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บทคัดย่อ
	 เว็บไซต์บริการหรือเว็บพอร์ทัลบนอินเทอร์เน็ต 
เป็นส่ือใหม่ท่ีทำาภาระหน้าท่ีส่ือมวลชนในการให้ข้อมูล 
ข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีความหลากหลาย 
สู่กลุ่มผู้ชมจำานวนมาก	การเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
ได้แสดงความคิดเห็น	 การแชร์รูปภาพ	 การโพสต์
กระทู้	 การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ	 และ
การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร	 ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของเว็บไซต์บริการหรือเว็บพอร์ทัลคือ	 การเน้น
ควบคุมกำากับดูแลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยกฎหมาย	 ได้แก่	 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา	การละเมิดลิขสิทธิ์	กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ส่วนบุคคล	 การควบคุมกำากับดูแลคัดกรองเนื้อหาที่
ให้บริการด้วยการใช้ระบบสแกนและกรองคำาหยาบ	
มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเนื้อหาอีกระดับหนึ่ง	 	ผู้ให้
บริการเว็บไซต์กำาหนดกฎ	 กติกา	 มารยาท	 ข้อบังคับ
ในการใช้บริการเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษรในหน้า
เว็บเพจ	 ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทำาหน้าที่กลั่นกรอง
ข้อความเนื้อหา	รูปภาพที่ไม่เหมาะสมด้วยปุ่มแจ้งลบ 
และกำาหนดเรตต้ิงกระทู้ความคิดเห็น	 รวมท้ังวิดีโอคลิป 
ของตนเองเพื่อบอกให้ทราบว่ากระทู้หรือวิดีโอนั้น
เหมาะกับผู้อ่านกลุ่มใด	
คำ�สำ�คัญ:	ความรับผิดชอบต่อสังคม,	สื่ออินเทอร์เน็ต, 
สื่อใหม่,	สื่อมวลชน
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ABSTRACT
 Web service or web portals on the internet  
as a new media according to mass media  
responsibility to provide information, products 
and services to large amount of audiences.  
Website provide the space for users sharing the 
comment, photo sharing, chat, link, interact with 
the users and information dissemination. Social 
responsibility of website or web portal focus on 
regulate and control information about products 
and services with the law including intellectual 
property laws, piracy law and privacy law.  
Content screening by system scan and words filter 
also web masters screen the content on the next 
step. Web portals provider has written the site's 
rules and regulations on web page. Users are  
encouraged to act as a content filter using  
delete button to inform web master for deleting  
inappropriate contents and ratting own posts,  
video clips to indicate that suitable for readers.
Keywords: social responsibility, internet, new 
media, mass media.
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บทนำา
	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่	 (new electronic 
media)	 เป็นการผสานระบบโทรคมนาคมเข้ากับ 
ระบบสารสนเทศ	มีลักษณะสำาคัญคือการผลิตและให้ 
บริการแบบกระจายอำานาจ	(decentralization)	ผู้ส่งสาร 
ไม่ผูกขาดและควบคุมแต่ฝ่ายเดียว	 สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการ 
ติดต่อส่ือสารด้วยเคเบิลและดาวเทียมท่ีมีสมรรถนะสูง 
(high capacity)	ทำาให้ย่นเวลาและระยะทาง	นอกจากน้ี 
รูปแบบของการใช้เนื้อหาและประเภทรายการทำาได้
หลากหลาย	 ผู้รับสารสามารถมีปฏิกิริยาป้อนกลับ	
(interactivity)	 ไปยังผู้ส่งสารและเลือกติดต่อกับผู้รับ
สารด้วยกันได้โดยตรง	คุณลักษณะของสื่อใหม่	 (new 
media)	 เช่น	 คอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสังคม	
สื่อในยุคแรกมีการผลิตเชิงรวมศูนย์	 เป็นการสื่อสาร 
ทางเดียว	รัฐควบคุมเป็นส่วนใหญ่	ตรงข้ามกับส่ือในยุค 
ที่สองที่มีการกระจายอำานาจ	 เป็นการสื่อสารสองทาง 
อยู่เหนือการควบคุมของรัฐ	 เป็นส่ือท่ีทำาให้ผู้ใช้ต้องการ 
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม	 ไม่ใช่เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเท่านั้น	 (สุรพงษ์	 โสธนะ
เสถียร,	2556)	
	 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงจากเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ขนาดย่อยทั่วโลกไว้ด้วยกัน	ช่วยย่นเวลา
และระยะทางในการไปค้นคว้าหาข้อมูลถึงแหล่ง	
(ภาวุธ	 พงษ์วิทยภานุ,	 2550)	 ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
มักอยู่ในรูปเว็จเพจ	(web page)	หรือหน้าของเอกสาร
เว็บเรียกว่า	 เวิลด์ไวด์เว็บ	 (world wide web	 หรือ	
WWW)	 อาจมีทั้งภาพนิ่ง	 เสียง	 วิดีโอ	 หรืออื่น	 ๆ	 มี
การเรียกดูข้อมูล	 (browse)	 ดึงข้อมูลออกจากระบบ	
(download)	 หรือนำาข้อมูลเข้าสู ่ระบบ	 (upload) 
แต่ละหน้ามีการเชื่อมโยงหรือลิงค์	 (link)	 มีกราฟิก
และส่วนประกอบที่เป็นมัลติมีเดีย	 เพื่อช่วยให้เรียก
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกันได้	 เว็บเปิดโอกาสให้ผู้คนได้
คิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนไป
ยังผู้ชมด้วยข้อความ	ภาพ	ศิลปะ	 (Gauntlett, 2000)  
แต่ละเว็บเพจจะเป็นไฟล์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

เรียกว่า	เว็บไซต์	(web site)	หรือ	เว็บเซิร์ฟเวอร์	(web 
server)	 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเป็นยุค 
ที่สอง	 เรียกว่า	 Web 2.0	 ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมใน 
การโต้ตอบข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์	 สามารถสร้างข้อมูล 
หรือเนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ปัจเจกบุคคล	 และระดับกลุ่ม	 (นภัสกร	 กรวยสวัสดิ์,	
2553,	หน้า	81-82)
	 เว็บไซต์บริการหรือเว็บไซต์ชุมชน	(community & 
service website)	 ที ่เป็นเว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัล		 
เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการข้อมูลปริมาณมากและ
หลากหลาย	 เช่น	 ให้บริการอีเมล์	 สืบค้นข้อมูล	 
ซื้อขายสินค้าออนไลน์	 (on-line shopping malls) 
การประมูลออนไลน์	 ข้อมูลและสาระบันเทิง	 ชุมชน
ออนไลน์	 บริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน	 SMS	 และ 
โทรศัพท์	โฆษณา	และบริการ	Mobile Design		เป็นต้น 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ชุมชนหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิกขององค์กร
หรือบริษัทนั้น	ๆ	มักนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
บริษัทและมีส่วนที่เป็น	 Interactive	 กับผู้เข้าชมด้วย 
เช่น	 กระดานซ้ือขายแลกเปล่ียนหรือแสดงความคิดเห็น 
(web board)	 หรือระบบโปรแกรมที่ให้บริการสมาชิก 
หรือลูกค้า	 เช่น	 ระบบสินค้าสำาหรับตัวแทนจำาหน่าย	
(price list for dealer)	สอดคล้องกับหน้าที่สื่อมวลชน
ที ่	 Lasswell	 (1948)	 ได้วางกรอบหน้าที ่ไว ้คือ	
สื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ข่าวสาร	 ให้ความรู้และประสาน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสังคมเอื้อต่อระบบ
ธุรกิจ	 ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ให้ความบันเทิง	
รวมทั้งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความคิดและทิศทาง 
การพัฒนาของสังคม		ความรับผิดชอบต่อสังคม	(social 
responsibility)		จึงมีความสำาคัญเป็นกรอบบรรทัดฐาน 
ของสื่อ	 เพื่อลดจิตสำานึกของสื่อที่คิดว่าตนเองเป็น
อุตสาหกรรมขายสินค้าหรือบริการ	 เพราะหน้าที่สื่อ
เป็นผู้ที่ขายข่าว	 แสดงความคิดเห็น	 สื่อควรมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเน่ืองจากมีความเป็นอิสระเสรีภาพ 
ที่สังคมมอบให้	 (สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	 2556)	 	 ผู้ให้
บริการเว็บไซต์จึงต้องมีการควบคุมกำากับดูแลการนำา
เสนอข้อความหรือความคิดเห็นบนเว็บไซต์	 ถึงแม้จะ
มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ
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บทนำา
	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่	 (new electronic 
media)	 เป็นการผสานระบบโทรคมนาคมเข้ากับ 
ระบบสารสนเทศ	มีลักษณะสำาคัญคือการผลิตและให้ 
บริการแบบกระจายอำานาจ	(decentralization)	ผู้ส่งสาร 
ไม่ผูกขาดและควบคุมแต่ฝ่ายเดียว	 สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการ 
ติดต่อส่ือสารด้วยเคเบิลและดาวเทียมท่ีมีสมรรถนะสูง 
(high capacity)	ทำาให้ย่นเวลาและระยะทาง	นอกจากน้ี 
รูปแบบของการใช้เนื้อหาและประเภทรายการทำาได้
หลากหลาย	 ผู้รับสารสามารถมีปฏิกิริยาป้อนกลับ	
(interactivity)	 ไปยังผู้ส่งสารและเลือกติดต่อกับผู้รับ
สารด้วยกันได้โดยตรง	คุณลักษณะของสื่อใหม่	 (new 
media)	 เช่น	 คอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสังคม	
สื่อในยุคแรกมีการผลิตเชิงรวมศูนย์	 เป็นการสื่อสาร 
ทางเดียว	รัฐควบคุมเป็นส่วนใหญ่	ตรงข้ามกับส่ือในยุค 
ที่สองที่มีการกระจายอำานาจ	 เป็นการสื่อสารสองทาง 
อยู่เหนือการควบคุมของรัฐ	 เป็นส่ือท่ีทำาให้ผู้ใช้ต้องการ 
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม	 ไม่ใช่เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเท่านั้น	 (สุรพงษ์	 โสธนะ
เสถียร,	2556)	
	 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงจากเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ขนาดย่อยทั่วโลกไว้ด้วยกัน	ช่วยย่นเวลา
และระยะทางในการไปค้นคว้าหาข้อมูลถึงแหล่ง	
(ภาวุธ	 พงษ์วิทยภานุ,	 2550)	 ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
มักอยู่ในรูปเว็จเพจ	(web page)	หรือหน้าของเอกสาร
เว็บเรียกว่า	 เวิลด์ไวด์เว็บ	 (world wide web	 หรือ	
WWW)	 อาจมีทั้งภาพนิ่ง	 เสียง	 วิดีโอ	 หรืออื่น	 ๆ	 มี
การเรียกดูข้อมูล	 (browse)	 ดึงข้อมูลออกจากระบบ	
(download)	 หรือนำาข้อมูลเข้าสู ่ระบบ	 (upload) 
แต่ละหน้ามีการเชื่อมโยงหรือลิงค์	 (link)	 มีกราฟิก
และส่วนประกอบที่เป็นมัลติมีเดีย	 เพื่อช่วยให้เรียก
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกันได้	 เว็บเปิดโอกาสให้ผู้คนได้
คิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนไป
ยังผู้ชมด้วยข้อความ	ภาพ	ศิลปะ	 (Gauntlett, 2000)  
แต่ละเว็บเพจจะเป็นไฟล์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

เรียกว่า	เว็บไซต์	(web site)	หรือ	เว็บเซิร์ฟเวอร์	(web 
server)	 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเป็นยุค 
ที่สอง	 เรียกว่า	 Web 2.0	 ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมใน 
การโต้ตอบข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์	 สามารถสร้างข้อมูล 
หรือเน้ือหาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ปัจเจกบุคคล	 และระดับกลุ่ม	 (นภัสกร	 กรวยสวัสดิ์,	
2553,	หน้า	81-82)
	 เว็บไซต์บริการหรือเว็บไซต์ชุมชน	(community & 
service website)	 ที ่เป็นเว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัล		 
เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการข้อมูลปริมาณมากและ
หลากหลาย	 เช่น	 ให้บริการอีเมล์	 สืบค้นข้อมูล	 
ซื้อขายสินค้าออนไลน์	 (on-line shopping malls) 
การประมูลออนไลน์	 ข้อมูลและสาระบันเทิง	 ชุมชน
ออนไลน์	 บริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน	 SMS	 และ 
โทรศัพท์	โฆษณา	และบริการ	Mobile Design		เป็นต้น 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ชุมชนหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิกขององค์กร
หรือบริษัทนั้น	ๆ	มักนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
บริษัทและมีส่วนที่เป็น	 Interactive	 กับผู้เข้าชมด้วย 
เช่น	 กระดานซ้ือขายแลกเปล่ียนหรือแสดงความคิดเห็น 
(web board)	 หรือระบบโปรแกรมที่ให้บริการสมาชิก 
หรือลูกค้า	 เช่น	 ระบบสินค้าสำาหรับตัวแทนจำาหน่าย	
(price list for dealer)	สอดคล้องกับหน้าที่สื่อมวลชน
ที ่	 Lasswell	 (1948)	 ได้วางกรอบหน้าที ่ไว ้คือ	
สื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ข่าวสาร	 ให้ความรู้และประสาน
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของสังคมเอื้อต่อระบบ
ธุรกิจ	 ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ให้ความบันเทิง	
รวมทั้งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความคิดและทิศทาง 
การพัฒนาของสังคม		ความรับผิดชอบต่อสังคม	(social 
responsibility)		จึงมีความสำาคัญเป็นกรอบบรรทัดฐาน 
ของสื่อ	 เพื่อลดจิตสำานึกของสื่อที่คิดว่าตนเองเป็น
อุตสาหกรรมขายสินค้าหรือบริการ	 เพราะหน้าที่สื่อ
เป็นผู้ที่ขายข่าว	 แสดงความคิดเห็น	 สื่อควรมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเน่ืองจากมีความเป็นอิสระเสรีภาพ 
ที่สังคมมอบให้	 (สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	 2556)	 	 ผู้ให้
บริการเว็บไซต์จึงต้องมีการควบคุมกำากับดูแลการนำา
เสนอข้อความหรือความคิดเห็นบนเว็บไซต์	 ถึงแม้จะ
มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ก็อาจไม่สามารถควบคุม 
ดูแลได้ท่ัวถึง	ผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงต้องมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในการควบคุมกำากับดูแลข้อมูลข่าวสาร
และเนื้อหาที่นำาเสนอบนเว็บไซต์ในฐานะที่ทำาหน้าที่
สื่อมวลชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
ควบคุมกำากับดูแลการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้ให้บริการเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

ขอบเขตของการวิจัย  
	 ศึกษาเฉพาะเว็บไซต์ท่ีมีผู้นิยมเข้าใช้บริการ
มากที่สุด	 5	 อันดับที่ถูกจัดอันดับในทรูฮิต	 ประกอบ
ด้วย	 Sanook.com, Kapook.com, Manager.co.th, 
Mthai.com	และ	Dek-D.com

วิธีดำาเนินการวิจัย  
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง		ประชากรคือ 
เว็บไซต์บนส่ืออินเทอร์เน็ต	 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ 
บริการหรือเว็บไซต์ชุมชน	 (community & service 
website)	 ท่ีเป็นเว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัลท่ีมีผู้นิยมเข้าใช้ 
บริการมากที่สุด	 5	 อันดับ	 ได้แก่ Sanook.com,  
Kapook.com, Mthai.com, Manager.co.th	 และ	
Dek-D.com 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย	 	 ได้แก่	 1)	 แบบ
สัมภาษณ์มาตรฐาน	 (standardize interview) กำาหนด 
ประเด็นคำาถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
การควบคุมกำากับดูแลการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์บริการหรือเว็บไซต์ชุมชนที่เป็นเว็บพอร์ทัล 
และ	2)	แบบสัมภาษณ์ก่ึงมาตรฐาน	(semi standardized 
interview)	 คือแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ตั้งคำาถามไว้
ล่วงหน้าผสมผสานกับคำาถามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 วิธีก�รเก็บข้อมูล		ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก	 
(in-depth interviews)	 ผู้บริหารเว็บไซต์บริการหรือ
เว็บพอร์ทัลบนอินเทอร์เน็ต	 5	 เว็บไซต์	 คือ	 Sanook.
com, Kapook.com, Mthai.com, Manager.co.th 
และ	 Dek-D.com	 และเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บเพจ

เกี่ยวกับการควบคุมกำากับดูแลการนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์ของทั้ง	5	เว็บไซต์ดังกล่าว	
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ใช้วิธีเชิงพรรณนา	(descriptive analysis) 
และวิเคราะห์เนื้อหา	 (content analysis)	 เกี่ยวกับ
นโยบาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 เงื่อนไขในการใช้บริการ
เว็บไซต์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	แล้วสรุป
ความเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย  
	 ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทั้ง	 5	 เว็บไซต์	 ได้แก่	 
Sanook.com, Kapook.com, Mthai.com, Manager.
co.th	 และ	 Dek-D.com	 ทำาหน้าที่ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ชอปปิ้งออนไลน์	 ข้อมูลข่าว 
และสาระบันเทิง	 ตลอดจนการบริการการค้นหาข้อมูล 
ชุมชนออนไลน์	 ด้านการควบคุมกำากับดูแลการนำาเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์	 ทุกเว็บไซต์มีการใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	ลิขสิทธิ์		กฎหมาย
เกี ่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล	 การตรวจสอบคัดกรอง 
ข้อความเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ด้วยการใช้ระบบ 
การกล่ันกรองอัตโนมัติ	 มีเจ้าหน้าท่ีกำากับดูแลคัดกรอง 
การกำาหนดนโยบาย	 กฎ	 เงื่อนไขในการใช้บริการ
เว็บไซต์	 และการให้ผู้ใช้บริการช่วยคัดกรองข้อความ
เนื้อหาที่นำาเสนอบนเว็บไซต์	ดังนี้
 1.	ก�รควบคุมกำ�กับดูแลด้วยกฎหม�ย	 ผู้ให้ 
บริการ	 Sanook.com	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้องตามกฎหมาย	 	 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ	 สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ	 ลิขสิทธ์ิ 
ตามกฎหมาย	 รัชนี	 สุประภากร	 (สัมภาษณ์,	 2551)	 
ผู้บริหาร	Sanook.com	กล่าวว่า	“บริษัทสนุกออนไลน์
เสนอผลิตภัณฑ์	(สินค้า	บริการ	และความคิด)	ที่ต้อง
นำามาอย่างถูกต้อง	มีลิขสิทธิ์	เช่น	เพลงได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้อง	มีลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด	เป็น 
ความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย	 ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
การทำาตามกฎหมายจะเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ	
องค์การไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่ดำาเนินงาน
ภายในกรอบของกฎหมาย”	
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	 เช่นเดียวกับ	Kapook.com	ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
ที่คำานึงถึงลิขสิทธิ์	 มีข้อกำาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญา	 การใช้บริการท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย 
ไว้บนหน้าเว็บเพจ	สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
เจษฎา	มินศิริ	 (สัมภาษณ์,	2551)	ผู้บริหาร	Kapook.
com	 ว่า	 “Kapook.com	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์อยู่ใน
กรอบที่ไม่ผิดจริยธรรมที่คำานึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์	 มีการ
ออกระเบียบ	เงื่อนไขในการใช้บริการ”		
 Mthai.com	นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีคำานึงถึงกฎหมาย 
ความถูกต้องมีลิขสิทธ์ิ	 มีข้อกำาหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญา	 การใช้บริการท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย 
ดังที่	 Lee	 (สัมภาษณ์,	 2551)	 ผู้บริหาร	 Mthai.com 

กล่าวว่า	 “Mthai.com	 มีความรับผิดชอบ	 มีเกณฑ์
ที ่ชัดเจน	 ทำาอะไรถูกกฎหมาย	 ไม่ผิดจริยธรรม	 
การกำาหนดนโยบาย	 กฎ	 ระเบียบการใช้บริการ
เว็บไซต์	ผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้อง	มีลิขสิทธิ์”	
 Dek-D.com	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีถูกกฎหมาย 
มีจริยธรรมในการใช้บริการ	 เป็นสังคมที่คำานึงถึง
จริยธรรมและกติกาในการใช้บริการที่ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น	 ดังที่	 ปกรณ์	 สันติสุนทรกุล	 (สัมภาษณ์,	 2551)		 
กล่าวว่า	“Dek-D.com		มีการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประโยชน์ 
ต่อเยาวชนและสังคม	 ไม่ทำาผิดกฎหมาย	 คำานึงถึง 
จริยธรรมและความเหมาะสมในการใช้งาน	 ไม่เบียดเบียน 
คนอื่นทั้งข้อความ	รูปภาพ	และวิธีการสื่อสาร”		

ภาพที่	1	นโยบายการกำากับดูแลของ	Sanook.com

ภาพที่	2		นโยบายการกำากับดูแลของ	Mthai.com
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 2.	ก�รควบคุมกำ�กับดูแลคัดกรองเนื้อห�ที่
ให้บริก�ร	ทั้ง	 5	 เว็บไซต์ควบคุมดูแลคัดกรองเนื้อหา
ที่ผู้ใช้บริการโพสต์เข้ามาด้วยการใช้ระบบสแกนและ
กรองคำาหยาบ	 เปลี่ยนคำาหยาบให้เป็นสัญลักษณ์อื่น
แทน	 เช่น	 สัญญลักษณ์แถบสีหรือดอกจัน	 กรณีที่มี 
การดัดแปลงคำาที่ทำาให้ระบบคัดกรองไม่ได้	 จะใช้ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ลบข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม	
	 รัชนี	สุประภากร	(สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวว่า 
“การคัดกรองเน้ือหาท่ีปรากฏบน	Sanook.com	 จะมีฝ่าย 
ที่ควบคุมดูแล	 2	 ส่วน	 คือ	 1)	 ด้านระบบ	 จะมีระบบ 
สแกนและกรองคำาหยาบระดับหน่ึง	 มีการกำาจัดคำาหยาบ 
ด้วยระบบคัดกรอง	 (filter)	 รวมทั้งโฆษณาที่เป็น	
Spam		และ	2)	เจ้าหน้าท่ี	จะเข้าไปตรวจดูเน้ือหาท่ีผู้ใช้
บริการโพสต์เข้ามา	ขณะเดียวกันพนักงานที่	Up load 
content	ต้อง	Monitor content	ของตัวเองด้วย”
	 ด้าน	Lee	(สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวว่า	“Mthai.com 
มีระบบการตรวจคัดกรองข้อความ	 คำาหยาบ	 ด้วยเคร่ืองมือ 
การคัดกรอง	 (filtering tools)	 มีการควบคุมดูแล	
(monitor)	 โดยมี	 Dictionary tool	 ช่วยกลั่นกรอง 
คำาหยาบ	 หากผู้ใช้บริการเขียนแยกคำาหรือดัดแปลง
การเขียนคำาหยาบด้วยวิธีการใช้การพ้องเสียง	 filter 
content	 ก็ไม่สามารถคัดกรองได้	 จะมีเจ้าหน้าที่ช่วย
ในการคัดกรองอีกครั้ง”		
	 สอดคล้องกับปกรณ์	 สันติสุนทรกุล	 (สัมภาษณ์, 
2551)	 ที่กล่าวว่า	 “Dek-D.com	 มีระบบกลั่นกรอง 
คำาหยาบเหมือนตาข่าย	 หากมีคำาหยาบจะไม่ปล่อยให้ 

หลุดออกมา”		
	 ส่วนเจษฎา	มินศิริ	(สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวถึง 
การตรวจสอบกลั่นกรองของ	 Kapook.com	 ว่า	 “ใช้
ระบบอัตโนมัติคือระบบแบน	 คำาหยาบใด	 ๆ	 ที่อยู่ใน
ตารางท่ีระบุไว้	 คำาน้ันจะกรอกไม่เข้าและจะกลายเป็น 
สัญลักษณ์อื ่นแทน	 และมีการใช้ระบบคนนั ่งลบ	 
24	ชั่วโมง”		
	 นิรันดร์	 เยาวภาว์	 (สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวถึง 
วิธีการควบคุมดูแลเว็บไซต์ของ	 Manager.co.th ว่า 
“คอยดูในเรื่องความคิดเห็นที่ผู้ ใช้บริการโพสต์ 
เข้ามา	มีระบบกรองอัตโนมัติ	 แต่ก็กรองไม่ได้ทั้งหมด	
การลบข้อความขึ้นอยู่กับวิจารณญานของผู้ดูแลเว็บ 
ต้องคำานึงถึงจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ด้วย	 ส่วนใหญ่ 
ข่าวศาสนาหรือข่าวภาคใต้ที่จะทำาให้บานปลายก็จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ	รวมถึงข่าวที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ	การก่อการร้าย	และยาเสพติดด้วย”	
 3.	ก�รควบคุมกำ�กับดูแลด้วยกฎ	 ระเบียบ	
ข้อบังคับของผู้ให้บริก�รเว็บไซต์	 ทั้ง	 5	 เว็บไซต์ได้
กำาหนดกฎ	 กติกา	 มารยาทในการแสดงความคิดเห็น	
การโพสต์เนื้อหา	แฟลชเกมและรูปการ์ตูนเคลื่อนไหว 
การต้ังกระทู้และใช้เว็บบอร์ด	 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์ 
อักษร	 ต้องสมัครเป็นสมาชิกจึงจะเข้าใช้งานได้	 เช่น 
Dek-D.com	กำาหนดกติกาแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ	การคัดกรอง 
กระทู้	 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์	 	 ห้ามลงข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่นที่อาจถูกดำาเนินคดีได้	 Sanook.com 
กำาหนดนโยบาย	 กฎ	 กติกา	 มารยาทในการแสดง 
ความคิดเห็น	 การโพสต์ข้อความและรูปภาพบนเว็บไซต์ 

ภาพที่	3	กฎ	กติกาในการใช้งานของ	Mthai.com
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เป็นลายลักษณ์อักษร
 4.	ผู้ใช้บริก�รทำ�หน้�ท่ีกล่ันกรอง	ผู้ใช้บริการ 
ร่วมกันดูแลการโพสต์ข้อความและเนื้อหาของผู้ใช้
บริการด้วยกัน	โดยช่วยแจ้งลบข้อความและรูปภาพที่
ไม่เหมาะสมด้วยปุ่มแจ้งลบที่ทุกเว็บไซต์จัดทำาไว้บน
หน้าเว็บเพจ	 นอกจากนี้ใน	 Sanook.com	 ยังให้ผู้ใช้
บริการกลั่นกรองกระทู้ตนเองที่โพสต์ขึ้นบนเว็บบอร์ด
โดยกำาหนดเรตติ้งกระทู้ความคิดเห็นของตนเองได้		
 Lee	(สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวว่า	“Mthai.com  
มีส่วนร่วมกับชุมชน	โดยจะให้ชุมชนทำาหน้าท่ีดูแลเน้ือหา 

บนเว็บได้	 ให้กลุ่มนี้ช่วยคัดกรองเนื้อหาที่มีคนนำาขึ้น 
เว็บไซต์”	 Sanook.com	 ให้ผู้ใช้บริการระบุเรตติ้ง
กระทู้และวิดีโอคลิปของตนเอง	 เพื่อบอกให้ทราบว่า 
กระทู้หรือวิดีโอคลิปนั้นเหมาะกับผู้อ่านกลุ่มใด	 และ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถแนะนำากระทู ้	 รัชนี	 
สุประภากร	 (สัมภาษณ์,	2551)	กล่าวถึงการจัดเรตติ้ง 
ของ	 Sanook.com	 ว่า	 “ผู้ตั้งกระทู้เป็นผู้ระบุเรตติ้ง 
โดยแบ่งเป็นเรื่อง	ๆ 	เช่น	เรื ่องสำาหรับผู้หญิงและเด็ก 
ผู้ใช้บริการท่ีส่ง	Content	ข้ึนบนเว็บไซต์จะเป็นผู้กำาหนด	
Content	เองว่าเป็น	Rate	ใด”

ภาพที่	4		การกำาหนดเรตติ้งในฟอรั่มของ	Sanook.com

ภาพที่	5	การกำาหนดเรตติ้งของผู้ใช้บริการ

ภาพที่	6	ปุ่มแจ้งลบใน	Mthai.com
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อภิปรายผล  
	 ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ท่ีผู้ให้บริการเว็บท่า 
หรือเว็บพอร์ทัลใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลาย	 ผู้ใช้ 
บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและโพสต์รูปภาพ
ได้เอง	 ซึ่งแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม	 เช่น	 โทรทัศน์	
หนังสือพิมพ์		จากการศึกษา	“บทบาทของเว็บไซต์ไทย
ในกระบวนการประสานสังคม”	 ของสายชล	 บูรณกิจ 
(2541)	 พบว่าการทำาบทบาทหน้าที่ของสื่อใหม่	 เช่น 
อินเทอร์เน็ต	 สามารถแสดงบทบาทของการเป็นส่ือมวลชน 
ได้ครบถ้วนทุกประการ	 โดยเฉพาะบทบาทของการ
ประสานเชื่อมโยงสังคมผ่านหลายรูปแบบ	 เช่น	 การ
จัดให้มีการโต้ตอบสื่อสาร	 (feedback)	 การเปิดให้มี
การแสดงความคิดเห็น	 (comment)	 เกี่ยวกับการใช้ 
บริการจากผู้ใช้	การรักษาความต่อเน่ืองของการทำาหน้าท่ี 
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อันตรกิริยา	คือการกระทำาของบุคคลหนึ่งที่ถูกติดตาม
โดยการกระทำาของอีกคนหนึ่ง	 เช่น	 การกระตุ้นและ
ตอบสนอง	 คำาถามและคำาตอบ	 ข้อเสนอแนะกับการ
ตอบสนอง	 เป็นต้น	 รวมทั้งการแพร่กระจายเท่านั้น 
แต่กลาย เป็นพิ ธี ก ร รมของคนยุคใหม่ที่ ใ ช้ สื่ อ 
เพ่ือเปิดชุมชนในไซเบอร์ของตัวเอง	 มิใช่เพ่ือการรู้ข่าว	 
แต่ต้องการเข้าร่วมในการกระทำาพิธีกรรมมากกว่า	 
(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2556)		
	 คุณลักษณะของส่ือใหม่ท่ีใช้งานได้ง่าย	 เข้าถึงง่าย 
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บริษัทที่ให้บริการออนไลน์จะต้องสร้างมาตรฐานทาง 
จริยธรรมให้กับเครือข่ายของตน	 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่มีจิตสำานึกสาธารณะหรือจิตสำานึกทางสังคม	 คือ
การตระหนักและคำานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน	 หรือคำานึง
ถึงผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน	
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	2525,	หน้า	81) 
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใหม่ที่มีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับ 
ส่ือมวลชนตามแนวความคิดในทฤษฏีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในการใช้เสรีภาพ	หากส่ือมวลชนละเลยหน้าท่ีน้ี 
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	 ผู้ประกอบการ	 Sanook.com, Kapook.com, 
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ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้วยการมีปุ่ม 
แจ้งลบให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งลบข้อความท่ีเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเว็บไซต์	 การกำาหนด 
ให้ผู้ใช้ติดเรตติ้งกระทู้ของตนเอง	 Sanook.com	 เป็น 
เว็บไซต์ท่ีมีการจัดเรตต้ิงของฟอร่ัมคล้ายการจัดเรตต้ิง 
ทางโทรทัศน์	เพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับผู้ใช้บริการ	เป็น 
กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม	(จินตนา	บุญบงการ, 
2549)	 	และ	4)	ควบคุมการใช้บริการผลิตภัณฑ์และ
บริการ	 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและเครื่องมือ 
สำาหรับสร้างจรรยาบรรณ	 (ethical codes)	 และการ
ตรวจสอบทางสังคม	(social audits)	ด้วยการกำาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบาย	 กฎ	 กติกา 
มารยาทในการแสดงความคิดเห็นและการโพสต์
ข้อความ	 รูปภาพ	 วิดีโอบนเว็บไซต์	 จึงเป็นการเคารพ
ความเป็นส่วนตัวด้านกิจกรรมทางกายภาพ	 (physical 
privacy)	 ที่แสดงออกมา	 ซึ่งมีความสำาคัญเพราะ
เป็นสิ่งที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวในการเคารพ 
การดำาเนินชีวิต	(psychological privacy)	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเว็บไซต์ที่นำาเสนอผลิตภัณฑ์หลักเป็นข่าว
อย่าง	Manager.co.th	ท่ีเน้นจรรยาบรรณคือ	ข้อกำาหนด 
ที่องค์กรกำาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการกระทำาที่ดีใน 
การประกอบการอย่างมีคุณธรรม	 มีความรับผิดชอบ	
เช่น	จรรยาบรรณของสื่อมวลชน	พึงตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่ออกทางสื่อมวลชน	 เสนอข่าว
อย่างถูกต้องเชื่อถือได้	(เนตร์พัณณา	ยาวิราช,	2549)	
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัศวิน	 เนตรโพธิ์แก้ว,	 ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ,	 บวรสรรค์	 เจี ่ยดำารง	 และปรีดา	 
อัครจันทโชติ	 (2553)	 ท่ีว่า	 ในเร่ืองการควบคุมกำากับ
ดูแลนั้น	 ควรทำา	 2	 ส่วน	 คือ	 ผู้ให้บริการเว็บไซต์และ 

ผู้ใช้บริการ	สำาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	มีการเสนอ 
แนวทาง	ได้แก่	การควบคุมกันเองโดยภาคประชาชน 
และภายในชุมชน	 การควบคุมโดยองค์กรอิสระ	 
การควบคุมโดยภาครัฐ	 และการประสานความร่วมมือ 
จากภาคส่วนต่าง	ๆ	
	 ดังนั้นถ้ามองในแง่ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสื่อมวลชน	 จะเห็นว่าเว็บไซต์บริการหรือ
เว็บพอร์ทัลบนอินเทอร์เน็ตทั้ง	 5	 เว็บไซต์	 ทำาหน้าที่ 
ท่ีมีลักษณะของส่ือมวลชน	 มีเป้าหมายในการแจ้งข่าว 
ให้ข้อมูลข่าวสาร	 ให้ความบันเทิง	 ถ่ายทอดความรู้ 
และค่านิยมสู่คนจำานวนมาก	 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ 
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการแสดงออก 
โต้ตอบได้ทันที	 และเพ่ือไม่ให้เว็บไซต์บนส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นสื่อที่ทำาให้เกิดโทษ		ผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงต้อง
มีการควบคุมกำากับดูแลเว็บไซต์ของตนเองด้วยการ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 กฎหมายลิขสิทธิ์	 กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล	
การคัดกรองข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาด้วยระบบ 
คัดกรองอัตโนมัติ	 นอกจากนี้เว็บไซต์ยังถูกควบคุม
โดยชุมชนผู้ใช้บริการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองนำาเสนอบนเว็บไซต์ 
และช่วยกำากับดูแลเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการอื่นโพสต์
บนเว็บไซต์ด้วยการแจ้งลบหรือแจ้งผ่านอีเมล์ไปยัง 
ผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อลบ	 จากการวิจัยพบว่าผู้ให้บริการ 
เว็บไซต์ เน้นการใช้กฎหมายควบคุมกำากับดูแล	
การปลูกฝังให้ผู้ ใช้บริการมีความรับผิดชอบใน 
การใช้บริการเป็นส่ิงจำาเป็น	 ผู้ให้บริการและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องจะต้องส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 	ให้มากข้ึน 
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ผู้ใช้บริการ	สำาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	มีการเสนอ 
แนวทาง	ได้แก่	การควบคุมกันเองโดยภาคประชาชน 
และภายในชุมชน	 การควบคุมโดยองค์กรอิสระ	 
การควบคุมโดยภาครัฐ	 และการประสานความร่วมมือ 
จากภาคส่วนต่าง	ๆ	
	 ดังนั้นถ้ามองในแง่ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสื่อมวลชน	 จะเห็นว่าเว็บไซต์บริการหรือ
เว็บพอร์ทัลบนอินเทอร์เน็ตทั้ง	 5	 เว็บไซต์	 ทำาหน้าที่ 
ท่ีมีลักษณะของส่ือมวลชน	 มีเป้าหมายในการแจ้งข่าว 
ให้ข้อมูลข่าวสาร	 ให้ความบันเทิง	 ถ่ายทอดความรู้ 
และค่านิยมสู่คนจำานวนมาก	 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ 
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการแสดงออก 
โต้ตอบได้ทันที	 และเพ่ือไม่ให้เว็บไซต์บนส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นสื่อที่ทำาให้เกิดโทษ		ผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงต้อง
มีการควบคุมกำากับดูแลเว็บไซต์ของตนเองด้วยการ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 กฎหมายลิขสิทธิ์	 กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล	
การคัดกรองข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาด้วยระบบ 
คัดกรองอัตโนมัติ	 นอกจากนี้เว็บไซต์ยังถูกควบคุม
โดยชุมชนผู้ใช้บริการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองนำาเสนอบนเว็บไซต์ 
และช่วยกำากับดูแลเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการอ่ืนโพสต์
บนเว็บไซต์ด้วยการแจ้งลบหรือแจ้งผ่านอีเมล์ไปยัง 
ผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อลบ	 จากการวิจัยพบว่าผู้ให้บริการ 
เว็บไซต์ เน้นการใช้กฎหมายควบคุมกำากับดูแล	
การปลูกฝังให้ผู้ ใช้บริการมีความรับผิดชอบใน 
การใช้บริการเป็นส่ิงจำาเป็น	 ผู้ให้บริการและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องจะต้องส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 	ให้มากข้ึน 
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