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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัข่าวทีวี ท่ีมีผลต่อ
การท างาน” ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีการสือ่สาร   
 2. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการสือ่ขา่ว 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัสือ่ดิจิทลั 
 4. แนวคิดเก่ียวกบัสือ่สงัคมออนไลน์ 
 5. แนวคิดการท างานองค์กรสือ่สารมวลชน  
 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร 

การสื่อสาร (Communication) เป็นพฤติกรรมพืน้ฐานของมนุษย์ ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลในระดบัต่างๆ ของสงัคม ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคล กลุม่ย่อย 
ครอบครัรว ชุมชมและสงัคมในระดับต่างๆ โดยการสื่อสารมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อ
มนษุย์ เน่ืองจากเป็นสือ่การท่ีช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกนั และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ในสงัคม 

นกัวิชาการด้านการสือ่สารได้ให้ค านิยามของการสือ่สารไว้หลากหลายแงม่มุ ตามมมุมอง
ของแตล่ะบุคคล ดงันี ้ 

Williams, Richard S (1998, p.17) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดความคิด
ขา่วสารและทศันคติตา่งๆ จากบุคคลหนึง่ไปสูบุ่คคล 

Roger and Shoemaker, (1971, p.11) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ขา่วสารจากผู้สง่ไปถึงผู้ รับ 

Schramm (1978, p.13 อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2541, หน้า 3) กล่าวว่า การสื่อสาร 
คือ การมีความเข้าใจร่วมกนัตอ่การแสดงขา่วสาร (Information Signs)  
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ด้านนกัวิชาการไทยได้ให้ความหมายของการสือ่สารในลกัษณะคล้ายคลงึกนั ดงันี ้
ปรมะ สตะเวทิน (2529, หน้า14) กลา่วว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอด

สาร (Message) จากบุคคลหนึง่ เราเรียกวา่ ผู้สง่สาร (Source) ไปสูบุ่คคลหนึ่ง ซึง่เราเรียกว่าผู้ รับ
สาร (Receiver) โดยผา่นสือ่ (Channel) 

สวนิต ยมาภยั (2526, หน้า12) กลา่ววา่ การสือ่สาร หมายถึง การติดตอ่กนัระหวา่งมนษุย์
เพื่อท าให้เกิดการทราบข่าวสาร เร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีความหมายร่วมกัน และมุ่งท าให้เกิดการ
ตอบสนองร่วมกนั 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548, หน้า 4) กลา่ววา่ การสือ่สาร คือ กระบวนการท่ีมีการกระท าอยา่ง
ต่อเน่ืองในการส่งและรับสาร  ระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างมี
วตัถปุระสงค์ชดัเจนในการสือ่สาร 

 

องค์ประกอบของการส่ือสาร 
กระบวนการสือ่สารประกอบไปด้วยสว่นส าคญั 4 สว่น ประกอบด้วย 

 1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร (Sender or Source) หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคนท่ีมีความ
ต้องการ หรือมีความตัง้ในท่ีจะสง่ข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สกึ ความคิดเห็นรวมถึงทศันคติไปยัง
ผู้ รับสาร เพื่อก่อให้เกิดผลอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามความต้องการ  

2. สาร (Message) หมายถึง เนือ้หาของสารหรือเร่ืองราวท่ีมีความหมาย ท่ีถูกแสดงผ่าน
ภาษา หรือสญัญาลกัษณ์ใดๆอออกมา เพื่อท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร 
 3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) หมายถึง ตัวกลางท่ีน าพาข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยงั
ผู้ รับสาร 
 4. ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้ รับเนือ้หาหรือเร่ืองราวจากผู้สง่สาร โดยผู้ รับนีอ้าจเป็น
บุคคลหรือสถาบนัก็ได้ 

นอกจากองค์ประกอบท่ีส าคญัทัง้ 4 สว่น ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ ปฏิกิริยาการตอบกลบั
ถือเป็นสว่นส าคญัของกระบวนการสื่อสารท่ีท าให้เห็นว่า การสื่อสารนัน้ประสบความส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด โดยการตอบกลบัผู้ รับสารอาจแสดงออกทางการพดูโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น หรือ
อาการใดๆ ท่ีท าให้ทัง้สองฝ่ายเข้าใจความหมายของการแสดงออกนัน้ๆ  
 

แบบจ าลองการส่ือสาร 
แบบจ าลองการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับมุมมองของนักคิดแต่ละคน 

โดยแบบจ าลองการสื่อสารนัน้เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ โดยพิจารณาการไหลของ
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สารในกระบวนการสือ่สาร (Flow of Information) และปฏิกิริยาการตอบกลบั (Feedback) ท่ีได้รับ
กลบัมาหลงัเกิดการสือ่สารระหวา่งงผู้สง่สารและผู้ รับสาร (กิติมา สรุสนธิ, 2541, หน้า 81-81) ดงันี ้ 

1. แบบจ าลองการส่ือสารในลักษณะทางเดียว (One-way Communication) 
เป็นกระบวนการสือ่สารท่ีเกิดจากการผู้สง่สารสง่ข้อมลูขา่วสาร ผา่นช่องทางการสือ่สารไป

ยงัผู้ รับสารเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้มีโอกาสอบถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น โดยกระบวนการสือ่สารลกัษณะนี ้จะเป็นการสือ่สารเป็นเส้นตรงจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร 
โดยปราศจากการค านงึถึงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) จากผู้ รับสาร 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.1 แบบจ าลองการสือ่สารในลกัษณะทางเดียว 

ที่มา : เสถียร เชยประทบั, 2535, หน้า. 33 
 

การสือ่สารในลกัษณะนีส้ว่นใหญ่นิยมใช้ในรูปของการสือ่สารแบบนโยบาย แผนงานค าสัง่
ต่างๆ ของผู้บริหาร หรือการสื่อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หอกระจายข่าว 
โดยส่วนใหญ่แล้วการสื่อสารแบบทางเดียวมักจะเกิดขึน้กับสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนงัสือพิมพ์ ทีมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารไปสูป่ระชาชนอย่างรวดเร็ว โดยการสื่อสารแบบทาง
เดียวของผู้สื่อข่าวท่ีใช้การสื่อสารแบบนี ้ควรมีความรู้ และความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีน าเสนอเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากหากเกิดข้อผิดพลาด อาจไม่สามารถแก้ไข หรืออธิบายข่าวสารท่ีได้ (เสถียร 
เชยประทบั, 2528, หน้า 33) 
 

2. แบบจ าลองการส่ือสารในลักษณะสองทาง (Two-way Communication) 
เป็นกระบวนการสื่อสารท่ีผู้สง่สารสง่ข่าวสารไปยงัผู้ รับสาร ในขณะเดียวกันเม่ือผู้ รับสาร

ได้รับข้อมูลแล้วสงสยั หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลตอบ
กลบัมายงัผู้สง่สารได้ โดยการสือ่สารในลกัษณะสองทางนี ้ช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ระหว่าง ผู้สง่สารและผู้ รับสารได้ ซึ่งการโต้ตอบกันจะช่วยสร้างความเข้าใจซึง่กันและกันได้อยา่ง
ชดัเจน ลกัษณะการสือ่สารแบบนีม้กัจะเกิดชึน้ในการสือ่สารระหวา่งบุคคล 
  

ผู้สง่สาร สาร ผู้สง่สาร สาร 
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ภาพประกอบที่ 2.2 แบบจ าลองการสือ่สารในลกัษณะสองทาง 
ที่มา : เสถียร เชยประทบั, 2528 
 

การสื่อสารในลกัษณะสองทางนี ้ผู้สง่สารควรให้ความส าคญักับปฏิกิริยาตอบกลบัของ
ผู้ รับสาร เน่ืองจากการสงัเกตจะช่วยผู้สง่สารและผู้ รับสารมีความเสมอภาคในการติดต่อสื่อสาร  
ซึง่กนัและกนั รวมถึงการสงัเกตจะเป็นประโยชน์ตอ่การทราบว่าการสือ่สารนัน้ประสบความส าเร็จ
หรือไหม หรือมีข้อบกพร่องใดท่ีควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสื่อสารให้ส าเร็จ และเป็นไปตามท่ี
ต้องการ 
 

รูปแบบและลักษณะของการส่ือสาร 
สามารถจ าแนกออกมาได้มากมายหลากหลายลกัษณะ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับว่าต้องการมุ่ง

พิจารณาในประเด็นใด รวมถึงเกณฑ์ต่างๆ เช่น จ านวนผู้ สื่อสาร ทิศทางการไหลของสาร 
และลกัษณะการสื่อสาร ซึ่งการววิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้จ าแนกรูปแบบการสื่อสารออกเป็นประเภท 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersona ; Communication) เป็นการสื่อสารระหว่าง
คนสอง หรือสามคน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเพื่อสร้างความสมัพันธ์ (เกศินี 
จุฑาวิจิตร, 2540, หน้า 6) ได้ยกตวัไว้ เช่น การพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตา โดยผู้ ร่วมสนทนาจะรับ
บทบาทเป็นทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสารในเวลาเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารนีส้ามารถสื่อสารร่วมด้วยกัน  
ทัง้วจันสาร ได่แก่ ค าพูด การสนทนา การสมัภาษณ์ และการสื่อสารอวจันสาร ได้แก่ การสื่อสาร
ภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยค า เช่น ภาษาทางกาย การแสดงออกทางสีหน้า และแววตา เป็นต้น  
กิติมา สรุสนธิ (2541, หน้า 29) ได้ให้คณุลกัษณะการสือ่สารระหวา่งบุคคลไว้ ดงันี ้

1. ผู้ ท่ีท าการสื่อสาร หรือผู้ส่งสาร ท าหน้าท่ี หรือมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร 
เพื่อท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนผู้กระท าสิ่งเร้า อีกฝ่าย
หนึง่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสิง่เร้านัน้ เพื่อตอบกลบัการสือ่สาร 

ผู้สง่สาร สาร ผู้สง่สาร สาร 

ปฏิกิริยาตอบกลบั 
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2. การสื่อสารระหวา่งบุคคล การสื่อสารแบบนีจ้ะมีความเป็นสว่นตัว (Privacy) เน่ืองจาก
และผู้ รับสารมีจ านวนน้อย การสื่อสารจึงมักเป็นเร่ืองราวสนทนาระหว่างคนสองคน หรือเป็นการ
สือ่สารในกลุม่เพียงไม่ก่ีคน 

1.3 สารท่ีสง่ การสือ่สารประเภทนี ้ นิยมสือ่สารเร่ืองราวท่ีเป็นเนือ้หาสาระเน้นเชิงเร่ืองราว
เหตกุารณ์ หรือเร่ืองทัว่ๆ ไปท่ีผู้สง่สารและผู้ รับสารสว่นใหญ่เป็นท่ีรู้จกั และมกัคุ้นเคยกนัเป็นอย่าง
ดี 

2. การสือ่สารกลุม่ยอ่ย (Small Group Communication) เป็นการสือ่สารภายในของกลุม่
คนจ านวนหนึ่ง มีลกัษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยผู้สง่สารและผู้ รับ
สารสามารถโต้ตอบกับได้โดยตรง (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, หน้า 6) ขณะท่ีแนวคิดของ (Berger 
1977, p.12 อ้างถึงใน กิติมา สรุสนธิ, 2541, หน้า 31) ได้กลา่วว่า ขนาดของกลุม่ท่ีเข้าร่วมสือ่สาร 
มีผลต่อการแลกเปลี่ยน และสื่อสาร รวมถึงความถ่ี และความสัมพนัธ์ในการพูดคุย หากกลุม่ใดมี
การสื่อสารบ่อยครัง้ ก็จะท าให้ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุม่มีความใกล้ชิด และมีความเข้าใจ
อนัดีตอ่กนั  

3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน
จ านวนมาก ซึง่อยูใ่นสถานท่ีเดียวกัน โดยใช้สือ่ประเภทโสตทศัน์เข้ามาช่วยในการสือ่สารให้ทัว่ถึง
โดยการสือ่สารกลุม่ใหญ่นี ้ได้แก่ การประชุม การท าประชาคม เป็นต้น 

กิติมา สรุสนธิ (2541, หน้า 33) กลา่วว่า การรวมตวัของคนจ านวนมากนี ้เป็นการรวมตวั 
ท่ีมีเปา้หมาย หรือผลประโยชน์บางประการร่วมกนั โดยจะเป็นการรวมตวัแบบถาวร หรือชัว่คราวก็
ได้ เช่น การสนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น ทัง้นี ค้วามสัมพันธ์ของการสื่อสารกลุ่มใหญ่
ความสมัพนัธ์ของคนในกลุม่จะมีน้อย เน่ืองจากด้วยจ านวนคนท่ีมีมาก ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบ
กลบัเกิดขึน้ได้ยาก เป็นต้น 

4. การสือ่สารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสือ่สารจากผู้สง่สารไปถึงมวลชน 
ได้แก่ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ โดยการสื่อสารมวลชนนีจ้ะมี
ลกัษณะเป็นการสือ่สารแบบทางเดียว หรือมีปฏิกิริยาตอบกลบัเกิดขึน้และน้อยมาก 

กิติมา สุรสนธิ (2541, หน้า 34) กล่าวว่า คุณลักษณะหรือปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการสือ่สารมวลชน ประกอบด้วย 

1. ความนา่เช่ือถือของข้อมลูขา่วสารมีมาก เน่ืองจากเป็นการสง่ข้อมูลจากบุคคลท่ีท างาน
ทางสื่อมวลชนท่ีมีช่ือเสียง และมีอุดมการณ์ในการเสนอข้อเท็จจริงประชาชนจึงให้ความเช่ือถือ 
ประชาชนจึงให้ความเช่ือถือ  
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2. ความครอบคลมุของเนือ้หาและสาระมีมากกวา่การสือ่สารรูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากต้องมี
ข้อมลูท่ีหลากหลายรอบด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของคนจ านวนมาก  

3. การมีลกัษณะของการเป็นผู้ เฝา้ประต ู(Gatekeeper) เน่ืองจากสือ่มวลชนเป็นผู้ มีหน้าท่ี
คดัเลอืกวา่ขา่วใดควรน าเสนอ หรือขา่วใดควรตดัทิง้ไป ซึง่การเลอืกน าเสนอขา่วสารใดๆ มกัน ามา
สูก่ารเป็นผู้น าทางความคิด หรือมีอิทธิพลตอ่ความส านกึคิดตอ่สาธารณะชน  

4. ผู้ รับสารมีจ านวนมากและมีคุณลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผู้สง่สารไม่
อาจระบุผู้ รับสารได้ 

รูปแบบการสือ่สารสามารถจ าแนกตามลกัษณะการใช้ได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้คือ  
1.การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการสื่อสารท่ีเกิดขึน้

จากการสือ่สารระหวา่งบุคคลตามธรรมชาติ ไม่มีการมอบหมายหน้าท่ี โดยการสือ่สารประเภทนีจ้ะ
เกิดขึน้ได้ เม่ือสมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งอิสระ ซึ่งการสื่อสารลักษณะนีจ้ะเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วเน่ืองจากไม่มีพิธีการ หรือขัน้ตอนท่ีท าให้เสยีเวลา แตค่วามรวดเร็วในการสือ่สารแบบ
นี ้อาจจะเกิดการสือ่สารท่ีคลาดเคลือ่นได้ 

2. การสือ่สารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการสือ่สารระหวา่งบุคคล 
ซึ่งเกิดปฏิสัมพันธ์ในโครงสร้างท่ีมีแบบแผนก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยสารท่ีถูกส่งออกไป
ตามล าดับขัน้ หรือตามลกัษณะหน้าท่ีของภารกิจ ผ่านความสมัพันธ์และการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ ดงันัน้ การพิจารณาเร่ืองบทบาท และสถานภาพของบุคคลหรือสมาชิกท่ีร่วมสื่อสารจึง
เป็นสิง่ท่ีควรพิจารณาและให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง  

นอกจากนี ้ยังสามารถแบ่งรูปแบบการสื่อสารตามทิศทางการไหลของข่าวสารได้เป็น 
3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

1. การสือ่สารจากบนลงลา่ง (Downward Communication) ขา่วสารรจะถกูสง่จากบุคคล 
หรือหนว่ยงานท่ีมีต าแหนง่สงูกวา่ลงยงัมาผู้ รับสารทีมีระดบัการท างานท่ีน้อยกวา่ เช่น หนงัสอืแจ้ง
ค าสัง่ หรือนโยบายของรัฐบาลท่ีแจ้งเพื่อให้ประชาชนรับทราบ 

2. การสื่อสารจากลา่งขึน้บน (Upward Communication) การสง่ข่าวสารจากบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่าไปยังบุคคลหรือหน่วยงานท่ี มีต าแหน่ง หรือระดับสูงกว่า เช่น 
การยื่นข้อร้องเรียนของกลุม่ชาวไร่อ้อยตอ่รัฐบาล หรือการท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นต้น 
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3. การสื่อสารแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารของ
บุคคล หรือหนว่ยงานท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั เช่น การประชุมของเหลา่แกนน าชุมชน การอบรมหรือ
สมันาวิชาการของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น 

 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว 

มยรีุ ไพบูลย์กลุกร (2555 หน้า 23) กลา่ววา่ นกัวิชาการและ นกัวิชาชีพด้านสือ่สารมวลชน
ต่างวิพากษ์ถึงการเข้ามามีบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีทรงพลงัและมี
อิ ท ธิ พ ล ท่ี ส า ม า ร ถ ผ ลัก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ไ ด้  ใ น ก ร ะ บ วนก า ร สื่ อ ข่ า ว 
เร่ิมตัง้แต่การคดักรองข่าวสาร การค้นคว้าหาข้อมูล เนือ้หา ช่องทางการน าเสนอข่าวสาร เพื่อให้
เข้าใจถึงบทบาทของสงัคม  

โดยการศกึษาปัจจยัการใช้สือ่ดิจิทลั เพื่อการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี ท่ีมีผลตอ่การท างาน
นี ้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในพืน้ฐานของลกัษณะการท าข่าวอยู่เดิม ซึ่งการท าข่าวแบบ
ดัง้เดิมนัน้ พบวา่การไหลของขา่วสารขององค์กร กระบวนการท าขา่ว ไปจนถึงการเผยแพร่ขา่วสาร 
เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวจากองค์กรข่าวไปสู่ผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว โดยจุดเร่ิมต้นของ
น าเสนอขา่วสาร เร่ิมท่ีผู้สือ่ขา่วรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ มาเขียนเป็นขา่วเพื่อน าเสนอ
แก่บรรณาธิการเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม และกรองข่าวก่อนน าเสนอไปยังผู้ รับสาร 
โดยปัจจยัในการคดัเลอืกขา่วในการน าเสนอนัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละองค์กรในการก าหนด
วาระข่าวสารซึ่ง ในอดีตบรรณาธิการมีบทบาทส าคญัมากในการก าหนดประเด็นท่ีต้องน าเสนอ
ความยาว ความถ่ี และเวลา ท่ีคาดว่าสงัคมอยากรู้ โดยผู้ รับสารจะได้มีส่วนร่วม เม่ือผู้ สื่อข่าว
ต้องการทราบข้อเท็จจริงและเห็นความส าคญัในฐานะแหลง่ขา่ว และเพื่อให้เข้าใจกระบวนการสื่อ
ขา่วดัง้เดิม และยคุสือ่อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการสือ่ขา่วได้จากการจ าแนกขา่วออกเป็น 
2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
 1. การสือ่ขา่วแบบดัง้เดิม (Traditionall Journalism) คือ ผู้สือ่ขา่วท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับประเด็นข่าว เขียนข่าวเพื่อรายงานหรือส่งต่อประเด็นข่าวเพื่อส่งต่อสู่กอง
บรรณาธิการขา่ว โดยท าหน้าท่ีเพื่อคดักรองข้อมลูขา่วก่อนสง่ตรงไปยงัผู้ รับสาร ซึง่การน าเสนอขา่ว
แบบดัง้เดิมนัน้บทบาทนายทวารขา่วสารมีความส าคญัในการก าหนดและคดัเลอืกประเด็นขา่วสาร
ท่ีคิดวา่สงัคมจ าเป็นต้องรู้จึงน าเสนอ 
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ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงกระบวนการสือ่ขา่วแบบดัง้เดิม 
ที่มา : มยรีุ ไพบูลย์กลุกร (2555) 

2. ลกัษณะการท าขา่วในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism) เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง โดยการใช้เทคโนโลยีของสื่อดัง้เดิมร่วมกับความความก้าวหน้า ของระบบเทคโนลยีสมัพนัธ์
ท าให้สามารถสื่อสารได้สองทางผ่านระบบเคร่ือข่ายและศักยภาพ และสื่อแบบประสม 
(Multimedia) ปัจจุบนัสื่อใหม่พฒันาขค้นหลากหลายและเป็นท่ีรู้จักและนิยนเป็นวงกว้างมากขึน้ 
(Burnett & Marshall, 2003, 2003, pp. 40-41 อ้างถึงใน สกลุศรี ศรีสารคาม, 2554) 
 การท าข่าวรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อ
ออนไลน์เข้ากบักระบวนการท าขา่วท่ีมีลกัษณะการท างานเฉพาะท่ีเพิ่มมากขึน้จากการท างานแบบ
สือ่เดิม โดยผู้สือ่ขา่วต้องตวัสินใจเลอืกใช้สทอ่ในการน าเสนอขา่วสารให้เหมาะสมกบัเนือ้หาข่าวท่ี
จะน าเสนอ รวมถึงค านึงถึงช่องทาง เคร่ืองมือท่ีผู้ รับสารสามารถเปิดรับ และสามารถโต้ตอบกับ
ได้มาได้ด้วย 
 
แนวคิดเก่ียวกับส่ือดจิิทลั 

ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้ รับสารในยุคดิจิทัลนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากเป็นยคุท่ีระบบสญัญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสงูมากขึน้ และมีข้อมลูมากมายท่ี
พร้อมหลัง่ไหลไปหาผู้บริโภค สง่ผลให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆ ของผู้บริโภคมีการปรับตาม
ยุคสมัย ซึ่งดูเหมือนว่าความนิยมนี ้จะท าให้หลายหน่วยงานมีการปรับใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทลั 
(Digital Content) เพื่อให้ถึงผู้ รับสารได้มากยิ่งขึน้    

ผู้สือ่ขา่ว 

(ผู้สง่สาร) 

บรรณาธิการ 

(Gate 

Keeper) 

ขา่วสาร  

(หนงัสอืพิมพ์ / วิทย ุ/ 

โทรทศัน์) 

ประชาชน 

(ผู้ รับสาร) 

Feedback : จดหมายถึงกอง

บรรณาธิการขา่ว E-mail / การร้องเรียน 
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สื่อดิจิทลั (Digital Media) หมายถึง สื่อท่ีมีการน าเอาภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ 
กราฟฟิก และเสียงมาเช่ือมโยงกันเพื่อผลิตเป็นสื่อ หรือเป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยแสดงสภาพข้อมูลต่างๆ เข้าด้วย
ด้วยกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และตรงกบัวตัถปุระสงค์ โดยลกัษณะการท างานของสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ จะใช้รหสัดิจิทลั แยะกแยะระหวา่ง “0” กบั “1” ในการแสดงข้อมลู 

- บวก (Positive) แสดงด้วย เลข 1 
 - ไม่บวก (Non-Positive) แสดงด้วย เลข 0 
 ดงันัน้ การเผยแพร่ การสง่ข้อมูลผ่าน หรือการจดัเก็บด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เป็นการแสดง
ด้วยข้อความ 0 และ 1 แต่ละค่าของต าแหน่งสถานะเหลา่นี ้เป็นการแอบอ้าง Binary Digital เป็น
เลขฐานสองท่ีถกูน ามาใช้ทางคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเลข 0 กบัเลข 1 เป็นหนว่ยความจ าในตวัเก็บ
ข้อมลู และการประมวลผลเลขฐานสองเป็นพืน้ฐานในการท างานของคอมพิวเตอร์ด้วย   

 

องค์ประกอบของส่ือดิจิทัล  
องค์ประกอบของสื่อดิจิทัลเบือ้งต้น มีลักษณะเดียวกับองค์ประกอบของมัลติ มีเดีย 

ซึง่ประกอบไปด้วยพืน้ฐาน 5 ชนิด คือ 
 1. ข้อความ นบัเป็นสว่นหนึ่งของการสื่อสารท่ีส าคญัอย่างมากในการใช้เพื่อแสดงออกถึง
รายละเอียด หรือเนือ้หาท่ีต้องการน าเสนอ โดยระบบมัลติมีเดียท่ีน าเสนอผ่านจอของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ นอกจากรูปแบบสขีองตวัอกัษรท่ีมีให้เลอืกมากมายตามความต้องการแล้ว ข้อความ
ในยุคดิจิทลัยงัสามารถก าหหนดลกัษณะของการปฏิสมัพนัธ์ (รูปแบบการโต้ตอบ) ในระหว่างการ
น าเสนอได้อีกด้วย โดยปัจจุบนัมีด้วยกนัหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

1.1 ข้อความท่ีได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติท่ีสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป จากการ
พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลงานต่างๆ (Word Processor) โดยตวัอักษรแต่ละตวัจะเก็บในรหสั 
เช่น ASCI 

1.2 ข้อความท่ีได้จากการแสกน เป็นข้อความในลกัษณะภาพ (Image) ท่ีได้จากการน า
เอกสารภาพท่ีพิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบบั) มาท าการคดัลอกด้วยการสแกนด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์ 
(Scanner) ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถแปลงข้อความภาพเป็นข้อความปกติได้  โดยอาศยั
โปรแกรม OCR ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความท่ีพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของสื่อท่ีใช้
ประมวลผลได้ 
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1.3 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นรูปแบบของข้อความท่ีได้รับความนิยมสูง
มากในปัจจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ เน่ืองจากสามารถใช้เทคนิคการลงิก์ หรือ
เช่ือมข้อความหนึง่ไปยงัอีกข้อความหนึง่ หรือใดๆ ท่ีต้องการเช่ือมโยงได้ 
 2. เสียง โดยเสียงท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบของสญัญาณดิจิทลั จะสามารถเล่นซ า้กลบัไป
กลบัมาได้ โดยใช้โปรแกรมท่ีผา่นการออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการท างานเพื่อเสยีง โดยปกติ
การท างานมลัติมีเดียจะเลือกใช้เสียงท่ีมีความสอดคล้องกับเนือ้หาท่ีต้องการน าเสนอ เช่น การใช้
เสียงท่ีมีความเร้าใจ ในการน าเสนอควบคู่การน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการต่อสู้  เน่ืองจาก
ระบบมัลติมีเดีย ท่ีมีความเหมาะสมจะช่วยส่งเสริม และสร้างความน่าสนใจให้กับเร่ืองราวท่ี
ต้องการน าเสนอได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้เน่ืองจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ รับสารมากกว่าข้อความหรือ
ภาพน่ิง ดงันัน้ เสยีงจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของมัลติมีเดีย ซึง่เราสามารถน าเข้าเสียง
ผา่นทางไมโครโฟน แผน่ DVD เทป และวิทย ุเป็นต้น 

3. ภาพน่ิง คือ ภาพท่ีไม่มีการเคลือ่นไหว เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย และภาพวาด (ลายเส้น) 
โดยภาพน่ิงนับว่านับว่าเป็นข้อมูลท่ีมีบทบาทต่อระบบการท างานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความ
ตัวอักษร เน่ืองจากการรับรู้ของมนุษย์สามารถเรียนรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ่งจากการมองเห็นได้
ดีกว่าการอ่านตวัอักษร เน่ืองจากภาพน่ิงสามารถสื่อสารได้ให้ทุกคนรับรู้ได้ทุกชนชาติ โดยส่วน
ใหญ่เราสามารถพบเห็นภาพน่ิงตามสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ สื่อสังคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ์ หรือ
วารสารตา่งๆ เป็นต้น  

4. ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดง หรือสื่อให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะการน าเสนอท่ีต่อเน่ือง เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิด
แรงจูงใจจากผู้ชม โดยการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะทาง และ
ลกัษณะไฟด์แสดงผลงานจะใช้พืน้ท่ีในการจดัเก็บมากกวา่ภาพน่ิงหลายเทา่ 

5. วิดีโอ นบัเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัของมัลติมีเดีย เน่ืองจากวิดีโอในระบบดิจิทัล
สามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพร่วมกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืนๆ 
แต่การเลือกน าเสนอผ่านวิดีโอมักประสบปัญหาเร่ืองการสิน้เปลืองทรัพยากรของพืน้ท่ีบน
หน่วยความจ าในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการน าเสนอวิดีโอด้วยเวลาท่ีเกิดขึน้
จริง จะประกอบไปด้วยจ านวนภาพไม่ต ่า 30 ภาพตอ่วินาที (Frame/Second) ขณะท่ีการประมวล
ภาพใดไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสญัญามาก่อน การน าเสนอภาพเพียง 1 นาที 
อาจจ าเป็นต้องหนว่ยความจ าในการจดัเก็บข้อมลูมากกวา่ 100 MB ซึง่จะท าสนิเปลอืงพืน้ท่ีในการ
จดัเก็บข้อมลู ซึง่อาจสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของกระบวนการผลติท่ีด้อยคณุภาพลง 
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อดิศักด์ิ จ าปาทอง (2559) กล่าวว่า สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลนับเป็นยุคท่ีมีเทคโนโลยี
เอือ้อ านวยต่อในการน าเสนอ การเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในของสื่อให้สามารถถ่ายทอด
สารไปยงัผู้ รับสารได้ด้วยระยะเวลาอันสัน้ และรวดเร็วเกือบจะทนัที สง่ผลให้ต้องมีการจัดระเบียบ 
จัดกลุม่ จัดระดบั ประเภทของสื่อ และจัดประเภทของเป้าหมายให้ชดัเจน เพื่อพฒันาเนือ้หาและ
รูปแบบการน าเสนอให้มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งหากผู้ ใช้สื่อใดมีความสะดวกสบายในการเข้าถึง
สื่อ ก็จะสง่ผลให้เกิดการเปิดรับสื่อดิจิทลัมากยิ่งขึน้ จนผู้ รับสารไม่ให้ความส าคญัต่อสื่ออ่ืนๆ เช่น 
สือ่วิดีโอ ท่ีเป็นสือ่ท่ีแทบจะไม้ได้รับความนิยมอีกตอ่ไป   
 

ความส าคัญของส่ือดิจทิัล 
1. การรับสง่ข้อมลูผา่นตวัเลข (Digitality) การใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมลูตา่งๆ ทัง้ตวัอกัษร 

รูปภาพ และเสียงในรูปแบบตวัเลขฐานสอง ซึ่งสามารถรับสง่ข้อมูล จัดเก็บ และแพร่กระจายได้
ผา่นอุปกรณ์ท่ีต้องใช้หน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ แท็ปเลต็ เป็นต้น 

2. การโต้ตอบ (Interactiity) ผู้ชมมีโอกาสท่ีจะโต้ตอบกับสื่อ ท าให้ผู้ชมสามารถปรับการ
เปิดรับสือ่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ชมได้ 

3. ข้อความหลายมิติ (Hypertextualilty) เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหลง่ 
ท าให้ผู้ใช้มีทางเลอืกในเลอืกใช้สือ่ ในการค้นหาสิง่ทีตนเองต้องการเปิดรับ 

4.  การแพร่กระจาย (Dispersal) สื่อดิจิทัล เป็นสื่อท่ีผู้ รับสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เน่ืองจากในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อในชีวิตประจ าวันเกือบตลอดเวลา เช่น การใช้
อินเตอร์เน็ต หรือการใช้โทรศพัท์ในการค้นหาข้อมลูตา่งๆ ท่ีตนเองสนใจ หรือการเลอืกเปิดรับขา่วท่ี
สาระและกิจกรรมบนัเทิงตา่งๆ ผา่นอุปกรร์โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเลต็ เป็นต้น 

5. ความเสมือนจริง (Virtuality) นบัเป็นเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบท่ีผลผลกัดนัให้ผู้ ใช้งานเกิด
ความรู้สกึของการมีสว่นร่วในกิจกรรม หรือสิ่งแวดล้อมนัน้ๆ ท่ีไม่ได้มีอยู่จริง เน่ืองจากทุกอย่างท่ี
เกิดขึน้ถกูสร้างโดยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเสมือนจริง ท่ีสามารถเลยีนแบบการรับรู้สมัผัสของ
โลกทางกายภาพ 
 

ข้อดีของส่ือดิจิทัล 
1. มีความคงทน เน่ืองจากการจัดเก็บสื่อสื่อดิจิทัล จะถูกจัดเก็บในลักษณะ “Digital 

Media” ซึง่เป็นการจดัเก็บข้อมูล สองระดบั (คือ 0 กบั 1) ท าให้โอกาสท่ีจะผิดพลาดเกิดขึน้ได้ยาก
กวา่การจดัเก็บข้อมลูแบบเดิม เช่น การบนัทกึภาพลงในวิดีทศัน์แบบแอนะลอ็กกบัการบนัทึกภาพ
ลงวิดีทศัน์ในระบบดิจิทลั เม่ือเทปยืด การอ่านข้อมูลกลบัมาในแบบดิจิทัลนัน้ จะท าได้ง่ายกว่า 
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และสามารถท าให้ได้ข้อมลูกลบัมาได้เหมือนเดิมง่ายกว่า แต่ส าหรับแอนะล็อกจะให้คุณภาพของ
ภาพท่ีลดลงโดยทนัที 

2. รูปแบบของการน าไปใช้งานท าได้หลากหลายวิธี ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแบบดิจิทลัถือได้วา่
เป็นข้อมูลท่ีสามารถแปลงไปสู่รูปแบบอ่ืนได้ง่ายๆ เช่น ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัล เม่ือได้เป็น
ข้อมูลภาพแล้ว จากนัน้ ระบบสามารถพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ หรือการแสดงภาพบน
จอคอมพิวเตอร์ได้เช่นกนั 
 3. การน าไปผสมผสานกบัสือ่รูปแบบอ่ืน เช่น ภาพถ่าย น ามารวมกบัเสยีงมีการแสดงแบบ 
Multi-Media 
 4. การปรับแต่ง (Edit) เป็นการปรับแต่งสื่อท่ีเป็นภาพถ่าน วิดีโอ เพิ่มเสียงประกอบตา่งๆ 
ท่ีคาดว่าจะท าให้สื่อดิจิทลัดีขึน้กว่าเดิม การสอดแทรกสิ่งเหลา่นี ้ท าให้สื่อดิจิทลัมีความน่าสนใจ 
เม่ือผู้ รับสารได้พบเห็น จึงท าให้เกิดการเปิดรับมากขึน้ เน่ืองจากภาพประกอบมีความสวยงาม 
 

ข้อเสียของส่ือดิจิทัล 
สือ่ดิจิทลัเป็นสือ่ท่ีผู้ใช้งานสามารถกระท าผิดศีลธรรม เน่ืองจากการละเมิดสทิธิของผู้ อ่ืนได้

ง่าย เช่น การน าภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตดัต่อและตกแต่งเข้ากับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ตนเอง 
โดยมีเจตนาไม่บริสุทธ์ิ หรือการท าซ า้ (Copy) งานท่ีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่รับ
อนุญาตจากการศึกษา องค์ประกอบของสื่อดิจิทลัจึงสรุปได้ว่า แนวโน้มของอุปกรณ์สื่อดิจิทลัใน
อนาคตนัน้สามารถพฒันาให้เป็นสื่อท่ีมีคุณภาพได้ ซึ่งในอนาคตสื่อดิจิทลัมีแนวโน้มราคาถูกลง
เพื่อให้ทกุคนสามารถเข้าถึงได้อยา่งทัว่ถึง 

 

ดิจิทัลทีวีในประเทศไทย 
ธเรศ ปุณศรี (2557, หน้า 11) กลา่วว่า ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (Digital Economy) ท าให้ตลาดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีดิจิทลัมีความส าคญัต่อการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวิถีชีวิตของคนในสงัคม เน่ืองจากมีการ
ประเมินการว่า ภายใน 1-2 ปี สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของการสื่อสารทัง้หมด 
เม่ือโทรทศัน์เปลีย่นไปสูร่ะบบดิจิทลั จะสง่ผลให้ผู้ รับสารมีช่องรับสารมากขึน้ 

 ดิจิทัลทีวี (Digital Broadcasting) หมายถึง ระบบโทรทัศน์ท่ีรองรับการออกอากาศ 
ในรูปแบบดิจิทลัให้สญัญาณภาพและเสยีง ท่ีมีคณุภาพดีกวา่แบบอนาลอ็ก โดยใช้คลืน่ความถ่ีท่ีมี
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งในหนึ่งช่วงคลื่นความถ่ีจะสามารถน ามาสง่ได้หลายรายการ
โทรทัศน์ พร้อมสัญญาณภาพและเสียงท่ีมีความละเอียดคมชัดมากยิ่งขึน้ แม้จะรับชมอยู่ใน
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พาหนะเคลื่อนท่ี หรือการรับชมผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น Smart Phone หรือ Smart TV ซึ่ง
ปัจจุบนั ในตา่งประเทศทัง้ในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ได้เร่ิมเปลีย่นมาใช้สญัญาณโทรทศัน์แบบ
ทีวีดิจิทลัแล้วมากกวา่ 38 ประเทศ 

การปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ เป็นดิ จิทัลทีวีจึงส่งผลต่อผู้ รับสารในหลายด้าน 
ประกอบด้วย 

1. ด้านประโยชน์ตอ่ผู้ชมดิจิทลัทีวี  
ผู้ รับสารจะมีทางเลือกในการรับชมท่ีหลากหลายมากขึน้ จากเดิมท่ีมีเพียง 6 ช่อง จะเพิ่ม

เป็น 48 ช่อง โดยการแข่งขันท่ีมากขึน้นี ้ ท าให้ผู้ รับสารมีโอกาสเลือกรับชมรายการท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้งา่ยมากขึน้  

2. ด้านประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการช่องทีวี 
การเปลีย่นแปลงจากระบบแอนะลอ็กมาเป็นดิจิทลัทีวีสง่ผลให้มีการประหยดัคา่ใช้จ่ายใน

การออกอากาศ เน่ืองจากการออกอากาศระบบแอนะล็อกมีค่าใช้จ่าย ท่ีเป็นค่าไฟจ่ายสงูกวา่การ
ออกอากาสในระบบดิจิทลั  

3. ด้านประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ  
การเปลีย่นแปลงระบบแอนะลอ็กมาเป็นดิจิทลัท าให้เกิดการเติบโตของธุรกิจ สง่ผลให้เกิด

ตลาดแรงงานเกิดการจ้างงานใหม่ และเกิดการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในส่วนนีจ้ะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาการเปลี่ยนโทรทศัน์เป็นระบบดิจิทัลของสหภาพ
ยุโรปนัน้ พบว่า Gross Domestic Product (GDP) ได้ถึง 5% และยังเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
อย่างเสรี ท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขนัในตลาดได้ เน่ืองจากระบบสมัปทาน
คลื่นความถ่ีไม่ถูกผูกขาดอีกต่อไป ผู้ผลิตรายการจึงจ าเป็นต้องแข่งขันในการพัฒนาเนือ้หาและ
คณุภาพของรายการ เพื่อให้ตรงตอ่ความต้องการของผู้ รับสารมากยิ่งขึน้ ท าให้ผู้ รับสารมีทางเลือก
ในการรับชมเนือ้หาท่ีหลลากหลายตามไปด้วย 
 

ข้อดีของระบบดิจทิัล 
1. ด้วยระบบสญัญาณและการสง่สญัญาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ภาพ และเสยีงมี

ความคมชดัมากขึน้จากเดิม 
2. การสง่สญัญาณเป็นการสง่แบบบีบอัดข้อมูล ท าให้ใช้พืน้ท่ีน้อยมากในการส่ง ท าให้

สามารถสง่สญัญาณได้มากกวา่ระบบเดิม จึงมีจ านวนช่องสญัญาณเพิ่มมากขึน้จากเดิมท่ีมีเพียง 
6 ช่อง เป็น 48 ช่อง 

3. มีการรบกวนจากคลืน่อ่ืนๆ น้อยมาก เม่ือเทียบกบัระบบเดิม 
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4. ส าหรับผู้ประกอบการโทรทศัน์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ เพราะสามารถ
สง่สญัญาณได้มากกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 

5. ประหยดัพลงังานในการสง่สญัญาณออกอากาศ 
6. เน่ืองจากมีคลื่นรบกวนน้อย ท าให้สามารถรับชมได้แม้ขณะก าลงัเคลื่อนท่ี เช่น ใน

รถยนต์สว่นตวั 
 

ข้อเสียของระบบดิจทิัล 
1. บ้านเรือนในปัจจุบันยังมีจ านวนการใช้โทรทัศน์รุ่นเก่าหรือใช้การรับสญัญาณแบบ

หนวดกุ้ งอยู่มากถึง 50% ซึ่งนัน้หมายความว่าผู้ ชมเหล่านีต้้องควักกระเป๋าซือ้อุปกรณ์แปลง
สญัญาณเสริม 

2. เน่ืองจากมีช่องรายการจ านวนมาก อาจจะเป็นปัญหาท่ีท าให้ทางผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่
สามารถควบคมุช่องบางช่องท่ีมีการแพร่ภาพท่ีไม่เหมาะสมได้ 

3. ประชาชนบางกลุม่ไม่เข้าใจถึงระบบการท างานซึ่งต้องมีตวัแปลงสญัญาณ อาจจะท า
ให้รู้สกึเกิดความยุง่ยาก 

4. กรณีโทรทัศน์แบบจอตู้ อาจจะท าให้เสียอรรถรสในการรับชมเพราะอัตราการแบ่ง
สดัสว่นภาพท่ีตา่งกนั ท าให้สดัสว่นของภาพท่ีรับชมดขูดัแย้งกบัภาพท่ีควรจะเป็น 

จากการศึกษาแนว คิดและทฤษฎี เ ก่ี ยวกั บคุณลักษณะของสื่ อ ดิ จิทัล  พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงระบบออกอากาศโทรทัศน์จากแอนะล็อกมาเป็นดิจิทลัท าให้เกิดประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเป็นอย่างมาก เช่น การลดสภาพการผูกขาดของผู้ ประกอบการ 
สร้างมาตรฐานการรับชมใหม่ในระดบัโลก ผู้ รับสารมีช่องรายการรับชมมากขึน้ จากท่ีมีเพียง 6 ช่อง 
เพิ่มเป็น 36 ช่องรายการ ซึง่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุภายในประเทศ 
 
แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน์ 

สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสว่นหนึ่งของเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า เว็บ 2.0 (Web 
2.0) คือ เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีท างานบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีอนุญาต
ให้แตล่ะบุคคลเข้าถึง แลกเปลีย่น สร้างเนือ้หา และสือ่สารกบับุคคลอ่ืนๆ และการเข้าร่วมเครือขา่ย
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบนับริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการน ามาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือการสื่อสารของหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีลกัษณะ
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เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ท่ีมีรูปแบบการท างานในลกัษณะออนไลน์และสามารถท่ีจะใชสร้าง
และเพิ่มเติมเนือ้หาได้ 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ศึกษาเร่ือง “สื่อสงัคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการสือ่ขา่ว” พบวา่ การใช้สือ่สงัคมในกระบวนการสือ่สารขา่วนัน้ เพื่อความรวดเร็วในการ
รายงานขา่วให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ โดยสือ่สงัคมถกูน ามาประยกุต์ใช้ตัง้แตก่ระบวนการหาขา่ว (News 
Gathering) และการเผยแพร่ข่าว (Distribution) ท่ีมีเครือข่ายข้อมูลเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้
ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการยงัใช่สื่อสงัคมในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับผู้ รับสาร สร้างเครือข่ายชุมชม
ออนไลน์ของตนเอง รวมถึงใช้เพื่อน าเสนอผลงานของตนเองให้เป็นท่ีรู้จัก เน่ืองจากสื่อออนไลน์มี
ความรวดเร็วในการน าเสนอ 

จากการน าเสนอสื่อออนไลน์มาใช้ในกระบวนการสื่อข่าว ท าให้เกิดกระบวนการ
เปลีย่นแปลงในกระบวนการสือ่ขา่วอยู ่3 ประเด็น ประกอบด้วย ช่องทางการน าเสนอท่ีหลากหลาย
มากขึน้ บทบาทของผู้สือ่ขา่วท่ีต้องท าหน้าท่ีเป็นนายทวารคดักรองข้อมลู รวมถึงการตดัสนิใจเลือก
ขา่วท่ีต้องการเผยแพร่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างเรตติง้ โดยการท างานยงัคงอยู่
ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ 

ปัจจุบนับทบาทของกองบรรณาธิการขา่วมีการเปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากมีการสือ่ออนไลน์
เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อเดิม (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อ้างถึงใน สกุลศรี 
ศรีสารคาม, 2554, หน้า 9) กลา่วว่า กระบวนการท าขา่วแบบใหม่นัน้ต้องให้ความส าคญัใน 2 มิติ 
คือ การน าเสนอข่าวสารอย่างทันท่วงทีและลึกรอบด้าน ซึ่งเป็นศักยภาพของสื่อออนไลน์ท่ีควร
น ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้สื่อดัง้เดิมร่วมกับสื่อออนไลน์ เพื่อท าให้สามารถ
รายงานขา่วได้ทัง้ในมิติลกึ (Depth) และรวดเร็ว (Speed) แบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

1. การเตือนให้ทราบ เป็นการรายงานเหตุการณ์วา่เกิดสถานการณ์อะไรขึน้ในทนัท่ีเม่ือมี
การน าเสนอขา่วสารผา่นเทคโนโลยีมือถือและอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook และ Twitter  

2. ข่าวร่าง (Draft) คือ การรายงานข่าวโดยอัพเดตเร่ิมจากการแจ้งเตือน โดยมีการแจ้ง
เตือนแบบ Real-Time เพื่อดงึให้ผู้ รับสารติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 

3. รายงานข่าว (Article) ระหว่างการน าเสนอข่าวในมิติเร็วผ่านสื่อออนไลน์บรรณาธิการ
จะต้องตัดสินใจท าการคัดเลือกข่าว พร้อมรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอข่าวสารใน
รูปแบบดัง้เดิมด้วย 
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4. เพิ่มเติมข้อมูล (Context) เป็นการต่อยอดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับข่าวนัน้ โดยอาศัย
ธรรมชาติของสื่อออนไลน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ เข้ามาด้วย Hyperlink ซึ่งการท าให้การ
ค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัขา่วนัน้กว้าง และครอบคลมุหลายประเด็นมากขึน้ 

5. การวิเคราะห์และสะท้อนมมุมอง (Analysis / Reflection) เป็นขัน้ตอนรวบรวมปฏิกิริยา
การมีส่วนร่วม การแสดงความเห็นต่อข่าวนัน้ๆ ทัง้ในรูปแบบผู้ ท่ีได้รับข้อมูล และผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อเปิดมมุมองท่ีแตกตา่งแบบทนัทว่งทีจากบล๊อก  

6. การมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Interactivity) เป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แบง่ปันข้อมลูระหวา่งผู้ขา่วกบัผู้ รับสาร 

7. การสร้างเคร่ืองมือให้ผู้ รับสารเลอืกรับข้อมลูตามความต้องการ (Customization) ได้แก่ 
รูปแบบของเนือ้หา ช่องทาง เวลาในการรับสาร รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และให้ผู้ รับ
สารสามารถแนะน าเนือ้หาข้อมลูให้ผู้สือ่ขา่วน าไปค้นคว้าตอ่ได้ 

Pavlik (1999 อ้างใน สกลุศรี ศรีสารคาม, 2554) กลา่ววา่ เคร่ืองมือของ New Media และ
สื่ออินเทอร์เน็ตได้สร้างความเปลี่ยนยแปลงให้กับวงการสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ทัง้เร่ืองของการ
รวบรวมข้อมูลท่ีสามารถท าได้หลากหลายวิธีมากขึน้ เน่ืองจากมีข้อมูลท่ีอยู่รอบด้านรอให้เก็บไป
ตรวจสอบ ส่วนเนือ้หาของข่าวสาร (Content) สื่อใหม่ท าให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบในการ
น าเสนอขา่วสารได้หลากหลายช่องทาง ทัง้ Facebook Twitter และสือ่อ่ืนๆ แตท่ัง้นี ้การใช้สือ่ใหม่ 
จ าเป็นต้องมีข้อระวงั คือ ก่อนน าเสนอข้อมลูใดๆ ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชดัเจน และการ
น าเสนอขา่วสารด้วยความเร็วอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการรายงานขา่วได้งา่ย  

มยรีุ ไพบูรย์กลุกร (2555) กลา่ววา่ แม้เทคโนโลยีสือ่สารจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับข่าว
ได้หลายช่องอย่างรวดเร็ว แต่ผู้บริโภคยงัคงให้ความส าคญักับข่าวท่ีมาจากส านกัข่าว เน่ืองจาก
ยงัคงไว้วางใจในเร่ืองมาตรฐานข้อมลูท่ีผา่นการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรส่ือสารมวลชน 

การท างานขององค์กรสื่อในยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อม 
องค์กร อาจประสบความส าเร็จ เจริญเติบโต และก้าวหน้าได้ หากสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบนั องค์กรสถานีโทรทัศน์ทีวี  ถือเป็นองค์หนึ่งท่ีต้อง
ปรับตวัหลงัมีการประมลูคลืน่ความถ่ีทีวีดิจิทลั โดยมีภาครัฐ คือ หนว่ยงาน กสทช. เป็นผู้ก ากบัดแูล 
ท าให้มีทีวีสาธารณะเพิ่มขึน้มากถึง 25 สถานี การแขง่ขนั และการปรับตวัขององค์สือ่โทรทศัน์จึงมี
ความจ าเป็นเพื่อให้อยูร่อดในธุรกิจทีวีดิจิทลั 
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จากแนวคิดของแมคเควล (McQuail,1994) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานในองค์กรสือ่ 
(The media Organization in the Field of Social Force) ว่าการด า เ นิน กิจการจัด รูปและ
องค์ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนมีปัจจัยหลายประการ ทัง้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ท่ีสง่ผล
กระทบตอ่รูปแบบการจดัการองค์ประกอบ และเนือ้หาของสือ่มวลชน โดยแสดงดงัภาพประกอบท่ี 
2.4 ดงันี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.4 สง่ผลกระทบตอ่รูปแบบการจดัการองค์ประกอบ และเนือ้หาของสือ่มวลชน 

ที่ มา : Mass Communication Theory (3  rd ed.,pp.190-191) by D.McQuail, 1944, London: 

SAGE 

จากภาพดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร และเนือ้หา
ของสือ่สารมวลชน (McQuail, 1944, pp 190-199 อ้างในถึง สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากภายในองค์กรสื่อสารมวลชน องค์กรสามารถ
ควบคมุจดัการเองได้ 

1.1 ปัจจัยทางด้านการจดัการ (Management) คือ ระบบการวางแผน การบริหารงาน 
การจัดการองค์กร การควบคุม การสัง่งาน และการท างานขององค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงการ
บริหารรายได้ การบริหารบุคลากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร ซึง่องค์กรจะมีความแตกตา่งกัน

ปัจจัยภายนอก 

สถานการณ์ปัจจบุนั กระแส

ขา่ว วฒันธรรม 

ปัจจัยภายใน  
1. การจดัการ 
2. เทคโนโลยี 
3. บุคคลากรด้านสือ่ 

แรงกดดนัทางสงัคม 

และการเมือง  

การควบคมุทาง

กฎหมาย การเมือง 

และสงัคม 

แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ 

- คูแ่ขง่ 

- แหลง่ข้อมลู 

- นกัโฆษณา 

- เจ้าของรายการ 
ช่องทางการเผยแพร่ ความสนใจ 

ความต้องการ และความพงึพอใจ 
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ออกไป 2 ลักษณะคือ องค์กรท่ีท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Normative) และองค์กรธุรกิจ 
(Commercial) 

1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technical) คือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิต ซึ่งในการผลิต
ต้องค านึงถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการด าเนินการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และเพียงพอต่อ
ความต้องการหรือไม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ องค์กรมีอุปกรณ์ครบครัน และมีเทคโนโลยีใหม่ย่อม
ได้เปรียบ เพราะช่วยเพิ่มประสทิธิถาพในการผลติ 

1.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Media Professional) คือผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่างๆ ได้แก่
เนือ้หาผู้ผลติ ผู้ คิดค้นสร้างสรรค์รายการ เป็นต้น หากบุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบติังานได้
ตามท่ีรับมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ ผลงานท่ีผลติออกมายอ่มมีประสทิธิภาพตามมาด้วย 

2. ปัจจัยภายนอกองค์กร คือปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองค์กรสื่อสารมวลชน และมี
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ 

2.1 ปัจจัยทางสงัคมและการเมือง (Social and Political Pressures) ได้แก่ผลกระทบ
ทางการเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวนโยบายตา่งๆของรัฐ ท่ีมีผลตอ่องค์กรสือ่สารมวลชน 
รวมถึงกลุม่สถาบนัทางสงัคมต่างๆ ท่ีมีผลต่อการท างานขององค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งจะสามารถ
เห็นได้จากองค์กรสือ่สารมวลชนท่ีบริหารโดยรัฐบาล 

2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Pressure) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีองค์กรสือ่สารมวลชนตัง้อยู ่ได้แก่ 

2.2.1 คู่แข่ง (Competitors) เม่ือมีคนดูมากก็จะได้โฆษณามาก ผู้ ผลิตจึงจ าเป็นต้อง
ผลติรายการให้ตรงกบัความสนใจของผู้ชมมากท่ีสดุ 

2.2.2 ส านักข่าว (News/Information Agencies) การแข่งขันเร่ืองความเร็วของข่าว 
ความเท่ียงตรง ความนา่เช่ือถือ จะท าให้เกิดความนิยมจากผู้ชมเพิ่ม 

2.2.3 ผู้ โฆษณา (Advertisers) นอกจากท ารายการให้มีคุณภาพแล้ว ผู้ผลิตต้องสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ โฆษณา เพื่อให้ได้มาซึง่แหลง่เงิน เป็นรายได้ของผู้ผลติสือ่ 

2.2.4 เจ้าของทนุ (Owners) เป็นผู้ ท่ีทีอ านาจในการควบคมุการท างานและมีผลกระทบ
ตอ่เนือ้หา  

2.4.5 สหภาพ (Unions) คือ ผู้ให้เงินทนุ หรือผู้สนบัสนนุรายการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
เจ้าของ 

2.3 ปัจจัยด้านข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ถือเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญทางการบริหารประการหนึ่งท่ีให้องค์กรสามารถท างานได้ โดยเฉพาะสงัคมในปัจุบนัท่ีมี
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ขา่วสารและเหตกุารณ์ตา่งๆ มีความส าคญั และเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมถึง วฒันธรรมความ
เช่ือ 

2.4 ปัจจยัด้านผู้ รับสาร (Audience) คือความต้องการ ความสนใจของผู้ รับสาร ผู้ผลิต
มองว่า ผู้ รับสารคือ “ผู้บริโภค” ซึ่งถือเป็นผู้ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยตรง เพราะฉะนัน้
ผู้ผลติต้องผลติสิง่ท่ีผู้ รับสารให้ความสนใจ เพื่อให้หนัมาชมรายการขององค์กรสือ่สารนัน้ๆ 

Shoemaker (1996 อ้างถึงใน ภิญโญ สาธร, 2517, หน้า 7) กลา่ววา่องค์กรสว่นใหญ่ล้วน
มีเป้าหมายแรกคือ ผลก าไรสงูสดุ สว่นเป้าหมายอ่ืนๆ จะถูกสร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
แต่ก็มีบางกรณีท่ีเจ้าขององค์กรเลือกเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นอันดับรอง เม่ือธุรกิจนัน้เป็น
บริษัทสว่นตวั ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของจะพิจารณาการด าเนินการธุรกิจตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

องค์กรจะประสบความส าเร็จทัง้ในด้านการรับใช้สงัคม และธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบองค์กรให้เหมาะสม ตามแนวคิดของ (Jonh Child อ้างถึงใน ภิญโญ สาธร, 2517, หน้า 7) 
กล่าวถึงปัจจัยกดดันท่ีท าให้องค์กรต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Pressure for Re-
Organization) ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องได้รับข้อมลูขา่วสารอยา่งรวดเร็วทนัสถานการณ์ 

2. การขยายกิจการ (Diversification) การขยายธุรกิจไปท ากิจการด้านอ่ืนๆ โดยอาจใช้
บุคลากรเดิมท่ีมีอยู ่

3. เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้างขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้อย่างรวดเร็ว
เพราะการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

4. การขยายตัว (Growth) บางครัง้ต้องมีการเพิ่มสายบังคับบัญชาซึ่งอาจท าให้การ
ประสานงานยุง่ยากขึน้ และควบคมุล าบาก 

5. บุคลากร (Personnel) การปฏิบติังานมากขึน้ท าให้บุคลากรในองค์กรต้องรับผิดชอบ
มากขึน้ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2559) ศกึษาเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดันนทบุรี” โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อศกึษาการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดันนทบุรี โดย
จะเปรียบเทียบตามเพศ และแผนการเรียนกลุม่ตวัอย่าง ทัง้ 620 ตวัอย่าง พบว่า กลุม่ตวัอย่างใช้ 
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Facebook มากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็น LINE และ Instagram โดยมีเป้าหมายการใช้เพื่อ
พดูคยุกบัเพื่อนๆ เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองการเรียน และการบ้าน โดยมี
ชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวนัละ 7.30 ชั่วโมง ผู้ ท่ีใช้น้อยท่ีสดุใช้วนัละ 45 นาทีสว่นผู้ ท่ีใช้มากท่ีสดุใช้
วนัละ 24 ชัว่โมง และ พบวา่ นกัเรียนชายได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์สงัคมและการเรียนจาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่านักเรียนหญิง  ขณะท่ีนักเรียนแผนศิลป์-คณิต ได้รับ
ผลกระทบทางด้านอารมณ์ จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ รองลงเป็นนกัเรียนแผน 
ศิลป์ภาษา และนกัเรียนแผนวิทย์-คณิต แตน่กัเรียนแผนการเรียนตา่งกนัได้รับผลกระทบด้านสงัคม
การเรียนไม่ตา่งกนั 

ภาณุวตัน์ กองราช (2554) ศกึษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่น
ในประเทศไทย กรณีศกึษา Facebook” โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาลกัษณะพฤติกรรมของกลุม่
วัยรุ่น เพื่อเปรียบเทียบกับลกัษณะประชากรกับการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของวัยรุ่น โดยส ารวจ
เฉพาะกลุม่วยัรุ่นในไทยท่ีใช้ Facebook ท่ีมีอายตุัง้แต ่13 – 24 ปี โดยมีผู้ตอบรับรวม 400 ตวัอยา่ง 
พบว่าในจ านวนนีส้ว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุตัง้แต่ 19-21 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีขึน้ไป มีการใช้ 1-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ครัง้ละ 1-3 ชั่วโมง โดยใช้เพื่อการสนทนา
โต้ตอบ เข้าร่วมกลุม่ เลน่เกม ตอบค าถาม (Quiz) การเผยแพร่รูปภาพ วีดิโอ สง่ข้อความหาเพื่อน
เก่า แสดงความคิดเห็น และการกดช่ืนชอบ เม่ือพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย แล้วพบว่า พฤติกรรม
หลงใหลจนผิดปกติ และการใช้จนติด มีผลมาจากความเพลิดเพลิน และอิทธิพลทางสงัคม โดย
รู้สกึวา่การใช้งาน Facebook ท าให้เกิดความรู้สกึสนกุสนาน ช่ืนชอบ และเป็นกระแสนิยม ท่ีท าให้
การใช้งานมีความถ่ีมากขึน้จนกลายเป็นการติดการใช้งาน  

ดิษยา กงัแฮ (2552) ศกึษาเร่ือง “การใช้สือ่ออนไลน์กบัการปรับตวัของนิตยสารไทย” เพื่อ
ศกึษานโยบายขององค์กรนิตยสารในการปรับตวัใช้เว็บไซต์ในภาวะท่ีสือ่ใหม่เข้ามามีอิทธิพล รวม
ไปถึงรูปแบบการน าเสนอ อุปสรรคท่ีพบ รวมถึงแนวโน้มของการปรับตวัของนิตยสารในประเทศ
ไทย จาก 3 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด บริษัท มติชน จ ากัด และ 
บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ท่ีใช้วิธีสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ 
แลน ามาวิเคราะห์ พบวา่ องค์กรได้ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ ด้วยการมีพนกังานท่ีรับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ โดยใช้เว็บไซต์ในการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์นิตยสาร ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ติดต่อ
กับกลุม่คนอ่ืน แหลง่ค้นหาข้อมูล อีกทัง้ยงัใช้เป็นพืน้ท่ีเพื่อการโฆษณาท่ีสร้างรายได้ให้แก่องค์กร
ในรูปแบบ E-magazine ซึ่งเว็บไซต์ถูกน ามาเป็นส่วนเสริมกับสื่อสิ่งพิมพ์เดิมท่ีมีอยู่ และใช้เพื่อ
แข่งขนัระหว่างองค์กร โดยเนือ้หาท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ มีทัง้การน ามาจากนิตยสาร และผลิตขึน้
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ใหม่ และยงัพบวา่องค์กร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาการละเมิดลขิสิทธ์ิ การช าระเงิน 
การแข่งขันระหว่างสื่อมวลชน และพฤติกรรมของผู้ รับสาร ทัง้หมดล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
พฒันาเว็บไซต์  

นันทพร เตชะประเสริฐสกุล (2556) ศึกษาเร่ือง “สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น า้ท่วมใหญ่ พ.ศ.2554” เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเนือ้หาและวิธีการใช้
สือ่ใหม่ (New Media) เพื่อการสือ่สารรับมือภยัพิบติัของกลุม่ไทยฟลดั และบทบาทของสือ่ใหม่ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชนผ่านเครือข่ายสงัคมสื่อใหม่ โดยวิเคราะห์เนือ้หาจาก Web 
Page และFacebook Fan Page กลุ่มไทยฟลัด และแฮชแท็ก Twitter ไทยฟลัด ประกอบการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ กับอาสาสมัคร และผู้ประสบภยั พบว่ามีการสร้างเนือ้หาผ่าน Twitter มากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ Facebook และอันดับสุดท้ายคือ Webpage เน่ืองจาก Twitter มีลกัษณะเฉพาะท่ี
โดดเด่นในการแจ้งข่าวสาร ส่งต่อ แบ่งปันข้อมูลไปสู่ผู้ อ่ืนด้วยความรวดเร็ว ขณะท่ี Facebook 
สามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ใช้งาน สว่น Webpage เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มใหญ่ ท่ีท างาน
ได้หลายรูปแบบ สามารถรองรับการประมวลผล โดยกลุ่มไทยฟลดัได้ใช้สื่อใหม่ทัง้ 3 ช่องทาง
ท างานสนบัสนุนกันและกัน สง่ผลให้การเผยแพร่ข้อมลูสามารถกระจายสูส่าธารณชนในวิกฤตน า้
ท่วมใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยเป็นทัง้แหลง่สืบค้นข้อมูล เป็นพืน้ท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีมาจากประชาชน 
และยงัเป็นช่วงทางประสานความช่วยเหลือและระดมทนุช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

ธัญญธร สารสิทธ์ิ (2556) ศึกษาพฤติเร่ือง “กรรมการใช้งานและการคัดเลือกข่าวจาก
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์” เพื่อศึกษาการใช้งาน และการเลือกข่าวจากสื่อ
ออนไลน์ โดยเจาะกลุม่ไปท่ีผู้สื่อขา่วโทรทศัน์ทัง้ช่องฟรีทีวี และเคเบิลทีวีในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่าผู้ สื่อข่าวโทรทัศน์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด ใช้สื่อออนไลน์ 
ทัง้ในเร่ืองสว่นตวั และ เพื่อติดตามขา่วสาร โดยแตล่ะคนจะมีบญัชีผู้ใช้อยา่งน้อย 1-2 ช่ือ แบง่เป็น
การใช้งานส่วนตัวและใช้ในการท างาน โดย Facebook , Line และ Whatsapp เป็นช่องทาง
ออนไลน์ท่ีถูกน ามาใช้มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้ในการติดตามข่าวสารสถานการณ์รายวัน พบว่า  
ร้อยละ 98 ระบุว่า เคยน าข่าวท่ีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปน าเสนอในรายงานข่าว โดยจะ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอ แต่หากเป็นข้อมูลท่ีไม่มีการยืนยนัข้อเท็จจริงจะไม่ถูกน ามา
เสนอ แตมี่จ านวนไม่น้อยท่ียอมรับวา่น าไปใช้ทนัที และอ้างอิงวา่มาจากสือ่ออนไลน์ สว่นประเด็นท่ี
ถูกหยิบยกขึน้มาน าเสนอ จะขึน้อยู่กับนโยบายของแต่ละช่อง กลุม่เป้าหมาย โดยค านึงถึงคุณค่า
ขา่ว ประกอบด้วย ผลกระทบตอ่สาธารณชน เป็นเร่ืองใหม่ เก่ียวกบัเพศ ความรุนแรง  

https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้ บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปพัฒนา
แนวทางก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ โดยศึกษาจากกลุม่ตวัอยา่งผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์
ในประเทศไทย 385 คน และจากการท างานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 16 – 25 ปี สถานภาพโสด การศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท 
และพบข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน Facebook บ่อยท่ีสดุ โดยเน้นไปท่ีการใช้เพื่อติดตอ่กบัคนรู้จกั 
โดยใช้มากท่ีสดุช่วง 21.00 น. – 00.00 น. เฉลีย่วนัละ 2-3 ชัว่โมงตอ่วนั และใช้งานสือ่ออนไลน์ทุก
วนั 

กญัจน์ ผลภาษี (2554) ศกึษาเร่ือง “แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ (Facebook) ในการ
เรียนการสอน” โดยศึกษาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของ Facebook ต่อการเรียนการสอน และ
ศักยภาพในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน ของวิทยาลยัดุสิตธานี ซึ่งท าการเก็บข้อมูล 
จากนกัศึกษาปริญญาตรี หลกัสตูรนานาชาติ ท่ีลงเรียนวิชา Computer Programs for Business, 
Business Software Application, Computer and Information Technology แ ล ะ วิ ช า 
Introduction to Computer จ านวน 98 คน ด้วยวิธีผสมผสานการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บข้อมลูผา่น
สื่อออนไลน์ การสงัเกตการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและใส่ใจ
เนือ้หากิจกรรมในชัน้เรียนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และพบว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการเรียน
การสอนยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนมากกวา่การเรียนในห้องเรียนตามปกติ  

พัชรินทร์ รักสตัย์ (2560) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการสื่อข่าวของรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ในยุคหลอมรวมสื่อ” เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารข่าวของบรรณาธิการข่าวบันเทิง 
เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกข่าว รูปแบบเนือ้หากับช่องทางการสื่อสาร บทบาทของ
บรรณาธิการ และ ผู้สือ่ขา่วบนัเทิง ถึงท่ีมาของแหลง่ขา่ว ปัจจยัการท าขา่วเชิงลกึ การรายงานจาก
พืน้ท่ีในยุคหลอมรวมสื่อ โดยเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากบรรณาธิการข่างบันเทิง 4 คน 
ผู้สือ่ขา่วบนัเทิงท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป 10 คน และคนในวงการ อาทิ ดารา นกัร้อง พิธีกร อีก 
5 คน โดยผลการศึกษาวิจับพบว่า ส านักข่าวบันเทิง ไม่ได้น าสื่อออนไลน์มาใช้เพื่อต่อยอดการ
น าเสนอเพียงอยา่งเดียว แต่ได้น าสื่อออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางการน าเสนอเฉพาะ เช่น Line TV,  
Facebook, website และ Youtube ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีท้ าให้บรรณาธิการต้องท าตาม
ความต้องการของผู้ ชม ด้วยการน าเสนอข่าวท่ีคนก าลงัให้ความสนใจ โดยคัดสรรรูปแบบการ
น าเสนอท่ีหลายหลายในข่าว 1 ชิน้ ให้สามารถเผยแพร่ได้ทัง้สื่อเดิม สื่อออนไลน์ และผู้สื่อข่าว 
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ต้องสามารถค้นหาข่าว สมัภาษณ์ ถ่ายภาพ ตดัต่อ เรียบเรียงข้อมูล และสามารถใช้อุปกรณ์การ
รายงานขา่วผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ได้ 

บุษดี พนมภู (2556) ศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของคนข่าวในยุคออนไลน์ กรณีศึกษา
หนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง” โดยศกึษาถึงปัญหาการเปลีย่นผา่นเข้าสูย่คุออนไลน์และผลกระทบที่ท าให้
ต้องปรับตัว และการเตรียมรับมือการเปลี่ยนผ่าน ของผู้ บริหาร บรรณาธิการ และนักข่าว
หนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง รวมทัง้การน าเสนอขา่วท่ีเปิดกว้างให้คนทัว่ไปสามารถเป็นผู้รายงานข่าวได้ 
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีประสบการณ์มีการท าข่าวมาไม่ต ่ากว่า 5 ปี ท่ีมีอายุเฉลี่ย 
30-50 ปี พร้อมปรับตัวในการรับมือการเปลี่ยนผ่านท่ีจะเกิดขึน้จากผลกระทบของสื่อออนไลน์ 
โดยยินดีท าตามนโยบายของผู้บริหาร และจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง พบวา่ ยคุออนไลน์เป็น
ยุคท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ รับข่าวสารท่ีรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สามารถโต้ตอบแสดงความเห็นได้ 
โดยมองวา่คนท่ีท างานขา่วต้องเตรียมความพร้อมรับมือกบัการเปลีย่นผา่นของสือ่ใหม่ด้วยเช่นกนั 


