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การศึกษางานวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทย เป็นงานวิจยั
เชิงคุณภาพท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยใช้เคร่ืองมือคือ
แบบบนัทึกลงรหัส (Coding Sheet) ซ่ึงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
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ผลการวิจยัพบว่าเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวมากท่ีสุด 
คือ การพาดหวัข่าวแบบการใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ การพาดหวัข่าวโดยระบุ
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คนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น สมญานามแหล่งข่าว การพาดข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน การพาดหัวข่าว
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(Misleading) 
 
 
 



ฆ 

Independent Study Title Headlines in Thai Newspaper Website's Format 
Author   Nontawat  Chaiwung 
Advisor  Dr.Chanansara Oranop Na Ayutthaya 
Department  Communication Arts 
Academic Years 2017 
 

ABSTRACT 
 
 The study of Headlines in Thai Newspaper Website's Format aim to study headlines 
patterns that appeal to newspaper websites’ readers and to study the difference between general 
newspaper websites and business newspapers websites’ headlines in qualitative research method. 
The study was conducted by using content analysis method on Thairath newspaper website and 
Prachachat newspaper website and using systematic sampling method by randomize 150 news 
pieces from those two newspaper websites every other day on April 2017, coding it and analyzing 
the data. 
 The study found that Thairath newspaper website mostly use the headlines with 
arousing sign to call attention following headlines with emotional words, headlines with 
celebrities’ names/firstname-nickname and alias and headlines with ‘Watching clip’ ‘See photo’ 
and ‘See photo gallery’  words on it. 
 For Prachachat newspaper website, they also use the headlines with sign to call 
attention mostly. But for another headlines, they respectively use headlines with transliterated 
language, headlines with rank acronym and headlines with emotional words.  
 As a result of study, the least headlines that 2 of newspaper websites use are 
headlines with adverb and slangs and headlines that not related to articles (Misleading). 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บทบาทของส่ือใหม่ (New Media) ในยุคปัจจุบนัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิต
อยา่งมากเพราะเทคโนโลยีการส่ือสารในยคุน้ีเติบโตไปอยา่งรวดเร็วส่งผลให้ผูค้นก็ตอ้งปรับตวัตาม
เทคโนโลยกีารส่ือสารโดยเฉพาะเร่ืองการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผูรั้บสารหนัมารับขอ้มูลข่าวสารผา่น
ส่ือใหม่มากข้ึนเพราะสามารถเขา้ถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกสถานท่ีท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
เขา้ถึง หรือแมก้ระทั้งแต่การใช้ส่ือใหม่ผ่านโทรศพัท์มือถือ ระบบสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ และ
แท็บเล็ต ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และแนวโนม้ในอนาคตผูรั้บสารกลุ่มคนรุ่นใหม่จะหนัมาใช้
ส่ือใหม่ในการรับขอ้มูลข่าวสารมากข้ึนตามการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีท่ีเติบโตและพฒันาไป
อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทลั ส่ือใหม่ถูกพฒันามาใช้งานทั้งในองค์กรส่ือมวลชน และองค์กรธุรกิจ
ทัว่ไปเห็นไดจ้ากปัจจุบนัทุกองคก์รจะมีทั้งเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไวเ้พื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัคนทัว่ไปและลูกคา้ ขอ้ดีของส่ือใหม่ คือเป็นการส่ือสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) ให้ทั้งขอ้มูล ภาพ เสียง สามารถตอบโตก้นัได ้มีความรวดเร็วและ
พฒันาไปเร่ือย ๆ จึงท าใหไ้ดรั้บความนิยม 

ข้อมูลจากบริษัททีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทวิจยัการตลาดชั้นน า เผยผล
ส ารวจพฤติกรรมผู ้บริโภคคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียกว่า 3.1 ชั่วโมงต่อว ัน โดยใช้ผ่าน
โทรศัพท์ มือถือมากถึง 2.6 ชั่วโมง  ผู ้ใช้ส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรมเลือกใช้แพลตฟอร์มบน
โทรศพัท์มือถือในรูปแบบท่ีหลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ เฟซบุ๊กไดรั้บความนิยมสูงสุด และ
แพลตฟอร์มวดีิโอออนไลน์ยทููบ (Youtube) ไดรั้บความนิยมรองลงมา5 

สอดคลอ้งกบัผลวจิยัหวัขอ้พฤติกรรมการรับข่าวสารและความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมี
ต่อส่ือมวลชนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบวา่ กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคน
วยัท างานรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือใหม่ในอตัราท่ีสูงข้ึน โดยช่องทางท่ีเขา้ไปชมหรืออ่านข่าวมาก
ท่ีสุดคือ ส่ือออนไลน์บ่อยท่ีสุดคิดเป็น 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมาคือโทรทศัน์ คิด
เป็นคะแนนเฉล่ีย 3.81 และเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชัน่ข่าวคิดเป็น 3.15 คะแนน 

ความน่าสนใจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวแชร์มาจากคนใกลชิ้ด คิดเป็น
คะแนนเฉล่ีย 3.53 และส่ือท่ีเป็นส านกัข่าวอย่างเป็นทางการ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.33 นอกจากน้ี
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ผลส าเร็จยงัพบอีกว่าการรับข่าวสารผ่านทางออนไลน์ของประชาชนส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 4.35 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงบ่อยกวา่อ่านจากคอมพิวเตอร์
คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.21 

จากการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีย่างกา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลัเกิดการเปล่ียนคร้ังใหญ่ทั้งตวั
ผูรั้บสารเองและองคก์รส่ือมวลชน ท าให้ธุรกิจส่ือมวลชนก็เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เหมือนกนั
ทัว่โลก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัส่ือดั้งเดิมท่ีเป็นส่ือกระแสหลกั อยา่ง วทิยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ท่ีเคยเฟ่ืองฟูท า
ก าไรให้องค์กรอย่างสวยสดงดงาม วนัน้ีเร่ิมไดรั้บความนิยมลดลงเน่ืองจากผูบ้ริโภคข่าวสารกลุ่ม
คนรุ่นใหม่หันไปรับข่าวสารผ่านส่ือใหม่ในโซเชียลมีเดียมากข้ึน เพราะง่าย สะดวก ตอบโจทย์
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ อีกทั้ งยงัเป็นการส่ือสารแบบสองสองทาง (Two-way 
Communication) ท่ีสามารถติดต่อกนัได้ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารท าให้หลายองค์กรส่ือตอ้ง
ปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงวิธีท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ  หันมาเปิดเว็บไซต์ข่าว หรือหาช่องทางป้อน
เน้ือหาข่าวผา่นช่องทางส่ือใหม่ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
ได้กวา้งและรวดเร็ว นอกจากนั้ นยงัเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ บางองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรหนังสือพิมพ์และนิตยสารปรับตัวไม่ทันก็ต้องปิดกิจการลง เช่น ล่าสุด
หนังสือพิมพ์บา้นเมืองประกาศปิดกิจการ คงเหลือไวเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นข่าวเว็บไซต์หนังสือพิมพ ์
ขณะท่ีก่อนหน้าน้ีมีนิตยสารหลายฉบบัก็ประกาศปิดตวัลง และบางส านักข่าวก็ตอ้งเร่งปรับทั้ง
เน้ือหาข่าว ปรับโครงสร้างองคก์รใหเ้ล็กลง (ดูไดต้ามตวัอยา่งต่อไปน้ี) 
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ภำพที ่1.1 ตวัอยา่งข่าวการปิดตวัของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องหนงัสือพิมพบ์า้นเมือง 
 
ทีม่ำ:  https://www.thairath.co.th/content/798282 
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ภำพที ่1.2 ตวัอยา่งข่าวการปิดตวัของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องนิตยสารพลอยแกมเพชร 
 
ทีม่ำ:  https://www.dailynews.co.th/entertainment/526827 
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ภำพที ่1.3 ตวัอยา่งข่าวการปรับตวัขององคก์รส่ือส่ิงพิมพโ์ดยการลดบุคคลากรลง 
  
ทีม่ำ:  https://www.isranews.org/isranews-news/49658-news_61724.html  

 
 น่ีคือข่าวท่ีเกิดข้ึนกบัวงการสารส่ือสารมวลชนไทยในช่วงก่อนหน้าน้ี แต่หากมุ่งไปท่ี

กรณีศึกษาหนงัสือพิมพบ์า้นเมือง แมว้า่ก่อนหนา้น้ีหนงัสือพิมพบ์า้นเมืองจะพยายามปรับตวัตามท่ี
งานวิจัยของ บุษดี พนมภู (2556) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการปรับตัวของคนข่าวในยุคออนไลน์ 
กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง พบว่าการเกิดข้ึนของส่ือใหม่ ในยุคออนไลน์ทั้ ง เว็บไซต ์       
ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ฯลฯ ท าให้ผูบ้ริโภคสะดวกในการเปิดรับข่าวสารไดห้ลากหลาย
ช่องทางโดยไม่ต้องรอรับข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือดูโทรทัศน์ จึงท าให้ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดข้ึนของส่ือออนไลน์ ตอ้งปรับตวัเพิ่มการน าเสนอข่าวเวบ็ไซต์ เพราะความ
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รวดเร็วของส่ือออนไลน์ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายหนงัสือพิมพบ์า้นเมืองลดลงจึงไดเ้นน้เสนอข่าวผา่น
เว็บไซต์ www.banmuang.co.th  ปัจจุบนัส่ือในเครือบ้านเมือง ยงัคงเหลือแต่พียงเว็บไซต์เท่านั้ น 
เป็นอีกช่องทางในการน าเสนอข่าวนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์เน้นความรวดเร็ว รูปแบบการ
น าเสนอ เน้ือหาท่ีสั้นไดใ้จความ ดึงให้ผูอ่้านติดตาม เป็นการเพิ่มช่องทางการหารายไดด้ว้ยการขาย
โฆษณาการท างานตอ้งท าด้วยความรวดเร็ว มองประเด็นข่าวไดอ้ย่างลึกและกวา้ง ผสมผสานกบั
การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารต่าง ๆ สมยัใหม่เพื่อความสะดวกในการท างานในกระบวนการท าข่าว
ในยุคออนไลน์จะตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัตามกระแสสังคมปัจจุบนั เปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ
เพื่อให้รู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง และจะตอ้งเรียนรู้เทคโนโลยแีละส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 
รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลามีความคิดแปลกใหม่เพื่อให้ข่าวมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง หรือ แยกแยะประเด็นข่าวให้เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีส าคญั  น่ีคือการปรับตวั
คร้ังใหญ่ของหนงัสือพิมพบ์า้นเมือง สุดทา้ยคงเหลือไวแ้ต่เพียงการเสนอข่าวผา่นเวบ็ไซต์ข่าวและ
ไดมี้การปรับตวั ปรับองค์กร รูปแบบการท างาน ดงังานวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพื่อให้เขา้กบัยุคสมยัท่ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป และไม่เป็นการแบกรับตน้ทุนการผลิตท่ีสูงเกินไปบา้นเมืองจึงมุ่ง
หนา้เฉพาะการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์เท่านั้น 

  ไม่เพียงแต่เฉพาะตวัอย่างข่าวท่ีผูว้ิจยัได้หยิบยกข้ึนมาเป็นกรณีศึกษา ขณะเดียวกัน
องคก์รส่ือมวลชนอ่ืนๆหลายแห่งก็พยายามปรับตวัทุกรูปแบบหลอมรวมองคก์รเขา้ดว้ยกนัระหวา่ง
ส่ือดั้งเดิม กบัส่ือใหม่เพื่อให้สนบัสนุนธุรกิจให้อยูร่อด ส่วนใหญ่ท่ีเห็นกนัในขณะน้ีก็จะเป็นทั้งเวบ็
ไซค์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เป็นตน้ โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาข่าว รูปแบบ 
กลยทุธ์การน าเสนอข่าวสารในรูปแบบใหม่ ๆ ใหส้อดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป และให้
สู้กบัคู่แข่งในธุรกิจส่ือได ้

 การพาดหัวข่าวเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีองค์กรข่าวในยุคปัจจุบนัใช้เป็นแม่เหล็กในการ
ดึงดูดผูบ้ริโภคข่าวสารให้เขา้ไปอ่าน โดยเฉพาะรูปแบบการพาดหัวข่าวผา่นส่ือใหม่ปัจจุบนัมีการ
พาดหัวข่าวท่ีแข่งขนักนัสูงเพื่อให้เป็นจุดสนใจให้ผูรั้บสารกดเขา้ไปอ่านข่าว หรือกดติดตามเป็น
แฟนเพจองค์กรใดท่ีมีผูอ่้านติดตามจ านวนมากย่อมส่งผลดีท าให้โฆษณาทุ่มเม็ดเงินโฆษณาลงสู่
องค์กรนั้น กลยุทธ์คลิกเบตหรือการล่อปลามาติดเบ็ดถูกน ามาใช้มากในการพาดหัวข่าวผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาค า ส านวน ภาษา การเปรียบเปรย การใช้ภาพ ใช้คลิป ใช้
เคร่ืองหมายต่างๆ มาเล่นในการพาดหัวข่าวเพื่อให้คนกดเขา้ไปอ่านข่าว จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ อ้ึง ท่ึง 
ตะลึง เสียว ชมคลิป เห็นได้บ่อยมาในการพาดหัวข่าวในเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ ์และสังเกตว่าการ
พาดหวัลกัษณะน้ีจะมีอยูค่นเขา้ไปอ่านข่าว ยอดไลค ์ยอดวิว จะมีจ านวนมากกวา่การใชภ้าษาแบบ
ธรรมดาทัว่ไป ค าวา่ คลิกเบต หากเปล่ียนเป็นไทยจะมีความหมายประมาณวา่การพาดหวัข่าวแบบ

http://www.banmuang.co.th/
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ล่อกด พาดหัวข่าวให้คนสนใจอยากเขา้ไปอ่านขา้งในเน้ือข่าว โดยท่ีพาดหัวข่าวไม่ได้บอกอะไร
มาก ไม่เหมือนการพาดหวัข่าวของหนงัสือพิมพท่ี์พาดหัวข่าวแบบบอกชดัเจนวา่เกิดอะไรข้ึนแบบ
สั้นๆ ใหไ้ดอ่้านหวัข่าวและเขา้ไปอ่านรายละเอียดขา้งในอีกที (คลิกเบต...จบข่าวนะ, 2558,น. 6) 

 นอกจากน้ีคลิกเบต ยงัเป็นการใช้ค  าในการพาดหัวเพื่อกระตุน้ให้คนอ่านเกิดอารมณ์
อยากกดแชร์ต่อไปเป็นไวรอล เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ ซ่ึงบางคร้ัง
อาจไม่มีเน้ือหาสาระหากเราเผลอกดเขา้ไปคลิกดูข่าวเวบ็ไซต์เหล่าน้ีจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กบัเจา้ของเวบ็ไซต์นั้นๆตามยอดคลิกท่ีตกลงกนัไวก้บัผูซ้ื้อโฆษณาของเวบ็ไซต ์เม่ือผูช้มมีการ
กดคลิกดูโฆษณาของผูใ้ห้การสนบัสนุน ท าให้เจา้ของเวบ็ไซตมี์รายไดสู้งข้ึนไปอีก (‘จบข่าว’พาด
หวัชวนอ้ึง, 2558, น. 17) 

 ปรากฏการณ์คลิกเบตไม่เพียงแต่จะเกิดข้ึนในวงการส่ือสารมวลชนท่ีตอ้งปรับกลยุทธ์
การปรับปรุงการพาดหวัข่าวมาใชก้ลยทุธ์น้ีและเพื่อรองรับการแข่งขนัการดึงผูช้มข่าวท่ีนบัวนัจะมี
สูงข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการดึงเม็ดเงินโฆษณาให้เขา้มา แต่ทวา่มองในแง่ของผูป้ระกอบการก็เป็นผลดี
ต่อองค์กรในธุรกิจส่ือสารมวลชน แต่หากมองในแง่จรรยาบรรณส่ือก็ถูกสังคมมองว่าผิด
จรรยาบรรณท่ีป้อนขอ้มูลข่าวสารท่ีบิดเบือน หรือมีความไม่เป็นกลาง ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ
ต ่าลง มีกระแสสังคมในฐานะคนอ่านข่าววพิากษว์ิจารณ์การท างานขององคก์รส่ือออนไลน์มากมาย
ท่ีใชก้ลยุทธ์คลิกเบตเกินความเป็นจริง ไม่วา่จะเป็นการพาดหวัข่าวท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง การ
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพหยาบคาย การใช้ค  าท่ีเป็นภาษาสแลงสมยัใหม่ หรือแมแ้ต่การพาดหัวข่าวไม่
ค  านึงถึงการกระท าต่อใจจิตของญาติ พี่นอ้งของคนท่ีตกเป็นเหยื่อ จะเห็นไดจ้ากการวพิากษว์ิจารณ์
ไดด้งัน้ี 
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ภำพที ่1.4 ตวัอยา่งการวพิากษว์จิารณ์การใชก้ลยทุธ์ Clickbait บนเวบ็ไซตพ์นัทิป 
 
ทีม่ำ :  https://pantip.com/topic/33375994 
 
 

 
 
ภำพที ่1.5 ตวัอยา่งการวพิากษว์จิารณ์การใชก้ลยทุธ์ Clickbait บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ 
 
ทีม่ำ :  https://www.facebook.com/tvpoolsocial/ 
 

https://pantip.com/topic/33375994
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ภำพที ่1.6 ตวัอยา่งการวพิากษว์จิารณ์การใชก้ลยทุธ์ Clickbait บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ 
 
ทีม่ำ: https://www.facebook.com/nationweekend/?fref=ts 

 
น่ีคือปรากฏการคลิกเบตท่ีเกิดข้ึนในวงการส่ือมวลชนไทย ท่ีก าลังขยายไปในส่ือ

ออนไลน์เป็นวงกวา้ง ไม่เพียงเท่านั้นส่ือส่ิงพิมพก์็มีการน ากลยุทธ์น้ีไปใช้เพื่อการดึงดูดผูอ่้านบน
แผงหนังสือ อย่างท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้หากมองในแง่ของการปรับตวัขององค์กรส่ือในยุคท่ีมีการ
แข่งขนัสูงกลยทุธ์น้ีก็ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีดี แต่หากมองในแง่ผูบ้ริโภคก็จะมีเสียงวพิากษว์จิารณ์วา่เป็น
ส่ิงท่ีไม่ น่าเช่ือถือ บางส านักข่าวท าเกินไปบิดเบือนความเป็นจริง  แต่งานวิจัยช้ิน น้ีผู ้วิจ ัย           
มุ่งเนน้ศึกษาไปยงัมิติของผูป้ระกอบการส่ือท่ีปรับตวัเขา้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ซ่ึงมีการใชค้ลิกเบต
มากข้ึน จึงตอ้งการศึกษาวา่องคก์รส่ือมีการใชก้ลยุทธ์คลิกเบตอยา่งไร แลว้ใช้ค  าประเภทไหนมาก
ท่ีสุด เพราะงานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับวงการส่ือมวลชนในประเทศไทย 

โดยการท่ีจะท าการวิจยัผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษางานวิจยัเก่า ๆ ท่ีเก่ียวของกบัการพาดหวัข่าว
บนส่ือดั้งเดิมเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษารูปแบบการพาดหัวบนแพลตฟอร์มส่ือใหม่จะมี
ความเหมือนและแตกต่างกนัหรือไม่ ยกตวัอย่างเช่นงานวิจยัรูปแบบการพาดหัวข่าวในส่ือดั้งเดิม
งานวจิยัของ  

อรชา เผือกสุวรรณ (2545) พบวา่ รูปแบบภาษาในพาดหัวข่าวของหนงัสือพิมพร์ายวนัมี
ลกัษณะเฉพาะในการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวสร้างภาพให้ผูอ่้านคลอ้ยตามมากกว่าภาษา

https://www.facebook.com/nationweekend/?fref=ts
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เขียนทัว่ไปทั้งในดา้นส านวนโวหารรูปแบบการน าค าไปเขียนเรียงความให้ผูอ่้านทราบความหมาย 
ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนพาดหวัข่าว จึงใชค้  าหรือประโยคท่ีท าใหเ้กิดจินตนาการในการสร้างภาพพจน์
ของเน้ือหาข่าว และมกัใชร้ะดบัภาษาไม่เป็นทางการ 

ส่วน อรพรรณ มูลจันทร์ (2536) พบว่าการพาดหัวข่าวส่วนใหญ่มีทั้ งภาคประโยค 
ประธานภาคแสดง รองลงมาคือการพาดหวัข่าวโดยใชกิ้ริยาวลี เป็นค าท่ีมีน ้าหนกั หรือใชค้  ารุนแรง 
(Strong Word) นอกจากน้ียงัพบว่าหัวข่าวคือส่วนท่ีท าให้รูปลกัษณ์ของข่าวสมบูรณ์ เป็นจุดเด่นท่ี
ดึงดูดเรียกร้องความสนใจ การพาดหวัข่าวเพื่อใหส้ะดุดตา ให้สีสัน สร้างอารมณ์ จนเกินไปจะท าให้
ผูอ่้านมองวา่เป็นการพาดหวัข่าวเกินความเป็นจริง  

จากศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพาดหวัข่าวขา้งตน้ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการพาดหวัข่าวในส่ือ
ดั้งเดิมจุดดึงดูดสรุปใจความส าคญัไดว้่าการพาดหัวข่าวท่ีจะดึงดูดให้ผูอ่้านข่าวมาอ่านข่าวคือ การ
พาดหัวข่าวจะตอ้งมีความสั้ น กระชับ แต่ยงัคงใจความส าคญั เพื่อให้ผูอ่้านมีความสนใจติดตาม
เน้ือหาต่อไป และการพาดหัวข่าวจะต้องเป็นท่ีน่าสนใจสะดุดตา (อรพรรณ มูลจนัทร์, 2536, 
บทคดัยอ่) 

แต่การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะเน้นการศึกษาไปยงัรูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์
หนงัสือพิมพท์ัว่ไป ท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอข่าวท่ีเป็นเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทัว่ไป และเวบ็ไซต์
ข่าวของหนงัสือพิมพธุ์รกิจ ท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอข่าวในแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ เป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อ
ตอ้งการทราบว่าทั้ ง2เว็บไซต์มีรูปแบบการพาดหัวข่าวแตกต่างกันหรือไม่  สาเหตุท่ีต้องศึกษา
เพราะว่าอยากรู้ว่าทั้ ง2เว็บไซต์ มีรูปแบบการพาดหัวข่าวเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร เพราะ
กลุ่มเป้าหมายหรือคนอ่านของทั้ง2เวบ็ไซตต่์างกนั รวมไปถึงลกัษณะข่าวท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 หลังจากได้ความรู้จากการศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าว เพราะมีความส าคัญและ
เก่ียวข้องอย่างยิ่งท่ีจะเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบต่างๆว่าเหมือนแพลตฟอร์มเปล่ียนไป
รูปแบบการพาดหวัข่าวจะยงัเหมือนเดิมหรือไม่ น่ีคือส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการหาค าตอบในงานวิจยั จึงท า
ใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีศึกษางานวจิยัหวัขอ้รูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์

หลงัจากผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแล้วยงัได้ศึกษารูปแบบคลิกเบตและ
งานวิจยัของต่างประเทศเพื่อให้เขา้ใจในเน้ือหาอยา่งลึกซ้ึง ก็จะเห็นวา่องคก์รส่ือต่างเร่งปรับตวักนั
ทั้งโครงสร้างองค์กรและช่องทางการน าเสนอข่าว แต่การปรับตวัด้านเน้ือหาข่าวก็เป็นส่ิงส าคญั
เช่นกนัท่ีจะท าให้ดึงดูดให้คนเขา้ไปอ่าน เช่น เน้ือหาข่าวดีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ เป็น
ข่าวท่ีจะขายไดใ้นยคุการแข่งขนัของธุรกิจท่ีสูงข้ึนทุกวนั รูปแบบการพาดหัวข่าวแต่ละส านกัข่าวก็
จะไม่เหมือนกนัมีความแตกต่างกนัออกไปตามนโยบายของแต่ละองคก์ร ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงมี
ความส าคญัมาก ท่ีผูว้จิยัจะศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการส่ือมวลชนไทย 
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สุดท้ายผู ้วิจ ัยได้เห็นประเด็นท่ีจะศึกษาและมองถึงการน าผลวิจัยไปใช้ในวงการ
ส่ือสารมวลชนและเป็นต าราในการประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการกระบวนการส่ือข่าวในส่ือ
ใหม่ ในคณะนิเทศศาสตร์ ดังนั้ นจึงได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์
หนงัสือพิมพ ์

 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษารูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีดึงดูดใจผูอ่้านของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์
 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพท์ัว่ไปและหนงัส่ือ
พิมพป์ระเภทธุรกิจ 
 
1.3  ปัญหำน ำวจัิย 
 1) เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพมี์รูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีดึงดูดใจผูอ่้านอยา่งไร 
 2) เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ทัว่ไปมีรูปแบบการพาดหัวข่าวแตกต่างจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ธุรกิจอยา่งไร 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

งานวจิยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ผูว้จิยัมีความสนใจและจะ
เลือกก าหนดขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นเน้ือหา  ประกอบไปดว้ยขอบเขตของการศึกษาผา่นเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพท่ี์มีการใช้
รูปแบบการพาดหวัข่าว และจะศึกษาเฉพาะข่าวท่ีข้ึนข่าวยอดฮิตท่ีมีผูก้ดอ่านมากท่ีสุดใน 5 ล าดบั
แรกเท่านั้น 

2) ดา้นประชากร   ศึกษาเฉพาะเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ และเวบ็ไซต์
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

3) ดา้นเวลา  ช่วงเวลาผูว้จิยัจะศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 2560 แบบอยา่งมีระบบ โดยสุ่มแบบ
วนัเวน้วนั เดือนเมษายน 2560 โดยเลือกศึกษาวนัคู่เน่ืองจากเดือนเมษายนลงทา้ยดว้ยเลขคู่  
 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1)  เพื่อใหอ้งคก์รส่ือออนไลน์ท่ีเกิดใหม่น าผลวจิยัไปปรับใชง้านได ้
2)  สามารถน าผลวจิยัไปต่อยอดในการท าวจิยัรูปแบบการพาดหวัข่าวแพลตฟอร์มใหม่ 
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3)  ให้องค์กรส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆท่ีก าลังปรับตวัมาท าส่ือข่าวออนไลน์ได้น าผลวิจยัไปใช้และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่วงการส่ือในประเทศไทย 

4)  น าผลวิจยัท่ีไดไ้ปประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั ในวิชาการเขียนข่าวออนไลน์ 
ในคณะนิเทศศาสตร์ 
 
1.6  นิยำมศัพท์ 
 1) เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ หมายถึง เว็บไซต์ขององค์กรส่ือท่ีมีการน าเสนอข่าวทั้งในรูปแบบ
ของหนงัสือพิมพท่ี์เป็นส่ือดั้งเดิม และการน าเสนอข่าวผา่นเวบ็ไซต ์ 
 2) รูปแบบการพาดหัวข่าว หมายถึง การใชภ้าษา ถอ้ยค า ส านวน สรุปประเด็นส าคญัของข่าว 
เพื่อดึงดูดให้ผูอ่้านเขา้ไปอ่านรายละเอียด ในท่ีศึกษาจะเป็นการศึกษาบนเวบ็ไซตห์นงัสือทัว่ไปกบั
เวบ็ไซต์หนังส่ือพิมพ์ธุรกิจ ทั้งหมด18 รูปแบบดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ1.แบบ
ดั้งเดิม ประกอบดว้ยขอ้1-9  และ2. แบบคลิกประกอบดว้ย (ขอ้ท่ี10-18) 

(1) การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง 
(2) การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 
(3) การพาดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว 
(4) การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่ ค ายอ่ของช่ือเฉพาะยศต าแหน่ง 
(5) การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ 
(6) การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน 
(7) การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ 
(8) การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 
(9) การพาดหวัข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล 
(10) การพาดหวัข่าวแบบคลุมเครือเพื่ออยากใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 
(11) การพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก 
(12) การพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ 
(13) การพาดหวัข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) 
(14) การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ 
(15) การพาดหวัข่าวแบบใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน 
(16) การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ 
(17) การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 
(18) การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหาข่าว 
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 3) เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพท์ัว่ไป หมายถึง เวบ็ไซตข์่าวท่ีน าเสนอข่าวทัว่ไปท่ีมีความหลากหลาย 
 4) เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพธุ์รกิจ หมายถึง เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพท่ี์มุ่งเนน้การน าเสนอข่าวธุรกิจ 
เป็นหลกั 
 
1.7  กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
d. 
            ……………... 
  
                                                                                                    …………… 

 

รูปแบบกำรพำดหัวข่ำว 

ทั้ง18รูปแบบ 

แบบดั้งเดมิ 

1.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง 

2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 

3.การพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดัง/เรียกช่ือ

จริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว 

4.การพาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ ค  าย่อ

ของช่ือเฉพาะยศต าแหน่ง 

5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ 

6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน 

7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่าง 

ประเทศ 

8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 

9.การพาดหวัข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล 

แบบคลกิเบต 

10.การพาดหัวข่าวแบบคลุมเครือเพื่ออยาก

ใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 

11.การพาดหัวข่าวแบบใช้ค  าเร้าอารมณ์

ความรู้สึก 

12.การพาดหัวข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพื่อ

เร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ 

13.การพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชม

ภาพ) (ภาพชุด) 

14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ 
15.การพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/วลี/

ส านวน 

16.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ 

17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 

18.การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับ

เน้ือหาข่าว 

 

เวบ็ไซต์

หนงัสือพิมพ์

ทัว่ไป 

เวบ็ไซต์

หนงัสือพิมพธุ์รกิจ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

 

เวบ็ไซตป์ระชาชาติ

ธุรกิจ 

 



 

 

 
บทที่2  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ ์ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและ

สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่  
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนข่าวออนไลน์ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการพาดหวัข่าว และคลิกเบต 
2.4 แนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจข่าว 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือใหม่  
 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ให้กบัผูว้ิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์

หนงัสือพิมพ ์จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาเร่ืองวิวฒันาการของส่ือใหม่ก่อนเพื่อให้เห็นท่ีมาท่ี
ไป และการเกิดของส่ือใหม่จากอดีตมาสู่ยุคปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงเน้นศึกษาการใชช่้องทางการรายงาน
ข่าวผา่นส่ือใหม่ท่ีเรียกว่าเวบ็ไซต์ข่าวหนงัสือพิมพ์ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
แนวคิดส่ือใหม่เพื่อท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจ บทบาท หน้าท่ี และการน าไปใช้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองหมายในงานวจิยั 

 พรจิต สมบัติพานิช (2547, น.4) กล่าวว่า ส่ือ (Media) คือ ช่องทาง หรือเคร่ืองมือ 
ตวักลาง ท่ีจะน าเน้ือหาสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าว หรือขอ้มูลต่างๆ ส่งไปยงัผูรั้บสารในอดีตเร่ิมตน้จาก
ส่ือบุคคล เม่ือพลวตัโลกเปล่ียนแปลงส่ือก็มีการเปล่ียนดว้ยเช่นกนัมีการน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วย
ในการส่งสารมากข้ึน จากเดิมส่ือบุคคล มาสู่ส่ือส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร จากนั้นมี
การพฒันารูปแบบมาสู่อิเล็กทรอนิกส์ กา้วสู่ยุควิทยุ โทรทศัน์ ปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งไม่หยุดน่ิง 
มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เร่ือยๆ จนท าให้มีการพัฒนาเข้าสู่ส่ือยุคอินเทอร์เน็ตข้ึนมา
ติดต่อส่ือสารเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการส่ือสารยิง่ข้ึนไป   

 ส่ือดั้งเดิม หมายถึง ส่ือท่ีสามารถท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งสารไดอ้ย่างเดียว หรือท่ีเรียกวา่การ
ส่ือสารทางเดียว เช่นขอ้ความท่ีเป็นเน้ือหาข่าว ภาพ เสียง ท่ีส่งไปยงัผูรั้บสาร เช่น หนังสือพิมพ ์
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นิตยสาร โทรเลข วิทยุ อีกแบบหน่ึงคือ การส่งทั้งภาพ และเสียง ไปพร้อมๆกนัในเวลาเดียวกนั ส่ือ
ดั้งเดิมมีขอ้จ ากดัคือผูรั้บสารไม่สามารถตอบโต ้และวพิากษว์จิารณ์ กบัผูส่้งสารได ้เพียงแต่เป็นผูรั้บ
อยา่งเดียว นอกจากน้ีส่ือดั้งเดิมยงัเป็นส่ือท่ีมาอยา่งรวดเร็วและไปอยา่งรวดเร็ว ไม่สามารถยอ้นกลบั
มาดูไดอี้ก หรือหากไดก้็จะมีกระบวนการยอ้นกลบัมาดูท่ีล าบาก 

 ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง การเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้ งเดิมมาผสมผสานกับ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพนัธ์ ท าให้เกิดการส่ือสารได้แบบสองทางผ่านระบบ
เครือข่ายและศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่ไดพ้ฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว 
รองรับกลุ่มผูรั้บสารรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนไป ขอ้ดีของส่ือใหม่คือผูรั้บสารสามารถตอบโตไ้ดก้บัผูส่้งสาร 
จึงท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่งสารและรับสารไดพ้ร้อมกนัเป็นการส่ือสารสองทาง โดย
ระบบการส่ือสารของส่ือใหม่จะเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระดบัเวิลต์ไวด์เวบ็ 
(World Wide Web : WWW) และบริการขอ้มูลออนไลน์เชิงพาณิชย ์(Commercial on-line Service) 

 เควิ้น คาวาโมโต ้(Kevin Kawamoto, 1997 อา้งถึงในพรจิต สมบติัพานิช, 2547) ไดใ้ห้
ความหมายส่ือใหม่ คือ ระบบการส่ือสาร ท่ีมีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่ายในระดบั
โลก 

ธิดาพร ชนะชัย (2550, น. 1-3) ให้ความหมายของส่ือใหม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ดงัน้ี 

1. ดิจิทลัมีเดีย นบัวา่เป็นการส่ือสารไร้สายท่ีรวดเร็ว ดว้ยระบบไฟเบอร์ออฟติก เช่ือมต่อ
ขอ้มูลผา่นดาวเทียม  

2. ส่ือ จะเป็นส่ือใหม่ท่ีไม่ใช่ส่ือพื้นฐานหรือส่ือดั้งเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
3. ส่ือสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่มีวตัถุประสงค์สนับสนุนงานบางอย่างโดยเน้น Creativity 

Innovation 
เคนท์ เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick อา้งถึงใน ธิดาพร 

ชนะชยั, 2550) ให้ความหมายของส่ือใหม่ วา่คือ เน้ือหา(content) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงเน้ือหา
ดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั และจะมีลกัษณะท่ีโดดเด่น 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ส่ือใหม่จะมีอิสระจากนักการตลาดสร้างสรรค์เน้ือหามาสู่ยุคผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมเขา้มามี
บทบาทในการก ากับ ควบคุมเน้ือหาด้วยตนเอง(From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, 
Created and Controlled) ด้วยความ เจ ริญก้าวหน้ าท างเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู ้ส่ งส ารห รือ
ผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายส่ือไดเ้หมือนส่ือยุคดั้งเดิมอีกต่อไป
แลว้ เน้ือหาต่างๆบนบล็อก (Blog) คลิปวิดีบนเวบ็ไซต์ของ YouTube รวมถึงส่ือผสมท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
อาจเป็นการสร้างสรรค์จากผูบ้ริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-
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Created Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ท่ีแพร่ 
กระจายไปอยา่งรวดเร็ว  

2. ส่ือใหม่จะมีอิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบการน าเสนอ(Freedom from Formats) 
เพราะเน้ือหาดิจิทลัไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบท่ีตายตวั สามารถเปล่ียนไปได้ตลอดเวลา ตามความ
เหมาะสม  และเทคโนโลยท่ีีผูส่้งสารน ามาใช ้ไม่เหมือนกบัส่ือดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณาโทรทศัน์มี
มาตรฐานความยาวประมาณ 30 วนิาที ส่ือส่ิงพิมพข์นาดก่ีคอลมัน์น้ิว เป็นตน้ ขณะท่ีส่ือใหม่ จะไม่มี
การก าหนดแบบนั้น เช่น ตวัผูส่้งสารมีไฟล์วดีิโอภาพถ่ายจากกลอ้งมือถือและโพสตล์งบนเวบ็ไซต์
ไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดวา่มีความยาวก่ีนาที หรือแมก้ระทั้งแต่ความละเอียดของไฟล์ภาพจะเท่าไหร่ก็
ได ้ 

3. ส่ือใหม่มีความเป็นอิสระด้านขนาดของส่ือ (Freedom to Scale) โดยท่ีเน้ือหาของส่ือ
สามารถปรับขยายขนาดไดต้ามความเหมาะสม ของผูส่้งสารท่ีตอ้งการส่งสารออกไป หรือสามารถ
ปรับเน้ือหาให้เขา้เครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาสาร หรือข่าว ให้มีความเหมาะสมท่ีจะเผยแพร่
ออกไปทั้งโลก ขณะเดียวกนัยงัสามารถปรับเน้ือหาให้เขา้กบักลุ่มผูรั้บสารท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
ไดต้ามความตอ้งการของผูส่้งสารได ้

4. ส่ื อ ใหม่ มี ความ เป็ น อิส ระข้อจ ากัดด้ านพ รมแดน  (Freedom from Geological 
Boundaries) ซ่ึงเน้ือหารูปแบบดิจิทัลเป็นเน้ือหาท่ีสามารถเปิดข้อมูลข่าวสารได้ทั้ งโลก สะดวก 
รวดเร็ว ให้ผูรั้บสารไดเ้ลือกรับสารตามความตอ้งการของตวัเอง หรือสืบคน้หาขอ้มูลข่าวสารของ
ประเทศอ่ืนๆ ได ้

5. ส่ือใหม่มีความเป็นอิสระจากข้อจ ากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) โดย
เน้ือหาในรูปแบบดิจิทลัให้ผูอ่้านขอ้มูลข่าวสารสามารถท่ีจะเลือกรับขอ้มูลข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตน
ตอ้งการจะเปิดรับ ไม่จ  าเป็นตอ้งชมหรือเปิดรับเน้ือหาต่างๆ ตามท่ีเวลา ก าหนด เหมือนส่ือดั้งเดิมท่ี
เร่ืองเวลาเป็นส่ิงส าคญัมาก  

สอดคลอ้งกบั ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2551, น. 43) กล่าวว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศของผูรั้บสารไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากส่ือใหม่ถูกสร้างระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนมาเพื่อไวส้ าหรับจดัเก็บเน้ือหาข่าวสารไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้รั้บสาร
คน้หาไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว ท าให้ประสบผลส าเร็จในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ป็นอยา่งดี อีก
ทั้งยงัสามารถรวบรวมขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกว่าส่ือดั้งเดิม เพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผสมผสาน
กบัส่ือต่างๆหรือท่ีเรียกส่ือแบบผสมผสาน 
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การจ าแนกประเภทของส่ือใหม่ 
ธิดาพร ชนะชยั (2550, น. 1-3) ไดจ้  าแนกประเภทของส่ือใหม่ คือ รูปแบบเน้ือหาขอ้มูล

ข่าวสารแบบดิจิทลั ท่ีปรากฏใหเ้ห็นมาข้ึนในยคุการส่ือสารแบบเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทยิง่ข้ึนใน
ปัจจุบนัซ่ึงในอนาคตจะเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัของผูรั้บสารกลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน โดย
ส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประโยชน์และวตัถุประสงคใ์นการ
เลือกใชส่ื้อใหม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. เวบ็ไซต ์(Web site)  
2. อีเมล (E-mail) 
3. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
4. ซอฟตแ์วร์ 
5. ซีดีรอมมลัติมีเดีย 
6. บล็อกและวกิิ  
7. เทคโนโลยสีาหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี (Mobile Platform) 
8. วดีิโอเกม และโลกเสมือนจริง  
9. ตูใ้หบ้ริการสารสนเทศ 
10. โทรทศัน์โตต้อบ 
11. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
12. อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือ พีดีเอ พอดแคสต ์ 
13. นวนิยายแบบขอ้ความหลายมิติ  (Hypertext fiction) 
ประโยชน์ของส่ือใหม่ (New Media)  
วรัชนีกร ทรัพยช่ื์นสุข (2556) อา้งถึงในงานวิจยัของ ธิดาพร ชนะชัย (2550) และขวญั

ฤทยั สายประดิษฐ์ (2551, น. 50) สามารถสรุปประโยชน์ท่ีไดจ้ากส่ือใหม่ (New Media) มีดงัน้ี 
1. ช่วยใหอ้งคก์รส่ือประหยดัเวลา ลดตน้ทุน การผลิต ในการบริหารจดัการขอ้มูลมากข้ึน 
2. สามารถช่วยสนบัสนุนการท า E-Commerce รูปแบบการคา้สมยัใหม่บนอินเทอร์เน็ตท่ี

ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดท้นัที สะดวก รวดเร็ว  
3. ช่วยหาค าตอบบางเร่ืองท่ีเป็นประเด็นในสังคม เช่น มีคนคนหน่ึงเปิดหัวหรือโพสต ์

ข้อความทิ้งไว ้และมีผูรู้้มาตอบค าถามให้ มีการแสดงความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

4. ช่วยใหข้่าวสารไปยงัผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ไดใ้นเวลาเดียว 
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5. ช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ทัว่โลก ท่ีสามารถ
เขา้ถึงการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

6. ประหยดัค่าใชจ่้าย ไม่ตอ้งเสียเงิน เสียเวลา ไปซ้ือพื้นท่ีลงข่าวในส่ือกระแสหลกั 
7. ส่ือใหม่ผูรั้บสารสามารถตอบโต ้มีประเด็นมาถกเถียงกนัได ้
กาญจนา แกว้เทพ (2555) กล่าววา่ เวบ็ไซต ์(Website) ก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากจาก

ทุกส านกัข่าวท่ีจะใชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารใหม่ใหส้ามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยคุออนไลน์ท่ีมีการ
รับขอ้มูลข่าสารผา่นทางอินเทอร์เน็ต องคส่ื์อหลายองคก์รปรับตวัมารายงานข่าวผา่นเวบ็ไซตเ์พราะ
ตน้ทุนไม่สูงเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้  านวนมากและกวา้ง และยงัสามารถให้บริการกระดานแสดง
ความคิดเห็นไดอี้กดว้ย (Web board) เวบ็ไซตข์่าวสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ไดอ้ย่างหลากหลายเม่ือมี
การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา แท็บเล็ตโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนปัจจุบนัเวบ็ไซตส์ามารถไปปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตอ่ื์นๆไดด้ว้ย 

ทั้งน้ีพฒันาการของเว็บไซต์ มีดงัน้ีเร่ิมตน้จากWeb 1.0 เป็นยุคแห่งการเร่ิมตน้การผลิต
และการป้อนเน้ือหาข่าวสารมาจากผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต ์ผูอ้่านท่ีจะคน้ควา้หาขอ้มูลตอ้งคน้หาผา่น 
Search Engine การส่ือสารจะเป็นตอบโตท้างเดียวเจา้ของเวบ็ไซต์จะเป็นผูจ้ดัท า คน้หา น าเสนอ 
ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนผูอ่้านคนหาขอ้มูลไกเ้พียงอยา่งเดียวแมว้่าจะโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมี
การโตต้อบกบัเจา้ของเวบ็ไซตบ์า้งเพียงเล็กนอ้ย ยกตวัอยา่งเช่นการรับส่งข่าวสารกนัทางอีเมล์ การ
โตต้อบ แบบออนไลน์ผา่นโปรแกรมต่างๆ หรือเพียงการดาวน์โหลด เพลง ภาพต่างๆ จากเวบ็ไซต ์  

 ต่อมาเขา้สู่Web 2.0 เป็นยุคแห่งการเช่ือมการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นรูปแบบ“Read 
– Write” ซ่ึงเป็นการแสดงเน้ือหาและการโตต้อบกนัระหวา่งเจา้ของเวบ็ไซตก์บัผูเ้ขา้ชมยุคน้ีเป็นยุค
แห่งการแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัมาก โดยเน้นให้คนทัว่ไปเขา้มามี
ส่วนร่วมในการสร้างเน้ือหา และการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ท่ีได้จดัท าข้ึนตลอดจนมีการ
แลกเปล่ียนเน้ือหาระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัและการน าเสนอขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตเ์พียงอยา่งเดียว มุ่งเนน้
ใหก้ารติดต่อส่ือสารกวา้งขวางมากข้ึน อีกทั้งยงัใหผู้อ่้านหรือนกัท่องเวบ็มีบทบาทเป็นผูส้ร้างเน้ือหา
ขอ้มูลด้วย จะมีความแตกต่างจากยุคแรกWeb 1.0 อย่างมากท่ีเจา้ของเวบ็ไซต์เป็นผูก้  าหนดขอ้มูล
ข่าวสารแต่เพียงผูเ้ดียว 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัส่ือใหม่ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิจยัท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาเพราะเวบ็ไซตข์่าวหนงัสือพิมพ ์คือส่ือใหม่ท่ีหลายส านกัข่าวน าใชใ้นการรายงานข่าว
ในรูปแบบของเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ หากผูว้ิจยัมีความรู้เก่ียวกบัส่ือใหม่จะไดน้ าความรู้เก่ียวกบั
แนวคิดส่ือใหม่ไปเป็นกรอบและออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในงานวิจยั และได้รู้คุณสมบติัของ
เวบ็ไซต ์ 
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สรุปโดยรวมจากการศึกษาจากนกัวิชาการ ส่ือใหม่คือการผสมผสานส่ือดั้งเดิมมาบูรณา
การร่วมกันก่อให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง (Two- way communication)ระหว่างผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารสามารถตอบโตแ้สดงความคิดเห็นก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการรายงานข่าว
มากข้ึนกวา่ส่ือดั้งเดิม เพราะมีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชท่ี้เรียกวา่ระบบอินเทอร์เน็ตท าให้
การส่ือสารเปิดกวา้งข้ึน สามารถดูข่าวสารไดท้ัว่ทุกพื้นท่ีทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ ท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตคลอบคลุม เขา้ถึงง่าย ประหยดัเวลา ลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจส่ือ อิสระในเร่ืองของ
พื้นท่ี เวลา ขนาดของเน้ือหา น าเสนอไดแ้บบไม่มีขอ้จ ากดั  
 
2.2 แนวคิดการเขียนข่าวออนไลน์ 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัการเขียนข่าวออนไลน์เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูว้ิจยัตอ้งมีความรู้เร่ือง
การเขียนข่าวออนไลน์ เพราะงานวิจยัตอ้งการศึกษาเน้ือหา(Content)การพาดหัวข่าวในรูปแบบ
ต่างๆของข่าวท่ีน าเสนอออกไปในเวบ็ไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ นอกจากน้ีการไดศึ้กษาเร่ืองแนวคิด
การเขียนข่าวออนไลน์เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการท างานวิจัย ส าหรับแนวคิดการเขียนข่าว
ออนไลน์ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 จิระ ห้องส าเริง (2551) กล่าววา่ การเขียนข่าวออนไลน์ท่ีดีตอ้งเนน้ความถูกตอ้ง กระชบั 
ชดัเจน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูล เพราะหากผิดพลาดจะ
ส่งผลกระทบต่อสังคม นอกจากน้ีตอ้งมีความเท่ียงตรง ไม่มีอคติ เพื่อให้ผูอ่้านน าไปเป็นขอ้มูลใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ เช่น การเตือนภยั แจง้ข่าวให้ทราบ น าขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน 
หรือประกอบการตดัสินใจก่อนการเลือกตั้ง เป็นตน้  

 นอกจากน้ีการเขียนข่าวออนไลน์ตอ้งเขียนให้มีสีสัน และมีพลงัโดยหลกัการเขียนข่าว
ออนไลน์ท่ียงัคงเหมือนการเขียนข่าวในส่ือดั้งเดิม คือ 5 W-1H ยงัคงสาระส าคญัของการเสนอข่าว
ตอ้งตอบสนองความตอ้งการในการรับรู้ของคนอ่านเบ้ืองตน้อยา่งน้อยตอ้งครอบคลุม Who - What 
– When – Where – Why – How ทุกคร้ังท่ี เขียนข่าวจบต้องตรวจสอบเสมอว่าข่าวท่ี เขียนให้
สาระส าคญัเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเหล่าน้ีเพียงพอหรือไม่  

 นอกจากการเขียนข่าวตามหลกัการเบ้ืองตน้แลว้ตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้งเช่นช่ือ-
นามสกุล ต าแหน่ง แหล่งข่าว ตวัเลขต่างๆ ประเด็นข่าวท่ีน าเสนอ ท่ีมาจากไหน ใครเป็นคนพูด 
ผูส่ื้อข่าวคือผูร้ายงานเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ส าคญั ให้เกิดความน่าสนใจ ดงันั้นตอ้ง
ยึดเท่ียงตรงตอ้งมาก่อนอนัดบัแรก จากนั้นตอ้งมีความกระชับ ไม่เยิ่นเยอ้ มีความเป็นอิสระ เป็น
กลาง เช่ือถือได้ ข้อความทุกค าตอ้งมีความหมาย หลกัการเขียน ส าหรับส่ือในเว็บไซต์หลักการ



20 

 

เบ้ืองต้นจะเหมือนกับส่ือดั้ งเดิม คือ ต้องเขียนจากข้อเท็จจริงท่ีเท่ียงตรง ไม่บิดเบือน มุ่งเพื่อ
ประโยชน์แก่สาธารณะเป็นหลกั แต่มีขอ้แตกต่างจากการเขียนข่าวส่ือดั้งเดิมคือการน าเสนอข่าวผา่น
เวบ็ไซตจ์ะน าเสนอขอ้มูลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ท่ีมีขนาดส่ีเหล่ียมตายตวัมีเวบ็ไซตม์ากมายหลาย
ลา้นเวบ็ไซต ์ท่ีให้บริการข่าวสารเป็นทางเลือกของคนอ่าน ดงันั้นการสร้างความประทบัใจให้กบั
คนท่ีเขา้มาชมเวบ็ไซต์ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ผูอ่้านใหค้วามสนใจ และความเช่ือถือต่อเวบ็ไซตน์ั้นๆ  

แนวทางการเขียนข่าวบนเว็บไซต์จึงจ าเป็นต้องอาศัย วิธีการและเทคนิคด้านต่างๆ 
พอสมควร ผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ หรือผูน้ าเสนอข่าวสารผา่นเวบ็ไซตต์อ้งจ าเป็นตอ้งคิดเสมอวา่คน
ทัว่ไป จะใช้เวลาในการอ่านขอ้ความในเว็บไซต์นานกว่าอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์คือจะอ่านไดช้้ากว่า
ประมาณ  25 %  เพราะความคมชัดของตัวหนังสือ ภาพในเว็บไซต์จะต ่ ากว่าส่ือหนังสือพิมพ ์
ขณะเดียวกนัความผดิพลาดของขอ้มูล ในเวบ็ไซต ์มกัจะมีมากกวา่ส่ือส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากการน าเสนอ
ท่ีรวดเร็วท าให้ความรอบคอบในการน าเสนอผา่นเวบ็ไซตมี์นอ้ยกวา่ ส่ือประเภทอ่ืนๆ การดึงคนให้
อยูก่บัเวบ็ไซตน์านๆ เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะมีเวบ็ไซตใ์ห้หาขอ้มูลมีมากมายหลากหลายเวบ็ไซต ์
ดงันั้นเวบ็ไซตข์องข่าวสารจะตอ้งมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน และมีคุณภาพน่าเช่ือถือ  

ส าหรับเทคนิคส าคญัท่ีจะดึงดูดให้คนอ่านเกิดความประทบัใจ และเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต์
อยูส่ม  ่าเสมอ คือการท าเวบ็ไซตใ์ห้ใหม่สดอยูเ่สมอ น าเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเรียบง่าย สวยงาม ขอ้มูล
รอบดา้น มี Background ส าคญัตอ้งมีส่วนประกอบภาพ–เสียง กราฟฟิก ประกอบดว้ยเพื่อให้ขอ้มูล
มีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายข้ึนและจะเป็นส่วนขยายเน้ือหาข่าวให้มีความสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้มี
การตอบโตข้อ้มูล แสดงความคิดเห็นแบบInteractive รวมทั้งลูกเล่นอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้เวบ็ไซต์ให้มี
ความพิเศษมีคุณค่า มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ เพื่อสร้างความแตกต่างใชเ้ป็นจุดขาย นอกจากน้ีความสดใหม่ 
ทนัเหตุการณ์มากท่ีสุด อ่านง่าย สบายตา แต่ตอ้งมีสีสันน่าอ่าน ภาพประกอบ และLoad ขอ้มูลเร็วมี 
Link ไปยังข้อมูล ท่ี เก่ียวข้องมีบริการหลากหลาย เช่นe-mail , Chat , Rss ,Shop ,Viedo Clip, 
Printable เน้ือหาตรงกบักลุ่มเป้าหมายธรรมชาติของข่าวเวบ็ไซต์กบัส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นข่าวท่ีอ่านยาก
กว่าหนังสือพิมพ์โอกาสผิดพลาดมากกว่าเพราะตอ้งแข่งกบัความเว็บไซต์ ต่างกนั ดึงดูดคนต่าง
ประเภทกนัเร็ว ส่วนพฤติกรรมคนดูเวบ็ไซตม์กัจะเป็นคนมีนิสัยใจร้อนขาดความอดทน  

แนวทางการเขียนข่าวออนไลน์เบ้ืองตน้ (Basic News-online Writing) การเขียนข่าวท่ีดี
จะตอ้งเนน้ความถูกตอ้งแม่นย  า กระชบั ชดัเจน เท่ียงตรง และไม่มีอคติ ไม่มีอ านาจแทรกแซง ข่าว
ออนไลน์ท่ีน าเสนอผดิมกัจะมีคุณค่าข่าวนอ้ยกวา่ข่าวท่ีไม่มีเน้ือหาสาระ การเขียนข่าวผิดจะบัน่ทอน
ความเช่ือถือ ของผูอ่้าน และจะมีผลต่อความเช่ือมัน่ต่อความน่าเช่ือถือขององคก์รข่าว 
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จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเขียนข่าวออนไลน์ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท า
วิจยัในคร้ังน้ีเพราะผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาเน้ือหารูปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ กบั
การปรับตวัจากองค์กรส่ือดั้งเดิมมาสู่ยุคดิจิทลั ผูว้ิจยัไดน้ าความรู้จากการศึกษาไปเป็นกรอบแนว
ทางการท าวิจยั เป็นความรู้พื้นพื้นฐาน ส าหรับผลการศึกษาแนวคิดการเขียนข่าวออนไลน์ของ
นกัวิชาการ สรุปไดด้งัน้ีการเขียนข่าวออนไลน์ จะตอ้งเขียนให้สั้น กระชบั อ่านง่าย ถูกตอ้งแม่นย  า 
ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือไม่มีอคติ และอ านาจแทรกแซง รวดเร็วตรงประเด็น สร้างจุดขายให้มีความ
แตกต่างจากเวบ็ไซตข์่าวอ่ืนๆ มีภาพประกอบ วดีิโอ กราฟิก ประกอบเพื่อช่วยขยายเน้ือหาข่าวท่ีเป็น
ขอ้ความ และยงัเป็นตวัดึงดูดผูอ่้านกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีอ่านข่าวผา่นส่ือใหม่  

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการพาดหัวข่าว (Headline) และคลกิเบต (Clickbait) 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดเก่ียวการพาดหวัข่าวซ่ึงเป็นรูปแบบการพาดหวัข่าวรูปแบบ
ดั้งเดิม บนส่ือหนงัสือพิมพ ์และแนวคิดเก่ียวกบัคลิกเบต ซ่ึงเป็นรูปแบบการพาดหวัข่าวรูปแบบของ
ส่ือใหม่ ผ่านเว็บไซต์ข่าว ซ่ึงเก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์
หนงัสือพิมพ์ เพราะจะท าให้ผูว้ิจยัไดรู้้ถึงหลกัการและโครงสร้างของการพาดหัวข่าว ความหมาย
ของหวัข่าว ความส าคญัของการพาดหวัข่าวก่อนเพื่อให้เขา้ใจถึงความหมายท่ีแทจ้ริงและโครงสร้าง
ท่ีถูกตอ้งของรูปแบบการพาดหวัข่าวจะท าให้ผูว้จิยัน าความรู้ทางวิชาการท่ีไดท้  าการศึกษาไปใชใ้น
การท างานวิจยัช้ินไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดงันั้นผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของหวัข่าวหรือ
การพาดหัวข่าวของนกัวิชาการหลายท่านท่ีให้ความหมายและความส าคญั หน้าท่ีของการพาดหัว
ข่าวทั้งรูปแบบส่ือดั้งเดิมและแพลตฟอร์มส่ือใหม่ไวด้งัน้ี 
 2.3.1 ความหมายของหัวข่าว 

นรินทร์ น าเจริญ (2549, น. 195-209) ไดใ้ห้ความหมายของไวด้งัน้ี การพาดหัวข่าวคือส่ิง
แรกท่ีผูอ่้านจะพบเจอในการอ่านข่าว และจะมีผลต่อการเขา้ติดตามอ่านข่าวต่อไปในรายละเอียด 
เป็นส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านจะตดัสินใจอ่านหรือไม่ ช่ือเร่ืองตอ้งสะดุดตา ครอบคลุมเน้ือหา สั้นกะทดัรัด 
วิธีการตั้งช่ือหรือการพาดหัวข่าว มีหลายแบบเช่น การพาดหัวข่าวแบบสรุปความ การพาดหัวข่าว
แบบตั้งค  าถาม การพาดหวัข่าวแบบอา้งค าพูด การพาดหวัข่าวแบบเล่นสัมผสั การพาดหัวข่าวแบบ
ใช้ค  าอุทาน การพาดหัวข่าวแบบยกย่อง การพาดหัวข่าวแบบเปรียบ การพาดหัวข่าวแบบบอกเล่า 
และการพาดหวัข่าวแบบปริศนา  

มาลี บุญศิริพนัธ์ (2537, น. 94) นกัวิชาการหนงัสือพิมพ ์ให้ความหมายของหวัข่าววา่เป็น
หวัใจส าคญัอยา่งมากเป็นจุดดึงดูดแรกๆอยูส่่วนบนสุดของเน้ือข่าวเป็นส่วนท่ีบอกให้ผูอ่้านข่าวได้
รับรู้สาระส าคญั เน้ือหาสาระขา้งในข่าววา่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ซ่ึงการพาดหวัข่าวในแต่ละคร้ัง
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ก็จะมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัการประเมินคุณค่าของข่าวจากกองบรรณาธิการว่าเป็น
ประเด็นข่าวท่ีก าลงัเป็นประเด็นก าลงัเป็นท่ีจบัตาของสาธารณชนแสดงว่าหัวข่าวน้ีจะเป็นหัวข่าว
ประจ าวนัและจะอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่นเพื่อดึงดูดความน่าสนใจจากผูอ่้าน 

ธวชัชยั จารนัย (2540, น. 68) ให้ความหมายของหัวข่าวว่าเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจเป็น
นิเทศศิลป์อยา่งหน่ึงช่วยท าให้เน้ือหาข่าสารท่ีจะน าเสนออกไปมีความหนกัแน่ ขณะเดียวกนัยงัเป็น
ศาสตร์ท่ีผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าว รวมถึงกองบรรณาธิการแต่ละส านักข่าวต้องใช้ความรู้
ความสามารถความคิดสร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา 

บาร์ด (Bard, 1988, p.63) อา้งถึงในธวชัชยั จารนยั (2540) กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์หัว
ข่าวของกองบรรณาธิการจะยดึหลกั 2 ประการคือ 1. ความกวา้งของคอลมัน์และขนาดของตวัอกัษร
จะท าให้สามารถก าหนดตวัอกัษรไดก่ี้ตวัและ 2. รูปแบบการจดัหน้าท่ีมีการก าหนดข้ึนของแต่ละ
องค์กร และท่ีส าคญักระบวนการพาดหัวนั้นส่วนใหญ่จะท าเป็นล าดบัสุดทา้ยของการเขียนข่าว
หลงัจากเขียนรายละเอียดข่าวเสร็จซ่ึงหนา้ท่ีน้ีบรรณาธิการข่าวจะเป็นผูก้  าหนด 

เกรสต์และเบิร์นสเตียน (Grast and Bernstien, 1968)อา้งถึงในธวชัชยั จารนยั (2540) ให้
ความหมายของหัวข่าวว่าคือส่ิงท่ีเป็นสาระส าคัญของข่าวและเป็นประโยชน์ต่อการจัดหน้า
หนงัสือพิมพเ์พราะเป็นรูปแบบหน่ึงของการแสดงออกอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 2.3.2 ความส าคัญและหน้าทีข่องหัวข่าว 

ธวชัชยั จารนยั (2540) กล่าววา่ หัวข่าวหรือการพาดหัวข่าวถือวา่เป็นหัวใจท่ีส าคญัท่ีสุด
ของข่าวเป็นเสมือนดัง่แม่เหล็กท่ีดึงดูดให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในข่าวเป็นส่ิงท่ีสร้างความสนใจให้
ผูอ่้าน หัวข่าวจะบอกขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ให้ผูอ่้านท่ีไม่ค่อยมีเวลากบัการอ่านข่าวมากนกัก็จะอาศยั
อ่าน จากหวัข่าวและสามารถท าให้รู้เท่าทนัข่าวสารและความเปล่ียนแปลงต่างๆของสถานการณ์ใน
แต่ละวนัได้ การพาดหัวข่าวถือได้ว่ามีความส าคญัต่อโครงสร้างข่าวมากมาจากตั้งแต่สมยัส่ือยุค
ดั้งเดิม ในยุคแรกๆ ยุคของหนงัสือพิมพท่ี์ท าข้ึนมาเพื่อตอบสนองตอ้งการความรวดเร็ว ส่ือสารให้
สั้ นกระชับ รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นการสรุปประเด็นของข่าวและ
เหตุการณ์นั้นๆให้ชดัเจนท่ีสุดจากอดีตจนถึงปัจจุบนัการพาดหวัข่าวเปล่ียนไปตามยคุสมยัส่วนใหญ่
จะเป็นเร่ืองของภาษาท่ีใชใ้นการพาดหัวข่าวจะเปล่ียนไปมากท่ีสุด เพื่อให้เขา้กบัพฤติกรรมผูอ่้าน
ข่าวท่ีเปล่ียนไป และภาษาท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมยั นอกจากการพาดหัวข่าวจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
ล าดบัตน้ๆของโครงสร้างข่าว  

แต่ก็จะพาดหวัข่าวท่ีดีตวัผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าวเองก็ตอ้งศึกษาเทคนิคการเขียนท่ีดี
บอกรายละเอียดของเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนได้อย่างครอบคลุมทุกมุมทุกประเด็นรวมถึง
รายละเอียดย่อยๆอย่างอ่ืน เช่น ช่ือ นามสกุล ยศ ต าแหน่ง ช่ือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ บุคคลท่ีมีความ
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เก่ียวขอ้งกบัข่าวจะตอ้งเขียนไดอ้ยา่งชดัเจนให้คนอ่านไดจิ้นตนาการภาพเหตุการณ์ออก ปัจจุบนัจะ
เห็นไดว้า่ทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่มีการพาดหวัหวัข่าวในรูปแบบสรรหาถอ้ยค ามาเขียนจึงเป็นงาน
ไม่ง่ายนกัส าหรับผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการ 

หลงัจากผูว้จิยัไดเ้รียนรู้และทราบความส าคญัของการพาดหวัข่าววา่มีความส าคญัอยา่งไร
บา้งแลว้ในกระบวนการส่ือข่าว เพื่อให้ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทก่้อนท่ีจะลงมือท าวิจยั
จริง นอกจากน้ีการศึกษาหนา้ท่ีของหวัข่าวก็เป็นส่ิงส าคญั เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ความรู้ความเขา้ใจ 
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้หนา้ท่ีของหวัข่าว 

หนา้ท่ีของหวัข่าว 
1. จดัล าดบัความส าคญัของข่าว หากข่าวไหนท่ีเป็นข่าวใหญ่และมีความส าคญัมากจะเห็น

ได้ว่าขนาดตวัอกัษรจะเป็นตวัก าหนดความส าคญัของข่าวหัวข่าวท่ีมีตวัอกัษรใหญ่ท่ีสุดย่อมมี
ความส าคญัมากกว่าหัวข่าวท่ีมีตวัอกัษรขนาดเล็กหรือต าแหน่งข่าวท่ีโดนเด่นมกัจะถูกเป็นท่ีวาง
พาดหวัข่าวท่ีโดดเด่นไวใ้หผู้อ่้านท่ีไม่ค่อยมีเวลาซ่ึงอาจจะเลือกอ่านเฉพาะหวัข่าว  

2. ใหข้อ้เทจ็จริง การพาดหวัข่าวจะท าหนา้ท่ีในการบอกขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยถ้อยค าสั้ น ๆ กระชับแต่ให้ความหมายครอบคลุมเน้ือหาสาระว่ามีเหตุการณ์เร่ืองราวอะไรท่ี
น่าสนใจบา้งในขณะนั้น  

3. เป็นจุดขายอยา่งหน่ึง เช่นการท่ีจะมีคนติดต่อส่ือมากหรือนอ้ยส่วนหน่ึงวดัจากยอดขาย
ถา้ขายดีแสดงว่าข่าวของเราเป็นท่ีน่าสนใจ หัวข่าวคือจุดขายส าคญัท่ีท าให้ผูอ่้านสามารถตดัสินใจ
ซ้ือไดท้นัทีบางคร้ังผูอ่้านจะตดัสินใจซ้ือทนัทีเพราะพาดหวัข่าวโดดเด่นและน่าสนใจ 

4. ดึงดูดความสนใจ หวัข่าวส่วนใหญ่จะพิมพด์ว้ยอกัษรขนาดใหญ่กวา่ตวัอกัษรในเน้ือหา
และจะใส่สีเพื่อใหส้ะดุดตาชวนใหผู้อ่้านอยากจะซ้ืออ่าน 

5. ช่วยสร้างบุคลิกให้กบัส่ือนั้นๆการพาดหัวข่าวแต่ละส านักจะแตกต่างกนัออกไปเป็น
การสร้างบุคลิกของแบรนด์ให้กบัให้กบัตนเองส่วนใหญ่ท่ีเห็นอย่างเช่นสีประจ าของแต่ละส านัก
หนงัสือพิมพ ์ตวัอกัษร รวมถึงถอ้ยค าภาษาของแต่ละส านกัข่าวท่ีใช ้

6. เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัหนา้ท าให้เกิดความหลากหลายและสวยงามหาก
หัวข่าวมีตัวอักษรเหมือนกันหรือขนาดเท่ากันหมด หนังสือพิมพ์ฉบับนั้ นก็จะไม่สร้างความ
น่าสนใจแก่ผูอ่้าน   
 2.3.3 หลกัการและวธีิการพาดหัวข่าว 

หลงัจากเรียนรู้องคป์ระกอบต่างๆของการพาดหวัข่าวไปแลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการและ
วิธีการพาดหัวข่าวเพิ่ม เพื่อให้ไดท้ราบถึงหลกัการและวิธีการพาดหวัข่าวเบ้ืองตน้ก่อน แมว้า่ต ารา
วชิาการส่วนใหญ่จะเป็นหลกัการและวิธีการพาดหวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม แต่ก็ควรท่ีจะศึกษาเพื่อเป็น
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การปูพื้นฐานองคค์วามรู้ และเพื่อน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการท าวจิยัในคร้ัง ดงันั้นจึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งศึกษาก่อน 

ธวชัชยั จารนยั (2540) กล่าววา่ การพาดหวัข่าวจะตอ้งส่ือความหมาย และบอกเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึนให้ไดม้ากท่ีสุด และให้ผูอ่้านไดรู้้วา่เน้ือท่ีจะอ่านต่อไปเป็นเร่ืองอะไร การพาดหวัข่าวส่วน
ใหญ่เป็นการใช้ประโยคบอกเล่าว่าเหตุการณ์อะไรก าลงัเกิดข้ึน และจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป ดงันั้น
การพาดหัวข่าวตอ้งใช้ประสบการณ์ในการสรรหาถอ้ยค า ภาษาท่ีสั้ น กะทดัรัดท่ีสุด แต่มีน ้ าหนัก 
และมีใจความส าคญัมากท่ีสุด เป้าหมายการพาดหัวข่าว คือดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน ควรเรียบ
เรียงค าท่ีน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจให้ผูอ่้านมีความรู้สึกอยากเขา้ไปอ่านต่อในรายละเอียดข่าว เป็น
การประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านเพราะหวัข่าวเป็นการสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่ท่ีสุดและมีความน่าสนใจท่ีสุด
มาบอกเล่าหรือขายประเด็นให้ผูอ่้าน การพาดหวัข่าวยงัเป็นการล าดบัความส าคญัของข่าว เช่น การ
ใชข้นาดอกัษร และพื้นท่ีใหญ่ หมายความวา่ ข่าวน้ีมีความส าคญักวา่ข่าวอ่ืนๆเป็นข่าวเด่นประจ าวนั   
ถา้เป็นข่าวรองขนาดอกัษรพื้นท่ีการพาดหัวข่าวจะลองลงมา อีกทั้งหัวข่าวยงัสร้างความสวยงาม 
การเล่นตวัอกัษรให้มีความแตกต่างการใส่สีท าให้มีความสวยงาม สะดุดตา ช่วยดึงดูดผูอ่้านให้เขา้
มาอ่านได ้นอกจากน้ีการพาดหัวบุคลิกของส่ือ การพาดหัวข่าวของแต่ละส านกัข่าวจะใช้ตวัอกัษร 
และขนาดอกัษรสีไม่เหมือนกนัแต่ละท่ีจะมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไปท าให้ผูอ่้านจดจ าไดง่้าย 
ดงันั้นเหมือนเห็นตวัอกัษรสามารถบ่งบอกไดเ้ลยวา่เป็นส่ือไหน 

โดยหลกัการพาดหวัข่าวจุดส าคญัคือ ตอ้งสรุปใจความส าคญัท่ีสุดและเด่นท่ีสุดของข่าว
ใชค้  าใหน้อ้ย กระชบั ชดัเจน ตรงความหมาย กล่าวคือค าทุกค าตอ้งส่ือถึงความหมายการพาดหวัข่าว
ยาวเกินไปจะท าให้ไม่น่าสนใจดึงดูด น่าสนใจ นอกจากการพาดหัวข่าว ต้องสั้ นกระชับ ส่ือ
ความหมายแลว้ จะตอ้งมีความน่าสนใจ ดึงประเด็น เลือกสรรค าท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหอ้่าน
เขา้ใจข่าวทนัที และตอ้งยึดหลกั 5W+1H หวัข่าวควรส่ือใหต้รงความหมาย ไม่ควรใชเ้น้ือความนอก
ประเด็นในการพาดหัวข่าว หลายคร้ังท่ีหัวข่าวให้ขอ้มูลอย่างแต่ในเน้ือข่าวให้ขอ้มูลอีกอย่างหน่ึง  
ถา้หากหัวข่าวนั้นมีมากกวา่หน่ึงบรรทดัให้พาดหัวในแต่ละบรรทดัไดใ้จความในตวัเอง ไม่ฉีกค า 
หรือแยกพยางค์ไวค้นละบรรทดัไม่ผาดโผนเกินความจริงท าให้ผูอ่้านเขา้ใจผิด หากมีการเอ่ยช่ือ
บุคคลในการพาดหัวควรระบุให้ชดัเจนว่าหมายถึงใครไม่ควรเขียนผิดเพราะผูอ่้านจะเขา้ใจผิดไม่
ควรพาดหัวข่าวโดยใช้ประเด็นท่ีเกิดข้ึนและผ่านมาแล้วควรใช้ประเด็นท่ีเป็นความคืบหน้าล่าสุด
หรืออนาคตอนัใกลแ้ละจะตอ้งมีส านึกรับผดิชอบต่อสังคมใชภ้าษาไม่ผดิศีลธรรม หรือเขา้ข่ายหม่ิน
ประมาท เหยยีดหยามเชิงชาติพนัธ์ุ ไม่ท าร้ายผูอ่ื้น หรือท าใหผู้ไ้ดรั้บความเจบ็ปวด 
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วธีิการเขียนหวัข่าว 
ในแวดวงส่ือมวลชนจะเห็นไดว้า่คนท่ีท าหนา้ท่ีพาดหวัข่าวคนสุดทา้ยคือบรรณาธิการข่าว 

ซ่ึงเป็นการตรวจสอบแกไ้ขงานของนกัข่าวท่ีพาดหัวข่าวมาให้ก่อนหน้าน้ีแลว้ส าหรับแนวทางใน
การพาดหวัข่าวผูส่ื้อข่าวควรเร่ิมตน้เป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1.ให้เขียนเป็นประโยคหน่ึงประโยคภาษาท่ีใช้ในการเขียนเน้ือข่าวก าหนดให้ใช้ภาษา
ทางการเท่านั้นยกเวน้แต่การเขียนโดยอา้งค าพูดแหล่งข่าวโดยตรง 

2.จบัประเด็นส าคญัของเร่ืองหาค าส าคญัให้ไดส่้วนใหญ่จะเป็นค าท่ีท าให้เกิดภาพข้ึนใน
ใจเลือกขอ้เทจ็จริงท่ีจะท าใหผู้อ่้านมาสนใจข่าว 

3. เขียนประโยคใหส้ั้น กระชบั ส่ือความหมายไดต้รงกบัใจความส าคญัของข่าว  
4. แบ่งประโยคออกเป็นบรรทดัตามท่ีตอ้งการวา่จะพาดหวัข่าวในรูปแบบใด เช่น บรรทดั

เดียว สองบรรทดั สามบรรทดั หรือชุดหวัข่าว  
บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง (2542) แนะน าถึงเทคนิคการพาดหวัข่าว ไวด้งัน้ี 
1. เลือกแนวคิดเพื่อใชใ้นการพาดหวัข่าว 
2. หาค าท่ีมีความหมายครอบคลุมค าท่ียาว 
3. ข้ึนประโยคจากประเด็น โดยใหห้วัข่าวหลกั หวัข่าวรอง 
4. ค านวณตวัอกัษรกบัเน้ือท่ีท่ีก าหนดส าหรับการพาดหวัข่าว 
5. จบัประเด็นท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดของข่าว 
พนม วรรณศิริ (2544,196-197)กล่าวถึงวิธีการเขียนหัวข่าวไวด้งัน้ีควรเขียนประโยคให้

สมบูรณ์  ถ้าหากประโยคยาวเกินไปจ าเป็นต้องละประธานไวแ้ต่ต้องให้เป็นท่ีเข้าใจว่าใครเป็น
ผูก้ระท า  

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบและองคป์ระกอบ ความหมาย ความส าคญัและหนา้ท่ีการ
พาดหวัข่าว และหลกัการและวิธีการพาดหวัข่าว ต่อมาผูว้ิจยัยงัไดท้  าการศึกษาการการพาดหัวข่าว
ในส่ือออนไลน์ หรือท่ีเรียกกนัว่ารูปแบบคลิกเบต เพื่อให้จะไดค้วามรู้เพิ่มเติมว่าการพาดหัวข่าว
แบบแพลตฟอร์ม มีรูปแบบและวธีิการอยา่งไร รวมถึงการน าความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นกรอบแนวคิด และ
น าไปพฒันาในการออกแบบเคร่ืองมือในงานวิจยัได้ สามารถสรุปการพาดหัวข่าวออนไลน์ และ
คลิกเบต ไดด้งัต่อไปน้ี 
 2.3.4 รูปแบบการพาดหัวข่าว 

จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษางานวิชาการและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การพาดหัวข่าวทั้งการพาดหัวข่าวแบบดั้งเดิม และการพาดหัวข่าวบนส่ือออนไลน์ และแบบคลิก
เบต เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าเป้นกรอบในการวิจยั และน ามาออกแบบเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเก็บ
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ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ ์ผูว้ิจยัสามารถรูปแบบการ
พาดหวัข่าวไดด้งัน้ี 

1.) รูปแบบการพาดหวัข่าวบนส่ือดั้งเดิม (หนงัสือพิมพ)์ 
อรชา เผือกสุวรรณ (2544) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวของ

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย สรุปไดว้า่การเขียนพาดหวัข่าวใหส้ั้น กระชบั แต่ยงัคงใจความส าคญั 
เพื่อให้ผูอ่้านมีความสนใจติดตามเน้ือหาต่อไป และการพาดหวัจะตอ้งเป็นท่ีน่าสนใจสะดุดตาสร้าง
ภาพให้ผูอ่้านคลอ้ยตามมากกวา่ภาษาเขียนทัว่ไปทั้งในดา้นส านวนโวหารรูปแบบการน าค าไปเขียน
เรียงความใหผู้อ่้านทราบความหมาย ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนพาดหวัข่าวจึงใชค้  าหรือประโยคท่ีท าให้
เกิดจินตนาการในการสร้างภาพพจน์ของเน้ือหาข่าว และมกัใชร้ะดบัภาษาไม่เป็นทางการ จากศึกษา
การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ พบวา่มีการใช้ภาษา 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. การใช้ค  า
เรียกช่ือ 2. การใชค้  าสมญานาม 3.การใชค้  ายอ่ 4.การยอ่ค า 5. การใชภ้าษาต่างประเทศ 6.การพาดหวั
ข่าวท่ีใช้ค  ารุนแรง ซ่ึงพบว่ามีภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษา
รัสเซีย ภาษากมัพูชา ภาษาฝร่ังเศส และภาษาเมียนมา  

อรพรรณ มูลจันทร์ (2536) อ้างถึงในอรชา เผือกสุวรรณ (2545) ศึกษาวิจัยเร่ืองการ
น าเสนอพาดหวัข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพร์ายวนั โดยศึกษาหนงัสือพิมพร์ายวนั 9 ฉบบั สรุปได้
วา่ การพาดหวัข่าวส่วนใหญ่มีทั้งภาคประโยค ประธานภาคแสดง รองลงมาคือการพาดหัวข่าวโดย
ใช้กิริยาวลี เป็นค าท่ีมีน ้ าหนัก หรือใช้ค  ารุนแรงเพื่อให้ข่าวมีความน่าสนใจ ส่วนค าอ่ืนๆ นามวลี 
หรือวลีในรูปแบบอ่ืนมีบา้งปะปราย นอกจากน้ีผลวจิยัยงัพบอีกวา่ หวัข่าวคือส่วนท่ีท าให้รูปลกัษณ์
ของข่าวสมบูรณ์ เป็นจุดเด่นท่ีดึงดูดเรียกร้องความสนใจ การพาดหัวข่าวเพื่อให้สะดุดตา ให้สีสัน 
สร้างอารมณ์ จนเกินไปจะท าใหผู้อ่้านมองวา่เป็นการพาดหวัข่าวเกินความเป็นจริง 

สุรัตน์ ศรีราษฎร์ (2545) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชค้  าในการพาดหัวข่าวหนงัสือพิมพ์รายวนั 
สรุปได้ว่า การใช้ค  าในการพาดหัวข่าวมีการใช้ค  าอยู่ 2 ลกัษณะ ดงัน้ีลกัษณะท่ี 1ใช้รูปค าเดิมแต่
ความหมายของค าเปล่ียนไปหรือแตกต่างจากความหมายในพจนานุกรมแต่ยงัมีเคา้โครงความหมาย
เดิมอยู ่ขณะเดียวกนัมีบางส านกัข่าวใชรู้ปแบบค าเดิมแต่ความหมายของค าเปล่ียนไปไม่มีเคา้โครง
เดิมลกัษณะท่ี 2 คือการใชค้  าโดยรูปค าเปล่ียนแปลงไปจากรูปค าตามพจนานุกรม โดยการตดัค าหรือ
พยางค์บางพยางค์ออกไปแต่ยงัคงความหมายท่ีระบุไวพ้จนานุกรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะให้พอดีกบั
เน้ือท่ีท่ีจะใชใ้นการพาดหวัข่าว บางบริษทัใช ้

 ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557 ) ศึกษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การใช้ภาษาการพาดหัวข่าวใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สรุปว่า การใช้ภาษาและความหมายของค าการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ระหวา่งฉบบัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 -30 มิถุนายน 2556 พบวา่ภาษาการพาดหวัข่าวหนา้ 1 มี
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ลกัษณะการใช้ภาษา5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.การใช้ค  าเรียกช่ือบุคคลท่ีเป็นผูก้ระท าหรือผูถู้กกระท าใน
เหตุการณ์ 2. การใชค้  าสมญานาม โดยใชฉ้ายาหรือช่ืออนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบุคคลในข่าว 
เพื่อดึงดูดให้ผู ้อ่านเกิดความสนใจข่าว 3.การใช้ค  าย่อ คือการตัดค าหรือย่อให้สั้ นลงแต่ยงัคง
ความหมาย เพื่อลดเน้ือแต่จะใชค้  าท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป 4.การยอ่ค า คือการตดัค าให้สั้นช่วยเพิ่มพื้นท่ี
ส าหรับเขียนข่าว 5.การใชค้  าภาษาต่างประเทศ  

6. การใช้ค  าสแลง 7.การพาดหัวข่าวแบบการอา้งอิงค าพูดแหล่งข่าว 8.การพาดหัวแบบ
เรียกอาชีพต่างๆ 9.การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน นอกจากน้ียงัพบวา่การพาดหัวข่าวส่วน
ใหญ่เป็นค านามทั่วไปและค านามช้ีเฉพาะ ส่วนความหมายของค าท่ีพบในพาดหัวข่าวมีทั้ ง
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั ซ่ึงค าท่ีมีความหมายโดยนยั ส่วนใหญ่เป็นค าใหม่ท่ีเกิด
จากการเหตุการณ์ต่างๆตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

2.) รูปแบบการพาดหวัข่าวออนไลน์และการพาดหวัข่าวแบบคลิกเบต 
สุทธิดา นาคเจริญ (2558) กล่าวว่า การพาดหัวข่าวในส่ือออนไลน์ (HEADLINE FOR 

ONLINE MEDIA) กล่าวว่า การพาดหัวข่าวบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีความแตกต่างจากการพาด
หวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยาสาร หรือส่ือโทรทศัน์ วิทยุ เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัส่ือออนไลน์ เน่ืองจากการพาดหัวแบบส่ือดั้งเดิมมีองคป์ระกอบบางประการท่ีเขา้กบั
ส่ือออนไลน์ไม่เหมาะ ดงันั้นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และเลือกใชป้ระเภทของหวัข่าวให้มี
ความเหมาะสมกบัวิธีการน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ในประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภท
การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวบรรทดัเดียวเต็มคอลมัน์ (cross line/bar line) และพาดหัวข่าวแบบหัว
ข่าวเสมอหนา้ (flush left) ดว้ยเหตุผลวา่ปรับใหเ้หมาะสมกบัส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ  

แต่องค์ประกอบใหญ่ท่ีส าคญัท่ีการพาดหัวข่าวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีองค์กรส่ือ
จ าเป็นต้องยึดการพาดหัวข่าวแบบแพลตฟอร์มส่ือดั้ งเดิมคือการยึดหลักการพาดหัวข่าวให้มี
องค์ประกอบท่ีน่าสนใจตามหลักขององค์ประกอบ5Ws+1H เพราะหัวข่าว (headline) คือส่วน
บนสุดของข่าวท่ีท าหน้าท่ีบอกผูอ่้านให้ทราบถึงสาระส าคญัของข่าวและเป็นส่วนประกอบส าคญั 
หวัข่าวอาจมีขนาดลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความส าคญัของข่าวท่ีไดรั้บการประเมินค่าแลว้
จากบรรณาธิการข่าว เพื่อให้หัวข่าวมีประเภทของหัวข่าวท่ีหลากหลายและดึงดูดความสนใจ
แตกต่างกนัออกไป  

จากงานวจิยัยงัพบอีกวา่ส่วนใหญ่นั้นหนงัสือพิมพอ์อนไลน์มกัใชก้ารพาดหวัข่าวแบบหวั
ข่าวบรรทดัเดียวเต็มคอลมัน์ (cross line/bar line)และพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวเสมอหน้า(flush left) 
ด้วยต้องการให้เหมาะสมกบัหน้าต่างการน าเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของ
ผูอ่้าน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนัของผูรั้บข่าวสารท่ีมีความ ตอ้งการบริโภคข่าวสารผา่น
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ส่ือออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถ
เลือกคลิกเขา้ไปอ่านเฉพาะข่าวท่ีตนสนใจ 

กนกพร ประสิทธ์ิผล (2559) นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ กล่าววา่ การพาดหัวข่าว
คือจุดดึงดูดความสนใจใหผู้อ่้านเขา้มาอ่านข่าว แต่ในขณะเดียวกนัผูเ้ขียน นกัข่าว หรือบรรณาธิการ
ข่าวก็ตอ้งท าทุกวิถีทางให้ผูอ่้านเขา้ไปติดตามเน้ือหาข่าวนั้น การพาดหัวข่าวคือส่วนท่ีส าคญัสุด
รองลงมาคือค าโปรย และรายละเอียดเน้ือหา ตามล าดบั เพราะฉะนั้นความเก่งของคนเขียนพาดหัว
ข่าวคือตอ้งสรุปเร่ืองราวและเหตุการณ์ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีก าลงัอยู่ในการแข่งขนัท่ีสูงการ
พาดหัวข่าวท่ีดีจะตอ้งเป็นไปตามทฤษฎีเชิงวารสารศาสตร์สรุปประเด็นส าคญั ว่าใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไหร่ ท าไม และอยา่งไร หรือตามหลกั 5W-1H แต่ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่การพาดหัวข่าวใน
ส่ือออนไลน์จะเนน้มองวา่พฤติกรรมของผูเ้สพส่ือมากกวา่ซ่ึงอาจมองไปท่ีวา่ขณะน้ีการพาดหวัข่าว
ลกัษณะไหนก าลงัเป็นท่ีนิยมหรือผูบ้ริโภคกดเขา้ไปอ่านข่าวนั้นมากท่ีสุด แต่ก็ยงัคงหวัใจส าคญัให ้
กระชับ และได้ใจความมากข้ึนเพื่อช่วยผูบ้ริโภคส่ือออนไลน์สนใจและเข้าถึงได้ ยกตัวอย่าง
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมีการพาดหวัแต่ละคร้ังจะนึกถึงกลุ่มเป้าหมายคือชาวบา้น การพาดหวัข่าวก็ใช้
ภาษาบา้นๆ เขา้ใจง่าย แต่หากมาดูท่ีเวบ็ไซตไ์ทยรัฐซ่ึงเปล่ียนมาเป็นส่ือออนไลน์ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
กวา้งกวา่ถึงแมว้า่จะเป็นข่าวเดียวกนัจึงท าใหมี้การใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ในโลกท่ีมีการแข่งขนักนัในธุรกิจส่ือท่ีสูงข้ึนเพื่อแยง่ผูอ่้านใหเ้ขา้มาอ่านเขา้สูงสุด เพื่อดึง
เม็ดเงินโฆษณาเข้าบริษทัผูผ้ลิตจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางทางกลยุทธ์เพื่อท่ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคให้
สนใจในเน้ือหาให้ไดก้ลยุทธ์แรกๆท่ีนิยมใชก้นัคือกลยุทธ์การพาดหวัข่าวให้โดดเด่นท่ีสุดหรือใช้
กลยุทธ์เพื่อหลอกล่อให้ผูอ่้านกดเขา้ไปอ่านในรายละเอียดท่ีใช้กนัมากนัน่คือ‘กลยุทธ์คลิกเบต’ซ่ึง
เป็นการพาดหัวข่าวลกัษณะหลอกล่อเพื่อให้คนกดอ่าน อย่างไรก็ตามการพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีว่า
เป็นการเขียนท่ีฉาบฉวยนักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวจะเลือกท่ีจะใช้วิธีใดก็ได้เพื่อดึงดูดให้คน
ทัว่ไปสนใจและกดเขา้ไปอ่านเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์การพาดหวัข่าวจะค่อนขา้งก ากวมท าใหผู้อ่้าน
เกิดความสับสนจนตอ้งตดัสินใจคลิกเขา้ไปหากตอ้งการรับรู้เน้ือหาท่ีแทจ้ริงของข่าว หากมีการกด
เขา้ข่าวไปอ่านข่าวในปริมาณท่ีมากนั้นถือเป็นรายไดข้องบริษทัเพราะโฆษณาต่างๆจะดูท่ียอดผูเ้ขา้
มาชมคลา้ยกบัเรตต้ิงของรายการโทรทศัน์ 

นอกจากการศึกษาความหมาย ความส าคญั  หนา้ท่ีของการพาดหวัข่าวแลว้แนวคิดเร่ือง
คลิกเบตก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูว้จิยัตอ้งศึกษาเพราะเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบน
เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ ์ของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท่ี์จะศึกษาการพาดหัวข่าวบนแพลตฟอร์มส่ือใหม่ ซ่ึง
เร่ืองกลยุทธ์คลิกเบตถูกน ามาใช้มากในการพาดหัวข่าว จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์คลิกเบต แต่การ
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ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาไปท่ีประเด็นกลยทุธ์คลิกเบตท่ีน ามาใชใ้นการผา่นหวัข่าวบนเวบ็ไซต์
ข่าวหนงัสือพิมพ ์ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษางานวชิาการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

Dolors Palau-Sampio (2015) กล่าวว่า ไดศึ้กษาการใช้รูปแบบและกลยุทธ์คลิกเบตใน
การพาดหวัข่าว ส่ือในประเทศสเปน สามารถสรุปไดด้งัน้ีการพาดหัวข่าวในส่ือออนไลน์ในสเปน
จะใชค้  าเร้าอารมณ์ส่วนมากใชค้  าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงอารมณ์และให้อารมณ์คลอ้ยตามเพื่อให้กดเขา้ไป
อ่านในรายละเอียดข่าวและยงัใชเ้คร่ืองหมายต่างๆเขา้มาช่วยในการพาดหวัข่าวเพื่อใหเ้กิดการสะดุด
ตา บางคร้ังการพาดหวัข่าวก็จะมีการพาดแบบตรงๆสรุปความให้ขอ้มูลแก่ผูอ่้าน บางคร้ังก็พบวา่มี
การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพื่อใหผู้อ่้านอยากรู้ กลยทุธ์น้ีก็ถูกน ามาใชส้ลบักบักลยุทธ์การพาดหวัข่าว
อ่ืนๆ แต่ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือรูปแบบการพาดหัวข่าวระบุวา่มีคลิป ภาพ ภาพชุด และการพาดหัวข่าว
แบบใช้สุภาษิต/วลี/ส านวน ให้ขบขนัก็ไดรั้บความนิยมน ามาใช้เช่นกนั นอกจากน้ียงัพบว่ามีการ
พาดหวัข่าวท่ีน าเอาเร่ืองเพศ เร่ืองความขดัแยง้หรือดราม่า มาเป็นจุดขายในหวัข่าว ส่วนอีกรูปแบบ
หน่ึงคือการพาดหวัข่าวท่ีไม่ตรงกบัเน้ือหาขา้งในพบวา่มีการน ามาใชบ้างแต่ไม่บ่อยมากนกัเพราะจะ
ท าใหช่ื้อเสียงองคก์รส่ือเสียหาย 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวคิดเร่ืองคลิกเบตได้ว่า คลิกเบตคือรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ี
หลอกล้อให้คนเขา้มาอ่านข่าว ผ่านวิธีการใช้ภาษา หรือการใช้เคร่ืองหมายต่างๆ และการใช้คลิป 
ภาพ มาใช้ในการพาดหัวข่าว คือรูปแบบการพาดหัวข่าวบนแพลตฟอร์มส่ือใหม่ คือการใช้ค  า 
ส านวนภาษาในการหลอกล่อให้เหยื่อเข้ามา หรือกลยุทธ์การตะครุบเหยื่อ ให้เข้ามาอ่านข่าวใน
รายละเอียด โดยจะใช้ค  าเร้าอารมณ์คนอ่าน  การพาดหัวข่าวถือว่าเป็นประตูหน้าบา้นท่ีจะดึงดูด
ความสนใจ วิธีการท าคือการใชภ้าษา ส านวน การเพิ่มความหลากหลายในหัวข่าวจากแพลตฟอร์ม
ดั้งเดิม เช่น การมีภาพ มีคลิป โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการพาดหวัข่าวดงัต่อไปน้ี หรือการพาดหวั
ข่าวคลุมเครือเพื่อให้อยากเขา้อ่านอยากรู้ ท าให้ผูอ่้านสงสัยและตดัสินใจกดเขา้ไปอ่านในเน้ือข่าว  
และภาษาในการพาดหัวข่าวมกัใช้ค  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก คือการใช้ค  า ภาษา ส านวน ท่ีเร้าใจเร้า
อารมณ์ เพื่อใหผู้อ่้านอยากรู้อยากเห็นมีความรู้สึกเหมือนอยูใ่นเห็นการณ์หรือนึกภาพตามเหตุการณ์
ออก 

ในขณะเดียวกนัการพาดหัวข่าวจะมีการใช้เคร่ืองหมายต่างๆเขา้มาช่วยดว้ยเพื่อช่วยเร้า
อารมณ์หรือเรียกความสนใจ ซ่ึงการพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีเป็นการน าเคร่ืองหมายต่างๆมาเป็นตวั
ช่วยในการพาดหวัข่าว เพื่อสร้างความโดดเด่น ให้เป็นจุดสะดุดสายตาผูอ่้าน บางกรณีจะมีการพาด
หวัข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) น าเอาจุดเด่นของเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใชเ้พิ่ม
ความหลากหลายให้หัวข่าวมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน เพราะการพาดข่าวหัวแบบส่ือดั้งเดิมจะเป็นการ
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เพียงแค่ตวัอกัษรเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มส่ือใหม่บนเวบ็ไซตข์่าวหนงัสือพิมพจ์ะมีการน าภาพ และ
คลิป มาประกอบเพื่อสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจดึงดูดผูอ่้าน  

อย่างไรก็ตามการพาดหัวข่าวแบบคลิกเบตยงัมีการน าเร่ืองเซ็กส์หรือเพศ มาบอกในการ
พาดหวัข่าวเพื่อใหค้นอ่านไดรู้้วา่เกิดอะไรข้ึนกบัเพศอะไรเป็นผูถู้กกระท า หรือมีไหนก าลงัท าอะไร 
เพราะบางเหตุการณ์หากเอาเร่ืองเพศเขา้มาพาดบนหวัข่าวแลว้ท าให้คนอ่านรู้สึกอยากอ่านข่าวมาก 
เช่นบางเหตุการณ์เพศหญิงไม่น่าจะเป็นผูก้ระท า จึงเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านตอ้งตะลึงแลว้กดเขา้ไปอ่านข่าว
นอกจากน้ียงัมีน าสุภาษิต/วลี/ส านวน  ท่ีสนุกสนาน ขบัขน เขา้มาใชใ้นการพาดหวัข่าว ซ่ึงการพาด
หวัข่าวลกัษณะน้ีคือการน าเอาสุภาษิต/วลี/ส านวน ท่ีสังคมเป็นท่ีรู้จกัมาเปรียบเปรยในการพาดหัว
ข่าว เพื่อสร้างความขบขนั สามารถดึงดูดผูอ้่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขณะเดียวกันยงัมีการน าประเด็นข่าวท่ีมีความขดัแยง้ มาพาดหัวข่าวบนส่ือออนไลน์ 
เพราะจากการวิจยัพบวา่คนอ่านส่วนใหญ่ชอบตามข่าวข่าวท่ีเนน้ความขดัแยง้และประเด็นท่ีดราม่า
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงท าให้องค์กรส่ือออนไลน์น ามาเป็นจุดขายในการพาดหัวข่าวให้คนอ่านเกิด
ความสนใจเพราะก าลงัเป็นประเด็นร้อนท่ีก าลงัเกิดข้ึนในสังคมอยูข่ณะนั้น นอกจากน้ียงัมีการพาด
หวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข ซ่ึงเป็นการพาดหวัข่าวท่ีใชต้วัเลข หรือตวัอกัษรท่ีบอกถึงจ านวน ท่ีมีระยะ
จ านวน หรือระยะเวลา ข่าวบางข่าวมีการใชจ้  านวนตวัเลขท่ีมากจะช่วยดึงดูดให้ผูอ่้านกดเขา้ไปอ่าน
ข่าว เพราะบางคร้ังผูอ่้านเห็นตวัเลขอะไรท่ีมากจึงท าใหส้นใจกดเขา้ไปอ่านข่าว  

สุดทา้ยคือการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหาข่าว การพาดหัวข่าวลกัษณะน้ี
เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ทางสังคม ท่ีส่ือออนไลน์บางส านกัข่าวน ามาใชแ้ละถูกผูอ่้านวพิากษม์ากใน
โลกออนไลน์วา่การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหาข่าว เป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีก าลงัเกิดข้ึน
ในวงการส่ือมวลชนในประเทศอยูใ่นขณะน้ี การพาดหวัลกัษณะน้ีเพราะหลอกล่อให้คนเขา้ไปอ่าน 
แต่จะใชไ้ดไ้ม่บ่อยมากเพราะถูกกระแสสังคมวพิากษว์จิารณ์วา่ผดิจรรยาบรรณ 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนงานวิชาการจากต าราต่างๆ ของรูปแบบการพาดหวัข่าว
ทั้งในรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม และการพาดหวัข่าวแบบคลิกเบต ในส่ือใหม่ สามารถ
สรุปการพาดหวัข่าวไดท้ั้งหมด 18 รูปแบบการพาดหวัข่าว ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม 
 
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบส่ือดั้งเดิม ค าอธิบาย 

1.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

3.การพาดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-
เล่น/สมญานามแหล่งข่าว 

ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และ
งานวิจยัอรพรรณ มูลจนัทร์ (2536) เร่ืองการน าเสนอพาด
หวัข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

4.การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่ ค ายอ่ของ
ช่ือเฉพาะยศต าแหน่ง 

ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และ
งานวิจยัอรพรรณ มูลจนัทร์ (2536) เร่ืองการน าเสนอพาด
หวัข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

5.การพาดหวัแบบเรียกอาชีพต่างๆ ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัท์
ภาษาต่างประเทศ 

ดึงมาจากงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ เร่ืองการวิเคราะห์
การใชภ้าษาการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง ดึงมาจากงานวิจยัอรพรรณ มูลจนัทร์ (2536) เร่ืองการ
น าเสนอพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนั และงานวิจยัอร
พรรณ มูลจนัทร์ (2536) เร่ืองการน าเสนอพาดหวัข่าวใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั 

9.การพาดหวัข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล ดึงมาจากหนงัสือเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรายงานข่าว 
ของนรินทร์ น าเจริญ (2549 ) 
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ตารางที ่2.2 รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบคลิกเบต 
 

รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลกิเบต ค าอธิบาย 
1.การพาดหวัข่าวแบบคลุมเครือเพื่อให้อยาก
เขา้อ่านอยากรู้ 

ดึงมาจากงานวจิยัของ Dolors Palau-Sampio 
(2015) เร่ือง Reference press metamorphosis in 
the digital context: clickbait and tabloid 
strategies in Elpais.com. Communication & 
Society, 29(2), 63-79. 

2.การพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์
ความรู้สึก 

 

3.การพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพื่อเร้า
อารมณ์หรือเรียกค าสนใจ 

 

4.การพาดหวัข่าวโดยระบุ(ชมคลิป) (ชมภาพ) 
(ภาพชุด) 

 

5.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ  
6.การพาดหวัข่าวแบบใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน  
7.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้  
8.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข  
8.การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา
ข่าว 

ดึงมาจากปรากฏการณ์ทางสังคม ท่ีมีการพูดถึง
มาก เช่น https://pantip.com/topic/34433329 
เร่ืองช็อคมาก! อุทธาหรณ์! อ่านแลว้คุณจะอ้ึง // 
พาดหวัข่าวแบบน้ีไปเพื่ออะไร ?? 

 
2.4 แนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การวิจยัท่ีไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์เพราะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
แนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เน่ืองจากเร่ืองท่ีศึกษาเป็นรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซต์
หนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงเป็นการศึกษารูปแบบการพาดหวัข่าวบนแพลตฟอร์มเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ซ่ึงถือ
วา่เป็นส่ือใหม่ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมหลายส านกัข่าว โดยเฉพาะหนงัสือพิมพท่ี์ก าลงัปรับตวัหลอม
รวมระหวา่งส่ือดั้งเดิมกบัส่ือใหม่เขา้ดว้ยกนั ดงันั้นการศึกษาแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
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จะช่วยให้ผูว้ิจยัได้เห็นทิศทางและกรอบการท าวิจยัท่ีชัดเจนคือเพราะผูศึ้กษาได้เห็นโครงสร้าง 
หลกัการต่างๆในแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ชดัเจนข้ึน โดยก่อนท่ีผูว้ิจยัจะศึกษาแนวคิด
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผูว้ิจยัไดปู้พื้นฐานความรู้เร่ืองประเภทหนงัสือพิมพแ์ละการก าเนิด
เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพก่์อน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หนงัสือพิมพท์ัว่ไป หมายถึงหนังสือพิมพ์ท่ีมุ่งเสนอเน้ือหาท่ีคนทัว่ไปสนใจ และความ
เพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบัอาชญากรรม อุบติัเหตุ วิบติัภยั ความหายนะ กีฬา ความ
เคล่ือนไหวต่างๆในสังคม โดยมักจะมีการตอบสนองแบบทันทีทันใดรวดเร็วต่อสถานการณ์
บา้นเมืองสด ทนัต่อเหตุการณ์ รายงานข่าวตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน กลุ่มคนอ่านมีจ านวนมากตั้งแต่
ระดบัล่าง –ระดบับน เช่น หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ข่าวสด และเดลินิวส์ 

หนงัสือพิมพธุ์รกิจ หมายถึง หนงัสือพิมพท่ี์มุ่งเนน้การน าเสนอเฉพาะข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
การคา้ การลงทุน เป็นหลกัมากกว่าข่าวประเภทอ่ืนๆ หนังสือพิมพป์ระเภทน้ีจะมีฐานคนอ่านไม่
มากเหมือนหนงัสือพิมพป์ระเภททัว่ไป ส่วนใหญ่คนอ่านจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ หรือเฉพาะเจาะจง
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

ศุภนิตย ์วงศ์ทางสวสัด์ิ (2556) กล่าว่า ส่ืออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเปล่ียนแปลง
ชีวิตประจ าวนัของผูค้น การเปล่ียนแปลงน้ีเขา้ถึงเกือบทุกแวดวง เช่นวงการส่ือมวลชนก็ได้ใช้
ประโยชน์โดยการเสนอข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายให้ผู ้สนใจสามารถอ่านข้อมูลผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือท่ีสามรถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
พฒันาเทคโนโลยี ท าให้หนังสือพิมพ์ต้องน าเสนอเน้ือหาบนส่ือใหม่เพื่อเสริมและสนับสนุน
สถานภาพของส่ือส่ิงพิมพ์ดั่งเดิมมากกว่าการพัฒนาไปสู่การสร้างตลาดใหม่ทางข้อมูลด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งแทจ้ริง  

ส าหรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทยเกิดข้ึนจากกระแสความนิยมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศดว้ยเพราะความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆไดท้ั้ง
ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว พร้อมเสียง ช่วยลดขอ้ด้อยของส่ือหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดี 
ส าหรับประเทศไทยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นองค์กรแรกท่ีให้บริการ Online Edition ใน
เดือนมีนาคม 2539  
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ภาพที ่2.1  เวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post ในยคุเร่ิมตน้ 
 
ทีม่า: https://www.google.co.th/search?biw=1138&bih=549&q เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี14 กุมภาพนัธ์ 2560 

 
หลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ฉบบัอ่ืนๆต่างก็ทยอยเปิดตวัหนังสือพิมพ์ออนไลน์พร้อม

พยายามพฒันาเว็บไซต์ทั้งด้านเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอให้ดีข้ึนตามล าดบั โดยในช่วงนั้น
วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัท าหนงัสือพิมพอ์อนไลน์คือเพื่อช่วยในการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ดูทนัสมยั  เพิ่มช่องทางเสริมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของส่ือหลกั อีกทั้ง
ยงัเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเสนอข่าว  ลดขอ้ดอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือหนงัสือพิมพ์ ในขณะ
เดียวยงัเป็นขอ้ดีท่ีช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กวา้งมากข้ึนขยายฐานผูอ่้านไปสู่พื้นท่ีห่างไกลโดยไม่
ตอ้งลงทุนเพิ่มเติมในเร่ืองของการจดัพิมพก์ารขนส่งและการจดัจ าหน่าย และยงัท าให้เพิ่มช่องทาง
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่้านเช่นรับขอ้คิดเห็นรับประเด็นข่าว ในขณะเดียวกนัองคก์รหนงัสือพิมพห์ลาย
ฉบบัจดัท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ข้ึนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการท าธุรกิจทั้งการขายพื้นท่ี
โฆษณาบนเวบ็ไซตแ์ละขายควบคู่ไปกบัส่ืออ่ืนๆในเครือในลกัษณะเป็นชุด (Package) หรืออาจมีไว้
เพื่อหารายไดเ้สริมจากค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียมและรายไดจ้ากการใหบ้ริการเสริมอ่ืนๆ  

ส าหรับการพฒันาของหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ของไทยทุกวนัน้ีลกัษณะการน าเสนอเน้ือหา
ข่าวจากส่ือส่ิงพิมพข์องหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ในทุกวนัน้ีมี 2 รูปแบบ คือ 

1. ใชเ้น้ือหาข่าวเดิมจากส่ือส่ิงพิมพข้ึ์นบนส่ือออนไลน์  
2. มีการเรียบเรียงข่าวใหม่บางส่วน ดว้ยการปรับเปล่ียน เพิ่ม หรือตดั ค า/ประโยค หรือ 

ตดัเน้ือหาข่าวทิ้งทั้งยอ่หนา้ส าหรับการล าดบัความส าคญัของข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ ์ข่าวน าของวนัจาก

https://www.google.co.th/search?biw=1138&bih=549&q%20เข้าถึง
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ส่ือส่ิงพิมพ์ บรรณาธิการส่วนออนไลน์มกัให้ล าดบัความส าคญัเหมือนกบัท่ีหนังสือพิมพ์ส่ิงพิมพ์
จดัเรียงมาแลว้ แต่ข่าวล าดบัรองๆลงไปอาจสลบักนัหรือไม่ไดน้ ามาเสนอในส่ือออนไลน์ 

แนวโน้มหนงัสือพิมพอ์อนไลน์จะตอ้งมีเน้ือหาข่าวแบบให้รายละเอียดกบัแบบสรุปย่อ
ให้เลือกอ่านไดใ้นเวบ็ไซต์เดียวกนัโดยจะมีเน้ือหาข่าวทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบละเอียดกบัแบบรวบ
รัดสรุปประเด็นถา้ผูอ่้านท่ีมีเวลามากกว่าเลือกอ่านแบบละเอียดส าหรับผูอ่้านท่ีมีเวลาน้อยก็เลือก
แบบรวบรัด ความยาวของเน้ือเน้ือหาท่ีไม่ยาวเกินกว่า 1 หน้าท่ีเพราะการอ่านจากจอนานๆท าให้
ปวดตาได ้  

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิชาการเก่ียวกบัวิวฒันาการหนงัสือพิมพจ์นถึงการก าเนิด
ของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ได้รู้ประวติัและท่ีมา ความส าคัญท่ีองค์กรส่ือปรับตัวหันมาผลิต
หนังสือพิมพ์ออนไลน์มากข้ึน จากนั้ นผู ้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
(Principles of convergence Journalism) เพราะเขา้สู่ยุคหลอมรวมส่ือเขา้ดว้ยกนัอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากุล และคณะ (2557) กล่าวว่า วารสารศาสตร์คอน
เวอร์เจนซ์เกิดข้ึนเน่ืองจากประเทศไทยเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตมากข้ึนนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นตน้
โดยมีคนไทยท่ีเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตไดม้ากถึงร้อยละ 30 และมีโอกาสท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้ส่ือกระแสหลกัอยา่งหนงัสือพิมพต์อ้งเร่งปรับตวัสู่ส่ือดิจิทลัเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และมีพฤติกรรมชอบอ่านข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต ส่ือหลาย
ส านกัจดัท าเวบ็ไซตห์รือปรับปรุงโครงสร้าง ให้ทนัสมยัเพื่อรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ มีการปรับปรุง
เน้ือหา ทั้งหนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการหารายไดเ้ขา้องคก์รเพิ่มจากส่ือเดิมท่ีมีอยู ่ในขณะ
ท่ีกระบวนการท างานก็หลวมรวมเป็นหน่ึงเดียวมากยิ่งข้ึน เพื่อประหยดัตน้ทุนในการผลิต กล่าวคือ
องคก์รส่ือมีการใชท้รัพยากร ทั้งตวัผูส่ื้อข่าว ก็ให้รายข่าวผา่นส่ือทุกช่องทางท่ีองคก์รมีอยู ่และยงัมี
การรวมเคร่ืองมือในการรายงานข่าว เช่น กลอ้งถ่ายภาพน่ิงและภาพวิดีโอสามารถใชร่้วมกนัไดทุ้ก
ส่ือ 

แนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับวงการส่ือไทย ท่ี
ขณะน้ีหลายองค์กรข่าวไดท้ดลองอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัว่าวารสารศาสตร์คอนเวอร์
เจนซ์ จะให้ความส าคญักบัภาพ ทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก เพื่อให้ส่ือความดว้ยภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อผูรั้บสารท่ีอ่านข่าวสารได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เทคนิคการสร้างสรรค์
ภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ีความส าคญัของขอ้มูลก็เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนั
ขอ้มูลข่าวสารมีจ านวนมาก มีความสลบัซับซ้อนจนท าให้ผูรั้บสารเกิดความสับสน ดงันั้นจะตอ้ง
สังเคราะห์ขอ้มูลออกมาให้เขา้ใจง่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งใน
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ยุควารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้ข่าวสารไปถึงผูอ่้านได้อ่าน
รวดเร็ว เป็นเคร่ืองมือ ในการช่วยเสาะแสวงหาประเด็นข่าว ก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) 
ใหก้บัส่ือใหม่และส่ือดั้งเดิมไปพร้อมกนัๆ 

จากการศึกษางานวิชาการแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผูว้ิจยัพบว่า การเกิด
ของข่าวออนไลน์บนเวบ็ไซตข์่าวหนงัสือพิมพเ์กิดมาจากการปรับตวัขององคก์รส่ือดั้งเดิมเพื่อรอง
รับรองผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ท่ีเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย และ
พฤติกรรมผูอ่้านข่าวท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วท าให้องค์กรส่ือตอ้งปรับกลยุทธ์ในการน าเสนอข่าว 
ดงันั้ นการศึกษาเร่ืองดังกล่าวจะท าให้ผูว้ิจยัได้รู้ถึงโครงสร้างองค์กรส่ือในยุคหลอมรวมอนัจะ
น าไปสู่การท าวจิยัไดง่้ายข้ึน 

กระบวนการส่ือข่าวว่ารูปแบบการน าเสนอข่าวออนไลน์มีความโดดเด่นด้านความ
รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ ส่ือสังคมถูกน าไปใช้กระบวนการหาข่าว (News Gathering ) และการ
เผยแพร่ข่าว (Distribution) ส่งผลดีในแง่ขอ้มูลและแหล่งข่าวเพิ่มมากข้ึน  

หนงัสือพิมพก์บัการปรับกลยทุธ์ทางกลยทุธ์ทางธุรกิจและองคก์รเขา้สู่ยคุหลอมรวมส่ือ
ปัจจุบนัจากธุรกิจส่ิงพิมพก์า้วเขา้สู่ยคุออนไลน์ การแพร่เผยข่าวในออนไลน์กดดนัส่ือหนงัสือพิมพ์
ตอ้งหาทางปรับตวัเพื่อความอยู่รอด หันมาผลิตหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ หรือฉบบัดิจิตอล ขอ้ดีของ
การปรับองค์กรสู่ออนไลน์สามารถลดตน้ทุนได ้หากวดัจากยอดจ านวนท่ีเท่ากนัผลตอบแทนส่ือ
ส่ิงพิมพอ์ยู่ท่ีร้อยละ12.6 ขณะท่ีออนไลน์อยูท่ี่ร้อยละ39.0 การปรับตวัในการบริหารจดัการองค์กร
การยา่งกา้วเขา้สู่ธุรกิจยคุส่ือดิจิทลั การเปล่ียนแปลงองคก์รรับการเปล่ียนแปลง กลยทุธ์ท่ีดีควรถอด
ออกมาแลว้ปฏิบติัจริงไดใ้ห้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้(Strategy Execution) เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
องค์กรโดยตรง ทั้ งความสัมพนัธ์โครงสร้าง การใช้เวลา เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้Naomi 
Stanford แบ่งวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์รส่ือหนงัสือพิมพเ์ป็น 2 ประเภทไว้
ในหนงัสือ Organization Culture ไดแ้ก่ 1.วฒันธรรมองคก์รแบบน่ิงตายตวั tactic Culture) จะท าให้
การเปล่ียนท าไดช้า้ 2.วฒันธรรมแบบปรับเปล่ียน (Changing Culture) มีลกัษณะไม่หยดุน่ิงไม่ยดึติด 
ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัองคก์รหนงัสือพิมพพ์ยายามวางกลยุทธ์เน้ือหาส่ือ
ผ่านระบบออนไลน์ บางองค์กรจะก้าวเขา้สู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ยุบส่ิงพิมพ์สู่ e-magazine  
หรือ e-newspaper  ปรับเปล่ียนเน้ือหาข่าว ลีลา การน าเสนอใหม่ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคยุค
ออนไลน์ ท่ีสามารถอ่านข่าวไดทุ้กท่ีทุกเวลา ข่าวออนไลน์ จะเนน้ความรวดเร็ว เครือข่ายทางสังคม
โทรทศัน์ท่ีรับชมผา่นอินเทอร์เน็ต ไดทุ้กเวลา สถานท่ี ดงันั้นการท าให้ข่าวอ่านง่าย ดึงดูด การสร้าง
สีสันในแง่กายภาพ ประเภทของเน้ือหาข่าวทิศทางจะมีภาพ-ขนาดใหญ่ข้ึน ใช้ infographic ช่วย
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อธิบายข่าวให้เขา้ใจมากข้ึน การออกแบบเนน้ท่ีผูบ้ริโภคเป็นตวัตั้ง น าเสนอเน้ือหาท่ีเบา ผอ่นคลาย 
เน้นวิถีชีวิต (Lifestyle) บนัเทิง กีฬา สารท่ีเป็นประโยชน์ ขอ้เสนอแนะ หรือ How to รวมถึงข่าวท่ี
เป็นประเด็นกระแสร้อน กระแสในสังคม 

ทกัษะการใชภ้าษา (News Language Skill) ภาษาท่ีใช้ตอ้งเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีความ
ชดัเจน ไม่คลุมเครือ ตอ้งมีความกระชบั ตรงประเด็น การส่ือสารแต่ละช่องทางก็จะมีวธีิการใชภ้าษา 
ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นภาษาท่ีใชใ้นหนงัสือพิมพ ์และออนไลน์ ก็จะแตกต่างกนัออกไป  เพื่อให้
เหมาะสมกบัช่องทางการส่ือสาร และตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายได ้ทกัษะการเขียน (News writing 
Skill) ทกัษะการเขียนข่าวก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการน าเสนอข่าว ยคุส่ือหลวมรวม ผูส่ื้อข่าวตอ้งมี
ทกัษะการเขียนท่ีหลากหลาย ทั้งการเขียนแบบสั้ น แบบยาว รวบประเด็นให้ได ้รวมถึงการเขียน
บรรยายใตภ้าพ (caption writing) การเขียนบรรยายวีดิโอบนยูทูบ การเขียนข่าวจ านวน 140 ค าบน
ส่ือ ทวติเตอร์ ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีทกัษะท่ีดีพอ 

ทกัษะดา้นเทคนิค ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีเทคนิคการผลิตข่าวเพิ่มข้ึนแบบครบวงจรในบุคคลคน
เดียว จากเดิมท่ีมีหนา้ท่ีเพียง รวบรวม เรียบเรียง  ข่าวเขียน ซ่ึงเป็นรูปแบบการท างานแบบส่ือดั้งเดิม 
ปัจจุบนัตอ้งมีเทคนิคการถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตกแต่งภาพ ตดัต่อ ท ากราฟฟิก 

ขั้นตอนการผลิตข่าว/รายงานข่าว1.การผลิตคลิปวีดีโอข่าว การผลิตข่าวในรูปแบบภาพ
วดิีโอ (Motion/Video) เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์่าว มกัจะใชภ้าษาก่ึงทางการท่ีกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
เน่ืองจากข่าวประเภทน้ีจะเสนอภาพข่าวเป็นหลกั อาศยัภาพข่าวเป็นตวัเล่าเร่ืองราว โดยใชเ้สียงช่วย
บรรยายให้ข่าวสมบูรณ์ และจะตอ้งพาดหัวข่าวให้มีความดึงดูด บางคร้ังผูส่ื้อข่าวตอ้งพูดแบบเปิด
หนา้กลอ้ง 2. การรายงานข่าวสดบนเวบ็ไซตบ์างคร้ังก็มีความจ าเป็นท่ีจะรายงานข่าวสดบนเวบ็ไซต ์
เพิ่มความน่าสนใจ น่าติดตามเน้ือหาข่าว แต่จะตอ้งมีการเตรียมบท เสียงสัมภาษณ์ให้ดี หรือมีภาพ
วดิีโอประกอบ ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียงโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวก็สามารถใชง้านไดท้ั้งหมด 
3.การผลิตข่าวบนเวบ็ไซตแ์ละเวบ็บล็อก ส่วนใหญ่จะเนน้การน าเสนอแบบใชภ้าพน่ิงจ านวนหลาย
ภาพในการเล่าเร่ือง พร้อมเน้ือหาข่าวประกอบ ดงันั้นจะตอ้งมีการถ่ายภาพน่ิงในหลายลกัษณะ 
หลายมุม มีการน าภาพมาผลิตเป็นสไลด์โชวเ์พื่อน าเสนอภาพให้น่าสนใจ และหมุนเวียนกนัไปมา 
ส าหรับการเขียนข่าวตอ้งสั้น กระชบั การบรรยายใตภ้าพตอ้งเขียนบรรยายในแต่ละภาพดว้ย 

 ภาพ/เสียง (Visual) ในกระบวนการผลิตข่าว 1.เสียง (audio) แบ่งเป็น4 ลักษณะ คือ 
เสียงพูด เสียงบรรยาย เสียงส าภาษณ์ (Voice) เสียงเพลง (Music) เสียงประกอบ (Sound Effect) และ
เสียงจากเหตุการณ์จริง (Actuality) การเพิ่มเสียงเข้าไปในการรายงานข่าวจะช่วยแสดงอารมณ์
ความรู้สึก เกิดจินตนาการ เสียงช่วยให้เข้าใจความรู้สึก ความคิด การท า Podcast หรือคลิปเสียง
เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเก็บไวฟั้งได้ 2.ภาพน่ิง (Still pictures) ใช้ส าหรับอธิบายเหตุการณ์ 
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บุคคล บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึกให้ผูรั้บสารเหมือนอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ภาพช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกแสดงให้เห็นตวัตนลกัษณะบุคคลท่ีตอ้งการจะส่ือออกไปให้ผูรั้บสารสัมผสัถึงได ้ช่วยให้
เห็นสถานท่ีเกิดเหตุ ภาพเล่าเร่ืองราวได ้ช่วยอธิบาย ขยายประเด็นข่าวให้ชดัเจนสามารถลงไดท้ั้ง
ภาพเด่ียว อลับั้มเพื่อประมวลภาพ  

3.ภาพเคล่ือนไหว (Video) แสดงใหเ้ห็นอารมณ์ความรู้สึกอยา่งชดัเจน ความรู้สึกเร็ว สด
ใหม่ ใกลชิ้ดต่อเหตุการณ์ วิดีโอท่ีดีตอ้งเล่าตอ้งเล่าเร่ืองดว้ยภาพ เช่น เหตุการณ์ท่ีน่าสะเทือนใจ ภยั
พิบัติ อุบัติภัย จะช่วยบรรยายเหตุการณ์ได้ดีกว่าค าพูด มีทั้ งภาพ เหตุการณ์ อารม ความรู้สึก 
ออนไลน์วิดีโอ แตกต่างจากข่าวโทรทศัน์ คือ สามารถน าคลิปจากโทรทศัน์มาลงเวบ็ข่าวออนไลน์ ดู
ยอ้นหลงัได ้ สามารถตดัเน้ือหาส่วนต่างๆ ออกเป็นกอ้นๆ เพื่อให้ผูรั้บสารเลือกรับชมไดต้ามความ
ตอ้งการ ท าให้ขยายความไดเ้ยอะ ให้รายละเอียดประเด็นไดม้ากข้ึน สามารถแยกลิงคเ์ช่ือมโยงเขา้
หากันได้เพื่อดูประเด็นอ่ืนๆ สรุปออนไลน์วิดีโอส าหรับเว็บไซต์ข่าว ควรน าเสนอแบบง่าย 
ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพในการเล่าเร่ือง ให้ความส าคญักบัเน้ือหาประเด็นไม่จ  าเป็นตอ้งมีผู ้
ประกาศข่าว สั้น กระชบั เพราะพฤติกรรมคนรับชมไม่ชอบดูอะไรยาวจนเกินไปบนเวบ็ไซต ์ 

4.กราฟฟิก (Graphic) แผนท่ี แผนภูมิ ส่วนใหญ่ใช้อธิบายตวัเลข สถิติ ความสัมพนัธ์ 
ความเปล่ียนแปลง เปรียบเทียบเชิงตวัเลขให้เขา้ใจง่าย แอนิเมชัน่ แสดงตวัอย่าง เหตุการณ์จ าลอง
เป็นตน้ อธิบายให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ข่าวท่ีมีขอ้มูลสถิติจ านวนมาก เปรียบเทียบเท
รนด์ในอดีตกบัปัจจุบนั เล่าล าดับเหตุการณ์ นอกจากนั้นถ้าตอ้งการให้ความลึกในการน าเสนอ
ขอ้มูล สามารถดดัแปลงกราฟฟิกให้อยูใ่นรูปของInterractive content สามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูล 
หรือเน้ือหา อ่ืนๆ ได ้เป็นการเสริมการเล่าเร่ืองใหร้อบดา้น 

การเล่าเร่ืองบนส่ือใหม่ หัวใจส าคัญท่ีสุดต้อง กระชับ ตรวจสอบข้อมูลให้ดี การ
ตดัสินใจเลือกประเด็นข่าวท่ีจะน าเสนอขอ้มูลตอ้งชดัเจน หากไม่แน่ใจควรมีการตรวจสอบหรือขา้ม
การรายงานข่าวไปก่อน อยา่ฝืนรายงานข่าวแบบไม่ถูกตอ้ง เพราะจะส่งผลกระทบต่อสังคมวงกวา้ง 
เน่ืองจากโซเชียลมีเดียปัจจุบนัมีการแชร์กนัในสังคมออนไลน์อยา่งรวดเร็ว รวมถึงการเลือกใชภ้าพ 
ขอ้ความ วิดีโอ มาประกอบการน าเสนออยา่งเหมาะสม ให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสาร ให้เกิด
การส่ือสารแบบสองทาง และองคก์รข่าวจะไดป้ระโยชน์จากการระดมขอ้มูล ความคิดเห็นจากคน
อ่านติดตามข่าวอีกดว้ย ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกเป็นส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าว  

การเล่าเร่ืองดว้ยภาพและอินโฟร์กราฟฟิกการส่ือสารดว้ยภาพ Visual Communication 
มีการพฒันามาตลอดตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป การส่ือสารดว้ยภาพช่วยให้ผูรั้บสารเห็นภาพดว้ยตา 
เป็นการช่วยอธิบายเพิ่มเติมของผูส่้งสาร หรืองคก์รข่าว ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เพิ่มเติม รู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากนามธรรมเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน เน่ืองจากบางคร้ังค าผูส่้งสารอธิบายแบบไม่กระจ่าง 
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ส าหรับวิธีการใช้ภาพเป็นส่ือนั้น เป็นการกระตุน้ผูรั้บสารดูภาพแล้วเช่ือมโยงเขา้กับ
ประสบการณ์เดิมของตนท่ีมีอยู ่ท  าให้เขา้ใจง่ายเกิดการเรียน ไม่ควรใชภ้าพมากจนเกินไปจะท าให้
ผูรั้บสารไขวเ้ขวไดง่้าย ลดการพูดหรืออธิบาย เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดศึ้กษารายละเอียดของภาพ
มากข้ึน กระตุน้ให้ผูรั้บสารการแสดงออกมีความคิดริเร่ิมจากดูภาพ และจะตอ้งมีค าถามตรงเฉพาะ
เร่ืองใหผู้รั้บสารคิดค าตอบภาพนั้น 

สรุปผลการศึกษางานวิชาการผูว้ิจยัพบวา่กระบวนการรายงานในยุคดิจิทลัว่าจะตอ้งมี
ความรวดเร็วแข่งกับเวลาท าให้โอกาสเกิดข้อผิดพลาดก็มีมากท าให้องค์กรส่ือต้องปรับตัว
กระบวนการรายงาน เช่นการเพิ่มภาพ เสียง วดีิโอ กราฟฟิก ต่างๆ ช่วยใหข้่าวมีสีสดดึงดูดผูอ่้านมาก
ข้ึน โดยการน าส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมาเป็นส่วนประกอบในการพาดหัวข่าวเพื่อสร้างจุดโดดเด่นให้คน
อ่านกดเขา้ไปอ่านเน้ือข่าว  
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิข่าว 

การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจข่าวเน่ืองจากการปรับตวัของส่ือหนังสือพิมพ์สู่เว็บไซต์
หนงัสือพิมพเ์ก่ียวขอ้งกบัการปรับเน้ือหาดึงดูดผูอ่้านเป้าหมายเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ และการ
แข่งขนัในธุรกิจส่ือท่ีมีสูงข้ึนในยุคปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูว้ิจยัต้องศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัธุรกิจข่าว  

สมสุข หินวิมาน และคณะ  (2558) กล่าวว่า ข่าวคือสินค้าท่ีคนทั่วไปต้องการใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จนตอ้งผลิตออกจ าหน่ายปริมาณท่ีมากสาเหตุท่ีท าให้ข่าวกลายเป็นท่ีตอ้งการในการ
ใชชี้วิตของผูค้นในสังคม  คือข่าวเป็นเคร่ืองมือในการปฏิสัมพนัธ์ของคนในสังคมดูข่าวเพื่อใชเ้ป็น
หวัขอ้ในการสนทนาในชีวติประจ าวนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน (Harrison,2006:18) ไม่วา่
จะเป็นเร่ือง เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บนัเทิง นอกจากน้ีข่าวยงัเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจของคนใน
สังคม เช่น การลงทุนต่างๆ ช่วยใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าว นบัวนัการแข่งขนัในธุรกิจส่ือมีความรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของหลายส านักข่าว ตอ้งปรับตวัรับการแข่งขนัท่ีจะทวีความรุนแรงใน
อนาคต จึงท าให้มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าว ทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก สรุปได้
ดงัน้ี ปัจจยัภายในปัจจยัดา้นผูส่้งสารคือ ผูส่้งสารอาจเป็นสินคา้ท่ีซ้ือขายเพื่อท าก าไร แต่ส าหรับผูรั้บ
สารข่าวคือผลิตภณัฑ์ท่ีผูรั้บสารคาดหวงั ตอ้งท าบทบาท หน้าท่ี เฝ้าสังเกตการณ์ แจง้เตือนสังคม 
รวบรวมข้อเท็จจริงมาตีแผ่ ความคาดหวงัดังกล่าวท าให้ส านักข่าว หรือธุรกิจข่าวต้องควบคุม
มาตรฐานการท างานข่าวตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
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ปัจจยัด้านเน้ือหาส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ือโดยตรง เปรียบเสมือนหัวใจหลกั เพราะ
เน้ือหาเป็นส่วนส าคญัมากในการก าหนดทิศทางธุรกิจส่ือวา่จะไปในทิศทางใด เน่ืองจากองคก์รตอ้ง
ขายสินคา้ คือเน้ือหาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเชิงนามธรรม (intangible value) ไม่ได้ขายผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถจบัตอ้งได ้ผูรั้บสารจะตอ้งการการตีความ (interpretation) การสืบสวนสอบสวน 
(investigation) และนยัส าคญั (Significance) ของเหตุการณ์ ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการผลิตข่าวขายในเชิง
ธุรกิจ คือการเลือกประเด็นข่าวท่ีจะน าเสนอ การเลือกประเด็นปัญหามี 2 ประกาศ คือ 1.การลดทอน
คุณค่า (dumbing down) 2.การเลือกประเด็นข่าวโดยใชม้าตรฐานท่ีผูเ้ลือกก าหนด  ผูผ้ลิตข่าวคือผูท่ี้
เลือกสรรประเด็นข่าว ท่ีจะน ามาขายให้กบัผูบ้ริโภค เลือกว่าเหตุการณ์ใดมีความส าคญั น่าสนใจ 
หรือมีคุณค่าเพียงพอท่ีจะน าเสนอ ปัจจยัดา้นช่องทางการส่ือสารข่าวท่ีองคก์รส่ือผลิตข้ึนตามเน้ือหา
ประเด็น หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีถูกเลือกจะถูกน าเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ 
ช่องทางการส่ือสารจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าว ซ่ึงจะเกิดข้ึนในแง่ความเร็วในการ
กระจายสินคา้ และเน้ือหาข่าว 

ปัจจยัด้านผูรั้บสารเม่ือองค์กรข่าวผลิตสินค้าเสร็จกระบวนการแล้วจะขายข่าวผ่าน
ช่องทางต่างๆ ยงัผูบ้ริโภค หรือ ผูรั้บสาร ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น บางรายเปิดรับข่าวสาร
เป็นกลุ่มสาธารณะ (public) บางกลุ่มเป็นตลาด (market) ความแตกต่างของผูรั้บสารมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจข่าว  

ปัจจัยภายนอก ได้แก่1.ปัจจัยด้านเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนมากมายหลากหลาย
เหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตข่าวโดยตรง เพราะเหตุการณ์คือวตัถุดิบท่ีส าคญัในการ
ผลิต เหตุการณ์ท่ีมีความส าคญั เร่งด่วน มีผลกระทบต่อสังคม มกัจะถูกคดัเลือกน าเสนอข่าวออกไป
บางเหตุการณ์ผูผ้ลิตสามารถคาดเดาว่าจะเกิดอะไรข้ึนในวนัรุ่งข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ บาง
เหตุการณ์ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได ้เช่น ภยัธรรมชาติ และอุบติัเหตุ หากเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน ท่ีมี
ความส าคญั ผูส่ื้อข่าวจะเปล่ียนมาน าเสนอข่าวท่ีเร่งด่วนทนัทนัที 

 2. ปัจจยัดา้นโลกาภิวตัน์ ส่งผลกระทบต่อ ปัจเจกบุคคล กลุ่มคน องค์กรต่างๆ รวมถึง
ธุรกิจข่าว ส่ือมวลชนเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนให้เกิดโลกาภิวตัน์ เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร ในขณะเดียวกนัโลกาภิวตัน์ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าวในแง่ กระบวนการขนส่งและ
การกระจายสินคา้ มีการน าระบบอินเทอร์เน็ตในการส่งขอ้มูล แทนโทรเลข โทรพิมพ์ ท าให้ส่ง
สินคา้ไดร้วดเร็วกวา่เดิม (Williams, 2001) หนงัสือพิมพก์็ส่งตรงถึงผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึน ผา่นรูปแบบ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต 
นอกจากโลกาภิวตัน์จะกระทบต่อการขนสินคา้ การแพร่กระจายขอ้มูล ยงักระทบต่อการบริหาร
จดัการธุรกิจส่ือมวลชน ท าให้บางองคก์รเกิดการถ่ายโอนการผลิต หรือการร่วมทุน เปล่ียนรูปแบบ
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การบริหารจดัการแบบเอกชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เช่นบริษทัเอกชนโพสตพ์บัลิชช่ิง เขา้
มาร่วมผลิตข่าวให้กบัสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย เกิดค่านิยมปรับองค์กรให้เป็นเชิงธุรกิจ 
แมแ้ต่สถานีข่าวสาธารณะอยา่ง บีบีซี ตอ้งหารายไดจ้ากการขายรายการต่างๆ ไปทัว่โลก ปรับตวัให้
เขา้กบัการแข่งขนัธุรกิจข่าวในตลาดโลก 

 ผลกระทบอีกประการหน่ึง คือ การควบคุมกิจการส่ือ เพราะยุคโลกาภิวตัน์ การ
เคล่ือนยา้ยทุนท าไดส้ะดวกรวดเร็ว การลงทุนแบบขา้มชาติในธุรกิจข่าว เกิดภาวะส่ือถูกครอบครอง
จากเจา้ของ หรือนกัธุรกิจไม่ก่ีราย จะท าใหเ้จา้ของธุรกิจข่าวลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต มีการน า
เน้ือหาท่ีผลิตท่ีจะรายงานข่าวอีกส่ือมาดดัแปลงออกอากาศอีกส่ือหน่ึง ท่ีอยู่ในเครือ เช่น น าข่าวท่ี
ผลิตจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ มาปรับเปล่ียนรูปแบบ การน าเสนอ มารายงานข่าวผ่านเว็บไซต์
หนงัสือพิมพ ์แต่ก็มีขอ้เสียคือ เน้ือหา หรือวาระข่าว จะถูกก าหนดจากเจา้ของส่ือเพียงไม่ก่ีรายโลกา
ภิวตัน์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเดียวยงัส่งผลกระทบต่อเน้ือหาและรูปแบบรายการ 
(Content and format) ขอ้มูลข่าสาร ค่านิยม อุดมการณ์ ต่างๆจากประเทศหน่ึงสู่ประเทศหน่ึงอย่าง
เสรี สะดวกรวดเร็ว ผ่านส่ือมวลชน ผลิตภัณฑ์ บรรทัดฐาน แนวทางการท างาน รูปแบบการ
น าเสนอส่งถึงกนัไดเ้ร็วในธุรกิจข่าว มีการใชเ้คร่ืองมือใหม่ๆในการน าเสนอ 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีความกา้วหน้าอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าวโดยเฉพาะ
ส่ือใหม่ และระบบดิจิทลั หากมองในธุรกิจ ส่ือใหม่มีทั้งโอกาสและความเส่ียง การน าเสนอข่าวของ
ส่ือใหม่จะท าใหล้ดบทบาทส่ือกระแสหลกัลง ดว้ยความเร็วกวา่ส่ือกระแสหลกั จึงท าใหทุ้กวนัน้ีการ
แข่งขนัในธุรกิจข่าวมีสูงข้ึน แรงกดดนัผูส่ื้อข่าวตอ้งรวดเร็ว แต่อาจมีขอ้ผิดพลาด อยา่งไรก็ตามส่ือ
ใหม่ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมข่าว ช่วยให้รวบรวมข่าวสารไดป้ริมาณมาก รวดเร็วข้ึน 
องคก์รข่าวเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เทคโนโลยที  าให้การผลิตข่าวไดง่้าย เช่น การตดัต่อ การจดัเก็บขอ้มูล
ข่าว เช่นแฟ้มภาพ ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ ส่ือใหม่ยงัมีขอ้ดีช่วยเพิ่มจ านวนผูรั้บสารกลุ่มใหม่ๆ เช่น
กลุ่มอายุนอ้ยท่ีนิยมใชส่ื้อออนไลน์ และผูรั้บสารผา่นส่ือใหม่ยงัมีส่วนร่วม ความผูกพนั เช่น ผูอ่้าน
ข่าวเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพอ์อนไลน์แสดงความคิดเห็นได ้ผูรั้บสารส่งภาพทางอีเมล์ให้ ผูรั้บสารบาง
รายท าหนา้ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าว ก าหนด ประเด็นรายงานเหตุการณ์ผา่นช่องทางต่างๆ หรือส่งขอ้ความใน
โทรศัพท์มือถือผ่านรายการ แสดงคามคิดเห็นหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นต้น ส่ือใหม่จึง
กลายเป็นช่องทางท่ีหลากหลายท่ีองค์กรข่าวใช้กระจายข่าวไปยงัผูรั้บสาร จากเดิมมีช่องทางเพียง 
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ ดว้ยเหตุน้ีท าให้องคก์รส่ือมีการปรับเปล่ียนวิธีท างาน มีความรวดเร็ว
ในการน าเสนอขายสินคา้ มีการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนอุปกรณ์ใหม่ๆ ลดการจา้งงานบางต าแหน่งลง 
ปรับเปล่ียนองค์กรรับยุคส่ือให้ และยุคดิจิทลั ในขณะเดียวเดียวกนัตวัผูรั้บสารก็ไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีเช่นบางรายเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากกวา่ผูผ้ลิต เพราะหาขอ้มูลจากส่ือใหม่ บาง
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คนก าหนด ประเด็น รายงานข่าวผา่นส่ือออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากองคก์รข่าว ผูส่ื้อข่าว ผูรั้บ
สาร จะไดรั้บผลกระทบ เน้ือหาข่าวก็ไดผ้ลกระทบส่ือใหม่บงัคบัให้ตอ้งน าเสนอข่าวดว้ยวิธีใหม่ 
เช่น กราฟิก โฮโลแกรม ส่ือใหม่ท าให้เน้ือหาข่าวสมบูรณ์ เช่น การใชค้ลิปหรือเสียงประกอบข่าวใน
หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ 

สรุปแนวคิดเก่ียวธุรกิจท าให้ผู ้วิจ ัยได้รู้ว่ามีหลายปัจจัยท่ีท าให้ ธุรกิจส่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากส่ือดั้งเดิมมาสู่ส่ือยุคดิจิทลั เช่น การเปล่ียนแปลงของผูรั้บสารหรือการเปล่ียนของ
เทคโนโลยี การแข่งขนัในธุรกิจท่ีมีสูงข้ึนท าให้โครงสร้างของธุรกิจส่ือเปล่ียนไปตามยคุสมยัจึงท า
ใหรู้ปแบบกลยทุธ์การน าเสนอเปล่ียนตาม 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การท าวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่าเป็นงานวิจยั
เก่ียวกบัรูปแบบการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพท่ี์เป็นส่ือดั้งเดิม ซ่ึงจะสามารถน ามาเป็นกรอบ และ
แนวทางให้ผูว้ิจยัน าไปต่อยอดศึกษาการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ได้ สามารถสรุป
งานวจิยัท่ีเก่ียวไดด้งัน้ี 

สุรัตน์ ศรีราษฎร์ (2545) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชค้  าในการพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพร์ายวนั 
สรุปไดว้่า การใช้ค  าในการพาดหัวข่าวมีการใช้ค  าอยู่ 2 ลกัษณะ ดงัน้ีลกัษณะท่ี 1ใช้รูปค าเดิมแต่
ความหมายของค าเปล่ียนไปหรือแตกต่างจากความหมายในพจนานุกรมแต่ยงัมีเคา้โครงความหมาย
เดิมอยู ่ขณะเดียวกนัมีบางส านกัข่าวใชรู้ปแบบค าเดิมแต่ความหมายของค าเปล่ียนไปไม่มีเคา้โครง
เดิมลกัษณะท่ี 2 คือการใชค้  าโดยรูปค าเปล่ียนแปลงไปจากรูปค าตามพจนานุกรม โดยการตดัค าหรือ
พยางค์บางพยางค์ออกไปแต่ยงัคงความหมายท่ีระบุไวพ้จนานุกรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะให้พอดีกบั
เน้ือท่ีท่ีจะใชใ้นการพาดหวัข่าว บางบริษทัใช ้

บุษดี พนมภู (2556) ศึกษาวจิยัเร่ืองการปรับตวัของคนข่าวในยคุออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สรุปผลการวิจยัพบว่าการเกิดข้ึนของส่ือใหม่ในยุคออนไลน์ทั้ ง 
เวบ็ไซต ์ทวติเตอร์ เฟซบุก๊ อินสตาแกรม ฯลฯ ประกอบกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีขยายตวัไปอยา่ง
รวดเร็วในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคสะดวกในการเปิดรับข่าวสารไดห้ลากหลายช่องทาง ทุกสถานท่ี
โดยไม่ตอ้งรอรับข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือดูโทรทศัน์ ท่ีเป็นส่ือดั้งเดิมอย่างเช่นเคย 
ส่งผลให้องค์กรส่ือสารมวลชนตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการท าข่าวและช่องทางการการน าเสนอ
ข่าวให้เขา้ถึงไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคอย่างตรงจุดหนังสือพิมพ์บา้นเมือง เป็นอีกหน่ึงองค์กรส่ือท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการเกิดข้ึนของส่ือออนไลน์ และไดป้รับตวัหนัไปเพิ่มการน าเสนอข่าวเวบ็ไซต ์
นอกเหนือจากหนงัสือพิมพ ์การศึกษาเชิงนโยบายการปรับตวัของหนงัสือพิมพบ์า้นเมืองพบวา่ใน
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มุมผูบ้ริหารหนังสือพิมพ์บา้นเมืองมองว่าการเข้ามาอย่างรวดเร็วของส่ือออนไลน์ส่งผลให้ยอด
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์บ้านเมืองลดลง ประกอบกับยุคสมัยเปล่ียนไปช่องทางการรับสารของ
ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน จึงท าให้ปรับตวัจัดท าเว็บไซต์ www.banmuang.co.th เพื่อเป็นช่องทางในการ
น าเสนอข่าวนอกเหนือจากหนงัสือพิมพ ์โดยเนน้ความรวดเร็ว รูปแบบการน าเสนอ เน้ือหาท่ีสั้นได้
ใจความ ดึงใหผู้อ่้านติดตาม  

นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายไดด้้วยการขายโฆษณาออนไลน์ แต่เม่ือ
เทียบกับหนังสือพิมพ์แล้วรายได้จากการขายโฆษณาออนไลน์ยงัน้อยกว่าการขายโฆษณาใน
หนงัสือพิมพแ์ละยอดจ าหน่ายหนงัสือพิมพอ์ยู่มากจึงท าให้ไม่สามารถปรับตวัเป็นส่ือออนไลน์ได้
เตม็รูปแบบขณะท่ีผลวจิยั บรรณาธิการข่าวและผูส่ื้อข่าวพบวา่รูปแบบการน าเสนอข่าวผา่นเวบ็ไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีกระบวนการท างานท่ีตอ้งเปล่ียนไปอาศยัความรวดเร็วแต่เน้ือหาต้องมี
ความชัดเจนและถูกต้องนอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าผู ้ส่ือข่าวบางคนมีความเห็นว่าแม้
หนงัสือพิมพบ์า้นเมืองจะมีการปรับตวัแต่ก็ไม่ท าให้รูปแบบการท างานเปล่ียนไป เน่ืองจากมีเพียง
บางข่าวเท่านั้ นท่ีอพัข้ึนเว็บไซต์ ส่วนข่าวท่ีต้องรายงานผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ก็ยงัคงปิดในเวลาปกติ 
นอกจากน้ีการศึกษามิติการปรับตวัของผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าวในยุคออนไลน์พบวา่ผูส่ื้อข่าว
และบรรณาธิการข่าวในมุมมองผูบ้ริหารหนังสือพิมพ์บา้นเมืองตอ้งมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้งานเข้าถึงเทคโนโลยี และท างานด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะบรรณาธิการข่าวตอ้งมอง
ประเด็นข่าวไดอ้ยา่งลึกและกวา้งกวา่ผูส่ื้อข่าว ตอ้งอาศยัประสบการณ์การท างานผสมผสานกบัการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารต่างๆเพื่อความสะดวกในการท างาน 

ส าหรับผลการศึกษาจากบรรณาธิการข่าวพบว่าคนท างานข่าวยุคออนไลน์ตอ้งมีการ
ปรับตวัให้ทนัตามกระแสสังคมปัจจุบนั และเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆเพื่อให้รู้ถึงความตอ้งการ
ของผู ้บริโภคท่ีแท้จริง และจะต้อง เรียนรู้เทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ อ่ืนๆเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา ขณะเดียวกนับุคคลกรข่าวในยุคออนไลน์ตอ้งมีความคิด
แปลกใหม่เพื่อให้ข่าวมีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือ แยกแยะประเด็นข่าวให้เหมาะกับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีส าคญับุคคลากรออนไลน์ตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอเน่ืองจากตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองรองรับส่ือออนไลน์ พร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีและส่ือออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
สามารถตามกระแสสังคมได้ทนันอกจากน้ีต้องเรียนรู้ความตอ้งการและช่องทางการรับส่ือของ
ผูบ้ริโภคดว้ยการวางแผนดา้นเน้ือหาท่ีดี และการพาดหัวข่าวท่ีดึงดูดจะเป็นหน่ึงในการดึงดูดผูอ่้าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี องคก์รส่ือมีการปรับตวัจาก
หนงัสือพิมพไ์ปสู่ออนไลน์ ผา่นการรายงานข่าวผ่านเวบ็ไซต์ข่าวหนงัสือพิมพ ์โดยมีการปรับปรุง

http://www.banmuang.co.th/
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เน้ือหาข่าวใหเ้หมาะสมกบัแพลตฟอร์มใหม่ทั้งเน้ือหาข่าว รวมไปถึงการพาดหวัข่าว ท่ีจะช่วยดึงดูด
ผูอ่้านใหก้ดเขา้ไปอ่านข่าวก็เป็นส่ิงส าคญั 
 



 

 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ผูว้จิยัจะใชร้ะเบียบวธีิวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการพาดหวัข่าว
หนา้เวบ็ไซตข่์าวของหนงัสือพิมพ ์โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีผูว้ิจยัจะใช้ศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีคือพาดหวัข่าวท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซตข์่าว

หนังสือพิมพ์ โดยเลือกศึกษาพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์จากประเภททั่วไปและ
ประเภทหนงัสือพิมพธุ์รกิจ โดยใชเ้กณฑ์จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตสู์งสุดท่ีได้ศึกษาการจดัล าดบัของ
ของทรูฮิต (truehits.net) ซ่ึงทั้ง2เวบ็ไซต์มียอดผูเ้ขา้ไปอ่านข่าวสูงสุดในการจดัอนัดับ จากขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ีโดย www.thairath.co.th มีUnique IP เฉล่ียรายวนั 804, 472, Unique Session เฉล่ียรายวนั 
2,465,422 และPageview เฉล่ียรายวนั 4,144,075 และมี Change (Unique IP) บวก 6.01 % ส่วน
www.prachachat.net เป็นเว็บไซต์ท่ีมียอดคนชมสูงในเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ มี Unique IP เฉล่ีย
รายวนั 144,834, Unique Session เฉล่ียรายวนั 192,579 และ Pageview เฉล่ียรายวนั 257,218 และมี
Change (Unique IP) บวก 10.7 % (เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.) 

ส่วนเหตุผลท่ีเลือกศึกษาเวบ็ไซตไ์ทยรัฐ และประชาชาติธุรกิจ เพราะวา่อา้งอิงจากสถิติ
ผลการศึกษาของทรูฮิต (truehits.net) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีมีการจัดท าสถิติเว็บไซต์ไทยยอดนิยม
ให้บริการสารบญัเวบ็ไทยรวมถึงการวิเคราะห์จ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีความ
น่าเช่ือถือซ่ึงมีการจดัอนัดบัใหเ้วบ็ไซตไ์ทยรัฐออนไลน์เป็นเวบ็ไซตข์่าวทัว่ไปท่ีมีฐานคนรับชมเป็น
อนัดบั 2 เป็นรองเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ ในประเภทเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ทัว่ไป ส่วนการ
เลือกเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเพราะเป็นประเภทข่าวธุรกิจท่ีมีฐานคนอ่านอนัดบั 1 
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สาเหตุท่ีไม่ เลือกเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด เพราะว่าอยู่ในเครือมติชน เหมือนเว็บไซต์
หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจอาจมีนโยบายบางอยา่งใกลเ้คียงกนั หากน ามาเปรียบเทียบกนั  

การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งพาดหวัข่าว ผูว้ิจยัด าเนินการเลือกวนัท่ีศึกษาโดยใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกสุ่ม1วัน  เว ้น  1วัน  ของทั้ ง2เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่วิเคราะห์เน้ือหาข่าวบนเวบ็ไซต์ข่าวเฉพาะวนัคู่เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี2 
เมษายน 2560-วนัท่ี 30 เมษายน 2560 รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 15 วนั โดยเลือกศึกษาเฉพาะข่าวท่ี
ติดล าดบัยอดนิยม 5อนัดบัแรกของแต่ละเวบ็ไซตเ์ท่านั้น จ านวนทั้งส้ิน150 ข่าว สาเหตุท่ีเลือกข่าว
ยอดนิยม 5 ล าดบัแรกเพราะวา่เป็นข่าวท่ีมีผูอ่้านคลิกเขา้ไปอ่านสูงสุดในแต่ละวนั ส่วนวิธีการเลือก
ศึกษาแบบวนัเวน้วนัเพื่อจะเปิดโอกาสข่าวเกิดการอพัเดทล าดบัมากข้ึน  
 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหาคือ
แบบตารางลงรหสั (Coding Sheet) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัได้ท าการส ารวจศึกษาทบทวนวรรณกรรม  ทฤษฎี แนวคิด  ต าราวิชาการ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาดหวัข่าวทั้งในส่ือดั้งเดิม และการพาดหวัข่าวบนส่ือออนไลน์ หรือคลิก
เบต ของนกัวจิยัดงัต่อไปน้ี ธีร์วรา  ขะบูรณ์ (2557) , อรพรรณ มูลจนัทร์(2536)  ,อรชา เผอืกสุวรรณ 
(2545) , นรินทร์ น าเจริญ(2549) และ Dolors Palau-Sampio (2015) เพื่อน าความรู้มาสร้างเคร่ืองมือ
วจิยัคือ Coding Sheet ทั้ง18 รูปแบบ และค าอธิบายใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมตวัหาความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพจรรยาบรรณของนกัวิจยั 
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงการขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
งานข่าวออนไลน์ผูท่ี้อยูใ่นวงการข่าวมานาน คือ คุณชลาทิพย ์ถิรสุนทรากุล ผูช่้วยบรรณาธิการข่าว
ออนไลน์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยขอค าปรึกษาเร่ืองรูปแบบท่ีได้ศึกษามา
เบ้ืองตน้ในต ารา กบัรูปแบบท่ีองคก์รส่ือใชว้า่ตรงกนัหรือไม่ เพื่อป้องกนัการคาดเคล่ือน 
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จากนั้นผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบ แบบบนัทึกลงรหัส(Coding Sheet) ตามรูปแบบการ
พาดหวัข่าวทั้ง 18 รูปแบบ พร้อมตารางวนัท่ี ช่ือผูล้งรหสั  ช่องรายละเอียดเน้ือหาข่าว ประเภทข่าว 
และค าอธิบาย เพิ่มเติมของแต่ละรูปแบบการพาดหวัข่าว ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 
 

 

ภาพที ่3.1 ตวัอยา่งตารางแบบบนัทึกลงรหสัของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 

 
 

ภาพที ่3.2  ตวัอยา่งตารางแบบบนัทึกลงรหสัของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
 

  โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบรูปแบบการพาดหวัข่าวและค าอธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งการพาด
หัว เพื่อให้เขา้ใจไดง่้าย หากน าหัวข่าวมาท าการวิเคราะห์เน้ือหาโดยรายละเอียดเป็นไปตามตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3.1  ลกัษณะรูปแบบการพาดหวัข่าวทั้ง 18 รูปแบบ 
 

ลกัษณะพาดหัวข่าว18รูปแบบ ค าอธิบายลกัษณะรูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ยกตวัอย่าง 

1.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง ถอ้ยค าท่ีใชเ้ขา้ใจกนัเฉพาะชน
หมู่ใดหมู่หน่ึง ค าพูดแปลก ๆ 
ภาษามกัใชก้นัชัว่ระยะเวลาหน่ึง
เท่านั้น, ค าตลาด เป็นภาษาปาก 
สร้างความสนุก สนาน 

เช่นค าวา่ อุตะ! ตะมุตะมิ! ล าไย 
อรรถรส มุง้ม้ิง เป็นตน้ เช่นข่าว
ส่องความน่ารักของ หนา้กาก
ทุเรียน แชมป์ท่ีตะมุตะมิท่ีสุด
ของไทย 

 



48 

 

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ลกัษณะพาดหัวข่าว18รูปแบบ ค าอธิบายลกัษณะรูปแบบการ

พาดหัวข่าว 
ยกตวัอย่าง 

2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิง
ค าพูด 

เป็นการอา้งค าพูดของบุคคลท่ีให้
ข่าวใจความส าคญัใจความใด
ใจความหน่ึง 

เช่น เอม็ดีบินไทยย  ้าชดัเร่งปรับ
โครงสร้างองคก์รเร่งด่วนใหมี้
ก าไร 

3.การพาดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงั/
เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว 

เรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/
สมญานามแหล่งข่าว 

เช่น‘ตุ๊กก้ี’ภรรยาคนปัจจุบนัพูด
แลว้คิดอยา่งไร‘บูบู’้ซุกลูก 

4.การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษร
ยอ่ ค ายอ่ของช่ือเฉพาะยศ
ต าแหน่ง 

ใชต้วัอกัษรยอ่ ค ายอ่ ของช่ือ
เฉพาะ ยศ ต าแหน่ง 

เช่น แฉภาพ “รอง ผบช.น.” กม้
กราบใตเ้ขม็ขดั “ทกัษิณ!!” 

5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ
ต่างๆ 

เป็นการเรียกอาชีพมาใชใ้นการ
พาดหวัข่าว 

เช่น ต ารวจยอมถอย! อนุโลมให้
นัง่กระบะทา้ย-แคบ็โดยสารให้
จนท. ท าความเขา้ใจ 

6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือ
หน่วยงาน 

เป็นการเรียกช่ือหน่วยงานมาใน
การพาดหวัข่าว 

เช่น กระทรวงสาธารณสุขเตือน 
7 โรคหนา้ฝน 

7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัท์
ภาษาต่างประเทศ 

เป็นการใชภ้าษาประเทศทบัศพัท์
ในการพาดพาดหวัข่าว 

เช่น“ดีเฮาส์” แลนดล์อร์ดสาร
คามผดุโครงการมิกซ์ยสูพนัลา้น
รับเมืองการศึกษาโต-เขา้ตลาด
หุน้ปี’62 

8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง - ค าไม่สุภาพ 
- การซ ้าเติมผูเ้สียหาย/ผูก้ระท าผิด 
- ค า วลี ประโยคท่ีช้ีชดัถึงการ
กระท ารุนแรง 

เช่น ยอมรับโทษประหาร 'ไอเ้กม'
ไม่ฎีกา! จบคดีข่มขืนฆ่า ด.ญ.13 
โยนรถไฟ 

9. การพาดข่าวแบบสรุปความให้
ขอ้มูล 

1.ความชดัเจน – 5W 1H ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน อยา่งไร ท าไม 
2.รูปประโยคอยา่งง่าย 

เช่น หนุ่มดวงซวยลอ้รถหลุดพุ่ง
ชนเสาไฟฟ้าท่ีเมืองกรุงเก่า-กูภ้ยั
เร่งหามส่ง รพ.เสียชีวิตต่อมาคาด
วา่หลบัในญาติท าใจไม่ได ้
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ลกัษณะพาดหัวข่าว18รูปแบบ ค าอธิบายลกัษณะรูปแบบการ

พาดหัวข่าว 
ยกตวัอย่าง 

10.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพ่ือ
อยากใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 

1.คลุมเครือ–ไม่ระบุ 5W 1 H 
ชดัเจน 
2. เนน้ใชว้ลี มากกวา่ประโยค 
3. ใชต้วัยอ่ (ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่
เขา้ใจร่วมกนัหรือไม่รู้) 

เช่น หนูเป็นใคร! ถา้เป็นคน 
แสดงตวัตนดว้ย คนถ่ายก าลงั
ช็อกหนกั 

11.การพาดหวัข่าวแบบใชค้ าเร้า
อารมณ์ความรู้สึก 

(ตกใจ ต่ืนเตน้ เศร้า สนุก 
ประทบัใจ ฯลฯ) 
- ค าอุทาน 
- ค าอุปมา ใหเ้กิดจินตนาการ 
ความรู้สึก 
- ค าแสลง 

ตวัอยา่งเช่น สลด!สองพ่ีนอ้ง
จมน ้าขา้งคลองดบัพ่อแม่สุด
อาลยั หรือ นปช. แดงทั้งแผน่ดิน: 
เส้ือแดงนดัชุมนุมใหญ่อีกคร้ัง 10 
ธ.ค. ท่ีอยธุยา 

12.การพาดหวัข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเพ่ือเร้าอารมณ์หรือ
เรียกความสนใจ 

- เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์
- เคร่ืองหมายค าพูด 
- เคร่ืองหมายจุด 

เช่น ด่วน! เกิดเหตุไฟไหมต้ลาด
เก่าลพบุรีเสียหายยบั 

13.การพาดหวัข่าวโดย ระบุวา่ 
(ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) 

เพ่ือบอกใหผู้อ่้านทราบวา่มี
เน้ือหาอ่ืนนอกจากตวัหนงัสือใน
เน้ือข่าว / หรือประกอบพาดหวั
ข่าวในประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจของ
สงัคมอยู ่ณ ขณะนั้น 

เช่นเปิดตวั‘ชนิษฐา’เมียเก่า‘บูบู’้
เลิกกนัตั้งแต่ลูก3เดือน(คลิป) 

14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค า
เรียกเพศ 

เป็นการพาดหวัข่าวท่ีน าเอาเร่ือง
เพศมาเป็นจุดดึงดูด 

เช่น รวบสาวประเภทสองคา้
ยาบา้ หรือหนุ่มใหญ่โวยลัน่ปลา
ร้านอาหารขายปลาตวัเป็นหม่ืน 

15.การพาดหวัข่าวแบบสุภาษิต/
วลี/ส านวน 

เป็นการใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน 
มาพาดหวัข่าว ส่วนใหญ่เป็นการ
เปรียบเปรยใหข้บขนั 

เช่น โยนเผือกร้อนบอร์ดใหม่
ททท. ทบทวนมติอปัยศโยกยา้ย
ระดบับ๊ิก 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ลกัษณะพาดหัวข่าว18รูปแบบ ค าอธิบายลกัษณะรูปแบบการ

พาดหัวข่าว 
ยกตวัอย่าง 

16.การพาดหวัข่าวเนน้ความ
ขดัแยง้ 

- พาดหวัข่าวความขดัแยง้ แบบ
เนน้ท่ีคู่ขดัแยง้ โดยช้ีวา่ใครผิด-
ถูก ช้ีวา่ใครเป็นพระเอก นางเอก 
ผูร้้าย หรือชูประเดน็ความขดัแยง้
ใหเ้ป็นจุดเด่นในพาดหวัข่าว 

เช่น อูเบอร์ไม่ใหใ้ชแ้ทก็ซ่ีเสนอ
บวก 50 บาทแกป้ฏิเสธผูโ้ดยสาร
ท าไมคนไทยทางเลือกนอ้ยจงั! 
(คลิป) 

17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิง
ตวัเลข 

เป็นการใชต้วัเลขในหวัข่าว หรือ
ภาษาเขียนท่ีบอกถึงจ านวน 

เช่น ททท.ปล้ืมรายไดท่้องเท่ียวปี 
59 ทะลุ 2 ลา้นลา้น 

18.การพาดหวัแบบหวัข่าวไม่
ตรงกบัเน้ือหา 

เป็นการพาดหวัข่าวท่ีเน้ือขา้งใน
ไม่ตรงกบัหวัข่าว 

เช่น พาไปชมการท าอาหาร
อินเดีย แต่ขา้งในข่าวเป็นอาหาร
จีน 

หมายเหตุ: หน่ึงหวัข่าวอาจมีหลายรูปแบบการพาดหวัข่าว 

 
 การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 หลงัจากท าตาราง Coding Sheet แลว้เสร็จ ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์เน้ือหาของการพาด
หวัข่าวตามประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บมา ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะใช้
ในการวเิคราะห์ในตารางลงรหสั (Coding Sheet) วา่มีความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัได้ท าการIntercoder reliability ทดลองให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ในระดับ
ปริญญาโท จ านวน3ท่านไดท้  าการทดลอง ไดแ้ก่ น.ส.ชุติมณฑน์ ดลผาด นายอรรถพล ใบเขียว และ
นายรัศม์ิพงศ ์ธารีลาภ เพื่อสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนั และทดสอบเคร่ืองมือก่อนน าไปใชจ้ริง  

2. ส่วนการตรวจสอบ content validity ผู ้วิจัยได้ให้ผู ้เช่ียวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์
จ านวน 1 ท่าน คือ นายสมชัชา นิลปัทม ์อาจารยค์ณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี ไดต้รวจสอบเคร่ืองมือวา่มีอะไรควรท่ีจะเพิ่มเติม เพราะผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นสายงาน
ดา้นส่ือออนไลน์มานานจะรู้รายละเอียดเชิงลึก 

3. ผูว้ิจ ัยได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญสายอาชีพท่ีอยู่ในวงการส่ือออนไลน์ให้ตรวจสอบเพื่อขอ
ค าปรึกษาเพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน คือ คุณชลาทิพย ์ถิรสุนทรากุล ผูช่้วยบรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ใหต้รวจสอบแบบตารางลงรหสั (Coding Sheet) อีกคร้ังก่อน
จะลงมือบนัทึกลงรหสัจริง 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รูปแบบ

การพาดหัวข่าว ในหน้าเว็บไซต์ข่าวทั้ง 2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ได้แก่ www.thairath.co.th และ 
www.prachachat.net เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีปรากฏในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพท์ั้ง2 ซ่ึง
เก็บขอ้มูลโดยการพิจารณาจากเน้ือหาการพาดหัวข่าวดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน้าเวบ็ไซต์
หนงัสือพิมพต์ามวนัเวลาท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ โดยสุ่มอยา่งมีระบบ โดยเลือกสุ่มแบบวนัเวน้วนั และ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าลงขอ้มูลในตารางลงรหสั (Coding Sheet) จากนั้นน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลการวจิยั 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลจะเป็นการสรุปและรายงานผลวิจยัเป็นข้อเขียน
รูปแบบวเิคราะห์เน้ือหา ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

3.4.1 รายละเอียดรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีดึงดูดใจของทั้ง 2 เวบ็ไซตข์่าวหนงัสือพิมพท่ี์
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา 

3.4.2 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีดึงดูดใจ เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์
ทัว่ไปกบัเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพธุ์รกิจ 

3.4.3 หลังจากได้สรุปผลวิจยัตอบทุกค าถามน าวิจยั และวตัถุประสงค์ น ามาอภิปราย
ผลการวิจยัให้จะอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีส าคญัคือรายละเอียดท่ีคน้พบ
ใหม่ๆในงานวจิยัของเรา และเสนอขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

http://www.thairath.co.th/


 

 

 
บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 

การเสนอรายงานผลการวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทย
ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การพาดหัวข่าวจากหน้าเว็บไซต์ข่าวของหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โดยคดัเฉพาะข่าวยอดนิยม5ล าดบัแรก และใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) โดยเลือกสุ่มแบบวนัเวน้วนั ทั้งส้ินจ านวน
150 ข่าว 

ลักษณะการพาดหัวข่าวท่ีจะน ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาจะมีทั้ งส้ิน 18 
รูปแบบ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษามารูปแบบการพาดหัวข่าวจากงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
อีกทั้งยงัไดศึ้กษาทั้งในรูปแบบส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ ดงัตวัอยา่งตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 ตารางแสดงรูปแบบการพาดหวัข่าวทั้ง 18 รูปแบบ 
 

รูปแบบพาดหัวข่าว 18 แบบ ค าอธิบายรูปแบบพาดหัวข่าว 

การพาดหัวข่าวส่ือดั้งเดิม  
1.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง ถอ้ยค าท่ีใชเ้ขา้ใจกนัเฉพาะชนหมู่ใดหมู่หน่ึง 

ค าพูดแปลก ๆ ภาษามกัใชก้นัชัว่ระยะเวลาหน่ึง
เท่านั้น, ค าตลาด เป็นภาษาปาก สร้างความสนุก 
สนาน 

2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด เป็นการอา้งค าพูดของบุคคลท่ีใหข่้าวใจความ
ส าคญัใจความใดใจความหน่ึง 
 

3.การพาดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/
สมญานามแหล่งข่าว 

เรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว 

4.การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่ ค ายอ่ของช่ือ
เฉพาะยศต าแหน่ง 

ใชต้วัอกัษรยอ่ ค ายอ่ ของช่ือเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รูปแบบพาดหัวข่าว 18 แบบ ค าอธิบายรูปแบบพาดหัวข่าว 

การพาดหัวข่าวส่ือดั้งเดิม  
5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ เป็นการเรียกอาชีพมาใชใ้นการพาดหวัข่าว 

 
6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน เป็นการเรียกช่ือหน่วยงานมาในการพาดหวัข่าว 
7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ เป็นการใชภ้าษาประเทศทบัศพัทใ์นการพาดหวั

ข่าว 
8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง - ค าไม่สุภาพ 

- การซ ้าเติมผูเ้สียหาย/ผูก้ระท าผิด 
- ค า วลี ประโยคท่ีช้ีชดัถึงการกระท ารุนแรง 

9.การพาดข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล 1.มีความชดัเจน – 5W 1H ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อยา่งไร ท าไม 
2.รูปประโยคอยา่งง่าย 

การพาดหัวข่าวแบบคลกิเบต ค าอธิบายรูปแบบพาดหัวข่าว 
10.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพ่ืออยากใหเ้ขา้อ่าน
อยากรู้ 

1.คลุมเครือ–ไม่ระบุ 5W 1 H ชดัเจน 
2. เนน้ใชว้ลี มากกวา่ประโยค 
3. ใชต้วัยอ่ (ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจร่วมกนั
หรือไม่รู้) 

11.การพาดหวัข่าวแบบใชค้ าเร้าอารมณ์ความรู้สึก (ตกใจ ต่ืนเตน้ เศร้า สนุก ประทบัใจ ฯลฯ) 
- ค าอุทาน 
- ค าอุปมา ใหเ้กิดจินตนาการ ความรู้สึก 
- ค าแสลง 

12.การพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพ่ือเร้า
อารมณ์หรือเรียกความสนใจ 

- เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์
- เคร่ืองหมายค าพูด 
- เคร่ืองหมายจุด 

13.การพาดหวัข่าวโดย ระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) 
(ภาพชุด) 

เพ่ือบอกใหผู้อ่้านทราบวา่มีเน้ือหาอ่ืนนอกจาก
ตวัหนงัสือในเน้ือข่าว / หรือประกอบพาดหวัข่าว
ในประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมอยู ่ณ ขณะนั้น 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รูปแบบพาดหัวข่าว 18 แบบ ค าอธิบายรูปแบบพาดหัวข่าว 

การพาดหัวข่าวส่ือดั้งเดิม  
14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ เป็นการพาดหวัข่าวท่ีน าเอาเร่ืองเพศมาเป็นจุด

ดึงดูด 
15.การพาดหวัข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส านวน เป็นการใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน มาพาดหวัข่าว 
16.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ - พาดหวัข่าวความขดัแยง้ แบบเนน้ท่ีคู่ขดัแยง้ 

โดยช้ีวา่ใครผิด-ถูก ช้ีวา่ใครเป็นพระเอก นางเอก 
ผูร้้าย หรือชูประเดน็ความขดัแยง้ใหเ้ป็นจุดเด่น
ในพาดหวัข่าว 

17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข เป็นการใชต้วัเลขในหวัข่าว หรือภาษาเขียนท่ี
บอกถึงจ านวน 

18.การพาดหวัแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา เป็นการพาดหวัข่าวท่ีเน้ือขา้งในไม่ตรงกบัหวัข่าว 
 

4.1 ผลการศึกษา 
หลงัจากท่ีไดรู้ปแบบการพาดหวัข่าวทั้ง18รูปแบบเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) แล้วผู ้วิจ ัยได้น าผลวิจัยมาสรุปผลการศึกษา โดยการสรุปผลการศึกษาจะ
แบ่งเป็น3ส่วน ดังต่อไปน้ี ส่วนท่ี1 คือผลการศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ทั่วไป) ส่วนท่ี2 ผลการศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (เว็บข่าว
หนงัสือพิมพ์ธุรกิจ) และส่วนท่ี3 ผลการวิเคราะห์เปรียบระหว่างเวบ็ไซต์ข่าวหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ 
และเวบ็ไซตข์่าวของหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ไทยรัฐ (เวบ็ไซต์นสพ.ทัว่ไป) 

1) รายละเอยีดรูปแบบการพาดหัวข่าวทีด่ึงดูดใจ 
จากตารางสรุปผลเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลวิจยัการพาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์ไทยรัฐ

ได้ดังน้ี โดยจะเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่า ล าดับ1เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบการใช้เคร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียก
ความสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใช้เคร่ืองหมายเพื่อช่วยให้ข่าวสะดุดตาผูอ่้านมากยิ่งข้ึน 
เคร่ืองหมายท่ีใช้มากท่ีสุดคือเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์หรือ! พบว่ามีการใช้ด้านหน้าของประโยคมาก
ท่ีสุด และมกัจะใชห้ลงัค าวลีท่ีใชเ้ร้าอารมณ์  
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ยกตวัอยา่งเช่น การพาดหวัข่าวของวนัท่ี 10 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ปวดหัว
ขนาด!ตร.ตรวจเขม้วนัแรกห้ามนั่งใน “แค็บ” โซเฟอร์ถึงขั้นกุมขมบั (คลิป) จะเห็นไดว้่ามีการใช้
เคร่ืองหมายอศัเจรียด์า้นหน้าประโยค หรืออีกกรณีหน่ึงจะอยู่ดา้นหลงัสุดของประโยค ยกตวัอยา่ง
เช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 26 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า เผยโฉมน้องแป้งลูกสาวไชยา 
มิตรชยัสวยตะลึง! จะเห็นไดว้า่น่ีก็เป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐน าเคร่ืองหมาย
อศัเจรียม์าใชป้ระกอบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ 

อีกรูปแบบหน่ึงคือการน าเคร่ืองหมายอศัเจรียม์าใช้หลงัค าเร้าอารมณ์เช่นค าว่า ระทึก 
ตะลึงทั้งโลก ยกตวัอยา่ง เช่น การพาดหวัข่าวของวนัท่ี 24 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ระทึก!
รถพ่วงลูกปืนแตกลอ้ซ้ายหลุด2หนุ่มหวิดโดนลูกหลงท่ีแคราย (คลิป) และการพาดหัวข่าววนัท่ี 30 
เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ตะลึงทั้งโลก!โกลโบลิเวยีซดัไกลจากประตูตวัเองบอลทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย (คลิป)  

นอกจากน้ียงัมีการใชเ้คร่ืองหมายค าพูด ส่วนใหญ่จะน ามาใชใ้ส่ช่ือคนท่ีตกเป็นข่าว เช่น
การพาดหัวข่าวของวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า แฉพี่น้องคู่โหด “น็อต-หมูยอง” 
มอมเหลา้หนุ่มหล่อพามาห้องพี่จบัน้องแทง จะเห็นไดว้่ามีการใช้เคร่ืองหมายค าพูดตรงช่ือ “น็อต-
หมูยอง”  

ล าดบั2 คือรูปแบบการพาดหวัข่าวโดยระบุเพศ ผลการวจิยัท่ีพบวา่ส่วนใหญ่เป็นการใช้
บอกลกัษณะให้เห็นวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก าลงัเกิดกบัเพศไหน ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวของ
วนัท่ี4เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ หัวอกแม่!สาวร ่ าไห้ทวงขอลูกคืน หน้าบา้นไฮไซตระกูล
ดงั หลงัอดีตสามีฉกไปจากโรงเรียน (คลิป) จะเห็นไดว้า่การพาดหวัข่าวน้ีบอกเพศคือหวัอกแม่สาว
ร ่ าไห้ บอกบ่งว่าเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนกบัเพศหญิง หรือตวัอย่างการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ระทึก!รถพ่วงลูกปืนแตกลอ้ซ้ายหลุด 2 หนุ่มหวิดโดนลูกหลงท่ีแคราย 
(คลิป) จะเห็นไดว้า่มีการบอกวา่หนุ่มหวิดโดนลูกหลง เป็นการบอกวา่เพศว่ามีผูช้ายคนหน่ึงเกือบ
โดนลูกหลง ซ่ึงหวัข่าวลกัษณะน้ีบางกรณีก็จะบอกเพียงวา่มีคนเกือบโดนลูกหลงแต่ไม่บอกเพศ 

ล าดบั3 คือรูปแบบหัวข่าวแบบใช้ค  าเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงจะเป็นการเร้าอารมณ์ให้
เห็นถึงอารมณ์ตกใจ ดีใจ ต่ืนเตน้ ต่ืนตระหนก สนุกสนาน ประทบัใจ เศร้าใจ หรือการใช้ค  าอุปมา
ให้เกิดการจินตนาการตาม ในงานวิจยัช้ินน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ค  าถ่ายทอดอารมณ์ให้ผูอ่้าน
จินตนาการภาพออก  

 ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 18 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ไม่ลืม
รากเหงา้แอน ทองประสมตามจนเจอเปิดตวัผูมี้พระคุณท่ีเล้ียงมา จะเห็นไดว้า่ค  าวา่ไม่ลืมรากเหงา้ 
เป็นค าท่ีจะช่วยบอกอารมณ์ใหผู้อ่้านประทบัใจในตวัคุณแอน ทองประสม  
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อีกกรณียกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า 
ระทึก!รถพ่วงลูกปืนแตกลอ้ซ้ายหลุด 2 หนุ่มหวิดโดนลูกหลงท่ีแคราย (คลิป) การพาดหวัข่าวใชค้  า
วา่ระทึกซ่ึงบอกถึงเหตุการณ์ก าลงัระทึกมากท าใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ตกใจตามเหตุการณ์ 

อีกตวัอย่างคือการพาดหัวข่าวแบบเร้าอารมณ์ให้ต่ืนเตน้ ยกตวัอยา่งเช่น การพาดหัวข่าว
ของวนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการพาดหัวข่าววา่ ตะลึงทั้งโลก!โกลโบลิเวียซดัไกลจากประตูตวัเอง
บอลทะยานฟ้าตุงตาข่าย(คลิป) จะเห็นไดว้า่มีการใชค้  าในการเร้าอารมณ์ข้ึนประโยคมาเลย คือ ค าวา่ 
ตะลึงทั้งโลก! ซ่ึงเป็นค าเร้าอารมณ์และดึงดูดให้ผูอ่้านกดข่าวไปอ่าน ประกอบกบับอกว่าค าว่ามี
คลิป จึงเพิ่มความดึงดูดและน่าสนใจยิง่ๆข้ึนไป 

ล าดบั4 คือการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว ซ่ึงการ
พาดหวัข่าวในลกัษณะน้ีเป็นการเรียกช่ือคนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในสังคมทั้งช่ือจริงและช่ือเล่น หรือ
สมญานาม มาไวบ้นการพาดหวัข่าว  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ‘บอย ถกล
เกียรติ’ เจอจะจะ! แท็กซ่ีเดือดสั่งยกมือไหว ้ขู่เอาเงิน 1พนับาท เหตุโดนทุบรถ จะเห็นไดว้่ามีการ
เรียกช่ือจริงและช่ือเล่นของคุณบอย ถกลเกียรติ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีในสังคมเป็นท่ีรู้จกั หรืออีกตวัหน่ึง
ตวัอยา่งของการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 12 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ ตุ๊กก้ีช็อก!โผล่อา้งเป็น
ลูก-เมียบูบูแ้ฉเบ้ียวค่าเล้ียงดู ซ่ึงมีการเรียกช่ือเล่นคุณตุก๊ก้ี ตลกช่ือดงัไวข้ึ้นตน้ของการพาดหวัข่าว 

ล าดับ5 คือการพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) นับว่าเป็นอีกหน่ึง
รูปแบบท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐใชม้ากการพาดหวัข่าวในลกัษณะน้ีจะเป็นการบอกให้ผูอ่้าน
ทราบว่ามีเน้ือหาอ่ืน เช่นมี คลิป มีภาพ ภาพชุด นอกจากเน้ือหาข่าวท่ีเป็นตวัหนงัสือในเน้ือข่าว ใช้
เป็นตวัเสริมในการดึงดูดความน่าสนใจในประเด็นข่าวท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้น 
งานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ส่วนใหญ่การพาดหัวข่าวจะบอกวา่ คลิป มีคลิป ชมคลิป ในเคร่ืองหมายวงเล็บ
ไวห้ลงัสุดของหวัข่าว  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า เตือนภยั
นกับิด!หนุ่มข่ีรถไปเชียงใหม่หวดิเจองูกระโดดฉก(ชมคลิป)   

ล าดบัดบั6 คือการพาดหัวข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข ซ่ึงการพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีคือการใช้
ตวัเลขหรือภาษาเขียนท่ีบอกถึงจ านวนมาพาดหัวข่าว ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 16 
เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ เปิดใจ‘เมียเก่า’แฟนดาราตลกช่ือดงัอา้งทิ้งลูก-เมียบล็อกเฟซบุ๊ก
เจียดเงินให้3พนั และอีกหน่ึงตวัอย่างคือการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 18 เมษายน 2560 มีการพาดหัว
ข่าววา่ ฟัง2ดา้น!ร้านแจงดราม่าลูกคา้โวยบิลเป็นหม่ืนปลาจาระเม็ดตวัละพนัแปด จะเห็นไดว้า่ทั้ง 2 



57 

 
 

57 

หวัข่าวท่ียกตวัอยา่งมาจะมี 2 รูปแบบคือการพาดหวัข่าวแบบใชต้วัเลขคือจ านวนเงิน3พนับาท และ
การพาดหวัดว้ยภาษาเขียนตวัเลขคือปลาจาระเมด็ตวัละพนัแปด 

ล าดบั7 คือรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพ ซ่ึงจะเป็นการเรียกอาชีพต่างๆท่ีคน
รู้จกัในสังคมข้ึนมาไวบ้นหัวข่าว ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 16 เมษายน 2560 มีการ
พาดหัวข่าววา่ เปิดใจ‘เมียเก่า’แฟนดาราตลกช่ือดงัอา้งทิ้งลูก-เมียบล็อกเฟซบุ๊กเจียดเงินให้3พนั จะ
เห็นไดว้า่การพาดหวัข่าวน้ีมีการเรียกอาชีพคือตลกช่ือดงั หรือตวัอยา่งการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 18 
เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่กาละแมร์ขอโทษแลว้!ดราม่า#พิธีกรแยแ่ห่งปี 2017 เหยียดศิลปิน
เกาหลี(ชมคลิป)โดยหวัข่าวน้ีมีการบอกถึงอาชีพคือพิธีกร 

ล าดบั8 คือรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ ซ่ึงการพาดหวัลกัษณะ
น้ีคือการใช้ภาษาต่างประเทศทบัศพัท์มาใช้การพาดหัวข่าว งานวิจยัช้ินน้ีพบว่าส่วนใหญ่การทบั
ศพัทจ์ะเป็นศพัทภ์าษาองักฤษส่วนใหญ่  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี10 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ปวดหัว
ขนาด!ตร.ตรวจเขม้วนัแรกห้ามนัง่ใน “แค็บ” โซเฟอร์ถึงขั้นกุมขมบั (คลิป) จะเห็นไดว้า่การพาดหวั
ข่าวน้ีใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ค าวา่แคบ็ และ โซเฟอร์  

ล าดบั9 คือรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบเนน้ความขดัแยง้ เป็นลกัษณะการพาดหวัข่าวเนน้
ท่ีคู่ขดัแยง้ช้ีวา่ใครผิด ใครถูกในข่าว รวมถึงการชูประเด็นความขดัแยง้เป็นจุดเด่นในการพาดหวัข่าว 
ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ‘บอย ถกลเกียรติ’ เจอ
จะจะ! แท็กซ่ีเดือดสั่งยกมือไหว ้ขู่เอาเงิน 1พนับาท เหตุโดนทุบรถ จะเห็นไดว้่าการพาดหัวข่าวน้ี
มุ่งเนน้ชูประเด็นความขดัแยง้ของบุคคลในข่าวเป็นหลกั  

ล าดบั10 คือรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบสรุปความให้ขอ้มูล ซ่ึงการพาดหวัข่าวลกัษณะน้ี
จะเป็นการพาดหวัข่าวท่ีมีความชดัเจนในหวัข่าวองคป์ระกอบครบ5W1H บางกรณีจะสังเกตไดจ้าก
เป็นรูปแบบประโยคอยา่งง่าย  

ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 24 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่าระทึก!รถ
พ่วงลูกปืนแตกล้อซ้ายหลุด2หนุ่มหวิดโดนลูกหลงท่ีแคราย(คลิป) จะเห็นได้ว่าหัวข่าวน้ีเป็น
ประโยคอยา่งง่าย  

ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีพบว่ามีการน ามาใช้น้อยคือ การพาดหัวข่าวคลุมเครือ
เพื่อให้ผูอ่้านอยากรู้ ยกตวัอยา่งเช่นข่าวของวนัท่ี 26 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่หนูเป็นใคร!
ถ้าเป็นคนแสดงตวัตนด้วยคนถ่ายก าลงัช็อกหนัก (คลิป) จะเห็นได้ว่าการพาดหัวข่าวลักษณะน้ี
คลุมเครือชวนใหผู้อ่้านอยากกดเขา้ไปอ่านข่าวในรายละเอียดมาก  
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ต่อมารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีใช้น้อย คือการพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรย่อ/ค าย่อ/ช่ือ
เฉพาะ ยศ ต าแหน่ง  ซ่ึงการพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีจะเป็นการยอ่ค าให้สั้ นลงแต่เป็นค ายอ่ท่ีคนส่วน
ใหญ่ตอ้งเขา้ใจ หรือยอ่ช่ือ ยศ ต าแหน่ง ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 10 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ตร.ยอม
ถอย!อนุโลมใหน้ัง่กระบะทา้ย-แค็บโดยสารใหจ้นท.ท าความเขา้ใจ จะเห็นไดว้า่หวัข่าวน้ีมีการยอ่ค า
ตั้งแต่ค าวา่ ตร. คือต ารวจ และจนท. คือเจา้หนา้ท่ี 

 รูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใชน้อ้ยล าดบัถดัมาคือการพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง คือการพาด
หัวข่าวท่ีใช้ค  าไม่สุภาพ หรือซ ้ าเติมผูเ้สียหาย มีการใช้ค  า หรือวลีช้ีชัดถึงการกระท าท่ีรุนแรง 
ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 2 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ยิ่งกวา่ชัว่ ฆ่าเพื่อนทิ้ง 
ข่มขืนเมีย ! จบัขงัในห้อง ย  ่ายีมาราธอน 3 วนั จะเห็นไดว้า่การพาดหัวข่าวน้ีมีการใช้ค  าท่ีไม่สุภาพ
และรุนแรง เช่นค าวา่ ยิง่กวา่ชัว่  

ล าดบัต่อมากลยุทธ์ท่ีมีการใชน้อ้ยคือ การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด ซ่ึงการพาดหวัข่าว
ลกัษณะน้ีจะเป็นการพาดหวัข่าวแบบยกค าพูดของแหล่งข่าว หรือบุคคลในข่าวบางช่วงบางตอนมา
พาดหวัข่าว 

 ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี6 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า‘ห้ามนั่ง
กระบะ’ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย ตร. แจงแค็บก็ห้ามนัง่ จะเห็นไดว้า่มีการยกค าพูดของต ารวจมา
ในช่วงทา้ยของหวัข่าว คือค าวา่ ตร. แจงแคบ็ก็หา้มนัง่    

อีกรูปแบบท่ีมีการใชน้อ้ย คือการพาดหวัแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ซ่ึงเป็นการพาดหวัข่าวท่ี
น าเอาช่ือหน่วยงานต่างๆข้ึนมาอยู่บนหัวข่าว ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 30 เมษายน 
2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ผูก้ารทางหลวงขอโทษผูอ้อกใบสั่ง 1,123 กม./ชัว่โมง ย  ้าไม่อนุโลมขบั
เกิน 90 จะเห็นไดว้า่การพาดหวัข่าวถึงหน่วยงานต ารวจทางหลวง  

อยา่งไรก็ตามผลวจิยัไม่พบรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าแสลง และการพาดหวัข่าวแบบ
ใชสุ้ภาษิต/ส านวน รวมถึงการพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา  

ผลการศึกษาของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย รัฐ ผลวิจัยสามารถสรุปได้เป็นตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.2 ตารางสรุปจ านวนของการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 

18 รูปแบบการพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์ นสพ.ไทยรัฐ ร้อยละ 

แบบดั้งเดิม   
1.การพาดหวัข่าวท่ีค าสแลง 0 0 
2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 6 1.87 
3.การพาดหัวเรียกช่ือคนดัง/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว 

32 9.97 

4.การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่ ค ายอ่ ช่ือเฉพาะต าแหน่ง 10 3.12 
5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ 22 6.85 
6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน 1 0.31 
7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ 20 6.23 
8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 9 2.8 
9.การพาดหวัข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล 15 4.67 
แบบคลกิเบต   
10.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพื่อใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 10 3.12 
11.การพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก 34 10.59 
12.การพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์หรือ
เรียกความสนใจ 

51 15.89 

13.การพาดหวัข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) 27 8.41 
14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ 41 12.77 
15.การพาดข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส านวน 0 0 
16.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ 17 5.3 
17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 26 8.10 
18.การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา 0 0 
 
 2)  รูปแบบการพาดหัวข่าวจ าแนกตามประเภทข่าว 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้รุปตารางการจ าแนกประเภทของการพาดหัวข่าว ท่ีเป็นล าดบั
ข่าวยอดนิยมในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวจิยัและคน้พบจากการศึกษาในคร้ัง
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น้ี สามารถสรุปไดต่้อไปน้ีรูปแบบการพาดหวัข่าวจ าแนกตามประเภทข่าว ของเวบ็ไซตห์นงัไทยรัฐ 
พบว่าประเภทข่าวท่ีเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ข่าวประเภทบนัเทิง ประเภท
สังคม และอาชญากรรม  

 โดยข่าวประเภทบนัเทิงมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงัเรียกช่ือจริง-เล่น 
และสมญานามมากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกช่ือดารา นักแสดงท่ีคนรู้จักกันในสังคม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ข่าวบนัเทิงของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐนิยมใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวแบบ
โดยระบุค าเรียกเพศ  

 ขณะท่ีประเภทข่าวสังคม เป็นประเภทข่าวท่ีมีการน าใช้ในการพาดหัวข่าวรองลงมา 
ส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์เรียกความสน มากท่ีสุด และ
รองลองมาเป็นข่าวประเภทอาชญากรรม ตามล าดบั  

 ส่วนข่าวประเภท ข่าวเศรษฐกิจ และกีฬา พบว่าข่าวประเภทน้ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐน ามาใชน้อ้ย และติดล าดบัข่าวยอดนิยมนอ้ยมาก แต่ในส่วนท่ีน ามาใชจ้ะมีการใชรู้ปการพาด
หวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข ยกตวัอยา่งเช่น การพาดหวัข่าววา่ทฤษฎีพ่อ+ต าราอิสราเอลสวนผกั1ไร่ได้
6 แสน เป็นตน้   

 ส่วนประเภทข่าวกีฬา จะพบวา่มีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชม
ภาพ) (ภาพชุด) ตวัอย่างการพาดหัวข่าว เช่น ตะลึงทั้งโลก! โกลโบลิเวีย ซัดไกลจากประตูตวัเอง 
บอลทะยานฟ้าตุงตาข่าย (คลิป) และรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์หรือ
เรียกความสนใจ ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวตะลึงทั้งโลก! โกลโบลิเวยี ซดัไกลจากประตูตวัเอง 
บอลทะยานฟ้าตุงตาข่าย (คลิป) ขณะท่ีรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก และ
รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ และรูปแบบการพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ ก็
ถูกน ามาใช้ในการพาดหัวข่าวประเภทกีฬา ยกตวัอย่างเช่นตะลึงทั้งโลก! โกลโบลิเวีย ซดัไกลจาก
ประตูตวัเอง บอลทะยานฟ้าตุงตาข่าย (คลิป) จากผลวิจยัทั้งหมดผูว้ิจยัจะน ามาสรุปไดต้ามตาราง
ตารางท่ี 4.3 ตารางสรุปจ านวนประเภทการพาดหัวข่าวและตวัอย่างการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ตามรายละเอียดตารางดา้นล่างดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.3  ตารางสรุปจ านวนประเภทการพาดหวัข่าวและตวัอยา่งการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 
รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

1.การพาดหวัข่าว
ท่ีใชค้  าสแลง 

0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

2.การพาดหวัข่าว
แบบอา้งอิงค าพูด 

0 - 0 - 6 ตวัอยา่งเช่น 
‘หา้มนัง่ทา้ย
กระบะ’
ปชช.ส่วน
ใหญ่ไม่เห็น
ดว้ยตร.แจง
แคบ็ก็หา้ม

นัง่ 

0 - - - 0 - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

3.การพาดหวัข่าว
เรียกช่ือคนดงั/
เรียกช่ือจริง-เล่น/
สมญานาม
แหล่งข่าว 

0 - 0 - 0 - 3 ยกตวัอยา่ง 
แฉพี่นอ้งคู่
โหด“น็อต-
หมูยอง”
มอมเหลา้
หนุ่มหล่อ
พามาหอ้ง
พี่จบันอ้ง
แทง 

0 - 27 ยกตวัอยา่ง 
5.เจอแลว้!
เผยโฉมเมีย
ไชยาท่ีแท้
ผูจ้ดัการ
ส่วนตวัอยู่
กินกนัมา
26ปี 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

4.การพาดหวัข่าว
แบบใชอ้กัษรยอ่ 
ค ายอ่ของช่ือ
เฉพาะยศ
ต าแหน่ง 

0 - 0 - 10 ยกตวัอยา่ง 
ตร.ยอม
ถอย!

อนุโลมให้
นัง่กระบะ
ทา้ย-แคบ็
โดยสารให้
จนท.ท า

ความเขา้ใจ 

0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

5.การพาดหวั
แบบเรียกอาชีพ
ต่างๆ 

0 - 0 - 15 ยกตวัอยา่ง 
จ าเป็นตอ้ง
เฮด็!พอ่จบั
ลูกใส่กล่อง
นัง่กระบะ
แคบ็เห็น
ต ารวจให้
กม้หวั (ชม
คลิป) 

5 ยกตวัอยา่ง
‘บอย ถกล
เกียรติ’เจอ
จะจะ!
แทก็ซ่ีเดือด
สั่งยกมือ
ไหวขู้่เอา
เงิน1 พนั 
เหตุโดน
ทุบรถ 

1 ยกตวัอยา่ง 
ตะลึงทั้ง
โลก!โกล
โบลิเวยีซดั
ไกลจาก
ประตู
ตวัเองบอล
ทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย
(คลิป) 

2 ยกตวัอยา่ง 
เปิดใจ‘เมีย
เก่า’แฟน
ดาราตลก
ช่ือดงัอา้ง
ทิ้งลูก-เมีย
บล็อกเฟ
ซบุก๊เจียด
เงินให้3พนั 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

6.การพาดหวัข่าว
แบบเรียกช่ือ
หน่วยงาน 

0 - 0 - 1 ยกตวัอยา่ง 
ผูก้ารทาง
หลวงขอ
โทษผูอ้อก
ใบสั่ง1,123
กม./ชัว่โมง

ย  ้าไม่
อนุโลมขบั
เกิน90 

0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

7.การพาดหวัข่าว
ใชท้บัศพัท์
ภาษาต่างประเทศ 

0 - 0 - 10 ยกตวัอยา่ง 
ปวดหวั

ขนาด! ตร.
ตรวจเขม้ 
วนัแรกหา้ม

นัง่ใน 
“แคบ็” โซ
เฟอร์ถึงขั้น
กุมขมบั 
(คลิป) 

6 ยกตวัอยา่ง 
ยิง่กวา่ชัว่ 
ฆ่าเพื่อนทิ้ง 
ข่มขืนเมีย ! 
จบัขงัใน
หอ้ง ย  ่ายี
มาราธอน 
3 วนั 

2 ยกตวัอยา่ง 
ตะลึงทั้ง
โลก!โกล
โบลิเวยีซดั
ไกลจาก
ประตู

ตวัเองบอล
ทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย
(คลิป) 

 

0 - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

8.การพาดหวัข่าว
ท่ีใชค้  ารุนแรง 

0 - 0 - 2 ยกตวัอยา่ง 
ฟัง2ดา้น!
ร้านแจงด
ราม่าลูกคา้
โวยบิลเป็น
หม่ืนปลาจา
ระเมด็ตวัละ
พนัแปด 

6 ยกตวัอยา่ง 
แฉพี่นอ้งคู่
โหด“น็อต-
หมูยอง”
มอมเหลา้
หนุ่มหล่อ
พามาหอ้ง
พี่จบันอ้ง
แทง 

0 - 1 ยกตวัอยา่ง 
กาละแมร์
ขอโทษ
แลว้!
ดราม่า#
พิธีกรแย่
แห่งปี2017
เหยยีด
ศิลปิน
เกาหลี(ชม
คลิป) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

9.การพาดหวัข่าว
แบบสรุปความ
ใหข้อ้มูล 

0 - 0 - 3 ยกตวัอยา่ง 
ปวดหวั
ขนาด!ตร.
ตรวจเขม้วนั
แรกหา้มนัง่
ใน“แคบ็”
โซเฟอร์ถึง
ขั้นกุมขมบั
(คลิป) 

8 ยกตวัอยา่ง 
ระทึก!รถ
พว่งลูกปืน
แตกลอ้ซา้ย
หลุด2หนุ่ม
หวดิโดน
ลูกหลงท่ี
แคราย
(คลิป) 

0 - 1 เปิดตวั
‘ชนิษฐา’
เมียเก่า‘บู
บู’้เลิกกนั
ตั้งแต่ลูก3
เดือน
(คลิป) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

10.การพาดหวั
ข่าวแบบ
คลุมเครือเพื่อให้
อยากเขา้อ่าน
อยากรู้ 

0 - 0 - 0 - 3 ตวัอยา่ง 
หนูเป็น

ใคร!ถา้เป็น
คนแสดง
ตวัตนดว้ย
คนถ่าย
ก าลงัช็อก
หนกั(คลิป) 

0 - 7 ตวัอยา่ง  
‘ตุก๊ก้ี’

ภรรยาคน
ปัจจุบนัพูด
แลว้คิด

อยา่งไร‘บู
บู’้ซุกลูก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

11.การพาดหวั
ข่าวแบบใชค้  าเร้า
อารมณ์
ความรู้สึก 

0 - 0 - 11 ตวัอยา่ง คอ
หวยคราง
ฮือ หญิง
ทอ้งแก่
คลอดลูก
บนรถ อายุ
กบัทะเบียน
ไปฟ้องกนั
โดยบงัเอิญ 

13 ตวัอยา่ง 
ระทึก!รถ
พว่งลูกปืน
แตกลอ้ซา้ย
หลุด2หนุ่ม
หวดิโดน
ลูกหลงท่ี
แคราย
(คลิป) 

1 ตวัอยา่ง 
ตะลึงทั้ง
โลก!โกล
โบลิเวยีซดั
ไกลจาก
ประตู

ตวัเองบอล
ทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย
(คลิป) 

8 ตวัอยา่ง 3.
ไม่ลืม
รากเหงา้
แอน ทอง
ประสม
ตามจนเจอ
เปิดตวัผูมี้
พระคุณท่ี
เล้ียงมา 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

12.การพาดหวั
ข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเพื่อ
เร้าอารมณ์หรือ
เรียกค าสนใจ 

0 - 0 - 13 ตวัอยา่ง 
จ าเป็นตอ้ง
เฮด็!พอ่จบั
ลูกใส่กล่อง
นัง่กระบะ
แคบ็เห็น
ต ารวจให้
กม้หวั (ชม
คลิป) 

18 ตวัอยา่ง 
แฉพี่นอ้งคู่
โหด“น็อต-
หมูยอง”
มอมเหลา้
หนุ่มหล่อ
พามาหอ้ง
พี่จบันอ้ง
แทง 

1 ตวัอยา่ง 
ตะลึงทั้ง
โลก!โกล
โบลิเวยีซดั
ไกลจาก
ประตู

ตวัเองบอล
ทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย
(คลิป) 

18 ตวัอยา่ง 
เจอแลว้!
เผยโฉมเมีย
ไชยาท่ีแท้
ผูจ้ดัการ
ส่วนตวัอยู่
กินกนัมา
26ปี 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

13.การพาดหวั
ข่าวโดยระบุ(ชม
คลิป) (ชมภาพ) 
(ภาพชุด) 

0 - 0 - 10 ตวัอยา่ง 
ปวดหวั
ขนาด!ตร.
ตรวจเขม้วนั
แรกหา้มนัง่
ใน“แคบ็”
โซเฟอร์ถึง
ขั้นกุมขมบั
(คลิป) 

10 ตวัอยา่ง 
ระทึก!รถ
พว่งลูกปืน
แตกลอ้ซา้ย
หลุด2หนุ่ม
หวดิโดน
ลูกหลงท่ี
แคราย
(คลิป) 

1 ตวัอยา่ง 
ตะลึงทั้ง
โลก!โกล
โบลิเวยีซดั
ไกลจาก
ประตู

ตวัเองบอล
ทะยานฟ้า
ตุงตาข่าย
(คลิป) 

8 ตวัอยา่ง กา
ละแมร์ขอ
โทษแลว้!
ดราม่า#
พิธีกรแย่
แห่งปี2017
เหยยีด
ศิลปิน

เกาหลี(ชม
คลิป) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

14.การพาดหวั
ข่าวโดยระบุค า
เรียกเพศ 

0 - 0 - 6 ตวัอยา่ง คอ
หวยคราง
ฮือ หญิง
ทอ้งแก่
คลอดลูก
บนรถอายุ
กบัทะเบียน
ไปฟ้องกนั
โดยบงัเอิญ 

13 ตวัอยา่ง 
แฉพี่นอ้งคู่
โหด“น็อต-
หมูยอง”
มอมเหลา้
หนุ่มหล่อ
พามาหอ้ง
พี่จบันอ้ง
แทง 

0 - 21 ตวัอยา่ง 
เจอแลว้!

เผยโฉมเมีย
ไชยาท่ีแท้
ผูจ้ดัการ
ส่วนตวัอยู่
กินกนัมา

26ปี 

15.การพาดหวั
ข่าวแบบใช้
สุภาษิต/วลี/
ส านวน 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

16.การพาดหวั
ข่าวเนน้ความ
ขดัแยง้ 

0 - 0 - 6 ตวัอยา่ง คอ
หวยคราง
ฮือ หญิง
ทอ้งแก่
คลอดลูก
บนรถอายุ
กบัทะเบียน
ไปฟ้องกนั
โดยบงัเอิญ 

6 ตวัอยา่ง 
‘บอย ถกล
เกียรติ’ เจอ
จะจะ! 

แทก็ซ่ีเดือด
สั่งยกมือ
ไหว ้ขู่เอา
เงิน 1พนั
บาท เหตุ
โดนทุบรถ 

0 - 5 ตวัอยา่ง 
ตุก๊ก้ีช็อก!
โผล่อา้งป็
นลูก-เมียบู
บูแ้ฉเบ้ียว
ค่าเล้ียงดู 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

รูปแบบการพาด
หัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาด

หัว 
สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว กฬีา พาดหัว บันเทงิ พาดหัว 

17.การพาดหวั
ข่าวแบบอา้งอิง
ตวัเลข 

3 ตวัอยา่ง 
ทฤษฎี

พอ่+ต ารา
อิสราเอล
สวนผกั1
ไร่ได6้
แสน 

0 - 3 ตวัอยา่ง ผู ้
การทาง
หลวงขอ
โทษผูอ้อก
ใบสั่ง1,123
กม./ชัว่โมง

ย  ้าไม่
อนุโลมขบั
เกิน90 

7 ตวัอยา่ง 
ระทึก!รถ
พว่งลูกปืน
แตกลอ้ซา้ย
หลุด2หนุ่ม
หวดิโดน
ลูกหลงท่ี
แคราย
(คลิป) 

0 - 13 ตวัอยา่ง 
เปิดใจ‘เมีย
เก่า’แฟน
ดาราตลก
ช่ือดงัอา้ง
ทิ้งลูก-เมีย
บล็อกเฟ
ซบุก๊เจียด
เงินให้3พนั 

18.การพาดหวั
ข่าวแบบหวัข่าว
ไม่ตรงกบัเน้ือหา
ข่าว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
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4.1.2 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ประชาชาติธุรกจิ (เวบ็ไซต์ นสพ.ธุรกจิ) 
4.1.2.1 รายละเอยีดรูปแบบการพาดหัวข่าวทีด่ึงดูดใจ 
ต่อมาเป็นการสรุปผลวิจยัของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจท่ีสามารถสรุปผล

วจิยัไดด้งัน้ี รูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติใชม้ากล าดบั1 คือการพาดหวั
ข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์ความรู้สึก ผลวิจยัท่ีพบส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองหมายค าพูด มาก
ท่ีสุด ซ่ึงจะใส่ในช่ือบุคคล หรือช่ือบริษทัท่ีเป็นข่าว  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า “ดีเฮาส์” 
แลนด์ลอร์ดสารคามผุดโครงการมิกซ์ยูสพนัลา้นรับเมืองการศึกษาโต-เขา้ตลาดหุ้นปี’62 จะเห็นได้
วา่มีการน าเคร่ืองหมายค าพูดมาใส่ในช่ือบริษทั อีกกรณีหน่ึงจะใส่ช่ือบุคคล ยกตวัอยา่งเช่นการพาด
หวัข่าวของวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ “ชยัเกษม” ชง “นิรโทษกรรม” ขอโอกาสให ้
“ทกัษิณ” ปรองดอง  

รองลงมาเป็นการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์ส่วนใหญ่จะใส่ไวด้า้นหนา้ของประโยคแรกท่ี
พาดหัวข่าว ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าววนัท่ี 22 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า เมนูกุ้งสด
มาก!สายกินมองตาประกายส่วนสายโลกสวยอาจรู้สึกโหดไป (ชมคลิป)  

ล าดบัดบั2 คือการพาดหวัข่าวแบบทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ ผลวิจยัท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
การใชภ้าษาต่างประเทศทบัศพัทไ์ปในหวัข่าว ยกตวัอยา่งการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 2 เมษายน 2560 
มีการพาดหัวข่าวว่า ปิดฉาก“องักฤษ”ฮบัการเงินโลกแบงก์แห่ยา้ยฐาน “แฟรงก์เฟิร์ต-ดบัลิน” จะ
เห็นไดว้า่มีการทบัศพัทค์  าวา่ ฮบั หากแปลเป็นภาษาไทยคือศูนยก์ลาง  

ล าดบั3 คือรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรยอ่/ค ายอ่/ ของเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง ผล
วิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นการย่อค าให้สั้ นลง แต่ก็จะเป็นการย่อท่ีคนทั่วไปจะเข้าใจความหมาย 
เน่ืองจากพื้นท่ีในการพาดหวัข่าวมีไม่มาก  

ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าววนัท่ี 12 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ ใช้วุฒิปลอม
มา 14 ปี!เรียกคืนเคร่ืองราชฯอดีตอธิการม.อุบลฯใชป้ริญญาเอกปลอม จะเห็นไดว้า่มีการยอ่ค าถึง 2 
จุด คือเคร่ืองราชฯ และ ม.อุบลฯ ซ่ึงเป็นการยอ่ค าใหส้ั้นลงท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจความหมาย  

ล าดบั4 คือการพาดหวัแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ส่วนใหญ่จะเป็นการใชค้  า ภาษา 
ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวให้เร้าอารมณ์ว่าเหตุการณ์ท่ีจะน าเสนอเป็นอย่างไร ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัว
ข่าวของวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ โซเชียลระอุ!หนุ่มโวยดูคอนเสิร์ตวงดนตรีระดบั
โลกแสนกร่อยเหตุจดัการแยข่ายตัว๋เกินท่ีนัง่ จะเห็นไดว้า่ค  าวา่โซเชียลระอุ เป็นการบอกถึงอารมณ์
ความร้อนแรงของเหตุการณ์  
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ส่วนอีกกรณีเป็นการอุปมาให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกคลอ้ยตาม ยกตวัอยา่งเช่นการพาด
หัวข่าวของวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ลูกลิงหรือเปล่า?! เด็กอิหร่านวยั 3 ขวบสุด
แข็งแรงปืนเสาไดแ้บบไม่ใชอุ้ปกรณ์ช่วย (คลิป) จะเห็นไดว้า่ค  าวา่ลูกลิงหรือเปล่า เปรียบเทียบได้
ซนเหมือนลิง  

ล าดบั5 คือการพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข ส่วนใหญ่เป็นการบอกตวัเลขในปริมาณท่ี
มาก ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 14 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ มะม่วงแปดร้ิว
ชิงตลาดเอเชียปลูก 3 หม่ืนไร่ รายไดพุ้ง่ 966 ลา้นบาท 

 อีกกรณีจะเป็นการพาดหัวข่าวท่ีใช้ภาษาเขียนเป็นจ านวนตวัเลข ยกตวัอย่าง เช่น การ
พาดหวัข่าวของวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ในท่ีสุด! 2 เจา้สัว “ธนิน-เจริญ” กระโดด
เขา้กุมอสังหาแสนลา้นเตม็ตวั-เตม็พอร์ต 

ล าดบั6 การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น สมญานามแหล่งข่าว ผล
วิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการเรียกช่ือคนดัง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี รู้จักในสังคม หรือหากเป็นข่าว
ต่างประเทศจะเป็นบุคคลท่ีรู้จกัในระดบัโลก 

 ยกตัวอย่าง เช่น การพาดหัวข่าวของวนัท่ี  16 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า 
“ทรัมป์” ไม่ (กลา้) ชน “สี จ้ินผิง” ท าแผน 100 วนัสร้างสมดุลการคา้ หรือการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 
6 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ตลาดมนัเส้นสะดุด!ชาวไร่ร่อนหนงัสือถึง ‘สมคิด’ มนัราคา
ร่วงจีนชะลอซ้ือไม่ส่งเรือมารับสินคา้   

ล าดับ7 คือการพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ผลวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นการ
เรียกช่ือบริษทั หรือช่ือหน่วยงานของภาครัฐ ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 2 เมษายน 
2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ช.การช่างเร่งระบบระบายสายสีน ้าเงิน “ซีเมนส์-ญ่ีปุ่น” ฝุ่ นตลบขายโบก้ี  

อีกกรณีเป็นช่ือหน่วยงานภาครัฐ ยกตวัอยา่งการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 10 เมษายน 2560 
มีพาดหวัข่าววา่พาณิชยจ์บัมือดีเอสไอลงพื้นท่ีปราบ “ลง้เถ่ือน” แยง่ตลาดทุเรียนไทย 

ล าดบั8 รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเน้นความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นการพาดหวัข่าวท่ีเนน้มอง
ท่ีคู่ขดัแยง้ว่าใครผิดใครถูก หรือเป็นการพาดหัวข่าวท่ีชูประเด็นความขดัแยง้ให้เห็นเป็นจุดเด่น 
ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 12 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ “ฟาร์มเฮาส์” โร่ขอ
โทษ “สมาคมนกัเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลยั” ช้ีเป็นบทเรียนคร้ังส าคญั จะเห็นไดว้า่มีการพาดหวัข่าว
ชูประเด็นความขดัแยง้เป็นหลกั  

ล าดบั9 คือการพาดหวัข่าวสรุปความใหข้อ้มูล ซ่ึงเป็นการพาดหวัข่าวท่ีมีความชดัเจนใน
หวัข่าว เป็นรูปแบบประโยคอยา่งง่าย ครบองคป์ระกอบ 5W1H ยกตวัอยา่งการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 



78 

 
 

78 

16 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า ญ่ีปุ่นคนโสดลน้เมือง! เหตุท างานหนกัไม่มีแมค้  าว่า “แฟน” 
ส่งผลภาวะเจริญพนัธ์ุต ่าลงประชากรลดฮวบ  

ล าดับ10 คือการพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพ ยกตัวอย่างการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 8 
เมษายน 2560 ท่ีมีการพาดหวัข่าววา่ แยง่ซ้ือตวัหมอ-พยาบาลการันตีรายได2้แสนแถมเงินตกเขียว 

ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีมีการใช้น้อย ได้แก่ การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้
ผูอ่้านอยากรู้ ซ่ึงเป็นการพาดหวัข่าวท่ีไม่ระบุ 5W1H เนน้การใช้วลีมากกว่าประโยค บางคร้ังมีการ
ใชต้วัยอ่ ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัในสังคม  

ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าว ของวนัท่ี2 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า “มนัจบ
แลว้ครับ” บริษทัน ้ามนัแห่งชาติหรือการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 12 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่
อิงอยูก่บักระแสโคช้ดีๆคนไหนจะอยากร่วมงาน?  

นอกจากน้ีย ังพบว่าการพาดหัวข่าวโดยระบุชมคลิป ภาพ ภาพชุด ในเว็บไซต์
หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจมีการใชน้้อย ลกัษณะการน ามาใชก้็จะเป็นการระบุขา้งหลงัประโยค
หรือหวัข่าวช่วงทา้ยวา่มีคลิป หรือชมคลิป ส่วนการชมภาพและชมภาพชุดยงัไม่พบในงานวิจยัคร้ัง
น้ี ยกตวัอย่างเช่นการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 22 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ ดูท่าอาจจะอร่อย!
เมนู “ไข่อบแตงโม” สูตรอินเดีย(ชมคลิป) 

รูปแบบต่อมาท่ีการใชน้อ้ย คือการพาดหวัแบบอา้งอิงค าพูด ซ่ึงการพาดหวัลกัษณะน้ีจะ
เป็นการอา้งอิงค าพูดบุคคลท่ีอยูใ่นข่าวบางช่วงบางตอนมาไวบ้นหวัข่าวยกตวัอยา่ง เช่น การพาดหวั
ข่าวของวนัท่ี 6 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า “อาคม” ย  ้าชัดรถกระบะแค็บจดทะเบียนใช้
ประโยชน์ถูกตอ้งทั้งขนของ-นัง่-นอนพกั  

รูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีมีการใช้น้อยอีกรูปแบบหน่ึงคือการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ 
ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ 5.โซเชียลระอุ! หนุ่ม
โวยดูคอนเสิร์ตวงดนตรีระดบัโลกแสนกร่อยเหตุจดัการแยข่ายตัว๋เกินท่ีนัง่ จะเห็นไดว้่าค  าว่าหนุ่ม
โวย บอกถึงวา่เหตุการณ์น้ีเก่ียวขอ้งกบัเพศชาย  

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการใชน้้อยคือการพาดหัวข่าวแบบใช้ค  ารุนแรง ซ่ึงเป็นการพาดหัว
ข่าวท่ีจะใชค้  าไม่สุภาพ หรือเป็นการใชค้  า หรือภาษาท่ีซ ้ าเติมผูเ้สียหายท่ีตกเป็นข่าว หรือเป็นการวลี 
ประโยค ท่ีช้ีชดัถึงการกระท าท่ีรุนแรง ยกตวัอยา่งการพาดหวัข่าววนัท่ี 18 เมษายน 2560 มีการพาด
หัวข่าวว่า “เด็กอนุบาล-ป่วยทางจิต”นายทหารโสมแดงแอบเมาธ์ลบัหลงั “คิมจองอึน” โทษขั้น
ประหารฐานให้ร้ายผูน้ า จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค  าว่าโทษขั้นประหารฐานให้ร้ายผูน้ า เป็นการใช้
ประโยคท่ีรุนแรงซ ้ าเติมผูเ้สียหาย  
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ส่วนการพาดหัวข่าวแบบใช้ค  าสแลงมีพบว่ามีการใช้เพียง 1 คร้ัง เป็นการพาดหัวข่าว
ของวนัท่ี 18 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า เศรษฐีจีนจดัให้! ไฟต์หยุดโลก ‘บวัขาว’ ปะทะ 
‘ยอดแสนไกล’ ชิงมหาศาล 30 ล้าน จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค  าสแลงค าว่าจดัให้ซ่ึงเป็นภาษาท่ีกลุ่ม
วยัรุ่นใชก้นัมากอยูพ่กัหน่ึง 

อย่างไรก็ตามงานวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวในเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ ไทยยงัพบ
อีกวา่รูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ท่ีไม่ใชเ้ลยมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การพาดหัวข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส านวน และการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเน้ือหา
(Misleading) 

โดยผลการศึกษาของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ผลวิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น
ตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.4  ตารางสรุปจ านวนของการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
 

18 รูปแบบการพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์ นสพ.ประชาชาติธุรกจิ ร้อยละ 

แบบดั้งเดิม   
1.การพาดหวัข่าวท่ีค าสแลง 1 0.37 
2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 6 2.21 
3.การพาดหัวเรียกช่ือคนดัง/เรียกช่ือจริง -เล่น/
สมญานามแหล่งข่าว 

4 1.47 

4.การพาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ ค าย่อ ช่ือ
เฉพาะต าแหน่ง 

31 11.4 

5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ 11 4.04 
6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน 19 6.99 
7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ 34 12.5 
8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 2 0.74 
9.การพาดหวัข่าวแบบสรุปความใหข้อ้มูล 13 4.78 

แบบคลกิเบต   
10.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพื่อใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 8 2.94 
11 .ก ารพ าดหั วข่ าวแบบ ใช้ ค  า เร้ าอ ารม ณ์
ความรู้สึก 

29 10.66 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
18 รูปแบบการพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์ นสพ.ประชาชาติธุรกจิ ร้อยละ 

แบบคลกิเบต   
12.การพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเพื่อเร้า
อารมณ์หรือเรียกความสนใจ 

60 22.06 

13.การพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) 
(ภาพชุด) 

8 2.94 

14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียกเพศ 3 1.10 
15.การพาดข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส านวน 0 0 
16.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ 15 5.51 
17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 28 10.20 
18.การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา 0 0 
 
 4.1.2.2 รูปแบบการพาดหัวข่าวจ าแนกตามประเภทข่าวของเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ประชาชาติ
ธุรกจิ 
          ผูว้จิยัไดท้  าการจ าแนกรูปแบบการพาดหวัข่าวจ าแนกตามประเภทข่าวท่ีพบในการศึกษา 
เพื่อท่ีจะทราบถึงวา่ในแต่ละรูปแบบการพาดหัวข่าว ส่วนใหญ่เป็นข่าวประเภทใดบา้ง และไดรู้้ว่า
แต่ละประเภทข่าวใชรู้ปแบบการพาดหัวข่าวรูปแบบใดมากท่ีสุด สามารถสรุปไดด้งัน้ีรูปแบบการ
พาดหัวข่าวท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจใชม้าก คือประเภทข่าวเศรษฐกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ ยกตวัอย่าง
เช่น"ช.การช่าง"ทา้ชิงเคก้ทุกโปรเจก็ต ์เดง้รับปีทองรัฐเทกระจาดประมูลงาน9แสนลา้น 
        รองลองมา คือรูปแบบการพาดหัวข่าวใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็น
การทบัศพัท์เทคนิคภาษาองักฤษ มีภาษาจีนบา้งเล็กน้อย  ยกตวัอย่างเช่น ช.การช่างเร่งระบบสายสี
น ้ าเงิน "ซีเมนส์-ญ่ีปุ่น" ฝุ่ นตลบขายโบก้ี ,ส่วนท่ีเหลือประเภทข่าวเศรษฐกิจจะใชรู้ปแบบการพาด
หัวข่าวต่างๆตามล าดับ ดังต่อไปน้ี รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงค าพูด  การพาดหัวข่าว
เรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น , การพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรย่อ ค าย่อของช่ือเฉพาะต าแหน่ง , 
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพ , การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน  ,การพาดหัวข่าว
แบบใช้ค  ารุนแรง , การพาดหัวข่าวแบบสรุปความ ,การพาดหัวข่าวแบบคลุมเครือเพื่อให้อยากเขา้
อ่านอยากรู้  ,การพาดหัวข่าวแบบใช้ค  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก  ,การพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมาย
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เพื่อเร้าอารมณ์เรียกความสนใจ ,การพาดหวัข่าวระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ชมภาพ) , การพาดหวัข่าว
โดยระบุเรียกเพศ ,การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ , การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 
        ล าดบัต่อมาคือประเภทข่าวสังคม มีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าว ดงัต่อไปน้ี รูปแบบ
การพาดหัวข่าวแบบอา้งอิงค าพูด ,การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว  , การพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรย่อ ค าย่อของช่ือเฉพาะต าแหน่ง , การพาดหัวข่าวแบบ
เรียกอาชีพ ,การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ,การพาดหวัข่าวใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ ,
การพาดหวัข่าวแบบใชค้  ารุนแรง ,การพาดหวัข่าวแบบสรุปความให้ขอ้มูล , การพาดหวัข่าวแบบใช้
ค  าเร้าอารมณ์ความรู้สึก  ,การพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์เรียกความสนใจ ,การ
พาดหัวข่าวระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ชมภาพ) ,การพาดหัวข่าวโดยระบุเรียกเพศ ,การพาดหัวข่าว
เนน้ความขดัแยง้ ,การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 
         ต่อมาเป็นปะเภทข่าวอาชญากรรม มีการรูปแบบการพาดหัวข่าวการพาดหัวข่าวแบบ
อา้งอิงค าพูด ,การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว  , การพาด
หวัข่าวแบบใชอ้กัษรย่อ ค ายอ่ของช่ือเฉพาะต าแหน่ง ,การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ ,การพาดหัว
ข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ,การพาดหัวข่าวใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ ,การพาดหัวข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์เรียกความสนใจ ,การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ ,การพาดหวัข่าวแบบ
อา้งอิงตวัเลข ส าหรับประเภทข่าวการเมือง และข่าวในพระราชส านกั มีนอ้ย ผลการศึกษาทั้งหมดน้ี
จะสรุปตามตารางตารางท่ี 4.5  
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ตารางที ่4.5  ตารางสรุปจ านวนประเภทการพาดหวัข่าวและตวัอยา่งการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

1.การพาดหวั
ข่าวท่ีใชค้  า
สแลง 

0 - 1 ตวัอยา่ง เศรษฐี
จีนจดัให!้ไฟต์
หยดุโลก‘บวัขาว’
ปะทะ‘ยอดแสน
ไกล’ชิงมหาศาล
30ลา้น 

0 - 0 - 0 - 0 - 

2.การพาดหวั
ข่าวแบบ
อา้งอิงค าพดู 

2 ตวัอยา่ง พาณิชย์
เผยเศรษฐกิจ
อีสานกระเต้ือง
ข้ึนส่งสญัญาณ
เศรษฐกิจไทย

ฟ้ืน 

3 ตวัอยา่ง ไร้
มนุษยธรรม-ล ้า
เสน้เกินไปแลว้!
“ฮามิด คาร์ไซ”
โวยเหตุสหรัฐท้ิง
ระเบิดตวัแม่

“MOAB”ในอฟั
กาฯ 

1 ตวัอยา่ง 
“อาคม”ย  ้าชดั
รถกระบะแค็
บจดทะเบียน
ใชป้ระโยชน์
ถูกตอ้งทั้งขน
ของ-นัง่-นอน

พกั 

1 ตวัอยา่ง “เฮ
เลน”นกัแสดง
หญิงปัดร่วม
ฉอ้โกงแฉ

นายทุนฮ่องกง
ตวัการชกัใย
“ซินแสโชกนุ” 

0 - 0 - 
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83 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

3.การพาดหวั
ข่าวเรียกช่ือ
คนดงั/
เรียกช่ือจริง-
เล่น/สมญา
นาม
แหล่งข่าว 

6 ตวัอยา่ง ตลาด
มนัเสน้สะดุด!
ชาวไร่ร่อน
หนงัสือถึง

‘สมคิด’มนัราคา
ร่วงจีนชะลอซ้ือ
ไม่ส่งเรือมารับ

สินคา้ 

6 ตวัอยา่ง เกมแห่ง
ศกัด์ิศรียงัไม่จบ!
“ปูติน”อวดพฒันา
“โคตรพอ่แห่ง
ระเบิด”ส าเร็จ

เช่นกนั 

3 ตวัอยา่ง 
“อาคม”ย  ้าชดัรถ
กระบะแคบ็จด
ทะเบียนใช้
ประโยชน์

ถูกตอ้งทั้งขน
ของ-นัง่-นอน

พกั 

1 ตวัอยา่ง “เฮเลน” 
นกัแสดง

หญิงปัดร่วม
ฉอ้โกงแฉ
นายทุน
ฮ่องกง

ตวัการชกัใย 
“ซินแสโชกนุ” 

2 ตวัอยา่ง “ชยั
เกษม”ชงนิร
โทษกรรม”
ขอโอกาส

ให ้
“ทกัษิณ”
ปรองดอง 

0 - 

4.การพาดหวั
ข่าวแบบใช้
อกัษรยอ่ ค า
ยอ่ของช่ือ
เฉพาะยศ
ต าแหน่ง 

14 ตวัอยา่ง 7ทุน
ยกัษเ์ชียงใหม่
คึกคกัเขา้ตลาด
หุน้“B2-น่ิมซ่ี
เส็ง-ซนัสวที”

หวัหอก 

11 ตวัอยา่ง ไร้
มนุษยธรรม-ล ้า
เสน้เกินไปแลว้!
“ฮามิด คาร์ไซ”
โวยเหตุสหรัฐท้ิง
ระเบิดตวัแม่

“MOAB”ในอฟั
กาฯ 

3 ตวัอยา่ง 
ตรวจสอบสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
งวด1เม.ย.2560 

1 ตวัอยา่ง ใช้
วฒิุปลอมมา
14ปี!เรียกคืน
เคร่ืองราชฯ
อดีตอธิการม.
อุบลฯใช้
ปริญญาเอก
ปลอม 

1 ตวัอยา่ง อพั
เดด

“ทกัษิณ”
ร ่ ารวย5

หม่ืนลา้นสู้
ศึกคดีภาษี
ขายหุน้ชินฯ
1.7หม่ืนลา้น 

0 - 
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84 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

5.การพาดหวั
ข่าวแบบเรียก
อาชีพต่างๆ 

3 ตวัอยา่ง ตลาดมนั
เสน้สะดุด!ชาวไร่
ร่อนหนงัสือถึง

‘สมคิด’มนัราคาร่วง
จีนชะลอซ้ือไม่ส่ง
เรือมารับสินคา้ 

2 ตวัอยา่ง เสริมก าลงั
ทหาร!จีนแสดง

แสนยานุภาพเปิดตวั
เรือบรรทุกอากาศ

ยานล าใหม่ 

4 ตวัอยา่ง แยง่
ซ้ือตวัหมอ-
พยาบาลกา
รันตีรายได2้
แสนแถมเงิน
ตกเขียว 

2 ตวัอยา่ง “เฮ
เลน”นกัแสดง
หญิงปัดร่วม
ฉอ้โกงแฉ

นายทุนฮ่องกง
ตวัการชกัใย
“ซินแสโชกนุ” 

0 - 0 - 

6.การพาดหวั
ข่าวแบบ
เรียกช่ือ
หน่วยงาน 

12 ตวัอยา่ง “ช.การ
ช่าง”ทา้ชิงเคก้ทุก
โปรเจ็กตเ์ดง้รับปี
ทองรัฐเทกระจาด
ประมูลงาน9แสน

ลา้น 

5 ตวัอยา่ง กองทพั
สหรัฐท้ิงระเบิดยกัษ์

“MOAB”ถล่ม
อฟักานิสถานหวงั
ท าลายไอเอส 

2 ตวัอยา่ง 
“ฟาร์มเฮาส์”
โร่ขอโทษ
“สมาคม

นกัเรียนเก่า
วชิราวธุ

วทิยาลยั”ช้ี
เป็นบทเรียน
คร้ังส าคญั 

1 ตวัอยา่ง ใชว้ฒิุ
ปลอมมา14ปี!
เรียกคืนเคร่ือง
ราชฯอดีต

อธิการม.อุบลฯ
ใชป้ริญญาเอก

ปลอม 

0 - 0 - 
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85 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

7.การพาดหวั
ข่าวใชท้บัศพัท์
ภาษาต่างประเ
ทศ 

15 ตวัอยา่ง ช.
การช่างเร่ง
ระบบระบาย
สายสีน ้ าเงิน
“ซีเมนส์-
ญ่ีปุ่น”ฝุ่ น
ตลบขาย
โบก้ี 

10 ตวัอยา่ง กองทพั
สหรัฐท้ิงระเบิดยกัษ์

“MOAB”ถล่ม
อฟักานิสถานหวงั
ท าลายไอเอส 

5 ตวัอยา่ง 
เปลือยความ
เปร้ียว-
แสบ-ซ่า 

กวา่จะเป็น...
มาดามแป้ง 

1 ตวัอยา่ง “เฮเลน”
นกัแสดงหญิงปัด
ร่วมฉอ้โกงแฉ
นายทุนฮ่องกง
ตวัการชกัใย
“ซินแสโชกนุ” 

1 ตวัอยา่ง 
โพลเผย
ชาวบา้น
ชอบ
รัฐบาล

“ประยทุธ์”
แก้

คอร์รัปชัน่
เห็นชดัเจน

แต่
เศรษฐกิจ
แยก่ารคา้-
ลงทุน
ชะงกั 

0 - 
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86 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

8.การพาดหวั
ข่าวท่ีใชค้  า
รุนแรง 

0 - 1 ตวัอยา่ง “เด็ก
อนุบาล-ป่วยทาง
จิต”นายทหารโสม
แดงแอบเมาธ์ลบั
หลงั“คิมจองอึน”
โทษขั้นประหาร
ฐานใหร้้ายผูน้ า 

1 ตวัอยา่ง “พดูไม่เขา้หู”
ไม่ยอมลดค่าอาหาร”
ต ารวจชลบุรีสัง่ปิด
ร้านดว้ยวาจา7วนั 
เจา้ของประกาศเซง้

ร้าน 

0 - 0 - 0 - 

9.การพาดหวั
ข่าวแบบสรุป
ความใหข้อ้มูล 

5 ตวัอยา่ง 
มะม่วงแปด
ร้ิวชิงตลาด
เอเชียปลูก3
หม่ืนไร่
รายไดพุ้ง่

966ลา้นบาท 

5 ตวัอยา่ง เช่น ญ่ีปุ่น
คนโสดลน้เมือง!

เหตทุ างานหนกัไม่มี
แมค้  าวา่“แฟน”
ส่งผลภาวะเจริญ

พนัธ์ุต ่าลงประชากร
ลดฮวบ 

2 ตวัอยา่ง “พดูไม่เขา้หู”
ไม่ยอมลดค่าอาหาร”
ต ารวจชลบุรีสัง่ปิด
ร้านดว้ยวาจา7วนั 
เจา้ของประกาศเซง้

ร้าน 

0 - 0 - 0 - 
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87 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเทศ พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

10.การพาดหวั
ข่าวแบบ
คลุมเครือ
เพื่อใหอ้ยาก
เขา้อ่านอยากรู้ 

5 ตวัอยา่ง 
ปตท.
ปรับตวั 

2 ตวัอยา่ง ตรียมรับมือ
“จีน”ในภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้ าโขง 

0 - 0 - 0 - 0 - 

11.การพาดหวั
ข่าวแบบใชค้  า
เร้าอารมณ์
ความรู้สึก 

10 ตวัอยา่ง “ช.
การช่าง”ทา้
ชิงเคก้ทุก

โปรเจ็กตเ์ดง้
รับปีทองรัฐ
เทกระจาด
ประมูลงาน9
แสนลา้น 

13 ตวัอยา่ง เสริมก าลงั
ทหาร!จีนแสดง

แสนยานุภาพเปิดตวั
เรือบรรทุกอากาศ

ยานล าใหม่ 

6 ตวัอยา่ง 
เปลือยความ
เปร้ียว-
แสบ-ซ่า 

กวา่จะเป็น...
มาดามแป้ง 

0 - 1 ตวัอยา่ง 
อพัเดด
“ทกัษิณ”
ร ่ ารวย5

หม่ืนลา้นสู้
ศึกคดีภาษี
ขายหุน้ชิน
ฯ1.7หม่ืน
ลา้น 

0 - 
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88 
ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเท

ศ 
พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

12.การพาดหวั
ข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมาย
เพื่อเร้าอารมณ์
หรือเรียกค า
สนใจ 

17 ตวัอยา่ง “ช.
การช่าง”ทา้
ชิงเคก้ทุก

โปรเจ็กตเ์ดง้
รับปีทองรัฐ
เทกระจาด
ประมูลงาน9
แสนลา้น 

27 ตวัอยา่ง เสริม
ก าลงัทหาร!จีน

แสดง
แสนยานุภาพ
เปิดตวัเรือ

บรรทุกอากาศ
ยานล าใหม่ 

10 ตวัอยา่ง “พดูไม่
เขา้หู”ไม่ยอมลด

ค่าอาหาร”
ต ารวจชลบุรีสัง่
ปิดร้านดว้ยวาจา

7วนั เจา้ของ
ประกาศเซง้ร้าน 

1 ตวัอยา่ง “เฮ
เลน”นกัแสดง
หญิงปัดร่วม
ฉอ้โกงแฉ
นายทุน

ฮ่องกงตวัการ
ชกัใย 

“ซินแสโชกนุ” 

3 ตวัอยา่ง 
“ชยัเกษม”
ชงนิรโทษ
กรรม”ขอ
โอกาสให ้
“ทกัษิณ”
ปรองดอง 

1 ตวัอยา่ง รอ
ครม.ไฟเขียว

บ่ายน้ี25-29ต.ค.
วนัถวายพระ
เพลิงพระบรม
ศพร.9ส่วน26

ต.ค.
วนัหยดุราชการ 

13.การพาดหวั
ข่าวโดยระบุ
(ชมคลิป) (ชม
ภาพ) (ภาพชุด) 

0 - 4 ตวัอยา่ง ลูกลิง
หรือเปล่า?!เด็ก
อิหร่านวยั3ขวบ
สุดแขง็แรงปืน
เสาไดแ้บบไม่
ใชอุ้ปกรณ์ช่วย

(คลิป) 

3 ตวัอยา่ง แชร์
วอ่น!ผูโ้ดยสาร
โวยยกเลิก

เท่ียวบินไม่แจง้
ล่วงหนา้ตั้ง

ขอ้สงัเกตกปัตนั
กลบับา้น(คลิป) 

0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเท

ศ 
พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

14.การพาดหวั
ข่าวโดยระบุค า
เรียกเพศ 

0 - 1 ตวัอยา่ง “เด็ก
อนุบาล-ป่วย
ทางจิต”

นายทหารโสม
แดงแอบเมาธ์
ลบัหลงั“คิมจอง
อึน”โทษขั้น

ประหารฐานให้
ร้ายผูน้ า 

2 ตวัอยา่ง โซเชียล
ระอุ!หนุ่มโวยดู
คอนเสิร์ตวง

ดนตรีระดบัโลก
แสนกร่อยเหตุ
จดัการแยข่ายตัว๋

เกินท่ีนัง่ 

0 - 0 - 0 - 

15.การพาดหวั
ข่าวแบบใช้
สุภาษิต/วลี/
ส านวน 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
พาดหัวข่าว 

ประเภทพาดหัวข่าว 
เศรษฐกจิ พาดหัว ต่างประเท

ศ 
พาดหัว สังคม พาดหัว อาชญากรรม พาดหัว การเมือง พาดหัว ใน

พระราชส านัก 
พาดหัว 

17.การพาดหวั
ข่าวแบบอา้งอิง
ตวัเลข 

12 ตวัอยา่ง “ช.
การช่าง”ทา้
ชิงเคก้ทุก

โปรเจ็กตเ์ดง้
รับปีทองรัฐ
เทกระจาด
ประมูลงาน9
แสนลา้น 

11 ตวัอยา่ง สหรัฐบ้ี
ไทยแจงปมขาด
ดุล2หม่ืนลา้น
พาณิชยดึ์งคู่คา้
US-ABCแนว
ร่วมตา้นค าสัง่

ทรัมป์ 

4 ตวัอยา่ง “พดูไม่
เขา้หู”ไม่ยอมลด

ค่าอาหาร”
ต ารวจชลบุรีสัง่
ปิดร้านดว้ยวาจา

7วนั เจา้ของ
ประกาศเซง้ร้าน 

1 ตวัอยา่ง ใช้
วฒิุปลอมมา
14ปี!เรียกคืน
เคร่ืองราชฯ
อดีตอธิการม.
อุบลฯใช้
ปริญญาเอก
ปลอม 

0 - 1 รอครม.ไฟเขียว
บ่ายน้ี25-29ต.ค.
วนัถวายพระ
เพลิงพระบรม
ศพร.9ส่วน26

ต.ค.
วนัหยดุราชการ 

18.การพาดหวั
ข่าวแบบหวั
ข่าวไม่ตรง
เน้ือหาข่าว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 
 

 



 

 

4.1.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐกบัเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ประชาชาติธุรกจิ 

จากผลวิจยัทั้ง 2 เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ์หากน ามาเปรียบเทียบกนัจะพบวา่มีส่ิงท่ีเหมือน
และแตกต่างกัน โดยพบว่าส่ิงท่ีแตกต่างกันมากท่ีสุดแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปน้ี 1. เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุชมคลิป ชมภาพ ภาพชุด มากกว่า
เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจอยา่งเห็นไดช้ดัเจนแต่ทั้ง 2 เวบ็ไซตจ์ะใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวลกัษณะ
น้ีไวด้า้นหลงัหวัข่าวเป็นส่วนใหญ่ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 2 เมษายน 2560 เวบ็ไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการพาดหัวข่าวว่า แรงทะลุโชว์รูม! ปิกอพัรุ่นใหม่พุ่งทะยานชนทะลวง
กระจกแตกกระจาย (คลิป) ส่วนตวัอยา่งของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ยกตวัอยา่งการ
พาดหัวข่าวของวนัท่ี 10 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่แชร์วอ่น! ผูโ้ดยสารโวยยกเลิกเท่ียวบิน
ไม่แจง้ล่วงหนา้ตั้งขอ้สังเกตกปัตนักลบับา้น (คลิป)  

2.เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ มากกว่าซ่ึงผล
วิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้ในประเภทข่าวอาชญากรรมมากท่ีสุด ยกตวัอยา่ง เช่น การพาดหัว
ข่าว 22 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่าระทึก!รถพ่วงลูกปืนแตกล้อซ้ายหลุด2หนุ่มหวิดโดน
ลูกหลงท่ีแคราย(คลิป)  

3.เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพ มากกว่า
เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ อยา่งเห็นไดช้ดัเจนซ่ึงส่วนใหญ่พบการพาดหัวลกัษณะน้ีในข่าวประเภท
บนัเทิง และอาชญากรรม ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 18 เมษายน 2560 พาดหัวข่าวว่า
กาละแมร์ขอโทษแลว้!ดราม่า#พิธีกรแยแ่ห่งปี 2017 เหยยีดศิลปินเกาหลี (ชมคลิป) 

4. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-
เล่น/สมญานามแหล่งข่าว มากกว่าซ่ึงพบว่ามีการใช้หัวข่าวประเภทน้ีมากท่ีสุดในข่าวบันเทิง 
ยกตวัอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 10 เมษายน 2560 พาดหัวข่าวว่าเปิดตวั “ชนิษฐา” เมียเก่า 
“บูบู”้ เลิกกนัตั้งแต่ลูก3 เดือน (คลิป)  

5.รูปแบบสุดท้ายท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้มากคือการพาดหัวข่าวแบบใช้ค  า
รุนแรง ส่วนใหญ่พบว่ามีการใชใ้นข่าวประเภทอาชญากรรม ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าววนัท่ี 4 
เมษายน 2560 พาดหวัข่าววา่ ยิง่กวา่ชัว่ ฆ่าเพื่อนทิ้ง ข่มขืนเมีย ! จบัขงัในหอ้ง ย  ่ายมีาราธอน 3 วนั 

ส่วนรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีเวบ็หนงัสือพิมพไ์ซตป์ระชาชาติธุรกิจ ท่ีใชม้ากท่ีสุดและ
แตกต่างจากเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่ีมีการใช้น้อยมีดงัต่อไปน้ี 1. การพาดหัวข่าวแบบทบั
ศพัท์ภาษาต่างประเทศ 2.การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน และ3.การพาดหัวข่าวแบบใช้
อกัษรยอ่/ของช่ือเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง  
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ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีทั้ง2 เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ใช้ใกล้เคียงกนั ไดแ้ก่ 1.การ
พาดหัวข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ ความรู้สึก 2.การพาดข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียก
ความสนใจ 3.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 4.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพื่อให้คนอ่านอยากรู้ 5.
การพาดหวัข่าวแบบสรุปความให้ขอ้มูล 6.การพาดหัวข่าวแบบใชค้  าสแลง  7.การพาดหวัข่าวแบบ
เน้นความขดัแยง้ 8.การพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตวัเลข ส่วนการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/วลี/
ส านวน และการพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา พบวา่ทั้ง2 เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ม่มีการ
ใชรู้ปแบบน้ีในการพาดหวัข่าว 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐกบัเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.6 ตารางสรุปจ านวนของการพาดหวัข่าว 
 

18 รูปแบบการพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ เวบ็ไซต์นสพ.ประชาชาติธุรกจิ 

การพาดหัวข่าวแบบส่ือดั้งเดิม (จ านวน) ร้อยละ (จ านวน) ร้อยละ 
1.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง 0 0 1 0.37 
2.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด 6 1.87 6 2.21 
3.การพาดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงั/
เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว 

32 9.97 4 1.47 

4.การพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่ 
ค ายอ่ของช่ือเฉพาะยศต าแหน่ง 

10 3.12 31 11.40 

5.การพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ
ต่างๆ 

22 6.85 11 4.04 

6.การพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือ
หน่วยงาน 

1 0.31 19 6.99 

7.การพาดหวัข่าวใชท้บัศพัท์
ภาษาต่างประเทศ 

20 6.23 34 12.50 

8.การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 9 2.8 2 0.74 
9.การพาดข่าวแบบสรุปความให้
ขอ้มูล 

15 4.67 13 4.78 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ)  
18 รูปแบบการพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ เวบ็ไซต์นสพ.ประชาชาติธุรกจิ 

การพาดหัวข่าวแบบคลกิเบต (จ านวน) ร้อยละ (จ านวน) ร้อยละ 
10.การพาดหวัข่าวคลุมเครือเพื่อ
อยากใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 

10 3.12 8 2.94 

11.การพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้า
อารมณ์ความรู้สึก 

34 10.59 29 10.66 

12.การพาดหวัข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเพื่อเร้าอารมณ์หรือเรียก
ความสนใจ 

51 15.89 60 22.06 

13.การพาดหวัข่าวโดย ระบุวา่ (ชม
คลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) 

27 8.41 8 2.94 

14.การพาดหวัข่าวโดยระบุค าเรียก
เพศ 

41 12.77 3 1.10 

15.การพาดหวัข่าวแบบสุภาษิต/วลี/
ส านวน 

0 0 0 0 

16.การพาดหวัข่าวเนน้ความขดัแยง้ 17 5.30 15 5.51 
17.การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิง
ตวัเลข 

26 8.10 28 10.29 

18.การพาดหวัแบบหวัข่าวไม่ตรง
กบัเน้ือหา 

0 0 0 0 

 
 นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัได้วิเคราะห์เน้ือหาและได้ท าการจ าแนกสรุปประเภทของของ
เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.7 ตารางสรุปประเภทข่าว 
 

ประเภทข่าวของ
เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ 

(ล าดับ) 

จ านวน ประเภทข่าวของ
เวบ็ไซต์นสพ.
ประชาชาติธุรกจิ 

(ล าดับ) 

จ านวน 

2. ข่าวบนัเทิง 27 1.ข่าวเศรษฐกิจ 28 
1. ข่าวสังคม 24 2.ข่าวต่างประเทศ 25 
2. ข่าวอาชญากรรม 19 3.ข่าวสังคม 12 
3. ข่าวเศรษฐกิจ 3 4.ข่าวอาชญากรรม 4 
4. ข่าวกีฬา 1 5.ข่าวการเมือง 8 

  6.ข่าวในพระราชส านกั 1 
 

 จากตารางท่ีสรุปมาเบ้ืองตน้จะเห็นไดว้่าเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์
ข่าวหนังสือพิมพ์ทัว่ไป ผลการศึกษาพบว่า ข่าวประเภทบนัเทิงเป็นข่าวท่ีติดล าดบัข่าวยอดฮิตท่ี
น ามาใช้ในการพาดหัวข่าวมากท่ีสุด รองลงมา คือข่าวประเภทสังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าว
เศรษฐกิจ และข่าวกีฬาตามล าดับ ส่วนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ซ่ึงเป็นเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า ข่าวประเภทเศรษฐกิจเป็นข่าวท่ีติดล าดับข่าวยอดฮิตท่ี
น ามาใช้ในการพาดหัวข่าวมากท่ีสุด รองลองมาคือ ข่าวต่างประเทศ ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวการเมือง และข่าวในพระราชส านกั ตามล าดบั 
 



 

 

 
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษางานวิจัยเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ไทยผูว้ิจ ัย
สามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
รูปแบบการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
เพื่อให้ไดรู้้ถึงรูปแบบการพาดหัวข่าววา่มีรูปแบบการใช้อย่างไรบา้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลวิจยัได้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1. การศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวดงัต่อไปน้ี
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย โดยผลวิจยัพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีมีการใช้มากท่ีสุดคือการ
พาดหวัข่าวแบบการใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ รองลงมาคือรูปแบบการพาดหวั
ข่าวโดยระบุเพศ ตามมาดว้ยการพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ ถดัมาเป็นการพาดหวัข่าวเรียกช่ือ
คนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว รองลงมาเป็นการพาดหวัข่าวโดยระบุชมคลิป ชมภาพ 
ภาพชุด รองลงมาการพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข ถดัมาเป็นการพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ ถดัมา
เป็นการใชรู้ปแบบการพาดหัวข่าวแบบทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ ตามมาดว้ยการพาดหัวข่าวแบบ
เนน้ความขดัแยง้ ตามมาดว้ยกลยทุธ์การพาดหวัข่าวแบบแบบสรุปความใหข้อ้มูล  

โดยผูว้ิจยัจะสรุปล าดบัรูปแบบการพาดหัวข่าวจากมากไปหาน้อยของทั้ง 2 เวบ็ไซต์ตาม
ตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.1 ตารางสรุปล าดบัรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใชม้ากสุด5ล าดบัแรก 
 

ล าดบั เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ ดั้งเดมิ 
 

คลกิเบต 
 

เวบ็ไซต์นสพ.
ประชาชาตธุิรกจิ 

ดั้งเดมิ คลกิเบต 

ล าดบัท่ี1 การพาดหวัข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเร้าอารมณ์
หรือเรียกความสนใจ 
ไดแ้ก่เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์
เคร่ืองหมายค าพูด 
เคร่ืองหมาย 

  
 
 

การพาดหวัข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเร้าอารมณ์
หรือเรียกความสนใจ
ไดแ้ก่ เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์ เคร่ืองหมาย
ค าพูด เคร่ืองหมาย 

  

ล าดบัท่ี2 การพาดหัวข่าวโดยระบุ
เรียกเพศ 
เพ่ือบอกเหตุการณ์นั้นว่า
เกิดเหตุการณ์ข้ึนกับเพศ
ใด 

  การพาดหัวข่าวแบบ
ทั บ ศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศ 

  

ล าดบัท่ี3 การพาดหวัข่าวแบบใชค้ า
เร้ าอ ารม ณ์  ห รือ เรี ยก
ค ว าม ส น ใจ  เ ช่ น  ทั้ ง
อ า ร ม ณ์ ต ก ใ จ  ดี ใ จ 
สนุกสนาน ประทับใจ 
ต่ืนตระหนก เศร้า เสียใจ  
ห รื อ อุ ป ม า ใ ห้ เ กิ ด
จินตนาการตามห รือ มี
อารมณ์ร่วม 

  การพาดหวัข่าวแบบใช้
อกัษรย่อ/ค าย่อ ของช่ือ
เฉพาะต าแหน่ง 
ท่ีพบมากท่ีสุด คือการ
ยอ่ค าใหส้ั้นลง 

  

ล าดบัท่ี4 ก ารพ าดหั ว ข่ าวแ บ บ
เรียกช่ือคนดัง/ช่ือจริง-
เล่น สมญานามแหล่งข่าว 

  การพาดหัวข่าวแบบใช้
ค าเร้าอารมณ์ 

  

ล าดบัท่ี5 การพาดหัวข่าวระบุ(ชม
คลิป)(ชมภาพ) (ภาพชุด) 

  การพาดหัวข่าวแบบ
อา้งอิงตวัเลข 
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 หลังจากผูว้ิจยัได้สรุปผลการศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ จากนั้นผูว้จิยัไดส้รุปรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใช้
นอ้ย และรูปแบบการพาดหวัท่ีทั้ง2 เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ม่ใช ้สามารถไดเ้ป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.2 รูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใชน้อ้ยหรือไม่ใช่ในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์
 

การพาดหัวข่าว เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ เวบ็ไซต์นสพ.ประชาชาติธุรกจิ 

แบบดั้งเดิม -การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง 
-การพาดหวัแบบอา้งอิงค าพูด 
-การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 

-การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  าสแลง 
-การพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงั/
เรี ย ก ช่ื อ -เล่ น /ส ม ญ าน าม
แหล่งข่าว 
-การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง 

แบบคลกิเบต -การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อ
อยากใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 
-การพาดหัวข่าวแบบสุภาษิต/
วลี/ส านวน 
-การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่
ตรงกบัเน้ือหา 

-การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อ
อยากใหเ้ขา้อ่านอยากรู้ 
-การพาดหัวข่าวโดยระบุค า
เรียกเพศ 
-การพาดหัวข่าวโดยระบุว่า 
(ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) 
-การพาดหัวข่าวแบบสุภาษิต/
วลี/ส านวน 
-การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่
ตรงกบัเน้ือหา 

 
 งานวิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ส่ิงท่ีพบจาการศึกษา คือ 

รูปแบบท่ีพบวา่มีการใช้น้อย ไดแ้ก่ การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้ผูอ่้านอยากรู้ การพาดหัวข่าว
แบบใช้อกัษรยอ่/ค ายอ่/ช่ือเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง การพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง ,การพาดหัวข่าวแบบ
อา้งอิงค าพูด การพาดหวัแบบเรียกช่ือหน่วยงาน  

 ส าหรับรูปแบบการพาดหัวท่ีไม่พบในงานวิจยัช้ินน้ี คือการพาดหัวข่าวท่ีใช้ค  าสแลง 
การพาดหวัข่าวแบบใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา 
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5.1.2. การศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าว
ดงัต่อไปน้ีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย โดยผลวจิยัพบวา่ เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจมี
การใช้รูปแบบการพาดหัวมากท่ีสุดคือ การพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียก
ความสนใจ รองลงมาคือการพาดหัวข่าวแบบทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ ถดัมาเป็นการใช้รูปแบบ
การพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรย่อ/ค าย่อ/ ของเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง  รองลงมาคือการใช้รูปแบบการ
พาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ถดัมาเป็นคือรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข 
รองลงมาคือการการพาดหวัข่าวแบบเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น สมญานามแหล่งข่าว รองลงมา
คือรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงาน ถดัมาคือการพาดหัวข่าวแบบเน้นความขดัแยง้ 
รองลงมาเป็นการพาดหวัข่าวแบบการพาดหวัข่าวสรุปความให้ขอ้มูล และรูปแบบการพาดหัวสรุป
ความใหข้อ้มูล เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามผลวิจยัพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจใชน้้อย ไดแ้ก่ การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้ผูอ่้านอยากรู้ การพาดหัวข่าวโดยระบุชมคลิป 
ภาพ ภาพชุด การพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด การพาดหวัข่าวโดยระบุเพศ การพาดหวัข่าวแบบใช้
ค  ารุนแรง การพาดหวัข่าวแบบใชค้  าสแลง 

 ส าหรับรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจไม่มีการ
น ามาใชใ้นการพาดหวัข่าว คือรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวน และการพาดหวัข่าว
แบบหวัข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา (Misleading) 

 หากน าผลวจิยัของทั้ง2เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพม์าเปรียบเทียบกนัพบวา่รูปแบบการพาดหวั
ข่าวท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐมีการใชม้ากกวา่เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาติธุรกิจ อยา่งเห็นได้
ชดัเจนไดแ้ก่ การพาดหวัข่าวระบุชมคลิป ชมภาพ ภาพชุด การพาดหวัข่าวโดยระบุเพศ การพาดหวั
ข่าวแบบเรียกอาชีพ การพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว การพาด
หวัข่าวแบบใชค้  ารุนแรง 

 ส่วนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจมีรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีมีการใชม้ากกวา่
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ี เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่การพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือหน่วยงานและการพาดหวัข่าวแบบใชอ้กัษรยอ่/ของ
ช่ือเฉพาะ ยศ ต าแหน่ง 

 งานวิจยัยงัพบวา่ส่ิงท่ีทั้ง 2 เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพมี์การใชเ้หมือนกนั ไดแ้ก่ การพาดหัว
ข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ การพาดข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ การพาด
หวัข่าวแบบอา้งอิงค าพูด การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้คนอ่านอยากรู้ การพาดหัวข่าวแบบสรุป
ความให้ขอ้มูล การพาดหัวข่าวแบบใช้ค  าสแลง การพาดหัวข่าวแบบเน้นความขดัแยง้ การพาดหัว
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ข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข การพาดหัวแบบใช้สุภาษิต/วลี/ส านวน การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรง
กบัเน้ือหา 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวจิยัเร่ืองรูปแบบการพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทยผูว้จิยัมี
ประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายทั้งหมด 7 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 ประเด็นที่ 1 การใช้เคร่ืองหมายและค าเร้าอารมณ์เป็นรูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์
หนังสือพมิพ์ ไทยทีย่อดนิยมในการดึงดูดความสนใจผู้อ่าน  

ผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์มีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้
เคร่ืองหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจสูงสุดเหมือนกนัทั้งคู่ ซ่ึงเป็นการพาดหัวข่าวแบบคลิก
เบต โดยส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์และเคร่ืองหมายค าพูดมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าการใช้
เคร่ืองหมายเขา้มาช่วยในการเร้าอารมณ์และหรือเรียกความสนใจ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับความ
นิยมจากการพาดหัวข่าวบเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ ์เพราะการใชเ้คร่ืองหมายต่างๆเขา้มาช่วยการพาด
หัวข่าวท่ีเป็นตวัอกัษรจะช่วยดึงดูดคนอ่านมากข้ึนสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Dolors Palau-
Sampio.(2015) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัคลิกเบตในประเทศสเปนพบว่ามีการใช้เคร่ืองหมายเพื่อ
ช่วยให้เร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ จากผู ้อ่านซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
เคร่ืองหมายค าถาม เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์เคร่ืองหมายวงเล็บ และเคร่ืองหมายค าพูด จะเห็นไดว้่าผล
วิจยัเร่ืองรูปแบบการพาดหัวข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทยมีการใชเ้คร่ืองหมายช่วยในการพาด
หวัข่าวซ่ึ งส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองหมายค าพูด และอศัเจรีย ์เช่นกนั 

 ผลวิจยัเป็นเช่นน้ีเพราะว่าเคร่ืองหมายต่างๆสามารถช่วยดึงดูดคนอ่านเร้าอารมณ์หรือ
เรียกความสนใจในการพาดหัวข่าว เป็นไปตามท่ี Dolors Palau-Sampio (2015) ได้ศึกษางานวิจยั
เร่ืองคลิกเบตในประเทศสเปนแลว้คน้พบวา่เคร่ืองหมายสามารถช่วยให้หวัข่าวดูโดดเด่น และท าให้
สะดุดตามากยิ่งข้ึน เช่นการใช้เคร่ืองหมาย “………………”เน้นตรงใจความส าคญัท่ีตอ้งการจะ
น าเสนอให้มีความโดดเด่นผูอ่้านสะดุดตา ไดเ้ร็วแลว้กดเขา้ไปอ่านในรายละเอียดข่าวไดเ้ร็วข้ึน  ซ่ึง
ประเด็นน้ีผูว้ิจยัได้น าผลวิจยัไปตรวจสอบกบังานวิจยัการพาดหัวข่าวในรูปแบบส่ือดั้งเดิม เช่น
งานวิจยัของ อรชา  เผือกสุวรรณ (2544)  ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการพาดหัวข่าว
ของหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย และงานวิจยัของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557 ) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองการ
วิเคราะห์การใช้ภาษาการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และสุรัตน์  ศรีราษฎร์ (2545) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองการใช้ค  าในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวนั พบว่างานวิจยัการพาดหัวข่าวใน
รูปแบบส่ือดั้งเดิมยงัไม่มีการน าเคร่ืองหมายไปใชใ้นการพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมายเร้าอารมณ์
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หรือเรียกความสนใจจึงมีจุดเร่ิมต้นมาจากการเปล่ียนแพลตฟอร์มการรายงานข่าวมาจาก
หนงัสือพิมพม์ารายข่าวบนเวบ็ไซตข์่าว 

 นอกจากเคร่ืองหมายต่างๆท่ีถูกน ามาใช้เร้าอารมณ์แลว้ รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบใช้
ค  าเร้าอารมณ์ หรือเรียกความสนใจ เช่น ทั้งอารมณ์ตกใจ ดีใจ สนุกสนาน ประทบัใจ ต่ืนตระหนก 
เศร้า เสียใจ  หรืออุปมาใหเ้กิดจินตนาการตามหรือมีอารมณ์ร่วม ซ่ึงเป็นรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบ
คลิกเบต พบวา่ทั้งเวบ็ไซตห์นงัสือหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
มีการน าไปใชด้ว้ยกนัทั้งคู่ แสดงใหเ้ห็นวา่การน ารูปแบบการพาดหวัข่าวแบบใชค้  าเร้าอารมณ์ หรือ
เรียกความสนใจ สามารถช่วยดึงดูดผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้ข่าวข้ึนไปติดล าดบัข่าวยอดนิยม 
เม่ือองค์กรข่าวใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบค าเร้าอารมณ์ และเรียกความสนใจ สอดคล้องกบั 
Dolors Palau-Sampio (2015)ท่ีกล่าววา่ ค  าเร้าอารมณ์คือแรงจูงใจ และส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูอ่้านตดัสินใจ
กดเข้าไปอ่านข่าว บนส่ือออนไลน์มากยิ่งข้ึน ค าเร้าอารมณ์ท าให้เกิดอารมณ์จินตนาการตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก่อใหเ้กิดมีอารมณ์ร่วม สอดคลอ้งกบั นรินทร์ น าเจริญ (2549) กล่าววา่ การพาด
หวัข่าวจะตอ้งดึงดูดใจความสนใจผูอ่้านใหม้ากท่ีสุด โดยการใชค้  า ภาษาต่างๆ ใหมี้ความน่าสนใจ 

 จะเห็นไดว้า่รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบเร้าอารมณ์ของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพก์ลายเป็น
กลยุทธ์การแข่งขนัในธุรกิจส่ือใช้กนัมากในการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ผลวิจยัยงั
ช้ีให้เห็นว่าองค์กรส่ือส่ิงพิมพ์มีการปรับตวัมากเพื่อรับมือในการแข่งขนัในธุรกิจส่ือท่ีนบัวนัจะมี
ความรุนแรงมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจส่ือของ สมสุข  หินวมิาน และคณะ (2558)  
ท่ีกล่าวว่า การปรับปรุงเน้ือหาการน าเสนอข่าวเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการรับมือการแข่งขนัใน
ธุรกิจยคุดิจิทลั  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษดี พนมภู (2556) ศึกษาวจิยัเร่ืองการปรับตวัของ
คนข่าวในยุคออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กล่าวว่ารูปแบบการปรับตวั
ปัจจุบนัองค์กรหนังสือพิมพ์หันมาใช้ส่ือใหม่ในการรายงานข่าวเช่น เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาการน าเสนอข่าว รูปแบบการน าเสนอใหม่ๆ การพาดหวัข่าว
ก็เป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีมีการปรับปรุงเพื่อสู้กบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

 ทั้งน้ีการพาดหวัข่าวแบบเร้าอารมณ์ของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพก์บัส่ิงท่ีนกัวิการทางดา้น
นิเทศศาสตร์กล่าวไว ้เช่น มาลี บุญศิริพนัธ์ (2537) กล่าวว่าการพาดหัวข่าวตอ้งเร้าอารมณ์ดึงดูด
ความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ใหผู้อ่้านเขา้ไปติดตามเน้ือหาดา้นในรายละเอียดข่าว 

 ส่วนประเด็นเร่ืองการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเร้าอารมณ์ท่ีผลวิจยัพบว่าทั้ ง2
เวบ็ไซตมี์การใชรู้ปแบบน้ีมาก หากมองในแง่การดึงดูดคนอ่านก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมแต่
จะตอ้งมีองค์ประกอบในการพาดหัวข่าวอ่ืนๆไม่ผิดจรรยาบรรณของส่ือมวลชน หากจะน ามาใช้
ตอ้งค านึงถึงจรรยาบรรณส่ือให้มากเพราะจะกระทบต่อผูเ้สียหายท่ีตกเป็นข่าว หรือกระทบต่อ
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สังคมวงกวา้ง ส่ือตอ้งระวงัการผิดจรรยาบรรณว่าดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติพ.ศ. 2541 หมวด 2 จริยธรรมขององค์กรหนังสือพิมพ์ ข้อท่ี 4 องค์กร
หนงัสือพิมพต์อ้งยดึถือขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งแม่นย  าและความครบถว้น 

5.2.2 ประเด็นที่  2  รูปแบบการพาดหัวข่าวที่ นิยมใช้แตกต่างกันระหว่างเว็บไซต์ข่าว
หนังสือพมิพ์ธุรกจิกบัเวบ็ไซต์ข่าวหนังสือพมิพ์ทัว่ไป 

จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ธุรกิจ(เว็บไซต ์
นสพ.ธุรกิจ) มีการใช้รูปแบบพาดหัวข่าวทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ มากกว่าเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ์
ไทยรับ (เว็บไซต์นสพ.ทั่วไป) สาเหตุท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจเป็นเวบ็ไซตข์่าวธุรกิจท่ีมุ่งเนน้การน าเสนอข่าวเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่เห็นไดจ้าก
ผลวิจยัขา้งตน้ท่ีแยกประเภทข่าวท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจใช้มากท่ีสุดพบว่าข่าว
เศรษฐกิจ ซ่ึงตามโครงสร้างข่าวเศรษฐกิจจะมีศพัทต่์างประเทศจ านวนมากรวมถึงการใชต้วัเลขใน
การพาดหัวข่าว จึงพบ การพาดหัวข่าวแบบอา้งอิงตวัเลข มีการใชม้ากเป็นล าดบัท่ี5 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Dolors Palau-Sampio (2015) ท่ีบอกวา่มีการน าการพาดหวัข่าวแบบอา้งอิงตวัเลขมาใช้
มากข้ึนในการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตข์่าวในประเทศสเปน โดยพบวา่หากตวัเลขและจ านวนยิง่มาก
ยิง่ท าใหดึ้งดูดคนอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ียงัมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้อกัษรย่อ/ค าย่อ ของช่ือเฉพาะ
ต าแหน่ง มากเช่นกนั การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีเพราะว่าอาจเป็นการประหยดัพื้นท่ีเพราะการพาดหัว
ข่าวมีพื้นท่ีจ  านวนจ ากดั สอดคล้องกบังานวิจยัในรูปแบบส่ือดั้ งเดิมของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557: 
บทคดัยอ่) ท่ีใชก้ารพาดหวัข่าวลกัษณะน้ีมาก อยา่งไรก็ตามแมว้า่การพาดหวัข่าวลกัษณะน้ีจะใชม้าก
ในการพาดหวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม แต่พอเปล่ียนมาแพลตฟอร์มเวบ็ไซตห์นงัสือ 

ต่อมาคือรูปแบบการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพท์ัว่ไป (เวบ็ไซตน์สพ.ไทยรัฐ)
ท่ีมีความแตกต่างจากเวบ็ไซตห์นงัสือธุรกิจ คือเวบ็ไซตข์่าวทัว่ไปมีการใชรูปแบบ การพาดหวัข่าว
โดยระบุเรียกเพศ และ4. การพาดหัวข่าวแบบเรียกช่ือคนดงั/ช่ือจริง-เล่น มากว่า การท่ีผลวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ืองวเิคราะห์การใชภ้าษาพาดหวั
ข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ผลวิจยัพบวา่การพาดหวัข่าวของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมีการใช้รูปแบบ
การพาดหัวข่าวเรียกช่ือจริง/-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว  มีการใช้การพาดหัวลกัษณะน้ีจ านวนมาก
เพราะเป็นการน าช่ือของคนดงัหรือสมญานามไปเป็นจุดดึงดูดบนหัวข่าว แต่พอผูว้ิจยัไดม้าท าการ
วจิยัในแพลตฟอร์มเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพอ์ยา่งเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐผลวิจยัยงัคน้พบวา่การท่ี
เวบ็หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐใชก้ารพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ใช่ในข่าวประเภท การเมือง บนัเทิง 
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ซ่ึงเป็นประเภทข่าวท่ีเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้มากท่ีสุด ซ่ึงประเภทข่าวลกัษณะน้ีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีช่ือของแหล่งข่าวมาเป็นจุดดึงดูดผูอ่้าน 

ส่วนรูปแบบการพาดหวัข่าว โดยระบุเพศก็มีการน ามาใชม้าก เพราะข่าวบางประเด็นหาก
น าเร่ืองเพศมาเป็นจุดดึงดูดของเหตุการณ์ในการพาดหวัข่าวจะช่วยใหห้วัข่าวมีความน่าสนใจมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีการรูปแบบท่ีถูกน ามาใชม้าก คือรูปแบบการพาดหัวข่าวระบุ (ชมคลิป) 
(ภาพ) (ภาพชุด) เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กบัหวัข่าวจากท่ีส่ือดั้งเดิมส่วนใหญ่จะพาดหวัข่าว
เพียงรูปแบบตวัอกัษรเท่านั้น และยงัเป็นการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาช่วยในการพาดหัวข่าวเช่น
อาจมีการตดัต่อคลิป แต่งภาพน่ิงให้มีความสวยงาม ซ่ึงจุดน้ีจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดวารสารศาสตร์
คอนเวอร์เจนซ์ของ สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากุล และคณะ (2557) กล่าวว่า วารสาร
ศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ยุคปัจจุบนัมีการน าคลิป รูปภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการรายงานข่าว
มากข้ึน ช่วยให้คนอ่านไดรู้้รายละเอียดของข่าวไดท้ั้งเน้ือหาท่ีเป็นตวัอกัษร รวมถึงภาพคลิป ไปได้
ในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการเขียนข่าวออนไลน์ โดยจิระ ห้องส าเริง 
ท่ีกล่าววา่ เทคนิคท่ีส าคญัท่ีจะดึงดูดและให้ผูอ่้านเกิดความประทบัใจ และเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตข่์าว 
ประการหน่ึงตอ้งมีภาพ คลิป เสียง ประกอบการรายงานข่าวไปดว้ย และจะตอ้งแจง้ในราละเอียด
บนการพาดหวัข่าวเพื่อใหผู้อ่้านไดรู้้ 

นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างวา่เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจใช้รูปแบบการ
พาดหัวข่าวโดยระบุเพศ รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ชมภาพ) ซ่ึงเป็น
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลิกเบต และรูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงั/เรียกช่ือจริง-เล่น/
สมญานามแหล่งข่าว และการพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง ซ่ึงเป็นรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงพบน้อยในเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ แต่กลบัพบในเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
จ านวนมาก สาเหตุท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีเพราะเวบ็ไซตห์นงัสือทัว่ไป กบัเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพธุ์รกิจ มี
รูปแบบการพาดหัวข่าวแตกต่างกนัออกไป ตามนโยบายบริษทั และกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั
ออกไป จะเห็นได้ว่า รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชม
คลิป) (ชมภาพ) (ชมภาพ)  รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดัง/เรียกช่ือจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว และการพาดหวัข่าวท่ีใชค้  ารุนแรง ส่วนใหญ่เวบ็ข่าวหนงัสือพิมพท์ัว่ไปจะใชใ้นการพาด
หวัข่าวประเภท ข่าวบนัเทิง ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม  

5.2.3 ประเด็นที่ 3 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไม่นิยมใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวด้วยค าสแลงและค า
รุนแรง 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีพบว่าทั้ง2เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์มีการใช้
น้อย ได้แก่ รูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีใช้ค  าสแลง และรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค  ารุนแรง 
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สาเหตุท่ีท าให้ผลวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์การท างานของส่ือ
ออนไลน์ว่ามีการพาดหัวข่าวดงักล่าวผิดจรรยาบรรณ สอดคล้องกบั เทียนทิพย ์ เดียวก่ี (2559) ท่ี
ศึกษางานวิจยัเร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือในการน าเสนอข่าวยุคดิจิทลั พบว่าส่ือโซเชียล
มีเดีย รวมถึงการรายงานข่าวผา่นเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพมี์การกระท าท่ีไร้จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพส่ือมวลชนก่อให้เกิดผลกระทบไปยงัสาธารณชนท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากการแข่งขนัด้าน
ธุรกิจและดา้นเวลา เป็นตวัก าหนดทิศทางในการท างานของส่ือมวลชนจนท าให้จิตส านึกในความ
รับผดิชอบต่อสังคมของส่ือมวลชนลดนอ้ยลง การใชค้  ารุนแรง ท่ีใชค้  าไม่สุภาพและไปกระทบกระ
ทั้งผูเ้สียหายจนเกินไปท าให้สังคมสะเทือนใจ หรืออีกรูปแบบข่าวแบบคลุมเครือเพื่อใหผู้อ่้านอยาก
รู้ ท าให้บางคร้ังก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนของคนในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีอ่านเพียงเฉพาะแค่หัว
ข่าว น่ีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีไดรั้บการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ส่วนน้ีอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้ปัจจุบนั
การรายงานข่าวและพาดหวัข่าวผ่านเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพเ์ลือกท่ีจะลดการใชค้  ารุนแรงในการพาด
หวัข่าวลง สะทอ้นให้เห็นทั้ง2เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ดมี้ความตระหนกัจรรยาบรรณส่ือในงานวิจยั
ของ เทียนทิพย์  เดียวก่ี (2559) ท่ีอ้างถึงในเร่ืองปทัสถานส่ือมวลชนตามทฤษฏีว่าด้วยความ
รับผิดชอบทางสั งคม (The social Responsibility  Theory)(Theorodore  Peterson  1973:103) 
หลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวท่ีอาจน าไปสู่การเกิดความรุนแรงสะเทือนใจ นอกจากน้ีการท่ีพบการพาด
หัวข่าวแบบคลุมเครือเพื่อให้ผูอ่้านอยากรู้ และการพาดหัวข่าวแบบใช้ค  ารุนแรง มีการใช้ทั้ ง2
รูปแบบน้ีอาจเป็นเพราะองค์กรส่ือก าลงัระมดัระวงัในการน าเสนอข่าว เพราะจะตอ้งยึดหลกัความ
เท่ียงตรง ถูกตอ้งแม่นย  า เน้ือหาสาระจะตอ้งไม่บัน่ทอนสังคม สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการเขียน
ข่าวออนไลน์ ท่ีจิระ ห้องส าเริง(2551) บอกว่าจะตอ้งยึดหลกัการเขียนข่าวบนออนไลน์ท่ีมีความ
เท่ียงตรง ถูกตอ้งแม่นย  า เน้ือหาสาระจะตอ้งไม่บัน่ทอนสังคม ไม่เสนอความรุนแรง 

ต่อมาคือรูปแบบการพาดหัวข่าวท่ีไม่ค่อยพบในงานวิจยัช้ินน้ี ไดแ้ก่ 1.การพาดหัวข่าว
แบบใชค้  าสแลง ซ่ึงก่อนหนา้น้ี อรชา  เผอืกสุวรรณ(2544) มีการศึกษาวิจยัเร่ืองการน าเสนอพาดหวั
ข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพ์รายวนั ผลวิจยัพบว่ามีการใช้ค  าสแลงมาก แต่พอมาท าการวิจยับน
เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์พบวา่มีการใช้น้อย สาเหตุท่ีพบการใช้ค  าสแลงมีการน ามาใช้ในการพาดหัว
ข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์น้อยอาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาวิจยัน้อยเกินไป เพราะ
งานวิจยัช้ินน้ีใช้เวลาในการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)เพียง15วนั อาจท าให้ไม่พบการใช้
การพาดหัวลกัษณะน้ี แต่พอหลงัจากช่วงท าการวิเคราะห์(Content Analysis)แลว้เสร็จช่วงท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดไวผู้ว้ิจยัไดล้องสุ่มตรวจสอบการพาดหวัข่าวทั้ง2เวบ็ไซตก์ลบัพบวา่มีการใชค้  าสแลงในการ
พาดหวัข่าวมากข้ึน เห็นไดจ้ากตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่5.1 ตวัอยา่งการใชค้  าสแลงในการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ 
 
ทีม่า: https://www.thairath.co.th/gallery/20982 
 

ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาในการศึกษาหรือการวิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis) หัวข่าวของทั้ง2เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์ ช่วงเวลาดงักล่าวอาจเป็นช่วงเน้ือหาข่าว
ไม่เหมาะท่ีจะใชค้  าสแลงจึงท าให้ผลการวิจยัออกมาวา่มีการใชค้  าแสลงนอ้ย แต่พอมาศึกษาช่วงอ่ืน
กลบัพบวา่มีการใชม้ากข้ึน อาจเป็นเพราะเน้ือหาข่าวในบางช่วงเวลามีความแตกต่างกนัท าให้ส านกั
ข่าวตอ้งเลือกพาดหวัข่าวใหเ้หมาะสมกบัข่าวนั้นๆ 

5.2.4 ประเด็นที ่4 รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลกิเบตทีไ่ม่เป็นทีนิ่ยมในเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ 
ต่อมารูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลิกเบตท่ีไม่นิยมใช้ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ทั้ ง

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1.) รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้อยากรู้ รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้

สุภาษิต/วลี/ส านวน และรูปแบบกาพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเน้ือหา ผูว้ิจ ัยมองว่าใน
ประเด็น 2.)รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื่อให้อยากรู้ และ3.)รูปแบบกาพาดหัวข่าวแบบหัว
ข่าวไม่ตรงกบัเน้ือหา ท่ีพบน้อยอาจเป็นเพราะอาจเป็นเพราะเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมส่ือ เขา้มา
เป็นปัจจยัท าให้มีการพาดหัวข่าวลกัษณะน้ีน้อยสอดคล้องกบั เทียนทิพย ์ เดียวก่ี (2559) ท่ีศึกษา
งานวจิยัเร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือในการน าเสนอข่าวยุคดิจิทลั พบวา่ส่ือโซเชียลมีเดีย และ
เว็บไซต์ข่าวมีการกระท าท่ีไร้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อให้เกิดผลกระทบไปยงั
สาธารณชนท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจและดา้นเวลา เป็นตวัก าหนดทิศทางในการ
ท างานของส่ือมวลชนจนท าใหจิ้ตส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคมของส่ือมวลชนลดนอ้ยลง การ
น าเสนอข่าวขององค์กรหนังสือพิมพใ์นยุคดิจิทลัตอ้งระวงัขอ้บงัคบัว่าดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

https://www.thairath.co.th/gallery/20982
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หนงัสือพิมพส์ภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติพ.ศ. 2541 หมวด 2 จริยธรรมขององคก์รหนงัสือพิมพ ์
ขอ้ท่ี 4 องคก์รหนงัสือพิมพต์อ้งยดึถือขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งแม่นย  าและความครบถว้น 

ในขณะเดียวกนัการท่ีผลวิจยัออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะองคก์รหนงัสือพิมพแ์มว้่า
จะมีการปรับตวัมาท าในรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ แต่ก็ยงัคงระมดัระวงัเร่ืองจรรยาบรรณ 
จริยธรรม เพราะหากท าผิดบ่อยจะท าใหอ้งคส่ื์อไม่มีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการ
เขียนข่าวออนไลน์ของ จิระ  ห้องส าเริง (2551) กล่าวว่า การเขียนข่าวออนไลน์จะต้องมีความ
ถูกตอ้ง เท่ียงธรรม แม่นย  า ไม่อคติ ไม่บิดเบือนความเป็นจริง รวมถึงไม่เสนอข่าวท่ีรุนแรงเป็น
ผลกระทบต่อสังคมวงกวา้ง เพราะยิง่น าเสนอข่าวหรือพาดหวัข่าวท่ีผดิพลาดการบนออนไลน์จะถูก
แชร์ไปในสังคมออนไลน์ไปอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย 

ส่วนรูปแบบการพาดหวัข่าวแบบการใชส้ านวน/วลี/สุภาษิต พบวา่มีการใชน้อ้ย เช่นกนั 
แต่งานวิจยัของ Dolors Palau-Sampio.(2015) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองReference press metamorphosis in 
the digital contex: clickbait and tabloid strategies in Elpais.com ในประเทศสเปนพบว่ามีการใช้
รูปแบบการพาดหวัข่าวลกัษณะน้ีมาก สาเหตุท่ีงานวิจยัช้ินน้ีพบการใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวแบบ
ใช้สุภาษิต/วลี/ส านวน นอ้ยอาจเป็นเพราะวา่ช่วงเวลาในการศึกษาน้อยท าให้ไม่พบ เพราะผูว้ิจยัได้
ทดลองไปศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจพบวา่มีการใชก้ารพาดหวัข่าว
ลกัษณะน้ีมากพอสมควร จากตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพที ่5.2 ตวัอยา่งการใชสุ้ภาษิต/วลี/ส านวนในการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ 
 
ทีม่า: https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1357721895 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1357721895
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 ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาในการศึกษาหรือการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) หวัข่าวของทั้ง 2 เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ช่วงเวลาดงักล่าวอาจเป็นช่วงเน้ือหาข่าว
ไม่เหมาะท่ีการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/ส านวน จึงท าให้ผลการวิจยัออกมาว่ามีการใช้สุภาษิต/
วลี/ส านวน ในการพาดหวัข่าวนอ้ย แต่พอมาศึกษาช่วงอ่ืนกลบัพบวา่มีการใชม้ากข้ึน อาจเป็นเพราะ
เน้ือหาข่าวในบางช่วงเวลามีความแตกต่างกนัท าให้ส านกัข่าวตอ้งเลือกพาดหวัข่าวให้เหมาะสมกบั
ข่าวนั้นๆ 

5.2.5 ประเด็นที ่5 ประเภทข่าวทีรู่ปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์หนังสือพมิพ์ใช้มาก 
จากผลการศึกษาท่ีพบว่าประเภทข่าวท่ีรูปแบบการพาดหัวข่าวของแต่ละเว็บไซต์

หนงัสือพิมพใ์ชม้ากท่ีสุด คือ เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐใชม้าก คือประเภทข่าวบนัเทิง ข่าวสังคม 
ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ตามล าดับ ส่วนประเภทข่าวท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจใชม้าก คือ ประเภทข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าว
การเมือง และข่าวในพระราชส านกั ตามล าดบั 

โดยผูว้ิจยัจะอภิปรายเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ก่อน สาเหตุท่ีท าให้ผลวิจยัเป็น
เช่นนั้นก็เพราะวา่เวบ็ไซตข์่าวหนงัพิมพไ์ทยเป็นเวบ็ไซตข์่าวหนงัสือพิมพท์ัว่ไปท่ีมุ่งเน้นการเสนอ
ข่าวทัว่ไป หรือบางคร้ังก็เรียกหนังสือพิมพ์ทัว่ไปว่าหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular 
Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ท่ีมุ่งเสนอเน้ือหาท่ีคนทัว่ไปสนใจ และความเพลิดเพลินแก่
ผูอ่้าน ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบัอาชญากรรม อุบติัเหตุ วบิติัภยั ความหายนะ กีฬา ความเคล่ือนไหวต่าง 
ๆ ในสังคม โดยมกัจะมีการตอบสนองแบบทนัทีทนัใด รวดเร็วต่อสถานการณ์บา้นเมืองสด ทนัต่อ
เหตุการณ์ รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้ผูว้ิจ ัย ค้นพบว่าประเภท
ข่าวบบันเทิง สังคมและอาชญากรรม ติดล าดบัสูงสุดของข่าวยอดนิยม  

โดยข่าวประเภทบนัเทิงมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกช่ือคนดงัเรียกช่ือจริง-เล่น 
และสมญานามมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกช่ือดารา นักแสดงท่ีคนรู้จกักนัในสังคม 
ยกตวัอย่างเช่น ‘ตุ๊กก้ี’ ภรรยาคนปัจจุบนั พูดแลว้ คิดอย่างไร ‘บูบู’้ ซุกลูก จะเห็นไดว้า่การพาดหัว
ข่าวลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบังายวิจยัของอรชา เผือกสุวรรณ(2544) ศึกษาการวิเคราะห์ภาษาในการ
พาดหวัข่าวของหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย พบวา่มีการใชพ้าดหวัข่าวเรียกช่ือคนดงัเรียกช่ือจริง-
เล่น และสมญานาม จ านวนมาก แมว้า่จะเป็นการวิจยัการพาดหวัข่าวแบบส่ือดั้งเดิม แต่พอมาเปล่ียน
แพลตฟอร์มส่ือใหม่ในการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์การพาดหวัข่าวรูปแบบเรียกช่ือคน
ดังเรียกช่ือจริง-เล่น และสมญานาม ก็ยงัคงถูกมามาใช้เพื่อดึงดูดคนอ่านได้เป็นอย่างดี เพราะ
เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐเป็นเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพท่ี์เนน้การน าเสนอข่าวทัว่ไปตามท่ีไดก้ล่าวมา
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ข่าวตน้ รูปแบบท่ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ประเภทข่าวบนัเทิงใช้รูปแบบการพาดหวัข่าวแบบ
โดยระบุค าเรียกเพศ  

ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 2 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ หวัอกแม่! 
สาวร ่ าไห้ทวงขอลูกคืน หน้าบา้นไฮโซตระกูลดงั หลงัอดีตสามีฉกไปจากโรงเรียน (คลิป)  จะเห็น
ไดว้า่หัวข่าวน้ีมีการเรียกเพศ เช่น ค าวา่ แม่ หรือสาวร ่ าไห้ และค าวา่สามี เป็นค าท่ีบ่งบอกลกัษณะ
ของเพศ 

ต่อมาคือผลวิจยัพบว่าประเภทข่าวสังคม เป็นประเภทข่าวท่ีติดล าดับข่าวยอดนิยม
รองลงมา ตามดว้ยข่าวอาชญากรรม สาเหตุท่ีท าให้มีข่าวประเภทน้ีติดล าดบัข่าวยอดนิยมจ านวน
มาก เป็นไปตามโครงสร้างของนโยบายของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ท่ีจะมุ่งเนน้การน าเสนอข่าวทัว่ไป
ขณะเดียวกนัพบอีกวา่ประเภทข่าวสังคม มีการใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวแบบเรียกอาชีพ มากท่ีสุด  

ยกตวัอย่างการพาดหัวข่าววนัท่ี10 เมษายน 2560 ท่ีมีการพาดหัวข่าวว่า ตร.ยอมถอย!
อนุโลมให้นัง่กระบะทา้ย-แคบ็โดยสารใหจ้นท.ท าความเขา้ใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรชา เผอืก
สุวรรณ(2544)ท่ีเป็นการวิจยัการพาดหัวข่าวแบบดั้ งเดิมแต่พบว่ามีการพาดหัวข่าวรูปแบบเรียก
อาชีพ แต่พอมาท าการวิจยัส่ือ แพลตฟอร์มส่ือใหม่ ก็ยงัพบวา่การพาดหวัข่าวลกัษณะน้ียงัน ามาใช ้
และเป็นยงัมีประสิทธิภาพในการเรียกคนเขา้มาอ่านเขา้ไดเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากงานวิจยัเร่ืองรูปแบบ
การพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทยไดท้ าการคน้พบ 

โดยประเภทข่าวสังคมส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้เคร่ืองหมายเพื่อเร้า
อารมณ์เรียกความสน ยกตวัอย่างการพาดหัวข่าวของวนัท่ี 6 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าวว่า 
จ  าเป็นตอ้งเฮ็ด!พ่อจบัลูกใส่กล่องนัง่รถกระบะแค็บเห็นต ารวจให้กม้หัว (ชมคลิป) จะเห็นวา่มีการ
ใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียต์รงค าวา่จ  าเป็นตอ้งเฮ็ด!  เป็นการใชเ้คร่ืองหมายช่วยในการเร้าอารมณ์ให้คน
เข้าไปอ่านเพื่อสร้างความโดดเด่นในหัวข่าว สอดคล้องกับงานวิจยัของ ท่ีวิจยัเร่ืองคลิกเบตใน
ประเทศสเปนพบวา่มีการใช้เคร่ืองหมายๆต่างในการพาดหัวข่าวแลว้สามารถดึงดูดคนอ่านไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ส่วนข่าวประเภทอ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจ และกีฬา พบวา่ข่าวประเภทน้ีเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ
ไทยรัฐมีการติดล าดบัข่าวยอดนิยมนอ้ยมาก สาเหตุมาจากอาจเป็นช่วงเวลาท่ีท าการวจิยัข่าวประเภท
ดงักล่าวยงัไม่เป็นประเด็นร้อน หรือมีประเด็นใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมช่วงนั้น 

ต่อมาคือประเภทข่าวต่างๆของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจใช้มาก พบว่า
ประเภทข่าวข่าวเศรษฐกิจ ติดอนัดบัสูงสุด การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ี ก็เพราะสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของบริษทัมติชนจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีนโยบายให้หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจเป็นหนงัสือพิมพท่ี์
มุ่งเนน้การน าเสนอข่าวธุรกิจ 
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ส่วนรูปแบบการพาดหวัข่าวท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดคือ การพาดหวัข่าวแบบใชเ้คร่ืองหมาย
เพื่อเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของวนัท่ี4 เมษายน 2560 มีการ
พาดหัวข่าวว่า ในท่ีสุด!2เจา้สัว“ธนิน-เจริญ”กระโดดเขา้กุมอสังหาแสนลา้นเต็มตวั-เต็มพอร์ต จะ
เห็นไดว้า่หวัข่าวน้ีมีการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียไ์วข้า้งหน้าประโยค อีกกรณีจะน ามาใชด้า้นหลงัสุด
ของประโยค ยกตวัอยา่งการพาดหวัข่าวของวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ ดีลของถูก!
ฟิลิปปินส์รับมอบเรือรบต่อตา้นเรือด าน ้ าจากเกาหลีใตร้าคาแค่100ดอลลาร์! จะเห็นไดว้่ามีการใช้
เคร่ืองหมายอัศเจรีย์ไว้ท้ายสุดประโยค ส่วนอีกเคร่ืองหมายหน่ึงท่ีพบในงานวิจัยคือการใช้
เคร่ืองหมายค าพูด ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ตรงช่ือบุคคล หรือประโยคท่ีตอ้งการเน้นให้ขอ้ความดูโดดเด่น 
ยกตวัอยา่งการพาดหวัข่าววนัท่ี 6 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ “อาคม”ย  ้าชดัรถกระบะแคบ็จด
ทะเบียนใชป้ระโยชน์ถูกตอ้งทั้งขนของ-นัง่-นอนพกั จะเห็นไดว้า่มีการเคร่ืองหมายค าพูดไวต้รงช่ือ 
“อาคม” เพื่อให้ตวับุคคลในหัวข่าวให้ดูโดดเด่นและสะดุดตามากยิ่งข้ึน การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ี
สอดคล้องกับงายวิจยัเร่ืองคลิกเบตของ Dolors Palau-Sampio.(2015) ท่ีบอกว่าเคร่ืองหมายต่างๆ
สามารถช่วยใหก้ารพาดหวัข่าวโดดเด่นและสะดุดตาผูอ่้านและตดัสินใจกดเขา้ไปอ่านในเน้ือหาข่าว 

รองลองมาท่ีข่าวเศรษฐกิจใช้คือรูปแบบการพาดหัวข่าวใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการทบัศพัท์เทคนิคภาษาองักฤษ และมีภาษาจีนบา้งเล็กน้อย ยกตวัอย่างเช่นการ
พาดหัวข่าววนัท่ี 6 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ เปิดพอร์ตอสังหาฯเจา้สัวเจริญOne Bangkok
หน่ึงเดียวเช่ือมโลก จะเห็นข่าวน้ีมีการพาดหัวข่าวโดยทับศพัท์ค  าว่าเปิดพอร์ต สาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจมีการท าศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ีเป็นค าศพัทเ์ทคนิค อาจเป็นเพราะเป็นไป
ตามนโยบายท่ีตอ้งการน าเสนอข่าวธุรกิจ เจาะตลาดคนอ่านระดบับน หรือกลุ่มนกัธุรกิจ  จึงท าให้
ใชค้  าศพัทเ์ฉพาะท่ีรู้กนัในกลุ่มนกัธุรกิจท่ีสามารถเขา้ใจตรงกนั 

5.2.6 ประเด็นที ่6 รูปแบบการพาดหัวข่าวของแต่ละประเภทข่าวมีการใช้ภาษาทีใ่กล้เคียงกนั  
จากผลวิจยัทั้งหมดผูว้ิจยัยงัสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีวา่หากน ารูปแบบ

การพาดหัวข่าวแต่ละประเภทข่าวมาเปรียบเทียบกันพบว่ามีการใช้ส านวนภาษาท่ีมีลักษณะท่ี
ใกลเ้คียงกนั ยกตวัอยา่งเช่นการพาดหัวข่าวของประเภทข่าวเศรษฐกิจ ของวนัท่ี 16 เมษายน 2560 
เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการพาดหัวข่าวว่า ทฤษฎีพ่อ+ต าราอิสราเอลสวนผกั1ไร่ได้6แสน 
เปรียบเทียบการพาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจวนัท่ี 2เมษายน 2560 มีการ
พาดหัวข่าวว่า ปลูกสตรอว์เบอร์ร่ีในป่ายาง...แลนด์มาร์กใหม่จงัหวดับึงกาฬ จะเห็นได้ว่าทั้ ง 
เวบ็ไซตมี์การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายเหมือนกนั แมว้า่ข่าวของเวบ็ไซตไ์ทยรัฐจะเป็นข่าวเศรษฐกิจแนว
เกษตร ส่วนข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ เป็นข่าวเศรษฐกิจแนวท่องเท่ียว สาเหตุ
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ท่ีทั้ง2 เวบ็ไซต์หนงัสือพิมพ์มีการใช้ภาษาและรูปแบบการพาดหัวข่าวประเภทเดียวกนั มีลกัษณะ
คลา้ยกนั อาจเป็นเพราะข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวท่ีเขา้ใจยาก จึงจ าเป็นตอ้งใชส้ านวนภาษาใหเ้ขา้ใจง่าย 

ผูว้ิจ ัยจะขอยกตัวอย่างอีกหน่ึงประเภทข่าว คือข่าวสังคม ยกตัวอย่างของเว็บไซต์
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ ‘ห้ามนัง่กระบะทา้ย’ปชช.ส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วย ตร.แจงแค็บก็ห้ามนั่ง ส่วนการพาดหัวข่าวสังคมของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่ เตรียมพร้อม!โคราชแนะ5เส้นทางสู่
อีสานเล่ียงรถติดบน ถ.มิตรภาพช่วงสงกรานต์ จะเห็นไดว้่าการพาดหัวข่าวของทั้ง2เวบ็ไซต์จะมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก สาเหตุอาจเป็นเพราะให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิ
ระ ห้องส าเริง (2551) กล่าววา่การเขียนข่าวออนไลน์ตอ้งกระชบัเขา้ใจง่าย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการพาดหวัข่าวของ นรินทร์  น าเจริญ (2549) ท่ีบอกวา่การพาดหวัข่าวตอ้งสรรหาถอ้ยค า
ท่ีสั้ น กะทดัรัด เขา้ใจง่าย และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการพาดหัวข่าวออนไลน์ของ สุทธิดา 
นาคเจริญ (2558) ท่ีบอกว่าส่วนใหญ่การพาดหัวข่าวออนไลน์จะเป็นการพาดหัวข่าวแบบบรรทดั
เดียวเตม็คอลมัน์ สั้น กระชบั เขา้ใจง่าย 

5.2.7 ประเด็นที่ 7 การใช้ภาษาถิ่นเป็นรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใหม่ที่พบในเว็บไซต์ข่าว
ปัจจุบัน 

 ส่ิงท่ีคน้พบใหม่ในงานวจิยัรูปแบบการพาดหวัข่าวในเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ ์ไทยคือการ
พาดหัวข่าวปัจจุบนัมีการน าภาษาถ่ินเขา้ใช้ในการพาดหัวข่าวดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น การพาดหัวข่าว
ของเวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหวัข่าววา่จ าเป็นตอ้งเฮด็! พอ่จบัลูกใส่กล่อง
นัง่รถกระบะแค็บเห็นต ารวจให้กม้หัว (ชมคลิป) ซ่ึงความจ าเป็นตอ้งเฮ็ด เป็นภาษาอีสาน และอีก
ตวัอยา่งหน่ึงคือการพาดหวัข่าวของเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐวนัท่ี 8 เมษายน 2560 มีการพาดหวั
ข่าววา่ปวดหวัขนาด! ตร.ตรวจเขม้ วนัแรกห้ามนัง่ใน “แค็บ” โซเฟอร์ถึงขั้นกุมขมบั(คลิป) จะเห็น
ได้ว่าปวดหัวขนาดเป็นภาษาเหนือท่ีถูกน ามาใช้ในการพาดหัวข่าว นอกจากน้ียงัพบว่ามีการ
เคร่ืองหมายท่ีหลากหลาย เช่นเคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว ‘…………’ มาช่วยเน้นย  ้าขอ้ความใน
การพาดหัวข่าวบางช่วงบางตอนให้ดูโดดเด่น ยกตัวอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์
หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐของวนัท่ี8 เมษายน 2560 มีการพาดหัวข่าววา่ ‘ห้ามนัง่กระบะทา้ย’ปชช.ส่วน
ใหญ่ไม่เห็นดว้ยตร.แจงแค็บก็ห้ามนัง่ ขณะเดียวกนัยงัมีการใช้เคร่ืองหมายอ่ืนๆ เช่นเคร่ืองหมาย? 
เคร่ืองหมาย# เคร่ืองหมาย+ และเคร่ืองหมาย – เป็นต้น เหตุผลน าภาษาถ่ิน และเคร่ืองหมายท่ี
หลากหลายมาใช้ในการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์อาจเป็นเพราะตอ้งการดึงดูด สร้าง
ความสนุก ขบขนั ให้กบัผูอ่ื้นให้มากยิ่งข้ึน ส่วนการน าเคร่ืองหมายมาใชน้ั้นอาจเป็นเพราะตอ้งการ
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เพิ่มเติมความหลากหลาย สร้างความน่าสนใจใหห้วัข่าวใหมี้ความแตกต่างจากส่ือดั้งเดิมท่ีมีการพาด
หวัข่าวและใชเ้คร่ืองหมายเขา้มาช่วยในการพาดหวัข่าวนอ้ย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาคร้ังต่อไปจะศึกษาส่ือใหม่ใหมี้ความหลากหลายกวา่น้ี เช่นเวบ็ไซตท่ี์ไม่ใช่เวบ็
ข่าวหนงัสือพิมพ ์เพื่อใหเ้ห็นถึงการใชรู้ปแบบการพาดหวัข่าวหรือท่ีหลากหลายส่ือยิง่ข้ึนไป 

2) ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งเวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพท่ี์เป็นส่ือกระแสหลกัเปรียบเทียบกบั
เวบ็ไซตท่ี์ไม่ใช่ส่ือกระแสหลกั 

3) ควรศึกษายอ้นกลบัวา่ปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพมี์การน ารูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตม์าใช้
ในการพาดหวัข่าวบนส่ือดั้งเดิมหรือไม่ 

4) ควรท าการวิจยัทั้งในรูปแบบของการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและผลวจิยัท่ีละเอียดยิง่ข้ึน 

5) ระยะเวลาในการศึกษาควรใชเ้วลาท่ีมากกวา่ 1 เดือน เพื่อใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การพาดหวัข่าวท่ีมีความหลากหลาย 

6) ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ผูรั้บสารท่ีมีต่อรูปแบบการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตข์่าว
ดว้ย เพื่อน ามาปรับปรุงแกใ้นการพาดหวัข่าวหากมีการน าผลวจิยัไปใชใ้นการท างานจริง 
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