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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน
ข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่างๆ และศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จาก
มุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร บรรณาธิการข่าว และผูส่ื้อข่าว จากโตะ๊ข่าวท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์  

ผลการศึกษา การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจาก
มุมมองของบุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์กบัระดบัปฏิบติัการสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ เห็นว่า  
1)  คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์มี
ประโยชน์กว่าการรายงานข่าวทางโทรทศัน์รูปแบบเดิมด้วยความรวดเร็ว สดทนัเหตุการณ์ และ
สามารถส่ือสารได ้การใชน้วตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในรายงานข่าวนั้นไม่มีตน้ทุนแต่สามารถรายงาน
ไดต้ลอดเวลา และมีคนดูจ านวนมาก  2) คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัไดข้องนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ เป็นการ
ผสมผสานการท างานกบัส่ือในรูปแบบเดิมๆ ช่วยท าให้การน าเสนอข่าวสารมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน มีความสะดวกท าให้ผู ้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้หลากหลายช่องทาง   3)  
คุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อนของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยี หากได้ศึกษาเพิ่มเติมก็จะเข้าใจ แต่การคิดรูปแบบการน าเสนอของ
ผูส่ื้อข่าวท่ีต้องมีความน่าสนใจ เป็นล าดับชัดเจน  4)  คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ของ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางสถานีฯ ไม่ได้มีนโยบายให้มีการทดลองใช้ก่อน เพราะหากเกิดการ
ส่ือสารท่ีผิดพลาด อาจมีมาตรการลงโทษผูส่ื้อข่าวจากทางสถานี   5)  คุณลกัษณะสามารถสังเกตได้



ง 
 

ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ เม่ือใชแ้ลว้สามารถสังเกตเห็นผลตอบรับจากผูช้มไดท้นัทีจากยอดรับชม 
(View) รวมถึงการกดไลคค์อมเมนทแ์ละแชร์ไดท้นัที การไลฟ์ยงัดึงดูดให้ผูติ้ดตามของเฟซบุ๊กเพจ 
กลบัเขา้มาเยีย่มเพจมากยิง่ข้ึน ช่วยใหเ้กิดการรับรู้แบรนดข์องสปริงนิวส์เพิ่มมากข้ึน  

บุคลากรข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพท่ีกลา้แสดงออก
และกระตือรือร้นเสมอ พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ๆและปรับตัวกับการท างานให้เร็ว รวมถึงกล้า
แสดงออก มีไหวพริบมีทกัษะในการรายงานข่าวสด เพื่อท่ีจะสามารถเรียบเรียงและน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นขั้นเป็นตอน ไม่น าความรู้สึกส่วนตวัของนกัข่าวมาปะปนข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเสนอ
เฉพาะข้อเท็จจริง มีประสบการณ์สูงในการรายงานข่าวสด รวมถึงมีสมาธิและวุฒิภาวะในการ
ออกไปรายงานข่าวนั้นๆ มีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์หรือมีทศันคติท่ีรักการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อม
ส าหรับงานท่ีก าลงัจะไดรั้บมอบหมาย 
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ABATRACT 
 

The purpose of this research aimed to study. The perceptions of Facebook Live’s 
Characteristics of Innovations and of Individual Adopters in News Reporting from the Views of 
Spring News Digital Television’s News Personnel . The perceptions of Facebook Live’s 
Characteristics of Innovations and of Individual Adopters in News Reporting from the views of 
Spring News Digital Television’s News Personnel. The study was a qualitative research 
conducted by using in-depth interviews method on Spring News Digital Television’s News 
Personnel, including executives, news editor, and reporters using Facebook live and not using 

The result from the perspective of executives and operation crews found that   1) 
Relative Advantage of Facebook Live innovation.  Comparing to broadcasting news on TV, 
Facebook Live is more useful than the traditional one because of its rapidly up-to-date and 
communicable nature. Facebook Live also has no cost and can be use everywhere and every time 
with lot of viewers.    2) Compatibility of Facebook Live Innovation   Facebook Live is the 
combination of traditional media and technology; therefore news reporting can be more 
interesting and convenience for the viewers to track the news cast. 3Complexity of Facebook Live 
Innovation.  Facebook Live is not complicated in term of technology even amateur users can learn 
to use it. However, the news report format has to catch the viewers’ interest and respectively 
present.  4)  Trialability of Facebook Live Innovation. Spring News channel has no policy to try 
using Facebook Live because if the error occurs there may be the punishment for the reporters 
from the channel. 5 )Observability of Facebook Live Innovation.   Facebook Live reaching is 
noticeable instantly by the view from viewers including the comment liking and sharing video 



ฉ 
 

live. The video live also attract the followers to Facebook page which increasing Spring News’s 
brand awareness. 

  Moreover executives and operation crews of Spring News perceived that, the 
personalities of the news crews who adopt Facebook live innovation are mostly courageous and 
active. They tend to open to new thing and adapt to it fast. Moreover, they commonly have high 
skill in live reporting to report news respectively with no bias. They also highly experienced in 
live reports with concentration and maturity. Finally, they understand the usage of Facebook live 
and have passion to learn new thing and improve their skills to accommodate the change and 
prepare for work assigned. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

  
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัการส่ือสารเปล่ียนแปลงไป องค์กรข่าวตอ้งมีการปรับตวัโดยการน าส่ือสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการรายงานข่าว เพื่อความอยู่รอดขององค์กร เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์มี
บทบาทต่อการรับรู้และน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของประชาชนอย่างกวา้งขวาง และรวดเร็วกว่าส่ือ
กระแสหลกัอยา่งวทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์รวมถึงวธีิการน าเสนอข่าวทางส่ือสังคมออนไลน์ 
ใช้ทุนในการผลิตท่ีต ่า โดยเทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้คนในองค์กรไดเ้รียนรู้เพื่อ
เกิดการปรับตวัและน าไปใช ้การโฆษณาหรือการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ยงัคงมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและยงัขยายตวัไปจนถึงปี 2561 การโฆษณาบนส่ือเคล่ือนท่ีอย่างโทรศพัท์สมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ตจะเป็นส่ือท่ีมียอดการลงโฆษณาออนไลน์สูงสุด คาดวา่ปี 2561โฆษณาออนไลน์
บนส่ือเคล่ือนท่ีไดจ้ะมีมูลค่าถึงสองในสามของการโฆษณาออนไลน์อ่ืนๆ และมีมูลค่า 9,100 ลา้น
เหรียญ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีครองสัดส่วนตลาดโฆษณาออนไลน์ของโลกมากท่ีสุดยงัคงเป็นเฟซบุ๊ก 
(นเรศ เหล่าพรรณราย, 2557)  

การรับชมขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางการส่ือสารต่างๆ ของผูช้มมีความหลากหลายมาก
ข้ึน มีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน และด้วยระบบและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัได้พฒันาข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จากผลการวจิยัพฤติกรรมการรับข่าวสารและความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อส่ือมวลชน 
คนเสพข่าวจากส่ือสังคมออนไลน์มาก แต่ยงัเช่ือถือส่ือกระแสหลกั ช่องทางท่ีประชาชนรับขอ้มูล
ข่าวสาร พบว่า ส่ือออนไลน์บ่อยท่ีสุดคิดเป็น 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 ) รองลงมาคือ
โทรทัศน์ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.81 และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันข่าว คิดเป็น 3.15 คะแนน 
ประชาชนส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวแชร์มาจากคนใกล้ชิด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.53 และส่ือท่ีเป็น
ส านกัข่าวอยา่งเป็นทางการ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.33 (มานะ ตรีรยาภิวฒัน์, 2559)  

เฟซบุ๊กไลฟ์ เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมจากองค์กรข่าว และประชาชน
ทัว่ไปเป็นการเปิดให้ผูใ้ชบ้ริการน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผา่นทางอินเตอร์เน็ต
ในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Real Time Streaming) ท่ีผ่านมาองค์กรข่าวหลายแห่งได้ใช้ช่องทาง
ดงักล่าวถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอแก่ผูรั้บชมข่าวหรือผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์ 
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เน่ืองจากเป็นการเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดค้รอบคลุมทั้งหมด มีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก 1,654 ลา้นคนต่อเดือน โดยเป็นคน
ไทยใช้เฟซบุ๊ก 41 ลา้นคน เติบโตข้ึน 17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย ส่วนเฟซบุ๊กเพจไทย มี
มากถึง 7 แสนเพจ ประเทศไทยใช้เฟซบุ๊ก มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก และเป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้พฤติกรรมคนใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่ คือ เพื่อความบนัเทิง งานอดิเรกและกิจกรรม 
เทคโนโลย ีกิจกรรมท่ีคนไทยนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้ถึงมากท่ีสุด ยงัคงเป็นการใชเ้พื่อใชง้านเขา้ส่ือ
สังคมออนไลน์สูงถึง 82.7% รองลงมาเพื่อการคน้หาขอ้มูล 56.7% และการใชเ้พื่ออ่านข่าว 52.2%  
เป็นตน้ (ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ, 2559) 

ในกระบวนการรายงานข่าวมีการน าเทคโนโลยี เฟซบุ๊กไลฟ์ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารเพื่อการน าเสนอข่าว เป็นช่องทางการน าเสนอข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ม เพราะมนัมี
ประโยชน์ในส่ือธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลั และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รข่าวในอนาคต องคก์รจึงมี
ความจ าเป็นและเห็นประโยชน์ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คนในองค์กรก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ดว้ยการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชใ้นการรายงานข่าวดว้ย เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีใชง้บนอ้ยกวา่ แต่
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รวดเร็วและมากกว่าส่ืออ่ืน นอกจากน้ี ลูกเล่นใหม่ๆ บนส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งการรับส่ือแบบไลฟ์ก าลงัไดรั้บความนิยม อีกทั้งยงัเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ลูกคา้อีก
ด้วย ทั้ งน้ี จากข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) พบว่า ปัจจุบันไทยมีผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (Internet users) จ านวนทั้งส้ิน 38 ลา้นคน คิดเป็น 56% ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
และมีผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network users) สูงถึง 41 ลา้นคน โดย 3 อนัดบัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมสูงสุด ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก 92.1% ไลน์ 85.1% และกูเกิล 67% (ณฐพร พนัธ์ุ
อุดม, 2559) การรายงานข่าวโดยใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์มีประโยชน์ของต่อองค์กรข่าวและการรายงานข่าว 
และท าใหก้ระบวนการรายงานข่าวมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการรายงานข่าวแบบส่ือดั้งเดิม จึง
ถือเป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงขององคก์รในการน าเฟซบุ๊กไลฟ์มาใชใ้นการรายงานข่าว ท าให้ผูเ้สพข่าวได้
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว และเร่ืองราวต่างๆ จากสถานท่ีจริงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ในส่วนของคุณลกัษณะของนวตักรรม การน านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์มาใชจ้ะท าให้การ
รายงานข่าวมีความโดดเด่น การตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใชเ้น่ืองจากนวตักรรมนั้นเป็นวิธี
ท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกวา่การส่ือข่าวแบบเดิม นอกจากน้ีการสร้างส่ือไลฟ์ผา่นอินเทอร์เน็ต
นั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นนกัข่าวเท่านั้น เพราะการไลฟ์เร่ืองราวต่างๆ นั้นทุกคนมีโอกาสสามารถ
ส่ือสารไดเ้ช่นกนัผ่านทางโทรศพัท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในการสร้างข่าวของฝ่ายโปรดกัชั่น
นั้นการสร้างส่ือไลฟ์ต้องมีการปรับตวัโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการถ่ายทอดสด ในการวาง
แผนการผลิตต่างๆ ตอ้งมีการวางโครงเน้ือหาในการไลฟ์ให้มีความน่าสนใจ ส่วนของบรรณาธิการ
ตอ้งท าหนา้ท่ีสรุปข่าว คดัข่าวท่ีน่าสนใจมาแชร์ต่อ รวมถึงเสนอความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งน่าติดตามจึง
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จะไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช้เฟซบุ๊ก ดงันั้นการปรับตวัตามกระแสของเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ต่อการรายงานข่าวในปัจจุบนั (เอกพล ชูเชิด, 2559) 

พฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลยอ่มมีการยอมรับนวตักรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรม ตวันกัข่าวเองนั้นตอ้งมีคุณลกัษณะบุคลิกภาพแบบเปิด เป็นผูท่ี้
มีความสนใจเรียนรู้ติดต่อกบังานท่ีกวา้งขวาง ไม่รังเกียจการติดต่อสัมพนัธ์กบัคน จะเป็นผูท่ี้รับรู้
เก่ียวกบันวตักรรมไดเ้ร็ว ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองนวตักรรมไม่จ  าเป็นตอ้งยอมรับนวตักรรมนั้นมาใชเ้สมอ
ไป เพราะการยอมรับนวตักรรมยงัข้ึนอยู่กับคุณลักษณะอย่างอ่ืน เช่น ทัศนคติและความเช่ือ 
นอกจากผูท่ี้มีความรู้เร่ืองนวตักรรม ถา้ไม่ไดพ้ิจารณาเห็นวา่นวตักรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนก็
จะตดัสินใจไม่ยอมรับนวตักรรม อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัสถานภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา การเขา้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม จะเป็นผูท่ี้ได้รับความรู้เก่ียวกบันวตักรรมได้เร็วกว่าผูท่ี้มี
ลกัษณะตรงกนัขา้ม การยอมรับนวตักรรมมีความส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรข่าวสามารถน าไปเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้มีการยอมรับนวตักรรมในการรายงานข่าวให้มีมาก
ยิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ขององค์กรข่าวใน
ธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัต่อไป 

ปัจจุบนัน้ีมีการน าเฟซบุ๊กไลฟ์ใช้ในกระบวนการรายงานข่าว ทั้งสปริงนิวส์และหลาย
ช่องก็มีการน าเอามาใช ้เพื่อท าให้การรายงานข่าวรวดเร็วข้ึน เม่ือมีการน าเฟซบุก๊ไลฟ์มาใชก็้มีผลท า
ใหก้ระบวนการรายงานข่าวแบบเดิมนั้นเปล่ียนแปลงไป จึงน ามาสู่การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริง
นิวส์ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได ้ไปใชใ้นการพฒันากระบวนการรายงานข่าวให้ดีข้ึน และให้พนกังาน
มีความเข้าใจในการเลือกข่าวสารท่ีจะไลฟ์และปรับปรุงให้มีการพัฒนาและกระตุ้นให้การใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์มากข้ึน และท าความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์และ
คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลัสปริงนิวส์ 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
       1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว
จากมุมมองของบุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ 
       1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของ
บุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จากมุมมองของโตะ๊ข่าวท่ีใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 
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1.3  ค ำถำมงำนวจัิย  
1.3.1  การรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าว

สถานีโทรทศันดิจิทลัสปริงนิวส์เป็นอยา่งไร เปรียบเทียบมุมมองระหวา่งกลุ่มบุคลากรระดบักลยทุธ์
กบับุคลากรระดบัปฏิบติัการ และ มุมมองระหวา่งโต๊ะท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวกบัโต๊ะท่ี
ไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว 

1.3.2 การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากร
ข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จากมุมมองของโตะ๊ข่าวท่ีใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวเป็น
อยา่งไร  

 
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

1.4.1  เพิ่มพูนความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์และคุณลกัษณะของผู ้
ยอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ 

1.4.2 เขา้ใจถึงขอ้จ ากดัของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีอาจน าไปสู่การไม่ยอมรับนวตักรรมเฟ
ซบุก๊ไฟลใ์นการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ 

  
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ   

บุคลากรข่าว หมายถึง บุคลากรวิชาชีพส่ือท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการเผยแพร่ข่าวถึง
ผูรั้บฟังข่าวดว้ยวิธีการต่างๆ บุคลากรข่าวในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 1) บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์
ของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ และ 2) บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการของสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลัสปริงนิวส์   

เฟซบุก๊ไลฟ์ หมายถึง ช่องทางท่ีผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัเฟซบุก๊สามารถถ่ายทอดสดภาพวดีิโอ
ใหค้นในเครือข่ายในบญัชีเฟซบุก๊ของตนไดเ้ห็น เป็นช่องทางท่ีผูส่ื้อข่าวในองคก์รข่าวในสปริงนิวส์
น ามาใชใ้นการรายงานข่าวดว้ย 

คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่  
คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  (Relative Advantage) หมายถึง นวตักรรมการ

ส่ือสารผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีผูส่ื้อข่าวในองคก์รข่าวในสปริงนิวส์น ามาใชใ้นการรายงานข่าวนั้นดีกว่า 
มีประโยชน์กวา่การรายงานข่าวในรูปแบบเดิมๆ ของโทรทศัน์ดิจิทลั 

คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) หมายถึง การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ของสปริงนิวส์ท่ี
แสดงการรับรู้ถึงการติดตามข่าวสารว่าสอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ค่านิยม และความตอ้งการของ
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ผูส่ื้อข่าว รวมถึงมีความทนัสมยัและเขา้กบัค่านิยม ลกัษณะของการรายงานข่าวในรูปแบบเดิมใน
ระบบโทรทศัน์ดิจิทลัวธีิการติดตามข่าวสารในแบบเดิมของผูช้มท่ีใชอ้ยู ่

  คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวของสปริงนิวส์มีความความสะดวก ง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

คุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) หมายถึง การน าเฟซบุ๊กไลฟ์ไปใช้ใน
การรายงานข่าวของสปริงนิวส์ หากใช้แลว้เกิดประโยชน์ก็จะน าไปสู่การน าน าเฟซบุ๊กไลฟ์ไปใช้
ส่วนตวัไดด้ว้ย 

คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(Observability) หมายถึง การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ของสปริง 
นิวส์สามารถได้รับรู้และเห็นถึงถึงประโยชน์จากการใช้งาน และผลกระทบต่างๆ อย่างชดัเจน ท่ี
เกิดข้ึนหลงัการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์  

คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์  หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นเศรษฐกิจสังคม บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมการส่ือสาร  

ผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ คือ ผูท่ี้น านวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ไปใชใ้นการรายงาน
ข่าว เพื่อประโยชน์ในแง่มุมของการรายงานข่าวท่ีรวดเร็ว   

การยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไฟล์ คือ การตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้น
ไปใชอ้ยา่งเตม็ท่ี ในการรายงานข่าวโดยคิดวา่นวตักรรมนั้นเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกวา่   
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน

ข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ และศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จาก
มุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยผูว้ิจยั ได้น าทฤษฎี แนวคิดตลอดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไปน้ีเป็นแนวทางในการวจิยั  

2.1  ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรม  
 2.2  แนวคิดองคก์รธุรกิจข่าว 

2.3  แนวคิดกระบวนการรายงานข่าว 
2.4  แนวปฏิบติัเร่ืองการน าเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายส่ือสังคม

ออนไลน์  
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.1  ทฤษฎกีารยอมรับนวตักรรม  
       2.1.1  ความหมายของนวตักรรม 

ค าว่า “นวกรรม” หรือ “นวตักรรม” (innovation) Rogers (1983, อ้างถึงใน ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หน้า 284) กล่าวไวว้า่หมายถึง ความคิด การกระท า หรือส่ิงของซ่ึงเห็นว่า
เป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั้นจะเป็นของใหม่โดยนบัเวลาตั้งแต่แรกพบหรือไม่ แต่ข้ึนอยูก่บัการท่ี
บุคคลรับรู้ว่ามันเป็นของใหม่หรือไม่  โดยความเห็นของบุคคลเองจะเป็นเคร่ืองตัดสินการ
ตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ถา้เห็นวา่อะไรเป็นส่ิงใหม่ส าหรับเขา ส่ิงนั้นก็จะเป็นนวตักรรม 
ค าวา่ “ใหม่” ในเร่ืองของนวตักรรมไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นความรู้ใหม่ของบุคคล บุคคลอาจมีความรู้
เก่ียวกับส่ิงนั้นมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้วก็ได้ แต่ยงัไม่ได้พฒันาทศันคติท่ีชอบและจะรับ หรือ
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ปฏิเสธความใหม่ของนวตักรรม จึงอาจเป็นความใหม่ในเร่ืองของความรู้ ทศันคติ หรือเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่ีจะใชน้วตักรรม  

กิดานันท์ มลิทอง (2536) ได้ให้ความหมายของ นวกรรมว่า หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
คิดคน้ข้ึนมาใหม่ ปฏิบติัการใหม่ๆ หรือส่ิงใดก็ตามท่ีพฒันาให้ดีข้ึนกวา่ของเดิมท่ีมีอยู ่เม่ือน ามาใช้
ในการท างานแลว้สามารถช่วยให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดป้ระสิทธิผลสูงข้ึนกวา่เดิม 
ทั้งยงัประหยดัเวลาและแรงงานดว้ย นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนน้ียอ่มตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการคิดคน้ส่ิง
ใหม่ หรือพฒันาศกัยภาพของเก่าใหดี้ยิง่ข้ึน นวตักรรมและเทคโนโลยจึีงเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนัเสมอ 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2521) ไดใ้หเ้กณฑ์การพิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นนวตักรรมไว ้4 ประการ 
ดงัน้ี  

1.  จะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
2.  มีการน าวิธีการจดัระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไป 

กระบวนการ และผลลพัธ์ใหเ้หมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง  
3.  มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย  หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าจะช่วยให้การด าเนินงาน

บางอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
4.  ยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั กลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานท่ี

ด าเนินอยูใ่นขณะน้ี ไม่ถือวา่ส่ิงนั้นเป็นนวตักรรม 
กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ (2536) นวตักรรม หมายถึง ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ 

หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้นวตักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความรู้สึกว่าเป็น
ของใหม่ส าหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรม ไดเ้สนอแนวทางการก าหนดวา่อะไรเป็น
นวตักรรมดงัน้ี  

1.  เป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
2.  เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ ต่อมาไดมี้การน ามาใชป้ระโยชน์ 
3.  เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วและเคยน ามาใช้ในช่วงเวลาหน่ึงแต่ไม่ได้รับความนิยม ต่อมา

น ามาใชใ้หม่ภายใตส้ถานการณ์และเง่ือนไขใหม่ท่ีเปล่ียนไป 
4.  เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้และใชไ้ดดี้ในสังคมอ่ืน หรือประเทศอ่ืน แลว้น ามาใชใ้นอีกสังคม

หน่ึงหรืออีกประเทศหน่ึง 
5.  เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีลักษณะต่างจากต้นแบบเพื่อให้

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  
เม่ือนวตักรรมได้รับการยอมรับน าไปใช้จนเป็นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเป็น

ของใหม่อีกต่อไป 
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นวตักรรมนั้นจะกลายเป็นเทคโนโลย ีซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของ อุปกรณ์ (Hardware) 
วสัดุ (Software) และเทคนิควธีิ (Techniques) 

จากท่ีไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้นั้นสรุปได้ว่า นวตักรรม หมายถึง ความคิด การ
ปฏิบติั ส่ิงประดิษฐ์ท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่ หรือส่ิงท่ีพฒันาข้ึนให้ดีกว่าของเดิม เม่ือน ามาใช้ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา่เดิม  

2.1.2  ความหมายของการยอมรับ  
Rogers (1983, อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หน้า 284) ไดใ้ห้ค  านิยาม

ไวว้่า การยอมรับนวตักรรม หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มท่ี เพราะ
นวตักรรมนั้ นเป็นวิถีทางท่ีดีกว่า และมีประโยชน์มากกว่า การยอมรับของบุคคลเกิดข้ึนเป็น
กระบวนการ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสันวตักรรม ถูกชกัจูงให้ยอมรับนวตักรรม ตดัสินใจยอมรับ
หรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจ และยืนยนัการปฏิบติันั้น กระบวนการน้ีอาจจะใชเ้วลาชา้หรือ
เร็วข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั คือ ตวับุคคลและลกัษณะของนวตักรรม 

Rogers (1995, อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หน้า 285) เป็นบุคคลท่ี
คิดคน้และไดพ้ิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory) โดยทฤษฎี
น้ีเน้นความเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายของส่ิงใหม่ๆ 
จากสังคมหน่ึงไปยงัอีกสังคมหน่ึงและสังคมนั้นรับเขา้ไปใชส่ิ้งใหม่ๆ น้ี คือ นวตักรรม ซ่ึงเป็นทั้ง
ความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้อธิบายทฤษฎีกระบวนการ
แพร่กระจายนวตักรรมน้ีวา่มีตวัแปรหรือองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ (Four main element 
in the diffusion of innovations) คือ 

 1.  นวตักรรม (Innovation) หรือส่ิงใหม่ท่ีจะแพร่กระจายไปสู่สังคม นวตักรรมท่ีจะ
แพร่กระจายและเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีเป็นความคิดและส่วนท่ีเป็นวตัถุ นวตักรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเก่ียวกบั
ตวัผูรั้บ ระบบสังคม และการรับการส่ือสารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองก็มีความส าคญั 

นวตักรรมท่ียอมรับไดง่้ายควรจะตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ โดยนวตักรรมท่ีมีลกัษณะ
ตรงกนัขา้มกนักบั 5 ประการ ต่อไปน้ีมกัจะเป็นท่ียอมรับไดย้าก 

1) ไดป้ระโยชน์มากกวา่เดิมท่ีเขา้มาแทนท่ี (Relative Advantage) 
2) มีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility) 
3) ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั (Complexity) 
4) สามารถแบ่งทดลองคร้ังละนอ้ยได ้(Trialability) 
5) สามารถมองเห็นหรือเขา้ใจไดง่้าย (Observability) 
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  2.  การส่ือสารโดยผ่านส่ือทางใดทางหน่ึง (Types of Communication) เพื่อให้คนใน
สังคมไดรั้บรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อระหวา่งผูส่้งข่าวสารกบัผูรั้บข่าวสาร โดย
ผา่นส่ือหรือตวักลางใดตวักลางหน่ึงท่ีนวตักรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผูใ้ชห้รือผูรั้บ
นวตักรรม อนัเป็นกระบวนการกระท าระหวา่งกนัของมนุษย ์การส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อการรับ
นวตักรรมมาก  

     3.  เกิดในช่วงเวลาห น่ึง (Time or Rate of Adoption) เพื่ อให้คนในสังคมได้รู้จัก
นวตักรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อท า
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมตอ้งอาศยัระยะเวลาและมี
ล าดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคลปรับตวัและยอมรับนวตักรรมหรือแนวความคิดใหม่ (a given time 
period) 

   4.  ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเขา้สู่สมาชิกของสังคม ระบบ
สังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวตักรรม กล่าวคือ สังคมสมยัใหม่ระบบของ
สังคมจะเอ้ือต่อการรับนวตักรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณท่ีจะรับ (Rate of Adoption) เพราะมี
บรรทดัฐานและรับค่านิยมของสังคมท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ดงันั้น 
เม่ือมีการแพร่กระจายส่ิงใหม่เขา้มา สังคมก็จะยอมรับไดง่้าย ส่วนสังคมโบราณหรือสังคมท่ียึดติด
กบัความเช่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นสังคมลา้หลงัจะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัสังคมสมยัใหม่ ความรวดเร็วของ
การแพร่กระจายและปริมาณท่ีจะรับนวตักรรมจึงเกิดไดช้้ากวา่และน้อยกวา่หรืออาจจะไม่ยอมรับ
เลยก็ได ้ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมโดยรวม และกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
แตกต่างกนั สามารถยอมรับนวตักรรมไดแ้ตกต่างกนั การเมือง การปกครอง มีอ านาจต่อการยอมรับ
นวตักรรมเป็นอย่างมาก การศึกษาถึงอิทธิพลของระบบสังคม จะช่วยให้เข้าใจและหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการเผยแพร่นวตักรรมได ้

2.1.3  คุณลกัษณะของนวตักรรม  
Roger (2003, อ้างถึงใน วิยะดา ไทยเกิด, 2558, หน้า 9) ได้กล่าวไวว้่า กระบวนการ

ยอมรับนวตักรรม คือ การตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มท่ีโดยคิดว่านวตักรรมนั้น
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกว่า ซ่ึงอาศยัคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับ 
ดงันั้นสามารถแยกคุณลกัษณะได ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. คุณลักษณะประโยชน์ เชิงเป รียบ เทียบ  (Relative Advantage) คือ  การรับ รู้ว่า
นวตักรรมดีกว่ามีประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบติัเดิมๆ เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่อ่ืนๆ เป็นตน้ ในส่วนท่ีดีกวา่ถา้เห็นวา่มีประโยชน์มากกวา่เสียประโยชน์ก็จะท าให้การยอมรับ
นวตักรรมมีแนวโนม้ในการยอมรับมากข้ึน 
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2.  คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกหรือคิดว่าเขา้
กนัไดห้รือไปดว้ยกนัไดก้บัค่านิยมท่ีเป็นอยูเ่ดิมถา้นวตักรรมใดมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความคิดเดิม 
ๆ ก็จะท าใหก้ารยอมรับมีแนวโนม้สูงข้ึน จากประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความตอ้งการของผูรั้บ 
ความคิดใหม่ๆ การเขา้กนัไดข้องนวตักรรมกบัส่ิงต่างๆ ท าให้ผูย้อมรับรู้สึกมัน่ใจและไม่ตอ้งเส่ียง
ภยัมาก ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมีความหมายมากข้ึน 

3.  คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น (Complexity) ถา้นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความยุง่ยาก 
สลบัซบัซ้อนมาก การยอมรับก็จะนอ้ยลงโดยเฉพาะถา้บุคลากรท่ีน านวตักรรมเหล่านั้น

มาใชมี้ความยุง่ยากก็ยิ่งท าให้เกิดการต่อตา้น ดงันั้นการน านวตักรรมมาใชจึ้งมีความสัมพนัธ์ในทาง
ตรงกันข้ามกับการยอมรับ ถ้านวตักรรมมีความซับซ้อนมากอัตราการยอมรับจะลดลง  แต่ถ้า
นวตักรรมมีความซบัซอ้นนอ้ยอตัราการยอมรับก็จะเพิ่มข้ึนตรงกนัขา้ม 

4.  คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trainability) โดยการน าเอานวตักรรมส่วนยอ่ย ๆ 
ไปทดลองใชโ้ดยใชร้ะยะเวลาไม่มากนกั ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นส่วนเล็กเม่ือน าไปทดลองและประสบ 
ความส าเร็จตามท่ีตอ้งการก็จะท าใหเ้กิดการยอมรับมากข้ึนในนวตักรรมนั้น ๆ 

5.  คุณลักษณะสามารถสังเกตได้  (Observability) คือ  ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงท่ี
มองเห็นไดห้มายความวา่ ถา้นวตักรรมท าใหเ้กิดการมองเห็นไดก้็จะท าให้การยอมรับมีน ้ าหนกัมาก
ข้ึน ซ่ึงอาจมองไปถึงด้านรูปธรรม ในท่ีน้ีถ้าสามารถท าให้เป็นรูปธรรมไดก้็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิด
การยอมรับมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นนามธรรมหรือเป็นแค่จินตนาการ 

Rogers and Shoemaker (1971) ไดส้รุปคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมได ้5 ประการ ดงัน้ี  

1.  ความไดเ้ปรียบสัมพนัธ์ (relative advantage) คือ ระดบัท่ีนวตักรรมท่ีน ามาใชไ้ม่ถูก
รับรู้ว่าดีกว่าความคิดท่ีมีอยู่เดิม ระดบัของความได้เปรียบสัมพนัธ์มกัจะถูกวดัในความหมายเชิง
เศรษฐกิจ แต่ปัจจัยด้านศักด์ิศรีทางสังคม ความสะดวกสบายและความพึงพอใจ  มักจะเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดว้ย ความไดเ้ปรียบสัมพนัธ์จะไม่มีความหมายมากนกั แมว้า่จะปรากฏจ านวน
นวตักรรมอนัใหม่จะมีขอ้ได้เปรียบเชิงวตัถุวิสัยมากกว่านวตักรรมเดิม ถา้ปราศจากการรับรู้ของ
บุคคลว่านวตักรรมนั้นมีขอ้ได้เปรียบ ดงันั้นยิ่งบุคคลมีระดบัการรับรู้ว่านวตักรรมมีขอ้ได้เปรียบ
มากกวา่เคร่ืองมือท่ีใชอ้ยูเ่ดิมมากเท่าไร บุคคลยอ่มมีอตัราการยอมรับรวดเร็วมากข้ึนเท่านั้น  

2. ความเขา้กนัได้ (compatibility) คือ ระดับของการท่ีนวตักรรมท่ีถูกรับรู้นั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัค่านิยมเดิมท่ีมีอยู ่ประสบการณ์และความตอ้งการของผูรั้บนวตักรรม ถา้นวตักรรม
ใหม่ไม่สามารถเขา้กนัไดก้บัค่านิยมและบรรทดัฐานของระบบสังคมท่ีมีอยูก่่อนแลว้ ความคิดนั้นจะ
ไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งรวดเร็วเท่ากบันวตักรรมท่ีเขา้กนัไดก้บัค่านิยม และบรรทดัฐานของระบบ
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สังคมดงักล่าว การยอมรับนวตักรรมใหม่ท่ีไม่สามารถเขา้กนัไดก้บัค่านิยม และบรรทดัฐานของ
ระบบสังคม ตวัอยา่งหน่ึงก็คือนวตักรรมการคุมก าเนิดซ่ึงใชใ้นประเทศท่ีมีความเช่ือทางศาสนาท่ีไม่
สนับสนุนการใช้เทคนิคการคุมก าเนิด เช่น ในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือศาสนาคริสต ์
นิกายแคทอลิก เป็นตน้  

3. ความซับซ้อนของนวตักรรม (complexity) คือ ระดบัของการท่ีนวตักรรมไดถู้กรับรู้
นั้นมีความยากต่อการท าความเขา้ใจและการใช้ นวตักรรมบางชนิดสามารถท่ีจะท าความเขา้ใจได้
โดยง่ายส าหรับคนทัว่ไป แต่นวตักรรมบางชนิดมีความซับซ้อนมากและยากต่อการท าความเขา้ใจ 
จึงได้รับการยอมรับช้า เช่น คนในหมู่บา้น Los Molinos ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจทฤษฎีเช้ือโรคได ้
(Germ Theory) ซ่ึงเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขพยายามท่ีจะอธิบายให้แก่พวกเขาฟังถึงเหตุผลของการตม้
น ้ าด่ืม ดังนั้น โดยทัว่ไปยิ่งนวตักรรมใดท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจจะได้รับการยอมรับเร็วกว่า
นวตักรรมท่ีผูรั้บตอ้งมีการพฒันาทกัษะและการท าความเขา้ใจแบบใหม่  

4. ความสามารถในการทดลองใช้ (trialability) คือ ระดบัของการท่ีนวตักรรมอาจจะถูก
ทดลองบนพื้นฐานอนัจ ากดั นวตักรรมท่ีสามารถทดลองไดจ้ะไดรั้บการยอมรับเร็วกวา่นวตักรรมท่ี
ไม่สามารถน ามาทดลองก่อนได ้ 

5. ความสามารถในการสังเกตเห็นได้ (observability) คือ ระดบัของการท่ีผลลพัธ์ของ
นวตักรรมหน่ึงสามารถเป็นท่ีประจกัษ์แก่บุคคลอ่ืนในระดบัสังคมได ้ถา้บุคคลสามารถเห็นถึงผล
ของนวัตกรรมนั้ นได้ง่ายมากเท่ าไร  โอกาสท่ี เขาจะยอมรับนวัตกรรมก็มีมากข้ึนเท่ านั้ น 
ความสามารถในการสังเกตได้น้ีจะกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายกนัในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูง (peer 
discussion) เก่ียวกบันวตักรรมนั้น โดยท่ีเพื่อนและเพื่อนบา้นของผูท่ี้รับนวตักรรมจะถามขอ้มูล
ข่าวสารการประเมินนวตักรรมของผูรั้บนั้นวา่เป็นอยา่งไร  

เม่ือสรุปรวมทั้ งหมดแล้วนวตักรรมใดท่ีถูกรับรู้ข่าวสารว่า นวตักรรมนั้ นมีความ
ไดเ้ปรียบสัมพนัธ์ ความสามารถเขา้กนัได้ ความสามารถในการทดลองได้ ความสามารถในการ
สังเกตเห็นได้มากกว่า และมีความซับซ้อนน้อยกว่าจะได้รับการยอมรับในอัตราท่ีรวดเร็วกว่า
นวตักรรมอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เพียงคุณสมบติัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการยอมรับเพียงเท่านั้ น แต่
งานวจิยัท่ีผา่นมาไดช้ี้วา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัมากท่ีสุดของนวตักรรมในการอธิบายอตัราของการ
ยอมรับ 

จากแนวความคิดน้ี ต่อมา Rogers (1983, อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, 
หนา้ 284) ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบกระบวนการในการตดัสินใจเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมใหม่ 
โดยสร้างแบบจ าลองของ กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกับนวตักรรม (A model of the innovation 
decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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ขั้นท่ี 1 ขั้นความรู้ (knowledge) กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกับนวตักรรมเร่ิมต้นเม่ือ
บุคคลไดส้ัมผสันวตักรรม และเร่ิมศึกษาหาขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจถึงหน้าท่ีของนวตักรรมนั้น 
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีบุคคลไดรั้บในขั้นน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

ดา้นท่ี 1 ความรู้จกันวตักรรม (awareness knowledge) เป็นความรู้ท่ีท าให้เกิดการต่ืนตวั
เก่ียวกบันวตักรรม เป็นความรู้ท่ีรู้ว่ามีนวตักรรมเกิดข้ึนแล้ว และนวตักรรมนั้นสามารถท าหน้าท่ี
อะไรไดบ้า้ง  

ดา้นท่ี 2 ความรู้วิธีการใช้นวตักรรม (how-to knowledge) ความรู้ประเภทน้ีไดจ้ากการ
ติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชน การติดต่อกบัหน่วยงานราชการท่ีทาการเผยแพร่นวตักรรม หรือเขา้ร่วม
ประชุม ความรู้ประเภทน้ีจะช่วยให้ใชน้วตักรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นวตักรรมยิ่งมีความซับซ้อนมาก
ข้ึนเท่าใด ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความรู้นั้นก็ยิ่งมากข้ึน การขาดความรู้ดา้นน้ีจะท าให้เกิดการปฏิเสธ
นวตักรรมไดม้าก  

ดา้นท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัหลกัการของนวตักรรม (principles knowledge) ความรู้ประเภท
น้ี เป็นความรู้ถึงเกณฑเ์บ้ืองหลงัของนวตักรรม ซ่ึงจะช่วยใหน้วตักรรมบรรลุผล  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการจูงใจ (persuasion) ในขั้นน้ีบุคคลจะสร้างทัศนคติชอบหรือไม่ชอบ
นวตักรรม กิจกรรมในสมองของบุคคลในขั้นความรู้ เป็นเร่ืองของความคิด หรือการรู้ ส่วนกิจกรรม
ในสมองในขั้นการจูงใจเป็นเร่ืองของอารมณ์ หรือความรู้สึก โดยบุคคลจะมีพฤติกรรมส าคญั คือ 
แสวงหาข่าวสารขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเก่ียวกบันวตักรรมนั้นว่าเหมาะสมกบัตวัเขาทั้งในสภาพ
ปัจจุบนั และในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร บุคคลจะมีการพฒันาแนวคิดเชิงประเมินเก่ียวกบันวตักรรม
นั้น ซ่ึงเป็นการพิจารณาคุณค่าของนวตักรรมวา่ เม่ือรับนวตักรรมมาใชจ้ะมีผลติดตามมาในดา้นใด 
มีประโยชน์ต่อตวัเขามากน้อยเพียงใด ถา้มีประโยชน์มากจะมีความรู้สึกทางบวก  แต่ถา้คิดว่าไม่มี
ประโยชน ์หรือมีประโยชน์นอ้ยต่อตวัเขา จะพฒันาความคิดทางลบ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นการตดัสินใจ (decision) ในขั้นน้ีบุคคลกระท ากิจกรรมซ่ึงน าไปสู่การเลือกท่ี
จะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม การจะตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมนั้นข้ึนอยู่กบั 2 
ขั้นตอนท่ีผา่นมาดว้ย ถา้บุคคลมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม มีความรู้สึกชอบ และเห็นประโยชน์ของ
นวตักรรมนั้น บุคคลก็มีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้น นอกจากน้ีการตดัสินใจท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมยงัข้ึนอยู่กบัลกัษณะของนวตักรรม ถ้านวตักรรมนั้นสามารถแยก
ส่วนยอ่ยๆ ได ้ให้มีการทดลองใชไ้ด ้บุคคลจะมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้น ในขั้น
น้ีมีความส าคญัมาก การท่ีบุคคลจะเลือกทางใดเป็นผลมาจากขั้นความรู้และขั้นการจูงใจ และการ
พิจารณาลักษณะนวตักรรมว่าสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
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ขั้นท่ี 4 ขั้นการน าไปใช้ (implementation) กระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมใน
ขั้นตน้ๆ เป็นเร่ืองของความรู้ ความคิด แต่ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการปฏิบติั เม่ือบุคคลตดัสินใจยอมรับ
นวตักรรมไปใช้ เขาจะตอ้งรู้ว่าจะสามารถหานวตักรรมนั้นมาจากไหน น าไปใช้อย่างไร และเม่ือ
น าไปใชจ้ะเกิดปัญหาอยา่งไร และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร บุคคลจึงพยายามแสวงหาส่ิงต่างๆ 
เก่ียวกบันวตักรรม ดงันั้น ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และวิธีการส่ือสารจึงมีบทบาทท่ีจะช่วยบุคคลให้
ไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ในขั้นน้ีรวมถึงขั้นดดัแปลงแกไ้ขดว้ย การใชน้ี้จะด าเนินไปเร่ือยๆ ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของนวตักรรมนั้น ซ่ึงอาจไปถึงการท่ีนวตักรรมใหม่น้ีไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั
นั้น  

ขั้นท่ี 5 ขั้นการยืนยนั (confirmation) ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนเป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการ
ตดัสินใจยอมรับนวตักรรมในบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ 
ยอมรับไปแลว้ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร แรงเสริม เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของแต่ละ
บุคคล เม่ือยอมรับนวตักรรมแลว้ เขาจะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เกิดความมัน่ใจ การรับ
ข่าวสารขอ้มูล การไดรั้บค าแนะน าและไดเ้ห็นความส าเร็จของการใชน้วตักรรม จะมีอิทธิพลต่อข้ึน
การยนืยนัมาก  

กระบวนการตดัสินใจน้ีสามารถน าไปสู่การยอมรับ หรือการปฏิเสธได ้ผูท่ี้หยุดยอมรับ 
(discontinuance) เป็นผูท่ี้ตดัสินใจปฏิเสธนวตักรรมหลงัจากไดย้อมรับไปแลว้ ผูท่ี้หยดุน้ีอาจเกิดข้ึน
ไดเ้พราะบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อนวตักรรม หรือเพราะนวตักรรมนั้นเกิดถูกแทนท่ี
ดว้ยความคิดใหม่กวา่ และมีความเป็นไดว้า่บุคคลจะยอมรับนวตักรรมหลงัจากการตดัสินใจปฏิเสธ
ไปแลว้  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ยอมรับของบุคคล คือ ช่องทางการส่ือสาร ถ้าบุคคลได้รับความรู้และข่าวสารจากช่องทางการ
ส่ือสารเหล่าน้ีเป็นจ านวนมากในขั้นความรู้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการตดัสินใจ ขั้นน าไปใช้ และขั้น
ยืนยนัจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมการยอมรับนวตักรรม ในขณะท่ีบุคคลท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารเป็นจ านวนนอ้ยมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ยอมรับนวตักรรม  

2.1.4  คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูย้อมรับนวตักรรม  
Rogers 1983, อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2546, หน้า 284)) ได้อธิบาย

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู ้ยอมรับนวตักรรมในระดับต่างๆ  โดยพิจารณาจากค่านิยม 
คุณลกัษณะส่วนตวั พฤติกรรมการส่ือความรู้ และความสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งประเภท
บุคคลออกไดเ้ป็น 5 ประเภท  
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โดย Rogers ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูย้อมรับนวตักรรมขา้งตน้ไว้
ดงัน้ี  

1. ผูน้ าการยอมรับ (innovators : venturesome) คุณสมบติัของคนกลุ่มน้ี คือ ความกล้า
เส่ียง และกระหายท่ีจะทดลอง อนัเป็นเหตุให้ตอ้งขวนขวายหาความรู้ และพบปะกบับุคคลอยูเ่สมอ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรายไดสุ้ทธิสูง และมีทรัพยสิ์นพอท่ีจะเส่ียงกบัการไดเ้สียอนัเน่ืองจากการ
ทดลองท า และกล้าท่ีจะยอมรับความล้มเหลวอนัอาจเกิดมีข้ึนได้ มีความสามารถและความรู้ดี
พอท่ีจะเขา้ใจ และตามทนัแนวคิดนวตักรรม มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ชอบสังคมกบัพวก
เดียวกนั แมจ้ะอยูค่นละแห่งและห่างไกลกนัก็ตาม กลุ่มน้ีมกัจะถูกหาว่าเป็นพวกหัวกา้วหน้า และ
ไม่ยอมตามสังคม  

2. ผูย้อมรับเร็ว (early adoptors : respectable) กลุ่มน้ีจะช่วยพฒันาสังคมดีกวา่กลุ่มแรก 
เป็นท่ียอมรับนับถือของสมาชิกในกลุ่ม เป็นตวัอย่างท่ีดีในด้านการยอมรับนวตักรรม เพราะเป็น
กลุ่มท่ีไม่กา้วหนา้ไปในดา้นความคิดจนในกลุ่มเดียวกนัตามไม่ทนัเหมือนกลุ่มแรก ผลงานของกลุ่ม
น้ีมกัจะประสบผลส าเร็จเสมอ เพราะไดก้ระท าดว้ยความระมดัระวงั และไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 
ทั้งน้ีเพื่อรักษาไวซ่ึ้งการยอมรับนบัถือของบุคคลในชุมชน กลุ่มคนในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาดี 
ฉลาด ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  

3. ผูย้อมรับปานกลาง (early majority : deliberate) กลุ่มน้ีมกัจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
ก่อนท่ีจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หรือนวตักรรมใด ๆ การตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของคน
กลุ่มน้ีใชเ้วลานานกวา่ 2 กลุ่มแรก แต่ก็ยงัเป็นกลุ่มท่ียอมรับวทิยาการแผนใหม่เร็วกวา่บุคคลท่ีจดัอยู่
ในกลุ่มยอมรับระดบัค่อนขา้งชา้ ลกัษณะของคนกลุ่มน้ีเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์สูงกบัสมาชิกในกลุ่ม 
แต่ไม่ไดเ้ป็นผูน้ ากลุ่ม  

4. ผูย้อมรับค่อนข้างช้า (late majority : skeptical) กลุ่มน้ียอมรับนวตักรรมก็ต่อเม่ือ
จ านวนคนมากกวา่คร่ึงไดย้อมรับไปแลว้ นัน่คือวทิยาการแผนใหม่ หรือนวตักรรมไดรั้บการทดลอง 
และประเมินผลจากคนในสังคมเดียวกนัแล้วว่าดีจริง การยอมรับของคนกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงมาจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกส่วนหน่ึงมาจากแรงผลกัดนัทางสังคม ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น  

5. ผูย้อมรับช้า (laggards : traditional) เป็นกลุ่มสุดทา้ยท่ียอมรับ กลุ่มน้ีมีลกัษณะชอบ
ยึดถือของเก่า ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ชอบท าตามรุ่นเก่า พบปะสังสรรค์เฉพาะกบัคนท่ีมีค่านิยม
เหมือนกนั ไม่สนใจโลกภายนอก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีชะลอการยอมรับ  

2.1.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม  
Rogers (1983, อ้างถึงใน  ทิพวรรณ  ห ล่อสุวรรณ รัตน์ , 2546, หน้า 284) ได้แบ่ ง

คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับนวตักรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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1.  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Characteristics) 
2.  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ (Personality) 
3.  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) 

 
ตารางที ่2.1  ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม 
 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิและสังคม (Socioeconomic Characteristics) 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
ความรู้ความสามารถ 
สถานะทางสังคม 
ชนชั้นทางสังคมชั้นสูง 
หน่วยงาน 
แนวทางเศรษฐกิจ 
การมีทศันคติท่ีดี 
การมีอ านาจสั่งการ 
ปัจจัยด้านบุคลกิภาพ (Personality) 
ความเอาใจใส่ 
ความหยิง่ยโส 
ความสามารถในการจดัการส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
ความมีเหตุผล 
ความมีสติปัญญา 
การมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง 
ปัจจัยด้านบุคลกิภาพ (Personality) 
ความสามารถในการรับมือกบัความไม่แน่นอน 
การมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา 
การมีทศันคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ 
การเช่ือโชคลาง 
แรงจูงใจในการประสบความส าเร็จ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิและสังคม (Socioeconomic Characteristics) 
ความทะเยอทะยานดา้นการศึกษา อาชีพ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) 
การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
การส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองคก์ร 
ความเป็นสากล 
การเป็นตวัแทนการติดต่อ 
การเปิดรับส่ือมวลชน 
การเปิดรับช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคล 
การแสวงหาขอ้มูล 
การมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม 
การเป็นผูน้ าดา้นความคิด 
การมีระบบเช่ือมโยง 
 

สรุปความคิดเห็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socioeconomic 
Characteristics) ซ่ึงเป็นลกัษณะการยอมรับนวตักรรมของบุคคล ดงัน้ี Rogers (2003, อา้งถึงใน วิยะ
ดา ไทยเกิด, 2558, หนา้ 12) 

1.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีอายไุม่แตกต่างจากผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั  
2.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีจ านวนระยะเวลาในการศึกษามากกวา่ผูย้อมรับนวตักรรม

ในภายหลงั  
3.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้ และการอ่านออกเขียนไดดี้กวา่

ผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั  

4.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีสถานะทางสังคม รายได ้ระดบัความเป็นอยู ่ลกัษณะอาชีพ 
เศรษฐกิจสูงกวา่ผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั  

5.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีการเคล่ือนยา้ยสถานภาพทางสังคมมากกว่าผูย้อมรับ
นวตักรรมในภายหลงั  
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6.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนเป็นผูท่ี้ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ มากกว่าผูย้อมรับนวตักรรมใน
ภายหลงั  

7.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมากกว่าผู ้
ยอมรับนวตักรรมในภายหลงั  

8.  ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีความช านาญเฉพาะทางมากกว่าผูย้อมรับนวตักรรมใน
ภายหลงั  

ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ (Personality)  เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลท่ีไดรั้บการสั่งสม
มาตั้งแต่เล็กจนโต  จากการหล่อหลอมของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี  จนกระทั่งถึง
สถาบันการศึกษา เป็นส่วน ท่ีท าให้ เกิดบุคลิกภาพ   เช่น   อาจจะเป็นคนท่ี อ่อนโยน   แข็ง
กระดา้ง   การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีเหตุผล มีสติปัญญา มีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง
การต่อตา้นสังคม การมีแรงจูงใจในการประสบความส าเร็จ เป็นตน้  บุคลิกภาพของแต่ละคนจะเป็น
ส่ิงประจ าตวัของคนคนนั้น ท่ีท าให้แตกต่างจากคนอ่ืน และมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจะประกอบกนั 
ท าให้คนแต่ละคนมีบุคลิกภาพเป็นของตวัเอง ลกัษณะทางบุคลิกภาพย่อมเป็นส่วนท่ีเก้ือหนุนหรือ
ต่อตา้นการยอมรับนวตักรรมก็เป็นได ้

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) พฤติกรรมการส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการทางจิตวิทยา สังคม และวฒันธรรม พฤติกรรมการ
ส่ือสารเป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากสัญชาตญาณและการเรียนรู้ทางสังคม 
เน่ืองจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์เป็นผลมาจากการกระท าซ่ึงเป็นการแสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการ
ทางจิตวิทยา พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
ผูอ่ื้นเสมอ ในเร่ืองการมีส่วนร่วมต่อสังคม การส่ือสารอย่างมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองค์กร การ
แสวงหาข้อมูล การมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมและวฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดวิถีชีวิตซ่ึงรวมถึง
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยส์ังคม ดงันั้นพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลย่อมมีการ
ยอมรับนวตักรรมท่ีแตกต่างกนั 

บุคคลจะมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะของบุคคลใน
ดา้นต่างๆ สรุปไดเ้ป็น 3 ดา้นดงัน้ี Rogers (1983) 

1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา ผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูง มีสถานภาพทาง
สังคมสูง มีรายได้ดี จะเป็นผูท่ี้รับความรู้เก่ียวกบันวตักรรมได้เร็วกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า มี
สถานภาพทางสังคมต ่า และมีรายไดต้ ่า  
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2.  บุคลิกภาพแบบเปิด ผูท่ี้มีความสนใจเรียนรู้ติดต่อกบังานท่ีกวา้งขวาง ไม่รังเกียจการ
ติดต่อสัมพันธ์กับคน จะเป็นผูท่ี้รับรู้เก่ียวกับนวตักรรมได้เร็ว ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองนวตักรรมไม่
จ  าเป็นตอ้งยอมรับนวตักรรมนั้นมาใชเ้สมอไป เพราะการยอมรับนวตักรรมยงัข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ
อย่างอ่ืน เช่น ทศันคติและความเช่ือ นอกจากผูท่ี้มีความรู้เร่ืองนวตักรรม ถา้ไม่ไดพ้ิจารณาเห็นว่า
นวตักรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนก็จะตดัสินใจไม่ยอมรับนวตักรรม 

 3.  พฤติกรรมการเปิดรับสาร ผูท่ี้เปิดรับส่ือมวลชน และเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ทางสังคม จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบันวตักรรมไดเ้ร็วกวา่ผูท่ี้มีลกัษณะตรงกนัขา้ม 

ในงานวจิยัคร้ังน้ีศึกษาคุณลกัษณะของผูรั้บนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์เฉพาะตวัแปร 1) อาย ุ
2) ต าแหน่งงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม และไดน้ ามาเป็นกรอบความคิดในการศึกษา / 
แบบสัมภาษณ์ ในส่วนของคุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ผูว้ิจยัน ามาตั้งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ใชใ้นการเก็บขอ้มูลทั้ง 5 ดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และขอ้มูลท่ีไดม้าจะส่งผลต่อการ
วเิคราะห์การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์และผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมา
วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับการตั้ งสมติฐานของผูว้ิจยัหรือไม่ พร้อมทราบถึงผลกระทบต่อการ
ปรับเปล่ียนตวัท่ีมีเทคโนโลยมีาเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง 
 
2.2   แนวคิดองค์กรธุรกจิข่าว 

ข่าวกลายเป็นสินคา้มาตั้งแต่การส่ือสารของมนุษยย์คุการพิมพเ์ร่ือยมาถึงยคุส่ือไฟฟ้านั้น 
เน่ืองจากไดพ้ิจารณาลกัษณะของข่าว พบวา่ข่าวมีลกัษณะของสินคา้ หรือเป็นธุรกิจดงัน้ี เดนิส แมค
เควล (Denis McQuail, 2005) 

1.  ผลิตในปริมาณมาก ข่าวมีลกัษณะเหมือนสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป คือผลิตออก
มากจ านวนมากหรือผลิตคราวละมากๆ ในแต่ละวนัมีหนงัสือพิมพร์ายวนัวางจ าหน่ายหลายฉบบั 
ขณะท่ีรายการข่าวทางวิทยุและโทรทศัน์ ผลิตเพื่อออกอากาศทุกชัว่โมงและออกอากาศตลอดทั้งวนั 
บางสถานีท่ีเป็นสถานีข่าวตอ้งผลิตออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง 

ในการผลิตสินคา้จ านวนมากเพื่อให้เพียงพอท่ีจะจ าหน่ายในแต่ละวนั และวนัละหลาย
คร้ัง อุตสาหกรรมข่าวจ าเป็นตอ้งใช้วตัถุดิบ เคร่ืองมือในการผลิต และบุคลากรในการผลิตจ านวน
มากตามไปดว้ย องค์กรดา้นข่าว ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์หรือส านัก
ข่าว ต่างก็ใชบุ้คลากรจ านวนมาก เช่น ผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ พนกังานตดัต่อภาพและเสียง ฯลฯ รวมทั้ง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมทัว่ๆ ไป  
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2.  การท าให้เป็นวิชาชีพ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าข่าวเป็นธุรกิจหรือสินคา้ประการหน่ึง 
คือ การเกิดข้ึนของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ซ่ึงผลิตคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมข่าว การท าข่าว
กลายเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งศึกษาและส่งเสริมทกัษะบางประการ ไม่วา่จะเป็นทกัษะการเขียนข่าว การ
ผลิตรายการข่าว การประกาศข่าว การบรรณาธิการข่าว ฯลฯ ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกฝนและเรียนรู้
หลกัการปฏิบติัดา้นข่าว เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญและน าไปประกอบวชิาชีพในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วารสารศาสตร์ได ้เช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื่อให้มีความช านาญเฉพาะ
ดา้น เช่น แพทย ์พยาบาล ครู เป็นตน้ 

นอกจากมิติด้านการศึกษาแล้ว เดนิส แมคเควล (Denis McQuail,2005) อธิบายว่า 
ขอ้ก าหนดดา้นวิชาชีพยงัรวมถึงการควบคุม หรือก าหนดมาตรฐานผูท่ี้จะเขา้มาประกอบวชิาชีพดา้น
ข่าว เช่น ตอ้งมีทกัษะในงานข่าว การมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งค  านึงถึงหน้าท่ีท่ีมี
ต่อสังคมดว้ย 

3.  การสร้างคุณค่าของตนเอง ข่าวเป็นสินค้าท่ีถูกท าให้มีคุณค่าข้ึนโดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพ เพื่ อให้ ข่ าวนั้ นขายได้  และมีราคาสู ง ข้ึน  เห ตุการณ์ จะมี คุณค่ าพอท่ีจะ เป็นข่ าว 
(newsworthiness) หรือไม่นั้ น ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจขององค์กรหรือสถาบันทางด้านข่าว ซ่ึง
ก าหนดมาตรฐานข้ึนเอง (Franklin et al., 2005) หากผูผ้ลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์หรือ
ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพก์ าหนดวา่เหตุการณ์นั้นจะกลายเป็นท่ีสนใจของสาธารณชนจ าหวนหน่ึงทนัที 
แมว้า่แทจ้ริงแลว้อาจจะมีเร่ืองท่ีส าคญัหรือควรคุณค่าแก่การรับรู้มากกวา่เหตุการณ์ท่ีผูผ้ลิตข่าวเลือก
มาก็ได ้

โดยทั่วไป คุณค่าของข่าว (News Values) อยู่ในตวัของเหตุการณ์ คุณค่าข่าวซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการรายงานมีดงัน้ี (Franklin et al., 2005) 

3.1  ความมีช่ือเสียง (Prominence) เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มกัไดรั้บ
การเสนอข่าวไม่วา่เหตุการณ์นั้นจะมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด นอกจากช่ือเสียงของบุคคลจะท า
ให้เหตุการณ์มีคุณค่าข่าวแล้ว สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว โบราณสถาน แหล่ง
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งโบราณวตัถุ ไดเ้ช่นกนั  

3.2  ความใกล้ชิด (Proximity)โดยทั่วไปมนุษย์มักให้ความสนใจกับตัว คนใกล้ชิด 
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เช่น ถา้เกิดเหตุไฟไหมห้้างสรรพสินคา้กลางเมือง ย่อมเป็นเร่ืองท่ี
ผูอ่้านสนใจมากกวา่ ข่าวไฟไหมต่้างประเทศ แต่ถา้เหตุการณ์ไฟไหมต่้างประเทศมีคนไทยเก่ียวขอ้ง
ก็ยอ่มไดรั้บความสนใจดว้ยเช่นกนั  

3.3 ความทนัต่อเวลา (Timeliness) ตามธรรมชาติของคนมกัสนใจกบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน
สดๆร้อนๆ ต่อเหตุการณ์ท่ีทนัสมยัเสมอ เช่น เหตุการณท่ีคน้พบโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ อายุ
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ประมาณ 6,000 ปี แต่ถือวา่เป็นข่าวท่ีเกิดข้ึนใหม่มีคนสนใจและทนัต่อเวลาอยู่ ข่าวการเมืองท่ีเกิด
มอ็บตามพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั เป็นตน้  

3.4 ปุถุชนสนใจ (Human Interest) ข่าวท่ีก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนจิตใจ ท่ีผูอ่้านแล้ว
เกิดอารมณ์โศกเศร้า เห็นอกเห็นใจ ดีใจ รัก เกลียด โกรธ กลวั อิจฉาริษยา ขบขนั ต่ืนเตน้ ฯลฯ  

3.5 ความขดัแยง้ (Conflict) ความขดัแยง้และการแข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์พื้นฐาน
ระหวา่งมนุษยต่์อมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงระดบัชาติ เช่น การทะเลาะวิวาท การสู้รบ ฆ่า
ฟัน การแข่งกีฬา การเลือกตั้ง การประทว้ง การอภิปรายในรัฐสภา เป็นตน้  

3.6 ผลกระทบ (Consequence) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือก าลงัจะเกิดข้ึน แลว้มีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของผูค้นจ านวนมาก เช่น การรับจ าน าขา้วราคาถูก ราคายางถูก การข้ึนราคา
แก๊ส และน ้ามนั เป็นตน้ 

3.7 ความมีเง่ือนง า (Suspense) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่สามารถท่ีจะคล่ีคลายหรือตีแผ่
หาสาเหตุไดย้อ่มเป็นท่ีสนใจ เช่น การเสียชีวิตของนกัธุรกิจช่ือดงั เหตุการณ์สลายการชุมชุม เม่ือ ปี 
2553 เป็นตน้ 

 3.8 ภยัพิบติัและความกา้วหน้า (Disaster and Progress) เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติธรรมดา ท่ี
ไม่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั เช่น แผน่ดินไหว เกิดพายใุหญ่ หรือเกิดอุทกภยัท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็ลม้ตาย 
รวมทั้ง การประดิษฐคิ์ดคน้ ความกา้วหนา้ทางวชิาการ เป็นตน้  

3.9 เพศ (Sex) ความสัมพนัธ์ของมนุษยเ์พศชายเพศหญิง ทั้งในรูปแบบปกติ และไม่
ปกติ ไม่วา่จะเป็นความรัก การแต่งงาน การหยา่ร้าง เร่ืองเกย ์และเลสเบ้ียน ความผดิทางเพศ รวมทั้ง
การประกวดความงาม เป็นตน้ 

3.10 ความแปลกประหลาดผิดธรรมดา (Oddity or Unusualness) เร่ืองราวท่ีผิดแปลก
จากธรรมชาติ เร่ืองท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน เช่น แม่หมาให้นมลูกหมูกิน หมาสามหัว ววัแปดขา 
หรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนให้ผิดปกติ เช่น แต่งงานใตน้ ้ า หากเหตุการณ์ใดเขา้ลกัษณะดงักล่าวก็
หมายความวา่เหตุการณ์นั้นอาจมีคุณค่าพอจะรายงานเป็นข่าวได ้

การก าหนดคุณค่าของข่าว ในแง่หน่ึงคือการสร้างมาตรฐานเพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมี
สูตรหรือมาตรฐานในการท างาน ขณะเดียวกัน การก าหนดคุณค่าของข่าวคือความพยายามของ
ผูผ้ลิตท่ีจะสร้างคุณค่าให้สินคา้ เช่น การท่ีผูผ้ลิตก าหนดว่าความสดใหม่เป็นองค์ประกอบส าคญั
ของข่าวเม่ือสถานีโทรทัศน์รายงานเหตุการณ์เพิ่งเกิดข้ึนสดๆ ร้อนๆ ท าให้ผูช้มรับรู้เหตุการณ์
ดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว ผูช้มยอ่มรู้สึกวา่โทรทศัน์น าเสนอข่าว หรือสินคา้ท่ีมีคุณค่า หรือมีคุณภาพสูง 
เพราะโทรทศัน์ได้สร้างมูลค่าสินคา้ของตนนั่นเอง สถานีข่าวซีเอ็นเอ็น เคยมีสโลแกนว่า “Be the 
First to Know” หมายความวา่ หากผูช้มเปิดดูซีเอน็เอน็ ก็จะไดท้ราบรายงานเหตุการณ์ก่อนใคร เป็น
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สร้างราคาสินค้าให้สูงข้ึนโดยผูผ้ลิต แล้วตั้ งวิธีคิดดังกล่าวให้ผูช้มว่า ข่าวท่ีมีคุณภาพคือข่าวท่ี
รายงานอยา่งรวดเร็ว ทั้งท่ีจริงๆ แลว้ ความสดใหม่หรือความรวดเร็วอาจไม่ไดส้ าคญัเท่ากบัความ
ถูกตอ้งในการรายงานข่าวก็เป็นได ้

ผู ้วิจัยน าแนวคิดองค์กรธุรกิจข่าว  ใช้ในงานวิจัย เพราะในการปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตคือ การน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการรับชมสปริงนิวส์ทีวี ทั้งใน
เวบ็ไซต์ และในสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของผูใ้ช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทั้ง
รองรับการเปล่ียนแปลงของสถานี ซ่ึงยงัคงมีผูช้มท่ีสนใจโดยสังเกตจากการใช้บริการเว็บไซต ์
สปริงนิวส์ทีวี ท่ีมีนับหม่ืนคร้ังต่อวนั  ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าการปรับตัวให้ทันหรือปรับตวัก่อน
ล่วงหน้า เพื่อให้สถานภาพการเป็นส่ือทางเลือก (Alternative Media) ของประชาชนคงอยูน่ั้น ย่อม
ส่งผลในแง่ดีส าหรับการจดัการธุรกิจใหอ้ยูร่อดต่อไป 
 
2.3  แนวคิดกระบวนการรายงานข่าว 

จากการเขา้มามีบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตท าให้มีการวิพากษ์กนัอย่างกวา้งขวาง ภายใน
กลุ่มนักวิชาการและวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนต่อบทบาทอิทธิพลของส่ืออินเทอร์เน็ตต่อ การ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการข่าว ไม่ว่าจะเป็นการกรองข่าวสารการคน้ควา้และได้มาซ่ึงข้อมูล 
ตลอดจนช่องทางการเผยแพร่และเน้ือหาท่ีปรับเปล่ียนไปซ่ึงการจะเขา้ใจบทบาทของส่ือสังคมซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นตอ้งศึกษาพื้นฐานของลกัษณะการท าข่าวแบบดั้งเดิมหรือท่ี 
เรียกว่า Traditional Journalism ก่อน หากพิจารณาจากโมเดลการไหลของข่าวสารในองค์กรข่าว 
และกระบวนการท าข่าวตลอดจนการเผยแพร่ ข่าวสารแบบเดิมของส่ือหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ 
โทรทศัน์โดยไม่มีส่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้งจะพบว่าเป็นการส่ือสารทางเดียวจากองค์กรข่าว 
ไปสู่ผูรั้บสารเป็นหลกัโดยบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของผูส่ื้อข่าวและกองบรรณาธิการในองคก์รข่าวคือ 
การคดัเลือกข่าวสารและการน าเสนอเร่ืองท่ีผา่นการกรองโดยพิจารณาจากความจ าเป็นต่อการรับรู้ 
ของผูรั้บสารและสังคมแลว้ส่งตรงผ่านส่ือไปยงัผูรั้บสาร การมีส่วนร่วมจากผูรั้บสารคือในฐานะ 
เป็นแหล่งข่าวเม่ือผูส่ื้อข่าวตอ้งการขอ้เท็จจริงและความเห็นประกอบข่าวนั้น การมีปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งหน่วยงานข่าวกบัผูรั้บสารเป็นในลกัษณะผา่นจดหมายถึงกองบรรณาธิการหลงัจากท่ีข่าวมี 
การเผยแพร่ไปแลว้ (Nip, 2006) 

การส่ือข่าวแบบดั้งเดิม (Traditional Journalism) การไหลของข่าวสารและกระบวนการท า 
ข่าวนั้นเร่ิมตน้จากผูส่ื้อข่าวท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลขอ้เท็จจริง เก่ียวกบัประเด็นข่าวเขียนเป็นข่าว 
หรือรายงานข่าวเร่ืองนั้นส่งต่อเขา้สู่กองบรรณาธิการให้ท าหน้าท่ีเป็นผูก้รองข่าวสารคดัเลือกข่าวท่ี
จะส่งต่อไปยงัผูรั้บสารโดยมีปัจจยัในการคดัเลือกข่าวข้ึนอยู่กบันโยบายขององค์กร การก าหนด
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วาระข่าวสาร (Agenda Setting) ซ่ึงในงานข่าวแบบดั้งเดิมนั้น บทบาทนายทวารข่าวสารหรือ Gate 
Keeper มีความส าคญัมากในการคดัเลือกข่าวท่ีคิดว่าสังคมจ าเป็นตอ้งรู้แล้วน าเสนอโดยเป็นผูก้  า 
หนดทั้งประเด็นท่ีจะน าเสนอเวลาความถ่ีและปริมาณข่าวท่ีจะน าเสนอดว้ย 

เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดลกัษณะของการท าข่าวในรูปแบบออนไลน์ซ่ึงเรียกว่า 
Online Journalism การท างานของผูส่ื้อข่าวออนไลน์หรือผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งบูรณาการเทคโนโลยีส่ือ
ออนไลน์เข้ากับกระบวนการท าข่าวมีลักษณะการท างานเฉพาะท่ีเพิ่มข้ึนจากส่ือดั้ งเดิม Deuze 
(2003) อธิบายวา่ผูส่ื้อข่าวท่ีใช้ส่ือออนไลน์ตอ้งเลือกตดัสินใจการใช้ส่ือท่ีแตกต่างให้เหมาะสมกบั 
เน้ือหาท่ี จะน าเสนอ (Multimediality) ตอ้งค านึงถึงช่องทางเคร่ืองมือท่ีจะท าให้มีการโต้ตอบกับ
ผูรั้บสารและ มีเคร่ืองมือให้ผูรั้บสารสามารถเลือกรับข่าวสารในรูปแบบท่ีตอ้งการ (Interactivity) 
และต้องค านึงถึงการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็นหรือฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่าน Hyperlink 
(Hypertextuality)  

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Model) กระบวนการส่ือข่าว  
นกัวิชาการหลายคนพยายามอธิบายและเสนอรูปแบบวิธีการของการท าข่าว การไหล 

ของข่าวการท าข่าวของกองบรรณาธิการข่าวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเป็นผลมาจากการน าส่ือออนไลน์ 
เขา้มาหลอมรวม (Convergence) กบัส่ือดั้งเดิม ซ่ึงเป็นแนวทางหลกัในการปรับตวัขององค์กรข่าว 
ผูส่ื้อข่าว (ผูส่้งสาร) บรรณาธิการ (Gate Keeper) ข่าวสาร (หนงัสือพิมพ/์วิทยุ/ โทรทศัน์) ประชาชน 
(ผูรั้บสาร) Feedback: จดหมายถึงกองบก./ E-mail/ การร้องเรียนในยุคการส่ือสารดิจิทัล หลักท่ี
นกัวิชาการ (Deuze 2001; Harper 1998; Pavlik 1999, อา้งถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, หน้า 8)
เสนอแนวคิดท่ีตรงกนัคือการปฏิวติัของงานดา้นวารสารศาสตร์ (revolution in journalism) เป็นผล
มาจากเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ท่ีมีลักษณะเฉพาะของการเช่ือมต่อข้อมูล  (Hypertext) การมี
ปฏิสัมพันธ์(interactivity) การผลิตส่ือมัลติมี เดีย (Multimedia) การส่ือสารสองทาง(Two-way 
Communication) การมีส่วนร่วมและท างานร่วมกันระหว่างผูส่ื้อข่าวบรรณาธิการ และผูรั้บสาร
(Participation and Collaboration) โดยประเด็นส าคญั คือ ในกระบวนการส่ือข่าวตั้งแต่ตน้จนจบ
กระบวนการจะเป็นรูปแบบการท าข่าวแบบการร่วมมือกนัแบบหุน้ส่วน (Partnership) ในการท าข่าว
และการสร้างความสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงส่วนต่างๆของสังคมให้ท างาน ร่วมกนักับ
องค์กรส่ือ (Skoler, 2009; Paul Bradshaw, 2007 อา้งถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, หน้า 9) บอก
วา่กระบวนการท าข่าวแบบใหม่น้ีตอ้งใหค้วามส าคญัใน 2 มิติคือ มิติเร็วและ มิติความลึก ซ่ึง 
เป็นศกัยภาพ 2 ส่วนของส่ือออนไลน์ท่ีควรถูกน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเสนอการท างาน ของ
กองบรรณาธิการใหม่การใชส่ื้อดั้งเดิมร่วมกบัส่ือออนไลน์เพื่อท าให้สามารถรายงานข่าวไดท้ั้งใน
มิติลึก (Depth) และ มิติของความเร็ว (Speed) โดยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน 
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1. Alert (การเตือนให้ทราบ) เป็นการรายงานเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรข้ึนทนัทีท่ีมีขอ้มูลข่าว
เขา้มาโดยรายงานผา่นเทคโนโลยมืีอถือและอินเทอร์เน็ต เช่น SMS ขอ้ความข่าวสั้นผา่น Twitter 
และ Facebook เพื่อเตือนให้ผูรั้บสารรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ใดข้ึนและดึงความสนใจให้ติดตามข่าวสาร
นั้นต่อ ขั้นตอนน่ีช่วงชิงกันเร่ืองความเร็วเพื่อประกาศว่า ใครเป็นเจ้าของข่าวนั้ นก่อนกันด้วย
ระหวา่งองคก์รข่าวต่างๆ  

2. Draft (ข่าวร่าง) คือการรายงานข่าวแบบคร่าวๆ โดยให้รายละเอียดเท่าท่ีรวบรวมได ้อพั 
เดทเพิ่มเติมเป็นระยะ ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจะยงัไม่ละเอียดพอท่ีจะน าเสนอออกส่ือหลกั ซ่ึงการ
ท างานในขั้นตอนน้ีจะท า แบบ Real-time หรือ ณ เวลาท่ีมีขอ้มูลใหม่เขา้มา เพื่อให้ผูรั้บสารติดตาม 
ได้ต่อเน่ือง และเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มจากการตอบโตข้องผูรั้บสาร สามารถใช้เคร่ืองมือ Blog 
ท างานในขั้นตอนน้ีได ้ 

3. Article / Package (รายงานข่าว) ระหวา่งการท าหนา้ท่ีในมิติเร็ว และลึกของส่ือออนไลน์
ต่อการรายงานข่าวการเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือดั้ งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ใน
กระบวนการน้ีการบรรณาธิการข่าว หรือการตดัสินใจของกองบรรณาธิการในการคดัเลือกข่าวและ 
ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอผลิตเป็น“รายงานข่าวหรือสกู๊ปข่าว” (Package) โดยมีคุณค่าของการผลิตท่ีมาก 
ข้ึนและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาตามประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอ  

4. Context (เพิ่มเติมขอ้มลู) เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลต่อยอดท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัข่าวนั้น โดยอาศยัธรรมชาติของส่ือออนไลน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ เขา้มากนัดว้ย 
Hyperlink ซ่ึงท าใหก้ารคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัข่าวหน่ึงกวา้งและครอบคลุมหลายประเด็นมากข้ึน  

5. Analysis / Reflection ขั้นตอนการวิเคราะห์และสะท้อนมุมมองเก่ียวกับข่าวเป็นการ 
รวบรวมปฏิกิริยาตอบรับความเห็นแบบทนัท่วงทีจากแหล่งต่างๆ ในชุมชนบล็อกโดยทัว่ไป หรือ 
จาก Blog หรือ Forum ของนักข่าว/ ส านกัข่าวเอง โดยรวบรวมจากทั้งผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลและผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ น าไปสู่การอภิปรายมุมมองท่ีแตกต่าง  

6. Interactivity การมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ครอบคลุมเร่ืองการ 
แลกเปล่ียนความเห็น การแบ่งปันขอ้มูลการสร้างช่องทางความร่วมมือในการร่วมกนัรายงานข่าว 
หรือหาขอ้มูลข่าวระหวา่งผูส่ื้อข่าวและผูรั้บสาร  

7. Customisation การสร้างเคร่ืองมือให้ผูรั้บสารเลือกรับขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ ทั้งรูปแบบ
ของเน้ือหา วิธีการรับสาร และเวลาในการรับสารการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน าเน้ือหาเพื่อ
ใหคน้ควา้ต่อเป็นตน้  

Pavlik (1999 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554, หน้า11) บอกว่า เคร่ืองมือของ New 
Media และส่ืออินเทอร์เน็ตสร้างความเปล่ียนแปลงในวงการส่ือสารมวลชนดงัน้ี 
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1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารจะท าไดห้ลากหลายวธีิมากข้ึน ท าใหก้ารรายงานข่าวท่ี
ส าคญัมีเน้ือหาท่ีดีข้ึน ถูกต้องมากข้ึน รอบด้านและมาจากหลายมุมมองมากข้ึนรวมถึงสามารถ 
ตรวจสอบเหตุการณ์นั้น หรือระบุส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้ร็ว  

2. ในแง่ของเน้ือหาข่าว (Content) ส่ือใหม่ท าใหเ้น้ือหาข่าวมีอยูท่ ัว่ไป การเลือกรับสาร การ
มีปฏิสัมพนัธ์และมลัติมีเดียเป็นเร่ืองส าคญั ในการผลิตเน้ือหาข่าว ส่งผลให้ข่าวท่ีน าเสนอมีความ
หลากหลาย มีมุมมอง ความลึก และเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการใชส่ื้อออนไลน์คือ
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและปัญหาในเร่ืองความเร็วท่ีอาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการรายงานข่าว  

3. การเปล่ียนแปลงการท างานของหอ้งข่าว หรือกองบรรณาธิการ Online News ท่ีมา 
จากองค์กรข่าวท่ีเร่ิมตน้ จากการท าข่าวออนไลน์เลยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับองค์กรมากกว่า 
การท่ีส่ือดั้งเดิมปรับองค์กรรับส่ือใหม่ยกตวัอย่าง TheStreet.com ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ี 
รายงานเก่ียวกับ เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และหุ้นจาก Wall Street มี รูปแบบของกอง 
บรรณาธิการข่าวท่ีทา งานคล่องตวัมีระดับขั้นตอนของการท างานน้อยกว่าส่ือดั้ งเดิมมีการรวม
ขอ้มูลการท างานไวท่ี้ศูนยก์ลางแต่ก็มีการบูรณาการ (Integrated) การท างานมากกวา่ มีการส่ือสารท่ี
ดี ระหว่างหน่วยงานภายในองคก์รและระหวา่งผูส่ื้อข่าวส่งผลให้เวบ็ไซต ์TheStreet.com สามารถ
ผลิต ข่าวท่ีมีความสร้างสรรค์มีประเด็นมุมมองใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ และมีการรายงานอย่างต่อเน่ือง
และ สามารถรายงานการเปล่ียนแปลงของหุน้นาทีต่อนาทีไดอ้ยา่งแม่นย  าหนกัแน่นนอกจากนั้นการ 
เปล่ียนแปลงลกัษณะการท างานของหอ้งข่าวหรือกองบรรณาธิการอีกประการคือ จะมีนกัข่าวท่ีเป็น 
Freelance หรือ Stringers มากข้ึน เพื่อท างานในพื้นท่ีห่างไกลออกไป แลว้ส่งข่าวเขา้มาให้โต๊ะข่าว 
การสามารถรายงานข่าวได้จากทุกท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายของกองบรรณาธิการลดลงแต่นักข่าวมีความ 
คล่องตัวในการท างานมากข้ึนจากการศึกษา A New Model for News (2008) โดยส านักข่าว AP 
(AssociatedPress) เก่ียวกบัโครงสร้างการบริโภคข่าวของกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ต่อการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบของข่าวการการบริโภคข่าวในยุคส่ือดิจิทัลได้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ (Model) 
กระบวนการข่าวและบริโภคข่าว  

ช่องทางและแพลตฟอร์มท่ีท าให้การส่ือสาร ส่งต่อขอ้มูลท าไดอ้ย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ
สร้างรูปแบบ (Model) ของข่าวท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเร็วในการเผยแพร่เพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการบริโภคข่าวอย่างส่งผลให้เน้ือข่าวส่วนใหญ่ท่ีส่งออกมาเป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริงและการ 
อพัเดทข่าวสาร (Headlines, Breaking) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคข่าวไดรั้บจ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไร
ก็ตามเม่ือพิจารณาถึงส่วนของความลึกของเน้ือหาเช่น ขอ้มูลเบ้ืองหลงัข่าว หรือการต่อยอดประเด็น 
พฒันาเร่ืองของข่าวสู่มุมมองอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคข่าวสารบอกวา่ไดรั้บเน้ือหาลกัษณะน้ีนอ้ยกวา่ สะทอ้น 
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ให้เห็นว่าความเร็วของเทคโนโลยีท าให้การท าข่าวยิ่งตอ้งแข่งกนัในเร่ืองข่าวเร็ว แต่ผูส่ื้อข่าวและ 
องคก์รข่าวยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเร่ืองของความลึกของเน้ือหาข่าวได ้  

AP อธิบายวา่การรายงานข่าวในปัจจุบนัเป็นเร่ืองของการ “รายงานส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน” ไม่ใช่
รายงานวา่อะไรเกิดข้ึนไปแลว้ การเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว ของส านกัข่าว AP จากเดิมการ
รายงานข่าวโดยผูส่ื้อข่าวเพียง 1 ข่าวผ่านกระบวนการบรรณาธิการ ข่าวและเผยแพร่สู่ผูรั้บสาร 1 
รายงาน เปล่ียนเป็นผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง มีข่าวท่ีหลากหลายมากกว่าเพียง 1 
เร่ือง 1 มุมมอง โดยเกิดจากการพฒันาประเด็นและขอ้มูลในระหวา่ง กระบวนการรายงานข่าว 

การเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวการปรับตัวจะเกิดข้ึนในส่วนของกระบวนการ 
รวบรวมข่าวการรายงานข่าว ช่องทางและรูปแบบในการเผยแพร่ข่าว ตลอดจนการค านึงถึงการ 
ส่ือสารสองทางการดึงการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารโดยข่าวจะถูกน าเสนอใน 
2 มิติคือความเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ณ เวลาท่ีสถานการณ์เกิดข้ึนหรือมีขอ้มูลพฒันา การอพัเดทใหม่ๆ 
และมิติความลึก การให้ข้อมูลท่ีมากกว่าการรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วยเบ้ืองหลังข่าว 
วเิคราะห์ข่าวและการต่อยอดประเด็นข่าว 

 2.5.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลข่ าวสารและการรายงานข่าว
(NewsGathering and News Reporting Method) จากลกัษณะของส่ือออนไลน์และกระบวนการส่ือ
ข่าวท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง ระหวา่งส านกัข่าวกบัผูอ่้านมากข้ึน ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
การมีส่วนร่วมจากประชาชนทัว่ไปเป็นผลท าให้เกิดรูปแบบของกระบวนการหาข่าวหรือรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสารแบบใหม่ๆ รวมถึงวิธีการรายงานข่าวท่ีมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมแตกต่างจาก
กระบวนการส่ือข่าวแบบเดิมท่ีผูส่ื้อข่าวหรือส านกัข่าวเป็นเพียงผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บสารและผูรั้บ
สารก็รอรับและอ่านขอ้มูลนั้นเพียงอยา่งเดียว  

Briggs (2007 อา้งถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, หนา้ 17) อธิบายการรายงานข่าวยุค 2.0 
วา่เป็นการรายงานข่าวท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดกระบวนการท าข่าว ไม่ใช่รอให้ท ารายงานเสร็จแลว้ 
ค่อยเผยแพร่การรายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการท าข่าวท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ระหวา่งผูส่ื้อข่าวและคนอ่านและเปิดโอกาสให้ผูอ่้านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือในกระบวนการ 
ส่ือข่าวไดเ้รียกโมเดลการรายงานข่าวน้ีวา่ Distributed, collaborative or open-source reporting โดย 
เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนผูส่ื้อข่าวจะรายงานและเปิดโอกาสให้ผูอ่้านส่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาเพื่อ
ประมวล ต่อยอดประเด็นและใช้เป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงของการเจาะข่าวและน ามารายงาน สามารถ
ใชไ้ดท้ั้งการหาขอ้มูลการหาแหล่งข่าวและการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

 Paul Bradshaw (2007 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554, หน้า 17) อธิบาย Distributed 
Journalism ว่าเป็นการท างานร่วมกบัชุมชน (Community) ดว้ยการใช้เคร่ืองมือของส่ือออนไลน์ท่ี 
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เปิดช่องให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนข้อมูลดังนั้ นนักข่าวจึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจ “ชุมชน” ท่ีสร้างข้ึนมา ท่ีติดตามผูส่ื้อข่าวอยู่และชุมชนออนไลน์อ่ืนๆ บนโลก 
อินเทอร์เน็ตรวมถึงชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ืองนั้น ซ่ึงบางคร้ังผูส่ื้อข่าวอาจไดป้ระเด็นข่าวจากขอ้มูล 
ท่ี ชุมชนให้มาก็เป็นไดผู้รั้บสารอาจกลายเป็นแหล่งข่าวหรือผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวได ้(Contributor) ซ่ึงช่วย 
ให้กระบวนการส่ือข่าวสามารถมีความซับซ้อนของมิติความคิดและมุมมองต่อประเด็นข่าวท่ี 
หลากหลายแตกต่างมากข้ึน  

Miel and Faris (2008 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554, หน้า 17) บอกว่าส่ือดิจิทัลท่ี 
เช่ือมโยงต่อกนั เป็นระบบเครือข่ายของส่ือใหม่ท าให้สามารถเผยแพร่เน้ือหาได้ในวงกวา้งทัว่โลก 
โดยใช้ตน้ทุนท่ีนอ้ยกวา่ส่ิงพิมพว์ิทยุและโทรทศัน์ เช่นเดียวกบั Pavlik (1999 อา้งถึงในสกุลศรี ศรี
สารคาม, 2554, หน้า 17) บอกว่าเคร่ืองมือของส่ือใหม่ท าให้สามารถเลือกรับสารไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ 
สร้างมลัติมีเดียไดช่้วยให้กระบวนการส่ือข่าวสามารถท าไดใ้นมิติลึกมากข้ึน แต่ตอ้งระวงัเร่ืองการ 
ตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมส่ือท่ีอาจถูกบิดเบือนไดใ้นบางเร่ือง  

Mitchelstein and Boczkowski (200 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, หน้า17) บอกว่า 
เคร่ืองมือบนโลกออนไลน์ ท าให้นกัข่าวตอ้งท างานหลายๆ อยา่ง (Multiple tasks) มากข้ึน และตอ้ง
ผสมผสานเคร่ืองมือในการรวบรวมข่าว (Newsgathering) และเทคนิคในการเล่าเร่ือง (Story-telling 
technique) ผา่นส่ือและช่องทางต่างๆ ใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ธรรมชาติของต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานข่าว เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีแต่ละคนไม่วา่จะเป็นผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ 
บรรณาธิการฯลฯ จะมีหนา้ท่ีเฉพาะของตนเองกลายเป็นทุกคนตอ้งสามารถท าทุกอยา่งไดด้ว้ยตวัเอง
หรือทีเรียกว่า Multi- 31 skill journalist (Alejando, 2010 อา้งถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม,2554, หน้า
18) ในขณะเดียวกนั กระบวนการรวบรวบขอ้มูลเพื่อท าข่าวก็มีวิธีการ รูปแบบ และมีธรรมชาติท่ี
เปล่ียนไปหรือเพิ่มเติม ศกัยภาพจากการใชส่ื้อสังคมในหลายประเด็น ดงัน้ี 

 ส่ือสังคมเป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางในการไดม้าซ่ึงเทคนิคหรือประเด็นน าไปสู่ข่าวของ 
ผูส่ื้อข่าว สามารถช่วยเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งข่าว ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีบทบาทในการคดักรองข่าวสารขอ้มูล
ดว้ยตวัเองมากข้ึน จากเดิมท่ีสามารถให้กองบรรณาธิการเป็นคนตรวจสอบไดแ้ต่ในเม่ือผูส่ื้อข่าว
สามารถรายงานข่าวไดท้นัที ผ่านส่ือสังคมโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการบรรณาธิการข่าว ผูส่ื้อข่าว
ตอ้งท าหนา้ท่ี “คดักรอง” (Filter) ดว้ยตวัเองเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง อยา่งไรก็ตามจากเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีมีการหลอมรวม (Convergence) การขา้มส่ือผ่านส่ือออนไลน์และส่ือสังคมท าให้การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่ื้อข่าว และผูรั้บสารท่ีชดัเจนมากข้ึนดว้ย  

2.5.3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทนายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) และการก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda Setting) การตดัสินใจต่อการรายงานข่าว (Journalists’Decision-Making) จากการ
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ท่ีนกัส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ีเลือกสรร ตกแต่ง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนก่อนท่ีจะเสนอ
ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงลกัษณะหนา้ท่ีเช่นน้ีคลา้ยกบัวา่ท าหนา้ท่ีเป็น “ผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร” (Gate Keeper)
หรือบางแห่งก็เรียกกนัว่านายทวารข่าวสาร หรือผูปิ้ดและเปิดประตูสารซ่ึง การจะเรียกเช่นใดนั้น
ความหมายก็คงไม่พน้ผูท่ี้คอยกลัน่กรองข่าวสารเพื่อท่ีจะส่งผา่นส่ือมวลชนไปยงัผูรั้บสารนัน่เอง มี
นกัคิดทางส่ือสารมวลชนจ านวนมากใหค้วามหมายความวา่ Gate Keeper ไว ้ดงัน้ี 

 Schramm กล่าวว่า Gate Keeper เป็นผูมี้สิทธิในการเปิดและปิดประตูสารต่างๆ ท่ีมีมาถึง 
gatekeeper ซ่ึงการส่ือสารในสังคมทุกวนัน้ี Gate Keeper ก็ยงัคงมีบทบาทอย่างส าคญัมาก ทั้ งน้ี
เพราะ Gate keeper เหล่าน้ีไดแ้ก่ นกัข่าว บรรณาธิการข่าว หัวหน้าฝ่ายข่าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าว
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือวฒันธรรม ผูเ้ขียน ผูพ้ิมพน์กัวิจารณ์ หวัหน้าหน่วยงานดา้นส่ือสาร 
ผูจ้ดัการโฆษณา ประธาน ครู และพ่อแม่ เป็นต้น หน้าท่ีของ Gate Keeper ไม่เพียงแต่เลือกหรือ
ปฏิเสธสารต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเท่านั้น Gate Keeper ยงัท าหนา้ท่ีจดัสารนั้นๆ ใหอ้ยูรู่ปท่ีเขาตอ้งการตลอด
จนกระทั่งก าหนดการน าเสนอข่าวสารระยะเวลาท่ีหน่วงเหน่ียวข่าวสารนั้ น ไวว้่าจะเสนอใน
ช่วงเวลาใดหรือเสนอสารทั้งหมดซ ้ ากนั หรือเลือกเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น  Gate Keeper ผูซ่ึ้ง
ควบคุมการไหลของข่าวสารทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินก็มี นกัข่าว บรรณาธิการข่าวผูจ้ดัการ
โฆษณาของทั้งหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินและหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ และเครือสถานีโทรทศัน์ตลอดจน
ส านกัข่าว อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีนกัข่าวไดรั้บมอบหมายจากบรรณาธิการข่าวใหไ้ปหาข่าว นกัข่าว ผู ้
นั้นก็จะท าหน้าท่ีเหมือนกบัผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดเปิดประตูสารเช่นกนั คือจะเป็นคนตดัสินใจใน 
เบ้ืองตน้วา่จะเขียนขอ้เท็จจริงในเร่ืองของข่าวท่ีตนหามาอยา่งไรการท่ีนกัข่าว และบรรณาธิการข่าว 
จะตดัสินใจเลือกข่าวอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 

 1. หลกัท่ียดึถือในการบริหาร  
2. การมองโลกของความจริงและนิสัยของคน โดยมองว่าผูอ่้านตอ้งการอะไรและมีความ

ปรารถนาอยา่งไร  
3. ค่านิยม ซ่ึงยดึถือโดยกองบรรณาธิการท่ีมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ มีมาตรฐาน ทางดา้น

ความยุติธรรม และเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ คือเขาจะเป็นผูต้ดัสินวา่อะไรท่ีผูอ่้านในหมู่ คณะของ
เขาควรจะไดรู้้  

4. การประเมินค่าของข่าวสาร โดยการแข่งขนัของส่ือ  
5. ค่านิยมส่วนตวั และนิสัยแปลกๆ ของบรรณาธิการเช่น ถา้บรรณาธิการกลวัหรือไม่ชอบ

อะไรบางอยา่ง เขาจะไม่อนุญาตใหส่ิ้งท่ีเขาไม่ชอบปรากฏอยูใ่นข่าว หรือตีพิมพบ์นหนงัสือพิมพใ์น
ขณะท่ีเขาเป็นบรรณาธิการอยู ่ 
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นอกจากปัจจยัทั้ง 5 แลว้ยงัมีส่ิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของบรรณาธิการอีก เช่น ปัจจยั
เร่ืองเวลาและเน้ือท่ีการเสนอข่าวสาร เช่นนกัข่าวท่ีหาข่าวมาไดแ้ลว้รายงานข่าวเขา้สู่หน่วยงานของ
ตนก็จะมีคนอ่ืนๆ คือพวก Rewriter เป็นผูเ้ฝ้าประตูอีกต่อหน่ึงพวกน้ีจะท าหนา้ท่ีตบแต่งข่าวจะโดย
การตดัทอนยอ่หนา้ตดับางประโยคบางค าของข่าวหรืออาจจะไม่แกไ้ขตน้ฉบบัข่าวท่ี นกัข่าวคนนั้น 
ส่งมาเลยก็ได้แลว้ก็ส่งข่าวนั้นออกไปตีพิมพ์หรือออกอากาศแต่บางครั้งเม่ือส่งข่าวไปแล้วไม่ได้
ตีพิมพก์็มีทั้งน้ีเพราะเน้ือท่ีในหน้าหนงัสือพิมพไ์ม่พอหรือเวลาในการกระจายเสียงมีไม่พออาจจะ
เป็นเพราะผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณารับโฆษณาเข้มามากจนท าให้เน้ือท่ีและเวลาในการเสนอข่าวไม่พอ
ตวัผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาน้ีก็ถือวา่ท าหนา้ท่ีเป็น Gate Keeper เช่นกนั  

นอกจากน้ีจากการศึกษาของ AFP (2010) ท่ามกลางการไหลของข่าวสารท่ีรวดเร็วซ่ึงเป็น
ผลมาจากส่ืออินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือส่ือสังคม แมผู้บ้ริโภคข่าวจะไดรั้บข่าวสารจากหลากหลาย
แหล่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ผูบ้ริโภคข่าวยงัให้ความส าคญักบัข่าวท่ีมาจากสานกัข่าวใน เร่ืองมาตรฐาน
ดา้นการบรรณาธิการข่าว(Editorial decision) และความน่าเช่ือถือจากการตรวจสอบ ขอ้มูลขอ้เท็จ 
จริง (Reliability) มากกวา่ความเร็ว โดยความคาดหวงัของผูรั้บสารต่อบทบาทดา้น การบรรณาธิกร
ข่าว (Editorial) คือการได้รับขอ้มูลแบบรียลไทม์ (Real-time) คู่ขนานกบัความน่าเช่ือถือและการ
วิเคราะห์ข่าวสารเชิงลึก (In-depth Analysis) Miel and Faris (2008) อธิบายว่า ลกัษณะการส่ือสาร
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากส่ือออนไลน์และส่ือสังคมนั้นท าใหบ้ทบาทของบรรณาธิการเปล่ียนไป 
 
2.4   แนวปฏิบัติเร่ืองการน าเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือท่ีประกอบด้วยคุณลกัษณะ 3 ประการดงัน้ี 
(Siapera, 2012 อา้งถึงใน ฐิตินนั คอมมอน, 2556, หนา้ 7) 

1. เป็นส่ือท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างขอ้มูล ดาวน์โหลดและแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั 
2. เป็นส่ือท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเผยแพร่ขอ้มูลและโพรไฟลข์องตนเองได ้
3. เป็นส่ือท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเช่ือมต่อส่ือสารกบัผูใ้ชอ่ื้นๆได ้ 
คุณลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) (Rogers, อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว

เทพ, 2541: 121-124) กล่าววา่ คุณลกัษณะส าคญัของส่ือแบบใหม่ (New Media) ทั้ง 3 ประการ คือ  
1. ลกัษณะการตอบโตข้องส่ือ 
2. ลกัษณะความเป็นปัจเจกชน 
3. ลักษณะการส่ือสารท่ีสามารถแบ่งแยกกันเป็นส่วนๆ ได้ว่า จะมีความหมายท่ี

เปล่ียนแปลงไปในสังคมท่ีเรียกวา่ สังคมข่าวสาร 
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แนวคิดส่ือยุคดิจิทลัของ ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี (2560) ท่ีวา่ผูป้ฏิบติังานส่ือทุกระดบั ก็
ตอ้งด้ินรนปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งท่ีเป็นไปเพื่อรักษาองคก์รให้อยู่
รอด และการสร้างตวัตนในโลกออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆ ในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคส่ือรุ่น
ใหม่ท่ีไม่เสพส่ือในรูปแบบเดิมๆ การปรับตวัของคนท างานส่ือเร่ิมตั้งแต่ระดบันักข่าวท่ีปัจจุบนั
จะต้องมีทกัษะและความสามารถหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน เพื่อให้สามารถน าเสนอข่าวสารใน
หลายๆ ช่องทาง หรือ Platforms ขององคก์รส่ือท่ีตนสังกดั เช่น การเขียนข่าวเพื่อหนงัสือพิมพแ์ละ
เวบ็ไซต ์พร้อมๆ ไปกบัการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีเพียงสมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพไม่ดอ้ยกว่ากลอ้งระดบัมืออาชีพ เม่ือถ่ายเหตุการณ์ข่าวเป็น
ภาพเคล่ือนไหวมาแลว้ นักข่าวตอ้งมีทกัษะในการตดัต่อและเขียนสคริปต์ข่าวเพื่อตอบโจทยก์าร
น าเสนอ ในรูปแบบของการรายงานด้วยเสียงและภาพเคล่ือนไหว ทั้ งน้ี ยงัไม่นับรวมถึงการท่ี
นกัข่าวตอ้งมีทกัษะในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการหาขอ้มูลข่าว ติดต่อแหล่งข่าว 
และรายงานสดผา่นช่องทาง ต่างๆ เพื่อให้ผูช้ม ผูอ่้านสามารถติดตามบรรยากาศในสนามข่าวอยา่ง
ใกลชิ้ด ก่อนจะใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเชิญชวนผูอ่้านผูช้มไปติดตามงานข่าวในช่องทางต่างๆ 
ท่ีข่าวช้ินนั้นจะน าเสนออีกดว้ย คนข่าวในระดบักลาง รวมทั้งผูป้ระกาศข่าวท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์
จนมีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากในระดบัหน่ึง ก็สามารถท่ีจะใช้ช่องทางการรายงานสด โดยเฉพาะ
ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนอกเวลาข่าวปกติ หรือรายงานข่าวในรายละเอียดท่ีมากข้ึน 
นอกเหนือจากท่ีน าเสนอออกอากาศในเวลาปกติ ขณะท่ีคนข่าวระดบักลางท่ีคร ่ าหวอดในสนามข่าว
จนมีแหล่งข่าวจ านวนมากและสามารถหาขอ้มูลเชิงลึกไดม้ากกว่านกัข่าวรุ่นใหม่ ก็สามารถน าเอา
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์แบบสดๆ ให้ผูบ้ริโภคส่ือรุ่นใหม่บนโลกส่ือสังคมออนไลน์ได้
ติดตามและเขา้ใจถึงเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงัของสถานการณ์ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้นๆ 

สมาคมผู ้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแนวปฏิบัติเร่ือง “การน าเสนอการถ่ายทอดสด
เหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์” เพื่อให้การถ่ายทอดสดดงักล่าวมีมาตรฐานและ
ถูกตอ้งตามจริยธรรมส่ือ (กนกพร ประสิทธ์ิผล, 2560) 

ดว้ยขณะน้ีส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก โดยไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการให้มีความหลากหลาย และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริการหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันาและไดรั้บความนิยมคือ 
การเปิดให้ผูใ้ช้บริการน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผา่นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
การถ่ายทอดสด (Real Time Streaming) ท่ีผ่านมาองค์กรข่าวหลายแห่งได้ใช้ช่องทางดังกล่าว
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอแก่ผูรั้บชมข่าวหรือผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์ โดยบาง
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เหตุการณ์ท่ีน าเสนอมีลักษณะท่ีหม่ินเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมของส่ือมวลชนเป็นเหตุให้
ส่ือมวลชนทั้งหลายถูกวพิากษว์จิารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการกระท าดงักล่าว 

ด้วยเหตุน้ีสมาคมผู ้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
จริยธรรมของสมาคมฯ จึงได้จดัท าแนวปฏิบัติฉบบัน้ีข้ึน เพื่อก าหนดแนวทางการน าเสนอการ
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ให้มีความชดัเจนและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมส่ือมวลชนและเพื่อให้การ
น าเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆ มีมาตรฐานอยา่งเดียวกนั 

บัดน้ี คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมได้จัดท าแนวปฏิบัติเร่ือง “การน าเสนอการ
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์” แลว้เสร็จ และไดรั้บความเห็นชอบจาก
องค์กรสมาชิกทั้ งมวลแล้ว จึงให้ มีการประกาศใช้ตั้ งแต่วนัท่ี  12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  แนวปฏิบัติฉบับน้ีเรียกว่า “แนวปฏิบัติเร่ือง การน าเสนอการถ่ายทอดสด
เหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์” 

ขอ้ 2.  แนวปฏิบติัฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ส่วนท่ี 1 

ค านิยาม 
ขอ้ 3.  ในแนวปฏิบติัน้ี 
“การถ่ายทอดสด (Real Time Streaming)” หมายถึง การเผยแพร่ภาพและกระจายเสียง

โดยสมาชิกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์หรือผูป้ระกอบวิชาชีพในสังกดัสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ 
ในขณะท่ีก าลงัเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

“การท าอตัวินิบาตกรรม” หมายถึง การฆ่าตวัตาย รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนและ
หลงัการฆ่าตวัตาย 

“การแสดงออกท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชัง” หมายถึง การใช้ค  าพูดหรือการแสดงออก
ทางความหมายใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคล โดยมุ่งไปท่ีฐานของอตั
ลกัษณ์ซ่ึงอาจจะติดตวัมาตั้งแต่เดิม หรือเกิดข้ึนภายหลงัก็ได้ เช่น เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ทาง
การเมือง อาชีพ หรือลกัษณะอ่ืนท่ีสามารถท าให้ถูกแบ่งแยกได ้การแสดงความเกลียดชงัท่ีปรากฏ
อาจเป็นการเหยียดหยามศกัด์ิศรี หรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย ์หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความ
เกลียดชงั ตลอดจนการส่งเสริมใหเ้กิดความรุนแรง 

“ผูป้ระกอบวิชาชีพในสังกดัสมาชิก” หมายถึง ลูกจา้งหรือพนักงานของสมาชิก ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงลูกจา้งหรือพนกังานของสมาชิก 
ส่วนท่ี 2 
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แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการถ่ายทอดสด 
ข้อ 4.  การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ สมาชิกและผู ้

ประกอบวชิาชีพในสังกดัสมาชิกพึงหลีกเล่ียงกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(1) การถ่ายทอดสดการท าท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

เช่นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพอุจาด ขอ้ความ รูปภาพท่ีส่อไปในทางลามกอนาจาร 
(2) การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ ท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรง การ

ฆาตกรรมและการท าอตัวินิบาตกรรม รวมถึงเน้ือหาในเชิงลบท่ีเก่ียวขอ้งกับเด็ก เยาวชน ความ
รุนแรงในครอบครัว 

(3) การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพ ขอ้มูลส่วนบุคคล ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ความแตกต่างและความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม 

(4) การถ่ายทอดสดการแสดงออกท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชัง ยุยงให้ผูอ่ื้นเกิดความ
ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั วา่กล่าวให้ร้ายผูอ่ื้น หรือค าพูดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรมอนัดีและ
สังคม อนัไม่เขา้ลกัษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ความโดยสุจริตท่ีประชาชนพึงกระท า 

(5) การถ่ายทอดสดท่ีมีลกัษณะเป็นการเผยแพร่ขอ้ความและเน้ือหาท่ีเป็นการโฆษณา
ชวนเช่ือและหลอกลวงประชาชน 

(6) การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
รวมทั้ง ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ 

(7) การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ท่ีขดัต่อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงภาพเหตุการณ์ท่ีขดัต่อจริยธรรมของส่ือมวลชน 

ขอ้ 5.  ภายใตห้ลกัเกณฑ์ตามขอ้ 4. ให้สมาชิกและผูป้ระกอบวิชาชีพในสังกดัสมาชิก
ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) การถ่ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนา 
ก่อนการเร่ิมด าเนินการถ่ายทอดสด สมาชิกและผูป้ระกอบวิชาชีพในสังกดัสมาชิกตอ้ง

ขออนุญาตการถ่ายทอดสดจากผูจ้ดังาน พร้อมทั้ งขอให้ผูจ้ดังานแจ้งให้ท่ีประชุมหรือสัมมนา 
ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือสัมมนาทราบก่อนว่าจะมีการถ่ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนา
ดงักล่าว 

(2) การสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
ก่อนการเร่ิมด าเนินการถ่ายทอดสด สมาชิกและผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในสังกดั

สมาชิกตอ้งขออนุญาตแหล่งข่าวและผูร่้วมสัมภาษณ์วา่จะมีการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ 
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ขอ้ 6.  การไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฉบบัน้ี อาจน าไปสู่การพน้สมาชิกภาพของสมาชิก 
ตามความแห่งขอ้บงัคบัสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วิยะดา ไทยเกิด  (2558) ศีกษาเร่ืองลกัษณะการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน์ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจอง
ท่ีพกัออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัยงัพบว่า (1) ลักษณะการยอมรับ
นวตักรรม ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ ด้าน
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน์และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์  (2) การตดัสินใจ
จองท่ีพกัออนไลน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์และความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์ (3) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์ 

วรพิน งามไกวลั (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมหนงัสือ
อิเล็คทรอนิคส์ของผู ้บริโภคชาวไทย การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูเ้คยใช้หรือรู้จกัหนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม
หนงัสืออิเล็คทรอนิคส์และเพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการรับรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม
หนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 322 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผลจากการศึกษาวิจยั
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัอายุอยู่ท่ี 20-29 ปี ระดับการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียน นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่เคยใชง้านหนงัสืออิเล็คทรอนิคส์มาก่อน โดยใชง้านเวลาอยูท่ี่บา้น มีระยะเวลาในการใช้
งานอยู่ท่ี 2-3 ชัว่โมงต่อวนั จากการวดัระดบัการรับรู้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์  โดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก และการวดัระดบัการยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก
เช่นกนั ผลของการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ และองคป์ระกอบการรับรู้มีผลต่อการยอมรับนวตักรรมหนงัสือ
อิเล็คทรอนิคส์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

บุษดี พนมภู (2556) ศึกษาเร่ือง การปรับตวัของคนข่าวในยุคออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง งานวจิยัน้ี ศึกษาเฉพาะกรณีหนงัสือพิมพบ์า้นเมือง ซ่ึงเป็นการศึกษาใน
เชิงคุณภาพขององค์กรข่าว ปัญหาท่ีเกิดจากการเข้ามาของส่ือออนไลน์และผลกระทบท่ีท าให้
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หนงัสือพิมพบ์า้นเมืองตอ้งปรับตวั ตลอดจนการเตรียมรับมือการปรับตวัของผูบ้ริหาร บรรณาธิการ 
และผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพบ์า้นเมือง รวมถึงเขา้ใจบทบาทการท าหน้าท่ีส่ือมวลชนในการน าเสนอ
ข่าวในยุคท่ีส่ือออนไลน์ท่ีเปิดกวา้งให้กบับุคคลทัว่ไปรายงานข่าวสาร ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปรับตวั และแนวทางแกไ้ข ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้เสนอแนะในการท างานวจิยัในคร้ังน้ี 
โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างองค์กรส่ือ เน่ืองจากเป็นองค์กรส่ือ
เช่นเดียวกนั โดยน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากส่ือส่ิงพิมพ ์มาปรับใชก้บัส่ือยคุออนไลน์ซ่ึงเป็นยคุท่ีอ านวย
ความสะดวกให้ผูบ้ริโภคในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารและการเข้าถึงข่าวสารในเวลาท่ีรวดเร็ว
ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคสามารถตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและวง
กวา้งมากข้ึน ซ่ึงคนท างานดา้นข่าวตอ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือส่ือใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
และน างานวจิยัน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ีได ้

 เทอดรัฐ แววศกัด์ิ (2554) ศึกษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
ทั้งส้ิน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่า t–Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–
Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 21–30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ 
ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และมีสถานภาพโสด ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อเดือน
และด้านการใช้แอพพลิเคชั่นสาหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนัแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นในด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอพพลิเคชั่นโดย
เฉล่ียต่อเดือนและดา้นการใชแ้อพพลิเคชัน่สาหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนัแตกต่างกนั ผูบ้ริโภค
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นในด้านการใช้
แอพพลิเคชั่นส าหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนัแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ีย
ต่อเดือนและดา้นการเคยซ้ือแอพพลิเคชั่นส าหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั การ
ยอมรับนวตักรรมในด้านสอดคล้องกบัความตอ้งการและการยอมรับนวตักรรมในด้านสามารถ
ทดลองการใช้ได ้โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ดา้นค่าใช้จ่ายในการ



34 
 

ซ้ือแอพพลิเคชั่นโดยเฉล่ียต่อเดือน การยอมรับนวตักรรมในด้านสอดคล้องกับความต้องการ
โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นด้านการเคยซ้ือแอพพลิเคชั่นส าหรับ
สมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อเดือน การยอมรับนวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกว่าเดิมท่ีเขา้มา
แทนท่ีและการยอมรับนวตักรรมในดา้นไม่มีความสลบัซบัซ้อนมากนกัโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ดา้นการใชแ้อพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนั 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2553 ) ศึกษาเร่ือง  ส่ือสังคม (Social Media) กบัการเปล่ียนแปลง
กระบวนการส่ือข่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใช้ส่ือสังคมของผูส่ื้อข่าวในกระบวนการส่ือข่าว 
สามารถสรุปการใช้งานส่ือสังคมของผูส่ื้อข่าว/กองบรรณาธิการไดว้า่ มีการใช้งานในมิติของข่าว
เร็วอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการใช้งานทวิตเตอร์เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีมีการน ามาใช้งานในปัจจุบนั 
เพราะผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการมองเห็นประโยชน์ของการรายงานข่าวทันที ทันต่อเหตุการณ์ 
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูล การโปรโมทผลงาน ดึงผูอ่้านกลบัเขา้สู่ส่ือหลกั และการสร้างเครือข่ายซ่ึง
น าไปสู่การสร้างแบรนด์ของผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการท่ีชดัเจนมากข้ึนในกลุ่มผูรั้บสารบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้เสนอแนะในการท างานวิจยัในคร้ังน้ี โดยส่ือ
ใหม่ท าให้เน้ือหาข่าวมีอยูท่ ัว่ไป การเลือกรับสาร การมีปฏิสัมพนัธ์ และมลัติมีเดียเป็นเร่ืองส าคญัใน
การผลิตเน้ือหาข่าวส่งผลให้ข่าวท่ีน าเสนอมีความหลากหลาย มีมุมมอง ความลึก และเขา้ใจไดง่้าย
มากข้ึน การเปล่ียนแปลงการท างานของห้องข่าวหรือกองบรรณาธิการ online news ท่ีมาจากองคก์ร
ข่าวท่ีเร่ิมต้นจากการท าข่าวออนไลน์เลยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับองค์กรมากกว่าการท่ีส่ือ
ดั้งเดิมปรับองคก์รรับส่ือใหม่ 

 นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ  และสังคม 
(เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  และระดบัรายได้)  ท่ีแตกต่างกนั  มีความตอ้งการข่าวสารจากรายการ
ข่าวโทรทศัน์เป็นประจ าทุกวนัท่ีแตกต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ไดแ้ก่เพศ  และรายไดท่ี้แตกต่างกนั  มีความเช่ือถือข่าวโทรทศัน์ท่ีไม่แตกต่างกนั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุ  ระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกนั  มีความเช่ือถือข่าวโทรทศัน์แตกต่างกนัและพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้
แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวโทรทศัน์ไม่แตกต่างกนั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั  มีพฤติกรรมกรเปิดรับข่าวโทรทศัน์แตกต่างกนั 

Gerrard และ Cunningham (2003) ศึกษาการแพร่กระจายอินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ช้และไม่ใช้บริการ เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบติัในทฤษฎีการแพร่กระจายเทคโนโลยีของ Roger (2003) โดยศึกษาจากปัจจยัทั้งหมด 8 
ปัจจยั จากคุณสมบติั 4 คุณสมบติั ดงัน้ี 
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1.  Relative advantage จาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ Social Desirable, Convenience, 
Economic Benefit 

2.  Compatibility 
3.  Complex จาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ Complex, PC Competence 
4.  Risk จาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ Confidential, Accessibility 
ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยัความสะดวก (Convenience) 

เหมาะกบัการด ารงชีวติประจ าวนั (Compatibility) มากกวา่ แต่มีทศันคติต่อความซบัซอ้นนอ้ยกวา่ 
กลุ่มผูไ้ม่ใชบ้ริการ ส าหรับปัจจยัอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่ม 

Lee, Kwon แ ล ะ  Schumann (2005)  ศึ ก ษ า หั ว ข้ อ “Segmenting the Non–adopter  
Category in the Diffusion of Internet Banking” เพื่อนิยามแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเทคโนโลยีโดยอา้งอิงทฤษฎีการแพร่กระจายของ Roger (2003) แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ของ Davis (1989) และทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตั้งใจหรือแรง
กระตุน้การยอมรับเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการเงิน 
การศึกษาของ Lee ไดแ้บ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ (Adopter) กลุ่มผูย้งั
ไม่ใช้แต่คาดว่าจะใช้ (Prospective Adopter) และกลุ่มผู ้ท่ียืนกรานว่าไม่ใช้บริการ (Persistent 
Adopter) จากการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัดา้นพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีบริการธุรกรรม
การเงิน เช่น ATM Phone Banking ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ เป็นตน้ พบวา่ กลุ่มผูย้งัไม่ใชแ้ต่คาด
ว่าจะใช้บริการ เป็นกลุ่มท่ีใช้บริการดังกล่าวบ่อยคร้ังกว่ากลุ่มผูท่ี้ยืนกรานว่าไม่ใช้บริการ และ
ค านึงถึงปัจจยัความสะดวก มากกว่าจึงคาดว่าเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง แต่ทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนัในการค านึงถึงความเส่ียง นั่นอาจเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ยงัไม่ใช้บริการ สรุปว่า 
ธนาคารควรท าการศึกษากลุ่มลูกคา้และจดักลุ่มอยา่งชดัเจนเพื่อวางแผนทางการตลาด ไม่ควรแบ่ง
ลูกคา้เป็นกลุ่มผูใ้ช้และไม่ใช้เพราะในกลุ่มผูย้งัไม่ใช้มีความแตกต่างของทศันคติต่อปัจจยัต่างๆ 
เช่นกนั 

นงนุช จันทร (2549) วิจัยเร่ือง การยอมรับนวัตกรรมเครือข่ายเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า กระบวนการยอมรับของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในระดบัขั้นสนใจ (Interest Stage) ซ่ึงเป็นขั้นท่ี 2 ของกระบวนการยอมรับนวตักรรม 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับเครือข่ายเว็บไซต์ในเร่ืองการพัฒนาสู่การค้าระหว่างประเทศ 
ความสามารถอ านวยความสะดวกในการจดัหาผลิตภณัฑ์ไดท้ัว่ทุกมุมโลก และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
มากมายทัว่ทุกมุมโลก เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย โดยการยอมรับเร่ืองระบบความปลอดภยัใน
การท าธุรกรรมการเงินผา่นเวบ็ไซตไ์ดรั้บการยอมรับนอ้ยท่ีสุด 
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จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษานั้น จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวแตกต่างกนั ซ่ึงอายเุป็นปัจจยัท่ีท าให้คนยอมรับนวตักรรมแตกต่างกนั ใน
ส่วนของลกัษณะการยอมรับนวตักรรมดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ดา้นคุณลกัษณะท่ี
เข้ากนัได้ ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ย่อมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากการเข้ามาของส่ือออนไลน์
ส่งผลให้การท างานของส่ือมวลชนแต่ละองค์กรต้องมีการปรับตวั รวมถึงเข้าใจบทบาทการท า
หน้าท่ีในการน าเสนอข่าวในยุคท่ีส่ือออนไลน์ท่ีเปิดกวา้งให้กบับุคคลทัว่ไปรายงานข่าวสาร การ
ปรับใชก้บัส่ือยุคออนไลน์จึงเป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร
และการเขา้ถึงข่าวสารในเวลาท่ีรวดเร็ว  
 
2.6  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
  
 
 
 
 

 
 

 
-ระดบักลยทุธ์ 
-ระดบัปฏิบติัการ 
-โตะ๊ท่ีใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 
-โตะ๊ท่ีไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

 

การยอมรับ
นวตักรรม

เฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวของ
บุคลากรข่าวของ 

สปริงนิวส์ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 
1) คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
(Relative Advantage) 
2) คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) 
3) คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น 
(Complexity) 
4) คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้
(Trainability) 
5) คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้
(Observability)  
6) คุณลกัษณะอ่ืนๆ 
การรับรู้คุณลกัษณะของผู้ยอมรับนวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์  
1) คุณลกัษณะดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
2) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 
3) คุณลกัษณะดา้นพฤติกรรมการส่ือสาร 

บุคลากรข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั
สปริงนิวส์ 

บุคลากรข่าวโตะ๊ท่ีใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์ของ
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั
สปริงนิวส์ 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
          ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ และศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จาก
มุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการศึกษาและก าหนดวิธีด าเนินการวิจยั ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  
 
3.1  ประเภทของงำนวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณลักษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
3.2  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
          การคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการวิจัยน้ี ด าเนินการด้วยการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อสามารถตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั โดยเลือกจาก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) บุคลากรข่าวระดบันโยบายผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่ คุณประกิต ชมพูค  า ผูอ้  านวยการอาวุโส 
ฝ่ายนิวมีเดีย เพื่อให้ขอ้มูลในการตอบค าถามการวจิยัขอ้ 1 โดยการคดัเลือกมีเกณฑ์การคดัเลือกผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เน่ืองจากมีต าแหน่งบริหาร ท่ีสามารถก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวผ่านส่ือ
ออนไลน์ (ประวติัเพิ่มเติมอยูท่า้ยเล่ม) 

2) บุคลากรข่าวระดับปฏิบัติการโต๊ะท่ีมีนโยบายใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว 
ประกอบดว้ย โต๊ะข่าวอาชญากรรม กีฬา และต่างประเทศ เพื่อให้ขอ้มูลในการตอบค าถามการวิจยั
ขอ้ 1 และขอ้ 2 โดยการคดัเลือกมีเกณฑ์การคดัเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์บรรณาธิการ และนกัข่าวจากอายุ
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งานในต าแหน่งประมาณ 2-3 ปี ข้ึนไป และมีประสบการณ์ในการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว 
(ประวติัเพิ่มเติมอยูท่า้ยเล่ม) ไดแ้ก่  

2.1) บรรณาธิการ จ านวน 3 คน  
2.1.1) คุณยุทธพล เป ล่ียนเพ็ง , บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม , โต๊ะ

อาชญากรรม 
2.1.2) คุณตุลย ์ หอมสุคนธ์, บรรณาธิการข่าวกีฬา, โตะ๊กีฬา 
2.1.3) คุณธันย์ชนก จงยศยิ่ง , บรรณาธิการข่ าวต่างประเทศ, โต๊ะ

ต่างประเทศ 
2.2) นกัข่าว จ านวน 3 คน 

2.2.1) คุณกณิศนนัท ์ทองช่ืน, ผูส่ื้อข่าวอาชญากรรม, โตะ๊อาชญากรรม 
2.2.2) คุณลิปิการ์ ชูกมล, ผูส่ื้อข่าวกีฬา, โตะ๊กีฬา 
2.2.3) คุณทศพล ชยัสัมฤทธ์ิผล, ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ, โตะ๊ต่างประเทศ 

3) บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการโต๊ะท่ีไม่มีนโยบายใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว 
ประกอบด้วย โต๊ะข่าวบนัเทิง ท้องถ่ิน และเศรษฐกิจ โดยการคดัเลือกมีเกณฑ์การคดัเลือกผูใ้ห้
สัมภาษณ์บรรณาธิการ และนกัข่าวจากอายุงานในต าแหน่งประมาณ 2-3 ปี ข้ึนไปเพื่อให้ขอ้มูลใน
การตอบค าถามการวจิยัขอ้ 1 (ประวติัเพิ่มเติมอยูท่า้ยเล่ม) ไดแ้ก่  

3.1) บรรณาธิการ จ านวน 3 คน  
3.1.1) คุณรุ่งโรจน์ ลุย้ประเสริฐ, บรรณาธิการข่าวบนัเทิง, โตะ๊บนัเทิง 
3.1.2) คุณนุชนาฎ ผา้ผวิดี,บรรณาธิการข่าวทอ้งถ่ิน, โตะ๊ทอ้งถ่ิน 
3.1.3) คุณนภา  ศรประสิทธ์ิ, บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ, โตะ๊เศรษฐกิจ 

3.2) นกัข่าว จ านวน 3 คน 
3.2.1) คุณจิรนนัท ์พรหมมาตร์, ผูส่ื้อข่าวบนัเทิง, โตะ๊บนัเทิง 
3.2.2) คุณกมลวรรณ โกวทิองสา, ผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ิน, โตะ๊ทอ้งถ่ิน 
3.2.3) คุณชยารมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ, โตะ๊เศรษฐกิจ 

 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi structural 
Interview) โดยแบบสัมภาษณ์มีค าถามท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า (ดูภาคผนวก 1) แต่เม่ือสัมภาษณ์จะไม่
เคร่งครัดอาจไม่เรียงล าดบัค าถามเหมือนกนักบัผูส้ัมภาษณ์ทุกคน และอาจถามนอกเหนือจากค าถาม
ท่ีไดต้ั้งไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ระหวา่งการสัมภาษณ์ แต่ก็จะไม่เกินขอบเขตความตอ้งการใน
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การศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์น้ีผูว้ิจ ัยได้จากการทบทวน วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนจะแตกต่างกนัระหว่างผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบบสัมภาษณ์นั้นได้เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ และมีการปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  
3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการ มี
การนัดหมายล่วงหน้า โดยเร่ิมสัมภาษณ์ระหว่าง เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 
จากนั้นรวบรวมและจดัเก็บบทสัมภาษณ์ทั้งหมดท่ีไดม้าด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 
 
3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
          ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์นั้ นผูว้ิจ ัยจะน าข้อมูลท่ีได้ไปถอดเทป จากนั้ น
ท าการศึกษาขอ้มูลโดยละเอียด จบัใจความหลกั จดักลุ่มขอ้มูล หาความเช่ือมโยงความเหมือนและ
แตกต่างระหวา่งขอ้มูล วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมเป็นหลกัในการวิเคราะห์ แลว้
จึงน าเสนอขอ้คน้พบในเชิงพรรณนาเพื่อตอบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

3.5.1  คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ แยกวิเคราะห์ 5 ดา้น คือ คุณลกัษณะประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด ้และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้จากนั้นน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลแต่
ละกลุ่มเห็นวา่คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลให้มีการยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์
ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสปริงนิวส์แตกต่างกนัหรือไม่  

3.5.2  คุณลักษณะของผูย้อมรับนวตักรรม วิเคราะห์ว่าผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญจากกลุ่มโต๊ะท่ีมี
นโยบายใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวมองวา่คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรม ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นพฤติกรรมการส่ือสาร ของผูส่ื้อข่าวยอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ใน
การรายงานข่าวเป็นอยา่งไร 



 

 

 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
การศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน

ข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ และศึกษาการรับรู้คุณลักษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์จาก
มุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบับุคลากรข่าวของ บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากัด ประกอบด้วย ผู ้บริหาร บรรณาธิการข่าว และผู ้ส่ือข่าว ผลการศึกษาตามค าถามวิจัยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 การรับ รู้คุณ ลักษ ณ ะของนวัตกรรม เฟ ซ บุ๊ กไลฟ์ ในการรายงานข่าว ของบุ คลากรข่าว
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์   
 บุคลากรข่าวของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 1) บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บรรณาธิการข่าว ซ่ึงมีทั้งโต๊ะท่ียอมรับ
การใชน้วตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว คือ โต๊ะข่าวอาชญากรรม ข่าวกีฬา ข่าวต่างประเทศ 
และ บรรณาธิการข่าวโต๊ะท่ีไม่ไดใ้ช้นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว คือ โต๊ะข่าวบนัเทิง 
ข่าวทอ้งถ่ิน ข่าวเศรษฐกิจ 2) บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการ ได้แก่ นักข่าวจากโต๊ะท่ียอมรับการใช้
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวและโต๊ะท่ีไม่ไดใ้ช ้ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณลกัษณะ
ของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ของบุคลากรข่าวทั้ง 2 กลุ่ม ดงักล่าวขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 4.1.1 คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทยีบของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานข่าวทางโทรทศัน์รูปแบบเดิมแลว้ ในมุมมองของบุคลากรข่าว
ระดบักลยทุธ์ทั้งผูบ้ริหาร และบรรณาธิการโต๊ะท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ มีการรับรู้คุณลกัษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว ดงัน้ี 



41 
 

ผูบ้ริหารเห็นว่า นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้นมีประโยชน์กว่าในการรายงานข่าวดว้ยความ
รวดเร็ว สดทนัเหตุการณ์ และสามารถส่ือสารกบัผูช้มท าให้ผูช้มเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ณ 
เวลานั้ น    รวมถึง ยงัช่วยให้ผูช้มสามารถมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับผูร้ายงานข่าวด้วย เช่น การ
สอบถามเหตุการณ์ หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างไลฟ์ ในขณะท่ีการรายงานข่าวทาง
โทรทศัน์มีขอ้จ ากดัเร่ืองการออกอากาศตามผงัรายการ 

การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์  จะท าให้ผู ้ชมเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้ นจริงๆได้ทราบความ
เคล่ือนไหวของข่าวอยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั ก่อนท่ีเราจะไดท้ราบจากข่าวในแต่ละ
ช่วง ท าให้ผูช้มสามารถพูดคุยโตต้อบขอ้ซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดอี้กดว้ย แต่
ตอ้งมีการวางแผนในการไลฟ์ให้น่าสนใจ น่าติดตาม...เฟซบุก๊ไลฟ์มีความสดแน่นอนเป็นส่ิง
ท่ีขาดหายส าหรับทีวี บางคร้ังทีวีออกข่าวเป็นช่วง แต่ข้อดีของทีวีมีข่าวพกัเบรก แต่ทีวีมี
ขอ้จ ากดั ผงัรายการท่ีตอ้งมีบางช่วงๆ ท่ีส าคญัคือโฆษณา หายไปปุ๊ป เงินหาย แต่เฟซบุ๊กไลฟ์ 
ไม่มีขอ้จ ากดั ไลฟ์ไดต้ลอด และทุกแง่มุม. (ประกิต ชมพูค  า, ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายนิวมีเดีย
, การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเห็นว่า การใช้นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนั้นมีขอ้ดี
กว่า ก็คือ ไม่มีตน้ทุนแต่สามารถรายงานข่าวไดต้ลอดเวลา และมีคนดูคนแชร์จ านวนมากซ่ึงถือเป็น
การท าท่ีคุม้ค่า แต่บรรณาธิการโต๊ะท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวเห็นว่าหากใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ใน
การรายงานข่าวบ่อยก็อาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือขององค์กร เพราะแสดงให้เห็นถึงการใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์ บริษทัไม่ตอ้งลงทุนอะไรเลย 

ข่าวทวัร์จีน ไม่มีนกัข่าวไปท าเลย ทีมนิวมิเดียท าให้เป็นตวัอย่าง วา่ทีมเราท าไดเ้สมอ อยาก
ให้เป็นสปิริตขององคก์ร ไดย้อดคนดูเกือบ 500,000 คน แชร์ก็เยอะ แค่น้ีก็คุม้แลว้อาชีพท่ีท า
แลว้ส าหรับการท างานแบบไม่มีตน้ทุน. (ประกิต ชมพูค า, ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายนิวมีเดีย,
การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 พฤษภาคม 2560) 
การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้บริษทัประหยดัตน้ทุนในบางสถานการณ์ แต่ถา้ท าบ่อยๆ จะท าให้
บริษทัขาดความน่าเช่ือถือ อะไรก็เฟซบุ๊กไลฟ์ บริษทัไม่ตอ้งลลงทุนอะไรเลย. (ธนัยช์นก จง
ยศยิง่, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

 นอกจากน้ี บุคลากรข่าวระดับกลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการโต๊ะท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวยงัเห็นว่านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์มีคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกบัการรายงาน
ข่าวทางโทรทศัน์ คือ นวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ช่วยให้การรายงานข่าวของนกัข่าวสะดวกข้ึนและรายงาน
เหตุการณ์ท่ีเห็นไดท้นัท่วงที  
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สะดวกมาก ตอนไปท าข่ าวตอนเลือกตั้ งท่ีอเม ริกา ไป เจอเหตุการณ์ประท้วง การ
ท าเฟซบุ๊กไลฟ์ก็สามารถท าไดเ้ลย คือ สะดวกมากๆ ดีกว่าการท่ีออกไปทั้งทีมแลว้ส่งมาตดั
ต่อแน่นอน แต่วา่เฟซบุ๊กไลฟ์ยงัไม่ไดเ้ป็นส่ือท่ีเป็นส่ือหลกั เป็นทางการ เน้ือหาเหมาะกบัแค่
บางประเภทมากกว่า.( ธันยช์นก จงยศยิ่ง, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วน
บุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

อยา่งไรก็ดี บรรณาธิการกลุ่มท่ีใชน้วตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์อยูก่็เห็นขอ้จ ากดัของเฟซบุก๊ไลฟ์
วา่อาจจะไม่สามารถรายงานสาระส าคญัไดค้รบถว้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานไลฟ์
ดว้ย 

การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ไดเ้น้ือหานอ้ย บางทีไดเ้น้ือหาไม่หมด ไดแ้ค่ความสด ความปัจจุบนั การ
พูดบางคนอาจไม่ค่อยมีสาระ จบัใจความไดนิ้ดเดียวเป็นการพูดไปเร่ือยๆ จบัใจความส าคญั
ไม่ได ้เหมือนให้คนไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์มากกวา่ ไม่เหมือนการท าทีวี เราเขียนแลว้ คดัแลว้ วา่
เสียงน้ีโอเคนะ. (ตุลย์  หอมสุคนธ์ , บรรณาธิการข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล , 15 
พฤษภาคม 2560) 

เช่นเดียวกนักบั บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้นวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์เห็นวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการรายงานข่าวแบบเดิมแลว้  นวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์มีขอ้จ ากดั
บางประการ กล่าวคือ การท างานข่าวในรูปแบบเดิม ขอ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งชดัเจน ครบถว้น เป็น
ขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นการคดักรองแลว้ สามารถควบคุมเน้ือหาได ้แต่การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์จะขาดคุณภาพ
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไดสุ่้มเส่ียงต่อการโดนฟ้องร้อง รวมถึง ในบางสถานการณ์
การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวก็กลบัท าใหล้ดประสิทธิผลในการรายงานข่าวต่อผูช้มอีกดว้ย 

เฟซบุ๊กไลฟ์กับการน าเสนอแบบเทป มีข้อดี ขอ้เสียต่างกัน เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีรวดเร็วสามารถติดตามบรรยากาศ ไดเ้ห็นเหตุการณ์ ติดตามเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น
เป็นขอ้มูลสด แต่ขอ้เสียเป็นเร่ืองคุณภาพของภาพ หรือการควบคุมเน้ือหา หรือเน้ือเร่ืองท่ีเรา
คุมไม่ได้ การน าเสนอข่าวปัจจุบนัมีเร่ืองของความครบ เหมาะสมของเน้ือหาข่าวสารด้วย 
บางคร้ังการน าเสนอท่ีมีการน ากลบัมาตดัต่อเรียบเรียงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช็คแลว้ และน าเสนอท่ี
สมบูรณ์แบบ บางทีก็มีความแตกต่าง บางทีอาจจะชา้กวา่แต่มีความครบถว้น ความสมบูรณ์
แบบของเน้ือหาข่าวสารก็จะดีกว่า. (รุ่งโรจน์ ลุ้ยประเสริฐ, บรรณาธิการข่าวบนัเทิง, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การเสนอข่าวทีวมีีการตรวจสอบก่อนออกอากาศ ประมวลผล ตรวจประเด็นส าคญัมากกวา่วา่
อะไรท่ีออกอากาศได ้อะไรออกอากาศไม่ได ้แต่เฟซบุ๊กไลฟ์จะเป็นหนา้งาน สด อะไรหลุดก็
หลุดไปเลย สุ่มเส่ียง อาจโดนฟ้องร้องได ้หรือวา่ประเด็นครบไหม ดีตรงท่ีไดฟั้งช้ืแจงแถลง
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จากปากของแหล่งข่าวเอง แต่เสียงไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ก่อนออกอากาศ. (นุชนาฎ ผา้ผิวดี
,บรรณาธิการข่าวทอ้งถ่ิน, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 พฤษภาคม 2560) 
ได ้2 สถาน การเฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้นกัข่าวตั้งใจกบัการท าไลฟ์  การตอ้งมุ่งมัน่กบัเน้ือหาตอบ
โตซ้กัถามให้ไดป้ระโยชน์จริงๆ มนันอ้ย ถา้ จ  าเป็นตอ้งรายงานสดขณะนั้นท าให้ไม่ไดอ้ะไร
เลย แต่ส่วนดีท าให้เกิดผูช้มแพร่หลาย เคยถามคนท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์รายงานเหมือนกนั ไดรั้บ
ค าตอบวา่จ าอะไรไม่ไดเ้ลยวา่พูดอะไรไปบา้ง ตอ้งกลบัมานัง่ชม พิจารณา หรือถามเพื่อนว่า
พูดอะไรไป. (นภา  ศรประสิทธ์ิ, บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 
พฤษภาคม 2560) 
 นอกจากน้ี คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ

รายงานข่าวท่ีบุคลากรข่าวกลุ่มบรรณาธิการโต๊ะท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ รับรู้เหมือนกัน คือ 
ลกัษณะของข่าวท่ีเหมาะกบัการรายงานสดทางเฟซบุก๊ไลฟ์ คือ ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน
จ านวนมาก ณ ขณะนั้นและการรายงานเหตุการณ์ทัว่ไป ในขณะท่ีลกัษณะของข่าวท่ีรายงานทาง
โทรทศัน์มกัจะเป็นข่าวท่ีตอ้งการคดักรองและตดัต่อก่อนน าเสนอ  เช่นข่าวบนัเทิง ซ่ึงเหมาะกบัการ
ตดัต่อและรวบรวมเพื่อน ามาออกอากาศภายหลงัมากกวา่ 

ประเด็นส าคญัหรือเปล่า ถา้เป็นประเด็นร้อนมีคนติดตามเยอะอยูแ่ลว้ เร่ืองธรรมดาไลฟ์ไป
ยอดก็ธรรมดา แต่มนัไม่มีตน้ทุน ถา้สะดวกก็ไลฟ์. ( ยุทธพล เปล่ียนเพ็ง, บรรณาธิการข่าว
อาชญากรรม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
เฟซบุ๊กไลฟ์เหมาะกบัการรายงาน การน าเสนอรูปแบบใหม่ ถ้าเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งการความ
สนใจและคนอยากรู้มากก็เหมาะกบัการน าเสนอรูปแบบนั้น บางทีอาจไม่ตอ้งเน้นความ
ปราณีตหรือการเรียบเรียงท่ีต้องสมบูรณ์แบบมากมาย ซ่ึงการน าเสนอรูปแบบเดิมตดัต่อ 
น าเสนอ ขอ้ดี คือความสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการคดักรองท่ีมากกว่า ...การท่ีไม่
น าเฟซบุ๊กไลฟ์มาทดลองใช้ในการท างานเพราะเน้ือหาข้อมูลรูปแบบท่ีเราน าเสนอไม่
จ าเป็นตอ้งใช้การไลฟ์สด เป็นการรวบรวมขอ้มูลทีละส่วน ทีละตอนเอามาประกอบกนัเป็น
งานมากกวา่ เฟซบุ๊กไลฟ์จึงไม่อยูใ่นรูปแบบการน าเสนอข่าวในรูปแบบการรายงานข่าวโต๊ะ
บันเทิง. (รุ่งโรจน์ ลุ้ยประเสริฐ , บรรณาธิการข่าวบันเทิง, การส่ือสารส่วนบุคคล , 15 
พฤษภาคม 2560) 

 ส่วนมุมมองของบุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการนั้น ผูส่ื้อข่าวในโต๊ะท่ีมีการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์
และไม่ไดใ้ชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ต่างก็รับรู้วา่การใชน้วตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวมีประโยชน์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการรายงานข่าวทางโทรทศัน์ โดยเห็นวา่การรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้มีคน
รับรู้ข่าวสารของสถานีมากยิ่งข้ึนเพราะผูช้มในปัจจุบันซ่ึงใช้เฟซบุ๊กกันมาก ท าให้ผูช้มสามารถ
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ติดตามข่าวและทราบข่าวได้รวดเร็วกว่าท่ีจะรอชมข่าวทางโทรทศัน์ในแต่ละช่วง รวมถึงยงัเป็น
ช่องทางใหผู้ช้มไดรู้้จกัสถานีและผูส่ื้อข่าวเพิ่มมากข้ึนและช่วยสร้างความน่าเช่ือใหก้บัสถานีอีกดว้ย 

การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นดีกว่าการท างานแบบเดิม เพราะทุกวนัน้ีคนเล่นเฟซบุ๊ก
กนัเยอะ ท าใหค้นท่ีรอติดตามอยูเ่ห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นไดเ้ร็วกวา่ท่ีจะมารอชมช่วงเขา้ข่าว
...การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์และการท่ีมีคนติดตามท าให้ทนัเหตุการณ์มากกวา่คนท่ีไม่ไดใ้ช ้เพราะ
ข่าวในแต่ละช่วงของแต่ละช่องไม่เหมือนกนั อาจไม่ไดเ้ขา้ข่าวตอนนั้น ถา้เรามีการไลฟ์ คน
ท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์ ไดเ้ห็นเหตุการณ์แลว้มาแชร์กนัท าให้คนดูทนัเหตุการณ์มากกว่า. ( 
ลิปิการ์ ชูกมล, ผูส่ื้อข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่านะ มันดีคนละแบบ แต่ว่าเม่ือก่อนไม่มีเฟซบุ๊กไลฟ์ ทุกคนก็จะมี
ช่องทางการส่ือสารช่องทางเดียวท่ีติดตามข่าวสารของเราไดคื้อทางทีวี หน้าจอสปริงนิวส์ 
ทวติเตอร์ อินสตาแกรมของผูส่ื้อข่าว แค่นั้นก็จบไป แต่ขอ้ดีก็จะสามารถเห็นขอ้มูลผลงานท่ี
เราคดักรอง แต่งเติม และมีความละเอียดเรียบร้อยแลว้ แต่ปัจจุบนัมีเฟซบุ๊กไลฟ์ เพิ่มช่องทาง
ใหค้นรู้จกัมากข้ึน ให้ช่องดูมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน . (จิรนนัท ์พรหมมาตร์, ผูส่ื้อข่าวบนัเทิง, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 พฤษภาคม 2560 ) 

 นอกจากน้ี บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการในโต๊ะท่ีไม่ไดใ้ชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ยงัเห็นประโยชน์
ของการรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์วา่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกบัผูช้ม ผูช้มสามารถส่ือสารแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูร้ายงานข่าวได้ รวมถึงเป็นการเช่ือมให้ผูช้มไลฟ์ทางออนไลน์สู่การติดตามขอ้มูล
เพิ่มเติมทางโทรทศัน์ดว้ย  

เฟซบุ๊กไลฟ์จะมีการแสดงความคิดเห็น เห็นว่ามีผูช้มก่ีคน นบัได ้เราสามารถคุยกบัผูช้มได ้
แต่ทุกคนอาจจะคิดวา่ถา้ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกคนจะไม่ดูทีวีหรือไม่ จริงๆ ไม่ใช่ เพราะถา้อยากรู้
ขอ้มูลมากกวา่นั้นก็ตอ้งติดตามฟังจากผูป้ระกาศข่าว พิธีกร ซ่ึงจะมาพูดเพิ่มเติมในทีวี ผูช้มก็
สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวไปเร่ือยๆ. จิรนนัท์ พรหมมาตร์, ผูส่ื้อข่าวบนัเทิง, การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 14 พฤษภาคม 2560 ) 
มนัไม่เหมือนกนั เทปเป็นการประมวล สรุปเหตุการณ์ทั้งวนัให้เขา้ใจง่าย ภายใน 3 นาที ไม่
ตอ้งเอาน ้ า น าเสนอเน้ือลว้นๆ แต่คนดูจะไม่ไดฟั้ง อารมณ์สดๆ เหมือนในเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะ
คนดูจะมีอารมณ์ร่วม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น สงสัยก็ถามได ้เทปมนัคือการส่ือสาร
ช่องทางเดียว.(    กมลวรรณ โกวิทองสา, ผูส่ื้อข่าวท้องถ่ิน,การส่ือสารส่วนบุคคล , 14 
พฤษภาคม 2560) 

 ส่วนขอ้จ ากดัของการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนั้น บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการ
ทั้งในโต๊ะท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็สะท้อนให้เห็นข้อจ ากัดเก่ียวกับผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานโดยใช้
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เฟซบุ๊กไลฟ์ว่าผูส่ื้อข่าวในสนามจ าเป็นตอ้งท างานหลายดา้นท าให้มีเวลาจ ากดัในการเตรียมตวัไลฟ์ 
และจ าเป็นตอ้งมีทกัษะมากกว่ารายงานทางโทรทศัน์ปกติ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถรายงานข่าวทาง
เฟซบุก๊ไลฟ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ดีกวา่การท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ แต่ในบางคร้ังก็ไม่สามารถท่ีจะไลฟ์
ได้ เพราะผูส่ื้อข่าวตอ้งเตรียมตวัเพื่อรายงานข่าวด้วย บางคร้ังจะไม่ทนั ไม่สามารถท าได้.
(กณิศนนัท ์ทองช่ืน, ผูส่ื้อข่าวอาชญากรรม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ ไดเ้ร่ืองของคุณภาพของภาพท่ี ดีกว่า แต่แลกมากบัตน้ทุน 
ค่าใชจ่้าย ตน้ทุนการด าเนินงานสูงกวา่ เพราะมีค่ากลอ้ง ค่าพนกังานท่ีออกไปถ่ายดว้ย แต่ใน
เร่ืองภาพดีกวา่ อาจจะล่าชา้ ไปบา้งแต่มนัมีแง่ดีตรงท่ีวา่นกัข่าวไม่ตอ้งมีทกัษะท่ีหลากหลาย
ขนาด [การไลฟ์] นั้น ท าให้มีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีแหล่งข่าวพูด.( ชยารมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าว
เศรษฐกิจ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560)  

กล่าวโดยสรุปคือ คุณลกัษณะดา้นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ท่ี
บุคลากรข่าวระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการของสปริงนิวส์มีการรับรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ นวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์ช่วยให้การรายงานข่าวรวดเร็ว สด ทนัเหตุการณ์และสามารถส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์
กับผูช้มได้มากกว่าการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ปกติ และรับรู้ข้อจ ากัดของการใช้นวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์ประการส าคญัคือ การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวให้มีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยั
ผูส่ื้อข่าวท่ีมีทกัษะการรายงานข่าวอยา่งมากและมีเวลาในการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี 

เม่ือเปรียบการรับรู้คุณลกัษณะดา้นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์
ระหวา่งโต๊ะท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์กบัโต๊ะท่ีไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า เฟซบุ๊กไลฟ์เหมาะกบัการใช้ในการ
รายงานข่าว เหตุการณ์ทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของคนจ านวนมาก หรือ
ประเด็นร้อน แต่ไม่เหมาะกับการรายงานข่าวบางประเภทท่ีต้องการการคดักรอง การเรียบเรียง
ประเด็น การตดัต่อก่อนน าเสนอ นอกจากน้ี การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวยงัมีประโยชน์ใน
การขยายช่องทางใหผู้ช้มเขา้ถึงเน้ือหา ท าใหค้นรู้จกัสถานีและผูส่ื้อข่าวมากข้ึน รวมถึง รับรู้ขอ้จ ากดัท่ี
คล้ายคลึงกนัว่า การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวอาจได้สาระส าคญัไม่ครบถ้วน และอาจคุม
สถานการณ์ไม่ได ้ 

ส่วนประเด็นท่ีรับรู้แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มบุคลากรข่าวระดับกลยุทธ์เห็นว่า การใช้
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนั้นไม่มีตน้ทุนและคุม้ค่าเพราะมีคนดูคนแชร์จ านวนมากแต่
หากใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวบ่อยก็อาจท าลายความน่าเช่ือถือขององค์กร เพราะผูช้มอาจ
เขา้ใจวา่สถานีไม่ลงทุนอะไรเลย  
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 4.1.2 คุณลกัษณะทีเ่ข้ากนัได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 
เม่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการติดตามข่าวสารว่า

สอดคล้องกับความจ าเป็น ค่านิยม ลักษณะของการรายงานข่าวในระบบโทรทัศน์ดิจิทัล พบว่า  
บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์ทั้งผูบ้ริหาร และบรรณาธิการโต๊ะท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ มีการรับรู้คุณลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกนัวา่เม่ือน านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้นมาใชน้ั้นเขา้กนัไดก้บัรูปแบบการท างานเดิม
ในระบบโทรทัศน์ดิจิทัลเพราะเป็นการผสมผสานการท างานกับส่ือในรูปแบบเดิมๆ ช่วยท าให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีดูโทรทศัน์ และออนไลน์ อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัค่านิยมของการ
เปิดรับส่ือของคนในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากปัจจุบนัคนดูทีวีนอ้ยลง หนัมาใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพิ่มมาก
ข้ึน การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์จึงมีผลดีต่อการใชร้ายงานข่าว  เพราะมีความสะดวกท าให้ผูช้มสามารถติดตาม
การรายงานข่าวไดห้ลากหลายช่องทาง เพราะตอนน้ีแทบทุกวยัท่ีโทรศพัทท่ี์สามารถเล่นโซเชียลมีเดีย
ได ้

เขา้กนัได ้เหมือนการเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั การส่ือสารข่าวแบบเดิมยงัไม่ตาย แต่ร่อแร่ การ
ส่ือสารข่าวแบบใหม่มาช่วย. (ประกิต ชมพูค  า, ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายนิวมีเดีย, การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 16 พฤษภาคม 2560) 
ตอ้งคู่กนันะ เพราะจะท าทีวีอยา่งเดียวโดยไม่ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ไม่อิงเคร่ืองมืออ่ืนไม่ได ้
เพราะคนไม่ได้ดูทีวีก็มี ดูผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มี...แล้วส านักข่าวจะยงัไง ต้องท าไปด้วยกัน 
แยกกนัไม่ได ้ถา้ไม่ท าแบบส่ือสังคมออนไลน์ก็ไม่เขา้ถึงคนดูอีกกลุ่มท่ีวนัๆ อยู่กบัเฟซบุ๊ก 
ไม่ไดดู้ทีวี เช่น ข่าวการเลือกตั้งมีขอ้มูลแน่นมีตดัต่อ ปล่อยเสียงทางการตามรูปแบบการท า
ข่าว ตามหลกัการของมนัก็ออกทีวี แต่พอมาลงเฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะไดอี้กแนวหน่ึง เหมือนคนดู
ทีวีไม่ไดดู้เฟซบุ๊ก คนดูเฟซบุ๊ก ไม่ไดดู้ทีวี เราตอ้งท าให้ตอบโจทยค์นดูทั้งสองกลุ่ม. ( ธนัย์
ชนก จงยศยิง่, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 
ช่วงท่ีไม่มีโลกออนไลน์คนก็จะดูแต่หน้าจอทีวี ปัจจุบนัท าให้ผูค้นมีทางเลือกในการรับ
ส่ือสารข่าว รู้ข่าวไดเ้ยอะข้ึน คนดูทีวีนอ้ยลง ดูในโทรศพัทมื์อถือมากข้ึน ถา้ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ก็
เป็นเร่ืองดีของสถานี. (ตุลย ์ หอมสุคนธ์, บรรณาธิการข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 
พฤษภาคม 2560) 
 อย่างไรก็ดีบรรณาธิการโต๊ะท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ก็รับรู้ขอ้จ ากดัในคุณลกัษณะน้ีดว้ยวา่การ

ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ไดเ้ขา้กนัไดก้บัการท างานในระบบโทรทศัน์ แต่กลบัเป็นภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของ
บุคลากรข่าวมากกวา่ 

เอาจริงๆ ทุกบริษทัตอ้งท าทีวีเป็นหลกั เต็มรูปแบบอยูแ่ลว้ แต่มีโจทยเ์พิ่มมาตอ้งท าออนไลน์
ดว้ยนะ ช่วยกนัท าทวิตเตอร์ดว้ยนะ ท าเฟซบุ๊กดว้ยนะ ซ่ึงขั้นตอนหลกัๆ เราก็ตอ้งท าอยูแ่ลว้ 
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มนัเป็นส่ิงท่ีเพิ่มภาระ แต่ต้องท า.(ธันย์ชนก จงยศยิ่ง, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

 ส่วนบุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการนั้น ไม่วา่จะอยูใ่นโต๊ะท่ีมีการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์และไม่ได้
ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ต่างก็รับรู้คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ใน
หลายดา้น โดยเห็นวา่ การรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์สอดคลอ้งกบัค่านิยมของผูช้มในปัจจุบนัซ่ึงใช้
เฟซบุ๊กกันมาก และส่วนใหญ่ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน เพราะผูช้มในยุคปัจจุบนัก็มีความทันสมยั ใช้
เทคโนโลยีเพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท าให้ผูช้มสามารถติดตามข่าวและทราบข่าวไดร้วดเร็วใน
เหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนขณะนั้น และท าใหข้่าวมีความน่าสนใจมากข้ึน 

การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยม มีความทนัสมยั เขา้กนัไดก้บัการ
ส่ือสารข่าวแบบเดิมท าให้ข่ าวมีความน่าสนใจข้ึน. (กณิศนันท์  ทองช่ืน , ผู ้ส่ื อข่ าว
อาชญากรรม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
ช่วยท าให้ข่าวในรูปแบบเดิมๆ มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน มีความสดมากข้ึน.( ลิปิการ์ ชูกมล, 
ผูส่ื้อข่าวกีฬา,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
สอดคล้องมาก เพราะทุกวนัน้ีบางคนแทบจะไม่มีทีวีอยู่ท่ีห้องเลยด้วย จะดูทีวี อาจดูจาก
โปรแกรมทีวีออนไลน์ ก็ดูจากมือถือได ้มีความสะดวกสบายมาก ทุกอย่างจบในสมาร์ทโฟ
นเพียงเคร่ืองเดียว. ( จิรนันท์ พรหมมาตร์ , ผูส่ื้อข่าวบันเทิง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 
พฤษภาคม 2560) 

 อยา่งไรก็ดี บุคลากรข่าวระดบัปฏิบติัการในโต๊ะท่ีไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ก็สะทอ้นให้เห็นว่า
การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวอาจเขา้กนัไม่ไดก้บัการท างานแบบโทรทศัน์ทั้งหมด โดยการ
น าเฟซบุ๊กไลฟ์จะใชก้บัข่าวใหญ่เท่านั้นแต่หากเป็นข่าวธรรมดา ผูร้ายงานข่าวตอ้งใชส้มาธิในการฟัง 
จดจ าขอ้มูล จบัประเด็น เพื่อมาน าเสนอในแบบเจาะลึกและเขม้ขน้ทางโทรทศัน์  

เขา้กนัไดร้ะดบัหน่ึง เพราะเฟซบุ๊กไลฟ์ควรจะน าเสนอเฉพาะข่าวท่ีมีผลกระทบ ข่าวใหญ่ๆ 
เท่านั้น ถ้าข่าวธรรมดาก็ให้นักข่าวมีสมาธิ ตั้งใจฟัง จบัประเด็นเพื่อซักถามแหล่งข่าว เอา
ประเด็นท่ีเจาะลึก เอาความเขม้ขน้มาน าเสนอมากกวา่. ( ชยารมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ,  
การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

กล่าวโดยสรุปคือ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัไดข้องนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีบุคลากรข่าวระดบั
กลยุทธ์และระดบัปฏิบติัการของสปริงนิวส์ ทั้งโต๊ะท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์มีการรับรู้ท่ีคลา้ยคลึง
กนั คือ นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์สามารถน ามาปรับใชร่้วมกนัไดก้บัการรายงานข่าวทางระบบโทรทศัน์
ดิจิทัล ช่วยให้การท างานต่างๆ ง่ายข้ึน น่าสนใจข้ึน และช่วยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบน
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แพลตฟอร์มโทรทศัน์และออนไลน์ รวมถึงสอดคลอ้งกบัค่านิยมการใช้ส่ือของคนปัจจุบนัท่ีรับชม
ทางออนไลน์มากข้ึน  

ส่วนขอ้จ ากดัของการใชน้วตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ประการส าคญัท่ีบรรณาธิการข่าวโตะ๊ท่ีใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์รับรู้คือ  การรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากรข่าวท่ีตอ้ง
รายงานทั้งทางโทรทศัน์และทางออนไลน์ ส่วนกลุ่มผูส่ื้อข่าวในโต๊ะท่ีไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์นั้น รับรู้
ขอ้จ ากดัว่า การใช้นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้นมาเสริมการรายงานข่าวทางโทรทศัน์ไดแ้ต่ไม่ทั้งหมด 
เพราะอาจจะแค่เฉพาะการรายงานข่าวใหญ่ๆ เท่านั้น ไม่ใช่รายงานข่าวเจาะลึก 

4.1.3 คุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อนของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 
เม่ือศึกษาคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ในมุมมองของ

บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์นั้น มีการรับรู้ท่ีคลา้ยกนัว่า 
การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุง่ยาก ในเร่ืองของการใชง้านเพราะใชใ้นชีวติประจ าวนักนัเป็นปกติอยู่
แล้ว แต่ทั้งน้ีอาจตอ้งอยู่ท่ีความสะดวกท่ีจะใช้งานด้วย อยู่ท่ีเน้ือหาของงาน รูปแบบท่ีจะน าเสนอ
มากกวา่ 

ไม่นะ บางทีไม่ตอ้งใชก้ารน าเสนอ บางทีใชใ้นชีวิตประจ าวนัก็ไลฟ์ให้เพื่อนดูอยูแ่ลว้วา่เรา
อยู่ไหน ท าอะไร กบัใคร ก็ถือว่าเป็นกระแส ไม่ถือว่ามีความยุ่งยาก อยู่ท่ีว่าเน้ือหาของงาน 
รูปแบบท่ีจะน าเสนอมากกว่า ถ้าเอากลับมาใช้ในงานข่าว. ( รุ่งโรจน์ ลุ้ยประเสริฐ , 
บรรณาธิการข่าวบนัเทิง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
ไม่ซบัซ้อนมาก แต่ผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวตอ้งสามารถรับแรงกดดนัไดเ้พราะเฟซบุก๊ไลฟ์
ตอ้งตอบดว้ย ฟังดว้ย ถา้บริษทัตอ้งการความด่วน ให้โทรเขา้มาตอ้งจ าให้ไดแ้ละตอ้งรู้วา่เคา้
ตอบโต้อะไรมา ผูส่ื้อข่าวต้องมีทักษะท่ีหลากหลายในการจดจ า และตอบโต้.  (นภา ศร
ประสิทธ์ิ, บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

แต่บรรณาธิการกลุ่มท่ีใชน้วตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์อยูก่็เห็นขอ้เสียของเฟซบุ๊กไลฟ์เช่นกนัวา่
หากคนท่ีไม่ถนดัในเร่ืองของเทคโนโลยีใชเ้ทคโนโลยีไม่ค่อยคล่อง ก็อาจจะยุง่ยากในการท างานบา้ง 
ท าใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบในการท างานท่ีตอ้งท างานท่ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งรับผิดชอบอยูแ่ลว้ 

ถา้คนใช้เทคโนโลยีไม่เป็น อาจมีปัญหาในนักข่าวผูอ้าวุโส แต่ถ้าไดเ้รียนรู้และท าไม่ยาก.
(ตุลย ์ หอมสุคนธ์, บรรณาธิการข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์มีความสะดวก แต่เน่ืองจากนักข่าวตอ้งสัมภาษณ์ จดข่าว ถามประเด็น 
โอกาสเฟซบุ๊กไลฟ์ ตอนนั้นอาจจะติดขดั ช่างภาพตอ้งอยูก่บักลอ้งหลกั ผูส่ื้อข่าวตอ้งคิดตาม
ถามประเด็น จ้ีถาม บางที บก.ก็ตั้งค  าถามไป ตอ้งมีความสะดวกจริงๆ ทีมหน่ึงมีสามคนอยู่
แลว้ ช่างภาพ ผูส่ื้อข่าว ผูช่้วย ดงันั้นผูช่้วยอาจตอ้งท าหน้าท่ีเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะเป็นตวัลอย 
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แต่ผูส่ื้อข่าวท าไม่ได้เพราะมือหน่ึงตอ้งจดข่าว มือหน่ึงถือกล้องดงันั้นมนัเลยมีขอ้จ ากดั... 
เพราะบางช่วงทางสถานีขอใหมี้การแจง้ข่าวช่วงสั้นๆ โทรเขา้มาก่อนช่วงข่าวก็ตอ้งท า จะให้
มาเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ติดขดับางทีเพราะตอ้งใช้โทรศพัท์โทรเขา้มาดว้ย และหน้างานอาจจะยุ่ง. 
(ยุทธพล เปล่ียนเพ็ง, บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 
2560) 

 ส่วนบุคลากรข่าวระดับปฏิบัติการนั้ น รับรู้คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนของ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าววา่ เทคนิคการรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุง่ยาก
ซบัซอ้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติม เพราะแต่ละแห่งจะมีการน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปใน
การรายงานสถานการณ์ข่าวให้ผูช้มรับฟัง แต่ประเด็นส าคญัคือ การหารุปแบบท่ีโดดเด่นในการ
ท าเฟซบุ๊กไลฟ์ของตวัเอง ให้ชดัเจนก่อน และก่อนท่ีจะไลฟ์เฟซบุ๊กควรมีเวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล
วา่จะน าเสนออะไรแก่ผูช้ม รวมถึง การใชเ้ทคโนโลยนีั้นไม่ยุง่ยาก หากมีผูช่้วยถืออุปกรณ์ 

การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ซับซ้อนไหม ถ้าตัวเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนนะ แต่ตัวอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยตีอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงแลว้แต่บุคคลดว้ย เช่น การรายงานของช่อง 9 ของโต๊ะ
ต่างประเทศการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์จะมีซอฟแวร์ท่ีท าให้เห็นหน้าคนสรุปข่าว และเห็นภาพ
เหตุการณ์ดว้ย ตวัน้ีเป็นวิธีน าเสนอของช่อง 9 ในส่วนน้ีใครอยากท ายงัไงตอ้งหารูปแบบการ
ท าเฟซบุ๊กไลฟ์ของตวัเองให้เจอก่อน แต่โต๊ะต่างประเทศของเราเราเน้นรายงานสถานการณ์
ให้ผูช้มเห็นจริงๆ ไม่ใช่นัง่เล่าสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปแลว้... ก่อนใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ควรมีเวลา
สัก 5 นาที เตรียมในเร่ืองของเทคนิคเตรียมขอ้มูล แลว้กลัน่กรองภาพว่าเราจะน าเสนออะไร
แก่ผูช้ม เหมือนการท าข่าว การท าสกู๊ปหน่ึงไม่ใช่วา่สัมภาษณ์ เอาภาพยดัใส่ ลงเสียงแลว้จบ 
ตอ้งมีการไล่เรียงล าดบัเร่ืองราวดว้ย การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็เหมือนกนั ถึงแมคุ้ณจะสามารถยก
โทรศพัท์มือถือข้ึนแลว้สามารถกดเฟซบุ๊กไลฟ์ไดเ้ลย แต่คิดวา่มนัตอ้งมีการใส่รายละเอียด 
วางเน้ือหาเร่ืองราวท่ีจะมาน าเสนอด้วย. (ทศพล ชัยสัมฤทธ์ิผล, ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ยุ่งยาก แต่ถา้มีคนถือเคร่ืองให้ได้จะดีมาก แต่บางคดีท่ีเป็นคดีใหญ่ๆ 
อยากจะไลฟ์ทุกคดี แต่ตอ้งรายงานสดด้วย จึงไม่ทนัจริงๆ. (กณิศนันท์ ทองช่ืน, ผูส่ื้อข่าว
อาชญากรรม,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 

 ส าหรับบุคลากรข่าวระดับปฏิบัติการในโต๊ะท่ีไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็เห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ไม่มีความยุ่งยากซบัซ้อน แต่จะมีความเส่ียงในการรายงาน
ข่าว เพราะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดผ้า่นการคดักรอง   
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ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือคนถ่ายเองทุกอย่างมันง่ายไปหมด เพราะแค่มี
อินเตอร์เนท สมาร์ทโฟน หรือมีกล้องคุณภาพสูง ก็สามารถเป็นผูส่ื้อข่าวช่างภาพได้โดย
ปริยาย แต่มีความสุ่มเส่ียง ในเม่ือการถ่ายภาพได้ทุกส่ิงทุกอย่าง ก็ตอ้งอยู่ท่ีการคดักรองว่า
ขอ้มูลนั้นเป็นภยัต่อตวัเองหรือผูรั้บชมหรือไม่ เพราะบางทีการไลฟ์ตวัเองก็อาจมีคนติดตาม 
จบัจุดท่ีเราอยู่ได้หรือเป็นอนัตรายต่อเราได้. (จิรนันท์ พรหมมาตร์, ผูส่ื้อข่าวบนัเทิง,  การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 14 พฤษภาคม 2560) 
ไม่ยาก เพราะปกติก็ใช้ส่วนตวัอยู่แลว้ แต่นกัข่าวรุ่นเก่าท่ียงัไม่เปิดรับเทคโนโลยีขนาดนั้น 
ไม่มีใครสอนหรือไม่ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการไลฟ์วา่ตอ้งท าอยา่งไร อาจไม่สะดวกท่ีจะท า. (ชยา
รมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

กล่าวโดยสรุปคือ คุณลกัษณะด้านความยุ่งยากซับซ้อนของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้น 
บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์และระดบัปฏิบติัการของสปริงนิวส์ทั้งโต๊ะท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ มี
การรับรู้ท่ีคล้ายคลึงกนัว่านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในตวัเทคโนโลยี หากมี
การศึกษาเพิ่มเติมและมีผูช่้วยถืออุปกรณ์เม่ืออยูส่นามข่าว แต่การใชน้วตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ยงัมีความ
ยากบางประการ ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอของผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งมีความน่าสนใจ เป็นล าดบัชัดเจน 
รวมถึงแรงกดดนัของผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าหลายอยา่งในเวลาเดียวกนัระหวา่งไลฟ์ 

4.1.4 คุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 
เม่ือศึกษาคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ดข้องนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ บุคลากรข่าวระดบั

กลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการโต๊ะท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ รับรู้ว่าเม่ือผู ้บริหารมีนโยบายให้น านวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์มาใชใ้นการรายงานข่าวนั้น หากการรายงานนั้นมีขอ้ผดิพลาด  ท าใหอ้งคก์รเส่ือมเสีย อาจ
มีมาตรการลงโทษผูส่ื้อข่าวท่ีใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์  

ในการรายงานหากมีขอ้ผิดพลาดจะเป็นผลเสียต่อองคก์ร และท าให้ผูร้ายงานมีความผิด และ
โดนลงโทษได้ การใช้จึงตอ้งมีความช านาญ และระมดัระวงัมากข้ึน. (ธันยช์นก จงยศยิ่ง, 
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

เช่นเดียวกบั บุคลากรข่าวระดับปฏิบติัการโต๊ะท่ีมีการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์รับรู้คุณลกัษณะ
สามารถทดลองใช้ได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ว่ามีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด และอาจผิด
กฎหมายหรือส่งผลเสียต่อองคก์รและตนเอง จึงท าให้บุคลากรข่าวใช้วิธีการเตรียมและพูดตามบทท่ี
เตรียมไปในการรายงานทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และไม่อ่านหรือตอบคอมเมนทจ์ากผูช้ม เพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดในการส่ือสารท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งไลฟ์ได ้
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มนัเป็นเฟซบุ๊กของทางช่อง ควรตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน เพราะไม่แน่วา่หากเราท าอะไรท่ีไม่
เหมาะสมมนัก็ผิดกฎหมายได.้ (ทศพล ชยัสัมฤทธ์ิผล, ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วน
บุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การไลฟ์อาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด เพราะหากไลฟ์แลว้มีความคิดเห็นของผูช้มมาถามเราอาจ
ตอบผดิพลาด มีความเส่ียง จึงหลีกเล่ียง พูดตามสคริปท่ีมีไป. (ลิปิการ์ ชูกมล, ผูส่ื้อข่าวกีฬา,  
การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 

ส่วนบุคลากรข่าวระดับปฏิบัติโต๊ะไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็รับรู้ถึงความเส่ียงในการใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์นการรายงานข่าวเช่นกนั เน่ืองจาก ผูส่ื้อข่าวอาจขาดสมาธิในการฟังแหล่งข่าว อาจส่ือสาร
ผดิพลาดได ้ 

การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ท าใหส้มาธิในการท่ีจะฟังแหล่งข่าวพูดลดลง ท าใหบ้างคร้ังมีการส่ือสารท่ี
ผดิพลาด อาจเป็นผลเสียต่อสถานีได.้ ( ชยารมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ,  การส่ือสารส่วน
บุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 

 กล่าวโดยสรุปคือ คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้ น 
บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์และระดบัปฏิบติัการของสปริงนิวส์ทั้งโต๊ะท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ มี
การรับรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่การรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์นั้น ทางสถานีฯ ไม่ไดมี้นโยบายให้มีการ
ทดลองใชก่้อน เพราะหากการรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์แลว้เกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาด เกิดผลเสีย
ตามมา และท าให้สถานีเสียหาย อาจมีมาตรการลงโทษผูส่ื้อข่าวจากทางสถานี นอกจากน้ี ผูส่ื้อข่าวท่ี
ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจึงหลีกเล่ียงการอ่านและตอบคอมเมนท์จากผูช้ม และรายงานข่าว
ตามบทข่าวท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ แต่ผูส่ื้อข่าวในโต๊ะท่ีไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ก็เห็นวา่มีความเส่ียงในการใช้
เพราะผูส่ื้อข่าวอาจขาดสมาธิในการรายงานข่าวทางเฟซบุก๊ไลฟ์ได ้

4.1.5 คุณลกัษณะสามารถสังเกตได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 
เม่ือศึกษาคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์  ในมุมมองของ

บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการ และผูส่ื้อข่าวรับรู้ถึงผลลพัธ์อนัเป็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่ีส าคญัคือเม่ือใช้แลว้จ านวนคนท่ีเขา้มาดูเน้ือหาข่าว
อ่ืนๆในเพจของช่องเพิ่มมากข้ึน และการไลฟ์ยงัดึงดูดให้ผูติ้ดตามของเฟซบุก๊เพจ กลบัเขา้มาเยีย่มเพจ
มากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบัผูส่ื้อข่าวท่ีเห็นวา่ การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์รายงานข่าว ช่วยดึงดูดคนให้เขา้มาสนใจ
เน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีเผยแพร่ในเพจอีกทั้ งยงัช่วยให้ เกิดการรับรู้แบรนด์ของสปริงนิวส์ เพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ีการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในรายงานข่าว ท าใหผู้ส่ื้อข่าวและทีมงานสังเกตเห็นผลตอบรับจากผูช้ม
ไดท้นัทีจากยอดรับชม (View) รวมถึงการกดไลคค์อมเมนทแ์ละแชร์ดว้ย 
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การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์นั้น ท าให้เราเห็นว่ามีคนดูติดตามเรามากน้อยแค่ไหน และยงัต่อเน่ืองใน
การไปติดตามเราทางช่องทางอ่ืนๆ อีกด้วย. (ยุทธพล เป ล่ียนเพ็ง , บรรณาธิการข่าว
อาชญากรรม,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
การน าเฟซบุก๊ไลฟ์มาใชน้ั้น สามารถท าใหดู้ปฏิกิริยาคนดูได ้วา่คนท่ีดูเราในเฟซบุก๊ไลฟ์ มีผล
ตอบรับกลับมา. (กมลวรรณ โกวิทองสา, ผูส่ื้อข่าวท้องถ่ิน ,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 
พฤษภาคม 2560) 
พอเราไลฟ์เสร็จแลว้คนดูท่ีเพิ่งดูจบไป ส่วนใหญ่แลว้ก็กดเขา้มาดูในเวป็ไซด์ของช่องนะ ดูวา่
มีข่าวอะไรท่ีน่าสนใจอีกบ้าง บางคนก็ติดตามเป็นแฟนเพจด้วยเลย เพราะท าให้เวลามีข่าว
อะไรจะไดรู้้ก่อน. (ทศพล ชยัสัมฤทธ์ิผล,ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ,   การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 
พฤษภาคม 2560) 

กล่าวโดยสรุปคือ การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนั้น บุคลากรข่าวระดบักลยุทธ์
และระดับปฏิบัติการของสปริงนิวส์มีการรับรู้ท่ีคล้ายคลึงกันว่านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ช่วยให้รู้
ผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งชดัเจนหลงัจากใช ้กล่าวคือ สามารถสังเกตเห็นผลตอบรับจากผูช้มได้
ทนัทีจากยอดรับชม (View) รวมถึงการกดไลคค์อมเมนทแ์ละแชร์ดว้ย รวมถึงเม่ือใชแ้ลว้จ านวนคนท่ี
เขา้มาดูเน้ือหาข่าวอ่ืนๆในเพจของช่องเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 
4.2 การรับรู้คุณลักษณะของผู้ยอมรับนวัตกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าว 
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ในโต๊ะทีใ่ช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว 

การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากร
ข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จากมุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ ในมุมมองของโต๊ะข่าว
ท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เห็นว่า บุคลากรข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ท่ียอมรับนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวส่วนใหญ่จะมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  การมีบุคลกิภาพทีก่ล้าแสดงออกและกระตือรือร้นเสมอ  
คุณลกัษณะของผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ไดง่้ายจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความ

กระตือรือร้นในการท างาน พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ๆและปรับตวักับการท างานให้เร็ว รวมถึงกล้า
แสดงออก มีไหวพริบ 

ตอ้งมีความกระตือรือร้นอย่างมากเลย เพราะถา้เราเขา้มาท างานดา้นน้ีแลว้คลา้ยๆ กบัว่าเรา
ตอ้งต่ืนตวัตลอดเวลาคือตอ้งเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็นตอ้งมีความกระตือรือร้น. 
(ธันยช์นก จงยศยิ่ง, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 
2560) 
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 ผูส่ื้อข่าวตอ้งกลา้แสดงออกดว้ยนะ จะมาเขินอายตอนท างานน้ีไม่ได ้เพราะมนัคือหน้าตา
ของช่อง ต้องเตรียมตวัให้ดี ท่ีส าคญัไหวพริบต้องดี อะไรท่ีพอเป็นประเด็นได้ต้องคอย
สังเกต. ( ลิปิการ์ ชูกมล, ผูส่ื้อข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 

4.2.2 การมีทกัษะในการรายงานข่าวสด   
คุณลักษณะของผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่าย จะต้องมีพื้นฐานของ

นกัข่าวท่ีส าคญัคือ ตอ้งสามารถรายงานข่าวสดได ้เพราะเป็นหน่ึงในคุณสมบติัของนกัข่าวท่ีจะไดรั้บ
การคดัเลือกจากองค์กรก่อนเขา้ไปท างาน แต่นักข่าวท่ีจะยอมรับนวตักรรมเฟสบุ๊ลไลฟ์ได้ง่ายนั้น 
จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

4.2.2.1 มีความสามารถรายงานข่าวสดท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบข่าว  
ผูส่ื้อข่าวท่ีได้รับมอบหมายไปรายงานสดในไลฟ์จะต้องมีความถนัดในการ

รายงานข่าวนั้นๆ รวมถึงมีความรู้พื้นฐานและมีการเตรียมตวัก่อนออกไปรายงานข่าว  
นกัข่าวตอ้งถนดัหรือมีความคุน้เคยกบัข่าวท่ีจะออกไปท า เพราะท าให้รู้วา่ตอ้งน าเสนอ
ยงัไงบ้าง มีความคุน้เคย ถ้าไปท าข่าวท่ีไม่ถนัดอาจท าได้ไม่ดี แล้วก่อนออกไปก็ตอ้ง
เตรียมขอ้มูลบางส่วนไปก่อน ถา้ไปหวงัเอาขา้งหนา้บางทีอาจไม่ทนั. (ตุลย ์ หอมสุคนธ์, 
บรรณาธิการข่าวกีฬา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
4.2.2.2  มีเทคนิคในการรายงานข่าวสดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าติดตาม การรายงานข่าวสด 

ผูส่ื้อข่าวจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวท่ีรายงาน เพื่อท่ีจะสามารถ
เรียบเรียงและน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นขั้นเป็นตอน และมีการอ่านออกเสียงท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ใช้
ค  าพูดท่ีสุภาพ ดูน่าเช่ือถือ ไม่น าความรู้สึกส่วนตวัของนักข่าวมาปะปนข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเสนอ
เฉพาะขอ้เทจ็จริง มีความเท่ียงธรรม สมดุล 

การออกเสียงน่ีส าคัญมากไม่ว่าภาษาไทยหรืออังกฤษ เพราะถ้าออกเสียงผิดบางที
ความหมายก็ผิดตาม และคนดูก็จะมองวา่ไม่โปรบา้ง ไม่มีการเตรียมตวับา้ง บางทีท าให้
คนดูขาดความน่าเช่ือถือเลย เวลารายงานก็ตอ้งใช้น ้ าเสียงท่ีฟังแล้วไม่ใช่ตะโกน ตอ้ง
นุ่มๆพูดเพราะ การพูดมีหางเสียงบางทีท าให้คนดูติดตามสนใจแลว้ติดตาม. ( ธันยช์นก 
จงยศยิง่, บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560) 
4.2.2.3 การมีประสบการณ์สูงในการรายงานข่าวสด  
ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่ายจะตอ้งเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานดา้นรายงานข่าวสด เพราะถา้มีประสบการณ์รวมถึงมีสมาธิและวฒิุภาวะในการออกไปรายงาน
ข่าวนั้นๆ จะสามารถควบคุมสถานการณ์รอบขา้งและส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนได ้ 
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ผูส่ื้อข่าวท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีนานจะค่อนขา้งได้เปรียบ เพราะเหมือนเคา้รู้ว่าข่าว
ลกัษณะไหนควรท าอยา่งไร สามารถคุมสถานการณ์ได ้แตกประเด็นไดห้ลายประเด็น. (ทศ
พล ชยัสัมฤทธ์ิผล,ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ,  การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากน้ีผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ไดง่้ายจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความสัมพนัธ์
อนัดีกบัแหล่งข่าวเพราะสามารถเขา้ถึงแหล่งข่าวท่ีจะสัมภาษณ์ไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 

มีคอนเนคชัน่ในการท าข่าวดีนะ เพราะการท่ีเราลงพื้นท่ีไปแลว้มีคนรู้จกัหรือมีแหล่งข่าวท่ี
สามารถพูดคุยกนัไดท้  าใหเ้รามีความสนิทสนมกนั สามารถถามเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 
เพราะบางทีเราออกจากพื้นท่ีไปแลว้ ถา้อยากไดข้อ้มูลเพิ่มเติมก็ยงัสามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่ง
ใกล้ชิด. (กมลวรรณ โกวิทองสา, ผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ิน, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 พฤษภาคม 
2560) 
4.2.4 การมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์หรือมีทศันคติทีรั่กการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

ผู ้ส่ือข่าวท่ียอมรับนวัตกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่ายจะต้องเป็นคนท่ี เข้าใจวิธีการใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์และหากไม่ใช่คนท่ีเขา้ใจมาก่อนก็ควรเป็นคนท่ีรักในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และตอ้งพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ เพื่อรองรับยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับงานท่ีก าลงัจะ
ไดรั้บมอบหมาย 

เห็นเพื่อนในวงการข่าวอายุมากแค่ไหนก็ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เร่ืองของอายุไม่ใช่ข้อจ ากัด ส่ิง
ส าคญัอยูท่ี่การศึกษาและหาวิธีพฒันามากกวา่. (ทศพล ชยัสัมฤทธ์ิผล, ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
มีส่วน บางคนมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยไีม่เท่ากนั วา่ตอ้งใชต้อ้งท าอยา่งไร เลย
คิดวา่ถา้ท าแลว้ยุง่ยากไม่ใชท้  าแบบเดิมดีกวา่. (ชยารมย ์ศิวะกุล, ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2560 

กล่าวโดยสรุปคือ การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้น บุคลากร
ข่าวระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการของสปริงนิวส์ท่ีใช้นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์มีการรับรู้ท่ี
คล้ายคลึงกันว่า ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่ายหากไม่ใช่คนท่ีเข้าใจเทคโนโลยี
เฟซบุ๊กไลฟ์มาก่อนก็ควรเป็นคนท่ีรักในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อ
รองรับยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับงานท่ีก าลงัจะไดรั้บมอบหมาย 
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีกล้าแสดงออกและมีความกระตือรือร้นในการท างาน ปรับตวักบัการ
ท างานให้เร็ว รวมถึงกลา้แสดงออก มีไหวพริบในการให้ขอ้มูลและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้มี
ทกัษะและประสบการณ์สูงในการรายงานข่าวสด (Live news reporting) รวมถึงมีความรู้พื้นฐานและ
มีการเตรียมตวัก่อนออกไปรายงานข่าว มีเทคนิคในการรายงานข่าวสดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าติดตาม
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เน่ืองจากการท่ีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ส่ือสารไปเพื่อดึงให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมกบัตนเอง การส่ือสารสามารถท า
ไดใ้นหลายรูปแบบแลว้แต่บุคคล  

 



 

 

 
 

บทที ่5 
สรุป และอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณลักษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ

รายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ และศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับ
นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จาก
มุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์ 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร บรรณาธิการข่าว และผูส่ื้อข่าว จากโต๊ะข่าวท่ีใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ 
สามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

การรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มต่าง ๆ  
 
ตารางที่ 5.1 การรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์กลุ่มกลยทุธ์ และปฏิบติัการ 

 

คุณลกัษณะ  กลยุทธ์ ปฏิบัติการ 

คุณลกัษณะ
ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ
ของนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 

1.นวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์มีประโยชน์กวา่ในการรายงานข่าวดว้ย
ความรวดเร็ว สดทนัเหตุการณ์  
2. สามารถส่ือสารกบัผูช้มท าใหผู้ช้มเหมือนไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์
จริง ณ เวลานั้น  
3. ช่วยใหผู้ช้มสามารถมีปฏิสมัพนัธ์สองทางกบัผูร้ายงานข่าว 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ  กลยุทธ์ ปฏิบัติการ 

 แตกต่าง 
1.ไม่มีตน้ทุนแต่สามารถ
รายงานข่าวไดต้ลอดเวลา 

1. หากใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการ
รายงานข่าวบ่อยก็อาจส่งผลต่อ
ความน่าเช่ือถือขององคก์ร 
เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงการใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์ บริษทัไม่ตอ้งลงทุน
อะไรเลย 

คุณลกัษณะท่ี
เขา้กนัไดข้อง
นวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 

1. เป็นการผสมผสานการท างานกบัส่ือในรูปแบบเดิมๆ ช่วยท าให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีดูโทรทศัน์ และออนไลน์ 
2. สอดคลอ้งกบัค่านิยมของการเปิดรับส่ือของคนในยคุปัจจุบนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัคนดูทีวีนอ้ยลง หนัมาใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพิ่ม
มากข้ึน 
3. มีความสะดวกท าใหผู้ช้มสามารถติดตามการรายงานข่าวได้
หลากหลายช่องทาง 

แตกต่าง 
1. การส่ือสารข่าวแบบเดิมยงั
ไม่ตาย แต่ร่อแร่ การส่ือสาร
ข่าวแบบใหม่มาช่วย 

1. เป็นภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของ
บุคลากรข่าวมากกวา่ 
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ตารางที่ 5.2  การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์โตะ๊ท่ีใชแ้ละโตะ๊ท่ีไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 

 

คุณลกัษณะ  โต๊ะทีใ่ช้ โต๊ะทีไ่ม่ใช้ 

คุณลกัษณะ
ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ
ของนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 

1.ลกัษณะของข่าวท่ีเหมาะกบัการรายงานสดทางเฟซบุก๊ไลฟ์ คือ 
ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชนจ านวนมาก ณ ขณะนั้นและ
การรายงานเหตุการณ์ทัว่ไป 
2. การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวยงัมีประโยชน์ในการขยาย
ช่องทางใหผู้ช้มเขา้ถึงเน้ือหา ท าใหค้นรู้จกัสถานีและผูส่ื้อข่าวมาก
ข้ึน 
3. การท างานข่าวในรูปแบบเดิม ขอ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งชดัเจน 
ครบถว้น เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นการคดักรองแลว้ สามารถ
ควบคุมเน้ือหาได ้แต่การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์จะขาดคุณภาพไมส่ามารถ
ควบคุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไดสุ่้มเส่ียงต่อการโดนฟ้องร้อง 
รวมถึง ในบางสถานการณ์การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวก็
กลบัท าใหล้ดประสิทธิผลในการรายงาน ไดส้าระส าคญัไม่
ครบถว้น  
4. เฟซบุก๊ไลฟ์วา่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกบัผูช้ม ผูช้มสามารถ
ส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูร้ายงานข่าวได ้

แตกต่าง - - 

คุณลกัษณะท่ี
เขา้กนัไดข้อง
นวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 
1. การรายงานข่าวทางเฟซบุก๊ไลฟ์สอดคลอ้งกบัค่านิยมการใชส่ื้อ
ของคนปัจจุบนัท่ีรับชมทางออนไลน์มากข้ึน 

แตกต่าง 

1.การรายงานข่าวทาง
เฟซบุก๊ไลฟ์เป็นภาระงานท่ี
เพิ่มข้ึนของบุคลากรข่าวท่ีตอ้ง
รายงานทั้งทางโทรทศัน์และ
ทางออนไลน์ 

1. การใชน้วตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์
นั้นมาเสริมการรายงานข่าวทาง
โทรทศัน์ไดแ้ต่ไม่ทั้งหมด เพราะ
อาจจะแค่เฉพาะการรายงานข่าว
ใหญ่ๆ เท่านั้น ไม่ใช่รายงานข่าว
เจาะลึก 
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ตารางที่ 5.3 การรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของ
บุคลากรสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์โตะ๊ท่ีใชแ้ละโตะ๊ท่ีไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 

 

คุณลกัษณะ  โต๊ะทีใ่ช้ โต๊ะทีไ่ม่ใช้ 

คุณลกัษณะความ
ยุง่ยากซบัซอ้น
ของนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 
1. การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ไม่มีความยุง่ยากซบัซอ้นในเชิงเทคโนโลย ี
หากไดศึ้กษาเพิ่มเติมก็จะเขา้ใจ 

แตกต่าง 

1. หากคนท่ีไม่ถนดัในเร่ืองของ
เทคโนโลย ีก็อาจจะยุง่ยากในการ
ท างานบา้ง ท าใหเ้กิดปัญหาและ
ผลกระทบในการท างานท่ีตอ้ง
ท างานท่ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้ง
รับผดิชอบอยูแ่ลว้ 

1. การใชเ้ทคโนโลยรีายงาน
ข่าวทางเฟซบุก๊ไลฟ์ก็ไม่มี
ความยุง่ยากซบัซอ้น แต่จะมี
ความเส่ียงในการรายงานข่าว 
เพราะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดผ้า่น
การคดักรอง 

คุณลกัษณะ
สามารถทดลอง

ใชไ้ดข้อง
นวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 

1. การรายงานข่าวทางเฟซบุก๊ไลฟ์นั้น ทางสถานีฯ ไม่ไดมี้นโยบาย
ใหมี้การทดลองใชก่้อน เพราะหากเกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาด เกิด
ผลเสียตามมา และท าใหส้ถานีเสียหาย อาจมีมาตรการลงโทษ
ผูส่ื้อข่าวจากทางสถานี 

แตกต่าง 

1. หากการรายงานผา่น
เฟซบุก๊ไลฟ์มีขอ้ผดิพลาด  จะท า
ใหอ้งคก์รเส่ือมเสีย อาจมี
มาตรการลงโทษผูส่ื้อข่าว 2. ใน
การรายงานข่าวจึงหลีกเล่ียงการ
อ่านและตอบคอมเมนทจ์ากผูช้ม 
และรายงานข่าวตามบทข่าวท่ี
เตรียมไวล่้วงหนา้ 

1. รับรู้ถึงความเส่ียงในการใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์นการรายงานข่าว
เช่นกนั เน่ืองจาก ผูส่ื้อข่าวอาจ
ขาดสมาธิในการฟังแหล่งข่าว 
อาจส่ือสารผิดพลาดได ้

คุณลกัษณะ
สามารถสังเกตได้
ของนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ 

เหมือน 

1. เม่ือใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์แลว้สามารถสังเกตเห็นผลตอบรับจากผูช้มได้
ทนัทีจากยอดรับชม (View) รวมถึงการกดไลคค์อมเมนทแ์ละแชร์
ดว้ย รวมถึงเม่ือใชแ้ลว้จ านวนคนท่ีเขา้มาดูเน้ือหาข่าวอ่ืนๆในเพจ
ของช่องเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

แตกต่าง - - 
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การรับรู้คุณลกัษณะของผูย้อมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากร
ข่าวสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัสปริงนิวส์จากมุมมองของโตะ๊ข่าวท่ีใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ 

ในมุมมองของโต๊ะข่าวท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ เห็นวา่ บุคลากรข่าวของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั
สปริงนิวส์ท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวส่วนใหญ่จะมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1. มีบุคลิกภาพท่ีกลา้แสดงออกและกระตือรือร้นเสมอ คือผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่ายจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ๆและ
ปรับตวักบัการท างานใหเ้ร็ว รวมถึงกลา้แสดงออก มีไหวพริบ 

2. มีทกัษะในการรายงานข่าวสด  พื้นฐานของนักข่าวตอ้งสามารถรายงานข่าวสดได ้
เพราะเป็นหน่ึงในคุณสมบติัของนักข่าวท่ีจะได้รับการคดัเลือกจากองค์กรก่อนเขา้ไปท างาน แต่
นกัข่าวท่ีจะยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ไดง่้ายนั้น มีความสามารถรายงานข่าวสดท่ีเหมาะสมกบั
รูปแบบข่าว คือนกัข่าวท่ีไดรั้บมอบหมายไปรายงานสดในไลฟ์จะตอ้งมีความถนดัในการรายงาน
ข่าวนั้นๆ รวมถึงมีความรู้พื้นฐานและมีการเตรียมตวัก่อนออกไปรายงานข่าว มีเทคนิคในการ
รายงานข่าวสดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าติดตาม การรายงานข่าวสดผูส่ื้อข่าวจะตอ้งมีความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัข่าวท่ีรายงาน เพื่อท่ีจะสามารถเรียบเรียงและน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นขั้นเป็นตอน 
และมีการอ่านออกเสียงท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ใชค้  าพูดท่ีสุภาพ ดูน่าเช่ือถือ ไม่น าความรู้สึกส่วนตวัของ
นกัข่าวมาปะปนข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเสนอเฉพาะขอ้เทจ็จริง มีความเท่ียงธรรม สมดุล 

3. มีประสบการณ์สูงในการรายงานข่าวสด คือผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์
ไดง่้ายจะตอ้งเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นรายงานข่าวสด เพราะถา้มีประสบการณ์
รวมถึงมีสมาธิและวฒิุภาวะในการออกไปรายงานข่าวนั้นๆ จะสามารถควบคุมสถานการณ์รอบขา้ง
และส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนได้ มีความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งข่าวเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวท่ีจะ
สัมภาษณ์ไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 

4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์หรือมีทัศนคติท่ีรักการเรียนรู้ส่ิงใหม่
ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ไดง่้ายจะตอ้งเป็นคนท่ีเขา้ใจวธีิการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์และหาก
ไม่ใช่คนท่ีเขา้ใจมาก่อนก็ควรเป็นคนท่ีรักในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อ
รองรับยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับงานท่ีก าลงัจะไดรั้บมอบหมาย 
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5.2  อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวจิยัน้ี สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  
ประเด็นท่ี 1 จากทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมระบุถึงคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผล

ต่อการยอม รับนวัตกรรม  5 ประการ (Rogers and Shoemaker, 1971; Rogers, 2003) นั้ น  ผล
การศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีขา้งตน้ โดยคุณลกัษณะของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ี
บุคลากรข่าวของสถานีโทรทศัน์สปริงนิวส์เห็นวา่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าว มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว
กบัรายงานข่าวทางโทรทศัน์ปกติท่ีมีประโยชน์กวา่เพราะช่วยให้บุคลากรข่าวสามารถรายงานข่าว
ด้วยความรวดเร็ว สดทนัเหตุการณ์ รวมถึงท าให้ผูช้มเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ณ เวลานั้น 
ในขณะท่ีการรายงานข่าวทางโทรทัศน์มีข้อจ ากัดเร่ืองการออกอากาศตามผงัรายการ รวมถึง
คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัไดท่ี้บุคลากรข่าวเห็นวา่เม่ือน านวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์นั้นมาใชน้ั้นเขา้กนัไดก้บั
รูปแบบการท างานเดิมในระบบโทรทศัน์ดิจิทลัเพราะเป็นการผสมผสานการท างานกบัส่ือในรูป
แบบเดิมๆ ช่วยท าให้การน าเสนอข่าวสารมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีดูโทรทศัน์ และออนไลน์  

จากคุณลักษณะของนวัตกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณลกัษณะของส่ือใหม่ท่ีระบุประโยชน์ของส่ือใหม่ไวว้า่ ส่ือใหม่สามารถให้
ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มเป็นจ านวนมาก โดยเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ประเทศ และทัว่โลก ในระยะเวลาพร้อมๆกนั รวมถึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสกุลศรี ศรีสารคาม (2553 ) ท่ีพบวา่ ผูส่ื้อข่าว/กองบรรณาธิการมีการใชง้านส่ือสังคมในมิติของ
ข่าวเร็วอยา่งชดัเจน เพราะมองเห็นประโยชน์ของการรายงานข่าวทนัที ทนัต่อเหตุการณ์  

 นอกจากน้ี คุณลกัษณะอีกประการของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีบุคลากรข่าวของสปริง
นิวส์เห็นวา่ส าคญัคือนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ช่วยให้ผูช้มสามารถมีปฏิสัมพนัธ์สองทางกบัผูร้ายงาน
ข่าวดว้ย มีการสอบถามเหตุการณ์ หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างไลฟ์ได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของ social media ท่ีส าคญัคือ social media เป็นส่ือท่ีท าให้ผูใ้ช้สามารถเช่ือมต่อกบั
ผู ้ใช้คนอ่ืนได้ (Siapera, 2012 อ้างถึงใน ฐิตินัน คอมมอน, 2556, หน้า 7) และลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของสังคมจากส่ือใหม่ท่ีท าให้ผูส่ื้อสารสามารถโตต้อบกนัได ้(interactivity) (Rogers, 
อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541: 121-124) 

แต่อยา่งไรก็ดี แมว้า่นวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีคุณลกัษณะของส่ือใหม่ท่ีช่วยใหโ้ตต้อบ
และเช่ือมต่อกับผูใ้ช้คนอ่ืนได้ แต่บุคลากรข่าวกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะดังกล่าว 
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กล่าวคือ ผูส่ื้อข่าวท่ีใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวมกัจะไม่อ่านหรือตอบคอมเมนทท่ี์ผูช้มส่งมา
ระหว่างไลฟ์ แต่เลือกท่ีจะรายงานตามบทท่ีเตรียมไวล่้วงหน้าแล้วเท่านั้น เพราะไม่อยากให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดซ่ึงอาจท าใหเ้กิดผลกระทบเสียหายสถานีโทรทศัน์สปริงนิวส์ และตนเองอาจถูกลงโทษ
จากตน้สังกดัได ้สะทอ้นให้เห็นวา่ การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์สปริง
นิวส์ยงัขาดคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ( Trialability)  หากองค์กรส่ือต้นสังกัดไม่ได้มี
นโยบายให้ผูส่ื้อข่าวไดฝึ้กฝนหรือลองใช้ในการรายงานข่าวโดยยงัไม่มีมาตรการลงโทษหากเกิด
ข้อผิดพลาดจากการรายงานข่าวทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนั้ น คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ( 
Trialability)  จึงเป็นคุณลกัษณะของนวตักรรมประการหน่ึงท่ีองค์กรส่ือตอ้งให้ความส าคญัหาก
ตอ้งการให้บุคลากรข่าวยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์รวมถึงนวตักรรมอ่ืน ๆ ในอนาคตเพื่อช่วยใน
การรายงานข่าวในหลากหลายช่องทาง (multiplatform) มากข้ึน 

2. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ของนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าว เป็นอีกคุณลกัษณะหน่ึงท่ีมีความโดดเด่น เน่ืองจากการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน
ข่าว บุคลากรข่าวสามารถรู้ถึงผลลพัธ์อนัเป็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวไดท้นัทีจากยอดรับชม (View)รวมถึงการกดไลคค์อมเมนทแ์ละแชร์ รวมถึง ยงัเห็นวา่มี
ผูติ้ดตามของเฟซบุ๊กเพจ กลบัเขา้มาเยี่ยมเพจ และยอดรับชมของเน้ือหาอ่ืน ๆ ในเพจเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ผูดู้แลเพจสามารถดูขอ้มูลสถิติและขอ้มูลคุณภาพของสมาชิกเฟซบุ๊กเพจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี 
Rogers ไดอ้ธิบายไวว้า่หากผลของนวตักรรมท่ีสังเกตไดย้ิ่งเป็นรูปธรรมมากก็จะมีผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมไดม้ากกวา่ผลท่ีเป็นนามธรรมหรือเป็นจินตนาการ 

ประเด็นท่ี 2 เทคนิคการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุง่ยากซบัซ้อน แต่ก็มีเง่ือนไขอ่ืนท่ีท า
ใหบุ้คลากรข่าวไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว 

คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อนของนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์ ในมุมมองของบุคลากรข่าว
ระดบักลยุทธ์กลุ่มบรรณาธิการ ท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์นั้น เห็นพอ้งกนัวา่ เทคนิคหรือวิธีการใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความยุง่ยาก ในเร่ืองของการใชง้านเพราะใชใ้นชีวิตประจ าวนักนัเป็นปกติอยูแ่ลว้ 
สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของนวตักรรมเร่ืองความซับซ้อนของนวตักรรมของ Rogers 
(1983) พบวา่ นวตักรรมใดท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจจะไดรั้บการยอมรับเร็วกวา่นวตักรรมท่ีผูรั้บ
ตอ้งมีการพฒันาทกัษะและการท าความเขา้ใจแบบใหม่ 

 อย่างไรก็ดี การจะใช้หรือไม่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวนั้นยงัมีเง่ือนไขอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ความยุ่งยากทางเทคนิด แต่เป็นความยุ่งยากด้านอ่ืน ได้แก่ การเลือกรูปแบบของข่าวท่ี
เหมาะสมจะน าเสนอทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กบั สภาพแวดลอ้มตวัผูส่ื้อข่าวท่ีจะใชน้วตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์
ในการรายงานข่าว 
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กล่าวคือ รูปแบบของข่าวท่ีจะน าเสนอทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็เหมาะกบัการรายงานเหตุการณ์
ทัว่ไปท่ีเป็นประเด็นร้อน มากกวา่รายงานพิเศษเจาะลึกหรือรายงานข่าวท่ีตอ้งการการคดักรองการ
ตดัต่อก่อนน าเสนอ ส่วนสภาพแวดลอ้มท่ีกดดนัผูส่ื้อข่าวท่ีอยูใ่นสนามข่าวทั้งจากทางบรรณาธิการ
และเหตุการณ์ท่ีก าลงัไลฟ์ อีกทั้งองคก์รส่ือท่ีคาดหวงัให้ผูส่ื้อข่าวในยุคดิจิทลัมีทกัษะท่ีหลากหลาย 
(multiskill) ท าให้ผูส่ื้อข่าวตอ้งท าอะไรหลายอย่างในการรายงานข่าวคร้ังหน่ึง อาจท าให้มีเวลา
เตรียมตวัไลฟ์ไม่เพียงพอ จึงไม่อยากไลฟ์เพราะกลวัผิดพลาด สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่ือยคุดิจิทลัของ 
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (2560) ท่ีวา่นกัข่าวท่ีปัจจุบนัจะตอ้งมีทกัษะและความสามารถหลายๆ อยา่ง
พร้อมๆ กนั เพื่อใหส้ามารถน าเสนอข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง หรือ Platforms ขององคก์รส่ือท่ีตน
สังกัด เช่น การเขียนข่าวเพื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ พร้อมๆ ไปกับการถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีเพียงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพไม่ดอ้ย
กวา่กลอ้งระดบัมืออาชีพ เม่ือถ่ายเหตุการณ์ข่าวเป็นภาพเคล่ือนไหวมาแลว้ นกัข่าวตอ้งมีทกัษะใน
ในการตดัต่อและเขียนสคริปตข์่าวเพื่อตอบโจทยก์ารน าเสนอ ในรูปแบบของการรายงานดว้ยเสียง
และภาพเคล่ือนไหว ทั้งน้ี ยงัไม่นับรวมถึงการท่ีนกัข่าวตอ้งมีทกัษะในการใช้ Social Media เป็น
เคร่ืองมือในการหาขอ้มูลข่าว ติดต่อแหล่งข่าว และรายงานสดผา่นช่องทาง ต่างๆ เพื่อใหผู้ช้ม ผูอ่้าน
สามารถติดตามบรรยากาศในสนามข่าวอยา่งใกลชิ้ด ก่อนจะใช ้Social Media ในการเชิญชวนผูอ่้าน
ผูช้มไปติดตามงานข่าวในช่องทางต่างๆ ท่ีข่าวช้ินนั้นจะน าเสนออีกดว้ย 

ประเด็นท่ี 3 คุณลกัษณะของผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน
ข่าว  

การศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู ้ส่ือข่าวท่ี เป็นปัจจัยต่อการยอมรับนวตักรรม
เฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวประกอบดว้ย 

1) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ การมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษาและการเรียนรู้ กล่าวคือ 
ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ไดง่้ายหากไม่ใช่คนท่ีเขา้ใจเทคโนโลยีเฟซบุ๊กไลฟ์มาก่อน
ก็ควรเป็นคนท่ีรักในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และต้องพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไปรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับงานท่ีก าลงัจะไดรั้บมอบหมาย สอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของการศึกษาก่อนหนา้น้ี (Rogers, 1983) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษดี พนมภู (2556) 
ท่ีสรุปไวว้า่คนท างานดา้นข่าวตอ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือส่ือใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
 ส่วนปัจจยัดา้นบุคลิกภาพอีกประการหน่ึงซ่ึงคน้พบใหม่ในการศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบัการ
ยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว คือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีผูส่ื้อข่าวซ่ึง
ยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ง่ายจะต้องเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีกล้าแสดงออกและมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน ปรับตวักบัการท างานให้เร็ว รวมถึงกลา้แสดงออก มีไหวพริบในการให้
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ขอ้มูลและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคุณลกัษณะและพฤติกรรมของ
ผูย้อมรับนวตักรรม Rogers 1983, อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หนา้ 284)) ท่ีวา่ผูน้ า
การยอมรับ (innovators : venturesome) คุณสมบติัของคนกลุ่มน้ี คือ ความกลา้เส่ียง และกระหายท่ี
จะทดลอง อันเป็นเหตุให้ต้องขวนขวายหาความรู้ และพบปะกับบุคคลอยู่เสมอ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีรายไดสุ้ทธิสูง และมีทรัพยสิ์นพอท่ีจะเส่ียงกบัการไดเ้สียอนัเน่ืองจากการทดลองท า 
และกล้าท่ีจะยอมรับความล้มเหลวอนัอาจเกิดมีข้ึนได้ มีความสามารถและความรู้ดีพอท่ีจะเขา้ใจ 
และตามทนัแนวคิดนวตักรรม มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ชอบสังคมกบัพวกเดียวกนั แมจ้ะ
อยู่คนละแห่งและห่างไกลกันก็ตาม กลุ่มน้ีมกัจะถูกหาว่าเป็นพวกหัวก้าวหน้า และไม่ยอมตาม
สังคม  

2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการส่ือสาร ไดแ้ก่ การมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของการศึกษาก่อนหน้าน้ี (Rogers, 1983) กล่าวคือ ผูส่ื้อข่าวท่ียอมรับนวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวไดง่้ายจะเป็นคนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานเฟซบุ๊ก
และเฟซบุ๊กไลฟ์มาก่อน สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่ือยุคดิจิทลัของ ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี (2560) ท่ีว่า
คนข่าวในระดบักลาง รวมทั้งผูป้ระกาศข่าวท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์จนมีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากใน
ระดบัหน่ึง ก็สามารถท่ีจะใชช่้องทางการรายงานสด โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงาน
ข่าวนอกเวลาข่าวปกติ หรือรายงานข่าวในรายละเอียดท่ีมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีน าเสนอออกอากาศ
ในเวลาปกติ 

ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการส่ือสารอีกประการหน่ึงซ่ึงคน้พบใหม่ในการศึกษาคร้ังน้ี
เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวคือ การมีทกัษะและประสบการณ์สูง
ในการรายงานข่าวสด (Live news reporting) คือนักข่าวท่ีได้รับมอบหมายไปรายงานสดในไลฟ์
จะตอ้งมีความถนดัในการรายงานข่าวนั้นๆ รวมถึงมีความรู้พื้นฐานและมีการเตรียมตวัก่อนออกไป
รายงานข่าว มีเทคนิคในการรายงานข่าวสดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าติดตามเน่ืองจากการท่ีผูใ้ช้
เฟซบุ๊กไลฟ์ส่ือสารไปเพื่อดึงให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมกับตนเอง การส่ือสารสามารถท าได้ในหลาย
รูปแบบแล้วแต่บุคคล สอดคล้องกบัแนวคิดส่ือยุคดิจิทลัของ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (2560) ท่ีว่า
นักข่าวต้องมีทักษะเพื่อตอบโจทย์การน าเสนอ ในรูปแบบของการรายงานด้วยเสียงและ
ภาพเคล่ือนไหว และรายงานสดผา่นช่องทาง ต่างๆ เพื่อใหผู้ช้ม ผูอ่้านสามารถติดตามบรรยากาศใน
สนามข่าวอย่างใกลชิ้ด ขณะท่ีคนข่าวระดบักลางท่ีคร ่ าหวอดในสนามข่าวจนมีแหล่งข่าวจ านวน
มากและสามารถหาขอ้มูลเชิงลึกไดม้ากกวา่นักข่าวรุ่นใหม่ ก็สามารถน าเอาขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีอยู่มา
วิเคราะห์แบบสดๆ ให้ผูบ้ริโภคส่ือรุ่นใหม่บนโลก Social Media ไดติ้ดตามและเขา้ใจถึงเบ้ืองหน้า
และเบ้ืองหลงัของสถานการณ์ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้นๆ 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
       5.3.1 ผลจากการศึกษาจะเห็นไดว้่าการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นประโยชน์กบัองค์กรข่าว ผูบ้ริหาร
ควรก าหนดเป็นนโยบายของบริษทั และเพื่อรับทราบนโยบายการท างานร่วมกนัวา่ ในการท างาน
ข่าวควรน าเสนอรูปแบบการรายงานข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ควบคู่ด้วย เพราะจะได้น าเสนอข่าวท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       5.3.2 องคก์รควรให้ความส าคญัในการยอมรับเฟซบุ๊กไลฟ์มาใช้ เพราะการยอมรับเทคโนโลยี
ของพนกังานภายในองคก์รจะเกิดข้ึนเม่ือองคก์รมีการใหก้ารสนบัสนุนและริเร่ิมนวตักรรมนั้นๆ ให้
เป็นท่ีรับรู้ในระดบัองคก์รเสียก่อน เม่ือองคก์รเกิดการยอมรับนวตักรรมเหล่านั้นแลว้ พนกังานก็จะ
เกิดการยอมรับเทคโนโลยเีหล่านั้นดว้ย 
       5.3.3 ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจถึงการยอมรับนวตักรรมในระดบับุคคล
ของพนกังาน โดยให้การสนับสนุนและสร้างการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้น  ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ขอ้มูลและการส่ือสาร การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจต่องานท่ีท า ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้
       5.3.4 ในการท าข่าว บรรณาธิการข่าวนั้น ตอ้งช้ีแจงและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการรายงานข่าวผ่าน
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ วิธีการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ รวมถึงประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ให้ผูส่ื้อข่าวเห็นถึง
ความจ าเป็น หากบุคคลรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
เทคโนโลยีใดๆ จะท าให้บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านเทคโนโลยีนั้นๆ และจะส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยตีามไปดว้ย และเกิดการใชง้านจริง 
       5.3.5 การรายงานข่าวผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ควรให้ผูส่ื้อข่าวท่ีมีความช านาญ และมีประสบการณ์ใน
การไลฟ์ และมีทกัษะ ปฏิภาณไหวพริบท่ีดี เพราะการน าเสนอขอ้มูลท่ีรายงานออกไปไม่สามารถ
ตรวจสอบคดักรองได ้ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได ้หากมีอะไรผิดพลาด
จะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อสถานี  
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
       5.4.1 ควรศึกษาปัจจยัการยอมรับนวตักรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวใน
องคก์รธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลั โดยเฉพาะปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
       5.4.2 ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัความแตกต่างระดบัของอายุมีผลต่อการยอมรับนวตักรรม
เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวของบุคลากรข่าวในองคก์รธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลั กรณีศึกษา: สปริง
นิวส์ เน่ืองจากระดบัอายอุาจมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมท่ีแตกต่างกนั 
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       5.4.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัการยอมรับนวตักรรเฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
รายงานข่าวของบุคลากรข่าวในองคก์รธุรกิจขององคก์รท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนท่ี 1 ผูบ้ริหารองคก์ร 
1.  บริษทัมีการยอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์มาใชใ้นการท างานอยา่งไรบา้ง 
2.  การน าเอาเฟซบุก๊ไลฟ์มาใชใ้นการรายงานข่าวของบริษทั เป็นกลยทุธ์ของบริษทัอยา่งไรบา้ง 
2.1 กลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์การ--มีการด าเนินธุรกิจอย่างไร และจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งไร 
2.2 กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ--ให้ความส าคัญ  กับการแข่งขันของธุรกิจอย่างไร สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่ 
2.3 กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี--มีการก าหนดอยา่งไร 
4.  ท่านคิดว่าการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นดีกว่าการท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ อย่างไร 
(คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ) 
5.  ท่านคิดวา่การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยม และมีความทนัสมยั เขา้กนั
ไดก้บัการส่ือสารข่าวแบบเดิมอยา่งไร (คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได)้ 
6.  ทางผูบ้ริหารไดก้ าหนดนโยบายในการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ของแต่ละกองข่าวอยา่งไรบา้ง แตกต่างกนั
ไหม บงัคบัหรือวา่ใหอิ้สระแก่ บก. เลือกใชห้รือไม่ใช ้ 
7.  ท่ีผ่านมาการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ของนกัข่าวของสปริงนิวส์ปรากฎเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรธุรกิจข่าวบา้งหรือไม่อยา่งไร > ดา้นบุคลากร ดา้นการตลาด ดา้นการบริหาร
ตน้ทุน หรือดา้นอ่ืน ๆ  
 
ส่วนท่ี 2 บรรณาธิการข่าว  
1.  กองข่าวท่ีท่านรับผดิชอบมีการยอมรับนวตักรรมเฟซบุก๊ไลฟ์มาใชใ้นการท างานอยา่งไรบา้ง 
2.  ท่านคิดว่าการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นดีกว่าการท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ อย่างไร 
(คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ) 
3.  ท่านคิดวา่การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยม และมีความทนัสมยั เขา้กนั
ไดก้บัการส่ือสารข่าวแบบเดิมอยา่งไร (คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได)้ 
4.  ท่านคิดวา่การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นมีความยุง่ยากซบัซ้อนอยา่งไร (คุณลกัษณะความ
ยุง่ยากซบัซอ้น) 
5.  ท่านมีความพึงพอใจ ความประทบัใจจากการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างาน (คุณลกัษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด)้ 
6.  ประโยชน์และผลกระทบท่ีได้รับจากการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานอย่างไร (คุณลักษณะ
สามารถสังเกตได)้ 
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7.  นกัข่าวในกองฯ ท่ีชอบหรือมกัจะใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการส่ือสารส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้ความสามารถ สถานะทาง
สังคม ต าแหน่งงาน หรือไม่ อยา่งไร  
8.  นกัข่าวในกองฯ ท่ีชอบหรือมกัจะใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ท่านเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
ส่ือสารดา้นบุคลิกภาพ เช่น ความเอาใจใส่ ความมีเหตุผล  การมีทศันคติท่ีดี แรงจูงใจในการประสบ
ความส าเร็จ ความทะเยอทะยานหรือไม่ อยา่งไร  
9. นักข่าวในกองฯ ท่ีชอบหรือมกัจะใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ท่านเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
ส่ือสาร เช่น การมีส่วนร่วมต่อสังคม การส่ือสารอย่างมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองค์กร การแสวงหา
ขอ้มูล การมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม การเป็นผูน้ าดา้นความคิดหรือไม่ อยา่งไร  
10. การออกไปรายงานข่าวโดยใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ผูใ้ช้นั้ นได้ผลตอบแทนแตกต่างจากผูท่ี้ไม่ได้ใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์อยา่งไรบา้ง 
11. การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวท าใหย้อดผูช้มเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 
ส าหรับกองท่ีไม่ใชห้รือไม่ค่อยใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน  
12.  เพราะเหตุผลใดนกัข่าวในกองฯ จึงไม่ใชห้รือไม่ค่อยใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน  
- การท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ ดีกวา่อยา่งไร  
- เฟซบุก๊ไลฟ์สอดคลอ้งกบัค่านิยม และมีความทนัสมยั เขา้กนัไดก้บัการส่ือสารข่าวแบบเดิมหรือไม่  
- เฟซบุก๊ไลฟ์มีความยุง่ยากซบัซอ้นหรือไม่ 
- ไม่มีความพึงพอใจ หรือความประทบัใจจากการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน หรือไม่ 
13.  นักข่าวในกองฯ ท่ีไม่ชอบหรือไม่ค่อยอยากใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นว่ามี
ความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสารส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
สถานะทางสังคม ต าแหน่งงาน หรือไม่ อยา่งไร  
14.  นักข่าวในกองฯ ท่ีไม่ชอบหรือไม่ค่อยอยากใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ท่านเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการส่ือสารดา้นบุคลิกภาพ เช่น ความเอาใจใส่ ความมีเหตุผล  การมีทศันคติท่ีดี แรงจูงใจ
ในการประสบความส าเร็จ ความทะเยอทะยานหรือไม่ อยา่งไร  
15.  นักข่าวในกองฯ ท่ีไม่ชอบหรือไม่ค่อยอยากใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ท่านเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการส่ือสาร เช่น การมีส่วนร่วมต่อสังคม การส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองคก์ร 
การแสวงหาขอ้มูล การมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม การเป็นผูน้ าดา้นความคิดหรือไม่ อยา่งไร  
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ส่วนท่ี 3 ผูส่ื้อข่าว 
1.  ลกัษณะการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน  
2.  ปัญหาและอุปสรรคจากการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน 
3.  แนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน 
4.  ท่านคิดว่าการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นดีกว่าการท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ อย่างไร 
(คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ) 
5.  ท่านคิดวา่การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยม และมีความทนัสมยั เขา้กนั
ไดก้บัการส่ือสารข่าวแบบเดิมอยา่งไร (คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได)้ 
6.  ท่านคิดวา่การใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานนั้นมีความยุง่ยากซบัซ้อนอยา่งไร (คุณลกัษณะความ
ยุง่ยากซบัซอ้น) 
7.  ท่านมีความพึงพอใจ ความประทบัใจจากการใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างาน (คุณลกัษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด)้ 
8.  ประโยชน์และผลกระทบท่ีได้รับจากการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการท างานอย่างไร (คุณลักษณะ
สามารถสังเกตได)้ 
9.  ท่านมีความคิดเห็นต่อการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างานอยา่งไร 
10.  การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสาร
ส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้ความสามารถ สถานะทางสังคม ต าแหน่งงาน หรือไม่ 
อยา่งไร แลว้ถา้เปรียบเทียบกบันกัข่าวท่ีไม่ชอบใช ้เป็นอยา่งไร 
11.  การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสารดา้น
บุคลิกภาพ เช่น ความเอาใจใส่ ความมีเหตุผล  การมีทศันคติท่ีดี แรงจูงใจในการประสบความส าเร็จ 
ความทะเยอทะยานหรือไม่ อยา่งไร แลว้ถา้เปรียบเทียบกบันกัข่าวท่ีไม่ชอบใช ้เป็นอยา่งไร 
12.  การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสาร เช่น 
การมีส่วนร่วมต่อสังคม การส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองค์กร การแสวงหาขอ้มูล การมี
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม การเป็นผูน้ าดา้นความคิดหรือไม่ อยา่งไร แลว้ถา้เปรียบเทียบกบันกัข่าวท่ี
ไม่ชอบใช ้เป็นอยา่งไร 
13. การออกไปรายงานข่าวโดยใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ผูใ้ช้นั้ นได้ผลตอบแทนแตกต่างจากผูท่ี้ไม่ได้ใช้
เฟซบุก๊ไลฟ์อยา่งไรบา้ง 
14. การใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าวท าใหย้อดผูช้มเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
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ส าหรับกองท่ีไม่ใชห้รือไม่ค่อยใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว 
15.  เพราะเหตุผลใดจึงไม่ใชห้รือไม่ค่อยใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการรายงานข่าว 
- การท างานข่าวในรูปแบบเดิมๆ ดีกวา่อยา่งไร  
- เฟซบุก๊ไลฟ์สอดคลอ้งกบัค่านิยม และมีความทนัสมยั เขา้กนัไดก้บัการส่ือสารข่าวแบบเดิมหรือไม่  
- เฟซบุก๊ไลฟ์มีความยุง่ยากซบัซอ้นหรือไม่ 
- ไม่มีความพึงพอใจ หรือความประทบัใจจากการใชเ้ฟซบุก๊ไลฟ์ในการท างาน หรือไม่ 
16.  การไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสาร
ส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้ความสามารถ สถานะทางสังคม ต าแหน่งงาน หรือไม่ 
อยา่งไร แลว้ถา้เปรียบเทียบกบันกัข่าวท่ีชอบใช ้เป็นอยา่งไร 
17.  การไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสาร
ด้านบุคลิกภาพ เช่น ความเอาใจใส่ ความมีเหตุผล  การมีทัศนคติท่ีดี แรงจูงใจในการประสบ
ความส าเร็จ ความทะเยอทะยานหรือไม่ อย่างไร แล้วถ้าเปรียบเทียบกับนักข่าวท่ีชอบใช้ เป็น
อยา่งไร 
18.  การไม่ใชเ้ฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าว ท่านเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสาร 
เช่น การมีส่วนร่วมต่อสังคม การส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองคก์ร การแสวงหาขอ้มูล การ
มีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม การเป็นผูน้ าดา้นความคิดหรือไม่ อยา่งไร แลว้ถา้เปรียบเทียบกบันกัข่าว
ท่ีชอบใช ้เป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 

ประวตับุิคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดจิิทัลสปริงนิวส์ 
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บุคลากรข่าวระดบันโยบายผูบ้ริหาร   
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