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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง “การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี ท่ีมีผลต่อการ
ท างาน” มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวี ท่ีมีผลตอ่การท างาน และ
ศึกษาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวี ท่ีมีผลต่อการท างาน โดยเก็บข้อมูลจากนกัข่าวทีวีจากช่องทีวี
ดิจิทลั 25 สถานี จ านวน 222 คน จากผลการศกึษา สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล รวมถึง
ข้อเสนอแนะได้ดงันี ้

 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.05 มีช่วงอายุส่วนใหญ่  

21-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.95 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
83.33 แบ่งผู้ตอบแบบสอบถามตามสายงานดังนี ้คือ สายงานประเภทข่าวสงัคม คิดเป็นร้อยละ 
29.73 สายงานประเภทข่าวบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 15.77 สายงานประเภทข่าวอาชญากรรม 
คิดเป็นร้อยละ 15.32 สายงานประเภทข่าวการเมือง คิดเป็นร้อยละ 14.41 สายงานประเภทข่าว
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.61 และสายงานประเภทข่าวกีฬา คิดเป็นร้อยละ 12.16 มีการใช้
เคร่ืองมือท่ีใช้เผยแพร่สือ่สงัคมออนไลน์ คือ สมาร์ทโฟน มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 43.55  

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี 
การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการใช้

สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวีเป็นรายด้านพบว่า การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ ก 
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ เว็บไซต์ แอพพลเิคชั่นไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม และบล็อก 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแตล่ะด้านได้ดงันี ้

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวีประเภทเฟซบุ๊ก อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทเฟซบุ๊ ก เป็นรายข้อ  พบว่าเผยแพร่เนือ้หาข่าว 
มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ค้นหาข้อมูลข่าว ค้นหาภาพข่าว รายงานสด (Live) ติดตอ่แหลง่ขา่ว  
และสง่เนือ้หา-ภาพขา่วกลบัไปสถานี ตามล าดบั 
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภททวิตเตอร์  อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวี ประเภททวิตเตอร์เป็นรายข้อ พบวา่เผยแพร่
เนือ้หาข่าว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ค้นหาข้อมูลข่าว ค้นหาภาพข่าว ติดต่อแหล่งข่าว  
รายงานสด (Live) และสง่เนือ้หา-ภาพขา่วกลบัไปสถานี ตามล าดบั 

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวีประเภทยทููป อยูใ่นระดบัน้อย เม่ือพิจารณาการใช้
สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวีประเภทยูทูปเป็นรายข้อ พบว่าค้นหาภาพข่าว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ค้นหาข้อมูลข่าว เผยแพร่เนือ้หาข่าว รายงานสด (Live) สง่เนือ้หา-ภาพข่าวกลบัไป
สถานี และติดตอ่แหลง่ขา่ว ตามล าดบั 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทอินสตาแกรม อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทอินสตาแกรม เป็นรายข้อพบว่า 
ค้นหาภาพข่าว มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ค้นหาข้อมลูขา่ว เผยแพร่เนือ้หาขา่ว ติดตอ่แหลง่ขา่ว 
และรายงานสด (Live) กบัสง่เนือ้หา-ภาพขา่วกลบัไปสถานี ตามล าดบั   

การใช้สื่ อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี  ประเภทบล็อ ก  อยู่ ในระดับ น้อยท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวี ประเภทบล็อกเป็นรายข้อ พบว่าค้นหาข้อมูล
ข่าว มีค่าเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา ค้นหาภาพข่าว เผยแพร่เนือ้หาข่าว ติดต่อแหลง่ข่าว รายงานสด 
(Live) และสง่เนือ้หา-ภาพขา่วกลบัไปสถานี ตามล าดบั 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทเว็บไซต์ อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทเว็บไซต์รายข้อ พบว่าค้นหาภาพข่าวมี
คา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ค้นหา-ข้อมลูข่าว เผยแพร่เนือ้หาขา่ว สง่เนือ้หา-ภาพขา่วกลบัไปสถานี
รายงานสด (Live) และติดตอ่แหลง่ขา่ว ตามล าดบั 

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนกัข่าวทีวี ประเภทแอพพลิเคชั่นไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง 
พิจารณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี ประเภทแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นรายข้อ พบว่า 
ติดต่อแหลง่ข่าว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ สง่เนือ้หา-ภาพข่าวกลบัไปสถานี ค้นหาภาพข่าว 
ค้นหาข้อมลูขา่ว เผยแพร่เนือ้หาขา่ว และรายงานสด (Live) ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 3 การท าหน้าที่ของนักข่าวทีวี ที่มีผลต่อการท างาน 
การท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี ท่ีมีผลตอ่การท างาน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยการ

ใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี  ท่ีมีผลต่อการท างานเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านเนือ้หา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านองค์กร  ด้านปฏิสมัพันธ์ และด้านการรายงานข่าว 
ตามล าดบั โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแตล่ะด้านได้ ดงันี ้
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ด้านองค์กร  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี  ท่ีมีผลต่อการท างาน 

ด้านองค์กรเป็นรายข้อพบว่า องค์กรมีนโยบายให้นกัขา่วทีวีใช้สือ่สงัคมออนไลน์น าเสนอข่าวไปยงั
ผู้ รับสาร มีคา่เฉลีย่สงูสดุ  

ด้านเนือ้หา  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน 

ด้านเนือ้หาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้สือ่สงัคมออนไลน์ค้นหาข้อมลู หรือ เนือ้หาเพื่อ
น าไปประกอบการเขียนขา่ว หรือรายงานขา่ว มีคา่เฉลีย่สงูสดุ  

ด้านปฏิสัมพันธ์  
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี  ท่ี มีผลต่อการท างาน 

ด้านปฏิสมัพันธ์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านความคิดเห็นของผู้ชมท่ีแสดงความ
คิดเห็นผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ เพื่อวดัความสนใจของผู้ชมตอ่ขา่วท่ีท่านน าเสนอ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ  

ด้านการรายงานข่าว  
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่พบวา่ การท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี ท่ีมีผลตอ่การท างาน ด้านการ

รายงานขา่ว ประเภทเฟซบุ๊กมีคา่เฉลีย่สงูสดุ  
ด้านการรายงานข่าว ประเภทเฟซบุ๊ก 
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน ด้านการ

รายงานขา่ว ประเภทเฟซบุ๊กเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเขียนข้อความเผยแพร่ผา่น
สือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ   

ด้านการรายงานข่าว ประเภททวิตเตอร์ 
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน 

ด้านการรายงานข่าว ประเภททวิตเตอร์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเขียนข้อความ
เผยแพร่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ  

ด้านการรายงานข่าว ประเภทยูทูป 
อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน ด้านการ

รายงานข่าวประเภทยูทูปเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเคยตัดต่อคลิปวิดีโอข่าวเพื่อ
เผยแพร่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ 
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ด้านการรายงานข่าว ประเภทอินสตาแกรม 
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน 

ด้านการรายงานข่าว ประเภทอินสตาร์แกรมเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเขียน
ข้อความเผยแพร่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ   

ด้านการรายงานข่าว ประเภทบล็อก 
อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างานด้าน

การรายงานข่าวประเภทบล็อกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเขียนข้อความเผยแพร่
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ  

ด้านการรายงานข่าว ประเภทเว็บไซต์ 
อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างานด้านการ

รายงานข่าวประเภทเว็บไซต์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเขียนข้อความเผยแพร่ผา่น
สือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ 

ด้านการรายงานข่าว ประเภทแอพพลิเคช่ันไลน์ 
อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน ด้านการ

รายงานขา่วประเภทแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นรายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเคยน าภาพ คลปิเสยีง 
คลปิวิดีโอ มาร่วมประกอบการเขียนข้อความเผยแพร่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ  

 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์ของนกัขา่วทีวี แตกตา่งกนั ดงันี ้
1. นกัข่าวทีวีท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ประเภทอินสตาแกรม 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเว้นการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ยทูปู บลอ็ก เว็บไซต์ แอพพลเิคชัน่ไลน์ และโดยรวมไม่แตกตา่งกนั 

2. นกัข่าวท่ีมีอายุแตกตา่งกนั มีผลต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทยูทูป แอพพลิเคชั่น
ไลน์ และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม บลอ็ก และเว็บไซต์ ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

3. นักข่าวทีวีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยทูปู อินสตาแกรม บลอ็ก เว็บไซต์ แอพพลเิคชัน่ไลน์ และโดยรวมไม่แตกตา่งกนั 
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4. นกัข่าวท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ประเภท 
เฟซบุ๊ ก ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทบลอ็กท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. นกัข่าวท่ีอยู่สายงานประเภทขา่วแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ประเภท
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทยูทูป อินสตาแกรม 
บลอ็ก เว็บไซต์ แอพพลเิคชัน่ไลน์ และโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ปัจจยัการใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวีท่ีมีผลตอ่การท างานแตกตา่งกนั ดงันี ้

1. นกัขา่วท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวีท่ีมีผลตอ่การท างานด้าน
องค์กร ด้านเนือ้หา ด้านปฏิสมัพนัธ์ ด้านการรายงานขา่ว และโดยรวมไม่แตกตา่งกนั 

2. นักข่าวท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน 
ด้านองค์กร ด้านปฏิสมัพันธ์ ด้านการรายงานข่าว และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเว้นด้านเนือ้หาท่ีไม่แตกตา่งกนั 

3. นกัข่าวท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกัน มีผลต่อการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการ
ท างาน ด้านองค์กร ด้านเนือ้หา ด้านปฏิสัมพันธ์ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการ
รายงานขา่วท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ระยะเวลาการท างาน พบว่า นกัข่าวท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวีท่ีมีผลต่อการท างาน ด้านองค์กร ด้านเนือ้หา ด้านปฏิสมัพนัธ์ ด้านการ
รายงานขา่ว และโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

5. นกัขา่วท่ีอยูส่ายงานประเภทขา่วแตกตา่งกัน มีผลตอ่การท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผล
ต่อการท างาน ด้านองค์กร ด้านเนือ้หา ด้านการรายงานข่าว และโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเว้น ด้านปฏิสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 3 พบว่า การท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี ท่ีมีผลต่อการท างานด้านเนือ้หา และ
ด้านการรายงานข่าวมีผลต่อการใช้สื่อออนไลน์ของนักข่าวทีวี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สว่นการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวีท่ีมีผลตอ่การท างานด้านองค์กรและด้านปฏิสมัพนัธ์ไม่มีผล
ตอ่การใช้สือ่ออนไลน์ของนกัขา่วทีวี 
  



108 

อภปิรายผล 

การศึกษา เร่ือง “การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวี ท่ีมีผลต่อการ
ท างาน” ผู้วิจยัได้ค้นพบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดงันี ้

งานวิจัยครัง้นี ้พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 21-29 ปี 
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัตน์ กองราช , 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัย รุ่นในประเทศไทย 
กรณีศกึษา Facebook” พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายตุัง้แต ่
19-21 ปี และมีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีขึน้ไป  

ในหวัข้อเคร่ืองมือท่ีใช้เผยแพร่เนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน มากท่ีสดุ สอดคล้องกบั แนวความคิดของ (Pavlik,1999 อ้างใน 
สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554) กลา่วว่า เคร่ืองมือของ New Media และสื่ออินเตอร์เน็ตได้สร้างความ
เปลีย่นแปลงให้กับวงการสื่อมวลชนเป็นอยา่งมาก ทัง้เร่ืองของการรวบรวมข้อมูลท่ีสามารถท าได้
หลากหลายวิธีมากขึน้ ปัจจุบนัจะพบว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเข้าถึง 
New Media ได้อยา่งรวดเร็ว  

งานวิจัยครัง้นีพ้บว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ ก  มากท่ีสุด 
สอดคล้องกบัผลวิจัยของ เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบ
จากการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
นนทบุรี” พบว่า กลุม่ตัวอย่างใช้เฟชบุ๊กมากเป็นอันดบัแรก รองลงมาเป็นแอลพลิเคชั่นไลน์ และ 
อินสตาแกรม นอกจากนีผ้ลการวิจัยในหวัข้อนี ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เฟชบุ๊กในการค้นหา
ข้อมูลข่าว และ ค้นหาภาพข่าวมากท่ีสุด สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ธัญญธร สารสิทธ์ิ 
(2556) กรณีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้งานและการคดัเลือกข่าวจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สือ่ขา่วโทรทศัน์” เพื่อศึกษาการใช้งาน และการเลอืกข่าวจากสื่อออนไลน์ โดยเจาะกลุม่ไปท่ี
ผู้สือ่ขา่วโทรทศัน์ ทัง้ช่องฟรีทีวี และเคเบิลทีวีในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟชบุ๊ก ในการติดตามข่าวสารสถานการณ์รายวนั พบว่าร้อยละ 98 
ระบุว่า เคยน าข่าวท่ีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปน าเสนอในรายงานข่าว โดยจะตรวจสอบความ
ถกูต้องก่อนน าเสนอ แตห่ากเป็นข้อมลูท่ีไม่มีการยืนยนัข้อเท็จจริงจะไม่ถกูน ามาเสนอ แต่มีจ านวน
ไม่น้อยท่ียอมรับวา่น าไปใช้ทนัที 
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ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับแนวคิดของ (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อ้างใน 
สกลุศรี ศรีสารคาม, 2554, หน้า 9) ระบุวา่ กระบวนการท าขา่วแบบใหม่นัน้ต้องให้ความส าคญัใน 
2 มิติ คือ การน าเสนอข่าวสารอย่างทนัท่วงที และลกึรอบด้าน ซึ่งเป็นศกัยภาพของสื่อออนไลน์ท่ี
ควรน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการใช้สือ่ดัง้เดิมร่วมกบัสือ่ออนไลน์ เพื่อท าให้สามารถ
รายงานขา่วได้ทัง้ในมิติลกึ (Depth) และรวดเร็ว (Speed) 

นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม  (2554) ศึกษาเร่ือง  
“สื่อสงัคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว” พบว่าการใช้สื่อสังคมใน
กระบวนการสื่อสารข่าวนัน้ เพื่อความรวดเร็วในการรายงานข่าวให้ทนัตอ่เหตุการณ์ โดยสื่อสงัคม
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ตัง้แต่กระบวนการหาข่าว (News Gathering) และการเผยแพร่ข่าว 
(Distribution) ท่ีมีเครือข่ายข้อมลูเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีผู้้สื่อข่าวและบรรณาธิการยงัใช้สื่อสงัคม
ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ รับสาร สร้างเครือขา่ยชุมชมออนไลน์ของตนเอง รวมถึงใช้เพื่อน าเสนอ
ผลงานของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากสือ่ออนไลน์มีความรวดเร็วในการน าเสนอ 

งานวิจัยครัง้นีพ้บว่าการท าหน้าท่ีของนักข่าวมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านเนือ้หา และปัจจัย
ด้านองค์กร โดยปัจจยัด้านเนือ้หา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ระบุว่า เคยใช้สือ่สงัคมออนไลน์
ค้นหาข้อมูล หรือเนือ้หาเพื่อน าไปประกอบการรายงานข่าวมากท่ีสดุ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ธัญญธร สารสิทธ์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้งานและการคัดเลือกข่าวจากเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์” เพื่อศึกษาการใช้งาน และการเลือกข่าวจากสื่อออนไลน์ 
โดยเจาะกลุ่มไปท่ีผู้สื่อข่าวโทรทศัน์ ทัง้ช่องฟรีทีวี และเคเบิลทีวีในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ สื่อข่าวโทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด ใช้สื่อออนไลน์ ทัง้ใน
เร่ืองสว่นตวั และเพื่อติดตามขา่วสาร โดยแตล่ะคนจะมีบญัชีผู้ใช้อยา่งน้อย 1-2 ช่ือ แบง่เป็นการใช้
งานสว่นตวัและใช้ในการท างาน โดย Facebook , Line และ What app เป็นช่องทางออนไลน์ท่ีถูก
น ามาใช้มากท่ีสดุ สว่นใหญ่ใช้ในการติดตามข่าวสารสถานการณ์รายวนั พบว่าร้อยละ 98 ระบุว่า 
เคยน าขา่วท่ีเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ไปน าเสนอในรายงานขา่ว  

ส่วนการท าหน้าท่ีด้านองค์กร ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์น าเสนอข่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจ าปีของนักข่าวทีวีมากท่ีสุด 
สว่นการท าหน้าท่ีด้านองค์กรสว่นอ่ืน พบว่านโยบายท่ีองค์กรให้ความส าคัญกับการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตัวองค์กร รวมไปถึงหัวหน้างาน หรือ บรรณาธิการข่าว 
มีนโยบายให้นักข่าวทีวีใช้สื่อสังคมออนไลน์น าเสนอเนือ้หาข่าวไปยังผู้ ชม ทัง้หมดนีผู้้ ตอบ
แบบสอบถามตา่งให้ความส าคญั ระบุว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้นกัข่าวทีวีใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการ



110 

ท าหน้าท่ีของนักข่าวมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษดี พนมภู (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง  
“การปรับตวัของคนขา่วในยคุออนไลน์ กรณีศกึษาหนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง” โดยศกึษาถึงปัญหาการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสูยุ่คออนไลน์และผลกระทบท่ีท าให้ต้องปรับตัว และการเตรียมรับมือการเปลี่ยน
ผ่านของผู้บริหาร บรรณาธิการ และนักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง รวมทัง้การน าเสนอข่าวท่ีเปิด
กว้างให้คนทัว่ไปสามารถเป็นผู้ รายงานข่าวได้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ใน
การท าขา่วมาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ท่ีมีอายเุฉลีย่ 30-50 ปี พร้อมปรับตวัในการรับมือการเปลีย่นผา่นท่ีจะ
เกิดขึน้จากผลกระทบของสื่อออนไลน์ โดยยินดีท าตามนโยบายของผู้ บ ริหาร และจากการ
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างพบว่า ยุคออนไลน์เป็นยุคท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ รับข่าวสารท่ีรวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย สามารถโต้ตอบแสดงความเห็นได้ โดยมองว่าคนท่ีท างานข่าวต้องเตรียมความพร้อม
รับมือกบัการเปลีย่นผา่นของสือ่ใหม่ด้วยเช่นกนั 

งานวิจัยในหัวข้อนี ้สอดคล้องกับ แนวคิดของ แมคเควล (McQuail , Dennis. 1994) 
เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานในองค์กรสื่อ (The media Organization in the Field of Social 
Force) ว่าการด าเนินกิจการจัดรูปและองค์ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนมีปัจจัยหลายประการ ทัง้
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์ท่ีสง่ผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการองค์ประกอบ โดยหนึ่ง
ในปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีท าให้นักข่าวทีวีใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของ
นกัข่าว คือ เจ้าของทุน (Owners) เป็นผู้ ท่ีทีอ านาจในการควบคุมการท างานและมีผลกระทบต่อ
เนือ้หา และ สหภาพ (Unions) คือ ผู้ ให้เงินทุน หรือผู้สนับสนุนรายการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
เจ้าของ ทัง้ 2 สว่นนีมี้ผลตอ่การวางนโยบายขององค์กรให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนด 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผู้ศกึษาวิจยัเห็นวา่มีประเด็นบางอยา่งท่ีส าคญัจึงมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์เฟซบุ๊ กแฟนเพจ บัณฑิต อึง้รังษี  ส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิตของประชากร ดงันัน้ นกัขา่วทีวี สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัทีวี หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องควร
เน้นการสร้างเพจเฟซบุ๊ กท่ีให้ความรู้ข่าวสารต่างๆ เพื่อน าเสนอข่าวสารไปยังผู้ ชมให้มากท่ีสุด 
และยงัเป็นการสร้างฐานผู้ชมเพื่อให้กลบัมาชมรายการจากสถานีโทรทศัน์นัน้ๆ 

2. บุคคลท่ีจะท าธุรกิจหรือสร้างเพจเฟซบุ๊กหรือสร้างแฟนเพจ ควรค านงึคุณภาพชีวิตของ
กลุม่เป้าหมายเป็นหลกั เพื่อให้ผู้ ท่ีติดตามเพจสามารถอ่านแล้วได้รับความรู้ ข้อมูลการน าเสนอ
ใหม่ๆ ท่ีมีความนา่สนใจ และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
1. ควรมีการศึกษาสือ่สงัคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าวท่ีมี

ผลตอ่การท างานของนกัขา่ว 
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการคดัเลือกข่าวจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สือ่ขา่วทีวี ท่ีมีผลตอ่การท างานของนกัขา่ว 
 


