุณใช้หลกัจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างไรในการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวในยูทูป 
และเฟซบุ๊ก มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน ์
 17) มีความจําเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบและคัดกรองคลิปวีดีโอก่อนนําเสนอในรายการ
ข่าวเพราะอะไร 
 18) กรณีที่ต้องไปตรวจสอบเรื่องราวจากวีดีโอคลิปข่าวในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากม ี
การแชร์ข้อมูลกันเป็นจํานวนมากมีวิธีดําเนินการอย่างไร 
 19) กรณีที่มีการหยิบคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ต้อง
มีการขออนุญาตเจ้าของคลิปวีดีโอน้ันหรือไม่ และต้องทําอย่างไร 
 20) ในรายการของคุณเคยมีบ้างไหมท่ีนําเสนอคลิปวีดีโอโดยไม่ตรวจสอบก่อนจนเกิด 
ความผิดพลาดขึ้นเพราะอะไร และจากสาเหตุไหน 
 21) กรณีที่มีการนําเสนอคลิปวีดีโอแบบผิดพลาด ได้ทําการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 22) องค์กรจะมีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นอย่างไรบ้าง 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเคร่ืองมือให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการเก็บข้อมูลผูวิ้จัย
ได้นําคําถามดังกล่าวปรึกษาผู้เช่ียวชาญ เพ่ืออภิปรายความเห็นต่อคําถามป้องกันความคลาดเคลื่อน
และขจัดอคติในคําถามดังกล่าวก่อนนําไปสัมภาษณ์จริง 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยทําการวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์จากเทปบันทึกเสียง ซึ่งคัดลอก
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจําแนกเน้ือหาของบทสัมภาษณ์ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวินิจฉัยตีความ จัดลําดับตามวัตถุประสงค์ และประมวล 
เข้าด้วยกันเพ่ือหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์  
โดยนําแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมส่ือ 
 3.5.2 ขั้นตอนในการคัดเลือกคลิปวิดีโอ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
 3.5.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์ 
 จากน้ันนําข้อมูลที่วิเคราะห์มาอภิปรายและหาข้อสรุปเป็นรูปแบบ (Model) การคัดเลือก
คลิปวิดีโอข่าวในสังคมออนไลน์ต่อการนําเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของไทยในปัจจุบันต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการ
ข่าวโทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) นําเสนอแบบการตีความ (Interpretive) ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหา
ร่วม (Thematic Analysis) โดยนําเสนอผลการวิจัยข้อมูลความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น  
3 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมส่ือ 
 4.2 ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ 
 4.3 ปัจจัยที่มผีลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ 

 
4.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมส่ือ 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ พบว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยมากขึ้นทําให้ขอ้มูลและคลิปวิดีโอบนสังคมออนไลน์เพ่ิมจํานวนอย่างก้าวกระโดด  
ความมีอิสระจากข้อจํากัดด้านเวลา อิสระจากข้อจํากัดด้านพรมแดน อิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ
และอิสระในการควบคุมเน้ือหาด้วยตนเอง ทําให้สื่อมวลชนต้องปรับตัวการทําข่าวเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ถึงแมว่้าสังคมออนไลน์จะเข้ามามบีทบาทในสังคมไทยมากข้ึนก็ตามแต่บทบาท
ของสื่อมวลชนต้องทําให้สังคมเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเร่ืองราวเหตุการณ์ของคนทั่วไปกับข่าว
ของมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์ อ้างอิง สอดแทรกความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีเหตุ มีผล 
ไม่ใช่แค่การรายงานสถานการณ์ ทําให้บทบาทการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนยังคงเป็นผู้จัดวาระข่าวสาร
ตามทฤษฎีการกําหนดวาระข่าวสาร ที่ระบุว่า สื่อมวลชนยังคงทําหน้าที่คัดเลือกข้อมูลขา่วสารหรือ
เป็นผู้จัดลําดับความสําคัญ รวมถึงพิจารณาจากคุณค่าข่าวและความเด่นของข่าวอย่างมืออาชีพ โดย
การวิเคราะห์ อ้างอิง สอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมีเหตุมีผล ดังทีค่ําสัมภาษณ์ของ
บรรณาธิการ ดังน้ี   
 บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ กล่าวว่า “สื่อหลักยังคงเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสารอยู่ 
ถึงแม้ว่าสังคมออนไลน์จะทําให้ประชาชนสามารถทําหน้าที่เสมือนผูส้ื่อขา่วได้ก็ตาม เน่ืองจาก
สื่อมวลชนยังต้องเป็นผู้คัดสรรข่าวสาร ด้วยประสบการณ์จะทําให้เห็นมมุมองของสิ่งที่เกิดขึ้น และ
เป้าหมายคือนําเสนอในสิ่งทีป่ระชาชนต้องรับรู้….” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
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 ขณะที่ช่องไทยรัฐทีวีได้เพ่ิมเติมในเรื่องของการนําเสนอคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์เข้าไป 
เพราะผู้รับสารนิยมรับชมภาพเหตุการณ์ในลักษณะคลิปวิดีโอมากข้ึน ดังนั้น การเพ่ิมการนําเสนอ 
คลิปวิดีโอก็เพ่ือให้รายการข่าวเกิดความน่าสนใจยิ่งข้ึน และเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมทีต้่องการ 
ความแปลกใหม่ ดังคําสัมภาษณ์ของบรรณาธิการช่องไทยรัฐทีวี ดังน้ี 
 “....ต้องบอกว่าสัดส่วนการนําเสนอข่าวของไทยรัฐยังคงเหมือนเดิม แค่เพ่ิมแหล่งข่าวจาก
คลิปวีดีโอในสังคมออนไลน์เข้าไป แต่สัดส่วนการกําหนดวาระข่าวสารนโยบายของช่อง ทั้งเร่ือง
การเมือง เร่ืองอาชญากรรม เศรษฐกิจ ยังทาํเหมือนเดิมไม่ได้แทนที่ แค่เพ่ิมส่วนน้ีเข้ามาเป็นอีกหน่ึง
ส่วนที่ต้องมี เพราะคนเลือกเสพคลิปวิดีโอมากข้ึนกว่าเดิม” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 แต่ขณะเดียวกันเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสําคัญ หรือประเด็นที่สาธารณะเป็นผู้จัด 
หมายถึง เกิดจากการที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจในประเด็นน้ัน เช่น สิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบให้เกิดกับผู้คนส่วนใหญใ่นสังคม สื่อมวลชนก็จะหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระในการนําเสนอ 
เพราะเป็นปัญหาทางสังคมท่ีต้องการการแก้ไข ซึ่งไม่ได้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวเหมือนกับในอดีต 
แต่สื่อเองก็กลับกลายเป็นผู้รับสารด้วยเช่นเดียวกัน ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์
ช่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 “ช่องนิวทีวีต้องทําข่าว เพ่ือตอบสนองสังคม ตอบสิ่งที่สังคมต้องการอยากจะรู้ ในลกัษณะ 
ที่สังคมได้ให้ความสนใจว่าตอนน้ีเขาต้องการอยากรู้เรื่องอะไร โลกเปลีย่นไปกว่าแต่ก่อน สื่อก็ต้องกลับ
กลายเป็นผู้รับสารด้วย....” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
พฤศจิกายน 2559) 
 “ยอมรับว่าตอนน้ีสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ต้องนําเสนอข่าวสารท่ีประชาชนอยากรับรู้ในสงัคม 
ทําให้สื่อมวลชน ไม่ได้สื่อสารแบบทางเดียวเหมือนในอดีต แต่ต้องรับรู้ข่าวสารสองทางจากสังคม
ออนไลน์ด้วย เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้น และสือ่กระแสหลักก็ต้องนําเสนอ
ตาม เพ่ือให้ตามกระแสสังคม….” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 
2559) 
 “....ปัจจุบันทางสถานีข่าวต้องทําข่าวเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม แต่สื่อมวลชน
ยังคงเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสารให้กับประชาชน แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือความรวดเร็วและความ 
สดใหม่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 
พฤศจิกายน 2559) ผู้ให้ข้อมลูหลักยังแสดงความคิดเห็นว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ทําให้
สถานีโทรทัศน์สามารถรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากผู้สื่อข่าวสามารถติดต่อ
กับแหล่งข่าวผา่นทางโปรแกรมสไกป์ (Skype) หรือทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) ในลักษณะเห็นหน้า
ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เพราะมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ขณะที่ใน
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อดีตสื่อมวลชนจะต้องลงพ้ืนที่ทําข่าวเอง ในลักษณะที่เมือ่เกิดเหตุที่ไหนก็ต้องรีบไปที่น้ันทันที โดยมี
ทีมตระเวนข่าวหรือนักข่าวประจําสถานที่น้ัน ๆ ทําหน้าที่เกาะติดสถานการณ์ พร้อมเก็บข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ก่อนนํามาวิเคราะห์กลั่นกรอง เพ่ือผลิตข่าว โดยไม่มีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย จึงไม่
สามารถรายงานข่าวเหตุการณ์ได้รวดเร็วเหมือนดังเช่นในปัจจุบัน อีกทั้งปริมาณการเลอืกข่าวสารใน
สังคมออนไลน์ที่นํามาออกอากาศก็มีจํานวนมากข้ึนกว่าในอดีต ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการ
ข่าว ดังต่อไปนี้ 
 “อย่างกรณีที่มผีู้โดยสารสายการบินนกแอร์โพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ที่ประกาศ
ออกมาว่า ไม่สามารถโดยสารเคร่ืองบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง จากน้ันสายการบินก็แถลงข่าวทันทีว่าเกิด
อะไรข้ึนแบบรวดเร็ว ทางไทยรัฐทีวีก็สามารถทําข่าวได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางนี้ไปได้ด้วยเช่นกัน 
ในลักษณะที่ทนัต่อเหตุการณ์...” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
11 ตุลาคม 2559) 
 “ในเว็บไซต์เนช่ันหรือเฟซบุ๊กเนช่ัน คุณสุทธิชัย หยุ่น ก็มักจะสัมภาษณ์แหล่งข่าวทาง
แอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) หรือโปรแกรมสไกป์ (Skype) แบบเห็นหน้าซึ่งกันและกัน และเรื่องราวน้ัน 
ก็สามารถออกอากาศได้ทันที….” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 
2559) 
 “กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยเรื่องรัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องการคุมเงินเฟ้อ  
คลิปวิดีโอน้ันอยู่ในสังคมออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาถ่ายภาพอาจารย์กําลังพูดเป็นวงเสวนาอยู่ในขณะนั้น 
ทางสปริงนิวส์ก็เลยโทรศัพทห์าแหล่งข่าว เพ่ือขออนุญาตใช้คลิปวิดีโอมาออกอากาศในรายการข่าว
โทรทัศน์ เพ่ือให้ข่าวมีนํ้าหนักและก็นํามาออกอากาศได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา” (บรรณาธิการข่าว 
ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 “ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางคร้ังกล้องหน้ารถก็สามารถจับภาพขณะเกิด
อุบัติเหตุได้ทันที และนํามาเสนอได้ทันทีหรือสัมภาษณ์ผู้ทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ได้ทันที ขณะที่สื่อหลักอย่าง
ทีวีไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์สด ๆ ในเวลานั้นได้ อีกทั้งสังคมออนไลน์มีคลิปวิดีโออยู่เป็นจํานวนมาก 
ที่สื่อหลักสามารถหยิบมานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ได้...” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559)  
 ซึ่งนับเป็นข้อดีเพราะมีทางเลือกในการนําเสนอข่าวมากข้ึน สามารถต่อยอดประเด็นข่าวได้
อย่างหลากหลาย ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3 กล่าวว่า “....
มีคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์เข้ามาทําให้ทางรายการข่าวหาข้อมูลข่าวได้อีกหลากหลายมุม ถึงแม้จะมี
ทีมข่าวสัก 10 ทีม ก็ไม่เพียงพอต่อการทําข่าวที่มากข้ึน” (บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี  
ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
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 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในคลิปวิดีโอบนสังคมออนไลน์สามารถนํามาต่อยอดเรื่องราวที่เกิดข้ึน
ได้ โดยการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะทําให้สังคมเกิดความกระจ่างและรอบด้าน 
 การนําคลิปวิดีโอมาต่อยอด 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เมื่อได้คลิปวิดีโอแล้วการที่จะใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ สิ่งสําคญัที่สือ่มวลชนจะต้องดําเนินการต่อคือ การต่อยอดประเด็นจากในคลิปวิดีโอ
เพ่ิมเติมทุกครัง้ก่อนออกอากาศ โดยอาจกล่าวได้ว่า คลิปวิดีโอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการหาข้อมูลเพ่ือ
นําเสนอข่าวเท่าน้ันแต่สิ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความกระจ่างชัดคือการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในคลิป
วิดีโอน้ัน ๆ อย่างรอบด้าน โดยการไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในคลิปวิดีโอหรือคนที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ัน 
เพ่ือให้ได้คําตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งต้องพึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคล และศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ดังคําให้สมัภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 “ไทยรัฐไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือไม่ผิด แต่เราต้องถามผู้ที่เก่ียวข้องในคลิปวิดีโอน้ัน เช่น  
การไปสัมภาษณ์ทนายความ สัมภาษณ์ตํารวจ หรือสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง เขาก็จะบอกว่ากรณีน้ีในคลปิ
วิดีโอผิด กรณีน้ีในคลิปวิดีโอไม่ผิด โดยที่เราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน แต่เราทําหน้าที่สื่อ คือ การหาความจริง
มาให้ประชาชนเห็นเป็นหลักมากกว่า” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 “ที่ทํามากข้ึนคือการต่อยอดประเด็นข่าวจากคลิปวิดีโอที่นําเสนอแบบง่าย ๆ ในสังคม
ออนไลน์ แต่ต้องส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ เพ่ือไปค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรข้ึนในจุดที่เกิดเหตุและไป
สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เช่น มีคนโรคจิตเดินไปเคาะประตูตามหอพักต่าง ๆ และมีคลิปจาก
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ ทางองค์กรเนช่ันก็จะส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพ่ือให้เห็น
ความจริง ก่อนนําออกสู่สายตาประชาชน...” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
10 ตุลาคม 2559) 
 “……คลิปวิดีโอที่น่าสนใจก็ต้องเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบวงกว้าง ทางช่องให้นํ้าหนักเรื่อง 
การต่อยอดข่าว โดยการส่งทีมข่าวไปอย่างน้อย 2 ทีม ผมเป็นหัวหน้าต้องทําหน้าที่ตรวจสอบกรอบ 
การทํางานให้นักข่าวด้วย” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 
2559) 
 นอกจากบทบาทของสื่อที่พึงค้นหาข้อเท็จจริง สื่อมวลชนยังต้องทําหน้าที่ในการใหค้วามรู้ 
การเพ่ิมสติปัญญาให้แก่ผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมมีวิจารณญาณที่ดีขึน้ เป็นการสร้างสมดุลท่ามกลางการใช้สื่อ 
ที่ไม่ระวังในสังคมออนไลน์  
 “….แผนกสังคมออนไลน์จะเป็นคนคอยดูแลและหาคลิปวิดีโอมาอันดับแรก แล้วส่งนักข่าว
ลงพ้ืนที่ เพ่ือไปทําข่าวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือต่อยอดประเด็นข่าวน้ันโดยไปสัมภาษณ์บุคคลที่
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เก่ียวข้อง หรือถามนักวิชาการในเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือให้ได้คําตอบ โดยให้เขาวิเคราะห์” (บรรณาธิการข่าว
โต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) ที่สําคัญคอืจะต้องสร้าง
ความมั่นใจใหก้ับผู้ชมให้เกิดความเช่ือว่า สื่อมวลชนมีความจริงอยู่บนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผลตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน 
 “.....คลิปวิดีโอเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราหาข้อมูลเพ่ิมเติม แต่บรรณาธิการข่าว ผู้ช่วย
บรรณาธิการข่าว จะต้องช่วยกันตรวจสอบเบ้ืองต้นก่อน ถ้าเรื่องน้ันเก่ียวข้องกับสายงานไหนหรือโต๊ะ
ไหนก็ต้องไปตามต่อ เช่น เร่ืองน้ันเกี่ยวข้องกับโต๊ะการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม ก็ต้องให้
โต๊ะน้ัน ส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ไปหาความจริง ซึง่ไม่ใช่เร่ืองง่าย หรือถ้าเรื่องน้ันอยู่ต่างจังหวัดก็ให้โต๊ะ
ภูมิภาคตามประเด็น พยายามทําให้ดีที่สุด รอบด้านมากที่สุด เพ่ือความถูกต้องก่อนออกอากาศทุก
เร่ือง เพ่ือทําให้ข่าวเกิดความน่าเช่ือถือตามหลักสื่อมวลชน” (บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี 
ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 ทั้งน้ี หากสื่อมวลชนสามารถฉกฉวยโอกาสในช่วงที่คนให้ความสนใจในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง 
สามารถนําเสนอเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ได้ก็จะนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทกุภาคส่วน  
 บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 กล่าวว่า “กรณีที่ตํารวจเรียกน็อตกราบรถกู จะมี 
บางช่วงข่าวนําเสนอคลิปวิดีโอไปก่อน ตอนท่ีกระแสคลิปออกมาดัง ๆ แต่เป็นการนําเสนอโดยมี
นักจิตวิทยาออกมาเตือน และวิเคราะห์ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบ 4–5 ปี เพ่ิมมากขึ้น คือ  
เป็นการต่อยอดประเด็นจากคลิปวิดีโอจากน้ันก็ส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหาข้อเท็จจริง
ด้วย....” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 

 
4.2 ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์  
 การนําเสนอคลิปวิดีโอผ่านรายการข่าวโทรทัศน์มีขั้นตอนกระบวนการหลากหลายซึ่ง 
การคัดเลือกข่าวเป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างย่ิง โดยทีมงานจะทําการประชุมหารือและวิเคราะห์ข่าวว่า 
ข่าวที่จะนํามาเสนอในรายการโทรทัศน์ข่าวไหนน่าสนใจอย่างไร แล้วจะต่อยอดในประเด็นไหนได้บ้าง 
หากต้องการข้อมูลเชิงลึกก็จะส่งนักข่าวลงไปสัมภาษณ์ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับเหตุการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนถูกต้องแม่นยํา โดยนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายประเด็น ทําให้ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
   
 1) ผู้รับผิดชอบในการคัดเลอืกคลิปวิดีโอจากสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า หลาย ๆ สถานี คนในกองบรรณาธิการข่าวทั้ง
บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ นักข่าว และทีมมอนิเตอร์ ร่วมกันคัดเลือกข่าวจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  
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เลือกข่าวที่มีความน่าสนใจจากสังคมออนไลน์ที่ถือว่าเป็นแหล่งข่าวสารที่ผู้สนใจใช้เป็นช่องทางใน 
การรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่โดยทั่วไปคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบยกคลิป 
ที่เป็นประเด็นมานําเสนอในรายการข่าวได้ แต่การจะนําคลิปวิดีโอมาเสนอต้องพิจารณาองค์ประกอบ
หลายประการ ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์หลายแห่ง ดังต่อไปน้ี 
 “อันดับแรก คอื จะมีผู้คัดเลอืกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากสงัคมออนไลน์ทั้งนักข่าว หัวหน้า
ข่าว และบรรณาธิการข่าวในโต๊ะ ซึ่งพิจารณาก่อนว่าคลิปวิดีโอน้ันถ้านําเสนอไปแล้วจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือไม่ จากน้ันนําเสนอในกองบรรณาธิการข่าวร่วมกัน….” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม  
ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
 “นักข่าวของช่องจะมอนิเตอร์ข่าวในสังคมออนไลน์ และเมื่อเจอคลิปวิดีโอไหนที่เป็นกระแส
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็นําเสนอบรรณาธิการข่าวโต๊ะน้ัน ๆ ก่อนเข้าที่ประชุมเพ่ือหารือกัน 
อีกครั้ง….” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559)  
 “บรรณาธิการรวมถึงทีมงานจะช่วยกันดูคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ โดยดูต้ังแต่ช่วง
กลางคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงก่อนเข้าประชุมข่าว แม้แต่ผู้ประกาศทุกคนก็ต้องช่วยกันดู ซึ่งทุกคลิปวิดีโอ
จะต้องผ่านกระบวนการจากกองบรรณาธิการที่ต้องรับรู้รับทราบเรื่องของการออกอากาศทุกข่าว….” 
(บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์พบว่า บางสถานีข่าว
มอบหมายให้โปรดิวเซอร์ในแต่ละสายข่าวเป็นผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์ตามระเบียบ
ปฏิบัติของของสถานี ก่อนที่จะมีการประชุมข่าว เพ่ือนําเสนอข่าวในแต่ละช่วง เพ่ือลําดับความสําคัญ
ของข่าว ดังที่ บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี กล่าวว่า “…..ในกองบรรณาธิการข่าวจะให้โปรดิวเซอร์
ของแต่ละรายการเป็นคนคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ว่าคลิปวิดีโอไหนควรออกอากาศ หรือ
คลิปวิดีโอไหนไม่ควรออกอากาศ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่ จากน้ันค่อยนําเสนอตามลําดับ
ความสําคัญ” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) 
 ในขณะเดียวกันบางสถานีโทรทัศน์ก็มีการต้ังทีมสําหรับมอนิเตอร์ข้อมูลและดูคลิปวิดีโอใน
สังคมออนไลน์โดยเฉพาะว่าคลิปวิดีโอน้ันเพ่ิงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะถ้าเป็นคลิปวิดีโอ 
ที่เกิดขึ้นนานแล้วจะไม่นําเสนอ เพราะอาจทําให้สังคมเกิดการเข้าใจผิดได้ ดังที่บรรณาธิการจาก
สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ได้กล่าวเก่ียวกับเรื่องน้ีไว้ว่า “…..พอหยิบคลิปวิดีโอขึ้นมาเล่าเรื่องใน
โทรทัศน์ คนจะให้ความสนใจระดับหน่ึง ดังน้ัน บรรณาธิการ นักข่าว และทีมมอนิเตอร์ข้อมูลจะ
ร่วมกันรับผิดชอบในการคัดเลือกคลิปวิดีโอ โดยดูคลิปในสังคมออนไลน์ว่าคลิปน้ันเป็นคลิปเก่าหรือ
เป็นคลิปที่เพ่ิงเกิดขึ้น และต้องเป็นคลิปที่นําเสนอไปแล้วต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งนําเสนอ 
ไปแล้วต้องไม่เกิดความผิดพลาดในภายหลังตามมา” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
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 ขณะที่ช่องสปริงนิวส์มองว่าถึงแม้จะเป็นคลิปวิดีโอเก่าแต่ถ้าเป็นการเตือนภัยสังคมหรือ 
ภัยทางธรรมชาติก็สามารถนําเสนอในมุมของการเตือนภัยได้ ถ้ามีผลกระทบต่อประชาชน ดังที่
บรรณาธิการอธิบายว่า “ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเก่าเราก็สามารถนํามาออกอากาศได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่
น่าสนใจจริง ๆ เช่น เป็นการเตือนภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงรุนแรง หรือเป็นปรากฎการณ์ 
ทางธรรมชาติ การนําเสนอคลิปวิดีโอเราต้องมองดูผลกระทบต่อประชาชน อย่าทําให้คนต่ืนตระหนก 
ซึ่งบรรณาธิการข่าวต้องวิเคราะห์คัดเลือกคลิปวิดีโอและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น…” (บรรณาธิการ
ข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 “….ช่องนิวทีวีจะมีแผนกที่ดูคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ ที่เป็นทีมมอนิเตอร์สังคมออนไลน์ 
รวมถึงทางกองบรรณาธิการที่จะช่วยกันดูและรับผิดชอบ โดยจะทําหน้าที่รวบรวมคลิปวิดีโอใน
เหตุการณ์ที่มองแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม หรือมผีลกระทบต่อสังคม ก่อนนําข้อมูล
คลิปวิดีโอน้ี” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 
2559) 
 2) ประชุมหารอืและตรวจสอบคลิปวิดีโอ  
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์พบว่า การประชุมหารือเพ่ือ
ตรวจสอบคลิปวิดีโอ เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม และผลกระทบของคลิปวิดีโอที่มีต่อสังคม ผูท้ี ่
ตกเป็นข่าว จากนั้นจึงรวบรวมคลิปวิดีโอที่มคีวามเหมาะสมท้ังหมดนําเสนอที่ประชุมกองบรรณาธิการ
ข่าว เพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ วิธีการนําเสนอคลิปวิดีโอ ช่วงเวลาการ
ออกอากาศท่ีเหมาะสม และอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากคนในสังคมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และที่
สําคัญคือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร หรือมีการตัดต่อคลิป
วิดีโอหรือไม่ ซึ่งการคัดเลือกข่าวที่จะมานําเสนอในรายการข่าวทางโทรทัศน์ทีมงานผู้เก่ียวข้องจะต้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลิปที่จะนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศนว่์ามีที่มา
จากไหน มีการตัดต่อคลิปวิดีโอไหม มีผู้เก่ียวข้องในคลิปวิดีโอบ้าง 
   ผู้ให้ข้อมลูหลักแสดงความคิดเห็นว่า การตรวจสอบคลิปเป็นขั้นตอนที่สําคัญ 
โดยเฉพาะประเด็นของความเป็นจริงของคลิป นักข่าว โปรดิวเซอร์ และทมีมอนิเตอร์ ต้องพิจารณา
ร่วมกันว่าคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์เป็นเร่ืองจริงหรือเท็จ  มีการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือไม่ หรือม ี
การลงในสังคมออนไลน์แค่เพียงบางส่วนเท่าน้ันทําให้คนดูเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังน้ัน หากสื่อมวลชน
ไม่ได้พิจารณา ตรวจสอบให้ถีถ่้วน นําเสนอข่าวเท็จหรือข่าวลวง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมา 
ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 ได้กล่าวเก่ียวกับเร่ืองน้ีว่า “….พอเจอ
คลิปวิดีโอแล้วอย่างแรกเลย คือ การตรวจสอบคลิปวิดีโอน้ันก่อนว่าเป็นคลิปวิดีโอจริงหรือเท็จ 
สามารถเป็นข่าวได้ไหม เพราะคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
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แต่อาจไม่ใช่ขอ้เท็จจริงทั้งหมด บางคลิปวิดีโอถูกเลือกนําเสนอแค่บางส่วนของเหตุการณ์ บางคลิป
วิดีโอมีการตัดต่อ ก็หารือพูดคุยในกองบรรณาธิการข่าว ว่ามีเร่ืองราวเหตุการณ์แบบน้ีสมควรนําเสนอ
ออกอากาศหรือไม่ ถ้าในกองบรรณาธิการข่าวตกลงนําเสนอก็จะตามประเด็นน้ันดู” (บรรณาธิการข่าว
อาชญากรรม ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
   “…ซึ่งการประชุมข่าวจะมีการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ว่าคลิปวิดีโอไหน
ควรถูกนําเสนอคลิปวิดีโอไหนไม่ควรถูกนําเสนอ ซึ่งบรรณาธิการข่าวทุกคนสามารถออกความคิดเห็น
ได้ว่าคลิปวิดีโอน้ันน่าสนใจหรอืไม่ และที่สําคัญต้องตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอน้ันมีที่มาที่ไปอย่างไร และ
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อ และมีใครในคลิปวิดีโอเก่ียวข้องบ้าง” 
(บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) 
   2.2) พิจารณาความเหมาะสมของคลิปวิดีโอที่จะนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
โดยดูว่ามีเน้ือเหมาะสมกับการนําเสนอในช่วงไหน ซึ่งรายการข่าวแต่ละช่วงวันก็จะมีผู้ชมที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน 
   จากการรวบรวมข้อมูลการสมัภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวช้ีให้เห็นว่า การพิจารณา
ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอเป็นสิ่งสําคัญมากในการรายการข่าวโทรทัศน์ เพราะบางคลิปวิดีโอไม่
เหมาะสมในการนําเสนอในบางช่วงเวลา เพราะเด็กอาจดู อย่างเช่น ช่วงเช้า และเย็น เป็นช่วงที่เด็กได้
เปิดโทรทัศน์ดูและอาจเห็นคลิปวิดีโอที่รุนแรง น่ากลัว หรอืหวาดเสียวถูกนําเสนอออกไป เด็กจะนิยม
ความรุนแรง พฤติกรรมก้าวร้าว และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชนในอนาคต รวมไปถึงคนใน
สังคมได้ ดังที่บรรณาธิการต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นว่า  

 “ทางช่องไทยรัฐทีวีจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกคลิปวิดีโอร่วมกันในที่ประชุมข่าว ซึ่งที่
ประชุมจะเคาะกันอีกทีว่าคลิปวิดีโอไหนควรถูกนําเสนอในช่วงเวลาไหนท่ีเหมาะสม หรือไม่ควรเล่น
คลิปวิดีโอไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม…” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 

 “…..ทางรายการเรื่องเด่นเย็นน้ีจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของคลปิวิดีโอแต่ละคลิป 
ที่ได้มาจากการคัดเลือกแล้วว่าสมควรออกอากาศช่วงเวลาไหน เพราะช่อง 3 มีคนดูจํานวนมาก น่ัน
หมายถึง เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ที่ต้องมีการวิเคราะห์คลิปวิดีโอร่วมกันว่าจะนําเสนอแบบไหนไม่ให้เกิด
การเลียนแบบถ้าเป็นคลิปที่รนุแรง รวมไปถงึการเล่าเรื่องที่ต้องมีทักษะการเล่าที่นุ่มนวลไม่รุนแรง เช่น 
การปล่อยภาพน้ีก่อนแล้วตามด้วยการอ่านข่าวแบบน้ีนะ” (บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี 
ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
   2.3) พิจารณาการนําเสนอคลิปวิดีโอในรายการข่าวโทรทัศน์ว่าประเด็นที่นําเสนอมี
เน้ือหาสาระที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม  
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   ผู้ให้ข้อมลูหลักแสดงความคิดเห็นว่า การพิจารณาความเหมาะสมในการนําเสนอ
คลิปวิดีโอในรายการข่าวโทรทัศน์เป็นสิ่งสําคัญในองค์กรข่าวที่จะพึงปฏิบัติ โดยการประชุมในกอง
บรรณาธิการข่าวต้องดูไปที่ความสําคัญในเนื้อหาสาระ และสังคมจะต้องได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอน้ัน
เมื่อได้เปิดดู ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าแค่การนําเสนอเหตุการณ์ และสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของ
สื่อมวลชน ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี แสดงความคิดเห็นว่า  
  “……เมื่อคัดเลอืกคลิปวิดีโอมาแล้ว ที่สําคญัที่สุดคือ กองบรรณาธิการข่าวต้องมานั่งถก
กันว่าเรื่องน้ีควรนําเสนออย่างไรให้สังคมได้รบัประโยชน์ ไม่ใช่นําเสนอไปแบบผ่าน ๆ หรือว่าไม่ได้มี
หลักในการนําเสนอข่าว และอย่างที่บอกว่าจะเป็นการเสียเวลาเปล่า ถ้าคนดูหาดูได้ในสังคมออนไลน์  
โดยไม่ต้องมาเปิดดูทีวี แต่ถ้ามาเปิดทีวีดูต้องได้สาระมากข้ึนกว่าเดิม…” (บรรณาธิการข่าว 
โต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
  “…..ช่องไทยรัฐมีหน้าที่นําเสนอคลิปวิดีโอในสื่อโทรทัศน์ แต่ในคลิปวิดีโอน้ันเน้ือหา
สาระที่นําเสนอต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมจริง ๆ ไม่ใช่คลิปไหนก็เป็นข่าวได้ ทางช่อง
ต้องพิจารณาดี ๆ” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 
2559) 
   “การนําเสนอคลิปวิดีโอในรายการข่าวโทรทัศน์เน้ือหาสาระต้องเป็นประโยชน์และ
เหมาะสมต่อคนดู ไม่ใช่ว่า เด็ก พ่อ แม ่ผู้ปกครอง น่ังดูข่าวนี้แล้วไม่เหมาะสม หรือเป็นภาพความ
รุนแรง ทางช่องก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าควรนําเสนอไหม ถ้าดูแลว้ไม่มีประโยชน์มีแต่ความ
รุนแรงก็ไม่นําเสนอ….” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมช่อง 7 , การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 
2559) 
 ทั้งน้ี ก่อนหน้าน้ีมีบ่อยคร้ังที่สถานีโทรทัศน์นําเสนอคลิปวิดีโอโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อนนําเสนอ เน่ืองจากต้องการใช้ความสดใหม่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงชิงพ้ืนที่สื่อ 
จึงแข่งขันกันนําเสนอข่าวก่อน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร ทําใหเ้กิดความผิดพลาดและ 
ความเสียหายตามมาอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ ในปัจจุบันสถานีโทรทัศน์แต่ละแหง่จึงได้ให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบความจริง ที่มา และความถูกต้องของคลิปวิดีโอมากข้ึน โดยเฉพาะ 
ข้อมูลเชิงลึก 
 3) ตรวจสอบคลิปวิดีโอและหาข้อมูลเชิงลึก 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์พบว่า ปัจจุบันรูปแบบการทํา
ข่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม แต่หลักสําคัญสื่อมวลชนจะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ในคลิปวิดีโอ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นยํา และรอบด้าน โดยเฉพาะการหาข้อมูลเชิงลึกในเรื่องราว
หรือเหตุการณ์น้ัน ๆ มาประกอบเรื่องราว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่บิดเบือน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้ที่ตกเป็นข่าว ดังคําใหส้ัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ที ่
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กล่าวว่า “การนําเสนอคลิปวิดีโอต้องใช้วิจารณญาณการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมลูที่ได้มาน้ัน
ถูกต้องและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว….” (บรรณาธิการข่าว
อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559)  
 ผู้ให้ข้อมลูหลักยังแสดงความคิดเห็นว่า แมส้ังคมออนไลน์จะมีข้อดีที่ความรวดเร็วหากแต่
การค้นหาข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน เพ่ือให้คลิปวิดีโอที่ถูกนําเสนอใน
รายการข่าวมีความถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน จําเป็นต้องให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดและมีความน่าเช่ือถือของข้อมูลมากยิ่งข้ึน ดังคําให้
สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ กล่าวว่า “…..การนําเสนอคลิปวิดีโอจากสื่อสังคม
ออนไลน์ ต้องมีการตรวจสอบที่มาและข้อเท็จจริงให้มคีวามชัดเจน เพราะสื่อสังคมออนไลน์มีข้อดี 
คือ เร่ืองความรวดเร็วและว่องไวแต่ต้องระวังและเลือกใช้เป็นพิเศษ เพราะพิษภัยมีสูง ดังน้ัน เราต้อง 
มีแหล่งทีส่ามารถตรวจสอบได้ว่าคลิปวิดีโอน้ันมาจากที่ไหน เร่ืองราวเป็นอย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึก” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณข์องบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกันถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลิปวิดีโอก่อนนําเสนอในรายการข่าว  
เพราะเกี่ยวข้องกับความน่าเช่ือถือที่สื่อมวลชนต้องคํานึงถึง 
 “การนําเสนอคลิปวิดีโอในรายการข่าวจะเน้นความสมบูรณ์ของคลิปวิดีโอมากกว่า ไม่ใช่แค่
ได้คลิปวิดีโอแล้วปล่อยคลิปวิดีโอน้ันไป แต่ต้องเช็คความถูกต้องแม่นยําเป็นเรื่องของความน่าเช่ือถือ
ของสื่อมวลชนก่อนออกอากาศ...” (บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 “....อันดับแรกคลิปที่ได้รับการคัดเลือกผ่านที่ประชุมกองข่าวแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบ 
คลิปวิดีโอน้ัน เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล ตามหลักปฎิบัติของสื่อมวลชนที่ต้องคํานึง” (บรรณาธิการ
ข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 “องค์กรเนช่ันจะเลือกคลิปวิดีโอแต่ละคลิปจะต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบคลิปวิดีโอ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชิงลึกมากขึ้นกว่าแค่ที่เห็นในคลิปวิดีโอ ก่อนจะนําเสนอออกอากาศสู่
สายตาประชาชน....” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึพบว่า คลิปวิดีโอไหนที่สามารถขยายประเด็นต่อได้อีก
หลากหลายมุมมอง กองบรรณาธิการข่าวจะส่งทีมข่าวลงพ้ืนที่ทําข่าว เพ่ือหาความจริงที่เกิดขึ้น
เพ่ิมเติมจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ปรากฏ โดยการไปสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมถึงผู้ทีป่รากฏอยู่ในคลิปวิดีโอ ซึ่งอาจต้องมีการทํางานร่วมกันหลายทีม เพ่ือให้
ข่าวนั้นเกิดความสมบูรณ์ รอบด้าน และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ก่อนจะนํามาผลิตเพ่ือ
ออกอากาศ ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 “การคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการเร่ืองเด่นเย็นน้ี หากพบว่า
คลิปวิดีโอไหนมีความน่าสนใจก็จะนําไปขยายผลต่อ โดยการส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบด้วย….” 
(บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 “.....สรุปในที่ประชุมแล้วบอกนักข่าวไปขยายผลต่อจากที่เห็นแค่ในคลิปวิดีโอ เช่น โต๊ะ
อาชญากรรม ไปตามตํารวจว่าโทษคืออะไรสําหรับเร่ืองน้ี ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอาการทางประสาทมา
ขับรถยนต์โทษเป็นอย่างไร ส่วนทางด้านหมอก็จะถามเรื่องการดูแลรักษาอย่างไรเมื่อพบยาประเภทน้ี
ในรถ ดูทศิทางเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ญาติ หรือคนใกล้ชิดควรดูแลผู้ประสบเหตุอย่างไร เพ่ือไม่ให้
เกิดเหตุการณ์แบบน้ีซ้ําอีก” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
15 พฤศจิกายน 2559) 
 “เมื่อตกลงนําเสนอคลิปวิดีโอน้ีแล้วจากน้ันหาข้อเท็จจริงว่าคลิปวิดีโอน้ีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
ควรไปสัมภาษณ์ใครเพ่ิมเติมแล้วเตรียมผลติออกอากาศ บางเรื่องถ้าเป็นเรื่องใหญ่สมมติเร่ืองน้ี
เก่ียวกับการเมืองก็ให้ไปถามนายกรัฐมนตรเีพ่ิมเติม ใช้วิธีแตกประเด็นเรื่องราวเนื้อหาให้เกิดความ 
รอบด้านมากข้ึน ซึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีจะใช้วิธีเหล่าน้ีเป็นขั้นตอนต่อไป…” (Social Media Manager 
ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 “ช่องสปริงนิวส์จะนําเสนอสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคลิปวิดีโอว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรและอาจมี
นักวิชาการมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเตือนภัยสังคมในลักษณะขยายผล ขยายประเด็นต่อจาก
คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์…..” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
พฤศจิกายน 2559) 
 ทั้งน้ี ปัจจัยเรื่องความสดใหมข่องข่าวยังคงเป็นปัจจัยหลักในการนําเสนอคลิปวิดีโอใน
รายการข่าว โทรทัศน์ ซึ่งบางคร้ังอาจจําเป็นต้องนําเสนอคลิปวิดีโอไปก่อนแล้วจึงค่อยไปขยาย
ประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้เป็นการตกข่าว แต่อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนบางช่องจะยังไม่รีบเร่งนําเสนอ
ไปก่อน แต่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเป็นสําคัญโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกับสังคม ดังคําให้
สัมภาษณ์ของบรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวีและบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมช่อง 7 กล่าวว่า  
“…..คลิปวิดีโอบางคลิปถ้าไม่เร่งรีบก็จะส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ไปหาความจริงก่อน และต้องลงพ้ืนที่ในวัน
น้ันทันที เพ่ือไม่ให้ข่าวเกิดความล่าช้า แต่ถ้าต้องรีบนําเสนอจริง ๆ ก็นําเสนอไปก่อนและค่อยไปตาม
ต่อยอดข่าวอีกที” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวีและบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมช่อง 7, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
 ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่องสปริงนิวส์แม้จะไม่เน้นการนําเสนอคลิปวิดีโอในรายการข่าว
โทรทัศน์แต่ในบางคร้ังก็มีการนําเสนอข่าวคลิปวิดีโอด้วยเหมือนกัน เพราะมองว่าผู้รับสารต้องการ
ข่าวสารที่สําคญัทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม สังคม บันเทิง และกีฬา แต่จะต้องเป็นข่าว 
ที่มีประโยชน์กับสังคมมากกว่าการนําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์แค่เท่าที่เห็นในคลิปวิดีโอ 
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 บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ กล่าวว่า “….ปกติข่าวช่องสปริงนิวส์จะไม่เน้นการนําเสนอ
คลิปวิดีโอ เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบนาน แต่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ส่งผลกระทบในวงกว้างกับ
ประชาชนหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น คลิปวิดีโอน้ันจะต้องเป็นเรื่องการเมือง นโยบายรัฐบาล 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ควรนําเสนอด้วยเช่นกัน” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 ทั้งน้ี ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึน้ในยุคปัจจุบันทําให้สื่อมวลชนจะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมไปถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสาร 

 
4.3 ปัจจัยที่มผีลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์  
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์พบว่า กระบวนการข้ันตอน
ในการพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์ บรรณาธิการข่าวจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอที่มี
เน้ือหาน่าสนใจ มีความเหมาะสมในการนําเสนอ และสามารถนําไปต่อยอดได้ อีกทั้งแหล่งข้อมูลของ
คลิปวิดีโอมีความน่าเช่ือถือ   
 เมื่อคลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ช่วงเวลาใน 
การนําเสนอข่าวที่มาจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโทรทศัน์มีจํากัด ทําให้สถานีโทรทศัน์หรือกอง
บรรณาธิการต้องคัดสรรและลําดับความสําคัญของคลิปวิดีโอต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คลิปวิดีโอที่มีคุณค่า 
และน่าสนใจในการนําเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมลูหลักช้ีให้เห็น
ว่า แนวทางในการคัดเลือกคลิปวิดีโอมาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยมีเน้ือหาของคลิปวิดีโอเป็นปัจจัย
หลัก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ความน่าสนใจของเน้ือหา (ดูจากยอดไลค ์ยอดวิว และการแสดงความคดิเห็น 
(Comments) 
 คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์และมียอดไลค์ (Like) เผยแพร่ (Share) และแสดง
ความคิดเห็น (Comments) จํานวนมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่า คลิปวิดีโอน้ัน ๆ มคีวามน่าสนใจ 
ได้รับความนิยมสูงในวงกว้าง ซึ่งกลายเป็นปัจจัยในการได้รบัคัดเลือกมานําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์ ดังคาํสัมภาษณ์ของบรรณาธิการ ที่ว่า 
 “ในสังคมออนไลน์มีคลิปวิดีโออยู่เป็นจํานวนมาก สื่อหลักสามารถหยิบมานําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์ได้ โดยจะเลือกคลิปวิดีโอที่เน้ือหามีความน่าสนใจ เก่ียวข้องกับเร่ืองที่เป็นกระแส
สังคม ยอดไลค์ ยอดแชร์สูง สะเทือนใจเข้าถึงอารมณ์คนดู และคนดูก็ชอบดูคลิปวิดีโอประเภทน้ี
เพราะน่าสนใจ ทําให้ทีวีทกุช่องต้องหยิบคลิปวิดีโอน้ีขึ้นมานําเสนอ….” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) 
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 “การนําเสนอคลิปวิดีโอข่าวจากสังคมออนไลน์ ส่วนใหญจ่ะเลือกคลิปวิดีโอที่เป็นเหตุการณ์
ที่เน้ือหาน่าสนใจ และมีการแชร์กันมากและเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสังคม…..” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะ
อาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 “….รายการเรื่องเด่นเย็นน้ีพยายามหยิบยกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ที่ได้รับการแชร์เป็น
จํานวนมากมานําเสนอ โดยเน้นความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวและความน่าสนใจของเน้ือหาในคลิป” 
(บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559)     
 นอกจากน้ี ผู้ให้ข้อมูลหลกัยังแสดงความคิดเห็นว่า ความน่าสนใจของเน้ือหาในคลิปวิดีโอ
จะต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสถานีที่จะเลือกนํามาเสนอด้วย ซึง่แต่ละช่องจะมี
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังคํากล่าวของ Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี  
ที่กล่าวว่า “ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
มีจํานวนมากในปีที่ผ่านมา แต่ไม่ใช่จะนําเสนอทุกคลิปวิดีโอที่มีเรตต้ิงดีเท่าน้ัน แต่ต้องพิจารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายของช่องด้วย อย่างช่องไทยรัฐทีวีก็จะเน้นไปที่กลุ่มชาวบ้าน…..” (Social Media 
Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 ขณะเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ พบว่า  
ความน่าสนใจในคลิปวิดีโอที่เลือกมานําเสนอน้ันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสังคมเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ว่า 
 “คลิปวิดีโอเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ที่มีจํานวนมากข้ึน ช่อง7 จะเลือกดูจากคลิปวิดีโอที่เป็น
กระแสสังคม ที่มียอดแชร์ ยอดไลค์สูง ซึ่งเราไม่ได้เอามานําเสนอทุกคลปิวิดีโอ แต่ต้องมีเหตุผลเพียงที่
จะนําคลิปวิดีโอน้ันมานําเสนอ โดยเฉพาะเรื่องที่ทําให้สังคมได้อะไร หรือเกิดประโยชน์อะไร….”  
(บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559)   
 “……ข่าวเช้าสังคมออนไลน์ของไทยรัฐทีวีสนใจคลิปวิดีโอมาก ก็จะทําช่วงเวลาเฉพาะ
เก่ียวกับการเล่าเรื่องคลิปจากทางบ้าน ไม่ใช่เร่ืองตลก แต่เป็นคลิปที่คนร้องเรียนเข้ามา คนที่เล่าเรื่อง
เข้ามาว่าก็ต้องเล่าว่าเกิดเหตุอะไรข้ึน ซึ่งบางคร้ังกลายเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ถือเป็นเรื่องที่
ช่วยเหลือสังคม” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 
2559) 
 “……อย่างกรณีรถเบนซ์ชนรถฟอร์ด ที่ว่าชนนักศึกษาเสียชีวิตสองศพ ซึ่งตรงน้ีเป็นหลักการ
ในการทําข่าวเหมือนว่าเราไม่ได้นําคลิปมาแล้วนําเสนอทันที แต่จะทําอย่างไรให้ผู้รับสารได้ประโยชน์
และสาระเรื่องราวให้ได้มากที่สุด สะท้อนอะไรให้สังคมได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น” (บรรณาธิการข่าว
โต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 อย่างไรก็ตาม จากคําสัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวต่าง ๆ ช้ีให้เห็นว่า สถานีโทรทัศน์แต่ละ
ช่องให้ความสําคัญกับคลิปวิดีโอที่มียอดไลค์ ยอดวิวสูง จนเกิดเป็นกระแสสังคม ทีส่ําคัญเน้ือหาของ
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คลิปวิดีโอต้องน่าสนใจและมคีวามเหมาะสม นําเสนอรายการข่าวออกไปแล้วต้องเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม คลิปวิดีโอน้ันก็จะได้รับการคัดเลือกมานําเสนอในรายการข่าว ไม่เพียงแค่ยอดความนิยมใน
สังคมออนไลน์เท่าน้ันที่สถานใีห้ความสําคญั ความเหมาะสมของเน้ือหา ตามหลักจรรยาบรรณสื่อ 
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สถานีให้ความสําคัญ 
 2) ความเหมาะสมของเน้ือหา (ตามหลักจรรยาบรรณ) 
 ความเหมาะสมของเนื้อหาคลิปวิดีโอถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่บรรณาธิการต่าง ๆ ให้
ความสําคัญ เน่ืองจากการนําเสนอข้อมูลขา่วสาร ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของเน้ือหา และไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชน นอกจากน้ี การนําเสนอข่าวต้องอยู่บนหลัก
ของความเป็นจริง และเป็นกลางตรงไปตรงมา การพิจารณาให้ความสําคัญกับประเด็นใดขึ้นอยู่กับ 
แต่ละสถานี ดังคํากล่าวของบรรณาธิการ  
 “ความเหมาะสมในการนําเสนอคลิปวิดีโอขึ้นอยู่กับประเด็นแต่ละช่อง ว่าจะเลือกในแง่มุม
ไหนมานําเสนอเรื่องราวให้มีสาระให้ตรงกับหลักการสื่อสารมวลชน คลปิวิดีโอไร้สาระหรือว่าคลิป
วิดีโอความรุนแรงจะไม่ถูกนําเสนออย่างแน่นอน เพราะผิดจรรยาบรรณส่ือ.....” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะ
อาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 ทั้งน้ี นอกจากการนําเสนอคลิปวิดีโอที่ต้องคํานึงถึงหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนแล้วยังต้อง
คํานึงถึงการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนหรือทําใหม้ีผู้เสื่อมเสียช่ือเสียงด้วย ดังที่บรรณาธิการข่าวให้สัมภาษณ์ 
ต่อไปนี้ 
 “.....จริยธรรมของสื่อ อีกหลกัสําคัญก็คือ การละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าวในคลิปวิดีโอ 
องค์กรเนช่ันจะเน้นมากเรื่องน้ี โดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง คลิปวิดีโอลามก 
อนาจาร คลิปวิดีโอที่โหดร้ายเกินเหตุ ซึ่งไม่ควรนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์” (บรรณาธิการ
บริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) ขณะที่สถานโีทรทัศน์บางแห่งก็เลือก 
ที่จะนําเสนอเน้ือหาในมุมกว้าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
 “ถ้าเป็นคลิปวิดีโอทั่วไป เช่น ความขัดแย้ง รถชนกัน ทางช่องก็นําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์ เพราะเน้นเรื่องผลกระทบวงกว้าง แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเรื่องความรุนแรง ก็ไม่อยากนําเสนอ 
แต่บางทีเรานําเสนอบางส่วนได้ แต่จะไม่นําเสนอทั้งหมด เช่น พ่อเลี้ยงทําทารุณกรรมลกู แต่จะต้องมี
การนําเสนอผลการศึกษาจากนักวิชาการ นักจิตวิทยาด้วย เพ่ือเป็นเตือนภัยและให้ความรู้แก่
ประชาชนตามหลักจรรยาบรรณท่ีสื่อควรทาํ…” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า การนําเสนอคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ของ
สื่อมวลชนปัจจุบันมีแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การใช้สงัคมออนไลน์เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ สิ่งสําคัญทีสุ่ดในการนําคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์มาเสนอในสื่อโทรทัศน์ คือ จริยธรรม
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แห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสารมวลชนกับ
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ที่ระบุว่า จรยิธรรมของผู้สือ่ข่าวเป็นกรอบการทํางานที่จะเพ่ิมคุณค่า
ของวิชาชีพสื่อมวลชนให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตความถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 ซึ่งแต่ละช่องมีการนําเสนอที่คล้ายกัน คือ ต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน 
นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของสังคม ไม่นําเสนอคลิปวิดีโอ 
ที่เป็นเท็จ ไม่นําเสนอสิ่งที่ทําให้ประชาชนเสียขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบต่อความม่ันคง ลามก
อนาจาร ใช้ภาษาที่สุภาพ ที่สาํคัญไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สทิธิเด็กและสตรี 
รวมถึงภาพที่แสดงถึงความรุนแรง หวาดเสียว ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่อยู่ในคลิปวิดีโอและ
บุคคลใกล้ชิด และอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ นอกจากน้ียังต้องเป็นอิสระ ปราศจาก
ผลประโยชน์ซอ่นเร้น 
 จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าว ช้ีให้เห็นว่า การนําเสนอคลิปวิดีโอในช่องข่าว บางช่อง
จะมีการขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอก่อนทุกครั้ง เพ่ือเป็นการให้เครดิต สิทธิ หรือลขิสทิธ์ิของผู้เป็น
เจ้าของคลิปวิดีโอและถ้าหากนําเสนอคลิปวิดีโอแล้วเกิดความผิดพลาดประการใดขึ้น หรือข้อมูลไม่
เป็นไปตามความเป็นจริง สื่อมวลชนจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบทันที โดยการขอโทษบุคคล 
ที่อยู่ในคลิปวิดีโอน้ัน และหากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ จะทําการขอโทษผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์และในรายการข่าวโทรทัศน์ด้วย รวมถึงต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสช้ีแจง
ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 “องค์กรเนช่ันมีการกําหนดกรอบจริยธรรมการทําข่าวอยู่แล้ว คลิปวิดีโอ ก็คือ เน้ือหาหน่ึง
ของสื่อมวลชนที่ต้องพึงปฏิบัติ ยึดกรอบจริยธรรมเดิมที่มอียู่อย่างเคร่งครัด ไม่นําเสนอข่าวและภาพซึ่ง
เป็นเท็จ ที่ทําให้ประชาชนเสียขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบกระเทือนความมั่นคง ลามกอนาจาร ข่าว
ลือและภาพไร้สาระ ชวนให้หลงเช่ืองมงาย ไม่สอดแทรกความเห็นใด ๆ ของตนลงไปในข่าว โดยภาษา
ที่ใช้ในการเสนอข่าวและการบรรยายภาพต้องสุภาพ ให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคล และหากเกิด
ข้อผิดพลาดในการนําเสนอคลิปวิดีโอ ทางองค์กรเนช่ันจะแก้ไขข่าวให้ทนัที และต้องขอโทษออกสู่
สายตาประชาชนโดยไม่รั้งรอให้เสียเวลา….” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
ตุลาคม 2559) 
 “ไทยรัฐจะนําเสนอคลิปวิดีโอโดยไม่ยึดหลักความรวดเร็ว แต่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
แน่ใจแล้วจึงนําเสนอ ที่สําคญัจะต้องไม่เป็นการละเมิดสทิธิของผู้อ่ืน รวมถึงต้องมีการเซนเซอร์ภาพ 
และเสียงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นภาพความรุนแรงจะนําเสนอคลิปวิดีโอเพียงคร้ังเดียว และไม่นําเสนอ
ช่ือบุคคลที่ตกอยู่ในคลิปวิดีโอ หากยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด สาํหรับกรณีการนําเสนอข่าว
ผิดพลาด ทางไทยรัฐจะมีระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบว่าผิดจริงไหม พอตรวจสอบว่าผิดแน่นอน 
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เบ้ืองต้นจะประกาศผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ว่าทางช่องต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งน้ี แต่ส่วนใหญ่
จะขอโทษโดยตรงกับเจ้าของคลิปวิดีโอทางโทรศัพท์หรือขอ้ความใน Facebook …” (Social Media 
Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 ผู้ให้ข้อมลูหลักยังแสดงความคิดเห็นว่า การนําเสนอข่าวต้องมีความรอบคอบในการป้องกัน
ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นกับผู้ตกเป็นข่าว ด้วยการปิดบังใบหน้า รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้อง อัตลักษณ์ที่
ระบุถึงตัวตน และภาพความรุนแรงหรือภาพที่ไม่เหมาะสม แม้บางครั้งอาจทําให้เสียอรรถรสในการ
รับชม เพราะหมายถึงสิทธิและเสรีภาพบนความรับผิดชอบในการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน  
 ดังที่บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 กล่าวว่า “จริยธรรมในการนําเสนอคลิปวิดีโอของ
ช่อง 7 ได้แก่ การเบลอภาพ การไม่ออกช่ือ ไม่ให้รู้ว่าคนในคลิปวิดีโอน้ันคือบุคคลใดถ้าเกิดผลกระทบ
ทางลบ อีกทั้งการนําคลิปวิดีโอออกจากเว็บไซต์หากเป็นความต้องการของเจ้าของคลิปวิดีโอหรือคน
ใกล้ชิด เพราะมีผลกระทบต่อจิตใจก็จะไมนํ่าเสนอคลิปวิดีโอที่สื่อถึงความรุนแรง แต่หากจะนําเสนอ
เพียงต้องการให้เป็นอุทาหรณ์และเตือนสติคนในสังคมเทา่น้ัน หรือหากเกิดกรณีผิดพลาดก็จะรับผิด
ทันที โดยไม่ต้องมีใครมาร้องเรียน เพราะ กสทช. จะควบคุมเราอีกทีและเตือนว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก  
ถือเป็นบรรทัดฐานและบทเรียนสําคัญ เพราะช่อง 7 มีคนดูเป็นจํานวนมาก ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะเกิด
ความเสียหายหนัก....” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน  
2559)   
 จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวต่าง ๆ ยังพบอีกว่า ในการนําเสนอข่าวสารออกสู่สายตา
ประชาชน หน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งที่จะต้องยึดถือหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน
และพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ ดังที่บรรณาธิการ กล่าวว่า 
 “…แต่ละองค์กรสื่อมวลชนมีจริยธรรม ดังน้ัน คลิปวิดีโอที่มคีวามรุนแรงจะไม่ถูกนําเสนอ
อย่างแน่นอน สําหรับนิวทีวีจะนําเสนอสิ่งที่เหมาะสมและยึดหลักจริยธรรมของสื่อเป็นหลัก ซึ่งจะต้อง
มีความระมัดระวังในการนําเสนอมาก เพราะหากสื่อมวลชนไม่คํานึงถึงจริยธรรมในการนําเสนอ 
ข่าวสารน้ันก็ไม่เกิดประโยชน์กับสังคม และบางคร้ังการแชร์คลิปวิดีโอบางคลิปอาจเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากสื่อมวลชนทําแบบน้ีการเป็นนักข่าวก็จะไม่ต่างจากคนทั่วไป” 
(บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 “….จรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่สปริงนิวส์ยึดถือ คือ ไม่นําเสนอภาพความรุนแรง กดขี่
ทารุณกรรม กดขี่ทางเพศ และการทารุณกรรมเด็ก ซึ่งคลิปวิดีโอที่นําเสนอจะต้องไม่ถูกตัดต่อ และ
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
พฤศจิกายน 2559) 
 “สําหรับรายการเร่ืองเด่นเย็นน้ี ข่าวที่นําเสนอออกไปต้องยึดหลักจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ที่สาํคัญต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ต้องยึดหลักกฎหมาย เช่น กฎหมายเยาวชน กฎหมาย



51 

ครอบครัว และรับผิดชอบในสิ่งที่นําเสนอไป…..” (บรรณาธิการข่าวรายการเร่ืองเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 “…แต่ละองค์กรสื่อมวลชนจะมีจริยธรรมทีแ่ตกต่างกัน ดังนั้น คลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงจะ
ไม่ถูกนําเสนออย่างแน่นอน สําหรับนิวทีวีจะนําเสนอสิ่งที่เหมาะสมและยึดหลักจริยธรรมของสื่อเป็น
หลัก” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ให้ข้อมูลว่า สถานีโทรทศัน์
ทุกช่องให้ความสําคัญในเรื่องการนําเสนอข่าวหรือภาพข่าวคลิปวิดีโอเก่ียวกับความรุนแรงในเด็กและ
การละเมิดสิทธิเด็ก รวมไปถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับเด็กที่จะต้องนําเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังเป็น
อย่างมาก เพราะบางคร้ังการนําเสนอข่าวไปอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่รู้ตัว ที่สําคัญคือ 
ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง หากมีการนําเสนอข่าวโดยขาดการไตร่ตรอง เพราะอาจส่งผลต่อ
ความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวของคนในสังคม ดังคําให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 “ภาพในคลิปวิดีโอถ้าเป็นเรื่องความรุนแรงในเด็กจะต้องมีการเซนเซอร์ภาพหรือคัดภาพที่
ไม่เหมาะสมออกทันที…….” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 2559) 
 “เร่ืองความรุนแรงในครอบครัว ถึงแม้จะมีการปิดบังใบหน้าเด็กจริงแต่ยังมีพ่ีป้าน้าอายืนอยู่
เต็มไปหมด ประชาชนท่ีดูอยู่จะต้องรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นครอบครัวไหน ช่อง 7 จึงจะต้องปิดบังใบหน้าทั้ง
ครอบครัว ไม่ใช่แค่ผู้ที่ตกอยู่ในข่าว ซึ่งถ้าไม่มีการเบลอภาพจะถือว่าว่าเป็นการดูถูกสังคมมาก เข้าใจ
ว่าเป็นการเรียกเรตต้ิง แต่ช่อง 7 ไมท่ําแบบน้ันแน่นอนจะต้องเบลอภาพทุกสิ่งทุกอย่างหรือเล่นแค ่
มุมภาพก็เพียงพอแล้วสําหรับคลิปวิดีโอข่าวในลักษณะแบบนี้……” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม 
ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
 “....ถ้าเป็นคลิปวิดีโอความรุนแรงที่เราไม่อยากนําเสนอแต่บางทีจําเป็นต้องนําเสนอเราก็
นําเสนอบางส่วน เช่น พ่อเลี้ยงทําทารุณกรรมลูก ต้องเบลอภาพเด็กอย่างเด็ดขาด” (บรรณาธิการข่าว 
ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 บรรณาธิการข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3 กล่าวว่า “สมมติว่าเด็กคนหน่ึงถูกกระทํา
หรือยายคนหน่ึงถูกกระทํา ซึ่งเป็นภาพความรุนแรง ทางช่องจะต้องเซ็นเซอร์ภาพเด็กและยายที่ถูก
กระทําด้วย เพราะเป็นเร่ืองของสิทธิเด็กที่ทางช่องให้ความสําคัญมาก....” (บรรณาธิการข่าวรายการ
เร่ืองเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสือ่สารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 “...โดยส่วนตัวจะให้ความสําคัญกับเร่ืองความรุนแรงเก่ียวกับเด็กและสิทธิเด็ก เพราะผม 
เป็นวิทยากรก็เลยจะค่อนข้างให้ความสําคญัจะต้องเซนเซอร์ภาพ ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังใน 
การนําเสนอข่าวมาก เพราะหากสื่อมวลชนไม่คํานึงถึงจริยธรรมในการนําเสนอ ข่าวสารน้ันก็ไม่เกิด
ประโยชน์กับสังคม และบางคร้ังการแชร์คลิปวิดีโอบางคลิปอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย 
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ไม่รู้ตัว” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 
2559) 
 ดังน้ัน หน้าที่หลักของสื่อมวลชนคือ การนําเสนอคลิปวิดีโอและข้อมูลข่าวสารด้วยการ
แยกแยะประเด็น เตือนภัยสังคม เกิดประโยชน์กับผู้ชม ให้สังคมมีมมุมองที่ถูกต้องมากกว่าการ
นําเสนอแค่เหตุการณ์ โดยการต่อยอดเน้ือหาจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการ
ข่าวโทรทัศน์ เพ่ือให้ข่าวน้ันเกิดความรอบด้านหลากหลายแง่มุมข่าว 
 3) เน้ือหาต่อยอดได้  
 ท่ามกลางคลิปวิดีโอที่มีจํานวนมากในสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
บรรณาธิการจะศึกษาคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ มเีน้ือหาที่เหมาะสม ถ้าคลิปน้ันสามารถนําไปต่อยอดแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อสังคมก็เลือกเก็บไว้ ซึ่งมีหลายคลิปที่สามารถนําไปต่อยอดได้ ทําให้ผู้ชมเห็นและ
ทราบในแง่มุมที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากคลิปที่เห็นในสังคมออนไลน์ ถือเป็นการทําหน้าที่ของ
สื่อมวลชนที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ดังคํากล่าวของบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 กล่าวว่า  
 “…..จะนําคลิปวิดีโอมาใช้จะต้องตามเนื้อหาและต่อยอดจากคลิปวิดีโอว่าใครอยู่ในคลิปน้ัน
บ้าง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน ต้องมานั่งแกะภาพ เพ่ือจะได้ตามถูกอยู่ตรงไหนใครต้องรับผิดชอบเร่ืองน้ี 
โดยจะเลือกเก็บคลิปน้ันไว้แลว้ไปตามต่อ เช่น กรณีดีเจเก่ง ที่ถอยรถกระบะชนรถยารีส เราก็ไปตาม
ต่อเพ่ิมในเรื่องของพรบ.การขับขี่รถ ที่นอกเหนือจากเร่ืองของอุบัติเหตุ” (บรรณาธิการข่าว
อาชญากรรม ช่อง 7, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
 “…..ทางทีมข่าวก็หาข้อมูลเพ่ิมจากคลิปวิดีโอ แต่ที่สําคญัโดยหลักการต้องไปหาแหล่งข่าว
แล้วตรวจสอบข้อมูลว่าคลิปวิดีโอน้ันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และเป็นคลิปวิดีโอจริงหรือไม่ อาจจะตรวจสอบ
จากตํารวจ ตรวจสอบจากคนโพสต์ต้นตอว่าที่ได้รับผลกระทบว่าเป็นอย่างไร ข่าวของเราจะมีความ
น่าเช่ือถือ และสามารถต่อยอดเน้ือหาไปได้อีก ถ้าคลิปน้ันสามารถนําไปต่อยอดแล้วเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมก็เลือกเกบ็ไว้” (บรรณาธิการข่าว รายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 
พฤศจิกายน 2559) 
 “ข่าวทุกช่องก็นําเสนอคลิปวิดีโอเหมือนกัน อยู่ที่แต่ละช่องจะเล่าเรื่องอย่างไร สืบค้นขอ้มูล
อะไรต่อ สมมติุมีคนหน่ึงลงคลิปวิดีโอมาในสังคมออนไลน์ ทุกช่องข่าวจะใช้วิธีเดียวกันคือนําคลิปวิดีโอ
มาเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น แต่วิธีการของแต่ละช่องจะมีการเจาะเน้ือหาข้อมูลต่อหรือไม่และลึกขนาด
ไหน เช่น มีใครเก่ียวข้องกับเรื่องน้ีและควรสอบถามไปท่ีใครที่เก่ียวข้องบ้าง….” (Social Media 
Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559)  
 ผู้ให้ข้อมลูหลักยังแสดงความคิดเห็นว่า คลิปวิดีโอของคนท่ีมีช่ือเสียงที่อยู่ในสังคมออนไลน์
เป็นตัวเลือกสําคัญอีกอย่างหน่ึงที่จะถูกหยิบยกข้ึนมาใช้ ตามคําสัมภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวช่อง
สปริงนิวส์ ที่กล่าวว่า “คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ ใครจะเลือกนําคลิปไหนมานําเสนอก็ได้ แต่ถ้าเป็น
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คลิปวิดีโอของคนมีช่ือเสียงก็เป็นประเด็นได้ แต่จะต้องต่อยอดจากคลิปวิดีโออย่างไรให้น่าสนใจมี
ประเด็นแตกต่างจากช่องอ่ืน ๆ …” (บรรณาธิการข่าวช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
พฤศจิกายน 2559) 
 4) มีแหล่งข้อมลูที่น่าสนใจ 
 จากการรวบรวมข้อมูลการสมัภาษณ์ของบรรณาธิการข่าวพบว่า คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์
หลายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ตามหากบุคคลที่ปรากฏในสังคมออนไลน์มีแหล่งข่าวที่
เช่ือถือได้สําหรับคลิปวิดีโอที่ปรากฏคลิปวิดีโอน้ันก็มีโอกาสได้รับเลือกนําเสนอในรายการข่าว ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการนําคลิปวีดีโอจากสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการข่าวอยู่จํานวนไม่น้อย เพราะมี
แหล่งข้อมูลทีน่่าสนใจและมตัีวตนอยู่จริง ดังคําให้สัมภาษณ์ของ Social Media Manager ช่อง
ไทยรัฐทีวี ที่กล่าวว่า “คลิปวิดีโอจํานวนมากในสังคมออนไลน์ กลายเป็นแหล่งข่าวใหม ่ซึ่งสาเหตุหลัก
ที่สื่อมวลชนเลอืกใช้แหล่งข่าวน้ี เพราะเป็นแหล่งข่าวที่มีตัวตนสามารถสืบค้นได้ว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหน 
อย่างไร……” (Social Media Manager ช่องไทยรัฐทีวี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 สอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ ที่จะพิจารณาคัดเลือกคลิป
วิดีโอที่บุคคลที่มีช่ือเสียงนํามาโพสต์ในสังคมออนไลน์ เพราะบทบาททางสังคมของบุคคลที่มีช่ือเสียง
จะช่วยเสริมสรา้งความน่าเช่ือถือของคลิปวิดีโอให้มีมากย่ิงขึ้น  
 “ถ้าเป็นคนมีช่ือเสียงพูดผ่านคลิปวิดีโอ เช่น เขาไม่มีเวทีแต่เขาเคยมีบทบาทสําคัญทาง
การเมือง ซึ่งสือ่ไม่ได้ให้ความสําคัญเขา แต่เขาทําคลิปวิดีโอลงในสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง ช่องข่าว
สปริงนิวส์ก็หยิบมานําเสนอแน่นอน เพราะแหล่งข่าวน่าเช่ือถือและมีตัวตนจริง เป็นคนดังในสังคม 
แต่แค่ไมม่ีพ้ืนที่ในการนําเสนอเท่าน้ัน.....” (บรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
10 พฤศจิกายน 2559)  
 จากคําให้สัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวสามารถตีความได้ว่า คลิปวิดีโอที่เป็นคลิปดารา
นักแสดงที่นํามาลงในสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวัน การไปท่องเที่ยว รวมไปถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอทั้งดีหรือไม่ดี หรอืแม้กระทั่งการขายสินค้าในออนไลน์ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่
น่าสนใจ เพราะเป็นบุคคลสาธารณะชนที่สื่อมวลชนจะหยิบยกนํามาเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ได้
เช่นเดียวกัน 
 ตรงกันข้ามกับผู้ให้ข้อมลูหลักบางสถานีข่าว ยังต้องพ่ึงพาหรือขอความช่วยเหลือกันกับ
แหล่งข้อมูลทีม่ีความน่าสนใจ อย่างเพจเฟซบุ๊กของคุณเจ๊ียบเลียบด่วน ที่ถือว่าเป็นเพจหน่ึงที่มีความ
น่าเช่ือถือ เพราะมีการนําเสนอเรื่องราวสังคมที่น่าสนใจที่คนเข้าไปรับข่าวสารจํานวนมาก จึงทําให้
บางสถานีข่าวต้องประสานงานแชร์ข้อมูลซึง่กันและกัน ดังคําให้สัมภาษณ์ของ บรรณาธิการข่าวโต๊ะ
อาชญากรรม ช่องนิวทีวี ที่กล่าวว่า “….กรณีของเด็กนักเรียนสตรีวิทยา ที่ไปขอเงินคุณตัน โออิชิ  
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ทางช่องนิวทีวีได้คลิปวงจรปิดระหว่างการเจรจาพูดคุยของกลุ่มนักเรียนกลุ่มหน่ึงกับผูอํ้านวยการ
โรงเรียนสตรีวิทยา จึงประสานข้อมูลกับคุณเจี๊ยบเลียบด่วนว่า ข่าวนี้เกิดข้ึนในสังคมจึงได้ให้คุณเจี๊ยบ
เลียบด่วนเอาไปช่วยกระจายข่าว ช่วยกันในเร่ืองที่ดีก็มีการแชร์ตอนน้ันช่ือนิวทีวีที่เพ่ิงเร่ิมต้ังสถานี  
ก็เลยกลายเป็นที่รู้จักของประชาชนข้ึนมาระดับหน่ึง เพราะเป็นคลิปที่ได้มาลักษณะ Exclusive และ
สามารถตอบโจทย์เร่ืองราวในสังคมขณะน้ันได้ แต่แค่ยังไม่มีช่องทางในการนําเสนอ” (บรรณาธิการ
ข่าวโต๊ะอาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 
 5) นโยบายภายในองค์กร นโยบายของรัฐบาล และความต้องการจากสปอนเซอร์ลูกค้า 
 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในสื่อโทรทัศน์ เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ 
ของสถานีโทรทัศน์ หรือการกําหนดทิศทางในการนําเสนอข่าวออกสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นกรอบ 
แนวทางในการตัดสินใจการคัดเลือกคลิปวิดีโอ เพ่ือนําเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ขององค์กรน้ัน ๆ 
 โดยปัจจัยภายในที่มผีลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอ เป็นเร่ืองนโยบายการดําเนินงานของ
ผู้บริหารหรือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ที่องค์กรได้ถูกกําหนดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานี และกําลัง 
พลของพนักงานในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อระบบการดําเนินงาน ดังคําสัมภาษณ์ของบรรณาธิการ ที่ว่า 
 “ปัจจัยภายในองค์กรมีผลต่อการคัดเลือกคลิป โดยเฉพาะเรื่องของกําลังพลนักข่าวมากกว่า
ที่ไม่เพียงพอต่อการทําข่าว เพราะต้องส่งนักข่าวไปขยายผลต่อจากคลิปในสังคมออนไลน์ แต่ในเร่ือง
ของความต้องการจากสปอนเซอร์ลูกค้าไม่มผีล......” (บรรณาธิการข่าว รายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7 กล่าวว่า “.....นโยบายภายในช่อง 7 มสี่วนในการ
คัดเลือกคลิปแต่ไม่ใช่ทุกคลิป ๆ ไหนถ้ามีผลกระทบต่อสังคมก็ต้องถูกนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์
อย่างแน่นอน แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการข่าวในที่ประชุมให้เป็นผู้ตัดสินใจในการคัดเลือก
คลิปร่วมกัน ตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารด้วย” (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม ช่อง 7, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) 
 สอดคล้องกับมุมมองของบรรณาธิการข่าว ช่องสปริงนิวส์ เปิดเผยว่า “.....ปัจจัยต่าง ๆ ใน
การคัดเลือกคลิปวิดีโอของช่องสปริงนิวส์ ยึดในความเป็นสื่อต้องมีความเป็นอิสระ โดยฝ่ายข่าวจะ 
ไม่สนใจฝ่ายการตลาด ว่าสปอนเซอร์เป็นใคร สมมุติว่า ทางบริษัท CPF ทําเรื่องผิดพลาดจากสินค้า 
ที่ตัวเองผลิต จนกระทั่งมีคนถ่ายคลิปแล้วมาแชร์ในสังคมออนไลน์แล้วทางกองบรรณาธิการข่าว
ตรวจสอบแล้วเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งถ้านําเสนอแล้วจะกระทบกับสินค้า CPF แต่เร่ืองที่เกิดขึ้นเป็น 
ความผิดพลาดของพนักงาน ทางสถานีก็ต้องนําเสนอไม่มีข้อยกเว้น เพราะเราเป็นสื่อ” (บรรณาธิการ
ข่าว ช่องสปริงนิวส์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2559) 
 ขณะที่ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอเป็นภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการโฆษณา ทางสถานีจึงพยายามจัดรายการที่ดึงดูดผู้ชม
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ให้ได้มากที่สุด ซึ่งบางคร้ังอาจเป็นเร่ืองที่เก่ียวโยงไปถึงเร่ืองเรทต้ิง เพราะรายการสามารถวัดระดับ
ความนิยมดี กส็ามารถขายเวลาโฆษณาได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ โดยเฉพาะส่วนของ
รายการข่าว ดังคําสัมภาษณ์ของบรรณาธิการ ที่ว่า 
 “ปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องการแข่งขันกับสถานีอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเรตต้ิงให้ลูกค้ามาสนใจและมา
ซื้อโฆษณา ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในองค์กรเนช่ันมาก เพราะธุรกิจโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลกัมาจาก
การโฆษณา ทีลู่กค้าจะมาซื้อ.....” (บรรณาธิการบริหารเนช่ันทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 ตุลาคม 
2559) 
 “หากย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แลว้ ถ้าลูกค้าขอไม่ให้นําเสนอเรือ่งน้ันเรื่องน้ี คลิปน้ันคลิปน้ี 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อบริษัทสามารถทําได้ แต่ปัจจุบันถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมจน
เป็นข่าวใหญ่ การขอยกเว้นไม่ให้นําเสนอขา่วอาจทําได้ยากถึงแม้จะเป็นบริษัทลูกค้าเรา เพราะสังคม
จับตาอยู่ โดยไม่ได้คํานึงถึงความต้องการจากสปอนเซอร์ลกูค้าเท่าไหร่.....” (Social Media Manager 
ช่องไทยรัฐทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 ตุลาคม 2559) 
 “ความต้องการของสปอนเซอร์ลูกค้ามีผลต่อการคัดเลือกคลิปมานําเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์ แต่ทัง้น้ีก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือไม่.....” (บรรณาธิการข่าวโต๊ะ
อาชญากรรม ช่องนิวทีวี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือน าเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคการหลอมรวมสื่อ 
 2) เพ่ือศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือน าเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์  
 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพื่อน าเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพื่อน าเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์” ผู้วิจัยสรุปประเด็นดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ 
 ในยุคหลอมรวมสื่อแม้ว่าสังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึนแต่สื่อ
โทรทัศน์ก็ยังมีบทบาทต่อสังคมอยู่มากเช่นกัน ซึ่งสื่อโทรทัศน์จะต้องแสดงบทบาทของสื่อมวลชนให้
สังคมเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการน าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ของคนทั่วไปในสื่อออนไลน์กับการ
น าเสนอข่าวของมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์ อ้างอิง สอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมี
เหตุมีผล ส่งนักข่าวลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานสถานการณ์ 
แต่ต้องท าหน้าที่เป็นทั้ง Gatekeeper และ Gate Opener ผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอข่าวและคัดเลือก
เนื้อหาคลิปให้กับสังคม หรือผู้จัดวาระข่าวสารตามทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร ซึ่งจะท าให้บทบาท
การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนยังคงมีความส าคัญ 
 5.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์  
 จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนในการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์เพ่ือน าเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ โดยทีมงานจะท าการประชุมหารือและวิเคราะห์ข่าวว่า 
ข่าวที่จะน ามาเสนอข่าวไหนน่าสนใจ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
   5.1.2.1 ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ 
   ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกคลิปวิดีโอคือ คนในกองบรรณาธิการข่าว ทั้งบรรณาธิการ 
โปรดิวเซอร์ นักข่าว และทีมมอนิเตอร์ ร่วมกันคัดเลือกข่าวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ 
และเมื่อเจอคลิปวิดีโอไหนที่เป็นกระแสและเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็น าเข้าท่ีประชุมเพ่ือหารือกัน 
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อีกครั้ง แต่บางสถานีข่าวมอบหมายให้โปรดิวเซอร์ในแต่ละสายข่าวเป็นผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอจากสังคม
ออนไลน์ตามระเบียบปฏิบัติของของสถานี ก่อนที่จะมีการประชุมข่าวเพื่อน าเสนอข่าวในแต่ละช่วง 
เพ่ือล าดับความส าคัญของข่าว ในขณะเดียวกันบางสถานีโทรทัศน์ก็มีการตั้งทีมส าหรับมอนิเตอร์
ข้อมูลและดูคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ  
   5.1.2.2 ประชุมหารือและตรวจสอบคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ 
   การประชุมหารือเพ่ือตรวจสอบคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ถึงความเหมาะสม และ
ผลกระทบของคลิปวิดีโอที่มีต่อสังคม จะพิจารณาและกลั่นกรองว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ วิธีการ
น าเสนอคลิปวิดีโอ ช่วงเวลาการออกอากาศที่เหมาะสม ซ่ึงการคัดเลือกข่าวที่จะมาน าเสนอในรายการ
ข่าวทางโทรทัศน์ทีมงานผู้เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     - ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลิปที่จะน าเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ว่ามี
ที่มาจากไหน มีการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือไม่ มีผู้ใดเกี่ยวข้องในคลิปวิดีโอบ้าง 
     - พิจารณาความเหมาะสมของคลิปวิดีโอที่จะน าเสนอในรายการข่าว
โทรทัศน์ โดยดูว่ามีเนื้อเหมาะสมกับการน าเสนอในช่วงไหน ซึ่งรายการข่าวแต่ละช่วงวันก็จะมีผู้ชม 
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 
     - พิจารณาการน าเสนอคลิปวิดีโอในรายการข่าวโทรทัศน์ว่าประเด็นที่
น าเสนอมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม 
   5.1.2.3 ตรวจสอบคลิปวิดีโอและหาข้อมูลเชิงลึก 
   ปัจจุบันรูปแบบการท าข่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมแต่หลักส าคัญ
สื่อมวลชนจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในคลิปวิดีโอเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และรอบด้าน 
โดยเฉพาะการหาข้อมูลเชิงลึกในเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ มาประกอบเรื่องราว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนโดยไม่บิดเบือน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว  
   เมื่อตรวจสอบคลิปวิดีโอแล้วพบว่า คลิปวิดีโอไหนที่มีความน่าสนใจ มีเนื้อหาที่
เหมาะสม สถานีข่าวก็จะก็หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากในคลิปวิดีโอ แต่ที่ส าคัญโดยหลักการต้องไปหาที่
แหล่งข่าวแล้วตรวจสอบข้อมูลว่าคลิปวิดีโอนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และเป็นคลิปวิดีโอจริงหรือไม่ อาจจะ
ตรวจสอบจากต ารวจ ตรวจสอบจากคนโพสต์ต้นตอ ข่าวจะมีความน่าเชื่อถือและสามารถต่อยอด
เนื้อหาไปได้อีก หรือสอบถามไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปวิดีโอ จะท าให้ผู้ชมเห็นและ
ทราบในแง่มุมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่รับรู้แค่เพียงในคลิปวิดีโอ ก็จะเป็นการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน 
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
   5.1.2.4 การน าคลิปวิดีโอมาต่อยอด 
   เมื่อได้คลิปวิดีโอแล้ว การที่จะใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  
สิ่งส าคัญท่ีสื่อมวลชนจะต้องด าเนินการต่อ คือ การต่อยอดประเด็นจากในคลิปวิดีโอเพ่ิมเติมทุกครั้ง 
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ก่อนออกอากาศ อาจกล่าวได้ว่า คลิปวิดีโอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหาข้อมูล เพ่ือน าเสนอข่าว
เท่านั้น แต่สิ่งที่จะท าให้สังคมเกิดความกระจ่างชัด คือ การค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนั้น ๆ 
โดยการส่งนักข่าวลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในคลิปวิดีโอ รวมไปถึงคนที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น หรือจะโทรศัพท์หาแหล่งข่าวเพ่ือให้โฟนอินเข้ามาในรายการข่าวเพ่ือให้ได้ค าตอบ
ที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งต้องพึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิเด็กและสตรี ส่วนสาเหตุที่สื่อต้องท าหน้าที่ในการต่อยอดจากคลิปหลัก ๆ มี 2 ประการ  
     - ผู้ใช้สังคมออนไลน์ไม่มีการก าหนดประเด็นในคลิปวิดีโอ เพียงเห็น
เหตุการณ์ที่น่าสนใจก็ถ่ายบันทึกและเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ทันที 
     - สถานีข่าวแต่ละแห่งจับประเด็นการน าเสนอคลิปข่าวไม่เหมือนกันใน 
แต่ละแง่มุมทีน่่าสนใจ แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ถึงแม้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน หรือไม่
ก็ตาม อย่างเช่น ช่อง 3 เน้นข่าวกลุ่มคนในเมือง ช่อง 7 เน้นไปในแนวข่าวชาวบ้าน ช่องทีวีสาธารณะ
เน้นการช่วยเหลือชาวบ้านต่างจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อดีของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายมากขึ้น 
 5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์  
 จากการศึกษาพบว่า การพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอจากสังคมออนไลน์ บรรณาธิการข่าว
พิจารณาจากความน่าสนใจของเนื้อหาในคลิปวิดีโอ ความเหมาะสมในการน าเสนอ และการน าเนื้อหา
ไปต่อยอดได้ เพ่ือให้ได้คลิปวิดีโอมีคุณค่าและน่าสนใจในการน าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ โดยปัจจัย
ในการคัดเลือกคลิปวิดีโอมี 4 ข้อ ดังนี้ 
   5.1.3.1 ความน่าสนใจของเนื้อหา (ดูจากยอดไลก์ ยอดวิว และการแสดงความ
คิดเห็น (Comments)  
   คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์และมียอดไลก์ (Like) เผยแพร่ (Share) 
และแสดงความคิดเห็น (Comments) จ านวนมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่า คลิปวิดีโอนั้น ๆ มีความ
น่าสนใจ ได้รับความนิยมสูงในวงกว้าง 
   5.1.3.2 ความเหมาะสมของเนื้อหา (ตามหลักจรรยาบรรณ) 
   ความเหมาะสมของเนื้อหาคลิปวิดีโอถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บรรณาธิการต่าง ๆ  
ให้ความส าคัญ เนื่องจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหา และ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชน นอกจากนี้ การน าเสนอข่าวต้องอยู่บนหลัก
ของความเป็นจริง และเป็นกลางตรงไปตรงมา การพิจารณาให้ความส าคัญกับประเด็นใดขึ้นอยู่กับ 
แต่ละสถานี แต่สิ่งหนึ่งที่แต่ละสถานีน าเสนอคล้ายกัน คือ ไม่น าเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นเท็จ ไม่น าเสนอ
สิ่งที่ท าให้ประชาชนเสียขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบต่อความม่ันคง ลามกอนาจาร ใช้ภาษาท่ีสุภาพ 
ที่ส าคัญไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี รวมถึงภาพที่แสดงถึง 
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ความรุนแรง หวาดเสียว อาจท าให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ 
   5.1.3.3 มีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ  
   คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์หลายคลิปไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ตาม หากบุคคล 
ที่ปรากฏในคลิปมีหรือเป็นแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ก็มีโอกาสจะได้รับเลือกน าเสนอในรายการ
ข่าว  
   นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้พิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
ของสถานีโทรทัศน์ หรือการก าหนดทิศทางในการน าเสนอข่าวออกสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง 
ในการตัดสินใจการคัดเลือกคลิปวิดีโอ เพ่ือน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ โดยปัจจัยในการคัดเลือกคลิป
วิดีโอแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 
   - ปัจจัยภายใน  
   ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องนโยบายการด าเนินงานของผู้บริหารหรือเจ้าของ
สถานีโทรทัศน์ที่องค์กรได้ถูกก าหนดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานี และก าลังพลของพนักงานใน
องค์กรซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องมีจ านวนให้เพียงพอต่อการลงพ้ืนที่ท าข่าว เพ่ือไปขยายผลต่อจากคลิป 
ในสังคมออนไลน์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการข่าวในที่ประชุมที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในการ
คัดเลือกคลิปร่วมกันตามนโยบายองค์กร  
   - ปัจจัยภายนอก 
   ปัจจัยภายนอกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอ โดยเป็นภาวะใน
การแข่งขันทางธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการโฆษณา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวโยง 
ไปถึงเรื่องเรทติ้งที่เป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อโฆษณาในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะส่วนของรายการข่าว 
   จากการศึกษาโดยรวมพบว่า เกือบทุกสถานีช่องข่าวมีการแข่งขันเรื่องเรตติ้ง
ค่อนข้างสูง เพื่อให้ลูกค้ามาสนใจและมาซื้อโฆษณา โดยเฉพาะช่องเนชั่นทีวี และช่องนิวทีวี แต่ก็มี 
บางช่องอย่างไทยรัฐทีวีที่ไม่ค่อยค านึงถึงเรตติ้งมากนักแต่จะค านึงถึงหลักความถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกข่าวจากคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
น าเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์” สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ 
 ในยุคอนาล็อก สื่อโทรทัศน์มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นสื่อหรือช่องทางหลัก 
ที่ประชาชนเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด และมีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างมากท้ังในประเทศและ 
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ต่างประเทศ เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นผู้ก าหนดว่าจะเลือกน าเสนอข่าวใดและไม่เลือกน าเสนอข่าวใด 
หรือน าเสนอเพียงบางส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถก าหนดทิศทางให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจข่าวอย่างไร ยกตัวอย่างข่าวดังในอดีต เช่น ความชั่วร้ายของซัดดัม ฮุนเซน อดีตเผด็จการ
แห่งประเทศอิรักท่ีสื่อตะวันตกต่างประโคมข่าวว่า รัฐบาลอิรักมีอาวุธชีวภาพ สามารถท าลายล้าง
ประชาชนชาวอเมริกันรวมทั้งคนทั่วโลกได้ จนเกิดสงครามปลดแอกประเทศอิรักให้พ้นจากเผด็จการ 
และประเทศสหรัฐเข้าไปมีอิทธิพลแทน ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่ปี ก็ไม่สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ข้อหาได้
ว่า รัฐบาลซัดดัม ฮุนเซนมีอาวุธชีวภาพในครอบครอง สะท้อนถึงการที่สื่อเลือกเผยแพร่ข่าวในแง่ร้าย 
เพ่ือจุดประสงค์ทางการเมือง สร้างการรับรู้ความเลวร้ายของผู้น าเผด็จการ เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้รัฐบาลในการบุกยึดครองอิรัก โดยการสนับสนุนของประชาชนชาวสหรฐัอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
อิทธิพลจากสื่อที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล หรือกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งท าให้สื่อมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อประชาชนจนเกิดสงครามตามมา และมีกลุ่มผู้ค้าอาวุธที่ได้ประโยชน์จากสงคราม ซึ่งสอดคล้องตาม
ทฤษฎี Agenda Setting ดังนั้น ในยุคแรก (ค.ศ. 1920–1960) มีความเชื่อว่า สื่อมีพลังอันมหาศาล
จากกระบวนการการสื่อสารทางเดียว (One–Way Communication) ในการจะเลือกข่าวสารใด ๆ 
ตามท่ีสื่อมวลชนต้องการเสนอ ดังที่ เดียร์ริง และ โรเจอร์ส (Dearing & Rogers, 1996) ได้อธิบายถึง
การท าหน้าที่ในการก าหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ว่า การคัดเลือกน าเสนอข่าวจะคัดเลือก 
มาจากประเด็นที่สื่อมวลชนต้องการน าเสนอ หรือประเด็นที่สาธารณชนให้ส าคัญ หรือประเด็นระดับ
นโยบายที่ผู้มีอ านาจเป็นผู้จัด ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ก าหนดว่าข่าวใดที่จะเผยแพร่
ให้กับผู้รับข่าวสารได้รับรู้ ซึ่งเปรียบได้กับการเป็น Gatekeeper หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเปิด เพื่อ
ปล่อยข่าวสาร หรือปิดประตูกับบางข่าว เพ่ือปิดกั้นข่าวสาร (Schramn & Porter, 1973 และ 
Lewin, 1947) ส่งผลให้บุคคลที่สามารถควบคุมสื่อ สามารถควบคุมการรับรู้ของประชาชนได้ ไม่ว่า
เป็นประเด็นทางการเมือง สังคม หรือการพาณิชย์ สื่อสามารถชักน าประเด็นข่าวจากบวกกลายเป็นลบ 
จากลบเป็นบวก 
 อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
เนื่องจากประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอ่ืน มิใช่แต่เพียงช่องทางข่าวทางโทรทัศน์
เท่านั้น เพราะการเข้ามาของสมาร์ทโฟน ท าให้มีการส่งข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะส่งเป็น 
รูปหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ตาม ท าให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้รับข่าวสารได้ทันทีทันใด ซึ่งสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชนได้ดี รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที (Real Time) 
ไม่ต้องรอให้สื่อมวลชนรายงานผ่านสื่อดั้งเดิม ยกตัวอย่างเช่น ข่าวปรากฏการณ์หมอกธุมเกตุ ในวันที่ 
13 ตุลาคม 2559 (“เผย ‘หมอกธุมเกตุ’”, 2559) ซึ่งเป็นเหตุการณท์ี่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้ว  
มีประชาชนสามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ได้ และส่งต่อในสังคมออนไลน์ จนเกิดการแชร์ผ่านสังคม 
ออนไลน์กันอย่างรวดเร็ว ก่อนการน ามาเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ในภายหลัง นอกจากนี้ สังคม 
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ออนไลน์ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกระจายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว  
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่ตลอดเวลา ท าให้รับรู้ข่าวสารจากสังคมออนไลน์ 
ได้ทันท ีนอกจากนี้ ประชาชนยังใช้สมาร์ทโฟนเป็นพ้ืนที่ออนไลน์ที่สามารถส่งสาร เขียนเล่าในสิ่งที่ 
พบเจอแล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางสังคมออนไลน์ได้อย่างทันทีท าให้
ประชาชนทั่วไปมีบทบาทมากขึ้น พร้อมทั้งท าให้เกิดข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากทั้งใน
รูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือเป็นคลิปวิดีโอ (Meikle & Young, 2012, p. 59) ซึ่งกล่าวได้ว่า ใครก็
เป็นนักข่าวได้ 
 ดังนั้น จากผลของการศึกษาที่พบว่า ในเมื่อสื่อโทรทัศน์ไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนอย่างในอดีต 
และเพ่ือรักษาบทบาทของสื่อในปัจจุบัน สื่อมวลชนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมข่าวสาร Gatekeper กลายเป็นผู้เปิดรับข่าวสารเป็น Gate Opener  
ทีต่้องเปิดรับข่าวสารจากทุกช่องทาง และเปิดโอกาสให้ “สื่อภาคสังคม” หรือ “นักข่าวพลเมือง”  
เข้ามามีบทบาทในการน าเสนอข่าวมากข้ึน สังเกตได้จาก Viral Video ที่น าเสนอโดยนักข่าวพลเมือง
ได้รับความสนใจในสังคมออนไลน์ (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 2557) ยกตัวอย่างเช่น นายชัชวาล สะบูดิง 
นักข่าวพลเมืองของเพจ Selatan Nature จ.ปัตตานี ที่มีผู้ติดตามเพจหลายพันคน (“นักข่าว
พลเมือง”, 2560) ที่รายงานข่าวเรื่องดี ๆ ในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ทีป่กติตามสื่อหลักจะมีแต่
ภาพข่าวความรุนแรงของความไม่สงบ แต่นายชัชวาล ได้น าเสนอในอีกแง่มุมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหรือ 
ความโดดเด่นในสังคมที่มีทั้งคนจีน พุทธ และมุสลิมอยู่ด้วยกันได้ ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์อย่างเดียว สอดคล้องกับ ชูวัส 
ฤกษ์ศิริสุข (2558) ได้อธิบายว่า สื่อต้องท าหน้าทีเ่ป็นช่องทางเชื่อมโยงให้ประชาชนได้รับข่าวสาร 
จากแหล่งต่าง ๆ มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ มิทเชลทีน และ บล็อกโควสกี (Mitchelstein 
& Boczkowski, 2009) ที่ได้อธิบายว่า ผู้สื่อข่าวต้องปรับบทบาทของตัวเองในการท าข่าว ไม่ใช่การท า
หน้าที่ Gatekeeper เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องจะต้องผ่านนักข่าวอีกต่อไป แต่ผู้สื่อข่าวต้องเปลี่ยนบทบาท
ของตัวเอง เพื่อเชื่อมโยงสื่อ และให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าวมากข้ึน แทนที่จะเป็น
เพียงผู้เลือกเนื้อหาเพ่ือน าเสนอเท่านั้น เช่นเดียวกับที่ พิชานัน อินโปธา (2555) มองว่า นักข่าวและ
บรรณาธิการควรจะเปลี่ยนวิธีท างานแบบเดิมมาสู่แบบใหม่ในยุคดิจิตัล เพราะต้องยอมรับว่าสังคม
ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ในหลากหลายมิติ อาทิ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเปิดโอกาสให้คน 
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าวมากขึ้น ด้วยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วใน
สังคมออนไลน์  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ไม่ได้มีอิทธิพลหรือควบคุมข่าวสารให้
ประชาชนรับรู้ เพราะประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ 



63 
 

ที่สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น สื่อโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องเป็น Gate Opener โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการน าเสนอข่าว 
ส่วนสื่อมวลชนจะมีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมาน าเสนอให้ประชาชน
รับรู้ต่อไป 
 5.2.2 ขั้นตอนการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ น าเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
 ขั้นตอนในการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์เพ่ือน าเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์จะเริ่ม
จากผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกคลิปวีดีโอ โดยผลการวิจัยพบว่า การคัดเลือกข่าวจะผ่านการตัดสินใจร่วม
จากกองบรรณาธิการข่าว ซึ่งประกอบด้วยบรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ หัวหน้าโต๊ะข่าว นักข่าว และทีม
มอนิเตอร์ ร่วมกันคัดเลือกข่าวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ และเมื่อเจอคลิปวิดีโอไหนที่เป็น
กระแสและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็น าเข้าที่ประชุมเพ่ือหารือและตัดสินใจกัน ซึ่งการตัดสินใจร่วมจาก
กองบรรณาธิการข่าว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง สามารถตัดสินใจได้ว่าข่าวใดควรน าเสนอและน าเสนอ
อย่างไร ถึงจะเข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เลวิน (Lewin, 1947) ที่ระบุว่า 
บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าว เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการควบคุมการไหลของข่าวสาร 
เช่นเดียวกับ ชแรมม์ และ พอร์เตอร์ (Schramm & Porter, 1973) ที่กล่าวว่า เนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ 
ที่น ามาลงเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ รวมถึงรายการข่าวทางโทรทัศน์จึงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ
บุคคลในกองบรรณาธิการ อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ในบางสถานีข่าวของช่องบันเทิง 
HD มอบหมายให้โปรดิวเซอร์ในบางรายการเป็นผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอและตัดสินใจน าเสนอในรายการนั้น
ทันที ไม่ต้องผ่านการตัดสินในจากกองบรรณาธิการ เนื่องจากเป็นรายการที่สถานีข่าวไม่ได้ดูแลโดยตรง 
หรือเป็นรายการที่น าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ซึ่งโปรดิวเซอร์รายการนั้นจะมีความเชี่ยวชาญ
และเข้าใจในความต้องการของผู้ชมมากกว่ากองบรรณาธิการ ส่วนช่องข่าว SD การตัดสินใจน าเสนอข่าว
จะเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการทั้งหมดเนื่องจากทุกรายการข่าวเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
ในขณะเดียวกันบางสถานีข่าวมีการตั้งทีมส าหรับมอนิเตอร์ข้อมูลและดูคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ แล้วน าเสนอต่อกองบรรณาธิการ เพ่ือตัดสินใจน าเสนอข่าวต่อไป 
 หลังจากที่กองบรรณาธิการได้คัดเลือกข่าวที่จะน าเสนอแล้ว ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนต่อไป
นักข่าวจะสรรหาประเด็นเพ่ิมเติมถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดให้มีความชัดเจนว่ามีท่ีมา
จากไหน มีการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือไม่ มีผู้ใดเกี่ยวข้องในคลิปวิดีโอบ้าง พร้อมขยายผลต่อโดยการส่ง
นักข่าวลงพื้นที่หรือสัมภาษณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญให้ได้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนโดยไม่บิดเบือน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว  โดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
จึงน ามาสรุปในกองบรรณาธิการอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ 
ยกตัวอย่างเช่น ข่าวโซดามะนาวรักษามะเร็ง (“แชร์ไปได้บาป”, 2560) ที่แชร์กันไปจ านวนมากใน 
สื่อสังคมออนไลน์ สิ่งที่สื่อด าเนินการคือ การสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้น  
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ซึ่งได้ค าตอบว่า ไม่มีผลการวิจัยใดที่ยืนยันว่ามะนาวโซดารักษามะเร็งได้จริง จากนั้นสื่อต้องเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่จะหลงเชื่อจนอาจเกิดปัญหาต่อสังคมได้ หรือยกตัวอย่างข่าว 
ยาหมอแสง (“อ้ึง!!! เปิดสูตรยา “หมอแสง””, 2560) ที่ในสังคมออนไลน์มีการแชร์และส่งต่อข้อมูลไป
อย่างกว้างขวางว่าสามารถรักษามะเร็งได้ จนมีประชาชนจ านวนมากไปเข้าคิวขอยาหมอแสงกันจ านวน
มาก แต่เมื่อสื่อไปสอบถามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดว่า ไม่มีข้อ
พิสูจน์ใดที่ยาหมอแสงจะรักษามะเร็งได้ ดังนั้นสื่อควรน าไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนรับรู้ความจริง ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ บิทเนอร์ (Bittner, 1983) ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
การคัดเลือกข่าวสาร คือ การตัดทอนข่าวสารให้มีสาระส าคัญ หรือมีความไม่เหมาะสม สามารถตัด
ประเด็นหรือเนื้อหาบางส่วนนั้นออกได้ รวมทั้งการขยายหรือเพ่ิมเติมข่าวสาร โดยการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หากพิจารณาแล้วว่าข่าวที่จะน าเสนอยังมีความคลุมเครือของเหตุการณ์  
 ทั้งนี้ ผลการวิจัยในการขยายผลประเด็นข่าว ส าหรับช่องข่าว SD ซึ่งจะมีนักข่าวมากกว่า 
ดังนั้นจึงสามารถลงพ้ืนที่ขยายผลเก็บประเด็นข่าวได้ละเอียด และสามารถขยายผลข่าวได้หลาย
ประเด็น และน ามาเป็นจุดขายในการน าเสนอข่าวได้ ส่วนช่องข่าวบันเทิง HD ที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง
การน าเสนอข่าว จึงไม่มีนักข่าวมากเท่าช่อง SD ดังนั้นจึงขยายผลลงพ้ืนได้เฉพาะบางข่าวเท่านั้น  
แต่อาจจะขยายข่าวโดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หรือบุคคลในข่าวแทน 
 จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลข่าวที่ครบถ้วนแล้ว จึงน ามาเสนอในกองบรรณาธิการอีกรอบเพ่ือดูว่า 
มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ควรน าเสนอในช่วงไหน น าเสนออย่างไรที่จะเข้าถึง
ผู้ชม เนื่องจากแต่ละข่าวจะมีความเหมาะสมในการน าเสนอแตกต่างกัน เช่น หากข่าวใดเป็นข่าวด่วน 
ก็จะรีบน าเสนอในเบรกกิ้งนิวส์ทันที แล้วน าเสนอสรุปประเด็นข่าวทั้งหมดในรายการข่าวภาคค่ า  
 5.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์  
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคลิปวีดีโอในสังคมออนไลน์ มี
ดังนี้ 
 ปัจจัยแรกคือ คลิปวีดีโอมีความน่าสนใจและได้ความนิยมสูงในวงกว้าง โดยได้จากระดับ
ความสนใจของประชาชน ได้แก่ คลิปวิดีโอที่มียอดไลก์สูง (Like) แสดงถึงคลิปวีดีโอนั้นเป็นที่ถูกใจ
ของผู้ชมจ านวนมาก ปัจจัยที่สอง คือ ยอดการเผยแพร่ต่อ (Share) แสดงถึงคลิปวีดีโอนั้นเป็นวิดีโอ 
ที่ผู้ชมต้องการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จักได้รับชมคลิปวีดีโอนี้ ซึ่งเมื่อยอดการเผยแพร่มากก็ยิ่งท าให้
คลิปวีดีโอนี้กระจายไปสู่วงกว้างอย่างรวดเร็ว และปัจจัยที่สาม ยอดการแสดงความคิดเห็น 
(Comments) สะท้อนถึงการแสดงอารมณ์ร่วมของผู้รับรู้ที่สนใจและต้องการแสดงความคิดหรือแชร์
ความรู้สึกออกมา จากทั้งสามปัจจัยนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า คลิปวิดีโอนั้น ๆ มีความน่าสนใจ ได้รับ
ความนิยมสูงในวงกว้าง ยกตัวอย่างเพจอีจัน เพจที่เกิดจากการรวมตัวของนักข่าวสายอาชญากรรม  
ที่เน้นท าข่าวเชิงลึกและน่าสนใจ ท าให้มีคนติดตามจ านวนมาก (“เพจดาร์ค? คืออะไร”, 2560)  
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มียอดไลค์สูงถึง 6.4 ล้านคน เมื่อเพจอีจันน าเสนอคลิปใดก็ตามจึงมีผู้สนใจเป็นอันมาก และสถานีข่าว
จึงมักจะคัดเลือกมาน าเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์  
 ปัจจัยที่สอง เป็นคลิปวีดีโอจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัว หรือเป็น
ข่าวที่เข้าถึงให้ความรู้สึกร่วมของผู้ชม มีโอกาสจะได้รับเลือกน าเสนอในรายการข่าว เนื่องจากผู้ชมมัก
ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่องใกล้ตัว หรือเป็นคลิปที่เป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึก
สะเทือนอารมณ์ โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนสนใจอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง เช่น ข่าวฆ่าหั่น
ศพหญิงในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นข่าวดังในช่วงข้ามคืน และประชาชนสนใจติดตามข่าวนี้เป็นจ านวน
มาก จนกระทั่งตามจับผู้ลงมือได้ (วาริศา พลายบัว, 2546) เช่นเดียวกับ กุญชลีย์ สวนคล้าย (2556) 
ทีพ่บว่า คุณค่าข่าวจะเน้นที่รายการแบบชาวบ้าน เป็นข่าวที่เข้าใจง่าย และเป็นข่าวที่ชาวบ้านควรรู้ 
หรือจ าเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ กีฬาและสังคม 
จึงถือว่ามีคุณค่าของข่าว ยกตัวอย่างเช่น ข่าวสะเทือนขวัญของคนในสังคมอีกเหตุการณ์หนึ่ง กรณีท่ี
รถเบนซ์ สีด า วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ท าให้ 2 นักศึกษาปริญญาโท 
คณะพุทธศาสน์ สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ในรถยนต์ฟอร์ด  
ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตทั้งคู่ บนถนนพหลโยธินขาออก ช่วงใกล้แยกวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มุ่งหน้าทางไป จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 (“ย้อนคดี เสี่ยเบนซ์ชนฟอร์ด”, 2560) 
จนกระท่ังมีพลเมืองดีที่กล้องหน้ารถสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุได้จึงมาลงในสังคมออนไลน์ ท าให้
หลักฐานส าคัญชิ้นนี้สามารถเอาผิดขับคนขับรถเบนซ์  
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยนอกเหนือจากนี้คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ในคลิปวิดีโอถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บรรณาธิการต่าง ๆ ให้ความส าคัญ เนื่องจากการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหา และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นตามหลักจริยธรรมของ
สื่อมวลชน นอกจากนี้ การน าเสนอข่าวต้องอยู่บนหลักของความเป็นจริง และเป็นกลางตรงไปตรงมา 
การพิจารณาให้ความส าคัญกับประเด็นใดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานี แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกสถานีน าเสนอคล้ายกัน 
คือ ไม่น าเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นเท็จ ไม่น าเสนอสิ่งที่ท าให้ประชาชนเสียขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบ
ต่อความมั่นคง ลามกอนาจาร ใช้ภาษาท่ีสุภาพ ที่ส าคัญไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี รวมถึงภาพที่แสดงถึงความรุนแรง หวาดเสียว อาจท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบได้ 
 แต่ยังมีอีกปัจจัยที่แสดงถึงความแตกต่างของปัจจัยในการคัดเลือกคลิปวีดีโอของช่องข่าว 
SD กับช่องบันเทิง HD โดยปัจจัยหลักในการคัดเลือกคลิปไม่แตกต่างกัน โดยเน้นคลิปที่เป็นที่สนใจ
ของประชาชน มีเนื้อหาที่ใกล้ตัวหรือมีอารมณ์ร่วมของผู้ชม และเป็นคลิปที่มีความเหมาะสมเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความถูกต้องของเนื้อหา และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ 
กลุ่มเป้าหมายที่น าเสนอ เนื่องจากแต่ละช่องจะมีกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกัน โดยช่องบันเทิง HD  
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จะเข้าถึงชาวบ้านทั่วไปได้ง่าย ดังนั้นคลิปวีดีโอก็จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับชาวบ้าน บันเทิง เด็ก และ
ดารา เป็นต้น ส่วนช่องข่าว SD กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สนใจในข่าว จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  
ซึ่งข่าวที่น าเสนอจะมีความหลากหลายมากกว่าช่องบันเทิง HD ผู้ชมจะได้ประโยชน์มากกว่า อย่างเช่น 
คลิปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นจึงมักมีการเจาะลึกในเนื้อหาข่าวมากกว่าช่องบันเทิง 
HD ซึ่งความแตกต่างของการน าเสนอข่าวนี้ เป็นผลการวิจัยที่พบว่า จากปัจจัยภายในที่มีผลต่อ 
การคัดเลือกคลิปวีดีโอ ซึ่งภายในเป็นเรื่องนโยบายการด าเนินงานของผู้บริหารหรือเจ้าของ
สถานีโทรทัศน์ที่องค์กรได้ถูกก าหนดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา (2554) ที่พบว่า การคัดเลือกข่าวเป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานของ
ผู้บริหารหรือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ที่องค์กรได้ถูกก าหนดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานีและ 
ก าลังพลของพนักงานในองค์กร  
 อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า หลาย ๆ ครั้งสถานีโทรทัศน์มักเลือกน าเสนอคลิปที่มี
ความรุนแรงสูง เนื่องจากสามารถดึงดูดยอดผู้ชมได้ เพราะประชาชนจะมีอารมณ์ร่วมสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับเหตุการณ์การถ่ายทอดสดของทุกสถานีข่าว กรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร ผู้ต้องหาก่อเหตุยิง ผศ.ดร.พิชัย ไชยสงคราม ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย และดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสียชีวิตอยู่ภายในอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม พุทธวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลังเกิดเหตุ ดร.วันชัยใช้ปืนจ่อศีรษะตัวเองโดยเจ้าหน้าที่และญาติ 
เกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมงแต่ไม่ส าเร็จ ดร.วันชัยใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิต (“พลิกชนวนเหตุสลด”, 
2559) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยที่สถานีข่าวมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงภาพความรุนแรงที่เกิดข้ึน 
 โดยเหตุที่บางส านักข่าวเลือกน าเสนอคลิปที่มีความรุนแรง เป็นการสะท้อนจากผลการวิจัย 
ที่พบว่า ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการคัดเลือกคลิปวีดีโอ คือ เป็นเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจโทรทัศน์ 
เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการโฆษณา ทางสถานีจึงพยายามจัดรายการที่ดึงดูดผู้ชมให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องเรทติ้ง ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อโฆษณาในองค์กรได้ แต่จะมี
บางช่องข่าวที่ไม่ค านึงถึงความต้องการจากสปอนเซอร์ลูกค้า เพราะต้องการน าเสนอข่าวตรงไปตรงมา 
เพราะสื่อต้องมีความเป็นอิสระ ปราศจากการควบคุมจากองค์กรอ่ืน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
แครโรล และ เดวิส (Carroll & Davis, 1993) ที่ระบุว่า ปัจจัยภายนอก เช่น เม็ดเงินจากการโฆษณา 
ลักษณะคนดู สถานการณ์การทางการเมือง เทคโนโลยี เป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสื่อ
โทรทัศน์ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา (2554) ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยภายนอกอันประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล และความต้องการจากสปอนเซอร์ลูกค้า  
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มีผลต่อการบริหารงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งจากปัจจัยการแข่งขันนี้ จะเห็นความชัดเจน
ในกลุ่มสถานีข่าว เช่น ช่องเนชั่นทีวีและช่องนิวทีวี แต่ก็มีบางช่องอย่างไทยรัฐทีวีที่ไม่ค่อยค านึงถึง 
เรตติ้งมากนักแต่จะค านึงถึงหลักความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า 
 5.2.4 จรรยาบรรณสื่อมวลชนในการคัดเลือกคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ 
 จากผลการศึกษาพบข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมว่า สื่อมวลชนต้องไม่เป็นเพียงผู้รายงาน
สถานการณ์ไม่ใช่เป็นแค่พนักงานส่งเอกสารหรือเมสเซนเจอร์ แต่สื่อมวลชนมืออาชีพต้องมีหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงมกีารวิเคราะห์ อ้างอิง สอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างมีเหตุมีผล เพ่ือประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน ยกตัวอย่างเช่น การท าข่าว
ของส านักงาน TPBS และ Mthai ที่ได้รับค าชื่นชมอย่างมากในการน าเสนอข่าวการช่วยเหลือทีมหมู
ป่าที่ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ที่น าเสนอข่าวอย่างถูกต้อง แม่นย า ไม่น าเสนอข่าวลวง หรือไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน การน าเสนอคลิปวิดีโอ
ในรายการข่าวต้องพิจารณาให้อยู่ในขอบเขตความถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน ควบคู่กับการใช้สิทธิและเสรีภาพในการน าเสนอ
ข่าวสารสู่สาธารณะชน (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2551, หน้า 429 และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 2547, 
หน้า 15) ซึ่งเป็นหลักที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้สื่อมวลชนประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนน าเสนอ และพยายามน าเสนอแต่สิ่งดี
มีประโยชน์ หรือหากจ าเป็นต้องน าเสนอข่าวสารที่อาจมีความรุนแรงและสะเทือนอารมณ์ของผู้รับสาร 
ก็ควรน าเสนอในแง่มุมของการเตือนภัยให้ผู้รับสารมีการระมัดระวังในการด ารงชีวิตในสังคมมากข้ึน 
เช่น ข่าวมิชฉาชีพแฮคเฟสบุ๊คแล้วมาขอยืมเงินเพ่ือน สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ เลาะไธสง และขจร  
ฝ้ายเทศ (2556) ที่ค้นพบว่า ความเป็นจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพของนักสื่อสารมวลชนยัง
เป็นส่วนประกอบหลักท่ีต้องใช้ เพื่อสื่อสารเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์ให้ได้ชัดเจนและเป็นธรรมต่อ 
ทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุด อย่างไรก็ตามถึงมีข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ แต่ก็ยังมีสื่อหลายรายที่มีความ
โน้มเอียง เนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลถือหุ้นส านักข่าว ควบคุมทิศทางและนโยบายของส านักข่าวอีกชั้นหนึ่ง 
กลายเป็นกระบอกเสียงของผู้มีอิทธิพลแทน และท าให้สื่อขาดความเป็นอิสระ ขาดความเที่ยงตรง 
ท าให้ประชาชนถูกปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวาย ตัวอย่างเช่น สื่อที่แสดงจุดยืนด้านสีเสื้อทั้งสีเหลือง 
และสีแดง ต่างปลุกปั่นประชาชนมาหั้มหั่นกัน จนเกิดท าให้ประเทศล่มสลาย 
 ขณะเดียวกันคลิปที่มีการน าเสนอผิดไปจากเหตุการณ์จริง ซึ่งเป็นการท าลายชื่อเสียงของ
ผู้อื่น เช่น กรณีปิกอัพวีโก้ชนกับรถเก๋งยาริสเมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 (“ถอยปิกอัพขยี้เก๋ง”, 2559) 
โดยมีนายภัทรศักดิ์ เทียมประเสริฐ หรือ "ดีเจเก่ง" ที่ปรากฏอยู่ในคลิปรถชน โดยเจ้าตัวอ้างว่า ได้ขับ
รถปิกอัพวีโก้มาดี ๆ แต่กลับโดนรถเก๋งยาริสคู่กรณีขับชนท้ายจนเสียหาย เบื้องต้นท าให้ประชาชนโทษ
รถเก๋งยาริสว่าเป็นคนต้นเหตุ แต่ปรากฏว่ามีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้กลับกลายเป็นว่า 
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ดีเจเก่งเป็นคนขับรถปิกอัพถอยหลังไปชนหน้ารถเก๋งของคู่กรณีก่อน โดยการถอยชนถึง 2 ครั้ง 
ติด ๆ กัน และยังจะท าร้ายคู่กรณีอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้ จนถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมของดีเจเก่งเป็นอย่างมาก จนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษคู่กรณีและคนในสังคม 
 นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบอีกว่าไม่เพียงแต่จรรยาบรรณเท่านั้นที่สื่อมวลชนต้อง
ยึดถือปฎิบัติ จริยธรรมสื่อก็เป็นสิ่งส าคัญที่สื่อมวลชนควรปฎิบัติว่าอะไรควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ
ในบทบาทสื่อกลางของสังคม จริยธรรมจึงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ เนื่องจากสื่อมวลชนยังคงเป็น
ผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะการน าเสนอหรือเผยแพร่
ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการซ้ าเติม
ความทุกข์แก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว เช่น ข่าวการเสียชีวิตของดาราชื่อดัง ที่ผู้สื่อข่าวหลายรายพยายาม
ถ่ายภาพผู้เสียชีวิต รวมถึงการไปสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และต้องระมัดระวังการน าเสนอ
หรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ รวมถึงการปกปิดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร่าง 
ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวข้องส าคัญท่ีแหล่งข่าวประสงค์ให้
ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว และหากน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทั้งขออภัยใน
ความผิดพลาดดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล (2551) เรื่อง "บทบาท
ของสมาคมสื่อมวลชนในการควบคุมจริยธรรมของสื่อมวลชน" ซึ่งได้ศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ 
และประวัติความเป็นมาของสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีต่อการควบคุมจริยธรรมของสื่อมวลชน 
ประเภทของสื่อมวลชนที่มีในประเทศไทย และคุณสมบัติของสื่อมวลชนที่ดี พบว่า สื่อมวลชนจะต้อง 
มีจริยธรรมในระดับที่ดีและยังมีความเป็นกลาง ท าหน้าที่ในการแจ้งข่าวสาร ให้การศึกษา ให้ความ
บันเทิงแก่ประชาชนได้อย่างน่าพอใจ แต่ควรมีการส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมให้กับสื่อมวลชนเพิ่ม
มากขึ้น และสมควรมีกฎหมายมาลงโทษผู้กระท าความผิดต่อวิชาชีพ 
 ดังนั้น สื่อมวลชนยังต้องยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมในการน าเสนอข่าวสารโดยการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง บนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ไม่เข้าข้างคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือป้องกันการ
ผิดพลาดและบิดเบือนข้อมูล จนส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมโดยรวม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
   5.3.1.1 บทบาทของสื่อมวลชน สื่อมวลชนต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้
ก าหนดข่าวสาร (Gatekeeper) ไปเป็นผู้รวบรวมข่าวสาร (Gate Opener) โดยสื่อมวลชนจะไม่ใช่ผู้
ค้นหาข่าวอีกต่อไป แต่มีนักข่าวพลเมืองซึ่งก็คือ ประชาชนเป็นผู้สร้างข่าวสารและก าหนดการน าเสนอ
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ทาน โดยสื่อมวลชนมีบทบาทในการประสานงานน าข่าวที่เป็นที่ที่สนใจของประชาชนน ามาเสนอผ่าน
สื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้สื่อมวลชนยังมีบทบาทในการเป็นผู้ตรวจสอบ คือ การตรวจสอบความถูกต้อง
ของข่าวนั้น เพราะข่าวที่ได้รับมานั้นอาจจะถูกต้องหรืออาจจะผิดไปจากความจริงได้ ดังนั้นสื่อมีหน้าที่
ในการตรวจสอบให้รอบด้าน น ามาขยายความและเจาะลึก รวมถึงเสาะหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ข่าวที่น าเสนอนั้นมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ สื่อต้องให้ค าแนะน าหรือชี้น าในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยการขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น หรือขอความเห็นจากผู้ที่มีอ านาจมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น เพ่ือน ามาเสนอให้กับประชาชนได้ตระหนักและรับรู้วิธีที่ถูกต้องเมื่อเผชิญหน้า
เช่นเดียวกับข่าวหรือเหตุการณ์นั้น 
   5.3.1.2  คลิปวีดีโอที่ควรน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนจะไม่ได้เป็น 
ผู้ก าหนดข่าวสารอีกต่อไป แต่เป็นสังคมที่ก าหนดข่าวสารแทนผ่านความนิยมหรือเป็นที่สนใจในสังคม
วงกว้าง แต่สื่อยังต้องคัดเลือกคลิปวีดีโอที่น าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์นั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ต้องไม่กระทบกับศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของสังคม รวมทั้งต้องไม่เป็นคลิปที่ท าลายชื่อเสียงของผู้อ่ืน 
เพราะการน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ท าให้ข่าวสารนั้นเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง สื่อต้องมีความระมัดระวัง
อย่างสูงในเนื้อหาและภาพข่าวที่น าเสนอ 
   5.3.1.3 จรรยาบรรณของสื่อมวลชน แม้ว่าปัจจุบันด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ท าให้
การแข่งขนัในวงการสื่อมวลชนมีความรุนแรง สื่อแต่ละแห่งต้องรีบน าเสนอข่าวเป็นผู้น า เพ่ือดึงดูด
ประชาชนเข้ามารับชมและติดตามข่าวของช่องตนเองหรือการเรียกเรตติ้ง เช่น การน าเสนอภาพ 
ความรุนแรง หรือการใช้ค าถามถามกับแหล่งข่าวในโดยไม่ค านึงถึงจิตใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์โดยตรง หรือการยื้อแย้งกันท าข่าวเพ่ือให้ได้ภาพที่ใกล้ชิดมากท่ีสุด ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ก าหนด
เป็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอยู่แล้ว แต่เพ่ือความอยู่รอดของสื่อกลับท าให้สื่อบางแห่งกลับละเมิด
จรรยาบรรณของตนเอง ถึงแม้ว่าสังคมบางส่วนจะรับรู้ ประณาม และต่อต้านในการรับชมจากสื่อช่อง
นั้น แต่ยังมีประชาชนอีกมากที่ยังยินดีรับชมและติดตาม รวมทั้งไม่มีใครหรือผู้มีอ านาจใดจะลงโทษสื่อ
ในการกระท านั้นได้ ท าให้สื่อบางคนยังท าพฤติกรรมเดิม ๆ ต่อไป เพราะถือว่าตนเองจ าเป็นต้องท า
เพ่ือน ามาเสนอข่าวให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้นแค่จรรยาบรรณคงไม่สามารถควบคุมสื่อได้ แต่อาจ
ต้องออกเป็นระเบียบหรือกฎหมายก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือความ
เป็นธรรมควรตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนจากรัฐบาล สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือ
พิจารณาลงโทษสื่อที่ยังละเมิดพฤติกรรมเหล่านี้ โดยบทลงโทษต้องมีการก าหนดโทษตั้งแต่สถานเบา
จนไปจนถึงสถานหนัก ตามความรุนแรงและความถี่ในการท าพฤติกรรมนั้น นอกจากการออก
กฎหมายแล้ว ยังต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความกดดัน 
ต่อสื่อ รวมทั้งไม่เป็นการสร้างพฤติกรรมที่ไปล้ าสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยโดยไม่ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   5.3.2.1 ผู้ที่สนใจศึกษาประเด็นการคัดเลือกคลิป ควรพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
จากช่องโทรทัศน์จากทุกประเภทของสถานี เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 เป็นต้น หรือช่องข่าวที่เน้นความ
บันเทิง เช่น ช่อง Workpoint ช่อง One ช่อง 8 หรือช่องข่าวของรัฐ เช่น ช่อง NBT ช่อง 5 ช่อง 9 
และช่องข่าวทีวีสาธารณะ อย่างเช่น ช่องไทยพีบีเอส ซึ่งแต่ละช่องมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
แตกต่างกัน ดังนั้นการคัดเลือกคลิปเพ่ือน าเสนอข่าวอาจแตกต่างกันออกไป 
   5.3.2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเพียง 6 ท่าน โดยยึดหลักจากช่องที่มีเรตติ้งที่มีผู้รับชมสูงที่สุดทั้งในกลุ่มช่องบันเทิง HD 
และช่องข่าว SD  ดังนั้น ผู้ที่สนใจควรพิจารณาศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการคัดเลือกคลิปวิดีโอจาก
ทุกช่องที่น าเสนอข่าวด้วย เนื่องจากมสีถานีข่าวอีกหลายช่องที่น าเสนอคลิปในรายการข่าวมากขึ้น 
   5.3.2.3 การศึกษาเปรียบเทียบการท าข่าวระหว่างสื่อมวลชนกระแสหลัก หรือ
สื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวผ่านรายการโทรทัศน์ กับประชาชนทั่วไป หรือนักข่าวพลเมือง เนื่องจาก 
แต่ละสื่อจะมีทรัพยากร เงินทุน อุดมการณ์ ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ท าให้การน าเสนอข่าว รูปแบบ  
หรือคุณค่าของข่าวแตกต่างกัน 
   5.3.2.4 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากสื่อมวลชนเท่านั้น ซึ่งข้อมูล
ที่ได้นั้นจะมีความเป็นอคติหรือทัศนคติของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นควรมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยตรง 
เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต้องของประเด็นข่าว 
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แบบสัมภาษณบ์รรณาธิการข่าว 
เร่ือง  

การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน ์
 

 1. คุณคิดว่าคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นมาจากส่วนไหน อย่างไร 
 2. คุณใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร 
 3. คุณคิดว่าคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์มีความจําเป็นต่อการรายงานข่าวอย่างไร ช่วย
อธิบาย 
 4. คุณคิดว่าคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทไหนที่เหมาะสมต่อการนําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์ 
 5. คลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทไหนที่ถูกเลือกนํามาเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจหรือการน่าติดตามของผู้ชม 
 6. เมื่อมีคลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เข้ามานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ ทําให้การ
ทํางานของกองบรรณาธิการข่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 
 7. บรรณาธิการข่าวหรือองค์กรข่าวมีนโยบายหรือแนวทางกํากับการใช้งานคลิปวีดีโอใน 
ยูทูป และเฟซบุ๊คอย่างไร ช่วยอธิบาย 
 8. ข้อดีและข้อเสียของการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือนําเสนอใน
รายการข่าวโทรทัศน์เป็นอย่างไร 
 9. คุณใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคลิปวีดีโอจากยูทูป และเฟซบุ๊ค 
 10. คณุค่าข่าวมีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโออย่างไร 
 11. องค์กรข่าวมีเกณฑ์และแนวทางการนําเสนอคลิปวีดีโอในรายการโทรทัศน์อย่างไร 
 12. คลิปวีดีโอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อเรตต้ิงรายการข่าวมากน้อยเพียงไร และ 
ส่วนใหญ่เป็นคลิปวีดีโอประเภทไหน 
 13. ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มีผลต่อการคัดเลือกคลิปวิดีโอมานําเสนอรายการข่าว
อย่างไร 
 14. บทบาทหน้าที่อันเหมาะสมของผู้คัดเลอืกคลิปวีดีโอข่าวในยูทูป และเฟซบุ๊ค เป็น
อย่างไร ช่วยอธิบาย 
 15. ผู้ที่มสีิทธิในการตัดสินใจในการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวเป็นใคร เพราะอะไร 
 16. คุณใช้หลกัจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างไรในการคัดเลือกคลิปวีดีโอข่าวในยูทูป 
และเฟซบุ๊ค มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน ์
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 17. มีความจําเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบและคัดกรองคลิปวีดีโอ ก่อนนําเสนอในรายการ
ข่าวเพราะอะไร 
 18. กรณีที่ต้องไปตรวจสอบเรื่องราวจากวีดีโอคลิปข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากมกีาร
แชร์ข้อมูลกันเป็นจํานวนมาก มีวิธีดําเนินการอย่างไร 
 19. กรณีที่มีการหยิบคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์มานําเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์ ต้อง
มีการขออนุญาตเจ้าของคลิปวีดีโอน้ันหรือไม่ และต้องทําอย่างไร 
 20. ในรายการของคุณเคยมีบ้างไหมท่ีนําเสนอคลิปวีดีโอโดยไม่ตรวจสอบก่อน จนเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น เพราะอะไร และจากสาเหตุไหน 
 21. กรณีที่มีการนําเสนอคลิปวีดีโอแบบผิดพลาด ได้ทําการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 22. องค์กรจะมีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นอย่างไรบ้าง 
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