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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผู้สื่อข่าว หรือ นกัขา่ว คือผู้ เสาะแสวงหาข่าวและสง่ข่าวตามระบบสื่อสารมวลชน โดยให้
ข่าวสารท่ีเสนอเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับข่าวสาร หรือสาธารณชน ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จริยธรรมและกฎหมาย หากแบ่งประเภทผู้สื่อข่าวในยคุอนาล็อก จะแบ่งได้หลกัๆ 3 ประเภท คือ 
ผู้สื่อข่าวหนงัสอืพิมพ์ หมายถึง ผู้สื่อข่าวท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวท่ีหามาได้ผ่านช่องทางหนงัสอืพิมพ์ 
และผู้สือ่ขา่วโทรทศัน์ หรือในวงการนกัขา่วจะเรียกกนัว่า ผู้สือ่ข่าวทีวี หมายถึง ผู้สือ่ข่าวท่ีน าเสนอ
ข้อมลูข่าวท่ีหามาได้ผา่นช่องทางโทรทศัน์ และผู้สื่อข่าววิทยุ ผู้สือ่ข่าวท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวท่ีหามา
ได้ผ่านช่องทางคลื่นวิทยุ โดยผู้สื่อข่าวทัง้ 3 ประเภท จะท าหน้าท่ีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวไม่
แตกต่างกันมากนัก คือ การสัมภาษณ์  การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปเสียง 
เทปโทรทัศน์ หรือ วิดีโอเทป หลังจากนัน้ผู้ สื่อข่าว จะต้องน าข้อมูลข่าวท่ีหาได้ มาเรียบเรียง
ข้อเท็จจริง ก่อนสง่ข้อมูลทัง้หมดกลบัไปยงักองบรรณาธิการ ท่ีต้องตรวจความถูกต้องของเนือ้หา
ขา่วก่อนการสง่ เพื่อถ่ายทอดไปยงัประชาชนตามช่องทางตา่งๆ 

การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท าให้ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวไปยัง
ประชาชนเพิ่มขึน้มาอีกหลายช่องทาง โดยมีโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อตัวกลางเช่ือมโยง
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. อ้างอิงผลส ารวจรายงานประจ าปีดัชนีชีว้ัดสังคมสารสนเทศปี 2557  
ของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศหรือ ITU เม่ือ 2557 พบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการเติบโต
ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูเป็นอันดับ 1 ของโลก ช่องทางการสื่อสารท่ีคนไทยนัน้ท าให้เห็นว่า
การเติบโตของอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคญัต่อสภาพสงัคมในประเทศไทย โดยเฉพาะด้าน
การสือ่สาร ท่ีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางการสือ่สารท่ีประชาชนเข้าถึงมากขึน้ 

ข้อมลูจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม หรือ ETDA เปิดเผยวา่ ปี 2560 ประชาชนไทย ใช้อินเทอร์เน็ตในวนัหยุด 
เฉลีย่ 6 ชัว่โมง 48 นาที/วนั กิจกรรมที่ท ามากท่ีสดุคือ Social Media 3 ชัว่โมง 36 นาที/วนั ตามมา
ด้วยการดูทีวี  ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ และอ่านหนังสือ  โดยสถานท่ีท่ีใช้
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อินเทอร์เน็ต มากท่ีสดุคือ บ้าน หรือ ท่ีพกัอาศยั รองลงมาคือ ท างาน ระหว่างเดินทาง ท่ีสาธารณะ 
โรงเรียน มหาวิทยาลยั และ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่  

การเติบโตของโลกอินเทอร์เน็ต สง่ผลให้ธุรกิจภาคตา่งๆ ปรับตวัเพื่อเข้าถึงประชาชน หรือ 
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด เช่นดียวกับองค์กรสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็น สื่อหนังสือพิมพ์ 
สือ่โทรทศัน์ และ สื่อวิทย ุต่างใช้ข้อดีของอินเทอร์เน็ตมาสร้างเป็นเครือขา่ยไปยงักลุม่เปา้หมายนัน้
ท าให้การท าหน้าท่ีของผู้สื่อข่าว หรือนกัข่าวในยุคอินเทอร์เน็ตต้องปรับตวั เพื่อให้ข้อมูลขา่วสารท่ี
เสาะแสวงหามาได้ ส่งไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนีก้ารเกิดขึน้และเติบโตของ
อินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี ้อินเทอร์เน็ตยังท าให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
ให้บริการตามเว็บไซต์ต่างๆ สามารถแบง่ขอบเขตตามการใช้งานโดยดท่ีูวตัถปุระสงค์หลกัของการ
เข้าใช้งาน และคุณลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีมีร่วมกัน กล่าวคือ วตัถุประสงค์ของการเข้าใช้งานมี
เป้าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกันมีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ออกตาม
วตัถปุระสงค์ของการเข้าใช้งาน ได้ 7 ประเภท  

Blog เป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดข้อมลูท่ีเก็บไว้ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บท่ีใช้
เก็บบนัทกึเร่ืองราว หรือเนือ้หาท่ีเขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู้สกึนกึคิดต่างๆ โดยทัว่ไปจะ
มีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีหลกัท่ีเรียกวา่ “Blogger” เขียนบนัทกึหรือเลา่เหตกุารณ์ท่ีอยากให้คนอ่านได้รับรู้ 

สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนี ้เป็น
สงัคมส าหรับผู้ ใช้ท่ีต้องการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตวัเอง สามารถแสดงผลงานได้จาก
ทัว่ทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการพืน้ท่ีเสมือนเป็นแกลเลอร่ี (Gallery) ท่ีใช้จดัโชว์ผลงานของ
ตัวเอง ผู้ ให้บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี  ้ได้แก่  YouTube, Flickr, Multiply, 
Photobucket และ Slideshare เป็นต้น 

ความชอบในสิง่เดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีท าหน้าท่ีเก็บ
ในสิ่งท่ีชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้างท่ีคัน่หนงัสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิด
เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจท่ีคัน่ไว้ในเคร่ืองคนเดียว ก็น ามาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ เพื่อท่ีจะ
ได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกัน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, 
Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็นต้น 

เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีต้องการ
ความคิด ความรู้ และการตอ่ยอดจากผู้ ใช้ท่ีเป็นผู้ มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ท่ีได้ออกมามีการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองและเกิดการพัฒนาในท่ีสดุ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในลกัษณะเวทีท างานร่วมกัน 
ในลกัษณะเวทีท างานร่วมกนั เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น 
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ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนีมี้ลกัษณะ
เป็นเกมออนไลน์ (Online games) ซึ่งเป็นเว็บท่ีนิยมมาก เพราะเป็นแหลง่รวบรวมเกมไว้มากมาย 
มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมที่ผู้ใช้สามารถเลน่บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อการงาน โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสงัคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ประวติั
ผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้ อ่ืน นอกจากนีบ้ริษัทท่ีต้องการคนมาร่วมงาน 
สามารถเข้ามาหาจากประวัติของผู้ ใช้ท่ีอยู่ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์นีไ้ด้ ผู้ ให้บริการเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ประเภทนีไ้ด้แก่ Linkedin เป็นต้น 

เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างผู้ ใช้ (Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์
แห่งการเช่ือมต่อกันระหว่างเคร่ืองผู้ ใช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทนัที ซึง่ผู้ให้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทนี ้
ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็นต้น 

การเกิดขึน้ของทีวีดิจิทลั ภายใต้การก ากบัดแูล คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีเปา้หมายขยายช่องทางการสื่อสารของ
ระบบโทรทศัน์ให้ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายประเภทตา่งๆ มากยิ่งขึน้ เกิดขึน้หลงัประเทศไทยเร่ิมเข้า
สูย่คุโลกสงัคมขา่วสารท่ีมีอินเทอร์เน็ต และสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท ปัจจุบนัประเทศไทย
เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับสง่สญัญาณ โทรทัศน์ระบบอนาล็อกสูร่ะบบดิจิตอล 
หลงัจากท่ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กสทช. ได้เปิดให้มีการประมูลคลืน่ ความถ่ีส าหรับการให้บริการในกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 
เม่ือวันท่ี 26-27 ธันวาคม 2556 การประมูลครัง้นี  ้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์
ภาคพืน้ดิน (Territorial Television) หรือ ฟรีทีวี ของไทยจากระบบอนาล็อกเดิม ท่ีอายุมากกว่า 
50 ปี  โดยเร่ิมออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการพร้อมกัน เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2557 ทัง้ 24 ช่องธุรกิจ ประกอบไปด้วย ประเภทรายการทัว่ไป ภาพคมชัดสงู 7 ช่อง 
ประเภทรายการทัว่ไป ภาพคมชัดปกติ 7 ช่อง ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จ านวน 7 ช่อง 
และ ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน 3 ช่อง รวมทัง้หมด 27 ช่อง แต่ปัจจุบนั
เหลอื 25 ช่อง เน่ืองจากมีการยกเลกิสมัปทานไป 2 ช่อง  

การเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์เป็นแบบดิจิทลั หนึ่งข้อก าหนดของ กสทช. ว่า ทุกสถานี
จะต้องมีการน าเสนอข่าวท่ีมีสดัส่วนแตกต่างกันออกไป นัน้ท าให้อาชีพผู้สื่อข่าวกลายเป็นท่ี
ต้องการของทุกสถานี พบว่าท่ีผา่นมาอัตราการเติบโตของนกัข่าวมีจ านวนมากขึน้ มีการโยกย้าย
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ของผู้ สื่อข่าวส านักต่างๆ ในช่วงท่ีเกิดสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลนัน้ ท าให้ผู้ สื่อข่าว องค์กรข่าว 
เกิดการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซึง่เรทติง้ในช่วงข่าว ดงันัน้การน าเสนอเนือ้หาข่าวท่ีรวดเร็วกว่าสถานี
อ่ืน จึงกลายเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทุกสถานีให้ความสนใจ โดยเคร่ืองมือท่ีผู้ สื่อข่าวหยิบมาใช้เพื่อ
น าเสนอข่าวกลบัพบว่า ไม่เพียงแต่ช่องทางสื่อสารทางโทรทศัน์ ท่ีเป็นช่องทางหลกัของนกัขา่วทีวี 
ยังมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์ เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อการ
น าเสนอขา่วสารไปยงัประชาชน หรือกลมุเปา้หมาย  

การพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการพัฒนาท่ีก้าวกระโดดและ
รวดเร็วอย่างมาก ในยคุแรกเร่ิมการสื่อสารเน้นหลกัไปท่ีการสือ่สารแบบทางเดียว คือสือ่มวลชนสง่
สารไปยงัผู้ รับสารหรือประชาชนทัว่ไป แต่ในปัจจุบนัหลงัจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารมวลชน ท าให้เกิดการสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบกันได้มากขึน้ 
การท าหน้าท่ีของผู้สื่อข่าวจึงต้องปรับตวัเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบนัไปด้วย เม่ือช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ กลายเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว เราจะเห็นว่าปัจจุบันการเสนอข่าวทาง
ช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักของผู้ สื่อข่าวหลายคน โดยแต่ละคนมี
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การน าเสนอขา่วผา่นช่องทางนีแ้ตกตา่งกนัออกไป 

ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจยัการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี
ท่ีมีผลตอ่การท างาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลให้กบัองค์กรด้านโทรทศัน์ ผู้สือ่ขา่วโทรทศัน์ เพื่อให้เข้าใจ
การท างาน ปัจจยัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการน าเสนอขา่ว  

 

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวีท่ีมีผลตอ่การท างาน 
2. เพื่อศกึษาการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวีท่ีมีผลตอ่การท างาน  
 

ปัญหำกำรน ำวิจัย 

1. การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวีเป็นอยา่งไร  
2. ปัจจยัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวีเป็นอยา่งไร  
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สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลตอ่การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนกัข่าวทีวี 
แตกตา่งกนั  

2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวี ท่ีมีผลต่อ
การท างานแตกตา่งกนั 
 3. การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนกัข่าวทีวีท่ีแตกตา่งกัน มีผลต่อการท าหน้าท่ีของนกัข่าว
ทีวีท่ีมีผลตอ่การท างานท่ีแตกตา่งกนั  
 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากนกัขา่วทีวี สงักดัสถานีทีวีดิจิทลั 25 สถานี 
แบ่งออกเป็น 6 ประเภทสายข่าว คือ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงัคม 
ขา่วกีฬา และขา่วบนัเทิง ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีนกัขา่วทีวี เลอืกใช้สือ่ดิจิทลัเพื่อน าเสนอขา่ว 
2. ผลการวิจัยน าไปเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปปรับปรุงขององค์กร และนักข่าว 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการน าเสนอขา่วสารในยคุปัจจุบนัให้เข้าถึงผู้ รับสารมากขึน้ 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

ลักษณะประชำกรศำสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 
- ระยะเวลาการท างาน 
- ประเภทสายขา่ว 

- เคร่ืองมือท่ีใช้เผยแพร่
เนือ้หาในสือ่สงัคม
ออนไลน์ 

กำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ
นักข่ำวทีว ี

- เฟซบุ๊ก 

- ทวิตเตอร์ 
- ยทูปู 
- อินสตาแกรม 

- บลอ็ก 
- เว็บไซต์ 
- แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 

กำรท ำหน้ำที่ของนักข่ำวทวีี
ที่มีผลต่อกำรท ำงำน 

- ด้านองค์กร 
- ด้านเนือ้หา 
- ด้านปฏิสมัพนัธ์ 

- ด้านการรายงาน
ขา่ว 
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นิยำมศัพท์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ได้แด ่เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยทูปู อินสตาแกรม บลอ็ก เว็บไซต์ และแอพพลเิคชัน่ไลน์  

เฟซบุ๊ก หมายถึง เว็บไซต์ท่ีให้บริการเครือคา่ยสงัคมออนไลน์ ผา่น Internet หรือ เรียกได้
ว่า เป็น Social Network ผู้ เป็นสามาชิกของเฟซบุ๊ กสามารถสร้างพืน้ท่ีส่วนตัว ส าหรับแนะน า
ตวัเอง ติดตอ่สือ่กบัเพื่อน ทัง้เเบบ ข้อความ ภาพ เสยีง และ วีดีโอ  

ทวิตเตอร์  หมายถึง แอพลิเคชั่นบนโทรทัศน์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยแอพพลิเคชัน้นีจ้ะสามารถเขียนข้อความ แต่จะมีการก าหนดจ านวนตวัอักษร 
สามารถแชร์รูปภาพ คลปิวีดีโอ บน Social Network  

ยูทูป หมายถึง เว็บไซต์แลกเปลีย่นภาพวิดีโอท่ี โดยในเว็บไซต์นี ้ผู้ ใช้สามารถดาวน์โหลด
ภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพวิดีโอท่ีมีอยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านีใ้ห้คนอ่ืนดูได้โดยไม่เสีย
คา่ใช้จ่ายใดๆ   

อินสตำแกรม หมายถึง แอพลิเคชั่นบนโทรทัศน์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยแอพพลิเคชัน้นีจ้ะเน้นการแชร์รูปภาพ บน Social Network จะเน้นให้เพื่อนของ
คณุสามารถเห็นภาพถ่าย 

บล็อก หมายถึง รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึน้ในล าดบัท่ีเรียงตามเวลาใน
การเขียน ซึง่จะแสดงข้อมลูท่ีเขียนลา่สดุไว้แรกสดุ บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ 
และวีดีโอ 

แอพพลิเคช่ันไลน์ หมายถึง แอพพลิเคชั่นบนโทรทัศน์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีให้ผู้ ใช้สามารถสร้างกลุม่แชต สง่ข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุย
โทรศพัท์แบบเสยีง 

เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเช่ือมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ สว่นใหญ่
จดัท าขึน้เพื่อน าเสนอข้อมลูผา่นคอมพิวเตอร์ โดยถกูจดัเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์โดยทัว่ไปจะ
ให้บริการต่อผู้ ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสีย
คา่บริการเพื่อท่ีจะดขู้อมลู 

นักข่ำวทีวี หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีน าเสนอขา่ว รายงานขา่ว ของสือ่โทรทศัน์ ท่ีแพร่ภาพผา่น
สถานีทีวีดิจิทัล 25 สถานี แบ่งออกเป็น 6 ประเภทสายข่าว คือ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ 
ขา่วอาชญากรรม ขา่วสงัคม ขา่วกีฬา และขา่วบนัเทิง 
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กำรท ำหน้ำที่ของนักข่ำวทีวี หมายถึง การท างานของนกัข่าวสถานีทีวีดิจิทลั 25 ช่อง 
ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ี ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านองค์กร ด้านเนือ้หา 
ด้านปฏิสมัพันธ์ และด้านการรายงานข่าว เพื่อน าเสนอเนือ้หาข่าวสารออกไปยังผู้ รับสาร ในท่ีนี ้
หมายถึงประชาชน 


