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ค าน า 

รายงานฉบับสมบูรณแ (Final Report) ฉบับนี้ เป็นสวนหนึ่งของขอกําหนดในสัญญาจาง 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ ซึ่งทางคณะที่ปรึกษาไดรับมอบหมายจากสํานักงาน กสทช.  
ใหดําเนินการในเรื่องนี้  

ซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณแ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ 
ประกอบดวย ๗ บท ประกอบดวย บทที่  ๑ บทนํา บทที่  ๒ การทบทวนวรรณกรรม บทที่  ๓  
วิธีดําเนินการศึกษา บทที่ ๔ แสดงผลการรวบรวมขอกฎหมายที่ เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  
บทที่ ๕ แสดงผลประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง บทที่ ๖ แสดงผลการสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research) ที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล และบทที่ ๗ บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหแในรายงานฉบับสมบูรณแ (Final Report) นี้ เป็นผลการศึกษาวิจัย 
เพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแเพ่ือเป็นการศึกษาถึง 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทําใหมีการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน และเป็น  
การวิเคราะหแถึงประโยชนแที่ไดรับ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการศึกษาเพ่ือนกําหนด  
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแใหสอดคลองกับสถานการณแปัจจุบัน   

คณะที่ปรึกษาหวัง เป็นอยางยิ่ งว า  การศึกษานี้จะเป็นประโยชนแตอ สํานักงาน กสทช. 
ผูประกอบการ สื่อมวลชน และผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ ไมมากก็นอย 
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สารบัญภาพ ญ 

บทสรุปผู้บริหาร ป 

 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 หลักการและเหตุผล ๒ 

 วัตถุประสงคแของการศึกษา ๔ 

 ขอบเขตการดําเนินงาน ๕ 

 นิยามศัพทแ ๖ 

 ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ ๗ 

 กรอบแนวคิดในการศึกษา ๘ 

 

บทที่ ๒ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 

 แนวคิดเก่ียวกับสื่อโซเชียลมีเดีย ๑๑ 

 แนวคิดเก่ียวกับขาว ๑๘ 

 แนวคิดการประเมินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ ๒๖ 

 แนวคิดเรื่องการกํากับดูแลสื่อ ๓๐ 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติ ความพึงพอใจและความคาดหวัง ๓๐ 

 การวิจัยที่เก่ียวของ ๓๙ 
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บทที่ ๓ วีธีการศึกษา ๔๓ 

 วัตถุประสงคแที่ ๑ :  การศึกษา และรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของ กับ
หลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึง
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ ๔๔ 

 วัตถุประสงคแที่ ๒ :  การประเมินรายการ และคุณภาพรายการ ที่มีการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัลทุกชอง ๔๗ 

 วัตถุประสงคแที่ ๓  :  การสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจ ของประชาชน 
(Survey Research) ที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ๕๔ 

 วัตถุประสงคแที่ ๔ :  การสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้ง
นําเสนอแนวทาง ในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และ
แนวทางในการกํากับดูแล กิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ ๕๙ 

 

บทที่ ๔ การศึกษาและรวมรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ๖๔ 

 การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ ๖๕ 

 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ ๘๓ 
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บทที่ ๕ การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ๙๐ 

 ผลการศึกษาภายใตกิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมขอมูลเพ่ือรายประเมินรายการ
และคุณภาพรายการที่มีการใช สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแของชอง
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง ๙๒ 

 ผลการศึกษาภายใตกิจกรรมที่ ๒ การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนได   สวนเสีย
ในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ๒๔๔ 

 ผลการศึกษาภายใตกิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
รายการและคุณภาพรายการ ๒๖๘ 

 ผลการศึกษาภายใตกิจกรรมที่ ๔ การรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) กับ
ผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ๒๗๒ 

 

บทที่ ๖ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามส ารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความ
คาดหวังของประชาชนต่อการใช้สื่อการใช้ สื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ๒๗๖ 

 สวนที่ ๑ ขอมูลปัจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๒๗๖ 

 สวนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๘๒ 

 สวนที่ ๓ ขอมูลเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชในรายการ
ประเภทขาวสาร ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๘๔ 

 สวนที่ ๔ ทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)    
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๐ 
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 สวนที่ ๕  ความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๓ 

 สวนที่ ๖ ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๖ 

 สวนที่ ๗ การเปรียบเทียบชวงอายุและภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชน ความ
พึงพอใจ และความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย           (Social Media)
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๙ 

 สวนที่ ๘ การเปรียบเทียบชวงอายุและภูมิภาคกับปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ผลกระทบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๕ 

 

บทที่ ๗ สรุปและข้อเสนอแนะ ๓๑๑ 

 สรุปผลการศึกษา ๓๑๒ 

 ขอเสนอแนะ ๓๑๙ 

   

บรรณานุกรม  
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ตารางท่ี หน้า 

 ๓.๑ สรุปแผนการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
หลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ ๔๖ 

 ๓.๒ สรุปแผนการดําเนินการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ระบบดจิิทัลทุกชอง ๕๒ 

 ๓.๓ สรุปแผนการดําเนินการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่
รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล ๕๘ 

 ๓.๔ สรุปแผนการดําเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้ง
นําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และ
แนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ ๖๐ 

 ๓.๕ แผนการดําเนินโครงการ ๖๑ 

 ๔.๑ การวิเคราะหแเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ ๘๐ 

 ๔.๒ การวิเคราะหแเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ ๘๘ 

 ๖.๑ ทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๑ 

 ๖.๒ เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๓ 

 ๖.๓ ปัจจัยมีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๖ 
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 ๖.๔ ผลกระทบเชิงบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
รายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๗ 

 ๖.๕ ผลกระทบเชิงลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
รายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๘ 

 ๖.๖ การเปรียบเทียบชวงอายุกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๒๙๙ 

 ๖.๗ การเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๐ 

 ๖.๘ การเปรียบเทียบชวงอายุกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๑ 

 ๖.๙ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๒ 

 ๖.๑๐ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๓ 

 ๖.๑๑ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิทัล ๓๐๔ 

 ๖.๑๒ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๕ 

 ๖.๑๓ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาใชในรายการขาวสาร  ทางโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๗ 
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 ๖.๑๔ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ๓๐๙ 
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 ๑.๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา  ๙ 

 ๕.๑ ภาพขาวแสดงถึงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก) ในกระแส Twitter ของรายการ 
  TNN ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN) ๑๐๐ 

 ๕.๒ ภาพขาวแสดงถึงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก) ในกระแส Twitter ของเรื่องเลา 
  เชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๐๐ 

 ๕.๓ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจาก Facebook มานําเสนอในรายการคุยขาวเชา
ชอง ๒๗ (๘) ชอง ๒๗ (๘) ๑๐๑ 

 ๕.๔ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จากความ
คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๐๒ 

 ๕.๕ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียจากความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของ รายการ TNN หองขาวสุดสัปดาหแ ชอง ๑๖ (TNN) ๑๐๔ 

 ๕.๖ ภาพขาวแสดงการแชรแขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) รายการ 
Wake Up News ชอง ๒๑ (VOICE TV) ๑๐๔ 

 ๕.๗ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook รายการ ขาวค่ํา  
  ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๑๐๕ 

 ๕.๘ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Twitter รายการ ขาวค่ํา ชอง ๓๐ 
(MCOT HD) ๑๐๖ 

 ๕.๙ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา 
ไกรคุปตแ รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๐๘ 

 ๕.๑๐ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา 
ไกรคุปตแ รายการ โหนกระแส ชอง ๒๘ (๓ SD) ๑๐๘ 

 ๕.๑๑ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูล ในลักษณะการถายทอดสด  (Live) ทาง 
Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ รายการ คัดขาวเชา ชอง 
๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) ๑๐๙ 
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 ๕.๑๒ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลความคิ ดเห็นของประชาชนทางเพจ 
Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง 
๓๓ (๓ HD) ๑๑๐ 

 ๕.๑๓ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูล ในลักษณะการถายทอดสด  (Live) ทาง 
Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ โดยมีการเซนเซอรแที่มา 
ของสื่อ รายการทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๑๑๐ 

 ๕.๑๔ ภาพขาวแสดงการนําเสนอ ขอความสวนตัวทางเพจ Facebook ของ นาย
มงคลกิตติ์  สุขสินธารานนทแ รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๑๒ 

 ๕.๑๕ ภาพขาวแสดงการนําเสนอคลิปวีดีโอจากการถายทอดสด (Live) จาก
Facebook ของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนทแ ในรายการ คับขาวครบ
ประเด็น ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๑๑๓ 

 ๕.๑๖ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจากเพจ Facebook           
  ของนักการเมืองรายการ โหนกระแส ชอง ๒๘ (๓ SD) ๑๑๔ 

 ๕.๑๗ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook ของคิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล 
รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๑๖ 

 ๕.๑๘ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook ของคิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล 
รายการทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๑๑๖ 

 ๕.๑๙ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ 
  เก็บตกจากเนชั่นภาคเท่ียง ชอง ๒๒ (Nation TV) ๑๑๙ 

 ๕.๒๐ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ  
  Biz Live ชอง ๑๘ (NEW TV) ๑๒๐ 

 ๕.๒๑ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ  
  เปิดประเด็นโลก ชอง  ๑๓ (๓ Family) ๑๒๐ 
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 ๕.๒๒ ภาพขาวแสดงนําเสนอคลิปวีดีโอในขณะที่นายโดนัล ทรัมป มีการประชุม
หารือเรื่องประเทศจีน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๒๑ 

 ๕.๒๓ ภาพขาวแสดงเซนเซอรแแอคเคาทแทวิตเตอรแ รายการครบวันครบขาว ชอง ๑๖ 
(TNN ๒๔) ๑๒๒ 

 ๕.๒๔ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการชั่วโมงทําเงิน ชอง ๑๖ (TNN 
๒๔) ๑๒๔ 

 ๕.๒๕ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการคลุกขาวเลาประเด็น ชอง 
๓๐ (MCOT HD) ๑๒๔ 

 ๕.๒๖ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียลในรูปแบบคลิปวีดีโอ Facebook official รายการ 

News ขาวค่ํามิติใหมทั่วไทย ชอง ๓ (Thai PBS) ๑๒๕ 

 ๕.๒๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ  
  นาทีลงทุน ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๑๒๗ 

 ๕.๒๘ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก รายการ 
ขาวเชาไทยรัฐ (เสารแอาทิตยแ) ชอง ๓๒ ๑๒๙ 

 ๕.๒๙ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคล 
  จากรายการ ตีขาวเชา ชอง ๒๘ (๓ SD) ๑๓๐ 

 ๕.๓๐ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก รายการ 
ขาวเชาไทยรัฐ (เสารแอาทิตยแ) ชอง ๒๘ (๓ SD) ๑๓๑ 

 ๕.๓๑ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก รายการ 
เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๓๓ 

 ๕.๓๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ รายการโชวแขาวเชานี้  ชอง ๓๖  
(PPTV) ๑๓๔ 

 ๕.๓๓ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการวันใหม 
  ไทยพีบีเอส ชอง ๓ (ThaiPBS) ๑๓๔ 
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 ๕.๓๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเว็บไซตแ Change.org รายการ ขาว ๙ โมง  
  ชอง ๓ (Thai PBS) ๑๓๗ 

 ๕.๓๕ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Youtube รายการ วันใหมไทยพีบีเอส     
   ชอง ๓ (ThaiPBS) ๑๓๘ 

 ๕.๓๖ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Twitter รายการ Bright News Headline   
  ชอง ๒๐ (Bright TV) ๑๓๘ 

 ๕.๓๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ 
(ไทยรัฐทีวี) ๑๔๐ 

 ๕.๓๘ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเว็บไซตแ Change.org รายการเนชั่นคนขาวเขม  
ชอง ๒๒ (Nation TV) ๑๔๐ 

 ๕.๓๙ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคลของผูที่ตกเป็นขาว 
รายการ Bright News Headline ชอง ๒๐ (Bright TV) ๑๔๒ 

 ๕.๔๐ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอของผูที่ตกเป็นขาว รายการ Bright News  
  ปลอยหมัด ชอง ๒๐ (Bright TV) ๑๔๒ 

 ๕.๔๑ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอของผูที่ตกเป็นขาว รายการ บรรจงชงขาว ชอง ๒๓ 
(เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๔๔ 

 ๕.๔๒ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook และการสัมภาษณแของผูที่ตกเป็น
ขาว รายการ ขาวเที่ยงชองวัน ชอง ๓๑ (One) ๑๔๔ 

 ๕.๔๓ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook และการสัมภาษณแของผูที่ตกเป็น
ขาวโดยมีการเบลอภาพ ในขณะการใหสัมภาษณแ รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง 
๓๓ (๓ HD) ๑๔๕ 

 ๕.๔๔ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook โดยมีการอางอิง แหลงขอมูล 
รายการ ไทยรัฐนิวสแโชวแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๔๕ 
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 ๕.๔๕ ภาพการนําขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว โดยการเซนเซอรแชื่อ
บัญชีผูใชงาน รายการขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๔๖  

 ๕๔๖ ภาพการนําคลิปวีดีโอ ของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี ในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รายการ ขาววันใหม ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๔๘ 

 ๕.๔๗ ภาพการนําคลิปวีดีโอ ของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลีจาก Twitter รายการ 
TNN ขาวค่ํา ชอง ๒๙ (Mono ๒๙) ๑๔๘ 

 ๕.๔๘ ภาพการนําคลิปวีดีโอ ของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี รายการ TNN ขาวค่ํา 
ชอง ๒๙ (Mono ๒๙) ๑๔๙ 

 ๕.๔๙ ภาพการนําคลิปวีดีโอ ของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี รายการ ค่ําทันขาว 
ชอง ๑๓ (๓ Family) ๑๕๐ 

 ๕.๕๐ ภาพการนําเสนอสื่อคลิปวีดีโอที่มีการเบลอภาพ รายการ Nine entertain 
ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๑๕๐  

 ๕.๕๑ ภาพโพสตแขอความทาง Facebook ของ พ.ต.ท.พญ.อัญชุลี ธีระวงศแไพศาล 
หรือ “หมอแอรแ” รายการ เขมขาวค่ํา ชอง ๓๖ (PPTV HD) ๑๕๓ 

 ๕.๕๒ ภาพโพสตแขอความทาง Facebook ของเพจ CSI LA รายการ เรื่องเลา เสารแ-
อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๕๓ 

 ๕.๕๓ ภาพโพสตแขอความและรูปภาพทาง Instragram รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง 
๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๕๔ 

 ๕.๕๔ ภาพโพสตแขอความและรูปภาพจาก Faebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ 
เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง ชอง ๒๒ (เนชั่นทีวี) ๑๕๕ 

 ๕.๕๕ ภาพโพสตแขอความแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอบุคคลที่ตกเป็นขาว
ทาง Faebook รายการ TNN ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) ๑๕๖ 

 ๕.๕๖ ภาพโพสตแขอความจาก Faebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ TNN ขาวบาย 
ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) ๑๕๖ 
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 ๕.๕๗ ภาพโพสตแขอความแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอบุคคลที่ตกเป็นขาว
ทาง Faebook รายการ เรื่องเลาเสารแ-อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๕๗ 

 ๕.๕๘ ภาพโพสตแรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวทางเพจ Faebook รายการจามเจาะขาว 
ชอง ๒๐ (Bright TV) ๑๕๙ 

 ๕.๕๙ ภาพโพสตแรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวทางเพจ Faebook รายการขาว    
  อรุณอมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๑๕๙ 

 ๕.๖๐ ภาพโพสตแรูปภาพใชภาพนิ่งจากเพจ Facebook ภาพจากกลองวงจรปิด การ
สัมภาษณแและใชขอมูลภาพจากสํานักขาว รายการขาวเชาชองวัน ชอง ๓๑ 
(One) ๑๖๐ 

 ๕.๖๑ ภาพโพสตแรูปภาพในลักษณะภาพนิ่งของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook 
รายการ ขาวเชาชอง  ๒๔ (True ๔ U) ๑๖๑ 

 ๕.๖๒ ภาพโพสตแขอความจากเพจ Facebook ของผูเสียชีวิตที่ไดโพสไวกอนเกิดเหตุ 
รายการขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๖๔ 

 ๕.๖๓ ภาพโพสตแขอความและภาพนิ่งจากเพจ Facebook กอนเกิดเหตุ รายการ
เจาะประเด็นขาวค่ํา ชอง ๓๕ (๗ HD) ๑๖๔ 

 ๕.๖๔ ภาพจากกลองวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ รายการ เจาะประเด็นขาวค่ํา     
  ชอง ๓๕ (๗ HD) ๑๖๕ 

 ๕.๖๕ ภาพจากกลองวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ และขอความจากเพจ Fscebook ของ
ผูที่ตกเป็นขาว รายการ ขาวเชม ๘ ชอง ๒๗ (๘) ๑๖๕ 

 ๕.๖๖ ภาพจากเพจ Facebook ของผูที่เสียชีวิต กอนเกิดอุบติเหตุ รายการ     
  ขาวอรุณอมรินทรแ สุดสัปดาหแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๑๖๖ 

 ๕.๖๗ ภาพคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเครื่องบินจาก Youtube รายการ วันใหมไทยพีบีเอส 
ชอง  ๓ (ThaiPBS) ๑๖๙ 
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 ๕.๖๘ ภาพคลิปวีดีโอขณะเครื่องบินตกจากเพจ Facebook  รายการ ทันขาว ๙ โมง 
ชอง  ๓ (ThaiPBS) ๑๖๙ 

 ๕.๖๙ ภาพคลิปวีดีโอเหตุการณแจาก Facebook รายการ เรื่องพลบค่ํา ชอง ๓๐ 
(MCOT HD) ๑๗๐ 

 ๕.๗๐ ภาพคลิปวีดีโอเหตุการณแจาก Facebook รายการ ขาวเที่ยง ชอง ๓๐ 
(MCOT HD) ๑๗๑ 

 ๕.๗๑ ภาพขอความจาก Facebook ของกองทัพอากาศ รายการ รายการ ขาวเวิรแค
พอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๗๑ 

 ๕.๗๒ ภาพจุดเกิดเหตุจาก Facebook ของผูประสบเหตุ รายการ ตีขาวเชา ชอง ๒๘ 
(๓ SD) ๑๗๓ 

 ๕.๗๓ ภาพขอความและเหตุการณแจาก Facebook ของผูประสบเหตุ รายการ TNN 
ขาวเที่ยง ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) ๑๗๓ 

 ๕.๗๔ ภาพผูประสบเหตุจาก Facebook ของผูประสบเหตุ ในรายการ ขาวเย็น
ไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๗๕ 

 ๕.๗๕ ภาพการสัมภาษณแนองสาวผูประสบอุบัติเหตุโดยนักขาวภาคสนาม ในรายการ 
ขาวเย็นอมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๑๗๕ 

 ๕.๗๖ ภาพการแชรแขอมูลความชวยเหลือผาน Twitter  รายการ เที่ยงวันทัน
เหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๗๘ 

 ๕.๗๗ ภาพขอความขอความชวยเหลือในการตามหานองเธียรชแ  จาก Facebook 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในรายการคัดขาวเชา ชอง ๑๙ 
(สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) ๑๗๘ 

 ๕.๗๘ ภาพขอความขอความชวยเหลือในการตามหานองเธียรชแและภาพจากกลอง
วงจรปิดจาก Facebook  ในรายการ ขาวเที่ยงชองวัน ชอง ๓๑ (One) ๑๗๙ 
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 ๕.๗๙ ภาพคําแถลงการณแของเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศ จากสํานักขาว   
  ในรายการ ขาวค่ํา ชอง ๒ (NBT) ๑๘๐ 

 ๕.๘๐ ภาพวีดี โอขณะเกิดเหตุ เพลิงไหมภายในอาคารของเซ็นทรัลเวิลแดจาก 
Facebook รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๘๒ 

 ๕.๘๑ ภาพวีดีโอขณะเกิดเหตุเพลิงไหมภายในอาคารของเซ็นทรัลเวิลแดจาก Twitter 
รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๘๒ 

 ๕.๘๒ ภาพขณะเกิดเหตุเพลิงไหมโดยไมระบุแหลงที่มา รายการ ขาวเที่ยง   ชอง ๓๐ 
(MCOT HD) ๑๘๔ 

 ๕.๘๓ ภาพการสนทนาปัญหาในการรวมหาสาเหตุเพลิงไหมโดยไมไดระบุแหลงที่มา  
รายการตอบโจทยแ ชอง  ๓ (ThaiPBS) ๑๘๔ 

 ๕.๘๔ ภาพผูเสียชีวิตขณะเกิดเหตุโดยไมระบุแหลงที่มา รายการ ขาวเวิรแคพอยทแ 
ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๘๕ 

 ๕.๘๕ ภาพการนําเสนอขอความจากสื่อโซเชี่ยล Facebook รายการขาวเย็นชองวัน 
ชอง ๓๑ (One) ๑๘๗ 

 ๕.๘๖ ภาพการนําเสนอการเขาจับกุมใบปอ รายการบรรจงขาว ชอง ๒๓  
  (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๘๘ 

 ๕.๘๗ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเวิรแคพอยทแ เชา ชอง ๒๓ 
(เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๑๘๙ 

 ๕.๘๘ ภาพการนําเสนอเหตุการณแจริงจากสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเชา
เสารแ-อาทิตยแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๑๙๑ 

 ๕.๘๙ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ 
(Amarin TV) ๑๙๑ 

 ๕.๙๐ ภาพการนําเสนอเหตุการณแจริงจากสื่อโซเชียล Youtube ในรายการขาวเชา
วันหยุด  ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๙๒ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดยี  (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ต 

สารบัญภาพ 

 

     ภาพที่ หน้า 

 ๕.๙๑ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook ผานทางรายการเที่ยงวัน 
  ทันเหตุการณแ  ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๙๓ 

 ๕.๙๒ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการไทยรัฐนิวสแโชวแ ชอง ๓๒ 
(ไทยรัฐทีวี) ๑๙๕ 

 ๕.๙๓ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจากสื่อโซเชี่ยล Facebook รายการ NEW  
                  ขาวชนขาว ชอง ๑๘ (NEW TV) ๑๙๖ 

 ๕.๙๔ ภาพการนําเสนอเหตุการณแจากสื่อโซเชียล  twitter รายการเรื่องเลาเชา
นี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๑๙๖ 

 ๕.๙๕ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเย็นชองวัน ชอง ๓๑ 
(One) ๑๙๗ 

 ๕.๙๖ ภาพการนําเสนอขอความลําดับเหตุการณแจากสื่อโซเชียล twitter รายการ
คลุกขาวเขาประเด็น  ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๑๙๙ 

 ๕.๙๗ ภาพการนําเสนอขอความลําดับเหตุการณแจากสื่อโซเชียล twitter รายการขาว
ค่ํา ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒๐๐ 

 ๕.๙๘ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Twitter รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒๐๐ 

 ๕.๙๙ ภาพการนําเสนอภาพผูกระทําผิดในปัจจุบันจากสื่อโซเชียล Facebook 
รายการ เนชั่นทันขาว ชอง  ๒๒ (Nation TV) ๒๐๑ 

 ๕.๑๐๐ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการ Brightnews Headline 
ชอง  ๒๐ (Bright TV) ๒๐๓ 

 ๕.๑๐๑ ภาพการนําเสนอเหตุการณแจากสื่อโซเชียล Facebook ในรายการคุยขาวเย็น 
ชอง  ๒๗ (๘) ๒๐๔ 

 ๕.๑๐๒ ภาพการนําเสนอขอความจากสื่อโซเชียล Facebook ในรายการขาวเวิรแค
พอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๒๐๕ 
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 ๕.๑๐๓ ภาพการนําเสนอขอความจากเพจ Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ 
Bright News ปลอยหมัด ชอง ๒๐ (Bright TV) ๒๐๘ 

 ๕.๑๐๔ ภาพการนําเสนอขอความจาก Twitter สวนบุคคล รายการ ตื่นขาวเชา ชอง 
๑๙ (Spring News) ๒๐๘ 

 ๕.๑๐๕ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ บันเทิงไทยรัฐ 
ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๐๙ 

 ๕.๑๐๖ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ ดารา
แลนดแ สุดสัปดาหแ ชอง ๒๕ (GMM) ๒๑๐ 

 ๕.๑๐๗ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการคูขาว 
เสารแ – อาทิตยแ ชอง ๓๐ (MCOT) ๒๑๐ 

 ๕.๑๐๘ ภาพการนําเสนอรูปภาพและขอความของผูที่เกี่ยวของจากเพจ Facebook 
รายการ ดาราแลนดแ ชอง ๒๕ (GMM) ๒๑๓ 

 ๕.๑๐๙ ภาพการนําเสนอรูปภาพและขอความจาก Instragram รายการโหนกระแส 
ชอง ๒๘ (๓ SD) ๒๑๓ 

 ๕.๑๑๐ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ บันเทิงไทยรัฐ 
ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๑๔ 

 ๕.๑๑๑ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ โหนกระแส 
ชอง ๒๘ (๓ SD) ๒๑๕ 

 ๕.๑๑๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ แฉ ชอง 
๒๕ (GMM) ๒๑๗ 

 ๕.๑๑๓ ภาพการนําเสนอขอมูลการไลฟ (live) จาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว 
รายการ ขาวอรุนอัมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin HD) ๒๑๗ 

 ๕.๑๑๔ ภาพการนําเสนอขอมูลการไลฟสด (live) จาก Facebook รายการขาวใสไข
ภาคเท่ียง ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๑๘ 
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 ๕.๑๑๕ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของ
ภาพ รายการ ขาวใสไข ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๒๐ 

 ๕.๑๑๖ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของ
ภาพ รายการ แฉ ชอง ๒๕ (GMM) ๒๒๑ 

 ๕.๑๑๗ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของ
ภาพ รายการ Apop บันเทิง ชอง ๓๔ (Amarin HD) ๒๒๒ 

 ๕.๑๑๘ ภาพการนําเสนอขอความโดยมีการเซนเซอรแชื่อเจาของเพจทาง Facebook 
รายการ เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง ชอง ๒๒ (Nation TV) ๒๒๒ 

 ๕.๑๑๙ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ เรื่องเลา
เชานี้ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒๒๔ 

 ๕.๑๒๐ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ แฉ ชอง 
๒๕ (GMM) ๒๒๕ 

 ๕.๑๒๑ ภาพการนําเสนอภาพใบสําคัญการหยาของผูที่ตกเป็นขาวจาก Instragram 
รายการ ขาวใสไข ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๒๖ 

 ๕.๑๒๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ คุยแซบ 
SHOW ชอง ๓๑ (ONE) ๒๒๖ 

 ๕.๑๒๓ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook official ของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แหงประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภแในรายการ เจาะลึกขาวรอน ชอง ๑๖ 
(TNN ๒๔) ๒๒๙ 

 ๕.๑๒๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคลของนักฟุตบอลไทย 
รายการ เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๓๐ 

 ๕.๑๒๕ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ  
  จับตาสถานการณแ ชอง ๓ (Thai PBS) ๒๓๑ 
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 ๕.๑๒๖ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ เรื่องรอบ
ขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๓๑ 

 ๕.๑๒๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ เจาะลึกทั่ว
ไทย ชอง ๒๖ (NOW) ๒๓๒ 

 ๕.๑๒๘ ภาพการนําเสนอขาวจากสํานักขาว LFCTV ในลักษณะการ Live สด รายการ 
TNN ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) ๒๓๔ 

 ๕.๑๒๙ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram สวนบุคคล รายการ เรื่องเลา 
  เสารแ – อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒๓๔ 

 ๕.๑๓๐ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนบุคคล รายการ เรื่องเลา 
  เสารแ – อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒๓๕ 

 ๕.๑๓๑ ภาพการนําเสนอขอมูล Live สด รายการ คัดขาวเชา ชอง ๑๙  
  (สถานี โทรทัศนแสปริงนิวสแ) ๒๓๖ 

 ๕.๑๓๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook ของผูตกเป็นขาว รายการ คัดขาวเด็ด 
ชอง ๑๙ (SpringNews) ๒๓๘ 

 ๕.๑๓๓ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคล รายการ 
เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๓๙ 

 ๕.๑๓๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากคลิปที่นําเสนอผาน YouTube รายการ เรื่องเลา
เชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒๔๐ 

 ๕.๑๓๕ ภาพการนําเสนอขอความจากเพจ Facebook ของผูที่เกี่ยวของกับประเด็น
ขาวรายการ เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๔๑ 

 ๕.๑๓๖ ภาพการนําเสนอจากเพจ Facebook ของ FOX SPORTS Asia รายการ เรื่อง
รอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒๔๓ 

 ๖.๑ แสดงรอยละเพศของกลุมตัวอยาง ๒๗๖ 

 ๖.๒ แสดงรอยละชวงอายุของกลุมตัวอยาง ๒๗๗ 
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 ๖.๓ แสดงรอยละระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง ๒๗๘ 

 ๖.๔ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง ๒๗๘ 

 ๖.๕ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง ๒๗๙ 

 ๖.๖ แสดงรอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง ๒๘๐ 

 ๖.๗ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง ๒๘๐ 

 ๖.๘ แสดงรอยละภูมิภาคของกลุมตัวอยาง ๒๘๑ 

 ๖.๙ แสดงรอยละชองทางการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชนําเสนอ
ในรายการตางๆ ๒๘๒ 

 ๖.๑๐ แสดงรอยละประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชประกอบการนําเสนอรายการ ๒๘๓ 

 ๖.๑๑ ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
  มานําเสนอมากที่สุด ๕ อันดับ ๒๘๔ 

 ๖.๑๒ แสดงรอยละชองทางที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มานําเสนอในรายการขาวสาร ๒๘๕ 

 ๖.๑๓ แสดงรอยละลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
            ทีม่านําเสนอในรายการขาวสาร ๒๘๕ 

 ๖.๑๔ แสดงรอยละรูปแบบการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวสาร ๒๘๖ 

 ๖.๑๕ แสดงรอยละรูปแบบรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ๒๘๗ 

 ๖.๑๖ แสดงรอยละประเภทขาวที่พบการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ๒๘๗ 
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 ๖.๑๗ แสดงรอยละความนาเชื่อถือขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ๒๘๘ 

 ๖.๑๘ แสดงรอยละความเหมาะสมของรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ๒๘๙ 

 ๖.๑๙ แสดงรอยละความนาเชื่อถือขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ๒๙๐ 
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๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยางกวางขวาง ประกอบกับเทคโนโลยี
การสื่อสารที่มีความกาวหนา และพัฒนาไปอยางอยางรวดเร็ว สื่อโซเชียลมีเดียไดกลายเป็นแหลงที่มาที่
สําคัญอยางหนึ่งของการนําเสนอขาวและเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลทําใหการใช  
สื่อออนไลนแเพ่ือเผยแพรขอมูล ภาพ คลิปเสียง ตอสาธารณชน จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดวยการหันมาใชเวลาไปกับสื่อโซเชียลมีเดียมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืน นอกเหนือไปจากความนิยมของ
ประชาชนที่มีตอการใชสื่อโซเชียลจะมีแนวโนมสูงมากขึ้นแลว ยังมีการนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแ
มากยิ่งขึ้นดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการประเภทขาวสาร และรายการประเภทขาวสารและบันเทิง 
ที่มีการหยิบยกเรื่องที่เป็นกระแสตางๆ ที่ไดรับความนิยมจากสื่อออนไลนแ มาเผยแพรทางสื่อโทรทัศนแ  
โดยการสงตอขอมูลเหลานั้นอาจไมไดมีการตรวจสอบความถูกตอง  ผานการกลั่นกรองหรือคํานึงถึง
ผลกระทบที่ตามมา แมวาบางเรื่องจะเป็นการเผยแพรในประเด็นที่เกี่ยวของกับเหตุการณแความรุนแรงจาก
อาชญากรรม การกระทําที่ ผิดกฎหมาย แตกลับกลายเป็นประเด็นหรือกระแสที่สังคมใหความสนใจพูดถึง
ในวงกวาง รวมถึงเป็นประเด็นที่สื่อโทรทัศนแกลับมีการหยิบยกขึ้นมานําเสนอ ทั้งๆ ที่เป็นประเด็นที่ถือเป็น
เรื่องท่ีมีความสุมเสี่ยง เพราะอาจสงผลกระทบตอผูรับชมและสังคมไดทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบ ดวยเหตุนี้ 
การนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชออกอากาศผานทางสื่อโทรทัศนแในรายการตางๆ จึงเป็นการนําเสนอเนื้อหา
รายการที่ไมเหมาะสม โดยหลักการแลวนั้น การนําประเด็นที่ไดรับความสนใจหรือเป็นกระแสไดรับความนิยม
ทางสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอทางกิจการโทรทัศนแ ถือเป็นหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ
ที่ตองมีความตระหนักรู มีความเขาใจในเนื้อหาสาระ ตลอดจนขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีการนํา 
สื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแไดอยางเหมาะสม และเป็นการผลิตเนื้อหารายการ (Content)  
ที่เป็นการสงตอหรือเผยแพรขอมูลขาวสารอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยตองพึงคํานึง
ประโยชนแสาธารณะของประชาชน ในฐานะที่เป็นผูรับชมรายการเป็น 

 ผลสืบเนื่องจากการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ จึงเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปัญหาของ
การประกอบกิจการโทรทัศนแที่มักจะมีการนําขอมูล ขาวสาร คลิปวีดีโอภาพ หรือคลิปเสียง มาเผยแพร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับสถานการณแของการแขงขันของผูประกอบกิจการโทรทัศนแในทุกวันนี้ที่มี 
ชองรายการโทรทัศนแจํานวนมาก สงผลใหการนําเสนอรายการของชองตางๆ เหลานี้มักจะคํานึงถึงแตเพียง
กระแสความนิยมของผูชมเป็นหลัก โดยมิไดมีการคํานึงความเหมาะสมและผลกระทบที่มีตอสังคม ประกอบ
กับตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผูประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนแ ในฐานะท่ีเป็นหนวยงานที่รับผิดชอบตอการดําเนินงานเพ่ือจัดการเรื่องรองเรียน
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ในกิจการโทรทัศนแ พบวา บอยครั้งที่เป็นเรื่องรองเรียนที่มีความเกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเ ดียมา
นําเสนอในรายการ  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ในฐานะที่เป็นหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ จึงเห็นถึงความจําเป็นที่ตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพ
เนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแเพ่ือเป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทํา
ใหมีการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะหแถึงประโยชนแที่ไดรับ 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการศึกษาเพ่ือนกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอการใชสื่อ 
โซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแใหสอดคลองกับสถานการณแปัจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับรายการ
ประเภทขาวสาร หรือรายการประเภทขาวสารและบันเทิง ที่มีการนําประเด็นที่สื่อโซเชียลมีเดียให  
ความสนใจมานํา เสนอ อันจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลของสํ านักงาน กสทช .  
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในตางประเทศ 
ที่เก่ียวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 

 ๒.๒ เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

 ๒.๓ เพ่ือสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน (Survey  Research)  ที่รับชมรายการ  
ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 ๒.๔ เพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ และนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมี เดีย  
(Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
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๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ๓.๑.๑ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในกิจการโทรทัศนแ 

  ๓.๑.๒ ผลการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการ
ประเภทขาวสาร และรายการประเภทขาวสารและบันเทิง  

  ๓.๑.๓ ทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและขอจํากัดของการใหบริการตอเนื้อหารายการ
ของผูประกอบการ 

  ๓.๑.๔ แนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับ
ดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร  

  ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ การดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีการจัดประชุม 
กลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน เครือขาย
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตัวแทนจากองคแกรไมแสวงหากําไรที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค รวม ๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด 
คือ กรุงเทพมหานคร และดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพ
รายการ จํานวน ๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ 
สื่อมวลชน นักวิชาการดานสื่อมวลชน ผูดําเนินรายการ เป็นตน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน 

  ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
และจัดทําขอมูลแบงรายละเอียดตามกลุมเปูาหมายในแตละภูมิภาคดวยเครื่องมือแบบสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ (Survey Research) ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ดวยการใชเครื่องมือแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ คน 
(ภูมิภาคละ ๘๐๐ คน) ทั้งนี้ไดมีการจําแนกประชาชนออกเป็น ๔ ชวงวัย โดยคณะที่ปรึกษาจะดําเนินการ
คัดเลือกชวงวัยละ ๒๐๐ คน ในแตละภูมิภาค ไดแก ๑) Baby Boomer ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๗  
๒) Generation X ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๒ ๓) Generation Y ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
– ๒๕๔๐ และ ๔) Generation Z ซึ่งเป็นประชาชนที่เกิดในชวงหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  

 คณะที่ปรึกษาสุมพ้ืนที่โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ในการเลือก
พ้ืนที่ศึกษา โดยแบงประเทศไทยออกเป็น ๖ ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคกลาง 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) 
ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) ภาคใต  (จังหวัดสุราษฎรแธานี) และ ๑ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  

 ๓.๔ ขอบเขตระยะเวลา  

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ มีระยะเวลา ๑๕๐ วันนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

๔. วิธีการศึกษา 

 จากการศึกษาขอบเขตงานการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ คณะที่ปรึกษาไดมีการขยาย
วัตถุประสงคแเพ่ือใหครอบคลุมขอบเขตในการดําเนินการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  
ในตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ มีการการศึกษา
และรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียเป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการสังเคราะหแขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพแ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หนังสือและเอกสารตางๆ รวมทั้งขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน สิ่งพิมพแ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแ  
เป็นตน ที่เกี่ยวของกับรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ โดยมุงเนน ๒ ประเด็นหลัก 
ไดแก ๑) การรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ และ 
๒) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ และ
นํามาสังเคราะหแเพ่ือหาคําตอบของวัตถุประสงคแการศึกษา มีการวิเคราะหแขอมูลเอกสารด วยวิธีการ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) และนําขอมูลตางๆ มาตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) 
จากเอกสารดังกลาวประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง เป็นการประเมินรายการและ
คุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
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ระบบดิจิทัลทุกชองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการประเมินเนื้อหารายการ 
และการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก  ไดแก  

๒.๑ การรวบรวมขอมูล เพ่ือรายประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง รายการที่ใชในการ
ประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียจํานวน ๗ ประเภทขาว ไดแก ๑) ขาวการเมือง 
๒) ขาวเศรษฐกิจ ๓) ขาวสังคม ๔) ขาวอุบัติเหตุ ๕) ขาวอาชญกรรม ๖) ขาวบันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา  
โดยประเมินจากทุกรายการขาวในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ซึ่งมีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๖ ชอง  

๒.๒ การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ 
นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน  เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตัวแทนจากองคแกรไมแสวงหากําไรที่
เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน 
๑๔๐ คน จาก ๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด ประกอบดวย ๑) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) 
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ๓) ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๔) ภาคใต 
(จังหวัดสุราษฎรแธานี) และ ๕) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ๖) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) และ 
๗) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียทาง
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล รวมถึงศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ จํานวน 
๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ สื่อมวลชน 
นักวิชาการดานสื่อมวลชน ผูดําเนินรายการ เป็นตน เพ่ือวิเคราะหแสาเหตุและความจําเป็นในการใช  
สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแ  รวมถึงวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใช 
สื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแล
การใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ที่ ๓ การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research)  
ที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) โดยใชการสํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็น
ของประชาชน ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชน
ทั่วไปที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวน  ๕,๘๔๒ คน ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค และ ๑ จังหวัด ประกอบดวย
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดยี  (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ภ 

มีการการวิเคราะหแโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชสถิติการทดสอบที (Paired 
sample t-test) 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ การสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้งนําเสนอแนวทางใน
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการจัด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและ
คุณภาพรายการ จํานวน ๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนแ สื่อมวลชน นักวิชาการดานสื่อมวลชน และผูดําเนินรายการ 

 

 ๕. ผลการศึกษา 

๕.๑ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศน์ 

 คณะที่ปรึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย
ในกิจการโทรทัศนแ พบวาประเทศไทย มีกฎหมายสําหรับการใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรง ไดแก 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแและ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ รางพ.ร.บ.การคุมครองสิทธิเสรีภาพ สงเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน เป็นตน เชนเดียวกับสาธารณรัฐอินเดีย มีกฎหมายสําหรับการใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรง
เชนเดียวกัน ไดแก พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการระบุถึงการใชสื่อออนไลนแที่ไมเหมาะสม 
และมุงเนนการกํากับเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสแ และการกออาชญากรรมและความผิด
ทางไซเบอรแ ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินสแ ประเทศมาเลเซีย และสหราชอาณาจักร  ไมมีกฎหมายสําหรับ 
การใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรง แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการเพ่ือใช
ในการกํากับดูแล อาทิ กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งเป็นการเนนเกี่ยวกับ 
การปกปูองขอมูลสวนบุคคล 
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๕.๒ แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ 

คณะที่ปรึกษาไดศึกษาชองรายการในตางประเทศไดมีการกําหนดแนวทางการใชโซเชียลมีเดียใน
การนําเสนอขาว ไดแก ชอง The New York Times ชอง ESPN และชอง CNN International (India) 
โดยทั้ง ๓ ชองรายการมีการระบุระเบียบ กฎเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ เนนการตรวจสอบ
ภายในองคแกร โดยเฉพาะ The New York Times มีการระบุอยางชัดเจน มีหัวหนาแตละฝุายเป็นผูกํากับ
และดูแลการทํางานของผูสื่อขาวทุกคน สามารถปรึกษาหัวหนาแตละฝุายไดโดยตรง ทั้งนี้ยังพบอีกวาทั้ง  
๓ ชอง มีการรายงานขาวผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย แตมีเพียง ชอง ESPN และชอง CNN International 
(India) ทีม่ีการนําการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการรายงานขาว โดยมีการควบคุมและตรวจสอบอยาง
ระมัดระวัง 

๕.๓ ประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

คณะที่ปรึกษาไดกําหนดรายการที่ใชในการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช  
สื่อโซเชียลมีเดียจํานวน ๗ ประเภทขาว โดยมีการคัดเลือกขาวที่เป็นประเด็นรอนหรือเป็นขาวที่เป็นกระแส
ดังๆ ประเภทขาวละ ๕ ขาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข่าวการเมือง ไดแก กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “เลือกนายกโซเชียลไมพอใจขึ้นเทรนดแโลก 
ripthailand” กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “เบสทแ ทวีชัย แฮชแท็ก ส .ส.ตลาดลาง” กรณีศึกษาที่ ๓ 
ประเด็นขาว “ปารีณา ยืนยัน อีชอ ใชดาคนในบานฯ” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ประเด็นเดือด มงคล
กิตติ์ หัวหนาพรรคไทยศรีวิลัย” และกรณีศึกษาท่ี ๕ ประเด็นขาว “คิด ภูวพัฒนแ ผูสมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวม
ไทย เปิดมิติใหมแหงปูายหาเสียง” จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการขาวที่มีการนําขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอในรายการขาว พบวา การรายงานขาวการเมืองมีการใชขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาวควบคูไปกับการนําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นขาวนั้นๆ  
ซึ่งแหลงขอมูลสวนใหญจะนํามาจาก Facebook ซึ่งมีลักษณะขอมูลเป็นรูปภาพที่มีการโพสตแหรือการแสดง
ถึงความคิดเห็นของบุคคลและผูมีสวนเกี่ยวของในประเด็นขาวนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการนําเอาคลิปวีดีโอหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาว อีกทั้งขอมูลสวนใหญที่นํามาจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย  มีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาว เชน รายการเลาขาว/ รายการวิเคราะหแขาว 
เป็นตน และมีสัดสวนการนําเสนอที่เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดียที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป  สําหรับการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการที่ นําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย พบวา บางรายการผูดําเนินรายไดมีการวิเคราะหแและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็น
ขาว ซึ่งทําใหขาดความเป็นกลางในการรายงานขาว และสรางอคติใหแกผูรับชมรายการได 
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ข่าวเศรษฐกิจ ไดแก กรณีศึกษาท่ี ๑ ประเด็นขาว “ทรัมปทวีตเรื่องประเทศจีน” กรณีศึกษาที่ ๒ 
ประเด็นขาว “เงิน Libra ของเฟชบุ฿กปฏิวัติการเงินโลก” กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ทรัมป ทวีตเรื่อง 
FED” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามาโซเชียลน้ํามันปาลแมขวด” และกรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว 
“ศุลกากรเคลียรแ หิ้วของนอกเขาไทย คนซื้อใชเองไมถึง ๒ หมื่นไมเสียภาษี” จากการวิเคราะหแและประเมิน
คุณภาพรายการประเภทขาวเศรษฐกิจที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย มาใชประกอบการนําเสนอขาวในรายการ
ประเภทขาวสาร พบวา รายการขาวเศรษฐกิจสวนใหญจะมีการนําเสนอขาวรวมกับการนําประเด็นที่เกิดขึ้น
จากสื่อโซเชียลมีเดีย  เชน Facebook และ Twitter มาประกอบการรายงานขาว ซึ่งขอมูลที่นํามาจะเป็น
ในลักษณะของภาพนิ่งแสดงขอมูลที่ปรากฏในสื่อ และเป็นขอความหรือความคิดเห็นตางๆ ที่มีความสอดคลอง
กับรายการ ขาว และสถานการณแทางเศรษฐกิจ โดยขอมูลที่นําเสนอสวนใหญแลวรายการจะมีการคํานึงถึง
กลุมผูชมแตละชวงวัยที่ชมรายการขาว และไมกอใหเกิดความรุนแรง มีการใชภาษาที่เหมาะสม รวมไปถึง  
มีการวิเคราะหแและนําเสนอประเด็นตางๆ เพ่ิมเติมจากการนําเสนอขอมูลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย  
แตยังคงมีบางชองรายการที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลในลักษณะของความคิดเห็นสวนบุคคล  
ซึ่งอาจขาดความเที่ยงตรง อาจมีอคติ พบเพียงบางรายการและขาวที่นําขอเท็จจริงมานําเสนอรวมดวย  
ซึ่งจะชวยเพ่ิมความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของขาวได พบวา ขอมูลที่นํามาประกอบการรายงานขาว
เศรษฐกิจ มักเป็นประเด็นที่ทันตอสถานการณแ และอยูในความสนใจของประชาชน   

ข่าวสังคม ไดแก กรณีศึกษาท่ี ๑ ประเด็นขาว “โซเชียลทวงความยุติธรรมใหซีอุย” กรณีศึกษาที่ 
๒ ประเด็นขาว “สาวโพสเตือนเจอโรคจิตบนรถตู” กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ดรามาสนั่นโซเชียล แฟนคลับ
เกาหลีปุวนสนามบิน” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามา'หมอแอรแ'โพสตแชวนคนทองไปคลอดสหรัฐฯ 
ใหลูกไดสัญชาติ สงสัยทําไมลาราชการไดนาน” และกรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “เจอแลว 'นองโยโย'  
เด็กสาววัย ๑๔ ปี ตามเจอที่เชียงใหม พบไปกับพอเพ่ือน” จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการ
ประเภทขาวสังคม พบวา มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย มานําเสนอในทุกรูปแบบของรายการขาวสาร
ประเภทขาวสังคม โดยสวนใหญเนนการใชขอมูลจากรายการและมีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล  
ทั้งภาพขอความเว็บไซตแ Change.org เป็นหลัก อีกทั้งยังมีการใชภาพและขอความจาก Twitter และ 
Facebook เพ่ิมเติมอีกดวย โดยมีการระบุแหลงที่มาชัดเจน และเป็นขอมูลที่ทันตอสถานการณแที่เป็น
กระแสสังคม มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสม แตบางขาวอาจจะมีการนําภาพที่นากลัวมาประกอบการ
นําเสนอ มีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหแระหวางการนําเสนอของผูดําเนินรายการตามรูปแบบ
รายการสนทนาปัญหเหตุการณแาและรายการเลาขาว การนําเสนอเป็นกลางในหลากหลายแงมุม ไมมีอคติ  
มีการใชภาษาท่ีเขาใจงาย และยังมีประโยชนแตอคนในสังคมที่ใหความสนใจในเหตุการณแของสังคม  

ข่าวอุบัติเหตุ ไดแก กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “โซเชียลแหไวอาลัยบิ๊กไบคแขับรถชนสะพาน” 
กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “ครูฝึกสละชีพเครื่องบินตกที่เชียงใหม” กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “โลก
ออนไลนแเผยแพรภาพสาวขี่จักรยานยนตแสะดุดฝาทอลมเจ็บสาหัส” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “"นอง
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เธียรชแ" เด็กไทยหายตัวที่ญี่ปุุน แมแจงขาวเศราพบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว 
“แตกตื่นไฟไหมเซ็นทรัลเวิลดแแชรแคลิปคนกระโดดตึกหนีไฟไหม” จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพ
รายการ ประเภทขาวอุบัติเหตุ พบวา รูปแบบรายการขาวทุกประเภทที่มีการนําเสนอขาวอุบัติเหตุมีการนํา
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย โดยสวนใหญเป็นการนําขอมูลที่เกี่ยวกับผูเสียชีวิตจากสื่อโซเชียลมีเดียมา
ประกอบในการนําเสนอขาว มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลทั้งภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพของผูเสียชีวิตและ
ขอความที่มีการแชรแเรื่องราวของผูเสียชีวิตและเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุทั้งใน Facebook  Twitter และ 
Instagram ทั้งนี้การใชขอความจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีการโพสตแเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สวนใหญ 
มีการนําเสนอที่ไมไดคํานึงถึงผูชมทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมีการนําเสนอภาพผูเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุชัดเจน 
แมวาจะมีการเซ็นเซอรแภาพก็ตาม อยางไรก็ตามขอมูลที่ เกี่ยวกับขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้นไมสามารถหลัก
เลี่ยงการใชภาพจากจุดเกิดเหตุได สงผลใหการรายงานขาวโดยสวนใหญมีความรุนแรงทั้งในเรื่องภาพและ
เนื้อหา นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพอธิบายการเกิดอุบัติเหตุโดยใชกราฟฟิกแสดงจุดที่เกิดเหตุ รวมทั้ง  
มีการนําขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปิดมาใชในการเลาขาว การนําเสนอเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณแที่เพ่ิงจะ
เกิดขึ้นและอยูในความสนใจของคนในโลกออนไลนแ แตทวาบางรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาและภาพ  
ที่นํามาเสนอทําใหมีการนําเสนอมีเนื้อหา ภาพ และภาษาที่รุนแรงกับบุคคลบางกลุมได สําหรับผู ประกาศ
ขาวมีความเป็นกลางโดยการนําเสนอเรื่องราวและประวัติของผูเสียชีวิต  มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดี
เหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป รูปแบบรายการสวนใหญเป็นรายการเลาขาวจึงใชภาษาที่ไมเป็น
ทางการมากนัก ทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมีความเขาใจใน
เหตุการณแและเป็นอุทาหรณแใหระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  

ข่าวอาชญกรรม ไดแก กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “รวบ"ใบปอ ไมตรงปก" รับหลอกเงินหนุม
นําไปใชสวนตัว” กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “วินยิงกัน เหตุวิวาทวินอุดมสุข” กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็น
ขาว “บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “วิบากกรรมซัดกระหน่ําแพรวา ๙ ปี กวาจะ
ชดใช” และกรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “หนุมหนาระรื่นบีบคอแฟนสาวลงโซเชียล” จากการวิเคราะหแ
รายการและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวอาชญากรรม ที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมา
นําเสนอในรายการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผลการวิเคราะหแพบวา การนําเสนอ
ขาวอาชญากรรมมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มาจาก Twitter Facebook และ Youtube  
ในรูปแบบขอความ คลิปวีดีโอ และภาพถายมาประกอบการนําเสนอขาว โดยขาวอาชญากรรมที่นําเสนอใน
รายการขาวตางๆ มีทั้งระบุแหลงที่มาอยางชัดเจนและไมระบุแหลงที่มาของขาว ทั้งนี้ในการนําเสนอขาว
สวนใหญมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาวและสอดคลองกับประเภทขาวสาร 
รวมทั้งการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียในการนําเสนอขาวมีสัดสวนที่เหมาะสม ขอมูลที่นํามาใชมี 
ความถูกตอง แมนยํา และมีความนาเชื่อถือในการนําเสนอขาวที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น การนําเสนอขาว
อาชญากรรมในบางรายการไมมีการปกปิด หรือเซ็นเซอรแภาพผูเสียชีวิต ทําใหเนื้อหาขาวและรูปภาพ
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ดังกลาวมีความรุนแรงในเรื่องของภาพและเนื้อหาซึ่งอาจกระทบกระเทือนจิตใจผูชมในบางกลุมไดจาก 
การนําเสนอที่เกิดเหตุ หรือภาพผูเสียชีวิต ทั้งนี้ผูดําเนินรายการสวนใหญในทุกรายการมีการใชสัดสวน  
ในการนําเสนอขาวไดอยางเหมาะสม ไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ตลอดจนภาษาที่ใชในการนําเสนอเป็น
ภาษาทางการที่มีความเขาใจงาย รวมทั้งผูดําเนินรายการสวนใหญไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของ  
ผูดําเนินรายการเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามความเป็นจริงเกี่ยวกับขาวดังกลาว  

 ข่าวบันเทิง ไดแก กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “ปฺอบ ปองกูล คบซอนกวา ๑๐ ปี” กรณีศึกษาที่ ๒ 
ประเด็นขาว “สรุปดรามา ‘วงการขาออน’ ขามประเทศ หลัง ‘โกโก มิสแกรนดแ’ โพสตแแซะ แคทรีโอนา เกรยแ” 
กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ดรามา อ฿อฟฟ่ี แม็กซิม” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ศิริพร อําไพพงษแ  
โดนลูกบุญธรรมแยงสามี ทั้งที่ชุบเลี้ยงมานานกวา ๑๐ ปี” และกรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “รักตองจบ
เพราะมือที่ ๓ อรอนงคแ หยาสามีแลว หลังครองรักยาวนาน ๒๖ ปี” จากการวิเคราะหแรายการและประเมิน
คุณภาพรายการ ประเภทขาวบันเทิงที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผลการวิเคราะหแพบวา การรายงานขาวบันเทิงของรายการขาวโดยสวนใหญ  
มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลตางๆ ประกอบการนําเสนอขาว เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ความนาเชื่อถือ และ
เพ่ือเป็นแหลงที่มาของขอมูลในการนําเสนอ โดยขอมูลสวนมากที่นํามาใชมาจากสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็น  
ที่นิยม เชน Facebook, Instagram, Twitter และอ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ 
คลิปวิดีโอ และการถายทอดสด (Live) ซึ่งเป็นการนําเอาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ของผูที่ตกเป็นขาวหรือ
ผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้เพ่ือความนาเชื่อถือของขาวและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไป
ของขอมูลได โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลที่นํามาใชนั้นมีความสดใหม ทันตอสถานการณแ และเป็นที่รับรูของ
สังคมในวงกวาง ในสวนของการนําเสนอขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบไมเป็นทางการ 
มีการใชนําเสียงในการนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย เนื่องจากเป็นขาว
บันเทิงซึ่งไมตองการการนําเสนอทีเป็นทางการมากนัก อยางไรก็ตาม ผูดําเนินรายการบางชอง มีการใชอคติ
ในการนําเสนอขาว และมีการใชอารมณแ ซึ่งอาจทําใหผูรับขาวสารเกิดความเขาใจผิดในประเด็นขาว หรือ
เกิดความคลอยตามในสิ่งที่ผูดําเนินรายการไดนําเสนอ โดยในสวนของการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลนั้น  
มีการนําภาพจากสื่อโซเชียลตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียที่นํามาใชนั้น
ไมมีความรุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา และในการนําเสนอขาวนั้น สวนมากไมมี
การวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ไดรับ เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหา และสิ่งที่
เกิดขึ้นในประเด็นขาวจากสื่อโซเชียลมีเดียนั้นๆ  

ข่าวกีฬา ไดแก กรณีศึกษาท่ี ๑ ประเด็นขาว “ปลด "ราเยวัช" พนกุนซือ ทีมชาติไทย” กรณีศึกษา
ที่ ๒ ประเด็นขาว “แฟนบอลลิเวอรแพูลฉลองแชมปยูฟุาแชมปเปี้ยนสแลีก” กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว 
“ชนาธิป" โพสตแขอโทษทีมชาติและแฟนบอลเวียดนาม” กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามาแฟนการ
ทาเรือ” และกรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “สื่อนอกจัดอันดับ ๕ นักเตะไทยคาตัวแพง” จากการนําเสนอ
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ขาวกีฬาของรายการในแตละชองนั้น พบวามีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ ประกอบการนําเสนอ
ขาว เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ความนาเชื่อถือ และเพ่ือเป็นแหลงที่มาของขอมูลในการนําเสนอ โดยขอมูล  
ที่นํามาจากสื่อโซเชียลสวนมากเป็นขอมูลจากเพจ Facebook ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแ
ขอความ หรือคลิบวีดีโอ ซึ่งเป็นการนําเอาขอมูลจากสื่อโซเชียลของผู ที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ 
โดยตรง ทั้งนี้เพ่ือความนาเชื่อถือของขาวและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของขอมูลได อยางไรก็ตาม  
ในบางชองรายการมีการนําความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมารายงานขาว ซึ่งไมสามารถตรวจสอบที่มาของ
ขอมูลได ทั้งนี้ขอมูลจากสื่อโซเชียลที่นํามาใชนั้นมีความสดใหม ทันตอสถานการณแ และเป็นที่รับรูของสังคม
ในวงกวาง ในสวนของการนําเสนอขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบกึ่งเป็นทางการ  
มีการใชนําเสียงในการนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย บางรายการมีพิธีกร
ดานกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถวิเคราะหแเกี่ยวกับประเด็นดานกีฬาที่เฉพาะเจาะจงได ในสวนของการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลนั้น มีการนําภาพจากสื่อโซเชียลตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ โดยขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดียที่นํามาใชนั้นไมมีความรุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา และ 
ในการนําเสนอขาวนั้น สวนมากไมมีการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ไดรับ  
เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหา และสิ่งที่เกิดขึ้นในประเด็นขาวจากสื่อโซเชียลมีเดียนั้นๆ   

คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่ ไดแก   
๑) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ๓)  ภาคกลาง (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ๔) ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรแธานี) ๕) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ๖) ภาคตะวันตก 
(จังหวัดกาญจนบุรี) และ ๗) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มี
การใชสื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุและ
วิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแใน
ปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจําแนกผลการศึกษาได ๕ ประเด็นดังตอไปนี้ 

๑. รูปแบบของการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัล ในปัจจุบันมีการนําเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใชประกอบการรายงานขาวทุกประเภท 
ทั้งรายการขาว รายการเลาขาว รายการวิเคราะหแขาว และรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรายการเลาขาว และรายการวิเคราะหแขาว ซึ่งการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวมักจะปรากฎในประเภทขาวบันเทิง ซึ่งถือวาเป็นขาวที่ไดรับความสนใจจากสังคมสูง ทั้งนี้เมื่อสังคม
ออนไลนแเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในสังคมมากขึ้น การเขาถึงขาวสารจากสังคมออนไลนแ 
จึงเป็นไปไดอยางรวดเร็ว สถานีโทรทัศนแตางๆฉะนั้นจึงสงผลใหมีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวกับประเภทขาวทุกประเภท ไมวาจะเป็นขาวหนัก และขาวเบา ซึ่งขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มีทั้งลักษณะที่เป็นขอความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ สวนใหญเป็นขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ
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กับประเด็นขาวโดยตรง หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับประเด็นขาว แตอยางไรก็ตามยังมีการนําขอมูล  
สื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของสังคมสวนใหญมาใชในการประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้
แหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการนํามาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล พบวามีการนําขอมูลจากทุกแหลงของโซเชียลมีเดียมาใชประกอบการรายงานขาว โดยเฉพาะ 
Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลนแที่มักจะถูกดึงขอมูลมาใชในประกอบการรายงานขาว โดยรูปแบบการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป  

๒. ปัญหาของการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัล ซึ่ง สามารถจําแนกได ๒ ประการ ไดแก ปัญหาคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียมา
ใชในรายการขาว พบวา มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวตางๆ  
มักปรากฎอยูในทุกประเภทขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขาวสังคม อีกทั้งบุคลิกของผูประกาศขาว ทําให  
การรายงานขาวนาสนใจมากขึ้น ซึ่งในขาวประเภทสังคมสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ขาวชาวบาน เป็นเรื่องราว 
หรือเหตุการณแท่ีเกิดกับประชาชนสวนหนึ่งในสังคม ซึ่งขาวลักษณะดังกลาวนอกจากจะตรวจสอบแหลงที่มา
ที่ชัดเจนยากแลว ยังเป็นขาวที่ไมไดกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมในภาพรวม และบางขาวยังกอใหเกิด  
ความงมงาย ความเชื่อที่ผิด และสอไปยังการกระทําที่ผิดกฎหมาย นอกจากประเภทขาวสังคม ยังปรากฎ
ขาวที่ไมมีคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย หรือไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมในภาพรวม  
กับประเภทขาวอ่ืนๆ และปัญหาการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการ
ขาว การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัล การคัดกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช
ประกอบการรายการขาว เพ่ือปูองกันการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมเป็นจริง และกอใหเกิดผลกระทบตอ
สังคมได แตอยางไรก็ตามในปัจจุบันบางสถานีโทรทัศนแกลับไมไดมีการคัดกรองและตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย เนนความรวดเร็วเพ่ือใหสนองความตองการของสังคมมากจนเกินไปทําให
เกิดการรายงานขาวที่ผิดพลาดได  อยางไรก็ตาม เมื่อมีการรายงานขาวจากขอมูลจากสื่ อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) และพบวาขอมูลดังกลาวไมเป็นความจริง หรือมีการรายงานขาวที่ผิดพลาด พบวา 
มีเพียงบางรายการเทานั้นที่มีการรายงานขาวแกไขขอมูลใหถูกตอง ในขณะที่บางรายการกลับไมสนใจใน
ประเด็นนี้ สงผลใหขอมูลเท็จหรือขาวปลอมยังปรากฎอยูในสั งคม และเป็นการกระทําที่ไมมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  

๓. ปัจจัยของการใชสื่อโซเชียลมีเดียในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล มีปัจจัยหลักที่สําคัญ ไดแก ความรวดเร็วในการรายงานขาว ดวยปัจจุบันการเขาถึงขาวสาร
เป็นไปไดอยางงายดาย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแและสํานักขาวตางๆ จึงให
ความสําคัญกับปัจจัยดังกลาวในการนําเสนอขอมูลและเกาะติดสถานการณแ ใหทันตอความตองการรับรู
ขาวสารของประชาชน อีกท้ังยังเป็นการประหยัดเวลาคาใชจายในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลของสถานีโทรทัศนแ  
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อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาว คือ พฤติกรรมของ
ผูบริโภคและกระแสนิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหการนําขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการรายงานขาวจะเป็นสิ่งสําคัญที่ดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ และภายใตการแขงขัน
ของยุคทีวีดิจิตอล ทําใหมีการแขงขันประเภทรายการขาวสารมากยิ่งขึ้น  

๔. ผลกระทบของการนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล สามารถจําแนกเป็น ผลกระทบเชิงบวก พบวา ผูชมรายการสามารถเขาถึง
ขาวสารไดงายขึ้น ไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ อีกทั้งยังเป็นการกระตุนใหผูชมเกิด
การรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว เปรียบเสมือนเป็นชองทางการสงผานขอมูล  
ในเชิงสรางสรรคแหรือขอมูลที่กอใหเกิดประโยชนแหรือชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดาน
ตางๆ สําหรับผลกระทบเชิงลบ พบวา ขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดียมีจํานวนมาก ทั้งขาวจริงและขาวปลอม 
และเม่ือสถานีโทรทัศนแขาดการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช
ในรายการขาว ทําใหมีการเผยแพรขอมูลที่ไมเป็นความจริงหรือขอมูลที่ผิดพลาด อีกประเด็นที่สําคัญคือ
ประเด็นดานจริยธรรมสื่อมวลชน เกี่ยวกับการละเลยหนาที่ของผูที่อยูในวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้
ผลกระทบเชิงลบยังเป็นประเด็นของการนําขอมูล  

๕. หลักเกณฑแในการหาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และแนวทางปฎิบัติ
ในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
ซึ่งในปัจจุบันไมมีเกณฑแหรือหนวยงานที่สะทอนการทํางานของสื่อมวลชนดวยกันเอง โดยเฉพาะดานเทคนิค
และจริยธรรมสื่อมวลชน ทําใหยังขาดการคัดครองขอมูลและตรวจสอบความถูกตองในการพิจารณาขอมูล
ตางๆ ทั้งนี้ทุกสถานีโทรทัศนแและสํานักขาว ควรมีมาตรฐานในการคัดกรองขาวในเบื้องตนกอนที่จะมี  
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในการประกอบการรายงานขาว พรอมทั้งหา
ชองทางในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สําหรับ
แนวทางปฎิบัติในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของ
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวา ควรมีองคแกรที่ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบขอเท็จจริงของ
ขาว โดยที่ทาง กสทช. ทําหนาที่กํากับดูแลองคแกรดังกลาวอีกขั้น หรือจะเป็นในลักษณะการกํากับดูแล
รวมกันทั้งกับองคแกรดานสื่อมวลชน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ทั้งแนวทางการปฎิบัติของ
สถานีโทรทัศนแและบทลงโทษที่ชัดเจน นอกจากนี้ทาง กสทช. ควรเป็นศูนยแกลางบริหารจัดการขอมูล  
พรอมทั้งสงเสริมผลักดัน และใหความรูในเรื่องการเทาทันสื่อในทุกชวงวัย  
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๕.๔ ส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน  (Survey  Research)  ที่รับชม
รายการ ต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

คณะผูวิจัยไดมีการสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
ทั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปี
ขึ้นไป จํานวน  ๕,๘๔๒ คน ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค และ ๑ จังหวัด ประกอบดวยภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ ๕๓.๔๐ มีชวงอายุอยูในกลุม Generation Z (ชวงอายุระหวาง ๑๕ – ๒๑ 
ปี) คิดเป็นรอยละ ๒๕.๕๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ ๓๒.๔๐ มีสถานภาพโสด คิดเป็น
รอยละ ๖๔.๒๐ มีรายไดตอเดือนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นรอยละ ๔๖.๗๐ มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา 
คิดเป็นรอยละ ๓๒.๕๐ อยูอาศัยบานเดี่ยว คิดเป็นรอยละ ๖๔.๕๐ และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  
คิดเป็นรอยละ ๑๔.๘๐ 

เมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัล พบวา  มีการรายงานถึงการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชนําเสนอในรายการ
ตางๆทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากที่สุด ๕ อันดับแรกไดแก FACEBOOK คิดเป็นรอยละ ๙๕.๕๐ 
รองลงมาคือ YOUTUBE LINE INSTRAGRAM และ TWITTER  สําหรับประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะ
นําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการนําเสนอรายการ ๕ อันดับแรก ไดแก รายการ
ขาวสาร คิดเป็นรอยละ ๖๗.๕๐ รองลงมาคือ รายการขาวสารและบันเทิง รายการสงเสริมการศึกษา 
วัฒนธรรมฯ รายการละคร และรายการเด็กและเยาวชน โดยชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มานําเสนอมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) รองลงมาคือ  
ชอง ๓๕ (๗ HD) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ชอง ๓ (HD) และ ชอง One ๓๑ 

และเมื่อศึกษาในประเด็นสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่กลุมตัวอยางรายงานวาถูกนํามาใช
ในการนําเสนอในรายการขาวสารมากที่สุด เป็น ๕ อันดับแรก ไดแก FACEBOOK คิดเป็นรอยละ ๘๑.๖๐ 
รองลงมาคือ YOUTUBE, LINE, Twitter และ Instragram โดยมีลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่รายการขาวสารนํามาเผยแพรมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก กระแสจากออนไลนแ คิดเป็น
รอยละ ๓๘.๙๐ รองลงมาคือ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง รูปภาพ และขอความ มีรูปแบบการนําเสนอขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุด ไดแก การนําเสนอโดย 
มีการตอยอดประเด็นในการอธิบายหรือการขยายตอประเด็นจากการคนควาและทําขอมูลเพ่ิมเติม คิดเป็น
รอยละ ๔๑.๗๐ รองลงมาคือ นําเสนอโดยใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเบาะแสขาว 
(Hint) และทําเนื้อหาเพ่ิมเติม โดยใหผูสื่อขาวลงพ้ืนที่เก็บขอมูล คิดเป็นรอยละ ๓๒.๕๐ และนําขอมูลจาก
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สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชเพ่ือเลาเรื่องเหตุการณแ โดยไมไดตอยอดประเด็นเพ่ิมเติม คิดเป็น
รอยละ ๒๕.๘๐ ตามลําดับ  

ในขณะที่รูปแบบรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุด 
๕ อันดับแรก ไดแก รายงานขาว/ ขาวดวน คิดเป็นรอยละ ๓๐.๐๐ รองลงมาคือ รายการวิเคราะหแ/ 
อภิปรายขาว รายการประเภทการเลาขาว รายการที่นําเสนอสกู฿ปขาว และรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแ
ปัจจุบัน และกลุมตัวอยางมีความเห็นวาขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ ๕๖.๔๐ แตในขณะเดียวกันกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความคิดเห็นวารายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการนําเสนอขาวมีความเหมาะสม คิดเป็นรอยละ ๘๓.๔๐ เนื่องจากทันสถานการณแ และรวดเร็ว 
ขาวมีความหลากหลาย และเขาถึงขาวสารไดงาย และกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งมองวารายการขาวสารที่มี
การใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวมีความไมเหมาะสม คิดเป็น
รอยละ ๑๖.๖๐ เนื่องจากขอมูลจากโซเชียลมีเดียก็ไมใชเรื่องจริงเสมอไป แหลงที่มาไมชัดเจน คุณภาพขาว
ไมไดมาตรฐาน และรายการขาวที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุดเป็น  
๕ อันดับแรก ไดแก ไทยรัฐนิวโชวแ รองลงมาคือ เรื่องเลาเชานี้ ขาวเย็นชองวัน (จั๊ดซัดทุกความจริง) ทุบโต฿ะ
ขาว และตกมันบันเทิง  

สําหรับทัศนคติของประชาชนตอการจัดผังรายการและการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีทัศนคติใน

ระดับ ‘เห็นดวย’ ( ̅=๓.๘๗, SD=.๔๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา ประชาชนเห็นดวยกับ
ประเด็น “ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารมีความนาเชื่อถือและสามารถ

ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน” มากที่สุด ( ̅=๔.๐๐, SD= .๕๖๐) รองลงมาคือประเด็น 
“ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวสาร 

เชน รายการเลาขาว/ รายการวิเคราะหแขาว เป็นตน” ( ̅=๓.๙๖, SD= .๕๓๐) และประเด็น “ขอมูลจากสื่อ

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับผังรายการประเภทขาวสาร” ( ̅=๓.๙๔, 
SD= .๖๓๑)  

ความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแ

ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความคาดหวังในระดับ ‘มาก’ ( ̅=๔.๒๑, SD=  
.๙๔๐) โดยประชาชนมีความคาดหวังกับประเด็น “ความแปลกใหม นาสนใจของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media)” ( ̅=๔.๒๕, SD= ๑.๐๑๐) มากที่สุด สําหรับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชน

มีความพึงพอใจในระดับ ‘ปานกลาง’ ( ̅=๓.๔๕, SD= .๖๖๔) โดยประชาชนมีความพึงพอใจกับประเด็น 
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“ความแปลกใหม นาสนใจของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” มากที่สุด โดยผลการ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาความแตกตางเป็นรายประเด็น พบวา 
ประเด็น “ความเหมาะสมของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอตอกลุมผูชมรายการ
ในแตละชวงเวลา” แตกตางกันมากที่สุด  

และจากการสํารวจปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชี ยลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการนําใช  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา 
ประชาชนเห็นดวยกับประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด สวนผลกระทบ
ทางบวกตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิทัล พบวา ประชาชนเห็นดวยกับประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแ

หรือชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๐, SD=.๖๓๗) และ
ผลกระทบทางลบตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา ประชาชนเห็นดวยกับประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News” 

มากที่สุด ( ̅=๔.๑๔, SD=.๗๖๘)  

๕.๕ แนวทางในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางใน 
การก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากผลการจัดประชุมกลุมยอยผู เชี่ ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ  
ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนแ 
เครือขายตางๆ ที่เก่ียวของ สามารถสรุปแนวทางไดดังนี้  

   ๔.๕.๑ สถานีโทรทัศนแทุกชองควรมีการกลั่นกรองขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียใหมี 
ความถูกตองและมีความเหมาะสมกอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการประกอบการายงานขาว ใน
ปัจจุบันกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลขาวสารของรายการขาวโดยสวนใหญจะเป็นหนาที่ของ
กองบรรณาธิการ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการแขงขันทีวียุคดิจิทัลสงผลใหกองบรรณาธิการโดยสวนใหญ
เนนขอมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ เนนใหเกิดกระแสการวิจารณแในสังคม มากกวา
การกลั่นกรองหรือวิ เคราะหแขาวที่มีประโยชนแตอสังคมในภาพรวม ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางๆ  
ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองและกลั่กรองความเหมาะสมของขอมูลกอนที่ตะนํามา
รายงานขาว ทั้งนี้ประเด็นดังกลาวยังสะทอนถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของสถานีโทรทัศนแ
อีกดวย และควรใหความสําคัญกับการขออนุญาตการใชภาพ เสียง ขอความ คลิป จากเจาของขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือปกปูองการละเมิดสิทธิตางๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการปกปูองสิทธิของผูอ่ืนที่เกี่ยวของ
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กับประเด็นขาวนั้นๆ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของกับขาวหลานี้มักจะถูกสถานีโทรทัศนแตาง นําเอาขอมูลสวนบุคคล
ที่นอกเหนือจากประเด็นขาวทั้งจากแหลงโซเชียลมีเดียและการสัมภาษณแบุคคลใกลชิดมาประกอบการ
รายงานขาวนั้น ซึ่งโดยสวนใหญถือวาเป็นขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับสาระหลักของขาว ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแ 
ทุกสํานักควรพึงระวังและมีมาตรการที่ชัดเจนในการปูองกันการละเมิดสิทธิในทุกกรณี 

   ๔.๕.๒ การสงเสริมจรรยาบรรณสื่อ ใหเกิดความตระหนักถึงประโยชนแตอสังคมในภาพรวม 
และสงเสริมใหการปฏิบัติจริง ซึ่งประเด็นจริยธรรมสื่อเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกัน ในสังคมไทยอยาง
ตอเนื่อง ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางควรตระหนักถึงการผลักดันใหนักขาวและผูสื่อขาวของตนปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่ออยางจริงจัง 

   ๔.๕.๓ ทาง กสทช. จะตองมีมาตรการที่เขมงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนนมาตรการเชิงรุก
ในการปูองกัน มากกวามาตรการเชิงรับและแกไขในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยในบางครั้งเป็นเพียงการตักเตือนไมใช
การลงโทษ ทําใหยังปรากฎการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งทางกสทช มีทั้งอํานาจและบทบาทหนาที่ทางกฎหมาย
อยางชัดเจน มากกวาการผลักดันใหองคแกรวิชาชีพดําเนินการเรื่องนี้เพียงฝุายเดียว เนื่องจากปัญหาใน
ปัจจุบันเกิดจากการกํากับกันเองของสื่อมวลชน ทั้งนี้ควรจะมีการดําเนินการรวมกันของหลายภาคสวน  
ทั้งรัฐ สื่อ และประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการรวมดวยชวยกันในการสอดสองดูแลสื่อ ใหเกิดองคแกรการกํากับ
ดูแลรวมกัน ในลักษณะขององคแกรอิสระ และควรมีการจัดใหมีการประชุมกับองคแกรสื่ อ เพ่ือสรุป
สถานการณแในปัจจุบัน ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผละกระทบเชิงลบ ตลอดจนมีการหาแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งเป็นการกระตุนหรือเป็นมาตรการเรงดวนใหองคแกรสื่อและ
สถานีโทรทัศนแตางๆ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม และเป็นการสะทอนถึงปฏิกิริยาของกสทช. 
ตอสถานการณแดังกลาว 

   ๔.๕.๔ การสงเสริมใหเกิดความรูประชาชนใหสามารถเทา ทันสื่อที่ ไมเหมาะสม  
ใหสามารถแยกแยะขาวจริงและขาวปลอม (Fake News) 

   ๔.๕.๕ การกําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะคลิปวีดีโอ และ 
การถายทอดสด (Live) ที่เป็นที่สนใจของคนในสังคม มากกวาการรายงานขาวจากผูประกาศขาว ซึ่งควรมี
มาตรการในการกําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดียใหเหมาะสมกับประเด็นขาว ทั้งนี้ทาง กสทช. 
สามารถที่จะกําหนดขอบแขตและสัดสวนในการนําขอมูลจากโซเชียลมีเดียมาประกอบการรายงานขาวได เพ่ือที่
ทางสถานีโทรทัศนแตางๆ จะมีการคัดเลือกและคัดกรองเฉพาะขาวที่เป็นประโยชนแในสังคมมารายงานขาว 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ และการสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน  
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(Survey  Research)  ที่รับชมรายการ ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวามีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

๑. ทาง กสทช. ควรสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลรวมกันระหวาง กสทช. กับภาคสวนอ่ืนๆ เชน 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการกํากับดูแลการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรายการขาว  
ทุกประเภท โดยรวมกันสอดสองดูแลสื่อที่กอใหเกิดความเสี่ยงตางๆ ทั้งนี้ในการการกํากั บดูแลรวมกัน
ระหวาง กสทช. กับภาคสวนอ่ืนๆ ควรมีการกําหนดบทบาทการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางเป็นรูปธรรม 

๒. กสทช ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ โดยมุงเนนสรางความรวมมือกับ
ทั้ง ภาคเอกชน องคแกรทางการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนฯ แบบบูรณาการในการสงเสริมใหเกิด
การเผยแพรเนื้อหาเชิงบวกในสื่อออนไลนแ รวมถึงการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับผูประกอบการในการนํา  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  ตลอดจนมีการสงเสริม
ใหกับผู รับสื่อหรือประชาชนทุกระดับมีการรู เทาทันสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมี 
การดําเนินการดังนี้  

๒.๑ มีการเผยแพรองคแความรูในรูปแบบตางๆ เชน 

๑) การเผยแพรองคแความรูในรูปแบบ Info graphic หรือสื่อ Online  
ในรูปแบบการแตูน เพ่ือเป็นการดึงดูดและสรางความเขาใจที่มากยิ่งขึ้น 

๒) รูปแบบสปอตเพ่ือสงเสริมความรูเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียอยางสรางสรรคแ 
และจัดชวงเวลาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเขาถึงของทั้งกลุมเด็ก และกลุมผูสูงวัย ทั้งนี้  กสทช.  
อาจออกเป็นขอบังคับใหมีสัดสวนการออกอากาศเป็นรายการในชวงเวลาสั้นๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนแ กับ 
ผูรับชมรายการ 

๓) การ Road show ไปตามพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึงขอมูลไดมากข้ึน และไดมีความตระหนักในการดําเนินรายการที่เหมาะสมมากข้ึน 

๒.๒ มีการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของทั้งในดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
การกํากับเนื้อหารายการทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มานําเสนอในรายการขาว ใหกับบุคลากรภาครัฐ และผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) อยางปลอดภัยและสรางสรรคแ 

๒.๓ การพัฒนาองคแความรูและทักษะดานดารรูเทาทันสื่อใหกับผูรับสื่อทุกระดับ และ
สามารถดําเนินงานรวมกับ กสทช. ในการชวงสอดสองดูแลการนําเสนอเนื้อหารายการที่ไมเหมาะสม 
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สํานักงาน กสทช. ควรมุงเนนการสื่อสารแบบสองทาง เปิดชองทางการสื่อสารใหประชาชนสามารถ
รองเรียนสื่อที่มีการนําขอมูลที่เป็นเท็จ หรือไมเป็นประโยชนแตอสังคม ตลอดจนมีความสุมเสี่ยงตอสังคม 
อาทิ สายดวน จดหมาย หรือรองเรียนโดยตรงที่สํานักงานกสทช. ทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระจายชองทาง  
การรับเรื่องรองเรียนไปตามพ้ืนที่ตางๆ หรืออีกหนึ่งชองทาง ไดแก ชองทางการรองเรียนออนไลนแ (Online) 
อยางไรก็ตาม การรองเรียนของประชาชนจําเป็นที่จะตองมีการดําเนินการใหปรากฎอยางเป็นรูปธรรม  
เพ่ือสรางความม่ันใจวาประเด็นที่ไดรองเรียนไปนั้น มีความคืบหนาและเป็นประโยชนแตอสังคมในวงกวาง 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรเป็นหนวยงานหลักในการดําเนินสรางมาตรฐานในการเลือกใช  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอในรายการโทรทัศนแ โดยมีการจัดตั้งองคแกรกลาง ที่มีรูปแบบ
เป็นองคแกรอิสระ และกํากับโดยคณะกรรมการที่มาจากหลายสวน และมีการกําหนดเกณฑแทั้งหลักเกณฑแ
มาตรฐานในการเลือกใชขอมูลจากสื่อออนไลนแ เกณฑแมาตรฐานในกระบวนการหาขอมูลจากสื่อออนไล นแ 
และเกณฑแมาตรฐานในการตรวจสอบขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือใหเกิดการใชสื่อที่เป็น
ประโยขนแตอสังคม ตลอดจนการสรางมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มารายงานขาว อีกท้ังจากผลการศึกษาขางตน ประเด็นสําคัญที่พบ คือ ดานจรรยาบรรณและจริยธรรมของ
สื่อมวลชน ในการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ 
ทั้งนี้ขั้นพ้ืนฐานของการสรางความรูคือจัดทําคูมือมาตรฐานจริยธรรมในการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) โดยสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการจัดทําคูมือเพ่ือเป็นประโยชนแกับ
ผูประกอบการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเลือกใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอใน
รายการโทรทัศนแ 
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๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยางกวางขวาง ประกอบกับดวย
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความกาวหนา และพัฒนาไปอยางอยางรวดเร็ว จนเกิดภาวะสื่อหลอมรวม
หลากหลายเชื่อมโยงถึงกัน (Media Convergence) เป็นผลทําใหมีการนําสื่อประเภทตางๆ ไมวาจะเป็น
เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ กระดานสนทนา ที่ปรากฏอยูในเว็บไซตแ (Website) หรือเพจ (Page) มาเผยแพร
กันอยางรวดเร็วเป็นวงกวาง  ไมวาจะเป็นการสงตอขอมูลระหวางประชาชนดวยกัน รวมไปจนถึงการนํา  
สื่อโซเชียลมีเดียเหลานี้มาใชในกิจการโทรทัศนแ ซึ่งจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดชวง
ระยะเวลาที่ผานมาถือเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นไดวา เทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามาเป็นเครื่องมือที่เอ้ือใหกับ
ประชาชนทั่วไปไดเขามามีโอกาสเป็นผูผลิตและสรางสรรคแสื่อขึ้น และสามารถนํามาเผยแพรตอสาธารณะ 
ไดเอง โดยมีการนําเสนอผานชองทางสื่อออนไลนแตางๆ กันอยางหลากหลาย จนไมอาจปฏิเสธไดวา 
สื่อโซเชียลมีเดียไดกลายเป็นแหลงที่มาที่สําคัญอยางหนึ่งของการนําเสนอขาวและเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน เป็นผลทําใหการใชสื่อออนไลนแเพ่ือเผยแพรขอมูล ภาพ คลิปเสียง ตอสาธารณชน ถือเป็น
ปรากฏการณแใหมของวิถีชีวิตในสังคมไทย และไดเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอยาง 
ไมอาจหลีกเลี่ยงได แมกระทั่งเด็กและเยาวชนที่เป็นวัยแหงการเรียนรู ตางก็ไดรับอิทธิผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดวยการหันมาใชเวลาไปกับสื่อโซเชียล
มีเดียมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืน ทั้งๆ ที่สื่อโซเชียลมีเดียสามารถเป็นไดทั้งการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแ 
ที่ทําใหเกิดประโยชนแ หรือชวยสรางเสริมประสบการณแในดานตางๆ แตในขณะเดียวกันสื่อโซเชียลมีเดียก็อาจ
เป็นการหลอหลอมใหเกิดการเรียนรูแกเด็ก และเยาวชนทั้งในทางที่ถูกและผิดไดอยางตอเนื่องเชนกัน 

 นอกเหนือไปจาก ความนิยมของประชาชนที่มีตอการใชสื่อโซเชียลจะมีแนวโนมสูงมากขึ้นแลว 
ขณะนี้ยังมีการนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแมากยิ่งขึ้นดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการ
ประเภทขาวสาร และรายการประเภทขาวสารและบันเทิง ที่มีการหยิบยกเรื่องที่เป็นกระแสตางๆ ที่ไดรับ
ความนิยมจากสื่อออนไลนแ มาเผยแพรทางสื่อโทรทัศนแ ซึ่งโดยทั่วไปแลว ขอมูล ขาวสาร คลิปวีดีโอภาพ 
หรือคลิปเสียงที่มีการสงตอหรือเผยแพรทางสื่อโซเชียลมีเดียจะมีลักษณะเฉพาะ แตกตางจากสื่อที่ มี 
การเผยแพรทางโทรทัศนแ กลาวคือ โดยหลักแลวสื่อโซเชียลมีเดียจะเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคแในการสงผาน
ขอมูลระหวางประชาชนดวยกัน ซึ่งถาหากเป็นเรื่องที่ไดรับความสนใจก็จะมีการสงขอมูลตอเป็นวงกวาง
อยางรวดเร็ว การสงผานขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียจึงมักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วกะทันหัน 
ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่อาจจางหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็วดวยเชนกัน โดยการสงตอขอมูลเหลานั้น
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อาจจะไมไดมีการตรวจสอบความถูกตอง  ผานการกลั่นกรอง  หรือคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา แมวา 
บางเรื่องจะเป็นการเผยแพรในประเด็นที่เกี่ยวของกับเหตุการณแความรุนแรงจากอาชญากรรม การกระทําที่
ผิดกฎหมาย อาทิ การตบตี การทํารายรางกาย การขับรถฝุาฝืนกฎจราจร การพนันขันตอ การกระทําลามก
อนาจาร หรือเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อาทิ การแสดงทาทางที่ไมเหมาะสมทางเพศ 
การพูดหยาบคายหรือพูดจาไมสุภาพ เป็นตน แตกลับกลายเป็นประเด็นหรือกระแสที่สังคมใหความสนใจ
พูดถึงใน     วงกวาง รวมถึงเป็นประเด็นที่สื่อโทรทัศนแกลับมีการหยิบยกขึ้นมานําเสนอ ทั้งๆ ที่เป็นประเด็น
ที่ถือเป็นเรื่องที่มีความสุมเสี่ยง เพราะอาจสงผลกระทบตอผูรับชมและสังคมไดทั้งในเชิ งบวกและในเชิงลบ 
นอกจากนั้น การนําเสนอขอมูลที่ไดจากสื่อโซเชียลมีเดียเหลานี้มาออกอากาศทางโทรทัศนแ บอยครั้งที่มี  
การนําไปเผยแพรโดยขาดการตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได ดวยเหตุนี้ การนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใช
ออกอากาศผ า นทา งสื่ อ โทรทั ศนแ ใ น ร ายการต า ง ๆ  จึ ง เ ป็ นกา รนํ า เ สนอ เนื้ อห า ร ายการที่ 
ไมเหมาะสม ทั้งที่ โดยหลักการแลวนั้น การนําประเด็นที่ไดรับความสนใจหรือเป็นกระแสไดรับความนิยม
ทางสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอทางกิจการโทรทัศนแ ถือเป็นหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนแที่ตองมีความตระหนักรู มีความเขาใจในเนื้อหาสาระ ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมี 
การนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแไดอยางเหมาะสม และเป็นการผลิตเนื้อหารายการ 
(Content) ที่เป็นการสงตอหรือเผยแพรขอมูลขาวสารอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากที่สุด โดยตอง
พึงคํานึงประโยชนแสาธารณะของประชาชน ในฐานะที่เป็นผูรับชมรายการเป็นสําคัญ ตลอดจนเป็น 
การเพ่ิมพูนความรู (Educate) สรางความเพลิดเพลิน (Entertain) สรางแรงบันดาลใจ (Inspire) หรือจูงใจ 
(Persuade) ไมวาทางใดทางหนึ่งใหแกประชาชนไดรับประโยชนแมากที่สุดตามเจตนารมณแของการใช  
คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศนแที่เป็นไปเพ่ือประโยชนแสาธารณะเป็นสําคัญ  

 ผลสืบเนื่องจากการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ จึงเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปัญหาของ
การประกอบกิจการโทรทัศนแที่มักจะมีการนําขอมูล ขาวสาร คลิปวีดีโอภาพ หรือคลิปเสียง มาเผยแพร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับสถานการณแของการแขงขันของผูประกอบกิจการโทรทัศนแในทุกวันนี้ที่มีชอง
รายการโทรทัศนแจํานวนมาก มักจะนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณแหรืออุบัติเหตุตางๆ ที่นํามาจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเป็นการนําเสนอผานรายการที่จัดอยูในประเภทรายการขาวสาร หรือ เป็นรายการที่
เนนการนําเสนอสาระที่เป็นประโยชนแตอสาธารณะ ซึ่งเป็นรายการที่ผูชมทุกวัยสามารถรับชมไดเป็นการ
ทั่วไป แตการนําเสนอรายการของชองตางๆ เหลานี้มักจะคํานึงถึงแตเพียงกระแสความนิยมของผูชมเป็น
หลัก โดยมิไดมีการคํานึงความเหมาะสมและผลกระทบที่มีตอสังคม ประกอบกับตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแ 
ในฐานะที่เป็นหนวยงานที่รับผิดชอบตอการดําเนินงานเพ่ือจัดการเรื่องรองเรียนในกิจการโทรทัศนแ พบวา 
บอยครั้งที่เป็นเรื่องรองเรียนที่มีความเก่ียวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอในรายการ ไมวาจะเป็น
ในเรื่องของความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา รวมไปถึง ในบางกรณี
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ที่ถึงขั้นเป็นเนื้อหาที่ขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ ที่บัญญัติไววา “หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําเขาลักษณะลามกอนาจาร 
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง...”  

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ในฐานะที่เป็นหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแ จึงเห็นถึงความจําเป็นที่ตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่
มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแเพ่ือเป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทําใหมีการนําใช  
สื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะหแถึงประโยชนแที่ไดรับ รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการศึกษาเพ่ือนกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
ในกิจการโทรทัศนแใหสอดคลองกับสถานการณแปัจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับรายการประเภทขาวสาร 
หรือรายการประเภทขาวสารและบันเทิง ที่มีการนําประเด็นที่สื่อโซเชียลมีเดียใหความสนใจมานําเสนอ 
อันจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในตางประเทศ 
ที่เก่ียวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 

 ๒.๒ เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

 ๒.๓ เพ่ือสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน  (Survey  Research)  ที่รับชมรายการ 
ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 ๒.๔ เพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ และนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมี เดีย  
(Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
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๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ๓.๑.๑ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในกิจการโทรทัศนแ 

  ๓ .๑ .๒ ผลการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มี การใชสื่ อ โซ เชี ยลมี เดี ย  
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลทุกชอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการประเภทขาวสาร และรายการประเภทขาวสารและบันเทิง ซึ่งครอบคลุมการประเมินใน ๗ ประเด็น 
ดังนี้ 

   ๑) รูปแบบของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  

๒)  ความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ  

๓) ความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา 

๔) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม  

๕) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่สําคัญและมีความ
เกี่ยวของ  

๖) เหตุผลและความจําเป็นของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 

๗) ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  

  ๓.๑.๓ ทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนและขอจํากัดของการใหบริการตอเนื้อหารายการ
ของผูประกอบการ 

  ๓.๑.๔ แนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางใน 
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร  

  ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ การดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีการจัดประชุม 
กลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน เครือขาย
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตัวแทนจากองคแกรไมแสวงหากําไรที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค รวม ๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด 
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คือ กรุงเทพมหานคร และดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพ
รายการ จํานวน ๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ 
สื่อมวลชน นักวิชาการดานสื่อมวลชน ผูดําเนินรายการ เป็นตน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน 

  ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
และจัดทําขอมูลแบงรายละเอียดตามกลุมเปูาหมายในแตละภูมิภาคดวยเครื่องมือแบบสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ (Survey Research) ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ดวยการใชเครื่องมือแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ 
คน (ภูมิภาคละ ๘๐๐ คน) ทั้งนี้ไดมีการจําแนกประชาชนออกเป็น ๔ ชวงวัย โดยคณะที่ปรึกษาจะ
ดําเนินการคัดเลือกชวงวัยละ ๒๐๐ คน ในแตละภูมิภาค ไดแก ๑) Baby Boomer ที่เกิดในชวงปี  
พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๗  ๒) Generation X ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๒ ๓) Generation Y  
ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐ และ ๔) Generation Z ซึ่งเป็นประชาชนที่เกิดในชวงหลังปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  

 คณะที่ปรึกษาสุมพ้ืนที่โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ใน 
การเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยแบงประเทศไทยออกเป็น ๖ ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคกลาง 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี)   
ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรแธานี) และ ๑ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  

 ๓.๔ ขอบเขตระยะเวลา  

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ มีระยะเวลา ๑๕๐ วันนับตั้งแตวันที่ลงนามใน
สัญญา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

๔. นิยามศัพท์ 

 ๔.๑ สื่อโซเชียลมีเดีย หมายถึง สื่อดิจิทัล หรือซอฟทแแวรแที่ทํางานบนพ้ืนฐานของระบบเว็บไซตแ
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการนําเรื่องราวตางๆ เหตุการณแ ประสบการณแ รูปภาพ วิดีโอ 
รวมทั้งการพูดคุยตางๆ แบงปัน เป็นการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ แบบสองทาง   

 ๔.๒ การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ หมายถึง การประเมินคุณลักษณะของขาวที่ดี ทั้งนี้เป็น
การพิจารณาความถูกตอง ความสมดุลและเป็นธรรม ความกระชับตรงประเด็น ความเป็นกลางหรือ ภววิสัย  
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การระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม และการใชภาษาที่ดี รวมถึงรูปแบบการนําสื่อโซเชียลมีเดีย
มาใชในการนําเสนอรายการขาว 

 ๔.๓ รายการข่าวสาร หมายถึง รายการที่มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณแปัจจุบัน 
หรือเหตุการณแที่ เป็นขอเท็จจริงที่ เป็นประเด็นสาธารณะ และเป็นประโยชนแตอสาธารณะ ซึ่งอาจ 
อยูในรูปแบบของรายการขาว เลาขาว และวิเคราะหแขาว รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน  
และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโตแยงกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง  
ทั้งในระดับชาติ และในระดับทองถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งไมรวมเนื้อหา 
ที่เป็นเรื่องบันเทิง ทั้งนี้ รายการขาวสารมีหลากหลายรูปแบบ จําแนกเป็น ๔ ประเภท ประกอบดวย 

๔.๓.๑ รายการข่าว ไดแก รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณแปัจจุบัน โดยมุงให 
เห็นองคแประกอบในเชิงขอเท็จจริงของเหตุการณแในแงของใคร ทําอะไร หรือเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อใด 
อยางไร และผลกระทบของเหตุการณแดังกลาว โดยอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมดานวารสารศาสตรแ 

๔.๓.๒ รายการเล่าข่าว ไดแก รายการที่นําเนื้อหาขาวมาเลาใหผูรับชม หรือผูรับฟังเขาใจ 
ไดงายขึ้น โดยย ึด โยงก ับข อ เท็จจร ิงของเหต ุการณแที ่เป ็นข าว  ซึ ่งจะต องปราศจากอคต ิหร ือ  
ความคิดเห็นสวนตัวของผูดําเนินรายการ ทั้งนี้ โดยใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมดานวารสารศาสตรแ 

๔.๓.๓ รายการวิเคราะห์ข่าว  ไดแก  รายการที่นําเสนอขาวดวยการเจาะลึกขอมูล  
การตรวจสอบถึงที่มา องคแประกอบของปัญหา หรือปรากฏการณแที่เป็นขาวอยางรอบดานและลุมลึก  
เพ่ือเป็นฐานสําหรับความเขาใจและการอภิปรายอยางมีเหตุมีผลในประเด็นขาวดังกลาวโดยใหอยูบนพ้ืนฐานทาง
จริยธรรมดานวารสารศาสตรแ        

๔.๓.๔ รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน ไดแก รายการที่มีการนําเสนอขาว 
หรือเหตุการณแปัจจุบันผานการสนทนาระหวางผูดําเนินรายการและผูที่เป็นแขกรับเชิญในรายการ ซึ่งตอง
เป็นผูที่มีความรู ประสบการณแ หรือมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณแหรือปัญหาดังกลาว ทั้งนี้  
เพ่ือวิเคราะหแถึงประเด็นปัญหาและแสวงหาทางออกที่เป็นไปได โดยใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม 
ดานวารสารศาสตรแ 

 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๕.๑ ทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงทราบแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในตางประเทศที่เกี่ยวของ กับการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 
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 ๕.๒ ทราบผลการประเมินรายการ และคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลทุกชอง 

 ๕.๓ ทราบผลการสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research) ที่รับชม
รายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 ๕.๔ ไดแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแล
กิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๖. กรอบแนวคิดในการศึกษา   

 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในตางประเทศที่
เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ ประเมินรายการและคุณภาพ
รายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล
ทุกชอง สํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research) ที่รับชมรายการตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  และนําเสนอแนวทางในการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาดังนี้ 
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แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย 

 ๑.๑ ความหมายของสื่อโซเชียลมีเดีย   

 ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) ไดเขา
มามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูคนทุกวัยไมวาจะเป็นวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน หรือแมกระทั่งวัย
เกษียณ ทุกคนตางรูจักและเกี่ยวของกับโซเชียลมีเดียและเครือขายสังคมออนไลนแดวยกันทั้งสิ้น เนื่องดวย
สองคํานี้มาพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ ทั้งดานฮารแดแวรแและซอฟตแแวรแ พบไดจาก
ปัจจุบันทุกเพศทุกวัยใชอุปกรณแสมารแทโฟน (Smart Phone)  หรือแท็บเลท (Tablet) ในการติดตอสื่อสารกัน
ผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ไดกําหนดใหศัพทแบัญญัติของสื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media) วาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เป็นสื่อกลางที่ใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมในการสรางและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเทอรแเน็ตได สื่อเหลานี้เป็นของบริษัทตางๆ ที่ใหบริการผานทาง
เว็บไซตแของตน และสื่อโซเชียลมีเดียจะมีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง โดยผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต คือเว็บไซตแที่บุคคลสามารถมีปฏิสัมพันธแโตตอบกันไดนั่นเอง (ศรีเชาวนแ วิหคโต, ๒๕๕๖)   
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอ่ืนๆ ที่ไดใหความหมายของสื่อโซเชียลมีเดียในความหมายที่หลากหลาย ไมวาจะเป็น 
แสงเดือน ผองพุฒ (๒๕๕๖) ที่ไดใหความหมายของสื่อโซเชียลมีเดียวาเป็นเครื่องมือที่ทํางานบนเครือขาย
อินเทอรแเน็ต และเครือขายโทรศัพทแเคลื่อนที่ ที่อนุญาตใหแตละบุคคลเขาถึง แลกเปลี่ยน สราง เนื้อหา และ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงการเขารวมเครือขายออนไลนแตางๆ การสื่อสารเป็นแบบสองทาง สอดคลอง
กับ  เขมณัฏฐแ มิ่งศิริธรรม (๒๕๕๗) ใหความหมายของสื่อโซเชียลมีเดียวา เป็นสื่อดิจิทัล หรือซอฟทแแวรแที่
ทํางานบนพ้ืนฐานของระบบเว็บไซตแเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการนําเรื่องราวตางๆ 
เหตุการณแ ประสบการณแ รูปภาพ วิดีโอ รวมทั้งการพูดคุยตางๆ แบงปันใหคนที่อยูในสังคมเดียวกันไดรับรู  

 ปัจจุบันมีสื่อโซเชียลมีเดียจํานวนมาก ที่ใหบริการบนอินเทอรแเน็ต ไมวาจะเป็นเฟสบุ฿ค 
(Facebook) ทวีตเตอรแ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram)  พินเทอรแเรส (Pinterest) ยูทูบ (Youtube) 
มายสเปซ (Myspace) ลิงคแอิน (Linkin) กูเกิ้ลพลัส (Google+) สไกป (Skype) ฯลฯ ใหผูใชสามารถใชงาน
ไดโดยไมมีคาใชจายในการใชงาน ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียสงผลใหการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลเปลี่ยนไป 
อันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณแ  และแบงปันขอมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น เชน การอาน
หนังสือพิมพแผานอินเทอรแเน็ตได การตรวจสอบสภาพการจราจรในเสนทางหลัก การนํารูปภาพ วีดีโอไปใช
ในการเผยแพรในชองทางอ่ืนๆ หรือการขายสินคาผานทางอินเทอรแเน็ตได เป็นตน การติดตอสื่อสารโดยใช 
สื่อโซเชียลมีเดียมีทั้งแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ เชน การติดตอสื่อสารในระบบ Moodle และ 
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Blackboard เป็นการติดตอสื่อสารอยางเป็นทางการเนื่องจากเป็นสวนเสริมการทํางานตางๆ ที่มีในระบบ
เชน Announcement, Blogs, Discussion Board, Groups, Tasks, Unit Messages เป็นตน  

 ๑.๒ ประเภทของสื่อโซเชียลมีเดีย  

 จุดเริ่มตนของสื่อโซเชียลมีเดีย เกิดจากเว็บไซตแชื่อวา classmates.com ที่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. ๑๙๙๕ และ SixDegrees สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งอนุญาตใหผูใชสามารถสรางขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง (Profile) แลวเชื่อมตอกับเพ่ือนได ตอมามีระบบที่มีการใชงานในลักษณะนี้อยู ในรูปแบบ “Web 
๒.๐” ทําใหผูใชงานไดมีปฏิสัมพันธแกันผานเว็บ และเป็นที่นิยมมากขึ้น  ไมวาจะเป็น Friendster (ระหวาง 
ค.ศ. ๒๐๐๒ - ๒๐๐๓) MySpace (ระหวาง ค.ศ. ๒๐๐๔ - ๒๐๐๖) Facebook (ค.ศ. ๒๐๐๗ ถึงปัจจุบัน)   
โดยสื่อโซเชียลมีเดียนั้นมีดวยกันหลายชนิด ขึ้นอยูกับลักษณะของการนํามาใชโดยสามารถแบงเป็นกลุม 
หลัก (กานดา รุณนะพงศา สายแกว, ๒๕๕๖; เอมิกา เหมมินทรแ, ๒๕๕๖) ดังนี้  

 ๑. บล็อก (Weblogs, Blogs) คือ สื่อสวนบุคคลบนอินเทอรแเน็ตที่ใชเผยแพรขอมูล ขาวสาร 
ความรู ขอคิดเห็น บันทึกสวนตัว โดยสามารถแบงปันใหบุคคลอ่ืนๆ โดยผูรับสารสามารถเขาไปอาน หรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับจากเนื้อหาใหมไปสูเนื้อหาเกา 
ผูเขียนและผูอานสามารถคนหาเนื้อหายอนหลังเพ่ืออาน และแกไขเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา เชน  Exteen, 
Bloggang, Wordpress, Blogger หรือ Okanation เป็นตน 

 ๒. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นเครือขายทางสังคมที่ใชสําหรับเชื่อมตอ
ระหวางบุคคล กลุมบุคคล เพ่ือใหเกิดเป็นกลุมทางสังคม (Social Community) ในการรวมกันแลกเปลี่ยน
และแบงปันขอมูลระหวางกันทั้งดานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชน Facebook, Hi๕, Ning, Linked in, 
MySpace, Youmeo หรือ Friendste เป็นตน 

 ๓. ไมโครบล็อก (Micro Blogging, Micro Sharing) เป็นบริการที่นิยมใช กันอยางแพรหลาย
สําหรับการเผยแพรขอมูลหรือขอความสั้นในเรื่องที่สนใจเฉพาะดาน โดยผูใชงานสามารถสงขอความยาวไม
เกิน ๑๔๐ ตัวอักษร  เชน Twitter ผูใชงานสามารถทําการทวีต (Tweet) แสดงความรูสึก อารมณแตางๆ ให
ผูคนที่ติดตามรับรู รวมถึงสามารถโพสตแขอความ ภาพถาย วิดีโอ และไฟลแตางๆ ได  

 ๔. วิดีโอออนไลน์ (Online Video) เป็นเว็บไซตแที่ใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งปัจจุบัน
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่นําเสนอในวิดีโอออนไลนแไมถูก
จํากัดโดยผังรายการที่แนนอนและตายตัว ทําใหผูใชบริการสามารถติดตามชมไดอยางตอเนื่อง เพราะไมมี
โฆษณาคั่น รวมทั้งผูใชสามารถเลือกชมเนื้อหาไดตามความตองการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโอ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดจํานวนมากอีกดวย เชน YouTube, MSN หรือ Yahoo เป็นตน 

 ๕. บริการฝากรูปภาพ (Photo Sharing) เป็นเว็บไซตแที่เนนใหบริการฝากรูปภาพ  
โดยผูใชบริการสามารถอัพโหลด และดาวนแโหลดรูปภาพ เพ่ือนํามาใชงานได ที่สําคัญนอกเหนือจาก
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ผูใชบริการจะมีโอกาสแบงปันรูปภาพแลว ยังสามารถใชเป็นพื้นที่เพ่ือเสนอขายภาพที่ตนเองนําเขาไปฝากได
อีกดวย เชน Flickr, Photobucket, Photoshop, Express หรือ Zoom เป็นตน 

 ๖. เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่งผูเขียนสวนใหญ
อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตางๆ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผูใชสามารถเขียนหรือแกไขขอมูลไดอยางอิสระ เชน  Wikipedia, Google Earth หรือ 
DiggZy Favorites Online เป็นตน 

 ๗. โลกจินตนาการจ าลอง (Virtual Worlds) การสรางโลกจินตนาการโดยจําลองสวนหนึ่งของ
ชีวิตลงไป จัดเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่บรรดาผูทองโลกไซเบอรแใชเพ่ือสื่อสารระหวางกันบนอินเทอรแเน็ต  ใน
ลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผูที่จะเขาไปใชบริการอาจจะเป็นบริษัท หรือองคแการดาน
ธุรกิจ ดานการศึกษา รวมถึงองคแการดานสื่อ เชน สํานักขาวรอยเตอรแ สํานักขาวซีเอ็นเอ็น เป็นตน  
ตองเสียคาใชจายในการซื้อพ้ืนที่ เพ่ือใหบุคคลในบริษัทหรือองคแกรไดมีชองทางในการนําเสนอเรื่องราว
ตางๆ ไปยังกลุมเครือขายผูใชสื่อออนไลนแ ซึ่งอาจจะเป็นกลุม ลูกคาทั้งหลัก และรอง หรือผูที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ ของบริษัท หรือองคแการก็ได ปัจจุบันเว็บไซตแที่เป็นที่นิยมของโลกจินตนาการจําลอง ไดแก Second 
life เป็นตน 

 ๘. เทคโนโลยีคราวด์ซอสซิ่ง (Crowdsourcing) มาจากการรวมของคํา ๒ คํา คือ Crowd และ  
Outsourcing เป็นหลักการขอความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลนแ โดยจัดทําในรูป 
ของเว็บไซตแที่มีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือคนหาคําตอบ และวิธีการแกปัญหาตางๆ ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา 
รวมถึงการสื่อสาร โดยอาจจะเป็นการผสานความรวมมือจากเครือขายทางสังคมที่เป็นประชาชนทั่วไป หรือ
ผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่อยูในภาคธุรกิจ  หรือแมแตในสังคมนักขาวมาชวยตรวจสอบขอมูล  
เสนอความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะ ซึ่งขอดีของการใชเทคโนโลยีคราวดแซอสซิ่ง  คือ การสรางความ
หลากหลายทางความคิดเพ่ือนําไปสูการแกปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยตรวจสอบหรือคัดกรอง
ขอมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะรวมกันได เชน Idea storm หรือ My Starbucks Idea เป็นตน 

 ๙. พ็อดคาสท์ติ้ง (Podcasting, Podcast) มาจากการรวมตัวของคําสองคําคือ  
Personal On Demand (POD) กับ Broadcasting ซึ่ง POD คืออุปสงคแ หรือความตองการสวนบุคคล 
และ Broadcasting เป็นการนําสื่อตางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง ดังนั้น Podcasting  
คือ การบันทึกภาพและเสียง แลวนํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพรใหบุคคลที่สนใจดาวนแโหลด
เพ่ือนําไปใชงาน เชน Dual Geek Podcast หรือ Wiggly Podcast เป็นตน 

 ๑๐. เว็บบอร์ด (Webboard) เป็นเว็บบอรแดที่ผูใชอินเทอรแเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น  
ที่หลากหลาย ทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เชน Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip หรือ Yelp เป็นตน 
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  ๑.๓ สถานการณ์และพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนไทย 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชวงทศวรรษที่ผานมา มีการพัฒนา  
อยางรวดเร็ว ไมวาจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ ระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต และเครือขายสังคมออนไลนแ 
ที่ตางก็หลอมรวมบรรจบเขาสูยุคหลอมรวมสื่อ เหลานี้มีสวนสําคัญในการเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต และ 
การสื่อสารของคนในสังคมอยางมาก จากขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ Internet 
World Stats ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวา จากประชากรทั่วโลกจํานวน ๗,๗๑๖,๒๒๓,๒๐๙ คน 
มีผูใชอินเทอรแเน็ตทั่วโลกถึงจํานวน ๔,๔๒๒,๔๙๔,๖๒๒ คน คิดเป็นรอยละ ๕๗.๓๐ (Internet World 
Stats, ๒๐๑๙) ซึ่งอินเทอรแเน็ตไดกลายเป็นแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการ
สื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแหงความเป็นจริง สูการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล แหงโลกเสมือนจริง 
(Virtual World) กอใหเกิดยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหคนจํานวนมากทั่วโลกมีการดําเนินชีวิต 
ทั้งในสังคมของโลกแหงความเป็นจริง และสังคมแหงโลกเสมือนจริง ผลจากความกาวหนาของระบบ
อินเทอรแเน็ต คอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีการสื่อสาร กอใหเกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นเครือขายสังคม
รูปแบบใหม ไดแก สังคมออนไลนแ (Online Community) หรือ สังคมเสมือน (Virtual Community) หรือ 
เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) โดยเครือขายสังคมออนไลนแดังกลาวเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
ที่สมาชิกทุกคน ทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และ 
ทุกกลุมสังคมยอยจากท่ัวโลกเป็นผูจัดทํา และสื่อสารเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณแ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ แลวนํามาแบงปันใหกับผูอ่ืนที่อยูในเครือขายของตนผานทางระบบอินเทอรแเน็ต และ สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

 ปัจจุบันในประเทศไทย เด็กและเยาวชนไทยใชเวลาอยูกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสวนใหญ 
จนขาดการมีปฏิสัมพันธแกับคนรอบขาง รวมถึงการใชเทคโนโลยีไปในทางที่ไมเหมาะสม  สํานักงานสถิติ
แหงชาติ (๒๕๖๑) ไดทําการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน โดยจัดทําเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  และตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นตนมา ไดทําการสํารวจแตเนื่องเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือใหทราบจํานวนประชากรที่ใชคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ต โทรศัพทแมือถือ ลักษณะและพฤติกรรมใน 
การ ใชอุปกรณแเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งทราบจํานวนครัวเรือน ที่มีอุปกรณแ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เชน โทรศัพทแพ้ืนฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอรแ และการเชื่อมตออินเทอรแเน็ตในครัวเรือน 
เป็นตน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการสํารวจประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปประมาณ ๖๓.๓ ลานคน พบวา 
มีผูใชคอมพิวเตอรแ ๑๗.๙ ลานคน (รอยละ ๒๘.๓) ผูใชอินเทอรแเน็ต ๓๖ ลานคน (รอยละ ๕๖.๘) และ 
ผูใชโทรศัพทแมือถือ ๕๖.๗ ลานคน (รอยละ ๘๙.๖) เมื่อพิจารณาแนวโนมการใชคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ต
และโทรศัพทแมือถือ ของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปในชวงระยะเวลา ๕ ปี ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
พบวามีผูใชคอมพิวเตอรแ ลดลงจากรอยละ ๓๘.๒ (จํานวน ๒๓.๘ ลานคน) เป็นรอยละ ๒๘.๓  
(จํานวน ๑๗ .๙ ลานคน ) ผู ใช อินเทอรแ เน็ตเ พ่ิมขึ้นจากรอยละ ๓๔ .๙ (จํานวน ๒๑ .๘ ลานคน )  
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เป็นจํานวน ๕๖.๘ (จํานวน ๓๖.๐ ลานคน) ผูใชโทรศัพทแมือถือ เพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๗๗.๒  
(จํานวน ๔๘.๑ ลานคน) เป็นรอยละ ๘๙.๖ (จํานวน ๕๖.๗ ลานคน) 

  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (องคแการมหาชน) (๒๕๖๑) ไดนําเสนอผลการสํารวจ
พฤติกรรมผูใชงานอินเทอรแเน็ต ในประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา พฤติกรรมการใชงานอินเทอรแเน็ตของ
ประชาชนชาวไทยยังเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคนไทยใชอินเทอรแเน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น ๑๐ ชั่วโมง ๕ นาที 
ตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปีกอน ๓ ชั่วโมง ๔๑ นาที ตอวัน โดยเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) เป็นกลุมที่มีการใชงาน
อินเทอรแเน็ตสูงที่สุด ติดกันเป็นปีที่ ๔ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผานชีวิตไปสูดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น โดย
ประชาชนชาวไทยยังนิยมใชโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงมากถึง 
๓ ชม. ๓๐ นาที ตอวัน ขณะที่การรับชมวีดีโอสตรีมมิ่ง เชน YouTube หรือ Line TV มีชั่วโมงการใชงาน
เฉลี่ยอยูที่ ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที ตอวัน สวนการใชแอปพลิเคชันเพื่อพูดคุย เชน Messenger และ LINE เฉลี่ย
อยูที่ ๒ ชั่วโมง ตอวัน การเลนเกมออนไลนแอยูที่ ๑ ชั่วโมง ๕๑ นาที ตอวัน และการอานบทความหรือ
หนังสือทางออนไลนแอยูที่ ๑ ชั่วโมง ๓๑ นาที ตอวัน เมื่อดูการเปลี่ยนผานการใชชีวิตประจําวันไปสูชีวิต
ดิจิทัล จะเห็นไดวา ๕ อันดับแรก ที่ผูใชอินเทอรแเน็ตทํากิจกรรมทางออนไลนแมากกวาแบบดั้งเดิม ไดแก  
การสงขอความ รอยละ ๙๔.๕ การจองโรงแรม รอยละ ๘๙.๒ การจอง/ซื้อตั๋วโดยสาร รอยละ ๘๗.๐  
การชําระคาสินคาและบริการ รอยละ ๘๒.๘ และการดูหนัง/ฟังเพลง รอยละ ๗๘.๕ ตามลําดับ นอกจากนี้ 
ผลสํารวจยังพบวา มีหลากหลายกิจกรรมที่คนไทยยังมีความสุมเสี่ยงในการถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล  
จากพฤติกรรมการไมเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ ๓ เดือน การใหวันเดือนปีเกิดที่แทจริงผานสื่อสังคมออนไลนแ 
การทําธุรกรรมทางการเงินผานเว็บไซตแธนาคาร โดยไมสังเกตวาเป็นเว็บไซตแที่แทจริงที่ขึ้นตนดวย https:// 
การเปิดอีเมลแ หรือคลิกลิงกแที่ไมรูจัก และการอัปโหลดรูปถาย/วิดีโอทันทีหลังถายผานสื่อสังคมออนไลนแ 
อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาตามชวงอายุ พบวา 

 ๑. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) คือ บุคคลที่เกิดในชวงปี พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๗  
เป็นยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยียังไมทันสมัยมากเทาไรนัก จากผลการสํารวจพบวา กิจกรรมที่คนวัยนี้ 
นิยมทําเป็น ๓ อันดับแรก ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลนแ เชน Facebook, Twitter, Instagram  
รอยละ ๘๑.๑ และการพูดคุย/โทรศัพทแผานทางออนไลนแ เชน Line, Facebook Messenger, Face Time  
รอยละ ๗๕.๑ ตามลําดับ กลุมเบบี้บูมเมอรแ เป็นกลุมที่นากังวลมากที่สุด มักจะมีความสุมเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรมทาง การเงินผานเว็บไซตแธนาคารก็จะละเลยที่จะสังเกตวาเป็นเว็บไซตแที่ขึ้นตนดวย https:// 
หรือไม ถึงรอยละ ๕๕.๙๔ เมื่อสิ้นสุดการใชงานคอมพิวเตอรแสาธารณะ/อุปกรณแเคลื่อนที่ของผูอ่ืน ก็ไมลบ
ประวัติการใชงานรอยละ ๔๖.๙๖ การไมลงชื่อออกจากการใชงานจากเครื่องของผูอ่ืนรอยละ ๒๖.๑๔ 
รวมถึงการที่ไมไดล฿อกหนาจออัตโนมัติรอยละ ๒๙.๗๑ 

 ๒. กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X)  คือบุคคลที่เกิดในชวงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๓ 
เป็นยุคที่มีการ พัฒนาไอทีใหมีความทันสมัยมากขึ้นกวากลุม Baby Boomer จากผลการสํารวจพบวา 
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กิจกรรมที่คนวัยนี้นิยมทําเป็น ๓ อันดับแรก ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลนแ เชน Facebook, Twitter, 
Instagram รอยละ ๙๑.๒ รองลงมา คือ การรับ-สงอีเมล รอยละ ๘๖.๕ และการพูดคุย/โทรศัพทแผานทาง
ออนไลนแ เชน Line, Facebook Messenger, Face Time รอยละ ๗๕.๙ ตามลําดับกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซแ 
เป็นชวงอายุเดียวที่มีการใชงานอินเทอรแเน็ตอยางคอนขางระมัดระวังมากกวาเจเนอเรชั่นอ่ืนๆ 

 ๓. กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือบุคคลที่เกิดในชวงปี พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๓  
เป็นกลุมคนที่ เติบโตมาพรอมกับคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการสํารวจ
พบวา กิจกรรมที่คนวัยนี้นิยมทําเป็น ๓ อันดับแรก ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลนแ เชน Facebook, 
Twitter, Instagram รอยละ ๙๖.๗  รองลงมา คือ การรับ-สงอีเมล รอยละ ๗๖.๐ และการพูดคุย/
โทรศัพทแผานทางออนไลนแ เชน Line, Facebook Messenger, Face Time รอยละ ๗๔.๐ ตามลําดับ 
กลุมเจเนอเรชั่นวายมักจะชอบทํากิจกรรมเสี่ยงผานสื่อสังคมออนไลนแ โดยตั้งคาเป็นสาธารณะ เชน  
การอัปโหลดรูปถาย/วิดีโอทันทีหลังถาย รอยละ ๓๗.๙๐ รวมทั้งการอัพโหลดภาพ ตั๋วเครื่องบิน (Boarding 
pass) กอนการเดินทาง รอยละ ๓๓.๗๗  และการแชรแตําแหนง (Location) แบบ Real time รอยละ 
๑๓.๕๗  ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ถือเป็นการสรางความไมปลอดภัยใหกับเจาของขอมูล ดังนั้นจึงควรตั้งคา
ดังกลาวเป็นสวนตัว เปิดใหเฉพาะเพ่ือน หรือญาติพ่ีนอง หรือคนท่ีไวใจไดเทานั้น 

 ๔. กลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) คือบุคคลที่เกิดตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นตนไป  
และเป็นเจนเนอเรชั่นที่เกิดมาพรอมเทคโนโลยีแลว จากผลการสํารวจพบวา กิจกรรมที่คนวัยนี้นิยมทําเป็น 
๓ อันดับแรก ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลนแ เชน Facebook, Twitter, Instagram รอยละ ๙๒.๕ 
รองลงมา คือ การคนหาขอมูลประกอบการทํางานและการเรียน รอยละ ๗๖ .๑ และการพูดคุย 
และโทรศัพทแผานทางออนไลนแ เชน Line, Facebook Messenger, Face Time รอยละ ๗๑.๖ ตามลําดับ 
กลุมเจเนอเรชั่นซีมักจะมีความสุมเสี่ยงในเรื่องของการใหวันเดือนปีเกิดที่แทจริงผานสื่อสังคมออนไลนแ  
รอยละ ๕๕.๙๗ การไมเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ ๓ เดือน รอยละ ๕๓.๗๓ หรือเปิดอีเมล/คลิกลิงกแที่ไมรูจัก  
รอยละ ๕๑.๔๙ รวมทั้งเมื่อใชงานคอมพิวเตอรแสาธารณะ/อุปกรณแเคลื่อนที่ของผูอ่ืนมักตั้งคาใหอุปกรณแ
ดังกลาวจดจํารหัสผาน เพื่อจะไดไมตองพิมพแใหมทุกครั้ง รอยละ ๒๘.๓๖ และคลิกลิงกแของธนาคารที่ไดจาก
แหลงอื่นที่ไมใชเว็บไซตแของธนาคารโดยตรง รอยละ ๑๖.๔๒  

 การใชสื่อโซเชียลมีเดียมีประโยชนแในหลายมิติ ไมวาจะเป็นการนําไปใชเพ่ือประโยชนแทางวิชาการ   
การสรางเครือขายทางสังคมเพ่ือการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความบันเทิง  และ
นันทนาการ และในขณะเดียวกันสื่อโซเชียลมีเดียก็มีโทษเชนกัน ถาใชอยางไมเหมาะสม หรือนําไปใชในทาง
ที่ผิด การรูเทาไมถึงการณแ การขาดความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ที่จะมีการเปิดเผยขอมูลสวนตัวมากกวาผูใหญ ซึ่งจะทําให ตกเป็นเหยื่อของผูไมประสงคแดีไดงาย 
โดยเฉพาะการแบงปันขอมูล (Share) หรือการกดเพ่ือแสดงความถูกใจ (Like) ดวยความรวดเร็ว  
ขาดการไตรตรอง จนเกิดความเสียหาย เนื่องจากขอมูลที่เผยแพรบางครั้งเป็นการเผยแพรที่ไมเหมาะสม 
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เนื่องจากขอมูลมีทั้งที่เป็นเท็จ หรือเป็นขอมูลที่ละเมิดสิทธิผูอ่ืน การลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยแ 
รวมทั้งขอมูลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมตอศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ หลากหลายประเด็น  
(วิมลพรรณ อาภาเวท  สาวิตรี ชีวะสาธนแ และชาญ เดชอัศวนง, ๒๕๕๔) 

 ๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อโซเชียลมีเดีย  

 การใชสื่อโซเชียลมีเดียของบุคคล และการนําเสนอขาวผานสื่อโซเชียลมีเดีย  อาจกอใหเกิด 
ผลกระทบที่สื่อตั้งเปูาหมาย  (Intended  Consequence)  หรือไมไดตั้งใจ (Unintended Consequence)  
ซ่ึง อุบลรัตนแ ศิริยุศักดิ์  (๒๕๔๗) ไดสรุปถึงผลกระทบใน ๔ ระดับ กลาวคือ  

  ๑. ระดับปัจเจกบุคคล ผลกระทบที่เกิด กับปัจเจกบุคคลไดแก ดานความนึกคิด เชน ความรู  
และความคิดเห็น ดานความรูสึก เชน ทัศนคติ ซึ่งหมายถึงความรูสึกชอบไมชอบสิ่งหนึ่ง  และดานพฤติกรม เชน 
การที่เด็กและ เยาวชนรับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป จนทําใหขาดการติดตอสื่อสารกับบุคคลและ 
โลกภายนอกและอาจนําไปสูการถูกสื่อครอบงําโดยงาย เป็นตน 

๒. ระดับกลุมหรือองคแกร เชน ดนตรี และรายการบันเทิงตางๆ มีอิทธิพลตอการสรางวัฒนธรรม
ยอยของกลุมเด็กและวัยรุน หรือการโฆษณาโทรศัพทแมือถือ ทําใหคนรุน ใหมในวัยทํางานติดโทรศัพทแ และ 
นิยมสื่อสาร กันดวยภาษาภาพสัมผัสกับถอยคําสั้นๆ เป็นตน 

๓. ระดับสถาบันสังคม เชน การเสนอขาวในเชิงลบเกี่ยวกับพระสงฆแบอยๆ ทําให สถาบันศาสนา
ไดรับผลกระทบจนอาจนําไปสูการปฏิรูปสถาบันสงฆแ  เป็นตน 

๔. ระดับสังคมวัฒนธรรม เชน การจัดงานประกวดนางงาม และการเสนอเป็นขาวใหญ  
อยางตอเนื่อง เป็นการตอกย้ําคานิยม เกี่ยวกับผูหญิงในเรื่องความสวยงามภายนอก ผูหญิงเป็นสินคาทางเพศ 
เทากับเป็นการสนับสนุนใหธํารงสภาพสังคมชายเป็นใหญ คานิยมการมีภรรยานอย การใชความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นตน  

อีกทั้งยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทั้ง ๔ ระดับ วาผลกระทบที่เกิดอาจกระทบตอเนื่องจาก
ระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่งดวยเสมอ เนื่องจากผลในระดับยอยจะมีการสะสมไปสูผลในระดับใหญ และวงกวาง
เมื่อระยะเวลาผานไปนานๆ เชน การเสนอขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอรแรัปชั่นในวงราชการบอยๆ สังคมจะ
สะสมความรูเกี่ยวกับกระบวนการคอรแรัปชั่น และนาไปสูการตรวจสอบหนวยราชการมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุน 
กระบวนการปฏิรูปการเมือง เป็นตน ซึ่งจะเห็นไดวาสื่อโซเชียลมีเดียกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่พึงประสงคแ
และไมพึงประสงคแ ตั้งแตระดับปัจเจกชนไปจนถึงระดับองคแกร สังคม และวัฒนธรรม โดยหนึ่งในกลุมบุคคลที่
ไดรับผลกระทบจากการใชสื่อโซเชียลมีเดียที่สําคัญก็คือ เยาวชน เพราะเยาวชนเป็นกลุมที่มีความเสี่ยง เพราะ 
ยังขาดประสบการณแในการคิดวิเคราะหแแยกแยะ อันเป็นเหตุใหเกิดการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางขาดการรูเทาทัน 
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสามารถอธิบายไดเป็นดานตางๆ ดังนี้  
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๑. ผลกระทบดานรางกาย พบวา การติดสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานทําใหเกิดอาการปวด
ศีรษะ ปวดหลัง ปวดขอ ปวดทอง เจ็บหนาอก ออนเพลีย โรคความดัน อาการลมชัก ปัญหาสายตา เป็นตน 
นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสมองสวนหนา ทําใหมีขนาดเล็ก และมีการเชื่อมโยงของเซลลแประสาทสมอง
สวนหนาลดลง  

 ๒. ผลกระทบดานจิตใจและอารมณแ สงผลใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในลักษณะ
เดียวกับการเลนเกมออนไลนแได รวมทั้งความคิด อารมณแและพฤติกรรมกาวราวรุนแรง เนื่องจากเด็กและ
เยาวชนยังไมสามารถแยกแยะสถานการณแจริงกับจินตนาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได รวมทั้งการขาดทักษะ  
การเรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

๓. ผลกระทบในครอบครัว พบวา ครอบครัวขาดความอบอุน สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง 
เกิดความไมเขาใจและความขัดแยงในครอบครัว 

๔. ผลกระทบดานสังคม กอใหเกิดการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน
ตกเป็นเหยื่อในการถูกลอลวงจากการใชสื่อโซเชียลมีเดียที่ไมเหมะสม 

 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับข่าว 

 ๒.๑ ความหมายของข่าว   

 นักวิชาการสื่อสารมวลชนทั้งตางประเทศและในประเทศ ไดใหความหมายของคําวาขาวไว
หลายประการ ดังที่ Mencher (๑๙๗๗) กลาวถึงความหมายของขาวที่มีการผสมผสานระหวางขอมูล
ขาวสาร ความบันเทิง และบริการสาธารณะ ขาวอาจหมายถึง เรื่องราวบางอยางที่มีความนาสนใจตอ 
คนกลุมใหญ ซึ่งเป็นเหตุการณแที่ไมเคยทราบมากอน สามารถนําไปพูดคุยกันไดโดยไมกระทบกระเทือน
รสนิยมอันดีงามหรือทําใหความรู ส ึกที ่ดีของสังคมตกต่ําลงและเหนือสิ ่งอื่นใดทั้งหมดตองไมทําให
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในขอเท็จจริงของขาว หรือความเชื่อมั่นตอความโปรงใส และความนาไววางใจ
ของสื่อ สอดคลองกับ ฉอาน วุทฒิกรรมรักษา (๒๕๓๖) ใหความหมายวา ขาวคือ รายงานขอเท็จจริงหรือ
เหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับตางๆ ซึ่งมีความสําคัญ (Significance) 
และเป็นที่นาสนใจ (Interest) อันมีผลกระทบตอคนหมูมากในชุมชนหรือสังคม และสอดคลองกับ  
มาลี บุญศิริพันธแ (๒๕๒๕) ที่กลาวถึงขาววาเป็นรายงานเหตุการณแหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไดมีการรายงานให
ผูรับสารทราบสาระสําคัญของขาว และตองเป็นประเด็นที่มีความสําคัญและนาสนใจพอที่ประชาชนควร
หรือตองรับรูเหตุการณแหรือเรื่องราวนั้นตามหลักการประเมินคุณคาของขาว ในขณะที่ พิศิษฐแ  ชวาลาธวัช  
และคนอื่น ๆ (๒๕๔๙) อธิบายวา ขาวคือความจริงที่สมบูรณแ เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณแที่เกิดขึ้นจากอดีต
สูปัจจุบันอยางมีความสัมพันธแตอเนื่อง รวมถึงขอคิดเห็นดวย และเนื้อขาวตองเป็นขอเท็จจริงที่ยืนยันได และ
จะตองอธิบายที่มาอันเป็นไปของขอเท็จจริงเหลานั้นอยางลึกซึ้ง มีลักษณะที่มีความหมายชัดเจนรอบดาน 
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 ๒.๒ ประเภทของข่าว  

 ขาวที่ปรากฏตามสื่อมวลชนมีมากมายหลายประเภท เพ่ือการที่จะศึกษาขาวไดรอบดาน ซึ่งมี 
การจําแนกประเภทของขาวดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (ม.ป.ป.) ไดมีการจําแนกแบงประเภทรายการวิทยุโทรทศันแโดยได
จําแนกประเทภรายการวิทยุโทรทัศนแไดตามบทบาทและหนาที่ของวิทยุโทรทัศนแตามลักษณะกลุมผูชม และ
ตามสาขาวิชาชีพ 

 ๑) ประเภทรายการจําแนกตามบทบาทและหนาที่ของวิทยุโทรทัศนแ มี ๕ ประเภท คือ (๑) รายการ
ขาวสาร (๒) รายการการศึกษา (๓) รายการโนมนาวและจูงใจ (๔) รายการบันเทิง และ (๕) รายการโฆษณา
และประชาสัมพันธแ 

  ๑.๑) รายการขาวสาร เป็นรายการที่เสนอเหตุการณแอยางตรงไปตรงมาตามที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให
ผูชมไดทราบขาวคราว ความเคลื่อนไหวตางๆ ขาวสารที่เสนอมีทั้งที่เป็นขาวสดที่เพ่ิงเกิดขึ้น หรือขาวที่เคย
เสนอไปแลว 

  ๑.๒) รายการการศึกษา เป็นรายการที่มุงใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชนรายการสารคดี
เที่ยวเมืองไทย รายการกระจกหกดาน เป็นตน และรายการเพ่ือการสอนเนื้อหาสาระที่เป็นสวนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษา เชน รายการเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายการเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นตน 

  ๑.๓) รายการโนมนาวและจูงใจ เป็นรายการที่มุงเปลี่ยนแปลงทศันคติและคานิยมของผูชมให
เห็นดวยใหคลอยตาม หรือใหรูสึกชอบ หรือไมชอบ มักจะอยูในรูปของการอภิปรายใหเห็นขอดีหรือขอเสียของ
เรื่องนั้น เป็นตน 

  ๑.๔) รายการบันเทิง เป็นรายการที่มุงใหเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน อาจเป็นรายการ
บันเทิงที่มีสาระสูง หรือเป็นรายการบันเทิงที่มีสาระไมมาก 

  ๑.๕) รายการโฆษณาและประชาสัมพันธแ เป็นรายการที่มีจุดมุงหมายที่จะใหผูชมคลอยตามชอบ
ในผลิตภัณฑแและบริการที่โฆษณา และมุงสรางความเขาใจความนิยมใหเกิดขึ้นระหวางผชูมและหนวยงาน 
ที่ขายผลิตภัณฑและใหบริการ 

 ๒) ประเภทรายการจําแนกตามลักษณะกลุมผูชม การแบงประเภทตามลักษณะกลุมผูชมอาจแบง
ประเภทออกเป็น รายการเด็ก รายการวัยรุน รายการแมบาน รายการอาชีพ เป็นตน 

 ๓) ประเภทรายการจําแนกตามสาขาวิชาชีพ การแบงประเภทตามสาขาวิชาชีพหรือตามเนื้อหา 
เป็นหลัก ไดแก รายการเพ่ือเกษตรกร รายการเพ่ือนกัธุรกิจ เป็นตน 
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 วันวิสาขแ จตุรวรรณ (๒๕๕๖) ไดวางหลักเกณฑแในการแบงประเภทขาวตางๆ ไดดังนี้ 

  ๒.๒.๑ การแบ่งตามระดับของข่าว สามารถแบงไดเป็น ๒ ประเภท ประกอบดวย ๑) ข่าวหนัก 
(Hard News) หมายถึง ขาวที่มักจะมีความซับซอนยากตอการทําความเขาใจ ซึ่งขาวประเภทนี้เป็น
ขาวที่ใหสาระ ความรู ใหประโยชนแแกสังคม ผูที่อานขาวประเภทนี้ตองมีความสนใจ ตองอาศัยความรู 
และตองมีภูมิหลังของเรื่องนั้น จึงจะสามารถเขาใจได เชน ขาวการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจหรือขาวที่เป็น
เรื่องโครงการ นโยบายของรัฐหรือธุรกิจเอกชนขนาดใหญ  ที่มีผลกระทบตอประชาชน ขาวการศึกษา  
ขาวตางประเทศ เป็นตน ๒) ข่าวเบา (Soft News) หมายถึง ขาวที่เป็นเหตุการณแหรือเรื่องราวที่เนนให
เกิดความบันเทิงสบายใจ มากกวาการอานแลวตองนําไปขบคิดตออยางเชนขาวหนัก เป็นขาวที่คนทั่วไปให
ความสนใจ เพราะเป็นขาวที่เขาใจงายและมักเนนใหเกิดอารมณแคลอยตาม มากกวาการใหความรูหรือ
การศึกษา ขาวประเภทนี้ไดแก ขาวอาชญากรรม ขาวสังคม ขาวบันเทิง ขาวตลกขบขัน เป็นตน 

  ๒.๒.๒ การแบ่งตามระดับความรู้สึกตอบสนองของผู้อ่าน สามารถแบงไดเป็น ๒ ประเภท 
คือ ๑) ข่าวที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที (Immediate Reward News) หมายถึง ขาวที่ทําให
ผูอานเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทันทีหลังจากการอาน และเป็นข าวที่ผูอานสามารถเขาใจไดงายโดย 
ไมจําเป็นตองใชความรู ความคิดมาก ไมจําเป็นตองมีภูมิหลังของขาวก็ได ไดแก ขาวอาชญากรรม  
ขาวอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ขาวบันเทิง ขาวสังคม กีฬา เป็นตน ความรูสึกตอบสนองดังกลาวจะเกิดขึ้น 
เพียงระยะเวลาอันสั้น ไมชาก็หายไป ขาวประเภทนี้อาจเทียบไดกับขาวเบา (Soft News) ตามการแบง
ระดับของขาว ๒) ข่าวที่ผู้รับสารมีอารมณ์ตอบสนองช้า (Delayed Reward News) หมายถึง ขาว 
ที่ผูอานตองใชความรู ความคิด เพ่ือทําความเขาใจกับเรื่องราวที่ปรากฏในขาว ทําผูอานเกิดการตอบสนอง
ทางความรูสึกชาไดแก ขาวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ปัญหาสาธารณะ เป็นตน อยางไรก็ดี  
ขาวประเภทนี้จะเป็นขาวที่ใหสารประโยชนแ ใหความรู อาจเทียบไดกับขาวหนัก (Hard News)  

  ๒.๒.๓ แบ่งตามวิธีการรวบรวมข่าว สามารถแบงไดเป็น ๒ ประเภท ประกอบดวย ๑) ข่าว 
ที่ต้องสื่อข่าว (Active News) หมายถึง ขาวที่ผูสื่อขาวตองออกไปแสวงหาหรือรวบรวมมาดวยตนเอง  
โดยการสื่อขาวตามสถานที่เกิดเหตุการณแที่เป็นขาวหรือจากบุคคลที่เป็นแหลงขาว บางครั้งอาจเป็นขาว
ประเภทเจาะลึกหรือสืบสวนสอบสวน (Investigative News) ซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถและ
ประสบการณแของผูสื่อขาวเป็นอยางมาก และ ๒) ข่าวท่ีไม่ต้องสื่อข่าว (Passive News) หมายถึง ขาวที่มี
ผูสงมายังผูสื่อขาว กองบรรณาธิการ หรือองคแกรสื่อมวลชน โดยผูสื่อขาวไมตองออกไปแสวงหาหรือ
รวบรวมดวยตนเอง ขาวประเภทนี้ไดแก ขาวแจก (News Release) หรือเอกสารประชาสัมพันธแของ
หนวยงานตางๆ ประกาศ แถลงการณแ ฯลฯ บางครั้งขาวดังกลาวบางชิ้นก็เป็นเบาะแสขาว (News Tip)  
ไดเป็นอยางดี สามารถนํามาปรับปรุงหรือแสวงหาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมจนเป็นขึ้นมาได นอกจากนี้  
ยังไดแกขาวที่องคแกรสื่อมวลชนนั้นๆ บอกรับเป็นสมาชิกจากสํานักขาวทั้งภายในและตางประเทศ เชน 
สํานักขาวไทย และสํานักขาวตางประเทศ เชน รอยเตอรแ เอพี ซีเอ็นเอ็น เอเอฟพี เป็นตน 
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  ๒.๒.๔ แบ่งตามประเภทของเนื้อหาข่าว การจําแนกประเภทของขาวตามเนื้อหาสามารถ
แบงออกไดเป็นหลายประเภท อาทิ ๑) ข่าวอาชญากรรม  เป็นขาวที่เกี่ยวกับการฆาตกรรม การปลนจี้ 
การลักพาเพ่ือเรียกคาไถ การลักลอบคายาเสพติด การปลอมแปลง และการกระทําที่ผิดกฎหมาย เป็นตน 
๒) ข่าวการเมือง เป็นขาวที่สะทอนใหเห็นสภาพการเมือง การปกครอง การบริหารราชการของรัฐบาล โดยอาจ
แสดงถึงความเคลื่อนไหวในทางการเมืองพรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ เป็นตน ๓) ข่าวศาล เป็นขาวเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งสวนใหญมักเป็นคดีที่
ของกับผูมีชื่อเสียง หรือผูมีถานภาพสูงในสังคมหรือเป็นขอพิพาทระหวางนักการเมือง องคแกรธุรกิจ หรือ
ระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน ๔) ข่าวอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ และภัยพิบัติ เป็นการรายงานเหตุการณแที่
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือใหผูอานไดทราบวาอุบัติเหตุหรือภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นจาก
อะไร ใครไดรับอันตรายบาง เพราะอะไรจึงเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัตินั้นๆ มีการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยแสินมากนอยเพียงใด ๕) ข่าวการประชุม  เป็นขาวเกี่ยวกับการประชุมครั้งสําคัญๆ ที่ถือวามีความ
เกี่ยวของและผลกระทบตอสาธารณะ เชน การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสมาชิก ตลอดจนการประชุมขององคแการหรือหนวยงานตางๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนแ
ของประชาชน  ๖) ข่าวปาฐกถาและสุนทรพจน์  เป็นขาวเกี่ยวกับปาฐกถาหรือการพูดในที่ชุมชนของบุคล
สําคัญหรือมชีื่อเสียง เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของผูพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่อยูในความสนใจ
ของประชาชนสวนใหญ ๗) ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลาดหุ้น การเงิน การธนาคาร 
และแรงงาน เป็นขาวที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนสวนใหญในสังคม เชน 
สินคาข้ึนราคา ภาวะเงินเฟูอ ภาวะราคาน้ํามัน สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ภาวการณแซื้อขายสินคาในตลาด 
การข้ึนหรือลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยแ เป็นตน ๘) ข่าวการศึกษา วิจัย  วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นขาวเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา ทั้งในดานการจัดระบบการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน การวิจัย 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ตลอดจนขาวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ๙) ข่าวสังคม เป็นขาว
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุคคลในสังคม หรือกิจกรรมทางสังคม เชน การเลื่อนตําแหนง การจัดงานเลี้ยง 
การแตงงาน งานศพ เป็นตน ๑๐) ข่าวสตรี เป็นขาวเกี่ยวกับกิจกรรมของสตรีและแฟชั่นมุงใหผูชมไดทราบถึง
บทบาทของสตรี ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมของสตรี ๑๑) ข่าวบันเทิง เป็นขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวใน
วงการบันเทิง ภาพยนตรแ  โทรทัศนแ วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนขาวเกี่ยวกับดาราภาพยนตรแ นักแสดง นักรอง 
๑๒) ข่าวกีฬา เป็นขาวเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้งที่เป็นขอมูลกอนการแขงขัน ตลอดจน
รายละเอียดตางๆ หลังจากการแขงขัน อยางไรก็ตาม การแบงประเภทของขาวในลักษณะนี้อาจเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมมากขึ้นตามสภาพสังคมหรือกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ในปัจจุบันจะเห็นไดวามี  
ขาวทางดานไอที ยานยนตแ ฯลฯ เขามาใหเห็นมากข้ึน 

  ๒.๒.๕ การแบ่งประเภทของข่าวตามพื้นที่  หากแบงประเภทขาวตามพ้ืนที่ที่ขาวเกิดขึ้น 
สามารถแบงออกไดเป็น ๑) ข่าวในประเทศ หมายถึง ขาวที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ทุกภูมิภาคและ 
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ทุกจังหวัด หรือกลาวไดวาเป็นขาวที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ขาวในประเทศสามารถแบงออก
ตามพื้นที่ไดเป็น ๒ สวน คือขาวสวนกลางและขาวสวนภูมิภาค ๒) ข่าวต่างประเทศ หมายถึงขาว 
ที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลกปกติขาวประเภทนี้เป็นขาวที่อาศัยแหลงขาวจากสํานักขาวตางๆ มากกวาจะ
สงผูสื่อขาวออกไปทําขาวเอง ยกเวนในกรณีที่เป็นเหตุการณแสําคัญๆ เชน การแขงขันกีฬาระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลกซ่ึงไทยสงนักกีฬาไปรวมแขงขันดวย 

  ๒.๒.๖ การแบ่งประเภทของข่าวตามประเด็นข่าว สามารถแบงออกไดเป็น ๑) ประเด็นข่าว
ตามเหตุการณ์ คือแงมุมที่เกิดจากการเลือกสรรของผูสื่อขาวที่พิจารณา จากสถานการณแ เหตุการณแ หรือ
การแถลงขาวที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น โดยผูสื่อขาวตองตรวจสอบ หรือพิจารณาอยางรอบดานจาก
เหตุการณแ ขอมูล หลักฐาน ตลอดจนการสัมภาษณแบุคคลที่เกี่ยวของ ในเรื่องนั้นๆ แลวพิจารณาตามหลัก
องคแประกอบขาววาเป็นไปตามหลักใดบาง หากเป็นเหตุการณแหรือ สถานการณแที่เกิดขึ้นมากอนหนานี้ 
ประเด็นขาวมักมุงเนนไปที่ความคืบหนาของเหตุการณแ โดยผูสื่อขาวพิจารณาความคืบหนาของเหตุการณแ
เป็นอยางไร และในความคืบหนานั้นๆ เขาหลัก องคแประกอบหรือไม หากมีลักษณะเขากับองคแประกอบขาว
ที่สําคัญมีคุณคาเพียงพอในการรายงาน ๒) ประเด็นข่าวจากสมมติฐาน คือแงมุมที่ผูสื่อขาวตั้งขึ้น 
จากสมมติฐานของตนเอง หรือตั้งขึ้นจากกองบรรณาธิการ หรือผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น 
เป็นแงมุมที่ตางไป จากการรับรูหรือการรายงานขาวโดยทั่วๆ ไป สวนมากประเด็นขาวในดานนี้มักเกี่ยวของ
กับปัจจัยที่ทําใหสถานการณแตางๆ  เกิดขึ้น หรือผลกระทบที่จะติดตามมาจากเหตุการณแ หรือนโยบายตางๆ 
ในเรื่องนั้น เป็นการคาดคะเนเพ่ือนําไปสูการคนหาขอมูลหลักฐาน หรือการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม 
ในแงมุมตางๆ มากกวา การรายงานขาวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเทานั้น ๓) ประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป  
คือแงมุมที่ผูสื่อขาวสังเกตพบจากเหตุการณแปกติ ทั่วๆ ไป ที่เกิดขึ้นและดํารงอยูเป็นประจําในสังคมหนึ่ง  
คนที่ใกลชิดเหตุการณแนั้นอาจมองไมเห็นเหตุการณแนั้น เพราะคิดวาเป็นเรื ่องปกติเห็นประจําทุกวัน  
เชน ผูสื่อขาวสังเกตวาพอคาแมคาในตลาดสดดูรายงานหุนจากโทรทัศนแตลอดเวลา และทราบภายหลัง
วาเป็นการเลนการพนันโดยอาศัย เลขทายสองตัวจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแที่ปิดตลาดในชวงกลางวัน 
และเย็น ซึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดา ในความคิดในสังคมนั้นๆ แตเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผูสื่อขาวไดประเด็น
ขาวแลวนําเสนอเหตุการณแที่คนทัว่ไปมองเห็นปกติเป็นขาว เป็นตน 

 สําหรับการวิเคราะหแขอมูล คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหแเนื้อหารายการขาวทั้งหมด  
ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอในรายการ
ประเภทขาวสาร โดยจําแนกตามประเภทขาว ไดแก (๑) ขาวการเมือง (๒) ขาวเศรษฐกิจ (๓) ขาวสังคม  
(๔) ขาวอุบัติเหตุ (๕) ขาวอาชญากรรม (๖) ขาวบันเทิง และ (๗) ขาวกีฬา 
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 ๒.๓ รูปแบบรายการข่าว  

 รายการประเภทขาวสารและสาระเป็นชนิดรายการที่สรางกําไรใหแกผูประกอบการชองรายการ
ไดไมมากนัก แตอยางไรก็ดี ผูประกอบการชองรายการก็ยังใหความสําคัญตอการนําเสนอรายการประเภท
ขาวสารและสาระดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ ผูประกอบการบางราย เชน  ผูประกอบการ 
ชองรายการสาธารณะมีความจําเป็นที่ตองนําเสนอรายการขาวในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอตกลงดานการใหบริการสาธารณะ(Public Service Obligation) นอกจากนี้ ก็ยังมีผูประกอบการชอง
รายการบางรายที่เล็งเห็นวาการนําเสนอรายการขาวสารที่ดีและนาสนใจนั้น จะทําใหชองรายการของตน
เป็นชองรายการประเภท “One Stop Destination”ที่สามารถนําเสนอรายการทุกประเภททั้งขาวสารและ
ความบันเทิงไดอยางรอบดาน ซึ่งจะดึงดูดผูชมใหรับชมชองรายการของตนไดทุกชวงเวลา (Boston 
Consulting Group, ๒๐๑๖) ทั้งนี้รายการประเภทขาวสารและสาระมีรูปแบบที่หลากหลายและ 
มีนักวิชาการจําแนกรูปแบบรายการขาวดังนี้ 

 Garry Whannel (Garry Whannel, ๑๙๙๒) กลาวไวในหนังสือ Field in Vision : television 
sport and cultural transformation เกี่ยวกับลักษณะรายการโทรทัศนแ ซึ่งแบงออกได เป็น ๓ ประเภท
หลักคือ  

 ๑) รายการโทรทัศนแประเภทขาว (Journalism) อันไดแก รายการขาวเหตุการณแประจําวัน  
สารคดี ซึ่งรายการประเภทนี้มีลักษณะสะทอนแนวคิดทางวิชาชีพเป็นสําคัญ นั่นคือ ถือหลักความยุติธรรม 
ความเปน็กลาง จริงจังหนักแนน และอาศัยอางอิงตอผูมีอํานาจหนาที ่ 

 ๒) รายการโทรทัศนแประเภทบันเทิง (Light Entertainment) อันมีหลักการของการเป็นโทรทัศนแ
ที่ดี (Good Television) นั่นคือมีการเตรียมการที่ดี มีมาตรฐานทางวิชาชีพ อาศัยมาตรฐานทางเทคนิค
ระดับสูง มีการนําเสนออยางมีชีวิตชีวา สรางความตื่นเตนเราใจดวยลักษณะของบุคคล และดารา และ
ดึงดูดผูชมไดแทบทุกกลุม รวมทั้งมีคานิยมของธุรกิจบันเทิง นั่นคือมีการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลว
ตามเกณฑแของธุรกิจบันเทิง  

 ๓) รายการโทรทัศนแประเภทละคร (Drama) เป็นรายการที่ยึดแบบแผนของการละคร  
และการเลาเรื่อง ซึ่งแมวาจะมีความแตกตางดานศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรมอยูคอนขางมาก ระหวางละคร 
แบบเชคสเปียรแ ไปจนถึงละครประเภทตลกโดยการสร างสถานการณแ (Situation Comedy)  
แตความสําเร็จของละครแตละเรื่องก็ตองขึน้อยูกับการดึงดูดผูชมดวยการเลาเรื่อง 

 รายการขาวไดถูกจัดอยูเป็นหมวดหมูอยางมีระเบียบเป็นชวง (Segment) ในรายการอยาง
เหมาะสม ประกอบด วย ข าวภายในประเทศ ข าวต างประเทศ รายงานสภาพดินฟูาอากาศ 
และสิ่งแวดลอม ขาวกฬีา  
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 ขาวภายในประเทศเป็นเหตุการณแที่ เกิดขึ้นประจําวันภายในประเทศที่เป็นสิ่งที่นาสนใจ 
และเป็นประโยชนแดานขาวสารสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของผูชมเหตุการณแเหลานั้น ทั้งนี้อาจจะ
เกิดขึ้นในวันนี้ หรือไดเกิดขึ้นเมื่อวานซืน และแมกระทั้งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาหแ เดือน และปีที่แลว ตอเนื่องมา
จนเหตุการณแนั้นเกิดความนาสนใจในวันนี้ เหตุการณแที่เป็นขาวนั้นอาจจะเป็นเหตุการณแที่เกี่ยวของกับ
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐในสาขาตางๆ เกี่ยวของกับเอกชน และหนวยงานของเอกชน เกี่ยวของกับ
บุคคลและประชาชน เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร ตลอดจนศาสนา ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมและประเพณีภายในประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็ นหมวดหมูยอยลงได อีก เป็น  
“ขาวระดับชาติหรือขาวจากสวนกลาง (National news)” และ “ขาวสวนทองถิ่น (Local news)”  

 ขาวตางประเทศ มีลักษณะโครงสรางเหมือนกับขาวภายในประเทศ แตเป็นเหตุการณแที่เกิดขึ้นใน
ตางประเทศ เป็นที่สนใจโดยทั่วไปในสังคมโลก ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับเหตุการณแภายในประเทศหรือ 
ไมก็ตาม ขาวในประเทศและขาวตางประเทศมักถูกจัดหมวดหมูไวในชวงเวลาของรายการที่แตกตางกัน  
ไมนําเสนอคละเคลากัน  

 สําหรับการรายงานสภาพดินฟูาอากาศและสิ่งแวดลอมนั้น เนื่องจากการดํารงชีพของมนุษยแ 
ในสังคมแตละวันนั้น สวนมากขึ้นอยูกับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งในบางประเทศ
ที่มีอากาศปรวนแปรบอยๆ การพยากรณแอากาศทําใหมนุษยแสามารถคาดการณแอนาคตของสภาพดินฟูา
อากาศประจําวันได ซึ่งมีผลอยางยิ่งตอการประกอบภารกิจประจําวัน เมื่อเป็นเชนนี้ ผูจัดรายการขาว
ทั้งหลายตางก็เห็นพองตองกันถึงความสําคัญของการรายงานสภาพดินฟูาอากาศตอชีวิตมนุษยแในสังคม  
จึงไดประยุกตแการรายงานดังกลาวในรูปแบบตางๆ กันเพ่ือนําเสนอใหผูมทั้งหลายไดทราบ เป็นการบอก
กลาว เตือนใหเตรียมตัว และในบางกรณีถึงกับหามการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้นก็มี การรายงานสภาพดินฟูา
อากาศนี้มักจะอยูในชวงทายของรายการขาว มีความยาวประมาณ ๓ – ๕ นาที เป็นสวนใหญ เชนเดียวกัน
กับการรายงานสภาพดินฟูาอากาศ ขาวกีฬา ซึ่งมักจะอยูในชวงทายของรายการขาว มีความยาวประมาณ 
๓ – ๕ นาที อาจจะอยูกอนหรือหลังการรายงานขาวสภาพดินฟูาอากาศก็ได และสวนมากทั้งสองชวงนี้ 
จะอยูตอจากชวงขาวภายในประเทศ และขาวตางประเทศ   

 ขาวกีฬามักจะเป็นการสรุปสภาพการแขงขัน และรายงานผลการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นประจําวัน ซึ่งหากเป็นการแขงขันนัดสําคัญของระดับประเทศระดับโลกก็อาจจะจัดชั้นขาวกีฬา 
ที่สําคัญๆ นั้นอยูในหมวดหมูของขาวภายในประเทศและ/หรือขาวตางประเทศก็ได นอกจากชวงขาวกีฬา
จะเป็นการสรุปและรายงานผลของการกีฬาแลว ในชวงนี้อาจจะมีการแจงใหทราบวามีการแขงขันกีฬา
อะไรบางที่นาสนใจประจําวัน ตลอดจนการรายงานความเคลื่อนไหวประจําวันของวงการกีฬาใหประชาชน
ผูชมที่สนใจในวงการกีฬาไดทราบอีกดวย เหตุที่นักจัดรายการขาวทั้งหลายนําเอาการรายงานเหตุการณแ
ทางการกีฬามาเสนอในรายการขาวก็เพราะวาการกีฬานั้นเป็นประโยชนแตอชีวิตและสุขภาพของมนุษยแ 
ปรัชญาทางสังคมของแตละประเทศมุงมั่นที่จะใชการกีฬา เป็นสิ่งประสานความสัมพันธแทางสังคม ดังนั้น
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การกีฬาจึงเกีย่วของกับชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคมเป็นจํานวนมาก และเมื่อเป็นเชนนั้น การรายงาน
เหตุการณแความเคลื่อนไหวของวงการกีฬา ผนวกเขากับขาวสารชิ้นอ่ืนๆ ในหมวดหมูที่ตางกัน จะเกิดความ
หลากหลายในเนื้อหาสาระทําใหรายงานขาวที่นาสนใจในการรับชมมากยิ่งขึ้น 

 รูปแบบที่ เห็นได แนนอนชัดเจนอีกประการหนึ่ งของรายการข าว  คือภาษาของข าว 
จะตองมีลักษณะเป็นทางการ ไมวาผูอานขาวจะมีลักษณะเป็นกันเองอยางไรก็จะล้ําเสนไมไดแนนอนวา
ภาษาที่เป็นทางการเกี่ยวของกับ Connotative Meaning ในเรื่องของความนาเชื่อถือ ความมีสาระ 
ความเป็นจริงเป็นจังของขาว สไตลแของภาษาขาวก็จะตองเป็นลักษณะสั่งการ (Directive) ไมใชการเสวนา 
(Dialogue) เพราะฉะนั้นเครื่องหมายปิดทายประโยคของขาวจะตองเป็นฟูลสตอป (Full Stop)  
ไมใชเครื่องหมายคําถาม รวมทั้งน้ําเสียงที่อานขาวก็ตองมีรหัสที่แนนอน เสียงที่แผวเบาไรอํานาจจะนําไป
อานขาวไมไดเลย องคแประกอบยอยๆ เหลานี้จะตองประกอบตัวกันข้ึนเป็นโครงสรางเพ่ือใหสวนรวมทั้งหมด
มองดูเปน็ “ขาว” (สมศักดิ์ เตชะเศรษฐณะ, ๒๕๓๓) 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
หรือ กสทช. ไดมีการประกาศ “หลักเกณฑแการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศนแ (ฉบับที่ ๔)” ซึ่งภายใตประกาศฉบับดังกลาวไดใหความหมายของรายการขาวสาร  
วาเป็นรายการที่มีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณแปัจจุบัน  หรือเหตุการณแ 
ที่เป็นขอเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาธารณะ และเป็นประโยชนแตอสาธารณะ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบรายการขาว 
เลาขาว และวิเคราะหแขาว รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่มีความคิดเห็นโตแยงกันในสังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และในระดับทองถิ่น และ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งไมรวมเนื้อหาที่เป็นเรื่องบันเทิง ทั้งนี้รายการขาวสารมี
หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถแบงออกเป็น ๔ ประเภท ไดแก 

๑. รายการข่าว ไดแก รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณแปัจจุบัน โดยมุงใหเห็น
องคแประกอบในเชิงขอเท็จจริงของเหตุการณแในแงของใคร ทําอะไร หรือเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อใด อยางไร 
และผลกระทบของเหตุการณแดังกลาวโดยอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมดานวารสารศาสตรแ 

๒. รายการเล่าข่าว ไดแก รายการที่นําเนื้อหาขาวมาเลาใหผูรับชม หรือผูรับฟังเขาใจไดงายขึ้น 
โดยยึดโยงกับขอเท็จจริงของเหตุการณแที่เป็นขาว ซึ่งจะตองปราศจากอคติหรือความคิดเห็นสวนตัว
ของผูดําเนินรายการ ทั้งนี้ โดยใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมดานวารสารศาสตรแ 

๓. รายการวิเคราะห์ข่าว ไดแก รายการที่นําเสนอขาวดวยการเจาะลึกขอมูล การตรวจสอบ
ถึงท่ีมา องคแประกอบของปัญหา หรือปรากฏการณแที่เป็นขาวอยางรอบดานและลุมลึก เพ่ือเป็นฐานสําหรับ
ความเขาใจและการอภิปรายอยางมีเหตุมีผลในประเด็นขาวดังกลาว โดยใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม 
ดานวารสารศาสตรแ 
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๔. รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน  ไดแก รายการที่มีการนําเสนอขาว 
หรือเหตุการณแปัจจุบันผานการสนทนาระหวางผูดําเนินรายการ  และผูที่เป็นแขกรับเชิญในรายการ  
ซึ่งตองเป็นผูที่มีความรู ประสบการณแ หรือมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณแหรือปัญหาดังกลาว  
ทั้งนี้ เพ่ือวิเคราะหแถึงประเด็นปัญหาและแสวงหาทางออกที่เป็นไปได โดยใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม
ดานวารสารศาสตรแ 

สําหรับการวิเคราะหแขอมูล คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหแรูปแบบรายการขาว
ทั้งหมดในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอใน
รายการประเภทขาวสาร โดยจําแนกตามรูปแบบรายการขาว ไดแก (๑) รายการขาว (๒) รายการเลาขาว 
(๓) รายการวิเคราะหแขาว และ (๔) รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน 

 

๓. แนวคิดการประเมินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

 ๓.๑ การประเมินคุณค่าความเป็นข่าว  มีนักวิชาการใหเสนอถึงแนวทางการประเมินคุณคา
ความเป็นขาวไวหลายแนวทาง ดังเชน  สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ (๒๕๔๕) โดยเกณฑแที่ใชในการประเมินคุณคาของ
ขาว มีปัจจัย ๗ ประการที่เป็นตัวชี้วัดคุณคาของขาว ไดแก ๑) ความทันดวนของขาว (Timeliness) 
เหตุการณแที ่เก ิดขึ ้นอยางปัจจุบันทันดวนทําใหขาวไมเกา แตจะมีความใหมสด ไมเพียงแตเป็น
เหตุการณแที่เพิ่งผานพนมาเมื่อเร็วๆนี้ แตเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมถึง ปัจจุบัน  ยิ่งขาวมีความสดมาก
เทาไหร ขาวก็ยิ่งมีคุณคามากขึ้นเทานั้น ๒) ผลกระทบของขาว (Impact or Consequence) ผูสื่อขาวจะ
เรียกเหตุการณแลักษณะนี้วามีนัย (Significance) มีความสําคัญ (Importance) เป็นขอมูลขาวสารที่บุคคล
ทั่วไปสนใจ หรือผูสื่อขาวพิจารณาแลววาบุคคลทั่วไปตองการทราบ เพราะผูรับขาวสารเลือกรับขอมูล
ขาวสารเนื่องจากตองการคําชี้แนะในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเหตุการณแหรือเรื่องราวใดๆ  
จึงมีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของสาธารณชนถือเป็นขาวสําคัญ ๓) ความเดน (Prominence) หรือ
ความเป็นที่รูจัก และมีชื่อเสียงของบุคคล สถานที่ องคแกร สิ่งของ หรือสถานการณแที่อยูในขาว คนทั่วไป 
มักใหความสนใจกับเหตุการณแที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลหรือองคแกรที่มีชื่อเสียง แมวาเรื่องราว /เหตุการณแ
เหลานั้นไมไดมีคุณคา ผลกระทบหรือความสําคัญตอผูอาน ผูชมขาวนั้นเลย แตเป็นเพราะความเดนของบุคคล
หรือสิ่งที่เป็นขาวนั้นเองที่ทําใหมีคุณคาของขาว ๔) ความใกลชิดของขาวที่มีตอผูรับขาว (Proximity) ทั้ง 
ความใกลชิดทางภูมิศาสตรแและความใกลชิดทางใจหรือความรูสึก (Emotionally) เรื่องราวหรือเหตุการณแที่
เกิดขึ้นใกลๆ ตัว มีคุณคาสูงไดพอๆ กับเรื่องราว/เหตุการณแที่ไกลตัว แตมีความรูสึกเกี่ยวของตอผูสงสาร  
๕) ความขัดแยง (Conflict) ระหวางบุคคลหรือองคแกร เป็นเหตุการณแที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธแพ้ืนฐาน
ระหวางมนุษยแ ความขัดแยงทางกายสวนใหญจะมีคุณคาของขาวหรือไดรับความสนใจจากสาธารณชน
มากกวาความขัดแยงทางใจ เพราะเห็นไดชัดเจนกวา ในขณะที่ความขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
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และสังคม จะมีคุณคาทางขาวมาก แตอาจไดรับความสนใจนอยกวาความขัดแยงของบุคคล ๖) ความผิดปกติ 
(Unusualness) ของเหตุการณแ หรือเรื่องราวที่ผิดความคาดหมาย หรือผิดปกติธรรมดาทั่วไป รวมถึ ง 
ความแปลกประหลาด ความมีเงื่อนงํา เชน สัตวแออกลูกมาไมเป็นไปตามธรรมชาติ ตนไมประหลาดออกผลมา
ผิดปกติ เป็นตน ๗) เรื่องราวหรือเหตุการณแที่กําลังอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชน (Currency) 
หรือประเด็นสาธารณะ 

 ในขณะที่ พิศิษฐแ  ชวาลาธวัช และคณะ (๒๕๔๙) ไดเสนอเกณฑแที่ใชในการประเมิน 
คุณคาขาวไว ๑๐ องคแประกอบ ไดแก ๑) ความรวดเร็วฉับพลัน (Immediacy) ความรวดเร็วดังกลาว 
อาจเป็นความรวดเร็วในเชิงเวลาที่เกิดเหตุการณแขึ้น (Time of Occurrence) และความรวดเร็วในเชิง 
การคนพบเหตุการณแ (Time of Disclosure) ๒) ความใกลชิด (Proximity of Nearness) เนื่องจาก 
สวนใหญแลวผูคนมีแนวโนมจะสนใจเหตุการณแที่เกิดขึ้นใกลๆ กับตนเอง หรือเหตุการณแที่เกี่ยวของตนเอง
มากกวาเหตุการณแที่ไมเกี่ยวของหรืออยูหางไกลออกไป ซึ่งเรื่องของความใกลชิดนี้อาจจะเป็นความใกลชิด
ในเชิงกายภาพหรือระยะทาง เชน เหตุการณแที่เกิดขึ้นใกลบานในจังหวัด หรือในประเทศและความใกลชิด
ในเชิงจิตใจ เป็นตน ๓) ความสําคัญหรือความเดน (Prominence) ทั้งที่เป็นเรื่องของบุคคล เชน บุคคล 
มีชื่อเสียง บุคคลสําคัญ หรือความสําคัญของเหตุการณแ เชน เหตุการณแรายแรง เหตุการณแที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอน หรือสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญหรือเป็นสถานที่ที่กําลังอยูในความสนใจ เชน การลอบวางเพลิงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต เป็นตน เนื่องจากในขณะนี้ พ้ืนที่ดังกลาวอยูในความสนใจของคนทั่วไป  
๔) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) เป็นการวัดคาความเป็นขาวโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสาธารณชนวาเกิดผลกระทบในวงกวางมากแคไหน หรือเกิดเฉพาะคนกลุมใด ๕) ความลึกลับซอน
เงื่อน (Mystery) หมายถึง เหตุการณแนั้นมีลักษณะที่ปิดบังซอนเรน หรืออําพรางขอเท็จจริงหรือขอสําคัญ
บางอยางไวหรือไม มีอะไรอยูเบื้องหลังของเหตุการณแ ปมของปัญญาอยูที่ไหน เชน ขาวการฆาตกรรม 
ขาวการทุจริตคอรัปชั่น เป็นตน ๖) ความผิดปกติ (Unusual) เป็นธรรมชาติของมนุษยแที่มักจะใหความสนใจ
กับเรื่องที่ตนเองไมเคยรับรูมากอน หรือเป็นสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นบอยนัก อาจเป็นเหตุการณแที่ผิดปกติทั้งที่เป็น
ปรากฏการณแทางธรรมชาติ หรือทางสังคม ๗) ความขัดแยง (Conflict) เป็นทั้งความขัดแยงในเชิงความคิด 
ผลประโยชนแ หรือความเชื่อตางๆ การจะนําเหตุการณแที่มีความขัดแยงมานําเสนอเป็นขาวตองพิจารณาวา 
เหตุการณแความขัดแยงนั้นจะมีผลกระทบกับสังคมภาพรวมหรือไมและจะนําไปสูปัญหาอะไรขอสังคมดวย 
๘) เรื่องเกี่ยวกับเพศ (Sex) ซึ่งมักจะเป็นเรื่องสวนตัวของผูคน และเป็นเรื่องที่สามารถเราความสนใจ
ของผูรับสารไดดีประเด็นหนึ่ง แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการนําเสนอเรื่องที่มีองคแประกอบทาง
เพศเขาไปเกี่ยวของนั้น จะตองเป็นเรื่องท่ีไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูที่ตกเป็นขาว และควรจะเป็นเรื่องที่
สรรคแสรางประโยชนแใหกับสาธารณชน ๙) อารมณแหรือความสนใจของมนุษยแ (Emotions or Human 
interest) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการเราอารมณแความรูสึกของมนุษยแปุถุชน อาจจะเป็นเรื่องความเศราสะเทือน
ใจ ความประทับใจ หรือความอยากรูอยากเห็น เป็นตน ๑๐) ความกาวหนาหรือการพัฒนา (Progress or 
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Development) เหตุการณแประเภทนี้เป็นเหตุการณแในเชิงสิ่งดีงามและนําไปสูการพัฒนา หรือการสรางแรง
บันดาลใจกับผูคนในสังคม 

 อยางไรก็ตาม ขาวแตละประเด็นไมจําเป็นตองมีองคแประกอบครบทั้งหมดตามที่กลาวมา 
ซึ่งองคแประกอบเหลานี้ เป็นเพียงสวนหนึ่งที่นํามาใช เ พ่ือประเมิน  และใหเหตุผลวาเหตุการณแใด 
ควรจะไดรับการรายงานเป็นขาวหรือไม แตอยางไรก็ตาม ในแงการปฏิบัติงานจริงของผูสื่อขาวนั้น  
อาจไม ไดมี การ ใครครวญว า จะตองมีองคแประกอบอย างละเ อียด  ส วนใหญ ใช ความเคยชิน 
จากที่เคยปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานมากกวา ซึ่งก็เป็นการคิดที่ไดหลอมรวมเอาคุณคาความเป็นขาว  
เขาไปดวยแลวอยางไมรูตัว 

 ๓.๒ คุณภาพของข่าว หมายถึง คุณลักษณะของขาวที่ดี  สามารถพิจารณาไดจากการทํางาน
ของผู สื ่อขาวโดยภาพรวม โดยผู สื ่อขาวจะตองพยายามรายงานความจริง หรือความเป็นจริงของ
เหตุการณแอยางครบถวน โดยการสังเกตเหตุการณแโดยตรงและพยายามใชแหลงขอมูลประเภทบุคคลที่
เป็นทางการมาใหความรู ความเขาใจอยางชัดเจน มีความนาเชื ่อถือ ประกอบกับแหลงขอมูลขาว
ธรรมชาติที่มีความเกี่ยวของสัมพันธแและนาเชื่อถือ โดยพยายามเขียนขาวใหนาสนใจ ทันสมัย เขาใจได
อยางแจมชัดและมีการอางอิงแหลงขาวไดอยางนาติดตามทั้งหมด ซึ่ง สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (๒๕๔๕) ได
เสนอลักษณะของขาวที่มีคุณภาพวาประกอบดวย ๑) ความถูกตองและครบถวน (Accurate) ซึ่งเป็น
ความถูกตองเที่ยงตรงของขาว เป็นขอเท็จจริงที่ ไมมีการบิดเบือน สามารถพิสูจนแได นอกจากนี้  
ยังตองมีความครบถวนของความจริงในทุกๆ แงมุม โดยไมมีการปั้นเสริมเติมแตงขอมูลใดๆ ลงไปในขาว 
และยังหมายรวมถึงความถูกตองในรายละเอียดของบุคคลในขาวทั้งชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนง อายุ อาชีพ 
เพศ วันเวลา สถานที่ ฯลฯ โดยจะตองรายงานขาวใหถูกหลักภาษา  ๒) ความสมดุลและเป็นธรรม  
(Balance and Fair) อันเป็นการเปิดโอกาสใหผูรับขาวสามารถรับทราบความคิดเห็นหรือขอมูลในทุกๆ 
แงมุมเทาที่ผูสื่อขาวจะสามารถทําได และใหความเป็นธรรมกับผูตกเป็นขาวอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
๓) ความกระชับตรงประเด็น (Brief and Focused) ซึ่งเป็นการนําเสนอเนื้อขาวเฉพาะที่จําเป็นตองสั้นและ
กระชับ ไดใจความชัดเจนโดยใชภาษาหรือประโยคเพียงสั้นๆ เพ่ือสรางความเขาใจในเวลาอันจํากัด  
ไมใชภาษาบรรยายที่ เยิ่นเยอ แตจะตองตรงประเด็ น เขาสูหัวใจสําคัญของประเด็นขาวโดยเร็ว  
๔) ความเป็นกลางหรือ ภววิสัย (Objectivity) ซึ่งเป็นการเขียนขาวหรือรายงานเหตุการณแที่เกิดขึ้น 
อยางตรงไปตรงมา อยางไมมีอคติ ไมใสอารมณแ ความคิดเห็นและความรูสึกตนเองเขาไปในขาวที่นําเสนอ  
ไมเสนอขาวโดยเขาขางฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือมีผลประโยชนแสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ ในการรายงานขาว   
๕) การระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม (Properly attributed) โดยตองใหรายละเอียด
ที่มาของขาว เพ่ือความนาเชื่อถือในขอมูลที่นํามารายงาน ตองเขียนใหถูกตองตามวิธีการอางอิง  และตอง
คํานึงถึงจริยธรรมแหงวิชาชีพ และ ๖) การใชภาษาที่ดี การเขียนขาวโดยใชภาษาที่ถายทอดความหมาย 
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ไดชัดเจนตรงความหมาย และดึงผูอานได เชน การใชคําและสํานวนที่เขาใจงาย ไมใชคํากํากวม หรือ 
มีความหมายหลายแงมุม 

 ๓.๓ แนวคิดการประเมินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อรายการวิทยุ กระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศนแไดถูกนําออกอากาศเรียบรอยแลว จะมีการประเมินผลกระจายเสียง หรือผลการแพรภาพ 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้จะเรียกรวมกันวาเป็นการประเมินประสิทธิภาพของรายการตามปกติการประเมิน
ประสิทธ ิภาพของรายการจะทําการ เก ็บรวบรวมขอมูลจากผู ที ่ได ฟังหรือชมรายการดังกลาว  
ซึ่งประเด็นที่ควรจะทําการประเมินที่จําเป็นมีดังนี้ 

  ๓ .๓ .๑ การครอบคลุมการออกอากาศ โดยครอบคลุมกลุมผู ฟังหรือกลุมผูชมที่ เป็น
กลุมเปูาหมายหรือไม  ตรงตามที่ไดตั้งเปูาหมายไวแตเดิมหรือไม โดยอาจจะมีการจําแนกลักษณะทาง
ประชากรของกลุมผูฟังหรือกลุมผูชมดวย เชน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ คุณวุฒิ ภูมิลําเนา เป็นตน 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนแในการจัดรายการดังกลาวใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของกลุมเปูาหมาย 

  ๓ .๓ .๒ รูปแบบของการนําเสนอรายการ โดยรายการตองมีความนาสนใจและชวน  
ให ต ิดตาม กลุ มผู ฟ ังหร ือกลุ มผู ชมที ่ เป็นกลุมเปูาหมายจะมีสวนที่จะใหขอมูลที่สําคัญยิ่งที่จะให
ขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแตอการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการของผูฟังผูชม โดย
อาจจะใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับรูปแบบของรายการที่นําเสนอนั้นมีความเหมาะสมหรือไม สามารถ
ติดตามรายการดังกลาวจนจบหรือไม ปัจจุบันสถานีวิทยุโทรทัศนแของไทยไดมีการประเมินอยูเป็น
ประจําสม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการจัดรายการของทางสถานีใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนทั่วไปดวย 

 ๓.๔ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการออกอากาศ สามารถพิจารณาประเมินเป็น ๒ สวน 
กลาวคือ ๑) การประเมินความยาวของรายการวามีความเหมาะสมหรือไม รายการบางรายการสั้นเกินไป
จนกระท่ังผูฟังผูชมไมสามารถที่จะจับประเด็นที่รายการนั้นตองการจะเสนอไดถูกตองครบถวนเทาที่ควร 
หรือบางรายการมีความยาวเกินความจําเป็นซึ่งอาจจะทําใหผูฟังผูชมเกิดความเบื่อหนายตอรายการดังกลาว 
และ ๒) การประเมินความเหมาะสมของชวงเวลาที่ใชในการออกอากาศ เพ่ือที่จะไดทราบวาชวงเวลา 
ที่รายการดังกลาวออกอากาศไปนั้น เหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการรับฟังรับชมของกลุมเปูาหมายหรือไม 
เพียงใด ที่ผานมาอาจจะมีรายการที่ดีและนาสนใจหลายรายการที่จัดชวงเวลาในการออกอากาศไม
เหมาะสม ทําใหกลุมเปูาหมายไมสามารถรับฟังรับชมไดอยางทั่วถึง อันจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
รายการโดยตรง   

 ๓.๕ ความชัดเจนของรายการในแง่คุณภาพทางเทคนิค ซึ่งหมายถึงคุณภาพของเสียงและภาพ 
เมื่อรายการดังกลาวไดมีการออกอากาศแลว สามารถประเมินขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพจากกลุมผูฟัง
ผูชมรายการจริง จะเป็นสวนหนึ่งที่ผูผลิตรายการและผูจัดรายการจะนํามาใชในการปรับปรุงรายการไดทาง
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หนึ่ง หรืออาจจะชวยปรับปรุงแกไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับฟังหรื อรับชมที่ไมเกี่ยวของกับตัว
รายการโดยตรงได เชน บางพ้ืนที่ไมสามารถรับฟังหรือรับชมรายการไดอยางชัดเจนทั้งๆ ที่อยูในบริเวณที่
การกระจายเสียงหรือการแพรภาพไปถึงได และเครื่องรับพรอมอุปกรณแถูกตองสมบูรณแทุกอยาง เมื่อได
ทราบขอมูลและทําการศึกษาตรวจสอบตอไปก็พบวา ในทองถิ่นนั้นอยูในบริเวณที่เป็นจุดบอดของ 
การรับสัญญาณซึ่งจําเป็นตองมีการแกปัญหาดังกลาวตอไป เป็นตน 

 นอกจากนี้สถานีโทรทัศนแ The British Broadcasting Corporation (BBC) ไดกําหนดคุณคา 
ในเนื้อหารายการโทรทัศนแที่จําเป็นจะตองใหการสนับสนุนและส งเสริมใหมีในรายการของตนเองไว  
๕ ประการ (เอ้ือจิต วิโรจนแไตรรัตนแ และคณะ, ๒๕๕๐) คือ ๑) คุณคาดานประชาธิปไตย (Democratic 
Value) หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตย การมีสวนรวม ในวิถี
ประชาธิปไตยหรือประเด็นสาธารณะทั้งประชาธิปไตยในแบบตัวแทน (Representative Democracy) 
หรือแบบโดยตรง/การเมืองภาคพลเมือง (Direct/ Civil Democracy) ๒) คุณคาดานวัฒนธรรมที่
สรางสรรคแ (Cultural Value) หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาสนับสนุนและสงเสริมแนวคิด วิถีผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่ดีงามและสรางสรรคแ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ทั้งในระดับชาติ ทองถิ่น และ
นานาชาติ แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอย ทั้งทางศาสนา ชนชั้น เพศ และกลุม
ชาติพันธุแตางๆ ๓) คุณคาดานการศึกษา (Educational Value) หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาที่สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาทักษะและปัญญาดวยขอมูลความรูที่มีคุณคา  เพ่ิมพูนความรู และ ประสบการณแ 
นําไปใชประโยชนแได ในการดําเนินชีวิต โดยมีทั้งสาระและความบันเทิง ๔) คุณคาดานสังคมและชุมชน 
(Social and Community Value) หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาที่เนนสงเสริมและสนับสนุน 
ความสมานฉันทแ/ความสามัคคีและความแตกตางหลากหลายทางความคิด/ความเชื่อ เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน และ ๕) คุณคาดานสังคมโลก (Global Value) หมายถึง รายการ
ที่มีเนื้อหาสนับสนุนขอมูลในระดับนานาชาติ ทั้งดานขอมูล ขาวสาร ความรู และความเขาใจ (เอ้ือจิต 
วิโรจนแไตรรัตนแ และคณะ, ๒๕๕๐) 

  

๔.  แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลสื่อ  

 การกํากับดูแลสื่อ (Media Regulation) มีการนิยามความหมายที่มีความแตกตางกับคําวา 
นโยบายสื่อ (Media Policy) แตมีความหมายและการดําเนินการที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง Freedman (๒๐๐๘) 
ไดอธิบายถึงความแตกตางของสองคํานี้อยางชัดเจน โดยการกํากับดูแลสื่อ (Media Regulation) มุงเนนไปที่
ปฏิบัติการของเครื่องมือโดยเฉพาะ ซึ่งใชเพ่ือบรรลุนโยบายที่กําหนดไว มักเป็นขอผูกมัดทางกฎหมายซึ่งใช
เพ่ือแทรกแซงตลาดและระบบสื่อ แตนโยบายสื่อ (Media Policy) จะมีเป็นตัวกําหนดเครื่องมือในการกํากับ
ดูแลที่จะชวยกอใหเกิดโครงสรางและพฤติกรรมพึงประสงคแในระบบสื่อ และมักมีขอบเขตอยางกวางขวาง 
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 ทั้งนี้การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแในทุกประเทศมีเหตุมาจากทรัพยากร  
คลื่นความถี่ (Spectrum Scarcity) ที่มีอยูจํากัด อีกทั้งกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแเป็นสื่อมวลชน 
และถือเป็นองคแกรที่ดํารงอยูเพ่ือตอบสนองประโยชนแสาธารณะ (Public Trustee) การกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนแตองการที่จะใหเกิดการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางเทาเทียม
และสามารถควบคุมการผูกขาด (Monopoly) ได (McQuail, ๒๐๐๕) นอกจากนี้ เหตุแหงการกํากับดูแล
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแ โดยเฉพาะการกํากับดูแลเนื้อหายังเนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะ   
๔ ประการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแที่แตกตางจากสื่ออ่ืน  ไดแก ความแพรหลายสูประชาชน 
(Pervasiveness) สามารถเขาถึงไดโดยทั่วไป (Invasiveness) มีความเป็นสาธารณะ (Publicness) และ 
มีอิทธิพลตอความคิดและความสนใจของประชาชน (Influence) (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, ๒๕๕๖) 

 การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแ  สามารถแบงเป็น ๒ ประเภท ไดแก การกํากับ
ดูแลโครงสราง (Structural Regulation) และการกํากับดูแลเนื้อหา (Content Regulation) การกํากับ
ดูแลโครงสรางเป็นการกํากับดูแลทางดานภาพรวมของอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแ  
เป็นการกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของอุตสาหกรรม เชน การกําหนดลักษณะความเป็นเจาของ รูปแบบของ  
ผูประกอบกิจการ การแขงขัน เงื่อนไขการใหใบอนุญาต การจํากัดความเป็นเจาของและการลงทุนจาก
ตางชาติ  การสนับสนุนใหชนกลุมนอยเป็นเจาของและมีสวนรวมกับสื่อ การสนับสนุนกิจการสื่อ เป็นตน 
สวนการกํากับดูแลเนื้อหา เป็นการกํากับดูแลเนื้อหาที่มีผลกระทบทางสังคมตอผูฟังและผูชม เนื่องจากเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับการดํารงชีวิตทั่วไป และอาจมีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดปัญหาทางสังคมได 
ตัวอยางของลักษณะการกํากับดูแล ไดแก การกํากับดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสม การกํากับดูแลเนื้อหาที่  
ควรสงเสริม การกําหนดสัดสวนของเนื้อหาสําหรับเด็ก การกําหนดลักษณะเนื้อหาที่เป็นภัยในประเด็นเพศ
และความรุนแรงและโปฺเปลือย เป็นตน (Albarran, ๒๐๑๐; Hitchens, ๒๐๐๖)  

 นอกจากการแบงประเภทการกํากับดูแลขางตน การกํากับดูแลยังอาจแบงตามรูปแบบการกํากับ
ดูแลได ๓ รูปแบบ ไดแก การกํากับดูแลโดยอํานาจรัฐ  (State Regulation) การกํากับดูแลตัวเอง  
(Self Regulation) และการกํากับดูแลรวมกัน (Co Regulation) (พิรงรอง รามสูต, ๒๕๕๖; เคฟ, ๒๕๕๓)  
ดังตอไปนี้ 

 ๑) ระบอบการกํากับดูแลโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย (Statutory Regulation)  
เป็นการ ออกมาตรการหรือออกคําสั่งและควบคุม (Command and Control) ระบอบการกํากับดูแล 
โดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายเป็นระบอบที่รัฐบาลพัฒนาและออกกฎเกณฑแ โดยศาลยุติธร รม 
ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎเกณฑแดังกลาว โดยมีการกําหนดบทลงโทษทางกฎหมายเพ่ือใชในการหาม
พฤติกรรมหรือเ พ่ือกําหนดการกระทําในแงบวกบางอยางหรือเ พ่ือกําหนดเงื่อนไขในการเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งๆ อีกทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ อาท ิระบบการใชมาตรการจูงใจ (Incentive Based) เชน 
การกําหนดภาษีในเชิงลบหรือเชิงบวก การใหเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน และการกํากับดูแลการเปิดเผย
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ขอมูล (Disclosure Regulation) ซึ่งหามเผยแพรขอมูลที่เป็นเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิด การจัดทํา
ขอมูลเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะโดยตรง โดยหนวยงานกํากับดูแลผูตรวจสอบหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ 
ระบอบการกํากับดูแลโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย (Statutory Regulation)  มีจุดแข็งที่สําคัญ
คือ สามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบทลงโทษตามอํานาจทางกฎหมายที่
เขมงวด (Fixed Standards) และถือเป็นกลยุทธแปูองกันสาธารณะระดับสูง สวนจุดออนที่สําคัญคือ  
ขาดความยืดหยุนจะปรับตัวใหทันความเปลี่ยนแปลงและกอใหเกิดภาระแกหนวยงานกํากับดูแล มาก 
รวมถึงเปิดชองใหรัฐสามารถเขามาแทรกแซงการนําเสนอเนื้อหา อีกทั้งผูถูกกํากับดูแลไมมีแรงจูงใจที่จะ
สรางมาตรฐานที่ดีกวา โดยมักจะดําเนินกิจการเทาที่มาตรฐานกําหนดเทานั้น   

๒) ระบอบการกํากับดูแลกันเอง (Self Regulation) เป็นการรวมกลุมกันในภาคอุตสาหกรรม
องคแกร เอกชน และรวมกันกําหนดกฎเกณฑแ มาตรฐาน ตลอดจนบังคับใชกฎเหลานั้น โดยมีวัตถุประสงคแใน
การรวมตัวกัน เชน การคุมครองผูบริโภค การสรางภาพลักษณแความรับผิดชอบตอสังคม การเพ่ิมพูนชื่อเสียง
ของธุรกิจหรือสงเสริมใหเกิดการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลกันเอง
อาจอยูในภาวะถูกบังคับได เมื่อตองตกอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยรัฐ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายอาจ
กําหนดใหการกํากับดูแลกันเองตองไดรับการรับรองและผานการตรวจสอบโดยกระทรวงหรือหนวยงานของ
รัฐทั้งนี้ระบอบการกํากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) มีจุดแข็งที่สําคัญคือ ความยืดหยุน (Flexibility) 
เนื่องจากกฎตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นใหตรงกันความตองการของสมาชิกในกลุม  กอใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ
ตามกฎมากกวาการกํากับดูแลโดยรัฐ ชวยหลีกเลี่ยงขอโตแยงที่จะเกิดขึ้นระหวางสมาชิกในอุตสาหกรรม    
และมีการแกไขปัญหาจากเรื่องรองเรียนกอนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ตอง เขาสูกระบวนการพิจารณา 
ตามกฎหมาย เป็นการปูองกันการถูกแทรกแซงจากรัฐ สําหรับจุดออนที่สําคัญที่สุดคือ การขาดการบังคับใช
ที่มีประสิทธิภาพในกลไกการกํากับดูแลกันเอง เพราะบทลงโทษไมมีผลบังคับทางกฎหมายรวมถึง  
ความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑแหรือดําเนินการไมตองรายงานตอองคแกรที่เป็นอิสระใดๆ ตลอดจน
ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่มักคํานึงถึงประโยชนแของกลุมหรือของกิจการของตนมากกวาที่จะ
รับผิดชอบตอประโยชนแตอสาธารณะ 

 ๓) ระบอบการกํากับดูแลรวมกัน  (Co-Regulation)  เป็นระบอบการกํากับดูแลที่เป็น 
การผสมผสานกันระหวาง ๒ สวน ระหวางองคแกรที่ไมใชภาครัฐกับองคแกรภาครัฐ ไมไดแยกออกจากกัน 
โดยเด็ดขาดแตมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน (Continuum) ตามระดับความเกี่ยวของของภาครัฐหรือหนวยงานที่มี 
อํานาจตามกฎหมาย ทั้งในสวนองคแกรที่ไมใชภาครัฐ ที่สรางขึ้นโดยมีจุดมุงหวังเพ่ือการกํากับดูแลกันเอง
ระหวางสมาชิกในองคแกรดวยกัน โดยมีบทบาทและหนาที่สําคัญ ๓ ประการคือ การสรางกฎเกณฑแที่ใชใน
การควบคุมกันเอง การนํากฎเกณฑแไปใช ตลอดจนบังคับใชกฎเกณฑแใหมีการปฏิบัติตามและบรรลุผลไดจริง 
และจุดเชื่อมระหวางองคแกรที่ไมใชภาครัฐและองคแกรกํากับดูแลภาครัฐ  ประกอบดวย ระบบที่เกิดขึ้นเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคแของนโยบายสาธารณะ จุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหวางองคแกรที่ไมใชภาครัฐและองคแกร
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กํากับดูแลภาครัฐ องคแกรกํากับดูแลภาครัฐกระจายอํานาจดุลพินิจ (Discretionary Power) ใหกับองคแกรที่
ไมใชภาครัฐในการกํากับดูแลกันเองและทรัพยากรการกํากับดูแลที่องคแกรกํากับดูแลภาครัฐใชเพ่ือใหสงผล
ตอผลลัพธแของกระบวนการกํากับดูแลของขององคแกรที่ไมใชภาครัฐ ไดแก เงินและอํานาจในการกํากับดูแล    

 จุดแข็งของระบอบการกํากับดูแลรวมกันคือ การผสมผสานขอไดเปรียบของระบอบการกํากับ
ดูแลกันเอง อาทิ ความยืดหยุนของระบบ การปรับตัวไดงาย ความเชี่ยวชาญและการมีสวนรวม 
ของภาคอุตสาหกรรมเขากับขอได เปรียบของระบอบการกํากับดูแลโดยหนวยงานผูมี อํานาจ  
ตามกฎหมาย ในเรื่องการมีมาตรการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากกกวา นอกจากนี้ยังเป็นระบอบ
การกํากับดูแลที่เอ้ือใหเกิดโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะมีความรับผิดชอบตอสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น  
การกํากับดูแลยังสามารถแบงตามเกณฑแอ่ืนไดอีก ไดแก การแบงการกํากับดูแลออกตามอํานาจของการ
ปกครอง เชน ในประเทศที่มีการปกครองแบบมลรัฐ จะมีการแบงการกํากับดูแลออกเป็นระดับประเทศ 
(National Level) ระดับมลรัฐ (State Level) และระดับทองถิ่น (Local Level) เป็นตน และการแบง 
การกํากับดูแลออกตามอํานาจทางการกํากับดูแล เชน ระบบศาล (Judicial system) องคแกรกํากับดูแล 
(Regulatory Agencies) การกํากับดูแลกันเองและสมาคมอุตสาหกรรม (Self−Regulation 
and Industry Associations) กลุมพลเมือง นักวิจารณแ และการรูเทาทันสื่อ (Citizen Groups, Critics 
and Media Literacy) เป็นตน (Albarran, ๒๐๑๐) ซึ่งการกํากับดูแลที่เหมาะสมจําเป็นที่จะตองมี 
การประยุกตแใชวิธีการกํากับดูแลไมวาจะเป็นการกํากับดูแลโครงสรางหรือการกํากับดูแลเนื้อหา  
หรือการกํากับดูแลโดยอํานาจรัฐ การกํากับดูแลตัวเองหรือการกํากับดูแลรวมกัน เพราะแตละสังคม 
ก็มีบริบทที่แตกตางกัน ไมจําเป็นเสมอไปวาวิธีการที่ใชไดและมีประสิทธิภาพในประเทศหนึ่งจะสามารถ
ใชไดและมีประสิทธิภาพในอีกประเทศหนึ่ง แตเป็นการออกแบบการกํากับดูแลใหเหมาะสมตามระบบของ
สังคมและสามารถปรับเปลี่ยนไดหากพบปัญหา 

 

๕. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง 

 ๕.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ 

 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของทัศนคติ เชน Thurstone (๑๙๒๘) กลาววา  
ทัศนคติเป็นผลสรุปของความโนมเอียง (Inclination) และความรูสึกอคติ (Prejudice or Bias) ขอสังเกต 
(Perceived) ความคิด (Ideas) ความหวาดกลัว (Fears) และจุดยืนที่แนนอน (Convictions) ตอเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (๒๕๔๒) ใหความหมายวา ทัศนคติหรือเจตคติวาเป็น
ลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่นักวิชาการเชื่อวามีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมมากกวาลักษณะประเภทอ่ืน 
สวน Lange (๑๘๘๘) เรียกทัศนคติวา Moter Attitude ซึ่งเนนถึงบทบาทที่กําหนดการกระทํา ในขณะที่ 
Bovee, Houston & Thrill (๑๙๙๕) ไดใหความหมายของทัศนคติ วาเป็นความโนมเอียงในดานบวกหรือ
ความโนมเอียงในดานลบของบุคคลที่มีตอผลิตภัณฑแบุคคล สถานที่ แนวคิดหรือประเด็นตางๆ ซึ่งมีทัศนคติ
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มีความสําคัญมากตอนักการตลาด เพราะทัศนคติมีความสัมพันธแตอกระบวนการซื้อและการกระทํา การซื้อ
ของผูบริโภคทั้งหลาย ซึ่งสอดคลองกับ Mun (๑๙๗๑)  ที่ใหความหมายของทัศนคติ วาเป็นความรูสึกและ
ความคิดเห็นที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคล สถาบัน สถานการณแและขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกัน โดย Gibson 
(๒๐๐๐) ยังมองวาทัศนคติคือตัวตัดสินพฤติกรรม เป็นความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจ 
ในการพรอมที่จะสงผมกระทบตอการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ตอบุคคลอ่ืนๆ ตอวัตถุหรือตอสถานการณแ
โดยที่ทัศนคติสามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยใชประสบการณแ 

 นักจิตวิทยาไดแบงองคแประกอบของทัศนคติไว  ๓ องคแประกอบ ไดแก องคแประกอบ 
ดานความคิด ความรูสึก และแนวโนมการแสดงพฤติกรรม ดังเชน Second & Backman (๑๙๔๖)  
และ Krech, Grutchfield & Ballahay (๑๙๖๒) ไดแบงองคแประกอบของทัศนคติออกเป็น ๓ องคแประกอบ 
คือ ๑) องคแประกอบดานอารมณแและความรูสึก (Affective Component) การตอบสนองเป็นผลมาจาก
อารมณแ ในลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ รวมถึงคําพูดที่
แสดงออกมาถึงอารมณแและความรูสึก ๒) องคแประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) 
สติและเหตุผลตอบสนอง ในการรับรูและคําพูดที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความคิดวาอะไรถูกอะไรผิด 
องคแประกอบดานนี้เป็นลักษณะที่มีทิศทาง คือ ดีหรือเลว ประโยชนแหรือโทษ และ ๓) องคแประกอบ 
ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) การกระทําที่แสดงออกยอมรับ หรือไมยอมรับ ปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติตอสิ่งที่มีทัศนคติดวย อาจเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม เป็นสิ่งที่ เกี่ยวของกับตัวเราหรือสิ่งที่
หางไกลออกไป ลักษณะทางจิตใจที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเดิม คือความโนมนาวที่จะกระทํา (Action 
Tendency) สอดคลองกับ Assael (๑๙๙๕) ที่เสนอแนวคิดวาองคแประกอบของทัศนคติประกอบดวย  
๓ องคแประกอบ ไดแก  ๑) องคแประกอบทางความคิด หรือการรับรูเป็นความเชื่อ ความรูหรือความเขาใจ 
เกี่ยวกับสิ่งใด เชน ตราสินคา ซึ่งความเชื่อในวัตถุเดียวกันอาจจะแตกตางกันได ในแตละบุคคล  
๒) องคแประกอบดานความรูสึก คือ ความรูสึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ และอารมณแที่มีตอวัตถุนั้นๆ 
เชน อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติของสินคาก็ไดเรื่องของความรูสึกนั้น
ขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณแดวย และ ๓) องคแประกอบดานพฤติกรรม คือ แนวโนมในการกระทําหรือ
การแสดงออก ความโนมเอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑแ 

  ประมวล มุงมาตร (๒๕๓๗) เสนอถึงการวัดทัศนคติวามีวิธีเก็บรวบรวมขอมูลไดโดยวิธีการตางๆ   
กลาวคือ ๑) การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีนี้กระทําไดยากและผลลัพธแก็ยังไมอาจใหความมั่นใจไดวา
แมนตรงจริง เพราะการแสดงออกของบุคคลที่เป็นอากัปกิริยา อาจไมสะทอน หรือสอใหทราบถึงทัศนคติที่
แทจริงของเขาได  ๒) วิธีการรายงานดวยคําพูด มักใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และ/หรือ  
การสัมภาษณแ (Interview) ที่มีลักษณะแบบปรนัย (Objection) ๓) วิธีการแปลความหมาย เป็นวิธีการหา
ทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย โดยที่ผูถูกถามไมตระหนักถึงวัตถุประสงคแของผูศึกษา ไมระแวงสงสัยหรือ
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หวั่นเกรงที่จะตอบคําถามหรือ แสดงความคิด ไมถูกจํากัดทั้งทางดานระยะเวลาและขอบเขตของเนื้อหา 
เป็นวิธีที่สามารถวัดทัศนคติ ของบุคคลไดละเอียดชัดเจน ถูกตองที่สุด แตมีขอจํากัดวาตองใชผูศึกษาที่มี
ความสามารถมีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยามากและใชเวลามาก เหมาะสําหรับใชกับคนจํานวนนอย  
อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นที่รูจักและถูกนํามาใชในการวัดทัศนคติ ไดแก ๑) การสังเกต (Observation)  
เป็นวิธีการหนึ่งที่ใชศึกษาทัศนคติโดยใชประสาทหูและตาเป็นสําคัญ การสังเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรม
ที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แลวนําขอมูลที่สังเกตนั้นไปอนุมานวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอสิ่งนั้น
อยางไร และ  ๒) การสัมภาษณแ (Interview) เป็นวิธีการที่ผูศึกษาจะตองออกไปสอบถามบุคคลนั้นๆ  
ดวยตนเอง โดยอาศัยการพูดคุย ผูสัมภาษณแจะตองเตรียมวางแผนลวงหนาวาจะสัมภาษณแในเรื่องใด เพ่ือให 
ไดขอมูลที่เป็นจริงมากที่สุดในการสัมภาษณแนี้ โดยอาศัยการตอบสนองทางคําพูด (Verbal Response) 
และเป็นวิธีวัดที่ถูกนํามาใชบอยครั้ง เพราะมีความสะดวกและงายตอการวัด เชน การใชคําถามปลายเปิด 
(Open-ended  Question) ซึ่งผูสัมภาษณแจะไดขอมูลมากมาย แตมีขอเสียก็คือวา ผูตอบอาจไมตอบตาม
ความเป็นจริง เพราะไมกลาเปิดเผย หรือตอบตามความคาดหวังของสังคม ดังนั้น การวัดทัศนคติโดยอาศัย
การสัมภาษณแจึงควรใชวิธีการอ่ืนๆ รวมดวยจึงมีประสิทธิภาพสูงกวา และ ๓) แบบรายงานตนเอง (Self-
Report) เป็นวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคลโดยใหบุคคลนั้นเลาความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นออกมาวารูสึกชอบ
หรือไมชอบ ดีหรือไมดี ซึ่งผูเลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิดของตัวเองออกมาตามประสบการณแและ
ความสามารถที่มีอยู ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล วิธีการศึกษาทัศนคติโดยใชแบบรายงานตัวเอง
นี้  มักจะถูกสรางขึ้นในรูปแบบของเครื่องมือวัดที่เรียกวา มาตรวัด (Scale) เชน มาตรวัดทัศนคติของเธอรแ
สโตน (Thurstone) มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรแท (Likert) มาตรวัดทัศนคติของออสกูด (Osgood)  
มาตรวัดความหางทางสังคมของโบกาดัส (Bogardus) มาตรวัดความคงที่ของทัศนคติตามวิธีของกัตทแแมน 
(Guttman) และมาตรหนายิ้มสําหรับเด็ก (The Smiling Faces Scales) เป็นตน (Scott, ๑๙๗๕) 

 อยางไรก็ตามเครื่องมือวัดทัศนคติที่นิยมใชกันแพรหลายไดแก วิธีการวัดชวงเทากัน (Equal 
Appearing Interval Scale) ของ Thurstone และแบบประมาณคา (Summated Rating Scale) ของ 
Likert ซ่ึงเป็น การวัดระดับความรูสึกของตนเอง โดย Likert ไดสรางแบบวัดทัศนคติที่กําหนดใหขอความ
ทุกขอความ ในแบบวัดทัศนคติคือ ผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบวัด ซึ่ง Likert ถือวาผูมีทัศนคติตอสิ่งใด
ก็ยอมมี โอกาสที่จะตอบเห็นดวยกับขอความที่สนับสนุนสิ่งนั้นจะมีมากและโอกาสที่จะตอบเห็นดวยกับ 
ขอความที่ตอตานสิ่งนั้นก็จะมีนอย ในขณะเดียวกันผูที่มีทัศนคติไมดีตอสิ่งใดนั้นโอกาสที่จะเห็นดวยกับ
ขอความที่ตอตานสิ่งนั้นจะมีมาก คะแนนรวมทุกขอจะเป็นเครื่องชี้ใหเห็นถึงทัศนคติของผูตอบในแบบวัด
ทัศนคติของแตละคน ซึ่งจะมีระดับการเลือกตอบ ๕ ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ  
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ในการใชแบบวัดทัศนคติของ Likert สามารถใชจํานวนขอคําถามไดมาก  
จึงทําใหครอบคลุมประเด็นของเนื้อหาที่นาสนใจไดอยางกวางขวาง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๔๒) 
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ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหแเนื้อหารายการเลาขาวทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 
คณะที่ปรึกษาจะใชแบบสอบถามในการวัดทัศนคติตอการจัดผังรายการและเนื้อหารายการเลาขาว โดยมี
การออกแบบขอคําถามตามมาตรวัดประมาณคาของ Likert ซึ่งจะออกแบบระดับการวัดเป็น ๕ ระดับ 
ประกอบดวย เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  ๕.๒  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความคาดหวัง 

 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจในลักษณะตางๆ ไมวาจะเป็น 
Applewhite (๑๙๖๕) ที่ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เป็นความสุข ความสบายที่ไดรับ 
จากสภาพแวดลอมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายที่เกิดจากการเขารวม ไดรูไดเห็นในกิจกรรมนั้นๆ 
ซึ่งสอดคลองกับ Good (๑๙๗๓) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจวาเป็นคุณภาพหรือระดับความพึง
พอใจซึ่งเป็นผลมาจากความตองการสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลตอกิจกรรม สอดคลองกับ 
Wallestien (๑๙๗๑) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา เป็นความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับความสําเร็จ
ตามความมุงหมาย หรือเป็นความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคแ  ซึ่งจรัส โพธิ์จันทรแ 
(๒๕๕๓) ไดกลาวถึงความพึงพอใจวาเป็นความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นความรูสึกในทางบวก 
ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรูสึกเหลานี้มีผลตอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่กลาวคือหาก
ความรูสึกโนมเอียงไปในทางบวก การปฏิบัติหนาที่จะมีประสิทธิภาพสูง แตหากความรู สึกโนมเอียงไป
ในทางลบการปฏิบัติหนาที่จะมีประสิทธิภาพต่ํา 

 ในขณะที่เมื่อกลาวถึงความคาดหวัง จะพบวา ความคาดหวัง (Expectation Theory) เป็น 
ความเชื่อหรือความคิดอยางมีเหตุผล ในแนวทางท่ีเป็นไปได หรือเป็นความหวังที่คาดการณแวาตองการจะได
ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึงเป็นสภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนลวงหนาแตบางสิ่งบางอยางวา
ควรจะม ีควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสม ในเรื่องของความคาดหวังจึงมีผูใหความหมาย
ไวหลายทานไดแก ธานี โมกขพันธุแ (๒๕๔๕) ที่กลาวถึงความคาดหวังวาคือ ระดับความแนใจหรือ ความ
เป็นไปไดท่ีเมื่อไดใชความพยายามในการทํางานแลว จะเกิดความสําเร็จ ความคาดหวัง เป็นความเชื่อมโยง
ระหวางความพยายามและการกระทํา โดยมีคาระหวางแตถาเขาเชื่อมั่นวางานนั้นจะประสบความสําเร็จ 
ความคาดหวังก็จะเทากับ ๑ นอกจากนั้น อริยา  คูหา  (๒๕๔๖) ไดกลาววา มนุษยแทุกคนที่เกิดมาบน
โลกใบนี้ เมื่อเติบโตขึ้นในชวงอายุหนึ่งที่มีความตองการความรูสึกเป็นของตัวเอง หรือเมื่อมีวุฒิภาวะ
เจริญเติบโตขึ้นในทางความคิด ทุกคนตางก็มีเปูาหมายใหกับตัวเองเพ่ือตองการใหเกิดความสําเร็จ และ  
ในการเดินทางที่จะไปสู เปูาหมายนั้น ทุกคนก็จะตองมีความคาดหวังใหกับความสําเร็จนั้น เพ่ือให 
ความคาดหวังนั้น อาจจะเป็นความคาดหวังใหกับตัวเองหรือเป็นความคาดหวังใหกับบุคคลอ่ืน โดยทํา  
การคาดหวังใหบุคคลอ่ืนเป็นไป ตามที่ตัวตองการตามเปูาหมายที่วางไว อีกทั้ง สุพัตรา จุณณะปิยะ 
(๒๕๔๖) ไดใหความหมาย ความคาดหวัง หมายถึง ความตองการของความรูสึก การคิด การคาดคะเน หรือ
การคาดการณแลวงหนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการคิดในสิ่งที่เป็นไปไดถึงระดับผลงานที่บุคคลกําหนดหรือคาดหมาย
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วาจะทําไดเป็นผลมาจากประสบการณแเดิมของบุคคลที่มีความตองการใหบางคนกระทําบางอยางใหตนและ
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจไมตรงกันเสมอไป นอกเหนือจากนั้น ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (๒๕๔๘) ไดให
ความหมายวา ความคาดหวัง หมายถึง การคาดคะเนจากผูอ่ืนวาสมาชิกในกลุมควรจะประพฤติปฏิบัติ
ภารกิจอะไรบางเมื่อเขาไปมีปฏิกิริยาโตตอบกับผูอ่ืน  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวัง จะพบวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
หมายถึง ระดับความรูสึกของผูใชที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวัง  
ระดับความพึงพอใจของผูใชเกิดจากความแตกตางระหวางสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวัง (สมิต สัชฌุกร, 
๒๕๔๒: ๑๘) ซึ่งหากพิจารณาถึงความพึงพอใจของการบริการวาจะเกิดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  
ถาไดรับการบริการต่ํากวาความคาดหวังทําใหเกิดความไมพอใจ แตถาระดับผลของการบริการสูงกวา  
ความคาดหวัง ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ แตถาผลที่ไดรับจากบริการสูงกวาความคาดหวัง ผูใช ก็จะเกิด
ความประทับใจ ก็จะสงผลใหผูใชกลับไปใชบริการซ้ําอีก จึงกลาวไดวา ความพึงพอใจในบริการ หมายความ
ถึง การแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับ
จากการบริการ ไมวาจะเป็นการรับบริการหรือการใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับ
การบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ  
ทั้งนี้ Kotler (๒๐๐๐) ไดอธิบายวาบุคคลจะเกิดความพึงพอใจเมื่อเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับ
ความคาดหวังในผลลัพธแของสิ่งที่ตองการถาการรับรูตอสิ่งที่ตองการพอดีกับความคาดหวังลูกคาจะเกิด
ความพึงพอใจ เชนเดียวกันกับ Zeithaml, Bitner & Gremler, ๒๐๐๖ ไดกลาวถึงความคาดหวังของลูกคา
วา ความคาดหวังของลูกคาแตละคนจะมีความแตกตางกันไปและจะประกอบดวยความคาดหวังและ
ระยะหางที่ยอมรับไดรวม ๓ องคแประกอบ คือ ๑) ความคาดหวังที่ผูรับบริการหวังไววาจะไดรับ (Desired 
Service) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูรับบริการมีความตองการและเชื่อวามีความเป็นไปไดที่จะไดรับบริการ หรือควรจะ
ไดรับบริการ ๒) ระดับขั้นต่ําของบริการที่ผูรับบริการยอมรับได (Adequate Service) ในการรับบริการแต
ละครั้งอาจมีอุปสรรคทําใหไมไดผลลัพธแดังที่คาดหวังไว ระยะหางระหวางความคาดหวังที่ผูรับบริการหวังไว
วาจะไดรับ กับระดับต่ําที่สุดของการบริการที่ผูรับบริการยอมรับไดเรียกวาระยะหางระหวางความคาดหวัง
ของผูรับบริการ และ ๓) ระยะหางระหวางความคาดหวังของผูรับบริการ (Zone of Tolerance) ที่จะได
ผลลัพธแจากการบริการขององคแกรธุรกิจกับการยอมรับผลลัพธแขั้นต่ําที่ผูรับบริการยอมรับได  นอกจากนี้
ระยะหางดังกลาวยังเกิดจากความแตกตางในการใหบริการประเภทอ่ืน เชน การบริการที่ไม แนนอน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวผูใหบริการเอง หรือจากประเภทของการบริการที่แตกตางกันในแตละประเทศ หรือ
วัฒนธรรม 

 การวัดความพึงพอใจและความคาดหวั ง ไดมีการศึกษา และพิจารณาความสัมพันธแ 
ของความคาดหวังและความพึงพอใจ พบวาทั้ งสองมีความสัมพันธแกัน โดยจอหแนสันและลิ้ น  
(Johnson,  & Lyth, ๑๙๙๑) ไดมีการแบงระดับของความคาดหวังและการประเมินคุณภาพความพึงพอใจ
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ในการบริการเป็น ๓ ระดับ ไดแก ๑) ระดับที่หนึ่ง ผูรับบริการไมพึงพอใจ หมายถึง การที่ผูรับบริการไดรับ
บริการที่ดอยคุณภาพ มีความคาดหวังมาก แตคุณภาพในการบริการต่ํา จึงเกิดความไมพึงพอใจ ๒) ระดับ 
ที่สอง ผูรับบริการพึงพอใจ หมายถึง การที่ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ มีความคาดหวังมาก  
แตคุณภาพในการบริการมากเทากับความคาดหวัง จึงเกิดความพึงพอใจ และ ๓) ระดับที่สาม ผูรับบริการ
ประทับใจ หมายถึง การที่ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพสูง กลาวคือมีความคาดหวังต่ําแตคุณภาพใน
การบริการมาก จึงเกิดความพึงพอใจมากจนพัฒนาเป็นความประทับใจ เชนเดียวกับแนวคิดของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (๒๕๕๗) ที่ไดอธิบายถึงการพิจารณาความตองการของลูกคาตอการใหบริการหรือความคาดหวัง 
พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเป็น ๓ ประเด็น คือ  ๑) สิ่งที่ทําใหไมพอใจ คือ ความตองการที่ลูกคา 
คาดหวังโดยไมไดแสดงออกแตคิดวานาจะไดตามปรกติ ถาไมมีสิ่งนี้อาจเกิดความไมพอใจได ๒) สิ่งที่ทําให
พอใจ คือ ความตองการที่ลูกคาตองการ และรองขอ ถาไดรับการตอบสนองทําเกิดความพึงพอใจ และ  
๓) สิ่งที่ทําใหปลาบปลื้ม คือ สิ่งที่ลูกคาไมไดคาดหวังวาจะไดรับอาจเป็นสิ่งใหมหรือนวัตกรรม ถา ไดรับจะ
เกิดความรูสึกปลาบปลื้ม ซึ่งจากแนวคิดขางตน  Lovelock & Wright (๑๙๙๙) กลาววา ความคาดหวังของ
ลูกคาแตละคนแตกตางกันตามลักษณะของการบริการที่เขาไปใชบริการ ทั้งนี้ระดับความคาดหวังก็แตกตาง
กัน ดวยขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับจากการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการเขียน
เป็นสมการไดดังนี้ คือ 

ความพึงพอใจ =  การบริการที่ไดรับ – การบริการที่คาดหวัง 

การวัดความพึงพอใจนั้นเป็นการวัดปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่แสดงออกมา
ในลักษณะของผลลัพธแสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของผลการประเมินวาเป็นไปใน
ลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยา หรือเฉยๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน ซึ่ง ภณิดา  
ชัยปัญญา (๒๕๔๑) ไดเสนอถึงวิธีการวัดความพึงพอใจและความคาดหวังนั้น สามารถทําไดหลายวิธี 
ประกอบดวย ๑) การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
กระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความพอใจใน
ดานตางๆ ๒) การสัมภาษณแ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะได
ขอมูลที่เป็นจริง ๓) การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมาย  
ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยาง  
มีระเบียบแบบแผน   

จากการศึกษาจะพบวามีวัดความพึงพอใจสามารถทําไดหลายวิธี ทั้งนี้ ในโครงการศึกษาวิจัย  
เพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  
คณะที่ปรึกษาจะใชแบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจ และสํารวจความคิดเห็นของปร ะชาชน  
(Survey Research) ที่มีตอการรับชมรายการขาว และทัศนคติที่มีตอเนื้อหารายการแตละรายการ 
ที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 
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๖. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 Han (๒๐๑๖) ไดศึกษากฎเกณฑแทางกฎหมายสําหรับการควบคุมเนื้อหาดิจิทัลในประเทศจีน  
โดยงานวิจัยนี้ศึกษากฎหมายและระเบียบขอบังคับของจีนเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อดิจิทัลที่ พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการปฏิรูปสื่อที่มุงเนนการตลาดและการเติบโตของอินเทอรแเน็ต ซึ่งระบุไดวา  
มีความพยายามอยางตอเนื่องในการกําหนดเกณฑแทางกฎหมายของการควบคุมเนื้อหาตั้งแตตนทศวรรษ 
๑๙๘๐ ในปัจจุบันรางกฎหมายที่ควบคุมเนื้อหาดิจิทัลไมแสดงความคลุมเครืออยางทั่วไป แตเป็นการพัฒนา
ที่ไมสมดุลพรอมกฎที่ซับซอนในบางพ้ืนที่ทางกฎหมาย แตก็มีขอกําหนดที่คลุมเครือในบางเรื่อง  
ซึ่งความคลุมเครือของกฎหมายเป็นสวนหนึ่งของความคลุมเครือทางการเมืองและอุดมการณแของการปฏิรูป
และการพัฒนาของจีนและจะไมไดรับการแกไขอยางเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงที่ใหญและลึกซึ้งกวา
ของรัฐและสังคมจีน     

 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (๒๕๕๖) ไดศึกษาการกํากับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัย 
ในกิจการโทรทัศนแของประเทศไทยเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนภายใตภาวะสื่อหลอมรวม ผลการวิจัย 
พบวา เนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศนแเป็นเนื้อหาที่มีความเสี่ยงจะกอใหเกิดผลกระทบใน  
เชิงลบตออารมณแ ความคิดและการใชเหตุผลของเด็กและเยาวชนที่เปิดรับ โดยมีขอบเขตที่เป็นสากลใน  
การกํากับดูแล ไดแก เพศ ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย และการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ตางประเทศที่ศึกษา
สวนใหญจะใชการกํากับดูแลรวมกันในการคุมครองเด็กและเยาวชนในกิจการโทรทัศนแตามแนวทางการให
ขอมูลเนื้อหา อีกทั้งยังไดปรับปรุงการกํากับดูแล อาทิ การแสวงหา ความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย
ภาคสวน การสงเสริมความรูเทาทันสื่อ เพ่ือรับมือกับความทาทายจากภาวะสื่อหลอมรวม สวนพัฒนาการ
ของการกํากับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศนแไทยหลังการปฏิรูปสื่อแบงไดเป็น ๒ ชวง
คือ ชวงกอนมี กสทช. (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๔) ที่ริเริ่มการใชเครื่องมือการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการตามแนวทางการใหขอมูลเนื้อหาภายใตการกํากับดูแลตนเองของผูใหบริการโทรทัศนแ ประกอบกับ
แนวทางการสงเสริมเนื้อหาในเชิงบวก และชวงของ กสทช . (พ.ศ. ๒๕๕๔–ปัจจุบัน) ที่เนนการกํากับดูแล
โดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย ตามแนวทางการจํากัดการเขาถึง แนวทางการใหขอมูลเนื้อหาและ
แนวทางการสงเสริมเนื้อหาในเชิงบวกงานวิจัยมีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรพัฒนาและปรับปรุง  
การกํากับดูแลในภาวะสื่อหลอมรวมดวยการจัดใหมีนโยบายการสื่อสารในระดับชาติที่สามารถปรับตาม
สภาวะสื่อหลอมรวมไดเพ่ือคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใชหลักการแสวงหาความรวมมือจาก 
ผูมีสวนเกี่ยวของหลายภาคสวน และเนนที่แนวทางการสงเสริมเนื้อหาในเชิงบวก กับแนวทางการสงเสริม
การศึกษา และการรณรงคแผลักดัน รวมถึงการนําเอาระบบการกํากับดูแลรวมกันมาใชกํากับดูแลเนื้อหา
รายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศนแที่ กสทช. กํากับดูแล 

 เชิญพร คงมา (๒๕๕๑) บทบาทของภาคประชาสังคมในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรแเน็ต โดย 
ใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกประกอบกับการศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาพบวา ดานวัตถุประสงคแและนโยบาย
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ขององคแภาคประชาสังคม ไมไดเนนที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใชใน การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรแเน็ต  
แตเนนการทํางานเชิงสังคม ซึ่งในภาพรวมแตละองคแกรมีวัตถุประสงคแและนโยบายการทํางานที่แตกตาง
และคลายคลึงกัน ดานการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรแเน็ต พบวา องคแกรภาคประชาสังคมที่ทําการศึกษา 
มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรแเน็ตใน ๒ แนวทางหลัก คือ ๑) การปกปูองเด็กและเยาวชนจาก
เนื้อหาที่ไมเหมาะสม ไดแก มูลนิธิอินเทอรแเน็ตรวมพัฒนาไทย มูลนิธิเครือขายครอบครัว มูลนิ ธิกระจกเงา 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ๒) การสงเสริมสิทธิเสรีภาพ
และการแสดงออกบนอินเทอรแเน็ต ไดแก คณะกรรมการณรงคแเพ่ือการปฏิรูปสื่อ กลุมเสรีภาพตอตาน 
การเซ็นเซอรแประเทศไทย และเครือขายพลเมือง องคแกรใน ภาคประชาสังคมที่มีความแตกตางกันใน  
๒ แนวทาง มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรแเน็ตที่แตกตางกัน โดยองคแกรภาคประชาสังคมในแนว
ทางการปกปูองเด็กและเยาวชนจะเนนบทบาทใน การรณรงคแ  สรางความตระหนักรูเรื่องสื่ออินเทอรแเน็ต 
การเฝูาระวังภัยเทคโนโลยี การสรางเครือขาย การทํางานกับภาครัฐ  และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ และ 
การขับเคลื่อนทางนโยบาย สวนองคแกรภาคประชาสังคมในแนวทางการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและการแสดงออก
บนสื่ออินเทอรแเน็ต จะเนนบทบาทดานการรณรงคแสรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่ออินเทอรแเน็ต 
และการขับเคลื่อนทางกฎหมายและนโยบายที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สําหรับปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางานของภาคประชาสังคมในภาพรวมพบวา ปัญหาที่สําคัญ คือ เงินทุน ความรวมมือของ
ภาครัฐและภาคสวนตางๆ บุคลากร ความตระหนักรูเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่ออินเทอรแเน็ตในสังคมไทย  
และการสื่อสารภายในกลุม 

 มยุรี  ไพบูลยแกุลกร (๒๕๕๕) ไดศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ตอกระบวนการ 
ทําขาว ชวงมหาอุทกภัยประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ของสถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง ๗ พบวา ดานบทบาท
ของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียตอกระบวนการทําขาวโทรทัศนแ การสื่อสารผานโซเชียลมีเดียทั้งเฟสบุค  
ทวิตเตอรแ ไดเขามามีบทบาทตอกระบวนการทําขาวโทรทัศนแในหลากหลายมิติ อาทิการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและเปิดโอกาสใหคนในสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการทําขาวมากขึ้น ดวยการสงตอขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว สงผลใหสื่อมวลชน นอกจากจะตองเป็นผูแสวงหาขอเท็จจริงจากเหตุการณแ หรือ  
ขาวที่อยู ในกระแสสังคมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในชวงภาวะวิกฤต เชนเหตุมหาอุทกภัยในชวงปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ สื่อมวลชนตองแสวงหาขอเท็จจริงจากกระแสขาวลือที่แพรสะพัดจํานวนมากเพ่ือลดกระแส
ขาวลือทีส่รางความต่ืนตระหนกใหคนในสังคมอีกดวย 

 อรวี ศรีชํานาญ (๒๕๕๘) ไดศึกษาเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหารายการขาวในโทรทัศนแภาคพ้ืนดินที่
ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในชวงหลังรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการศึกษา เชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํากับดูแลเนื้อหารายการขาว และบทบาทในการกํากับ
ดูแลเนื้อหารายการขาวของผูประกอบการสื่อ องคแกรวิชาชีพสื่อและองคแกรกํากับดูแลที่เป็นอิสระของรัฐใน
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล และเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลเนื้อหา
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รายการขาวในโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิจัยเอกสารทางวิชาการ 
กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหารายการและมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนของ
ประเทศไทย และตางประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสิงคโปรแ 
ประกอบกับ การสัมภาษณแเชิงลึกผู มีสวนเกี ่ยวของกับกิจการโทรทัศนแและการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศนแ ผลการวิจัย พบวา การกํากับดูแลเนื้อหารายการขาวในโทรทัศนแภาคพื้นดินระบบดิจิทัลให
ความสําคัญกับเนื ้อหาดานการเมืองเป็นลําดับแรก เนื ่องจากอยู  ในชวงของการปกครองภายใต 
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) โดย คสช. ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามสื่อเพ่ือทําหนาที่ 
เฝูาระวังและตรวจสอบเนื้อหาดังกลาวซึ่งคณะทํางานจะสงขอมูลการตรวจสอบใหทาง กสทช. ทุกสัปดาหแ
เพ่ือใหนําไปพิจารณาวาเขาขายผิด ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม ควบคูกับการใชประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.)  
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ สงผลใหการกํากับดูแลมีความเขมขนกวาเดิม นอกจากนี้ 
กสทช. ยังใชเครื่องมืออ่ืน ในการกํากับดูแล ไดแก การแบงชวงเวลาในการนําเสนอ การจัดระดับ  
ความเหมาะสมรายการ และเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ เป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล
เนื้อหารายการขาว นอกจากนี้พบวาองคแกรกํากับดูแลกันเอง ทั้งในระดับองคแกรสื่อและระดับสภาวิชาชีพ/
องคแกรวิชาชีพขาวไมมีประสิทธิภาพ มีการออกอากาศเนื้อหาขาวที่ไมเหมาะสมอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
สภาวิชาชีพ/องคแกรวิชาชีพขาวไมมีกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาและกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่
ชัดเจน ทั้งนี้การนําศักยภาพเทคโนโลยีมาใชเพ่ือกลั่นกรองเนื้อหาและสรางการมีสวนรวมจากประชาชนใน
การเฝูาระวังเนื้อหา ยังไมถูกนํามาใชเป็นเครื่องมือกํากับดูแลเนื้ อหาในกิจการโทรทัศนแของประเทศไทย
งานวิจัยมีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรสงเสริมบทบาทการกํากับดูแลกันเองใหเขมแข็ง โดยสงเสริมให
องคแกรกํากับดูแลกันเองมีกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาและกระบวนการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
บังคับใชมาตรการทางจริยธรรมอยางเป็นรูปธรรม ตลอดจน สรางการรับรูตอสาธารณะตอการมีอยูของ
องคแกรวิชาชีพ และสรางศรัทธาใหเกิดในสาธารณะวาองคแกรวิชาชีพสื่อมีประสิทธิภาพจริงในการกํากับดูแล
กันเอง 

 อิทธิพล  วรานุศุภากุล (๒๕๖๐) ไดศึกษาการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแเพื่อความหลากหลายของ
รูปแบบรายการโทรทัศนแ กอนและหลังการประมูลโทรทัศนแในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ ผลการศึกษา พบวา การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแเพื่อความหลากหลายจําเป็นตองใชการกํากับ
ดูแลในหลายมิติ ทั้งการกํากับดูแลโครงสราง ไดแก การกําหนดประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ  
การกําหนดลักษณะ ความเป็นเจาของ การกําหนดแหลงรายไดของกิจการโทรทัศนแ การกําหนดพ้ืนที่ 
การออกอากาศ และการกําหนด สัดสวนการผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ และการกํากับดูแลเนื้อหา 
ไดแก การกําหนดสัดสวนเนื้อหา รายการ นอกจากนั้นองคแกรกํากับดูแลควรมีมาตรการเฝูาระวังติดตามและ
ประเมินความหลากหลายใน เนื้อหารายการโทรทัศนแในหลายมิติ รวมถึงการสงเสริมความรู  และสราง 
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ความตระหนักถึงความสําคัญของความ หลากหลายในเนื้อหารายการโทรทัศนแใหแกผู ประกอบกิจการ
โทรทัศนแและเครือขาย ภาคประชาสังคม ซึ่งสถานะ ความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศนแใน
กิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อก จํานวน ๖ ชองรายการ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล จํานวน ๒๖ ชองรายการในชวงเดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙  คอนขางใกลเคียงกัน กลาวคือการมีชองรายการเพ่ิมขึ้นไมไดเป็นหลักประกันวาจะทําให 
ความหลากหลายของรูปแบบรายการเพ่ิมขึ้น แตหากพิจารณาเฉพาะชวงเวลาที่มีจํานวนผูชมสูง (Prime 
Time) พบวามีความหลากหลายของรูปแบบรายการเพ่ิมข้ึน 
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บทที่ ๓ 

วิธีการศึกษา



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
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บทที่ ๓ 

วิธีการศึกษา 

 

จากการศึกษาขอบเขตงานการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  คณะที่ปรึกษาไดมีการขยาย
วัตถุประสงคแเพ่ือใหครอบคลุมขอบเขตในการดําเนินการ ดังนี้  

 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ :  การศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศน์  รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ 

 ๑.๑ วิธีการศึกษา 

 การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่ เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกี่ยวของกับการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการสังเคราะหแขอมูลจากเอกสาร
สิ่งพิมพแ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือและเอกสารตางๆ รวมทั้งขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน สิ่งพิมพแ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เป็นตน ที่เกี่ยวของกับรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ โดยมุงเนน 
๒ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ และ ๒) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ และนํามาสังเคราะหแเพ่ือหาคําตอบของวัตถุประสงคแการศึกษา   

 ๑.๒ ข้อมูล/ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

  ๑.๒.๑ การรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ ซึ่งสวนใหญมีแตในประเทศภูมิภาคเอเซีย จํานวน ๔ ประเทศ  
ไดแก ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ และสหราชอาณาจักร 

  ๑.๒.๒ แนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 
จํานวน ๓ ชอง  ไดแก  บรรษัทแพรภาพกระจายเสียงแหงอังกฤษ (The British Broadcasting Corporation 
- BBC)  สถานีโทรทัศนแ Entertainment and Sports Programming Network : ESPN  และสถานีโทรทัศนแ 
CNN International ในประเทศอินเดีย 
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 ๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน   

  ๑.๓.๑ การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียใน
กิจการโทรทัศนแ  

   ๑) การรวบรวมขอกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแในประเทศไทยและตางประเทศ  

   ๒) การวิเคราะหแเปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของเพ่ือศึกษาถึง 
แนวทางการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

  ๑.๓.๒ การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของชองขาวในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
ในกิจการโทรทัศนแ 

   ๑) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของตางประเทศในการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ  
   ๒) การถอดบทเรียนและเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีและวิเคราะหแเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดี
ในประเด็นตางๆ ใน ๓ ประเด็นไดแก (๑) รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ (๒) หลักเกณฑแที่
เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ และ (๓) บทลงโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดใน 
การนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เป็นตน เพ่ือนําแนวปฏิบัติมาพัฒนาการนําเสนอขาวในกิจการโทรทัศนแของ
ประเทศไทย 

 ๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแก แบบวิเคราะหแเอกสารโดยใชวิธีการสังเคราะหแ
ขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพแ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือและเอกสารตางๆ รวมทั้งขอมูลในรูปแบบตางๆ 
เชน สิ่งพิมพแ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เป็นตน 

 ๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลเอกสารดวยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) และนําขอมูลตางๆ  
มาตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกลาวประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ 
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ตารางที่ ๓.๑ สรุปแผนการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อ

โซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียล

มีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

๑. การศึกษา
และรวบรวม 
ขอกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับ
หลักเกณฑแการ
ใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ  

๑) การรวบรวมขอกฎหมาย  
ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวของ
กับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการโทรทัศนแใน
ประเทศไทยและตางประเทศ 

๒) การวิเคราะหแเปรียบเทียบ
กฎหมาย  ระเบียบ และประกาศ
ที่เก่ียวของเพื่อศึกษาถึงแนว
ทางการกํากับดูแลการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

กฎหมายใน

ประเทศไทย 

และตางประเทศ 

จํานวน ๔ 

ประเทศ   

- แบบวิเคราะหแเอกสาร 

- วิเคราะหแขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหแเนื้อหา  

ผลการศึกษา
เก่ียวกับ 
ขอกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับ
หลักเกณฑแการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย
ในกิจการ
โทรทัศนแ   

๒. การศึกษา
แนวปฏิบัต ิ
ที่ดีของ 
ชองขาวใน
ตางประเทศที่
เก่ียวของกับ
การใชสื่อ 
โซเชียลมีเดีย 
ในกิจการ
โทรทัศนแ 

๑) การศึกษาแนวปฏบิัติที่ดีของ
ตางประเทศในการใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการโทรทัศนแ 
๒) การถอดบทเรียนและ
วิเคราะหแเปรียบเทียบแนวปฏิบตัิ
ที่ดีในประเด็นตางๆ ใน ๓ 
ประเด็นไดแก  
(๑) รูปแบบการใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการโทรทัศนแ  
(๒) หลักเกณฑแที่เก่ียวของกับการ
ใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ  
(๓) บทลงโทษเกี่ยวกับการ
กระทําผิดในการนําเสนอเนื้อหา
ที่ไมเหมาะสม เปน็ตน เพื่อนาํ
แนวปฏิบัติมาพฒันาการนาํเสนอ

ชองขาวใน 

ตางประเทศ

จํานวน ๓ ชอง 

 

- แบบวิเคราะหแเอกสาร 

- วิเคราะหแขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหแเนื้อหา  

ผลการศึกษา
เก่ียวกับ 
แนวปฏิบัตทิี่ดี
ของชองขาว 
ในตางประเทศ 
ที่เก่ียวของกับ
การใชสื่อโซเชียล 
มีเดียในกิจการ
โทรทัศนแ 
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กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

ขาวในกิจการโทรทัศนแของ
ประเทศไทย  

 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ :  การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในกิจการโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

 ๒.๑ วิธีการศึกษา 

 การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ดวยการประเมินเนื้อหารายการ และการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งประกอบดวย  
๓ กิจกรรมหลัก  ไดแก  

  ๒.๑.๑ การรวบรวมขอมูล เพ่ือรายประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

  ๒.๑.๒ การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มี
การใชสื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล รวมถึงศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและวิเคราะหแ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแอยาง  
มีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑.๓ การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ เพ่ือวิเคราะหแ
สาเหตุและความจําเป็นในการใชสื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแ  รวมถึงวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติ 
ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ ข้อมูล/ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

  ๒.๒.๑ รายการที่ใชในการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียจํานวน 
๗ ประเภทขาว ไดแก ๑) ขาวการเมือง ๒) ขาวเศรษฐกิจ ๓) ขาวสังคม ๔) ขาวอุบัติเหตุ ๕) ขาวอาชญกรรม 
๖) ขาวบันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา โดยประเมินจากทุกรายการขาวในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖ ชองโดยแบงเป็นจํานวน ๔ หมวดหมูดังนี้ 
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   ๑)  ประเภทบริการสาธารณะ  จํานวน ๔ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

กองทัพบก ททบ. ๕ ๑ 

กรมประชาสัมพันธแ NBT ๒  

องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย 

ThaiPBS ๓ 

สถานีวิทยุโทรทัศนแรัฐสภา TPTV ๑๐ 

 

   ๒) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน ๒ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด   ๓ Family ๑๓ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)   MCOT Kids & Family ๑๔  

 

   ๓) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูขาวสารและสาระ จํานวน ๖ ชอง ดังนี้  

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขชอ่ง 

บริษัท ไทย นิวสแ เน็ตเวิรแค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด TNN ๒๔ ๑๖ 

บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสทแ จํากัด นิวทีวี (NEW TV) ๑๘ 

บริษัท สปริงนิวสแ เทเลวิชั่น จาํกัด   Spring News ๑๙ 

บริษัท ไบรทแ ทีวี จํากัด   Bright TV ๒๐ 

บริษัท วอยทแ ทีวี จํากัด   VOICE TV ๒๑ 

บริษัท เอ็นบซีี เน็กซแ วิชั่น จํากัด Nation TV ๒๒ 
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   ๔) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูทั่วไปแบบคมชัดปกติ  จํานวน ๗ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด เวิรแคพอยทแ ทีวี ๒๓ 

บริษัท ทรูโฟรแยู สเตชั่น จํากัด True ๔ U (ทรูโฟรแยู) ๒๔ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด GMM๒๕ ๒๕ 

บริษัท สปริง ๒๖ จํากัด SPRING ๒๖ ๒๖ 

บริษัท อารแ.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ๘ ๒๗ 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด  ๓ SD ๒๘ 

บริษัท โมโน บรอดคาชทแ จํากัด โมโน ทเวนตี้ไนนแ (Mono๒๙) ๒๙ 

 

  ๕) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูทั่วไปแบบคมชัดสูง  จํานวน ๗ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT HD ๓๐ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด  One ๓๑ 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสทแ จํากัด ไทยรัฐทีวี ๓๒ 

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ๓ HD ๓๓ 

บริษัท อมรินทรแ เทเลวิชั่น จํากัด Amarin TV HD ๓๔ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแและวิทยุ จํากัด ๗ HD ๓๕ 

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนดแ บรอดคาสติ้ง จํากัด พีพีทีวี (PPTV) ๓๖ 
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  ๒.๒.๒ การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักวิชาการ
ดานการสื่อสารมวลชน  เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตัวแทนจากองคแกรไมแสวงหากําไรที่เกี่ยวของกับ 
สื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๔๐ คน จาก 
๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด ประกอบดวย ๑) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ๒) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ๓) ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๔) ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรแธานี) 
และ ๕) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ๖) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) และ ๗) กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

  ๒.๑.๓ การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ จํานวน  
๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ สื่อมวลชน 
นักวิชาการดานสื่อมวลชนและผูดําเนินรายการ   

 ๒.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน    

  ๒.๓.๑ การดําเนินการรวบรวมขอมูลรายการประเภทขาวสารจากผังรายการขาวทั้งหมดใน
กิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชองจํานวน ๒๖ ชอง    

  ๒.๓.๒ การรวบรวมและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการ
โทรทัศนแทุกรายการจากสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ คัดเลือกจากรูปแบบของรายการขาว โดยคัดเลือกทุกรูปแบบรายการขาวจาก
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลจํานวน ๒๖ ชอง ประกอบดวย ๑) รายการขาว ๒) เลาขาว  
๓) วิเคราะหแขาว และ ๔) รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน 

   ขั้นที่ ๒ คัดเลือกประเภทขาว  ซึ่งคณะที่ปรึกษาดําเนินการคัดเลือกประเภทขาวที่มีการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแมากที่สุด ๗ อันดับแรก ไดแก ๑) ขาวการเมือง ๒) ขาวเศรษฐกิจ ๓) ขาว
สังคม ๔) ขาวอุบัติเหตุ ๕) ขาวอาชญกรรม ๖) ขาวบันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา   

   ขั้นที่ ๓ การประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ
ทุกรายการจากสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลจํานวน ๒๖ ชอง และ ๗ ประเภทขาวขางตนโดย
บุคลากรสนับสนุนที่มีประสบการณแดานการบันทึกขอมูล และมอนิเตอรแรายการ ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะหแ 
จํานวน ๗ ประเด็น ไดแก 

   ๑) รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแ  

   ๒) ความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ  

   ๓) เนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว  

   ๔) ความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  
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   ๕) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม  

   ๖) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่สําคัญและ 
มีความเก่ียวของ  

   ๗) เหตุผลและความจําเป็นของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ ตอการใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

  ๒.๓.๓) คณะที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย 
ผูประกอบการ นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนที่  ตัวแทนจากองคแกรไม
แสวงหากําไรที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค  
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๔๐ คน จาก ๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบดวย ๑) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ)  
๓) ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  ๔) ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรแธานี) ๕) ภาคตะวันออก (จังหวัด
จันทบุรี)  ๖) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) และ ๗) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือประเมินรายการ
และคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล รวมถึงศึกษา 
ถึงปัจจัยเชิงสาเหตุและวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใช  
ในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
ในกิจการโทรทศันแอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๓.๔) คณะที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและ
คุณภาพรายการ จํานวน ๓๐ คน โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนแ สื่อมวลชน นักวิชาการดานสื่อมวลชน ผูดําเนินรายการ เป็นตน เพ่ือวิเคราะหแสาเหตุและความจําเป็น
ในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแ รวมถึงวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและ 
เชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแก แบบประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มี
การใชสื่ อ โซเชียลมี เดียในกิจการโทรทัศนแ  และประเด็นการจัดสนทนากลุ ม  โดยมีการทดสอบ  
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ๓ ทาน เป็นผูตรวจสอบ หลังจากนั้น 
นํามาวิเคราะหแความสอดคลองโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งจาก 
ผลการทดสอบพบวาขอคําถามทุกขอจะตองมีคาความสอดคลองอยูระหวาง ๐.๖๗ – ๑.๐๐ ดังนั้น ขอคําถาม
ทุกขอถือวาสามารถวัดไดตรงตามประเด็นที่ตองการศึกษา 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๕๒ 

 

 

 ๒.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลเอกสารดวยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) และนําขอมูลตางๆ  
มาตีความสรางขอสรุป แบบอุปนัย (Induction) จากการประเมินรายการขาวทั้งหมด การจัดประชุมกลุมยอย
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย และการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ  

ตารางท่ี ๓.๒  สรุปแผนการดําเนินการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

๑. การรวบรวม
ขอมูลเพื่อราย
ประเมินรายการ
และคุณภาพ
รายการที่มีการ
ใชสื่อโซเชียล
มีเดียในกิจการ
โทรทัศนแของ
ชองโทรทัศนแ
ภาคพื้นดิน
ระบบดิจทิัล  

- การรวบรวมและวิเคราะหแผัง
รายการขาวทั้งหมดในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแ
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกชอง
จํานวน ๒๖ ชอง    
- การคัดเลือกจากรูปแบบของ
รายการขาว ๔ ประเภท ๑) 
รายการขาว ๒) เลาขาว ๓) 
วิเคราะหแขาว และ ๔) รายการ
สนทนาปัญหาเหตุการณแ และ
คัดเลือกประเภทขาวที่มีการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียมากทีสุ่ด  
๗ อันดับแรก ไดแก ๑) ขาว
การเมือง ๒) ขาวเศรษฐกิจ  
๓) ขาวสังคม ๔) ขาวอบุัติเหตุ  
๕) ขาวอาชญกรรม ๖) ขาว
บันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา   
- มอนิเตอรแรายการและวิเคราะหแ
ขอมูล 

- รูปแบบของ

รายการขาว ๔ 

ประเภท/

ประเภทขาวที่มี

การใชสื่อ 

โซเชียลมีเดีย 

๗ ประเภท   

- แบบประเมนิรูปแบบ
และเนื้อหารายการที่มี
การใชสื่อโซเชียลมีเดียใน
กิจการโทรทัศนแ   

ผลการรวบรวม
ขอมูลเบื้องตน
ที่ใชในการ
ประเมิน
รายการ 
และคุณภาพ
รายการ ที ่
มีการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย
ในกิจการ
โทรทัศนแ   

๒. การจัด
ประชุมกลุม
ยอยผูที่มีสวน

การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวน

ไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย 

ผูประกอบการ นักวชิาการดาน

ผูมีสวนไดสวน

เสียจํานวน ๒๐ 

คน ในแตละ

- ประเด็นการจัดสนทนา
กลุม  

รายงานการ
ประเมิน
รายการและ
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กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

ไดสวนเสียเพื่อ
ประเมิน
รายการและ
คุณภาพ
รายการที่มี
การใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย
ทางสถานี 
โทรทัศนแ
ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจทิัล 

การสื่อสารมวลชน  เครือขาย

ภาคประชาชนในพืน้ที่ ตัวแทน

จากองคแกรไมแสวงหากําไรที่

เก่ียวของกับสื่อโทรทัศนแ 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ภูมิภาค รวม

ทั้งสิ้นจาํนวน 

๑๔๐ คน จาก  

๖ ภูมิภาค และ 

๑ จังหวัด คือ 

กรุงเทพ 

มหานคร  

และปริมณฑล 

คุณภาพ
รายการที่มีการ
ใชสื่อโซเชียล
มีเดียทาง
สถานีโทรทัศนแ
ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจทิัล 

๓. การจัด
ประชุมกลุม
ยอย
ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา
และคุณภาพ
รายการเพื่อ
วิเคราะหแ
สาเหตุและ
ความจําเปน็
ในการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย
ทางสถาน ี
โทรทัศนแ  
รวมถึง
วิเคราะหแ
ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

การจัดประชุมกลุมยอย

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการ

และคุณภาพรายการ  โดยเลือก

กลุมผูเชี่ยวชาญทีป่ระกอบดวย 

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศนแ สื่อมวลชน นักวิชาการ

ดานสื่อมวลชน และผูดําเนนิ

รายการ   

ผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหารายการ

และคุณภาพ

รายการ จํานวน  

๓๐ คน 

- ประเด็นการจัดสนทนา
กลุม  

ผลการศึกษา
สาเหตุและ
ความจําเปน็ใน
การใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย
ทาง
สถานีโทรทัศนแ  
รวมถึง
วิเคราะหแ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
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วัตถุประสงค์ที่ ๓  :  การส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research) ที่รับชม
รายการต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

  ๓.๑ วิธีการศึกษา 

 การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) โดยใช 
การสํารวจ (Survey Research)  ความคิดเห็นของประชาชน 

 ๓.๒ ข้อมูล/ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

  ๓.๒.๑  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

   ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนตั้งแตอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 
ทั้ ง หมด  ๖๖ ,๓๙๐ ,๔๐๐ คน  (ประชากรคาดประมาณ ณ  วั นที่  ๖  สิ ง ห าคม  พ . ศ .  ๒๕๖๒ ) 
(http://www.ipsr.mahidol.ac.th)  

๓.๒.๒  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
   ๑) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

   การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือประมาณคาประชากรโดยใชสูตร Taro Yamane (๑๙๖๗) 
และมีการกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ ๙๕ % ดังนี้ 

   n =  N/  ๑+Nd๒ 

 เมื่อ         n = ขนาดของหนวยตัวอยางกลุมเปูาหมาย 

     N = ประชากรทั้งหมด 

     D = ระดับความมีนัยสําคัญ 

 จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ทําใหไดกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการศึกษาทั้งหมด จํานวน 
๔๐๐ คน  อยางไรก็ตาม เพ่ือใหผลการวิจัยมีประสิทธิภาพสูงที่สุด คณะที่ปรึกษาจึงขยายกลุมตัวอยางให
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยการศึกษาครั้งนี้ใชขนาดกลุมตัวอยางในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนขั้นต่ํา
จํานวนทั้งสิ้น  ๕,๖๐๐ คน  

 ๒) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

 จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําจํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ คน คณะที่ปรึกษาใชวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi- Stage Sampling) เพ่ือใหไดผลการสํารวจที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุมทั่ว
ประเทศ  ดังนี้ 
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    ๒.๑)  การสุ่มแบบเจาะจงพ้ืนที่ทุกภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ โดยแบงประเทศไทยออกเป็น 
๖ ภูมิภาค ไดแก ๑) ภาคเหนือ ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) ภาคกลาง ๔) ภาคใต ๕) ภาคตะวันออก และ 
๖) ภาคตะวันตก และ ๑ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลแตละภูมิภาคจํานวนเทาๆ กัน โดยขั้นต่ํา
ภูมิภาคละ ๘๐๐ คน 

ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จ านวน (คน) 

ภาคเหนือ เชียงราย นาน พะเยา เชียงใหม แมฮองสอน แพร ลําปาง ลําพูน 
และอุตรดิตถแ 

๘๐๐ 

ภาคกลาง พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณแ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรคแ 
ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงหแบุรี อางทอง สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีนครนายก ปทุมธานี นนทบุรี 
นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

๘๐๐ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย 
มุกดาหาร กาฬสินธุแ ขอนแกน อําอาจเจริญ อําอาจเจริญ ยโสธร 
รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมยแ สุรินทรแ     
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  

๘๐๐ 

ภาคตะวันออก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  ๘๐๐ 

ภาคตะวันตก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธแ   ๘๐๐ 

ภาคใต ชุมพร ระนอง สุราษฎรแธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต 
พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา 

๘๐๐ 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ๘๐๐ 

รวมทั้งหมด  ๕,๖๐๐ 

 

    ๒.๒)  การสุ่มแบบเจาะจงตามช่วงวัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชาชน ๔ ชวงวัย 
ไดแก  กลุมเบบี้บูมเมอรแ  (Baby Boomer) ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗ กลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซแ 
(Generation X) ที่เกิดในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๒ กลุมเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่เกิดในชวงป ี
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พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐ และกลุมเจเนอเรชั่นซี  (Generation Z) ที่เกิดชวง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นตนไป โดย
คัดเลือกชวงวัยขั้นต่ําละ ๒๐๐ คน ในแตละภูมิภาค โดยใชวิธีคัดเลือกดังนี้  

 ๒.๒.๑) วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) เป็นการคัดเลือก
กลุมตัวอยางจากสมาชิกที่อาสาเขามามีสวนรวมใหขอมูลในการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
ดวยความเต็มใจ ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาจะใชวิธีการประชาสัมพันธแโครงการฯ ไปยังหนวยง านตางๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และการลงพ้ืนที่ในแตละภูมิภาค  เพ่ือคนหาและคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เต็มใจเขามามีสวนรวม  
ในโครงการฯ 

 ๒.๒.๒) วิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ (Snowball Selection) เป็นการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่มีคุณสมบัติที่ตองการแลวโดยใชการแนะนําของกลุ มตัวอยางที่ระบุกลุมตัวอยางที่มีลักษณะที่
ใกลเคียงกับตนเองเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครบถวนและเพียงพอจึงจะยุติการเก็บรวบรวมขอมูล  
ซึ่ง คณะที่ปรึกษาจะดําเนินการใหผูที่มีความสมัครใจรวมในการสํารวจแนะนําคนรูจักในภูมิภาคของตนเองที่
และยินดีที่จะรวมในการสํารวจ จนครบตามจํานวนภูมิภาคและชวงวัยที่ตองการ 

  ๓.๓  ขั้นตอนการด าเนินงาน    

   ๓.๓.๑ การศึกษาและพัฒนาแบบสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการ
ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

   ๓.๓.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชม
รายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล กลุมตัวอยางขึ้นต่ําจํานวน ๕,๖๐๐ 
คน จาก ๖ ภูมิภาค ไดแก ๑) ภาคเหนือ ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) ภาคกลาง ๔) ภาคใต ๕) ภาคตะวันออก 
และ ๖) ภาคตะวันตก และ ๑ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งหมด จํานวน 
๕,๘๔๒ คน 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยนี้ ไดแก แบบสํารวจทัศนคติและความ 
พึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
ซึ่งคณะที่ปรึกษาไดใชแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  
ซึ่งประกอบไปดวย ๖  สวน ดังนี้   

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ อาชีพ โดยขอคําถามจะมีลักษณะ
ใหเลือกตอบ (Check list) 

สวนที่ ๒ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัล โดยขอคําถามจะมีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list) 
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สวนที่ ๓ แบบสอบถามทัศนคติของประชาชน๑ ตอการใชสื่อการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ทางสถานีโทรทัศนแ โดยมีการประเมินคุณภาพรายการและเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแดวย  ทั้งนี้ขอคําถามจะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
๕ ระดับ คือ  ๕ = เห็นดวยอยางยิ่ง ๔ = เห็นดวย ๓ = เฉยๆ ๒ = ไมเห็นดวย ๑ = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนที่ ๔ แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใชสื่อการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแ โดยขอคําถามจะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
๕ ระดับ ดังนี้ ๕ = พึงพอใจ/ คาดหวังมากที่สุด ๔ = พึงพอใจ/ คาดหวังมาก ๓ = พึงพอใจ/ คาดหวัง 
ปานกลาง ๒ = พึงพอใจ/ คาดหวังนอย ๑ = พึงพอใจ/ คาดหวังนอยที่สุด 

สวนที่ ๕ แบบสอบถามความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลตอการนําใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน โดยขอคําถามจะเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ ดังนี้  ๕ = เห็นดวยอยางยิ่ง ๔ = เห็นดวย ๓ = เฉยๆ  ๒ = ไมเห็นดวย  
๑ = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนที่ ๖ ขอเสนอแนะตอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และ
แนวทางในการกํากับดูแลรายการที่เป็นขาวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนแของโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 
โดยขอคําถามจะเป็นคําถามปลายเปิด (Open-end question) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่
รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล มีดังนี้  

 ๑) การทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Contentvalidity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ๓ ทาน เป็น                     
ผูตรวจสอบ หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหแความสอดคลองโดยใชคา  IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยขอคําถามทุกขอมีคาความสอดคลองอยูระหวาง ๐.๖๗ – ๑.๐๐ ดังนั้น ขอคําถามทุกขอ 
ถือวาสามารถวัดไดตรงตามประเด็นที่ตองการศึกษา ดังสูตรตอไปนี้   

    IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคแกับเนื้อหา 

       หรือระหวางขอสอบกับจุดประสงคแ 

  R   แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 ๒) การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) คณะที่ปรึกษานําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน ๓๐ คน 
แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha Cronbach 

                                                        
๑ ทัศนคติของประชาชน หมายถึงความคิดเห็นของประชาชน 
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Method)  ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาเทากับ ๐.๗ ซึ่งมากกวาเกณฑแที่กําหนดไว (α = ๐.๗) ดังนั้น
แบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใชได จึงถือวาแบบสอบถามสามารถวัดกี่ครั้งก็จะได 
ผลใกลเคียงเดิม  

๓.๕ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว คณะที่ปรึกษาจะใชสถิติพรรณาและสถิติอนุมาน 
ในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 

 ๓.๕.๑ การวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคลของประชาชนที่เป็นกลุมตัวอยาง และทัศนคติ 
และความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล คณะที่ปรึกษาใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ๓.๕.๒ การวิเคราะหแความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการตอ 
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 
โดยใชสถิติการทดสอบท ี(Paired sample t-test) 

 ๓.๕.๓ การเปรียบเทียบขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลกับทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลดวยสถิติ
อนุมานโดยใชสถิติการทดสอบที (Independent Sample t-test) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)    

ตารางที่ ๓.๓  สรุปแผนการดําเนินการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่รับชมรายการตอ  
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

การสํารวจ
ทัศนคติและ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
รับชมรายการ
ตอการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย ใน
กิจการโทรทัศนแ

- การพัฒนาแบบสํารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของประชาชน
ที่รับชมรายการตอการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแ
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สํารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของประชาชนที่รบัชมรายการตอ

ประชาชน 

จํานวน ๕,๖๐๐ 

คน  จาก ๖ 

ภูมิภาค  และ 

กรุงเทพ 

มหานคร โดย

แบงเป็น ๔   

แบบสาํรวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่รับชม
รายการตอการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย ในกิจการ
โทรทัศนแภาคพืน้ดินใน
ระบบดิจทิัล 

รายงานผลการ
สํารวจทัศนคติ
และความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่รับชม
รายการตอการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในกิจการ
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การใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการ
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เจเนอเรชั่น โทรทัศนแ
ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจทิัล 

 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ :  การสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๑ วิธีการศึกษา 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย
ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพเป็น 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ดวยการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)    

 ๔.๒ ข้อมูล/ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

   การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ จํานวน ๓๐ คน 
โดยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแ สื่อมวลชน นักวิชาการดาน
สื่อมวลชน และผูดําเนินรายการ 

   ๔.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน    

  ๔.๓.๑ การนําผลการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อการใชสื่อโซเชียลมีเดีย
ทางสถานีโทรทัศนแมาจัดทําขอสรุป  

  ๔.๓.๒ การจัดการรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) กับผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  
สํานักงาน กสทช. ผูบริหารผังรายการของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผูจัดละครหลังขาว 
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นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน ประชาชนซึ่ งหมายรวมถึงผูชมทั่วไป ผูชมในระดับผูปกครอง 
สถาบันการศึกษา จํานวน ๕๐ คน 

  ๔.๓.๓ การจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม และแนวทางใน
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๓.๔ การเผยแพรผลการศึกษาในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค (Infographics) เพ่ือนําเสนอขอมูลที่
เป็นประโยชนแตอสื่อสาธารณะที่จะใชเป็นแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม และแนวทางในการ
กํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

 ๔.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแก แบบการจัดสนทนากลุม โดยมีการทดสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ๓ ทาน เป็นผูตรวจสอบ หลังจากนั้นนํามา
วิเคราะหแความสอดคลองโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยขอคําถามทุกขอมีคา
ความสอดคลองอยูระหวาง ๐.๖๗ – ๑.๐๐ ดังนั้น ขอคําถามทุกขอวาสามารถวัดไดตรงตามประเด็นที่ตองการ
ศึกษา 

 ๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลเอกสารดวยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) และนําขอมูล
ตางๆมาตีความสรางขอสรุป แบบอุปนัย (Induction) จากผลการจัดสนทนากลุม 

ตารางท่ี ๓.๔  สรุปแผนการดําเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้งนําเสนอแนวทาง
ในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

การนําเสนอ
แนวทาง 
ในการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย  
ที่เหมาะสม  
และแนวทาง 
ในการกํากับ
ดูแลกิจการ
โทรทัศนแ

- การนําผลการประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่
มีการใชสื่อการใชสื่อโซเชียล
มีเดียทางสถานีโทรทัศนแมา
จัดทําขอสรุป  

- การจัดการรับฟังความคิดเห็น 
(Public hearing) กับผูมีสวน
ไดสวนเสียและหนวยงานที่
เก่ียวของ จํานวน ๕๐ คน 

มีสวนไดสวนเสีย
และหนวยงานที่
เก่ียวของ จํานวน 
๕๐ คน 

ประเด็นการจัดสนทนา
กลุม 

- ผลการศึกษา
แนวทาง 
ในการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย 
ที่เหมาะสม  
และแนวทาง 
ในการกํากับดูแล
กิจการโทรทัศนแ
ภาคพื้นดิน 
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กิจกรรมหลัก วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

ภาคพื้นดิน
ระบบดิจทิัล
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การจัดทําขอเสนอแนะและ
แนวทางในการใชสื่อโซเชยีล
มีเดียที่เหมาะสม และแนวทาง
ในการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศนแภาคพืน้ดินระบบ
ดิจิทัลอยางมปีระสทิธิภาพ 

- การเผยแพรผลการศึกษาใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิค  

ระบบดิจทิัล
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
- รายงานฉบับ
สมบูรณแ 

 

ตารางที่ ๓.๕  แผนการดําเนินการโครงการ 

กิจกรรม วันส่งงาน 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

๑. การจัดทํารายละเอียดในการดําเนินงาน   
(สงมอบงานงวดที่ ๑ Inception Report : ภายใน ๓๐ วัน  

นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

๒. การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใช

สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทศันแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัตทิี่ดีใน

ตางประเทศที่เก่ียวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

      

๒.๑ การศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทศันแ  

      

๒.๒ การศึกษาแนวปฏิบัตทิี่ดีของชองขาวในตางประเทศที่เก่ียวของกับ
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแ 

      

๓. การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย       
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กิจกรรม วันส่งงาน 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพื้นดนิระบบ

ดิจิทัลทุกชอง 

๓.๑ การรวบรวมขอมูลเพื่อรายประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มี
การใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพืน้ดิน
ระบบดิจทิัล  

      

๓.๒ การจัดประชุมกลุมยอยผูทีม่ีสวนไดสวนเสียเพื่อประเมินรายการ
และคุณภาพรายการที่มีการใชสือ่โซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแ
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลัใน ๖ ภูมิภาค ไดแก  ๑) ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม)  ๒) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดบุรีรัมยแ)  ๓) ภาค
กลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  ๔) ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรแธาน)ี  
๕) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี)  ๖) ภาคตะวันตก (จังหวัด
กาญจนบุร)ี  และ ๗) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

      

๓.๓  การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและ
คุณภาพรายการ  เพื่อวิเคราะหแสาเหตุและความจาํเปน็ในการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแ  รวมถึงวิเคราะหแผลกระทบที่เกิดขึ้น 

      

๔. การดําเนินการสาํรวจทัศนคติและความพงึพอใจของประชาชนที่
รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชยีลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแภาคพื้นดิน

ในระบบดจิิทัล  

      

๔.๑ การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชน 
ที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแ
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลัใน ๖ ภูมิภาค ไดแก  ๑) ภาคเหนือ  
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๓) ภาคกลาง ๔) ภาคใต  
๕) ภาคตะวันออก ๖) ภาคตะวันตก และ ๗) กรุงเทพมหานคร 

      

๕. การสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ พรอมทั้งนาํเสนอ

แนวทางในการใชสื่อโซเชยีลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และ
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กิจกรรม วันส่งงาน 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

แนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพืน้ดินระบบดจิิทลัอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๕.๑ การนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม  

และแนวทางในการกํากับดูแลกจิการโทรทัศนแภาคพืน้ดนิระบบดิจิทัล

อยางมีประสทิธิภาพ 

      

๕.๒ การจัดทํารายงานฉบบัสมบูรณแ         
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 บทที่ ๔  

การศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 

การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์  
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 บทที่ ๔  

การศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media)  

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

ในกิจการโทรทัศนแ ตามวัตถุประสงคแขอที่ ๑ คณะที่ปรึกษาไดมีการการศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่

เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ และการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของชองขาวใน

ตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ในกิจการโทรทัศนแ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๑. การศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในกิจการโทรทัศน ์  

 ปัจจุบันการใชการใชสื่อโซเชียลมีเดียมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทําใหสื่อมวลชน ตองปรับตัวใน
การทํางานและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงมวลชนในลักษณะที่ตองเปลี่ยนไปจากเดิม สื่อมวลชนสามารถนําขอมูล
ขาวสารที่อยูบนสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการรายงานขาวสาร เพ่ือความรวดเร็วและดึงดูดผูชม ทั้งนี้ประเด็น
ที่ควรจะตระหนักถึง คือ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแทั้ง
ขอมูลที่สื่อมวลชนนํามาประกอบการรายงานขาว หรืออาจเป็นขอมูลที่ไดรับความคุมครองทางกฎหมายที่
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิ์กอนที่จะรายงานขาวสาร หรือเป็นรูปแบบที่ไดรับความคุมครองดาน
ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้คณะทีปรึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่ อ
โซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ ไวดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ ในประเทศไทย 
  ๑.๑.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลการใชสื่อออนไลนแที่ใหการคุมครองผูใชสื่อ
โซเชียลมีเดียโดยตรงเพียงฉบับเดียวคือ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระราชบัญญัติที่คลอบคลุม
ทั้งคอมพิวเตอรแตั้งโต฿ะ คอมพิวเตอรแโนตบุ฿ค สมารแตโฟน รวมถึงระบบตางๆ ที่ถูกควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรแดวย ซึ่งวัตถุประสงคแของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือปูองกัน ควบคุมการกระทําผิดที่จะเกิดขึ้นได
จากการใชคอมพิวเตอรแ ซึ่งมีสามารถสรุปประเด็นที่เก่ียวของไดดังนี้ 
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  ๑) การแกไข ดัดแปลง หรือทําใหขอมูลผูอ่ืนเสียหาย  

  ความตาม มาตรา ๙ “ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแของผูอ่ืน โดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปี หรือปรับไมเกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ” 

  มาตรา ๑๐ “ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแของ
ผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  
หาปี หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ” 

  ๒) การเขาถึงระบบ หรือขอมูลทางดานความมั่นคงโดยมิชอบ 

  ความตาม มาตรา ๑๒ วรรค ๒ “ … (๒) เป็นการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรแ หรือระบบคอมพิวเตอรแ ที่ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็น  
การกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรแหรือระบบคอมพิวเตอรแที่มีไวเพ่ือประโยชนแสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปีถึงสิบหาปี และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เป็นเหตุ 
ใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปีถึงยี่สิบปี” 

  ๓) การนําขอมูลที่ผิดพระราชบัญญัติเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ  

  ความตาม มาตรา ๑๔ “ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปี 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแที่บิดเบือน 
หรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย 
แกประชาชน อันมิใชการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

  (๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการที่นาจะ 
เกิดความเสียหายตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง  
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเป็นประโยชนแสาธารณะของประเทศ หรือกอใหเกิด 
ความตื่นตระหนกแกประชาชน 

  (๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง 
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

  (๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและขอมูล 
คอมพิวเตอรแนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
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  (๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแโดยรูอยูแลววาเป็นขอมูลคอมพิวเตอรแตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิไดกระทําตอประชาชน แตเป็นการกระทําตอบุคคล
ใด บุคคลหนึ่ง ผูกระทํา ผูเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแดังกลาวตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามปี 
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเป็นความผิดอันยอมความได” 

  ความตาม มาตรา ๑๖ “ผู ใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแ ที่ปรากฏเป็นภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม  
หรือดัดแปลง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแหรือวิธีการ อ่ืนใด โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปี และปรับไมเกินสองแสนบาท 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําตอภาพของผูตาย และการกระทํานั้นนาจะทําใหบิดา มารดา  
คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ผูกระทําตอง 
ระวางโทษดังที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนําเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรแโดยสุจริตอันเป็น การติชมดวยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิ สัยของประชาชน 
ยอมกระทํา ผูกระทําไมมีความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได  
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกขแ ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร  
ของผูเสียหายรองทุกขแได และใหถือวาเป็นผูเสียหาย” 

  สําหรับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแจะมีมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญอยู ๒ มาตรา คือมาตรา 
๑๔ และมาตรา ๑๖ ซึ่งหากเป็นการกระทําความผิดที่ขัดตอกฎหมายผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปี 
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มสีาระสําคัญที่เก่ียวของกับการใชขอมูลจากสื่อออนไลนแ ดังนี้ 

  ๑) หากตองการกด Like กด Share ซึ่งขอมูลที่ไดรับสงตอมาทางโซเชียลมีเดียตองทําการ
ตรวจสอบจากแหลงที่มาของขอมูลเสมอวาเป็นขอมูลที่ เป็นเท็จ ขอมูลปลอม หรือเป็นขอมูลที่สราง  
ความตื่นตระหนก ตกใจ สรางความโกลาหลใหกับสังคมหรือไม ไม กด Like หรือ กด Share ขอมูลในทันที 

  ๒) ไมโพสตแขอความตามกระทูตางๆ หรือเว็บบรอดที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม เป็นเท็จกระทบ  
ความมั่นคง หรือลามกอนาจาร หรือขายลักษณะความผิดฐานหมิ่นประมาทผูอื่นดวย 

  ๓) ไมใช User หรือ Password ของผูอ่ืนเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ 

  ๔) ไมตัดตอภาพของผูอื่นซึ่งนํามาสูความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ของผูนั้น 

  ๕) ไมเจาะ หรือ ลวง ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรแของบุคคลอื่นที่ไดสรางมาตรการปูองกันไว เชน 
การเจาะพาสเวิรแดของผูอื่น 

  ๖) ไมนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งภาพหรือสื่อลามกอนาจารทุกชนิด โดยเฉพาะระบบ
คอมพิวเตอรแ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได 
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  ๗) ไม Save ขอมูลของผูอ่ืนไมวาจะเป็นภาพถาย คลิปวีดิโอของผูอ่ืนแลวไปใชเพ่ือประโยชนแใน
การแสวงหากําไร 

  ๘) ไมโพสตแขอความที่เขาขายลักษณะหมิ่นเบื้องสูง หรือทําเว็บไซตแหมิ่นสถาบัน เพราะอาจจะ
เขาลักษณะความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ประมวลกฎหมายอาญาไดดวย 

  ๑.๑.๒ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ .๒๕๓๗ มาตรา ๔ ซึ่งไดใหความหมายของลิขสิทธิ์ ไว  
วาหมายถึงสิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคแไดทําขึ้น  
ซึ่งสิทธิแตผูเดียว (Exclusive Rights) หมายถึงสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของสิทธิในการที่จะทําการใดๆ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นกฎหมายที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับ 
งานสรางสรรคแ ๙ ประเภทดวยกัน ไดแก  

  ๑) งานสรางสรรคแรูปทรงที่ประกอบดวย เสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืนใดอยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยาง รวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง เชน งานรูปวาด รูปการแตูน 

  ๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรคแรูปทรงที่เกี่ยวกับ ปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได  
เชน การแกะสลักวัสดุเป็นรูปทรงตางๆ 

  ๓) งานภาพพิมพแ ไดแก งานสรางสรรคแภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพแและหมายความถึงแมพิมพแ
หรือแบบพิมพแที่ใชในการพิมพแดวย เชน ลายพิมพแบนวัสดุตางๆ 

  ๔) งานสถาปัตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายใน
หรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางหรือการสรางสรรคแ หุนจําลองของอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสราง เชน งานกอสรางจําลองคอนโดมิเนียม งานกอสรางจําลองหมูบานจัดสรร ใบพิมพแเขียว
กอสรางอาคาร ผังหรือรูปแบบการตกแตงภายในของอาคารหรือหองพัก 

  ๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคแภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพ เชน ใชกล อง
ถายภาพหรือกรรมวิธีใดๆ ที่ทําใหเกิดภาพ 

  ๖) งานประกอบแผนที่ โครงสราง ภาพราง หรือรูปทรง ๓ มิติที่เกี่ยวกับภูมิศาสตรแ ภูมิประเทศ 
หรือวิทยาศาสตรแ 

  ๗) งานศิลปะประยุกตแ ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไปใชประโยชนแอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของงานดังกลาวเชน นําไปใชสอยหรือนําไป
ตกตางวัสดุหรือสิ่งของ หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนแทางการ คา เชน นํารูปการแตูนมาพิมพแลายลงบนกระเปา
สะพายหรือแกวน้ํา นํารูปปั้นมาทําเป็นที่กดดินสอหรือกระปุกออมสิน  
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  ดนตรีกรรม หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับรอง ไมวาจะมีทํานอง
หรือคํารองหรือมีทํานองอยางเดียวและใหหมายรวมถึงตัวโน฿ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียง
เสียงประสานแลว  

  โสตทัศนวัสดุ หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะใด อันสามารถจะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่ขําเป็นสําหรับการใชวัสดุนั้นและใหความหมาย
รวมถึงเสียงประกอบนั้นดวยถามี 

  งานภาพยนตรแ หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับภาพซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตรแ หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืนเพ่ือนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตรแและให
หมายรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรแนั้นดวย  

  สิ่งบันทึกเสียง หมายความวางานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดงหรือ เสียง
อ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเป็น
สําหรับการใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหความหมายรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรแหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ
อยางอ่ืน 

  งานแพรเสียงแพรภาพ หมายความวางานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงหรือภาพทางวิทยุโทรทัศนแหรือโดยวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน 

  ทั้งนี้สําหรับ งานที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์ หมายถึง งานที่ควรเผยแพรใหประชาชนไดรับรูโดยทั่วไป
เพราะถือวาเป็นประโยชนแกับประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งไดแกงานที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ ไดแก 

  ๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ที่เป็นเพียงลักษณะขาวสารอันมิใชงานในแผนก 
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรแหรือแผนก ศิลปะ เชน ขาวฝนตก ฟูารอง ขาวผูรายจี้ปลน ใครที่ไหน เมื่อไหร 
อยางไร ขาวการเลือกตั้ง ซึ่งตองมิใชลักษณะรูปแบบหรือลักษณะการดําเนินรายการเป็นเพียงขอเท็จจริง
เทานั้น 

  ๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

  ๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง หนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น เชน หนังสือราชการ คําสั่งแตงตั้งโยกยายขาราชการ 

  ๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

  ๕) คําแปลและการวบรวมสิ่งตางๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่หนวยงานของรัฐเป็นผูจัดทําขึ้นโดยไมใช
เอกชน 

  ดังนั้น เมื่อไมเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ บุคคลใดๆ จึงสามารถที่จะทําซ้ําหรือเผยแพรตอสาธารณะได
โดยไมตองขออนุญาตหรือไดรับความยินยอม  ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ไดใหความคุมครองแกเจาของ
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ลิขสิทธิ์ โดยยึดหลักกฎหมายที่ เป็นสากล คือ มีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights) ที่จะกระทํา
บางอยางตองานนั้น ๆเพราะเจาของลิขสิทธิ์สามารถหามปรามผูอ่ืนกระทําการตองาน ที่ตนมีสิทธิแตเพียง 
ผู เดียวได หรือเรียกรองคาเสียหายหรือการชดเชยความเสีย หายโดยวิธีอ่ืนๆ ได หรือกลาวโดยสรุปไดวาบุคคล
อ่ืนไมสามารถกระทําการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไดหากไมไดรับอนุญาต จากเจาของ และหากกระทําเจาของ
ลิขสิทธิ์ยอมใชอําอาจ ขัดขวาง หามปราม หรือบังคับตามกฎหมายได ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๕ มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียว
ดังตอไปนี้  

  ๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 

  ๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

  ๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอรแ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรแ และ 
สิ่งบันทึกเสียง 

  ๔) ใหประโยชนแอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น  

  ๕) อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได 
แตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เป็นการกําจัดการแขงขันโดยไมเป็นธรรมไมได 

  การอนุญาตใหผู อ่ืนใชลิขสิทธิ์ หลักเกณฑแที่ สําคัญในการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิ์ตาม 
กฎหมาย อาจเกิดขึ้นไดดวยการตกลงดวยวาจาและเป็นลายลักษณแอักษรก็ได หรือเป็นการอนุญาตใหใช
ลิขสิทธิ์โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย หรือการอนุญาตใหผูหนึ่งใชลิขสิทธิ์ ไปแลวไมตัดสิทธิ์ ที่จะใหผูอื่นใช 

  ทั้งนี้ดวยยุคสมัยที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมาตรการทางกฎหมาย ตองมี     
การเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ เกิ ดขึ้นนั้นจะมีความเกี่ยว
เนื่องมาจากการที่ในปัจจุบันมีการนํามาตรการทางเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง โดยเป็นไปในลักษณะที่ควรใหมีการคุมครองขอมูลทางการบริหารสิทธิและมาตรการทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนการกําหนดในขอยกเวนการกระทําที่ละเมินลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงที่เพ่ิมขึ้น อาทิ 
การออกคําสั่งใหผูกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ซึ่งทําใหงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงนั้นมีการเขาถึงโดยสาธารณชนไดอยางแพรหลายจะตองจายคาเสียหายเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุดังกลาวนี้ 
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไดมี
การเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ิมเติม เชน “ขอมูลการบริหารสิทธิ” อันเป็นขอมูลที่บงชี้ถึงผูสรางสรรคแ งานสรางสรรคแ 
นักแสดง การแสดง เจาของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือ
รหัสแทนขอมูลดังกลาว โดยขอมูลเชนวานี้ติดอยูหรือปรากฏเกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึก  
การแสดง นอกจากนี้ยังมีการกําหนดถึง  “มาตรการทางเทคโนโลยี” อันเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมา 
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เพ่ือปูองกัน     การทําซ้ําหรือควบคุมการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเชนวา
นี้ไดนํามาใชกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กฎหมายดังกลาว  
มีสาระสําคัญที่มีแนวทางในการคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิเพ่ือเป็นการสงเสริมการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์
และคุมครองสิทธิ ในขอมูลที่เจาของลิขสิทธิ์ใชบริหารจัดการสิทธิของตนไมใหผูอ่ืนมาลบหรือเปลี่ยนแปลงโดย
มิชอบ เชน การลบขอมูลเกี่ยวกับชื่อเจาของลิขสิทธิ์ หรือชื่อผูสรางสรรคแ ซึ่งจะถือวามีความผิดฐานละเมิด
ขอมูลการบริหารสิทธิ นอกจากนี้ในสวนของการคุมครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่เจาของลิขสิทธิ์นํามาใช
ปกปูองงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน เพ่ือปูองกันการทําซ้ําหรือการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เชน กรณีที่เจาของ
ลิขสิทธิ์มีการกําหนดรหัสผาน (Password) เพ่ือควบคุมการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนที่อยูลนอินเทอรแเน็ต 
ซึ่งถาหากมีผูใดทําลายมาตรการทางเทคโนโลยีนั้นๆ โดยที่เจาของลิขสิทธิ์ไมยินยอมจะถือวาผูนั้นมีความผิด
ฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตลอดจนการเพ่ิมเติมบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของสิทธิทางศีลธรรม
ของนักแสดง ซึ่งเป็นการเพ่ิมสิทธิใหนักแสดงมีสิทธิทางศีลธรรมเทาเทียมกับสิทธิทางศีลธรรมของผูสรางสรรคแ
งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเป็นการที่นักแสดงจะมีสิทธิในการระบุชื่อของตนตนในการแสดงที่ตนไดแสดง และหาม
ไมใหผูใดกระทําตอการแสดงของตนจนทําใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ 

  ในปัจจุบันจํานวนผูใชอินเทอรแเน็ตมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการบังคับใช 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเพ่ือไมใหเป็นการขัดตอ 
ขอกําหนดตามกฎหมายฉบับนี้ ผูใชอินเทอรแเน็ตควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการนําภาพหรือขอมูลตางๆ 
มาใช เชน เมื่อผูใชโซเซียลมีเดีย นําภาพหรือขอมูลตางๆ มาแชรแหรือโพสตแ จะตองมีการอางอิงแหลงที่มา และ
ชื่อเจาของลิขสิทธิ์นั้นอยางชัดเจน เชนนี้ก็จะถือวาไมมีความผิด สวนผูประกอบ ธุรกิจ e-Commerce เมื่อมี
การนําภาพหรือขอมูลตางๆ ของผูอ่ืนมาใช จะตองมีการอางอิงแหลงที่มาและขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
นั้นเสียกอน มิฉะนั้น อาจเขาขายกระทําความผิด เนื่องจากมีการนําไปใชในเชิงพาณิชยแโดยไมไดรับอนุญาต   
ดังนั้นการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาว จึงตองพึงเคารพสิทธิ์ในเจาของผลงาน  
ไมทําการลบแกไขหรือดัดแปลงผลงาน รวมทั้งนําภาพหรือขอมูลตางๆ ไปแชรแหรือนําเสนอดวยจิตสํานึกที่ดี 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

  ๑.๑.๓ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ในบางกรณีของการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาเผยแพรในกิจการโทรทัศนแโดยเฉพาะ
รายการขาวนั้น ควรมีการพิจารณาถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน ฉะนั้นผูสื่อขาวจึงควรมีการศึกษา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีสาระ 
ที่เก่ียวของในมาตราตอไปนี้ 

  มาตรา ๘๔ เพ่ือเป็นการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน หามมิใหเปิดเผยหรือนําประวัติการกระทํา
ความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาใหเป็นผลรายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไมเป็นธรรมแกเด็ก
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หรือเยาวชนนั้นไมวาในทางใดๆ เวนแตเป็นการใชประกอบดุลพินิจของศาลเพ่ือกําหนดวิธีการ สําหรับเด็กและ
เยาวชน หากมีการฝุาฝืนใหศาลสั่งระงับการกระทําที่ฝุาฝืนหรือเพิกถอนการกระทํานั้น และอาจกําหนด
คาเสียหายหรือบรรเทาผลรายหรือมีคําสั่งใหจัดการแกไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร 

  มาตรา ๑๓๐ หามมิใหผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพแรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียงของเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือโฆษณาขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทําใหบุคคลอ่ืนรูจักตัว ชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอความเปิดเผยประวัติการกระทําความผิด หรือสถานที่อยู สถานที่
ทํางาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

  มาตรา ๑๓๖ ในการโฆษณาไมวาดวยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่มี
อําอาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หามมิใหระบุชื่อ หรือแสดงขอความ หรือกระทําการดวยประการ
ใดๆ อันจะทําใหรูจักตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจําเลย เวนแตไดรับอนุญาตจากศาล 

  มาตรา ๑๕๓ ในการโฆษณา ไมวาดวยวาจา เป็นหนังสือ เผยแพรทางสื่อมวลชน สื่อสารสนเทศ
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดซึ่งคําคูความ ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแใด ๆ ในคดี หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่มี
อําอาจพิจารณาคดีครอบครัวหรือการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว หามมิใหแพรภาพ แพรเสียงระบุชื่อหรือแสดง
ขอความหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันอาจทําใหรูจักตัวคูความหรือทําใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง 
เกียรติคุณของบุคคลที่เกี่ยวของ หรือถูกกลาวถึงในคดี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล ผูใดฝุาฝืน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปี หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ๑ .๑ .๔ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  

  ตามมาตรา ๒๗ (๑๘) ที่ระบุให กสทช. มีอํานาจหนาที่ทําการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแตองคํานึงถึง ประโยชนแสูงสุดของประชาชนใน ระดับชาติ  
ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชนแสาธารณะอ่ืน 
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเป็นธรรมและ ตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนแโดยทั่วถึง 
ในกิจการดานตางๆ โดยเฉพาะ ดานการบริการสาธารณะแกประชาชน เพ่ือใหคลื่นความถี่ เหมาะสม 
แกการเป็นสมบัติของชาติ เพ่ือใชใหเกิด ประโยชนแแกประเทศชาติและประชาชน 

  ๑.๑.๕ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ตามมาตร ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง 
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร  
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 
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  ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง 
หากผู รับใบอนุญาตไมดําเนินการ ใหกรรมการซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายมี อํานาจสั่ งดวยวาจา  
หรือเป็นหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริ ง 
กรณีดังกลาวโดยพลัน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว เห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลย  
ของผูรับใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร  
หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 

  ตามมาตรา ๓๙  ที่ระบุใหคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต 
ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
เป็นองคแกรในรูปแบบตางๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม โดยการจัดทํามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมขององคแกรตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงการคุมครองการไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ  
ของประชาชน และการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพขององคแกร 

  และในมาตรา ๔๐ ที่ระบุใหผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ 
หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการ 

๑.๑.๖ ร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และสั่งใหคณะกรรมการ
สามฝุาย คือ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
โดยสาระสําคัญของ ราง พ.ร.บ. ดังกลาว คือ การกําหนด “องคแกรสื่อมวลชน” ตองขึ้นทะเบียนกับ “องคแการ
วิ ชาชีพสื่ อมวลชน” ไม ว าจะอยู ในรูปสื่ อสิ่ ง พิมพแ  วิทยุ กระจายเสี ยง  วิทยุ โทรทัศนแ  สื่ อดิ จิทั ล 
หรือในรูปอ่ืนใดที่สามารถสื่อความหมายใหประชาชนทราบไดเป็นการทั่วไป การขับเคลื่อนใหจัดตั้ง  
"สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแหงชาติ" ที่มีอํานาจเหนือการกํากับดูแลกันเองตามที่องคแการวิชาชีพสื่อมวลชน
พยายามดํา เน ินการอยู  โ ดยสภาว ิชาช ีพสื ่อมวลชนแห งชาต ิ ทํา หน าที ่ร ับจดทะเบ ียนสมาช ิก  
เพิกถอนใบรับรองสมาชิก ตรวจสอบและเฝูาระวังการกระทําอันไมเหมาะสมของสื่อมวลชนผานการสงเสริม
การรวมกลุมและการกํากับดูแลกันเองขององคแกรสื่อมวลชน และองคแกรวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับชาติ 
ภูมิภาค จังหวัด หรือทองถิ่น และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน  
และการรูเทาทันสื่อมวลชน และจัดทํา "มาตรฐานทางจริยธรรม" ของผูทํางานสื่อ รับเรื่องรองเรียนเมื่อองคแกร
สื่อฝุาฝืนจริยธรรม และเมื่อสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแหงชาติ ประกอบดวย  
ตัวแทนองคแกรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๕ คน จําแนกประเภทตามชองทางสื่อและตามหมวดของเนื้อหา 
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ไดแก ดานวิทยุกระจายเสียง ดานวิทยุโทรทัศนแ ดานสื่อสิ่งพิมพแ ดานสื่อออนไลนแ ดาน โฆษณา ดานขาว  
ดานบันเทิง ดานอ่ืนๆ และตัวแทนภูมิภาค ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน ซึ่งสรรหาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณแดานวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการคุมครองผูบริโภค                             

  ๑.๑.๗ ประมวลกฎหมายอาญา   

  การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการนําเสนอขาวมีขอควรระวังจํานวนมาก และหนึ่ง
ในขอควรระวังที่สําคัญ คือ การใชสื่อโซเชียลมีเดียในการกลาวหาผูอ่ืนในลักษณะการหมิ่นประมาท ทั้งนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ซึ่งเป็นรากฐานของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 
กลาวคือ 

  “ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะ ทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปี หรือ ปรับไมเกินสอง
หมื่นบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ” โดยมีองคแประกอบสําคัญคือ "ใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่ ๓" 

  คําวา "ผูอ่ืน" คือผูถูกหมิ่นประมาท ซึ่งหมายถึงการระบุไดถึงตัวตน แมจะมีการใชคําอ่ืน ฉายา 
ชื่อเรียก ฯลฯ ไมมีการระบุชื่อ เพ่ือปูองกันตัวเองจากการถูกฟูอง แตหากสามารถระบุถึงตัวตนไดก็ถือวามี
ความผิด 

  คําวา "ใสความ" หมายถึง การกลาวถึง อาจจะเป็นขอความ รูปภาพ บอกใบ ทํากริยาทาทางฯ 
หรือเสียง ถือไดวาเป็นการใสความทั้งสิน แมวาขอเท็จจริงจะเป็นจริงหรือเท็จก็ตาม 

  คําวา " โดยประการที่นาจะทําใหผูถูกใสความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง" ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖  เป็นพฤติการณแประกอบ ไมใชผลการใสความ 

  แมบุคคลที่ ๓ หรือ ผูฟัง "ความที่ใส" ไมรูสึกดูหมิ่นเกลียดชังผูถูกหมิ่นฯ แคความนั้น อาจจะหรือ
นาจะ ทําใหผูถูกหมิ่นฯ เสียชื่อ ก็เป็นความผิด 

  ทั้งหากมีการเอาความหมิ่นประมาทไปเผยแพรตอ เชน สื่อเอาขอความหมิ่นประมาทไปนําเสนอ
ในรายการขาว จะถือวา ผูเลาหรือสื่อเป็นผูใสความเอง เป็นการหมิ่นประมาทซ้ํา แตอยางไรก็ตามขอหาหมิ่น
ประมาททางอาญา ตองพิสูจนแวา จําเลยเจตนาใสความผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอันควร ถาเป็นการกลาวตอคนฟังตาม
หนาที่ก็ถือวาไมมีความผิด ฉะนั้น หากสื่อไมมีสิทธิที่จะชื่นชมหรือกลาวหาเกินความจริง เชน ผูตองหาถูกจับ 
แตรายงานขาววา ฆาตกร หรือ ขาราชการถูกตั้งกรรมการสอบพฤติกรรม แตสื่อรายงานขาวเกินจริงวาเป็น
ขอหาทุจริตโกงกิน ก็ถือวาเป็นการหมิ่นประมาท ความผิดฐานหมิ่นฯ ไมจําเป็นตองมีผลเสียหายเกิดขึ้นจริง
จากการใสความ แค "ความที่ใส" หรือประเด็นที่นําเสนอในเนื้อหาขาวทําใหบุคคลอ่ืนเสียชื่อเสียง ก็ถือวาเป็น
ความผิด ตามมาตรา ๓๒๗ 

  “ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สามและการใสความนั้น นาจะเป็นเหตุให บิดา มารดา คูสมรส 
หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวาง
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โทษดังบัญญัติไวใน มาตรา ๓๒๖ นั้น” การหมิ่นประมาทเป็นความผิดยอมความได ผูเสียหายตองรองทุกขแ 
ใน ๓ เดือนนับแตวันรูเรื่องและรูตัวผูทําผิด แลวตองฟูองคดีใน ๕ ปี 

  แมในโลกสื่อทางสังคม (Social Media) การใชสิทธิเสรีภาพในการพูด แสดงความเห็น ติชม  
ก็ควรตองคํานึงถึงกฎหมาย ซึ่งเป็นกติกาของสังคม ที่ชวยใหคนอยูรวมกันอยางสงบและมีสันติสุข แตหากสิทธิ
เสรีภาพของใครถูกละเมิด ก็เป็นหนาที่ของคนนั้น ในการปกปูองรักษาสิทธิเสรีภาพที่ไดรับความคุ มครอง 
ตามกฎหมายของตนเอง ดังนั้น เพ่ือมิใหมีการกระทําที่เขาขายความผิดหมิ่นประมาท สิ่งที่กระทําได คือ 

  ๑) ปูองกันตนเองโดยสุจริตดวยความชอบธรรม 

  ๒) ติชมดวยใจเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งอ่ืนใดอันเป็นวิสัยที่ประชาชนยอมกระทํา เชน ตั้งฉายา
รัฐบาล วิพากษแวิจารณแการทํางานของรัฐบาล ตั้งฉายาดารา วิพากษแวิจารณแการทําหนาที่ 

  ๓) แจงขาวในการที่ทําการอันเปิดเผย เชน การใหการในชั้นพิจารณาคดีของศาลหรือแจงขอมูล
ขาวสารในที่ประชุม 

  ๔) สามารถนําเสนอขาวในลักษณะที่หมิ่นประมาทผูอ่ืนไดแตตองพิสูจนแไดวาเป็นความจริงตามที่
กลาวอางและเป็นประโยชนแตอสาธารณะ ที่มิใชเรื่องสวนตัวตามาตรา ๓๓๐ 

  ๕) ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดสวนตัวมิใชความผิดอาญาแผนดินจึงยอมความได 
ดังนั้น เมื่อมีความผิดเกิดข้ึนการเจรจากับผูเสียหายจึงอาจจะเป็นการข้ันตอนแรกของการระงับขอพิพาท  

  สิ่งที่ควรตระหนักในการนําเสนอขาวเพราะอาจเขาขายผิดกฎหมาย ไดแก  

  ๑) การอางวาแหลงขาวกลาววา ไดยินมาวา หนังสือพิมพแฉบับนั้นลงขาว หรือเพจชื่อดังลงขาววา
ก็ไมไดทําใหผูนําเสนอขาวพนจากการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท 

  ๒) รูปแบบการใสความอันจะเป็นความผิดหมิ่นประมาท อาจจะเป็นไดทั้งการอัพโหลดรูปภาพ 
การตัดตอ การเลาเรื่องจากแหลงขาว การทําเป็นภาพยนตรแ ภาพระบายสี หรือขอมูลอ่ืนใดก็ตาม ดังนั้น ไมใช
เฉพาะการกลาวดวยการพูดอยางเดียว 

  ๓) การใสความในความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ตอใหขอมูลที่นําเสนอเป็นความจริงทั้งหมดแต
หากกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู กระทําก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  
ตามคําพูดที่วา “ยิ่งจริงยิ่งผิด”   

  ๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ ในต่างประเทศ 

 จากการสืบคนกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 
ในตางประเทศ พบวา จะไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการใชสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
ในกิจการโทรทัศนแโดยตรง หากแตจะเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และคอมพิวเตอรแ และพบเพียงในประเทศแถบเอเชียเทานั้น ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
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หลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมี เดียในกิจการโทรทัศนแ  จํานวน 4 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร  
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ 

  ๑.๒.๑ สาธารณรัฐอินเดีย 

   ๑.๒.๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ 

   ในสาธารณรัฐอินเดียใหความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็นในสื่อสาธารณะและ 
สื่อโซเชียลมีเดีย จึงมีการบัญญัติพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT ACT) ขึ้น หากบุคคลมีการกระทํา
ผิดดวยการแสดงความคิดเห็นผานการโพสตแขอคอมเมนตแที่เป็นการทําลายชื่อเสียงหรือศาลหรือภาพที่มีผล 
ตอบุคคลอ่ืนๆซึ่งเป็นการละเมิดกฎขอ ๖๖A ของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีผลถึงขั้นตองโทษ
จําคุก โดยประเด็นที่อาจะกอใหเกิดการละเมิดภายใตการใชสื่อโซเชียลมีเดียของพระราชบัญญัติเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก 

   ๑)  การกดไลคแหรือแชรแคอมเมนทแที่เป็นการทําลายชื่อเสียงหรือศาลหรือภาพที่มีผลตอบุคคล
อ่ืนๆซึ่งเป็นการละเมิดกฎขอ ๖๖A ก็สามารถเป็นความผิดได 

   ๒) การนําเสนอความคิดเห็น หรือโพสตแขอความ เสียง รูปภาพที่กอใหเกิดความเสียหาย  
ในทางอาญา 

   ๓) การนําเสนอความคิดเห็น หรือโพสตแขอความ เสียง รูปภาพที่ทําลายชื่อเสียงตอผูอ่ืน
ผูเสียหายสามารถฟูองรองตอศาลแพงและขอชดเชยความเสียหายได 

   ๔) การนําเสนอดวยการโพสตแหรือขายสื่อลามกบนอินเตอรแเน็ตมีความผิดรุนแรง 
ถึงข้ันตองโทษจําคุก 

   ๕) การนําเสนอหรือโพสตแขอมูลความลับของทางราชการ 

   ๖) การนําเสนอขอความ เสียง รูปภาพที่ เป็นคัดลอกผลงานถือเป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยแสินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

   กฎหมายโซเชียลมีเดียในอินเดีย อยูภายใตกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๐๐๐  
มีการแกไขปรับปรุงในปี ๒๐๐๘  เนื่องจากพบวาไมครอบคลุมตอบปัญหาบางประการ โดยเฉพาะในกฎขอ  
๖๖A ของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศกลาวถึงโซเชียลมีเดียในประเทศอินเดียและความสําคัญ  
ในการควบคุมและบังคับใชกฎหมายซึ่งจํากัดควบคุมการสื่อสารโดยใชขอความอีเมลและคอมเมนตแ  
อานขอความรูปเสียงวิดีโอที่สามารถสงได เดิมทีกฎขอ ๖๖A ในปี ๒๐๐๐ ไดกลาวถึงเฉพาะการขโมยขอมูล 
(Hacking) ซึ่งพบวาไมครอบคลุมถึงการใชอีเมลการสงขอความและสื่ อสังคมออนไลนแในทางที่ผิด 
ซึ่งกฎ ในปี ๒๐๐๐ มุงเนนอิสรภาพในการเขาถึงสื่อและการสื่อสาร และสิทธิของประชาชนและอํานาจของรัฐ  
แตอิสรภาพในการเผยแพรขาวสารไมสามารถทําไดโดยอิสระซึ่งมีขอจํากัดที่รัฐจะตองควบคุมการสื่อสาร 
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ที่ส งผลเสียและทําให เกิดเป็นความผิดทางอาญา ตอมาในปี  ๒๐๐๘ จึงมีการปรับปรุงกฎหมาย 
เรื่องโซเชียลมีเดียใหละเอียดมากยิ่งขึ้น 

   กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอินเดียในปัจจุบัน จะมีประเด็นกฎหมายสวนใหญ   
ที่ เกี่ยวของกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ  ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสแ และการกออาชญากรรมและความผิด 
ทางไซเบอรแ การระบุบทลงโทษสําหรับการสงขอความที่ละเมิดตอผู อ่ื น ซึ่งมีบทลงโทษถึงขั้นจําคุก  
ซึ่งหมายรวมถึงการนําเสนอหรือโพสตแขอมูลที่ไมถูกตอง การนําเสนอหรือโพสตแขอมูลที่เป็นเท็จขอมูล 
ที่เป็นอันตราย กอกวน สรางความรําคาญ การดูถูก การขมขู การสรางความเกลียดชังโดยใชทรัพยากร
ทางดานคอมพิวเตอรแและการสื่อสารผานอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตางๆ ไมวาจะเป็นอีเมลหรือแมสเสจ  
เพ่ือทําใหผูอ่ืนเกิดความเสียหายหรือมีความเขาใจผิดจากการสงขอความนั้นๆ 

  ๑.๒.๒ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

   ๑.๒.๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ 

   ในสาธารณรัฐฟิลิปปินสแไมมีนโยบายโดยตรงเกี่ยวกับการใชโซเชียลมีเดียอยางไรก็ตาม 
มีกฎหมายหลายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชโซเชียลมีเดียซึ่งสิ่งตางๆ  เหลานี้ 
สามารถพบไดในกฎหมายพระราชบัญญัติตางๆ จํานวน ๕ กฎหมาย ไดแก ในรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๑๙๘๗  
(The ๑๙๘๗ Constitutio) มีความพยายามที่กําหนดสิทธิของประชาชนในการคนหาขอมูล เชน การจํากัด
และควบคุมการคนควาหาขอมูลที่ไมเหมาะสม รวมถึงการสื่อสารการโตตอบตางๆ ที่ไมเหมาะสม เป็นตน 

   ภายใตบทที่สองของกฎหมายแพงของฟิลิปปินสแ (The Civil Code of the Philippines)   
ในประเด็นความสัมพันธแระหวางบุคคลในขอที่  ๒๖ ไดระบุวาประชาชนทุกคนตองเคารพเกียรติภูมิ  
ความเป็นสวนตัวและความสงบของผูอ่ืน รวมถึงเพ่ือนบาน โดยไมกระทําการใดๆ ที่เป็นความผิดทางอาญา  
หรือกอใหเกิดความเสียหาย โดยใชโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางหรือเครื่ องมือในการกอใหเกิดความเสียหาย  
ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะตางๆ หรือขอมูลตางๆ ที่ทําใหผู อ่ืนถูกดูหมิ่น ถูกแบงแยก ถูกลอเลียน หรือดูถูก 
ดานความเชื่อทางศาสนา หรือการทําใหสถานภาพทางชีวิตและสังคมตกต่ําลง การดูหมื่นสภาพ  
ความยากลําบากอันเกิดความบกพรองทางดานรางกายและสถานภาพ 

   กฎหมายความปลอดภัยของบุคคล ๒๐๐๗ (Human Security Act of ๒๐๐๗) ซึ่งถูกบัญญัติ
ขึ้นในปี ค .ศ . ๒๐๐๗ กฎหมายฉบับนี้มีความพยายามที่จะตอตานการกอการรายในฟิลิปปินสแ  
โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตนแบบของกฎหมายนี้ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพ่ือควบคุมสาเหตุที่จะทําใหประชาชน  
เกิดความกลัวความตื่นตระหนก และอนุญาตใหทางการสามารถจับกลุมผูกอความผิด อยางไรก็ตามกฎหมาย
ขอนี้ก็ไดรับการวิพากษแวิจารณแวาละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

   กฎหมายความเป็นสวนตัวของขอมูล ๒๐๑๒ (Data Privacy Act of ๒๐๑๒) ซึ่งถูกบัญญัติ
ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคแที่จะพยายามที่จะปกปูองขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะขอมูล 
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สวนบุคคลที่รัฐบาลและเอกชนรวบรวมไว ไดแก ขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึงขอมูลที่มีความออนไหว  
และไดมีการกําหนดชวงเวลาและขอบเขตประเด็นใดบางที่จะสามารถเผยแพรโดยโดยไดรับ หรือไมตองไดรับ  
การอนุญาตจากบุคคล 

   และกฎหมายความผิดทางอาญาบนไซเบอรแ ๒๐๑๒ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๒  
(The Cybercrime Prevention Act of  ๒๐๑๒) โดยกฎหมายนี้ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือควบคุมการกระทําผิด 
บนอินเตอรแเน็ต กฎหมายประกอบไปดวย ๓๑ สวน โดยแบงเป็นประเด็นยอยที่เกี่ยวของกับประเภท 
การกระทําผิดตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ๑) การขโมยขอมูล ๒) การแทรกแซงขอมูล ๓) การใชขอมูลในทาง 
ที่ผิด การทําลายระบบคอมพิวเตอรแ ๔) การเผยแพรขอมูลที่ เป็นสื่อลามกหรือขอความรบกวน  
ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาว ยังมีการระบุถึงการลงโทษการเผยแพรสื่อลามกในเยาวชนรวมถึงการกระทําผิด  
ทางอาญาตางๆ บนคอมพิวเตอรแอีกดวย 

  ๑.๒.๓ ประเทศมาเลเซีย 

   ๑.๒.๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ 

   ประเทศมาเลเซียมีประชาชนที่มีสิทธิสวนบุคคลซึ่งในสวนของภาครัฐมีกฎหมายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (Personal Data Protection Act ๒๐๑๐ : PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งประยุกตแใชไปถึงกระบวนการการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงพาณิชยแ  
ทั้งผูที่มีขอมูลในครอบครอง และผูที่มีอํานาจในการขอใชขอมูล ควบคุมกํากับขอมูลเชิงพานิชเหลานั้น 
เนื่องจากกอนปี ค .ศ. ๒๐๑๐ บุคคลแตละบุคคลจะไดรับความคุมครองผานกฎหมายฉบับตางๆ  
แตกฎหมายเหลานั้นไดกลาวถึงการคุมครองขอมูลในภาพรวม และไมครอบคลุมถึงการใชขอมูล 
โดยมิไดรับอนุญาต โดยกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลปี ๒๐๑๐ ใชกํากับเฉพาะบุคคลที่มีการถิ่นฐาน
อยูในมาเลเซีย ซึ่งขอมูลของบุคคลเหลานั้นไมจํากัดเพียงแคบุคคลแตละคนแต รวมไปถึงขอมูลบริษัท  
หุนสวน สมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของมาเลเซีย กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ปี ๒๐๑๐ ยังปกปูองเจาของขอมูลจากการอาถูกนําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งขอมูลสวนตัวของบุคคล
นั้นอาจจะเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชยแโดยขอมูลจะถูกสงผานอุปกรณแ หรือเครื่องมือตางๆ  
ที่สามารถสงเฉพาะเจาะจงไปถึงขอมูลของบุคคลผูใดผูหนึ่ง  อยางไรก็ตามกฎหมายการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลปี ๒๐๑๐ แมจะปกปูองเจาของขอมูลจากการถูกใชขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตแตยังขึ้นอยูกับ
รายละเอียดขอตกลงระหวางเจาของขอมูลและผูใชขอมูลนั้นดวยซึ่งมิไดกลาวไวในกฎหมาย 

  ๑.๒.๔ สหราชอาณาจักร 

   ๑.๒.๔.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ 

   ในสหราขอาณาจักรมีการกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกฎหมายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ค.ศ. ๑๙๙๘  (Data Protection Act ๑๙๙๘) ซึ่งกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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ไดมีการกลาวถึงการใหเจาของขอมูลสามารถอนุญาตบุคคลอ่ืนนําขอมูลไปใชได แตกฎหมายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลไดรับการโตเถียงอยางมากเมื่อถูกนํามาพูดถึงการใชงานขอมูลสวนบุคคลบนสื่อโซเชียลมีเดีย 
กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกําหนดแนวทางในการประมวลขอมูล ซึ่งประกอบไปดวย  
กระบวนการตั้งแตการไดมาซึ่งขอมูล การเก็บรักษาขอมูล การใชขอมูล และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล 
โดยผูควบคุมดูแลขอมูล อีกทั้งมุงเนนการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ แตมิไดมุงเนนการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล  ซึ่ ง เป็นหน าที่ ของผู ควบคุมขอมูลที่ จะ เก็บรั กษาและปูองกันการถูกนํ าขอมูล ไปใช   
โดยเฉพาะผูควบคุมขอมูลที่จัดตั้งอยู ในสหราชอาณาจักร เชน บริษัทที่ทําการสื่อสารผานออนไลนแ  
และ offline และบนสื่อโซเชียลมีเดีย   

  จากความกํากวม และการตีความของกฎหมายทั้งในประเทศมาเลเซีย และสหราชอาณาจักร    
ที่เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเฟสบุค (Facebook) และสื่อโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ตางพบปัญหากรณี
ลาสุดคือใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มีผูใชเฟสบุคจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ คน เขารวมการทดลองที่จัดขึ้นโดยเฟสบุค 
ที่เกี่ยวของกับการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ผลจากเหตุการณแนั้น ทําใหเฟสบุคถูกกําหนดใหอธิบายและชี้แจง  
ตอผูใชวาขอมูลของผูใชจะถูกใชเผยแพรและถูกควบคุมไดอยางไร สิ่งนี้ทําใหเฟสบุคและสื่อโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ
ปรับปรุงนโยบายการดําเนินงานเพ่ือใหแนใจวาจะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบแตสิ่งนี้ก็กอใหเกิดความสับสน
โดยเฉพาะเมื่อมีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเป็นสวนตัว (Privacy setting) การตั้งคา 
ความเป็นสวนตัวของสื่อโซเชียลมีเดีย ไมใช เกราะกําบังสําหรับเฟสบุคและสื่อสังคมออนไลนแ อ่ืนๆ  
ในการ ใ ช ข อมู ล ส วนบุ คคล หรื อทํ า ให ผู ใ ช เ ข า ใ จถึ ง ผ ลของก ารถู กนํ า ข อมู ล ส วนบุ คคล ไป ใ ช  
เฟสบุคระบุวาขอตกลงสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไดเป็นระยะระยะและการใชงานเฟสบุคอยางตอเนื่อง  
ถือวาเป็นการยอมรับเงื่อนไขดังกลาวซึ่งเฟสบุคไดกลาววาผูใชงานอนุญาตใหเฟสบุคสามารถเขาถึงเนื้อหา
ขอมลูสวนบุคคลทั้งหมด 

   ในสหราชอาณาจักรการยอมรับเงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้น โดยเฟสบุคถือวาผูใชงานไดใหเฟสบุค  
หรือสื่อโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ สามารถใชงานขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคแอ่ืนๆนอกเหนือจากการลงทะเบียน 
เมื่อพิจารณาถึงกดในกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งกลาววาขอมูลสวนบุคคลควรจะถูกจัดเก็บ 
เ พ่ือวัตถุประสงคแ เฉพาะเทานั้น และไมควรถูกนําไปเขากระบวนการอ่ืนๆ  ที่มีวัตถุประสงคแ อ่ืนๆ  
ซึ่งหมายความวาเฟสบุคจะตองไมนําขอมูลสวนตัวของผูใชเพ่ือวัตถุประสงคแเปิดอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว
เบื้องตนแตในสวนที่เจ็ดของกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดระบุวาผูใชจะตองไดรับการแจงโดย
เฟสบุควาขอมูลสวนบุคคลจะถูกนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคแใด การอภิปรายในกรณีของสหราชอาณาจักร
ชี้ใหเห็นความจริงวาเฟสบุคไมไดมีสิทธิ์ขาดในการใชขอมูลสวนบุคคลทั้งทั้งที่เฟสบุคมีหลักฐานการอนุญาต 
จากผูใชที่ยอมรับเงื่อนไขตอนลงทะเบียนผูใชเฟสบุค ซึ่งคณะกรรมการวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  
ของสหราชอาณาจักรไดสรุปในรายงานวาการยอมรับเงินไขในการลงทะเบียนไมไดหมายความวาผูใชไดยินยอม
ใหสื่ อ โซเชียลมี เดียนํ าขอมูลของสมาชิกไปใช ในวัตถุประส งคแ อ่ืนนอกเหนือจากการลงทะเบียน  
และยังกลาววาเงื่อนไขตางๆ  มักจะถูกพิมพแเป็นตัวอักษรตัวเล็กและผู ใช ไมไดอานในรายละเอียด  
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ถึงแมวากฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะไมไดระบุขอความวาขอมูลใดจะสามารถจัดเก็บ  
หรือใชโดยสื่อโซเชียลมีเดียแตสื่อโซเชียลมีเดียจะตองคุมครองผูใชในระดับหนึ่ง เฟสบุคและสื่อโซเชียลมีเดีย
อ่ืนๆ จะตองสื่อสารอยางมีประสิทธิผลวาขอมูลสวนบุคคลจะถูกนําไปใชอยางไรและใหเห็นความแตกตาง  
ที่ชัดเจนระหวางขอมูลที่จําเป็นตองใชในการเขาถึงบริการและขอมูลที่จะถูกนําไปใชสําหรับวัตถุประสงคแ อ่ืนๆ   
ซึ่งคลายกับสหราชอาณาจักรผู ใชในประเทศมาเลเซียจะตองลงนามยอมรับเงินไขในการใชบริการ  
ยกเวนผูใชจะมีการเขียนถึงเฟสบุควาไมตองการเปิดเผยขอมูลใด ซึ่งเฟสบุคก็สามารถระงับการใชบริการนั้น
สถานการณแนี้ทําใหเห็นความจริงวาผูใชมีโอกาสเพียงเล็กนอยที่ จะที่จะคัดคานในชวงการลงทะเบียน  
แตสามารถกําหนดสิทธิสวนบุคคลของขอมูลหลังจากการลงทะเบียนไดถาไดรับการใหความรูอยางถูกตอง  
ซึ่งเฟสบุคไมไดถูกบังคับใหตองแจงผูใชเกี่ยวกับการกําหนดระดับความเป็นสวนตัว (Privacy) ตางๆ  
ในประเทศมาเลเซีย เฟสบุคถูกควบคุมโดยที่กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เฟสบุค จึงเป็นเครื่องมือ
สื่อสารในเชิงพานิชยแซึ่งจะตองปฏิบัติใหแนใจวาผูใชไดตกลงยินยอมตามเงื่อนไขตางๆ กอนที่จะใหผูใชสามารถ
เขาใชบริการเฟสบุค และเฟสบุคจะตองแจงผูใชวาขอมูลสวนบุคคลจะตองถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่สาม 
และบุคคลที่สามที่ตรวจสอบขอมูลก็จะตองไดรับการแจงใหผูใชทราบซึ่งในปัจจุบันทั้งอังกฤษและมาเลเซีย  
เฟสบุคก็ไดปฏิบัติตามกฎหมายของทั้งสองประเทศซึ่งตองมีการแสดงเงื่อนไขที่บอกวาจะมีการรวบรวมขอมูล
รวมถึงแจงถึงความเสี่ยงตางๆ จากการปูอนขอมูลหรือใสขอมูลสวนตัวผานออนไลนแซึ่งถือวาผูใชรับทราบ
เงื่อนไขนั้น 

 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 
ในประเทศไทย และในตางประเทศ ไดแก ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินสแ ประเทศมาเลเซีย และสหราช
อาณาจักร ไดสามารถวิเคราะหแเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
ในกิจการโทรทัศนแในประเทศไทย และในตางประเทศ ดังตาราง 

   

ตารางที่ ๔.๑  การวิเคราะหแเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของ

กับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 

ประเด็น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซีย สหราช
อาณาจักร 

๑. กฎหมาย

สําหรับการใช 

สื่อโซเชียลมีเดีย

โดยตรง 

มี ไดแก พรบ.  

วาดวยการกระทาํ

ความผิดเก่ียว 

กับคอมพิวเตอรแ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  

มี ไดแก พรบ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไมมี ไมมี ไมมี 
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ประเด็น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซีย สหราช
อาณาจักร 

และ(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ประเด็น
กฎหมาย 
ที่เก่ียวของ
หลักเกณฑแการใช
สื่อโซเชียลมีเดียใน
กิจการโทรทัศนแ 

- พระราชบญัญัติ
วาดวยการกระทาํ
ความผิดเก่ียว 
กับคอมพิวเตอรแ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบญัญัต ิ
วาดวยการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรแ  
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- พระราชบญัญัติ
ลิขสิทธิ ์
พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
มีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติ 
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- พระราชบญัญัติ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
และวิธีพิจารณา 
คดีเยาวชน 
และครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประมวล 
กฎหมายอาญา  

พระราชบญัญัติ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒๐๐๘  

- รัฐธรรมนูญปี 
ค.ศ. ๑๙๘๗  

- กฏหมายแพง
ของฟิลิปปนิสแ 

- กฎหมาย
ความปลอดภัย
ของบุคคล 
๒๐๐๗ 

- กฎหมาย
ความเป็น
สวนตัวของ
ขอมูล ๒๐๑๒    
- กฎหมาย
ความผิดทาง
อาญา 
บนไซเบอรแ 
๒๐๑๒ 

กฎหมายการ
คุมครองขอมูล
สวนบุคคล 
ปี ค.ศ. ๒๐๑๐  

กฎหมายการ
คุมครองขอมูล
สวนบุคคล 
ปี ๒๐๑๐ 
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ประเด็น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซีย สหราช
อาณาจักร 

- พระราชบญัญัติ
องคแกรจัดสรร 
คลื่นความถี ่
และกํากับ 
การประกอบ
กิจการ
วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนแ  
และกิจการ
โทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๖๐  

- พระราชบญัญัติ
การประกอบ
กิจการ 
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ความคุมครอง
ของกฎหมาย 

- มีประเด็น 
ที่ระบุถึงการใช 
สื่อออนไลนแ 
ที่ไมเหมาะสม 
- มีกฎหมาย 
ที่เฉพาะเจาะจง
เฉพาะกลุมเด็ก 
และเยาวชน/  
การละเมิดลิขสิทธิ/์ 
และการหมิ่น
ประมาท  
ซึ่งคอนขาง

- มีประเด็นที่
ระบุถึงการ 
ใชสื่อออนไลนแ 
ที่ไมเหมาะสม 
- เนนการกํากับ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสแ  
ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกสแ  
และการ 
กออาชญากรรม
และความผดิ

- เนนการ
ปกปูองขอมูล
สวนบุคคล  
รวมถึงการ
ขโมย ทําลาย
และแทรกแซง
ขอมูล  
และการ
เผยแพร 
สื่อลามก 

- เนนการ
ปกปูองขอมูล
สวนบุคคล/ 
องคแกร  
แตตองอยูใน
ประเทศ
มาเลเซียเทานัน้ 

- เนนการ
ปกปูองขอมูล
สวนบุคคล  
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ประเด็น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซีย สหราช
อาณาจักร 

ครอบคลุมการ
กํากับดูแลการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย
ในกิจการโทรทัศนแ 

- รางพ.ร.บ.การ
คุมครองสิทธิ
เสรีภาพ สงเสริม
จริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

ทางไซเบอรแ     

๔. บทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ 

 

๒. การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ 

 ปัจจุบันการใชการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแเพ่ือประกอบการรายงานขาวใหนาสนใจนั้น 
มีการใชอยางกวางขวาง ทําใหวงการสื่อมวลชนตองมีการตระหนักและวางแนวทางในการรายงานขาวให
นาสนใจ  ในขณะเดียวกันมีความเหมาะสมและอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน จากการศึกษา 
ยังไมพบวาชองรายการในประเทศไทยระบุถึงแนวทางการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ อยางไรก็ตาม
ชองรายการในตางประเทศไดมีการกําหนดแนวทางการใชโซเชียลมีเดียในการนําเสนอขาวไวดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) 

     เดอะนิวยอรแกไทมสแเป็นหนังสือพิมพแรายวันที่ตีพิมพแในนครนิวยอรแกและจัดจําหนายไปทั่วโลก 
บริหารโดยบริษัทเดอะนิวยอรแกไทมสแซึ่งตีพิมพแหนังสือพิมพแอ่ืนๆ อีก ๑๕ ฉบับ รวมถึง International Herald 
Tribune และ The Boston Globe เดอะนิวยอรแกไทมสแเป็นหนังสือพิมพแที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีฉายา
วาสุภาพสตรีสีเทา เนื่องจากมีหนาตาและสํานวนที่ขรึมขลัง ถูกเรียกวาเป็นหนังสือพิมพแที่บันทึกเหตุการณแตางๆ 
ของชาติ เพราะมักถูกใชเป็นแหลงอางอิงที่เป็นทางการและไดรับความเชื่อถือ กอตั้งเมื่ อ ค.ศ. ๑๘๕๑ และ
ไดรับรางวัลพูลิตเซอรแจํานวน ๙๕ รางวัล ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖  Adolph Ochs เขามารับชวงตอเดอะนิวยอรแก
ไทมสแ โดยตั้งสโลแกนใหหนังสือพิมพแวา ตีพิมพแเฉพาะขาวทุกขาวที่ความเหมาะสมที่จะตีพิมพแซึ่งเป็นแตกตาง
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จากหนังสือพิมพแในชวงเวลานั้นอยางแรง ที่มักตีพิมพแขาวใสรายปูายสีตางๆ ทําใหเดอะนิวยอรแกไทมสแประสบ
ความสําเร็จและไดรับชื่อเสียงจากระดับนานาชาติ ซึ่งเดอะนิวยอรแกไทมสแไดใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือรับและสง
ขาวใหผูอานอยางรวดเร็วตลอดมา 

     เดอะนิวยอรแกไทมสแใหความสําคัญกับอางอิงและการนําเสนอขาวบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
เป็นหลัก ไมวาจะเป็นการระบุแหลงที่มา การใชรูปภาพ หรือการปกปูองสิทธิ์ความเป็นสวนตัวของแหลงขาว  
ในสวนของการใชสื่อสังคมออนไลนแนั้นเดอะนิวยอรแกไทมสแใหความสําคัญคอนขางมากเชนกัน โดยมีการจัดทํา
แนวทางการปฎิบัติงานและจริยธรรมของผูสื่อขาวอยางเป็นลายลักษณแอักษร ซึ่งไมวาผูสื่อขาวจะรายงานขาว
ดวยชองทางใดตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด โดยจะมีหัวหนาแตละฝุายเป็นผูกํากับและดูแล
การทํางานของผูสื่อขาวทุกคน ในกรณีที่ผูสื่อขาวไมแนใจในแนวปฏิบัติประเด็นใด สามารถปรึกษาหัวหนา  
แตละฝุายไดโดยตรง รวมถึงประเด็นเหลานี้จะถูกผนวกเขาไปเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูสื่อขาวทุกคน เดอะนิวยอรแกไทมสแใหความสําคัญกับการใชสื่อสังคมออนไลนแในหลายมิติทั้งในมิติของการนํา
ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลนแมานําเสนอผานแพลตฟอรแมตางๆ ของเดอะนิวยอรแกไทมสแ และการนําขอความ
หรือเหตุการณแของสื่อสังคมออนไลนแเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขาวตางๆ ของเดอะนิวยอรแกไทมสแ โดยเดอะ
นิวยอรแกไทมสแไดมีการระบุถึงแนวทางในการนําเสนอและกลาวคือ 

 ๑. ในมิติที่ใชสื่อสังคมออนไลนแเป็นเครื่องมือในการนําเสนอขาว เดอะนิวยอรแกไทมแ ใชสื่อสังคม
ออนไลนแหลายประเทศเป็นเครื่องมือในการนําเสนอขาวไมวาจะเป็น Facebook Twitter Instagram            
จะทําใหเสนอขาวสารไดรวดเร็วและเขาถึงกลุมเปูาหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคขาวที่เปลี่ยนแปลงไป    
รวมถึงปัจจัยผลักดันจากเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลนแตางๆ ซึ่งการใชสื่อสังคมออนไลนแเป็นชองทางในการ
นําเสนอขาวชวยใหเดอะนิวยอรแกไทมแสามารถเขาถึงผูอานไดงายและกวางขวางข้ึน รวมถึงสามารถนําเสนอขาว
ไดอยางทันเวลา สามารถมีปฏิสัมพันธแและสื่อสารกับผูอาน และเปิดโอกาสใหผูอานเขามามีสวนรวมในการเป็น
ผูรายงานขาวในสถานการณแตางๆ ได 

 ๒. ในมิติของการใชสื่อสังคมออนไลนแเป็นแหลงขอมูลในการเขียนขาว เดอะนิวยอรแกไทมแไดให
ความสําคัญและเนนย้ําใหผูสื่อขาวตองมีการคัดกรองขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนแวาเป็นขอมูลที่เป็นขอเท็จจริง 
มีการรักษาสิทธิ์และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูที่เป็นขาว รวมถึงมีการใชขอมูลอยางระมัดระวังและมีการ
ใหเครดิตขอมูลทุกประเภทไมวาจะเป็นภาพบุคคล ภาพอาหารหรือภาพทิวทัศนแ  

 ๓. ในมิติของการใชสื่อสังคมออนไลนแสวนบุคคลของผูสื่อขาว ถึงแมผูสื่อขาวจะมองวาสื่อสังคม
ออนไลนแตางๆ ของตนเองเป็นพ้ืนที่สวนบุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ หากแตเดอะนิวยอรแกไทมแ
มองวาการที่ผูสื่อขาวทํางานในองคแกรของนิวยอรแกไทมแ การแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในสื่อสังคมออนไลนแ
ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะยอมเกี่ยวของกับภาพลักษณแของเดอะนิวยอรแกไทมแ อีกทั้งผูสื่อขาวหลายคนเป็นผูที่มี
อิทธิพลตอสังคม สามารถชี้นําประเด็นตางๆใหกับสังคมได ดังนั้นเดอะนิวยอรแกไทมแจึงไดกําหนดแนวทางใน
การใชสื่อสังคมออนไลนแสวนบุคคลของผูสื่อขาวในหลายประเด็นกลาวคือ ผูสื่อขาวไมควรโพสตแหรือนําเสนอ
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ความคิดเห็นที่แสดงถึงการแบงฝุายหรือชี้นําสังคมทางประเด็นการเมืองและประเด็นออนไหวตางๆ อีกทั้ง
ผูสื่อขาวไมควรรับคาตอบแทนเพ่ือการนําเสนอขาวใดๆ และการไดรับเชิญไปเป็นแขกรับเชิญของรายการ
โทรทัศนแ สถานีวิทยุ ควรตระหนักวาตนเองเป็นตัวแทนของเดอะนิวยอรแกไทมแ 

   ๒.๒ สถานีโทรทัศน์อีเอสพีเอ็น (Entertainment and Sports Programming Network  : 
ESPN)  

 สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น (Entertainment and Sports Programming Network : ESPN)  เป็น
สถานีเคเบิลทีวีของอเมริกาท่ีผลิตและแพรภาพรายการเกี่ยวกับกีฬาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่ง สถานีโทรทัศนแอีเอส
พีเอ็น ทําการตลาดตัวเองในฐานะ "The Worldwide Leader in Sports" (ผูนําระดับโลกในเรื่องกีฬา) ซึ่งเป็น
สโลแกนที่ปรากฏอยูเกือบทุกสื่อ แตไมทราบวาใครเป็นผูใหกําเนิดสโลแกนนี้ ทั้งนี้การใชสื่อสังคมออนไลนแของ
กลุมนักกีฬาสายขาวของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น ซึ่งถือวาเป็นกลุมนักขาวสายกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก 
หลายคนมีอิทธิพลตอสื่อสังคมออนไลนแ โดยทาง สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็นใหความสําคัญกับชื่อเสียงที่  
กลุมนักขาวและนักกีฬาไดชวยสรางและรักษาไวซึ่งมันมีความสําคัญตอธุรกิจของทางสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น
เป็นอยางมาก  

 การใชงานและมีสวนรวมของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนแ เชน 
Facebook, Twitter และ Instagram จึงเป็นไปอยางรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ และปราศจากอคติทาง
การเมืองหรืออคติอ่ืนๆ ที่อาจคุกคามความนาเชื่อถือของของสถานีโทรทัศนแ ผูโพสตแ หรือผูรายงานขาวสารตอ
สาธารณะชนได ทั้งนี้การเพิกเฉยละเลยจะเป็นการสรางความเสียหายตองานหรือทําใหสถานีโทรทัศนแอีเอสพี
เอ็น ตกอยูในความขัดแยงที่ไมตองการใหเกิดขึ้นได การปรับใชกับรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียใหมีมาตรฐานที่สูง  
มีตรรกะ และมีสามัญสํานึก ซึ่งทางสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น จะขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการสําหรับ 
การละเมิดหลักการเหลานี้ เพ่ือผลประโยชนแโดยรวมและรายบุคคล โดยทางสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็นได
กําหนดแนวทางโดยเฉพาะในการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนี้ 

 ๑) กิจกรรมสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดโดยนักขาวของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น อยูภายใตหลักเกณฑแ
เหลานี้ ทุกกิจกรรมที่สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น โพสตแหรือแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียถือเป็น
สาธารณะ และทุกสิ่งที่สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น ทําในพ้ืนที่สาธารณะนั้นเกี่ยวของกับสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น 
จะตองมีการพิจารณากอนที่จะทวีต โพสตแ หรือมีสวนรวมในสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ นักขาวจึงเป็นตัวแทนที่
สํ าคัญของสถานี โทรทัศนแ อี เอสพี เ อ็น และเว็บ ไซตแสื่ อ โซเชียลมี เดี ยนั้ น เท ากับการถายทอดสด   
ซึ่งมีแนวทางปฎิบัติ คือ หากไมพูดออกอากาศหรือเขียนลงในคอลัมนแ จงอยาโพสตแไวบนสื่อโซเชียลมีเดี ย 
แนวทางปฎิบัติเหลานี้ยังรวมถึงการทวีตซ้ําและการแบงปันทางสังคมอ่ืนๆ ดวยเชนกัน 

 ๒) สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น เป็นองคแกรผูสื่อขาว (ไมใชองคแกรการเมือง หรือองคแกรสนับสนุน )  
ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะเป็นตนเหตุในการสรางภาพลักษณแที่ไมดีใหกับองคแกร ควรยึดมั่นและใสใจตอ 
การดําเนินรายการของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น แตตองคํานึงเสมอวาความคิดเห็นสาธารณะบนเครือขายสื่อ
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โซเชียลมีเดียจะสะทอนกลับมายัง สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น และอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในฐานะ
นักขาวเชนกัน 

 ๓) ความสนใจของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น  คือกีฬา ในขณะที่พนักงานของสถานีโทรทัศนแอีเอสพี
เอ็นมีความสนใจนอกเหนือจากการเรื่องกีฬา อยางไรก็ตามผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็นตองตระหนัก
และดําเนินงานในฐานะผูนําการรายงานขาวกีฬาในระดับโลก 

 ๔) การนําเสนอขาวบนเครือขายสื่อโซเชียลมีเดีย หรือนําขาวจากสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอ ตองมี
การตรวจสอบแหลงที่มาหรือกรรมสิทธิ์ของขาว จะตองตรวจสอบโดยโต฿ะขาวสากล เมื่อขาวถูกรายงานบน
แพลตฟอรแมสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น แลวขาวนั้นสามารถเผยแพรบนแพลตฟอรแมสื่อโซเชียลมีเดียเชนกัน 

 ๕) เนื้อหาที่โพสตแทั้งหมดจะตองสอดคลองกับนโยบายพนักงานและบรรณาธิการของ สถานีโทรทัศนแ
อีเอสพีเอ็น แนวทางสําหรับมาตรฐานและการปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงแนวทางการวิจารณแและการวิจารณแสื่อที่มีอยู
และโพสตแตางๆ นั้น ไมควรมีการอางอิงถึงการรับรอง การเลื่อนตําแหนง หรือความสัมพันธแทางธุรกิจแบบ
สวนตัว 

 ๖) ควรมีการขอคําแนะนําจากเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางานที่เชื่อถือไดกอนที่จะทวีตหรือโพสตแสิ่งที่
อาจขัดแยงกับแนวทางของสถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น และอาจทําลายชื่อเสียง ในความมุงมั่นในการใชแนวทาง
เหลานี้เป็นกรอบการสนับสนุน อาจมีการดําเนินการทางเลือก หรือการประชุมของ สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น  
เพ่ือใหบรรลุเปูาหมายโดยรวมในเจตนารมยแในการทวีตหรือการโพสตแในสื่อโซเชียลมีเดีย 

 ๗) ควรมีการใชดุลยพินิจ ความรอบคอบ และความเคารพตอเพ่ือนรวมงาน ผูรวมธุรกิจ หัวขอที่
กําลังเขียน คูแขง และผูรับชมรายการในทุกๆ ครั้ง 

 ๘) ควรรักษาความลับภายใน ไมกลาวถึงเรื่องราวหรือลักษณะของการรายงาน การเขียน แกไขหรือ
จัดทําเรื่องราวหรือคุณลักษณะที่กําลังดําเนินอยู การดําเนินการสัมภาษณแ หรือแผนงานที่ครอบคลุมในอนาคต 
ตลอดจนไมควรโพสตแขอมูลของบริษัทที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่อางอิงถึงนโ ยบายของ
สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น  หรือขอมูลที่คลายกันในบุคคลที่สามที่ไดแบงปันขอมูลดังกลาวกับสถานีโทรทัศนแ
อีเอสพีเอ็น  

 ๙) สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น ตระหนักวานี่เป็นพ้ืนที่ที่สิ่งตางๆ นั้นรวดเร็ว และแนวทางเหลานี้จะ
ชวยประกันไดวาจะทําใหพัฒนาดีขึ้น การละเมิดหลักเกณฑแเหลานี้อาจสงผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอจากนี้ รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงแคการพักงานหรือเลิกจาง แตละกรณีจะไดรับการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ๒.๓ สถานีโทรทัศน์ CNN International ในสาธารณรัฐอินเดีย 

 Cable News Networks หรือรูจักกันในชื่อ CNN เป็นเครือขายโทรทัศนแเคเบิล ที่เสนอขาวสาร
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไดมีการกําหนดแนวทางดานโซเชียลมีเดียใหมของ ซึ่งเป็นการจํากัดเนื้อหาในสื่อสังคมออนนแ 
เชน Twitter Facebook LinkedIn ในรายการทีวี ทางสถานีโทรทัศนแ CNN -News๑๘ ไดมีการจํากัดการ
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นําเสนอเนื้อหาของ Twitter และ Facebook ในรายการขาวทางทีวี ทางชองไดกลาววาในรายการตางๆ 
ทั้งหมดนั้น ผูรายงานตองหลีกเลี่ยงการถายหนาเพจสวนตัว หรือ ไทมแไลนแของแตละบุคคล และแสดงเฉพาะ
หนาหลักของไซตแเหลานี้หรือโลโกของพวกเขาโดยไมแสดง Timelines นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดสําหรับการรวม
ความคิดเห็นทางทวิตเตอรแเขากับกระดานขาวโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องใหญ ๆ เกิดข้ึน เชน 

 ๑) นักขาวไมสามารถเลือกขอความแบบสุมจาก Facebook หรือ twitter และเฉพาะทวีตที่ไดรับ
เป็นการตอบรับจาก ibnlive หรือรายการที่มีเฉพาะตัวจัดการ twitter  หรือแสดงความคิดเห็นจากหนาธุรกิจ 

 ๒) ภาพ / ความคิดเห็นที่แสดงถึงการตอบสนองตอเหตุการณแขาวตามที่ระบุไวขางตนไมสามารถ
จัดเก็บหรือใชเป็นคลิปวิดีโอได 

 ๓) ความคิดเห็นของคนดัง ความคิดเห็นอยางเป็นทางการของทวิตเตอรแ และบุคคลที่มีชื่อเสียงไดรับ
อนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขาว แตตองมีความพยายามในการพิสูจนแวาบัญชีผูใชนั้นเป็นของแทหรือไม? โดย
ตรวจสอบวาบัญชีนั้นมีเครื่องหมายรับรองความถูกตองหรือไม? 

 แนวทางการบล็อกอินเทอรแเน็ตปัจจุบันที่ดําเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย กับคําถามที่วาสื่อกระแสหลัก
เริ่มเซ็นเซอรแตัวเองแลวหรือยัง   CNN International ไดระบุแนวทางการใชเนื้อหาโซเชียลมีเดียบน CNN IBN 
สําหรับการรายงานขาว  การแถลงการณแขาวใหมทั้งหมด รายการพิเศษ การจัดรายการ รายการวิพากษแตาง ๆ 
ฯลฯ และระบุใหผูสื่อขาวหรือผูดําเนินรายการตองปฏิบัติตามในทุกสถานการณแ  กลาวคือ 

 ๑) ในขณะที่ใชวิดีโอเพ่ือแสดงถึงเครือขายสังคม (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, 
Orkut หรือแพลตฟอรแมอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน) ควรจะหลีกเลี่ยงการถายภาพหนาเพจสวนตัว หรือไทมแไลนแของ
บุคคลเป็นการอางอิงหรือไฟลแวิดีโอ สิ่งนี้จะนําไปใชกับภาพที่ปรากฏบนหนาตางเหนือการแชทสดระหวางการ
สนทนาในสตูดิโอในแพ็คเกจและ Anc / Vos และอ่ืน ๆ 

 ๒) ไฟลแวิดีโอสําหรับความตองการดังกลาวจะตองประกอบดวยหนาแรกของเว็บไซตแเหลานี้ โลโก
ของพวกเขาหรือเป็นเจาของแพลตฟอรแมในการใหบริการของตนเอง โดยผูรายงานขาวตองไมแสดง  
ความคิดเห็นจริงเพิ่มเติมลงในสื่อโซเชียลมีเดียที่นํามารายงาน 

 ๓) หากมีความตองการที่จะอางอิง / ไฟลแภาพถายของการตอบสนองของ Twitter หรือเว็บไซตแ
เครือขายสังคมออนไลนแ ใหใชตัวจัดการ / ไทมแไลนแของ Twitter หรือบัญชี Facebook / หนาเพจของ 
แพลตฟอรแมของ ibnlive เอง 

 ๔) หองขาวดําเนินงานตามปกติภายใตแรงกดดันจากการผลักดันการตอบสนองของ Twitter  
บนแพลตฟอรแมโซเชียลมีเดียในขาวเรื่องใหญ ๆ โดยมีเงื่อนไขสําคัญสามประการสําหรับการใชงานดังกลาวนับ
จากนี้เป็นตนไป กลาวคือ  

  ๔.๑) ตอนนี้จําเป็นตองใชเฉพาะทวีตความคิดเห็นที่สงไปยัง ibnlive หรือที่ตัวจัดการ twitter 
หรือเฉพาะรายการที่เป็น twitter handles ของเรา หรือรายการทาง Facebook / หนาเพจ ibnlive ของเรา
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เอง หามเลือกการตอบรับแบบสุมจาก Twitter หรือ Facebook เฉพาะทวีตจากผูมีชื่อเสียงที่สามารถระบุ
ตัวตนได / บุคลิกที่เป็นที่รูจัก / ความคิดเห็นอยางเป็นทางการของ Twitter จะไดรับการยกเวน แตเฉพาะ
ความตองการขาวเทานั้น 

  ๔.๒) วิดีโอ / ความคิดเห็นทั้งหมดที่ใชเพ่ืออธิบายการตอบสนองตอเหตุการณแเฉพาะตามที่กลาว
ไวขางตนไมสามารถจัดเก็บหรือคลิปที่ใชเป็นไฟลแวิดีโอเพ่ือใชในภายหลัง มีการอางอิงถึงบริบทสําหรับการ
ตอบสนองทีเ่ฉพาะเจาะจงเสมอ และไมสามารถใชขอมูลเฉพาะนั้นไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

  ๔.๓) ทวีตที่ถูกสงโดยดาราในภาพยนตรแและทีวี บุคคลทางการกีฬา เจาหนาที่ที่สําคัญ 
ขาราชการ ผูเชี่ยวชาญ นักการเมือง คนดังอ่ืนๆ สามารถนํามาใชไดหากตองการขาว แตตองใชความพยายาม
ทุกอยางเพ่ือมั่นใจวาบัญชีผู ใชเป็นของจริง ไมวาจะเป็นสัญลักษณแที่มีการตรวจสอบแลว หรือหากมี  
การตรวจสอบแบบไขวในฐานะผูใชตัวจริงโดยผูรายงาน รายงานเกี่ยวกับบัญชี Facebook ของคนดังตองทํา
ดวยความระมัดระวังเสมอ รวมถึงการอางอิงรายงานนั้นถึงนักขาวเพ่ือตรวจสอบโปรไฟลแวาเป็นของแท 
เนื่องจากมักจะมีบัญชีที่มีชื่อซ้ํากันเสมอๆ ทั้งนี้การแกไข Facebook ของผูถูกกลาวหา หรือผูที่ตกเป็นเหยื่อ
ภายหลังออกอากาศเป็นเรื่องที่ตองดําเนินการอยางรอบคอบ 

 จากการศึกษาการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียล ไดแก  
บรรษัทแพรภาพกระจายเสียงแหงอังกฤษ สถานีโทรทัศนแอีเอสพีเอ็น และสถานีโทรทัศนแ CNN International 
ในสาธารณรัฐอินเดีย ไดสามารถวิเคราะหแเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อ
โซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ ดังตาราง 

 

ตารางที่ ๔.๒  การวิเคราะหแเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ 

ประเด็น (The New York Times ESPN CNN International 
(India) 

๑. การระบุ

ระเบียบ กฎเกณฑแ

การใชสื่อโซเชียล

มีเดียในกิจการ

โทรทัศนแ 

มีการระบุอยางชัดเจน มีการ

จัดทําแนวทางการปฎิบัตงิาน

และจริยธรรมของผูสื่อขาว

อยางเป็นลายลักษณแอักษร  

ระบุกวางๆ มีการระบุอยางชัดเจน 

๒. แนวปฏิบัต ิ - มีการรายงานขาวผานทางสื่อ
โซเชียลมีเดียดวย 

- นอกจากการระวังการนาํ
การใชสื่อโซเชียลมีเดียมา

- การควบคุมเรื่องการนํา
ปกปูองสิทธิส์วนบุคคลของผู



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๘๙ 

 

 

ประเด็น (The New York Times ESPN CNN International 
(India) 

- มีหัวหนาแตละฝาุยเปน็ผู
กํากับและดูแลการทํางานของ
ผูสื่อขาวทุกคน สามารถ
ปรึกษาหัวหนาแตละฝาุยได
โดยตรง รวมถึงการถูกผนวก
เขากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูสื่อขาวทุกคน 

ประกอบการรายงานขาว 
- การระวังผลกระทบจากสื่อ
โซเชียลมีเดียกับภาพลักษณแ
องคแกร 
- มีการรายงานขาวผานทาง
สื่อโซเชียลมีเดียดวย 

ที่เป็นขาว 
- การตรวจสอบขอเท็จจริง
กอนนําสื่อโซเชียลมีเดียมา
ประกอบการรายงานขาว 

๓. การมีหนวยงาน
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบเองภายในองคแกร ตรวจสอบเองภายในองคแกร ตรวจสอบเองภายในองคแกร 
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 บทที่ ๕  

การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มกีารใช้ 

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ของช่อง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล  
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บทที่ ๕ 
การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   

ในกิจการโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 การประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง เป็นการดําเนินการภายใต วัตถุประสงค์ที่ ๒ : การ
ประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ของ
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง ซึ่งคณะที่ปรึกษาไดดําเนินการโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดวยการประเมินเนื้อหารายการ และการจัดสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) ซึ่งประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ไดแก  

  ๑. การรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

  ๒. การจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมินรายการและ
คุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุและวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับ
ดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓. การจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ เพ่ือวิเคราะหแ
สาเหตุและความจําเป็นในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแ  รวมถึงวิเคราะหแ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแ
ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
กิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา จะนําเสนอผลการศึกษาตามกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 
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ผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมข้อมูลเพื่อรายประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการ
ใช้ สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนข์องช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

  การรวบรวมขอมูลเพ่ือรายประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง คณะที่ปรึกษาไดกําหนด
รายการที่ใชในการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จํานวน ๗ 
ประเภทขาว ไดแก ๑) ขาวการเมือง ๒) ขาวเศรษฐกิจ ๓) ขาวสังคม ๔) ขาวอุบัติเหตุ ๕) ขาวอาชญกรรม  
๖) ขาวบันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา  โดยประเมินจากทุกรายการขาวในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖ ชอง โดยแบงเป็นจํานวน ๔ หมวดหมูดังนี้ 

   ๑)  ประเภทบริการสาธารณะ จํานวน ๔ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

กองทัพบก ททบ. ๕ ๑ 

กรมประชาสัมพันธแ NBT ๒  

องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย 

ThaiPBS ๓ 

สถานีวิทยุโทรทัศนแรัฐสภา TPTV ๑๐ 

 

   ๒) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน ๒ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด   ๓ Family ๑๓ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)   MCOT Kids & Family ๑๔  
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   ๓) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูขาวสารและสาระ จํานวน ๖ ชอง ดังนี้  

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท ไทย นิวสแ เน็ตเวิรแค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด TNN ๒๔ ๑๖ 

บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสทแ จํากัด นิวทีวี (NEW TV) ๑๘ 

บริษัท สปริงนิวสแ เทเลวิชั่น จาํกัด   Spring News ๑๙ 

บริษัท ไบรทแ ทีวี จํากัด   Bright TV ๒๐ 

บริษัท วอยทแ ทีวี จํากัด   VOICE TV ๒๑ 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซแ วิชั่น จํากัด Nation TV ๒๒ 

 

   ๔) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูทั่วไปแบบคมชัดปกติ จํานวน ๗ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด เวิรแคพอยทแ ทีวี ๒๓ 

บริษัท ทรูโฟรแยู สเตชั่น จํากัด True ๔ U (ทรูโฟรแยู) ๒๔ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด GMM๒๕ ๒๕ 

บริษัท สปริง ๒๖ จํากัด SPRING ๒๖ ๒๖ 

บริษัท อารแ.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ๘ ๒๗ 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด  ๓ SD ๒๘ 

บริษัท โมโน บรอดคาชทแ จํากัด โมโน ทเวนตี้ไนนแ (Mono๒๙) ๒๙ 
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  ๕) ประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมูทั่วไปแบบคมชัดสูง จํานวน ๗ ชอง ดังนี้ 

ผู้รับใบอนุญาต ช่อง หมายเลขช่อง 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT HD ๓๐ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด  One ๓๑ 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสทแ จํากัด ไทยรัฐทีวี ๓๒ 

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ๓ HD ๓๓ 

บริษัท อมรินทรแ เทเลวิชั่น จํากัด Amarin TV HD ๓๔ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแและวิทยุ จํากัด ๗ HD ๓๕ 

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนดแ บรอดคาสติ้ง จํากัด พีพีทีวี (PPTV) ๓๖ 

 

 ขั้นตอนการประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
กิจการโทรทัศน์ทุกรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล    

  ๑. การดําเนินการรวบรวมขอมูลรายการประเภทขาวสารจากผังรายการขาวทั้งหมดในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชองจํานวน ๒๖ ชอง    

  ๒. การรวบรวมและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแทุกรายการจากสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ คัดเลือกจากรูปแบบของรายการขาว โดยคัดเลือกทุกรูปแบบรายการขาวจาก
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลจํานวน ๒๖ ชอง  ประกอบดวย ๑) รายการขาว ๒) เลาขาว  
๓) วิเคราะหแขาว และ ๔) รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน 

   ขั้นที่ ๒ คัดเลือกประเภทขาว  ซึ่งคณะที่ปรึกษาดําเนินการคัดเลือกประเภทขาวที่มีการใช  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแมากที่สุด ๗ อันดับแรก ไดแก ๑) ขาวการเมือง  
๒) ขาวเศรษฐกิจ ๓) ขาวสังคม ๔) ขาวอุบัติเหตุ ๕) ขาวอาชญกรรม ๖) ขาวบันเทิง และ ๗) ขาวกีฬา  
โดยมีการคัดเลือกขาวที่เป็นประเด็นรอนหรือเป็นขาวที่เป็นกระแสดังๆ ประเภทขาวละ ๕ ขาว ดังนี้    
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ประเภทขาว ประเด็นขาว 

ขาวการเมือง กรณีศึกษาที่  ๑ ประเด็นขาว “เลือกนายกโซเชียลไมพอใจขึ้นเทรนดแ โลก 
ripthailand” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “เบสทแ ทวีชัย แฮชแท็ก ส.ส.ตลาดลาง” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ปารีณา ยืนยัน อีชอ ใชดาคนในบานฯ” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ประเด็นเดือด มงคลกิตติ์ หัวหนาพรรคไทยศรีวิลัย” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “คิด ภูวพัฒนแ ผูสมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย เปิดมิติ
ใหมแหงปูายหาเสียง” 

ขาวเศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “ทรัมปทวีตเรื่องประเทศจีน” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “เงิน Libra ของเฟชบุ฿กปฏิวัติการเงินโลก” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ทรัมป ทวีตเรื่อง FED” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามาโซเชียลน้ํามันปาลแมขวด” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “ศุลกากรเคลียรแ หิ้วของนอกเขาไทย คนซื้อใชเองไมถึง 
๒ หมื่นไมเสียภาษ”ี 

ขาวสังคม กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “โซเชียลทวงความยุติธรรมใหซีอุย” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “สาวโพสเตือนเจอโรคจิตบนรถตู” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ดรามาสนั่นโซเชียล แฟนคลับเกาหลีปุวนสนามบิน” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามา'หมอแอรแ'โพสตแชวนคนทองไปคลอดสหรัฐฯ ให
ลูกไดสัญชาติ สงสัยทําไมลาราชการไดนาน” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “เจอแลว 'นองโยโย' เด็กสาววัย ๑๔ ปี ตามเจอที่
เชียงใหม พบไปกับพอเพ่ือน” 
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ประเภทขาว ประเด็นขาว 

ขาวอุบัติเหต ุ กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “โซเชียลแหไวอาลัยบิ๊กไบคแขับรถชนสะพาน” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “ครูฝึกสละชีพเครื่องบินตกท่ีเชียงใหม” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “โลกออนไลนแเผยแพรภาพสาวขี่จักรยานยนตแสะดุดฝา
ทอลมเจ็บสาหัส” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “"นองเธียรชแ" เด็กไทยหายตัวที่ญี่ปุุน แมแจงขาวเศรา
พบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “แตกตื่นไฟไหมเซ็นทรัลเวิลดแแชรแคลิปคนกระโดดตึก
หนีไฟไหม” 

ขาวอาชญกรรม กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “รวบ"ใบปอ ไมตรงปก" รับหลอกเงินหนุมนําไปใช
สวนตัว” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “วินยิงกัน เหตุวิวาทวินอุดมสุข” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “วิบากกรรมซัดกระหน่ําแพรวา ๙ ปี กวาจะชดใช” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “หนุมหนาระรื่นบีบคอแฟนสาวลงโซเชียล” 

ขาวบันเทิง กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “ปฺอบ ปองกูล คบซอนกวา ๑๐ ปี” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “สรุปดรามา ‘วงการขาออน’ ขามประเทศ หลัง ‘โกโก 
มิสแกรนดแ’ โพสตแแซะ แคทรีโอนา เกรยแ” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “ดรามา อ฿อฟฟ่ี แม็กซิม” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ศิริพร อําไพพงษแ โดนลูกบุญธรรมแยงสามี ทั้งที่ชุบ
เลี้ยงมานานกวา ๑๐ ปี” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “รักตองจบเพราะมือที่ ๓ อรอนงคแ หยาสามีแลว หลัง
ครองรักยาวนาน ๒๖ ปี” 
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ประเภทขาว ประเด็นขาว 

ขาวกีฬา กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นขาว “ปลด "ราเยวัช" พนกุนซือ ทีมชาติไทย” 

กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นขาว “แฟนบอลลิเวอรแพูลฉลองแชมปยูฟุาแชมปเปี้ยนสแลีก” 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นขาว “"ชนาธิป" โพสตแขอโทษทีมชาติและแฟนบอล
เวียดนาม” 

กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นขาว “ดรามาแฟนการทาเรือ” 

กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นขาว “สื่อนอกจัดอันดับ ๕ นักเตะไทยคาตัวแพง” 

 

   ขั้นที่ ๓ การประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในกิจการโทรทัศนแทุกรายการจากสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลจํานวน ๒๖ ชอง และ ๗ ประเภทขาว
ขางตนโดยบุคลากรสนับสนุนที่มีประสบการณแดานการบันทึกขอมูล และมอนิเตอรแรายการ ซึ่งมีประเด็น  
การวิเคราะหแ ไดแก ๑) รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแ  
๒) ความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ ๓) เนื้อหาขาวและคุณคาของความ
เป็นขาว ๔) ความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา รวมถึงการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือ การกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ 
ขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่สําคัญและมีความเก่ียวของ  

   สําหรับการวิเคราะหแขอมูลนั้น คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหแเนื้อหารายการขาว
ทั้งหมดในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอใน
รายการประเภทขาวสาร โดยผลการศึกษา จําแนกตามประเภทขาว ดังนี้ 

 
๑. ข่าวการเมือง 

จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการข าวที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมา
ประกอบการนําเสนอในรายการขาวประเภทขาวการเมือง พบวา การรายงานขาวการเมืองมีการใชขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาวควบคูไปกับการนําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นขาวนั้นๆเพ่ือใหมี
ขอมูลครบถวนและรอบดาน ซึ่งแหลงขอมูลสวนใหญจะนํามาจาก Facebook ซึ่งมีลักษณะขอมูลเป็นรูปภาพที่
มีการโพสตแหรือการแสดงถึงความคิดเห็นของบุคคลและผูมีสวนเกี่ยวของในประเด็นขาวนั้นๆ นอกจากนี้  
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ยังมีการนําเอาคลิปวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาว ซึ่งแสดง
ใหเห็นวามีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลายมาประกอบการนําเสนอใน
รายการประเภทขาวสาร ในสวนของเนื้อหาที่นํามาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) นั้นเป็นขอมูลที่มี
ประโยชนแตอสังคม และผูที่สนใจ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง อีกทั้งยังเป็นขอมูลที่มี
ความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณแ ชวยใหประชาชนสามารถทราบถึงสถานการณแทางการเมืองในประเด็นตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นไดทันทวงที เนื้อหาที่นําเสนอมีความทันสมัย และเป็นเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจในปัจจุบัน  
อีกทั้งขอมูลสวนใหญที่นํามาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการ
ขาว เชน รายการเลาขาว/ รายการวิเคราะหแขาว เป็นตน และมีสัดสวนการนําเสนอที่เหมาะสม ตลอดจน  
มีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป  

สําหรับการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการที่นําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
พบวา สวนใหญมีการใชภาษาก่ึงทางการที่สามารถเขาใจงาย มีความเป็นกลางในการรายงานขาวและพยายาม
อธิบายขอมูลอยางรอบดานจากสื่อตางๆ อยางไรก็ตาม บางรายการผูดําเนินรายไดมีการวิเคราะหแและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นขาว ซึ่งทําใหขาดความเป็นกลางในการรายงานขาว และสรางอคติใหแก  
ผูรับชมรายการได  

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวการเมืองที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในการ
รายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากสังคมมาเป็นกรณีศึกษาประกอบการวิเคราะหแ
และประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑) กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “เลือกนายกโซเชียลไม่พอใจขึ้นเทรนด์โลก ripthailand” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ภายหลังจากที่ไดมติผลลัพธแเป็นเอกฉันทแ ในที่ประชุมรวมของรัฐสภา ที่ใหคะแนนความเห็นชอบให 
พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา ไดเป็นนายกรัฐมนตรีตอไป ดวย ๕๐๐ คะแนนเสียง เอาชนะคูแขง นายธนาธร  
จึงรุงเรืองกิจ หัวหนาพรรคอนาคตใหม ที่ไดไป ๒๔๔ คะแนนเสียงนั้น ทําใหเกิดกระแสวิพากษแวิจารณแและ
แสดงความคิดเห็นถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีของไทย 

ปรากฏวาโลกโซเชียลมีเดียมีการเคลื่อนไหวและออกความคิดเห็นถึงประเด็นนี้อยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
เป็นแฮชแท็ก #RIPTHAILAND ติดเทรนดแในหมูผูใชทวิตเตอรแที่กลาวถึงมติผลลัพธแทางการเมืองของไทย 
ที่ออกมาอยางเป็นทางการทําให #RIPTHAILAND ขึ้นแทนติดอันดับเป็นเทรนดแโลก สําหรับขอความตางๆ  
ที่ปรากฏอยูใน #RIPTHAILAND จะออกไปในทางวิพากษแวิจารณแผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทย  
ทั้งขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังกลาวถึงประเด็นการงดออกเสียงของ นายสิริพงศแ อังคสกุล
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เกียรติ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.ศรีสะเกษ และ วลีคําพูดเชิงดูแคลนศักดิ์ศรีความเทาเทียมของมนุษยแของ        
นายกษิดิ์ เดช ชุติมันตแ ส.ส.พลังประชารัฐ ระหวางอภิปรายในรัฐสภา ประเด็นตางๆ ก็นํามาโยงและ  
ติดแฮชแท็ก #RIPTHAILAND ดวยเชนกัน 

๑.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิ เคราะหแขาว “เลือกนายกโซเชียลไมพอใจขึ้นเทรนดแโลก ripthailand” พบวา  
ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓๓ (๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๒๗ (๘)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง ไดแก  
๑) ชองสถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ ๒) ชอง TNN ๓) ชอง Bright TV  

ในสวนของประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการ
สาธารณะ พบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “เลือกนายกโซเชียลไมพอใจขึ้นเทรนดแโลก 
ripthailand”ในภาพรวมของทุกชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาว 
พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาวสวนใหญจะมี 
การนําเสนอเป็นภาพนิ่งจาก Twitter ซึ่งแสดงถึงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก) ยอดนิยม ในกระแส Twitter 
โลก เชน รายการ TNN ขาวเชา ชอง ชอง ๑๖ (TNN) ที่มีการนําขอมูลแสดงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก)  
ยอดนิยม หรือในรายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ชอง ๓๓ (๓ HD) เป็นตน 
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ภาพที่ ๕.๑ ภาพขาวแสดงถึงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก) ในกระแส Twitter ของรายการ TNN  
ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๕.๒ ภาพขาวแสดงถึงการจัดอันดับ # (แฮชแท็ก) ในกระแส Twitter ของเรื่องเลาเชานี้ ชอง 
๓๓ (๓ HD) 

นอกจากนั้น ยังมีการนําขอมูลจาก Facebook ซึ่งอางอิงขอมูล # ยอดนิยมจาก twitter 
มานําเสนอ เชน ในรายการคุยขาวเชาชอง ๒๗ (๘) ชอง ๒๗ (๘) 
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ภาพที่ ๕.๓ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจาก Facebook มานําเสนอในรายการคุยขาวเชาชอง ๒๗ 

(๘) ชอง ๒๗ (๘) 

   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   ขอมูลสวนใหญที่นํามาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความสอดคลองกับผังรายการ
และรูปแบบของรายการขาว โดยสวนใหญจะนําเสนอในรูปแบบรายการเลาขาว และมีสัดสวนการนําเสนอที่
เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป  

   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

   เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาที่นําเสนอ พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็น
ขอมูลที่มีการรายงานถึงประเด็นสาเหตุของการขึ้น เทรนดแโลกของ # (แฮชแท็ก) ripthailand ซึ่งบางรายการ
มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขาว ซึ่งมีการระบุแหลงที่มาชัดเจนจึงมีความนาเชื่อถือในเรื่องของขอมูล มีการให
รายละเอียดของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เชน รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๔ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จากความคิดเห็นของ 
ผูที่เกี่ยวของ รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

ทั้งนี้ ขอมูลที่นําเสนอเป็นขาวที่อยูในกระแสความสนใจและมีผลกระทบกับบุคคลและ
ประชาชนทั่วไป อีกทั้งระหวางการนําเสนอนั้น ผูดําเนินรายการมีการใหขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social 
Media) ที่ถูกตอง และมีการใชขอมูลจากสื่อที่ทันตอสถานการณแที่เป็นกระแสสังคมในขณะที่นําเสนอขาว  
ในประเด็นของผูดําเนินรายการ พบวา มีบางรายการผูดําเนินรายไดมีการวิเคราะหแและแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นขาว ซึ่งทําใหขาดความเป็นกลางในการรายงานขาว  

   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

   จากผลการวิเคราะหแพบวา ประเด็นขาว “เลือกนายกโซเชียลไมพอใจขึ้นเทรนดแโลก 
ripthailand” ในทุกชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้ พบวา ทุกชองรายการมีการควบคุมเนื้อหาโดยการไม
นําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม มีการใชภาษาที่เขาใจงาย และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
ไมสั้นหรือยาวเกินไป อีกทั้งมีการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแแกสังคมและประชาชน ดังนั้น จึงไมพบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอื่นๆ ที่สําคัญและมีความเก่ียวของ  
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๒) กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “เบสท์ ทวีชัย แฮชแท็ก ส.ส.ตลาดล่าง” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

แฮชแท็ก #ส.ส.ตลาดลาง ที่นายทวีชัย วงศแไพโรจนแกุล หรือ เบสทแ ผูสมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร 
พรรคอนาคตใหม ไดทวีตขอความผานทวิตเตอรแสวนตัววา "เป็น ส.ส. หรือพระครับ วิ่งรอบออกงานศพขนาด
นั้น" พรอมกับติดแฮชแท็ก #ส.ส.ตลาดลาง ซึ่งก็มีคนเขามาแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเห็นดวยและไมเห็น
ดวย ลาสุด เบสทแ ทวีชัย ไดชี้แจงวา "กรณีความเห็น ส.ส. ไปงานศพในทวิตเตอรแ ของผม ผมตองขอโทษ 
ทุกทานที่เนื้อหาบางสวนแสดงถึงทัศนคติที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการใชคําวา “ส.ส. ตลาดลาง” ซึ่งทางพรรค
อนาคตใหมถือวาเป็นการดูถูกหรือลดทอนคุณคาของคนอ่ืน ขัดตอหลักการ -คุณคาของพรรค" ทั้งนี้ เบสทแ  
ทวีชัย ระบุวา ตนไดรับการตักเตือนจากพรรคอนาคตใหมแลว ซึ่งตนจะระมัดระวังไมแสดงออกในลักษณะนี้อีก 

๒.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “เบสทแ ทวีชัย แฮชแท็ก ส.ส.ตลาดลาง” ในภาพรวมพบวา ชองรายการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๓) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่ รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๒๑ (VOICE TV) และ ๒) ชอง ๑๖ (TNN)  

ในสวนของประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  ประเภทบริการทางธุรกิจ
หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศน์ 

  เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “เบสทแ ทวีชัย แฮชแท็ก สส.ตลาดลาง” 
หรือ เบสทแ ผูสมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม ไดทวีตขอความผานทวิตเตอรแสวนตัวที่ปรากฏใน
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) รายการประเภทขาวสารตางๆ พบวา ชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้สวน
ใหญนําเสนอในรายการเลาขาว และไดนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียในลักษณะของภาพนิ่งจาก Twitter 
และขอมูลทีเ่กี่ยวของจาก Facebook เชน รายการ TNN หองขาวสุดสัปดาหแ ชอง ๑๖ (TNN) ที่มีการนําเสนอ
ขอความจาก Twitter หรือ รายการ Wake Up News ชอง ๒๑ (VOICE TV) ที่มีการนําเสนอขอความทวีตที่
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ถูกแชรแบนเพจ Facebook อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาชองรายการตางๆ มีการใชรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่ยังไมมีความหลากหลายมากนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๕ ภาพขาวแสดงการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียจากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 
รายการ TNN หองขาวสุดสัปดาหแ ชอง ๑๖ (TNN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๖ ภาพขาวแสดงการแชรแขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)รายการ Wake Up 

News ชอง ๒๑ (VOICE TV) 
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๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นสวนใหญนําเสนอผานรายการการเลาขาว และมี 
ความสอดคลองกับผังรายการ อีกทั้งมีการนําเสนอขอมูลในสัดสวนที่เหมาะสม ดวยระยะเวลาที่ไมสั้นและยาว
จนเกินไป และมีการออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมกับชวงวัยที่รับชมรายการ   

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว  

   เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาที่นําเสนอ พบวา เป็นการนําเสนอขอความและความคิดเห็นสวน
บุคคลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็นกระแสวิพากษแวิจารณแอยูในขณะนั้น โดยทางรายการมีการ
ใหขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยผูดําเนินรายการ ทําใหขอมูลมีความถูกตอง เที่ ยงตรง และมีการอางอิงถึง
แหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอขอมูลที่มาจากความคิดเห็นของบุคคลหลายฝุาย 
และมีการนําเสนอขอมูลจาก twitter และ Facebook มาวิเคราะหแประกอบรวมกันดวยการใชภาษาที่เขาใจ
งาย ดังภาพที่ ๕.๗ และ ๕.๘ ทําใหการนําเสนอจึงมีความเป็นกลาง ขอมูลที่นําเสนอมีความเป็นปัจจุบัน ทัน
กระแสและเป็นประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕.๗ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook รายการ ขาวค่ํา ชอง ๓๐ 
(MCOT HD) 
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 ภาพที่ ๕.๘ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Twitter รายการ ขาวค่ํา ชอง ๓๐ (MCOT HD) 

 

   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

ชองรายการตางๆ มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยคํานึงถึง
กลุมผูชมรายการในแตละชวงวัย ชองรายการมีการควบคุมเนื้อหาโดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิด
ความรุนแรงจากการรับชม  อีกทั้งไมพบการการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือ
ขัดตอพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗  
หามไมใหออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม  
อันดีของประชาชน หรือกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการกอใหเกิดความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง และไมขัดตอกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
 

๓) กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “ปารีณา ยืนยัน อีช่อ ใช้ด่าคนในบ้านฯ” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เจาของวลีเด็ด “อีชอ” เขาแจงความกับ
พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
(บก.ปอท.) ดําเนินคดีกับผูใช Facebook ที่แสดงความคิดเห็นดาทอดวยคําหยาบคายและผูที่โทรศัพทแขมขู
คุกคามกวา ๑,๐๐๐ ราย จากกรณีที่มีการใชวลี “อีชอ” ผานการไลฟสดทาง Facebook สวนตัว โดย  
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น.ส.ปารีณา เปิดเผยวา จะดําเนินคดีกับผูที่ใชคําหยาบคายแสดงความคิดเห็นเพ่ือดาทอบน  Facebook  รวม
ไปถึงกลุมคนที่โทรศัพทแเขามากอกวนดวย ซึ่งเชื่อวาการกระทําดังกลาวเกิดจากกลุมคนผูไมหวังดี โดยมี
คณะทํางานของพรรคการเมืองขั้วตรงขามคอยปั่นกระแสใหเกิดความเกลียดชัง และยังคุกคามไปยังคนที่เขามา
แสดงความคิดเห็นใหกําลังใจตนเองดวย 

นอกจากนี้ น.ส.ปารีณา ยืนยันวาคําวา “อีชอ” เป็นคําที่ตนเองใชตอวาคนภายในบานที่ไมอยูใน
กฎระเบียบ สวนประชาชน จ.ราชบุรี ที่ไมเคยไดยินคําดังกลาวนั้น สวนตัวมองวาเป็นเรื่องของแตละบุคคล 
ขณะเดียวกันยังพบวามีผูใชโซเชียลมีเดียนําคําวาอีชอไปขยายความตอในทางไมดีจนทําใหมีการแสดง  
ความคิดเห็นในสังคมเป็นวงกวางทั้งนี้ น.ส.ปารีณา ยืนยันวาคําดังกลาวไมใชคําที่ใชดา ส.ส.รายหนึ่งของ  
พรรคอนาคตใหม หากมีโอกาสเจอหนากันก็สามารถพูดคุยและทํางานรวมกันได พรอมกับยืนยันวาไมได
บิดเบือนความหมาย หรือบัญญัติคําดังกลาวขึ้นมาใหมอยางแนนอน 

๓.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ปารีณา ยืนยัน อีชอ ใชดาคนในบานฯ” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอ
ขาว มีดังนี ้

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๓) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓ SD  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) และ ๒) ชอง ๑๘ (NEW)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ปารีณา ยืนยัน อีชอ ใชดาคนในบานฯ”  
ในภาพรวมของทุกชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้ พบวา ชองรายการสวนใหญมีการนําเสนอขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ผานการนําเสนอเป็นคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นการถายทอดสด (Live) ทาง
Facebook สวนตัวของนางสาว   ปารีณา ไกรคุปตแ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยเป็นการนําเสนอ
ขอมูลความคิดเห็นของบุคคลที่เป็นขาว และมีการนําเสนอความคิดเห็นจากผู ใชงาน Facebook มา



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๐๘ 

 

 

ประกอบการรายงานขาวเพ่ิมเติม พรอมไปกับการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมผานผูดําเนินรายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
ชองรายการสวนใหญนําขอมูลมาจากFacebook เพียงชองทางเดียว ทําใหรูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ของชองรายการตางๆยังไมมีความหลากหลายเทาท่ีควร   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ ๕.๙ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ 
รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ ๕.๑๐ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนตัวของ นางสาวปารีณา 
ไกรคุปตแ รายการ โหนกระแส ชอง ๒๘ (๓ SD) 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๐๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลในลักษณะการถายทอดสด (Live) ทาง Facebook 

สวนตัวของ นางสาวปารีณา ไกรคุปตแ รายการ คัดขาวเชา ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) 

   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   การนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความสอดคลองกับผังรายการและ
รูปแบบของรายการ ซึ่งมีทั้งรูปแบบรายการเลาขาวและรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน โดยจะเป็น
การนําเสนอขอความสวนตัวของนางสาวปารีณา ไกรคุปตแ และ การนําเสนอความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
ในเพจของบุคคลที่เป็นขาว ทั้งนี้ชองรายการสวนใหญมีสัดสวนในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียและ
การวิเคราะหแประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาในการนําเสนอไมสั้นและไมยาวจนเกินไป 
เหมาะสมกับชวงเวลาที่ออกอากาศ 

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาที่นําเสนอ พบวา ขอมูลที่นําเสนอมีความถูกตอง เที่ยงตรง และชัดเจน 
อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการมีการนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดอคติตอผูรับชม และขาดความเป็นกลาง      
ในการนําเสนอขอมูล เนื่องจากขอมูลที่นําเสนอเป็นขอมูลที่อยูในลักษณะที่เป็นความคิดเห็นของตัวบุคคล  
ซึ่ง อาจกอใหเกิดการมีอคติรวม เชน ขอความแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ รายการ เรื่องเลาเชานี้ 
ชอง ๓๓ (๓ HD) หยิบยกมานําเสนอในรายการเลาขาว 
 
 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๑๒ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นของประชาชนทางเพจ Facebook 
สวนตัวของนางสาวปารีณา ไกรคุปตแ รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการอางอิงแหลงขอมูล พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียที่ชอง
รายการสวนใหญนําเสนอนั้นมีการระบุแหลงที่มาชัดเจน ทําใหมีความนาเชื่อถือในเรื่องของขอมูล มีการให
รายละเอียดของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ระหวางการนําเสนอ ขอมูลมีความถูกตอง และใ 
ชภาษาที่เชาใจงาย การนําเสนอทันตอสถานการณแที่เป็นกระแสสังคมในขณะที่นําเสนอขาว อยางไรก็ตาม  
ในบางรายการมีการเซนเซอรแแหลงที่มาของสื่อไว ทําใหไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยาง
ชัดเจน เชน รายการ ทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๑๓ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอมูลในลักษณะการถายทอดสด (Live) ทาง Facebook 
สวนตัวของนางสาวปารีณา ไกรคุปตแ โดยมีการเซนเซอรแที่มาของสื่อ รายการทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ (Amarin 
TV HD) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๑๑ 

 

 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

   จากผลการวิเคราะหแพบวา ทุกชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหาโดย  
การไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม โดยการนําเสนอขอมูลที่หลากหลายแงมุม ดวย
การใชภาษาที่เขาใจงาย อยางไรก็ตาม การนําเสนอของชองรายการตางๆเป็นการนําเสนอขอมู ลสวนบุคคล  
ที่อาจจะมีความไมเหมาะสมในภาษาที่ใช เชน “อีชอ” หรือคําพูดที่นําเสนอในลักษณะการถายทอดสด (Live) 
ทางFacebook สวนตัวของนางสาวปารีณา ไกรคุปตแ ซึ่งทางชองรายการอาจจะตองมีการเซนเซอรแคําพูดที่ไม
เหมาะสม เพ่ือปูองกันการลอกเลียนแบบ หรือเป็นแบบอยางท่ีไมดีตอเยาวชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทํา
ผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

   

๔) กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “ประเด็นเดือด มงคลกิตติ์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิลัย” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนทแ หัวหนาพรรคไทยศรีวิไลยแ ที่มีกระแสวิพากษแวิจารณแอยางหนักหลังใช
ถอยคํารุนแรงวา “จะตบปาก” ในประเด็นที่มีนักการเมืองเสนอนโยบายเรื่องการตัดงบประมาณของกองทัพ 
จากกรณีดังกลาวทําใหคุณหญิงสุดารัตนแ เกยุราพันธุแ ใหความเห็นวา “ไมใหราคากับคนเหลานี้ แคชื่อยังไม
รูจัก” และตอมาเพจ Facebook  สื่อออนไลนแ Online Media ไดมีการเผยแพรคลิปวิดีโอของ นายมงคลกิตติ์ 
ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งพูดถึงวีรกรรมในอดีตเมื่อครั้งสมัยเรียนเทคนิคและพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยเลาถึง
ชีวิตนักเลงที่มีเรื่อง ชกตอยเป็นประจํา อีกทั้งยังพูดถึงความโหดของตนเองที่ทําใหไมมีนักการเมืองคนใดกลายุง 
ทั้งนี้เมื่อคลิปดังกลาวเผยแพรออกไปตางมีคนเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเป็น
เพ่ือนรวมรุนของนายมงคลกิตติ์ที่ตางออกมาแฉวาไมเป็นความจริง ขณะที่เพจวิศวกรรมศาสตรแ พระจอมเกลา
พระนครเหนือไดออกมาเคลื่อนไหวและไดเสนอรวบรวมรายชื่อศิษยแเกาและศิษยแปัจจุบัน ประณามและ 
ถอดถอนนักการเมือง ทานหนึ่งที่ทําลายชื่อเสียงสถาบัน ซึ่งมีคนใหความสนใจเป็นอยางมาก 

๔.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ประเด็นเดือด มงคลกิตติ์ หัวหนาพรรคไทยศรีวิลัย” พบวา ชองรายการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการนําเสนอขาว  
มีดังนี ้

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๐ (MCOT HD)  
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้เพียง ๑ 
ชอง ไดแก ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๘ (NEW TV) และ ๒) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมี
ชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศน์ 

   เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ประเด็นเดือด มงคลกิตติ์ หัวหนาพรรคไทยศรี
วิลัย” ซึ่งมีกระแสวิพากษแวิจารณแอยางหนักในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) พบวา มีการนําเสนอขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย  ทั้งการนําเสนอเป็นภาพนิ่ง และคลิปวีดีโอจากการถายทอดสด (Live) จาก Facebook  
รวมถึงขอความสวนตัวของบุคคลที่เป็นขาวทางเพจ Facebook สวนตัว อีกทั้งมีการนําเสนอขอมูลการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลมีชื่อเสียงที่เกี่ยวกับประเด็นขาวดังกลาว มาประกอบการเลาขาว ซึ่งขอมูลที่นํามานั้น
เป็นขอมูลที่ทันตอสถานการณแที่ เป็นกระแสสังคมในขณะที่นําเสนอขาว อยางไรก็ตามขอมูลจากเพจ
Facebook ของบุคคล อาจมีขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมเที่ยงตรง เนื่องจากเป็นมุมมองเดียว และขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่นํามาเสนอสวนใหญมาจากชองทางเดียว ทําใหขอมูลไมมีความ
หลากหลาย 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๔ ภาพขาวแสดงการนําเสนอขอความสวนตัวทางเพจ Facebook ของ นายมงคลกิตติ์  

สุขสินธารานนทแ รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๑๕ ภาพขาวแสดงการนําเสนอคลิปวีดีโอจากการถายทอดสด (Live) จากFacebook ของ
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนทแ ในรายการ คับขาวครบประเด็น ชอง ๓๐ (MCOT HD) 

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มี 
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอมีทั้งรูปแบบรายการขาว รายการเลาขาว และ
รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคลองกับผังรายการและรูปแบบรายการ อีกทั้งยังมี  
การนําเสนอดวยสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป และมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการขาวรูปแบบตางๆ  

   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

         เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของเนื้อหาขาว พบวา การนําเสนอเนื้อหาขาวมีความถูกตอง 
ชัดเจน และมีการระบุแหลงที่มาชัดเจนจึงมีความนาเชื่อถือในเรื่องของขอมูล ขอมูลที่นําเสนอมีความเป็น
ปัจจุบัน ทันกระแสและเป็นประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน  ผูดําเนินรายการที่นําเสนอขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) สวนใหญใชภาษากึ่งทางการที่สามารถเขาใจงาย มีความเป็นกลางใน 
การรายงานขาว อยางไรก็ตาม ในบางรายการ ผูดําเนินรายการมีการนําขอมูลที่อยูในลักษณะที่เป็นความ
คิดเห็นของบุคคลฝุายเดียวจึงอาจขาดความเป็นกลางและมีอคติ และมีการวิเคราะหแและแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเดน็ขาว เชน รายการ โหนกระแส ชอง ๒๘ (๓ SD) 
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ภาพที่ ๕.๑๖ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจากเพจ Facebook ของนักการเมือง
รายการ โหนกระแส ชอง ๒๘ (๓ SD) 

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

   จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม แตจะเป็นการนําเสนอความคิดเห็นของผูที่
ตกเป็นขาวและผูที่เก่ียวของในเพจ Facebook สวนตัว ซึ่งไมปรากฏภาพความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่กระทบ
ตอการลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชน อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการที่มีการนําเสนอขอมูลไมรอบดาน
อาจสงผลใหผูรับชมรายการเกิดอคติตามประเด็นขาวที่นําเสนอ อีกทั้งบางรายการขาดการควบคุมเนื้อหาที่
แสดงในสื่อโซเชี่ยลในประเด็นการใชภาษาท่ีมีความรุนแรงโดยไมไดเซนเซอรแกอนนํามาเสนอขาว ซึ่งอาจจะเป็น
แบบอยางที่ไมดีแกเยาวชนได ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏ
ประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
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๕) กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “คิด ภูวพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย เปิดมิติใหม่แห่งป้ายหา
เสียง” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

คิด  ภู ว พัฒนแ  ผู ส มั คร  ส .ส .พรรค เสรี ร วม ไทย  เปิ ดมิ ติ ใหม แห งปู ายหา เสี ย งออน ไลนแ  
ลงผลงานที่ผานมาจากวงการเกม ragnarok ชวงหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัคร ส.ส. จากหลายๆ พรรค ตางก็ทําปูาย
หาเสียงเรียกคะแนน รวมถึงทําใหตัวเองเป็นที่รูจัก ไมวาจะเป็นปูายที่ติดตามทองถนน หรือปูายในโลกออนไลนแ 
ซึ่งตางก็มีจุดขายที่แตกตางกัน ดึงจุดเดนของตัวเองออกมา โดยในโลกออนไลนแ ไดมีการแชรแปูายหาเสียงจาก 
คิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล ผูสมัคร ส.ส. จากพรรคเสรีรวมไทย ที่มีการทําปูายหาเสียงแบบแหวกแนว  
ไมเหมือนใคร ใสผลงานที่ผานมาจากวงการเกม ragnarok ทั้งชวยดันกิล พาเพ่ือนลง ๑๐๐ ชั้น เห็นคนตายก็
เอาใบไมชุบใหฟรี ไมแยง Last kill ฯลฯ นอกจากนี้ คิด ภูวพัฒนแ ยังเคยมีผลงานทําปูายหาเสียงออนไลนแมา
กอนหนานี้ อีกหลายชิ้น ไมวาจะเป็นปูาย "นอมนําคําสอน เสรีพิศุทธแ มาปฏิบัติ" ปูายลอกับคอนเสิรแต 
BLACKPINK ชวนรวมกิจกรรมวันวาเลนไทนแ หรือปูายเลียนแบบโปสเตอรแหนัง ซึ่งนับวาเป็นอีกหนึ่งสีสัน  
การเลือกตั้งที่นาสนใจ 

๕.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “คิด ภูวพัฒนแ ผูสมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย เปิดมิติใหมแหงปูายหาเสียง” 
พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)   มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) และ ๒) ชอง ๓๓ (๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
ขาวสารและสาระ ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการ
สาธารณะ พบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

   ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “คิด ภูวพัฒนแ ผูสมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวม
ไทย เปิดมิติใหมแหงปูายหาเสียง” ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแชรแปูายหาเสียงจาก คิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล 
ผูสมัคร ส.ส. จากพรรคเสรีรวมไทย ที่มีการทําปูายหาเสียงในรูปแบบที่แตกตางจากรูปแบบเดิมๆ และทําใหมี
กระแสวิพากษแวิจารณแอยางหนักในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) พบวา ชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้ 
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สวนใหญนําขอมูลมาจากเพจ Facebook  และมีการนําเสนอขอมูลในลักษณะภาพนิ่งเพียงอยางเดียว ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา ยังไมมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลายมานําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๗ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจากเพจFacebook ของคิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล 

รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๘ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจากเพจFacebook ของคิด ภูวพัฒนแ ชนะสกล รายการ

ทุบโต฿ะขาว ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 
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   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มี  
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมานําเสนอสวนใหญจะเป็นรูปแบบรายการเล าขาว ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
ผังรายการและรูปแบบรายการ อีกทั้ งยังมีสัดสวนของการนําเสนอขอมูลโซเชียลกับการเลาขาวมี  
ความเหมาะสม ระยะเวลาไมสั้นหรือยาวเกินไป 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

   เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของเนื้อหาขาว พบวา ขอมูลที่นํามาเสนอมีความสด ใหม รวดเร็ว 
และทันตอสถานการณแที่ เป็นกระแสสังคมในขณะที่นําเสนอขาว มีการระบุแหลงที่มาชัดเจนจึงมี 
ความนาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน ผูดําเนินรายการมีความเป็นกลาง
ในการรายงานขาว ใชภาษาก่ึงทางการที่สามารถเขาใจงาย ในการเลาขาวไปพรอมๆกับนําเสนอขอมูลทางเพจ 
Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว อีกท้ังมีการวิเคราะหแขอมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาในสื่อโซเชี่ยล 

   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

ชองรายการที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมคุณภาพเนื้อหาจากสื่อโซเชียลไมใหมีความรุนแรง 
หรือกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา อีกทั้งมีการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแแกสังคมและประชาชน 
ดังนั้น จึงไมพบการการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่สําคัญ
และมีความเกี่ยวของ 

  

๒. ข่าวเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการประเภทขาวเศรษฐกิจที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)  มาใชประกอบการนําเสนอขาวในรายการประเภทขาวสารที่ออกอากาศทางโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา รายการขาวเศรษฐกิจสวนใหญจะมีการนําเสนอขาวรวมกับการนําประเด็นที่
เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เชน Facebook และ Twitter มาประกอบการรายงานขาว  
ซึ่งขอมูลที่นํามาจะเป็นในลักษณะของภาพนิ่งแสดงขอมูลที่ปรากฏในสื่อ และเป็นขอความหรือความคิดเห็น
ตางๆ ที่มีความสอดคลองกับรายการ ขาว และสถานการณแทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของ  
สื่อโซเชียลกับการนําเสนอขาว พบวา มีสัดสวนที่เหมาะสม โดยขอมูลที่นําเสนอสวนใหญแลวรายการจะมีการ
คํานึงถึงกลุมผูชมแตละชวงวัยที่ชมรายการขาว และไมกอใหเกิดความรุนแรง มีการใชภาษาที่เหมาะสม รวมไป
ถึงมีการวิเคราะหแและนําเสนอประเด็นตางๆ เพ่ิมเติมจากการนําเสนอขอมูลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย  
แตยังคงมีบางชองรายการที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลในลักษณะของความคิดเห็นสวนบุคคล ซึ่ งอาจ
ขาดความเท่ียงตรง อาจมีอคติ พบเพียงบางรายการและขาวที่นําขอเท็จจริงมานําเสนอรวมดวย ซึ่งจะชวยเพ่ิม
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ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของขาวได ในสวนของการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล พบวา  
ชองรายการสวนใหญมีการนําเสนอแหลงที่มาของขอมูล ซี่งชวยใหผูชมรายการสามารถตรวจสอบขอมูลและ
ความถูกตองจากแหลงที่มาของขอมูลได ในประเด็นเรื่องความรวดเร็วของการนําขอมูลมานําเสนอนั้น พบวา 
ขอมูลที่นํามาประกอบการรายงานขาวเศรษฐกิจ มักเป็นประเด็นที่ทันตอสถานการณแ และอยูในความสนใจ
ของประชาชน   

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวเศรษฐกิจที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากสังคมมาเป็นกรณีศึกษา
ประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑) กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “ทรัมป์ทวีตเรื่องประเทศจีน” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

 ประธานาธิบดีทรัมป ไดทวีตขอความวา เป็นเวลา ๑๐ เดือนแลวที่จีนไดจายภาษีสินคาไฮเทค ๒๕ 
เปอรแเซนตแ คิดเป็นมูลคา ๕ หมื่นลานดอลลารแสหรัฐฯ และ ๑๐ เปอรแเซนตแ ของสินคาอ่ืนๆ คิดเป็นมูลคา ๒ 
แสนลานดอลลารแสหรัฐฯ และวาสินคาจากจีนถูกปรับขึ้นภาษีจาก ๑๐ เปอรแเซนตแ เป็น ๒๕ เปอรแเซนตแ  
มีผลบังคับใชในวันศุกรแนี้ พรอมขูวาสินคาจีนที่ยังไมไดเก็บภาษีมูลคา ๓๒๕,๐๐๐ ลานดอลลารแสหรัฐฯ อาจจะ
ตองถูกเรียกเก็บภาษี ๒๕ เปอรแเซนตแในเวลาอันใกลนี้ 

ประธานาธิบดีทรัมป อางวาการที่ตัดสินใจขึ้นภาษีก็เพราะการเจรจาการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่ยัง
ดําเนินอยูเป็นไปอยางลาชา ทั้งที่กอนหนานี้ประธานาธิบดีทรัมป ไดชะลอการปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรสินคา
ของจีนออกไปเมื่อตนปีที่ผานมา โดยอางวาการเจรจาการคาระหวางสองประเทศมีความคืบหนา อยางไรก็ตาม
แหลงขาวจากวอลสตรีทเจอรแนัล และ CNBC เผยวารองนายกรัฐมนตรี หลิว เหอ ของจีนอาจจะยกเลิก
แผนการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันพรอมคณะ ๑๐๐ คน เพ่ือเจรจาการคารอบสุดทายในสัปดาหแนี้ หลังจาก
ที่ทรัมปขูจะขึ้นภาษีสินคานําเขาจากจีน หลังจากทวิตของทรัมปทําใหตลาดหุนในเอเชียรวงลง ในชวงตนของ
การซื้อขายวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกวาการเจรจาการคาระหวางสหรัฐและจีนจะลมเหลว 

๑.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ทรัมปทวีตเรื่องประเทศจีน” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแกชอง ๓๓ (๓ HD)  
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ปะเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองท่ีรายงานขาวนี้ ๔ ชอง ประกอบดวย 
๑) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔), ๒) ชอง ๑๘ (NEW TV), ๓) ชอง ๒๑ (VOICE TV) และ ๔) ชอง ๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก  ชอง ๑๓ (๓ Family)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

 เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ทรัมปทวีตเรื่องประเทศจีน” พบวา ชองรายการที่มี
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอในรายการขาว สวนใหญมีการ
นําเสนอเป็นภาพนิ่งจาก Twitter ซึ่งเป็นการโพสตแ/ทวีต ขอความของประธานาธิบดีทรัมปเกี่ยวกับอัตราภาษี
ของสินคาจากจีน และมีบางชองรายการที่นําเสนอคลิปวีดีโอในขณะที่นายโดนัล ทรัมป มีการประชุมหารือ
เรื่องประเทศจีน  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
พบวา ชองรายการตางๆยังใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย เพียงรูปแบบเดียวคือ ขอความจาก Twitter ทําให
ขอมูลไมมีความหลากหลาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๙ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการเก็บตกจาก

เนชั่นภาคเท่ียง ชอง ๒๒ (Nation TV) 
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ภาพที่ ๕.๒๐ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ Biz Live 

ชอง ๑๘ (NEW TV) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕.๒๑ ภาพขาวแสดงนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ เปิด
ประเด็นโลก ชอง  ๑๓ (๓ Family) 
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ภาพที่ ๕.๒๒ ภาพขาวแสดงนําเสนอคลิปวีดีโอในขณะที่นายโดนัล ทรัมป มีการประชุมหารือเรื่อง
ประเทศจีน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

  ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

  เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  กับผัง
รายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
นําเสนอสวนใหญจะเป็นรูปแบบรายการเลาขาว และรายการวิเคราะหแขาวซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการและผังรายการ และมีการนําเสนอขอมูลดวยสัดสวนที่เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอ
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป และมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการ
ขาวรูปแบบตางๆ       

  ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  สําหรับประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาว พบวา ชองรายการสวนใหญมีการควบคุม
เนื้อหาขาวไดเป็นอยางดี พรอมทั้งมีการลําดับเหตุการณแตางๆ ใหสามารถเขาใจประเด็นดังกลาวไดงายขึ้น  
อีกทั้งยังมีการระบุแหลงที่มาชัดเจน ทําใหมีความนาเชื่อถือ ความถูกตอง เที่ยงตรง และมีความแมนยํา 
เนื่องจากเป็นการโพสตแ/ทวีต จากบัญชีทางการของประธานาธิบดีทรัมป อีกทั้งขอมูลที่ใชในการนําเสนอมี
ความเป็นกลาง โดยมีการนําเสนอเฉพาะรายละเอียดของขอความทวีตของผูใชดังกลาวเทานั้น สําหรับผูดําเนิน
รายการมีการใชภาษาทางการที่สามารถเขาใจงาย ใชภาษาท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  ที่นําเสนอในรายการขาวสารเป็นประโยชนแตอสังคมในวงกวาง อีกทั้งเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป  
ในหลายชวงวัย 
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  ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

  จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหาโดย
การไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ เป็นเพียงแคการนําเสนอขอมูลจากขอความของประธานาธิบดีทรัมปเทานั้น บางชองรายการมี
การเซนเซอรแแอคเคาทแทวิตเตอรแดังกลาวเพ่ือเป็นการปูองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  เชน รายการ ครบวัน
ครบขาว ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) 

 
 ภาพที่ ๕.๒๓ ภาพขาวแสดงเซนเซอรแแอคเคาทแทวิตเตอรแ รายการครบวันครบขาว ชอง ๑๖ (TNN 
๒๔) 

 เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ 
ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๒) กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “เงิน Libra ของเฟชบุ๊กปฏิวัติการเงินโลก” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

จากขาวพบวา Facebook  จะนํา “ลิบรา” หรือสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) มาใชในปี ๒๕๖๓ 
แคเห็นชื่อ ๒๗ พันธมิตรระดับโลกรวมจับมือ จะใชเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเป็นระบบชําระเงินหลักของคนทั่ว
โลกในการทําธุรกรรมตางๆ ระหวางประเทศ อาจทําวงการสถาบันการเงินทั่วโลกสั่นสะเทือนครั้งใหญ
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความปลอดภัยทางไซเบอรแ เชน แชรแลูกโซ เป็นภัยดานลบมีการหลอกซื้อเงิน 
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บิตคอยนแ โดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอรแของไทยมีชองวางมากที่สุดของโลก ไมมีวิธีกํากับดูแล สวนไทย
มีพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยแดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล  
แตพบวามีการออกมาเพ่ือความมั่นคงของรัฐ เป็นการเอาผิดเฉพาะผูกระทําความผิดตอรัฐ โดยไมมีกฎหมาย
เขามาจัดการเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน และคุมครองการใชเงินของผูคน 

สําหรับขอดีของการใชสกุลเงินลิบรา เป็นการสนับสนุนการคาระหวางประเทศในการทําธุรกิจ  
อีคอมเมิรแซ ซึ่งจะขยายตัวมากขึ้นในการติดตอผูคนจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต จะทําใหโอกาสในการใชสกุลเงิน 
ลิบราขยายตัวมากขึ้น อยางเชน ยูทูบ เป็นปรากฏการณแที่ทําใหคนมีสื่อของตัวเองเปลี่ยนโลกของสื่อ  
จะเหมือนกับปรากฏการณแลิบราที่จะทําใหเปลี่ยนโลกแหงการเงิน กอใหเกิดการซื้อขายในโลกแบบไรพรมแดน 
และในที่สุดจะเกิดปัญหากับสกุลเงินทุกสกุลในโลก รวมทั้งเงินบาทของไทย 

๒.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “เงิน Libra ของเฟชบุ฿กปฏิวัติการเงินโลก” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๐ (MCOT HD) และ ๓) ๒ (NBT)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา ชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) และ ๒) ชอง ๑๘ (NEW TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง๑๖ (TNN ๒๔) และ ๒) ชอง ๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณธ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

   เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “เงิน Libra ของเฟชบุ฿กปฏิวัติการเงินโลก” 
พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ที่นํามาใชในการนําเสนอขาวดังกลาวสวนใหญเป็นการนําเสนอเป็นภาพนิ่ง
จาก Facebook และ คลิปวีดีโอ Facebook official สงผลใหการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)ไมมีความหลากหลาย 
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ภาพที่ ๕.๒๔ ภาพการนําเสนอการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการชั่วโมงทําเงิน ชอง ๑๖ 

(TNN ๒๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๒๕ ภาพการนําเสนอการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการคลุกขาวเลาประเด็น ชอง 

๓๐ (MCOT HD) 
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   ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย  กับผังรายการและ
รูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอสวนใหญ
จะเป็นรูปแบบรายการเลาขาว และรายการวิเคราะหแขาวซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการและ 
ผังรายการ และมีการนําเสนอขอมูลดวยสัดสวนที่เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป และมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการขาวรูปแบบ
ตางๆ   

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

   ในประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาวนั้น ผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวน
ใหญมีการนําเสนอขอมูลที่ เป็นขอเท็จจริง โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ทําใหมี  
ความนาเชื่อถือ ถูกตอง และเที่ยงตรง อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการที่มีการนําเสนอขอมูลผานคลิปวีดีโอ
นั้น ไมมีการระบุแหลงที่มาอยางชัดเจน แตคลิปวีดีโอดังกลาวตนฉบับมาจาก Facebook official ทําใหอาจ
สงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลได ดังภาพที่ ๕.๒๖ เมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอเนื้อหาขาว พบวา บางชอง
รายการมีการวิเคราะหแของผูดําเนินรายการเพ่ือประกอบการอธิบายใหผูรับชมรายการเขาใจไดอยางงาย  
ผูดําเนินรายการมีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดี ลําดับเหตุการณแตางๆ ไดอยางเขาใจ อีกทั้งมีความเหมาะสม ไม
สั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษามีความเขาใจงาย ผูดําเนินรายการมีความเป็นกลางในการนําเสนอขาว อยางไรก็
ตาม บางรายการ เชน รายการ News ขาวค่ํามิติใหมทั่วไทย ชอง ๓ (Thai PBS) ผูดําเนินรายการมีการแสดง
ความคิดเห็นตอการนําเสนอขาวดังกลาว แตเป็นเพียงการอธิบายตามขอเท็จจริงเทานั้น ทั้งนี้ขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่นําเสนอเป็นขอมูลที่เป็นประโยชนแตอสังคมในวงกวาง อีกทั้งเป็นที่สนใจ
ของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นประเด็นที่ทันตอสถานการณแโลก 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๒๖ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียลในรูปแบบคลิปวีดีโอ Facebook official รายการ News 
ขาวค่ํามิติใหมทั่วไทย ชอง ๓ (Thai PBS) 
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   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็น 
การกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๓) กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “ทรัมป์ ทวีตเรื่อง FED” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

นายโดนัลดแ ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐ ทวีตวา ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไมไดดําเนินการอะไรเลย
เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหากเฟดดําเนินการจริงก็คงสงผลกระทบไมมาก เมื่อ เทียบกับสหภาพยุโรปและ
จีน แมตลาดคาดการณแวาเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ขอความดังกลาวระบุวา “สหภาพยุโรป
และจีนจะดําเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก และอัดฉีดเงินเขาระบบกันมากขึ้นทําใหผูผลิตในประเทศของ
ตนขายสินคาไดงายขึ้น” และไดวิจารณแเฟดวา “เฟดของเราไมทําอะไรเลย และคงไมทําอะไรมากหากตอง
เทียบ” 

ทั้งนี้ ปธน.ทรัมป ไดวิจารณแการทํางานของเฟดมาอยางตอเนื่อง โดยลาสุดไดทวีตขอความ  หลังทราบ
ตัว เลขผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (จีดี พี )  ประจําไตรมาส ๒/๒๕๖๒ วา ตัวเลขดังกลาว  
“ไมไดแย” พรอมกลาวโทษวาเฟดเป็นตัวถวงที่ทําใหเศรษฐกิจไมโตเทาที่ควรกอนหนานั้น ปธน.ทรัมป            
ทวีตขอความกดดันวา เฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนนี้  
“เฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในขณะนี้ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกวา และใชตนทุนนอยกวา   
เมื่อเทียบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่เศรษฐกิจในอนาคตอยูในชวงขาลง โดยเฟดไดปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็วและแรงเกินไปในชวงที่ผานมา ดังนั้น เฟดไมควรทําผิดพลาดอีก” ขอความในทวิตเตอรแระบุ 

๓.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ทรัมป ทวีตเรื่อง FED” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้  
๒ ชอง ประกอบดวย ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) และ ๒) ชอง ๓๓ (๓ HD)  
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณธ พบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ทรัมป ทวีตเรื่อง ธนาคารกลางสหรัฐ (FED)” 
พบวา มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยมีลักษณะขอมูลเป็นภาพนิ่งจาก Twitter 
ซึ่งเป็นการโพสตแ/ทวีต ขอความของประธานาธิบดีทรัมปที่ไดวิจารณแการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) 
เพียงชองทางเดียวซึ่งการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวยังไมมี
ความหลากหลายมากนัก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๒๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Twitter ของนายโดนัล ทรัมป รายการ นาทีลงทุน ชอง 

๓๐ (MCOT HD) 

   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
กับผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่นําเสนอขาวนี้มีรายการขาว และรายการวิเคราะหแขาว 
ซึ่งจะเห็นไดวาการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวมีความสอดคลองกับ
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รูปแบบของรายการและผังรายการ และมีการนําเสนอขอมูลในสัดสวนที่เหมาะสม และคํานึงถึงกลุมผูชม
รายการ  

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาว พบวา ขอมูลที่นํามาประกอบการรายงานขาวเป็นขอมู ลที่เป็น
ประโยชนแตอผูชมรายการ และสามารถชมไดทุกเพศทุกวัย ชองรายการสาวนใหญมีการนําเสนอขอมูลที่เป็น
ขอเท็จจริง โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ทําใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และเที่ยงตรง  
ขอมูลที่นํามาเสนอเป็นขอมูลที่ทันสมัย และเป็นประเด็นรอนในปัจจุบัน สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษา
ทางการที่สามารถเขาใจงาย ใชภาษาท่ีเหมาะสม มีความเป็นกลางในการรายงานขาว  

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้  มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็น 
การกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 

๔) กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “ดราม่าโซเชียลน้ ามันปาล์มขวด” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการคาภายใน เปิดเผยถึงการขอความรวมมือใหหางคาปลีกสมัยใหม 
และหางสรรพสินคาขายน้ํามันปาลแมบรรจุขวดสอดคลองกับตนทุน จนมีดรามาบนโลกโซเชียลวาหางคาปลีก
บางรายติดปูายแจงลูกคาถึงสาเหตุการขึ้นราคาวาเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรมการคาภายใน จึงขอขึ้น
ราคาขายจากเดิมขวดละ ๒๔ บาทเป็น ๓๔ บาท วา สรางความเขาใจผิดแกสังคม เพราะกรมไมไดบังคับให
หางขึ้นราคาขายทีเดียว ๑๐ บาท แตขอความรวมมือใหยกเลิกการทําโปรโมชันในชวงนี้ เพราะอาจทําใหหาง
อ่ืนจัดโปรโมชันแขงขันกันดึงดูดลูกคา และอาจทําใหผูผลิตปาลแมขวดกดราคาซื้อผลปาลแมจากเกษตรกร  
จนอาจทําใหราคาต่ําลงเหลือกิโลกรัม (กก.) ละ ๑-๒ บาทอีก 

ดานนายมนัส พุทธรักษแ ประธานสหพันธแสมาคมชาวสวนปาลแมน้ํามัน กลาววา อยากใหผูบริโภคเขาใจ
ดวยวา การทําโปรโมชันลดราคาขายน้ํามันปาลแมขวด เป็นสวนหนึ่งทําใหราคาปาลแมตกต่ํา ชาวสวนเดือดรอน 
เพราะหางจะซื้อปาลแมขวดจากผูผลิตราคาต่ํา สงผลใหผูผลิตตองมาซื้อปาลแมจากชาวสวนในราคาต่ํา ซึ่งในชวง
เกือบ ๑ ปีที่ผานมา ที่ราคาปาลแมตกต่ํา รายไดของชาวสวนหายไปแลว ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ตองขอขอบคุณ
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กรมการคาภายใน ภาครัฐ คายรถยนตแ ปั๊มน้ํามัน หางสรรพสินคา ที่รวมกันแกปัญหา จนราคา  ลูกปาลแม
ใกลเคียงกับตนทุนที่ กก.ละ ๓.๘๐ บาทแลว 

๔.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ดรามาโซเชียลน้ํามันปาลแมขวด” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๒) ชอง ๓๓ (๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ไดแก 
ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณธ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 
๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ดรามาโซเชียลน้ํามันปาลแมขวด” พบวา  
ชองรายการที่มีการนําเสนอขาวนี้มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ชองทางเดียวคือ 
Facebook  ซึ่งเป็นขอความในลักษณะความคิดเห็นสวนบุคคลของผูใช Facebook ทําใหไมมีความหลากหลายใน
รูปแบบการใชสื่อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๒๘ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก รายการ ขาวเชา

ไทยรัฐ (เสารแอาทิตยแ) ชอง ๓๒ 
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   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
กับผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มานําเสนอสวนใหญจะเป็นรูปแบบรายการเลาขาว ซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการและผังรายการ 
และมีการนําเสนอขอมูลดวยสัดสวนที่เหมาะสม ตลอดจนมีระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป และมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการขาวรูปแบบตางๆ 
   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

   เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาความเป็นขาว พบวา เนื้อหาขาวที่นําเสนอนั้นเป็นขาวที่มี
ผลกระทบกับบุคคลทั่วไป ชองรายการมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถตรวจสอบ
ที่มาของขอมูลได มีรายนําเสนอขอมูลที่เป็นกลาง ผูดําเนินรายการใชภาษาทางการที่สามารถเขาใจงาย  
มีความเป็นกลางในการรายงานขาว และมีการใหรายละเอียดของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ระหวางการนําเสนอขาว อยางไรก็ตาม บางรายการที่มีการนําเสนอขอมูลใน Facebook สวนที่เป็นความ
คิดเห็นสวนบุคคลที่อาจมีประเด็นเรื่องความถูกตองและเที่ยงตรงของขอมูล อีกทั้งยังกอใหเกิดอคติตอผูรับชม
รายการได เชน รายการ ตีขาวเชา ชอง ๒๘ (๓ SD) หรือ รายการ ขาวเชาไทยรัฐ (เสารแอาทิตยแ) ชอง ๓๒ (๓ SD) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๒๙ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก ในรายการ ตีขาว

เชา ชอง ๒๘ (๓ SD) 
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ภาพที่ ๕.๓๐ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก ในรายการ ขาว

เชาไทยรัฐ (เสารแอาทิตยแ) ชอง ๒๘ (๓ SD) 

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ นอกจากนั้น ชองรายการที่นําเสนอขาวนี้ไดมีการเซนเซอรแชื่อผูใช Facebook รวมถึงคํา
และภาษาที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 

๕) กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “ศุลกากรเคลียร์ หิ้วของนอกเข้าไทย คนซื้อใช้เองไม่ถึง ๒ หม่ืนไม่เสีย
ภาษี” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

กรมศุลกากร แจงหิ้วของมาใชเองไมถึง ๒ หมื่นบาท ไมเสียภาษี ยกเวนนําสินคามาขาย ตองจายภาษี
ทุกชิ้น แมจะราคาไมเกิน ๒ หมื่น แนะขอใบเสร็จเจาหนาที่ทุกครั้ง รองเรียนไดหากพบเจาหนาที่ทุจริต 
นายชัยยุทธ คําคุณ ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยวา 
กรณีมีผูโดยสารโพสตแขอความลงสื่อโซเชียล สงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสําหรับการนําเขาของติดตัว
ผูโดยสารทางทาอากาศยานนั้น กรมศุลกากรขอชี้แจงวา ผูโดยสารจะไดรับยกเวนอากรสําหรับของสวนตัวเพ่ือ
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ใชเอง หรือใชในวิชาชีพมูลคาไมเกิน ๒ หมื่นบาท จะตองไมเป็นของตองหาม อาทิ ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟูา เป็น
ตน ของตองมีใบอนุญาต (ของตองกํากัด) อาทิ อาวุธปืน พืช เป็นตน และไมมีลักษณะทางการคา 

อยางไรก็ตาม หากผูโดยสารนําของที่มีมูลคาเกิน ๒ หมื่นบาท หรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชยแ 
หรือ สินคาเพ่ือการคาขาย แมจะมีมูลคาไมเกิน ๒ หมื่นบาท ของดังกลาวเป็นของตองเสียภาษีอากร ซึ่ง
ผูโดยสารสามารถมาสําแดงของเพ่ือเสียภาษีอากร ที่ชองตรวจมีของตองสําแดง (ชองแดง) และหากของนั้น  
เป็นของตองกํากัด ของนั้นตองไดรับอนุญาตใหนําเขาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน สําหรับอัตราภาษีอากร
นําเขา จะแตกตางกันตามชนิดและประเภทสินคา เชน กระเปา ๒๐% นาฬิกา ๕% เครื่องสําอาง ๓๐%  
เข็มขัด ๓๐% เป็นตน และสินคาเหลานี้จะตองรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) อีก ๗% ดวย โดยคาภาษีทั้งหมดที่
ตองชําระคืออากร  ขาเขารวมกับภาษีมูลคาเพ่ิม 

๕.๒) ผลการวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ศุลกากรเคลียรแ หิ้วของนอกเขาไทย คนซื้อใชเองไมถึง ๒ หมื่นไมเสียภาษี” 
พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่ อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓HD) ๒) ชอง ๓๖ (PPTV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓ (ThaiPBS)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณธ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ศุลกากรเคลียรแ หิ้วของนอกเขาไทย คนซื้อใช
เองไมถึง ๒ หมื่นไมเสียภาษี” พบวา มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  เป็นลักษณะ
ภาพนิ่งจาก Facebook มาประกอบในรายการเลาขาว อีกทั้งยังมีการหยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นบนเพจ 
Facebook สวนบุคคลมานําเสนอในรายการขาวสารตางๆ ซึ่งจากรูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  พบวา ยังไมมีความหลากหลายเนื่องจากใชขอมูลจากชองทางเดียวคือ Facebook 
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ภาพที่ ๕.๓๑ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคลจาก รายการ เรื่องเลา

เชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD)    

   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) กับ 
ผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
ประกอบการนําเสนอขาวอยูในรูปแบบรายการเลาขาว เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มีความสอดคลองกับรูปแบบรายการ และผังรายการของประเภทขาวสาร รายการมีการนําเสนอ
ขาวสารขอมูลจากจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในสัดสวนที่เหมาะสม ขอมูลจากจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่รายการนํามาเสนอมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการทุกชวงวัย และออกอากาศในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

สําหรับประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาวนั้น ผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการ  
ที่มีการนําเสนอขอมูลดังกลาว นําเสนอขอมุลที่เป็นขอเท็จจริง โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน 
ทําใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และเที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน 
เนื่องจากเป็นกรณีที่ผูโดยสารโพสตแขอความลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
สําหรับการนําเขาของติดตัวผูโดยสาร ในบางชองรายการมีการเลือกใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  ผานทาง Facebook ทั้งในรูปแบบของ Facebook สวนบุคคลและ Facebook ของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน รายการโชวแขาวเชานี้ ชอง ๓๖ (PPTV) ซึ่งสามารถใหรายละเอียดของขอมูลในขาวไดครบถวน 
หลากหลายประเด็น และทันตอสถานการณแที่เป็นกระแสสังคมในขณะที่นําเสนอขาว อยางไรก็ตาม ในบาง
รายการเลือกที่จะนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook ที่เป็นความคิดเห็นสวนบุคคล ซึ่งอาจกอใหเกิดอคติใน
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การรับชมรายการได สําหรับผูดําเนินรายการนั้น ใชภาษากึ่งทางการที่สามารถเขาใจงาย มีความเป็นกลางใน
การรายงานขาว และมีการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาในสื่อโซเชี่ยลมีเดียโดยละเอียดและหลากหลาย
ประเด็นสําคัญ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๓๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ รายการโชวแขาวเชานี้ ชอง ๓๖ (PPTV) 

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕.๓๓ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการวันใหมไทยพีบีเอส  
ชอง ๓ (ThaiPBS) 
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   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

รายการที่นําเสนอขางนี้มีการควบคุมคุณภาพเนื้อหาจากสื่อโซเชียล ไมใหมีความรุนแรง หรือ
เกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา อีกทั้งชองรายการมีการเซนเซอรแชื่อผูใช Facebook และเซนเซอรแ
คําพูดที่มเหมาะสมเพ่ือปูองกันพฤติกรรมการลอกเลียนแบบและยังปูองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอีกดวย 
เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอ
กฎหมายดังกลาว 

 
๓. ข่าวสังคม 

 จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการประเภทขาวสังคมที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media)  มานําเสนอในรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผลการวิเคราะหแพบวา มีการนํา
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอในทุกรูปแบบของรายการขาวสารประเภทขาวสังคม 
ทั้งการรายงานขาว รายการเลาขาว และการสนทนาปัญหาเหตุการณแ ซึ่งการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)  มานําเสนอประกอบรายการขาวนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการ ผังรายการ 
และประเภทขาว และมีการนําเสนอขอมูลดวยสัดสวนการใชสื่อโซเชียลที่เหมาะสม ขอมูลที่นํามาใชมี  
ความถูกตอง โดยสวนใหญเนนการใชขอมูลจากรายการและมีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลทั้งภาพขอความ
เว็บไซตแ Change.org เป็นหลัก อีกทั้งยังมีการใชภาพและขอความจาก Twitter และ Facebook เพ่ิมเติมอีกดวย 
โดยมีการระบุแหลงที่มาชัดเจน และเป็นขอมูลที่ทันตอสถานการณแที่เป็นกระแสสังคม มีการควบคุมเนื้อหา
เหมาะสม แตบางขาวอาจจะมีการนําภาพที่นากลัวมาประกอบการนําเสนอ มีการแสดงความคิดเห็ นและ
วิเคราะหแระหวางการนําเสนอของผูดําเนินรายการตามรูปแบบรายการสนทนาปัญหเหตุการณแาและ  
รายการเลาขาว การนําเสนอเป็นกลางในหลากหลายแงมุม ไมมีอคติ มีการใชภาษาที่เขาใจงาย และยังมี
ประโยชนแตอคนในสังคมที่ใหความสนใจในเหตุการณแของสังคม  

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวสังคมที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากสังคมมาเป็นกรณีศึกษา
ประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 
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๑) กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “โซเชียลทวงความยุติธรรมให้ซีอุย” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ประเด็นที่ชาวเน็ตกําลังใหความสนใจเป็นอยางมาก เมื่อทวิตเตอรแ @ChangeSiam ได โพสตแภาพราง
ของ ซีอุย แซอ้ึง ที่ตั้งโชวแอยูในพิพิธภัณฑแศิริราช โรงพยาบาลศิริราช พรอมปูายชื่อวา"มนุษยแกินคน"  โดยระบุ
วา ปัจจุบันคนรูกันหมดแลววา ซีอุย ไมไดฆาและกินเครื่องในมนุษยแ แตเกิดจากการถูกใสรายแตพิพิธภัณฑแก็ยัง
เอาศพซีอุยมาโชวแ เป็นการกลาวหาวา เป็นมนุษยแกินคน แมศพก็ยังไมไดรับความยุติธรรม นําไปสูการพูดคุย
เรื่องที่ ซีอุย ตกเป็นแพะรับบาป คดีสังหารเด็ก ๖ คน แลวนําเครื่องในมากิน เหตุเกิดที่ อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ทั้งที่พยานหลักฐานหลายอยาง ชี้วาเขาเป็นผูบริสุทธิ์ จนนําไปสูการลารายชื่อผาน
เว็บไซตแ Change.org นําราง ซีอุย ออกจากพิพิธภัณฑแศิริราช    

ยอนคดีซีอุย  มีชื่อวานายซีอุย แซอ้ึง เกิดที่ประเทศจีน เมื่อปี ๒๔๖๔ ชวงวัยรุนถูกเกณฑแเป็นทหารใน
สงครามจีน–ญี่ปุุน ครั้งที่สอง แลวถูกเกณฑแไปรบกับฝุายเหมาเจเอตง กอนจะหนีเขามาประเทศไทยในปี 
๒๔๘๙ และทํางานรับจางในหลายจังหวัด   ตอมาในปี ๒๕๐๑ เขาก็ตกเป็นจําเลยในคดีฆาตกรรม 
เด็กชายสมบุญ ที่ จ.ระยอง โดยเขายอมรับสารภาพวาเป็นผูกอเหตุ ตอมาไดมีการโยงคดีฆาตกรรมเด็กอีก ๒ 
คดี ที่นครปฐม และกรุงเทพฯ วาเป็นฝีมือของซีอุย แตเขาใหการปฏิเสธ กอนจะยอมรับสารภาพอยางมี
เงื่อนงํา หลังจากนั้นเขาก็ถูกโยงเขากับอีก ๔ คดีฆาตกรรมเด็ก ที่ จ.ประจวบคีรีขันธแ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๗ 
รวมเป็นทั้งสิ้น ๗ คดี  แตใน ๖ คดีหลัง แมซีอุยจะยอมรับสารภาพ แตเมื่อพิจารณารายละเอียดในคําใหการ  
ก็พบขอขัดแยงตางๆ มากมาย   ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริง จึงไมสามารถระบุไดวา เขามีสวนเกี่ยวของกับ ๖ คดี
ดังกลาว  โดยศาลไดตัดสินประหารชีวิตซีอุย จากคดีฆาตกรรมเด็กชายสมบุญ ที่ระยอง เพียงคดีเดียว เทานั้น 
ซึ่งเขาถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ปี ๒๕๐๒ ตอมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ศิริราช) ไดทําเรื่อง 
ขอรางซีอุยมาทําการศึกษา โดยเก็บไวที่ตึกกายวิภาค พิพิธภัณฑแนิติเวชศาสตรแ จนถึงทุกวันนี้ 

๑.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “โซเชียลทวงความยุติธรรมใหซีอุย” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาว
ดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๖ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๑ (One) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)  
๕) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) และ ๖) ชอง ๓๖ (PPTV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๒) ชอง ๒๗ (๘)  
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก   
๑) ชอง ๒๐ (Bright TV) และ ๒) ชอง ๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “โซเชียลทวงความยุติธรรมใหซีอุย” พบวา 
มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   มานําเสนอประกอบการเลาขาว โดยมีรูปแบบการใชสื่อ 
ที่หลากหลายทั้งภาพและขอความ เชน ภาพจาก Youtube ขอความจาก Facebook และขอมูลจากเว็บไซตแ 
Change.org เนื่องจากรายการตองการนําเสนอยอนรอยไปถึงคดีที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว จึงมีการใชภาพจาก
คดีและสัมภาษณแผูที่เกี่ยวของกับคดี จึงมีการใชสัดสวนสื่อโซเชียลเพียงเล็กนอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕.๓๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเว็บไซตแ Change.org รายการ ขาว ๙ โมง ชอง  ๓ (Thai 
PBS)  
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ภาพที่ ๕.๓๕ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Youtube รายการ วันใหมไทยพีบีเอส ช่อง  ๓ 
(ThaiPBS) 

 
ภาพที่ ๕.๓๖ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Twitter รายการ Bright News Headline ชอง ๒๐ 

(Bright TV) 
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   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

  เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ 
พบวา ชองรายการตางๆท่ีนําเสนอขาวนี้มีทั้งในรูปแบบของรายการขาว รายการเลาขาว รายการวิเคราะหแขาว 
และ รายการสนทนาปัญหาเหตุการณแปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาและขอมูลที่นําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบ
รายการแตละประเภท เชน ในรายการประเภทวิเคราะหแขาว พบวา มีการใชภาพและขอความจาก Twitter  
Youtube และ เว็บไซตแ Change.org มาเสนอประกอบการวิเคราะหแขาว เนื่องจากที่มาของขาวเกิดขึ้นจากใน
สังคมออนไลนแโดยขอความเรียกรองความยุติธรรมในโลกออนไลนแ จึงมีการใชสัดสวนการใชภาพจากสื่อโซเชียล
เป็นสวนใหญ และมีการใชการสัมภาษณแเพ่ิมเติม เพ่ือใหการวิเคราะหแขาวมีความสมบูรณแมากขึ้น นอกจากนั้น 
ชองรายการตางๆยังมีการนําเสนอขอมูลในสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังเหมาะสมกับทุกชวงวัยที่
รับชมขาวในชวงเวลาตางๆ 

   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ที่ทางชองรายการนํามาเสนอนั้นเป็นขอมูลที่เป็นกระแสที่ประชาชนใหความสนใจ โดยชอง
รายการมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจนจึงมีความนาเชื่อถือและถูกตอง บางชองรายการมีการสัมภาษณแ
สดทางโทรศัพทแของผูริเริ่มแคมเปญทวงคืนความยุติธรรมใหซีอุยทําใหไดขอมูลจากผูที่ทําแคมเปญนี้โดยตรง 
เชน รายการวันใหมไทยพีบีเอส ชอง ๓ (ThaiPBS) บางรายการมีการนําเสนอดวยการสนทนาประเด็นปัญหา 
มีการพูดถึงคดีที่เกิดขึ้น มีการนําเสนอขอความจากเว็บไซตแ Change.org ที่เกี่ยวของกับขาวในการเปิดใน
ประชาชนลงชื่อเรียกรองความยุติธรรมใหซีอุยโดยการนํารางไปประกอบพิธีทางศาสนาใหถูกตอง เชน รายการ
เจาะประเด็น ชอง ๒๗ (๘) ดังนั้น จะเห็นไดวา การนําเสนอเนื้อหาของชองรายการมีความหลากหลายเพ่ือให 
ผูรับชมรายการไดมุมมองในหลายมิติ อีกทั้งบางรายการมีการลําดับเหตุการณแกอนหลังที่ชัดเจน โดยการ
นําเสนอเป็นการพูดคุยระหวางผูดําเนินรายการมีการเลาเรื่องประวัติความเป็นมาที่คนในสังคมเขาใจเกี่ยวกับ 
ซีอุยกอนการนําเสนอเขาขาว  มีการนําเสนอดวยขอความใน Twitter ที่เป็นที่มาของขาว จากนั้นนําเสนอ
ขอมูลที่มีการโพสเรื่องเกี่ยวกับซีอุยจาก Facebook Instagram และการนําเสนอขอมูลจากเว็บไซตแ 
Change.org  โดยการรายงานขอมูลมีการแสดงหนาเว็ปไซตแที่เกี่ยวของกับขาวชัดเจน เชน รายการ ขาวเชา
ไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ในสวนของผุดําเนินรายการ มีการใชภาษาที่เขาใจงาย มีความเป็นกลาง และ
นําเสนอประเด็นที่มีประโยชนแตอคนในสังคมที่ใหความสนใจในเหตุการณแนี้ 
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ภาพที่ ๕.๓๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  

   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

        เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและภาษา 
พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิดการยั่วยุ
ทางเพศ พฤติกรรม และภาษา อยางไรก็ตามบางชองรายการมีการนําเสนอภาพรางของซีอุยชัดเจนซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดความไมเหมาะสมกับผูชมในวัยเด็กได เชน รายการเนชั่นคนขาวเขม ชอง ๒๒ (Nation TV) และเมื่อ
พิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอ
กฎหมายดังกลาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๓๘ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเว็บไซตแจาก Change.org รายการ รายการเนชั่นคนขาวเขม  

ชอง ๒๒ (Nation TV) 
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๒) กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “สาวโพสเตือนเจอโรคจิตบนรถตู้” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

หญิงสาวโพสตแคลิปประจานผูโดยสารชายคนหนึ่ง หลังเธอถูกลวนลามบนรถตูประจําทางสายรังสิต – 
นครนายก สุดทายเธอตัดสินใจตะโกนตอวาและไลชายคนดังกลาว ลงจากรถตูไป หญิงสาวในคลิป คือ  
คุณวรีภรณแ ทองประสาท หรือนองกรีน  ไดโพสคลิปลงใน Facebook สวนตัวคลิปที่มาโพสตแจนมีการแชรแกวา 
๕,๐๐๐ ครั้ง โดยไดเลาใหกับทีมขาววาไดขึ้นรถตูสายรังสิต-นครนายก จังหวะที่กําลังขึ้นรถตูนั้น ผูชายคน
ดังกลาวนั่งอยูแถวที่สองจังหวะมรานองกรีนจะขึ้นรถตองผานหนาชายคนนั้นเพ่ือเดินเขาขางใน รูสึกวามีอะไร
มาโดนตัวแตยังไมไดคิดอะไรซึ่งอาจจะโดนตัวกันได จากนั้นยายมานั่งที่เบาะแถวที่สามแลวสังเกตุวามีผูหญิงที่
นั่งขางกับผูชายที่กอเหตุ นั่งๆ ไปก็เห็นวาผูหญิงคนนี้พยายามเบี่ยงตั วออกจึงคิดวาหรือจะเป็นแฟนกัน  
แตหลังจากนั้นไดยินผูชายคนนี้พูดจาลวนลามผูหญิงจึงคิดวาไมนาจะเป็นแฟนกัน จึงเรียกใหผูหญิงคนนี้มานั่ง
กับตนที่ขางหลังระหวางที่อยูบนรถตูผูชายก็ยังไมหยุดยังพยายามที่จะลวนลามตัวของเธอเอง โดยเอามือมา
ดานหลังแลวก็มองในเชิงลวนลามในที่สุดจึงตัดสินใจลุกขึ้นโวยวายตามที่ปรากฏในคลิป จนในที่สุดคนขับรถตู
จึงจอดรถ ซึ่งปกติตัวของนองกรีนเองจะแตงตัวมิดชิดตลอดไมเคยคิดวาจะเกิดเหตุนี้ขึ้น เหตุผลที่ตัดสินใจลุก
ขึ้นมาโวยวายเพราะเห็นวาเขาทํากับเราแบบนี้ เราตองไปยอมเราตองไมกลัว และไมไดทํากับตัวเธอคนเดียวยัง
ทํากับผูหญิงอีกคนดวยแลวไมมีใครกลาพูด คุณกรีนจึงฝากมายังผูหญิงทุกคนวาถาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอยาอายที่
ถูกกระทํา ถาบริเวณนี้มีคนเยอะใหโวยวายเสียงดังไวกอน ถาไมมีคนใหพยายามหนีออกมาจากจุดนั้น   

๒.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “สาวโพสเตือนเจอโรคจิตบนรถตู” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาว
ดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๗ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD)   ๒)  ชอง ๓๑ (One)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)  
๕) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)  ๖) ชอง ๓๕ (๗ HD) และ ๗) ชอง ๓๖ (PPTV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๒) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๓) ชอง ๒๔ (True ๔ U) 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๐ (Bright TV)  
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “สาวโพสเตือนเจอโรคจิตบนรถตู” พบวา ชอง
รายการที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) สวนใหญอยูในรูปแบบคลิปวีดีโอและ
ขอความจาก Facebook ของเจาของเรื่องที่มีการโพสตแเรื่องราวดังกลาว ซี่งแสดงใหเห็นวายังไมมีการนํา
รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่มีความหลากหลายมาประกอบการนําเสนอขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๓๙ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคลของผูที่ตกเป็นขาว รายการ 

Bright News Headline ชอง ๒๐ (Bright TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๔๐ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอของผูที่ตกเป็นขาว รายการ Bright News ปลอยหมัด ชอง 

๒๐ (Bright TV) 
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         ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

    เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับผังรายการและรูปแบบของรายการทั้ง
รายการขาว และรายการเลาขาว อีกท้ังมีสัดสวนการใชภาพจากสื่อโซเชียลที่เหมาะสม นําเสนอในระยะเวลาที่
เหมาะสม และเหมาะสมกับทุกชวงวัยเนื่องจากเป็ยการเตือนภัยสังคม   

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของขอมูล พบวา เนื้อหาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
เป็นการนําขอมูลที่โพสเรื่องราวลงในเพจ Facebook ของเจาของเรื่อง มานําเสนอในรายการขาวสาร ทําใหมี
การนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นหลัก ในบางชองรายการอาจจะมีภาพและเนื้อหา
อาจมีความรุนแรงกับบุคคลบางกลุมโดยบางคํานั้นเป็นคําไมสุภาพ เชน รายการ บรรจงชงขาว ชอง ๒๓  
(เวิรแคพอยทแ ทีวี) ซึ่งไมไดเซนเซอรแคําที่ไมสุภาพในขณะออกอากาศ นอกจากนั้น ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอมีความถูกตองเนื่องจากเป็นการเชิญผูที่ประสบเหตุมาใหสัมภาษณแ โดยผูดําเนินรายการเป็น 
ผูเลารายละเอียดของเหตุการณแประกอบภาพคลิปวีดีโอจาก Facebook ของเจาของเรื่องที่มีการโพสตแเรื่องราว 
เชน รายการ ขาวเที่ยงชองวัน ชอง ๓๑ (One) ซึ่งทางรายการไมไดมีการเบลอหนาผูที่ตกเป็นขาว ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคลได อยางไรก็ตาม บางรายการมีการเบลอหนาผูที่ตกเป็นขาว
อยางชัดเจนในขณะการใหสัมภษณแ เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) อีกทั้งในบางรายการ  
มีการนําเสนอคลิปจากเพจ Facebook และมีการระบุแหลงที่มาที่ชัดเจน สงผลใหขอมูลมีความนานาเชื่อถือ
เนื่องจากมีรายละเอียดเหตุการณแและแหลงที่มาที่ชัดเจน เชน รายการ ไทยรัฐนิวสแโชวแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
และในบางรายการมีการเซนเซอรแชื่อเจาของเพจ Facebook ที่ตกเป็นขาว ซึ่งถือเป็นการปกปูองสิทธิสวน
บุคคลของผูที่ตกเป็นขาว เชน รายการขาวเชาไทยรัฐ ช่อง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม 
พบวา ขอมูลที่นําเสนอสวนใหญเป็นขอมูลที่ทันตอเหตุการณแและยังอยูในความสนใจของสังคม การควบคุม
เนื้อหาเหมาะสม ผูดําเนินรายการใชภาษาที่เขาใจงาย การนําเสนอเป็นกลางไมมีอคติ ซึ่งจะ เป็นประโยชนแตอ
คนในสังคมอยางมากในการเตือนภัยใหกับผูหญิง 
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ภาพที่ ๕.๔๑ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอของผูที่ตกเป็นขาว รายการ บรรจงชงขาว ชอง ๒๓ (เวิรแค

พอยทแ ทีวี) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๔๒ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook และการสัมภษณแของผูที่ตกเป็นขาว 

รายการ ขาวเที่ยงชองวัน ชอง ๓๑ (One) 
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ภาพที่ ๕.๔๓ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook และการสัมภาษณแของผูที่ตกเป็นขาวโดยมี
การเบลอภาพ ในขณะการใหสัมภษณแ รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๔๔ ภาพการนําเสนอคลิปวีดีโอจาก Facebook โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล รายการ 

ไทยรัฐนิวสแโชวแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
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ภาพที่ ๕.๔๕ ภาพการนําขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาวโดยการเซนเซอรแชื่อบัญชี
ผูใชงาน รายการขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิด  
การยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา อยางไรก็ตามบางชองรายการอาจมีการนําเสนอภาพ และขอความที่
ไมไดเซนเซอรแผูที่ตกเป็นขาว ซึ่งอาจจะสงผลตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูที่เป็นขาวในขณะนั้น และเมื่อ
พิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอ
กฎหมายดังกลาว 
 

๓. กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “ดราม่าสนั่นโซเชียล แฟนคลับเกาหลีป่วนสนามบิน” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผานมา มีการเผยแพรคลิปเหตุการณแกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี
สรางความวุนวายใน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยกลุมดังกลาวไดมารอรับศิลปินเกาหลีที่บริเวณเคานแเตอรแ
เช็คอิน แถว A และ B หองโถงผูโดยสารขาออกชั้น ๔ มีการสงเสียงดังและวิ่งตามศิลปินทําใหผูโดยสารที่มาใช
บริการไมสามารถทําการเช็คอินได และมีแฟนคลับบางคนพยายามฝุาฝืนเขาไปในพ้ืนที่หวงหาม รวมทั้งมีคลิป
ภาพแฟนคลับปีนขึ้นไปยืนบนรถเข็นกระเปาและเกาะที่ผนังกระจก บริเวณชานชาลา หนาอาคารผูโดยสารขาออก 
ชั้น ๔ ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเป็นการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และสรางภาพลักษณแที่ไมดี  
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเพ่ิมความเขมงวด ในการควบคุมไมใหกลุมบุคคลดังกลาวมากอ 
ความวุนวายไดอีก โดยหากทราบวากลุมศิลปินเกาหลีจะมีกําหนดเดินทางผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมี
การเพ่ิมกําลังเจาหนาที่ในการควบคุมใหกลุมแฟนคลับนั่งรอรับศิลปินในพ้ืนที่ที่กําหนดไวเทานั้น และหาม 
สงเสียงดังหรือกีดขวางทางเดินผูโดยสาร หากไมเชื่อฟัง เจาหนาที่จะมีการตักเตือนและเชิญออกนอกพ้ืนที่ 
และหากยังมีการฝุาฝืนกระทําอีกเจาหนาที่จะแจงความดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดเอาผิดกับผูกอเหตุในขอหากระทํา
การใดๆ อันเป็นการรบกวนผูโดยสาร ผูใชบริการ ใหไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือความผิดฐานบุกรุก  
โดยกระทําการรบกวนการครอบครองพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิของทาอากาศยานไทยซึ่งจะมีโทษปรับ
หรือจําคุกได  

๓.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ดรามาสนั่นโซเชียล แฟนคลับเกาหลีปุวนสนามบิน” พบวา ชองรายการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๗ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD)   ๒)  ชอง ๓๑ (One)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)   
๕) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)  ๖) ชอง ๓๕ (๗ HD) และ ๗) ชอง ๓๖ (PPTV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก  ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS)  ๒)  ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๓)  ชอง ๒๔ (True ๔ U)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๐ (Bright TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชอง
ที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ดรามาสนั่นโซเชียล แฟนคลับเกาหลีปุวน
สนามบิน” พบวา มีการนําเสนอขาวโดยใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรูปแบบคลิปวีดีโอ
จาก twitter เพียงแหลงเดียว โดยการนําเสนอของชองรายการมีทั้งที่ระบุแหลงที่มาของขอมูล และไมระบุ
แหลงที่มาของขอมูล อยางไรก็ตาม สามารถวิเคราะหแวา ขอมูลสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้น
ยังไมมีความหลากหลายเนื่องจากใชขอมูลจาก Twitter เพียงแหลงเดียว และเป็นเพียงลักษณะของคลิปวีดีโอ
เทานั้น 
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ภาพที่ ๕.๔๖ ภาพการนําคลิปวีดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลีในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รายการ ขาววันใหม ชอง ๓๓ (๓ HD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๔๗ ภาพการนําคลิปวีดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลีจาก Twitter รายการ TNN ขาว
ค่ํา ชอง ๒๙ (Mono ๒๙) 

   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาว พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว เนื่องจากรายการนําเสนอขาว
พรอมกับนําเสนอวิดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่ไดบุกเขาพ้ืนที่หวงหามของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอของรายการ อีกทั้งมีสัดสวนการนําเสนอคลิปจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการสวนใหญที่นําเสนอ
ขาวนี้ มีการระบุแหลงที่มาอยางชัดเจน มีเพียงบางรายการไมไดระบุแหลงที่มาของคลิปดังกลาว เชน รายการ 
TNN ขาวค่ํา ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) หรือในรายการ ค่ําทันขาว ชอง  ๑๓ (๓ Family) นอกจากนั้น ขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ชองรายการนํามาประกอบการรายงานขาวมีความนาเชื่อถือ และมีความ
แมนยํา เนื่องจากเป็นภาพจากเหตุการณแจริงที่ผูบันทึกคลิปวีดีโออยูในเหตุการณแที่กลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี
ไดบุกรุกพ้ืนที่หวงหามของสนามบินสุวรรณภูมิ บางรายการมีการเบลอภาพแฟนคลับตางๆซึ่งเป็นการปูองกัน
การละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชน รายการ Nine entertain ชอง ๓๐ (MCOT HD)  ทั้งนี้ผูดําเนินรายการมี 
การควบคุมเนื้อหาขาวไดดี ลําดับเหตุการณแตางๆ ไดอยางเขาใจ อีกทั้งมีความเหมาะสมในการนําเสนอขาว  
ไมสั้น และไมยาวจนเกินไป ภาษามีความเขาใจงาย ผู เลาขาวมีความเป็นกลางในการนําเสนอขาว  
ไมมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมลงในการนําเสนอขาว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๔๘ ภาพการนําคลิปวีดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี รายการ TNN ขาวค่ํา ชอง ๒๙ 

(Mono ๒๙) 
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ภาพที่ ๕.๔๙ ภาพการนําคลิปวีดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลี รายการ ค่ําทันขาว ชอง ๑๓  

(๓ Family) 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
ภาพที่ ๕.๕๐ ภาพการนําเสนอสื่อคลิปวีดีโอที่มีการเบลอภาพ รายการ Nine entertain ช่อง ๓๐ 

(MCOT HD) 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิด  
การยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา อยางไรก็ตาม การนําเสนอคลิปวีดีโอของกลุมแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่
บุกเขาพ้ืนที่หวงหามในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เป็นการบันทึกภาพเหตุการณแจริง และนํามาเสนอใน
รายการขาวสารนั้น ถึงแมไมไดมีความรุนแรง แตเป็นการบุกรุกในพื้นที่หวงหาม ซึ่งผูดําเนินรายการอาจจะตอง
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ใหขอคิดหรือขอเตือนใจแกผูชมรายการเพ่ือไมใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุมเยาวชนได อีกทั้ง  
บางชองรายการอาจมีการนําเสนอภาพ และขอความที่ไมไดเซนเซอรแผูที่ตกเป็นขาว ซึ่งอาจจะสงผลตอ 
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูที่เป็นขาวในขณะนั้น และเม่ือพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๔. กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “ดราม่า'หมอแอร์'โพสต์ชวนคนท้องไปคลอดสหรัฐฯ ให้ลูกได้สัญชาติ สงสัย
ท าไมลาราชการได้นาน” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เกิดประเด็นขาวรอนบนโลกออนไลนแ เมื่อ พ.ต.ท.พญ.อัญชุลี  
ธีระวงศแไพศาล หรือ “หมอแอรแ” แพทยแประจํากลุมจิตเวชและยาเสพติด อดีตรองโฆษกสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดโพสตแภาพของตนเองขณะตั้งครรภแ และไดเขียนขอความวา “แมครับผมเกิดที่ไมอามี่ไดไหมครับ” 
โดยมีคําบรรยายของภาพวา “สําหรับคนที่สนใจคลอดบุตรในสหรัฐอเมริกา เพ่ืออนาคตและโอกาสที่ดีของลูก
ปรึกษาฟรี ไมมีคาใชจายคะ” ซึ่งหมอแอรแนั้นเขารวมโปรแกรมคลอดบุตรในสหรัฐอเมริกาของบริษัทเอกชนที่
ไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่เขารวมโปรแกรมดังกลาวนั้นลูกที่คลอดออกมาจะไดสัญชาติของที่นั่ นทันที 
และสงผลถึงสิทธิพิเศษในการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา และจากการโพสตแขอความดังกลาว ทําใหมีผูมา   
แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก ทั้งประเด็นเรื่องการอาศัยชองโหวทางกฎหมายเพ่ือทําใหเด็กไดรับสัญชาติ
อเมริกา และประเด็นเหตุใดจึงสามารถลาราชการไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกาไดเป็นเวลานาน  

ตอมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเพจ CSI LA มีการโพสตแขอความตอประเด็นดังกลาว  
โดยระบุวา “ตอนนี้คนไทยในอเมริกา ไดทําการลารายชื่อแจงทําเนียบขาวใหเอาเรื่องหมอแอรแกรณีเชิญชวน
คนใหมาคลอดลูกที่อเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ในขณะที่หมอแอรแเป็นถึงเจาหนาที่รัฐของไทย”และ  
ในขณะเดียวกันนั้นโรงพยาบาลตํารวจไดมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตอเรื่องดังกลาววาเป็น
การกระทําที่ผิดตอจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบ วินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของอ่ืนหรือไม หากพบวา
การกระทําดังกลาวเป็นความผิดจะมีการดําเนินการทางวินัยตอไป ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
โฆษกโรงพยาบาลตํารวจไดออกมาชี้แจงวา ในกรณีหมอแอรแลาไปคลอดลูกที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความผิด
จริง โดยเป็นการเดินทางออกนอกประเทศกอนไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ซึ่งหนังสือการลาเป็นไปตาม
ขั้นตอน และระเบียบขาราชการ โดยหมอแอรแลากิจครบ ๔๕ วัน และไดทําเรื่องลาคลอดตอทันที เป็นการลา
ตอเนื่อง 
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๔.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ดรามา'หมอแอรแ'โพสตแชวนคนทองไปคลอดสหรัฐฯ ใหลูกไดสัญชาติ สงสัย
ทําไมลาราชการไดนาน” พบวาชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๖ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD)  ๒) ชอง ๓๑ (One)  ๓) ชอง ๓๕ (๗ HD)  ๔) ชอง ๓๖ (PPTV)  ๕) ชอง ๓๐ 
(MCOT HD)  และ ๖) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๗ (๘)  ๒) ชอง ๒๔ (True ๔ U) และ ๓) ชอง ๓ (ThaiPBS)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้  ๓ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) ๒) ชอง ๒๒ (Nation TV)  และ ๓) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ดรามา'หมอแอรแ'โพสตแชวนคนทองไปคลอด
สหรัฐฯ ใหลูกไดสัญชาติ สงสัยทําไมลาราชการไดนาน” พบวา ชองรายการตางๆมีการนําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทั้งจาก Facebook และ Instagram ในรูปแบบขอความและรูปภาพเป็น
สวนใหญ เชน การโพสตแขอความและภาพของบุคคลที่ตกเป็นประเด็นดังกลาว นอกจากนั้น ยังมีการนําเสนอ
ขอความจากเพจ Facebook ที่เป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และขอความที่เป็น 
ความคิดเห็นจากเพจ Facebook อ่ืนๆ ตอขาวดังกลาวอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ชองรายการตางๆ  
มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีลักษณะที่หลากหลายมาประกอบการนําเสนอขาว 
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ภาพที่ ๕.๕๑ ภาพโพสตแขอความทาง Facebook ของ พ.ต.ท.พญ.อัญชุลี ธีระวงศแไพศาล หรือ “หมอ 
แอรแ” รายการ เขมขาวค่ํา ชอง ๓๖ (PPTV HD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๕๒ ภาพโพสตแขอความทาง Facebook ของเพจ CSI LA รายการ เรื่องเลาเสารแ-อาทิตยแ 

ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๕๓ ภาพโพสตแขอความและรูปภาพทาง Instragram รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ 

(ไทยรัฐทีวี) 

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับผังรายการและรูปแบบของรายการทั้งรายการขาว และ
รายการเลาขาว อีกทั้งมีสัดสวนการใชภาพจากสื่อโซเชียลที่เหมาะสม นําเสนอในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เหมาะสมกับทุกชวงวัยเนื่องจากเป็นเรื่องท่ีอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป  

   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอ
ขาวนี้สามารถใหขอมูลแกผู รับชมไดอยางครบถวน ซึ่ งขอมูลตางๆ ที่นํ ามารายงานขาวนั้นถือวา  
มีความนาเชื่อถือและถูกตอง เนื่องจากนําขอมูลมาจากโพสตแ Facebook สวนตัวของบุคคลตนเรื่องโดยตรง
ประกอบกับรูปภาพอ่ืนๆ ดวย มีทั้งในสวนของการนําโพสตแและรูปภาพมาจาก Facebook สวนตัวของบุคคลที่
ตกเป็นประเด็นในขาว และจากสื่อ Instagram ของโครงการที่เกี่ยวของของกับประเด็นดังกลาวที่กําลังเป็น
กระแส เชน รายการ ขาวเชาไทยรัฐ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ที่นําภาพและขอความมาจาก Instagram ของ
โครงการ Have my baby in Miami หรือ รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเที่ยง ชอง ๒๒ (เนชั่นทีวี) ที่นําภาพ
และขอความมาจากเพจ Facebook ของผูที่ตกเป็นขาวโดยตรง ทั้งนี้การนํารูปภาพตางๆ มานําเสนอใน 
การรายงานขาวนั้นถือไดวามีความเหมาะสมและเพียงพอไมมากจนเกินไป นอกจากนี้ทางรายการสวนใหญ  
ยังเนนใหความรูเพ่ิมเติมแกผูรับชมรายการอีกดวย กลาวคือ ไดมีการหาขอมูลมานําเสนอเกี่ยวกับลักษณะ  
การดําเนินงานของโครงการโดยบริษัทเอกชนที่ปรากฏในขาว ทั้งกระบวนการและคาใชเบื้องตน รวมทั้ง
นําเสนอในแงของกฎหมายตางๆ ของตางประเทศที่สะทอนถึงความเป็นชองโหวใหคนตางชาติเขามาหา
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ประโยชนแในการรับสิทธิความเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งที่ไมมีความผูกพันและไมไดเสียภาษี
ตางๆ ตามกฎหมายอยางถูกตอง จึงนําไปสูกระแสตอตานตามมา โดยสวนใหญเป็นความคิดเห็นของประชาชน
ตอผูที่ตกเป็นขาว ซึ่งทางรายการก็ไดนําเสนอถึงสวนนี้ดวย และไดมีการเซนเซอรแบัญชีผูใชงาน เพ่ือปูองกัน  
การละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชน รายการ TNN ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) หรือ ในรายการ รายการ TNN 
ขาวบาย ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) เป็นตน สําหรับผูดําเนินรายการ จะเห็นไดวา ชองรายการสวนใหญมี 
การรายงานขอมูลตางๆ อยางตรงไปตรงมา เป็นการทําใหผูรับชมรายการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและ
สาระสําคัญของขาวที่เกิดขึ้นอยางครบถวน นอกจากนี้การนําเสนอขาวในประเด็นดังกลาวนี้ถือวาทันตอ
สถานการณแ เนื่องจากกําลังเป็นกระแสและอยูในความสนใจของประชาชนเป็นอยางยิ่ง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๕๔ ภาพโพสตแขอความและรูปภาพจาก Faebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ เก็บตกจาก

เนชั่น ภาคเท่ียง ชอง ๒๒ (เนชั่นทีวี) 
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ภาพที่ ๕.๕๕ ภาพโพสตแขอความแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอบุคคลที่ตกเป็นขาวทาง 

Faebook รายการ TNN ขาวเชา ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๕๖ ภาพโพสตแขอความจาก Faebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ TNN ขาวบาย ชอง ๑๖ 

(TNN ๒๔) 

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆท่ีนําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง อยางไรก็ตาม 
บางชองรายการ เชน รายการ  เรื่องเลาเสารแ-อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) มีการนําเสนอขอความจากเพจ 
Facebook ที่เป็นความคิดเห็นสวนบุคคลตอผูที่ตกเป็นขาว ทั้งนี้ ถึงแมจะมีการเซนเซอรแบัญชีผูใชงาน  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๕๗ 

 

 

แตลักษณะขอความที่นําเสนอคอนขางมีความรุนแรง อาจสงผลใหผูรับชมรายการเกิดอคติ และมีความคิดเห็น
เอนเอียงไปตามขอความดังกลาวได และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏ
ประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๕๗ ภาพโพสตแขอความแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอบุคคลที่ตกเป็นขาวทาง 

Faebook รายการ เรื่องเลาเสารแ-อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) 
 

๕. กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “เจอแล้ว 'น้องโยโย่' เด็กสาววัย ๑๔ ปี ตามเจอที่เชียงใหม่ พบไปกับพ่อ
เพื่อน” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมพบตัวเด็กหญิงทิพยรัตนแ เหลาสุวรรณพงษแ หรือ นองโยโย วัย ๑๔ ปี อยูที่
บริเวณที่พัก ถนนลิขสิมธิ์ราษฎรแ วิถี ต.หนองปุาครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม ไลเรียงเหตุการณแที่เกิดขึ้น มีการพบ 
เบาะแสของนองโยโย คือภาพจากกลองวงจรปิด ภายในโรงเรียนสายปัญญา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ที่ผานมา 
ชวงเวลา ๑๓.๑๓ น. พบภาพนองโยโย สวมเสื้อคลุมสะพายกระเปาเดินออกจากโรงเรียน แลวเดิน บนทางเทา
เลี้ยวซายเขาสูถนนมังกร กอนที่รถตุ฿กตุ฿กจะวนมารับนองโยโย โดยกลองวงจรปิดจับภาพนองโยโยนั่ง    
ในรถตุ฿กตุ฿ก กอนจะหายตัวไป จากนั้นวันที่ ๒๘ ธันวาคม เวลาประมาณตี ๕ หรือผานไป ๑๔ ชั่วโมง มีการ
ล็อกอินเขาใชFacebook ของนองโยโย และเมื่อตรวจสอบกลับพบวาเป็นการเชื่อมตอผาน wifi ฟรี ในเขต
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีเบาะแสจากผูใชFacebook  Prayoon Thananong โพสตแขอความระบุวาวันที่ 
๕ มกราคม นองโยโย มาซื้อขาวผัดหมูที่ราน ซึ่งตนเองจํานองได จึงรีบโทรหาพอของนอง แตไดรับคําตอบวา



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๕๘ 

 

 

ติดธุระอยูโดยที่ไมไดมีการติดตอกลับ ทีมขาวจึงลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับ นายประยูร ทนานงคแ ผูโพสขอความนี้ 
โดยเขาเลาใหฟังวา เมื่อวันที่  ๕ มกราคมที่ผานมา เวลาประมาณบาย ๒ พบเห็นเด็กหญิง ๒ คน  
ขับรถจักรยานยนตแมาขอซื้อขาวผัดหมู ๑ กลอง เมื่อสั่งเสร็จแลว เด็กหญิงทั้ง ๒ คนเดินไปรานขาง ๆ กดเติม
เงินโทรศัพทแจากตูเติมเงิน จากนั้นเด็กหญิงทั้งสองเดินกลับมาจายเงินคาขาวที่ราน จากนั้นเด็กทั้งสองก็ ขับรถ
ออกไป แตตนจึงนึกข้ึนไดวาเคยเห็นเด็กคนนี้ในประกาศตามหาคนหาย จึงพยามยามติดตอกับคุณพอของนอง
โยโย ถึงแมจะมั่นใจวาเด็กหญิงพี่พบ คือนองโยโย แตไมสามารถยืนยันตัวตนไดอยางแนชัด  

การหายไปของนองโยโยมีความเชื่อมโยงกับผูตองสงสัยรายหนึ่ง คือ นายรณชิต บํารุงจิตรแ อายุ ๕๒ ปี 
ซึ่งเขาเป็นเพ่ือนกับพอของนองโยโย ซึ่งมีความสนิทสนมกับนองโยโยระดับหนึ่งเปรียบเสมือนคนญาติสนิท  
ทางครอบครัวจึงคาดวา ชายคนดังกลาวอาจมีการพูดคุยชักจูงนองโยโย เพ่ือมุงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ในชวงที่นองโยโยหายตัวไปนั้น ชายคนดังกลาวก็หายตัวไป ไมมีใครสามารถติดตอไดเชนกัน เบื้องตน  
นายรณชิต รับสารภาพวาเป็นคนพานองโยโย มาจังหวัดเชียงใหม หลังจากที่สอบเสร็จชวงบายวันที่ ๒๗ ธ.ค.
๖๑ ดวยการชักชวนใหขับรถจักรยานยนตแเที่ยวไปเรื่อยๆ โดยแวะตามขางทางจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่ จังหวัด
เชียงใหมเมื่อ ๓ วันกอน 

๕.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “เจอแลว 'นองโยโย' เด็กสาววัย ๑๔ ปี ตามเจอที่เชียงใหม พบไปกับพอ
เพ่ือน” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๑ (One) ๓) ชอง ๓๓ (๓ HD) และ ๔) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๔ (True ๔ U) และ ๒)  ชอง ๒๗ (๘)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) และ ๒) ชอง ๒๐ (Bright TV)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 
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มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๕๙ 

 

 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “เจอแลว 'นองโยโย' เด็กสาววัย ๑๔ ปี ตามเจอ
ที่เชียงใหม พบไปกับพอเพ่ือน” พบวา ชองรายการที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
สวนใหญอยูในรูปแบบรูปภาพและขอความจาก Facebook ที่มีการแชรแภาพของผูที่ตกเป็นขาว ซี่งแสดงให
เห็นวายังไมมีการนํารูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่มีความหลากหลายมาประกอบการ
นําเสนอขาว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๕๘ ภาพโพสตแรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวทาง Faebook รายการ จามเจาะขาว ชอง ๒๐ 
(Bright TV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๕๙ ภาพโพสตแรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวทาง Faebook รายการขาวอรุณอมรินทรแ ชอง 

๓๔ (Amarin TV HD) 
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   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

    เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบว า ชอง
รายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มานําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการทั้งรูปแบบรายการขาว และรายการเลาขาวและมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ เนื่องจาก
ขาวมีการลงภาพและขอมูลการตามหานองโยโยในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เชน Facebook เป็นตน 
โดยมีสัดสวนการนําเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอของรายการและรูปแบบของขาว มีการนําเสนอมี
การคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยไมนําเสนอภาพที่นากลัวหรือรุนแรงจนเกินไปและมีการเบลอหนาของนองโยโย
เนื่องจากยังเป็นผูเยาวแ 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการมีการนําเสนอขอมูลที่
เป็นปัจจุบันและเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป ขอมูลที่นํามาเสนอมีความถูกตอง เที่ยงตรง มีการใชสื่อที่
หลากหลายในการนําเสนอโดยเป็นการเลาขาวที่ใชขอมูลจากตํารวจโดยการสัมภาษณแ และมีการนําเสนอขอมูล
และภาพนองโยโยจาก Facebook และภาพวงจรปิดวันที่นองหายตัวไป เชน รายการขาวเชาชองวัน ชอง ๓๑ 
(One) เป็นตน ซึ่งเป็นการเลาขาวประกอบภาพจากสํานักขาว ขอมูลที่นํามาเสนอมีความนาเชื่อถือและเนื้อหา
ที่ทันตอเหตุการณแ ชองรายการสวนใหญมีการควบคุมเนื้อหาที่นํามาเสนอโดยการไมนําเสนอภาพและภาษาที่มี
ความรุนแรง มีการเซ็นเซอรแใบหนาของนองเพ่ือปกปูองผูเสียหายเพราะยังเป็นเยาวชนอยู เชน รายการขาวเชา
ชอง  ๒๔ (True ๔ U) เป็นตน นอกจากนั้น ผูดําเนินรายการสวนใหญมีการวิ เคราะหแและแสดงความเห็น
เพ่ิมเติมระหวางดําเนินรายการ โดยการนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดี
เหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป  ภาษาท่ีใชสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอ
มีประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมีความเขาใจในเหตุการณแมากขึ้นและทราบความคืบหนาของขาว 

 

 

  

 

 

    

 

ภาพที่ ๕.๖๐ ภาพโพสตแรูปภาพใชภาพนิ่งจาก Facebook ภาพจากกลองวงจรปิด การสัมภาษณแและ
ใชขอมูลภาพจากสํานักขาว รายการขาวเชาชองวัน ชอง ๓๑ (One) 
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ภาพที่ ๕.๖๑ ภาพโพสตแรูปภาพในลักษณะภาพนิ่งของผูที่ตกเป็นขาวจาก Facebook รายการ ขาว
เชาชอง  ๒๔ (True ๔ U) 

   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ 

ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง และมีการ
เซนเซอรแใบหนาของผูเสียหาย ซึ่งเป็นการปูองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล อยางไรก็ตาม การนําเสนอขาวนี้
ของชองรายการตางๆ อาจจะกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของผูที่ตกเป็นขาวและผูที่เกี่ยวของได เนื่องจาก
เป็นเหตุการณืที่คอนขางบอบบางตอสังคม เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา  
ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๔. ข่าวอุบัติเหตุ 

จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวอุบัติเหตุ ที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มานําเสนอในรายการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  
ผลการวิเคราะหแในภาพรวม พบวา รูปแบบรายการขาวทุกประเภทที่มีการนําเสนอขาวอุบัติเหตุมีการนําขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่สอดคลองกับรูปแบบของรายการและประเภทของขาวมาประกอบการ
รายงานขาว โดยสวนใหญเป็นการนําขอมูลที่เกี่ยวกับผูเสียชีวิตจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบในการนําเสนอขาว มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลทั้งภาพนิ่ งซึ่งเป็นภาพของผูเสียชีวิตและ
ขอความที่มีการแชรแเรื่องราวของผูเสียชีวิตและเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุทั้งใน Facebook  Twitter และ 
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Instagram ซึ่งมีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลในสัดสวนที่เหมาะสม ทั้งนี้การใชขอความจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่มีการโพสตแเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สวนใหญมีการนําเสนอที่ไมไดคํานึงถึงผูชมทุกเพศทุกวัย 
เนื่องจากมีการนําเสนอภาพผูเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุชัดเจน แมวาจะมีการเซ็นเซอรแภาพก็ตาม อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่เก่ียวกับขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้นไมสามารถหลักเลี่ยงการใชภาพจากจุดเกิดเหตุได สงผลใหการรายงาน
ขาวโดยสวนใหญมีความรุนแรงทั้งในเรื่องภาพและเนื้อหา ทั้งนี้ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มีการระบุแหลงที่มาชัดเจนจึงมีความนาเชื่อถือของขอมูล นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพอธิบายการเกิด
อุบัติเหตุโดยใชกราฟฟิกแสดงจุดที่เกิดเหตุ รวมทั้งมีการนําขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปิดมาใชในการเลาขาว 
การนําเสนอเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณแที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นและอยูในความสนใจของคนในโลกออนไลนแ  แตทวาบาง
รายการไมมีการควบคุมเนื้อหาและภาพที่นํามาเสนอทําใหมีการนําเสนอมีเนื้อหา ภาพ และภาษาที่รุนแรงกับ
บุคคลบางกลุมได สําหรับผูประกาศขาวมีความเป็นกลางโดยการนําเสนอเรื่องราวและประวัติของผูเสียชีวิต   
มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป รูปแบบรายการสวนใหญเป็นรายการเลาขาว
จึงใชภาษาท่ีไมเป็นทางการมากนัก ทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชม
มีความเขาใจในเหตุการณแและเป็นอุทาหรณแใหระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวอุบัติเหตุที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากกระแสสังคมมาเป็นกรณีศึกษา
ประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑. กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “โซเชียลแห่ไว้อาลัยบ๊ิกไบค์ขับรถชนสะพาน” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ชวงเชาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  กรณี โน฿ต ภัทรแนฤน พงษแธนานิกร ลูกชายของ นายประเสริฐ     
พงษแธนานิกร หรือ แดง ระยา ผูบริหารคายเพลง บริษัท รถไฟดนตรี จํากัด ขี่บิ๊กไบคแชนราวสะพานขามแยก
คลองตันฝั่งขาออก ศีรษะขาดเสียชีวิต  โดยจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองชองทาง  ลักษณะของสะพานเป็นทางโคง
เป็นรูปตัวเอสซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุอยูบอย ๆ ราวสะพานทําดวยอลูมิเนียมเมื่อเจาหนาที่ไปถึงพบจักรยานยนตแ 
BMW จอดพิงอยูบนราวกั้นกลางสะพานหางออกไปประมาณ ๓๐ เมตรพบรางของผูเสียชีวิตและหางจาก 
รางไปอีก ๒๐ เมตร พบศรีษะติดอยูในหมวกกันน็อคสีแดง  ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบรองรอย  
การเฉี่ยวชนบนราวสะพานและมีคราบเลือดติดอยูที่เสากั้นระหวางฝั่งขาเขากับฝั่งขาออก   

ในเวลาตอมาไดมีการเผยแพรภาพจากกลองวงจรปิดภาพนาทีที่ผูเสียชีวิตขี่รถบิ๊กไบคแมาบริเวณคอ
สะพานดวยความเร็วสูงกอนที่จะขึ้นไปบนสะพาน  คุณพอของผูเสียชีวิตไดมาถึงจุดเกิดเหตุคุณพอเสียใจ 
อยางมากเมื่อไดเห็นรางของลูกชาย คุณพอแจงกับเจาหนาวาทราบขาวเพราะมีเพ่ือนของลูกชายผานตรง  
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จุดเกิดเหตุและจําไดวาเป็นรถของลูกชายและพยายามโทรติดตอลูกชายแตไมสามารถติดตอไดจึงมาดูที่เกิดเหตุ 
โลกออนไลนแไดมีการแชรแขอความซึ่งที่คุณพอไดเคยโพสเอาไวกอนหนานี้  ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ไมใชอุบัติเหตุครั้ง
แรกของผูเสียชีวิต  ยอนไปกอนหนานี้ก็เคยประสบอุบัติเหตุกับรถบิ๊กไบคแมาแลว นอกจากนี้ยังมีการแชรแ
ขอความ  ไวอาลัยผูเสียชีวิตเนื่องจากผูเสียชีวิตเป็นลูกของเจาของคายเพลงรถไฟดนตรีทําใหมีคนในวงการ
บันเทิงรูจักมากและอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนสรางความสะเทือนใจอยางมากทําใหโลกออนไลนแไดรวมกับแชรแภาพและ
ขอความไวอาลัยผูเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางครอบครัวไดรับศพผูเสียชีวิตมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
ที่ศาลา ๔ วัดธาตุทองแลว 

๑.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “โซเชียลแหไวอาลัยบิ๊กไบคแขับรถชนสะพาน” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๕ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD) 
และ ๕) ชอง ๓๕ (๗ HD)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี)  ๒) ชอง ๒๗ (๘)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “โซเชียลแหไวอาลัยบิ๊กไบคแขับรถชนสะพาน” 
พบวา รายการขาวโดยสวนใหญที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการรายงานขาว 
มีการนําเสนอท้ังภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพของผูเสียชีวิต เรื่องราวของผูเสียชีวิตที่เกี่ยวของกับบิ๊กไบคแ และขอความที่
ผูเสียชีวิตไดโพสตแลงกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุใน Facebook นอกจากนั้น ยังมีการนําเสนอภาพจากคลิปวีดีโอ
กลองวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ อยางไรก็ตาม สังเกตุไดวาชองรายการตางๆที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชประกอบการรายงานขาวนั้นยังไมมีความหลากหลายเพียงพอ 
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ภาพที่ ๕.๖๒ ภาพโพสตแขอความจากเพจ Facebook ของผูเสียชีวิตที่ไดโพสไวกอนเกิดเหตุ รายการ
ขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๖๓ ภาพโพสตแขอความและภาพนิ่งจากเพจ Facebook กอนเกิดเหตุ รายการเจาะประเด็น
ขาวค่ํา ชอง ๓๕ (๗ HD) 
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ภาพที่ ๕.๖๔ ภาพจากกลองวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ รายการ เจาะประเด็นขาวค่ํา ชอง ๓๕ (๗ HD) 

   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

 อยางไรก็ตาม การนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการทั้งรายการขาวและรายการเลาขาวและสอดคลองกับประเภทของขาวที่นําเสนอ ทั้งนี้ชองรายการมีการ
ใชขอมูลจากสื่อโซเชียลในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งในบางรายการมีการนํามีการรายงานขาวที่เป็นรายละเอียด
ของอุบัติเหตุจากภาพของสํานักขาวภาพ และขอความเกี่ยวกับเรื่องราวของผูเสียชีวิตมารายงานขางในเบื้องตน 
ซึ่งการรายงานขาวอาจจะไมเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นขาวประเภทอุบัติเหตุรายแรงไดสราง
ความสะเทือนใจใหผูชมบางกลุมได เชน รายการขาวเชม ๘ ชอง ๒๗ (๘) 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๖๕ ภาพจากกลองวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ และขอความจากเพจ Fscebook ของผูที่ตก
เป็นขาว รายการ ขาวเชม ๘ ชอง ๒๗ (๘) 
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   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่นํามาเสนอมีความ
ถูกตอง เที่ยงตรงโดยการอางอิงรายละเอียดของอุบัติเหตุจากเจาหนาที่กูภัยและภาพจุดเกิดเหตุจากสํานักขาว 
โดยมีการระบุแหลงที่มาชัดเจนจึงมีความนาเชื่อถือของขอมูล การนําเสนอของทุกรายการจึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการนําเสนอเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณแที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นและอยูในความสนใจของคนในโลกออนไลนแ 
แตทวาโดยสวนใหญเนื้อหาที่ปรากฎอยูในประเภทขาวอุบัติเหตุ อาจจะมีเนื้อหา ภาพ และภาษาที่รุนแรงกับ
บุคคลบางกลุมได เชน ภาพการเกิดอุบัติเหตุจากกลองวงจรปิด ในรายการ ขาวเชม ๘ ชอง ๒๗ (๘) สําหรับ 
ผูประกาศขาวไมมีการวิเคราะหแความคิดเห็นเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นรายการที่เป็นรายการขาวมีการใหขอมูล
นําเสนอประกอบภาพขาวเทานั้น การนําเสนอมีความเป็นกลางโดยการนําเสนอเรื่องราวของผูเสียชีวิตใน
หลากหลายแงมุม  ภาษาที่ใชสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมีประโยชนแตอ  
คนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมีความเขาใจในเหตุการณแและเป็นอุทาหรณแเตือนใจไมใหขับรถเร็วได 

   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากภาพที่นํามาเสนอบางสวนเป็นภาพของ
ผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งถึงแมจะมีการเซนเซอรแภาพแตอาจจะกอใหเกิดควาสะเทือนขวัญแกผูรับชมรายการ  
ที่เป็นเด็กและเยาวชนได นอกจากนั้น ในบางรายการไดมีการนําเสนอขอความของผูที่เสียชีวิตกอนเกิด
อุบัติเหตุ และไมไดมีการเซนเซอรแคําพูดบางคําที่อาจจะเป็นคําหยาบ ซึ่งไมเหมาะกับเด็กและเยาวชนที่รับชม
รายการ เชน รายการ ขาวอรุณอมรินทรแ สุดสัปดาหแ  ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) และเมื่อพิจารณาถึงการ
กระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๖๖ ภาพจากเพจ Facebook ของผูที่เสียชีวิต กอนเกิดอุบติเหตุ รายการ ขาวอรุณ
อมรินทรแ สุดสัปดาหแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 
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๒. กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “ครูฝึกสละชีพเครื่องบินตกที่เชียงใหม่” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ณ จังหวัดเชียงใหม เกิดเหตุเครื่องบินขับไลและฝึกแบบที่ ๑ (L-๓๙) สังกัดฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ 
จังหวัดเชียงใหม ประสบอุบัติเหตุระหวางการซอมบิน บริเวณพ้ืนที่บานเกาะกลาง ต.ปุาแดด อ.เมือง จังหวัด
เชียงใหม ในชวงเย็นวันที่  ๑๑ ก.ค. ๖๒ ทําใหนักบินบาดเจ็บ ๑ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย พลอากาศโท     
พงษแศักดิ์ เสมาชัย เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยวา เหตุการณแที่
เกิดข้ึนภายหลังจากนักบินไดทําการฝึกบินในพ้ืนที่การฝึก ในขณะที่นําเครื่องกลับที่ตั้ง นักบินไดรายงานอากาศ
ยานมีขอขัดของเกี่ยวกับเครื่องยนตแ และไดทําการแกไข ซึ่งตอมานักบินทั้งคูไดทําการสละอากาศยาน สําหรับ
นักบินที่ทําการบิน ไดแก เรืออากาศโท ธีรวัฒนแ คูณขุนทด (นักบินที่ ๑) บาดเจ็บเล็กนอย สวนนาวาอากาศตรี 
ณฤพล เลิศกุศล (นักบินที่ ๒ ซึ่งเป็นครูการบิน) เสียชีวิต  สวนจุดเกิดเหตุ เป็นรอยตอของบานเรือนประชาชน 
ซึ่งจุดที่ตกหางจากตัวบานไมกี่สิบเมตร และใกลกับแมน้ําปิงที่อยูทางดานทิศตะวันตกของจุดที่เครื่องบินตก
ออกไปอีกเพียงเล็กนอย และตรงจุดนั้นมีรองน้ํา และตนไมใหญ ซึ่งนักบินที่ ๑ ที่ดีดตัวออกมาและรมกางลง 
สูพ้ืนพรอมกับที่นั่งไดปลอดภัย ก็หางจากจุดที่เครื่องตกกระแทกพ้ืนไปไมถึง ๑๐๐ เมตร จุดที่ตกนั้นซาก
เครื่องบินกระจายไปรัศมีประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร เนื่องจากมีตนไมใหญหนาแนนจึงทําใหซากเครื่องบิน  
ไมกระจายตัวไปมาก และอาจจะไมมีการระเบิดขึ้นกอนที่เครื่องจกตกกระแทกพ้ืน สวนเสียงเหมือนพลุแตกที่
ไดยินสองครั้งกอนเครื่องกระแทกพ้ืนตามที่ชาวบานเลา ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปไดวาเกิดจากเสียงดีดตัวของเกาอ้ี
นักบินทั้งสอง แตนักบินที่ ๒ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล ซึ่งดีดตัวออกจากเครื่องคนสุดทาย ซึ่งเชื่อวา
อาจจะพยายามบังคับเครื่องใหพนบานเรือนประชาชนดานลาง หรืออาจจะพยายามนําเครื่องไปลงบริเวณ
แมน้ําปิงท่ีอยูถัดไป ซึ่งอาจจะทําใหดีดตัวออกไปกระแทกกับตนไมจนทําใหเสียชีวิตและรมคางอยูบนตนไมใหญ 
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณแ และเลาเรื่องของขาวบานที่อยูในเหตุการณแ และเป็นชุดแรกๆ ที่เขาไปถึงจุดที่
เครื่องตก แตก็ตองรอ การพิสูจนแ และแถลงอยางเป็นทางการของทางกองทัพอากาศอีกครั้ง 

หลังจากเจาหนาที่เขาชวยเหลือเรืออากาศโท ธีรวัฒนแ คูณขุนทด นักบินที่ ๑ สงโรงพยาบาลก็ไดเขา
ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุซึ่งไปรบรางไรวัญญาณของ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล ครูฝึกนักบิน จึงตองรอ
แพทยแ และพิสูจนแหลักฐานเขาตรวจสอบ ดานชาวบานที่อยูใกลกับจุดที่เครื่องบินตก รวมทั้งเห็นเหตุการณแชวง
ที่เครื่องบินประสบเหตุ เลาวา ระหวางที่กําลังรดน้ําตนไมอยูในสวนไดยินเสียงดังคลายระเบิดกลางอากาศ  
๒ ครั้ง จึงเงยหนาขึ้นไปมอง เห็นชิ้นสวนของเครื่องบินที่ไฟลุกพุงตกลงมาเฉี่ยวบริเวณที่ตัวเองอยูตกลงไปใน
รองน้ําหลังบานที่อยูเยื้องกัน รวมทั้งเห็นนักบินนายหนึ่งดีดตัวออกมาและกางรมลงมาสูพ้ืนไดอยางปลอดภัย
แมวาอาจจะบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต ซึ่งตกใจมากเพราะไมเคยเจอเรื่องแบบนี้มากอน 
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๒.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ครูฝึกสละชีพเครื่องบินตกที่เชียงใหม” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๘ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD)   ๒)  ชอง ๓๑ (One)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)   
๕) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๖) ชอง ๓๕ (๗ HD) ๗) ชอง ๓๖ (PPTV)  และ ๘) ชอง ๒ (NBT)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS)  ๒)  ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๓) ชอง ๒๗ (๘)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) และ ๒) ชอง ๒๐ (Bright TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

   เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ครูฝึกสละชีพเครื่องบินตกที่เชียงใหม” พบวา 
ในประเด็นขาวดังกลาวมีเพียงบางรายการเทานั้นที่มีการนําเอาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้สําหรับรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่
นําเสนอ เป็นการนําเสนอที่มาจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่หลากหลาย เชน คลิปวีดีโอ 
ภาพนิ่ง ทั้งที่มาจากภาพผูเสียชีวิต ขอความจากเพจที่เกี่ยวกับการบิน และขอความไว อาลัยจาก Facebook 
นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอภาพคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเครื่องบินจาก Youtube และภาพคลิปวีดีโอขณะ
เครื่องบินตกจาก Facebook และ Twitter อีกดวย อยางไรก็ตาม สังเกตไดวา ชองรายการตางๆมีการ
นําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลาย 
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ภาพที่ ๕.๖๗ ภาพคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเครื่องบินจาก Youtube รายการ วันใหมไทยพีบีเอส ชอง  ๓ 
(ThaiPBS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๖๘ ภาพคลิปวีดีโอขณะเครื่องบินตกจากเพจ Facebook  รายการ ทันขาว ๙ โมง ชอง  
๓ (ThaiPBS) 

   ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

    เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้น เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกและการ
นําเสนอความคืบหนารวมทั้งสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว
ประกอบภาพเหตุการณแทั้งการทําขาวจากสํานักขาวและจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอมีการนําเสนอสื่อ
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โซเชียลในสัดสวนที่เหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอของรายการและขาว การนําเสนอมีการคํานึงถึงทุกเพศ  
ทุกวัยโดยไมนําเสนอภาพท่ีนากลัวหรือรุนแรงจนเกินไปและมีการเบลอภาพของผูเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง มีความนาเชื่อถือ และทันตอเหตุการณแ พรอมทั้ง
มีการควบคุมเนื้อหาที่นํามาเสนอโดยการไมนําเสนอภาพและภาษาที่มีความรุนแรง  บางชองรายการมี 
การนําเสนอภาพในขณะเครื่องบินตกและมีการทําสัญลักษณแเพ่ือใหผูรับชมรายการไดเห็นภาพอยางชัดเจน 
เชน รายการเรื่องพลบค่ํา ชอง ๓๐ (MCOT HD) หรือ รายการ ขาวเที่ยง ชอง ๓๐ (MCOT HD) เป็นตน 
นอกจากนั้น ในบางชองรายการยังมีการนําเสนอขอความที่เป็นการเตือนการนําเสนอขอความที่ไมเหมาะสม
และกระทบกระเทือนจิตใจตอผูที่เกี่ยวชอง เชน รายการ ขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ที่นําเสนอ
ขอความจากเพจ Facebook ของกองทัพอากาศในลักษณะการเตือนการแชรแภาพและขอความที่ไมเหมาะสม 
เป็นตน 

  สําหรับผูประกาศขาวมีการนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุม เนื้อหาขาวไดดี
เหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชสวนใหญไม เป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย  
ไมมีการวิเคราะหแเพ่ิมเติม เพียงแตเป็นการนําเสนอตามขอเท็จจริงลําดับเหตุการณแตามขอมูลจากสื่อโซเชียล 
โดยการนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมีความเขาใจในเหตุการณแมากขึ้น และเป็นการ
นําเสนอคุณงามความดีของผูเสียชีวิตซึ่งจะเป็นตัวอยางที่ดีใหแกสังคมได  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๖๙ ภาพคลิปวีดีโอเหตุการณแจาก Facebook รายการ เรื่องพลบค่ํา ชอง ๓๐ (MCOT 
HD) 
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ภาพที่ ๕.๗๐ ภาพคลิปวีดีโอเหตุการณแจาก Facebook รายการ ขาวเที่ยง ชอง ๓๐ (MCOT HD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๗๑ ภาพขอความจาก Facebook ของกองทัพอากาศ รายการ รายการ ขาวเวิรแคพอยทแ 
ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) 

   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิดการ
ยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏ
ประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
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๓. กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “โลกออนไลน์เผยแพร่ภาพสาวขี่จักรยานยนต์สะดุดฝาท่อล้มเจ็บสาหัส” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ภาพของนางสาว วาทินีสมรภูมิ ไดรับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะมีบาดแผลลึกและบาดแผลถลอกตาม
รางกายหลายจุด หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตแลมจากการที่ตกหลุมฝาทอที่ระบุตัวอักษร ทศท.ที่ชํารุด
อยูบนถนนพระราม ๙ ขาออก ใกลเคียงแยกพระราม ๙ ชวงเย็นวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากนั้นเจาหนาที่
กูภัยไดเรงนําสงรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งภาพนี้ไดแชรแกันไปในสื่อออนไลนแและมีการพูดถึงความปลอดภัยของ
ผูใชรถจักรยานยนตแ พรอมทั้งอยากใหผูเกี่ยวของ หรือเจาของทอเขามารับผิดชอบ ลาสุดพบวาจุดเกิดเหตุ  
มีการนํา ยางมะตอยมาทําการอุดบริเวณฝาทอแลว นางสาวรวีวรรณ สมรภูมิ นองสาวผูไดรับบาดเจ็บ บอกวา
วันเกิดเหตุขณะที่พ่ีสาวกําลังขี่รถจักรยานยนตแกลับบาน จูๆ พ่ีสาวก็รูสึกเหมือนตกหลุม และเริ่มเสียหลักกอน
จะลมลงและศรีษะฟาดกับทอเหล็กที่โผลมาจากรอยแตกบนพ้ืนถนน ซึ่งตอนนี้พ่ีสาวยังคงพักรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลสําโรงการแพทยแ และยังมีอาการเบลอจากการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ เบื้องตนไดไปลงบันทึก
ประจําวันที่ สน.มักกะสัน เพ่ือเป็นหลักฐานแลว นางสาวสมจิตร เพียนอก แมคาขายอาหารตามสั่งใกลจุดเกิด
เหตุ บอกวาขายอาหารตรงจุดนี้มานานกวา ๗ เดือน ก็เห็นฝาทอชํารุดในลักษณะนี้มาโดยตลอด จนวันเกิดเหตุ
ไดยินเสียงรถลมจึงไปดูก็พบวามีผูบาดเจ็บ กอนจะมีรถกูภัยมาชวยเหลือนําสงโรงพยาบาล จนตอนเชาพบวา  
มีการนําเอายางมะตอยมาอุดเป็นที่เรียบรอยแลว 

๓.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “โลกออนไลนแเผยแพรภาพสาวขี่จักรยานยนตแสะดุดฝาทอลมเจ็บสาหัส” 
พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๔) ชอง ๓๓  
(๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๘ ๓SD  ๒)  ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๓) ชอง ๒๗ (๘)     

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๖ (TNN ๒๔)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “โลกออนไลนแเผยแพรภาพสาวขี่จักรยานยนตแ
สะดุดฝาทอลมเจ็บสาหัส” พบวา  ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ที่นําเสนอ เป็นการนําเสนอที่มาจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย เชน คลิปวีดีโอ ภาพนิ่งจาก
สํานักขาว  ภาพจากผูประสบเหตุ  ขอความจาก Facebook ของผูประสบเหตุ  อยางไรก็ตาม สังเกตไดวา 
ชองรายการตางๆ มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๗๒ ภาพจุดเกิดเหตุจาก Facebook ของผูประสบเหตุ รายการ ตีขาวเชา ชอง ๒๘ (๓ SD) 

 

   

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ ๕.๗๓ ภาพขอความและเหตุการณแจาก Facebook ของผูประสบเหตุ รายการ TNN ขาว
เที่ยง ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) 
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   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้น เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุจักรยานยนตรแสะดุดฝาทอ
ลมซึ่งเป็นการนําเสนอสาเหตุของอุบัติเหตุ  และการนําเสนออาการของผูประสบเหตุที่ไดมีการนําเสนอขอมูล
ผานสื่อโซเชียลของผูประสบเหตุ  โดยการนําเสนอดังกลาวมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็น
รายการขาว และรายการเลาขาวประกอบภาพเหตุการณแทั้งการทําขาวจากสํานักขาวและจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่ผูประสบเหตุไดนําเสนอภาพและขอความในสื่อโซเชียลสวนตัว นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอ
การสัมภาษณแญาติของผูประสบเหตุหลังจากที่เกิดเหตุแลวในการนําเสนอขอมูลเหตุการณแเพ่ิมเติมใหคนใน
สังคมไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีรายละเอียดของเหตุการณแที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นการนําเสนอภาพ
จุดเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุแลวโดยนักขาวลงพ้ืนที่เพ่ิมเติม  โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอมีการนําเสนอสื่อโซเชียลในสัดสวนที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การนําเสนอของรายการและขาว การนําเสนอมีการคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยไมนําเสนอภาพที่นากลัวหรือ
รุนแรงจนเกินไป 

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ 
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง เป็นการเลาขาวประกอบภาพอุบัติเหตุที่มีการ  
โพสตแลง Facebook  มีการนําเสนอที่จากสื่อโซเชียลทั้งภาพและขอความ ทําใหการนําเสนอมีความนาเชื่อถือ
เพราะมีการอางอิงแหลงที่มาชัดเจน  พรอมทั้งมีการควบคุมเนื้อหาที่นํามาเสนอโดยการไมนําเสนอภาพและ
ภาษาที่มีความรุนแรง บางชองรายการมีการนําเสนอภาพผูประสบเหตุในระหวางที่ไดรับการชวยเหลือ ซึ่งมี
การเบลอภาพของผูประสบเหตุเพ่ือไมใหภาพขาวดูนากลัวเกินไปและใหผูรับชมรายการไดเขาใจเหตุการณแที่
เกิดข้ึนชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน รายการขาวเย็นไทยรัฐ  ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  รายการ TNN ขาวเที่ยง ชอง ๑๖ 
(TNN ๒๔) เป็นตน นอกจากนั้น ในบางชองรายการยังมีการนําเสนอความคืบหนาหลังจากเหตุการณแโดย 
การสัมภาษณแญาติผูประสบเหตุถึงขอเท็จจริงของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้  เพ่ือเป็นการเตือนใหผูใชรถ
ใชถนนระมัดระวังในขณะขับข่ี  เชน รายการ ขาวเย็นอมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 

  สําหรับผูประกาศขาวมีการนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวได
ดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย  
ไมมีการวิเคราะหแเพ่ิมเติม เพียงแตเป็นการนําเสนอตามขอเท็จจริงลําดับเหตุการณแตามขอมูลจากสื่อโซเชียล
ของญาติผูประสบเหตุโดยตรง ในบางชองรายการมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของผูดําเนินรายการเพียง
เล็กนอยในการฝากถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใหรีบดําเนินการตรวจสอบถนนในจุดอ่ืนๆ เป็นการเตือนในการใช
รถใชถนนใหมีความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งเป็นการนําเสนอที่มีประโยชนแตอคนในสังคม เชน รายการ  ขาวเย็น
อมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 
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ภาพที่ ๕.๗๔ ภาพผูประสบเหตุจาก Facebook ของผูประสบเหตุ ในรายการ ขาวเย็นไทยรัฐ    
ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕.๗๕ ภาพการสัมภาษณแนองสาวผูประสบอุบัติเหตุโดยนักขาวภาคสนาม ในรายการ ขาว
เย็นอมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) 

 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆ ที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิดการ
ยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา ถึงแมวาจะไมการนําเสนอภาพผูประสบเหตุแตไดมีการเซนเซอรแ หนาของ  
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ผูประสบเหตุเพ่ือเป็นการปกปูองสิทธิสวนบุคคล และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 

๔. กรณีศึกษาที่ ๔ ประเดน็ข่าว “"น้องเธียรช์" เด็กไทยหายตัวที่ญี่ปุ่น แม่แจ้งข่าวเศร้าพบเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

จากกรณี ด.ช.เธียรชแ สุขานนทแสวัสดิ์ หรือ นองเธียรชแ อายุ ๑๔ ปี หายตัวไปขณะพักอยู ในโรงแรม
ยานกินซา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน ในคืนวันที่ ๑๕ เมษายน ที่ผานมา ซึ่งทางคุณแมไดโพสตแ Facebook 
ประกาศตามหาลูกชาย จนเกิดการแชรแขอความตออยางแพรหลายในโลกโซเชียล กอนที่เวลาตอมาทางคุณแม
จะแจงวาพบนองเธียรชแเสียชีวิตแลวดวยอุบัติเหตุที่ไมคาดคิด วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 
๒๓.๓๕ น. ภาพจากกลองวงจรปิดเห็นนองเธียรแเดินออกจากหองพักไปที่ลิฟตแชั้น ๕ ซึ่งเป็นชั้นที่พักอยู  
โดยสวมชุดนอนและรองเทาแตะ slipper ของโรงแรม ไมไดนํากระเปาถือหรือหนังสือเดินทางติดตัวไป  
แตไมสามารถตรวจสอบจากกลองไดวา ด.ช.เธียรชแ ออกจากตึกโรงแรมไปหรือไม จากนั้นก็หายตัวไป วันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ ชวงประมาณตี ๒ พอแมของนองเธียรชแทราบวาลูกชายหายตัวไป จึงไดประสานกับ 
ทางโรงแรมชวยคนหา และแจงเจาหนาที่ตํารวจญี่ปุุน ตอมาเวลาประมาณ ๘ โมงเชา ของวันที่ ๑๗ เมษายน 
เจาหนาที่พบวา นองเธียรชแไดเสียชีวิตแลว จากนั้นเจาหนาที่ไดติดตอใหพอแมของนองเธียรชแมายืนยันที่
โรงพยาบาล วาเป็นลูกชายที่หายไปหรือไม ซึ่งคําตอบคือ ยืนยันวาเป็นนองเธียรชแจริงๆ 

ตอมาการสอบสวนของตํารวจญี่ปุุน พบขอมูลวา กอนนองเธียรชแจะหายตัวไปถูกพอแมวากลาว
เล็กนอย แตพอแมเชื่อวาไมเกี่ยวของกับอุบัติเหตุครั้งนี้ จึงแจงกับตํารวจวาไมติดใจสาเหตุการตายของลูก และ
ไมตองการใหสืบสวนตอแลว ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังทําใจไมไดกับเหตุการณแที่เกิดขึ้น และยังไมพรอมเปิดเผย
ขอมูลใดๆ ซึ่งจากผลชันสูตรศพพบวาผูตายตกจากที่สูง ซึ่งคาดวาตกจากโรงแรมที่ทางครอบครัวเขาพัก  
ดาน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน (สอท.) จะดําเนินตามกระบวนการทางกงสุล   
ซึ่งรวมทั้งการออกมรณะบัตร และดําเนินการในสวนของรางผูเสียชีวิตตามความประสงคแของครอบครัว ทั้งนี้ 
สอท.ขอแสดงความเสียใจและเป็นกําลังใจใหครอบครัว รวมทั้งจะใหการดูแลและสนับสนุนครอบครัวอยาง
เต็มที่ตอไป 
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๔.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “"นองเธียรชแ" เด็กไทยหายตัวที่ญี่ปุุน แมแจงขาวเศราพบเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๖ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๑ (One) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)  ๕) ชอง ๒ 
(NBT) และ ๖) ชอง ๓๕ (๗ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๒) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) ๒) ชอง ๒๒ (Nation TV) ๓) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) และ ๔) ชอง ๒๐ 
(Bright TV) 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๑๓  ๓ Family  

ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีการนําเสนอขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “"นองเธียรชแ" เด็กไทยหายตัวที่ญี่ปุุน แมแจง
ขาวเศราพบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” พบวา ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลง 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่หลากหลาย เชน คลิปวีดีโอจากกลองวงจรปิด ภาพนิ่ง ขอความจาก 
Facebook และการแถลงการณแเหตุการณแ ขอความจาก Twitter เป็นตน อยางไรก็ตาม สังเกตไดวา  
ชองรายการตางๆมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลายจาก 
แหลงตางๆ ของสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอขอมูลที่มีการโพสลงสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) จากสังคมออนไลนแที่มีรวมกันแจงขาวความคืบหนาและชวยกันคนหาตัวนองเธียรชแโดย
มีขอมูลความคืบหนาจาก Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน เพจฮอกไกโด
แฟนคลับที่ไดติดตามความคืบหนาจากตํารวจญี่ปุุน และยังมีการแชรแขอมูลในสังคมออนไลนแอยางมากผานทาง 
Twitter 
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 ภาพที่ ๕.๗๖ ภาพการแชรแขอมูลความชวยเหลือผาน Twitter  รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณแ   
ชอง ๓๓ (๓ HD)   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๗๗ ภาพขอความขอความชวยเหลือในการตามหานองเธียรชแจาก Facebook ของสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในรายการ คัดขาวเชา ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) 

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

      เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทีน่ํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นรายการขาวและ
รายการเลาขาวโดยใชภาพจากสื่อโซเชียลมาประกอบตามลําดับเหตุการณแตั้งแตการรวมกันนําเสนอขอมูล 
การขอความชวยเหลือของผูประสบเหตุตลอดจนความคืบหนาของเหตุการณแ มีการนําเสนอดวยคลิปวีดีโอภาพ
วงจรปิดเหตุการณแจริง  ภาพนิ่งของนองที่หายตัวไป และขอความรายละเอียดที่เกิดเหตุการณแโดยแมของนอง
เธียรชแเป็นผูโพสตามหาลูกชายผานสื่อโซเชียลสวนตัวโดยตรง การนําเสนอจึงสอดคลองกับประเภทขาวที่
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นําเสนอ  และสัดสวนจากนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขาวนั้น
เริ่มจากสื่อโซเชียลจึงมีการใหขอมูลตางๆ ผานสื่อโซเชียลเป็นหลัก ซึ่งเป็นการนําเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การนําเสนอของรายการและขาว การนําเสนอมีการคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยไมนําเสนอภาพที่นากลัวหรือ
รุนแรงจนเกินไป 

 

  

 

  

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๗๘ ภาพขอความขอความชวยเหลือในการตามหานองเธียรชแและภาพจากกลองวงจรปิด
จากFacebook  ในรายการ ขาวเที่ยงชองวัน  ชอง ๓๑ (One)   

๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง ระบุแหลงที่มาของขอมูลชัดเจนและมีการ
นําเสนออางอิงแหลงที่มาจากการใหขอมูลของหนวยงานของรัฐ  ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุุน ทําใหการนําเสนอมีความนาเชื่อถือ การควบคุมเนื้อหาที่นํามาเสนอโดยการไมนําเสนอภาพและ
ภาษาที่มีความรุนแรง ทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลที่คลายกันโดยใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในการนําเสนอ  บางรายการมีการนําเสนอขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ ไมวาจะเป็นขอมูลความคืบหนาจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน การแถลงการณแสรุปเหตุการณแของกระทรวงตางประเทศ 
นอกเหนือไปจากขอมูลจากสื่อโซเชียลของครอบครัวผูประสบเหตุ เชน รายการคัดขาวเชา ชอง ๑๙ 
(สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) และรายการขาวค่ํา ชอง ๒ (NBT) เป็นตน  

  สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย
ถึงแมวาจะเป็นรายการประเภทรายการขาว การนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวได
ดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ในบางรายการมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวและวิเคราะหแขาวเพ่ิมเติม
ระหวางผูดําเนินรายการและแสดงความเสียใจตอครอบครัวนองเธียรชแ เชน ขาวเที่ยงชองวัน ชอง ๓๑ (One)  
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เป็นตน การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมที่มีการติดตามความคืบหนาของขาวนี้ และไดเห็นถึง 
ความชวยเหลือกันของคนไทยที่อยูในตางประเทศ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๗๙ ภาพคําแถลงการณแของเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศ  จากสํานักขาว  ในรายการ 
ขาวค่ํา ชอง ๒ (NBT)   

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิด  
การยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา  ในบางรายการไดมีการเซนเซอรแหนาของผูประสบเหตุเนื่องจากยังอยู
ในวัยที่เป็นเยาวชนและปกปูองสิทธิสวนบุคคลของผูประสบเหตุและครอบครัว และเมื่อพิจารณาถึงการกระทํา
ผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๕. กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “แตกตื่นไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์แชร์คลิปคนกระโดดตึกหนีไฟไหม้” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ชวงเย็นวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๔๐ น. มีรายงานขาววาเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารใกล
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลดแ โดยเพลิงไหมมาจากหองเก็บเอกสาร ชั้น ๘ ของโรงแรมเซนทารา แกรนดแ  
เจาหนาที่เรงเขาควบคุมเพลิงและอพยพประชาชนออกจากอาคาร โดยในเวลา ๑๘.๑๐ น. เจาหนาที่สามารถ
ควบคุมเพลิงไวได และในเวลา ๑๙.๐๐ น. พลตํารวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง ผูวาราชการจังหวัดกรุมเทพมหา
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นครไดเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและมีรายงานวามีผูเสียชีวิต ๒ คน ไดสั่งใหมีการปิดอาคารทั้งหมดโดยรอ
นิติเวชและกองพิสูจนแหลักฐานเขาตรวจสอบพื้นท่ี 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เซ็นทรัลเวิลแดอนุญาตใหผูคาภายในหางเขาอาคารโดยแบงเป็นกลุม 
เพ่ืองายตอการดูแลความปลอดภัย แตในสวนของหางยังคงปิดใหบริการ สวนพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหมที่ชั้น  
๘ ยังคงปิดก้ันพื้นที่ไวประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตรเพราะเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม สวนที่ชั้น B๒ ปิดพ้ืนที่
ทั้งหมดเพราะไดรับความเสียหายจากเพลิงไหม ซึ่งยังไมทราบสาเหตุที่ชัดเจนเพราะยั งเขาพ้ืนที่ไมได  
แตมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของตนเพลิงมาจากชั้น B๒ ที่เป็นชั้นใตดิน สันนิษฐานวาก฿าซมีเทนที่อยูใน 
บอบําบัดน้ําเสียอาจจะเป็นตัวทําติดไฟ 

๕.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “แตกตื่นไฟไหมเซ็นทรัลเวิลดแแชรแคลิปคนกระโดดตึกหนีไฟไหม” พบวา ชอง
รายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๗ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๑ (One)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)   
๕) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD)  ๖) ชอง ๓๕ (๗ HD) และ ๗) ชอง ๓๖ (PPTV)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง
ไดแก  ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๒) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ๓) ชอง ๒๗ (๘)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้  ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๑๓ (๓ Family)  

ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว แตกตื่นไฟไหมเซ็นทรัลเวิลดแแชรแคลิปคน
กระโดดตึกหนีไฟไหม” พบวา ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดี ย 
(Social Media) ที่หลากหลาย เชน คลิปวีดีโอ ภาพนิ่ง ขอความจากสื่อโซเชียลตางๆ อยางไรก็ตาม สังเกตได
วา ชองรายการตางๆมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีที่มีความหลากหลายจากแหลงตางๆ ของ  
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สื่อโซเชียล เนื่องจากเหตุการณแไฟไหมเซ็นทรัลเวิลดแเป็นขาวดังและเป็นที่สนใจแกคนในสังคมจึงมีการแชรแ
ขอมูลและภาพจากสื่อโซเชียลตางๆ ในทุกชองทาง ไมวาจะเป็น  Facebook, Twitter, Instagram และ 
Youtube นอกจากนี้ในขณะที่เกิดเหตุเป็นชวงที่มีผูเขามาใชบริการเป็นจํานวนมากทําใหมีผูที่อยูในเหตุการณแ
เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ไมเพียงแตการนําเสนอขอมูลจากโซเชียลเทานั้นยังมีการนําเสนอภาพจากทีมขาว
ภาคสนามของสํานักขาวที่เดินทางไปถึงท่ีเกิดเหตุอีกดวย 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพ ๕.๘๐  ภาพวีดีโอขณะเกิดเหตุเพลิงไหมภายในอาคารของเซ็นทรัลเวิลแดจาก Facebook 
รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ ๕.๘๑  ภาพวีดีโอขณะเกิดเหตุเพลิงไหมภายในอาคารของเซ็นทรัลเวิลแดจาก Twitter รายการ 
เรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นการนําเสนอขาวมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มานําเสนอประกอบการรายงานขาวซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาว และรายการเลาขาว  
โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ และ 
มีความเหมาะสมคํานึงถึงกลุมผูชมในทุก ชวงวัย  คือ ไมนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรงในบางรายการ แตบาง
รายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่นําเสนอเนื่องจากเป็นเหตุการณแที่นําเสนอทันตอเหตุการณแหลังจากเกิดเหตุ
ในทันที  จึงเป็นการนําเสนอภาพระหวางเกิดเหตุการณแที่มีผูบันทึกภาพไวมานําเสนอ  ซึ่งการดําเนินรายการ  
มีการใชภาพจากสื่อโซเชียลทั้งหมดโดยเป็นคลิปวีดีโอซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบขาวที่ตองการนําเสนอลําดับ
เหตุการณแที่เกิดขึ้น  และยังมีการนําเสนอภาพกราฟฟิกที่จําลองสาเหตุของไฟไหมมานํา เสนอเพ่ือใหผูชมได
เขาใจสาเหตุเพลิงไหมในครั้งนี้มากขึ้น 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันตอเหตุการณแ ระบุแหลงที่มาของขอมูลชัดเจน  
มีเพียงบางรายการเทานั้นที่ไมไดระบุแหลงที่มาเนื่องจากเป็นการนําเสนอในชวงเวลาใกลเคียงกับเวลาเกิดเหตุ
อาจจะกระทบความนาเชื่อถือของรายการได เชน รายการขาวเที่ยง ชอง ๓๐ (MCOT HD) การควบคุมเนื้อหา
ที่นํามาเสนอบางรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาโดยนําเสนอภาพระหวางที่ผูเสียชีวิตกระโดดตึกหนีไฟไหม  
เชน รายการ ขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี)   

  สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย
ถึงแมวาจะเป็นรายการประเภทรายการขาวแตบางรายการเป็นรายการสนทนาปัญหาซึ่งมีการเชิญนักวิชาการ
เขามาใหสัมภาษณแทําใหมีการใชภาษาท่ีเป็นทางการ เชน รายการตอบโจทยแ ชอง ๓ (ThaiPBS) การนําเสนอมี
ความเป็นกลางไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ในบางรายการมี 
การแสดงความคิดเห็นสวนตัวและวิเคราะหแขาวเพ่ิมเติมระหวางผูดําเนินรายการและแสดงความเสียใจตอ
ครอบครัวผูเสียชีวิต การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมที่มีการติดตามความคืบหนาของขาวนี้  และไดเห็น
ถึงความชวยเหลือกันของคนไทยที่อยูในตางประเทศ 
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ภาพ ๕.๘๒ ภาพขณะเกิดเหตุเพลิงไหมโดยไมระบุแหลงที่มา รายการรายการขาวเที่ยง  ชอง ๓๐ 

(MCOT HD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ ๕.๘๓ ภาพการสนทนาปัญหาในการรวมหาสาเหตุเพลิงไหมโดยไมไดระบุแหลงที่มา รายการ
รายการตอบโจทยแ ชอง ๓ (ThaiPBS)    

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา บางชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากภาพเหตุการณแที่นํามาเสนอเป็นภาพ
การกระโดดตึกของผูเสียชีวิตที่ไมมีการเซนเซอรแซึ่งกอใหเกิดควาสะเทือนขวัญแกผูรับชมรายการที่เป็นเด็กและ
เยาวชนไดและสะเทือนใจกับผูที่รับชมรายการรวมทั้งญาติของผูเสียชีวิต เชน รายการขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ 
(เวิรแคพอยทแ ทีวี) และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
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กิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทํา
ผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

ภาพที ่๕.๘๔ ภาพผูเสียชีวิตขณะเกิดเหตุโดยไมระบุแหลงที่มา  ในรายการ รายการ  ขาวเวิรแคพอยทแ 
ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) 

 

๕. ข่าวอาชญากรรม 
 

จากการวิเคราะหแรายการและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวอาชญากรรม ที่มีการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอในรายการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 
ผลการวิเคราะหแพบวา การนําเสนอขาวอาชญากรรมมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มา
จาก Twitter, Facebook และ Youtube ในรูปแบบขอความ คลิปวีดีโอ และภาพถายมาประกอบการ
นําเสนอขาว โดยขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในรายการขาวตางๆ มีทั้งระบุแหลงที่มาอยางชัดเจนและไมระบุ
แหลงที่มาของขาว ทั้งนี้ในการนําเสนอขาวสวนใหญมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว
และสอดคลองกับประเภทขาวสาร รวมทั้งการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการนําเสนอ
ขาวมีสัดสวนที่เหมาะสม ขอมูลที่นํามาใชมีความถูกตอง แมนยํา และมีความนาเชื่อถือในการนําเสนอขาวที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้น การนําเสนอขาวอาชญากรรมในบางรายการไมมีการปกปิด หรือเซ็นเซอรแภาพผูเสียชีวิต 
ทําใหเนื้อหาขาวและรูปภาพดังกลาวมีความรุนแรงในเรื่องของภาพและเนื้อหาซึ่งอาจกระทบกระเทือนจิตใจ
ผูชมในบางกลุมไดจากการนําเสนอที่เกิดเหตุ หรือภาพผูเสียชีวิต ทั้งนี้ผูดําเนินรายการสวนใหญในทุกรายการ  
มีการใชสัดสวนในการนําเสนอขาวไดอยางเหมาะสม ไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ตลอดจนภาษาที่ใชใน  
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การนําเสนอเป็นภาษาทางการที่มีความเขาใจงาย รวมทั้งผูดําเนินรายการสวนใหญไมมีการแสดงความคิดเห็น
สวนตัวของผูดําเนินรายการเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามความเป็นจริงเก่ียวกับขาวดังกลาว  

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวอาชญากรรมที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากกระแสสังคมมาเป็น
กรณีศึกษาประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑. กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “รวบ"ใบปอ ไม่ตรงปก" รับหลอกเงินหนุ่มน าไปใช้ส่วนตัว” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

จากกรณี นนทแ โอนบอย หนุมสายเปยแ อายุ ๒๗ ปี ถูกหญิงสาวที่รูจักกันทางโซเชียล สวมรอยใชรูป
สาวสวยหุนดีในการพูดคุยกัน โดยตลอดเวลาที่คุยกันนาน ๒ ปี นนทแไมเคยเจอตัวจริง ไมเคยวิดีโอคอล  
ทราบแตเพียงชื่อวา พลอย ซึ่งฝุายหญิงไดหลอกใหโอนเงินกวา ๒.๓ ลานบาท ดวยขออางสารพัดกอนจะ 
สืบทราบความจริงวาเธอชื่อ ใบปอ แถมตัวจริงไมตรงปก ซึ่งเพจFacebook  บิ๊กเกรียน รายงานความคืบหนา
วาหลังจากเจาหนาที่ตํารวจ สน.พลับพลาไชย เขต ๒ ออกหมายจับ ใบปอ ทางทีมงานเพจ บิ๊กเกรียน  
ไดเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม เพ่ือพบกับใบปอ ตามคํานัดหมายที่ยอมใหทีมงานเขาพบที่หองพักแหงหนึ่ง  
แตปรากฏวาเมื่อไปถึงจุดนัดหมาย ใบปอกลับเบี้ยวนัดปิดโทรศัพทแหนีหายไป 

จากการสอบถามพนักงานหองพักทราบวา ใบปอใหพอแมของสามีใหม ขับรถกระบะมาแตเชา และ
ชวยกันขนของออกไปอยางเรงดวน โดยที่ผานมา ใบปอมาพักอาศัยอยู กับสามีใหมและเด็กผูชายตัวเล็กๆ  
ซึ่งเป็นลูกของสามีใหม แตมาพักอาศัยอยูไมกี่เดือน สวนใหญใบปอจะไมคอยออกจากหอง นอกจากมารับพัสดุ 
ซึ่งมีมาแทบทุกวัน ตอมาเจาหนาที่ตํารวจถือหมายจับเดินทางมายังหองพักของใบปอ แตควาน้ําเหลว จึงไล  
เช็คกลองวงจรปิดตามเสนทาง จนพบวาพอแมสามีและใบปอขับรถกระบะหลบหนี มุงหนาเขากรุงเทพฯ  
คาดวาจะลงใต ทั้งนี้ เจาหนาที่ไดฝากถึงพอ แม สามีใหมวาการชวยเหลือผูตองหาตามหมายจับมีความผิดโทษ
ติดคุก หากตํารวจเจอตัวจะถูกจับกุมท้ังหมดทันที 

อยางไรก็ตาม ลาสุดเพจ Facebook บิ๊กเกรียนรายงานวา ใบปอ ไมตรงปกจนมุมตํารวจทองเที่ยว 
ถูกรวบตัวไดที่บานทุงปุาขา ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา โดยเจาตัวยอมรับวาเอาเงินไปจริง สวนสามีไมมี 
สวนเกี่ยวของ ซึ่งทางทีมงานเพจบิ๊กเกรียนไดคุยกับสามีซึ่งบอกวารูความจริงแลว และไมมีสวนเกี่ยวของ 
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๑.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “รวบ"ใบปอ ไมตรงปก" รับหลอกเงินหนุมนําไปใชสวนตัว” พบวา  
ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๑ (One), ๒) ชอง ๓๓ (๓ HD) และ ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  ประเภทบริการทางธุรกิจหมวด
ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชองไดแก ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) ประเภท
บริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองท่ีรายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง ๑๘ (NEW TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

 เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “รวบ"ใบปอ ไมตรงปก" รับหลอกเงินหนุมนําไปใช
สวนตัว” พบวา  ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ที่หลากหลาย เชน ทาง Facebook ทางเพจบิ๊กเกรียนที่ไดมีการนําเสนอขอมูลผานทางเพจบิ๊กเกรียน รูปภาพ
ของผูกระทําผิดประกอบกับการนําเสนอการสัมภาษณแบุคคลรอบขางของผูกระทําผิด   และนําเสนอขอความ
จาก Facebook ชองรายการตางๆ  ซึ่งจะเห็นไดวามีรูปแบบการใชสื่อโซเชียลนําเสนอเป็นหลัก   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ ๕.๘๕ ภาพการนําเสนอขอความจากสื่อโซเชี่ยล Facebook รายการขาวเย็นชองวัน ช่อง ๓๑ (One) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๘๘ 

 

 

   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

      เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว  
โดยใชภาพจากสื่อโซเชียลมาประกอบตามลําดับเหตุการณแตั้งแตแรกวามีการดําเนินคดีถึงขั้นตอนใดและ 
การตามจับกุมไปถึงขั้นตอนใดและ ตลอดจนความคืบหนาของเหตุการณแจนกระทั่งตามจับกุมใบปอไมตรงปก
ได มีการนําเสนอดวยภาพและขอความบทสนานาจาก Facebook การสัมภาษณแบุคคลรอบขางของใบปอ  
การสัมภาษณแผูเสียหาย ภาพเคลื่อนไหวในขณะจับกุมใบปอไดมานําเสนอขาวประกอบดวย เชน รายการ
บรรจงขาว ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) การนําเสนอจึงสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอซึ่งเป็นขาวดังใน
โซเชียลและมีการแชรแขอมูลของขาวผานสื่อโซเชียล ทั้งนี้การนําเสนอมีการคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดย  
ไมนําเสนอภาพที่นากลัวหรือรุนแรงจน เกินไป 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๘๖  ภาพการนําเสนอการเขาจับกุมใบปอ รายการบรรจงขาว ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) 

   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ดานขอมูลของเนื้อหาขาว
ที่นํามาเสนอมีความถูกตอง เที่ยงตรง  ทั้งนี้ในการเล าขาวนั้นมีการนําเสนอขอมูลแบบเรียลไทมแจึงมี 
ความรวดเร็วทันตอเหตุการณแ การนําเสนอมีการควบคุมเนื้อหาบางสวน แตเนื่องจากการนําเสนอเป็นการใช
ขอมูลสวนใหญมาจากเพจ Facebook  ทําใหมีการใชภาษาที่ไมเป็นทางการและอาจจะมีการใชภาษาที่ไม
สุภาพ ในบางรายการ เชน ขาวเวิรแคพอยทแ เชา ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) มีการนําเสนอขอมูลเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีการสัมภาษณแใบปอขณะเดินจะไปขึ้นรถ ซี่งทั้งหมดของเนื้อหาขาวนั้นเป็นคําพูดที่ออกจาก
ปากใบปอท่ีไดใหสัมภาษณแกับทางสื่อซี่งมีความนาเชื่อถือ และเป็นประโยชนแตอสังคม 
  สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย  
เนื่องจากเป็นรายการประเภทเลาขาว การนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดี



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๘๙ 

 

 

เหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ผูดําเนินรายการไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวระหวางการนําเสนอ
ขาว  ซึ่งการนําเสนอขาวนี้มีประโยชนแตอคนในสังคมที่สนใจขาวนี้และเป็นการเตือนภัยในสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๘๗ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเวิรแคพอยทแ เชา ชอง ๒๓ (เวิรแค

พอยทแ ทีวี) 

   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้มีการควบคุมเนื้อหาเหมาะสมไมใหมีความรุนแรง หรือเกิด  
การยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา แตในบางรายการไมคอยไดควบคุมภาษาที่ใชในการนําเสนอ มีการใช
ภาษาท่ีไมเหมาะสมลงในเนื้อขาว แตก็ไมไดมีความรุนแรงทางเนื้อหาและภาษาจนเกินไป และเมื่อพิจารณาถึง
การกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
๓๗ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 

๒. กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “วินยิงกัน เหตุวิวาทวินอุดมสุข” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจาหนาที่ตํารวจ สน.บางนา ไดรับแจงเหตุทะเลาะวิวาทมีผูเสียชีวิต และ
ผูไดรับบาดเจ็บหลายรายบริเวณปากซอยอุดุมสุข ๒ จึงรุดไปที่เกิดเหตุพรอมเจาหนาที่มูลนิธิที่เกิดพบ 
รางผูเสียชีวิต ทั้งนี้กอนเกิดเหตุวินจักรยานยนตแ สองฝุายเป็นกลุมเจาถิ่นและวินจักรยานยนตแรับจางบริเวณ
หนาธนาคารไทยพาณิชยแ สาเหตุเกิดจากทางกลุมวินจักรยานยนตแเจาถิ่นเกิดความไมพอใจวินจักรยานยนตแ
รับจางบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชยแที่อยูใกลเคียง เพราะมาตั้งวินแยงลูกคากัน ทําใหเกิดการเขมนกันขึ้น



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๐ 

 

 

กอนฝุายวินจักรยานยนตแเจาถิ่นยกพวกไปไลทํารายอีกฝุาย โดยมีการใชปืนไลยิงกันในซอยโดยไมสนใจชาวบาน
ที่เดินอยูในซอย จนคมกระสุนไปเจาะหัวนายวีรวัฒนแ จนลมหงายหลังนอนแนนิ่งเสียชีวิตทันที หลังเกิดเหตุ
กลุมวินวินจักรยานยนตแพยายามปิดลอมไลลาฝุายคูอริตอเนื่อง จนกระทั่งตํารวจมาถึง จึงขับขี่จักรยานยนตแ
หลบหนีไปทันที 

๒.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “รวบ"ใบปอ ไมตรงปก" รับหลอกเงินหนุมนําไปใชสวนตัว” พบวา ชอง
รายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี ้

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๓) ชอง ๓๔ (Amarin TV) และ ๔) ชอง ๓๑ (One)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “วินยิงกัน เหตุวิวาทวินอุดมสุข" รับหลอกเงิน
หนุมนําไปใชสวนตัว” พบวาในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่มีการแชรแใน Facebook และ Youtube  ซึ่งขาวที่เกิดขึ้นมาจากการแชรแคลิปวีดีโอใน 
สื่อโซเชียล จึงมีรูปแบบการนําเสนอขาวโดยใชคลิปวีดีโอเหตุการณแที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นสัดสวนที่มี 
ความเหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอของรายการ 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ ๕.๘๘  ภาพการนําเสนอเหตุการณแจริงจากสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเชาเสารแ-

อาทิตยแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๘๙  ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการทุบโต฿ะขาว  ช่อง ๓๔ (Amarin 
TV) 

   ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

      เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว  ขาวที่
นํามาเสนอมีการใชภาพจากสื่อโซเชียลมาประกอบ ไดแก คลิปวีดีโอเหตุการณแจริงที่มีการนําเสนอใน  
Facebook และ Youtube รายการที่นําเสนอขาวนี้มุงเนนการนําเสนอเหตุการณแขณะเกิดเหตุทะเลาะวิวาท



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๒ 

 

 

ของวินคูอริทั้งสองฝุายการนําเสนอคลิปวีดีโอที่เกิดเหตุเป็นหลักจึงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับประเภท
ของรายการและผังรายการ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขาวในชวงเวลาที่เหมาะสม 

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

   เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง ระบุแหลงที่มาของขอมูลชัดเจน โดยการนําเสนอ
มีการระบุชื่อของผูที่ถายบันทึกคลิปวีดีโอไว และระบุแหลงที่มาของคลิปวีดีโอซึ่งผูที่อยูในเหตุการณแจากที่เกิด
เหตุ  เชน รายการขาวเชาวันหยุด ชอง ๓๓ (๓ HD) เป็นตน เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลอง
กับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาวที่ใชภาพจากสื่อโซเชียลมาประกอบ  ตามลําดับเหตุการณแตั้งแต  
การรวมกันนําเสนอขอมูลการขอความชวยเหลือของผูประสบเหตุตลอดจนความคืบหนาของเหตุการณแ  
มีการนําเสนอดวยคลิปวีดีโอภาพวงจรปิดเหตุการณแจริง ซึ่งเป็นการนําเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอ
รายการเลาขาว ไมมีการควบคุมเนื้อหาจึงมีความรุนแรงในเรื่องของภาพและเนื้อหามีการกระทบกระเทือน
จิตใจผูชมในบางกลุมได เชน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD)   

  สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย 
การนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ทั้งนี้
ยังเป็นประโยชนแตอคนในสังคมที่ใหความสนใจตอเหตุการณแดังกลาว  ไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของ 
ผูดําเนินรายการ   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๙๐  ภาพการนําเสนอเหตุการณแจริงจากสื่อโซเชียล Youtube ในรายการขาวเชาวันหยุด  
ชอง ๓๓ (๓ HD) 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๓ 

 

 

   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

  เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและภาษา 
พบวา ชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากภาพที่นํามาเสนอบางสวนเป็นภาพของ
ผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยที่ไมมีการ เซนเซอรแ ภาพและคลิปวีดีโอที่เกิดเหตุอาจจะกอใหเกิดควาสะเทือนขวัญ
แกผูรับชมรายการที่เป็นเด็กและเยาวชนได เพราะเป็นเหตุการณแที่มีความรุนแรง  เชน รายการ เที่ยงวัน  
ทันเหตุการณแ ชอง ๓๓ (๓ HD) และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏ
ประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๙๑  ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook ผานทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณแ  ช่อง 

๓๓ (๓ HD) 
 

๓. กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธแ ๒๕๖๒  ที่วัดสิงหแ มีพิธีอุปสมบท มีแตรวงมารองรําทําเพลงกันตามปกติ  
แตเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแมีการสอบ GAT PAT ทําใหมีการขอความรวมมือมาทางวัดใหชวยลดเสียง
จากเครื่องขยายเสียงลง เพ่ือไมใหเป็นการรบกวนเด็กที่กําลังสอบ ขณะที่แตรวงของเจาภาพก็ยังเลนดนตรีกัน
อยางสนุกสนาน จนขบวนแหนาคเดินมาถึงหนาโบสถแ มีคณะครูอาจารยแสวนหนึ่งเดินออกจากโรงเรียนมาที่
ขบวน พรอมขอความรวมมือใหดนตรีหยุดเลน จนทั้ง ๒ ฝุายมีปากเสียง โดยทางกลุมวัยรุนใหเหตุผลวาวงดน
ตรีที่จางมาใหเงิน ๒ หมื่นบาท แตก็แยกยายกันไปในที่สุด แตเหตุการณแไมจบลงเทานั้นบรรดานักดนตรีใน



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๔ 

 

 

ขบวนแตรวง และญาติๆ ของผูอุปสมบท ประมาณ ๕๐ คน เดินตามคณะครูที่มาขอความรวมมือใหหยุดเลนไป
ถึงโรงเรียน จากนั้นก็เขาไปทํารายผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูอาจารยแ รปภ.และนักเรียน จนไดรับบาดเจ็บ 
ทั้งยังดึงนักเรียนหญิงมาลวนลาม ดวยการหอมแกม กอนทั้งหมดจะพากันหนีไป 

หลังเกิดเหตุโรงเรียนใหเด็กที่เหลือสอบตอจนหมดเวลา สวนเด็กที่บาดเจ็บประสานไปยังสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เพ่ือชวยเหลือใหเด็กไดสอบใหม กลุมผูกอเหตุไดทยอยเขามอบตัวกับตํารวจ
แลวโดยผูกอเหตุบางคนยังเป็นเยาวชนอายุไมถึง ๑๘ ปี เบื้องตนตํารวจ แจง ๓ ขอหา คือบุกรุกสถานที่
ราชการ ทําลายทรัพยแสินในสถานที่ราชการ และทํารายรางกาย 

๓.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๑ (One) และ ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้  ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๘ (๓ SD) ๒) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๓) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๔) ชอง ๒๕ (GMM 
Channel) 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๘ (NEW TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๑๓ (๓ Family)  

ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ” พบวา  ในประเด็น
ขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการรายงานขาว 
ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่หลากหลาย เชน ภาพนิ่ง และ
คลิปวีดีโอเหตุการณแที่เกิดขึ้น ซึ่งชองรายการตาง ๆ มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
การนําเสนอคลิปวีดีโอของผูที่อยูในเหตุการณแกลุมวัยรุนบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอ
ขอมูลเหตุการณแที่คนสังคมออนไลนแมีการพูดถึงเหตุการณแผานขอความจาก Twitter และขอความของผูใช 
Facebook 
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มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่๕.๙๒ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการไทยรัฐนิวสแโชวแ ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาวและ
รายการขาว  โดยการใชภาพและคลิปวีดีโอจากสื่อโซเชียลมาประกอบตามลําดับเหตุการณแที่เกิดขึ้นจริง มีการ
นําเสนอดวยคลิปวีดีโอจากผูที่อยูในเหตุการณแโดยตรง  จึงเป็นการนําเสนอที่เนนไปที่เหตุการณแในระหวางที่
วัยรุนบุกรุกเขาโรงเรียนวัดสิงหแ  จึงมีการนําเสนอจึงสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ และสัดสวนจาก
นําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลเป็นหลัก  ทั้งนี้เป็นเพราะมีการแชรแเรื่องราวในสื่อโซเชียลตาง ๆ จํานวนมากจาก
การที่เหตุการณแไดสงผลกระทบตอกลุมเด็กนักเรียนที่เป็นเยาวชนและเกิดเป็นกระแสสังคมในขณะนั้น  
นอกจากนั้น ชองรายการยังมีการนําเสนอในสัดสวนและชวงเวลาที่เหมาะสม  

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง ระบุแหลงที่มาของขอมูลชัดเจนและมีการ
นําเสนออางอิงแหลงที่มาโดยการระบุแหลงที่มาของคลิปวีดีโอไวอยางชัดเจน เชนรายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ 
(๓ HD)  ที่มีการระบุที่มาจาก Twitter  เป็นตน  ทําใหการนําเสนอมีความนาเชื่อถือ มีการควบคุมเนื้อหาที่
นํามาเสนอโดยการไมนําเสนอภาพและภาษาที่มีความรุนแรง  แตบางรายการมีการนําเสนอภาพเหตุการณแ
อยางชัดเจนโดยไมมีการควบคุมเนื้อหาจึงมีความรุนแรงในเรื่องของภาพและเนื้อหามีการกระทบกระเทือน
จิตใจผูชมในบางกลุมไดจากการนําเสนอที่เกิดเหตุ  เชน รายการ NEW ขาวชนขาว ชอง ๑๘ (NEW TV)  
เป็นตน 

  สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย 
การนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ไมมี
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มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๑๙๖ 

 

 

การแสดงความคิดเห็นสวนตัวและวิเคราะหแขาวเพ่ิมเติมระหวางดําเนินรายการเป็นเพียงการนําเสนอตามภาพ
เหตุการณแเทานั้น  การนําเสนอเป็นประโยชนแแกสังคมในการนําเสนอขาวดังกลาว 

  

 

  

 

 

 

 

ภาพที่  ๕.๙๓ ภาพการนําเสนอคลิปวีดี โอจากสื่อโซเชี่ยล  Facebook รายการ  NEW ขาว 
ชนขาว  ชอง ๑๘ (NEW TV) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕.๙๔  ภาพการนําเสนอเหตุการณแจากสื่อโซเชียล twitter รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง ๓๓ 

(๓ HD) 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา บางชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากภาพที่นํามาเสนอบางสวนเป็นภาพ
ขณะเกิดเหตุที่มีกลุมวัยรุนบุกเขาไปสรางความเสียหายภายในโรงเรียนวัดสิงหแซึ่งมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรง  
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จึงไมเหมาะกับเด็กและเยาวชนที่รับชมรายการ เชน รายการ NEW ขาวชนขาว  ชอง ๑๘ (NEW TV)
นอกจากนั้น ในบางชองรายการ เชน รายการขาวเย็นชองวัน ชอง ๓๑ (One) มีการนําเสนอขอความจากเพจ 
Facebook สวนตัว โดยไมไดเซนเซอรแชื่อเจาของเพจ ซึ่งอาจจะเป็นการละเมิทสิทธิสวนบุคคลได  และ 
เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอ
กฎหมายดังกลาว 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๙๕  ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการขาวเย็นชองวัน ช่อง ๓๑ (One) 
 

 

๔. กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “วิบากกรรมซัดกระหน่ าแพรวา ๙ ปี กว่าจะชดใช้” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

จากกรณีอุบัติเหตุสุดสะเทือนขวัญเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ นางสาวแพรวา ขับรถยนตแชนรถตูโดยสารบริเวณ
บนทางดวนโทลลแเวยแขาเขาหนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จนเป็นเหตุทําใหมีผูเสียชีวิต ๙ ศพ โดยครอบครัว
ผูเสียหายยังไมไดรับการเยียวยาทางจิตใจ และการชดเชย เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๒ แมของนางสาวแพรวา  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดใหสัมภาษณแผานทางรายการโหนกระแส ซึ่งมีการสงโฉนดมาใหในรายการ โดยระบุวา
ไมไดนิ่งนอนใจที่จะเยียวยาผู เสียหาย และตองการขายที่ดิน เพ่ือจะไดเอาเงินไปคืนผู เสียหายทุกคน   
ทั้งนี้ ยืนยันวาไมไดหายไปไหน พรอมทั้งขอวิงวอนไปยัง รมว.ยุติธรรม ขอใหชวยอนุมัติเงินจากกองทุนยุติธรรม 
จายเยียวยาไปกอนแลวตนก็จะไปเป็นลูกหนี้หลวงแทน ซึ่งจะไดไมชา เพราะตอนนี้มันเกินกําลังความสามารถ
ในตอนนี้จริงๆ 
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๔.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “วิบากกรรมซัดกระหน่ําแพรวา ๙ ปี กวาจะชดใช” พบวา ชองรายการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๐ (MCOT HD) ๒) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๓) ชอง ๓๓ (๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้  ๓ ชอง 
ประกอบดวย ๑) ชอง๒๒ (Nation TV) ๒) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) และ ๓) ชอง ๒๐ (Bright TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “วิบากกรรมซัดกระหน่ําแพรวา ๙ ปี กวาจะ
ชดใช” พบวา  ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ที่หลากหลาย เชน ภาพนิ่งและขอความลําดับเหตุการณแที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามสังเกตไดวา ชองรายการตาง ๆ 
ตองการประมวลภาพเหตุการณแที่เกิดขึ้นจึงมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ที่มีความหลากหลายจากแหลงตาง ๆ ของสื่อโซเชียล  ทั้งจาก Facebook และการแชรแขอมูลในสังคมออนไลนแ
ผานทาง Twitter  โดยเป็นการนําเสนอขอมูลตามลําดับเหตุการณแทั้งในรูปแบบขอความบรรยายเหตุการณแ  
ในวันเกิดจนถึงสถานการณแในปัจจุบันที่ยังไมมีการชดเชยคาเสียหายใหแกครอบครัวผูเสียชีวิต มีการนําเสนอ
ภาพเหตุการณแ ภาพของผูเสียชีวิต และภาพของผูตองหาทั้งในอดีตและภาพในปัจจุบัน   

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

      เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทีน่ํามาใชนั้นซึ่งสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาวประกอบ
กับการนําเสนอภาพของผูตองหาที่ชนรถตูในเหตุการณแอุบัติเหตุในครั้งนั้นโดยในการเปิดเผยภาพดังกลาวทําให
เป็นกระแสในสังคมอยางมากที่พูดถึงการละเลยคาชดใชตาง ๆ ใหกับญาติผูเสียชีวิตทั้ง ๙ ศพ โดยขอมูล
ดังกลาวจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาเสนอมีความสอดคลองกับประเภทขาว และ 
มีการนําเสนอในสัดสวนที่เหมาะสม 
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   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง ระบุแหลงที่มาของขอมูลชัดเจน แตในบาง
รายการมีการนําเสนอขอความลําดับเหตุการณแจากสื่อโซเชียลที่มีคนในสังคมแชรแขอมูลและจากการบอกเลา
เหตุการณแที่เกิดขึ้นในอดีตโดยไมไดระบุแหลงที่มาหรือการอางอิงขอมูลวานําลําดับเหตุการณแมาจากแหลงใด  
เนื่องจากเหตุการณแนี้เกิดขึ้นมานานแลวจึงอาจจะทําใหกระทบตอความนาเชื่อถือในการนําขอความที่มีการแชรแ
ในสื่อโซเชียลมานําเสนอในรายการขาว เชน รายการคลุกขาวเขาประเด็น ชอง ๓๐ (MCOT HD)  และ 
รายการขาวค่ํา  ชอง ๓๐ (MCOT HD) เป็นตน 

 สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงายถึงแมวาจะ
เป็นเนื้อหาของขาวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขอกฎหมาย มีการนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ  มีการควบคุม
เนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวและวิเคราะหแขาว
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ยังเป็นประโยชนแตอคนในสังคมที่ใหความสนใจและติดตามความคืบหนาของคดี 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๙๖  ภาพการนําเสนอขอความลําดับเหตุการณแจากสื่อโซเชียล twitter รายการคลุกขาว
เขาประเด็น  ชอง ๓๐ (MCOT HD) 
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ภาพที่ ๕.๙๗ ภาพการนําเสนอขอความลําดับเหตุการณแจากสื่อโซเชียล twitter รายการขาวค่ํา  

ชอง ๓๐ (MCOT HD) 

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

 เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและภาษา พบวา 
บางชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม ไมมีการควบคุมเนื้อหาจึงมีความรุนแรงในเรื่องของภาพ
และเนื้อหามีการกระทบกระเทือนจิตใจผูชมในบางกลุมได เนื่องจากเป็นการนําเสนอที่เกิดเหตุของผูเสียชีวิต 
เชน รายการเรื่องเลาเชานี้  ชอง ๓๓ (๓ HD) เป็นตน และมีการนําภาพในปัจจุบันของผูกระทําผิดมานําเสนอ
โดยไมมีการเซนเซอรแบุคคลอ่ืนๆ ที่อยูในภาพซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิสวนบุคคลได เชน รายการเนชั่น 
ทันขาว ชอง  ๒๒ (Nation TV)  และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏ
ประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

 

  
 
 
 
 
 

ภาพที ่๕.๙๘  ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Twitter รายการเรื่องเลาเชานี้  ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๙๙  ภาพการนําเสนอภาพผูกระทําผิดในปัจจุบันจากสื่อโซเชียล Facebook รายการ
เนชั่นทันขาว ชอง  ๒๒ (Nation TV) 
 

๕. กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “หนุ่มหน้าระรื่นบีบคอแฟนสาวลงโซเชียล” 

 
๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 
 

จากกรณีผูใช Facebook รายหนึ่งได post คลิปวิดีโอวา ถูกแฟนหนุมบีบคอภายในหองนอนพรอม
กับพูดดวยความสะใจวาถึงกับรองขอชีวิต จากโพสตแดังกลาวสรุปไดวาโดนทํารายมาแลวหลายครั้งจนลาสุดถือ
เป็นครั้งที่ ๖ คนดีๆ ที่ไหนเขาทํารายคนที่รัก พยายามอดทนมาแลวหลายครั้งโดนทั้งตอยทอง บีบคอ เตะ  
มีเหตุผลอะไรที่ตองทํารายผูหญิงขนาดนี้ เราทนมาเยอะ ทั้งโดนนอกกายนอกใจ เรายอมมาตลอด สิ่งที่ไดรับ
คือ    ยิ่งยอมยิ่งโดนทําราย เพราะคําวารักโงๆ มาตลอด 

จากการตรวจสอบสืบทราบวาหญิงชายในคลิปเป็นชาวอุดรธานี ทั้งสองคบหาเป็นแฟนกัน โดยกอน
หนานี้ ๓ วัน ทั้ง ๒ ไดไปเที่ยวสถานบันเทิง ขณะกลับที่พักไดมีปากเสียงทะเลาะกัน ฝุายชายแจง รปภ.คอนโด
วา ผูหญิงเลนยา ตอมามีตํารวจมาคนหองแตไมพบอะไร วันตอมาก็ทะเลาะกันอีก และมีการแจงความ  
ลงบันทึกประจําวัน ขณะเดียวกันไดไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
และเย็นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผานมาไดโพสตแคลิปถูกทํารายลงไปในเพจดัง ทําใหมีคนแหแชรแคลิป
จํานวนมาก  ซ่ึงตํารวจจะไดดําเนินการนําท้ังสองมาสอบสวนหาขอเท็จจริงตอไป 
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๕.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “หนุมหนาระรื่นบีบคอแฟนสาวลงโซเชียล” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๕ ชอง 
ไดแก๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๑ (One) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๔) ชอง ๓๕ (๗ HD) และ ๕) ชอง ๓๔ 
(Amarin TV HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๔ (True ๔ U) ๒) ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) และ ๓) ชอง ๒๗ (๘)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก  
ชอง  ๒๐ (Bright TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองรายการที่นําเสนอขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “หนุมหนาระรื่นบีบคอแฟนสาวลงโซเชียล” 
พบวา ในประเด็นขาวดังกลาวทุกรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้ในรายการขาวมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ที่หลากหลาย เชน ขอความระบายความในใจ ภาพและคลิปวีดีโอที่แฟนหนุมไดบีบคอลงในสื่อโซเชียล  
ขอความจาก Line เป็นตน ทําใหมีการแชรแขอมูลในสังคมออนไลนแอยาง Facebook และถูกนํามาเสนอใน
รายการขาว   
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ภาพที่ ๕.๑๐๐ ภาพการนําเสนอสื่อโซเชียล Facebook รายการ Brightnews Headline ชอง  ๒๐ 

(Bright TV) 

   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ 

    เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวและผังรายการ พบวา ขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่เป็นการเลาขาว  
โดยขาวที่ใชเป็นภาพจากสื่อโซเชียลมาประกอบการดําเนินรายการขาว การนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)มีความสอดคลองกับรูปแบบรายการเลาขาว และสอดคลองกับประเภทขาวสาร ในการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการนําเสนอขาวมีสัดสวนที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการนําเสนอ
ขอความ และคลิปวีดีโอประกอบการเลาขาว การนําเสนอไมมีการคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยบางรายการ 
มีนําเสนอขอความที่รุนแรงดวยคําไมสุภาพและภาพคลิปวีดีโอการบีบคออาจกระทบกระเทือนกับผูชมที่เป็น
เยาวชนได แตมีการเซนเซอรแภาพเหตุการณแเพ่ือไมใหรุนแรงเกินไป เชน รายการคุยขาวเย็น ๘ ชอง ๒๗ (๘)  
เป็นตน  
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ภาพที่ ๕.๑๐๑ ภาพการนําเสนอเหตุการณแจากสื่อโซเชียล Facebook ในรายการคุยขาวเย็น ๘ 
ชอง  ๒๗ (๘) 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาขาวและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่ชองรายการตางๆ
นํามาเสนอประกอบการรายงานขาวมีความถูกตอง เที่ยงตรง และทันตอเหตุการณแที่เป็นกระแสสังคมใน
ขณะนั้น  ในการระบุแหลงที่มาของขอมูลเนื่องจากตองมีการปกปูองสิทธิสวนบุคคลของผูที่เป็นขาวทําให  
บางรายการไมสามารถระบุแหลงที่มาของภาพและขอมูลที่มีการโพสใน Facebook สวนตัวของผูที่เป็นขาวได   
เชน รายการขาวเวิรแคพอยทแ ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) สําหรับผูดําเนินรายการมีการใชภาษาสวนใหญไมเป็น
ทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมีความเป็นกลางไมมีอคติ  มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดี
เหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวและวิเคราะหแขาวเพ่ิมเติมของดําเนิน
รายการ อีการนําเสนอขาวยังเป็นประโยชนแแกสังคมใหไดรับรูขาวสารดังกลาวเพ่ือตามจับผูชายที่อยูในคลิป
ดังกลาว 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ภาพที่ ๕.๑๐๒ ภาพการนําเสนอขอความจากสื่อโซเชียล Facebook ในรายการขาวเวิรแคพอยทแ 
ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี) 

   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศและ
ภาษา พบวา ชองรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากภาพและขอความที่นํามาเสนอบางสวน  
มีเนื้อหาคอนขางรุนแรงซึ่งไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนไดการนําเสนอสวนใหญจึงมีการเซนเซอรแผูเป็นขาว
และบางคําที่ไมสุภาพเพ่ือไมใหเนื้อหาที่นําเสนอรุนแรงเกินไป และเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว   
 

๖. ข่าวบันเทิง 
 

 จากการวิเคราะหแรายการและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวบันเทิงที่มีการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media)  ในกิจการโทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผลการวิเคราะหแพบวา  
การรายงานขาวบันเทิงของรายการขาวโดยสวนใหญ มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลตางๆ ประกอบการนําเสนอ
ขาว เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ความนาเชื่อถือ และเพ่ือเป็นแหลงที่มาของขอมูลในการนําเสนอ โดยขอมูล
สวนมากที่นํามาใชมาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็นที่นิยม เชน Facebook Instagram Twitter 
และอ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ คลิปวิดีโอ และการถายทอดสด (Live) ซึ่งเป็น 
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การนําเอาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาว
นั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้เพ่ือความนาเชื่อถือของขาวและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของขอมูลได โดยขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลที่นํามาใชนั้นมีความสดใหม ทันตอสถานการณแ และเป็นที่รับรูของสังคมในวงกวาง  ในสวนของ 
การนําเสนอขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบไมเป็นทางการ มีการใชนําเสียงใน  
การนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย เนื่องจากเป็นขาวบันเทิงซึ่งไมตองการ
นําเสนอทีเป็นทางการมากนัก อยางไรก็ตาม ผูดําเนินรายการบางชอง มีการใชอคติในการนําเสนอขาว และ  
มีการใชอารมณแ ซึ่งอาจทําใหผูรับขาวสารเกิดความเขาใจผิดในประเด็นขาว หรื อเกิดความคลอยตามในสิ่งที่ 
ผูดําเนินรายการไดนําเสนอ โดยในสวนของการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลนั้น มีการนําภาพจากสื่อโซเชียลตางๆ 
มาใชประกอบการนําเสนอ โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นไมมีความรุนแรง 
หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา และในการนําเสนอขาวนั้น สวนมากไมมีการวิเคราะหแขอมูล
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับ เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหา และสิ่งที่เกิดขึ้น
ในประเด็นขาวจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) นั้นๆ  

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวบันเทิงที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากกระแสสังคมมาเป็นกรณีศึกษา
ประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑. กรณีศึกษาที ่๑ ประเด็นข่าว “ป๊อบ ปองกูล คบซ้อนกว่า ๑๐ ปี” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธแ ๒๕๖๒ นายปองกูล สืบซึ้ง หรือ ปฺอบ ปองกูล นักรองชื่อดังไดเขาสูพิธีวิวาหแ
กับแฟนสาวนอกวงการ โดยจัดงานแตงขึ้น ณ วังยาวรีสอรแท จ.นครนายก ซึ่งพิธีเป็นไปอยางเ รียบงาย  
มีครอบครัว ญาติๆ และเพ่ือนๆ ที่สนิทมารวมเป็นสักขีพยาน โดยไมมีคนในวงการบันเทิงไปรวมงานเลย  
ซึ่งภายหลัง ปฺอบ ปองกูลได ประกาศวาไดคบซอนกับผูหญิง ๒ คน มานานกวา ๑๐ ปี โดยปฺอบ ปองกูล 
 ไดเดินทางมาแถลงขาวในเรื่องนี้ หลังจากแตงงานกับเจาสาวชื่อ “ปลา” แตยังมีแฟนชื่อ “โบวแ” อีกคน โดย  
ปฺอบไดเปิดเผยวา “ผมคบผูหญิงสองคนในเวลาเดียวกัน เกิดข้ึนจากประมาณเม่ือ ๑๐ ปี เริ่มตนจากผมกับปลา
คบกันมา ๔ ปี เราเคยพูดคุยเรื่องการแตงงานตอนนั้น ซึ่งปลามีการเรียนการทํางานเขามาและยังไมพรอม 
เหมือนจะมีปัญหากัน เขาบอกวา เธอเปิดใจดูใครไปอีกก็ได แตก็เชื่อวาในใจไมไดคิดแบบนั้น หลังจากนั้น  
ก็มีโบวแเขามา และเริ่มตนกับโบวแ โดยโบวแไมรูวาผมยังไมไดเลิกกับปลา มันจะเจอทางเลี้ยวอยูเรื่อยๆ ซึ่ง  
ผมขี้ขลาดเกินกวาจะบอกความคิดนั้น” 
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๑.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ปฺอบ ปองกูล คบซอนกวา ๑๐ ปี” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาว
ดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๐ (MCOT HD) และ ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดธรรมดา (SD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้  
๑ ชอง ไดแก ชอง ๒๕ (GMM)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๒๒ (Nation TV) และ ๒) ชอง ๑๙ (Spring News)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ปฺอบ ปองกูล คบซอนกวา ๑๐ ปี” พบวา  
มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความหลากหลายทั้งจาก Facebook, Instagram 
และ Twitter ทั้งในลักษณะของรูปภาพ และขอความ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นขาวมานําเสนอ
ประกอบการเลาขาว อีกทั้งยังมีการนําเสอขอความที่เป็นความคิดเห็นสวนบุคคลตอขาวดังกลาวอีกดวย  
ซึ่งจากการนําเสนอขาวของชองรายการตางๆ จะเห็นไดวามีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มี
รูปแบบและลักษณะที่หลากหลาย  
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ภาพที่ ๕.๑๐๓ ภาพการนําเสนอขอความจากเพจ Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ Bright 

News ปลอยหมัด ชอง Bright TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๐๔ ภาพการนําเสนอขอความจาก Twitter สวนบุคคล รายการ ตื่นขาวเชา ชอง ๑๙ 

(Spring News) 
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ภาพที่ ๕.๑๐๕ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ บันเทิงไทยรัฐ ชอง  

๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ พบวา 
ขอมูลจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการเพราะเป็นรายการเลาขาว โดยมีการนําเอา
ภาพจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียตางๆ ของผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของมาประกอบการเลาขาว การนําเสนอขาว
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มีสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป  
ผูชมทุกวัยสามารถรับชมได  

   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา เนื้อหาขาวจากสื่อโซเชียลมี เดีย 
(Social Media) มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณแ และเป็นประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน อีกทั้ง
ขอมูลที่นําเสนอมีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได เนื่องจากเป็นการนําขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ของผูที่ตกเป็นขาวโดยตรง เชน รายการ ดาราแลนดแ สุดสัปดาหแ ชอง ๒๕ (GMM) อีก
ทั้ง บางชองรายการมีการนําเสนอความคิดเห็นสวนบุคคลตอขาวดังกลาวแตไดเซนเซอรแบัญชีผูใชงาน ซึ่งเป็น
การปูองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูแสดงความคิดเห็นได เชน รายการ คูขาว เสารแ – อาทิตยแ ชอง ๓๐ 
(MCOT)  ในสวนของผูดําเนินรายการมีการใชภาษาในการอธิบายขอมูลเขาใจไดอยางงายดาย เลาขาวไดทัน
ตอการนําเสนอรูปภาพประกอบ ทําใหผูรับชมรายการตามทันของเนื้อหาและรูปภาพในการนําเสนอขาว 
นอกจากนี้ ในบางชองรายการ ผูประกาศขาวแมจะมีอารมณแรวมในการรายงานขาวและมีการแสดง  
ความคดิเห็นเลกนอย แตในภาพรวมถือวามีความเป็นกลางในการนําเสนอขาว 
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ภาพที่ ๕.๑๐๖ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ ดาราแลนดแ 

สุดสัปดาหแ ชอง ๒๕ (GMM)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๑๐๗ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook ของผูที่ตกเปน็ขาว รายการ คูขาว เสารแ –  
อาทิตยแ ชอง ๓๐ (MCOT)   
 

   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
ภาษาพบวา ชองรายการตางๆ ที่นําเสนอขาวนี้ ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทาง



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๑๑ 

 

 

เพศ พฤติกรรม และภาษา อีกทั้งบางชองรายการยังมีการเซนเซอรแชื่อเจาของบัญชีสวนบุคคล ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความระมัดระวังในการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๒. กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “สรุปดราม่า ‘วงการขาอ่อน’ ข้ามประเทศ หลัง ‘โกโก้ มิสแกรนด์’ โพสต์
แซะ แคทรีโอนา เกรย์” 

 
๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เป็นดรามา ๒ แวดวงนางงาม ที่ดูเหมือนกับวาจะไมมีทางจบไดงายๆ เมื่อ โกโก -อารยะ ศุภฤกษแ 
มิสแกรนดแนครพนม อดีตผูเขาแขงขันเดอะเฟซ ไทยแลนดแ ซีซั่น ๒ ในทีมเมนเทอรแลูกเกด และรองอันดับ ๑ 
มิสไทยแลนดแเวิลดแ ๒๐๑๑ ออกมาโพสตแสตอรี่ Instagram ในภาพเปรียบเทียบของ กลารา โซซา มิสแกรนดแ
อินเตอรแเนชั่นแนล ๒๐๑๘ ชาวปารากวัย ในชุดวายน้ํา พรอมคําพูดวา “Fit” ดานขวาเป็นภาพของ แคทรีโอ
นา เกรยแ มิสยูนิเวิรแส ๒๐๑๘ ชาวฟิลิปปินสแ พรอมคําพูดวา “Fat”แมจะเป็นภาพที่คนอ่ืนเป็นผูนํามาโพสตแ 
และโกโกนํามาเผยแพรตออีกครั้งก็ตาม ทําใหแฟนนางงามชาวฟิลิปปินสแออกมาโพสตแแสดงความไมพอใจที่
นางงามออกมาวิพากษแวิจารณแเรื่องรูปรางของนางงาม และคิดวาทัศนคติเชนนี้ถือเป็นการทํารายจิตใจทาง  
โซเชียล (Bully) ทําเอา ลูกเกด – เมทินี กิ่งโพยม ซึ่งเคยเป็นเมนเทอรแใหกับโกโก โทรเขาไปเพ่ือตักเตือนเธอวา
ใหลบภาพดังกลาว และใหออกมาขอโทษเสีย 

รายงานขาวยังกลาวดวยวา “โกโก” ไดอัดเสียงขณะที่เมนเทอรแลูกเกดโทรเขาไปตักเตือน โดยมี
ใจความหนึ่งกลาววา “หากมงไปก็ไมมีงาน” จนทําให “ณวัฒนแ อิสรไกรศีล” เจาของลิขสิทธิ์การประกวด 
“มิสแกรนดแไทยแลนดแ” และ “มิสแกรนดแอินเตอรแเนชั่นแนล” เกิดอาการไมพอใจ และโพสตแขอความลงใน 
Facebook หลายตอหลายขอความ อาทิ “ผมเป็นคนตรงไปตรงมา อยาใหหมดความอดทนนะครับ อยาคิดวา
ตัวเองเกงและดีที่สุดอยูคนเดียว อยากเกงที่ไหนก็ไปครับ แตนี่เป็นเวทีของผม ไมตองมาเกงแถวนี้ครับ” “เคยดู
ละคร สงครามนางงามแบบผาน ๆ มันจบไปตั้งนานแลว แตทําไมนักแสดงยังอินกับบทไมเลิกอีกครับ แตก็ขอ
ชื่นชมในฝีมือการแสดงครับ” พรอมกับกลาวดวยวา ทําไมคนไทยถึงไมชวยกัน โดยลาสุด ลูกเกดก็ไดเลิก
ติดตาม “โกโก” ใน Instagram ไปแลวเรียบรอย ทั้งนี้ แมวากระแสขอพิพาทระหวางนางงามไทย และแฟน
นางงามฟิลิปปินสแซึ่งถือไดวาเป็นประเทศหนึ่งที่เวทีนางงามไดรับความนิยมอยางเขมขน ก็เป็นกระแสความ  
ไมพอใจไปมากแลวไมเพียงแตใน Instagram ของโกโก ที่มีแฟนนางงามเขามาคอมเมนตแแสดงความไมพอใจ 
อาทิ “หากมีรูปรางที่ดี  แตสมองว างเปลาจะมีประโยชนแอะไร ศัลยกรรม ทําใหคุณลดความอวนได  
แตไมสามารถทําใหฉลาดขึ้นได” (What’s the use of a beautiful sexy body if you’re brain is 
empty? Surgery can make you lose fat but it will not increase your intelligence.) 
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๒.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “สรุปดรามา ‘วงการขาออน’ ขามประเทศ หลัง ‘โกโก มิสแกรนดแ’ โพสตแ
แซะ แคทรีโอนา เกรยแ” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๔ (AMARIN TV HD)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๔) ชอง ๓๑ (ONE)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๕ (GMM) และ ๒) ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “สรุปดรามา ‘วงการขาออน’ ขามประเทศ 
หลัง ‘โกโก มิสแกรนดแ’ โพสตแแซะ แคทรีโอนา เกรยแ” พบวา มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  หลากหลายชองทาง ทั้ง Facebook Instagram และTwitter โดยมีลักษณะเป็นทั้งภาพนิ่ง  
การโพสตแขอความในลักษณะความคิดเห็นสวนบุคคล และขอความจากเพจ Facebook official อยางเป็น
ทางการ การนําเสนอผานคลิปวิดีโอ และการถายทอดสด (Live) ซึ่งแสดงใหเห็นวาชองรายการมีการใชรูปแบบ
ของสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่หลากหลายในการนําเสนอขาวนี้ 
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ภาพที่ ๕.๑๐๘ ภาพการนําเสนอรูปภาพและขอความของผูที่ เกี่ยวของจากเพจ Facebook รายการ 

ดาราแลนดแ ชอง ๒๕ (GMM) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๑๐๙ ภาพการนําเสนอรูปภาพและขอความจาก Instragram รายการ โหนกระแส ชอง 
๓ SD ชอง ๒๘ 
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   ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ พบวา 
ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการเลาขาวและรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแ
ปัจจุบัน โดยมีการนําเอาภาพจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียตางๆ ของผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของมาประกอบการ
นําเสนอขาว เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจในเนื้อหาขาวนั้นๆ รวมถึงมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ  
และการจัดผังรายการ มีการออกอากาศในสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงกลุมผูชมในทุกชวง
วัย อีกทั้งยังเป็นขอมูลที่ถูกตองเพราะเป็นการนํามาจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียของตัวผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของ
โดยตรงเอง 

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวาในสวนของขอมูลที่นํามาเสนอ  
สวนใหญเป็นของผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของโดยตรง จึงมีความนาเชื่อถือและความถูกตอง และเป็นขอมูล
ที่สามารถตรวจสอบแหลงที่มาไดอยางชัดเจน เชน รายการ  มีการนําภาพจากสื่อโซเชี่ยลตางๆ มาใช
ประกอบการนําเสนอ โดยมีความสอดคลองกันระหวางภาพตางๆ และการนําเสนอในแตละชวง ในบางรายการ
มีการนําเสนอความคิดเห็นของผูที่ตกเป็นขาว เชน รายการ บันเทิงไทยรัฐ ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) หรือ รายการ 
โหนกระแส  ชอง ๒๘ (๓ SD) โดยภาพจากสื่อโซเชี่ยล มีความสดใหม และทันตอเหตุการณแ ในสวนของ 
ผูดําเนินรายการนั้น พบวา สวนใหญมีการนําเสนออยางไมเป็นทางการ และใชภาษาท่ีเขาใจงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๑๑๐ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ บันเทิงไทยรัฐ ชอง   

๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
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 ภาพที่ ๕.๑๑๑ ภาพการนําเสนอขอความจาก Facebook สวนบุคคล รายการ โหนกระแส ชอง 
๒๘ (๓ SD) 

   ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้ ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทาง
เพศ พฤติกรรม และภาษา อีกทั้ง ชองรายการสวนใหญมีการนําเสนอขอความจากผูที่ตกเป็นขาวทั้ง ๒ ฝุายใน
ลักษณะการนําเสนอดวยขอเท็จจริง โดยไมมีการนําเสนอความคิดเห็นของผูดําเนินรายการประกอบการ
นําเสนอขาว ซึ่งทําใหผูรับชมรายการไมเกิดความอคติตอเนื้อหาขาว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๓. กรณีศึกษาที่ ๓ ประเด็นข่าว “ดราม่า อ๊อฟฟี่ แม็กซิม” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ผูสื่อขาวรายงาน จากประเด็นรอนแรงบนโซเชียลที่มีการพูดถึงเรื่องราวของ "ออฟฟ่ี แม็กซิม"  หรือ       
อรพรรณ ดานศิริวัฒนกุล อดีตพริตตี้ชื่อดัง ซึ่งที่ผานมาไดมีคนใกลตัวนําเรื่องออกมาแฉอยางตอเนื่อง ทําให
แฮชแท็ก #ออฟฟ่ีแม็กซิม ติดเทรนดแยอดนิยมในทวิตเตอรแในเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถสรุปเรื่องได ดังนี้  

เริ่มจากเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ แฟนเพจ นางโลม โลกจารึก ไดโพสตแขอความแฉเน็ตไอดอล ชื่อดัง 
อักษรยอ อฟ. ซึ่งหลายคนโยงวาเป็นออฟฟ่ี ในทํานองวา ไดเอาเงินไปซื้อบิ๊กไบคแใหผูชายเพ่ือสานความสัมพันธแ 
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มีการรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเพ่ือสรางภาพใหตัวเองดูดีแตเบื้องหลังไมเคยใหเงินอยางที่ออกมาพูด รวมทั้ง  
ทาทายใหไปออฟฟ่ีไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบวามีอดีตคนใกลตัวของออฟฟ่ี  
ตางพรอมใจออกมาไลฟสดแฉพฤติกรรมของออฟฟ่ีในทํานองวา แรกๆ ก็เขามาหา มาทําดีจนตายใจ  
แตสุดทายก็ถูกหลัง ใสราย จนมีการแชรแตอในวงกวาง ทั้งเรื่องโกงเงินงานบวช และคาตั วในการรับงานของ 
“ขนเพชร” และ “นารา เครปกระเทย” เน็ตไอดอลชื่อดังและรุนนองคนสนิท อีกทั้งเพ่ือนรวมงานอีกหลายคน 
ตอมาวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ผูใช Facebook รายหนึ่ง ที่เคยทํางานกับออฟฟ่ี ไดออกมาเรียกรองความเป็นธรรม
ใหกับ "นองวันใหม" เด็กหญิงที่ปุวยกลามเนื้อออนแรงหายใจเองไมได ที่ออฟฟ่ีเคยเรี่ยไรเงินบริจาคชวยเหลือ 
ซึ่งมีคนโอนเงินรวมสมทบทุนจํานวนมาก แตครอบครัวนองวันใหมไดเงินเพียง ๑๓,๕๕๐ บาท ทั้งที่ยอดบริจาค
นาจะไดมากกวานี้ โดยลาสุด ออฟฟ่ี ไดออกมาชี้แจงวา ไมไดมีเจตนาไมให แตตองการเก็บรวบรวมเงินใหครบ
จนซื้อเครื่องชวยหายใจได เพราะมันเป็นเงินมูลคาที่สูงมาก ยืนยันวาไมไดหยุดหาเงิน และไดใชเงินสวนตัวดวย 
หากไมสบายสามารถโอนใหเลย ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสวนตัวเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตองขอโทษที่ทําให 
ทุกคนไมพอใจ อยางไรก็ตาม ผูใชFacebook รายดังกลาว ไดโพสตแอีกวา ออฟฟ่ีไดโอนเงินมาใหแมนองวันใหม
แลว จํานวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท แตแมนองวันใหมไมขอรับตั้งแตแรกแลว เพราะวาเงินซื้อทุกอยางไมได  
ดูไมโปรงใส แมนองจึงโอนคืนทั้งหมด 

๓.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ดรามา อ฿อฟฟ่ี แม็กซิม” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๔ (AMARIN TV HD) ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๔) ชอง ๓๑ (ONE)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๕ (GMM) และ ๒) ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๒ (Nation TV)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ดรามา อ฿อฟฟ่ี แม็กซิม” พบวา มีการนําขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ในรูปแบบ Facebook โดยเป็นทั้งภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ คลิป
วิดีโอ ทั้งนี้แหลงที่มาของขาวมาจากการถายทอดสด (Live) Facebook ของผูที่เกี่ยวของ มาประกอบการ
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มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๑๗ 

 

 

รายงานขาว อยางไรก็ตาม การนําเสนอขาวของชองรายการตางๆยังไมมีความหลากหลายในการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) เนื่องจากนําขอมูลมาจากชองทางเดียวคือ Facebook 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ แฉ ชอง ๒๕ 

(GMM) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑๓ ภาพการนําเสนอขอมูลการไลฟ (live) จาก Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ 

ขาวอรุนอัมรินทรแ ชอง ๓๔ (Amarin HD) 
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มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๑๘ 

 

 

   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ พบวา 
ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการเลาขาว และประเภทขาวที่นําเสนอ อีกทั้ง 
มีความสอดคลองกับการจัดผังรายการ มีการออกอากาศในสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง 
กลุมผูชมในทุกชวงวัย 

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการสวนใหญ 
ที่นําเสนอขาวนี้มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)ผานทาง Facebook ของผูที่ตกเป็นขาว
มานําเสนอ ซึ่งภาพที่นํามาใชนั้น มีความสดใหม ทันตอเหตุการณแ มีแหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได เนื่องจากเป็นภาพขอความที่ผูที่ตกเป็นขาวและผูเกี่ยวของไดโพสตแในชวงที่เหตุการณแนั้นๆ 
เกิดขึ้น เชน รายการ ขาวใสไข ภาคเที่ยง ชอง ไทยรัฐ TV ๓๒ HD ที่มีการนําภาพนิ่ง ภาพการไลฟ (live)  
สด จากสื่อโซเชี่ยล Facebook มาใชประกอบการนําเสนอ โดยมีความสอดคลองกันระหวางภาพตางๆ และ
การนําเสนอในแตละชวง ทําใหสามารถเขาใจไดงาย โดยภาพจากสื่อโซเชี่ยล มีความสดใหม  ในสวนของ 
การนําเสนอนั้น ผูดําเนินรายการใชภาษาท่ีไมเป็นทางการ มีการใชน้ําเสียงและอารมณแในการนําเสนอ มีการใช
ภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๑๑๔ ภาพการนําเสนอขอมูลการไลฟสด (live) จาก Facebook รายการ ขาวใสไข ภาค
เที่ยง ชอง ไทยรัฐ TV ๓๒ HD  

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๑๙ 

 

 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้ ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง หรือเกิดการยั่ วยุทาง
เพศ พฤติกรรม และภาษา เป็นเพียงแคการชี้แจงขอมูลเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๔. กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “ศิริพร อ าไพพงษ์ โดนลูกบุญธรรมแย่งสามี ทั้งที่ชุบเลี้ยงมานานกว่า ๑๐ 
ปี” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

สืบเนื่องจากกรณีที่หลายคนกําลังเกิดความสงสัย ปมนักรองลูกทุงเสียงแหบเสนหแ ศิริพร อําไพพงษแ 

ประกาศปิดคลินิกที่ทุมทุนสรางกวา ๑๐ ลานบาท ที่เปิดใหลูกบุญธรรมดูแล โดยสอเคาวาจะมีปัญหาอะไรกัน

หรือไม กระทั่งลาสุด (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) เพจ เจ฿เผือก ไดออกมาแฉความลับทําเอาสะเทือนไปทั้งโซเชียล 

เพราะลูกบุญธรรมที่ศิริพรเลี้ยงดูมานั้น โพสตแใสรายเธอ แถมยังแยงสามีไปอีกดวย โดยระบุ วา ศิริพร เห็นวา 

อร (นามสมมติ) ลูกบุญธรรม มีความสามารถเรื่องการทําความสวยความงาม จึงเปิดคลินิกใหดูแล ตอมา  

อรแอบคบชูกับสามีของศิริพร ผูซึ่งตัวเองเรียกวาพอ เมื่อศิริพรจับไดก็ตีตัวออกหาง แตก็ยังคงอาการใจเย็น 

โดยไดแอบเฝูาดูพฤติกรรมของทั้ง ๒ คนมาหลายเดือน และเมื่อทุกอยางแนชัดแลว ศิริพรจึงตัดทุกอยาง 

ออกจากชีวิต อะไรที่เป็นการใชชื่อ ศิริพร ทําธุรกิจและธุรกรรมก็ทําการยกเลิกทั้งหมด และไมเรียกรองใดๆ 

ทั้งสิ้นทางดาน อร กลับออกมาโพสตแใสความ ศิริพร ตางๆ นานา วาทิ้งเธอกับพอไป ซึ่งนอกจากนี้ยังมีประเด็น

เรื่องท่ีอรรวมหัวกับพอเลี้ยงโกงเงินศิริพรอีกดวย 

๔.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ศิริพร อําไพพงษแ โดนลูกบุญธรรมแยงสามี ทั้งที่ชุบเลี้ยงมานานกวา ๑๐ 
ปี” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๓ (๓ HD) ๒) ชอง ๓๔ (AMARIN TV HD)  ๓) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๔) ชอง ๓๑ (ONE)  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๒๐ 

 

 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๒๕ (GMM) และ ๒) ชอง ๒๘ (๓ SD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๒๒ (Nation TV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ศิริพร อําไพพงษแ โดนลูกบุญธรรมแยงสามี  
ทั้งท่ีชุบเลี้ยงมานานกวา ๑๐ ปี” พบวา มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  จาก Facebook 
ทั้งการโพสตแขอความและภาพตางๆ แตเป็นการนําเสนอขอมูลเพียงชองทางเดียว แสดงใหเห็ นวายังไมมี 
การนํารูปแบบการใชสื่อที่มีความหลากหลายมาประกอบการนําเสนอขาว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑๕ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของภาพ 

รายการ ขาวใสไข ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
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ภาพที่ ๕.๑๑๖ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของภาพ 

รายการ แฉ ชอง ๒๕ (GMM) 

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ พบวา 
ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการเลาขาว และรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแ
ปัจจุบัน รวมถึงมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ และการจัดผังรายการ มีการออกอากาศในสัดสวน
และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงกลุมผูชมในทุกชวงวัย 

   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวาในสวนของขอมูลที่นํามาเสนอนั้น 
ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง โดยขอมูลที่นําเสนอเป็นขอมูลที่สามารถตรวจสอบแหลงที่มาได 
เนื่องจากเป็นการโพสตแของศิริพร อําไพพงษแโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นการโพสตแของบุคคลที่เกี่ยวของ ทํา ให
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง แมนยํา และสามารถตรวจสอบได ในบางรายการ เชน รายการ Apop บันเทิง 
๓๔ ชอง ๓๔ (Amarin HD) มีการนําภาพจากสื่อโซเชี่ยลตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ โดยมี 
ความสอดคลองกันระหวางภาพตางๆ และการนําเสนอในแตละชวง อีกทั้งบางรายการมีการ เซนเซอรแ 
ชื่อเจาของเพจ เพ่ือปูองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชน รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเที่ยง  ชอง Nation 
๒๒ ในสวนของการนําเสนอนั้น ผูดําเนินรายการมีการนําเสนอไมเป็นทางการ มีการใชนําเสียงและอารมณแใน
การนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย  มีการนําภาพจากสื่อโซเชียลมีเดีย  
(Social Media) ตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ และในการนําเสนอขาวไมมีการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจาก
เนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหาในสื่อโซเชียลมีเดีย นั้นๆ   
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ภาพที่ ๕.๑๑๗ ภาพการนําเสนอรูปภาพของผูที่ตกเป็นขาวจากเพจ Facebook ของเจาของภาพ 

รายการ Apop บันเทิง ๓๔ ชอง ๓๔ (Amarin HD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑๘ ภาพการนําเสนอขอความโดยมีการเซนเซอรแชื่อเจาของเพจทาง Facebook รายการ 

เก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง ชอง Nation ๒๒ 

   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

เมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
ภาษา พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้ ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทาง
เพศ พฤติกรรม และภาษา อีกทั้งบางชองรายการยังมีการเซนเซอรแชื่อเจาของเพจ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ระมัดระวังในการละเมิดสิทธิสวนบุคคล อยางไรก็ตาม ชองรายการสวนใหญมีการนําเสนอขอความจากผูที่ตก
เป็นขาวทั้ง ๒ ฝุาย ซึ่งอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบไดเนื่องจากเปูนขาวในเชิงชูสาว ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. 
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๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมาย
ดังกลาว 

 

๕. กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “รักต้องจบเพราะมือที่ ๓ อรอนงค์ หย่าสามีแล้ว หลังครองรักยาวนาน 
๒๖ ปี” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

นางงามชื่อดัง “อรอนงคแ ปัญญาวงศแ” สุดกลั้น โชวแใบหยาสามีทาง Instagram สวนตัว  

พรอมประกาศวาไดเลิกรากับสามีที่อยูกินรวมทุกขแ-รวมสุข กันมานานกวา ๒๖ ปี เป็นที่เรียบรอยแลว ซึ่งเป็น

กระแสดรามาในโลกโซเชียลที่ประชาชนใหความสนใจ โดยเจาตัวเผยความในใจเจ็บช้ํา ตัดพอเรื่องมือที่สามวา

เป็นคนในออฟฟิศ สัญญาขอทําเพ่ือลูกและตัวเอง 

โดย “อร อรอนงคแ” ไดเผยความในใจวา เมื่อมีใครคนอ่ืนเขามาในชีวิตคู จึงทําใหความสัมพันธแของเรา

ตองจบลง จําตองปลอยเขาไป พรอมกับปลดปลอยตัวเราเองเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น นี้คือประสบการณแชีวิตอีกหนึ่ง

รูปแบบที่เขามา ในชีวิตจริง สัมพันธภาพ ที่กอขึ้นเมื่อ ๒๕๓๖ โดยในชวงเวลาที่ผานมารวม ๒๖ ปี วันเวลาที่

เปลี่ยนแปลง ตนเองจะเขมแข็งขึ้น ขอขอบพระคุณครอบครัวที่รักและเขาใจ ขอบพระคุณ ผูใหญที่ให 

การสนับสนุนกัลยาณมิตรพ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ ที่คอยเป็นกําลังใจใหตั้งแตนี้เป็นตนไป สัญญาวาจะทําทุกอยาง

เพ่ือลูกและตัวเอง ซึ่งหลังจากขอความดังกลาวเผยแพรในโลกออนไลนแ ชาวเน็ตหลายคนตางเขาไปโพสตแ  

ใหกําลังใจนางสาวไทยรายนี้เป็นจํานวนมาก 

๕.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “รักตองจบเพราะมือที่ ๓ อรอนงคแ หยาสามีแลว หลังครองรักยาวนาน ๒๖ 

ปี” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 

Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๔ ชอง 

ไดแก ๑) ชอง ๓๔ (AMARIN TV HD)  ๒) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๓) ชอง ๓๑ (ONE) และ ๔) ชอง ๓๓ (๓ HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 

ไดแก  ชอง ๒๕ (GMM)   
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 

๑๖ (TNN ๒๔)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ประเภทบริการสาธารณะ พบวา 

ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “รักตองจบเพราะมือที่ ๓ อรอนงคแ หยาสามี
แลว หลังครองรักยาวนาน ๒๖ ปี” พบวา มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
จาก Instagram ทั้งการโพสตแขอความและภาพนิ่งเพียงชองทางเดียว ซึ่งยังไมมีความหลากหลายของรูปแบบ
การใชสื่อเทาท่ีควร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๑๙ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ เรื่องเลาเชานี้

ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๑๒๐ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ แฉ ชอง ๒๕ 

(GMM) 

   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดทําผังรายการ พบวา 
ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการเลาขาว และประเภทขาวที่นําเสนอ อีกทั้งมีความ
สอดคลองกับการจัดผังรายการ มีการออกอากาศในสัดสวนและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงกลุมผูชมใน
ทุกชวงวัย 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

  เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการสวนใหญที่
นําเสนอขาวนี้มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ผานทาง Instagram ของผูที่ตกเป็นขาวมา
นําเสนอ ซึ่งภาพที่นํามาใชนั้น มีความสดใหมและเป็นประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ เนื่องจากเป็นภาพ
ขอความที่ผูที่ตกเป็นขาวและผูเกี่ยวของไดโพสตแในชวงที่เหตุการณแนั้น ๆ เกิดขึ้น เชน การนําเสนอภาพ
ใบสําคัญการหยาจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว ในรายการ ขาวใสไข ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) หรือขอความ
ที่ผูที่ตกเป็นขาวโพสผานทาง Instragram สวนตัว เชน ในรายการ คุยแซบ SHOW ชอง ONE ๓๑ ซึ่งขอมูล 
มีความถูกตอง นาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบที่มาได เนื่องจากเป็นภาพที่มาจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียของผูที่ตก
เป็นขาวและผูที่เกี่ยวของเองโดยตรง ในสวนของการนําเสนอนั้น ผูดําเนินรายการมีการนําเสนอไมเป็นทางการ 
มีการใชนําเสียงและอารมณแในการนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย มีการนําภาพ
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ และในการนําเสนอขาวไมมี 
การวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหาใน 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) นั้นๆ 
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ภาพที่ ๕.๑๒๑ ภาพการนําเสนอภาพใบสําคัญการหยาของผูที่ตกเป็นขาวจาก Instragram รายการ ขาว

ใสไข ชอง  ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram ของผูที่ตกเป็นขาว รายการ คุยแซบ SHOW 

ชอง ONE ๓๑ 

   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

        เมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสมของเนื้อหา ทางดานพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา 
พบวา ชองรายการตางๆที่นําเสนอขาวนี้ ไมมีการนําเสนอภาพที่มีเนื้อหารุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ 
พฤติกรรม และภาษา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็น 
การกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

  

๗. ข่าวกีฬา 
 

 จากการนําเสนอขาวกีฬาของรายการในแตละชองนั้น พบวามีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ตางๆ ประกอบการนําเสนอขาว เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ความนาเชื่อถือ และเพ่ือเป็น
แหลงที่มาของขอมูลในการนําเสนอ โดยขอมูลที่นํามาจากสื่อโซเชียลสวนมากเป็นขอมูลจากเพจ Facebook 
ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ หรือคลิบวีดีโอ ซึ่งเป็นการนําเอาขอมูลจากสื่อโซเชียลของ  
ผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้เพ่ือความนาเชื่อถือของขาวและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของ
ขอมูลได อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการมีการนําความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมารายงานขาว ซึ่งไมสามารถ
ตรวจสอบที่มาของขอมูลได ทั้งนี้ขอมูลจากสื่อโซเชียลที่นํามาใชนั้นมีความสดใหม ทันตอสถานการณแ และเป็น
ที่รับรูของสังคมในวงกวาง ในสวนของการนําเสนอขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบกึ่งเป็น
ทางการ มีการใชนําเสียงในการนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย บางรายการ  
มีพิธีกรดานกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถวิเคราะหแเกี่ยวกับประเด็นดานกีฬาที่เฉพาะเจาะจงได ในสวนของการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลนั้น มีการนําภาพจากสื่อโซเชียลตางๆ มาใชประกอบการนําเสนอ โดยขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นํามาใชนั้นไมมีความรุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และ
ภาษา และในการนําเสนอขาวนั้น สวนมากไมมีการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่ไดรับ เป็นเพียงการอธิบายเนื้อหา และสิ่งที่เกิดขึ้นในประเด็นขาวจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) นั้นๆ   

อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาไดมีการคัดเลือกประเด็นขาวกีฬาที่มีการใช สื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการรายงานหรือนําเสนอขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไดรับความสนใจจากกระแสสังคมมาเป็นกรณีศึกษา
ประกอบการวิเคราะหแและประเมินรูปแบบและเนื้อหารายการ จํานวน ๕ ประเด็นขาวดังตอไปนี้ 

 

๑) กรณีศึกษาที่ ๑ ประเด็นข่าว “ปลด "ราเยวัช" พ้นกุนซือ ทีมชาติไทย” 

 

๑.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

วันที่  ๗ ม.ค.๖๒ เมื่อเวลาประมาณ ๐๔.๓๖ น. สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ใน 
พระบรมราชูปถัมภแ ออกถอยแถลงปลด มิโลวาน ราเยวัช พนตําแหนงหัวหนาผูฝึกสอนทีมชาติไทย เนื่องจาก
ลงสนาม   พายใหแก ๔ – ๑ ก็ออกแถลงการณแผานเว็บไซตแ fathailand.org สั่งปลด นายราเยวัช ทันที และ
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แตงตั้ง นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย รักษาการคุมทีมชาติไทย โดยมีโชคทวี พรหมรัตนแ เป็นผูชวยผูฝึกสอน ลงทํา
การแขงขันฟุตบอล ในรายการเอเอฟซี เอเชียนคัพ ๒๐๑๙ ในแมตชแตอไป โดยใหมีผลทันที โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

แฟนฟุตบอลไทยที่รักทุกคน 

ในค่ําคืนที่ยากลําบากนี้ เหนือสิ่งอื่นใด ผมขอขอบคุณในทุกๆ แรงเชียรแของพ่ีนองแฟนฟุตบอลชาวไทย
ทุกทาน ที่ไดรวมสงกําลังใจเชียรแทัพชางศึกนักเตะทีมชาติไทยของเรา ลงสนามในรายการฟุตบอลที่ยิ่งใหญที่สุด
ในเอเชียที่พวกเราเฝูารอมานานอยางเอเอฟซี เอเชียนคัพ ๒๐๑๙ โดยในรายการนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง
ประเทศไทยฯ ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการเตรียมความพรอมทุกๆ ดาน เพ่ือใหทีมชาติไทยมีศักยภาพ
สูงสุดกอนการแขงขัน ซึ่งสมาคมฯ มีเปูาหมายอยางชัดเจน ที่ตองการใหทีมชาติไทยสรางผลงานไดดีกวาที่เคย 
สําหรับผลการแขงขันของทีมชาติไทยในรายการเอเอฟซี เอเชียนคัพ ๒๐๑๙ รอบสุดทาย กลุม A นัดแรก  
ที่พายใหกับทีมชาติอินเดีย ๑ – ๔ แมวานักฟุตบอลทีมชาติไทย พรอมดวยทีมงานสต฿าฟโคชทุกคนจะทําหนาที่
ไดอยางเต็มที่แลว แตกับผลการแขงขันที่เกิดขึ้น ผมมีความมั่นใจวานี่ไมใชรูปแบบการเลนของทีมชาติไทยที่
สมาคมฯ เเละทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยตองการ นอกจากภาระหนาที่และการสนับสนุนอยางเต็มกําลังของ
สมาคมฯ ในอีกมุมหนึ่ง ผมคือแฟนบอลไทยคนหนึ่ง ที่รูสึกผิดหวังกับผลการแขงขันของทีมชาติไทยในเกมนี้
เชนเดียวกับแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศ และในฐานะนายกสมาคมฯ ผมจึงไมอาจนิ่ง เฉยกับปัญหานี้ไดใน 
การนี้  ผมจึงขอประกาศ ยุติสัญญาการทําหนาที่หัวหนาผูฝึกสอนทีมชาติไทยของมิโลวาน ราเยวัช  
พรอมทีมงานสต฿าฟโคชของมิโลวาน ราเยวัช บางสวน และขอประกาศแตงตั้งให นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย 
ปฏิบัติหนาที่รักษาการคุมทีมชาติไทย โดยมีโชคทวี พรหมรัตนแ เป็นผูชวยผูฝึกสอน ลงทําการแขงขันฟุตบอลใน
รายการเอเอฟซี เอเชียนคัพ ๒๐๑๙ ในแมตชแตอไป โดยใหมีผลทันทีสุดทายนี้ ผมขอขอบคุณสําหรับ 
ความพยายามและการทุมเททั้งแรงกายแรงใจของมิโลวาน ราเยวัช พรอมทีมงาน ที่ไดทําหนาที่กํากับดูแลและ
ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญมาโดยตลอด ซึ่งผมขออวยพรใหมิโลวาน ราเยวัช พรอมทีมงาน ประสบกับ
ความสําเร็จในเสนทางอาชีพนี้ตอไปในอนาคต 

๑.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ปลด "ราเยวัช" พนกุนซือ ทีมชาติไทย” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาวมีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๓ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ๒) ชอง ๓๓ (๓ HD) และ ๓) ชอง ๓๖ (PPTV)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓ (ThaiPBS) ๒) ชอง ๒๐ (NOW)  
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ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๖ (TNN ๒๔)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณะ พบวา 
ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๑.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ปลด "ราเยวัช" พนกุนซือ ทีมชาติไทย” 
พบวา ชองรายการมีการนําขอมูลจากเพจ Facebook official ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภแมารายงานขาวเป็นหลัก และมีการนําเอาความคิดเห็นที่แสดงไวในเพจตางๆ  
มาประกอบการนําเสนอขาว เพ่ือแสดงใหเห็นถึงมุมมองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ชองรายการตางๆ ยังไมมี
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่หลากหลายมาประกอบการรายงานขาว 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๓ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook official ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภแในรายการ เจาะลึกขาวรอน ชอง ๑๖ (TNN ๒๔) 
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ภาพที่ ๕.๑๒๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคลของนักฟุตบอลไทย รายการ 

เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๑.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

 เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดผังรายการ พบวา ชอง
รายการที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มานําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการ
ที่เป็นรายการเลาขาวและรายการวิเคราะหแขาว เชน รายการเป็นเรื่องเป็นขาว ชอง ๓๖ (PPTV) ที่เป็นรายการ
วิเคราะหแขาว โดยเริ่มจากการนําภาพการโพสตแของทาง FA Thailand ประกอบกับการวิเคราะหแไฮไลทแของ
การแขงขัน โดยแขกรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสาเหตุของการปลดราเยวัช พนตําแหนงหัวหนา  
ผูฝึกสอนทีมชาติไทย นอกจากนั้นขอมูลที่นํามาประกอบการนําเสนอมีความสอดคลองกับผังรายการของ
ประเภทขาวสาร รายการมีการนําเสนอขาวสารขอมูลจากสื่อโซเชี่ยลในสัดสวนที่เหมาะสม ขอมูลจาก  
สื่อโซเชี่ยลที่รายการนํามาเสนอมีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการขาว 

   ๑.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ชองรายการมีการนําขอมูลจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย ที่ทันสมัยและเป็นขอมูลปัจจุบันที่กําลังเป็นประเด็นที่ผูรับชมรายการใหความสนใจ ขอมูลที่
นํามาเสนอมีความนาเชื่อถือและเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณแ ทั้งนี้รายการสวนใหญมีการนําความคิดเห็นจากเพจ 
Facebook สวนบุคคลมารายงานขาวและมีการปกปิดตัวตนของผูที่นํามา ซึ่งแสดงถึงการระมัดระวัง  
การละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชน รายการ จับตาสถานการณแ ชอง ๓ (Thai PBS) หรือ รายการ เรื่องรอบขอบ
สนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) นอกจากนั้นบางรายการมีการวิเคราะหแการแขงขันในภาพรวมและแสดงความเห็น
เพ่ิมเติมระหวางดําเนินรายการ การนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสม
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ไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมี
ประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมีความเขาใจในเหตุการณแมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๕ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ จับตาสถานการณแ 

ชอง ๓ (Thai PBS)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๕.๑๒๖ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ เรื่องรอบขอบ
สนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 
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   ๑.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อยางไรก็ตาม ในบางรายการมีการนําความคิดเห็นจากเพจ Facebook สวนบุคคลมา
รายงานขาวโดยไมมีการปกปิดตัวตนของผูที่เป็นเจาของเพจ ซึ่งอาจจะเป็นการเขาขายละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
และอาจจะกอใหเกิดอคติในการรับชมขาวดังกลาวได เชน รายการ เจาะลึกทั่วไทย ชอง ๒๖ (NOW) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมาย
ดังกลาว 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๗ ภาพการนําเสนอขอมูลจากเพจ Facebook สวนบุคคล รายการ เจาะลึกทั่วไทย ชอง 

๒๖ (NOW) 
 

๒ กรณีศึกษาที่ ๒ ประเด็นข่าว “แฟนบอลลิเวอร์พูลฉลองแชมป์ยูฟ่าแชมป์เปี้ยนส์ลีก” 

 

๒.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

การแขงขันฟุตบอลยูฟุา แชมเปียนสแ ลีก นัดชิงชนะเลิศ ที่สนามวานตเา เมโตรโปลิตาโน  กรุงมาดริด 
สเปน ผลการแขงขันปรากฎวาสโมสรลิเวอรแพูลจากเกาะอังกฤษไดสรางตํานานบทใหมในการผานทีมที่
แข็งแกรงอยางบาเซโลนา และท็อตแนม ฮอตสเปอรแ กาวสูการเป็นแชมปยุโรปสมัยที่ ๖ เป็นการทําตามสัญญา
ของคล็อปไดใหสัญญาไวในการรับตําแหนงผูจัดการทีมในปี ๒๐๑๕ วา “ถาทุกคนเชื่อมั่นในเขา เขาจะนําหงสแ
แดงสูความสําเร็จ  ควาถวยโทฟ่ีภายในสี่ปี” นักเตะลิเวอรแพูล ชุดแชมปฟุตบอลยูฟุา แชมเปี้ยนสแ ลีก เดินทาง



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๓๓ 

 

 

กลับถึงเมืองลิเวอรแพูล และฉลองแชมปอยางยิ่งใหญเมื่อค่ําคืนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผานมาตามเวลาใน
ประเทศไทย โดยสื่ออังกฤษคาดการณแวามีผูรวมแหในขบวนเฉลิมฉลองนี้กวา ๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นการรอ
คอยมา ๗ ปีที่ทีมลิเวอรแพูลไมไดสัมผัสกับถวยแชมปเลย การเป็นแชมปสมัยที่ ๖ นี้ถือเป็นแชมปอันดับที่ ๓ 
ของรายการนี้  ซึ่งอันดับที่ ๑ ไดแกทีมเรียลมาดริดเป็นแชมปทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง  เงินรางวัลจากการแขงขันที่ทีม 
ลิเวอรแพูลไดนั้นประมาณ ๒,๖๑๙ ลานบาท  รวมกับคาลิขสิทธิ์การถายทอดฟุตบอลรวมทั้งสิ้น ๓,๘๗๔ ลาน
บาท แฟนบอลชาวไทยมีจํานวนมากไมแพที่อ่ืนๆ เชนกัน มีการจัดขบวนแหอยางยิ่งใหญกอนที่อังกฤษเสีย  
อีก เชน แฟนบอลชาวสกลนคร และมีแฟนบอลคนหนึ่งไดโพสไวใน Facebook ถาหากทีมลิเวอรแพูลชนะจะทํา
การบริจาคเงินใหโรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเจาของโพสยินดีที่จะบริจาคเงินในครั้งนี้  
นอกจากนี้แฟนบอลหงสแแดงลิเวอรแพูลทําตามสัญญาหลังใหสัญญาไววา หากหงสแแดงควาแชมปในปีนี้มา  
ครองได ไมวาจะเป็นแชมปพรีเมียรแ ลีก หรือแชมปยูฟุา แชมเปี้ยนสแ ลีก มาครองได จะทําการบวชยาว ๕ 
พรรษา  ซึ่งก็ไดทําตามที่โพสไวกอนหนานี้ 

๒.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “แฟนบอลลิเวอรแพูลฉลองแชมปยูฟุาแชมปเปี้ยนสแลีก” พบวา ชองรายการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มา
ประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓๓ (๓ HD)   

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๒๓ (เวิรแคพอยทแ ทีวี)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง ไดแก  
๑) ชอง ๑๖ (TNN ๒๔)   ๒) ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๑๓ (๓ Family)  

ประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองรายการที่รายงานขาวนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๒.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “แฟนบอลลิเวอรแพูลฉลองแชมปยูฟุาแชมป
เปี้ยนสแลีก” พบวา รายการขาวเนนการนําเสนอเรื่องราวของแฟนบอลลิเวอรแพูลที่มีการโพสผานสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media)  ถึงการเป็นแชมปในครั้งนี้มากกวาการนําเสนอรายละเอียดการแขงขัน จึงมีการใชภาพ



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๓๔ 

 

 

จากสื่อโซเชียลจากโพสของแฟนบอลเป็นหลัก โดยมีการนําเสนอที่หลากหลายจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ทั้งคลิปวีดีโอ ภาพนิ่งและขอความจากสื่อโซเซียลที่มีการระบุแหลงที่มาจาก Instagram และ 
Facebook ไวชัดเจน อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการไดมีการนําภาพจากสํานักขาว LFCTV และคลิปวีดีโอที่
ไมไดระบุแหลงที่มา เชน รายการ TNN ขาวเชา ช่อง ๑๖ (TNN ๒๔) ซึ่งวิเคราะหแไดวา การรายงานขาวนี้
คอนขางมีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่มีรูปแบบและลักษณะการนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๘ ภาพการนําเสนอขาวจากสํานักขาว LFCTV ในลักษณะการ Live สด รายการ 

TNN ขาวเชา ช่อง ๑๖ (TNN ๒๔) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๒๙ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Instragram สวนบุคคล รายการ เรื่องเลาเสารแ-อาทิตยแ

ชอง ๓๓ (๓ HD)   



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๓๕ 

 

 

   ๒.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการจัดประเภทรายการและการจัดผังรายการ พบวา ชอง
รายการที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่
เป็นการเลาขาวประกอบภาพเหตุการณแจากสื่อโซเชียล โดยขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ที่
นําเสนอมีความสอดคลองกับประเภทขาวที่นําเสนอ เนื่องจากรายการมุงเนนการนําเสนอแฟนบอลที่เขาไปดู
บอลในนัดชิงชนะเลิศจึงมีการนําเสนอภาพนิ่งและคลิปวีดีโอระหวางการแขงขันและขอความความรูสึกของ
แฟนบอลที่โพสลงสื่อโซเชียล  ซึ่งเป็นสัดสวนที่เหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอของรายการ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม อีกท้ังยังเหมาะสมกับผูชมรายการทุกชวงวัย    

   ๒.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและคุณคาของความเป็นขาว พบวา ขอมูลที่นํามาเสนอมีความถูกตอง  
เที่ยงตรง เป็นการเลาขาวประกอบเหตุการณแจริงที่มีการโพสลงสื่อโซเชียล มีการนําเสนอที่หลากหลายจาก  
สื่อโซเชียลทั้งคลิปวีดีโอ ภาพนิ่ง และขอความจากสื่อโซเซียลที่มีการระบุแหลงที่มาไวชัดเจน ทําใหการนําเสนอ
มีความนาเชื่อถือ การนําเสนอเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณแ อีกทั้งมีการเลาเรื่องราวตางๆหลังจากการชนะ 
การแขงขัน โดยมีการลําดับเรื่องราวไดเป็นอยางดี เชน รายการเรื่องเสารแอาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) หรือ
รายการคัดขาวเชา ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแสปริงนิวสแ) นอกจากนั้น บางชองรายการมีการวิเคราะหแและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพียงเล็กนอยของผูดําเนินรายการ การนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุม
เนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชสวนใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจได
งาย การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมในการทราบผลการแขงขันและเป็นตัวอยางที่ดีในการประสบ
ความสําเร็จทางการกีฬา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ ๕.๑๓๐ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook สวนบุคคล รายการ เรื่องเลาเสารแ-
อาทิตยแ ชอง ๓๓ (๓ HD) 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๓๖ 

 

 

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕.๑๓๑ ภาพการนําเสนอขอมูล Live สด รายการ คัดขาวเชา ชอง ๑๙ (สถานีโทรทัศนแ
สปริงนิวสแ) 

 ๒.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการ
กระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 

๓. กรณีศึกษาที ่๓ ประเด็นข่าว “"ชนาธิป" โพสต์ขอโทษทีมชาติและแฟนบอลเวียดนาม” 

 

๓.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

ชนาธิป สรงกระสินธแ โพสตแขอโทษแฟนบอลเวียดนาม หลังจากไปโพสตแชอบอกชอบใจที่ผูเลน
เวียดนามโดนนักเตะไทยตบหัว ในศึกฟุตบอลคิงสแคัพที่ทีมชาติไทยแพ ๐ – ๑ ในศึกฟุตบอลชิงถวย
พระราชทาน “คิงสแคัพ” ครั้งที่ ๔๗ ที่จ.บุรีรัมยแ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.ที่ผานมา ทีมชาติไทย แพ ทีมชาติเวียดนาม ๐ 
– ๑ ซึ่งระหวางเกมดังกลาวมีเหตุวุนวายเกิดขึ้นเล็กนอย โดยผูเลนทั้งสองทีมเขาปะทะกันหนัก และมีจังหวะ  
ที่ ฐิติพันธแ พวงจันทรแ ไปใชมือตบศีรษะ ดวนวานฮัน ผูเลนของเวียดนาม  

ขณะเดียวกัน “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธแ เพลยแเมกเกอรแตัวเกงของทีมชาติไทย ซึ่งไมได ลงเลน
ในทัวรแนาเมนตแนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ไดโพสตแขอความผานFacebook สวนตัววา “ตบหัวแมงเลย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๓๗ 

 

 

๕๕๕๕๕” จากขอความนี้ทําใหแฟนบอลเวียดนามจํานวนมากไมพอใจที่ชนาธิปโพสตแเหมือนกับวาสนับสนุน     
การกระทําดังกลาว จนสาวกทีม “ดาวทอง” เขามาโพสตแขอความตําหนิและดาทอใน Facebook ของชนาธิป 
เป็นจํานวนมาก ทําใหดาวเตะทีมชาติไทยรายนี้ตองออกมาขอโทษแฟนบอลเวียดนามเป็นการดวน 

"ถึงทีมชาติเวียดนามและแฟนบอลเวียดนามทุกคน อยางแรกเลย ผมอยากจะขอโทษดวนวานฮัน  
และทีมชาติเวียดนามสําหรับการกระทําของผม ผมขอโทษจากใจจริงแกแฟนบอลเวียดนาม ทั้งหมดที่ผมพูดไป
เป็นความผิดของผมเองและผมรูสึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไป" 

"ในความเห็นของผม ไทยและเวียดนามเป็นคูแขงที่แข็งแกรงที่สุดในอาเซียน เหนือสิ่งอ่ืนใดเราเป็น
เพ่ือนกันในการสรางและพัฒนาฟุตบอลอาเซียนใหดียิ่งขึ้น" 

"จากนี้ไป ผมหวังวาผูเลนและแฟนบอลจะสามารถหยุดความขัดแยงนี้ และรวมมือชวยเหลือกันตอไป
ในอนาคต ทั้งไทย, เวียดนามและทุกชาติในอาเซียน ผมขอขอบคุณและขออภัยจากใจจริงอีกครั้ง 

๓.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “"ชนาธิป" โพสตแขอโทษทีมชาติและแฟนบอลเวียดนาม” พบวา ชอง
รายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้ 

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวามีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๙ (Spring News)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณะ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๓.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “"ชนาธิป" โพสตแขอโทษทีมชาติและแฟนบอล
เวียดนาม” พบวา  มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  จาก Facebook เพียงรูปแบบเดียว
มาประกอบการนําเสนอขาว เชน โพสตแขอความและภาพของบุคคลที่ตกเป็นประเด็นดังกลาว อีกทั้งรูปภาพ
จากโครงการที่ปรากฏในขาว ซึ่งยังไมไดแสดงถึงการนํารูปแบบการใชขอมูลที่มีความหลากหลายมาประกอบใน
รายการประเภทขาวสาร 
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   ๓.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

 เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) กับ 
ผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มานําเสนอสวนใหญจะเป็นรูปแบบรายการเลาขาว และรายการวิเคราะหแขาว ทั้งนี้ในการนําเสนอขาวนั้นมี
ความสอดคลองกับรูปแบบรายการและผังรายการของประเภทขาวสาร รายการมีการนําเสนอขาวสารขอมูล
จากสื่อโซเชี่ยลในสัดสวนที่เหมาะสม อีกทั้งมีการนําภาพการแขงขันมาประกอบการรายงานขาว ขอมูลจาก  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่รายการนํามาเสนอ มีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการ และนําเสนอขาว 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

   ๓.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

ในประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาวนั้น ผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวน
ใหญมีการนําเสนอขอมูลที่เป็นขอเท็จจริง โดยมีการนําเสนอขอมูลจาก Facebook ซึ่งเป็นภาพการโพสตแของ 
ผูที่เกี่ยวของกับขาวโดยตรงมาประกอบการนําเสนอขาว โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ทําให
มีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และเที่ยงตรง สามารถใหขอมูลแกผูรับชมไดอยางครบถวน ซึ่งขอมูลตางๆ ที่นํามา
รายงานขาวนั้นถือวามีความนาเชื่อถือและถูกตองของขอมูล และเป็นขอมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันกระแส
และเป็นประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน ในบางชองรายการมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชี่ยลที่เป็น
ความคิดเห็นของบุคคลหลายฝุายมาประกอบการนําเสนอซึ่งทําใหผูรับชมรายการไดรับขอมูลที่รอบดาน เชน 
รายการ เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) ในสวนของผูดําเนินรายการมีการใหขอมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติม มีความเป็นกลาง ภาษาที่ใชในการนําเสนอเป็นภาษาที่เขาใจงาย อีกทั้งขอมูลที่รายการขาวนําเสนอ
เป็นขอมูลที่แสดงตอผลกระทบของสังคมในเชิงบวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๓๒ ภาพการนําเสนอขอมูลจาก Facebook ของผูตกเป็นขาว รายการ คัดขาวเด็ด ชอง 

๑๙ (SpringNews) 
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ภาพที่ ๕.๑๓๓ ภาพการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นจาก Facebook สวนบุคคล รายการ เรื่องรอบ

ขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๓.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็น 
การกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๔. กรณีศึกษาที่ ๔ ประเด็นข่าว “ดราม่าแฟนการท่าเรือ” 

 

๔.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

เรื่องราวดรามาในเกมไทยลีก นัดที่ การทาเรือ เอฟซี เปิดบานเสมอกับ ชลบุรี เอฟซี ๒ – ๒ ในชวง
ทายเกม ปกรณแ เปรมภักดิ์ นอกจากผลการแขงขันที่ การทาเรือ เอฟซี ไมสามารถเก็บชัยในศึกไทยลีกเป็นเกม
ที่หาติดตอกันทําใหสอแววหมดลุนแชมปในปีนี้ ในชวงทายเกมนาทีที่ ๘๖ ขณะที่สกอรแเสมอกันอยู ๒ – ๒  
มีจังหวะที่ ปกรณแ วิ่งไลไปเลนบอลที่กําลังจะออกหลัง แตลูกมันแรงเกินไปเจาตัวจึงหยุดเลน แตแฟนบอลสิงหแ
เจาทาที่นั่งฝั่งดังกลาวไมพอใจ เนื่องจากมองวาไมทุมเทนาจะมีความพยายามวิ่งไปไลบอลเพ่ือเลนตอมากกวานี้ 
ทําใหโหใส กอนที่ ปกรณแ จะน็อตหลุดหันไปตอบโตดวยการใชคําพูดและแสดงทาทางที่ไมเหมาะสมออกไป  
ทําใหแฟนบอลกลุมดังกลาวไมพอใจ โดยหลังจบเกมมารอพบนักเตะ จนทําให "มาดามแปูง" นวลพรรณ ล่ําซํา 
ตองออกมาชวยเคลียรแและให ปกรณแ ขอโทษแฟนบอลกอนที่ทุกอยางจะคลี่คลาย 
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๔.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

จากผลการวิเคราะหแขาว “ดรามาแฟนการทาเรือ” พบวา ชองรายการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการนําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๒ ชอง 
ไดแก ๑) ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) และ ๒) ชอง ๓๓ (๓HD)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูขาวสารและสาระ พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง ไดแก ชอง 
๑๖ (TNN)  

ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการสาธารณธ พบวา ไมมีชองท่ีรายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๔.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “ดรามาแฟนการทาเรือ” พบวา ชองรายการที่
มีการนําเสนอขาวนี้มีการนําขอมูลจากเพจ Facebook จากหลากหลายบุคคลมานําเสนอขาว และมีการนําเอา
ความคิดเห็นที่แสดงไวในเพจตางๆ มาประกอบการนําเสนอขาวดวย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงมุมมองที่แตกตางกัน  
อีกทั้งมีการคลิปที่นํามาจาก YouTube โดยเป็นคลิปการรองเพลงของนักฟุตบอลภายในทีม มาประกอบการ
นําเสนอดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๓๔ ภาพการนําเสนอขอมูลจากคลิปที่นําเสนอผาน YouTube รายการ เรื่องเลาเชานี้ 

ชอง ๓๓ (๓ HD) 
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ภาพที่ ๕.๑๓๕ ภาพการนําเสนอขอความจากเพจ Facebook ของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาว 

รายการ เรื่องรอบขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๔.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  นําเสนอกับ 
ความสอดคลองของผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการเลาขาวและรายการวิเคราะหแขาว รวมถึงประเภทขาวที่นําเสนอ อีกทั้งเป็นขอมูลที่มีความสอดคลอง
กับผังรายการของประเภทขาวสาร โดยมีการนําเสนอในสัดสวนที่เหมาะสม มีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการเลา
ขาว และนําเสนอในระยะเวลาทีเหมาะสม  

   ๔.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

ในประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาวนั้น ผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการมีการนําเสนอ
ขอมูลที่เป็นขอเท็จจริง โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ทําใหมีความนาเชื่อถือ มีการนําเสนอมี
การคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยมีการเลือกภาพความคิดเห็นที่มีการใชภาษาที่เหมาะสม บางรายการมี 
การวิเคราะหแการแขงขันในภาพรวมและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมระหวางดําเนินรายการ การนําเสนอมีความ
เป็นกลาง ไมมีอคติ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชส วนใหญ 
ไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย ขอมูลที่นําเสนอเป็นขอมูลที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจ และ  
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มานําเสนอเป็นขอมูลที่มีความรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณแอีกดวย  
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   ๔.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อยางไรก็ตาม บางรายการมีการนําความคิดเห็นจาก Facebook มารายงานขาวแตไมมี 
การปกปิดตัวตนของผูที่นํามา ซึ่งอาจจะเป็นการเขาขายละเมิดสิทธิสวนบุคคล เมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิด
ตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ พบวา ไมปรากฏประเด็นการกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 

 

๕. กรณีศึกษาที่ ๕ ประเด็นข่าว “สื่อนอกจัดอันดับ ๕ นักเตะไทยค่าตัวแพง” 

 

๕.๑) สรุปรายละเอียดของข่าว 

สํานักขาวตางประเทศรายงานวันที่ ๓ เม.ย. วา “ฟ็อกซแ สปอรแตส เอเชีย” สื่อตางชาติ จัดอันดับ ๕ 
นักเตะไทยที่มีมูลคาสูงสุด โดยอางอิงมูลคานักเตะในตลาดจากเว็บไซตแ Transfermarket.com หลังจาก
ปัจจุบันนักเตะไทย เป็นที่ตองการของตลาดตางประเทศ แมผลงานของทีมชาติไทยจะดร็อปลงไปบางในชวง
หลังก็ตาม 

ผลปรากฏวา “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธแ กองกลางทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเล ซัปโปโร เป็น
อันดับที่ ๑ มีมูลคา ๑,๓๕๐,๐๐๐ ปอนดแ (ประมาณ ๕๖,๓๕๗,๗๑๕ บาท) ตามมาดวยอันดับ ๒ “อุม” ธีราทร 
บุญมาทัน แบกซายจากทีมโยโกฮามา เอฟ มารินอส มีมูลคา ๗๒๐,๐๐๐ ปอนดแ (ประมาณ ๓๐,๐๕๗,๔๔๘ 
บาท) สวนอันดับ ๓ ไดแก ฐิติพันธแ พวงจันทรแ กองกลางจากสโมสรโออิตะ ทรินิตะ มีมูลคา ๕๔๐,๐๐๐ ปอนดแ 
(ประมาณ ๒๒,๕๔๓,๐๘๖ บาท) ตอกันที่อันดับ ๔ มีเทากัน ๒ รายคือ ทริสตอง โด แบ็กขวาของทรู แบงค็อก 
ยูไนเต็ด และ สารัช อยูเย็น กองกลางจากเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีมูลคา ๓๖๐,๐๐๐ ปอนดแ (ประมาณ 
๑๕,๐๒๘,๗๒๔ บาท) 

๕.๒) การสรุปผลการวิเคราะห์ข่าว 

 จากผลการวิเคราะหแขาว “สื่อนอกจัดอันดับ ๕ นักเตะไทยคาตัวแพง” พบวา ชองรายการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลที่มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  มาประกอบการ
นําเสนอขาวดังกลาว มีดังนี้  

 ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) พบวา มีชองที่รายงานขาวนี้ ๑ ชอง 
ไดแก ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี)  
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 ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู
ขาวสารและสาระ ประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเภทบริการ
สาธารณะพบวา ไมมีชองที่รายงานขาวนี้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการนําเสนอขาว สามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะหแไดดังนี้ 

๕.๒.๑) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์ 
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะหแประเด็นขาว “สื่อนอกจัดอันดับ ๕ นักเตะไทยคาตัวแพง” 

พบวา ชองรายการมีการนําขอมูลจากเพจ Facebook ของ FOX SPORTS Asia ซึ่งมีการนําเสนอขอมูลผาน
ภาพนิ่งมาประกอบการรายงานขาว ซึ่งรูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ยังไมมี 
ความหลากหลาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕.๑๓๖ ภาพการนําเสนอจากเพจ Facebook ของ FOX SPORTS Asia รายการ เรื่องรอบ

ขอบสนาม ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) 

   ๕.๒.๒) ความสอดคล้องของการจัดประเภทรายการและการจัดท าผังรายการ  

   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)   
มานําเสนอกับผังรายการและรูปแบบรายการ พบวา ขอมูลที่นํามาใชนั้นมีความสอดคลองกับรูปแบบของ
รายการวิเคราะหแขาวและประเภทขาวที่นําเสนอ เป็นขอมูลที่มีความสอดคลองกับผังรายการของประเภท
ขาวสาร โดยมีการนําเสนอในสัดสวนที่เหมาะสมกับ มีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการเลาขาว และนําเสนอใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม 

   ๕.๒.๓) เนื้อหาข่าวและคุณค่าของความเป็นข่าว   

 ในประเด็นเนื้อหาขาวและคุณคาความเป็นขาวนั้น ผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการมีการนําเสนอ
ขอมูลที่เป็นขอเท็จจริง โดยมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ทําใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และ
เที่ยงตรง มีการนําเสนอมีการคํานึงถึงทุกเพศทุกวัยโดยมีการเลือกภาพความคิดเห็นที่มีการใชภาษาที่เหมาะสม 
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อีกทั้งสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน ทําใหมีความถูกตองและแมยํา โดยผูดําเนิน
รายการมีการนําเสนอมีความเป็นกลาง ไมมีอคติ อีกทั้งยังมีการวิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาใน  
สื่อโซเชี่ยล ในประเด็นสําคัญ มีการควบคุมเนื้อหาขาวไดดีเหมาะสมไมสั้นและไมยาวจนเกินไป ภาษาที่ใชสวน
ใหญไมเป็นทางการมากนักทําใหเขาใจไดงาย การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคมซึ่งจะชวยใหผูชมมี  
ความเขาใจในเหตุการณแมากขึ้น 

   ๕.๒.๔) ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ทางด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา  

จากผลการวิเคราะหแพบวา ชองรายการสวนใหญที่มีการนําเสนอขาวนี้ มีการควบคุมเนื้อหา
โดยการไมนําเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงในการรับชม และไมมีการนําเสนอที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ไมปรากฏประเด็น 
การกระทําผิดที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว 
 
 

ผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมที่ ๒ การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

   

  ภายใตกิจกรรมนี้ คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละ
พ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุและวิเคราะหแผลกระทบทั้ง  
เชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

  ซึ่งการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักวิชาการดาน
การสื่อสารมวลชน  เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนที่  ตัวแทนจากองคแกรไมแสวงหากําไรที่เกี่ยวของกับ 
สื่อโทรทัศนแ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๐ คน ในแตละภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๔๐ คน  
จาก ๖ ภูมิภาค จําแนกตามภูมิศาสตรแ และ ๑ จังหวัด ประกอบดวย ๑) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)  
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยแ) ๓)  ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๔) ภาคใต (จังหวัด   
สุราษฎรแธานี) และ ๕) ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ๖) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) และ 
๗) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชแบบสนทนากลุม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบบ
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สนทนากลุมไดผานการทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ๓ ทาน เป็น 
ผูตรวจสอบ หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหแความสอดคลองโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Congruence) 
โดยขอคําถามทุกขอมีคาความสอดคลองอยูระหวาง ๐.๖๗ – ๑.๐๐ ซึ่งหมายความวาขอคําถามทุกขอสามารถ
วัดไดตรงตามประเด็นท่ีตองการศึกษา  

  สําหรับการวิเคราะหแขอมูลนั้น คณะที่ปรึกษา ดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหแ
เนื้อหา (Content analysis) และนําขอมูลตางๆมาตีความสรางขอสรุป แบบอุปนัย (Induction) จากการ 
จัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยสามารถจําแนกผลการศึกษาได ๕ ประเด็นดังตอไปนี้ 

 

๑. รูปแบบของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

  จากการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล พบวา ในปัจจุบันมีการนําเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการรายงาน
ขาวทุกประเภท ทั้งรายการขาว รายการเลาขาว รายการวิเคราะหแขาว และรายการสนทนาปัญหาเหตุการณแ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายการเลาขาว และรายการวิเคราะหแขาว โดยที่เนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ยังปรากฎอยูในทุกประเภทขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นขาวที่เป็นกําลังเป็นที่สนใจของสังคมจะ
มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการรายงานขาว ซึ่งการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวมักจะปรากฎในประเภทขาวบันเทิง ซึ่งถือวาเป็นขาวที่ไดรับความสนใจจาก
สังคมสูง ดังบทสนทนากลุมที่วา 

   “… แต่เดิมเนี่ยมีการใช้ข่าวจาก Social Media มันจะเป็นลักษณะที่เป็นข่าว ข่าวบันเทิงก่อน
เลยเรื่องแรกที่เราจะเห็นกันเยอะๆ” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 ทั้งนี้เมื่อสังคมออนไลนแเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในสังคมมากขึ้น การเขาถึงขาวสาร
จากสังคมออนไลนแจึงเป็นไปไดอยางรวดเร็ว สถานีโทรทัศนแตางๆ จึงใหความสนใจกับขอมูลที่ปรากฏอยูใน 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ฉะนั้นจึงสงผลใหมีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาว
กับประเภทขาวทุกประเภท ไมวาจะเป็นขาวหนัก ทั้งขาวการเมืองและขาวเศรษฐกิจ และขาวเบา ไดแก ขาว
อุบัติเหตุ ขาวสังคม ขาวอาชญกรรม ขาวบันเทิง และขาวกีฬา ดังบทสนทนากลุมที่วา 

  “… ประเด็นก็คือความจริงเนี่ยทุกข่าวสามารถออก เป็นที่น่าสนใจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข่าวสังคม 
การเมือง บันเทิงหรือข่าวชาวบ้านต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ มีลักษณะ Real Time” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 
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 “… สื่อต้องปรับให้ทันความอยากรู้ของคน ต้องเร็ว ไม่ง้ันไม่ทัน” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีทั้งลักษณะที่เป็นขอความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ  
ซึ่งขอมูลดังกลาวสวนใหญเป็นขอมูลจากผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวโดยตรง หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ
ประเด็นขาว แตอยางไรก็ตามยังมีการนําขอมูลสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของสังคมสวนใหญ
มาใชในการประกอบการรายงานขาว ทั้งนี้แหลงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการนํามาใชในรายการ
ขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวามีการนําขอมูลจากทุกแหลงของโซเชียลมีเดียมาใช
ประกอบการรายงานขาว ทั้ง Facebook Twitter Instagram Youtube หรือแมแต Blog ตางๆ เชน 
Pantip.com เป็นตน โดยเฉพาะ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลนแที่มักจะถูกดึงขอมูลมาใชในประกอบ 
การรายงานขาว ทั้งนี้เนื่องจาก  Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลนแที่มีทั้งในนามของบุคคลและองคแกร ซึ่งใน
บางกรณีมีการโพสตแขอมูล และสถานีโทรทัศนแนําขอมูลสวนนั้นมาประกอบการรายงานขาว แตในขณะที่ 
บางรายการหรือสถานีโทรทัศนแนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการแชรแขอมูลจํานวนมาก 
มารายงานขาว โดยที่ไมทราบถึงตัวตนหรือแหลงที่มาของ Facebook นั้นๆ ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…Social จะมี ๒ ประเภท Social ที่ขึ้นสื่อในนามของบุคคลและในนามขององค์กรต้องแยกให้
ออก ทีนี้ เราจะเชื่อใจอันไหนได้ก็ต้องดูของเรื่ององค์กรก่อน เพราะองค์กรสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ช่องไหน
ก็แล้วแต่ต้องตามโซเชียลหมดตอนนี้เป็น Facebook และ YouTube” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

 “…เดี๋ยวนี้ความคิดเห็นของคนใน Facebook กระทู้ใน Pantip.com ก็หยิบมารายงานข่าวหมด” 
(สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี) 

 นอกจาก Facebook แลว รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ก็จะมีลักษณะที่แตกตาง
กันออกไป เชน Twitter มีลักษณะเป็นแหลงขอมูลสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่คอนขางรวดเร็ว  
แตขาดความนาเชื่อถือ ใชสําหรับการพิจารณาความนิยมของขาวนั้นๆ หรือ  YouTube จะเป็นขอมูลใน
ลักษณะของคลิปวีดีโอ อาจจะเป็นการบันทึกภาพเหตุการณแ หรือกลองวงจรปิด เป็นตน  

 “…แหล่งข่าวที่ Mass มากที่สุดก็ Facebook ถ้าเร็วที่สุดก็ Twitter แต่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด ” (สนทนา
กลุ่ม ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี) 

 กลาวไดวา รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) สามารถจําแนกลักษณะขอมูลได 
อยางกวางๆ โดยในปัจจุบันทุกสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลมีการนําขอมูลจากแหลงสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ตางๆ มารายงานในทุกประเภทขาว เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ถือเป็น
แหลงขอมูลใหม รวดเร็ว และหลากหลาย แตอยางไรก็ตามสถานีโทรทัศนแตางๆ ควรตรวจสอบขอเท็จจริงและ
แหลงที่มาที่ชัดเจน กอนที่จะนําขอมูลดังกลาวมารายงานตอสาธารณะชน 
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๒. ปัญหาของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล 

 จากการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล พบวา ปัญหาของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล สามารถจําแนกได ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ปัญหาคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาว 

 การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวตางๆ มักปรากฏอยูใน 
ทุกประเภทขาว ทั้งขาวเศรษฐกิจหรือขาวการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในขาวสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถ
เขาถึงและเขาใจไดงาย โดยเฉพาะในรายการขาวประเภทเลาขาวที่มีการใชภาษากึ่งทางการที่เขาใจไดงาย  
อีกทั้งบุคลิกของผูประกาศขาว ทําใหการรายงานขาวนาสนใจมากขึ้น ซึ่งในขาวประเภทสังคมสามารถเรียก  
อีกชื่อหนึ่งวา ขาวชาวบาน เป็นเรื่องราว หรือเหตุการณแที่เกิดกับประชาชนสวนหนึ่งในสังคม ทั้งนี้ใน 
บางรายการมักจะมีการนําเสนอขาวประเภทนี้โดยนําขอมูลสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการโพสตแและ
แชรแกันจํานวนมาก เชน ขาวทะเลาะกันบนทองถนน ขาวหวยใตดิน ขาวขอหวย เป็นตน ซึ่งขาวลักษณะ
ดังกลาวนอกจากจะตรวจสอบแหลงที่มาที่ชัดเจนยากแลว ยังเป็นขาวที่ไมไดกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมใน
ภาพรวม และบางขาวยังกอใหเกิดความงมงาย ความเชื่อที่ผิด และสอไปยังการกระทําที่ผิดกฎหมาย นอกจาก
ประเภทขาวสังคม ยังปรากฎขาวที่ไมมีคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ 
ไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมในภาพรวม กับประเภทขาวอ่ืนๆ เชน ขาวบันเทิง หรือ ขาวอาชญากรรม  
เป็นตน ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…ข่าวชาวบ้าน ชาวบ้านทะเลาะกัน ข่าวอุบัติเหตุรถคว่ําคนทะเลาะกันบนท้องถนนอะไรแบบนี้ 
ข่าวงู ๒ หัว ข่าวขอหวย ก็รู้สึกว่าข่าวที่นําเสนอกันทุกวันนี้มันรู้สึกว่าคุณภาพข่าวมันแคบ ฉาบฉวย มันแค่แบบ
ว่าเล่ามาแล้วมาเล่าต่อให้กันฟัง โดยไม่มีการวิเคราะห์” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

 “…ข่าวที่บอกเลข บอกหวยไม่ควรเอามานําเสนอมากที่สุด สร้างความงมงสย” (สนทนากลุ่ม ณ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่) 

 นอกจากนี้ยังมีการนําเอาขอมูลสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็นความคิดเห็นที่มีการโพสตแ
หรือแชรแขอมูลมาประกอบการรายงานขาว ซึ่งสะทอนวานอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคม ยังเป็นการ
สรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคม อีกดวย 

 ๒.๒ ปัญหาการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
รายการขาว 
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 เนื่องดวยสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเสมือนแหลงขอมูลขนาดใหญที่ประกอบดวย
ขาวสารตางๆ จํานวนมาก ทั้งที่เป็นประโยชนแ และกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งที่เป็นขาวจริง และเป็นขาว
ปลอม (Fake New) ทั้งท่ีสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได และไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได ฉะนั้นการใช
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
การคัดกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการ
รายการขาว เพ่ือปูองกันการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมเป็นจริง และกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมได  
แตอยางไรก็ตามในปัจจุบันบางสถานีโทรทัศนแกลับไมไดมีการคัดกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เนนความรวดเร็วเพ่ือใหสนองความตองการของสังคมมากจนเกินไป 
ทําใหเกิดการรายงานขาวที่ผิดพลาดได ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…เพราะว่าปัจจุบันมันมีทั้งข่าวปลอมหรือแม้กระท่ังสื่อกระแสหลักนําเสนอข่าวที่เกิดความผิดพลาด 
บางครั้งแม้กระทั่งสํานักข่าวอิสระเอง ก็คือบางครั้งถ้าเรารีบแชร์เกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อได้ เพราะว่า
ข้อมูลเกิดความผิดพลาด” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์) 

 “…เพราะว่าปัจจุบันมันมีทั้งข่าวปลอมหรือแม้กระท่ังสื่อกระแสหลักนําเสนอข่าวที่เกิดความผิดพลาด 
บางครั้งแม้กระทั่งสํานักข่าวอิสระเอง ก็คือบางครั้งถ้าเรารีบแชร์เกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อได้ เพราะว่า
ข้อมูลเกิดความผิดพลาด” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์) 

 “…Fake new มีเยอะ ต้องดูดีๆ ก่อนแชร์” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี) 

 นอกจากนี้บางสถานีโทรทัศนแไมมีการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล โดยเฉพาะ Line ที่มีการแชรแ
ขอมูลโดยไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขาวได เนื่องจากเป็นลักษณะการสงตอขอมูลมา Twitter ที่มีการ
ปกปิดตัวตนเองเจาของบัญชี ซึ่งถือไดวาเป็นขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาจากแหลงขาวที่ 
ไมนาเชื่อถือ หรือ Facebook ที่ไมสามารถระบุตัวตนของเจาของบัญชีได เป็นตน ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…ข่าวสารทาง Line มีหลายๆคนจะเชื่อคนง่าย เอายกตัวอย่างที่เป็นเคสหลักๆที่เราได้ยินกัน 
มะนาวโซดารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นข่าวปลอมที่หลายๆ คนเชื่อ” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
กรุงเทพมหานคร 

 “…ถ้าเกิดทางด้านข่าวสารที่รวดเร็วนั่นก็เป็น Twitter อันนี้คือข่าวที่ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งก็มี
ผลกระทบต่อมาในเรื่องของการกรองข่าวสารต่างๆ ว่าจริงไม เพราไม่ต้องระบุตัวตน” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

 “…ข้อความใน Line แชร์ในกลุ่มแทบจะหาต้นตอหรือที่มาไม่ได้เลย” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่) 
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 อยางไรก็ตาม เมื่อมีการรายงานขาวจากขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และพบวา
ขอมูลดังกลาวไมเป็นความจริง หรือมีการรายงานขาวที่ผิดพลาด พบวามีเพียงบางรายการเทานั้นที่มี 
การรายงานขาวแกไขขอมูลใหถูกตอง ในขณะที่บางรายการกลับไมสนใจในประเด็นนี้ สงผลใหขอมูลเท็จหรือ
ขาวปลอมยังปรากฎอยูในสังคม และเป็นการกระทําท่ีไมมีความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากการนําขอมูลเท็จ
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มารายงาน เปรียบเสมือนการยืนยันวาขอมูลนั้นเป็นขอมูลที่เป็นจริง  
ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…อันนี้ก็ถ้าสื่อรู้ทันในข้อมูลที่ได้ก็สามารถท่ีจะลบข้อมูลไว้ก่อนได้ใช่ไหม แต่ว่าบางสื่อถูกแชร์ไปแล้ว
ก็ไม่มีการกลับมาแก้ ก็อย่างเช่นข่าวล่าสุดเป็นข่าวหมัดแมวที่กัดคน ตอนแรกก็มีการแชร์ต่อกัน” (สนทนากลุ่ม 
ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์) 

 จากขางตนสามารถสะทอนปัญหาของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาว
ของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลวามีทั้ งประเด็นของคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชในรายการขาว และปัญหาการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชในรายการขาว ซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือของสถานีโทรทัศนแและสรางผลกระทบตอ
สังคมในวงกวาง 

 

๓. ปัจจัยของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล 

 จากการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล พบวา การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวมีปัจจัยหลักที่สําคัญ ไดแก  
ความรวดเร็วในการรายงานขาว ดวยปัจจุบันการเขาถึงขาวสารเป็นไปไดอยางงายดาย สะดวก และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแและสํานักขาวตางๆ จึงใหความสําคัญกับปัจจัยดังกลาวในการนําเสนอขอมูล
และเกาะติดสถานการณแ ใหทันตอความตองการรับรูขาวสารของประชาชน เนื่องจากกระแสของสังคมที่
ประเด็นขาวถูกไดรับความสนใจอยางรวดเร็วและหมดความสนใจอยางรวดเร็วเชนกัน อีกทั้งยังเป็น  
การประหยัดเวลาคาใชจายในการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลของสถานีโทรทัศนแ ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…เราจะเห็นว่าจะมีผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่เยอะมาก เราดูแล้วเราก็เกิดความน่าเชื่อถือ แต่ ณ ปัจจุบัน 
การทําข่าวของเขาหยิบจากเฟสบุค จากเพจ มาอ่าน มารายงานข่าว” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี) 
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 “…มันใช้เวลาสั้นที่ทําให้คนทั่วไปได้ฟังข่าว ก็การที่โทรทัศน์เอามาออก มันต้องแข่งกับเวลา  
ถ้าเราออกช้ากว่าช่องอ่ืน พวกคุณก็จะไปดูช่องนั้น เรตติ้งช่องเราก็จะตก มันทําให้มีเวลาสั้นในการหาข่าวที่
แท้จริง วิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นจริงหรือเปล่า” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่) 

 อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญของการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาว คือ พฤติกรรมของ
ผูบริโภคและกระแสนิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหการนําขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
มาประกอบการรายงานขาวจะเป็นสิ่งสําคัญที่ดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ และภายใตการแขงขันของ
ยุคทีวีดิจิตอล ทําใหมีการแขงขันประเภทรายการขาวสารมากยิ่งขึ้น การดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการก็
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทุกสถานีโทรทัศนแตระหนักถึง เนื่องจากความนิยมของรายการ สงผลตอรายได และการอยู
รอดของสถานีโทรทัศนแดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…เรตติ้งมันตกหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของ Consumer behavior ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นี่ก็เป็นประเด็นนึง” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

 “…สิ่งหนึ่งในฐานะที่ดูทั้งรายการดูเรตติ้งดูอะไร ข่าวยิ่งมัน ชาวบ้านมาก เรื่องคนอ่ืนเรื่องผัวเมีย 
ทะเลาะกัน เรื่องฆ่าตาย เรื่อง ทําไมมันได้รับการตอบรับ โดยยกตัวอย่าง Facebook comment เนี่ย มันสูง
มากเลยนะ อันนี้ทําไมมันได้รับการตอบรับ จากคอมเม้นหรือการกดไลค์กดแชร์สูง”(สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 ความรวดเร็วในการรายงานขาว และพฤติกรรมของผูบริโภคและกระแสนิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําขอมูลทางสื่อโซเชียสมาใชประกอบการรายงายขาว เนื่องจากมีความสะดวก 
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 

๔. ผลกระทบของการน าสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

 จากการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล สามารถจําแนกเป็นผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ ไดดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ผลกระทบเชิงบวก 

 ผลกระทบเชิงบวกจากการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของ
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลประเด็นหลักๆ พบวา ผูชมรายการสามารถเขาถึงขาวสารไดงายขึ้น 
ไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ อีกทั้งยังพบวาขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย ประกอบดวยขอมูลประเภทตางๆ ทั้งการเมื อง สังคม บันเทิง หรือ
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เศรษฐกิจ เป็นตน และเมื่อทางสถานีโทรทัศนแขอมูลตางๆ มาใชประกอบการรายงานขาวทําใหผูรับชมรายการ
ไดรับขอมูลที่หลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่มีมุมมองที่แตกตางกัน ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…การใช้สื่อโซเชียลมีเดียมันก็ทําให้ Content มันหลากหลายขึ้นจริงนะ ประเด็นสําคัญคือช่องนั้น
ออกแบบดีหรือเปล่า” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 ทั้งนี้ยังพบวาผลกระทบเชิงบวกจากการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในการรายงาน
ขาว คือ เป็นการกระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว เนื่องจาก 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นแหลงรวบรวมประเด็นปัญหาในสังคม ซึ่งการนําประกอบการรายงาน
ขาวจะเป็นการผลักดันประเด็นนั้นๆ ไปสูการแกไขปัญหา เปรียบเสมือนเป็นชองทางการสงผานขอมูลใน 
เชิงสรางสรรคแหรือขอมูลที่กอใหเกิดประโยชนแหรือชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ  
ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…Social Media เป็นศูนย์รวมพลังของคนที่มีความคิดแล้วก็แนวคิด แล้วก็ช่วยไปผลักดันประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งที่ต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย ข้อที่ ๒ ก็จะเป็น มุมมองที่ประหลาดนิดนึงนะคะ 
คิดว่าSocial Media ทําให้คนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น จากการที่เรียนรู้สิ่งที่หลอกบ้างจริงบ้าง ทําให้เรารู้สึก
ว่าเราบินได้อย่างเข้มแข็งในสังคม”(สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 ๔.๒ ผลกระทบในเชิงลบ 

 ผลกระทบเชิงลบจากการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของ
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลประเด็นหลักๆ พบวา ขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
 มีจํานวนมาก ทั้งขาวจริงและขาวปลอม และเมื่อสถานีโทรทัศนแขาดการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาว ทําใหมีการเผยแพรขอมูลที่ไมเป็นความจริงหรือขอมูลที่
ผิดพลาด อีกท้ังผูประกาศขาวมีการแสดงความคิดเห็น สงผลใหประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชม
ขาวสาร กลาวคือ ประชาชนหรือผูรับชมรายการจะคอนขางใหความเชื่อมั่นวาการรายงานขาวนั้นเป็น 
ความจริง ซึ่งบางประเด็นขาวสรางความแตกแยก หรือไมกอประโยชนแตอสังคม ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…รายการช่องทั่วไป ตาสีตาสาเชื่อแทบจะทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง ไม่ว่าจะมาทาง Line อะไรต่างๆ 
ที่ส่งมา หรืออะไรที่ดู”(สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

 “…ลักษณะการนําเสนอค่ะ มันดูจะแบบเหมือนเป็นการที่เรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายกว่า เพียงแต่ว่า
มันดูใช้คําพูดมากเกินไปจนบางทีรู้สึกไม่น่าเชื่อถือ มีการแสดงความคิดเห็นใส่ลงไปมากเกินไปนะคะ”(สนทนา
กลุ่ม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 นอกจากนี้ผลกระทบเชิงลบจากการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของ
สถานีโทรทัศนแอีกประเด็นที่สําคัญ พบวา คือประเด็นดานจริยธรรมสื่อมวลชน อยางที่ไดกลาวไปในขางตนวา 
การใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาว มีปัญหาในการคัดกรองความถูกตอง
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ของขอมูล ซึ่งถือวาเป็นการละเลยหนาที่ของผูที่อยูในวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้ผลกระทบเชิงลบยังเป็น
ประเด็นของการนําขอมูล โดยเฉพาะภาพหรือคลิปวีดีโอมาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มารายงาน
ขาว แตขาดการคํานึงถึงสิทธิตางๆ ของผูที่เกี่ยวของกับขาว เชน ไมมีการเซ็นเซอรแหนาผูที่เกี่ยวของกับขาว  
ทําใหละเมิดสิทธิตางๆ เชน สิทธิเด็ก สิทธิของผูปุวย หรือสิทธิของผูตองสงสัย เป็นตน อีกทั้งการนําขอความ 
ภาพ หรือคลิปวีดีโอมาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการรายงานขาวนั้น  
บางสถานีโทรทัศนแหรือสํานักขาวไมไดมีการขออนุญาตจากเจาของภาพ หรือคลิปวีดีโอโดยตรง ซึ่งเป็น
กอใหเกิดผลกระทบดานลิขสิทธิ์ ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…ครอบในประเด็นของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไหม ยกตัวอย่างเช่น คุณจําได้ไหมในบางทีเนี่ย
พยายามจะเบลอภาพ ว่ามีการคาดตา หมายถึงว่ามีการฆ่าปาดคอ ไอ้ตัวศพนี่เบลอ แต่เบลอแบบเห็นเห็น  
แต่ละรอบศพเนี่ยเลือดสดๆเห็นเลย” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 “…สื่อทุกวันนี้ทํางานฉาบฉวย คือเล่นมักง่ายด้วยกันเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้แล้วมีปัญหา
ค่อนข้างเยอะมันมีปัญหาข้อผิดพลาดทางจริยธรรมคือเรื่องของลิขสิทธิ์ มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
อย่างภาพหรือเสียงบางอย่างนะครับผมดึงเข้ามาโดยที่ไม่ขอเขาก็มีให้เครดิตเฉยๆ” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

  “…ผลกระทบทางลบที่เราเห็นชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของการละเมิดสิทธิ สิทธิเด็ก สิทธิของ
ผู้ป่วย สิทธิของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย อย่างเรื่องของการเบลอภาพที่เราบอกไป ทุกวันนี้มาตรฐานมันเนี่ย จริงแล้วเรา
ไม่มี กบว แล้ว มันใช้มาตรฐานของตัวเองฉะนั้นแล้วมาตรฐานของแต่ละมาตรฐานไม่เหมือนกัน” (สนทนากลุ่ม 
ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 ผลกระทบที่เกิดจากการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล มีทั้งผลกระทบเชิงบวก ไดแก ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารไดงายขึ้ น รวดเร็ว 
และทันตอสถานการณแ และการกระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ ไดแก ขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีจํานวนมาก 
ทั้งขาวจริงและขาวปลอม และเมื่อสถานีโทรทัศนแขาดการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชในรายการขาว ซึ่งสะทอนถึงปัญหาประเด็นดานจริยธรรมสื่อมวลชนอีกดวย 

 

๕. หลักเกณฑ์ในการหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และแนวทางปฎิบัติในการก ากับดูแล
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

 จากการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมิน
รายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล พบวา ในปัจจุบันไมมีเกณฑแหรือหนวยงานที่สะทอนการทํางานของสื่อมวลชนดวยกันเอง 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๓ 

 

 

โดยเฉพาะดานเทคนิคและจริยธรรมสื่อมวลชน ทําใหยังขาดการคัดครองขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง ใน
การพิจารณาขอมูลตางๆ ทั้งนี้เองทุกสถานีโทรทัศนแและสํานักขาว ทั้งสํานักขาวหลัก และสํานักขาวยอยควรมี
มาตรฐานในการคัดกรองขาวในเบื้องตนกอนที่จะมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
การประกอบการรายงานขาว อีกทั้งควรสงเสริมใหประชาชนบริโภคขาวอยางมีวิจารณญาน พรอมทั้งหา
ชองทางในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังบทสนทนา
กลุมท่ีวา 

 “…ในฐานะประชาชน ผมอยากได้ช่องทางการร้องเรียนได้บ้างไหม คือนอกจากส่องสื่ออะไรอย่างเงี้ย
คือประชาชนได้ยินอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้มี หน่วยงานไหนไหม ที่เราสามารถร้องเรียนได้ว่ามันไม่
เหมาะสม นอกจากต้องมาสร้างกระแสกันเองใน Social Media ว่า ช่องนั้นออกเขาไม่เหมาะสม ช่องนี้ไม่ได้” 
(สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

  “…พบมันมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน มันอาจจะส่งผลในเชิงลบ แต่มันก็ควรมีการคัดกรองข่าวมา
ก่อน อันไหนมันมากไปก็ร้องเรียนได้” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 สําหรับแนวทางปฎิบัติในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาว
ของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวา ควรมีองคแกรที่ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบขอเท็จจริงของ
ขาว โดยที่ทาง กสทช. ทําหนาที่กํากับดูแลองคแกรดังกลาวอีกขั้น หรือจะเป็นในลักษณะการกํากับดูแลรวมกัน
ทั้งกับองคแกรดานสื่อมวลชน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ทั้งแนวทางการปฎิบัติของสถานีโทรทัศนแ
และบทลงโทษที่ชัดเจน นอกจากนี้ทาง กสทช. ควรเป็นศูนยแกลางบริหารจัดการขอมูล พรอมทั้งสงเสริม
ผลักดัน และใหความรูในเรื่องการเทาทันสื่อในทุกชวงวัย ดังบทสนทนากลุมที่วา 

 “…ทางที่กสทช. ควรจะต้องตั้งกติกา หรือกฎเกณฑ์ ว่าการคัดกรองข่าวควรจะต้องคัดกรองข่าวที่
เป็นประโยชน์ต่อคน ตามทฤษฎีสื่อข่าวเนี่ยคือ ต้องทําหน้าที่เป็น Gate keeper คัดกรองข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่) 

 “…ผมมองว่าทางกสทช หรือ รัฐบาล หรืออะไรก็แล้วแต่ยังมีข้อกฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่ควบคุม
การใช้งานตรงนี้ยังน้อยอยู่มาก คือต้องสามารถที่จะควบคุมเขาแล้วก็คัดกรองเขา หรือมีกระบวนการลงโทษ
หรืออะไรก็ได้ ที่ทํามันชัดเจน เพราะทุกวันนี้ผมมองว่ามันยังคลุมเครือ” (สนทนากลุ่ม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 จากขางตนกลาวไดวาหลักเกณฑแในการหาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ควรมีการ
มาตรฐานในการคัดกรองขาวในเบื้องตนกอนที่จะมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
การประกอบการรายงานขาว และควรสงเสริมใหประชาชนบริโภคขาวอยางมีวิจารณญาน ทั้งนี้ควรมีองคแกรที่
ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบขอเท็จจริงของขาว โดยที่ทาง กสทช. ทําหนาที่การกํากับดูแลรวมกันทั้งกับองคแกร
ดานสื่อมวลชน ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
รายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๔ 

 

 

 ทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ในแตละพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ทั้ง ๗ พ้ืนที่ ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ กรุงเทพมหานคร 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว มีการนําเสนอขอมูลโซเชียลมีเดีย ในขาวหลายประเภท ทั้งขาวสังคม ขาว

การเมือง ขาวบันเทิง หรือขาวกีฬา  
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

โดยสวนใหญนํามาจาก Facebook ในขณะที่ Twitter  จะเนนขาวสารที่
รวดเร็ว และสําหรับ YouTube Line และสื่อออนไลนแอ่ืนๆ มีการนําเอา
ขอมูลมานําเสนอ 

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. ขาวที่นําเสนอไมมีคุณภาพของขาวหรือไมมีประโยชนแของสาระ 
๒. ความไมนาเชื่อถือของแหลงขาว 
๓. การขาดการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล 

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว 
๒. กระแสนิยมของสังคมและความนิยมของรายการ 

ผลกระทบทางบวก ความรวดเร็วและความแปลกใหมของขาวสาร 

ผลกระทบทางลบ ๑. การใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร 
๒. การลดลงจํานวนของนักขาวที่ใชคัดกรองขาวสาร เนื่องจากมีการใช

ขอมูลจากสื่อโซเซียลแทนการออกพ้ืนที่ขาว 
๓. ความก่ํากึ่งของจริยธรรมของสื่อมวลชน มีการทํางานที่ละเลยตอการ

ตรวจสอบขอมูลที่นํามาจากสื่อโซเซียล 
๔. ดานลิขสิทธิ์ของภาพ/วีดีโอจากสื่อโซเซียล ที่นํามาใชโดยไมขออนุญาต 

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

ปัจจุบันยังไมมีเกณฑแหรือหนวยงานที่สะทอนสื่อดวยกันเอง โดยเฉพาะดาน
เทคนิคและจริยธรรม กสทช.ควรสงเสริมใหรูเทาทันสื่อ มีการรณรงคแเรื่อง 
Fake new หรือ Cyberbullying  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๕ 

 

 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
แนวทางการกํากับดูแล กสทช. ควรมีการรวมกํากับดูแลรวมกับองคแกรวิชาชีพ/หนวยงานอ่ืนๆ  ใน

การกํากับดูแลรวมกัน เนื่องจากการกํากับดูแลสื่อดวยกันเองยังไมประสบ
ความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๖ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดนครศรีอยุธยา 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว ขาวที่อยูในกระแสสังคม เชน ขาวสังคม และขาวบันเทิง  และยังพบขาว

ประเภทอาชญากรรมและอุบัติเหตุ  
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

มีการใชขอมูลจาก Facebook เป็นสวนใหญ  

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ขาดการคัดกรองและ
ตรวจสอบความถูกตองกอนนํามารายงานขาว 

๒. การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาจากแหลงขาวที่ไม
นาเชื่อถือ เชน Twitter ที่มีการปกปิดตัวตนเองเจาของบัญชี 

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว 
๒. กระแสนิยมของสังคมและ Rating   
๓. ความมีชื่อเสียงของแหลงขาว เชน Youtuber 

ผลกระทบทางบวก ๑. ความรวดเร็วและความหลากหลายขาวสาร  
๒. การเขาถึงขาวสารไดงายยิ่งขึ้น 
๓. สื่อโซเชียลสามารถใชเป็นชองทางในรองเรียนปัญหาตางๆ 

ผลกระทบทางลบ ๑. ขอมูลจากสื่อโซเชียลบางประเภทไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคม เชน 
ขาวขอหวย หรือขาวทะเลาะวิวาท เป็นตน 

๒. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร 
เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

สํานักขาวควรมีมาตรฐานในการคัดกรองขาวในเบื้องตน และสงเสริมให
ประชาชนบริโภคขาวอยางมีวิจารณญาน 

แนวทางการกํากับดูแล องคแกรเก่ียวกับสื่อควรเป็นผูตรวจสอบขอมูลขาว ในขณที่ กสทช. ควรทํา
หนาที่กํากับองคแกรดังกลาว 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๘ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว มีการนําเสนอหลายประเภท แตเนนที่ขาวบันเทิง และขาวสังคมที่ไดรับ

ความสนใจ 
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

มีการนําขอมูลมาจาก Facebook Instagram You tube และ Twitter  

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. ไมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแหลงขาว 
๒. มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากขาว  
๓. มีการนําเอาความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียมารายงานขาว ซึ่งไมกอใหเกิด

ประโยชนแตอสังคมในภาพรวม 
๔. ขอมูลมีจํานวนมาก ทําใหเกิดขาวปลอม (Fake New๗ 

ปัจจัยในการนําขอมูลสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว 
๒. ความนิยมของรายการ รายได และการแขงขันของยุคทีวีดิจิตอล 

ผลกระทบทางบวก ๑. การสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นแหลงรวบรวมและผลักดัน
ประเด็นตางๆในสังคม รวมถึงแกไขปัญหา 

๒. การเขาถึงขาวสารไดงายขึ้น 
๓. ความรวดเร็วในการรับขาวสาร 

ผลกระทบทางลบ ๑. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร  
๒. ไมมีการแกไขขาวที่มีรายการนําขอมูลที่ผิดพลาดจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) มานําเสนอ 
๓. การนําเสนอแบบ Real time เชน Live ตางๆ ทําใหขาดการเซ็นเซอรแ

ขอมูลที่ไมเหมาะสม 
๔. การละเมิดสิทธิตางๆ เชน สิทธิเด็ก สิทธิของผูที่ตกเป็นขาว เป็นตน 
๕. ขอมูลจากสื่อโซเชียลบางประเภทไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคม  

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

ยังขาดกฎหมายหรือหลักเกณฑแในการพิจารณาขอมูลตางๆ 

แนวทางการกํากับดูแล กสทช.ควรออกมาตรการในการควบคุมอยางชัดเจน 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๐ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว ขาวทุกประภท ทั้งขาวสังคม ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง ขาว

บันเทิง หรือขาวกีฬา 
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในภาพรวม โดยเนนที่การแชรแ ไลคแ 
และ Live สด 

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. การขาดความนาเชื่อถือ แมแตสื่อหลัก การทําขาวไมมีการลงพื้นที่ทํา
ขาว แตเป็นการเอาประเด็น ภาพ จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๒. ในกรณีรายงานขาวผิดพลาด บางสถานีไมมีการแกไข หรือขอโทษ 
๓. ประเด็นที่อยูในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)อาจจะไมใชความจริง

ในทุกแงมุม เมื่อมีการนําเอามารายงานขาว ทําใหสังคมเกิดความเชื่อที่
ผิดไป 

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความนิยมของรายการ และรายไดของสถานี 
๒. ความรวดเร็ว ฉับไวในการนําเสนอขาว 

ผลกระทบทางบวก ความรวดเร็วและความหลากหลายขาวสาร  

ผลกระทบทางลบ ๑. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร  
๒. เกิดขาวปลอม (Fake New) 
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อที่มีการกลาวถึงสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
๔. การรายงานขาวที่สรางความแตกแยก หรือไมกอประโยชนแตอสังคม 

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

การตรวจสอบขอมูลสามารถทําใหงายขึ้น โดยการพัฒนา  
Application ในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

แนวทางการกํากับดูแล - 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๒ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว ขาวทุกประภท ทั้งขาวสังคม ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง ขาวบันเทิง 

หรือขาวกีฬา 
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในภาพรวม  

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. การขาดความนาเชื่อถือ แมแตสื่อหลัก การทําขาวไมคอยมีการลงพ้ืนที่ 
แตเป็นการเอาประเด็น ภาพ จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

๒. ในกรณีรายงานขาวผิดพลาด บางสถานีไมมีการแกไข หรือขอโทษ 
๓. ประเด็นที่อยูในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)อาจจะไมใชความจริงใน

ทถกแงมุม เมื่อมีการนําเอามารายงานขาว ทําใหสังคมเกิดความเชื่อท่ีผิด
ไป 

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความนิยมของรายการ และรายไดของสถานี 
๒. ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว 

ผลกระทบทางบวก ความรวดเร็วและความหลากหลายขาวสาร  

ผลกระทบทางลบ ๑. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร  
๒. เกิดขาวปลอม (Fake New) 
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อที่มีการกลาวถึงสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
๔. การรายงานขาวทีส่รางความแตกแยก หรือไมกอประโยชนแตอสังคม 

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

การตรวจสอบขอมูลสามารถทําใหงายขึ้น โดยการพัฒนา  Application ใน
การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

แนวทางการกํากับดูแล - 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๔ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดจันทบุรี 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว ขาวทุกประภท ทั้งขาวสังคม ขาวอาชญากรรม หรือขาวกีฬา  แตเนนที่ขาว

บันเทิง 
ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

ครอบคลุม Facebook You tube และ Twitter  โดยสวนใหญมุงเนนที่ 
Facebook 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. ความไมนาเชื่อถือของแหลงขาว หรือไมสามารถตรวจสอบแหลงขาวได 
๒. มีการนําเอาความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียมารายงานขาว ซึ่งไมกอใหเกิด

ประโยชนแตอสังคมในภาพรวม 
๓. คุณภาพของขาว ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมในภาพรวม  

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

๑. ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว 
๒. ความนิยมของรายการ  รายได และการแขงขันของยุคทีวีดิจิตอล 
๓. ความตองการรับรูขาวสารของประชาชนในสังคม 

ผลกระทบทางบวก การเขาถึงขาวสารไดงายขึ้น และความรวดเร็วในการรับขาวสาร 

ผลกระทบทางลบ ๑. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร  
๒. ไมมีการแกไขขาวที่มีรายการนําขอมูลที่ผิดพลาดจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) มานําเสนอ 
๓. ขอมูลจากสื่อโซเชียลไมกอใหเกิดประโยชนแตอสังคม  

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

- 

แนวทางการกํากับดูแล กสทช. ควรมีการรวมกํากับดูแลรวมกับองคแกรวิชาชีพ/หนวยงานอื่นๆ  ใน
การกํากับดูแลรวมกัน  

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๖ 

 

 

ตารางสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
ประเภทขาว ขาวการเมือง หนังสือพิมพแ ขาวดารา ขาวกีฬา ขาวตางประเทศ ขาวทองถิ่น 

ขาวในพระราชสํานัก ขาวสังคม ขาวอาชญากรรม ขาวเด็กและเยาวชน 
ขาวสารคดี ขาวเหตุการณแประจําวัน ขาวสกู฿ปพิเศษ ขาวการทํางานของ
หนวยงาน ขาวอุบัติเหตุ 

ช องทางสื่ อ โซ เชี ยลมี เ ดี ย 
(Social Media) 

ภาพนิ่ง และคลิบวีดีโอ 

รูปแบบการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

มีการนําเสนอผาน Line Facebook Twitter Pantip Youtube Sanook 
Instragram Wechat Microblog Tpbs วิทยุ โทรทัศนแ 

ปัญหาที่เกิดจากการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๑. ปัญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อตองมีการบัญญัติใหชัดเจน 
๒. สื่อนําเสนอขาวไมรอบดาน และนําเสนอขาวเชิงลบ 
๓. การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมเคารพความแตกตางระหวางเพศ  

ปั จจั ย ในการนํ า ข อมู ลสื่ อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาประกอบการรายงานขาว  

ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว กระแสนิยมของผูบริโภค และความสะดวก
ในการรับรูขาวสาร 

ผลกระทบทางบวก ความรวดเร็วในการรับขาวสาร สงเสริมการมีทักษะทางสังคม และมีชองทาง
ในการติดตอกับสังคม 

ผลกระทบทางลบ ๑. ประชาชนขาดการใชวิจารณญาณในการรับชมขาวสาร  
๒. การขาดการคัดกรอง การตรวจสอบความถูกตอง  
๓. การลอลวง เนื้อหาไมเหมาะสม 

เกณฑแ หรือ หลักการในการ
ตัดสินใจเลือกขอมูล 

การกําหนดการเขาใชงานของสื่อ และเขียนคําจํากัดความไวชัดเจน และให
ความสําคัญกับแหลงขาวที่นาเชื่อถือ  

แนวทางการกํากับดูแล กสทช. ควรเป็นศูนยแกลางบริหารจัดการขอมูล และสงเสริมผลักดัน และให
ความรูในเรื่องการเทาทันสื่อในทุกชวงวัย และขอมูล พรบ.คอมพิวเตอรแ มา
เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ พรอมทั้งสรางหลักสูตรในโรงเรียน และใน
มหาวิทยาลัย 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๖๘ 

 

 

ผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารายการและ 
คุณภาพรายการ  

   

 ภายใตกิจกรรมนี้ คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและ
คุณภาพรายการ เพ่ือวิเคราะหแสาเหตุและความจําเป็นในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทาง
สถานีโทรทัศนแ รวมถึงวิเคราะหแผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในกิจการโทรทัศนแในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใช  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ 

  ซึ่งการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ ซึ่งประกอบดวย 
นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนแ เครือขายตางๆ  ที่
เกี่ยวของ จํานวน ๓๐ คน ซึ่งจากการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญ ไดผลการศึกษาดังนี้  

   ๑. การขออนุญาตการใชภาพ เสียง ขอความ คลิป จากเจาของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) เพ่ือปกปูองการละเมิดสิทธิตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากการรายงานขาวของบางสถานีโทรทัศนแมี  
การนําภาพ หรือคลิปมาจากโซเชียลมีเดียโดนไมมีการอางถึงแหลงที่มา หรือหากมีการอางอิงแตการขออนุญาต
เพ่ือนําลิขสิทธิ์เหลานี้มาใชในการประกอบการายงานขาวจึงเป็นประเด็นที่สําคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึง  
การปกปูองสิทธิของผูอื่นที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ เชน สิทธิเด็ก สิทธิผูปุวย หรือสิทธิของผูตองหา เป็น
ตน ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของกับขาวหลานี้มักจะถูกสถานีโทรทัศนแตาง นําเอาขอมูลสวนบุคคลที่นอกเหนือจาก
ประเด็นขาวทั้งจากแหลงโซเชียลมีเดียและการสัมภาษณแบุคคลใกลชิดมาประกอบการายงานขาวนั้น ซึ่งโดย
สวนใหญถือวาเป็นขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับสาระหลักของขาว และที่สําคัญคือการกระทําดังกลาถือวาเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแทุกสํานักควรพึงระวังและมีมาตรการที่ชัดเจนในการ
ปูองกันการบละเมิดสิทธิในทุกกรณี ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…บางสื่อชอบหยิบยกภาพมาใช้โดยไม่ขอเจ้าของภาพ เจ้าของเรื่อง หรือเอามาโดยม่สนความจริง
เน้นแค่ความเร็ว ” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

 “…เรื่องสิทธินิควรให้ความสําคัญ ภาพคนตาย ภาพเด็กไม่เบลอก็มี บางครั้งสัมภาษณ์เพ่ือนบ้าน 
จริงๆ ไม่มีประโยชน์เลย ” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๒. สถานีโทรทัศนแทุกชองควรมีการกลั่นกรองขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสมกอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการประกอบการายงานขาว โดย  
ไมควรที่จะนําเอาขอมูลทั้งหมดจากโซเชียลมีเดียมานําเสนอโดยไมผานการตรวจสอบความถูกตองและ 
การกลั่นกรองความเหมาะสมของขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกอากาศในชวงเวลาตางๆ เชน ภาพผูเสียชีวิต 
หรือภาพศพ ซึ่งเป็นภาพที่ไมเหมาะสม และไมเป็นประโยชนแตอสังคมในภาพรวม และในปัจจุบันกระบวนการ
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ตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลขาวสารของรายการขาวโดยสวนใหญจะเป็นหนาที่ของกองบรรณาธิการกอนที่
จะนําขอมูลดังกลาวมาออกอากาศ หรือมาใชในการประกอบการรายงานขาว แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการ
แขงขันทีวียุคดิจิทัลสงผลใหกองบรรณาธิการโดยสวนใหญเนนขอมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูรับชม
รายการ เนนใหเกิดกระแสการวิจารณแในสังคม มากกวาการกลั่นกรองหรือวิเคราะหแขาวที่มีประโยชนแตอสังคม
ในภาพรวม ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางๆ ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองและกลั่กรอง  
ความเหมาะสมของขอมูลกอนที่ตะนํามารายงานขาว ทั้งนี้ประเด็นดังกลาวยังสะทอนถึงการตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคมของสถานีโทรทัศนแอีกดวยดังบทสนทนากลุมท่ีวา  

 “…การใช้สื่อโซเชียลมีเดียต้องกรอง ต้องพิจารณาถึงแหล่งที่มา สื่อมวลชนต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่
ควร อะไรต้องทําก่อน อะไรข้ามได้ ไม่ใช่จะข้ามข้ันตอนให้รวดเร็วอย่างเดียว” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๓. การสงเสริมจรรยาบรรณสื่อ ใหเกิดความตระหนักถึงประโยชนแตอสังคมในภาพรวม และ
สงเสริมใหการปฏิบัติจริง ซึ่งประเด็นจริยธรรมสื่อเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยอยางตอเนื่อง 
ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางควรตระหนักถึงการผลักดันในนักขาวและผูสื่อขาวของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสื่ออยางจริงจังดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…จรรยาบรรณสื่อ ถูกนําไปพูดทุกเวทีๆ นี้ก็ต้องพูด เพราะอะไร เพราะมันสําคัญ ถ้ามีถูกคํานึงถึง
โดยสื่อตลิดเวลา มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อประชาชน” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๔. ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสื่อและมีกรอบการดูแลกํากับที่ชัดเจนโดย
ทาง กสทช. เชน การออกอากาศของชองตองไดรับการดําเนินการจาก กสทช. ทั้งนี้กรอบการกํากับดูแลนั้น
คอนขางที่จะขาดความรัดกุม แตละสถานีโทรทัศนแยังมีอิสระในการคัดเลือกหรือออกอากาศขาว ทําใหมี
นักวิชาการออกมาตอตานถึงความไมเหมาะสมของการนําเสนอจอมูลจํานวนมาก กลาวไดวากฎหมายและ
กรอบการกํากับดูแลในปัจจุบันสงเสริมใหเกิดกระบวนการที่เป็นอิสระกับสื่อมากจนเกิน ไป ทั้งนี้ทาง กสทช. 
จะตองมีมาตรการที่เขมงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนนมาตรการเชิงรุกในการปูองกัน มากกวามาตรการเชิงรับ
และแกไขในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยในบางครั้งเป็นเพียงการตักเตือนไมใชการลงโทษ ทําใหยังปรากฎการกระทําผิดซ้ํา 
ซึ่งทางกสทช มีทั้งอํานาจและบทบาทหนาที่ทางกฎหมายอยางชัดเจน มากกวาการผลักดันใหองคแกรวิชาชีพ
ดําเนินการเรื่องนี้เพียงฝุายเดียว เนื่องจากปัญหาในปัจจุบันเกิดจากการกํากับกันเองของสื่อมวลชน ทั้งนี้ควรจะ
มีการดําเนินการรวมกันของหลายภาคสวนทั้งรัฐ สื่อ และประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการรวมดวยชวยกันใน  
การสอดสองดูแลสื่อ ใหเกิดองคแกรการกํากับดูแลรวมกัน ในลักษณะขององคแกรอิสระ ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…ทุกวันนี้สถานีโทรทัศน์ของไทยมีความเป็นอิสระมา จําป็นต้องมีการควบคุมความอิสระที่มาก
จนเกินไป อาจจะมีมาตรการ ข้อกฎหมาย ในการควบคุมและกําหับในอยู่ในร่องในรอย” (ประชุมกลุ่มย่อย
ผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 
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 “…ต้องมีบทลงโทษ ไม่ให้กระทําผิดซ้ํา กสทช.ต้องทํางานเชิงรุกมากกว่าในปัจจุบัน” (ประชุมกลุ่ม
ย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๕. การสงเสริมใหเกิดความรูประชาชนใหสามารถเทา ทันสื่อที่ไมเหมาะสม ใหสามารถ
แยกแยะขาวจริงและขาวปลอม (Fake News) ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…ทุกวันนี้ข่าวปลอมเยอะมาก ประชาชนตามไม่ทัน” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๖. การกําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะคลิปวีดีโอ และการถายทอดสด 
(Live) ที่เป็นที่สนใจของคนในสังคม มากกวาการรายงานขาวจากผูประกาศขาว ซึ่งควรมีมาตรการในการ
กําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดียใหเหมาะสมกับประเด็นขาว กลาวคือ แมวาทาง กสทช. จะไม
สามารถกําหนดใหสื่อตางๆ หามการนําขอมูลที่ไมเหมาะสมจากโซเลียลมาระกอบการรายงานขาวได แตทั้งนี้
ทาง กสทช. สามารถที่จะกําหนดขอบแขตและสัดสวนในการนําขอมูลจากโซเชียลมีเดียมาประกอบการ
รายงานขาวได เพ่ือที่ทางสถานีโทรทัศนแตางๆ จะมีการคัดเลือกและคัดกรองเฉพาะขาวที่เป็นประโยชนแใน
สังคมมารายงานขาว ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…สิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ จากอํานาจในมือ กสทช.ที่มีคือกําหนดสัดส่วนของการนําเสนอข้อมูลที่มา
ขากโซเซียส ระบุมาเลยว่าสัดส่วนเท่าไรถึงเหมาะสม ถ้ามากไปก็เคาะเตือนไปก่อน ถ้าไม่ฟังก็ลงโทษกันไป” 
(ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 

   ๗. ทาง กสทช. ควรมีการจัดใหมีการประชุมกับองคแกรสื่อ เพ่ือสรุปสถานการณแในปัจจุบัน  
ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผละกระทบเชิงลบ ตลอดจนมีการหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง  
ซึ่งเป็นการกระตุนหรือเป็นมาตรการเรงดวนใหองคแกรสื่อและสถานีโทรทัศนแตางๆ ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนในสังคม และเป็นการสะทอนถึงปฏิกิริยาของกสทช. ตอสถานการณแดังกลาว ดังบทสนทนากลุมที่วา  

 “…เน้นการสื่อสารระหว่าง กสทช. กับสื่อ องค์กรสื่อ” (ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ ณ วันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร) 
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ผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมที่ ๔ การรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

   

 ภายใตกิจกรรมนี้ คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมจัดการรับฟังความคิดเห็น (Public 
hearing) กับผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะและแนวทางในการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยาง
มีประสิทธิภาพ ตอสํานักงาน กสทช. ผูบริหารผังรายการของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ผูจัดละคร
หลังขาว นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน ประชาชนซึ่งหมายรวมถึงผูชมทั่วไป ผู ชมในระดับผูปกครอง 
สถาบันการศึกษา จํานวน ๕๐ คน ซึ่งดําเนินการจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถสรุปผลดําเนินการจัดประชุม
จัดการรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) ไดดังนี ้

 

 ๑. การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ 

 ดวยสังคมไทยในปัจจุบันการรับรูขาวสารมีความรวดเร็วและเขาถึงไดอยางงายดาย ซึ่งโดยสวนใหญ
ขาวสารตางๆ มักปรากฎในสื่อสังคมออนไลนแหรือสื่อโซเซียลมีเดีย อีกทั้งประชาชนไทยมีพฤติกรรมการรับ
ขาวสารจากสื่อโซเซียลมีเดียมากขึ้น และในอีกมุมมองหนึ่งทประชาชนทุกคนเปรียบเสมือนนักขาวที่ 
คอยรายงานขาวสารตางๆ ผานสื่อโซเซียลมีเดียของตนอยางรวดเร็ว ซึ่งในบางครั้ง ขาวสารที่ออกมานั้น  
อาจสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรแ และละเมิดสิทธิอันพึงมีตอ
ผูอ่ืน ดังนั้น ควรมีการรณรงคแและสรางองคแความรูทั้งในเรื่องของกฎหมาย การรูเทาทันสื่อ และมารยาทและ
แนวปฎิบัติในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ดีใหเกิดขึ้น  

 โดยอาจจะมีการจัดหลักสูตรการรูเทาทันสื่อตั้งแตในระดับโรงเรียน (ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนได
บูรณาการเนือ้หาเรื่อง การรูเทาทันสื่อและวิจารณญาณสื่อ : Media Literacy เหลานี้ไวแลว ซึ่งจะประยุกตแกับ
รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแ โดยสอดคลองกับทักษะของผูเรียนที่จะตองมี
ในศตวรรษท่ี 21) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาไดปรับหลักสูตรใหมีรายวิชา
รูเทาทันสื่อ โดยจะเป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาจะตองผานทุกคน) และในชุมชนตางๆ ใหรับทราบ เขาใจ 
และเขาถึงขอมูลเหลานี้ได  เพราะบางครั้ง ความงาย ความเร็ว และความไว จะทําใหเกิดประเด็นขัดแยงใน
สังคมได ซึ่งอาจกอปัญหาทะเลาะวิวาทตามมา อยางไรก็ตาม วิธีการปูองกันที่สําคัญและสามารถทําไดก็คือ 
การรูเทาทันสื่อ โดยจะตองเขาใจสภาพของสื่อออนไลนแวามีทั้งพ้ืนที่สวนบุคคล พ้ืนที่สาธารณะ และยังตอง
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เรียนรูวิธีการสื่อสารในโลกออนไลนแกับชีวิตจริง และคํานึกถึงความรอบคอบ มีสติทุกครั้งในการสื่อสาร และ
การแสดงความเห็นตางๆ ตองคํานึกถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผูอ่ืนหรือไม และอยางไร 

 อีกทั้งในการติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ คประชาชนควรมีการระมัดระวังในการรับขาวสารใหมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจจะไมมีความนาเชื่อถือ อีกทั้งในปัจจุบันขาวสารที่ปรากฎในสื่อโซเซียลมีเดียมีทั้งขาวจริง 
และขาวเท็จ (Fack News) ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของขาวได ดังนั้น เมื่อมีการรับขาวสารมานั้น  
ควรที่จะพิจารณาแหลงขาว และพิจารณาขอมูลใหรอบดานจากแหลงขาวหลายๆ แหลงขาวที่มีความนาเชื่อถือ 
กอนที่จะเชื่อและแชรแขาวสารนั้นๆ ตอไป กลาวไดวาการสรางการรับรูเทาทันขาวสารเป็นแนวทางที่สําคัญใน
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม 

 

 ๒. แนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ในเบื้องตน
ลักษณะขอมูลขาวสารบนสื่อโซเลียสมีเดียนั้นมีความหลากหลาย และเป็นแหลงขอมูลใหม และรวดเร็ว  
แตอยางไรก็ตามยังขาดความนาเชื่อถือของขอมูลเป็นอยางมาก ฉะนั้นทุกสํานักขาวหรือสื่อโทรทัศนแควรมี
กระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และแหลงที่มาของขาวสารนั้นๆ ที่ชัดเจน ควบคูไปกับ
การยึดถือจรรยาบรรณของสื่ออยางเครงครัด กลาวคือ หากสื่อมวลชนทุกคนคํานึงและสามารถไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณสื่อมวลชนไดแลว ปัญหาของการนําเสนอขอมูลไมเป็นความจริง ขอมูลที่บิดเบือน ขอมูลที่ไม
เหมาะสม และขอมูลที่ไมเป็นประโยชนแที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลอ่ืน หรือกระทบตอสิทธิของแตละ
บุคคลจะไมมีการนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอสาธารณะ ทั้งนี้ยังปูองกันการใชสื่อเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพรขอมูลไมจริงหรือกอใหเกิดความเกียจชัง ตองพึงระลึกเสมอวาในฐานะของสื่อโทรทัศนแ ควรจะมีวิธีการ
นําเสนอขาวสาร และขอมูลที่จะไมเป็นเครื่องมือในการขยายขอมูลใหเกิดความแตกแยกของสังคม หรือขอมูลที่
ไมเป็นประโยชนแตอสาธารณะ 

 ทั้งนี้ในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางเป็นรูปธรรมนั้น ควรจัดใหมี
องคแกรกลางในการตรวจสอบการดําเนินการของสื่อโทรทัศนแในการนําเสนอขอมูลอยางชัดเจน ซึ่งองคแกร
ดังกลาวจะทําหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร มิใชการควบคุมการดําเนินการของ
สื่อมวลชนจนขาดอิสระในการดําเนินงาน หรือถูกแทรกแซงแตประการใด ทั้งนี้องคแกรดังกลาวจะตองเป็น
องคแกรอิสระท่ีไมข้ึนตรงกับหนวยงานใด เป็นในลักษณะการกํากับดูแลรวมกันทั้งกับองคแกรดานสื่อมวลชน และ
ภาคประชาชน อยางไรก็ตาม กสทช. ควรทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานและเป็นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน 
ทั้งนี้องคแกรกลางดังกลาวจะตอง มีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน พรอมทั้งแนวทางการดําเนินงาน 
บทลงโทษ ขอบังคับตางๆ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมและทิศทางเดียวกัน 

 นอกจากนี้ทาง กสทช. ควรเป็นศูนยแกลางบริหารจัดการขอมูล โดยมีเก็บรวบรวมผลการศึกษา 
ดานตางๆ เชน ขอมูลการศึกษา Platform ของสื่อโซเชียลแตละชนิดใหเขาใจที่จะทําใหเขาถึงไดอยางลึกซึ้ง 
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ผลการวิจัยตางๆ หรือขอมูลของสื่อโทรทัศนแตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหแและประมวลผลดานการนําเสนอขอมูล
ขาวสาร พรอมทั้งสงเสริมผลักดัน และใหความรูในเรื่องการเทาทันสื่อในทุกชวงวัย และอีกหนึ่งประเด็นที่ทาง  
กสทช. ควรจะดําเนินการอยางจริงจัง คือการสนับสนุนในการสรางสรางจรรยาบรรณ และการสรางการเรียนรู
ในการรับรูสื่อหรือผลิตสื่อ เนื่องจากการดําเนินงานที่ผานมาทาง กสทช. จะอยูในฐานะผูสังเกตการณแมากกวา
เป็นหนวยงานหลักในการปฎิบัติ ฉะนั้นบทบาทของกสทช. จึงมีความสําคัญตอในการกํากับดูแลกิ จการ
โทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางเป็นรูปธรรม 
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บทที่ ๖  
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามส ารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และ

ความคาดหวังของประชาชนต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  

(Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๗๖ 

 

 

บทที่ ๖ 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามส ารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ  

และความคาดหวังของประชาชนต่อการใช้สื่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ ไดมีการสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนทั่วไป
ที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวน  ๕,๘๔๒ คน ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค และ ๑ จังหวัด ประกอบดวยภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลปัจจัยสวนบุคคลของประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปีขึ้นไป ครอบคลุม ๖ ภาค และ ๑ 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงตามภูมิภาคเพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยสามารถเก็บรวบรวม  
กลุมตัวอยางได จํานวน ๕,๘๔๒ คน คณะที่ปรึกษาไดนํามาวิเคราะหแโดยสรุปเป็นคาการแจงแจงความถี่ 
(Frequencies) และคารอยละ (Percentage) ดังตอไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๓ ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๑ แสดงรอยละเพศของกลุมตัวอยาง 
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จากภาพที่ ๖.๑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย มีจํานวน ๓,๑๒๑ คน คิดเป็นรอยละ 
๕๓.๔๐ และเพศหญิง มีจํานวน ๒,๗๒๑ คน คิดเป็นรอยละ ๔๖.๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๒ แสดงรอยละชวงอายุของกลุมตัวอยาง 

 
จากภาพที่ ๖.๒ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุอยูในกลุม Generation Z (ชวงอายุระหวาง 

๑๕ – ๒๑ ปี) มีจํานวน ๑,๔๙๑ คน คิดเป็นรอยละ ๒๕.๕๐ รองลงมาคือ ชวงอายุ Generation X (ชวงอายุ
ระหวาง ๔๐ – ๕๔ ปี) มีจํานวน ๑,๔๖๒ คน คิดเป็นรอยละ ๒๕.๐๐ Generation Y (ชวงอายุระหวาง ๒๒ – 
๓๙ ปี) มีจํานวน ๑,๔๔๖ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๘๐ และ Generation BB (ชวงอายุระหวาง ๕๕ – ๗๓ ปี) 
จํานวน ๑,๔๔๓ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๗๐ ตามลําดับ 
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ภาพที่ ๖.๓ แสดงรอยละระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
 
จากภาพที่ ๖.๓ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน ๑,๘๙๓ คน คิด

เป็นรอยละ ๓๒.๔๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จํานวน ๑,๕๓๕ คน คิดเป็นรอยละ ๒๖.๓๐ อาชีวศึกษา/ 
อนุปริญญา จํานวน ๑,๔๓๓ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๕๐ ประถมศึกษา จํานวน ๘๙๓ คน คิดเป็นรอยละ 
๑๕.๓๐ ปริญญาโท จํานวน ๗๔ คน คิดเป็นรอยละ ๑.๓๐ และปริญญาเอก จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นรอยละ 
๐.๒๐ ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๔ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๗๙ 

 

 

จากภาพที่  ๖.๔ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน ๓,๗๖๓ คน คิดเป็น 
รอยละ ๖๔.๒๐ รองลงมาคือ สมรส จํานวน ๑,๙๕๖ คน คิดเป็นรอยละ ๓๓.๕๐ และหมาย/ หยา/ แยกกันอยู 
จํานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒.๓๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๕ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 

จากภาพที่ ๖.๕ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 
๒,๗๓๑ คน คิดเป็นรอยละ ๔๖.๗๐ รองลงมาคือ ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒,๔๑๐ คน คิดเป็น 
รอยละ ๔๑.๓๐ ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๒๖ คน คิดเป็นรอยละ ๙.๐๐ และ ๕๐,๐๐๑  ขึ้นไป 
จํานวน ๑๗๕ คน คิดเป็นรอยละ ๓.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๐ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๖ แสดงรอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 
จากภาพที่ ๖.๕ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา จํานวน ๑,๙๐๑ คน 

คิดเป็นรอยละ ๓๒.๕๐ รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑,๒๗๖ คน คิดเป็นรอยละ ๒๑.๘๐ 
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน ๑,๒๗๖ คน คิดเป็นรอยละ ๒๑.๘๐ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖๗๐ คน 
คิดเป็นรอยละ ๑๑.๕๐ รับจางทั่วไป จํานวน ๔๙๑ คน คิดเป็นรอยละ ๘.๔๐ และแมบาน/ พอบาน จํานวน 
๓๒๒ คน คิดเป็นรอยละ ๕.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๗ แสดงรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๑ 

 

 

จากภาพที่ ๖.๗ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยบานเดี่ยว จํานวน ๓,๗๖๖ คน คิดเป็นรอยละ 
๖๔.๕๐ รองลงมาคือ บานเชา จํานวน ๘๖๕ คน คิดเป็นรอยละ ๑๔.๘๐ หอพัก/ อพารแทเมนทแ จํานวน ๕๒๒ 
คน คิดเป็นรอยละ ๘.๙๐ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) จํานวน ๓๖๒ คน คิดเป็นรอยละ ๖.๒๐ และทาวนแเฮาสแ/ 
ทาวนแโฮม จํานวน ๓๒๗ คน คิดเป็นรอยละ ๕.๖๐ ตามลําดับ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๘ แสดงรอยละภูมิภาคของกลุมตัวอยาง 
 

จากภาพที่ ๖.๘ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในภูมิภาคเหนือ จํานวน ๘๙๐ คน คิดเป็น
รอยละ ๑๕.๒๐ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๘๖๔ คน คิดเป็นรอยละ ๑๔.๘๐ ภาคตะวันตก 
จํานวน ๘๔๒ คน คิดเป็นรอยละ ๑๓.๗๐ ภาคใต จํานวน ๘๒๔ คน คิดเป็นรอยละ ๑๔.๑๐ ภาคกลาง จํานวน 
๘๑๘ คน คิดเป็นรอยละ ๑๔.๐๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๘๐๔ คน คิดเป็นรอยละ ๑๓.๘๐ และ
ภาคตะวันออก จํานวน ๘๐๐ คน คิดเป็นรอยละ ๑๓.๔๐ 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๒ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัล 

 ขอมูลเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลของ
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปีขึ้นไป ซึ่งแบงตามภูมิภาคเพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดย คณะที่ปรึกษาได
นํามาวิเคราะหแโดยสรุปเป็นคาการแจงแจงความถี่  (Frequencies) และคารอยละ (Percentage)  
ดังตอไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๓ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๙ แสดงรอยละชองทางการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชนําเสนอในรายการตางๆ 

 
จากภาพที่ ๖.๙ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรายงานถึงการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) มาใชนําเสนอในรายการตางๆทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากที่สุด ๕ อันดับแรกไดแก 
FACEBOOK จํานวน ๕,๖๐๓ คน คิดเป็นรอยละ ๙๕.๕๐ รองลงมาคือ YOUTUBE จํานวน ๓,๑๖๘ คน  
คิดเป็นรอยละ ๕๔.๐๐ LINE จํานวน ๒,๘๖๑ คน คิดเป็นรอยละ ๔๘.๗๐ INSTRAGRAM จํานวน ๒๗๐๗ คน 
คิดเป็นรอยละ ๔๖.๑๐ และ TWITTER จํานวน ๑,๔๔๑ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๖๐ ในสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่ถูกใชในการนําเสนอในรายการตางๆทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลนอยที่สุด ไดแก 
Skype จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๓๐ 

 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๑๐ แสดงรอยละประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา

ใชประกอบการนําเสนอรายการ 
 

 จากภาพที่ ๖.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะ
นําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการนําเสนอรายการ ๕ อันดับแรก ไดแก รายการขาวสาร 
จํานวน ๓,๙๖๐ คน คิดเป็นรอยละ ๖๗.๕๐ รองลงมาคือ รายการขาวสารและบันเทิง จํานวน ๒,๑๖๖ คน  
คิดเป็น รอยละ ๓๖.๙๐ รายการสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรมฯ จํานวน ๑,๔๘๕ คน คิดเป็นรอยละ ๒๕.๓๐ 
รายการละคร จํานวน ๑,๔๒๔ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๓๐ และรายการเด็กและเยาวชน จํานวน ๑,๓๒๗ คน 
คิดเป็นรอยละ ๒๒.๖๐ ในขณะที่ประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช
ประกอบการนําเสนอรายการนอยที่สุด ไดแก รายการพิเศษ จํานวน ๗๓ คน คิดเป็นรอยละ ๑.๒๐ ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  ๖.๑๑  ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมี เดีย ( Social Media)  

มานําเสนอมากที่สุด ๕ อันดับ 
 

 จากภาพที่ ๖.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับชองรายการที่มีการนําขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นชองรายการที่มีการนําขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก ชอง ๓๒ (ไทยรัฐทีวี) รองลงมาคือ 
ชอง ๓๕ (๗ HD) ชอง ๓๔ (Amarin TV HD) ชอง ๓ (HD) และ ชอง One ๓๑ ในขณะที่กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอนอยที่สุด 
ไดแก ชอง ๑๔ (MCOT Kids & Family) 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่น ามาใช้ในรายการประเภท
ข่าวสาร ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล
จากมุมมองของประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปีขึ้นไป โดยสรุปเป็นคาการแจงแจงความถี่ (Frequencies) 
และคารอยละ (Percentage)  ดังตอไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๓ ) 

  
 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๑๒ แสดงรอยละชองทางที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  

มานําเสนอในรายการขาวสาร 

จากภาพที่ ๖.๑๒ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ที่ถูกนํามาใชในการนําเสนอในรายการขาวสารมากที่สุด เป็น ๕ อันดับแรก ไดแก FACEBOOK คิดเป็นรอยละ 
๘๑.๖๐ รองลงมาคือ YOUTUBE คิดเป็นรอยละ ๘.๕๐ LINE คิดเป็นรอยละ ๕.๕ Twitter คิดเป็นรอยละ 
๒.๓๐ และ Instragram คิดเป็นรอยละ ๑.๑๐ ในขณะที่ชองทางการนําเสนอสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ที่นําเสนอในรายการขาวสารอันดับสุดทาย ไดแก LinkedIn จํานวน ๖ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๑๐ ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖.๑๓ แสดงรอยละลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่รายการขาวสาร 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๘๖ 

 

 

จากภาพที่ ๖.๑๓ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ที่รายการขาวสารนํามาเผยแพรมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก กระแสจากออนไลนแ  
คิดเป็นรอยละ ๓๘.๙๐ รองลงมาคือ คลิปวีดีโอ คิดเป็นรอยละ ๓๔.๖๐ คลิปเสียง คิดเป็นรอยละ ๑๑.๑๐ 
รูปภาพ คิดเป็นรอยละ ๘.๖๐ และขอความ คิดเป็นรอยละ ๖.๓๐ ในขณะที่ลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่รายการขาวสารนํามาเผยแพรอันดับสุดทาย ไดแกกราฟิก จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นรอยละ 
๐.๖๐ ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๑๔ แสดงรอยละรูปแบบการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสาร 
 

จากภาพที่ ๖.๑๔ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารที่พบมากที่สุด ไดแก การนําเสนอโดยมีการตอยอดประเด็น
ในการอธิบายหรือการขยายตอประเด็นจากการคนควาและทําขอมูลเพ่ิมเติม จํานวน ๒,๔๔๐ คน คิดเป็น 
รอยละ ๔๑.๗๐ รองลงมาคือ นําเสนอโดยใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเบาะแสขาว 
(Hint) และทําเนื้อหาเพ่ิมเติม โดยใหผูสื่อขาวลงพ้ืนที่เก็บขอมูล จํานวน ๑,๙๒๑ คน คิดเป็นรอยละ ๓๒.๕๐ 
และนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชเพ่ือเลาเรื่องเหตุการณแ โดยไมไดตอยอดประเด็น
เพ่ิมเติม จํานวน ๑,๕๐๘ คน คิดเป็นรอยละ ๒๕.๘๐ ตามลําดับ 
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ภาพที่ ๖.๑๕ แสดงรอยละรูปแบบรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
 

จากภาพที่ ๖.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการขาวสารที่มีการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก รายงานขาว/ ขาวดวน คิดเป็นรอย
ละ ๓๐.๐๐ รองลงมาคือ รายการวิเคราะหแ/ อภิปรายขาว คิดเป็นรอยละ ๒๗.๑๐ รายการประเภทการเลาขาว 
คิดเป็นรอยละ ๒๐.๕๐ รายการที่นําเสนอสกู฿ปขาว คิดเป็นรอยละ ๑๖.๖๐ และรายการสนทนาปัญหา
เหตุการณแปัจจุบัน คิดเป็นรอยละ ๙.๗๐ รูปแบบรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) นอยที่สุด ไดแก รายการขาวอื่นๆ จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖.๑๖ แสดงรอยละประเภทขาวที่พบการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
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จากภาพที่ ๖.๑๖ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับประเภทขาวที่พบการใชขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก ขาวสะทอนสังคม คิดเป็นรอยละ ๓๐.๕๐ 
รองลงมาคือ ขาวการเมืองคิดเป็นรอยละ ๑๗.๐๐ ขาวอาชญากรรม คิดเป็นรอยละ ๑๔.๙๐ ขาวเศรษฐกิจ  
คิดเป็นรอยละ ๑๒.๘๐ และ ขาวบันเทิง คิดเป็นรอยละ ๕.๔๐ ประเภทขาวที่พบการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) นอยที่สุด ไดแก รายการขาวอื่นๆ จํานวน ๘ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๑๗ แสดงรอยละความนาเชื่อถือขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล

มีเดีย (Social Media) 
 

 จากภาพที่ ๖.๑๗ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับขอมูลรายการขาวสารที่มีการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง จํานวน ๓,๓๑๓ คน  
คิดเป็นรอยละ ๕๖.๔๐ รองลงมาคือ มีความนาเชื่อถืออยูในระดับนอย จํานวน ๑,๒๕๗ คน คิดเป็นรอยละ 
๒๑.๔๐ และมีความนาเชื่อถืออยูในระดับนอยที่สุด จํานวน ๕๗๗ ๙.๘๐คน คิดเป็นรอยละ ๙.๘๐  ตามลําดับ 
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ภาพที่ ๖.๑๘ แสดงรอยละความเหมาะสมของรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย  

(Social Media) 
 

 จากภาพที่ ๖.๑๘ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับขอมูลรายการขาวสารที่มีการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง จํานวน ๓,๓๑๓ คน  
คิดเป็นรอยละ ๕๖.๔๐ แตในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวารายการขาวสารที่มีการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวมีความเหมาะสมถึง จํานวน ๔๘๙๒ 
คน คิดเป็นรอยละ ๘๓.๔๐ เนื่องจากทันสถานการณแ และรวดเร็ว ขาวมีความหลากหลาย และเขาถึงขาวสาร
ไดงาย และกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งมองวารายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาประกอบการนําเสนอขาวมีความไมเหมาะสม จํานวน ๙๗๗ คน คิดเป็นรอยละ ๑๖.๖๐ เนื่องจาก
ขอมูลจากโซเชียลมีเดียก็ไมใชเรื่องจริงเสมอไป แหลงที่มาไมชัดเจน คุณภาพขาวไมไดมาตรฐาน 
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ภาพที่ ๖.๑๙ แสดงรอยละความนาเชื่อถือขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล

มีเดีย (Social Media) 
 
 จากภาพที่ ๖.๑๙ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับรายการขาวที่มีการนําขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุดเป็น ๕ อันดับแรก ไดแก ไทยรัฐนิวโชวแ คิดเป็นรอยละ ๑๖.๖๐ 
รองลงมาคือ เรื่องเลาเชานี้ คิดเป็นรอยละ ๑๑.๙๐ ขาวเย็นชองวัน (จั๊ดซัดทุกความจริง) คิดเป็นรอยละ ๙.๒๐ 
ทุบโต฿ะขาวคิดเป็นรอยละ ๙.๒๐ และตกมันบันเทิง คิดเป็นรอยละ ๙.๒๐ ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ ๔ ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 ทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทาง
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล คณะที่ปรึกษาไดนํามาวิเคราะหแโดยสรุปเป็นคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งมีการประเมินระดับทัศนคติ โดยแสดงเป็นคาเฉลี่ย  
ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 
 
 
. 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๙๑ 

 

 

ตารางท่ี ๖.๑ ทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสาร
ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ทัศนคติต่อการจัดผังรายการและเนื้อหารายการเล่าข่าวใน
ภาพรวม 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

๑. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมี
ความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวสาร เชน รายการ
เลาขาว/ รายการวิเคราะหแขาว เป็นตน 

๓.๙๖ .๕๓๐ เห็นดวย ๒ 

๒. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมี
ความสอดคลองกับผังรายการประเภทขาวสาร 

๓.๙๔ .๖๓๑ เห็นดวย ๓ 

๓. รายการขาวสารตางๆมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มานําเสนอในสัดสวนที่เหมาะสม  

๓.๘๕ .๖๕๖ เห็นดวย ๘ 

๔. รายการขาวสารตางๆที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มานําเสนอ มีการคํานึงถึงกลุมผูชมรายการ
ในแตละชวงวัย  

๓.๘๒ .๖๙๘ เห็นดวย ๑๐ 

๕. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอใน
รายการขาวสารสวนใหญมีความถูกตอง เที่ยงตรง 

๓.๗๖ .๗๗๑ เห็นดวย ๑๒ 

๖. ชองรายการสวนใหญมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ที่หลากหลายมาประกอบการนําเสนอใน
รายการขาวสาร 

๓.๘๔ ๑.๑๕๐ เห็นดวย ๙ 

๗. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบแหลงที่มา
ของขอมูลไดอยางชัดเจน 

๔.๐๐ .๕๖๐ เห็นดวย ๑ 

๘. รายการขาวสารตางๆมีการใหรายละเอียดของขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ระหวางการนําเสนอ 

๓.๘๘ .๕๙๗ เห็นดวย ๖ 

๙. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่รายการ
ขาวสารตางๆนํามาเสนอมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

๓.๘๘ .๕๘๙ เห็นดวย ๖ 

๑๐. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารมีความสด ใหม รวดเร็วและทันตอเหตุการณแ 

๓.๙๒ .๖๒๙ เห็นดวย ๔ 

๑๑. รายการประเภทขาวสารสวนใหญมีการควบคุม
คุณภาพเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไมใหมี
ความรุนแรง หรือเกิดการยั่วยุทางเพศ พฤติกรรม และภาษา   

๓.๘๒ .๗๐๗ เห็นดวย ๑๐ 
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ทัศนคติต่อการจัดผังรายการและเนื้อหารายการเล่าข่าวใน
ภาพรวม 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

๑๒. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่รายการ
ขาวสารนํามาเสนอใชภาษาที่เขาใจงาย  

๓.๘๑ .๖๗๓ เห็นดวย ๑๑ 

๑๓. รายการประเภทขาวสารมีการนําเสนอขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ดวยระยะเวลาที่เหมาะสม ไม
สั้นและยาวจนเกินไป 

๓.๘๕ .๖๓๓ เห็นดวย ๘ 

๑๔. ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอ
ในรายการขาวสารมักเป็นประโยชนแตอสังคม 

๓.๘๖ .๖๘๓ เห็นดวย ๗ 

๑๕. รายการขาวสารสวนใหญที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มานําเสนอมักเป็นรายการขาวมี
ผลกระทบ/ เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป 

๓.๘๙ .๖๗๒ เห็นดวย ๕ 

รวม ๓.๘๗ .๔๐๔ เห็นดวย  
 
 จากตารางที่ ๖.๑ แสดงทัศนคติของประชาชนตอการจัดผังรายการและการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชน  

มีทัศนคติในระดับ ‘เห็นดวย’ ( ̅=๓.๘๗, SD=.๔๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา ประชาชนเห็นดวย
กับประเด็น “ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารมีความนาเชื่อถือและสามารถ

ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดอยางชัดเจน” มากที่สุด ( ̅=๔.๐๐, SD= .๕๖๐) รองลงมาคือประเด็น 
“ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาวสาร เชน 

รายการเลาขาว/ รายการวิเคราะหแขาว เป็นตน” ( ̅=๓.๙๖, SD= .๕๓๐) และประเด็น “ขอมูลจากสื่อโซเชียล

มีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับผังรายการประเภทขาวสาร” ( ̅=๓.๙๔, SD= .๖๓๑) 
สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอในรายการขาวสาร

สวนใหญมีความถูกตอง เที่ยงตรง  ( ̅=๓.๗๖, SD= .๗๗๑)   
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ส่วนที่ ๕  ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 ความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทาง
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล คณะที่ปรึกษาไดนํามาวิเคราะหแโดยสรุปเป็นคาเฉลี่ย (Mean) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งมีการประเมินระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง
โดยแสดงเป็นคาเฉลี่ยของผลรวม และใชการวิเคราะหแเปรียบเทียบรายคู (Paired Sample T-test) ดังแสดง
ในตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ ๖.๒ เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

การรับชมรายการ
เล่าข่าว 

ความคาดหวัง ระดับ ความพึงพอใจ ระดับ ส่วน
ต่าง

ค่าเฉลี่ย 

t P-
value ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

๑. ความแปลกใหม 
นาสนใจของขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

๔.๒๕ ๑.๐๑ มาก
ที่สุด 

๓.๖๐ .๘๐ มาก .๖๕ ๖๒.๕๓ .๐๐** 

๒. ความถูกตอง 
นาเชื่อถือของเนื้อหา
ที่นํามาจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๔.๑๑ ๑.๐๕ มาก ๓.๓๘ .๘๒ ปาน
กลาง 

.๗๒ ๕๗.๘๗ .๐๐** 

๓. ความหลากหลาย
ของขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) 

๔.๑๙ ๑.๐๐ มาก ๓.๔๙ .๘๒ มาก .๖๙๖ ๕๘.๘ .๐๐** 

๔. ความทันสมัย และ
ทันตอเหตุการณแของ
ประเด็นขาวจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 
Media)ที่นําเสนอ 
 

๔.๒๐ .๙๘ มาก ๓.๔๖ .๘๔ มาก .๗๔๕ ๕๘.๖ .๐๐** 
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การรับชมรายการ
เล่าข่าว 

ความคาดหวัง ระดับ ความพึงพอใจ ระดับ ส่วน
ต่าง

ค่าเฉลี่ย 

t P-
value ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

๕. ความเป็นกลาง
ของขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) โดยให
น้ําหนักกับผูที่ตกเป็น
ขาวอยางเทาเทียมกัน 

๔.๒๐ ๑.๐๑ มาก ๓.๔๙ .๘๓ มาก .๗๐ ๕๓.๔๑ .๐๐** 

๖. ความเหมาะสม
ของเนื้อหาจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ที่นําเสนอตอ
กลุมผูชมรายการใน
แตละชวงเวลา 

๔.๒๑ ๑.๐๓ มาก
ที่สุด 

๓.๓๖ ๑.๐๓ ปาน
กลาง 

.๘๕๘ ๕๔.๓๘ .๐๐** 

๗. ความชัดของภาพ 
เสียง คลิปของขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 

๔.๒๕ ๑.๐๒ มาก
ที่สุด 

๓.๔๔ .
๘๑๕ 

มาก .๘๑๓ ๖๓.๑๘ .๐๐** 

๘. ความสั้น กระชับ 
ไดใจความชัดเจน
ภายในระยะเวลา
จํากัดในการนําเสนอ
ขอมูล 

๔.๒๓ ๑.๐๑ มาก
ที่สุด 

๓.๔๑ .๘๐ มาก .๘๑ ๖๐.๒๙ .๐๐** 

๙. การอธิบาย/ 
วิเคราะหแขอมูล
เพ่ิมเติมของผูนําเสนอ
ขาว 

๔.๒๕ ๑.๐๑ มาก
ที่สุด 

๓.๔๘ .๗๙ มาก .๗๗ ๖๔.๓๓ .๐๐** 

๑๐. ความพึงพอใจ
และความคาดหวังตอ
การนําขอมูลจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social 

๔.๒๕ ๑.๐๔ มาก
ที่สุด 

๓.๔๘ .๘๒ มาก .๗๗ ๕๗.๖๔ .๐๐** 
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การรับชมรายการ
เล่าข่าว 

ความคาดหวัง ระดับ ความพึงพอใจ ระดับ ส่วน
ต่าง

ค่าเฉลี่ย 

t P-
value ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

Media) มาใชใน
รายการประเภท
ขาวสารในภาพรวม 

รวม ๔.๒๑ .๙๔ มาก
ที่สุด 

๓.๔๕ .๖๖ มาก .๒๕ ๒๒.๘
๔ 

.๐๐** 

* = มีคานัยสําคัญท่ีสถิติที่ ๐.๐๕ 
** = มีคานัยสําคัญท่ีสถิติที่ ๐.๐๑ 

 

จากตารางที่ ๖.๒ แสดงผลความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความคาดหวังในระดับ ‘มาก’ 

( ̅=๔.๒๑, SD= .๙๔๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา ประชาชนมีความคาดหวังกับประเด็น “ความ

แปลกใหม นาสนใจของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” ( ̅=๔.๒๕, SD= ๑.๐๑๐) “ความชัดของ

ภาพ เสียง คลิปของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” ( ̅=๔.๒๕, SD= ๑.๐๒๔) “การอธิบาย/ 

วิเคราะหแขอมูลเพ่ิมเติมของผูนําเสนอขาว” ( ̅=๔.๒๕, SD= ๑.๐๑๖) “ความพึงพอใจและความคาดหวังตอ

การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการประเภทขาวสารในภาพรวม” ( ̅=๔.๒๕, 
SD= ๑.๐๔๙) มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น “ความสั้น กระชับ ไดใจความชัดเจนภายในระยะเวลาจํากัดใน

การนําเสนอขอมูล” ( ̅=๔.๒๓, SD= ๑.๐๑๖)  และประเด็น “ความเหมาะสมของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) ที่นําเสนอตอกลุมผูชมรายการในแตละชวงเวลา” ( ̅=๔.๒๑, SD= ๑.๐๓๐) สวนประเด็นที่มี
ความคาดหวังนอยที่สุด คือ ความถูกตอง นาเชื่อถือของเนื้อหาที่นํามาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

( ̅=๔.๑๑, SD= ๑.๐๕๒)    

ความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแ

ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ ‘ปานกลาง’ ( ̅=๓.๔๕, SD= .
๖๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจกับประเด็น “ความแปลกใหม นาสนใจ

ของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” มากที่สุด ( ̅=๓.๖๐, SD= .๘๐๗) รองลงมาคือประเด็น 

“ความหลากหลายของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” ( ̅=๓.๔๙, SD= .๘๒๙) “ความเป็นกลาง

ของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยใหน้ําหนักกับผูที่ตกเป็นขาวอยางเทาเทียมกัน” ( ̅=๓.๔๙, 

SD= .๘๓๖)   และประเด็น “การอธิบาย/ วิเคราะหแขอมูลเพิ่มเติมของผูนําเสนอขาว” ( ̅=๓.๔๘, SD= .๗๙๗)    
“ความพึงพอใจและความคาดหวังตอการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
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ประเภทขาวสารในภาพรวม” ( ̅=๓.๔๘, SD= .๘๒๑) สวนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ  
ความเหมาะสมของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทีน่ําเสนอตอกลุมผูชมรายการในแตละชวงเวลา 

( ̅=๓.๓๖, SD= ๑.๐๓๕)     

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาความแตกตางเป็นรายประเด็น พบวา 
ประเด็น “ความเหมาะสมของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่นําเสนอตอกลุมผูชมรายการในแต
ละชวงเวลา” แตกตางกันมากที่สุด รองลงมาคือประเด็น “ความสั้น กระชับ ไดใจความชัดเจนภายใน
ระยะเวลาจํากัดในการนําเสนอขอมูล” และประเด็น “ความชัดของภาพ เสียง คลิปของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)” สวนประเด็นที่มีความแตกตางนอยที่สุด คือ ความแปลกใหม นาสนใจของขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) 

 

ส่วนที่ ๖ ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล คณะที่ปรึกษาไดนํามาวิเคราะหแโดยสรุปเป็นคาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งมีการประเมินระดับทัศนคติ โดยแสดงเป็น
คาเฉลี่ย ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๖.๓ ปัจจัยมีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทาง

โทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ปัจจัยมีผลต่อการน าใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้
ในรายการข่าวสาร 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๑. ความงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล ๔.๑๑ .๕๓๘ เห็นดวย 
๒. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการลงพื้นที่หาขอมูล ๔.๐๗ .๖๕๖ เห็นดวย 

๓. ความรวดเร็วของขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่
เกาะติดกระแสสังคม 

๔.๐๘ .๗๐๓ เห็นดวย 

๔. มีการแขงขันของรายการประเภทขาวสารมากข้ึน ๔.๑๔ .๗๐๗ เห็นดวย 

๕. เป็นคลังขอมูลขนาดยอย ๔.๑๔ .๗๐๕ เห็นดวย 

๖. ขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดึงดูดความสนใจของ
ผูรับชมรายการ 

๔.๑๔ .๗๐๓ เห็นดวย 
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ปัจจัยมีผลต่อการน าใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้
ในรายการข่าวสาร 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๗. มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น ๔.๑๕ .๗๒๘ เห็นดวย 

๘. ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมากข้ึน ๔.๐๗ .๗๖๖ เห็นดวย 

 

จากตารางที่ ๖.๓ แสดงปัจจัยที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา ประชาชนเห็นดวยกับ

ประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๕, SD=.๗๒๘) รองลงมาคือ

ประเด็น “มีการแขงขันของรายการประเภทขาวสารมากขึ้น” ( ̅=๔.๑๔, SD=.๗๐๗) “เป็นคลังขอมูลขนาด

ยอย” ( ̅=๔.๑๔, SD=.๗๐๕) “ขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดึงดูดความสนใจของผูรับชม

รายการ” ( ̅=๔.๑๔, SD=.๗๐๓) และประเด็น “ความงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล” ( ̅=๔.๑๑, 

SD=.๕๓๘) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ประหยัดเวลาและคาใชจายในการลงพ้ืนที่หาขอมูล ( ̅=

๔.๐๗, SD=.๖๕๖) และความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น ( ̅=๔.๐๗, SD=.
๗๖๖) 
 

ตารางท่ี ๖.๔ ผลกระทบเชิงบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ผลกระทบทางบวกต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใช้ในรายการข่าวสาร 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๑. ผูชมรายการไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ ๔.๐๑ .๖๑๒ เห็นดวย 

๒. ผูชมรายการไดรับขอมูลที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการเสพ
ขาวไดอยางถูกตอง 

๔.๐๘ .๗๓๒ เห็นดวย 

๓. กระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมไดงาย
และรวดเร็ว 

๔.๑๓ .๖๖๖ เห็นดวย 

๔. ทําใหผูชมเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ๔.๑๑ .๗๔๓ เห็นดวย 

๕. เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือ
ชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ 

๔.๒๐ .๖๓๗ เห็นดวย 

 

จากตารางที่ ๖.๔ แสดงผลกระทบทางบวกตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน
รายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา  ประชาชนเห็นดวย
กับประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือชวยสรางเสริมประสบการณแแก

ผูชมรายการในดานตางๆ” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๐, SD=.๖๓๗) รองลงมาคือประเด็น “กระตุนใหผูชมเกิดการ



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๙๘ 

 

 

รวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไดงายและรวดเร็ว” ( ̅=๔.๑๓, SD=.๖๖๖) และประเด็น “ทําใหผูชมเกิด

การเรียนรูอยางตอเนื่อง” ( ̅=๔.๑๑, SD=.๗๔๓) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ผูชมรายการไดรับ

ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ ( ̅=๔.๐๑, SD=.๖๑๒) 
 

ตารางที่ ๖.๕ ผลกระทบเชิงลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการ
ขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ผลกระทบทางลบต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
ใช้ในรายการข่าวสาร 

x̄  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๑. เกิดการละเมิดลิขสิทธแ และความเป็นเจาของ รวมถึงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กของแหลงขอมูล 

๔.๐๕ .๖๑๙ เห็นดวย 

๒. กอใหเกิดการรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตอง
และเป็นขอมูลเชิงลบ เชน การโพสดาวาผูอื่น 

๓.๙๐ .๖๙๑ เห็นดวย 

๓. กอใหเกิดคานิยม และพฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามกระแส 
ที่ผิด 

๔.๐๙ .๗๑๓ เห็นดวย 

๔. สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม ๔.๑๐ .๗๒๒ เห็นดวย 

๕. ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News  ๔.๑๔ .๗๖๘ เห็นดวย 

 
จากตารางที่ ๖.๔ แสดงผลกระทบทางลบตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชใน

รายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา  ประชาชนเห็นดวย

กับประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๔, SD=.๗๖๘) รองลงมาคือ

ประเด็น “สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม” ( ̅=๔.๑๐, SD=.๗๒๒) และประเด็น “กอใหเกิดคานิยม และ

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามกระแสที่ผิด” ( ̅=๔.๐๙, SD=.๗๑๓) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ 
กอใหเกิดการรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ เชน การโพสดาวาผูอ่ืน 

( ̅=๓.๙๐, SD=.๖๙๑) 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๒๙๙ 

 

 

 ส่วนที่ ๗ การเปรียบเทียบช่วงอายุและภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชน ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวังต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการข่าวสารทาง
สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

๗.๑ การเปรียบเทียบช่วงอายุกับทัศนคติของประชาชน ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อ
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 
๑) การเปรียบเทียบช่วงอายุ๒กับทัศนคติของประชาชนต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) ในรายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางท่ี ๖.๖ การเปรียบเทียบชวงอายุกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ช่วงอายุ Mean SD F P-value ช่วงอายุที่แตกต่าง 
Baby Boomer ๓.๙๒ .๓๔๙ ๗๖.๓๐๒ 

 
.๐๐* 

 
BB > X , Y*  
X > Y* 
Z > BB , X , Y* 
 

Generation X ๓.๘๗ .๔๑๐ 
Generation Y ๓.๗๔ .๔๐๖ 
Generation Z ๓.๙๔ .๔๑๘ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๖.๖ แสดงผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ชวงอายุที่แตกตางกันมีทัศนคติของประชาชนตอ
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล โดยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวย
สถิติ LSD พบวา 

ชวงอายุ Baby Boomer มีทัศนคติทางบวกตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากกวา 
Generation X และ Generation Y สวน Generation X มีทัศนคติทางบวกมากกวา Generation Y และ 

                                                        
๒ BB = Baby Boomer, X = Generation X, Y = Generation Y, Z = Generation Z 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๐ 

 

 

Generation Z มีทัศนคติทางบวกตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียมากกวา Baby Boomer , Generation X และ 
Generation Y  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 

๒) การเปรียบเทียบช่วงอายุกับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในรายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางท่ี ๖.๗ การเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ช่วงอายุ Mean SD F P-value ช่วงอายุที่แตกต่าง 
Baby Boomer ๓.๖๔ .๖๑๓ ๗๑.๕๙๒ 

 
.๐๐* 

 
BB > X , Y , Z* 
X > Y* 
Z > X , Y* 
 

Generation X ๓.๓๘ .๖๘๗ 
Generation Y ๓.๓๑ .๕๘๖ 
Generation Z ๓.๔๘ .๗๑๑ 

*  มีนัยสําคัญที่ระดับ  ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๖.๗ แสดงผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแ  
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวย
สถิติ LSD พบวา 

ชวงอายุ Baby Boomer มีความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากกวาทุกชวงวัย สวน  Generation X มีความพึงพอใจ
มากกวา Generation Y และ Generation Z มีความพึงพอใจมากกวา Generation X และ Generation Y 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๑ 

 

 

๓) การเปรียบเทียบช่วงอายุกับความคาดหวังต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางท่ี ๖.๘ การเปรียบเทียบชวงอายุกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ช่วงอายุ Mean SD F P-value ช่วงอายุที่แตกต่าง 
Baby Boomer ๔.๒๔ .๘๕๐ ๑๐.๑๙๗ 

 
.๐๐* 

 
BB > Y*  
X > Y* 
Z > BB , X , Y* 

 

Generation X ๔.๒๕ .๙๗๐ 
Generation Y ๔.๐๙ .๙๐๒ 
Generation Z ๔.๒๖ ๑.๐๑๘ 

*  มีนัยสําคัญที่ระดับ  ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๖.๘ แสดงผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแ  
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ชวงอายุที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบชวงอายุกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวยสถิติ 
LSD พบวา 

ชวงอายุ Baby Boomer มีความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากกวา 
Generation Y  สวน Generation X มีความคาดหวังมากกวา Generation Y และ Generation Z  
มีความคาดหวังมากกวาทุกเจเนอเรชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕   

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๒ 

 

 

๗.๒ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชน ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อ 
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 
๑) การเปรียบเทียบภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชนต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) ในรายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางท่ี ๖.๙ การเปรียบเทียบภูมิภาค๓กับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ภูมิภาค Mean SD F P-value ภูมิภาคที่มีความแตกต่าง 
เหนือ ๓.๘๓ .๓๐๑ ๓๕.๓๗๒ 

 
.๐๐* 

 
น , ก , ต.ต > กทม.* 
ต.อ/น > น , ก , ต.ต , กทม.* 
ต.อ > น , ก , ต.ต , ต.อ/น , 
กทม.* 
ใต > น , ก , ต.อ/น , ต.อ , 
ต.ต , กทม.* 
 

กลาง ๓.๘๓ .๒๙๘ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๘๙ .๕๗๒ 

ตะวันออก ๓.๙๒ .๒๘๔ 
ตะวันตก ๓.๘๓ .๒๙๙ 

ใต ๔.๐๒ .๓๖๔ 
กรุงเทพฯ ๓.๗๖ .๕๔๑ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๖.๙ แสดงผลการเปรียบเทียบภูมิภาคกับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ภูมิภาคที่แตกตางกันมีทัศนคติของประชาชนตอ
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบภูมิภาค กับทัศนคติของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวย
สถิติ LSD พบวา ภาคใตมีทัศนคติทางบวกตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทาง
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากกวาทุกภูมิภาค สวนภาคตะวันออกมีทัศนคติทางบวกตอการใช  
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากกวาเกือบ
ทุกภูมิภาคเชนกัน ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

                                                        
๓ น = เหนือ, ก = กลาง, ต.อ/น = ตะวันออกเฉียงเหนือ, ต.อ = ตะวันออก,  ต.ต = ตะวันตก, ต = ใต,้ กทม = กรุงเทพฯ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๓ 

 

 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก มีทัศนคติทางบวกตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มากกวา กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัศนคติทางบวกมากกวา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทัศนคติทางบวกมากกวาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ สวนภาคใตมีทัศนคติทางบวกตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียมากกวา 
ทุกภูมิภาค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 ๒) การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๖.๑๐ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ภูมิภาค Mean SD F P-value ภูมิภาคที่มีความแตกต่าง 
เหนือ ๓.๖๓ .๓๘๘ ๒๔๘.๖๒

๓ 
 

.๐๐* 
 

น > ต.อ/น , ต.อ , กทม.* 
ก , ต.ต > น. , ต.อ/น , 
ต.อ , กทม.* 
ต.อ/น > กทม.* 
ต.อ > ต.อ/น , กทม.* 
ใต > น > ก. , ต.อ/น , 
ต.อ , ต.ต , กทม. 

กลาง ๓.๖๔ .๓๘๕ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๑๓ .๕๗๗ 

ตะวันออก ๓.๖๑ .๕๒๑ 
ตะวันตก ๓.๖๔ .๓๘๒ 

ใต ๓.๖๖ .๔๒๖ 
กรุงเทพฯ ๒.๘๖ ๑.๐๙๕ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๖.๑๐ แสดงผลการเปรียบเทียบภูมิภาคกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแ  
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ภูมิภาคที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบภูมิภาคกับความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวยสถิติ 
LSD พบวา ภาคใตมีความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทาง
สถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากกวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพมหานคร และทุกภูมิภาคมีความพึงพอใจมากกวากรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕   



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๔ 

 

 

ภาคเหนือ มีความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากกวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ  ภาคกลาง ภาคตะวันตกมีความพึงพอใจมากกวา
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจ
มากกวากรุงเทพฯ ภาคตะวันออกมีความพึงพอใจมากกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ สวนภาคใต
มีความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดียมากกวาทุกภูมิภาค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 ๓) การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความคาดหวังต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๖.๑๑ การเปรียบเทียบภูมิภาคกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ภูมิภาค Mean SD F P-value ภูมิภาคที่มีความแตกต่าง 
เหนือ ๔.๗๑ .๔๗๒ ๑๐๘๖.๗๓๖ .๐๐* 

 
น > ต.อ/น , ต.อ , ใต , 
กทม.* 
ก , ต.ต > ต.อ/น , ต.อ , 
ใต , กทม.* 
ต.อ/น > ต.อ , ใต , กทม.* 
 ต.อ > กทม.* 
ใต > ต.อ/น , ต.อ , กทม.* 

กลาง ๔.๗๓ .๔๕๒ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.๐๘ .๕๐๑ 

ตะวันออก ๓.๙๘ .๗๑๑ 
ตะวันตก ๔.๗๓ .๔๕๔ 

ใต ๔.๕๓ .๕๐๑ 
กรุงเทพฯ ๒.๗๒ ๑.๑๒๓ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๖.๑๑ แสดงผลการเปรียบเทียบภูมิภาคกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิเคราะหแความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ภูมิภาคที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอการใช 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลแตกตางกัน
อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P-value =.๐๐๐)  

ผลการเปรียบเทียบภูมิภาคกับความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
รายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยการวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบรายคูดวยสถิติ 
LSD พบวา ภาคตะวันตกและภาคกลางมีความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากที่สุด โดยที่ภาคตะวันตกมีความคาดหวังมากกวา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕  ดังตารางตอไปนี้ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๕ 

 

 

ภาคเหนือ มีความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากกวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใตและกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันตกมีความคาดหวังมากกวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใตและกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคาดหวัง
มากกวาภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกมีความคาดหวังมากกวากรุงเทพฯ สวนภาคใต  
มีความคาดหวังมากกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕   

 

ส่วนที่ ๘ การเปรียบเทียบช่วงอายุและภูมิภาคกับปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลต่อ 
การน าสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัล 

๘.๑ การเปรียบเทียบช่วงอายุกับปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

 
๑) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยช่วงอายุกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๖.๑๒ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่ อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยเชิง
สาเหตุ 

Baby 
Boomer 

Generation X Generation Y 
Generation 

Z 
๑. ความงายและสะดวกตอการ
เขาถึงขอมูล 

๓.๙๘ 
(เห็นดวย) 

๔.๐๔ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๕ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๖ 
(เห็นดวย) 

๒. ประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การลงพ้ืนที่หาขอมูล 

๓.๘๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๘ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๙ 
(เห็นดวย) 

๓. ความรวดเร็วของขอมูลในลื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่
เกาะติดกระแสสังคม 

๔.๐๑ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๘ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๔ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๒ 
(เห็นดวย) 

๔. มี ก า ร แข ง ขั น ขอ งร ายกา ร
ประเภทขาวสารมากขึ้น 

๔.๐๒ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๖ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๓ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๗ 
(เห็นดวย) 

๕. เป็นคลังขอมูลขนาดยอย ๔.๑๒ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๖ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๗ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๑ 
(เห็นดวย) 

๖. ข อมู ล ใ น สื่ อ โ ซ เ ชี ย ลมี เ ดี ย 
(Social Media) ดึงดูดความสนใจ

๓.๙๔ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๙ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๔ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๘ 
(เห็นดวย) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๖ 

 

 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยเชิง
สาเหตุ 

Baby 
Boomer 

Generation X Generation Y 
Generation 

Z 
ของผูรับชมรายการ 
๗. มี ช อ งทา งของแหล ง ข า วที่
หลากหลายมากข้ึน 

๓.๘๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๕ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๔๒ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๑๔ 
(เห็นดวย) 

๘. ความกาวหนาของเทคโนโลยี
ทําใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมาก
ขึ้น 

๓.๖๗ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๗ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๕ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๘ 
(เห็นดวย) 

 

จากตารางที่ ๖.๑๑ แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอ 
การนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  
ดวยวิธีการวิเคราะหแคาเฉลี่ย (Mean) พบวา Baby Boomer มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผล
ตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมาก
ที่สุด ไดแก เป็นคลังขอมูลขนาดยอย ในขณะที่ Generation X และ Generation Z ไดแก การมีชองทางของ
แหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น และ Generation Y ไดแก ความงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล 

 Baby Boomer มีความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา Baby 

Boomer เห็นดวยกับประเด็น “เป็นคลังขอมูลขนาดยอย” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๒) รองลงมาคือประเด็น  

“มีการแขงขันของรายการประเภทขาวสารมากขึ้น” ( ̅=๔.๐๒) และประเด็น “ความรวดเร็วของขอมูลในสื่อ

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เกาะติดกระแสสังคม” ( ̅=๔.๐๑) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด 

คือ ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น ( ̅=๓.๖๗) 

Generation X มีความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation X เห็นดวยกับประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๕) 
รองลงมาคือประเด็น “ขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ”  

( ̅=๔.๑๙) และประเด็น “ความรวดเร็วของขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เกาะติดกระแส

สังคม” ( ̅=๔.๑๘) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ความงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล ( ̅=๔.๐๔) 

Generation Y มีความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation Y เห็นดวยกับประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด ( ̅=๔.๔๒) 

รองลงมาคือประเด็น “เป็นคลังขอมูลขนาดยอย” ( ̅=๔.๓๗) และประเด็น “ความงายและสะดวกตอการ



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๗ 

 

 

เขาถึงขอมูล” “ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น” ( ̅=๔.๓๕) สวนประเด็นที่
เห็นดวยนอยที่สุด คือ ความรวดเร็วของขอมูลในลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เกาะติดกระแสสังคม 

( ̅=๔.๒๔) 

Generation Z มีความคิดเห็นตอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็ น พบวา 

Generation Z เห็นดวยกับประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๔) 

รองลงมาคือประเด็น “ประหยัดเวลาและคาใชจายในการลงพ้ืนที่หาขอมูล” ( ̅=๔.๐๙) และประเด็น “ขอมูล
ในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ” “ความกาวหนาของเทคโนโลยีทํา

ใหสื่อใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น ( ̅=๔.๐๘) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ความรวดเร็วของขอมูลใน

ลื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เกาะติดกระแสสังคม ( ̅=๓.๙๒) 

๒) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยช่วงอายุกับผลกระทบทางบวกที่มีผลต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๖.๑๓ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ผลกระทบทางบวก Baby 
Boomer 

Generation X Generation Y 
Generation 

Z 
๑. ผู ช ม ร ายกา ร ได รั บข อมู ล
ขาวสารที่ รวดเร็ว และทันตอ
สถานการณแ 

๓.๘๙ 
(เห็นดวย) 

๓.๙๔ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๗ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๔ 
(เห็นดวย) 

๒. ผูชมรายการได รับขอมูลที่
หลากหลายเพ่ือใชประกอบการ
เสพขาวไดอยางถูกตอง 

๓.๖๓ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๒ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๓๗ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๘ 
(เห็นดวย) 

๓. กระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัว
กันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมได
งายและรวดเร็ว 

๔.๑๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๑ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๖ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๖ 
(เห็นดวย) 

๔. ทําใหผูชมเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

๓.๘๒ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๖ 
(เห็นดวย) 

๔.๔๒ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๐๓ 
(เห็นดวย) 

๕. เป็นการสงผานความรูในเชิง
สรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแ
หรือชวยสรางเสริมประสบการณแ
แกผูชมรายการในดานตางๆ 

๔.๐๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๔ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๓๘ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๑๖ 
(เห็นดวย) 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๘ 

 

 

จากตารางที่ ๖.๑๓ แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการ
นําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการ
วิเคราะหแคาเฉลี่ย (Mean) พบวา Baby Boomer มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอผลกระทบทางบวกที่มีผลตอ 
การนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมากที่สุด 
ไดแก การกระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว ในขณะที่ Generation 
X Generation Y และ Generation Z ไดแก เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแท่ีทําใหเกิดประโยชนแหรือ
ชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ  

Baby Boomer มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 
Baby Boomer เห็นดวยกับประเด็น “กระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมไดงายและ

รวดเร็ว” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๐) รองลงมาคือประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิด

ประโยชนแหรือชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ” ( ̅=๔.๐๐) และประเด็น “ผูชม

รายการไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ” ( ̅=๓.๘๙) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด 

คือ ผูชมรายการไดรับขอมูลที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการเสพขาวไดอยางถูกตอง ( ̅=๓.๖๓) 

Generation X มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 
Generation X เห็นดวยกับประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือ 

ชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๔) รองลงมาคือประเด็น “ผูชม

รายการไดรับขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชประกอบการเสพขาวไดอยางถูกตอง” ( ̅=๔.๒๒) และประเด็น “ทําให

ผูชมเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง” ( ̅=๔.๑๖) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ผูชมรายการไดรับขอมูล

ขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ ( ̅=๓.๙๔) 

Generation Y มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation Y เห็นดวยกับประเด็น “ทําใหผูชมเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง” มากที่สุด ( ̅=๔.๔๒) รองลงมา
คือประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือชวยสรางเสริมประสบการณแแก

ผูชมรายการในดานตางๆ” ( ̅=๔.๓๘) และประเด็น “ผูชมรายการไดรับขอมูลที่หลากหลายเพ่ือใช

ประกอบการเสพขาวไดอยางถูกตอง” ( ̅=๔.๓๗) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ กระตุนใหผูชมเกิด 

การรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว ( ̅=๔.๒๖) 

Generation Z มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางบวกที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๐๙ 

 

 

Generation Z เห็นดวยกับประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือชวย

สรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๖) รองลงมาคือประเด็น “ผูชม

รายการไดรับขอมูลที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการเสพขาวไดอยางถูกตอง” ( ̅=๔.๐๘) และประเด็น 

“กระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว” ( ̅=๔.๐๖) สวนประเด็นที่เห็น

ดวยนอยที่สุด คือ ผูชมรายการไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณแ ( ̅=๓.๙๔) 

 
๓) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยช่วงอายุกับผลกระทบทางลบที่มีผลต่อการน าสื่อโซเชียลมีเดี ย 

(Social Media) มาใช้ในรายการข่าวสาร ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๖.๑๔ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

ผลการเปรียบเทียบช่วงอายุ Baby 
Boomer 

Generation X Generation Y 
Generation 

Z 
๑. เกิดการละเมิดลิขสิทธแ และ
ความเป็นเจาของ รวมถึงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก
ของแหลงขอมูล 

๓.๘๔ 
(เห็นดวย) 

๔.๐๗ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๓ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๕ 
(เห็นดวย) 

๒. กอใหเกิดการรับขอมูลตาม
กระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ ไม
ถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ เชน 
การโพสดาวาผูอื่น 

๓.๕๙ 
(เห็นดวย) 

๔.๐๒ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๔ 
(เห็นดวย) 

๓.๘๔ 
(เห็นดวย) 

๓. ก อ ใ ห เ กิ ด ค า นิ ย ม  แ ล ะ
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบตาม
กระแสที่ผิด 

๔.๐๑ 
(เห็นดวย) 

๔.๑๗ 
(เห็นดวย) 

๔.๓๐ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๐ 
(เห็นดวย) 

๔. สรางคานิยมในการเสพติดสื่อ
ใหม 

๓.๘๖ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๓ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๓๕ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๓.๙๔ 
(เห็นดวย) 

๕. ทํ า ใ ห เ กิ ด ปั ญ ห า ข า ว
ปลอม หรือ Fake News  

๓.๙๐ 
(เห็นดวย) 

๔.๒๒ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๕๑ 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

๔.๑๔ 
(เห็นดวย) 

 

จากตารางที่ ๖.๑๕ แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยชวงอายุกับผลกระทบทางลบที่มีผลตอ 
การนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  
ดวยวิธีการวิเคราะหแคาเฉลี่ย (Mean) พบวา Baby Boomer มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอผลกระทบทาง][ที่ม ี
ผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล
มากที่สุด ไดแก การกอใหเกิดคานิยม และพฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามกระแสที่ผิด  ในขณะที่ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๑๐ 

 

 

Generation X ไดแก สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม สําหรับ Generation Y และ Generation Z ไดแก 
การทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News 

Baby Boomer มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 
Baby Boomer เห็นดวยกับประเด็น “กอใหเกิดคานิยม และพฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามกระแสที่ผิด” 

มากที่สุด ( ̅=๔.๐๑) รองลงมาคือประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News ” ( ̅=๓.๙๐) และ

ประเด็น “สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม” ( ̅=๓.๘๖) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ กอใหเกิด 

การรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ เชน การโพสดาวาผูอ่ืน (  ̅=
๓.๕๙) 

Generation X มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation X เห็นดวยกับประเด็น “สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๓) รองลงมาคือ

ประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News ” ( ̅=๔.๒๒) และประเด็น “กอใหเกิดคานิยม และ

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามกระแสที่ผิด ( ̅=๔.๑๗) สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ กอใหเกิด 

การรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ เชน การโพสดาวาผูอ่ืน (  ̅=
๔.๐๒) 

Generation Y มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation Y เห็นดวยกับประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News ” มากที่สุด ( ̅=๔.๕๑) 

รองลงมาคือประเด็น “สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม” ( ̅=๔.๓๕) และประเด็น “เกิดการละเมิดลิขสิทธแ 

และความเป็นเจาของ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กของแหลงขอมูล” ( ̅=๔.๓๓) สวนประเด็น
ที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ กอใหเกิดการรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ 

เชน การโพสดาวาผูอื่น ( ̅=๔.๑๔) 

Generation Z มีความคิดเห็นตอผลกระทบทางลบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา 

Generation Z เห็นดวยกับประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News ” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๔) 
รองลงมาคือประเด็น “เกิดการละเมิดลิขสิทธแ และความเป็นเจาของ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

เด็กของแหลงขอมูล” ( ̅=๓.๙๕) และประเด็น “สรางคานิยมในการเสพติดสื่อใหม” ( ̅=๓.๙๔) สวนประเด็น
ที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ กอใหเกิดการรับขอมูลตามกระแส ซึ่งอาจเป็นขอมูลที่ไมถูกตองและเป็นขอมูลเชิงลบ 

เชน การโพสดาวาผูอื่น ( ̅=๓.๘๔) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๑๑ 

 

 

 

 

บทที่ ๗  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ที่มกีารนําสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ | ๓๑๒ 

 

 

บทที่ ๗ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

๗.๑ สรุปผลการศึกษา 

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ มีวัตถุประสงคแของการศึกษา ทั้งสิ้น ๔ ประการ ไดแก  

๑ เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแ รวมถึงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ  

 ๒. เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศนแของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชอง 

 ๓. เพ่ือสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน  (Survey  Research)  ที่รับชมรายการ 
ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 ๔. เพ่ือประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ และนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ซึ่งมีวิธีการศึกษา ไดแก  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการสังเคราะหแขอมูล
จากเอกสารสิ่งพิมพแ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือและเอกสารตางๆ รวมทั้งขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน 
สิ่งพิมพแ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เป็นตน ที่เกี่ยวของกับรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ 
ทั้งนี้ในการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ
ของชองโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทุกชองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวย 
การประเมินเนื้อหารายการ และการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สําหรับการสํารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของประชาชน (Survey Research) ที่รับชมรายการตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) 
โดยใชการสํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของประชาชน และสรุปผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา
รายการ พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการ
กํากับดูแลกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งมีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
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๑. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศน์ 

 คณะที่ปรึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียใน
กิจการโทรทัศนแ พบวาประเทศไทย มีกฎหมายสําหรับการใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรง ไดแก พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแและ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีกฎหมายที่ เกี่ยวของ ไดแก 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตน เชนเดียวกับสาธารณรัฐอินเดีย  
มีกฎหมายสําหรับการใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรงเชนเดียวกัน ไดแก พระราชบัญญัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการ
ระบุถึงการใชสื่อออนไลนแที่ไมเหมาะสม และมุงเนนการกํากับเอกสารอิ เล็กทรอนิกสแลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสแ  
และการกออาชญากรรมและความผิดทางไซเบอรแ  ในขณะที่ ประเทศฟิลิปปินสแ  ประเทศมาเลเซีย  
และสหราชอาณาจักร ไมมีกฎหมายสําหรับการใชสื่อโซเชียลมีเดียโดยตรง แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลักเกณฑแ
การใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการเพ่ือใชในการกํากับดูแล 

 

๒. แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ 

คณะที่ปรึกษาไดศึกษาชองรายการในตางประเทศไดมีการกําหนดแนวทางการใชโซเชียลมีเดียในการ
นําเสนอขาว ไดแก ชอง The New York Times ชอง ESPN และชอง CNN International (India) โดยทั้ง  
๓ ชองรายการมีการระบุระเบียบ กฎเกณฑแการใชสื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศนแ เนนการตรวจสอบภายใน

องคแกร โดยเฉพาะThe New York Times มีการระบุอยางชัดเจน มีหัวหนาแตละฝุายเป็นผูกํากับและดูแล 
การทํางานของผูสื่อขาวทุกคน สามารถปรึกษาหัวหนาแตละฝุายไดโดยตรง ทั้งนี้ยังพบอีกวาทั้ง ๓ ชอง  
มีการรายงานขาวผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย แตมีเพียง ชอง ESPN และชอง CNN International (India) ที่มี 
การนําการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาประกอบการรายงานขาว โดยมีการควบคุมและตรวจสอบอยางระมัดระวัง 

 

๓. ประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการ
โทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทุกช่อง 

คณะที่ปรึกษาไดกําหนดรายการที่ใชในการประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช  
สื่อโซเชียลมีเดียจํานวน ๗ ประเภทขาว โดยมีการคัดเลือกขาวที่เป็นประเด็นรอนหรือเป็นขาวที่เป็นกระแสดังๆ 
ประเภทขาวละ ๕ ขาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข่าวการเมือง จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการขาวที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดียมาประกอบการนําเสนอในรายการขาว พบวา การรายงานขาวการเมืองมีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล
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มีเดียมาประกอบการนําเสนอขาวควบคูไปกับการนําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นขาวนั้นๆ ซึ่งแหลงขอมูล 
สวนใหญจะนํามาจาก Facebook ซึ่งมีลักษณะขอมูลเป็นรูปภาพที่มีการโพสตแหรือการแสดงถึงความคิดเห็น
ของบุคคลและผูมีสวนเกี่ยวของในประเด็นขาวนั้นๆ ขอมูลสวนใหญที่นํามาจากสื่อโซเชียลมี เดีย  
มีความสอดคลองกับรูปแบบของรายการขาว และมีสัดสวนการนําเสนอที่เหมาะสม สําหรับการดําเนินรายการ
ของผูดําเนินรายการที่นําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย พบวา บางรายการผูดําเนินรายไดมีการวิเคราะหแและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นขาว ซึ่งทําใหขาดความเป็นกลางในการรายงานขาว และสรางอคติใหแก
ผูรับชมรายการได  

ข่าวเศรษฐกิจ จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการประเภทขาวเศรษฐกิจ พบวา รายการ
ขาวเศรษฐกิจสวนใหญจะมีการนําเสนอขาวรวมกับการนําประเด็นที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลมีเดีย เชน 
Facebook และ Twitter มาประกอบการรายงานขาว ซึ่งเป็นขอมูลที่ปรากฏในสื่อ และเป็นขอความหรือ
ความคิดเห็นตางๆ ที่มีความสอดคลองกับรายการ ขาว และสถานการณแทางเศรษฐกิจ มีการวิเคราะหแและ
นําเสนอประเด็นตางๆ เพิ่มเติมจากการนําเสนอขอมูลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย แตยังคงมีบางชองรายการที่
มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลในลักษณะของความคิดเห็นสวนบุคคล ซึ่งอาจขาดความเที่ยงตรง อาจมี
อคติ ทั้งนี้ขอมูลที่นํามาประกอบการรายงานขาวเศรษฐกิจ มักเป็นประเด็นที่ทันตอสถานการณแ และอยูใน
ความสนใจของประชาชน   

ข่าวสังคม จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการประเภทขาวสังคม พบวา มีการนําขอมูล
จากสื่อโซเชียลมีเดีย มานําเสนอในทุกรูปแบบของรายการขาวสารประเภทขาวสังคม โดยสวนใหญเนนการใช
ขอมูลจากรายการและมีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลทั้งภาพขอความเว็บไซตแ Change.org เป็นหลัก อีกทั้งยังมี
การใชภาพและขอความจาก Twitter และ Facebook เพ่ิมเติมอีกดวย โดยมีการระบุแหลงที่มาชัดเจน และ
เป็นขอมูลที่ทันตอสถานการณแที่เป็นกระแสสังคม แตบางขาวอาจจะมีการนําภาพที่นากลัวมาประกอบการ
นําเสนอ มีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหแระหวางการนําเสนอของผูดําเนินรายการตามรูปแบบรายการ
สนทนาปัญหเหตุการณแาและรายการเลาขาว การนําเสนอเป็นกลางในหลากหลายแงมุม ไมมีอคติ มีการใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย และยังมีประโยชนแตอคนในสังคม 

 ข่าวอุบัติเหตุ จากการวิเคราะหแและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวอุบัติเหตุ พบวา รูปแบบ
รายการขาวทุกประเภทที่มีการนําเสนอขาวอุบัติเหตุมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชี ยลมีเดีย โดยสวนใหญ 
มีการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลทั้งภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพของผูเสียชีวิตและขอความที่มีการแชรแเรื่องราวของ
ผูเสียชีวิตและเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุทั้งใน Facebook, Twitter และ Instagram สวนใหญมีการนําเสนอ 
ที่ไมไดคํานึงถึงผูชมทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมีการนําเสนอภาพผูเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุชัดเจน แมวาจะมี 
การเซ็นเซอรแภาพก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพอธิบายการเกิดอุบัติเหตุโดยใชกราฟฟิกแสดงจุดที่เกิด
เหตุ แตทวาบางรายการไมมีการควบคุมเนื้อหาและภาพที่นํามาเสนอทําใหมีการนําเสนอมีเนื้อหา ภาพ และ
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ภาษาที่รุนแรง สําหรับผูประกาศขาวมีความเป็นกลางโดยการนําเสนอเรื่องราวและประวัติของผูเสียชีวิต 
รูปแบบรายการสวนใหญใชภาษาท่ีไมเป็นทางการมากนัก การนําเสนอมีประโยชนแตอคนในสังคม  

ข่าวอาชญกรรม จากการวิเคราะหแรายการและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวอาชญากรรม 
พบวา การนําเสนอขาวอาชญากรรมมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มาจาก Twitter Facebook และ 
Youtube ในรูปแบบขอความ คลิปวีดีโอ และภาพถายมาประกอบการนําเสนอขาว  โดยขาวอาชญากรรมที่
นําเสนอในรายการขาวตางๆ มีทั้งระบุแหลงที่มาอยางชัดเจนและไมระบุแหลงที่มาของขาว ทวาการนําเสนอ
ขาวอาชญากรรมในบางรายการไมมีการเซ็นเซอรแภาพผูเสียชีวิต ทําใหเนื้อหาขาวและรูปภาพดังกลาวมี  
ความรุนแรงในเรื่องของภาพและเนื้อหาซึ่งอาจกระทบกระเทือนจิตใจผูชมในบางกลุมไดจากการนําเสนอที่เกิด
เหตุ หรือภาพผูเสียชีวิต ทั้งนี้ผูดําเนินรายการสวนใหญไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของผูดําเนินรายการ
เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามความเป็นจริงเกี่ยวกับขาวดังกลาว  

 ข่าวบันเทิง จากการวิเคราะหแรายการและประเมินคุณภาพรายการ ประเภทขาวบันเทิง พบวา 
การรายงานขาวบันเทิงของรายการขาวโดยสวนใหญ มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลตางๆ ประกอบการนําเสนอ
ขาว โดยขอมูลสวนมากที่นํามาใชมาจากสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยม เชน Facebook, Instagram, Twitter และ
อ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ คลิปวิดีโอ และการถายทอดสด (Live) ซึ่งเป็น 
การนําเอาขอมลูจากสื่อโซเชียลมีเดีย ของผูที่ตกเป็นขาวหรือผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ โดยตรง ในสวน
ของการนําเสนอขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบไมเป็นทางการ มีการใชนําเสียงใน  
การนําเสนอ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถเขาใจงาย อยางไรก็ตามมีการใชอคติในการนําเสนอขาว 
และมีการใชอารมณแ ซึ่งอาจทําใหผูรับขาวสารเกิดความเขาใจผิดในประเด็นขาว  

ข่าวกีฬา จากการนําเสนอขาวกีฬาของรายการในแตละชองนั้น พบวามีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดียตางๆ ประกอบการนําเสนอขาว โดยขอมูลที่นํามาจากสื่อโซเชียลสวนมากเป็นขอมูลจากเพจ Facebook 
ทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพการโพสตแขอความ หรือคลิบวีดีโอ อยางไรก็ตาม ในบางชองรายการมีการนํา
ความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมารายงานขาว ซึ่งไมสามารถตรวจสอบที่มาของขอมูลได ในสวนของการนําเสนอ
ขาวนั้น ผูดําเนินรายการสวนมากมีการนําเสนอแบบกึ่งเป็นทางการ มีการใชภาษาพูดเป็นสวนมากแตสามารถ
เขาใจงาย บางรายการมีพิธีกรดานกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถวิเคราะหแเกี่ยวกับประเด็นดานกีฬาที่
เฉพาะเจาะจงได  

ทั้งนี้จากการจัดประชุมกลุมยอย ๗ ภูมิภาค เพ่ือประเมินรายการและคุณภาพรายการที่มีการใช 
สื่อโซเชียลมีเดียทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล สามารถจําแนกผลการศึกษาได ๕ ประเด็น
ดังตอไปนี้ 

๑. รูปแบบของการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล ในปัจจุบันทุกสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลมีการนําขอมูลจากแหลงสื่ อโซเชียลมีเดีย
ตางๆ มารายงานในทุกประเภทขาว เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียถือเป็นแหลงขอมูลใหม รวดเร็ว และหลากหลาย 
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แตอยางไรก็ตามสถานีโทรทัศนแตางๆ ควรตรวจสอบขอเท็จจริงและแหลงที่มาที่ชัดเจน กอนที่จะนําขอมูล
ดังกลาวมารายงานตอสาธารณะชน 

๒. ปัญหาของการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัล มีทั้งประเด็นของคุณภาพของเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาว และปัญหาการ  
คัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาว ซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือของ
สถานีโทรทัศนแและสรางผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

๓. ปัจจัยของการใชสื่อโซเชียลมีเดียในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัล พบวา ความรวดเร็วในการรายงานขาว และพฤติกรรมของผูบริโภคและกระแสนิยมของสังคมที่
เปลี่ยนไป เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําขอมูลทางสื่อโซเชียสมาใชประกอบการรายงายขาว เนื่องจากมี 
ความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

๔. ผลกระทบของการนําสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัล มีทั้งผลกระทบเชิงบวก ไดแก ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารไดงายขึ้น รวดเร็ว และทันตอ
สถานการณแ และการกระตุนใหผูชมเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมไดงายและรวดเร็ว  
ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ ไดแก ขอมูลในสื่อโซเชียลมีเดียมีจํานวนมาก ทั้งขาวจริงและขาว
ปลอม และเมื่อสถานีโทรทัศนแขาดการคัดกรองความถูกตองของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาว ซึ่งสะทอนถึงปัญหาประเด็นดานจริยธรรมสื่อมวลชนอีกดวย 

๕. หลักเกณฑแในการหาขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และแนวทางปฎิบัติใน
การกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวา 
ควรมีการมาตรฐานในการคัดกรองขาวในเบื้องตนกอนที่จะมีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social 
Media) มาใชในการประกอบการรายงานขาว และควรสงเสริมใหประชาชนบริโภคขาวอยางมีวิจารณญาน 
ทั้งนี้ควรมีองคแกรที่ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบขอเท็จจริงของขาว โดยที่ทาง กสทช. ทําหนาที่การกํากับดูแล
รวมกันทั้งกับองคแกรดานสื่อมวลชน ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติในการกํากับดูแลการใชสื่อโซเชียลมีเดียมาใช  
ในรายการขาวของสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 

๔. ส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน (Survey  Research) ที่รับชมรายการต่อ
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

คณะผูวิจัยไดมีการสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนตอการใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย มีชวงอายุอยูในกลุม Generation Z (ชวงอายุระหวาง ๑๕ – ๒๑ ปี) ศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดตอเดือนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา 
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อาศัยบานเดี่ยว และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาแหลง 
การรายงานถึงการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชนําเสนอในรายการตางๆทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิทัลมากที่สุด ไดแก FACEBOOK คิดเป็นรอยละ ๙๕.๕๐ สําหรับประเภทรายการโทรทัศนแที่มักจะ 
นําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชประกอบการนําเสนอรายการมากที่สุด ไดแก รายการขาวสาร โดย
ชองรายการที่มีการนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอมากที่สุด ไดแก ชอง ๓๒ 
(ไทยรัฐทีวี)  

และเมื่อศึกษาในประเด็นสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ถูกนํามาใชในการนําเสนอในรายการ
ขาวสารมากที่สุด ไดแก FACEBOOK โดยลักษณะขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่รายการ
ขาวสารนํามาเผยแพรมากท่ีสุด ไดแก กระแสจากออนไลนแ ทั้งนี้รูปแบบการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในรายการขาวสารที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุด ไดแก การนําเสนอโดยมีการตอยอดประเด็นใน
การอธิบายหรือการขยายตอประเด็นจากการคนควาและทําขอมูลเพ่ิมเติม ในขณะที่รูปแบบรายการขาวสารที่
มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุด ไดแก รายงานขาว/ ขาว และกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาขอมูลรายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความนาเชื่อถืออยู
ในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวารายการขาวสารที่มีการใชขอมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวมีความเหมาะสม เนื่องจากทันสถานการณแ และ
รวดเร็ว ขาวมีความหลากหลาย และเขาถึงขาวสารไดงาย แตอีกกลุมหนึ่งมองวารายการขาวสารที่มีการใช
ขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการนําเสนอขาวมีความไมเหมาะสม เนื่องจากขอมูล
จากโซเชียลมีเดียก็ไมใชเรื่องจริงเสมอไป แหลงที่มาไมชัดเจน คุณภาพขาวไมไดมาตรฐาน และรายการขาวที่มี
การนําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากที่สุด ไดแก ไทยรัฐนิวโชวแ  

สําหรับทัศนคติของประชาชนตอการจัดผังรายการและการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
ในรายการขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีทัศนคติในระดับ 

‘เห็นดวย’ ( ̅=๓.๘๗, SD=.๔๐๔) โดยมีความคาดหวังตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการ
ขาวสารทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความคาดหวังในระดับ ‘มาก’ 

( ̅=๔.๒๑, SD= .๙๔๐) และมีความพึงพอใจตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในรายการขาวสาร
ทางสถานีโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ ‘ปานกลาง’ 

( ̅=๓.๔๕, SD= .๖๖๔)  

ทั้งนี้จากการสํารวจปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีผลตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มาใชในรายการขาวสาร ทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการนําใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล พบวา ประชาชนเห็นดวยกับ

ประเด็น “มีชองทางของแหลงขาวที่หลากหลายมากขึ้น” มากที่สุด ( ̅=๔.๑๕, SD=.๗๒๘) สวนผลกระทบ
ทางบวกตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบ
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ดิจิทัล พบวา ประชาชนเห็นดวยกับประเด็น “เป็นการสงผานความรูในเชิงสรางสรรคแท่ีทําใหเกิดประโยชนแหรือ

ชวยสรางเสริมประสบการณแแกผูชมรายการในดานตางๆ” มากที่สุด ( ̅=๔.๒๐, SD=.๖๓๗) และผลกระทบ
ทางลบตอการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใชในรายการขาวสารทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบ

ดิจิทัล พบวา ประชาชนเห็นดวยกับประเด็น “ทําใหเกิดปัญหาขาวปลอม หรือ Fake News” มากที่สุด ( ̅=
๔.๑๔, SD=.๗๖๘)  

 

๕. แนวทางในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เหมาะสม และแนวทางในการก ากับ
ดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากผลการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายการและคุณภาพรายการ ซึ่งประกอบดวย 
นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวของ ผู เชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนแ เครือขายตางๆ  
ที่เก่ียวของ สามารถสรุปแนวทางไดดังนี้  

   ๕.๑ สถานีโทรทัศนแทุกชองควรมีการกลั่นกรองขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียใหมีความถูกตอง
และมีความเหมาะสมกอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการประกอบการายงานขาว ในปัจจุบันกระบวนการ
ตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลขาวสารของรายการขาวโดยสวนใหญจะเป็นหนาที่ของกองบรรณาธิการ  
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการแขงขันทีวียุคดิจิทัลสงผลใหกองบรรณาธิการโดยสวนใหญเนนขอมูลที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการ เนนใหเกิดกระแสการวิจารณแในสังคม มากกวาการกลั่นกรองหรือ
วิเคราะหแขาวที่มีประโยชนแตอสังคมในภาพรวม ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางๆ ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบ
ความถูกตองและกลั่กรองความเหมาะสมของขอมูลกอนที่ตะนํามารายงานขาว ทั้งนี้ประเด็นดังกลาว 
ยังสะทอนถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของสถานีโทรทัศนแอีกดวย และควรใหความสําคัญกับ
การขออนุญาตการใชภาพ เสียง ขอความ คลิป จากเจาของขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือปกปูองการละเมิด
สิทธิตางๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการปกปูองสิทธิของผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับประเด็นขาวนั้นๆ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของ
กับขาวหลานี้มักจะถูกสถานีโทรทัศนแตาง นําเอาขอมูลสวนบุคคลที่นอกเหนือจากประเด็นขาวทั้งจาก  
แหลงโซเชียลมีเดียและการสัมภาษณแบุคคลใกลชิดมาประกอบการายงานขาวนั้น ซึ่งโดยสวนใหญถือว าเป็น
ขอมูลที่ไมเก่ียวของกับสาระหลักของขาว ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแทุกสํานักควรพึงระวังและมีมาตรการที่ชัดเจนใน
การปูองกันการบละเมิดสิทธิในทุกกรณี 

   ๕.๒ การสงเสริมจรรยาบรรณสื่อ ใหเกิดความตระหนักถึงประโยชนแตอสังคมในภาพรวม และ
สงเสริมใหการปฏิบัติจริง ซึ่งประเด็นจริยธรรมสื่อเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยอยางตอเนื่อง 
ฉะนั้นสถานีโทรทัศนแตางควรตระหนักถึงการผลักดันใหนักขาวและผูสื่อขาวของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสื่ออยางจริงจัง 
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   ๕.๓ ทาง กสทช. จะตองมีมาตรการที่เขมงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนนมาตรการเชิงรุกใน 
การปูองกัน มากกวามาตรการเชิงรับและแกไขในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยในบางครั้งเป็นเพียงการตักเตือนไมใชการ
ลงโทษ ทําใหยังปรากฎการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งทางกสทช มีทั้งอํานาจและบทบาทหนาที่ทางกฎหมายอยางชัดเจน 
มากกวาการผลักดันใหองคแกรวิชาชีพดําเนินการเรื่องนี้เพียงฝุายเดียว เนื่องจากปัญหาในปัจจุบันเกิดจาก 
การกํากับกันเองของสื่อมวลชน ทั้งนี้ควรจะมีการดําเนินการรวมกันของหลายภาคสวนทั้งรัฐ สื่อ และ  
ประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการรวมดวยชวยกันในการสอดสองดูแลสื่อ ใหเกิดองคแกรการกํากับดูแลรวมกัน  
ในลักษณะขององคแกรอิสระ และควรมีการจัดใหมีการประชุมกับองคแกรสื่อ เพ่ือสรุปสถานการณแในปัจจุบัน  
ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผละกระทบเชิงลบ ตลอดจนมีการหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง  
ซึ่งเป็นการกระตุนหรือเป็นมาตรการเรงดวนใหองคแกรสื่อและสถานีโทรทัศนแตางๆ ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนในสังคม และเป็นการสะทอนถึงปฏิกิริยาของกสทช. ตอสถานการณแดังกลาว 

   ๕.๔ การสงเสริมใหเกิดความรูประชาชนใหสามารถเทา ทันสื่อที่ไมเหมาะสม ใหสามารถ
แยกแยะขาวจริงและขาวปลอม (Fake News) 

   ๕.๕ การกําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะคลิปวีดีโอ และการถายทอดสด 
(Live) ที่เป็นที่สนใจของคนในสังคม มากกวาการรายงานขาวจากผูประกาศขาว ซึ่งควรมีมาตรการใน  
การกําหนดสัดสวนของขอมูลจากโซเชียลมีเดียใหเหมาะสมกับประเด็นขาว ทั้งนี้ทาง กสทช. สามารถที่จะ
กําหนดขอบแขตและสัดสวนในการนําขอมูลจากโซเชียลมีเดียมาประกอบการรายงานขาวได เพ่ือที่ทาง
สถานีโทรทัศนแตางๆ จะมีการคัดเลือกและคัดกรองเฉพาะขาวที่เป็นประโยชนแในสังคมมารายงานขาว 

   

๗.๒ ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ และการสํารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชน  
(Survey  Research)  ที่รับชมรายการ ตอการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในกิจการโทรทัศนแ
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล พบวามีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

๑. ทาง กสทช. ควรสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลรวมกันระหวาง กสทช. กับภาคสวนอ่ืนๆ เชน  
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการกํากับดูแลการนําสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรายการขาว  
ทุกประเภท โดยรวมกันสอดสองดูแลสื่อที่กอใหเกิดความเสี่ยงตางๆ ทั้งนี้ในการการกํากับดูแลรวมกันระหวาง 
กสทช. กับภาคสวนอื่นๆ ควรมีการกําหนดบทบาทการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางเป็น
รูปธรรม 
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๒. กสทช ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ โดยมุงเนนสรางความรวมมือกับทั้ง 
ภาคเอกชน องคแกรทางการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนฯ แบบบูรณาการในการสงเสริมใหเกิด  
การเผยแพรเนื้อหาเชิงบวกในสื่อออนไลนแ รวมถึงการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับผูประกอบการในการนําสื่อโซเชียล
มีเดีย (Social Media) มาใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ  ตลอดจนมีการสงเสริมใหกับผูรับสื่อ
หรือประชาชนทุกระดับมีการรูเทาทันสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการดําเนินการดังนี้  

๒.๑ มีการเผยแพรองคแความรูในรูปแบบตางๆ เชน 

๑) การเผยแพรองคแความรูในรูปแบบ Info graphic หรือสื่อ Online ในรูปแบบ
การแตูน เพือ่เป็นการดึงดูดและสรางความเขาใจที่มากยิ่งขึ้น 

๒) รูปแบบสปอรแตเพ่ือสงเสริมความรูเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียอยางสรางสรรคแ 
และจัดชวงเวลาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเขาถึงของทั้งกลุมเด็ก และกลุมผูสูงวัย ทั้งนี้ กสทช. อาจออกเป็น
ขอบังคับใหมีสัดสวนการออกอากาศเป็นรายการในชวงเวลาสั้นๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกับผูรับชมรายการ 

๓) การ Road show ไปตามพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดมากข้ึน และไดมีความตระหนักในการดําเนินรายการที่เหมาะสมมากขึ้น 

๒.๒ มีการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของทั้งในดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
การกํากับเนื้อหารายการทางโทรทัศนแภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลที่นําขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
มานําเสนอในรายการขาว ใหกับบุคลากรภาครัฐ และผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) อยางปลอดภัยและสรางสรรคแ 

๒.๓ การพัฒนาองคแความรูและทักษะดานดารรูเทาทันสื่อใหกับผูรับสื่อทุกระดับ และ
สามารถดําเนินงานรวมกับ กสทช. ในการชวงสอดสองดูแลการนําเสนอเนื้อหารายการที่ไมเหมาะสม 
สํานักงาน กสทช. ควรมุงเนนการสื่อสารแบบสองทาง เปิดชองทางการสื่อสารใหประชาชนสามารถรองเรี ยน
สื่อที่มีการนําขอมูลที่เป็นเท็จ หรือไมเป็นประโยชนแตอสังคม ตลอดจนมีความสุมเสี่ยงตอสังคม อาทิ สายดวน 
จดหมาย หรือรองเรียนโดยตรงที่สํานักงานกสทช. ทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระจายชองทางการรับเรื่องรองเรียน
ไปตามพ้ืนที่ตางๆ หรืออีกหนึ่งชองทาง ไดแก ชองทางการรองเรียนออนไลนแ (Online) อยางไรก็ตาม  
การรองเรียนของประชาชนจําเป็นที่จะตองมีการดําเนินการใหปรากฎอยางเป็นรูปธรรม เพ่ือสรางความมั่นใจ
วาประเด็นที่ไดรองเรียนไปนั้น มีความคืบหนาและเป็นประโยชนแตอสังคมในวงกวาง 

 ๓. สํานักงาน กสทช. ควรเป็นหนวยงานหลักในการดําเนินสรางมาตรฐานในการเลือกใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) มานําเสนอในรายการโทรทัศนแ โดยมีการจัดตั้งองคแกรกลาง ที่มีรูปแบบเป็น
องคแกรอิสระ และกํากับโดยคณะกรรมการที่มาจากหลายสวน และมีการกําหนดเกณฑแทั้งหลักเกณฑแมาตรฐาน
ในการเลือกใชขอมูลจากสื่อออนไลนแ เกณฑแมาตรฐานในกระบวนการหาขอมูลจากสื่อออนไลนแ และเกณฑแ
มาตรฐานในการตรวจสอบขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือใหเกิดการใชสื่อที่เป็นประโยขนแตอ
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สังคม ตลอดจนการสรางมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มารายงานขาว  
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