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ที่มาของชื่อ “อิศรา”
	 ว�รส�รอิศร�ปริทัศน์	เดิมชื่อ	“สื่อมวลชนปริทัศน์”	เกิดครั้งแรกเมื่อปี	2528	แล้วหยุดไป	
เกิดใหม่ครั้งที่สองเมื่อปี	2543	ให้บริก�รท�งวิช�ก�รได้	2	ปี	ก็ต้องหยุดต�มงบประม�ณที่ห�ม�ได้
ไม่ต่อเนื่อง	อันเป็นที่ทร�บกันดีว่�	ตล�ดหนังสือวิช�ก�รนั้นเป็นตล�ดเฉพ�ะด้�น	(niche	market)	
จริงๆ	จึงไม่อ�จอยู่ได้เพร�ะยอดข�ย	จำ�เป็นต้องพึ่งพ�อ�ศัยเงินทุนเป็นหลัก	
	 เม่ือสภ�ก�รหนงัสือพิมพ์แหง่ช�ต	ิโดยคณะอนกุรรมก�รฝ�่ยวิช�ก�ร	ซึง่มรีองศ�สตร�จ�รย์
จมุพล	รอดคำ�ด	ีกรรมก�รสภ�ก�รหนงัสอืพมิพผ์ูท้รงคณุวฒุเิปน็ประธ�น	ประสงคจ์ะให	้“สือ่มวลชน
ปรทิศัน”์	กลบัม�เปน็ครัง้ทีส่�ม	แตไ่มผ่กูไวเ้ฉพ�ะสือ่มวลชนเท�่นัน้	คอืเปน็สือ่กล�งท�งวชิ�ก�รด�้น
นิเทศศ�สตร์	จึงควรมีชื่อกล�งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวิช�ชีพนิเทศศ�สตร์ด้วย	
	 นั่นคือที่ม�ของ	“อิศร�ปริทัศน์”	ซึ่งเป็นชื่อของ	อิศร�	อมันตกุล	(17	พฤษภ�คม	2464-	
14	มีน�คม	2512)	นักหนังสือพิมพ์ผู้แลกชีวิตตนกับอำ�น�จเผด็จก�ร	ผู้มีจิตวิญญ�ณและผู้ยึดมั่นใน
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สู่ยุค Convergence Media

	 อศิร�ปริทศัน	์ฉบบัที	่3	มุง่เนน้เนือ้ห�ทีเ่กีย่วกบัก�รหลอมรวมสือ่	(Convergence	Media)	
ซึง่เป็นก�รพฒัน�ด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ	และก�รส่ือส�รปจัจบุนั	โดยเฉพ�ะก�รเตบิโตของ	Social	
Media	อย่�ง	Facebook	Twitter	Youtube	Blog	ฯลฯ	ส่งผลกระทบอย่�งแรงต่ออุตส�หกรรมสื่อ	
ทำ�ให้สื่อดั้งเดิม	(Traditional	Media)	ทั้งหล�ยต้องปรับตัวเข้�สู่โลกดิจิตอลอย่�งมิอ�จหลีกเลี่ยงได้	
วิช�ก�รด้�นนิเทศศ�สตร์/ว�รส�รศ�สตร์	แบบเก่�กำ�ลังถูกท้�ท�ย	ถูกตั้งคำ�ถ�มจ�กสังคม	และอยู่
ในช่วงของก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่ส�ยพันธุ์ใหม่หรือที่นิยมเรียกข�นกันว่�	 “ว�รส�รคอนเวอร์เจนซ์”	
(Convergence	Journalism)
	 ปจัจบุนัผู้ส่ือข�่ว/นกัข�่ว	ไมเ่พียงแตท่ำ�ข�่วส�รปอ้นสือ่ใดสือ่หนึง่แตเ่พยีงอย�่งเดยีว	ห�ก
แต่เนื้อห�	(Content)	ยังส�ม�รถถูกถ่�ยโอน	ดัดแปลงออกสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	ทั้งวิทยุ	โทรทัศน์	
ตลอดจนสื่อออนไลน์	หรือผ่�นโทรศัพท์มือถือ	หล�กหล�ยรูปแบบ
	 ก�รปรับตัวสู่โลกยุคหลอมรวมสื่อ	ทำ�ให้แวดวงวิช�ก�ร	ผู้สอน	ผู้เรียน	จำ�ต้องปรับตัว	และ
เรียนรู้นวัตกรรมในส�ยง�นใหม่	ส�ม�รถใช้สื่อใหม่หล�กหล�ยรูปแบบในก�รสืบค้น	รวบรวมข้อมูล
ข่�วส�ร	ตลอดจนแสดงคว�มคิดเห็น	ก�รร�ยง�นข่�ว	โดยให้สอดคล้องกับธรรมช�ติของสื่อดิจิตอล
ในแต่ละประเภท
	 ในขณะเดยีวกนั	จรยิธรรมสือ่ในยคุหลอมรวม	จงึมบีทบ�ทอย�่งสำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหแ้ตล่ะฝ�่ย	
ทั้งฝ่�ยวิช�ก�ร	ฝ่�ยวิช�ชีพ	ต้องช่วยกันระแวดระวังภัยให้แก่สังคม

รศ.ดร.ดรุณี	หิรัญรักษ์
บรรณ�ธิก�ร
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ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนซ์ 
กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ

Strategies toward Convergence Newsroom at Nation, Daily 
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บทคัดย่อ
	 กระบวนก�รพัฒน�ห้องข่�ว	(Newsroom)	สูก่�รเป็นกองบรรณ�ธกิ�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	
(Convergence	Newsroom)	เป็นแนวท�งที่องค์กรข่�วหล�ยองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนเพื่อขย�ยก�ร
ทำ�ง�นสู่ก�รใช้สื่อที่หล�กแพลตฟอร์ม	 (Platform)	 เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รผลติข่�วเพิม่ม�กขึน้และหล�กหล�ยขึน้	ได้เริม่ปร�กฏให้เหน็ในหล�ยองค์กรข่�วทัง้ใน
และต่�งประเทศ	ห�กพิจ�รณ�ก�รปรับตวัขององค์กรในประเทศไทยพบว่�เกือบทกุองค์กรให้คว�ม
สำ�คญักบัก�รพฒัน�กองบรรณ�ธกิ�รเพ่ือตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นในบริบททีเ่ปล่ียนไปสู่ก�รหลอมรวม
สื่อเพ่ือคว�มอยู่รอดและเพ่ือแต้มต่อท�งธุรกิจ	 ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วนี้ได้เกิดขึ้นแล้วและกำ�ลัง
ดำ�เนินต่อไป	ก�รวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษ�ในช่วงระยะเริ่มต้นของก�รกระบวนก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ก�ร
หลอมรวมของ	3	องค์กรสื่อ	ได้แก่	เครือเนชั่น	เครือผู้จัดก�ร	และเดลินิวส์	โดยง�นวิจัยได้มุ่งศึกษ�
ก�รปรับองค์กรข่�วสู่ก�รเป็นกองบรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	 (Convergence	Newsroom)	
ต้ังแต่ระดับนโยบ�ยของผู้นำ�องค์กร	 แนวคิดและรูปแบบของก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รแบบ
คอนเวอร์เจนซ์	(Convergence	Newsroom)	ก�รปรับตัวและก�รเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติง�น	
รวมถึงทัศนคติต่อคว�มท้�ท�ยในก�รปรับก�รทำ�ง�นสู่ก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�วข้�มสื่อ
ของทั้ง	3	องค์กร
	 จ�กก�รศึกษ�ในง�นวิจัยนี้พบว่�	 ทั้ง	 3	 องค์กรสื่อเห็นไปในทิศท�งเดียวกันว่�	 แนวโน้ม
ของก�รทำ�ง�นส่ือจะต้องมุ่งไปสู่ก�รเป็นกองบรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	 (Convergence	
Newsroom)	 เพื่อให้องค์กรสื่อส�ม�รถใช้ทรัพย�กรบุคคล	ซึ่งถือเป็นหัวใจสำ�คัญขององค์กรสื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อสร้�งผลง�นข่�วที่ดีที่สุดเพ่ือนำ�เสนอผู้รับส�รขององค์กรส่ือของตัวเองได้

อศิน�	พรวศิน*สกุลศรี	ศรีส�รค�ม

*  สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย,์ อศนิา พรวศิน Social Media Editor, The Nation และประธานชมรมนกัขา่วสายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ITPC)

**  สรุปมาจากโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนซ์ 
 กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ” ปี 2555 ทุนสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ครอบคลมุทัง้เนือ้ห�และช่องท�งก�รนำ�เสนอ	ทัง้นีก้�รศกึษ�พบว่�	กระบวนก�รปรบัตวัขององค์กร
สื่อในประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น	และองค์กรสื่อทั้งส�ม	ที่ทำ�ก�รศึกษ�ก็มีระดับพัฒน�ก�ร
ก�รเป็นกองบรรณ�ธกิ�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	(Convergence	Newsroom)	ทีไ่ม่เท่�กนั	และมคีว�ม
แตกต่�งกนัในร�ยละเอยีดของวธิกี�รปฏิบตัเิพือ่พฒัน�ไปสูก่�รเป็นกองบรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์
เจนซ์	(Convergence	Newsroom)	
	 นอกจ�กนั้น	 จ�กก�รศึกษ�ส�มองค์กรนี้ส�ม�รถสรุปจุดร่วมที่สำ�คัญที่จะมีผลต่อก�รว�ง
ยุทธศ�สตร์และคว�มสำ�เร็จของก�รห�รูปแบบก�ร	 convergence	 ที่เหม�ะสมกับแต่ละองค์กร
ประกอบด้วย	 1.ยุทธศ�สตร์เร่ืองก�รใช้เทคโนโลยีสนับสนุนก�รหลอมรวม	 (Technical	 Conver-
gence)	 ก�รสร้�งระบบ	 infrastructure	 ในก�รรวมศูนย์ข้อมูลข่�วส�รให้ส�ม�รถดึงไปใช้ได้จ�ก
ทุกส่วน	ซึ่งจะทำ�ให้เกิดโอก�สให้ก�รแบ่งปัน	 แลกเปลี่ยน	และก�รใช้ประโยชน์จ�กข่�วและข้อมูล
ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	 2.ยุทธศ�สตร์ในก�รปรับโครงสร้�งองค์กร	 (Structural	 and	Organi-
zational	convergence)	แต่ละองค์กรต้องห�รูปแบบที่เหม�ะสม	ทั้งด้�นคว�มหล�กทักษะ	ปรับ
กระบวนก�รหลอมรวมคว�มคดิและเปลีย่นทศันคต	ิ3.ยทุธศ�สตร์ก�รหลอมรวมกระบวนก�รทำ�ง�น	
(Production	 Convergence)	 ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มที่บนทุกๆ	 สื่อและทุกช่องท�งต�ม
แนวท�ง	 cross-media	 production	 4.ยุทธศ�สตร์ก�รหลอมรวมคว�มคิดและวัฒนธรรมองค์กร	
(Media	Cultural	Convergence)	ก�รว�งกลยุทธ์เพื่อปรับคว�มคิด	ก�รทำ�ง�น	ทัศนคติระหว่�ง
ทมีง�นคนละแพลตฟอร์มก�รสร้�งก�รยอมรบัต่อก�รเพิม่ภ�ระในก�รทำ�ง�นและก�รปรบัทกัษะวิธี
ก�รทำ�ง�นใหม่	ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือในก�รแบ่งปันข้อมูลและทำ�ง�นร่วมกันได้ระหว่�งสื่อที่แตก
ต่�ง	ซึง่จะลดก�รต่อต้�นในก�รเปลีย่นและช่วยผลกัดนัให้เกดิก�รทำ�ง�นร่วมกนัแบบ	convergence	
ได้ง่�ยและสมบูรณ์ม�กขึ้น	
คำาสำาคัญ		กองบรรณ�ธิก�ร,	คอนเวอร์เจนซ์

Abstract
	 Convergence	newsroom	is	the	current	phenomenon	in	media	landscape	in	
Thailand.	Many	media	organizations	are	studying,	trialing,	implementing	the	concept	
of	convergence	newsroom	into	the	editorials,	with	the	hope	to	encourage	the	news	
resources,	both	of	journalists,	included	editors	and	reporters;	and	photographers	as	
well	as	graphic	designers,	to	have	‘convergence’	in	mind.	
	 Transforming	to	the	‘Convergence	Newsroom’	is	a	part	of	the	media	organiza-
tion’s	adjustment	for	survival.	Since	the	technologies	and	the	change	of	audience’s	
behavior	have	been	forcing	news	organizations	to	adjust	the	patterns	of	news	pres-
entations.	Due	to	the	audiences	are	now	on	the	crossed	types	of	medias	included	
newspaper,	television,	radio,	Internet,	and	mobile	platform	as	well	as	social	media	
that	forces	news	organizations	to	rethink	about	the	way	they	provide	‘news’	to	the	
audiences.
	 The	study	is	to	focus	on	the	big	3	news	organizations	in	Thailand	included	
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Nation	Multimedia	Group	(NMG),	Manager	Group,	and	Daily	News.	Also,	the	study	
covers	since	the	news	organization’s	convergence	newsroom	policy	and	the	model	
of	newsroom	operation	 to	 the	 feedback	 from	newsroom,	especially	editors	and	
reporters.
	 The	study	found	that	the	executives	of	the	3	news	organizations	have	the	
vision	in	the	similar	way	that	media	or	news	organizations	have	to	be	convergent	
in	order	to	integrate	the	strengthens	while	reduce	cost	of	news	development	but	
utilizing	the	news	resources;	and	finally	to	be	able	to	provide	news	across	channels,	
since	 from	traditional	channels	such	as	newspaper,	 television,	and	 radio	 to	new	
channels	such	as	satellite	television,	Internet,	mobile	devices	(mobile	phone	and	
tablet),	and	social	media.	
	 However,	the	study	also	found	that	these	3	news	organizations	are	in	the	
early	stage	of	transforming	to	the	convergence	newsroom	and	each	of	them	is	in	the	
different	stage.	But	they	have	the	same	strategies	to	develop	the	news	organization	
to	the	convergence	newsroom	model.	The	strategies	include	technical	convergence;	
structural	 and	 organizational	 convergence,	 production	 convergence,	 and	media	
cultural	convergence.
Keyword : newsroom,	convergence

1. บทนำา
										เมื่อเทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้บริโภคข่�วส�รเปลี่ยนพฤติกรรมก�รรับส�ร
จ�กก�รรับส�รท�งเดียวผ่�นสื่อดั้งเดิมในช่องท�งใดช่องท�งหนึ่งโดยเฉพ�ะและแยกข�ดจ�กกัน	
อ�ทิ	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 และอินเทอร์เน็ต	 ในปัจจุบันผู้รับส�รส่วนใหญ่ได้หันม�บริโภค
ข่�วส�รผ่�นสื่อในทุกช่องท�งที่ผู้รับส�รเห็นว่�สะดวกและรวดเร็วในช่วงจังหวะเวล�ใดเวล�หนึ่ง
แบบไม่เฉพ�ะเจ�ะจงและยึดติดกับรูปแบบและช่องท�งก�รรับข่�วส�รเพียงช่องท�งใดช่องท�ง
หนึ่งอย่�งเช่นในอดีต	
	 ก�รเปล่ียนพฤติกรรมของผู้รับส�รดังกล่�วนี้ได้สร้�งผลกระทบโดยตรงต่อสื่อส�รมวลชน
ที่จำ�ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบของก�รนำ�เสนอข่�วส�รเช่นกัน	 จ�กเดิมที่สื่อมวลชน
จะนำ�เสนอข่�วส�รผ่�นช่องท�งใดช่องท�งหนึ่งโดยเฉพ�ะเจ�ะจงต�มส่ือหลักของตนเอง	 ปัจจุบัน
สือ่มวลชนได้เริม่ปรบัเปลีย่นรปูแบบก�รนำ�เสนอข่�วส�รม�สูก่�รนำ�เสนอข่�วส�รผ่�นก�รหลอมรวม
ช่องท�งก�รสือ่ส�ร	เพือ่ให้ข่�วส�รไปถงึกลุม่ผูร้บัส�รเป้�หม�ยได้ตรงและทัว่ถงึม�กทีส่ดุ	องค์กรสือ่
ปรับรูปแบบธุรกิจ	โครงสร้�งองค์กร	และกระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรข่�ว	โดยมีจุดมุ่งหม�ยที่
จะต้องปรับตวัเพ่ือ	“คว�มอยูร่อด”	ควบคูไ่ปกบัก�รรกัษ�ม�ตรฐ�นวิช�ชพีสือ่มวลชนด้วยก�รสือ่ส�ร
ข่�วที่ถูกต้อง
	 แนวคิดหนึ่งของก�รปรับตัวให้อยู่รอดขององค์กรข่�วคือก�รพัฒน�สู่กระบวนก�รเป็น	
Newsroom	Covergence	ซึง่เป็นแนวท�งขององค์กรสือ่ในหล�ยๆ	ประเทศทัว่โลก	โดยกระบวนก�ร	
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Newsroom	Convergence	นั้นหม�ยถึงกระบวนก�รซึ่งเพิ่มคว�มร่วมมือ	และก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ของกองบรรณ�ธิก�รจ�กทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อวิทยุโทรทัศน์	 และสื่อออนไลน์	 โดยผสมผส�นก�รใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี	ทีมง�น	และพื้นที่ในก�รเผยแพร่เนื้อห�	กระบวนก�รนี้เริ่มต้นในระยะแรกกับ
สื่อในประเทศสหรัฐและอังกฤษ	 จ�กนั้นก็มีก�รขย�ยแนวท�งนำ�ไปใช้พัฒน�รูปแบบกระบวนก�ร
วิธีก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�วในหล�ยๆ	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งจ�กก�รศึกษ�เบื้องต้นของนัก
วิจัยหล�ยท่�นก่อนหน้�นี้	 พบข้อสังเกตที่สำ�คัญคือ	 กระบวนก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�ว
นั้นไม่มีรูปแบบต�ยตัวแน่นอนที่จะเป็นแบบแผนให้ทุกแห่งปฏิบัติเหมือนกัน	 แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หล�ยประก�รของสื่อในแต่ละประเทศ	 ลักษณะผู้รับส�รและคว�มต้องก�รของผู้บริโภคข่�วที่ต่�ง
กัน	 วัฒนธรรมองค์กรข่�วที่ต่�งกัน	 รวมถึงรูปแบบของสื่อที่จะมีก�รหลอมรวมม�ใช้ง�นร่วมกันก็มี
ผลต่อก�รพัฒน�รูปแบบกระบวนก�รที่แตกต่�งกันด้วย	
	 ในขณะเดียวกันแนวโน้มใหม่ที่กำ�ลังเกิดขึ้นคือสิ่งพิมพ์เริ่มมองโอก�สของก�รก้�วเข้�สู่สื่อ
โทรทัศน์ผ่�นระบบเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตทีวีด้วย	 โดยในส่วนของเคเบิลทีวีนั้นเป็นสื่อที่กำ�ลัง
เติบโตอย่�งม�กในประเทศไทย	จ�กสถิติในปี	2552-2553	ที่ผ่�นม�	มีอัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวน
เคเบิลทีวีในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง	 ปัจจัยที่กระตุ้นให้ธุรกิจเคเบิลทีวีเติบโตขึ้นคือ	 ลักษณะก�ร
บริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้รับส�ร	1ผลสำ�รวจในเดือนสิงห�คม	2554	ของ	AGB	Nielsen	ระบุว่�
อตัร�ก�รขย�ยตวัของโทรทศัน์ผ่�นจ�นด�วเทยีมและเคเบลิทวี	ีเข้�ถงึครวัเรอืนไทยทีส่ดัส่วนร้อยละ	
50	หรอืประม�ณ	11	ล้�นครวัเรอืน	คดิเป็นฐ�นคนดมู�กกว่�	38.5	ล้�นคน	และค�ดก�รณ์ว่�ภ�ยใน	
3	ปีจ�กนี้	สัดส่วนจะเพิ่มเป็นร้อยละ	75-80	เท่�กับว่�จำ�นวน	21	ล้�นครัวเรือนในประเทศไทยจะ
ส�ม�รถรับชม	“ทีวีด�วเทียม”	200	ช่อง	2นอกจ�กนี้ก�รศึกษ�พฤติกรรมผู้รับชมโทรทัศน์พบว่�ถ้�
ไม่ใช่ช่วงเวล�ของร�ยก�รยอดนิยมบนฟรีทีวีแล้ว	ผู้ชมก็ไม่ได้ยึดติดอยู่กับก�รชมช่องฟรีทีวีเดิม	แต่
เปลี่ยนช่องไปรับชมร�ยก�รอื่นๆ	ท�งเคเบิลทีวี	จุดเปลี่ยนที่สำ�คัญอีกประก�รคือก�รเปิดเสรีในก�ร
ตั้งสถ�นีโทรทัศน์ผ่�นเครือข่�ยระบบด�วเทียมและเคเบิลทีวี	 ทั้งนี้ปัจจุบันมีทีวีด�วเทียมที่เป็นช่อง
ข่�วแล้ว	7	ช่อง	คือ	เนชั่น	แชนแนล,	สปริงนิวส์,	มีเดีย	นิวส์,	ทีเอ็นเอ็น	24,	แมงโก้	ทีวี,	ระวังภัย	
และวอยซ์	ทีวี
	 ในปี	2555	นั้นมีองค์กรสื่อโดยเฉพ�ะสื่อหนังสือพิมพ์ที่จะม�พัฒน�ช่องข่�วท�งเคเบิลทีวี	
ไม่ว่�จะเป็นเครือมติชน-ข่�วสดจะมีช่อง	“มติชนทีวี”	ค่�ยเดลินิวส์ได้ดำ�เนินก�รทดลองออกอ�ก�ศ	
“เดลินิวส์ทีวี”	 ม�ระยะหนึ่งและจะออกอ�ก�ศเป็นท�งก�รตั้งแต่	 1	 มกร�คม	 2555	 เช่นเดียวกับ 
เครอืเนช่ันทีจ่ะเปิดตวัทวีดี�วเทยีมในชือ่กรงุเทพธุรกจิทวีีและยงัมแีผนก�รทีจ่ะพัฒน�ช่องข่�วสำ�หรับ
หนังสือพิมพ์ทุกช่องในเครือในอน�คตด้วย	ด้�นพฤติกรรมผู้รับส�รก็มีก�รปรับเปลี่ยนเป็น	 “คว�ม
เฉพ�ะ”	และ	“เลือกในสิ่งที่ต้องก�รรู้ด้วยตัวเอง”	ม�กขึ้น	ดังนั้น	ทีวีด�วเทียมที่มีคอนเทนต์เฉพ�ะ
ที่แตกต่�งกันก็เป็นอีกท�งเลือกของผู้รับส�รที่ไม่ต้องก�รจำ�เจหรือถูกบังคับให้ดูร�ยก�รต�มที่ช่อง
ฟรีทีวีกำ�หนดไว้เท่�นั้น	

   1กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 2554. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/
business/media/ทีวีดาวเทียมช่องข่าวบูม.html. 24 มกราคม 2555

 2วิกฤตในสื่ออาจไม่ใช่ในสื่อบางประเภท (2553). รายงานประจำาปี 2553 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย: สื่อ
ในวิกฤต หรือ วิกฤตในสื่อ. หน้า 105-106
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	 ดังนั้นจะเห็นว่�	 เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ที่เดิมขย�ยก�รทำ�ง�นบนสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่�จะเป็น
เว็บไซต์ข่�วหรืออินเทอร์เน็ตทีวี	 และจะมีก�รเพิ่ม	 Platform	 ในก�รทำ�ง�นขึ้นอีกหนึ่งช่องท�งบน
สื่อโทรทัศน์	จึงเปน็ประเด็นที่ผูว้ิจัยต้องก�รศึกษ�แนวคิด	รูปแบบ	และวิธีก�รในก�รทำ�ง�นระหว่�ง
กองบรรณ�ธกิ�รของแต่ละสือ่ในลกัษณะของก�รหลอมรวมเทคโนโลย	ีกำ�ลงัคน	และก�รพฒัน�คอน
เทนต์ในรปูแบบ	cross-media	เพื่อเข้�ใจรปูแบบของกระบวนก�ร	Newsroom	Convergence	ใน
รูปแบบขององค์กรสื่อในประเทศไทย	
	 ก�รวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษ�ในช่วงระยะเริ่มต้นของกระบวนก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ก�รหลอม
รวมดังกล่�ว	 เนื่องจ�กระยะเวล�ก�รศึกษ�ไม่ส�ม�รถครอบคลุมกระบวนก�รทั้งหมดได้	 ดังนั้น	 ผู้
วิจัยจึงมุ่งศึกษ�ประเด็นของก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�ร	รูปแบบและวิธี
ก�รในก�รทำ�ง�นของห้องข่�วแบบ	Multiple	Newsroom	ทีต้่องเผยแพร่ข่�วแบบข้�มสือ่	ก�รปรบั
ตวัและก�รเปล่ียนแปลงในระดบัปฏิบตังิ�น	รวมถงึทศันคตต่ิอคว�มท้�ท�ยในก�รปรบัก�รทำ�ง�นสู่
กระบวนก�รของก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�วข้�มสือ่	โดยศกึษ�องค์กรสือ่	3	แห่งได้แก่	เครอื
เนชั่น	ผู้จัดก�ร	และเดลินิวส์	

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
	 2.1	เพื่อศึกษ�แนวคิด	นโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์ในก�รปรับองค์กรสู่ก�รเป็นองค์กรแบบ
หลอมรวมสื่อ	
	 2.2	 เพ่ือศึกษ�กระบวนก�รทำ�ง�นระหว่�งกองบรรณ�ธิก�รและทีมง�นของแต่ละ
แพลตฟอร์ม	และลักษณะคว�มร่วมมือระหว่�งสื่อ
	 2.3	 เพื่อศึกษ�ก�รตอบรับและทัศนคติของบรรณ�ธิก�รข่�วและผู้ส่ือข่�วต่อก�รเปล่ียน
ผ่�นสู่ก�รหลอมรวมสื่อ	

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
	 3.1	 ขอบเขตของก�รศึกษ�	 ก�รวิจัยครั้งนี้เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พประเภทกรณีศึกษ�
เพื่อศึกษ�ปร�กฏก�รณ์และรูปแบบวิธีก�รของกระบวนก�รเปลี่ยนผ่�นกองบรรณ�ธิก�รข่�วสู่กอง
บรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	 (Convergence	Newsroom)	 และก�รทำ�ง�นข้�มสื่อ	 (cross-
platform)	ระหว่�งสือ่สิง่พมิพ์	อนิเทอร์เนต็	และโทรทศัน์	โดยศกึษ�ก�รปรบัตวัขององค์กรสือ่	ได้แก่	
เครือเนชั่น	ผู้จัดก�ร	และเดลินิวส์	โดยมีขอบเขตในก�รศึกษ�ครอบคลุมเรื่องนโยบ�ยก�รคอนเวอร์
เจนซ์	รูปแบบก�รปรับองค์กร	รูปแบบก�รทำ�ง�นและกระบวนก�รทำ�ข่�ว	และทัศนคติต่อก�รปรับ
องค์กรสู่ก�รเป็นกองบรรณ�ธิก�รคอนเวอร์เจนซ์
	 3.2	เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 	 3.2.1	วธิกี�รสมัภ�ษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	โดยเลือกบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง
กับกระบวนก�รหลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�วใน	3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับผู้กำ�หนดนโยบ�ย	 เป็นผู้
บรหิ�รระดบัสูงขององค์กรทีท่ำ�หน้�ทีว่�งยทุธศ�สตร์และนโยบ�ยในก�รปรบัองค์กรสูก่ระบวนก�ร
หลอมรวมกองบรรณ�ธิก�รข่�ว	ระดับผู้ตอบรับนโยบ�ยและว�งแผนก�รปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	เป็น
ผู้บริห�รระดับกล�งที่มีหน้�ที่นำ�ยุทธศ�สตร์ม�ว�งแผน	คิดรูปแบบ	และผลักดันก�รนำ�ไปใช้ในท�ง
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ปฏิบัติให้เกิดขึ้น	 ได้แก่บรรณ�ธิก�รข่�ว	และระดับผู้ปฏิบัติง�น	 เป็นกลุ่มของบรรณ�ธิก�รโต๊ะข่�ว
และผู้สื่อข่�ว	ซึ่งเป็นส่วนของกลุ่มคนที่ต้องปรับตัวต่อนโยบ�ยก�รหลอมรวมสื่อ	และปฏิบัติง�นใน
กระบวนก�รสื่อข่�วแบบข้�มสื่อ	

ชื่อ/สกุล ตำ�แหน่ง/สังกัด

เครือเนชั่น

สุทธิชัย	หยุ่น	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	
(มห�ชน)	และบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร	เครือเนชั่น

อดิศักดิ์	ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	(มห�ชน)	หรือ	NBC	(Nation	
Broadcasting	Corporation)

วีระศักดิ์	พงศ์อักษร บรรณ�ธิก�รบริห�ร	กรุงเทพธุรกิจ

เสถียร	วิริยะพรรณพงศ� ผู้สื่อข่�วเนชั่นแชนแนล

จินตน�	ปัญญ�อ�วุธ	 รองบรรณ�ธิก�รบริห�ร	หนังสือพิมพ์	The	Nation		

วรรณภ�	ข�วภ�	 ผู้สื่อข่�วโต๊ะทั่วไปและโต๊ะก�รศึกษ�	หนังสือพิมพ์	
The	Nation

เครือผู้จัดการ

วริษฐ์	ลิ้มทองกุล	 ผู้อำ�นวยก�รเว็บไซต์ผู้จัดก�รออนไลน์

นิรันดร์	เย�วภ�	 เว็บม�สเตอร์เว็บไซต์	ASTVผู้จัดก�ร

ภิญโญ	อัศวสันติชัย	 บรรณ�ธิก�รข่�วไอที	ASTVผู้จัดก�ร

ณฐ�	จิรอนันตกุล	 ผู้สื่อข่�วทีม	special	scoop	
บริษัท	ASTVผู้จัดก�ร	จำ�กัด

ต่อพงษ์	เศวต�มร์	 บรรณ�ธิก�รข่�วโต๊ะบันเทิงเอเอสทีวีผู้จัดก�รร�ยวัน

อิงณภัทร์	อุดมสิทธิศักดิ์	 ผู้สื่อข่�วอ�วุโส	โต๊ะบันเทิง	เครือผู้จัดก�ร

เดลินิวส์

ดร.ประภ�	เหตระกูล	ศรีนวลนัด	 บรรณ�ธิก�รบริห�รหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

พรชัย	ปุณณวัฒน�พร	 ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รบริห�รหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เกรียงไกร	บัวศรี หัวหน้�ข่�วอ�ชญ�กรรม	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

พงษ์พิพัฒน์	จินด�ศรี ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รข่�ว	เดลินิวส์ทีวี

จักรพันธ์	วงศ์สลับสี	 บรรณ�ธิก�รข่�วอ�วุโส	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วรวิทย์	ศรีอนันต์รักษ� บรรณ�ธิก�รข่�วหน้�	1	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ตารางแสดงรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย
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	 	 3.2.2	ก�รวิเคร�ะห์จ�กเอกส�ร	 (Documentary	Analysis)	ก�รเก็บรวบรวม
เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ย	แนวท�งปฏิบัติ	สถิติข้อมูลที่สะท้อนก�รปรับตัวและผลก�รปรับตัว
ขององค์กร
	 	 3.2.3	 แบบสอบถ�มที่ตั้งคำ�ถ�มจ�กคำ�สัมภ�ษณ์เชิงลึก	 สอบถ�มผู้สื่อข่�วของ
องค์กรทัง้ส�มอกีจำ�นวนหนึง่เพือ่เป็นก�รตรวจสอบคว�มเทีย่งตรงของข้อมลูและเก็บข้อมลูทศันคติ
ต่อก�รปรับตัว
	 3.3	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ขั้นตอนก�รเก็บข้อมูล	(data	collection)	โดยมีกลุ่มข้อมูลที่เก็บจ�กส�มส่วน	คือเริ่มต้น
ก�รเกบ็ข้อมลูจ�กก�รสมัภ�ษณ์ผูบ้ริห�รระดบัสงูของแต่ละองค์กรเพือ่ให้เหน็ภ�พของนโยบ�ย	และ
ยทุธศ�สตร์ต่อก�รว�งแผนปรับองค์กรสู่กองบรรณ�ธิก�รแบบหลอมรวมสือ่	จ�กนัน้ผูวิ้จยัจะประมวล
ข้อมูลที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รระดับสูงม�เป็นคำ�ถ�มประกอบกับโครงคำ�ถ�มที่ตั้งไว้แล้วใน
ก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รระดับกล�ง	 เพื่ออธิบ�ยรูปแบบ	 และกระบวนก�รปรับเปล่ียนองค์กร	 และ
รปูแบบของก�รทำ�ข่�วในกองบรรณ�ธกิ�ร	ควบคูไ่ปกบัก�รเก็บข้อมลูสมัภ�ษณ์เชงิลกึบรรณ�ธิก�ร
โต๊ะข่�วและผู้สื่อข่�ว	 เพื่ออธิบ�ยกระบวนก�รในเชิงก�รปฏิบัติง�นจริงเพ่ือศึกษ�รูปแบบของก�ร
ทำ�ง�นร่วมกนัระหว่�งทมีง�นจ�กคนละสือ่และแฟลตฟอร์ม	ก�รแบ่งปันข้อมลู	เนือ้ห�	ซึง่จะอธิบ�ย
ลกัษณะรปูแบบของก�รหลอมรวมสือ่ภ�ยในองค์กรต่อไป	และเพือ่เป็นก�รตรวจสอบคว�มน่�เชือ่ถอื
ของข้อมูลและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติและก�รปรับตัวของบรรณ�ธิก�รและผู้สื่อข่�ว	ซึ่ง
ผู้วิจัยมีข้อจำ�กัดในเรื่องของเวล�ที่ไม่ส�ม�รถสัมภ�ษณ์เชิงลึกกลุ่มคนนี้ได้ครบทั้งองค์กร	 แต่เพื่อให้
เหน็ภ�พทีก่ว้�งขึน้จงึจดัทำ�แบบสอบถ�มทีเ่ป็นลกัษณะของ	Structure-question	เก่ียวกับทศันคติ
และก�รปรับตัว	ส่งแบบสอบถ�มออนไลน์ให้ผู้สื่อข่�วและบรรณ�ธิก�รข่�วจ�กทั้ง	3	องค์กรได้ตอบ
คำ�ถ�มเพิ่มเติม
	 จ�กนัน้นำ�ข้อมูลทีไ่ด้ม�จ�กทัง้สองส่วนม�จดัก�รให้เป็นระบบ	จำ�แนกเป็นประเภท	(ชยนัต์	
วรรธนะภูติ,	 2537;	 Patton,	 1980)	 โดยจำ�แนกรูปแบบของก�รปรับองค์กร	 ปัจจัยที่มีผลต่อก�ร
ปรับองค์กร	รูปแบบก�รทำ�ง�นข้�มสื่อและคว�มร่วมมือระหว่�งทีม	เพื่อสรุปให้เห็นภ�พโมเดลของ
กระบวนก�รปรับเปลี่ยนองค์กรข่�วสู่กองบรรณ�ธิก�รข่�วแบบหลอมรวมสื่อ
	 3.4	 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้บริห�รระดับสูง
ในประเด็นนโยบ�ยและแนวท�งในก�รหลอมรวมสื่อ	 ประกอบด้วย	 ปัจจัย	 รูปแบบวิธี	 ก�รปรับ
โครงสร้�งองค์กร	 และกระบวนก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รข่�ว	 เมื่อได้ผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์
เชิงลึกแล้วผู้วิจัยนำ�ข้อมูลดังกล่�วม�ตั้งเป็นประเด็นคำ�ถ�มเพื่อสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รระดับกล�งได้แก	่
บรรณ�ธิก�รข่�ว	หัวหน้�ข่�ว	และทีมง�นระดับปฏิบัติง�นคือ	ผู้สื่อข่�ว	และรีไรเตอร์	เพื่อวิเคร�ะห์
ก�รนำ�นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติจริงในกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วและก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�ร
ซึ่งมีกรอบก�รวิเคร�ะห์ในประเด็นคือ	ระดับคว�มร่วมมือระหว่�งกองบรรณ�ธิก�ร	ก�รปรับตัวก�ร
ทำ�ง�น	ก�รเพิม่ทกัษะ	และทศันคตทิีม่ต่ีอก�รปรับองค์กรสู่ก�รหลอมรวมส่ือ	จ�กนัน้นำ�ข้อมลูจ�กก�ร
ใช้แบบสอบถ�มที่ตั้งคำ�ถ�มจ�กคำ�สัมภ�ษณ์เชิงลึก	สอบถ�มผู้สื่อข่�วขององค์กรทั้งส�มอีกจำ�นวน
หนึ่งเพ่ือเป็นก�รตรวจสอบคว�มเที่ยงตรงของข้อมูลและเก็บข้อมูลทัศนคติต่อก�รปรับตัวและก�ร
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รหลอมรวมสื่อขององค์กรเพิ่มเติม
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4. ผลการวิจัย
	 ผลก�รศึกษ�จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่เก็บจ�กก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกต�มกรอบวิธีวิจัยข้�ง
ต้นส�ม�รถสรุปได้เป็น	 3	 ประเด็นหลักคือ	 นโยบ�ยและแนวคิดในก�รปรับองค์กรสู่ก�รเป็นกอง
บรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์เจนซ์	 ประเด็นรูปแบบและวิธีก�รทำ�ง�นในกระบวนก�รผลิตข่�วแบบ
ข้�มสื่อ	 (cross-media	 production)	 และระดับคว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�น	 ประเด็นก�รปรับตัว
เพิ่มทักษะที่สอดคล้องกับแนวคิดก�รมีทักษะที่หล�กหล�ย	(Multi-skilled)	
 นโยบาย แนวคิดและรูปแบบกองบรรณาธิการคอนเวอร์เจนซ์
	 ประเดน็แรกในเรือ่งของนโยบ�ยและแนวคดิในก�รปรับองค์กรสู่ก�รเป็นกองบรรณ�ธิก�ร
แบบคอนเวอร์เจนซ์นั้น	จ�กข้อมูลก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้บริห�รส�ม�รถสรุปแนวท�ง	ได้ต�มต�ร�ง
ต่อไปนี้

ประเด็น เครือเนชั่น เครือผู้จัดการ เดลินิวส์

เหตุผลและ
ปัจจัยที่ต้องมี
การปรับตัว

ปรับตัวต�มเทคโนโลยี
ห�ช่องท�งและรูปแบบ 
ธุรกิจใหม่ๆ	
เพิ่มศักยภ�พและช่องท�งก�ร
อยู่รอดท�งธุรกิจ

ปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอด 
ท�งธุรกิจ	
พฤติกรรมผู้อ่�นและก�รเข้�ถึง
กลุ่มผู้รับส�รผ่�นสื่อดิจิตอล

ปรับตัวต�มเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้รับส�รที่
เปลี่ยน
คว�มอยู่รอดและศักยภ�พ
ท�งธุรกิจ

เป้าหมาย
ของการ
หลอมรวมสื่อ 
(Convergence)

มุ่งสู่ก�รหลอมรวมสื่อโดย
สมบูรณ์ที่ทุกสื่อทำ�ง�นร่วมกัน
อย่�งสมบูรณ์	และก้�วลำ้�กว่�
คู่แข่ง	พร้อมกับพัฒน�รูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ	จ�กก�รหลอมรวม
สื่อและสื่อใหม่

มุ่งสู่ก�รเป็นผู้ผลิตเนื้อห�สื่อ 
ดิจิตอลเต็มรูปแบบ	

มุ่งสู่ก�รเป็นสำ�นักข่�วที่
ให้บริก�รข่�วส�รหล�ย
แพลตฟอร์ม

สื่อที่มีใน
ปัจจุบัน

สิ่งพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	
อินเทอร์เน็ต	แอพพลิเคชั่น

สิ่งพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	
อินเทอร์เน็ต	แอพพลิเคชั่น

สิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	
อินเทอร์เน็ต	

รูปแบบการ
หลอมรวม 
/ การปรับ
องค์กร

มีศูนย์กล�งข้อมูลเป็นระบบ
สนับสนุนให้มีก�รแบ่งปัน
ข้อมูล
ก�รประชุมง�นร่วมกัน
ก�รประส�นคว�มร่วมมือใน
กระบวนก�รทำ�ข่�ว
พัฒน�ผู้สื่อข่�วให้มีทักษะที่
หล�กหล�ย	(Multi-skilled)

มีศูนย์กล�งข้อมูลเป็นระบบ
สนับสนุนให้มีก�รแบ่งปัน
ข้อมูล
หลอมรวมกองบรรณ�ธิก�ร
ร�ยวันและออนไลน์ให้เป็นทีม
ง�นเดียวกัน
พัฒน�ผู้สื่อข่�วให้มีทักษะที่
หล�กหล�ย	(Multi-skilled)

มีศูนย์กล�งข้อมูลเป็น
ระบบ	สนับสนุนให้มีก�ร
แบ่งปันข้อมูล
พัฒน�ผู้สื่อข่�วให้มีทักษะ
ที่หล�กหล�ย	(Multi-
skilled)
มีรีไรเตอร์เป็นคนกล�งใน
ก�รประส�นแพลตฟอร์ม
ต่�งๆ	และดัดแปลง	เลือก
ข้อมูลใช้ง�นต�มคว�ม
เหม�ะสม

ตารางสรุปแนวทางนโยบายการปรับองค์กรสู่การหลอมรวมสื่อ 
ของเครือเนชั่น เครือผู้จัดการ และเดลินิวส์



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255617

	 จ�กข้อมูลในต�ร�งแสดงให้เห็นว่�องค์กรสื่อทั้งส�มองค์กรมีปัจจัยผลักดันให้เลือกก�ร
หลอมรวมสื่อเป็นยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�องค์กร	3	ประก�ร	ได้แก่
	 -	 ปัจจัยจ�กเทคโนโลยี	 ก�รพัฒน�ของเทคโนโลยีก�รสื่อส�รมีผลต่อช่องท�งและ 
เครือ่งมอืในก�รรับข่�วส�รของผู้รับส�รในยคุปัจจบุนั	คนรบัส�รไม่ต้องรอข่�วหนงัสอืพมิพ์วันรุง่ขึน้
แต่ส�ม�รถใช้เครือ่งมอืสือ่ส�ร	คอมพวิเตอร์ทีเ่ข้�ถงึอินเทอร์เนต็และรบัรูข่้�วส�รบนสือ่ใหม่ได้อย่�ง
รวดเรว็	องค์กรข่�วจ�กเดมิทีท่ำ�สือ่สิง่พมิพ์	(3	องค์กรทีเ่ป็นกรณศีกึษ�)	จงึต้องขย�ยแพลตฟอร์มสือ่
ในก�รผลิตและเผยแพร่ข่�วส�รให้เข้�ถึงประช�ชนได้หล�ยแบบม�กขึ้น	
	 -	ปัจจยัเร่ืองพฤตกิรรมก�รรับข่�วส�รทีเ่ปลีย่นไป	เมือ่เทคโนโลยกี�รรบัส่งข่�วส�รเปลีย่น
ไป	ช่องท�งก�รรับข่�วส�รก็เปลี่ยนไป	เช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้รับส�รที่ต้องก�รข้อมูลข่�วส�ร
ตลอดเวล�	 ต้องก�รข่�วส�รที่มีคว�มเร็วและลึก	 ในขณะเดียวกันต้องก�รมีตัวเลือกของช่องท�งที่
หล�กหล�ยที่จะรับข่�วส�รได้	 นอกจ�กนั้นคว�มต้องก�รรับข่�วส�รในรูปแบบสื่อที่แตกต่�งต�ม
คว�มชอบกม็มี�กขึน้	เลอืกม�กขึน้ด้วย	ทำ�ให้องค์กรสือ่ต้องปรบัตวัในก�รผลติสือ่ทีห่ล�กหล�ย	เพิม่
ช่องท�ง	
	 -	 ปัจจัยเชิงธุรกิจ	 อัตร�ก�รลดลงของยอดข�ยหนังสือพิมพ์	 จำ�นวนผู้อ่�นหนังสือพิมพ์ที่
ลดลงเพร�ะผู้รับส�รมีช่องท�งอื่นในก�รรับสื่อเพิ่มม�กขึ้น	 ทำ�ให้องค์กรข่�วซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต้องห�
ท�งปรับองค์กรเพื่อคว�มอยู่รอดท�งธุรกิจ	 และแนวท�งที่เลือกเหมือนกันใน	3	องค์กรที่ศึกษ�คือ
มีหล�ยสื่อในเครือและพย�ย�มหลอมรวมคว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นระหว่�งสื่อ
	 ปัจจัยทั้ง	3	ส่งผลให้องค์กรข่�วกรณีศึกษ�ได้แก่	เครือเนชั่น	เครือผู้จัดก�ร	และเดลินิวส์
มนีโยบ�ยก�รพัฒน�องค์กรให้มีส่ือภ�ยในเครอืหลอมรวมกนัระหว่�งสือ่เก่�	ได้แก่	หนงัสอืพมิพ์	วทิยุ	
โทรทศัน์	และสือ่ใหม่ได้แก่	สือ่ออนไลน์	โดยมแีนวนโยบ�ยทีส่ำ�คญัในก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือก�ร
ทำ�ง�นแบบหลอมรวมสื่อดังนี้
 นโยบายการพัฒนาเชิงกายภาพและเทคโนโลยี	 ในเชิงก�ยภ�พมีก�รสร้�งพ้ืนที่ทำ�ง�น
ของกองบรรณ�ธิก�รให้แต่ละส่ือส�ม�รถม�นั่งรวมกันเพื่อลดช่องว่�งของก�รสื่อส�รและทำ�ให้
ประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกันได้เพิ่มขึ้น	(เครือเนชั่นทำ�	Convergence	Newsroom	/	เดลินิวส์มีห้อง
กล�งที่ให้ตัวแทนจ�กทุกสื่อที่เข้�เวรม�นั่งทำ�ง�นร่วมกัน)	 นอกจ�กนั้นที่สำ�คัญคือก�รพัฒน�ระบบ
โดยใช้เทคโนโลยดีจิติอลม�สนบัสนนุให้เกิดก�รแบ่งปันข้อมลูระหว่�งกัน	โดยทัง้ส�มองค์กรมรีะบบ
ทีเ่ป็นศนูย์กล�งข้อมลูให้ผู้ส่ือข่�วแต่ละสือ่ส่งข้อมลูม�ไว้และคนอืน่ส�ม�รถดงึไปใช้ง�นได้	นอกจ�ก
นั้นยังมีนโยบ�ยที่จะผลักดันคว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นระหว่�งสื่อภ�ยในองค์กรและพัฒน�ให้ผู้สื่อ
ข่�วมีทักษะที่ส�ม�รถทำ�ง�นได้หล�ยแพลตฟอร์มด้วย	นโยบ�ยดังกล่�วนี้สอดคล้องกับแนวคิดก�ร
หลอมรวมสื่อท�งเทคนิค	(Technical	Convergence)	ซึ่งเป็นคว�มพย�ย�มในก�รใช้เทคโนโลยีใน 
ยคุดิจติอลทำ�ให้เส้นแบ่งและก�รทำ�ง�นทีแ่ยกกันระหว่�งสือ่ลดน้อยลงจนเกดิก�รหลอมรวมเป็นหนึง่
เดียวและทำ�ง�นร่วมกันได้	(Pavlik,	1996;	Mueller,	1999;	Dennis,	2003)
 นโยบายในเชงิธรุกจิ มคีว�มชดัเจนในก�รขย�ยสือ่ภ�ยในเครอืให้ครอบคลมุทัง้สือ่เก่�และ
สือ่ใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องท�งในก�รเข้�ถงึผูร้บัส�รทีม่คีว�มต้องก�รก�รรบัส�รทีห่ล�กหล�ยแตกต่�ง	โดย
ทั้ง	3	องค์กรมีสื่อภ�ยในเครือทั้ง	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต	และก�รทำ�แอพพลิเคชั่น 
บนสม�ร์ทโฟนและแทบ็เลต็ด้วย	ทัง้นีแ้ม้จะมส่ืีอทีห่ล�กหล�ยและแต่ละส่ือมทีมีง�นของตวัเอง	แยก
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กันทำ�ง�นชัดเจน	แต่นโยบ�ยของทั้ง	3	องค์กรมีก�รผลักดันให้แต่ละสื่อม�แบ่งปันข้อมูล	ประส�น
ก�รทำ�ง�นร่วมกันในส่ิงที่ส�ม�รถทำ�ร่วมกันได้	 เพื่อเป็นก�รลดต้นทุน	 ลดคว�มซำ้�ซ้อน	 กลยุทธ์ที่
เกิดขึ้นในทั้ง	3	องค์กรคือ
	 -		ก�รพัฒน�ทักษะของผู้สื่อข่�วให้ส�ม�รถทำ�ง�นแบบหล�ยแพลตฟอร์ม	
	 -		ก�รประชุมร่วมระหว่�งสื่อ	
	 -		ก�รปรบัโครงสร้�งองค์กรและตำ�แหน่งหน้�ทีก่�รทำ�ง�นเพ่ือลดคว�มซำ�้ซ้อนแต่ทำ�ให้ใช้

ทรัพย�กรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์สูงสุด	 เช่น	 เนชั่นมีก�รสนับสนุนให้มีก�รทำ�ข่�วร่วมกัน
เพื่อลดคว�มซำ้�ซ้อนของทีมง�น	 และมีทีมกล�งคือสำ�นักข่�วเนชั่น	 (NNA)	 ที่ทำ�หน้�ที่
ทำ�ข่�วป้อนเข้�ระบบให้ทุกส่วนนำ�ไปใช้ได้	เดลินิวส์มีรีไรเตอร์เป็นคนกล�งประส�นก�ร
ร่วมมือ	ก�รผลิตเนื้อห�แบบหล�ยแฟลตฟอร์ม	และเครือผู้จัดก�รรวมกองบรรณ�ธิก�ร
ร�ยวนัและออนไลน์เป็นทมีเดยีวกนัเพ่ือให้ทำ�ง�นร่วมกันและให้ผู้ส่ือข่�วทำ�ข่�วป้อนทัง้
สองแฟลตฟอร์ม

	 นโยบ�ยก�รปรับตัวเชิงธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งมิติของก�รปรับองค์กรสู่ก�รหลอมรวมโดย
พจิ�รณ�จ�กคว�มคุม้ค่�เชงิเศรษฐศ�สตร์	แม้จะมกี�รแยกทมีง�นแต่ยงัมกี�รรวมศนูย์เพือ่ให้เกดิก�ร
ใช้ง�นข้อมูลและทมีง�นทำ�ง�นอย่�งเกดิประโยชน์สงูสดุ	ในขณะเดยีวกนัก�รนำ�เสนอข่�วแบบหล�ย
แฟลตฟอร์มก็เป็นก�รขย�ยโอก�สท�งธุรกิจขององค์กร	ซึ่งก�รทำ�ง�นร่วมกัน	ประส�นกันระหว่�ง
สือ่ทำ�ให้ดงึคว�มเชีย่วช�ญคว�มชำ�น�ญของแต่ละส่ือม�ใช้ให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัได้	(Aaron	et	al,	
2002;	Dennis,	2003)
 นโยบายการพัฒนา “ทักษะหลากหลายของผู้สื่อข่าว” (Multi-skill) 	สำ�หรับองค์กร 
ทั้งส�ม	 ที่เป็นกรณีศึกษ�นั้น	 มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รพัฒน�บุคล�กรให้ส�ม�รถมีทักษะที่
หล�กหล�ยได้ทั้ง	 3	 องค์กร	 แต่มีรูปแบบวิธีที่ต่�งกันบ้�ง	 เครือเนชั่นเน้นให้ผู้สื่อข่�วทำ�ง�นได้ทุก 
แฟลตฟอร์มและนำ�เสนอได้หล�ยช่องท�งในก�รทำ�ข่�ว	1	ข่�ว	ทกัษะนีถ้กูพฒัน�ด้วยก�รอบรมเสรมิ
ทักษะและก�รฝึกฝนระหว่�งก�รทำ�ง�นจริง	แต่ไม่มีก�รบังคับว่�ทุกคนต้องทำ�ทันที	เปิดโอก�สให้มี
ก�รปรบัตวั	โดยมตีวัอย่�งผูท้ีท่ำ�	คว�มสำ�เรจ็ของผูท้ีท่ำ�	ก�รกำ�หนด	KPI	เพือ่กระตุน้ให้ทำ�	สนบัสนนุ
อุปกรณ์เครื่องมือ	และก�รให้คุณค่�ต่อคนที่พัฒน�ตัวเอง	รวมถึงก�รปฏิบัติเป็นตัวอย่�งให้เห็นของ
ผู้บริห�รระดับสูงด้วย	
	 ด้�นเดลินิวส์และเครือผู้จัดก�รก็ให้แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับผู้สื่อข่�วที่จะต้องส�ม�รถทำ�ได้
ทั้งหนังสือพิมพ์	ข่�วออนไลน์	และเพิ่มทักษะเรื่องคลิปวิดีโอด้วยเพื่อให้ส�ม�รถผลิตเนื้อห�จ�กก�ร
ทำ�ข่�ว	 1	 ข่�วได้หล�ยรูปแบบ	 ก�รสนับสนุนของเดลินิวส์นอกจ�กเรื่องอุปกรณ์แล้วยังมีก�รให้ค่�
ตอบแทนเพิม่เตมิสำ�หรบัผูท้ีผ่ลติข่�วม�กกว่�	1	แฟลตฟอร์มด้วย	จ�กก�รสมัภ�ษณ์บรรณ�ธกิ�รและ
ผูบ้รหิ�รพบว่�กลยทุธ์ทีเ่ลือกใช้ในก�รพัฒน�คอืก�รปรบัทศันคตใิห้เหน็คว�มสำ�คญัของก�รทำ�ง�น
แบบหล�กทักษะ	พร้อมกับกำ�หนดนโยบ�ยให้ต้องปรับตัวเองเพื่อทำ�ให้ได้	แต่ก็มีคว�มยืดหยุ่นของ
เวล�และคว�มเข้มข้น	 พร้อมกับให้ก�รสนับสนุนในส่ิงที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�และเสริมแรงกระตุ้น
เพื่อให้ทำ�ต�มแนวนโยบ�ย	
	 เมื่อวิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�นแบบหล�กทักษะของผู้สื่อข่�วเนชั่นพบว่�ส่วนใหญ่จะทำ�ทั้ง	 3	
กระบวนก�รคือ	ในขั้นตอนก�รห�ข่�วก็มีก�รใช้เครื่องมือหล�ยเครื่องมือ	ก�รผลิตก็ผลิตเนื้อห�เป็น



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255619

หล�ยรูปแบบทั้งข้อคว�มข่�วสำ�หรับสิ่งพิมพ์	คลิปวิดีโอ	ภ�พถ่�ย	เป็นต้น	ในขณะเดียวกัน	ผู้สื่อข่�ว
ส�ม�รถใช้ช่องท�งและรูปแบบที่เป็นมัลติมีเดียในก�รเผยแพร่เนื้อห�เช่นกัน	
	 สำ�หรบัเดลนิวิส์	ผูส้ือ่ข่�วต้องเพิม่ทกัษะในกระบวนก�รห�ข่�วและผลติข่�วโดยต้องคดิและ
ทำ�เนือ้ห�สำ�หรับส่ิงพิมพ์และออนไลน์และกำ�ลงัเริม่พฒัน�ก�รถ่�ยคลปิวดิโีอด้วย	แต่ในกระบวนก�ร
ของก�รเผยแพร่บคุคลทีร่บัผดิชอบคอืรไีรเตอร์และบรรณ�ธกิ�รข่�ว	ซึง่ต้องรบัผดิชอบก�รนำ�เนือ้ห�
ข่�วของผู้ส่ือข่�วม�ปรับให้เหม�ะสมกบัก�รเผยแพร่ทกุแฟลตฟอร์ม	ทำ�ให้รไีรเตอร์และบรรณ�ธกิ�ร
ข่�วของเดลินวิส์ต้องปรับตวัและเสริมทกัษะด้วยเช่นเดยีวกนั	ผูส้ือ่ข่�วเดลนิวิส์มเีพยีงบ�งร�ยทีเ่ป็น
ผูเ้ผยแพร่ข้อมลูไปแบบหล�กหล�ยแฟลตฟอร์มและข้�มสือ่เองเพร�ะโดยม�กต้องผ่�นกลบัม�ทีก่อง
บรรณ�ธิก�รก่อน	
	 ส่วนเครอืผูจ้ดัก�ร	ในส่วนของร�ยวันและออนไลน์ซึง่รวมเป็นทมีเดยีวกนัมกี�รพัฒน�ทกัษะ
ก�รเป็นผูส้ือ่ข่�วหล�กทกัษะ	(Multi-skilled	journalist)	ทีชั่ดเจนเพร�ะต�มนโยบ�ยก�รทำ�ง�นคอื
ผู้สื่อข่�วต้องทำ�ข่�วข้ึนเว็บไซต์ก่อนและทำ�ข่�วเพื่อหนังสือพิมพ์ด้วย	พร้อมๆ	 กับต้องส�ม�รถถ่�ย
ภ�พนิ่งและคลิปวิดีโอเพื่อนำ�ม�ใช้บนเว็บไซต์ข่�วได้ด้วย	จ�กก�รที่เนื้อห�ที่ผลิตต้องออกหล�ยช่อง
ท�งใน	1	ข่�ว	ทำ�ให้ผู้ส่ือข่�วต้องปรับทกัษะของตวัเองเพือ่ทำ�ง�นได้	ในส่วนของสือ่อืน่ๆ	ลกัษณะของ
ก�รผลิตข้�มสื่อยังค่อนข้�งจำ�กัด	แต่สิ่งที่ผลักดันให้ผู้สื่อข่�วที่ทำ�ง�นในสื่อเช่นผู้จัดก�รร�ยสัปด�ห์	
positioning	หรือ	ASTV	ก็ต้องพัฒน�ตัวเองให้เป็น	Multi-skilled	คือนโยบ�ยก�ร	“GO	DIGITAL”	
เต็มรูปแบบของเครือผู้จัดก�ร

 รูปแบบและวธิกีารทำางานในกระบวนการผลติข่าวแบบข้ามสือ่ และระดบัความร่วมมอื
	 เมือ่นโยบ�ยของทัง้ส�มองค์กรมุง่เดนิหน้�สูก่�รเป็นกองบรรณ�ธกิ�รคอนเวอร์เจนซ์	ทำ�ให้
ต่�งต้องมีก�รปรับโครงสร้�งองค์กรและรูปแบบก�รทำ�ง�น	แต่ละองค์กรมีก�รขย�ยสื่อเพิ่มขึ้น	จะ
ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ข่�วให้มีก�รหลอมรวมในเชิงของก�รทำ�ง�นด้วย	คือผู้สื่อข่�ว
ทำ�ข่�วด้วยทักษะที่หล�กหล�ย	(Multi-skill)	ทั้งข้อคว�ม	เสียง	ภ�พนิ่ง	และคลิปวิดีโอ	เพื่อส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ได้หล�ยรูปแบบก�รนำ�เสนอ	 ก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รเป็นก�รผลิตสื่อเพื่อใช้ง�น
หล�ยแฟลตฟอร์ม	 (Multi-platform)	 ภ�ยในสื่อเดียวกัน	 และรูปแบบก�รผลิตข่�วมีลักษณะข้�ม
สื่อ	 (Cross-Media	 Production)	 คือก�รมีเนื้อห�หรือข้อมูลข่�วเรื่องเดียวกันผลิตด้วยเทคโนโลยี
สื่อหล�ยสื่อเพื่อเผยแพร่สนับสนุนสอดคล้องและส่งเสริมกันทุกแฟลตฟอร์มของทุกสื่อในเครือ
	 รูปแบบก�รทำ�ง�นของเครือเนชั่น	 เน้นที่ก�รหลอมรวม	 “สื่อ”	 (media)	 หรือ	 “ช่อง
ท�ง”(channel)	 และแพลตฟอร์ม	 (platform)	 ก�รนำ�เสนอข่�วส�รทุกประเภททั้งออนไลน์	 
ออฟไลน์	สื่อดิจิตอลทุกประเภท	โดยก�รทำ�ง�นที่หลอมรวมของกองบรรณ�ธิก�ร	และช่�งภ�พ	
	 ห�กประมวลแพลตฟอร์มของก�รนำ�เสนอข่�วส�รของเครอืเนชัน่	ประกอบด้วย	ช่องก�รนำ�
เสนอข่�วส�รผ่�นหล�ยช่องท�ง	 ได้แก่	 สื่อหลักดั้งเดิม	 (ได้แก่	 วิทยุ/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์)	 สื่อ
อินเทอร์เน็ต	(ได้แก่	เว็บไซต์)	สื่อสังคม	(ได้แก่	Facebook/Twitter/YouTube)	และสื่อใหม่	(ได้แก่	
แอพลิเคชั่นบนสม�ร์ทโฟน	และแท็บเล็ต)	ซึ่งทุกสื่อในเครือ	ได้แก่	นสพ.เดอะเนชั่น	นสพ.กรุงเทพ
ธุรกิจ	นสพ.คมชัดลึก	เนชั่นสุดสัปด�ห์	และเนชั่นทีวี	จะต้องมีช่องท�งก�รนำ�เสนอข่�วส�รทั้งหมด
เหล่�นี้	
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	 ส่วนกระบวนก�รทำ�ง�นของสือ่ในเครอืเนชัน่	มกี�รปรบักระบวนก�รทำ�ง�น	เริม่ตัง้แต่ปรบั
วิธีคิด	วิธีก�รทำ�ง�น	และวิธีก�รนำ�เสนอ	“นักข่�ว”แต่ละคนของสื่อเครือเนชั่นจะต้องคิดถึงก�รนำ�
เสนอข่�ว	“ม�กกว่�	1	ช่องท�ง”	เพร�ะฉะนั้น	เวล�ทำ�ง�น	ระหว่�งทำ�ข่�ว	นักข่�วจะต้องคิดที่จะ
ผลิต	“ข่�ว”	อย่�งน้อย	2	รูปแบบ	คือ	ข้อคว�ม	(text)	ภ�พ	(photo)	วิดีโอคลิป	(video	clip)	ซึ่ง
ก�รปรับนี้เป็นก�รปรับที่ตัวนักข่�วให้มีคว�มเป็นนักข่�วที่มีคว�มส�ม�รถในหล�ยมิติ	(multi-skill	
journalist)	

	 นอกจ�กนี	้ก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รยงัมกี�รปรบัให้มกี�รทำ�ง�น	“ร่วมกนั”	ระหว่�ง
กองบรรณ�ธิก�รของสื่อแต่ละสื่อในเครือเนชั่น	ก�รทำ�ง�นร่วมกันในที่นี้	หม�ยคว�มรวมถึงทั้งก�ร
ร่วมประชมุเพ่ือห�รือทศิท�งและสถ�นก�รณ์ข่�วในแต่ละวัน	ก�รร่วมประส�นก�รทำ�ง�นของ	“นกั
ข่�ว”	ข้�มสื่อ	และท้�ยที่สุดก�รร่วมประส�นก�รใช้	“ข่�ว”	ชิ้นเดียวกัน	(แต่ผ่�นก�รปรับก�รเขียน	
หรอื	rewriting)	ข้�มส่ือ	โดยก�รทำ�ง�นของสือ่ในเครอืเนชัน่ม	ี“กองกำ�ลงัสนบัสนนุสำ�คญั”	เรยีกว่�	
NOC	ย่อม�จ�ก	Nation	Operation	Center	ซึ่งมีสำ�นักข่�วเนชั่น	(NNA:	Nation	News	Agency)	
เป็นกองกำ�ลังหลัก	ในก�รผลิตชิ้นข่�วร�ยวัน	(Current	News)	ให้แก่ทุกสื่อในเครือ	
	 ด้�น	“เดลนิวิส์”ทีเ่ริม่ขย�ยธรุกจิสือ่จ�กส่ือหนงัสือพิมพ์ไปสู่ก�รเป็นส่ือทวีี(ผ่�นด�วเทยีม)
ด้วยแต้มต่อของ	“เดลินิวส์”ที่มีกองทัพนักข่�ว	และศูนย์ข่�วกระจ�ยอยู่ทั่วประเทศและทีมตระเวน
ข่�ว	24	ชั่วโมง	ทำ�ให้	“เดลินิวส์”	มี	“เนื้อห�และข่�ว”(News	and	Content)	ที่ม�ก
	 รูปแบบก�รทำ�ง�นแบบหลอมรวมสื่อของเดลินิวส์นั้นดำ�เนินไปแตกต่�งจ�กเครือเนชั่น	ที่
เดลินิวส์	กองกำ�ลังหลักของก�รทำ�ง�นแบบหลอมรวมสื่อ	(Convergence	Media)	คือ	“รีไรเตอร์”	
(Re-writer)	ท่ีมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ข่�วและก�รเขยีนข่�วสงู	“รไีรเตอร์”จะเป็นผูห้ยบิ	“ช้ินข่�ว”จ�ก	
“ถังข่�ว”	ที่ผลิต	และส่งเข้�ม�โดย	“นักข่�ว”	จ�กภ�คสน�ม	เพื่อนำ�ม�	“ผลิต”	ใหม่ให้เหม�ะสม
กับ	“สื่อ”หรือ	“ช่องท�ง”ที่จะนำ�เสนอ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	เว็บไซต์	และทีวี	
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	 ที่เดลินิวส์มี	“ถังข่�ว”	แยกกันระหว่�ง	“ถังข่�วเพื่อลงหนังสือพิมพ์”และ	“ถังข่�วเพื่อขึ้น
เว็บไซต์”	รูปแบบของ	“ข่�ว”	ที่ส่งเข้�ม�จ�กนักข่�วคนเดียวกัน	จะแตกต่�งกัน	โดยที่ข่�วเดียวกัน
จ�กนักข่�วภ�คสน�มคนเดียวกัน	 จะถูกเขียนให้	 “สั้น	 กระชับ	 ฉับไว”ส่งเข้�ม�ที่	 “ถังข่�วสำ�หรับ
ขึ้นเว็บไซต์”	ทันทีที่ทำ�ข่�วเสร็จ	หลังจ�กนั้น	“ข่�ว”ที่มีคว�มย�วและมีร�ยละเอียดจะถูกส่งเข้�ม�
ที่	“ถังข่�วสำ�หรับลงหนังสือพิมพ์”	
	 เมื่อนักข ่�วส ่งข ่�วแล้วจะประส�นง�นกับบรรณ�ธิก�ร	 ซึ่งจะประส�นง�นกับ	 
“รีไรเตอร์”เพื่อนำ�ข่�วนั้นไปเผยแพร่ทันทีบนเว็บไซต์และออกทีวี	และนำ�ไปสู่กระบวนก�รก�รผลิต
เพื่อลงหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น	
	 ก�รเสนอข่�วบนเวบ็ไซต์เดลนิวิส์	(Dailynews.co.th)	นัน้	เดลนิวิส์ไม่ได้มกีองบรรณ�ธกิ�ร
สำ�หรับก�รผลิตข่�วป้อนเว็บไซต์โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	 แต่	 “รีไรเตอร์”จะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดูแล
ก�รนำ�เสนอข่�วบนเว็บไซต์	 โดยทีมรีไรเตอร์จะทำ�หน้�ที่เป็นบรรณ�ธิก�รเว็บข่�ว	 โดยแบ่งเป็นกะ
หมุนเวียนกันตลอด	24	ชั่วโมง
	 อย่�งไรก็ดี	“เดลินิวส์”	ได้ตั้งทีม	“กองบรรณ�ธิก�ร”	สำ�หรับผลิตข่�วทีวีขึ้นม�โดยเฉพ�ะ	
นอกเหนอืไปจ�กก�รใช้	“ข่�ว”ทีผ่ลติจ�กทมีนกัข่�วเดมิทีผ่ลติป้อนหนงัสอืพมิพ์และเวบ็ไซต์	โดยทมี
ข่�วทีวีของเดลินิวส์จะเน้นก�รทำ�ข่�วเจ�ะ	ข่�วสืบสวน	(Special	Report/	Investigative	Report)	
ส่วนข่�วร�ยวัน	 ข่�วกระแส	 ที่นำ�เสนอท�งทีวี	 จะผลิตโดยนักข่�วหนังสือพิมพ์	 และรีไรท์ใหม่โดย 
รีไรเตอร์	
	 นักข่�วที่เดลินิวส์นอกจ�กจะต้องผลิตข่�ว	2	เวอร์ชั่น	คือ	ข่�วสั้นสำ�หรับขึ้นเว็บ	และข่�ว
ย�วสำ�หรับลงหนังสือพิมพ์	 นักข่�วเดลินิวส์ปัจจุบันเริ่มจะต้องถ่�ยภ�พและคลิปวิดีโอบ้�ง	 ซึ่งภ�พ
และคลิปวิดีโอเหล่�นั้นอ�จจะถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับเว็บไซต์หรือทีวี
	 ส่วนเครือผู้จัดก�รนั้นกองบรรณ�ธิก�รของ	“ผู้จัดก�รออนไลน์”	เป็นกำ�ลังหลักในก�รทำ�
ข่�วร�ยวนัป้อนขึน้เวบ็ไซต์	ซึง่เครอืผูจ้ดัก�รถอืว่�เป็น	“กระทะข่�ว”	ของทัง้เครอื	เพร�ะข่�วร�ยวัน
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เหล่�นั้นจะเป็น	“วัตถุดิบ”	ชั้นดีของข่�วที่สื่อในเครือผู้จัดก�รจะ	“หยิบ”	ไป	“ปรุง”	เป็น	“ข่�ว”	
ออกม�เพื่อนำ�เสนอใน	แฟลตฟอร์ม	ของแต่ละสื่อ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ผู้จัดก�รร�ยวัน	หนังสือพิมพ์
ผู้จัดก�รร�ยสัปด�ห์	รวมถึง	นิตยส�รร�ยเดือน	Positioning	และ	ผู้จัดก�รร�ยเดือน	จนม�เมื่อต้น
ปี	2555	ที่สื่อเครือผู้จัดก�รเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ง�นของสื่อภ�ยในเครืออีกครั้ง	ด้วยก�ร
หยดุผลตินติยส�รร�ยเดอืน	“ผูจ้ดัก�รร�ยเดอืน”	และ	Positioning	ในรูปของหนงัสือเล่ม	โดยหนัไป
ผลิตเนื้อห�ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น	(Application)	สำ�หรับ	iPad	และได้รวบกองบรรณ�ธิก�ร
หนงัสอืพมิพ์ผู้จัดก�รร�ยวนั	(ASTV	ผู้จัดก�ร)	เข้�เป็นทมีข่�วเดยีวกบัเวบ็ไซต์ข่�ว	โดยให้คว�มสำ�คญั
ในก�รนำ�เสนอข่�วส�รสำ�หรับเว็บไซต์ข่�วเป็นลำ�ดับแรก	(website	is	first	priority)	มีก�รพัฒน�
ม�จ�กพื้นฐ�นแนวคิดของก�รปรับตัวสู่ก�รเป็นสื่อดิจิตอลอย่�งเต็มรูปแบบ	 โดยใช้หลักก�รของ
ก�รแบ่งปันข้อมูลข่�วร่วมกันและผู้สื่อข่�วต้องส�ม�รถทำ�ข่�วเพื่อป้อนเข้�สู่หล�ยแฟลตฟอร์ม	โดย
ค่อยๆ	ดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนองค์กรม�เป็นเวล�กว่�	10	ปีแล้ว	ด้วยก�รเริ่มใช้เว็บไซต์ทำ�หน้�ที่เป็น 
กระทะข่�วที่ข้อมูลข่�วจ�กทุกส่วนจะถูกส่งม�รวมไว้ที่นี่	 โดยแนวคิดหลักในก�รทำ�ง�นข่�วให้ข่�ว
สำ�คัญแก่	“เว็บไซต์ข่�วก่อน”	(‘Website	First’	Concept)	แล้วสื่ออื่นๆ	ภ�ยในเครือจะส�ม�รถดึง
ข้อมูลจ�กออนไลน์ทีท่ำ�หน้�ทีเ่ป็น	“กระทะข่�ว”	หรอืศนูย์รวมข่�วตรงกล�งนีไ้ปใช้ในรปูแบบต่�งๆ	
ได้	นอกจ�กนีย้งัมกี�รปรบัเปลีย่นรปูแบบของก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ข่�วส�รของนติยส�ร	Positioning	
ที่ยุติก�รพิมพ์นิตยส�รในรูปของหนังสือเล่มเป็นก�รนำ�เสนอผ่�นแอพลิเคช่ัน	 (Applciation)	 บน	
iPad	เท่�นั้น	
	 ก�รหลอมรวมสื่อของเครือผู้จัดก�ร	 มีตั้งแต่ก�รหลอมรวม	 “ทีมง�น”แต่เป็นเพียงบ�ง
โต๊ะข่�ว	ได้แก่	โต๊ะข่�วบันเทิงที่มีก�รทำ�ง�นและก�รนำ�เสนอข่�วแบบหลอมรวมม�กที่สุด	ภ�พก�ร
หลอมรวมของ	“โต๊ะข่�วบันเทิง”ของเครือผู้จัดก�ร	คือ	ก�รประชุมร่วม	ระหว่�งกองบรรณ�ธิก�ร
ข่�วบันเทิงของหนังสือพิมพ์ร�ยวัน	กับทีวี	และเว็บไซต์	ซึ่งบรรณ�ธิก�รจะประชุมร่วมกันและมีก�ร
กำ�หนดง�นให้นักข่�วทำ�ร่วมกัน	แต่ไม่ซำ้�ซ้อนกันในข่�วเดียวกัน	อ�ทิ	ข่�วเดียวกันจะมีทีมข่�วของ
เครือผู้จัดก�รไปทำ�เพียงทีมเดียว	แต่จะมีก�รต่อยอดประเด็นข่�วกันระหว่�งทีมข่�ว
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	 กองบรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์ร�ยวันซึ่งรวมกับกองบรรณ�ธิก�รออนไลน์จะประชุมข่�ว
ร่วมกันจ�กนั้นจะมอบหม�ยนักข่�วลงพื้นที่ทำ�ข่�ว	 โดยนักข่�วจะต้องส�ม�รถผลิตชิ้นง�นที่ม�ก 
กว่�แค่ก�รเขียนข่�วที่เป็น	text	นักข่�วที่ส�ม�รถผลิตวิดีโอคลิปได้	หรือถ่�ยภ�พนิ่งได้	ก็ต้องผลิต
ชิ้นง�น	ซึ่งก�รส่งง�นของนักข่�วร�ยวัน/นักข่�วเว็บของเครือผู้จัดก�รจะต้องทำ�ทันทีหลังก�รแถลง
ข่�วเสร็จสิ้น	
	 ระบบก�รส่งข่�วของเครือผู้จัดก�รได้ออกแบบม�ให้นักข่�วส�ม�รถส่งข่�วเข้�ระบบซึ่ง
ไปรอพร้อมที่จะนำ�เสนอบนเว็บไซต์	 เพียงแต่รอให้บรรณ�ธิก�รที่ได้รับมอบหม�ยให้ดูข่�วในแต่ละ
วนั	เข้�ม�เลอืกและรไีรท์ข่�วและนำ�เสนอขึน้เว็บไซต์ทนัท	ีข่�วทีเ่ข้�ม�รออยูใ่นถงัข่�วจะส�ม�รถนำ� 
ไปใช้สำ�หรับส่ืออื่นๆ	 นอกจ�กเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ร�ยวัน	 เพื่อนำ�ไปผลิตและเผยแพร่ออก 
แฟลตฟอร์มต่�งๆ	ของแต่ละสื่อต่อไป
	 นอกจ�กนี้จ�กก�รศึกษ�ในประเด็นลักษณะคว�มร่วมมือกันทำ�ง�นระหว่�งสื่อภ�ยใน
องค์กรของทัง้ส�ม	พบว่�จะมคีว�มร่วมมอืกนัม�กในขัน้ตอนก�รห�ข่�ว	(News	Gathering)	และก�ร
เผยแพร่โปรโมทข่�ว	(News	Distribution	and	Promotion)	โดยเป็นลกัษณะของก�รแบ่งปันข้อมลู	
เนื้อห�	 มีก�รทำ�ง�นร่วมกันบ้�งในกระบวนก�รห�ข่�วคือเวล�ที่ผู้สื่อข่�วลงพื้นที่จะมีก�รประส�น
คว�มร่วมมือในก�รเก็บข้อมูลข่�วในรูปแบบต่�งๆ	ม�ให้สื่ออื่นๆ	ภ�ยในเครือบ้�ง	แต่คว�มร่วมมือ
ในขั้นตอนก�รผลิต	 (News	Production)	ยังเป็นก�รทำ�ง�นแยกกันโดยแต่ละสื่อภ�ยในองค์กรจะ
มีผู้สื่อข่�วของตัวเองเป็นผู้ผลิตเนื้อห�หล�ยรูปแบบสำ�หรับก�รนำ�เสนอหล�ยแฟลตฟอร์ม	 อย่�งไร
กต็�ม	คว�มร่วมมอืในกระบวนก�รผลิตมเีพิม่ขึน้ได้แล้วแต่สถ�นก�รณ์	เหตกุ�รณ์ข่�ว	ซึง่สอดคล้อง
กับทฤษฎี	Convergence	Continuum	(Dailey’s	et	al,	2003)	ที่อธิบ�ยว่�ระดับคว�มร่วมมือ
ส�ม�รถปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวและมีจุดร่วมกันได้ในแต่ละช่วงเวล�

แผนภาพแสดงการหลอมรวมสื่อตามทฤษฎี  
Convergence Continuum ของเครือเนชั่น เครือผู้จัดการ และเดลินิวส์
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	 จ�กแผนภ�พแสดงให้เห็นว่�	เครือเนชั่นมีก�รปรับตัว	ว�งแผนก�รทำ�ง�น	ปรับโครงสร้�ง
องค์กรและผลกัดนัระบบภ�ยในให้เกดิคว�มร่วมมอืระหว่�งทมีง�นของแต่ละกองบรรณ�ธกิ�รได้ถงึ
ขั้นที่	4	ในบ�งกรณี	แต่โดยหลักๆ	แล้วทั้งส�มองค์กรส�ม�รถอยู่ค�บเกี่ยวระหว่�ง	Co-opetition	
และ	Content	sharing	
	 Co-operation	เป็นข้ันตอนทีส่ื่อแต่ละสือ่แบ่งปันข้อมลูระหว่�งกันแต่กย็งัมกี�รเลอืกข้อมลู
ทีต้่องก�รแบ่งปันด้วย	ในขณะเดยีวกนักม็ทีมีง�นของแต่ละสือ่ทีผ่ลติเนือ้ห�ของตวัเองทีแ่ตกต่�งกัน
ไปต�มคว�มเฉพ�ะ	และกลุ่มเป้�หม�ยของแต่ละสื่อ	
	 ทั้งส�มองค์กรที่เป็นกรณีศึกษ�เลือกก�รสร้�งระบบถังกล�ง	/	กระทะข่�ว	 /	ศูนย์ข้อมูล	
เรียกชื่อต่�งกันแต่ทำ�หน้�ที่เดียวกันคือเป็นพ้ืนที่กล�งให้มีก�รนำ�ข้อมูลม�แบ่งปันกัน	 ผู้ส่ือข่�วทำ�
ข่�ว	 ป้อนเข้�ระบบ	 และทุกคนส�ม�รถดึงข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้	 สรุประบบศูนย์กล�งข้อมูล
และก�รแบ่งปันข้อมูลได้ดังนี้

เนชั่น เดลินิวส์ ผู้จัดการ

-	NNA	หรือสำ�นักข่�ว 
เนชั่นทำ�หน้�ที่ในก�รทำ�ข่�ว
ทั่วไปส่งเข้�ระบบให้สื่ออื่นๆ

-	แต่ละสื่อก็จะมีผู้สื่อข่�ว
ซึ่งมีคว�มชำ�น�ญในเรื่อง
เฉพ�ะของแต่ละสื่อ	ทำ�ข่�ว
ผลิตเนื้อห�แบบหล�ยแฟลต
ฟอร์ม	(Multiplatform)		
คือเนื้อห�ที่ส�ม�รถออกได้
หล�ยสื่อแล้วส่งเข้�ม�ใน
ระบบเพื่อสื่ออื่นส�ม�รถนำ�
ไปใช้ได้เช่นกัน

มีกล่องข่�ว	2	กล่องคือข่�วหนังสือพิมพ์	
และข่�วเว็บไซต์	ซึ่งผู้สื่อข่�วจะทำ�
หน้�ที่เขียนส่งเข้�ระบบและมี 
รีไรเตอร์และบรรณ�ธิก�รข่�วทั้งของ
หนังสือพิมพ์และของเว็บไซต์เป็นคน
พิจ�รณ�	ปรับแก้	และนำ�เสนอต�ม
แต่ละ	platform	ในกองบรรณ�ธิก�ร
ทั้งส�มสื่อของเดลินิวส์คือ	หนังสือพิมพ์	
เว็บไซต์	และโทรทัศน์	มีก�รใช้ข้อมูล
ข่�วเดียวกัน	ร่วมกัน	แต่ปรับให้เหม�ะ
กับแต่ละช่องท�งก�รสื่อส�ร

รวมกองบรรณ�ธิก�รระหว่�งร�ย
วันและออนไลน์เข้�เป็นทีมเดียวกัน
ผู้สื่อข่�วทำ�หน้�ที่ในก�รทำ�ข่�วเพื่อ
นำ�เสนอทั้งสอง	platform	แต่ก�ร
ข้�มสื่อระหว่�ง	ผู้จัดก�รร�ยสัปด�ห์	
positioning	และโทรทัศน์	ASTV	เป็น
ลักษณะของก�รแบ่งปันข้อมูล	หรือ	
Hint	ข่�วเพื่อนำ�ไปต่อยอด

ตารางสรุปลักษณะความร่วมมือด้านข้อมูลระหว่างสื่อ 
ของเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ

	 นอกจ�กก�รแบ่งปันข้อมลูผ่�นระบบศนูย์ข่�วตรงกล�งแล้ว	คว�มร่วมมอืในกระบวนก�ร
ห�ข้อมูลข่�วและก�รทำ�ข่�วยงัเกดิขึน้จ�กวธิกี�รสือ่ส�รโดยตรงระหว่�งผูส้ือ่ข่�วของแต่ละสือ่	หรอื
บรรณ�ธิก�รของแต่ละสื่อห�รือกัน	โดยอ�จมีก�รขอข้อมูลที่อีกสื่อชำ�น�ญกว่�	มีก�รฝ�กทำ�ข่�วใน
เรื่องที่ไม่ส�ม�รถมีทีมไปร�ยง�นและเก็บข้อมูลได้	หรืออ�จมีก�รบอกประเด็นข่�วที่คิดว่�อีกสื่อจะ
สนใจและอ�จนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือในก�รช่วยกันทำ�ข่�วในบ�งกรณีที่มีคว�มจำ�เป็น	
	 อย่�งไรกต็�ม	แม้ว่�	จะเกดิคว�มร่วมมอืทีช่ดัเจนม�กขึน้ทัง้ในก�รแบ่งปันข้อมลูข่�ว	เนือ้ห�
ข่�ว	 และคว�มร่วมมือระหว่�งกระบวนก�รทำ�ข่�ว	 แต่คว�มแตกต่�งของส่ือ	 วัฒนธรรมของส่ือที่
ต่�งกัน	 และก�รแข่งขันระหว่�งกันเองก็ยังมีเช่นกัน	 สะท้อนให้เห็นจ�กก�รสัมภ�ษณ์ที่พบว่�	 ใน
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บ�งคร้ังผู้ส่ือข่�วกย็งัมคีว�มต้องก�รเกบ็ข้อมลูหรอืประเดน็ข่�วบ�งอย่�งไว้ก่อนเพือ่พฒัน�เป็นข่�ว	
Exclusive	หรือข่�วเจ�ะ	ข่�วพิเศษสำ�หรับสื่อของตัวเองก่อน	แล้วจึงแบ่งปันข้อมูลออกไป	รวมถึง
แต่ละส่ือก็ต้องมีก�รมอนิเตอร์อีกส่ือหนึ่งเพื่อติดต�มประเด็นหรือมุมมองข่�วที่มีก�รนำ�เสนอ	 และ
ในหล�ยครัง้กต้็องมกี�รเร่งทำ�ประเดน็เดยีวกันเพ่ือให้ไม่ตกข่�วบนส่ือของตวัเอง	คว�มรู้สึกแข่งขนัที่
แฝงอยูใ่นคว�มร่วมมอืนัน้เป็นธรรมช�ติซึง่เกิดจ�กฐ�นเดมิของก�รม�จ�กส่ือทีแ่ตกต่�งกัน	ลักษณะ
ของคว�มรูส้กึหวงแหนข่�วและข้อมลูจะมรีะดบัทีม่�กกว่�ห�กเป็นก�รหลอมรวมสือ่โดยนำ�สือ่เดมิที่
แยกกันม�รวมหรอืม�เกีย่วพันให้ร่วมมอืกนั	อย่�งไรกต็�มก�รจดัก�รกบัปัญห�ดงักล่�วเป็นเรือ่งของ
นโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รที่แต่ละองค์กรต้องห�วิธีป้องกัน	 และสนับสนุนให้มีก�ร
ปรับเปลี่ยนคว�มคิดและพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลและเปิดช่องท�งก�รทำ�ง�นร่วมกันให้ม�กขึ้น	 ซึ่ง
ทุกองค์กรที่เป็นกรณีศึกษ�ก็ต่�งกำ�ลังห�วิธีก�รที่จะพัฒน�รูปแบบและวิธีก�รให้เกิดคว�มร่วมมือ
ที่ม�กขึ้นได้
	 คว�มร่วมมือในระดับ	 Content	 Sharing	 นั้นเกิดขึ้นในก�รทำ�ข่�วที่เป็นเร่ืองพิเศษเช่น	
ข่�วเจ�ะ	(investigative	news)	ก็ม�รวมกันระหว่�งกองและทำ�ร่วมกัน	หรือนำ�เนื้อห�ม�แบ่งปัน
และนำ�ไปเผยแพร่ในรูปแบบแตกต่�งกันร่วมกันได้	 จ�กข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์พบว่�ก�รร่วมมือ
ลักษณะนี้มีเกิดข้ึนบ้�งในกรณีท่ีเกิดเหตุก�รณ์ที่เป็นข่�วสำ�คัญ	 โอก�สพิเศษ	 หรือก�รทำ�โปรเจกท์
พิเศษท่ีต้องอ�ศัยข้อมูลท่ีรอบด้�นม�กกว่�ปกติ	 จะมีก�รนำ�คว�มชำ�น�ญของผู้สื่อข่�วแต่ละสื่อม�
ใช้ในกระบวนก�รผลิตเพื่อให้ส�ม�รถนำ�เสนอมุมมองที่รอบด้�นได้ม�กขึ้น	แต่ทั้งส�มองค์กรยังไม่มี
ก�รทำ�ง�นร่วมกันข้�มสื่อลักษณะนี้ในก�รทำ�ข่�วต�มปกติประจำ�วัน
	 อย่�งไรกต็�มต�มทฤษฎ	ีconvergence	continuum	ขัน้สดุท้�ยทีเ่รียกว่�	ก�รคอนเวอร์เจนซ์ 
แบบสมบรูณ์	(Full	Convergence)	นัน้จะเกิดขึน้เมือ่กำ�แพงคว�มแตกต่�งทัง้ก�รทำ�ง�น	วัฒนธรรม
และข้อจำ�กดัของทกัษะนกัข่�วถกูทำ�ล�ยลง	 ก�รทำ�ง�นทีเ่ดมิแยกกนัเป็นกองของแต่ละสือ่ถกูหลอม
รวมเป็นกองบรรณ�ธกิ�รเดยีวกนั	 ก�รทำ�ง�นเป็นก�รรวมศนูย์ไว้ทีก่องบรรณ�ธกิ�รกล�งทีม่ตีวัแทน
จ�กทกุสือ่ม�ร่วมกนัทำ�ง�นแบบ	multimedia	ในขัน้นีท้มีง�นทัง้บรรณ�ธิก�รและผู้ส่ือข่�วจะทำ�ง�น
ร่วมกนัตัง้แต่กระบวนก�รว�งแผน	ก�รห�ข่�ว	ก�รผลิตข่�ว	และก�รเผยแพร่เป็นทมีเดยีวกัน	โดยนำ�
คว�มชำ�น�ญและจุดแข็งของทมีง�นแต่ละสือ่ม�พฒัน�เนือ้ห�ทีส่่งออกไปในแต่ละ	 platform	อย่�ง
เหม�ะสม	สำ�หรบัทัง้ส�มองค์กร	convergence	แบบเตม็รูปแบบเป็นแผนระยะย�วทีอ่งค์กรต้องก�ร
พฒัน�คว�มร่วมมอืไปให้ถงึแต่ยงัไม่มอีงค์กรใดมคีว�มร่วมมอืในลักษณะนีไ้ด้ในปัจจบุนั
	 คว�มร่วมมือระหว่�งกันที่เห็นชัดเจนในกระบวนก�รทำ�ข่�ว	(work	flow)	ที่ประกอบด้วย	
ก�รห�ข่�ว	(news	gathering)	ก�รผลิตเนื้อห�ข่�ว	(production)	และก�รเผยแพร่	(distribution)	
นั้น	คว�มร่วมมือจะมีม�กในขั้นตอนห�ข่�ว	(news	gathering)	และ	ก�รเผยแพร่ข่�ว	(distribu-
tion)	 ในลักษณะของก�รแบ่งปันข้อมูลและเนื้อห�	 แต่คว�มร่วมมือในเชิงก�รร่วมมือกันทำ�ง�นใน
กระบวนก�รผลิตยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคร�วแล้วแต่กรณีที่จำ�เป็น
	 ทั้งนี้ในประเด็นเร่ืองทัศนคติต่อก�รปรับองค์กรสู่ก�รเป็นกองบรรณ�ธิก�รแบบคอนเวอร์
เจนซ์นัน้	ผู้ส่ือข่�วในฐ�นะผู้ปฏิบตังิ�นภ�ยใต้กระบวนก�รหลอมรวมสือ่มทีศันคตใินทศิท�งบวกกบั
นโยบ�ยก�รหลอมรวมเพร�ะมองเหน็ทศิท�งของอตุส�หกรรมสือ่	และเหน็ประโยชน์ของก�รทำ�ง�น
ลกัษณะข้�มส่ือและร่วมมอืกนัทำ�ง�น	ตลอดจนประโยชน์ของก�รพฒัน�ทกัษะคว�มหล�กหล�ยใน
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ก�รทำ�ง�นข่�วแบบหล�กแฟลตฟอรม์	นอกจ�กจะมปีระโยชน์ต่อก�รพฒัน�ตวัเองแล้ว	ผูส้ื่อข่�วยงั
เชือ่ว่�จะเป็นผลดต่ีอองค์กรโดยรวมด้วย	อย่�งไรกต็�ม	ผูส้ือ่ข่�วมองว่�ก�รปรบัตวัยงัอยูใ่นระยะของ
ก�รเรียนรู้และปรับทัศนคติคนทำ�ง�น	 ซึ่งต้องได้รับก�รสนับสนุนอย่�งเป็นรูปธรรมให้เห็นแนวท�ง
ก�รปฏิบัติ	ตลอดจนควรมีก�รอบรมเพิ่มทักษะคว�มรู้ให้แก่ผู้สื่อข่�วด้วย

5. อภิปราย
	 ทศิท�งก�รปรับตวัขององค์กรส่ือในไทยสูก่�รหลอมรวมสือ่มนีโยบ�ยทีช่ดัเจนในก�รขย�ย
เพิ่มแฟลตฟอร์มส่ือเพ่ือครอบคลุมช่องท�งในก�รเข้�ถึงผู้รับส�รทุกกลุ่ม	 ในขณะเดียวกันทีมง�นที่
เกิดข้ึนจะอยู่ภ�ยใต้ระบบโครงสร้�งองค์กรและกระบวนก�รทำ�ง�นที่สนับสนุนให้เกิดคว�มร่วมมือ	
โดยเบื้องต้นคว�มร่วมมือชัดเจนในลักษณะของก�รใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒน�เนื้อห�ที่หล�กหล�ย	
แต่ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกองบรรณ�ธิก�รยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคร�ว	 ซึ่งก็ถือว่�เป็นก�รเดินหน้�
องค์กรสู่ก�รพัฒน�ก�รหลอมรวมสื่อในมิติของคว�มร่วมมือและกระบวนก�รทำ�ง�นต�มแนวคิด	
Convergence	Continuum
	 นอกจ�กนี้ทั้งส�มองค์กรในกรณีศึกษ�ของวิจัยนี้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ทักษะของ
ผู้สื่อข่�วให้มีคว�มหล�กหล�ยคือให้ผู้สื่อข่�วทำ�ข่�วได้ทั้งก�รสัมภ�ษณ์	ถ่�ยคลิปวิดีโอ	ถ่�ยภ�พนิ่ง	
เขยีนข่�วสำ�หรบัแฟลตฟอร์มต่�งๆ	ตดัต่อภ�พและเสยีง	เป็นต้น	ซึง่ก�รพฒัน�คว�ม	“หล�กทกัษะ”	
หรือ	Multi-skill	สอดคล้องกับแนวคิดที่วิเคร�ะห์ไว้โดย	Erdal	(2011)	ในง�นวิจัยเรื่อง	“Coming	
to	Terms	with	Convergence	Journalism:	Cross-media	as	a	theoretical	and	analytical	
concept”	ที่มองว่�ในก�รหลอมรวมกระบวนก�รผลิตข่�วซึ่งสำ�คัญแรกคือก�รพัฒน�ทักษะของผู้
สือ่ข่�วให้หล�กหล�ย	เพร�ะจะเป็นปัจจัยทีท่ำ�ให้เกดิก�รรวมสือ่ได้	ผูว้จิยัเรยีกก�รพฒัน�ให้ผูส้ือ่ข่�ว
มีทักษะที่หล�กหล�ยนี้ว่�เป็นกลยุทธ์	 “ก�รหลอมรวมภ�ยในตัวผู้สื่อข่�ว”	 ก�รหลอมรวมนี้ทำ�ให้
ก�รทำ�ง�นของผู้สื่อข่�วส�ม�รถตอบสนองก�รปรับโครงสร้�งองค์กรที่มีสื่อในเครือเพิ่มขึ้นและต้อง
ทำ�ง�นเพื่อตอบสนองผู้รับส�รให้ได้ทุกสื่อทุกช่องท�ง	ซึ่งทั้ง	3	องค์กรที่ศึกษ�ก�รหลอมรวมภ�ยใน
ตัวผู้สื่อข่�ว	เพื่อพัฒน�คว�มหล�กหล�ยของทักษะนั้นถูกกำ�หนดเป็นนโยบ�ยที่ชัดเจนและผลักดัน
ให้เกิดก�รปฏิบัติจริงด้วยก�รปรับโครงสร้�งกระบวนก�รทำ�ข่�วให้ต้องทำ�ง�นเช่นนั้น	 โดย	“คว�ม
หล�กทกัษะ”	ทีแ่ต่ละองค์กรพย�ย�มพฒัน�นัน้ประกอบด้วยก�รให้ผูส้ือ่ข่�ว	1	คนทำ�ได้ทกุอย่�งโดย
ใช้เครือ่งมือผลิตข่�วได้สำ�หรับทกุแฟลตฟอร์ม	และมกี�รกำ�หนดตำ�แหน่งภ�ยในองค์กรให้มคีนกล�ง
ซึ่งส�ม�รถพัฒน�ทักษะที่หล�กหล�ยนำ�ข้อมูลข่�วจ�กผู้สื่อข่�วในรูปแบบต่�งๆ	 ไปใช้ได้ต�มคว�ม
เหม�ะสม	
	 ก�รพัฒน�ผู้ส่ือข่�วทีมี่ทกัษะหล�กหล�ยนัน้เมือ่พจิ�รณ�ตลอดกระบวนก�รผลติได้แก่	ขัน้
ตอนก�รเกบ็ข้อมลู	ขัน้ตอนก�รผลติข่�ว	และขัน้ตอนก�รเผยแพร่	พบว่�ผู้ส่ือข่�วและบรรณ�ธิก�รที่
มกี�รเสรมิทกัษะและพัฒน�คว�มส�ม�รถทัง้ก�รใช้เครือ่งมอืและคว�มเข้�ใจเกีย่วกบัรปูแบบเนือ้ห�
บนสื่อที่ต่�งกัน	ทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบในทุกกระบวนก�ร
	 นอกจ�กพัฒน�ในแง่ของบุคล�กรแล้ว	 ก�รสร้�งรูปแบบก�รทำ�ง�นแบบก�รผลิตข้�ม
สื่อ	หรือ	Cross-media	Production	เป็นอีกแกนหนึ่งที่องค์กรต้องมีกลยุทธ์ในก�รพัฒน�รูปแบบ
และก�รทำ�ง�นที่ทำ�ได้จริง	Erdal	(2011)	อธิบ�ยไว้ว่�รูปแบบของก�รทำ�ง�นเมื่อมีหล�ยสื่อเข้�ม�
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เกี่ยวข้องนั้นมีสองลักษณะที่ต่�งกันคือ	
	 ลักษณะแรกเป็นก�รทำ�ในรูปแบบหล�กแฟลตฟอร์มหรอื	multi-platform	คอืก�รใช้เครือ่ง
มือสื่อม�กกว่�	1	สื่อในก�รสื่อส�รข้อมูลข่�ว	1	เรื่องโดยก�รใช้สื่อนั้นไม่ได้มีคว�มเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
กัน	 แค่ใช้เป็นเครื่องมือผลิตหล�ยรูปแบบและนำ�เสนอออกไปหล�ยช่องท�งแต่แยกจ�กกันได้	 เน้น
ไปในเรื่องของก�รเผยแพร่	 และสื่อส�รข้อมูลไปหล�ยช่องท�ง	 ก�รทำ�ง�นนี้เกิดขึ้นภ�ยในส่ือโดย
เป็นลักษณะของผู้สื่อข่�วทำ�ข่�ว	1	เรื่องและนำ�เสนอหล�ยแฟลตฟอร์มโดยดัดแปลงเนื้อห�และรูป
แบบก�รนำ�เสนอให้เหม�ะสมกับแต่ละแฟลตฟอร์ม
	 อกีลกัษณะก�รผลติแบบข้�มสือ่	หรอื	Cross-media	Production	คอืก�รใช้สือ่ม�กกว่�	1	
แฟลตฟอร์มในก�รผลิตเนือ้ห�ข่�วโดยใช้ง�นในลกัษณะของก�รบรูณ�ก�รร่วมกัน	ก�รใช้จะกลมกลนื
มีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่�งเนื้อห�หรือวิธีก�รผลิตจ�กแต่ละแฟลตฟอร์มเพ่ือช่วยเสริมให้
เนื้อห�สมบูรณ์	และถ้�พิจ�รณ�จ�กมุมของคว�มร่วมมือระหว่�ง	แฟลตฟอร์มจะเห็นคว�มร่วมมือ
ระหว่�งทีมง�นแต่ละสื่อม�ทำ�ง�นร่วมกัน	 ช่วยกันคิด	 และผลิตเนื้อห�ให้เหม�ะสมกับแต่ละแฟลต
ฟอร์มด้วย	
	 ดังนั้น	 จ�กลักษณะของคว�มร่วมมือและรูปแบบก�รทำ�ง�นใน	work	 flow	 ของแต่ละ
องค์กรที่สรุปไว้ในบทที่	 4	 พบว่�	 ทั้งส�มองค์กรมีลักษณะของก�รใช้ง�นรูปแบบของก�รทำ�ง�น
ระหว่�งสื่อในองค์กรเดียวกันในลักษณะที่แตกต่�งกัน	 โดยมีทั้งทำ�ง�นร่วมกันแบบ	 “หล�กแฟลต
ฟอร์ม”	และ	“ก�รผลิตข้�มสื่อ”แล้วแต่สถ�นก�รณ์ข่�วจะเหม�ะสมให้เกิดคว�มร่วมมือลักษณะใด	
ทั้งนี้	ก�รทำ�ง�นแบบก�รผลิตข้�มสื่อ	(Cross-media	Production)	และ	ก�รผลิตเพื่อหล�ยแฟลต
ฟอร์ม	 (Multi-platform)	 ทำ�ให้เกิดกระบวนก�รหลอมรวมในกระบวนก�รทำ�ง�น	 หรือที่เรียกว่�	
Production	Convergence	ต�มทฤษฎี	Convergence	Continuum	ดังนี้	
	 -	 Multimedia	 convergence:	 คือกระบวนที่ผู้ส่ือข่�วพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�ร

ร�ยง�นและนำ�เสนอเนื้อห�ได้หล�ยสื่อหล�ยช่องท�ง	
	 -	 Situational	cooperation	ระดับคว�มร่วมมือที่แตกต่�งกันไปต�มสถ�นก�รณ์ของ

ก�รทำ�ข่�ว	ในระดบัปกตกิ�รทำ�ข่�วประจำ�วันคว�มร่วมมอืในกระบวนก�รทำ�ข่�วจะ
อยูใ่นขัน้ตอนก�รห�ข่�วและเผยแพร่ข่�วโดยม�ก	โดยมกี�รแบ่งปันข้อมลูข่�วเพือ่นำ�
ไปต่อยอด	และมีคว�มร่วมมือทำ�ข่�วร่วมกันในบ�งเรื่องที่สำ�คัญ	ซึ่งคล้�ยกับลักษณะ
ของก�ร	convergence	ในหล�ยๆ	องค์กรทีต่่�งประเทศ	เมือ่มเีหตกุ�รณ์ข่�วทีส่ำ�คญั
ระดบัคว�มร่วมมอื	ก�รทำ�ง�นร่วมกนัในองค์กรแบบ	convergence	newsroom	จะ
เพิม่ม�กขึน้อย่�งชดัเจนและส�ม�รถขยบัไปถงึขัน้	Content	Sharing	ได้ในระยะส้ันๆ	
อย่�งไรก็ต�มก�รร่วมมือเพื่อไปสู่	full	convergence	ที่ทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งทุกสื่อ
แบบห้องข่�วเดียวนั้นยังเป็นเพียงวิสัยทัศน์ผู้บริห�รที่ต้องก�รให้เกิดขึ้นในระยะย�ว
แต่ยงัมกีระบวนก�รทีต้่องพฒัน�กลยทุธ์และปรบัโครงสร้�ง	เตรยีมพร้อมบคุล�กรอีก
หล�ยประก�ร

	 นอกจ�กนโยบ�ยและก�รผลกัดนัก�รปฏบิตัติ�มแนวนโยบ�ยในก�รหลอมรวมสือ่โดยก�ร
ปรับโครงสร้�งองค์กร	ก�รพัฒน�บุคล�กร	และก�รว�งรูปแบบกระบวนก�รผลิตข่�วที่สนับสนุนต่อ
ก�รหลอมรวมสือ่แล้ว	อกีสิง่ทีท่ัง้	3	องค์กรข่�วในกรณีศกึษ�ต้องให้คว�มสำ�คญัคอืก�รปรับคว�มคดิ
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และทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิ�นในระดบัต่�งๆ	ให้เข้�ใจคำ�ว่�	“ก�รหลอมรวมสือ่”	และส�ม�รถยอมรบั
และปรับตัวทำ�ง�นที่เพ่ิมม�กขึ้นและซับซ้อนในกระบวนก�รทำ�ง�นม�กขึ้นได้	 รวมทั้งต้องละล�ย
วัฒนธรรมคว�มแตกต่�งของแต่ละส่ือให้ทีมง�นส�ม�รถคิดและทำ�ง�นร่วมกันได้	 ก�รทำ�ง�นแบบ
หลอมรวมส่ือจึงจะเกดิข้ึนได้จริงในท�งปฏิบติั	ผูวิ้จยัเรยีกกระบวนก�รนีว่้�	“ก�รหลอมรวมวัฒนธรรม
สื่อเป็นหนึ่งเดียว”	(Melding	Newsroom	Culture)	โดยรูปแบบที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นแนวท�งได้
จ�กตัวอย่�งของ	3	องค์กรกรณีศึกษ�ในง�นวิจัยนี้คือ
	 -	 ผู้บริห�ร	“ตวัอย่�ง”	ในก�รทำ�:	ก�รมผีูบ้รหิ�รทีน่อกจ�กกำ�หนดนโยบ�ยแล้วยงัปฏบิตัิ

ให้เหน็ว่�ปรบัตวัได้	ทำ�ได้	และทำ�ให้ภ�พของทศิท�งก�รทำ�ง�นต�มนโยบ�ยดเูป็นรปู
ธรรม	จับต้องได้	จะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติง�นปรับเปลี่ยนทัศนคติและต้องยอมทำ�ต�ม

	 -		 ผลของง�นคอื	“แรงจงูใจ”:	ก�รไม่บงัคบัให้ทำ�	แต่ค่อยๆ	ให้ผูป้ฏบิตังิ�นเรยีนรูข้้อดจี�ก
ก�รทำ�ง�นรปูแบบใหม่เป็นก�รจงูใจให้ปรบัเปลีย่นทศันคตทิีด่ทีีส่ดุ	โดยเมือ่สนบัสนนุ
ด้�นอื่นๆ	พร้อมต่อก�รปฏิบัติง�นแล้ว	 ให้ผู้สื่อข่�วได้ลองใช้รูปแบบก�รทำ�ง�นแบบ
ใหม่ต�มนโยบ�ย	 เมื่อผลของง�นเกิดผลดี	 เช่น	 ได้รับคำ�ชื่นชม	 เข้�ถึงผู้อ่�นได้กว้�ง
ข้ึน	 มีตัวตนเป็นท่ีรู้จัก	 เป็นต้น	 ก็จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นเห็นคุณค่�ของนโยบ�ยหลอม
รวมและพร้อมปรับทัศนคติ	 นอกจ�กนั้นก�รปรับตัวของคนกลุ่มหนึ่งจะเป็นตัวอย่�ง
ให้คนที่เหลือค่อยๆ	ปรับทัศนคติต�มไป

	 -	 “สนบัสนนุ”	คือหวัใจสำ�คัญ:	ก�รสนบัสนนุจ�กองค์กรเพือ่ให้ผูป้ฏบิตัพิร้อมในก�รปรบั
ตัวเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะผลักดันก�รเปลี่ยนทัศนคติ	 และทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นยอมเข้�สู่
ระบบก�รทำ�ข่�วแบบหลอมรวม	ก�รสนบัสนนุประกอบด้วย	สนบัสนนุท�งเทคโนโลยี	
อปุกรณ์	ก�รมรีะบบทีช่่วยให้ก�รทำ�ง�นสะดวกม�กขึน้	สนบัสนนุท�งร�ยได้เสริมเมือ่
มกี�รปฏบิตังิ�นทีเ่พิม่ขึน้	และก�รสนบัสนนุคว�มก้�วหน้�ท�งอ�ชพีเพือ่กระตุน้คว�ม
ต้องก�รพัฒน�ตัวเอง

	 จ�กทฤษฎทีีอ่ธบิ�ยลกัษณะและกระบวนก�รหลอมรวมทัง้หมดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัข้อมลู
ท่ีผู้วิจัยศึกษ�และรวบรวมได้ในง�นวิจัยนี้พบว่�ก�รเปลี่ยนองค์กรแบบหลอมรวมสื่อไม่ได้มีรูปแบบ
ต�ยตัว	 หรือมีลักษณะที่ต้องเป็นเหมือนกันในทุกองค์กร	 จ�กง�นวิจัยต่�งประเทศแต่ละองค์กรที่
ศกึษ�กม็รีปูแบบทีแ่ตกต่�งกนั	ในส่วนของ	3	องค์กรในประเทศไทยทีศ่กึษ�ในง�นวิจยันีก็้เช่นกนั	แม้
ก�รปรับตัวจะมีลักษณะหลักที่สอดคล้องกับหลักก�รหลอมรวม	อ�ทิ	เรื่องก�รหลอมรวมคว�มร่วม
มือระหว่�งสื่อต่�งๆ	 ภ�ยในองค์กร	 และก�รเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รทำ�ง�นแบบก�รผลิตข้�มสื่อ
และก�รพฒัน�ทกัษะให้มคีว�มหล�กหล�ย	ทว่�แต่ละองค์กรกม็รีปูแบบในร�ยละเอยีดของก�รปรบั
โครงสร้�ง	และรปูแบบก�รทำ�ง�นทีแ่ตกต่�งกนัเพือ่ให้เหม�ะสมกบัเป้�หม�ยและวฒันธรรมองค์กร
ด้วย	ทัง้นี	้เพ่ือเป็นกรอบในก�รพิจ�รณ�ว�งกลยทุธ์ขององค์กรทีต้่องก�รปรบัองค์กรสูก่�รหลอมรวม
สื่อนั้น	จ�กก�รศึกษ�	3	องค์กรนี้	ส�ม�รถสรุปจุดร่วมที่สำ�คัญที่จะมีผลต่อก�รว�งยุทธศ�สตร์และ
คว�มสำ�เร็จของก�รห�รูปแบบก�รหลอมรวมสื่อที่เหม�ะสมกับแต่ละองค์กรดังนี้
	 1.	ยุทธศ�สตร์เรื่องก�รใช้เทคโนโลยีสนับสนุนก�รหลอมรวม	(technical	convergence)	
ก�รสร้�งระบบ	infrastructure	ในก�รรวมศูนย์ข้อมูลข่�วส�รให้ส�ม�รถดึงไปใช้ได้จ�กทุกส่วน	ซึ่ง
จะทำ�ให้เกิดโอก�สให้ก�รแบ่งปัน	แลกเปลี่ยน	และก�รใช้ประโยชน์จ�กข่�วและข้อมูลได้อย่�งเต็ม
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ประสิทธิภ�พ	
	 2.	ยุทธศ�สตร์ในก�รปรับโครงสร้�งองค์กร	(structural	and	organizational	conver-
gence)	แต่ละองค์กรต้องห�รูปแบบที่เหม�ะสม	โดย	3	องค์กรที่ศึกษ�เลือกก�รปรับโครงสร้�งโดย
ก�รพัฒน�บคุล�กรทีมี่อยูเ่ดมิให้มีทกัษะทีเ่พิม่ม�กขึน้	มกี�รเพิม่ทมีใหม่ทีม่คีว�มส�ม�รถเฉพ�ะและ
มีทกัษะ	multi-skill	เพิม่เข้�ไปในทมีง�นด้วยเพือ่ให้ค่อยๆ	ช่วยกนัปรบักระบวนก�รหลอมรวมคว�ม
คดิและเปล่ียนทศันคต	ินอกจ�กนัน้มีก�รใช้บคุล�กรจ�กสือ่เดมิทีม่กี�รปรบัตวัไวต่อเทคโนโลยแีละมี
ทกัษะ	multi-skill	เป็นผู้เชือ่มระหว่�งสือ่เก่�ทีเ่คยทำ�อยูก่บัสือ่ใหม่ทีข่ย�ยเพิม่หรอืทีต้่องก�รหลอม
รวมเชือ่มก�รทำ�ง�นกนั	ก�รเลอืกลกัษณะนีม้ปีระโยชน์คอื	ได้ผู้ทีเ่ข้�ใจก�รทำ�ง�น	วัฒนธรรมองค์กร	
และ	core	value	และ	concept	หลักขององค์กร	ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถเชื่อมต่อก�รทำ�ง�นระหว่�ง
สื่อที่แตกต่�งกันได้ง่�ยม�กขึ้นกว่�ก�รเริ่มต้นทีมใหม่ทั้งหมดและไม่มีจุดเชื่อมโยงร่วมกัน	คว�มร่วม
มือ	ก�รทำ�ง�นร่วมกันก็จะเกิดขึ้นได้ลำ�บ�ก	นอกจ�กก�รปรับโครงสร้�งในแง่ของบุคล�กร	
	 3.ยุทธศ�สตร์ก�รหลอมรวมกระบวนก�รทำ�ง�น	 (Production	 Convergence)	 ในก�ร
ปรบักระบวนก�รทำ�ง�นท่ีต้องเพ่ิมม�กขึน้ของทมีง�นให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเตม็ทีบ่นทกุๆ	สือ่และ
ทกุช่องท�งกเ็ป็นเร่ืองสำ�คญัในก�รตดัสินใจและว�งแผนเชงินโยบ�ย	โดยทัง้ส�มองค์กรจะมกี�รว�ง
กรอบก�รทำ�ง�นทีช่ดัเจนและเลอืกให้ผูส่ื้อข่�วต้องทำ�ง�นได้หล�ยอย่�งพร้อมๆ	กบัก�รสนบัสนนุให้
มกี�รใช้ส่ือม�กกว่�	1	ในกระบวนก�รทำ�ข่�ว	รวมถงึห�วธิกี�รในก�รสร้�งคว�มร่วมมอืให้ก�รทำ�ง�น
เป็นลกัษณะของก�รหลอมรวมบรูณ�ก�รส่ือทัง้หมดให้ทำ�ง�นร่วมกนัได้ต�มแนวท�ง	cross-media	
production
	 4.	ยุทธศ�สตร์ก�รหลอมรวมคว�มคิดและวัฒนธรรมองค์กร	(Media	Cultural	Conver-
gence)	 เพื่อส�ม�รถทล�ยกำ�แพงคว�มแตกต่�งท�งคว�มคิด	 ก�รทำ�ง�น	ทัศนคติระหว่�งทีมง�น
คนละ	 platform	 ก�รสร้�งก�รยอมรับต่อก�รเพิ่มภ�ระในก�รทำ�ง�นและก�รปรับทักษะวิธีก�ร
ทำ�ง�นใหม่	ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือในก�รแบ่งปันข้อมูลและทำ�ง�นร่วมกันได้ระหว่�งสื่อที่แตกต่�ง	
ซึง่จะลดก�รต่อต้�นในก�รเปล่ียนและช่วยผลกัดนัให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันแบบ	convergence	ได้
ง่�ยและสมบูรณ์ม�กขึ้น
	 ทั้ง	4	ยุทธศ�สตร์นี้คือสิ่งที่องค์กรสื่อที่ต้องก�รปรับองค์กรสู่	Convergence	Media	หรือ	
Convergence	 Newsroom	 ส�ม�รถนำ�ม�พิจ�รณ�เป็นกรอบในก�รว�งนโยบ�ยให้เหม�ะสมกับ
แต่ละองค์กรและผลทีไ่ด้กค็อืรปูแบบของก�ร	convergence	ทีม่ลีกัษณะเฉพ�ะไปต�มแต่ละองค์กร	
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การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสการหลอมรวมสื่อ**

บทคัดย่อ
	 ง�นวจิยัเชงิคณุภ�พคร้ังนีไ้ดศ้กึษ�ก�รบรหิ�รง�นของหนงัสอืพมิพภ์�ยใตก้ระแสก�รหลอม
รวมสื่อ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษ�พัฒน�ก�ร	 และก�รปรับตัวของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�ร
หลอมรวมสือ่	กลยทุธก์�รบรหิ�รง�น	และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�รง�น	ของหนงัสอืพมิพภ์�ย
ใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	ศึกษ�โดยวิเคร�ะห์ข้อมูล	และสัมภ�ษณ์เจ�ะลึก	ซึ่งมี	2	กลุ่มตัวอย่�ง	
คือ	บริษัท	มติชน	จำ�กัด	(มห�ชน)	และ	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	ซึ่งผลวิจัยพบ
ว่�	พัฒน�ก�ร	และก�รปรับตัวของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	ของบริษัท	มติชน	
จำ�กัด	(มห�ชน)	มุ่งขย�ยง�นไปต�มขน�ดของง�นที่ดำ�เนินไปต�มสื่อหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิม	ปรับ
โครงสร�้งบคุล�กร	เพือ่ลดชอ่งว�่งของก�รทำ�ง�นในระดบัต�่งๆ	พรอ้มทัง้เนน้ก�รหลอมรวมท�งด�้น
เนื้อห�ข่�วส�รให้มีคว�มลึกขึ้น	 และขย�ยเนื้อห�ไปในส่วนของส่ือออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์	 ยึดหลัก
ก�รขย�ยง�นของสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำ�ไปสู่ธุรกิจใหม่	 ก่อนจะโฟกัสไปแต่ละธุรกิจ	 เป็นก�รแตกตัว	 เพื่อ
เข้�ไปรับผิดชอบในอ�ณ�เขตที่ชัดเจน	แต่ไม่มีบริก�รไปยังช่องท�งสื่อสังคม	(Social	Media)	อื่นๆ	
อ�ทิ	 เฟซบุ๊ก	 ทวิตเตอร์ม�กนัก	 ดังนั้นจึงข�ดคว�มเร็วที่จะเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ต�มที่กำ�หนดไว้	
ขณะที่	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีก�รปรับโครงสร้�งก�รปฏิบัติง�นของคนใน
องค์กรอย่�งต่อเนื่อง	ก่อนจะขย�ยก�รบริก�รไปยังช่องท�งสื่ออื่นๆ	อ�ทิ	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	ที่เป็น
สื่อสังคม	(	Social	Media)	ภ�ยใต้นโยบ�ยองค์กรที่มีก�รหลอมรวมทั้งด้�นโครงสร้�ง	ด้�นบุคล�กร	
ด้�นเทคโนโลยี	โดยองค์กรมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รใช้อุปกรณ์	เทคโนโลยีสื่อใหม่	เช่น	ไอโฟน	ไอแพด	
แก่บุคล�กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นในก�รหลอมรวม	 ซึ่งเน้นก�รพัฒน�ทั้งคว�มลึก	
และคว�มเร็วของตัวเนื้อห�	(Content)	ข่�วส�รให้เข้�สู่ทุกกลุ่มเป้�หม�ยในแต่ละช่องท�งสื่ออย่�ง
ชดัเจน	โดยในก�รบรหิ�รง�นของหนงัสอืพมิพภ์�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวมสือ่	ทัง้ในกลุม่มตชินและ	
กลุม่เนชัน่กรุ๊ป	ม�จ�กปจัจยัภ�ยนอก	คอื	เทคโนโลยขีองระบบอนิเทอรเ์นต็ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงอย�่ง
รวดเร็ว	 และปัจจัยท�งเศรษฐกิจ	 ส่วนปัจจัยภ�ยในได้แก่	 นโยบ�ยขององค์กรม�เป็นปัจจัยเสริมที่
ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ธุรกิจ	และทิศท�งก�รบริห�ร	
	 ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย	สำ�หรับ	กลุ่มมติชน	แม้จะปรับโครงสร้�ง	ปรับหน้�ที่ก�รทำ�ง�น	
โดยเน้นไปที่บุคล�กรเป็นหลัก	เพื่อคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รง�นม�กขึ้น	แต่ในคว�มอยู่รอดของ
หนงัสอืพิมพ์ภ�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวมสือ่	กลบัไมไ่ดมุ้ง่ขย�ยชอ่งท�งก�รสือ่ส�รไปทีโ่ซเชยีลมเีดยี	

ว�ทีนี	ห้วยแสน*

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** สรปุจากวทิยานพินธเ์รือ่งการบรหิารงานของหนงัสอืพมิพภ์ายใตก้ระแสการหลอมรวมสือ่ (NEWSPAPER MANAGE-

MENT IN MEDIA CONVERGENCE)
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แต่กลับขย�ยง�นไปที่ตล�ดเฉพ�ะกิจ	และแบบทั่วไปด้�นสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศไทยที่คงใช้เอเย่นต์
เปน็ตวัแทนจำ�หน�่ย	รวมถงึก�รจดักจิกรรมต�่งๆ	ขึน้ม�รองรบัรปูแบบก�รทำ�ง�นทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
เพื่อเพิ่มร�ยได้ให้แก่บริษัท	ขณะที่	กลุ่มเนชั่นกรุ๊ปแม้จะขย�ยโครงสร้�ง	ปรับหน้�ที่ก�รทำ�ง�น	มุ่ง
ไปที่โซเชียลมีเดีย	ซึ่งส�ม�รถนำ�เนื้อห�สู่กลุ่มเป้�หม�ยได้ตรงจุด	แต่เนื่องจ�กในเวล�นี้สม�ชิกของ
โซเชียลมีเดียในแต่ละกลุ่มยังมีฐ�นไม่ม�ก	จึงทำ�ให้ร�ยรับที่ได้ไม่พอกับร�ยจ่�ยที่ต้องเสียไปกับก�ร
ลงทุน	เพร�ะฉะนั้นสื่อดัง้เดมิทีเ่ป็นสื่อหลักที่	เปน็ตวัผลติเนือ้ห�	(Content)	ยังต้องมีบทบ�ทในก�ร
สร�้งร�ยรับใหแ้กก่ลุ่มดัง้เดมิตอ่ไป	รอเวล�ทีก่�รเชือ่มโยงเครอืข�่ยไปทีโ่ซเชยีลมเีดยีจะทำ�ใหบ้รษัิท
มีร�ยได้เพิ่มขึ้น	ดังนั้นห�กมีก�รนำ�ระบบโซเชียลมีเดียขย�ยง�นไปที่ตล�ดเฉพ�ะกิจอื่นๆ	ซึ่งเป็นตัว
สร�้งร�ยไดเ้พิม่	กน็�่จะเปน็ตวับง่ชีถ้งึคว�มอยูร่อดของหนงัสอืพมิพภ์�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวมสือ่
ก็เป็นได้

บทนำา
	 ในภ�วะคว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจ	 ห�กองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ใดไม่พัฒน�	 และไม่ปรับ
ตัว	 จะไม่ส�ม�รถอยู่ได้	 โดยมีตัวอย่�งขององค์กรหนังสือพิมพ์ในต่�งประเทศ	 เช่น	 สหรัฐอเมริก�	
หนังสือพิมพ์หล�ยฉบับต้องประก�ศปิดตัวลง	 ซึ่งผลดังกล่�วม�จ�กก�รที่ผู้บริโภคยุคใหม่หันไป
บริโภคข่�วส�รท�งสื่อออนไลน์ม�กขึ้น	นับตั้งแต่เดือนมกร�คม	2551-	กุมภ�พันธ์	2552	ยอดพิมพ์
ของหนงัสอืพมิพท์ัว่โลกโดยประม�ณเฉลีย่ลดลงกว่�	7%	(อ้�งจ�กจลุส�รร�ชดำ�เนนิ	สม�คมนกัข�่ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ฉบับที่	18,	2553)	
	 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อในไทย	และก�รใช้จ่�ยท�งงบโฆษณ�ผ่�น
สือ่ต�่งๆ	ส่งผลตอ่บทบ�ทก�รบริห�รง�นของหนงัสอืพมิพท์ีผ่สมผส�นก�รใชส้ือ่ออนไลน	์เพือ่สนอง
ตอ่ผูบ้รโิภครุน่ใหม	่เปน็ก�รเพิม่ชอ่งท�งก�รกระจ�ยข�่วส�รผ�่นโลกอินเทอรเ์นต็	และเพิม่มลูค�่ให้
แก่หนังสือพิมพ์
	 สำ�หรับประเทศไทยองค์กรสื่อที่มีพื้นฐ�นจ�กก�รทำ�สื่อหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมอย่�งเข้ม
แข็ง	ก่อนจะเข้�ไปทำ�ง�นในลักษณะหลอมรวมสื่อ	ได้แก่	บริษัท	มติชน	จำ�กัด	(มห�ชน)	โดยปี	พ.ศ.
2532	ไดม้กี�รพฒัน�ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์	ซึง่ประกอบกจิก�รในสว่นหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพอ์ืน่ๆ	มกีจิ
ก�รหลักๆ	คือ	หนังสือพิมพ์ร�ยวัน	หนังสือพิมพ์ร�ย	3	วัน	หนังสือพิมพ์ร�ยสัปด�ห์	นิตยส�ร	และ
หนังสือเฉพ�ะกิจประเภทต่�งๆ	ก่อนจะขย�ยฐ�นกำ�ลังไปยังสื่ออื่นๆ	ด้วยรูปแบบข้�มสื่ออย่�งเป็น
รูปธรรม	และเติบโตอย่�งต่อเนื่อง	และปัจจุบันในปี	2553	ได้ดำ�เนินธุรกิจที่ประกอบไปด้วยบริษัท
ย่อย	2	บริษัท	ได้แก่	(ร�ยง�นประจำ�ปีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	2553)
	 1.	บริษัทข่�วสด	ซึ่งประกอบกิจก�รออกหนังสือพิมพ์ร�ยวัน	“ข่�วสด”	และออกหนังสือ
เฉพ�ะกจิ	นบัเปน็หนงัสอืพมิพ์ทีส่ร�้งประวตัศิ�สตรไ์วใ้นวงก�รหนงัสอืพมิพเ์มอืงไทย	ทีใ่ชร้ะยะเวล�
ดำ�เนนิก�รเพยีงไมก่ีป่ี	ส�ม�รถยดึครองสว่นแบง่ก�รตล�ด	มยีอดจำ�หน่�ยเปน็อันดบั	3	ของประเทศ
ในกลุ่มหนังสือพิมพ์ร�ยวันด้วยกัน	 	
	 2.	บริษัท	ง�นดี	จำ�กัด	ซึง่เปน็บรษิทัย่อยที่ประกอบกิจก�รจัดจำ�หน่�ยหนังสอืในเครอืของ 
บริษัท	และของสำ�นักพิมพ์อื่นๆ	ให้แก่เอเย่นต์ต่�งๆ	ทั้งในกรุงเทพมห�นคร	และต่�งจังหวัด	โดยวิธี
ก�รขนส่งทั้งท�งบกและท�งอ�ก�ศ	 บริษัทมีเอเย่นต์จัดจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ในเครือทุกจังหวัดทั่ว
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ประเทศ	 โดยก�รจัดจำ�หน่�ยชนิดข�ยฝ�กแก่เอเย่นต์ที่บริษัทตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยและรับช่วง
ข�ยต่อให้แก่ร้�นค้�ต่อไป
	 นอกจ�กนีย้งัมศีนูยข์อ้มลูมตชิน	(Matichon	Information	Center-MIC)	ใหบ้รกิ�รระบบ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์	ภ�ยใต้เว็บไซต์	http://mic.matichon.co.th	ม�ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	และ
ได้เชื่อมต่อโฮมเพจเข้�กับระบบฐ�นข้อมูลของศูนย์ฯ	 เพื่อให้บริก�รสืบค้นข้อมูลข่�วส�รออนไลน์
แก่คนท่ัวโลก	 ปร�กฏว่�ข้อมูลข่�วส�รออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ในเครือ	 “มติชน”	 ทั้งระบบได้รับ
คว�มสนใจอย่�งสูงจ�กผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนอกและในประเทศจนส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�รให้
บริก�รผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตม�ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	และในรอบบัญชีปี	พ.ศ.2544	ก�รให้บริก�ร
ข้อมูลผ่�นท�งอินเทอร์เน็ตมีอัตร�ก�รเติบโตถึง	300%	เมื่อเทียบกับปีก่อน	สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม
ก�รขย�ยตัวอย่�งสูงของธุรกิจบริก�รข้อมูลผ่�นท�งระบบออนไลน์ได้เป็นอย่�งดี
		 ขณะท่ีอีกองค์กรหน่ึงได้ก้�วเข้�สู่ก�รหลอมรวมส่ืออย่�งเต็มรูปแบบ	ได้แก่	กลุ่มเดอะเนช่ัน	ท่ี
พัฒน�และศึกษ�เทคโนโลยีก�รส่ือส�รในรูปแบบต่�งๆ  	 เพ่ือนำ�ข้อมูลข่�วส�รของเครือม�สร้�งมูลค่�
เพ่ิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตอบสนองรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต	 หรือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียน
ไป	ด้วยก�รนำ�ข้อมูลข่�ว	ไม่ว่�จะเป็นข่�วหนังสือพิมพ์,	วิทยุ,	โทรทัศน์	เผยแพร่สู่ช่องท�งใหม่ๆ	ได้แก่	
อินเทอร์เน็ต,	โทรศัพท์มือถือ,	ไอพีทีวี,	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	ไอพอด,	MP3	เป็นต้น	โดยภ�พรวม
ของ	3	ส�ยธุรกิจ	ธุรกิจส่ิงพิมพ์	ธุรกิจส่ือภ�พและกระจ�ยเสียง	และธุรกิจนิวมีเดีย	จะมุ่งเน้นท่ีธุรกิจส่ือ
ส่ิงพิมพ์	ท่ีเป็นธุรกิจหลัก	มีสัดส่วนประม�ณ	88-90%	ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร	ท่ีมีท้ังภ�ษ�
อังกฤษ	และภ�ษ�ไทย	ส�ม�รถครอบคลุมท้ังส่ือด้ังเดิม	อย่�งส่ือส่ิงพิมพ์	ส่ือวิทยุ	ส่ือโทรทัศน์	รวมถึง
ส่ือใหม่ในรูปแบบดิจิตอล	ท่ีเข้�ถึงทุกกลุ่ม	ท้ังผู้ใหญ่	วัยรุ่น	กลุ่มนักธุรกิจ	ท้ังใน	และต่�งประเทศ	จนใน
ปี	2553	เครือเนช่ันมีส่ือใหม่ท่ีตอบรับทุกคว�มต้องก�รของผู้รับส่ือ	และผู้ลงโฆษณ�ครบถ้วน	ไม่ว่�จะ
เป็นเว็บไซต์	ธุรกิจบริก�รข่�วส�รบนมือถือ	หรือแม้กระท่ังหนังสือพิมพ์ออนไลน์บนแท็ปเล็ต	เช่น	ไอแพด	
ฯลฯ	(ร�ยง�นประจำ�ปีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	2553)
	 จ�กกรณีดังกล่�ว	 ได้ชี้ชัดถึงผู้ประกอบก�รองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่	 2	 องค์กรใน
ประเทศไทยที่ดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนองค์กร	และต่อสู้กับก�รเข้�ม�ของเทคโนโลยีสื่อใหม่	
	 ซึ่งก�รดำ�เนินธุรกิจ	 และก�รปรับทิศท�งขององค์กร	 ในก�รขย�ยตัวของกระบวนก�ร
ควบรวม	และซื้อกิจก�รท�งด้�นก�รสื่อส�ร	 ได้ส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันสูง	มีก�รผูกข�ดควบคุมสื่อ
โดยบรรษัทข้�มช�ติในประเทศพัฒน�แล้ว	 ก่อปัญห�เสรีภ�พ	 และคุณภ�พของข่�วส�ร	 ดังนั้นจึง
เป็นส�เหตุให้ผู้วิจัยต้องก�รทร�บถึงคว�มเคลื่อนไหวขององค์กรหนังสือพิมพ์	ที่จะต้องปรับตัว	เพื่อ
พฒัน�รปูแบบ	และก�รนำ�เสนอไปในทศิท�งทีส่�ม�รถดำ�รงอยูภ่�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวมส่ือ	และ
ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในก�รช่วยปฏิรูปสังคม	รักษ�คว�มเชื่อมั่น	ศรัทธ�จ�กส�ธ�รณชนได้เช่นเดิม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	เพ่ือศกึษ�พัฒน�ก�ร	และก�รปรบัตวัขององคก์รหนงัสอืพมิพ	์ภ�ยใตก้ระแสก�รหลอม
รวมสื่อเป็นอย่�งไร
	 2.	เพื่อศึกษ�กลยุทธ์ก�รบริห�รง�น	ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวม
สื่อ
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	 3.	เพือ่ศกึษ�ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�รง�นขององคก์รหนงัสอืพมิพภ์�ยใตก้ระแสก�ร
หลอมรวมสื่อ	
 ปัญหานำาวิจัย
	 1.	 องค์กรหนังสือพิมพ์มีก�รพัฒน�ก�ร	 และก�รปรับตัวภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ
อย่�งไร	
	 2.	กลยุทธ์ก�รบริห�รขององค์กรหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อเป็นอย่�งไร	
	 3.	ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�รง�นขององคก์รหนงัสอืพมิพภ์�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวม
สื่อเป็นอย่�งไร	
 นิยามศัพท์ 
	 ก�รปรับตัวขององค์กรสื่อ	 หม�ยถึง	 ก�รปรับตัวท�งด้�นโครงสร้�งองค์กร	 และบุคล�กร	
ในองค์กร	 โดยมติชน	 กรุ๊ป	 ได้ปรับโครงสร้�งก�รบริห�รง�น	 และจัดตั้งหน่วยง�นใหม่	 พร้อมปรับ
เปลี่ยนรูปแบบระบบก�รรับพนักง�นใหม่	 เพ่ือจัดสัดส่วนบุคล�กรในระดับต่�งๆ	 ให้มีคว�มสมดุล
ม�กขึ้น	ส่วนเนชั่นกรุ๊ป	ปรับโครงสร้�งในกองบรรณ�ธิก�รตั้งแต่ระดับบรรณ�ธิก�รบริห�ร	ไปจนถึง
หัวหน้�ข่�วทุกโต๊ะ	พร้อมเปลี่ยนระบบก�รทำ�ง�น	เพื่อก้�วสู่ก�รเป็นโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบ
	 พัฒน�ก�รขององค์กรหนังสือพิมพ์	หม�ยถึง	ก�รเปลี่ยนแปลงขององค์กรเดิม	ไปสู่สภ�พ
ใหมท่ีก่�้วหน�้หรอืเปน็ไปในเชงิบวก	โดย	มตชิน	กรุป๊	มขีอบเขตจำ�กดัในก�รจดัทำ�หนงัสอื	เนือ่งจ�ก
ยังไม่ส�ม�รถที่จะตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่งไปยังภูมิภ�คต่�งๆ	 ทั่วประเทศไทยในรูปแบบเฉพ�ะกิจ
ได้	อีกทั้งก�รบริห�รหนังสือพิมพ์สู่นิวมีเดียยังเป็นก�รเริ่มต้นแบบง่�ยๆ	ไม่ว่�จะเป็นก�รขับเคลื่อน
หนังสือพิมพ์เข้�สู่ระบบอี-แม็กก�ซีน	(e-Magazine)	หรือ	อี-บุ๊ก	(e-Book)	ที่อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�
ห�ข้อมูล	ขณะที่เนชั่น	กรุ๊ปได้พัฒน�จ�กคว�มลึกของเนื้อห�	อย่�งต่อเนื่อง	เพื่อรักษ�คุณภ�พของ
หนังสือพิมพ์	 ก่อนที่จะขย�ยง�นไปยังช่องท�งอื่นๆ	 ที่เป็นโซเชียลมีเดีย	 ซึ่งเชื่อมต่อไปยังทวิตเตอร์	
เฟซบุ๊ก	และส�ม�รถกลับม�อ่�นในสื่อเก่�ๆ	ที่เป็นสื่อกระแสหลักสื่อดั้งเดิมได้อีกด้วย	
	 กลยุทธ์ก�รบริห�รองค์กร	หม�ยถึง	ก�รว�งแผนปฏิบัติในก�รดำ�เนินง�น	ก�รจัดก�ร	และ
ก�รควบคุม	เพ่ือใหอ้งค์กรส�ม�รถบรรลุต�มเป้�ประสงคท์ีก่ำ�หนดไว้	ซึง่มตชิน	กรุป๊	ยดึหลกัก�รขย�ย	
และโฟกสั	คอื	หนว่ยง�นทีม่อียูจ่ะแตกตวัออกไป	กอ่นจะเข�้ไปรบัผดิชอบในอ�ณ�เขตทีช่ดัเจนและ
มีคว�มเช่ียวช�ญเพียงพอ	ขณะที	่เนชัน่กรุ๊ป	ไดว้�งกลยทุธโ์ดยเอ�คว�มไดเ้ปรยีบในเรือ่งของแบรนด	์
ไปต่อยอดกบัสนิค�้ใหม่ๆ 	ไปอยูใ่น	นวิมเีดยี	ไปอยูใ่นแอพพลเิคชัน่ไอแพดต�่งๆ	ครอบคลมุสือ่ทัง้หมด	
แทนที่จะทำ�เฉพ�ะหนังสือพิมพ์	
	 ปัจจัย	หม�ยถึง	องค์ประกอบที่เข้�ม�มีบทบ�ท	อิทธิพล	และผลกระทบต่อก�รเติบโต	ซึ่ง
ในที่นี้มุ่งเน้นไปที่สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคหลอมรวมสื่อ	โดยมติชน	กรุ๊ป	มีรูปแบบก�รทำ�ง�นไปในแนวเชิง
อนุรักษ์	มีลักษณะก�รทำ�ง�นที่ช้�	แต่เมื่อม�เจอกับคว�มเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
จ�กระบบส่ือส�รอย�่งรวดเร็ว	จงึกล�ยเปน็เหตผุลหลกัทีท่ำ�ใหเ้ครอืมตชินก้�วเข�้สูส่ือ่ใหมท่ีช่�้และ
น้อยกว่�คนอื่นๆ	 เนื่องจ�กมีคว�มเชื่อว่�	 จะทำ�ในสิ่งที่ถนัดเท่�นั้น	 ส่วนเนชั่นกรุ๊ป	 ด้วยผู้บริห�รมี
ทิศท�งก�รทำ�ง�นไปในท�งเดียวกัน	 จึงทำ�ให้ก�รบริห�รง�นหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอม
รวมสื่อส�ม�รถผลักดันองค์กรให้ขึ้นม�อยู่ในระดับแถวหน้�ของสื่อใหม่ในปัจจุบันนี้
	 ก�รหลอมรวมสื่อ	 หม�ยถึง	 ก�รนำ�เทคโนโลยีในรูปแบบต่�งๆ	 ม�ผสมผส�นเข้�ด้วยกัน	
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และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นร่วมกันได้	ก่อนเกิดก�รหลอมรวมก�รบริก�รเข้�ด้วยกัน	ซึ่งในง�นวิจัยชิ้น
นี้มุ่งศึกษ�เฉพ�ะก�รหลอมรวมสื่อโทรคมน�คม	ส�รสนเทศ	สื่อวิทยุโทรทัศน์	และสื่ออื่นๆ	ได้แก่	
	 1.	ก�รหลอมรวมของเนื้อห�	(Convergence	of	content)	
	 2.	ก�รหลอมรวมของบริก�ร	(Convergence	of	services)	
	 3.	ก�รหลอมรวมของโครงข�่ย	(Convergence	of	infrastructure/transmission	chan-
nels)	
	 4.	ก�รหลอมรวมของอปุกรณล์กูข�่ย	(Convergence	of	end	user	terminals/consumer	
devices)	
	 ซึ่งในที่นี้ท�งมติชน	 กรุ๊ป	 ได้นำ�เทคโนโลยีในรูปแบบต่�งๆ	 ม�ผสมผส�นเข้�ด้วยกัน	 แต่
ด้วยเทคโนโลยีไม่ทันสมัย	 มีเพียงเฉพ�ะบ�งบุคคลเท่�นั้นที่สนใจ	 รวมไปถึงเทคโนโลยีในทุกระดับ
ชั้นยังไม่เพียงพอต่อก�รทำ�ง�น	 จึงทำ�ให้คว�มตั้งใจที่จะก�รหลอมรวมเนื้อห�	 (Convergence	 of	
content)	และก�รหลอมรวมบริก�ร	(Convergence	of	services)	ไม่ส�ม�รถดำ�เนินไปต�มเป้�
หม�ยทีว่�งไว	้ขณะทีเ่นชัน่	กรุป๊เปน็ไปในลกัษณะทีมุ่ง่เนน้ก�รหลอมรวมของเนือ้ห�	(Convergence	
of	content)	ก�รหลอมรวมของบริก�ร(Convergence	of	services)	และก�รหลอมรวมของโครง
ข่�ย(Convergence	of	infrastructure/transmission	channels)	โดยมีแนวคิดหลักจ�กผู้บริห�ร
เป็นแกนนำ�	ผลักดันให้เกิดแผนก�รทำ�ง�นแบบหลอมรวมอย่�งต่อเนื่องม�เป็นเวล�	4-5	ปี	จนเกิด
ก�รยอมรบั	จนส�ม�รถปรบัเปลีย่น	และพัฒน�ก�รหนงัสือพิมพ์ใหเ้ตบิโตไปในช่องท�งของส่ือใหม่ๆ 	
ได้อย่�งสมบูรณ์แบบ

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดการบริหารองค์กร
	 จ�กคว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ก�รบริห�ร”	(Management)	นั้นสรุปได้ว่�	เป็นก�รทำ�ง�น
ให้สำ�เร็จ	 โดยอ�ศัยผู้อื่น	ผ่�นกระบวนก�รในก�รจัดก�ร	ก�รจัดองค์กร	ก�รควบคุมเพื่อให้องค์กร
ส�ม�รถบรรลตุ�มเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว	้ในก�รนำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย	และกจิกรรมต�่งๆ	
นั้นมักจะเกี่ยวกับก�รติดต่อสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล	ทำ�ให้ผู้วิจัยส�ม�รถรู้ถึงคว�มเป็นม�ขององค์กร	
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยขององค์กร	และก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในก�รบริห�รง�นของหนังสือพิมพ์
ในเครือเนชั่น	และเครือมติชน
  แนวคิดในการบริหารงานหนังสือพิมพ์
	 แนวคิดนี้นำ�ม�ประกอบก�รวิจัย	 ธุรกิจหนังสือพิมพ์	 ที่จะต้องมีก�รบริห�รเช่นเดียวกับ
ธุรกิจทั่วไป	ทั้งนำ�แรงง�นมนุษย์	วัสดุ	สิ่งของ	 เครื่องจักรในก�รผลิตและเงินทุนม�ดำ�เนินก�รผลิต
หนังสือพิมพ์	 ซึ่งก�รดำ�เนินธุรกิจดังกล่�วนี้	 นอกจ�กก�รแสวงห�ผลกำ�ไรแล้ว	 ยังเป็นก�รทำ�ง�น
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย	โดยมีเป้�หม�ย
สุดท้�ย	คือ	ต้องตอบโจทย์ท�งธุรกิจได้	
 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
	 จ�กแนวคดินี	้ผู้วจิยัส�ม�รถรับรูถ้งึก�รว�งโปรแกรมรบักลยทุธ์	(Program	Fomulation)	
เมื่อหน่วยธุรกิจเลือกกลยุทธ์ได้แล้ว	 ง�นขั้นต่อไปก็คือ	ก�รว�งโครงก�รสนับสนุนกลยุทธ์	ถ้�ธุรกิจ
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เลือกที่จะเป็น	“ผู้นำ�ท�งเทคโนโลยี”	ก็จะต้องว�งแผนว�งโปรแกรมที่จะสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้แก่
ฝ�่ยวจิยั	และพฒัน�	รวบรวมสตปิญัญ�ท�งเทคโนโลยพัีฒน�ผลิตภัณฑ์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับเทคโนโลย	ีฝึก
อบรมพนักง�น	สร้�งโฆษณ�เพื่อสื่อส�รก�รเป็นผู้นำ�ท�งด้�นเทคโนโลยีแก่ตล�ดเป้�หม�ย	สำ�หรับ
เครือเนชั่น	ว�งแผนกลยุทธ์	คือ	แทนที่จะทำ�เฉพ�ะสื่อหนังสือพิมพ์	กลับเลือกที่จะสร้�งตร�สินค้�	
หรือแบรนด์ให้ติดตล�ด	 และปรับตัวส่ือต่�งๆ	 ในเครือทั้งหมดไปอยู่ในโลกของนิวมีเดีย	 ส่วนเครือ 
มติชนเลือกที่จะทำ�ในเรื่องที่ถนัด	ด้วยมีคว�มเห็นว่�	คนมีขอบเขตคว�มส�ม�รถทั้งกำ�ลังก�ย	และ
กำ�ลังสมอง	เพร�ะฉะนั้นจึงจำ�เป็นจะต้องได้รับคว�มร่วมมือร่วมใจจ�กกลุ่มบุคคลม�ช่วยกัน
 แนวคิดการหลอมรวมสื่อ
	 จ�กแนวคิดนี้ภ�ยในง�นวิจัยได้นำ�แนวคิดดังกล่�วนี้ม�ใช้เป็นกรอบหนึ่งในก�รวิเคร�ะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	ซึ่งอ�จสรุปได้
ว่�	 จำ�เป็นต้องอธิบ�ยให้คนในองค์กรเข้�ใจ	 และต้องมีคว�มพร้อมในก�รที่จะเปลี่ยนแปลง	 เพร�ะ
ถ้�บ�งคนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยน	ก็ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้	บ�งครั้งเรื่องปัจจัยท�งเศรษฐกิจ	และ
เทคโนโลยไีม่ไดเ้ปน็ปญัห�ตอ่ก�รเปล่ียนแปลงม�กนกั	เพร�ะเมือ่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ 	เข�้ม�	ฝ�่ยปฏบิตัิ
ก็ต้องทำ�ต�ม	 เนื่องจ�กถ้�ไม่ทำ�ก็อยู่ไม่ได้	 เนื่องจ�กคู่แข่งจะเปลี่ยนไปต�มระยะเวล�	อย่�งในอดีต 
คูแ่ขง่ของส่ือส่ิงพิมพ์	จะเปน็บรอดแคสตท์ีเ่ปน็คูแ่ขง่ขนัหลกั	ตอ่ม�ก็เปน็เคเบลิทวีี	มเีว็บไซต	์เปน็ตน้

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ผู้วิจัยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่�งโดยก�รคัดเลือกกลุ่มตัวอย่�ง	 ซึ่งมีเกณฑ์ในก�รคัดเลือก	 ดังนี้	
กลุ่มที่	1.	บริษัท	มติชน	จำ�กัด(มห�ชน)	องค์กรธุรกิจครอบครัวที่พัฒน�ม�เป็นธุรกิจมห�ชน	โดยมี
ก�รพัฒน�ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลักๆ	คือ	หนังสือพิมพ์ร�ยวัน	หนังสือพิมพ์ร�ย	3	วัน	หนังสือพิมพ์ร�ย
สปัด�ห	์นติยส�ร	และหนงัสอืเฉพ�ะกจิประเภทต�่งๆ	กอ่นจะขย�ยฐ�นไปยงัส่ืออ่ืนๆ	ภ�ยใตเ้ว็บไซต	์
http://mic.matichon.co.th	และกลุม่ที	่2	กลุ่มธุรกิจส่ิงพิมพ์ทีจ่ดทะเบยีนในตล�ดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย	เมื่อปี	2531	ภ�ยใต้ชื่อ	“บริษัท	เนชั่น	พับลิชชิ่ง	กรุ๊ป	จำ�กัด”	ก่อนจะพัฒน�ก�ร	“ข้�ม
สื่อ”	อย่�งชัดเจน	ในปี	2539	โดยมี	2	ส�ยธุรกิจหลัก	ได้แก่	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และ	ธุรกิจสื่อกระจ�ย
ภ�พและเสยีง	กล�ยเปน็กลุม่บรษิทัมห�ชนทีม่กี�รนำ�ส่ือหล�กหล�ยรูปแบบม�เพ่ิมมลูค�่	ภ�ยใตช่ื้อ
ใหม่ว่�	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	
	 ในก�รศึกษ�เรื่องนี้	 ผู้วิจัยต้องก�รวิเคร�ะห์เชิงเปรียบเทียบของจุดเริ่มต้นก�รกำ�หนด
กลยุทธ์ก�รบริห�รของหนังสือพิมพ์	 “ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมส่ือ”	 ระหว่�งกลุ่มมห�ชนที่ยัง
เป็นอุตส�หกรรมครอบครัว	กับกลุ่มบริษัทมห�ชนอ�ชีพ	ว่�	มีคว�มแตกต่�งในก�รบริห�รเพียงใด	
ในลักษณะใด	 เพ่ือนำ�ผลก�รวิจัยไปพัฒน�คว�มรู้	 คว�มชำ�น�ญ	 และเข้�ใจองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์	
ในยุคหลอมรวมสื่อต่อไป
	 ผู้วิจัยใช้วิธีก�รแบบสัมภ�ษณ์แบบเจ�ะลึก	(In-Depth	Interview)	ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนิน
ก�รสัมภ�ษณ์ด้วยตัวเอง	โดยมีเครื่องบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ในก�รบันทึกก�รสนทน�	พร้อมทั้งจด
บันทึกในขณะสัมภ�ษณ์	และโดยสำ�รวจเอกส�รต่�ง	ๆ	(Documentary	Research)	เพื่อนำ�ข้อมูล
ทั้งหมดม�ประมวลสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์	และอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ที่ต้องก�รศึกษ�
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ผลการวิจัย
	 จ�กผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้วิจัยสรุปได้	ดังนี้
	 ส่วนที่	1	พัฒน�ก�ร	และก�รปรบัตวัขององคก์รหนงัสอืพมิพ์	ภ�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวม
สื่อ	
	 ส่วนที่	2	กลยุทธ์ก�รบริห�รง�น	ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ
	 ส่วนที่	 3	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นขององค์กรหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�ร
หลอมรวมสื่อ	
 ผลจากการวิจัยส่วนที่ 1 :	พัฒน�ก�ร	และก�รปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์	 ภ�ยใต้
กระแสก�รหลอมรวมสื่อ
	 พัฒน�ก�ร	 และก�รปรับตัวของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	 ของบริษัท	
มติชน	 จำ�กัด(มห�ชน)	 ยังไม่มีก�รหลอมรวมโครงสร้�ง	 เพียงแต่เน้นก�รหลอมรวมท�งด้�นเนื้อห�
ข่�วส�รให้มีคว�มลึก	 แต่ไม่มีบริก�รไปยังช่องท�งสื่อสังคม	 (Social	Media)	 อ่ืนๆ	 อ�ทิ	 เฟซบุ๊ก	 
ทวิตเตอร์	 เพียงแต่บริก�รผ่�นเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่เป็นเว็บไซต์ออนไลน์อย่�งเดียว	 ภ�ยใต้นโยบ�ย
ก�รทำ�ง�นที่มุ่งขย�ยง�นไปต�มขน�ดของง�นที่ดำ�เนินไปต�มคว�มเป็นจริง	 ทำ�ในส่ิงที่ถนัด	 หรือ	
ถ้�จะกระโดดข้�มไปทำ�ตล�ดด้�นอื่นๆ	ต้องมีแนวโน้มที่ชัดเจนม�กพอที่จะเข้�ไปลงทุน	ส่วนบริษัท	 
เนช่ันมัลติมีเดีย	 กรุ๊ป	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 มีนโยบ�ยองค์กรในก�รผลักดันให้หนังสือพิมพ์มีก�รปรับ
โครงสร้�งก�รปฏิบัติง�นของคนในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง	 ก่อนจะขย�ยก�รบริก�รไปยังช่องท�งส่ือ
อื่นๆ	อ�ทิ	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	ที่เป็นสื่อสังคม	(Social	Media)	ภ�ยใต้นโยบ�ยองค์กรที่มีก�รหลอม
รวมทั้งด้�นโครงสร้�ง	ด้�นบุคล�กร	ด้�นเทคโนโลยี	ด้วยก�รส่งเสริมก�รใช้อุปกรณ์	 เทคโนโลยีสื่อ
ใหม่	เช่น	ไอโฟน	ไอแพด	แก่บุคล�กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นในก�รหลอมรวม	
 ผลจากการวิจัยส่วนที่ 2 :	กลยุทธ์ก�รบริห�รง�น	ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแส
ก�รหลอมรวมสื่อ
	 บริษัท	มติชน	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีกลยุทธ์ก�รบริห�รหลักๆ	คือ	ก�รปรับบุคล�กรในมติชน
กรุ๊ปทั้งหมด	เพื่อลดช่องว่�งของสัดส่วนบุคล�กรในระดับต่�งๆ	ทั้งระดับที่ปรึกษ�	หรือคณะทำ�ง�น
ในกลุม่ผูอ้�วโุสทีม่ทีัง้ประสบก�รณ	์และคว�มสมัพนัธ์พเิศษกับแหลง่ข�่ว	เพือ่มอบหม�ยง�นในสว่น
ทีส่ำ�คญั	ในก�รชว่ยเสริมสร้�งภ�พลักษณข์ององคก์ร	หรอืด�้นซเีอสอ�รข์องบรษัิท	ในขณะเดยีวกนั
ส่วนของกองบรรณ�ธิก�รก็มีก�รเปลี่ยนแปลง	 เกิดก�รโยกย้�ยตำ�แหน่งคว�มรับผิดชอบ	 โดยผสม
ผส�นก�รเพ่ิมชอ่งท�งด�้นส่ือออนไลน	์ซึง่มกี�รใชบ้คุล�กรแยกออกจ�กกองบรรณ�ธิก�ร	แตร่ะบบ
ก�รทำ�ง�นยงัไมม่ขีัน้ตอนม�กนกั	เนน้ก�รหลอมรวมท�งด�้นเนือ้ห�ข�่วส�รใหม้คีว�มลกึ	พรอ้มกับ
ก�รขย�ยไปในส่วนเว็บไซต์ออนไลน์อย่�งเดียว	 จึงข�ดคว�มเร็วที่จะเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ต�มที่
กำ�หนด
	 ขณะที่	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีกลยุทธ์ก�รบริห�รง�นที่เน้นก�ร
พฒัน�ทัง้คว�มลกึ	และคว�มเรว็ของตวัเนือ้ห�	(Content)	ข�่วส�รใหเ้ข�้สูท่กุกลุม่เป�้หม�ยในแตล่ะ
ชอ่งท�งดว้ยส่ือท�งสังคมผ่�นอปุกรณ์เทคโนโลยสีือ่ใหม	่จงึทำ�ใหเ้ข�้ถงึกลุม่เป�้หม�ยไดร้วดเรว็	และ
ถูกต้อง	
 ผลจากการวิจัยส่วนที่ 3 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นขององค์กรหนังสือพิมพ์
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ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	
	 ผลจ�กก�รให้สัมภ�ษณ์	พบข้อสรุปว่�	ก�รบริห�รง�นของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�ร
หลอมรวมสื่อ	ทั้งในกลุ่มมติชนกรุ๊ป	และกลุ่มเนชั่นกรุ๊ป	ม�จ�กปัจจัยภ�ยนอก	คือ	ปัจจัยท�งด้�น
เทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 และปัจจัยท�งเศรษฐกิจ	 ส่วน
ปัจจัยภ�ยในได้แก่	 ปัจจัยนโยบ�ยขององค์กรม�เป็นปัจจัยเสริมที่ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ธุรกิจ	 และ
ทิศท�งก�รบริห�รเป็นไปในรูปแบบที่มีกลุ่มเป้�หม�ยขององค์กรชัดเจนขึ้น	
	 ก�รวิจัยครั้งนี้อยู่บนพื้นฐ�นของแนวคิดก�รบริห�รง�นองค์กร	 แนวคิดในก�รบริห�รง�น
หนงัสอืพมิพ	์แนวคดิก�รว�งแผนกลยทุธข์องธรุกจิ	แนวคดิก�รหลอมรวมสือ่	ดว้ยเหตผุลทีผู่ป้ระกอบ
ก�รองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ	พย�ย�มผลักดันให้หนังสือพิมพ์เดินไปข้�งหน้�	แต่ปัญห�ที่เกิดขึ้น	คือ	
ทั้งกลุ่มลูกค้�เดิม	 และกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมก�รบริโภคสื่อ	 ผ่�นท�งเลือกต่�งๆ	
ทั้งมือถือ	อินเทอร์เน็ต	วิทยุ	โทรทัศน์	เคเบิลทีวี	ในขณะเดียวกันองค์กรหนังสือพิมพ์ก็เกิดก�รขย�ย
ตัวของกระบวนก�รควบรวม	 และซื้อกิจก�รท�งด้�นก�รสื่อส�ร	 ส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันสูง	 มีก�ร
ผูกข�ดควบคุมส่ือโดยบรรษัทข้�มช�ติในประเทศพัฒน�แล้ว	 ก่อปัญห�เสรีภ�พ	 และคุณภ�พของ
ข่�วส�ร	 ดังนั้นจึงเป็นส�เหตุให้ผู้วิจัยต้องก�รทร�บถึงคว�มเคลื่อนไหวของหนังสือพิมพ์	 ที่จะต้อง
ปรบัตวั	เพือ่พฒัน�รปูแบบ	และก�รนำ�เสนอไปในทศิท�งทีส่�ม�รถดำ�รงอยูภ่�ยใตก้ระแสก�รหลอม
รวมสือ่	และส�ม�รถปฏบิตัหิน�้ทีใ่นก�รชว่ยปฏริปูสงัคม	รกัษ�คว�มเช่ือมัน่	ศรทัธ�จ�กส�ธ�รณชน
ได้เช่นเดิม
	 ซึ่งคว�มต้องก�รข่�วส�รที่เพิ่มขึ้น	 และมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	 จึงเป็นเหตุผลที่ต้อง
ใช้แนวคิดก�รว�งกลยุทธ์ของธุรกิจ	 เพื่อก�รว�งแผนกลยุทธ์ในก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	ด้วยก�รนำ�กระบวนก�รว�งแผนต่�งๆ	ม�ใช้	ทั้ง	ภ�รกิจ
ของธุรกิจ	ก�รวิเคร�ะห์ภ�วะแวดล้อมภ�ยนอก	อ�ทิ	โอก�ส	และภัย	ก�รวิเคร�ะห์ภ�วะแวดล้อม
ภ�ยใน	ทั้งจุดแข็ง	และจุดอ่อน	ก�รว�งเป้�หม�ย	ก�รว�งกลยุทธ์	ปฏิบัติก�ร	ก�รต่อต้�น	และก�ร
ควบคุมกลยุทธ์ท�งธุรกิจที่ว�งไว้ส�ม�รถตอบสนองผู้บริโภคอย่�งสูงสุด	
	 โดยเฉพ�ะแนวคดิก�รหลอมรวมส่ือ	ไดน้ำ�ม�ใชเ้พือ่ศกึษ�กระบวนก�รก�รนำ�เทคโนโลยใีน
รูปแบบต่�งๆ	ม�ผสมผส�นเข้�ด้วยกัน	และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นร่วมกันได้	ก่อนเกิดก�รหลอมรวม
ก�รบริก�รเข้�ด้วยกัน	 ซึ่งในง�นวิจัยชิ้นนี้มุ่งวิเคร�ะห์ก�รหลอมรวมของช่องท�งก�รสื่อส�รข้อมูล	
(Convergence	of	transmission	channels)	ทั้งก�รหลอมรวมเทคโนโลยีเดียวได้หล�ยง�น	ก�ร
หลอมรวมแผนกง�น	ก�รหลอมรวมกลุม่ผลติ	ทีส่�ม�รถนำ�ม�พฒัน�ก�รบรหิ�รง�นของหนงัสอืพมิพ์
ให้มีประสิทธิภ�พขึ้น	ซึ่งมุ่งเน้นก�รหลอมรวมของเนื้อห�	(Convergence	of	content)	ก�รหลอม
รวมของบริก�ร	(Convergence	of	services)	และก�รหลอมรวมของโครงข่�ย(Convergence	of	
infrastructure/transmission	channels)	เท่�นั้น

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	จ�กวัตถุประสงค์ที่ต้องก�รศึกษ�	พัฒน�ก�ร	และก�รปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์	
ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	 ในกลุ่มมติชนกรุ๊ป	 ภ�ยหลังจ�กมีก�รปรับ
โครงสร�้งคร้ังใหญท่ีส่ดุในรอบ	30	ปเีมือ่เดอืนพฤศจกิ�ยน	พ.ศ.2553	พรอ้มกบัก�รโยกย�้ยตำ�แหนง่
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ที่สำ�คัญท�งด้�นก�รบริห�รสื่อสิ่งพิมพ์	 สลับหน้�ที่กันภ�ยในเครือ	 เป็นก�รหลอมรวมท�งด้�น
เนื้อห�บ�งส่วน	 แต่ไม่หลอมรวมโครงสร้�ง	 เพร�ะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ที่ไม่มีก�รเตรียมตัวล่วง
หน้�	ก็อ�จจะทำ�ให้ก�รบริห�รดังกล่�วไม่ได้รับผลสำ�เร็จเท่�ที่ควร	ขณะที่กลุ่มเนชั่นกรุ๊ป	เป็นไปใน
ลกัษณะทีมุ่ง่เนน้ก�รหลอมรวมของเนือ้ห�	(Convergence	of	content)	ก�รหลอมรวมของบรกิ�ร	
(Convergence	of	services)	รวมถึงก�รหลอมรวมของโครงข่�ย(Convergence	of	infrastruc-
ture/transmission	channels)	โดยมแีนวคดิหลกัจ�กผูบ้รหิ�รเปน็แกนนำ�	ผลกัดนัใหเ้กดิแผนก�ร
ทำ�ง�นแบบหลอมรวมอย�่งตอ่เนือ่งม�เป็นเวล�	4-5	ป	ีจนเกิดก�รยอมรบั	ส�ม�รถปรบัเปลีย่น	และ
พัฒน�ก�รหนังสือพิมพ์ให้เติบโตไปในช่องท�งของสื่อใหม่ๆ	ได้อย่�งสมบูรณ์แบบ
	 2.	จ�กวตัถุประสงคท์ีต่อ้งก�รศกึษ�กลยทุธก์�รบรหิ�รง�น	ขององคก์รหนงัสอืพมิพภ์�ยใต้
กระแสก�รหลอมรวมสือ่	ผลก�รศกึษ�พบว�่	มตชินกรุป๊ยงัยดึหลกัเตบิโตอย�่งมัน่คง	นำ�ส�ยสมัพนัธ์
ที่มีกับแหล่งข่�วต่�งๆ	ขย�ยไปยังง�นอื่นๆ	ที่อยู่ภ�ยในสเกล	(Scale)	ของบริษัท	ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น	ไม่
ว�่จะเปน็ง�นด�้นใดในบรษิทั	รวมไปถงึก�รเข�้ไปอยูใ่นสนิค�้ใหมใ่นนวิมเีดยี	กย็งัคดิอย�่งไมซ่บัซอ้น
ม�กนัก	ส่วนท�งด้�นเนชั่นกรุ๊ป	ทั้งผู้บริห�รระดับสูง	ระดับกล�ง	และผู้นำ�ทุกระดับ	จะเป็นผู้นำ�ก�ร
ปฏิบัติ	ในก�รนำ�สื่อดั้งเดิม	ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์	ไปยังสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	ข้�มสื่อไปยังโซเชียลมีเดีย	ซึ่ง
ทำ�ให้นักข่�วต้องดำ�เนินก�รต�ม	และส�ม�รถต่อยอดสินค้�ภ�ยใต้	 เนชั่นกรุ๊ป	จ�กแบรนด์เดิม	ไป
ยังสินค้�ใหม่ๆ	ทั้งในแอพพลิเคชั่น	ไอแพด	และนิวมีเดียต่�งๆ	
	 3.	 จ�กวัตถุประสงค์ท่ีต้องก�รศึกษ�ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นขององค์กร
หนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	 ปัจจัยด้�นองค์กรในมติชนกรุ๊ป
นั้นแม้มีก�รปรับเปลี่ยนภ�ยในองค์กรทั้งด้�นโครงสร้�งองค์กร	บุคล�กร	ก�รทำ�ง�น	แต่ก็ต้องอ�ศัย
ระยะเวล�ในก�รเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่มีก�รใช้อินเทอร์เน็ตอย่�งแพร่หล�ย	และเข้�
ถึงทุกช่องท�งที่มีคว�มเป็นไปได้	 ขณะที่ปัจจัยด้�นองค์กรในเนชั่นกรุ๊ปนั้น	 ผู้บริห�รมีทิศท�งไปใน
ท�งเดียวกัน	 จึงทำ�ให้ก�รบริห�รของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมส่ือส�ม�รถผลักดัน
องค์กรให้ขึ้นม�อยู่ในระดับแถวหน้�ของสื่อใหม่ในเวล�นี้	 ส่วนปัจจัยด้�นเศรษฐกิจของเนชั่นกรุ๊ป	
ทั้งเรื่องฮ�ร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 ไม่ใช่เรื่องจำ�เป็น	 มีเงินก็ซื้อได้	 ใช้เวล�ไม่ม�กก็ซื้อได้	 ส่วนปัจจัยด้�น
เทคโนโลยีนั้นได้เตรียมพร้อมกับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่�งดี	
 ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้
	 	 1.1	 สำ�หรับกลุ่มมติชนกรุ๊ป	 แม้จะปรับโครงสร้�ง	 ปรับหน้�ที่ก�รทำ�ง�น	 โดย
เน้นไปที่บุคล�กรเป็นหลัก	 เพ่ือคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รง�นม�กขึ้น	 แต่ในคว�มอยู่รอดของ
หนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	 กลับไม่ได้มุ่งไปที่ก�รขย�ยช่องท�งก�รสื่อส�รไปที่ 
โซเชยีลมเีดยีอย�่งเดยีวเท�่นัน้	ยงัมกี�รขย�ยง�นไปทีต่ล�ดเฉพ�ะกิจและแบบทัว่ไปด�้นสือ่สิง่พมิพ์
ทัว่ประเทศไทยทีย่งัคงใชเ้อเยน่ตเ์ปน็ตวัแทนจำ�หน�่ย	รวมถงึก�รจดักจิกรรมต�่งๆ	ขึน้ม�	เพือ่รองรบั
รูปแบบก�รทำ�ง�นที่เปล่ียนแปลงไป	 ผลักดันให้บริษัทมีร�ยได้เพิ่มขึ้นทุกช่องท�ง	 ดังนั้นจึงยังข�ด 
คว�มคล่องตัวในก�รบริห�รง�น	 และคว�มชัดเจนในก�รสร้�งแนวท�งพัฒน�ก�รหนังสือพิมพ์ให้
เติบโตไปในช่องท�งของสื่อใหม่ๆ	ได้อย่�งสมบูรณ์	
	 	 1.2	กลุ่มเนชั่นกรุ๊ปแม้จะขย�ยโครงสร้�ง	ปรับหน้�ที่ก�รทำ�ง�น	มุ่งไปที่โซเชียล 
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มีเดีย	ซึ่งส�ม�รถนำ�เนื้อห�สู่กลุ่มเป้�หม�ยได้ตรงจุด	แต่เนื่องจ�กในเวล�นี้สม�ชิกของโซเชียลมีเดีย
ในแต่ละกลุ่มยังมีฐ�นไม่ม�ก	จึงทำ�ให้ร�ยรับที่ได้ไม่พอกับร�ยจ่�ยที่ต้องเสียไปกับก�รลงทุน	ซึ่งท�ง
องค์กรจะต้องสร้�งคว�มชัดเจนในเรื่องร�ยได้เพิ่มม�กขึ้น	เพร�ะฉะนั้นในเวล�นี้สื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อ
หลัก	จึงยังเป็นตัวผลิตเนื้อห�	 (Content)	และมีบทบ�ทในก�รสร้�งร�ยรับให้แก่บริษัทในเครือต่อ
ไป	รอเวล�ที่ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยไปที่โซเชียลมีเดียจะทำ�ให้บริษัทมีร�ยได้เพิ่มขึ้น
	 2.	ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป
	 	 2.1	 ก�รทำ�วิจัยคร้ังนี้	 เป็นก�รศึกษ�ในแง่ของก�รบริห�รง�นของหนังสือพิมพ์
ภ�ยใตก้ระแสก�รหลอมรวมส่ือ	ซึง่มุง่เนน้ศกึษ�ก�รพฒัน�	และก�รปรบัตวัขององคก์รหนงัสอืพมิพ์
เป็นหลัก	แต่ไม่ได้ศึกษ�ถึงภ�พลักษณ์องค์กร	หรือแบรนด์	ว่�	มีส่วนสนับสนุนก�รบริห�รง�นของ
หนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ	หรือไม่	ซึ่งก�รวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีก�รศึกษ�ในส่วน
ของก�รสร้�งภ�พลักษณ์องค์กรด้วย	 เพื่อทร�บถึงลักษณะก�รใช้เครือข่�ยสังคมออนไลน์	 เป็นช่อง
ท�งก�รสือ่ส�ร	และไดเ้หน็แนวท�งของพฒัน�ก�รในก�รสร�้งตร�องคก์รบนเครอืข�่ยสงัคมออนไลน์
ทีจ่ะทำ�ใหบ้รษิทัมรี�ยไดเ้พิม่ขึน้	รวมถงึส�ม�รถพฒัน�อตุส�หกรรมบนเวบ็ไซต	์หรอืพฒัน�ด�้นธรุกจิ
ก�รค้�ต่�งๆ	ด้วย
	 	 2.2	 ศึกษ�องค์กรหนังสือพิมพ์ที่ส�ม�รถหลอมรวมเนื้อห�	 (Convergence	 of	
content)	หลอมรวมบรกิ�ร	(Convergence	of	services)	และหลอมรวมโครงข�่ย	(Convergence	
of	infrastructure/transmission	channels)	เพื่อสร้�งแนวท�งพัฒน�ก�รหนังสือพิมพ์ให้เติบโต
ไปในช่องท�งของสื่อใหม่ๆ	ได้อย่�งสมบูรณ์	
	 	 2.3	สือ่ออนไลนแ์มจ้ะเปน็ทีน่ยิม	และมสีม�ชิกในสงัคมออนไลนเ์ปน็จำ�นวนม�ก	
แต่อย่�งไรก็ต�มก�รเข้�ถึงสื่อออนไลน์นั้น	 ยังมีข้อจำ�กัด	 เพร�ะเป็นสื่อที่ต้องมีต้นทุนในก�รสื่อส�ร
ที่จะต้องใช้	 เพื่อเป็นค่�อุปกรณ์	 และค่�ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย	 เช่นผู้ที่ต้องก�รสื่อส�รบนเครือข่�ย
สังคมออนไลน์นั้น	จะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ต้องมีก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณผ่�นท�งส�ยโทรศัพท์	
ซึ่งต้องมีค่�ใช้จ่�ยเป็นร�ยเดือน	หรือห�กที่อยู่อ�ศัยนั้นไม่ได้อยู่ในรัศมีของเครือข่�ยก�รบริก�รก็ไม่
ส�ม�รถเชื่อมต่อสัญญ�ณได้	จึงมีปัจจัยต่�งๆ	ที่จะม�เป็นตัวกำ�หนดสิทธิในก�รสื่อส�รบนเครือข่�ย
สงัคมออนไลน์	ดงันัน้ก�รสือ่ส�รบนเครอืข่�ยสงัคมออนไลนจ์งึคอ่นข้�งจำ�กดัอยูใ่นวงก�รของชนช้ัน
กล�ง	หรือชนชั้นนำ�ของสังคมเท่�นั้น
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บทความวิชาการ



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255645

ทฤษฎีอันหลากหลายในสื่อใหม่ศึกษา
 

ส่วนที่ 1: เกริ่นนำา 
	 ข้อเขยีนชิน้นีเ้ป็นง�นสรปุย่อม�จ�กบทคว�มขน�ดย�วในชือ่เดยีวกนัทีต่พีมิพ์อยูใ่นหนงัสอื	
คู่มือสื่อใหม่ศึกษา	(2555)	ดังนั้น	ห�กผู้อ่�นมีคว�มสนใจในร�ยละเอียด	ก็ส�ม�รถติดต�มอ่�นจ�ก
ต้นฉบบัเตม็ได้	ในบทคว�มดงักล่�วนัน้	ผูเ้ขยีนมไิด้มเีป้�หม�ยทีจ่ะนำ�เสนอคว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบั
สื่อประเภทหนึ่งที่เรียกว่�	“สื่อใหม่”	(New	media)	ซึ่งผู้อ่�นส�ม�รถห�อ่�นจ�กที่อื่นๆ	ได้อยู่แล้ว	
ห�กทว่�	ผู้เขียนตั้งใจที่จะประมวล	“แนวท�งก�รศึกษ�/แนวพินิจ”	(Approach)	ของก�รศึกษ�สื่อ
ใหม่ที่ผ่�นม�ในแวดวงวิช�ก�รไทยที่มีอย่�งหล�กหล�ยแง่มุม	โดยมุ่งเน้นในส่วนของทฤษฎีที่นำามา
ใช้	โดยเฉพ�ะก�รปะทะประส�นกันระหว่�ง	“สื่อใหม่”	เช่น	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ”	กับ	
“ทฤษฎด้ี�นสือ่ส�รมวลชน”	ทัง้นี	้เนือ่งจ�กทฤษฎีด้�นส่ือส�รมวลชนนัน้เป็นทฤษฎีทีเ่กดิขึน้ม�ก่อน
หน้�สื่อใหม่	ส่วนท�งด้�นสื่อใหม่นั้น	แม้ว่�ในด้�นหนึ่ง	สื่อใหม่จะมีคุณลักษณะบ�งประก�รร่วมกับ
สื่อมวลชนประเภทเดิมๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	ฯลฯ	เช่น	ยังคงทำ�หน้�ที่ถ่�ยทอดข่�วส�ร
ข้อมูล	หรือเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้คน	แต่ในอีกด้�นหนึ่ง	บรรด�สื่อใหม่เหล่�นี้ก็มีลักษณะ
บ�งประก�รที่	“แตกต่าง”	ไปจนถึงระดับ	“ตรงกันข้าม”	กับบรรด�สื่อมวลชนรุ่นพี่	 เช่น	เป็นสื่อ
ที่ใช้ตอบโต้กันได้	(interactive)	มิใช่ก�รสื่อส�รแบบท�งเดียว	(one-way	communication)	ก�ร
แยกข�ดระหว่�งผู้ส่งส�ร-ผู้รับส�รอย่�งเด็ดข�ด	เช่น	วิทยุหรือโทรทัศน์จะจ�งห�ยไป	เป็นต้น	
	 D.	 Holmes	 (2005)	 ได้แยกแยะยุคสมัยของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น	 2	 ยุคสมัย	 โดย
อ�ศัยแนวคิดของ	Mark	Poster	จ�กหนังสือชื่อ	The Second Media Age ม�ใช้ตั้งชื่อยุคสมัย
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง	2	ยุค	โดยเรียกยุคแรกของบรรด�สื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่�	The	First	Media	
Age	และยคุสมยัทีส่องซึง่เร่ิมมแีนวคดิต่�งๆ	ในช่วงกล�งๆ	ทศวรรษ	1990	ว่�	The	Second	Media	
Age	พร้อมกับได้จำ�แนกคุณลักษณะของแต่ละยุคเอ�ไว้ดังนี้	
 

ก�ญจน�	แก้วเทพ*	

... สิ่งที่เรียกว่า “สื่อใหม่” (New media) นั้น ก็คงมีคุณลักษณะเหมือนกับ “สื่อที่เคยใหม่” 
เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์ ที่มักจะยืนอยู่บนหลังไหล่ของ “สื่อเก่าที่มีอยู่” ... 

Hilliard	&	Keith	
The	Broadcasting	Century	and	Beyond	

(2001)	

*  อาจารย์ประจำาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 1: คุณลักษณะของ First/Second Media Age

	 D.	Holmes	ยังตั้งข้อสังเกตต่อไปว่�	เมื่อคุณลักษณะของยุคสมัยทั้งสองแตกต่�งกัน	ก็น่�
สงสัยว่�ทฤษฎีที่นำ�ม�ใช้ศึกษ�สื่อใหม่นั้นจะมีก�รปรับเปลี่ยนโยกย้�ยจ�กทฤษฎีที่เคยใช้ศึกษ�สื่อ
ในยุคแรกหรือไม่	อย่�งไร	
	 ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงสนใจว่�	 พลังในก�รอธิบ�ย	 (Power	 of	 explanation)	 ของทฤษฎี
สือ่มวลชนแบบเดมินัน้จะขย�ยม�ครอบคลมุถงึบรรด�สือ่ใหม่ได้ม�กน้อยเพยีงใด	หรอืมคีว�มจำ�เป็น
เพยีงใดทีจ่ะต้อง	“ดดัแปลง”	(modify)	ทฤษฎเีดมิทีม่อียู่	(เช่น	บทบ�ทหน้�ที	่Mobilization	นัน้จะ
ทวีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นสำ�หรับสื่อใหม่	จนกระทั่งมีคำ�ศัพท์เฉพ�ะที่เรียกว่�	Cyberactivism)	ทฤษฎี
เดมิทฤษฎใีดจะถูกขับเน้น	(highlight)	ให้มีคว�มสำ�คญัโดดเด่นม�กยิง่ขึน้อนัเนือ่งม�จ�กธรรมช�ตทิี่
เปลี่ยนไปของตัวสื่อ	(เช่น	ทฤษฎี	Uses	and	Gratifications)	รวมทั้งมีคว�มจำ�เป็นม�กน้อยเพียงใด
ที่จะต้องสร้�งทฤษฎีใหม่บ�งทฤษฎีขึ้นม�เพื่อรองรับง�นวิจัยสื่อใหม่	(เช่น	ทฤษฎี	3	คลื่นอ�รยธรรม
ของ	A.	Toffler)	
	 อนัน่�จะเนือ่งม�จ�กคณุลกัษณะสำ�คญับ�งประก�รของสือ่ใหม่	เช่น	ลกัษณะทีห่ล�กหล�ย	
คว�มลืน่ไหล	ฯลฯ	ดงันัน้	ปัญห�ด่�นแรกทีผู่ส้นใจศกึษ�จะต้องฝ่�ข้�มไป	ก็จะเร่ิมต้นตัง้แต่ก�รนยิ�ม
คว�มหม�ยของคำ�ว่�	 “ส่ือใหม่”	 และก�รกำ�หนดคุณลักษณะที่สำ�คัญๆ	 ของสื่อรุ่นล่�สุดที่เรียกว่�	
“สื่อใหม่”	นี้	ซึ่งในที่นี้	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่�งบ�งคำ�นิย�มม�กล่�วถึงดังนี้
	 เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆ	 ที่สื่อใหม่เข้�ม�ในสังคมไทย	 ก�ญจน�	 แก้วเทพ	 (2539)	 ระบุว่�	
“เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	 (CT)”	 เป็นคำ�ที่เกิดจ�กก�รนำ�คำ�ว่�	“เทคโนโลยี”	ม�รวมกับคำ�ว่�	“ก�ร
สือ่ส�ร”	เป็น	“เทคโนโลยกี�รสือ่ส�ร”	อนัหม�ยถงึศลิปศ�สตร์	วิธีก�ร	กระบวนก�ร	เคร่ืองมอือุปกรณ์
ทีม่คีว�มเปลีย่นแปลงก้�วหน้�และส่งเสรมิเพิม่พนูสมรรถนะ	คณุภ�พ	ประสทิธผิล	และประสทิธภิ�พ
ก�รสื่อส�รของมนุษย์	ซึ่งรวมถึงก�รแสวงห�ข่�วส�ร	ก�รเก็บส�ร	ก�รส่งส�ร	ก�รรับส�ร	และก�ร
ป้อนกลับ	ส่วน	“สื่อสมัยใหม่”	(New	Media)	นั้น	(ในปีพ.ศ.2539)	หม�ยถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิตอลซึ่งส�ม�รถกระจ�ยข่�วส�รไปได้รวดเร็วและกว้�งไกล	 ตัวอย่�งเช่น	 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์	เครือข่�ยก�รสื่อส�รโทรคมน�คมต่�งๆ	ที่ได้รวมเอ�เสียง	ข้อคว�ม	และภ�พไว้ในสื่อ
เดียวกัน	(ก�ญจน�,	2539)	

First Media Age (ยุคกระจายเสียง) Second Media Age (ยุคปฏิสัมพันธ์)

1.	 รวมศูนย์	 (centered)	 คนกลุ่มน้อยพูดกับคน 
ส่วนใหญ่

1.		 กระจ�ยศูนย์	คนส่วนใหญ่พูดกับคนส่วนใหญ่

2.		 สื่อส�รแบบท�งเดียว 2.		 สื่อส�รแบบสองท�ง

3.	 มีแนวโน้มอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของรัฐ 3.	 หลีกเลี่ยงจ�กก�รควบคุมของรัฐ

4.	 ผู้ใช้สื่อ/ผู้รับส�รแตกแยกกระจัดกระจ�ยเป็น
มวลชนที่คล้�ยๆ	กัน

4.	 ผู้ใช้สื่อ/ใช้ส�รยังคงรักษ�ปัจเจกภ�พ/อัตลักษณ์ของ
ตนเอ�ไว้ได้

5.	 มีอิทธิพลต่อระดับจิตสำ�นึก 5.	 มีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลในแง่ประสบก�รณ์แห่ง
เวล�และพื้นที่	(time	&	space)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255647

	 สำ�หรับตัวอย่�งของคำ�นิย�ม	“เทคโนโลยีส�รสนเทศ”	(	IT)	นั้น	ก็เช่น	คำ�นิย�มที่หม�ยถึง
ก�รประส�นคอมพิวเตอร์	อิเล็กทรอนิกส์	โทรคมน�คมและมนุษย์ให้เข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งเป็น
ระบบหนึ่งที่มีคว�มสมบูรณ์	เป็นต้น	
	 อนึ่ง	ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่�	คำ�ที่ใช้เรียก	“สื่อใหม่”	นั้น	มักจะมิใช่สื่อที่ถือกำ�เนิดขึ้นม�อย่�ง
ใหม่เอี่ยมถอดด้�ม	 แต่มักจะเกิดม�จ�กก�รปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบ�งประก�รของ	
“สื่อเดิม”	ที่มีอยู่แล้ว	เช่น	โทรศัพท์	เมื่อครั้งที่อยู่ในระบบใช้ส�ยและเป็นระบบ	Analog	เร�มักจะ
ไม่เรียกโทรศัพท์ดังกล่�วว่�	“สื่อใหม่”	แต่ทว่�เมื่อโทรศัพท์แปรสภ�พม�เป็น	“โทรศัพท์เคลื่อนที่/
มือถือ”	ที่ไร้ส�ย	เป็นระบบ	digital	และส�ม�รถไปเชื่อมต่อกับสื่อประเภทอื่นๆ	(เช่น	คอมพิวเตอร์)	
เร�จึงเรียกโทรศัพท์ประเภทหลังนี้ว่�	“สื่อใหม่”	
	 สำ�หรับขอบเขตประเภทของ	“สื่อใหม่”	นั้น	สุกัญญ�	สุดบรรทัด	(2539,	อ้�งในดวงกมล,	
2547)	ได้แบ่งไว้เป็น	3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	(1)เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	(Computer	Technology)	
อันหม�ยถึงเทคโนโลยีทุกประเภทที่เกี่ยวกับก�รใช้คอมพิวเตอร์	(2)	 เทคโนโลยที�งด้�นก�รสือ่ส�ร
คมน�คม	(Telecommunication	Technology)	ได้แก่เครื่องมือเพื่อก�รสื่อส�รโทรคมน�คมต่�งๆ	
ได้แก่	โทรศัพท์เคลื่อนที่	วิทยุติดต�มตัว	(pager)	เครื่องโทรส�ร	เป็นต้น	(3)	เทคโนโลยีระบบสื่อส�ร	
(Communication	System	Technology)	หม�ยถงึระบบก�รสือ่ส�ร	และ/หรอืเครอืข่�ยทีเ่ป็นส่วน
เชือ่มในก�รแลกเปลีย่นข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ในรปูแบบข้อมลูดจิติอล	เช่น	เครอืข่�ยโทรศพัท์ดจิติอล	
ระบบสื่อส�รเครือข่�ยเคเบิลใยแก้ว	(Fiber	Optic	system)	ระบบด�วเทียม	เป็นต้น	
	 เนื่องจ�กในข้อเขียนชิ้นอื่นๆ	มีก�รกล่�วถึงคำ�นิย�มและคุณลักษณะสำ�คัญๆ	ของสื่อใหม่
ม�บ้�งพอสมควร	 ซึ่งน่�จะช่วยทำ�ให้ผู้อ่�นได้รู้จักและคุ้นเคยกับ	 “ส่ิงที่เรียกว่�ส่ือใหม่”	 ในระดับ
หนึ่ง	 เช่น	ก�รระบุคุณสมบัติต่�งๆ	ของสื่อใหม่เอ�ไว้	 เช่น	ก�รมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่�ย	 (interactivity)	
เนื่องจ�กเป็นรูปแบบของก�รสื่อส�รแบบสองท�ง	(two-way	communication)	มีคว�มส�ม�รถ
เคลื่อนที่ได้สูง	(Mobility)	ทำ�ให้สะดวกต่อก�รพกพ�ไปในที่ต่�งๆ	(compactable)	
	 มีคว�มเป็นดิจิตอล	(Digitalization)	ฯลฯ	ในที่นี้	จึงจะละเว้นไม่กล่�วซำ้�อีก	เพียงแต่จะตั้ง
ข้อสงัเกตว่�	คณุลกัษณะทีก่ล่�วม�นี	้มทีัง้คณุสมบตัใินเชิงเทคนคิ	(technical	aspect)	คณุสมบตัใิน
เชงิสงัคม	(social	aspect)	และคณุสมบตัใินเชิงอ่ืนๆ	ดงันัน้	ในทีน่ี	้ผูเ้ขยีนจะขอประมวลคณุลกัษณะ
ของสื่อใหม่ต�มข้อเสนอของ	R.K.	Logan	(2010)	ที่ได้ส�นต่อแนวคิดเรื่องสื่อใหม่ม�จ�กทัศนะของ	
M.	McLuhan	ซึ่งครอบคลุมมิติต่�งๆ	ของสื่อใหม่อย่�งกว้�งขว�ง	Logan	ได้นำ�เสนอคุณลักษณะ
ของสื่อใหม่เอ�ไว้	16	ประก�รดังนี้	(ซึ่งค่อนข้�งเน้นคุณลักษณะด้�นบวกของสื่อใหม่)	
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ภาพที่ 2: คุณลักษณะ 16 ประการของสื่อใหม่

	 จ�กคุณลักษณะทั้ง	 16	 ประก�รนั้น	 มีคุณลักษณะบ�งประก�รที่น่�สนใจ	 เช่น	 สื่อใหม่
ส�ม�รถก่อให้เกิดก�รเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง	 เนื่องจ�กสื่อใหม่สร้�งรูปแบบก�รสื่อส�รที่ผู้รับส�รต้องมี
ลักษณะactive	 ต้องแสวงห�ข้อมูลม�กกว่�ตั้งรับเฉยๆ	อย่�งไรก็ต�ม	 Logan	 มีคว�มเห็นว่�	 ก�ร
เรียนรู้ผ่�นสื่อใหม่เช่นก�รท่องโลกไซเบอร์นั้นคงจะไม่ส�ม�รถเข้�ม�	“แทนที่”	(substitution)	ก�ร
เรยีนรปูแบบเดมิๆ	เช่น	ก�รอ่�นหนงัสอื	ก�รเรยีนรูก้บัครผููส้อนในห้องเรยีนได้	แต่ทว่�ก�รเรยีนรูผ่้�น
สื่อใหม่จะ	“เปิดเส้นท�งใหม่”	เพิ่มอีกเส้นท�งหนึ่งที่จะสร้�ง	“บรรย�ก�ศ/สิ่งแวดล้อม”	ให้เกิดก�ร
เรียนรู้ที่ม�จ�กตัวผู้เรียนอย่�งแท้จริงอันเนื่องม�จ�กคุณลักษณะที่เอื้ออำ�นวยที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น	
 หรือคุณลักษณะของส่ือใหม่ที่มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอื้อต่อการบูรณาการ 
(Alignment	and	Integration)	แต่เดิมสื่อมวลชนจะมีลักษณะก�รให้ข่�วส�รที่ม�เป็นท่อนๆ	เป็น
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ปะติดปะต่อกัน	 ดังนั้นจึงย�กต่อก�รเรียนรู้ห�กไม่ถูกนำ�ม�ประกอบเข้�ด้วยกัน
ให้เห็นเป็นภ�พรวม	 รวมทั้งสื่อแต่ละประเภทก็มีกระบวนก�รทำ�ง�นที่ค่อนข้�งแยกจ�กกัน	 แม้แต่
ร�ยก�รแต่ละร�ยก�ร	คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ก็มักจะแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน	ส่วนสื่อใหม่นั้นมี
คุณสมบัติที่ตรงกันข้�มกับที่ได้กล่�วม�	 เนื่องจ�กเนื้อห�ต่�งๆ	 ของสื่อใหม่ส�ม�รถเชื่อมโยงบูรณ�



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255649

ก�รเข้�ด้วยกันได้โดยง่�ย	 เช่น	ก�รใช้	hypertext	หรือ	search	engine	และคุณลักษณะของสื่อ
ใหม่ยังพร้อมทีจ่ะบรูณ�ก�รเข้�กบัเนือ้ห�คว�มรูแ้บบเดมิๆ	ตวัอย่�งเช่น	ผูท้ีม่คีว�มรูเ้ดมิเกีย่วกบัก�ร
ทำ�อ�ห�รหรือก�รแต่งหน้�	ห�กได้ม�เรียนรู้ทักษะเรื่องก�รสร้�งหน้�เว็บไซต์หรือก�รเขียน	blog	ก็
ส�ม�รถจะผสมผส�นคว�มรู้เดมิเข้�กบัทกัษะใหม่ของก�รใช้สือ่ใหม่	และใช้พืน้ทีใ่หม่ของสือ่ใหม่เพือ่
ประโยชน์ด้�นก�รเรียนรู้ได้	
	 ส่วนคณุลกัษณะทีม่กี�รกล่�วถงึกนัอย่�งม�กกค็อื	สือ่ใหม่มลีกัษณะทีห่ลอมรวมกนั	(Con-
vergence)	ซึ่ง	Logan	ได้ขย�ยคว�มหม�ยของก�รหลอมรวมของสื่อใหม่เอ�ไว้ใน	2	ลักษณะ	คือ	
ก�รหลอมรวมในแง่ของสื่อ	และก�รหลอมรวมในแง่ธุรกิจ	หรือการมีลักษณะปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
(Interoperability)	ในทุกมิติทั้งเชิงเทคนิค	เชิงธุรกิจ	เชิงสังคม	เชิงก�รเมือง	ฯลฯ	คว�มส�ม�รถดัง
กล่�วเกดิม�จ�กลักษณะทีเ่ป็นดจิิตอลของสือ่ใหม่	และก่อให้เกดิผลสบืเนือ่งม�อกีหล�ยประก�ร	เช่น	
การสร้างชมุชน/การรวมตวัแบบใหม่ การกระจายเสยีงและภาพในวงแคบ	(narrowcasting)	เช่น	
เคเบลิทวี	ีซึง่แม้จะมขีอบเขตก�รแพร่กระจ�ยแคบลง	ห�กทว่�ในแง่คว�มหล�กหล�ยนัน้กลบัทวคีณู
ขึ้นอย่�งม�กม�ย	การสร้างเนื้อหาโดยผู้รับสาร	 (user-generated	content)	หรือปรากฏการณ์ 
The Long Tail ที่หม�ยคว�มว่�	 ถึงแม้ผลง�นสื่อใหม่ที่ผลิตออกม�นั้นจะไม่ใช่	 “ผลง�นที่ข�ยดี
เป็นจำ�นวนม�กในช่วงระยะสั้น”	ที่เร�รู้จักกันในน�มของ	 “best	 seller”	 แต่ทว่�	 ผลง�นของสื่อ
ใหม่นั้นก็ส�ม�รถจะ	 “ข�ยได้ช้�ๆ	 และข�ยได้ย�วน�น”	 ดังนั้น	 ยอดรวมสุดท้�ยก็อ�จจะสูสีหรือ
ม�กกว่�ผลง�น	 best	 seller	 รวมทั้งการหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหม่ระหว่างผู้ส่งสาร/
ผู้รับสาร	 ซึ่งในคร้ังนี้จะแตกต่�งจ�กอดีตตรงที่ก�รประส�นระหว่�งผู้ผลิตและผู้บริโภคส�รสนเทศ
จะไม่จำ�กัดอยู่ตรงขั้นตอนการผลิต	 (production)	 เท่�นั้น	ห�กแต่จะหลอมรวมไปถึงขั้นตอนของ
การแพร่กระจาย-การตลาด	และขั้นตอนการบริโภคด้วย	เป็นต้น
	 แม้ว่�คุณลักษณะส่วนใหญ่ที่ได้กล่�วม�นั้นจะเคยมีอยู่แล้วในสื่อแบบเดิมๆ	 แต่ทว่�
ความแตกต่างน้ันก็อยู่ตรงที่ว่�ในส่ือเดิมนั้นอ�จจะมีบางคุณลักษณะเท่�นั้นและจะไม่มีครบทุก
คุณลักษณะ ในขณะที่สื่อใหม่นั้นจะมีทุกคุณลักษณะที่กล่�วม�	 เช่น	 คุณลักษณะเร่ืองก�รส่ือส�ร
สองท�งนั้น	โทรศัพท์ก็อ�จจะมีคุณลักษณะนี้	แต่โทรศัพท์แบบเดิมจะพกพ�ไม่ได้	ในขณะที่สื่อใหม่
เช่นโทรศัพท์มือถือจะทำ�ได้	เป็นต้น
 
ส่วนที่ 2: ทฤษฎีที่ใช้ในสื่อใหม่ศึกษา 
		 เนื่องจ�กทฤษฎีด้�นก�รส่ือส�รนั้นมีอยู่อย่�งหล�กหล�ย	 ในที่นี้จึงจะจำ�กัดขอบเขตที่อยู่
ในก�รสื่อส�รระดับก�รสื่อส�รมวลชนเป็นสำ�คัญ	 และจะจัดแบ่งกลุ่มทฤษฎีด้�นสื่อมวลชนที่หล�ก
หล�ยนั้นออกเป็น	 3	 กลุ่มใหญ่ๆ	 โดยเกณฑ์ที่ใช้จัดแบ่งก็คือ	 ก�รเป็นตัวแปรต้น/ตัวแปรต�มของ
ทฤษฎีนั้น	3	กลุ่มทฤษฎีดังกล่�วก็ได้แก่	
 (ก)  กลุ่มทฤษฎีที่ใช้ส่ือมวลชนเป็นตัวแปรต้น	 (Media-Centric	 Theory)	 ในง�นวิจัย
ด้�นสื่อใหม่	จะพบทฤษฎีย่อยในกลุ่มนี้อยู่	3	ทฤษฎี	คือ	
	 	 (1)	Effect/Impact	Theory	
	 	 (2)	Social	Learning	Theory	
	 	 (3)	Toronto	School	
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 (ข)  กลุ่มทฤษฎีที่ใช้สังคมเป็นตัวแปรต้น	(Society-Centric	Theory)	
	 	 (4)	Reflection	Theory	
	 	 (5)	Social	Functionalism	of	New	Media	
	 	 (6)	Uses	and	Gratifications	Approach	
	 	 (7)	Normative	Theory	
	 	 (8)	Political	Economy	of	Media	
 (ค)  กลุ่มทฤษฎีที่มิได้ระบุตัวแปรต้น-ตัวแปรตาม	(Non-Centric	Theory)	
	 	 (9)	Cultural	Studies	
 
1. ทฤษฎีผลกระทบของสื่อกับสื่อใหม่ศึกษา (Impact/Effect Theory) 
	 ทฤษฎีผลกระทบของส่ือที่อ�จจะรู้จักกันในน�มของทฤษฎีกระสุนปืนมหัศจรรย์	 (Magic	
Bullet	Theory)	หรือทฤษฎีเข็มฉีดย�	(Hypodermic	Theory)	ถือเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้�งมีสถ�นะ
เป็นทฤษฎกีระแสหลกัในยคุของสือ่มวลชนแบบเดมิ	ทฤษฎีนีม้แีนวคดิเบือ้งหลังทีเ่ช่ือในพลังอำ�น�จใน
ก�รโน้มน้�ว	(persuasive	power)	ของสือ่มวลชนประเภทต่�งๆ	ไม่ว่�จะเป็นหนงัสอืพมิพ์	ภ�พยนตร์	
วทิย	ุโทรทศัน์	ฯลฯ	และแม้ว่�สือ่ใหม่จะมคีณุลกัษณะหล�ยประก�รทีแ่ตกต่�งไปจ�กสือ่มวลชนเดมิ	
เช่น	ลักษณะของผู้ใช้	(users)	หรือผู้รับส�รนั้นมิได้	passive	เช่นในกรณีของสื่อมวลชน	แต่ทว่�ใน
ง�นวจัิยจำ�นวนม�กกย็งัคงนำ�เอ�ทฤษฎผีลกระทบของสือ่ม�ใช้เป็นแนวท�งศกึษ�วจิยั	โดยอ�จมกี�ร	
“ปรับแต่ง”	(modify)	เนื้อห�ทฤษฎีผลกระทบของสื่อให้สอดรับกับคุณลักษณะของสื่อใหม่	หรือมี	
“ก�รเปลี่ยนจุดเน้น”	(focus)	ของง�นศึกษ�ไป	
	 ในขัน้ตอนของปฏบิตักิ�ร	ก�รวดัอทิธิพลของส่ือใหม่มกัจะด	ูก�รเข้�ถงึส่ือ	(Accessibility)	
ในฝ่�ยส่ง	และก�รเปิดรับส่ือ	(Media	exposure)	ในฝ่�ยผูร้บัส�ร	และปรมิ�ณคว�มถีข่องก�รใช้สือ่	
(Frequency)	ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ข้อตกลงที่ว่�	ยิ่งผู้รับส�รมีคว�มถี่ในก�รใช้สื่อสูง	ก็จะยิ่งถูกโน้มน้�วจ�ก
สื่อได้ม�ก	
	 	 สำ�หรับสื่อใหม่นั้น	 ในขั้นตอนของการเข้าถึงสื่อนั้น	 สื่อใหม่บ�งชนิด	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	
ด�วเทยีม	ฯลฯ	จะประกอบด้วยมิตขิองก�รเข้�ถงึในหล�ยๆ	มติ	ิเช่น	มติทิ�งก�ยภ�พ	(เช่น	มโีครงสร้�ง
พื้นฐ�น	มีส�ยโทรศัพท์	มีเครือข่�ยสัญญ�ณไปถึงหรือไม่)	มิติท�งเศรษฐกิจ	(เช่น	ผู้ใช้มีฐ�นะพอจะ
ซือ้คอมพวิเตอร์ส่วนตวัใช้หรือไม่)	มติด้ิ�นก�รศกึษ�วัฒนธรรม	(เช่น	รูวิ้ธีก�รใช้คอมพวิเตอร์หรอืไม่)	
ตัวอย่�งเช่น	ง�นวิจัยของนรินทร์	ธรรมลังก�	(2545)	เรื่อง	“ก�รเข้�ถึงและคว�มส�ม�รถในก�รใช้
ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยในเขตกรุงเทพมห�นคร”	ซึ่งได้ข้อค้น
พบว่�	ตัวแปรต�ม	คือคว�มส�ม�รถในก�รใช้	 IT	ของนักเรียนนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพ�ะ
คอืคว�มส�ม�รถของตวันกัเรยีนเอง	(ไม่ใช่ปัจจยัภ�ยใน	-	endogenous	factor)	ห�กทว่�ขึน้อยูก่บั
ตัวแปรเรื่อง	“คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงสื่อใหม่”	ที่เกี่ยวโยงอยู่กับเรื่อง	“คว�มเป็นเจ้�ของสื่อ”	ซึ่ง
เป็นปัจจยัภ�ยนอกอนัได้แก่	ฐ�นะท�งเศรษฐกจิ-สงัคมของทัง้ครอบครวัและโรงเรยีนของตวัเดก็เอง	
และเป็นบ่อเกิดเบื้องต้นของเรื่องช่องว่�งท�งดิจิตอล	
	 สำ�หรับหน่วยที่ศึกษา (Unit	 of	 study)	 ในต้นฉบับของ	 Impact	 Theory	 ที่ใช้ศึกษ�
สื่อมวลชนนั้น	 มักจะศึกษ�หน่วยที่เป็น	 “ปัจเจกบุคคล”	 (individual)	 เพื่อจะวัดผลกระทบด้�น



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255651

คว�มรู้/คว�มเข้�ใจ/อ�รมณ์/คว�มรู้สึก/ทัศนคติ	 และก�รกระทำ�	 (K-A-P)	 ของผู้รับส�รแต่ละคน	
สำ�หรับสื่อใหม่นั้น	นอกจ�กจะมีหน่วยของก�รศึกษ�ที่เป็น	“ปัจเจกบุคคล”	เช่นเดียวกับสื่อมวลชน
แล้ว	 เนื่องจ�กธรรมช�ติของส่ือใหม่นั้นส�ม�รถที่จะสร้�ง	 “คว�มสัมพันธ์”	 (relation	 building)	
หรือ	 “ก�รรวมกลุ่ม”	 (collectivity)	 ได้	 ดังนั้นจึงมีง�นศึกษ�สื่อใหม่จำ�นวนไม่น้อยที่ขย�ยหน่วย
ของก�รศึกษ�ออกไปครอบคลุม	“ก�รรวมกลุ่ม”	ในแบบต่�งๆ	เช่น	กลุ่มส�ธ�รณะ	กลุ่มแฟนคลับ
ฟุตบอล	กลุ่มแฟนเพลง	กลุ่มแฟนภ�พยนตร์	ฯลฯ	และยังรวมถึงก�รนำ�เอ�สื่อใหม่เข้�ไปใช้ในหน่วย
ขององค์กรประเภทต่�งๆ	เช่น	องค์กรสือ่มวลชน	องค์กรธุรกิจ	องค์กรศ�สน�	ฯลฯ	และอ�จจะวัดมติิ
ของผลกระทบในแง่มุมที่แตกต่�งออกไปอันเนื่องม�จ�กคุณลักษณะของสื่อใหม่	เช่น	ผลกระทบต่อ
คว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์	ผลกระทบต่อก�รใช้ภ�ษ�	รวมทั้งก�รศึกษ�ก�รยอมรับตัวสื่อใหม่ในฐ�นะ	
“นวัตกรรม”	ประเภทหนึ่ง	เป็นต้น

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับสื่อใหม่ศึกษา (Social Learning Theory) 
	 เนือ้ห�สำ�คญัของทฤษฎกี�รเรยีนรู้ท�งสังคมทีแ่ตกต่�งจ�กทฤษฎีผลกระทบ	กค็อื	ก�รเช่ือ
ในผลกระทบระยะย�วที่ค่อยๆ	สั่งสมทีละเล็กละน้อย	และคว�มเชื่อในก�รเรียนรู้ด้วยก�รสังเกตตัว
แบบม�กกว่�ก�รเข้�ไปมีประสบก�รณ์ตรง	(Observational	learning)	และแม้จะเปลีย่นม�เป็นก�ร
ศึกษ�สื่อใหม่	ก็ยังคงใช้แนวคิดก�รเรียนรู้เช่นเดิม
	 เป็นที่น่�สนใจว่�	 มีง�นวิจัยที่ใช้ทฤษฎีนี้ม�ศึกษ�สื่อใหม่กับประเด็นที่ดั้งเดิมม�กๆ	 คือ
ศ�สน�	อย่�งน้อยถึง	3	ชิ้นที่ศึกษ�ก�รเรียนรู้เรื่องศ�สน�จ�กสื่อใหม่ของวัยรุ่นเช่น	ง�นวิจัยของ
กรกนก	 กมลรัตน์	 (2550)	 ที่เลือกเว็บไซต์ศ�สน�ที่เป็นที่นิยมอย่�งสูงสุดของเด็กและเย�วชนคือ	
เวบ็ไซต์พลังจติ	ซึง่มสีม�ชกิในปีทีศ่กึษ�	(2550)	ถงึ	2	แสนคน	เพ่ือวิเคร�ะห์ห�ปัจจยัทีท่ำ�ให้เว็บไซต์
นีเ้ป็นทีน่ยิมสำ�หรับวยัรุ่นทีต้่องก�รเรียนรูศ้�สน�	ผลก�รวิจยัค้นพบว่�	ปัจจยัทีท่ำ�ให้เว็บไซต์พลงัจติ
เป็นที่นิยมนั้นม�จ�ก	3	ลักษณะคือ	
	 1)	 เหตุผลจ�กธรรมช�ติของตัวสื่ออินเทอร์เน็ต	 ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ	 ชนัญสร�	 
อรนพ	ณ	อยุธย�	(2549)	ที่ได้ศึกษ�ม�ก่อน	
	 2)	เหตผุลจ�กลักษณะของเนือ้ห�	ซึง่เข้�ใจง่�ย	ตรงกับปัญห�ของเดก็และนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้จริงๆ	
	 3)	เหตุผลประก�รที่	3	นี้	น่�จะเป็นเหตุผลที่สำ�คัญคือ	“หลักคว�มหล�กหล�ย”	ทั้งด้�น
รปูแบบและเนือ้ห�	(diversity	in	form	and	content)	ซึง่คว�มหล�กหล�ยของเว็บไซต์นัน้ส�ม�รถ
เกิดขึ้นได้เนื่องจ�กธรรมช�ติของตัวสื่อเองที่มีพื้นที่ไม่จำ�กัด	ทำ�ให้ส�ม�รถออกแบบหน้�เว็บให้แบ่ง
ซอยเป็นห้องต่�งๆ	ได้
	 ข้อค้นพบที่น่�สนใจม�กที่สุดจ�กง�นวิจัยชิ้นนี้ก็คือ	ผลกระทบ	(Effect)	ที่เกิดขึ้นจ�กก�ร
ที่เด็ก/เย�วชนได้เข้�ไปใช้ประโยชน์จ�กเว็บไซต์พลังจิต	ซึ่งต�มหลักก�รจัดลำ�ดับชั้นของผลกระทบ	
(Hierarchy	of	Effect)	นั้นจะมีอยู่	3	ลำ�ดับคือ	คว�มรู้/คว�มเข้�ใจ	(Knowledge)	ทัศนคติ	(At-
titude)	และก�รลงมือกระทำ�	 (Performance)	 โดยที่มิติสุดท้�ยคือก�รลงมือกระทำ�นั้นจะเป็นไป
ได้ย�กทีสุ่ดและถอืเป็นประสิทธภิ�พขัน้สงูสดุของสือ่	แต่ผลจ�กก�รศกึษ�ครัง้นีพ้บว่�	เดก็/เย�วชน
ส่วนใหญ่หลังจ�กเข้�เว็บไซต์พลังจิตแล้วจะหันม�สนใจก�รสวดมนต์ภ�วน�	ก�รรู้จักให้ท�น	ก�รมี
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จิตใจที่สงบและเยือกเย็น	 และก�รปฏิบัติตนเป็นพุทธม�มกะที่ดีในวันสำ�คัญท�งศ�สน�	 รวมทั้งมี
คว�มคิดที่จะเป็นผู้เผยแพร่ต่อๆ	ไปในสื่ออินเทอร์เน็ต	จึงนับว่�ประสิทธิภ�พของสื่อเว็บไซต์นี้ได้รับ
ใช้พระศ�สน�อย่�งน่�สนใจอย่�งยิ่ง	
	 เนื่องจ�กคุณลักษณะเด่นของสื่อใหม่ที่เป็นสื่อที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน	ดังนั้นพ้ืนที่ของส่ือ
ใหม่จึงเหม�ะที่จะทำ�ก�รสื่อส�รบรรด�ประเด็นต้องห้�มทั้งหล�ย	(taboo	communication)	เช่น	
เรื่องเพศ	 เป็นต้น	 ในอดีต	ก�รอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษ�ของสังคมไทยนั้นมักจะเกิดขึ้นในบริบท
ของครอบครัว	เป็นก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคล	(เช่น	แม่สอนลูกส�ว	พ่อสอนลูกช�ย)	ในพื้นที่ส่วนตัว	
แต่ปัจจุบันนี้	วิถีก�รดำ�เนินชีวิตทำ�ให้พ่อแม่ข�ดโอก�สที่จะอบรมบ่มเพ�ะลูกหล�น	แต่ทว่�ในพื้นที่
ส�ธ�รณะ	ก�รเรียนรู้เรื่องเพศศึกษ�ก็ยังไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้อย่�งเปิดเผยนัก	
	 นี้จึงเป็นที่ม�ของง�นวิจัยเร่ืองเพศศึกษ�ในสื่อใหม่หล�ยชิ้น	 เช่น	 ง�นวิจัยของ	 พิชฌ�ย	์ 
คงเครือ	(2548)	เรื่อง	“ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันเรื่องเพศแก่วัยรุ่นผ่�นท�งเว็บไซต์	SEX	MUST	SAY	และ	
TEENPATH”	ทีต้่องก�รศกึษ�รปูแบบและเน้ือห�ของก�รสร้�งภมูคิุม้กนัเรือ่งเพศให้แก่วัยรุน่	ข้อค้น
พบทีน่่�สงัเกตเกีย่วกบัก�รอบรมบ่มเพ�ะคว�มรูเ้กีย่วกบัเพศศกึษ�ผ่�นสือ่ใหม่เช่นนีก้ค็อื	ผูใ้หญ่ทีท่ำ�
เว็บนั้นได้ก้�วข้�มทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นที่มีลักษณะอนุรักษนิยมอย่�งเต็มที่	คือก�รห้�ม
มิให้วัยรุ่นสนใจหรือมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว	 ด้วยก�รยอมรับข้อเท็จจริงว่�วัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้เริ่มมี
เพศสัมพันธ์กันแล้ว	 ดังนั้น	 คว�มรู้เร่ืองเพศศึกษ�ที่ถ่�ยทอดจึงเป็นก�รป้องกันหรือทำ�คว�มเข้�ใจ
กับเรื่องเพศสัมพันธ์มิให้ส่งผลเสียห�ยกับวัยรุ่นม�กกว่�	
	 อีกแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีก�รเรียนรู้ท�งสังคมที่ถูกนำ�ม�ใช้ศึกษ�กับสื่อใหม่	คือ	แนวคิด
เรื่อง การเรียนรู้เพื่อรู้จักความสามารถของตนเอง	(Self-efficacy)	อันเนื่องม�จ�กคว�มใหม่ของ
สื่อ	A.	Bandura(1971)	ให้คำ�อธิบ�ยคำ�นิย�มของ	Self-efficacy	ว่�เป็นคว�มเชื่อหรือก�รรับรู้ใน
คว�มส�ม�รถของตนเองว่�จะส�ม�รถทำ�ง�นต่�งๆ	ได้สำ�เร็จ	และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ก็คือ	
ก�รเรียนรู้คว�มส�ม�รถที่จะใช้สื่อใหม่ของผู้เรียน	
	 แนวคิดที่กล่�วม�ข้�งต้นเป็นที่ม�ของง�นวิจัยของนงลักษณ์	 ปึงประวัติ	 (2547)	 เร่ือง	
“ปัจจยัทีม่คีว�มสมัพนัธ์กบัก�รรบัรูค้ว�มส�ม�รถของตนเองในก�รใช้อินเทอร์เนต็”	ผู้วิจยัออกแบบ
ก�รวิจัยเชิงสำ�รวจกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปล�ยในต่�งจังหวัดจำ�นวน	 471	 คน	 (และ
สัมภ�ษณ์เชิงลึกอีก	20	คน)	ผลก�รวิจัยโดยรวมพบว่�	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รรับรู้คว�มส�ม�รถ
ในก�รใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่�งหล�ยปัจจัย	 เช่น	 คว�มวิตกกังวลในก�รใช้คอมพิวเตอร์	 ข้อ
สรุปที่น่�สนใจอีกประก�รหนึ่งเกี่ยวกับง�นวิจัยชิ้นนี้ก็คือ	 จ�กก�รรับรู้คว�มส�ม�รถของตนเองใน
ก�รใช้อินเทอร์เน็ตจะส�ม�รถเป็นตัวแปรที่นำ�ไปสู่	“ก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง”	(Self-esteem)	ซึ่ง
หม�ยคว�มว่�	 ในสังคมส�รสนเทศเช่นยุคปัจจุบันนั้น	 ทักษะคว�มส�ม�รถในก�รใช้คอมพิวเตอร์/
สือ่ใหม่อ�จจะกล�ยม�เป็นตวัแปรตวัหนึง่ทีอ่�จจะมฐี�นะเทยีบเท่�หรอืทดแทนคณุสมบตัอิย่�งอืน่ๆ
ในก�รรับรู้คุณค่�ในตนเอง	 เช่น	 คว�มเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่	 ก�รเป็นคนซื่อสัตย์	 ฯลฯ	ซึ่งเป็น
ประเด็นที่น่�ศึกษ�ต่อไป	
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	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	2	ทฤษฎทีีไ่ด้กล่�วม�แล้วคอื	Impact	Theory	และ	Social	Learning	
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Theory	อ�จกล่�วได้ว่�นักคิดในสำ�นัก	Toronto	เช่น	M.McLuhan	มีคว�มเชื่ออย่�งหนักแน่นใน	
“ตัวสื่อ”	 (Media)	ว่�เป็นตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลอย่�งม�ก	ห�กเกิดก�รเปลี่ยนแปลงในตัว	 IT	ก็จะ
ส่งผลกระทบถึงผัสสะและปัจจัยอื่นๆ	ในสังคม	และเมื่อโลกก้�วสู่ยุคสมัยของสื่อใหม่	ก็ดูเหมือนว่�	
คว�มสนใจและอทิธพิลของสำ�นกั	Toronto	จะมเีพิม่ขึน้อย่�งรวดเรว็	ซึง่อ�จเป็นไปได้ว่�	คณุลกัษณะ
หล�ยประก�รของสื่อใหม่นั้นมีคว�มสอดคล้องกับคำ�อธิบ�ยของทฤษฎีเทคโนโลยีฯ	เป็นอย่�งดี	ดัง
ที่ปร�กฏว่�ง�นศึกษ�สื่อใหม่จำ�นวนม�กได้ใช้ทฤษฎีเทคโนโลยีฯเป็นแนวท�งเข้�สู่ประเด็นศึกษ�	
	 นกัวชิ�ก�รทีศ่กึษ�สือ่ใหม่หล�ยท่�น	เช่น	D.	Holmes	(2005)	ได้ขย�ยแนวคดิข้�งต้นของ	
McLuhan	ทีว่่�	 ในขณะทีท่กุครัง้ทีม่กี�รเปล่ียนแปลงของส่ือกจ็ะมผีลกระทบถงึผัสสะของมนษุย์	แต่
สำ�หรับสื่อใหม่นั้น	 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์นั้นไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงในระดับ	 “ผัสสะ”	
(sensory)	 เท่�นั้น	 ห�กทว่�ได้เปลี่ยนแปลงถึงระดับ	 “ตัวตน/อัตลักษณ์”	 ของบุคคลเลยทีเดียว	
ตัวอย่�งเช่น	 ง�นศึกษ�เรื่อง”ก�รแปลงตัวตนในห้องสนทน�บนอินเทอร์เน็ต”	ของด�รินทร์	สวัสดิ์
เสวี	(2545)	เนื่องจ�กคุณลักษณะหล�ยๆประก�รของสื่อใหม่ที่ได้กล่�วม�แล้ว	เช่น	ลักษณะที่ไร้ตัว
ตน	ลักษณะของก�รสื่อส�รผ่�นสื่อกล�ง	ลักษณะที่ผู้ใช้ส�ม�รถดัดแปลงเนื้อห�ส�รได้	เป็นต้น	
	 ส่วนการเปลี่ยนแปลงของสื่อต่อผลกระทบระดับสถาบันสังคม/สังคม	Holmes	ระบุว่�	
เร�อ�จถือได้ว่�	McLuhan	เป็นผู้จุดประก�ยแนวคิดเรื่อง	“ยุคสมัยที่สองของสื่อ”	(The	Second	
Media	Age)	ขึ้นม�	เมื่อเข�กล่�วถึง	“ยุคสมัยแห่งคว�มเป็นอัตโนมัติ”	(Age	of	Automation)	หรือ
เกิดชุมชนขน�ดใหญ่ที่เรียกว่�	“Cybernation”	
	 McLuhan	นำ�เสนอว่�	สงัคมมนษุย์ตัง้แต่อดตีม�จนถงึปัจจบุนันัน้	ได้เกิดก�รเปลีย่นแปลง
สื่อม�แล้วหล�ยยุคสมัย	เช่น	จ�กก�รสื่อส�รด้วยก�รพูดม�เป็นก�รสื่อส�รด้วยก�รเขียน	ก�รพิมพ์	
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	และทุกครั้งที่มีก�รเปลี่ยนแปลงประเภทของสื่อ	ก็จะส่งผลกระทบถึงก�รให้
เกดิก�รเปล่ียนแปลงระดบัสถ�บนัสังคมในด้�นต่�งๆ	และจ�กแนวคดิดงักล่�ว	ได้มผีูน้ำ�ม�ศกึษ�ผล 
กระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อสถ�บันสังคมต่�งๆ	ไม่ว�จะเป็นสถ�บันเศรษฐกิจ	ก�รเมือง	สุขภ�พ	ก�ร
ศึกษ�	ก�รคมน�คม	ก�รใช้เวล�ว่�ง	ฯลฯ	 ในที่นี้จะยกตัวอย่�งผลกระทบที่เกิดต่อสถ�บันท�งก�ร
เมือง	 เช่น	 ตัวอย่�งง�นศึกษ�ของต้องจิต	 สุวรรณศร	 (2543)	 เรื่อง	 “คว�มต้องก�รข่�วส�รด้�น
ก�รเมือง	 ก�รเปิดรับข่�วส�รด้�นก�รเมือง	 และก�รใช้ประโยชน์ข่�วส�รจ�กเว็บไซต์ก�รเมืองไทย
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมห�นคร”	
	 ผู้วิจัยได้กล่�วถึงที่ม�ของคว�มสนใจศึกษ�ว่�	ในช่วงเวล�ที่ศึกษ�นั้น	(ปีพ.ศ.2543)	คว�ม
นิยมเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตได้แพร่ขย�ยเข้�ไปในสถ�บันต่�งๆ	 เช่น	 ด้�นก�รศึกษ�	 ธุรกิจ	 รวมทั้ง
สถ�บนัก�รเมอืง	ซึง่บทบ�ทของอนิเทอร์เนต็ทีม่ผีลกระทบต่อก�รเมอืงนัน้มหีล�ยด้�น	เช่น	บทบ�ท
ของอินเทอร์เน็ตในฐ�นะที่เป็นเครื่องมือตรวจสอบก�รทำ�ง�นของรัฐและเป็นส่ือกล�งที่ประช�ชน
ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลได้ม�กขึ้นและเสรีเพิ่มขึ้น	 ซึ่งแตกต่�งจ�ก
ในยุคของส่ือมวลชนซึ่งมีช่องท�งที่จำ�กัดม�ก	 เมื่อรัฐบ�ลนำ�เอ�อินเทอร์เน็ตม�เป็นสื่อกล�งในก�ร
ติดต่อกับประช�ชน	 ด้วยลักษณะก�รส่ือส�รสองท�งของอินเทอร์เน็ตก็จะเปิดโอก�สให้ประช�ชน
ส�ม�รถสื่อส�รย้อนกลับไปได้	เป็นต้น	
	 ผูว้จิยัจงึต้องก�รทร�บถงึคว�มต้องก�รข่�วส�รด้�นก�รเมอืงจ�กเว็บไซต์ก�รเมอืงของผู้ใช้
อนิเทอร์เนต็ในเขตกรุงเทพมห�นครว่�มรีะดบัม�กน้อยเพยีงใด	และคว�มต้องก�รข่�วส�รก�รเมอืง
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ดังกล่�วมีคว�มสัมพันธ์กับก�รใช้ประโยชน์ข่�วส�รก�รเมืองม�กน้อยเพียงใด	
	 ผลก�รสำ�รวจพบว่�	 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีความต้องการข่�วส�รด้�นก�รเมืองจ�ก
เวบ็ไซต์ก�รเมอืงไทยโดยรวมค่อนข้�งสงู	แต่ทว่�กลับมกีารเปิดรับข่าวสารจ�กเว็บไซต์ก�รเมอืงไทย
โดยรวมค่อนข้�งตำ่�	 และโดยรวมแล้ว	 กลุ่มตัวอย่�งก็มีคว�มพึงพอใจข่�วส�รจ�กเว็บไซต์เหล่�นี้ใน
ระดับป�นกล�งเท่�นั้น	ซึ่งผู้วิจัยอธิบ�ยว่�	น่�จะเนื่องจ�กท�งฝ่�ยผู้จัดทำ�เว็บไซต์นั้นยังใช้ศักยภ�พ
ของสื่อใหม่ไม่เต็มที่	 เช่น	 แม้จะส�ม�รถสื่อส�รได้แบบสองท�ง	 แต่ก�รสื่อส�รบนเว็บไซต์ก�รเมือง
ไทยในระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตก็ยังคงเป็นก�รสื่อส�รแบบท�งเดียวเป็นส่วนใหญ่	(แม้จะเปลี่ยน
สื่อแล้ว	แต่ยังไม่เปลี่ยนนิสัยของก�รสื่อส�ร)	
	 อย่�งไรกต็�ม	ง�นวจิยัชิน้นีก้ไ็ด้เริม่แสดงให้เหน็ว่�	ส่ือใหม่ๆ	เช่นอินเทอร์เนต็นัน้เป็นช่องท�ง
ใหม่ๆ	ของก�รสือ่ส�รทีม่ลีกัษณะกระจ�ยตวั	มคีว�มหล�กหล�ย	มแีหล่งข่�วส�รให้เลือก	ฯลฯ	ซึง่ถอื
ได้ว่�เป็นรปูแบบอดุมคตขิองก�รส่ือส�รท�งก�รเมอืงในระบบประช�ธิปไตยทีต้่องก�ร	 “พลเมอืงทีไ่ด้
รบัข้อมูลข่�วส�รอย่�งเพยีงพอ”	(Well-informed	citizen)	ในก�รตดัสินใจท�งก�รเมอืงของตน	
 
4. ทฤษฎีภาพสะท้อนในสื่อใหม่ (Reflection Theory) 
	 เนื่องจ�กทฤษฎีภ�พสะท้อนในสื่อเป็นทฤษฎีที่มีร�กเหง้�คว�มเป็นม�จ�กส�ข�วิช�อื่น
ที่ย�วน�น	และถูกนำ�ม�ใช้ในง�นศึกษ�ของสื่อมวลชนอย่�งม�กทฤษฎีหนึ่ง	 แต่สำ�หรับสื่อใหม่แล้ว	
ยังมีง�นศึกษ�โดยทฤษฎีนี้ไม่ม�กนัก	
	 ส่วนทีม่�ของทฤษฎภี�พสะท้อนในส่ือนัน้	ทฤษฎีนีเ้ป็นก�รต่อยอดม�จ�กแนวคดิและทฤษฎี
ด้�นวรรณกรรมศกึษ�ทีม่คีว�มเชือ่เบือ้งต้นว่�	บรรด�ง�นศลิปะหรอืวรรณกรรมทัง้หล�ยนัน้คอืก�ร
เลียนแบบโลกที่เป็นจริง	(real	world/reality)	ดังนั้น	ศิลปะและวรรณกรรมจึงถูกอุปม�อุปไมยว่�
เป็นประดุจ	“กระจก”	(mirror)	ส่องให้เห็นคว�มเป็นจริงเกี่ยวกับผู้คน	ก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนินชีวิต	
สภ�พแวดล้อม	และอื่นๆ	และแม้ว่�คว�มเป็นจริงเช่น	ผู้คน	เหตุก�รณ์	วัตถุสิ่งของ	ฯลฯ	ในช่วงเวล�
หนึง่ๆ	จะสญูห�ย/หรอืสญูสล�ยไปแล้ว	แต่ง�นศลิปะและวรรณกรรมต่�งๆ	ยงัคงส�ม�รถเก็บบนัทกึ	
“สภ�พคว�มเป็นจรงิดงักล่�วเอ�ไว้ได้”	ตวัอย่�งทีช่ดัเจนทีส่ดุกค็อื	แม้ว่�เหตกุ�รณ์สงคร�มเวยีดน�ม
จะจบสิ้นลงไปแล้ว	แต่ภ�พของหนูน้อยที่มีร่�งเปลือยเปล่�ที่วิ่งหนีกระสุนปืนด้วยคว�มตื่นกลัวก็ยัง
คงมีให้พบเห็นอยู่	
	 ในประวัติศ�สตร์ง�นวิจัยด้�นสื่อส�รมวลชนนั้น	ประเด็นที่มีก�รนำ�ทฤษฎีภ�พสะท้อนม�
ใช้ม�กที่สุดคือ	ประเด็นสตรีนิยม	เนื่องจ�กก�รไม่มีหรือมีภ�พเพียงเล็กน้อยในพื้นที่สื่อนั้น	สะท้อน
ให้เหน็ถงึคว�มไม่สำ�คญัของคนกลุม่นี	้ทฤษฎีภ�พสะท้อนในส่ือจงึกล�ยเป็น	“อ�วุธท�งก�รส่ือส�ร”	
ประเภทหนึ่งที่จะเปิดเผยให้เห็นสถ�นะที่เสียเปรียบของกลุ่มบุคคลในภ�พของสื่อ	
	 แต่สำ�หรบัสือ่ใหม่แล้ว	สถ�นก�รณ์ใช้ทฤษฎีภ�พสะท้อนฯ	น่�จะเปล่ียนแปลงไป	เนือ่งจ�ก
ธรรมช�ตบิ�งประก�รของสือ่ใหม่มลีกัษณะตรงกันข้�มกบัส่ือมวลชน	เช่น	ธรรมช�ตขิองส่ือใหม่จะมี
ลกัษณะกระจ�ยตวั	(decentralized)	ทกุคนส�ม�รถเป็นผูผ้ลติเนือ้ห�ได้	ผูส่้งส�ร/ผูร้บัส�รไม่ได้แยก
บทบ�ทกนัอย่�งชดัเจน	ห�กแต่สลับกนัไปม�	ดงันัน้จงึน่�สงัเกตว่�	ง�นศกึษ�ภ�พสะท้อนของคนกลุม่
ต่�งๆ	ในส่ือใหม่	เช่น	อนิเทอร์เนต็จะมไีม่ม�กนกั	แต่ทว่�ลกัษณะทีย่งัคงต่อเนือ่งจ�กสือ่มวลชนก็คอื	
ประเด็นที่ถูกนำ�ม�ศึกษ�ก็ยังคงเป็นก�รสร้�งภ�พกลุ่มคนที่เสียเปรียบและด้อยโอก�สเช่นเดียวกัน	



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255655

	 ดังตัวอย่�งเช่นง�นของหัสญ�	ห�สิตะพันธุ์	 (2542)	 ศึกษ�เรื่อง	 “ภ�พสะท้อนสตรีไทย
ในสื่อเวิลด์	 ไวด์	 เว็บ	 (World	Wide	Web)	เพื่อตรวจสอบว่�	ภ�พสะท้อนของสตรีไทยใน	World	
Wide	Web	 ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นับวันจะมีคว�มสำ�คัญและมีอิทธิพลต่อผู้คนในโลกม�กยิ่งขึ้นทุกทีจะ
เป็นอย่�งไร	 โดยคัดเลือกเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม	 10	 อันดับแรกจ�ก	 Search	 Engine	 ยอดนิยมจัด
อันดับให้	5	แห่ง	ผลก�รวิจัยให้ข้อค้นพบที่ขัดแย้งกับทัศนะของนักวิช�ก�รท�งด้�นก�รสื่อส�รเช่น	
D.	McQuail	(2003)	ทีก่ล่�วว่�	“ก�รปฏวัิตเิปลีย่นแปลงเทคโนโลยกี�รสือ่ส�รในแต่ละครัง้	จะทำ�ให้
เกิดก�รปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมต�มม�เสมอ”	แต่ทว่�ในก�รวิเคร�ะห์ภ�พสะท้อนของสตรีไทยใน
สื่อใหม่เช่นอินเทอร์เน็ต	ข้อสรุปนั้นยังไม่ยืนยันคำ�กล่�วของ	McQuail	ห�กแต่กลับให้ข้อสรุปที่แตก
ต่�งว่�	 “แม้สื่อจะใหม่แล้ว	 แต่สถ�นก�รณ์ด้�นภ�พสะท้อนของสตรีในสื่อนั้นยังไม่เปล่ียนแปลง”	
World	Wide	Web	ส่วนใหญ่ยังคงนำ�เสนอภ�พสรุปแบบเหม�รวม	(stereotype)	ของสตรีไทยว่�
เป็นเพยีง	“สตัว์โลกแสนสวย	วตัถทุ�งเพศ”	เป็นส่วนใหญ่	นีจ่งึยงัเป็นโจทย์ใหญ่สำ�หรบัก�รใช้ทฤษฎี
ภ�พสะท้อนของกลุ่มคนที่เสียเปรียบกับก�รใช้สื่อใหม่ที่ยังคงต้องเดินทัพท�งไกลกันอีกต่อไป	
 
5. ทฤษฎีบทบาทหน้าที่เชิงสังคมของสื่อใหม่ (Social Functionalism of New Media) 
	 ทฤษฎหีน้�ทีน่ยิมถอืว่�เป็นทฤษฎีกระแสหลักในส�ข�สังคมศ�สตร์ของอเมริก�	และก็เป็น
ทฤษฎีกระแสหลักในส�ข�นเิทศศ�สตร์ของสหรฐัด้วยเช่นกัน	ต้นกำ�เนดิคว�มเป็นม�ของทฤษฎหีน้�ที่
นิยมนั้นก่อตัวม�จ�กทฤษฎีจิตวิทย�ที่ว่�ด้วย	“คว�มต้องก�ร”	(Need)	ของทั้งปัจเจก	กลุ่ม	สถ�บัน
สงัคม	และสงัคมโดยรวม	และเมือ่เกดิคว�มต้องก�รขึน้ม�แล้ว	ทกุหน่วยย่อยของปัจเจก	กลุม่	สงัคม	
กต้็องช่วยกนัทำ�หน้�ทีด้่วยก�รกระทำ�กจิกรรมหรอืดำ�เนนิก�รอย่�งใดอย่�งหนึง่	(activity)	เพือ่ตอบ
สนองคว�มต้องก�รนั้นให้เติมเต็ม	
	 ในระดับก�รศึกษ�วิจัยบทบ�ทหน้�ที่ของสถ�บันสื่อมวลชน/สื่อใหม่	(รวมทั้งสถ�บันอื่นๆ
ก็เช่นกัน)	จึงมีวิธีตรวจสอบอยู่	3	วิธี	โดยพิจ�รณ�จ�ก	“ก�รทำ�กิจกรรม/ก�รตั้งเป้�หม�ย/หรือผล
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�ของสื่อมวลชน/สื่อใหม่นั้นๆ”
	 (i)	ห�กสถ�บันสื่อมวลชนดำ�เนินกิจกรรมไปต�มบทบ�ทหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยม�อย่�ง
ดี	ก็จะถือว่�เป็น	“ก�รทำ�หน้�ที่ที่ดี”	(Well-function)	
	 (ii)	ห�กสือ่มวลชนไม่ดำ�เนนิกจิกรรมไปต�มทีไ่ด้รบัมอบหม�ยม�กจ็ะถอืว่�	“ไม่ทำ�หน้�ที”่	
(Non-function/dysfunction)	
	 (iii)	ห�กสื่อมวลชนนอกจ�กจะไม่ทำ�หน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยม�แล้ว	แต่ยังไปทำ�หน้�
ที่อื่นๆ	ที่เป็นอันตร�ยต่อระบบ	ก็จะถือว่�	“เป็นก�รทำ�หน้�ที่ผิดๆ”	(Malfunction)	
	 	ตัวอย่�งง�นวิจัยไทยชิ้นแรกๆที่ใช้ทฤษฎีบทบ�ทหน้�ที่เชิงสังคมม�ศึกษ�สื่อใหม่คือ	ง�น
ของส�ยชล	 บูรณกิจ	 (2541)	 เร่ืองบทบ�ทของเว็บไซต์ไทยในกระบวนก�รประส�นสังคม”	 ผู้วิจัย
เริ่มต้นที่ม�ของโจทย์ก�รวิจัยด้วยข้อเท็จจริงของโลกยุคโลก�ภิวัตน์ว่�	 มีก�รเคลื่อนย้�ยไหลเวียน
ของผู้คน	(ethnoscape)	เทคโนโลยี	(technoscape)	เงิน	(finanscape)	สื่อ	(Mediascape)	และ
คว�มคิด	ซึ่งแม้ก�รเคลื่อนย้�ยดังกล่�วจะมีม�น�นแล้ว	แต่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนอย่�งรวดเร็วและกว้�ง
ขว�งเช่นโลกในยุคนี้	 (Appadurai,	 1996)	 ในช่วงปีพ.ศ.2540	 มีคนไทยอ�ศัยอยู่ในภูมิภ�คต่�งๆ	 
ทัว่โลกถงึ	2	ล้�นคน	คว�มห่�งไกลด้�นระยะท�งทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อก�รตดิต�มข่�วส�รจ�กเมอืง
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ไทย	และในระยะย�ว	พวกเข�กอ็�จจะข�ดคว�มรู้สึกผูกพันกบัสังคมไทย	ในขณะทีปั่จจบุนันี	้บรรด�
สือ่ใหม่ประเภทต่�งๆ	เช่น	โทรศพัท์มอืถอื	อนิเทอร์เนต็	เป็นส่ือทีส่�ม�รถเอ�ชนะอุปสรรคเร่ืองคว�ม
ห่�งไกลเชิงพื้นที่ได้	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีคว�มสนใจว่�	 สำ�หรับสื่อใหม่เช่นอินเทอร์เน็ตจะส�ม�รถเล่น
บทบ�ทหนึ่งของสื่อมวลชน	คือก�รทำ�หน้�ที่ประส�นสังคม	(correlation)	เพื่อเชื่อมโยงคนไทยใน
ต่�งประเทศให้ยังคงมีคว�มรู้สึกผูกพันใกล้ชิดและแนบแน่นกับสังคมไทยได้อยู่หรือไม่	
	 นอกเหนอืจ�กก�รศกึษ�เพือ่ตอบโจทย์ว่�	สือ่ใหม่ได้ทำ�หน้�ทีอ่ะไรบ้�งแล้ว	อนัเนือ่งม�จ�ก
คุณลักษณะของสื่อใหม่ที่ได้กล่�วไปแล้วว่�	เป็นสื่อที่ใช้ได้ง่�ย	เข้�ถึงง่�ย	เปิดโอก�สให้ทุกคนได้เป็น
ผู้ส่งส�ร	ฯลฯ	ในด้�นหนึ่งนั้น	คุณลักษณะเหล่�นี้มีคุณูปก�รต่อก�รสร้�งคว�มเสมอภ�ค	เท่�เทียม	
มีเสรีภ�พในก�รใช้สื่อของสังคมอย่�งม�ก	อย่�งไรก็ต�ม	ในอีกด้�นหนึ่ง	คุณลักษณะดังกล่�วก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดก�รนำ�สื่อม�ใช้ในบทบ�ทหน้�ที่ที่ผิดพล�ด/เป็นโทษ	(Malfunction)	เพื่อป้องกันมิให้
สือ่ใหม่ถกูนำ�ไปใช้ในบทบ�ทหน้�ทีท่ีเ่ป็นโทษดงักล่�ว	ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับสือ่ใหม่เช่นอนิเทอร์เนต็จงึได้
พย�ย�มติดตั้งกลไกต่�งๆ	 เพื่อกำ�กับให้บทบ�ทหน้�ที่ของส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่�งมีประโยชน์	
(well-function)	เช่น	กลไกด้�นกฎหม�ย	ก�รจดัตัง้องค์กรวิช�ชีพม�กำ�กบัดแูล	ก�รสร้�งม�ตรฐ�น
ในก�รทำ�ง�น	และสำ�หรับสื่ออินเทอร์เน็ต	กลไกสำ�คัญตัวหนึ่งที่อยู่ปล�ยสุดของกระบวนก�รกำ�กับ
ควบคุม	และอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ม�กที่สุดก็คือ	เว็บม�สเตอร์	 (Webmaster)	จึงมีง�นวิจัยกลุ่มหนึ่งที่
ศึกษ�บทบ�ทหน้�ที่ของกลไกตัวนี้
	 เช่น	ง�นวิจัยของสรมน	ธรรมรัตน์	(2549)	เรื่อง	“บทบ�ทเว็บม�สเตอร์ในก�รกลั่นกรอง
เนื้อห�ภ�ยในเว็บไซต์ของไทย”	ผลก�รวิจัยค้นพบว่�	หลักเกณฑ์ที่เว็บม�สเตอร์ใช้ในก�รกลั่นกรอง
เนื้อห�ที่ไม่เหม�ะสมมีอยู่	5	หลักเกณฑ์	หลักเกณฑ์ที่เว็บไซต์กลุ่มตัวอย่�งทั้ง	4	เว็บไซต์ใช้ม�กที่สุด
ก็คือ	 คำ�ร้องเรียนของผู้ใช้	 รองม�เป็นหลักเกณฑ์เร่ืองวิจ�รณญ�ณของเว็บม�สเตอร์	 อันดับ	 3	 ที่
มีคะแนนเท่�กัน	 คือ	 ก�รอ้�งอิงต�มสื่ออื่นๆ	 (เช่น	 สื่อสิ่งพิมพ์)	 และกฎหม�ยในสังคม	ส่วนอันดับ
สุดท้�ยที่มีเพียงเว็บเดียวที่ใช้คือหลักเกณฑ์เรื่องคว�มมั่นคงของช�ติ	 จ�กข้อมูลดังกล่�วจะเห็นได้
เลยว่�สื่อใหม่เช่นอินเทอร์เน็ตนั้นจะให้คว�มสำ�คัญกับ	 “ผู้ใช้บริก�ร”	 เป็นอันดับแรก	 และอ�จจะ
เนื่องจ�กคำ�ร้องเรียนดังกล่�วมักมีลักษณะรูปธรรมชัดเจน	พิจ�รณ�ตัดสินใจได้ง่�ย	 ในขณะที่หลัก
เกณฑ์ระดบัมหภ�ค	เช่น	กฎหม�ยหรอืคว�มม่ันคงของช�ตอิ�จจะมลัีกษณะน�มธรรม	มหีล�ยนยัไม่
ชัดเจน	และพิจ�รณ�ตัดสินใจได้ย�ก	และในเวล�เดียวกัน	ผู้วิจัยก็ได้พบว่�	ด้วยคุณลักษณะเฉพ�ะ
ตัวของสื่อใหม่นั้นเองที่เป็นปัญห�และอุปสรรคต่อก�รกลั่นกรองเนื้อห�

6. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses & Gratifications Approach) 
	 ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ฯ	 นี้	 เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในร�วช่วงทศวรรษ	 1970	 ซึ่งเป็นช่วง
เวล�หลังทฤษฎีผลกระทบของสื่อ	(Impact	Theory)	และหลังทฤษฎีหน้�ที่นิยมเชิงสังคม	(Social	
Functionalism)	ทฤษฎีนี้มีคว�มสัมพันธ์ในเชิงตอบโต้กับทฤษฎีที่มีม�ก่อนหน้�นั้น	
	 เมื่อเทียบกับ	Impact	Theory	ซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นว่�	“สื่อมีพลังอำ�น�จในก�รโน้มน้�ว
ผู้รับส�ร”	 ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ฯไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่�ว	 แต่กลับเห็นว่�	 ผู้รับส�รหรือ
ที่เรียกว่�	 ผู้ใช้ส่ือต่�งห�กที่เป็นผู้เลือกใช้ทั้งสื่อและเลือกรับรู้ส�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ตนเอง	
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	 ตัวอย่�งง�นวิจัยในต่�งประเทศที่น่�สนใจชิ้นหนึ่งที่ใช้ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ฯ	กับสื่อใหม่	
เช่น	คอมพิวเตอร์	Perse	&	Courtright	(1993	อ้�งจ�ก	Severin,	2010)	พบว่�	มีคว�มต้องก�รพื้น
ฐ�น	11	อย่�งในก�รใช้คอมพิวเตอร์	เช่น	เพื่อผ่อนคล�ย	(relax)	เพื่อคว�มบันเทิง	(entertain)	เพื่อ
ลืมง�นหรือปัญห�อื่นๆ	เพื่อมีอะไรทำ�ร่วมกับเพื่อนฝูง	ใช้จนเป็นนิสัย/กิจวัตร/คว�มเคยชิน	เพื่อให้
คนอื่นรู้ว่�เร�สนใจอ�รมณ์คว�มรู้สึกของเข�	เป็นต้น
	 ในชั้นต่อม�	 ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ได้พัฒน�แตกตัวออกม�เป็นทฤษฎีก�รแสวงห�
ข่�วส�ร(Information	 Seeking)	 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งม�กในก�รศึกษ�เรื่องสื่อใหม่	
เนื่องจ�กข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีนั้นสอดรับกับคุณลักษณะของสื่อใหม่แทบจะทุกประก�ร	 ไม่
ว่�จะเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อ	(Users)	ที่มีคว�มต้องก�รข้อมูลข่�วส�รและมีลักษณะ	active	
ต่อก�รแสวงห�ข้อมูลข่�วส�ร	หรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับตัวสื่อ	เช่น	สื่อใหม่นั้นเป็นสื่อที่มีลักษณะแบบ	
User	pull	(มิใช่	User	push)	มีประเภทข่�วส�รม�กม�ยที่ต้องค้นห�	มีก�รเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลให้
ติดต�มค้นห�ได้	เป็นต้น	
	 ตวัอย่�งง�นวจิยัของไทยทีใ่ช้ทฤษฎกี�รแสวงห�ข่�วส�รจ�กสือ่ใหม่นัน้มกัจะศกึษ�กบักลุม่
ตัวอย่�งที่เป็นวัยรุ่น	ตัวอย่�งเช่น	 ง�นวิจัยของพรทิพย์	พัฒน�นุสรณ์	 (2543)	 เรื่อง	“ก�รแสวงห�
ข่�วส�รเกี่ยวกับประเด็นท�งเพศของวัยรุ่นไทยที่นำ�เสนอผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต”	 ผู้วิจัยเร่ิมต้นจ�ก
ข้อเท็จจริงที่ว่�	 วัยรุ่นเป็นวัยที่กำ�ลังมีคว�มเปล่ียนแปลงท�งร่�งก�ยและจิตใจอย่�งม�ก	 ดังนั้น	
คว�มต้องก�รอันดับแรกของวัยรุ่นจึงเป็นข่�วส�รที่เก่ียวกับเร่ืองเพศนี่เอง	 และคว�มต้องก�รนี้น่�
จะมีม�กจนกระทั่งไม่ทำ�ให้วัยรุ่นเป็นผู้รับส�รที่	passive	และรอคอยเปิดรับข่�วส�รจ�กสื่อมวลชน	
เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	แต่ทว่�จะเปลี่ยนสภ�พม�เป็น	“ผู้ใช้สื่อ/ส�ร”	(users)	ที่	active	
และลงมือแสวงห�ข่�วส�รที่ต้องก�รด้วยตนเอง	 ในช่วงเวล�ที่ศึกษ�นั้น	 สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้
ใช้ส�ม�รถเลือกแสวงห�ข่�วส�รที่ต้องก�รได้อย่�งเหม�ะสมกว่�สื่อประเภทอื่นๆ	รวมทั้งเป็น	“สื่อ
ที่คนรุ่นใหม่”	มีคว�มคุ้นเคยและรู้จักวิธีก�รใช้เป็นอย่�งดี	
	 ในก�รนำ�ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ม�ศึกษ�สื่อใหม่นั้น	 จะประกอบด้วยสื่อใหม่หล�กหล�ย
ประเภท	 เช่น	 ส่ือประเภทวิทยุติดตามตัว	 (เช่นง�นของชลพรรษ์	 ธัมสัตย�,	 2539	 เรื่อง	 “ก�รใช้
ประโยชน์และคว�มพึงพอใจของผู้รับข้อคว�มข่�วผ่�นสื่อเพจเจอร์”)	หรือสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต
ที่อ�จถือว่�เป็นสุดยอดของสื่อใหม่ทั้งหล�ยที่มีก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์อย่�งกว้�งขว�ง	 ใช้ในทุก
ปริมณฑลของสังคม	ใช้ในทุกกลุ่มคน	และใช้ในทุกมิติทั้งเรื่องส่วนตัวและก�รง�น	(เช่น	ง�นวิจัยของ	
ศรีหญิง	ศรีคช�,	2544	เรื่อง	“ก�รเปิดรับและก�รแสวงห�ข่�วส�รก�รท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
สื่ออินเทอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษ�”)	และ	สื่อใหม่ที่พัฒนามาจากสื่อแบบเดิม	ดังที่ได้เกริ่นข้�งต้น
แล้วว่�	คุณลักษณะที่สำ�คัญประก�รหนึ่งของสื่อใหม่	คือก�รเปิดโอก�สให้มีก�รเข้�รวม/บูรณ�ก�ร
กับสื่อประเภทอื่นๆ	ได้ง่�ย	ดังนั้น	เมื่อเกิดสื่อใหม่ๆ	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	บรรด�
สื่อมวลชนเดิมที่มีอยู่เกือบจะทุกประเภทก็ได้ปรับตัวด้วยก�รเข้�รวมกับสื่อใหม่	 สื่อหนังสือพิมพ์
เป็นสื่อมวลชนประเภทแรกที่ปร�กฏตัวในอินเทอร์เน็ต	 ดังที่เร�รู้จักกันในน�มของ	 “หนังสือพิมพ์
ออนไลน์”	(เช่นง�นวิจัยของก�ญจน�	ก�ญจนทวี,	2542	ที่ได้ใช้ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ฯ	ม�ศึกษ�
พฤติกรรมก�รอ่�นหนังสือพิมพ์ออนไลน์)
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7. ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อใหม่ (Normative Theory of New Media) 
	 ทฤษฎีบรรทัดฐ�นนี้ก่อตัวม�ตั้งแต่ในยุคสมัยแรกของสื่อมวลชน	 โดยมีคว�มเชื่อเบื้องต้น	
(Basic	assumption)	ว่�	สื่อมวลชนนั้นมีพลังอำ�น�จมห�ศ�ล	และเป็นพลังทั้งในด้�นบวกและด้�น
ลบ	สงัคมจงึต้องมีกลไกก�รควบคมุกำ�กบัดแูลสือ่มวลชนประเภทต่�งๆ	คว�มเชือ่ดงักล่�วนัน้มไิด้เป็น
คว�มเชือ่ทีเ่ลือ่นลอย	ห�กทว่�ได้เกดิปร�กฏก�รณ์จรงิเมือ่สือ่มวลชนหล�ยประเภท	เช่น	หนงัสอืพมิพ์	
ภ�พยนตร์	ฯลฯ	ได้สำ�แดงให้เห็นพลังในท�งลบของสื่อ	(เช่น	จุดประเด็นให้เกิดสงคร�ม	ล้�งสมอง
ท�งก�รเมือง	ฯลฯ)	
	 ในขณะที่มีข้อตกลงร่วมกันว่�	สังคมจำ�เป็นต้องมีก�รควบคุมสื่อประเภทต่�งๆ	รวมทั้งสื่อ
ใหม่ด้วย	แต่โจทย์ก�รวิจัยที่ยังเหลืออยู่ก็คือ	ใครจะเป็นผู้ควบคุม/กำ�กับ	(เช่น	ภ�ครัฐ	เอกชน/ธุรกิจ	
ภ�คประช�สงัคม)	จะใช้กลไก/ม�ตรก�รอะไรม�ควบคมุ	(เช่น	ม�ตรก�รด้�นกฎหม�ย	ม�ตรก�รด้�น
สังคม	ม�ตรก�รด้�นเทคโนโลยี	ฯลฯ)	
	 ก�รศกึษ�สือ่ใหม่ด้วยทฤษฎีบรรทดัฐ�นนัน้จะมพีฒัน�ก�รไปต�มประเภทของสือ่ใหม่	เช่น	
ในยุคแรก	คือ	ในกล�งทศวรรษ	2530	จะเป็นก�รกำ�กับก�รสื่อส�รโทรคมน�คม	เช่น	ด�วเทียม	แต่
ในทศวรรษ	2540	กเ็ริม่เป็นก�รศกึษ�ก�รกำ�กบัดแูลสือ่อนิเทอร์เนต็	ทีเ่ริม่จ�กง�นศกึษ�ก�รประมวล
กลไกต่�งๆ	สำ�หรับก�รกำ�กบัสือ่ใหม่ประเภทนีข้องพริงรอง	ร�มสตู	รณะนนัท์	(2547)	และง�นศกึษ�
ช้ินต่อๆ	 ม�ที่เริ่มแยกภ�คส่วนที่กำ�กับควบคุม	 เช่น	 ก�รศึกษ�ก�รกำ�กับจ�กภ�ครัฐ	 เช่น	 ง�นของ	 
บรรช�	ลิมปสถิรกิจ	(2549)	เรื่อง	“ปัญห�และอุปสรรคในก�รกำ�กับดูแลเนื้อห�สื่ออินเทอร์เน็ตโดย
หน่วยง�นภ�ครัฐ”	และง�นศกึษ�ก�รกำ�กบัดแูลสือ่อินเทอร์เนต็จ�กภ�คประช�สงัคม	เช่น	ง�นวิจยั
ของเชิญพร	คงม�	(2551)	เรือ่ง	“บทบ�ทของภ�คประช�สงัคมในก�รกำ�กบัดแูลเนือ้ห�อนิเทอร์เนต็”
	 มีข้อสังเกตเล็กๆ	ที่ว่�	 ในง�นของบรรช�	ลิมปสถิรกิจ	 (2549)	ที่ได้ศึกษ�ก�รกำ�กับดูแล
เนื้อห�อินเทอร์เน็ตเฉพ�ะจ�กภ�ครัฐนั้น	 ประเด็นคว�มสนใจของก�รกำ�กับนั้นจะมุ่งไปที่ด้�นเดียว
ของเหรียญคือ	ก�รตอบโจทย์ว่�จะควบคุมกำ�กับดูแลอย่�งไร	แต่เมื่อเชิญพร	คงม�	(2551)	เคลื่อน
ย้�ยผู้ควบคุมม�ที่ภ�คประช�ชน	 มิติเร่ืองสิทธิเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็นซึ่งเป็นเหรียญอีก
ด้�นจะเผยตัวออกม�ให้เห็นทันที	
	 แต่ไม่ว่�จะเป็นก�รกำ�กับดูแลจ�กภ�คส่วนใดก็ต�ม	ผลก�รวิจัยก็แสดงให้เห็นว่�	ปัญห�/
อปุสรรคทัง้จ�กภ�ครฐัและภ�คประช�สงัคมนัน้กจ็ะมจีดุร่วมกนับ�งประก�ร	เช่น	ปัญห�บคุล�กรไม่
เพียงพอในเชิงปริม�ณ	และมีคว�มไม่เชี่ยวช�ญพอในเชิงคุณภ�พ	และก�รขอร่วมมือจ�กส่วนต่�งๆ
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

8. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแห่งสื่อใหม่ (Political Economy of New Media) 
	 ทฤษฎีนี้มีคว�มเชือ่เบื้องต้นว่�	ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ของสื่อใหม่นั้นจะถูกกำ�หนด/ควบคุม
จ�กกลุม่ต่�งๆ	ในสงัคม	แต่แทนทีจ่ะมุง่เน้นว่�	แล้วสงัคม/กลุม่สงัคมต่�งๆควรจะสร้�งบรรทดัฐ�นใน
ก�รควบคมุสือ่อย่�งไร	เช่น	ทฤษฎบีรรทดัฐ�น	ทฤษฎเีศรษฐศ�สตร์ก�รเมอืง	กลบัสนใจประเดน็ทีว่่�	
กลุ่มต่�งๆ	ชนชั้นต่�งๆ	ในสังคมนั้นมีพลังอำ�น�จ	(power)	ไม่เท่�เทียมกัน	ไม่ว่�แหล่งพลังอำ�น�จ
นั้นจะม�จ�กมิติด้�นเศรษฐกิจ	 (โดยเฉพ�ะทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองสนใจพลังอำ�น�จที่ม�จ�ก
ก�รเป็นเจ้�ของ	-	power	of	ownership)	หรือมิติด้�นก�รเมือง	(เช่น	ก�รเข้�ครอบครองอำ�น�จ
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ในกลไกรัฐ)	ดังนั้น	 ในก�รเข้�ถึงและก�รใช้ประโยชน์จ�กสื่อใหม่นั้นจะมีลักษณะของคว�มไม่เสมอ
ภ�ค/ไม่เท่�เทียมกันอยู่เสมอ	 ตัวอย่�งรูปธรรมที่สุดของแนวคิดเศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองแห่งเรื่องสื่อ
ใหม่ก็คือ	แนวคิดเรื่องช่องว่�งท�งดิจิตอล	(Digital	Divide)	
	 ในง�นศึกษ�วิจัยที่ใช้แนวคิดเศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองเพ่ือศึกษ�เร่ืองส่ือใหม่นั้น	 ใน
ประเทศไทยมีปริม�ณไม่ม�กนัก	 ทั้งนี้อ�จจะเนื่องม�จ�กคุณลักษณะหล�ยๆ	 ประก�รของตัวสื่อ
ใหม่เองที่ทำ�ให้ดูเสมือนว่�สื่อประเภทนี้จะมีอิสรเสรีภ�พ	มีก�รเข้�ถึงได้ง่�ย	ดูมีคว�มเสมอภ�คเท่�
เทียมม�กกว่�สื่อมวลชน	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก็มีตัวอย่�งง�นวิจัยบ�งช้ินที่หยิบจับเอ�แนวคิดหลักของ
ทฤษฎเีศรษฐศ�สตร์ก�รเมอืง	เช่น	แนวคดิเร่ืองคว�มเป็นเจ้�ของ	ซึง่ในกรณีของส่ือใหม่จะแสดงออก
ในเรื่องลิขสิทธิ์คว�มเป็นเจ้�ของ	 ที่เป็นก�รใช้พลังอำ�น�จแห่งก�รเป็นเจ้�ของม�ควบคุมก�รใช้ส่ือ	
ตัวอย่�งเช่นง�นวิจัยของสิทธิสันติ	เล้�สกุล	(2546)	เรื่อง	“องค์กรสื่อท�งเลือกบนเวิลด์ไวด์เว็บ	กับ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์”	ที่พบว่�	สังคมไทยต้องจ่�ยแพงในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อัน
มีส�เหตุม�จ�กปัจจัยท�งก�รเมืองคือก�รแทรกแซงของรัฐในเรื่องก�รคุ้มครองลิขสิทธิ์โปรแกรม
เหล่�นั้น	 หรือในท�งตรงกันข้�ม	 เนื่องจ�กทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองสนใจเร่ืองคว�มขัดแย้งที่
ก่อให้เกิดท้ังก�รครอบงำ�/ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบ	 แต่ในอีกด้�นหนึ่ง	 ทฤษฎีนี้ก็ให้คว�มสนใจกับก�ร
ใช้ก�รส่ือส�รไม่ว่�จะอยู่ในรูปแบบใดเพื่อคัดง้�ง/ต่อต้�น/ต่อสู้ก�รครอบงำ�/ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบ
ดังกล่�ว	ตัวอย่�งเช่น	ง�นวิจัยของมนทก�นติ์	ตปนีย�งกูร	(2545)	เรื่อง	“พัฒน�ก�รของสื่อประช�
สังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต”	 ซึ่งในง�นวิจัยชิ้นหลังนี้	 เกิดม�จ�กคว�มกังวลของนักวิจัยที่เห็นว่�	 ไม่
ว่�จะเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่ที่ล้วนแต่ถือกำ�เนิดขึ้นม�เพื่อสร้�งประโยชน์แก่ส�ธ�รณะเป็นเบื้อง
แรก	ห�กทว่�	 เมื่อก�ลเวล�ผ่�นไป	 มิติเชิงพ�ณิชย์ก็ยิ่งเริ่มเข้�ครอบงำ�ทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งสื่อใหม่
ด้วย	 จนอ�จทำ�ให้บรรด�สื่อส�ธ�รณะทั้งหล�ยพ�กันลืมเลือนก�รทำ�หน้�ที่เพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมที่เคยกระทำ�ม�ในครั้งอดีต

9. ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษากับสื่อใหม่ (Cultural studies) 
	 ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีล่�สุดเมื่อเทียบกับทุกทฤษฎีที่กล่�วม�ทั้งหมดโดยก่อตัวม�ในช่วง
ทศวรรษ	 1970	 ในประเทศอังกฤษ	 จ�กกลุ่มนักวิช�ก�รในมห�วิทย�ลัย	 Birmingham	 จึงมักถูก
เรยีกว่�	“สำ�นกั	Birmingham”	ก�รก่อตวัของสำ�นกัคดินีเ้กิดม�จ�กก�รนำ�บ�งส่วนเสีย้วของทฤษฎี
เดมิๆทีม่อียูแ่ล้วม�ผสมผส�นกนัใหม่	เช่น	ทฤษฎเีศรษฐศ�สตร์ก�รเมอืงทัง้แนวคล�สสกิและแนวใหม่	
(Neo-Marxist	Theory)	ทฤษฎีสัญวิทย�	(Semiology)	ทฤษฎีด้�นวัฒนธรรม	เป็นต้น	
	 สำ�หรับจุดต่�งจุดแรกระหว่�งทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�เมื่อเข้�ม�ศึกษ�เร่ืองก�รส่ือส�รกับ
ทฤษฎด้ี�นก�รสือ่ส�รอืน่ๆ	ทีม่มี�ก่อนกค็อื	ข้อเสนอใหม่ทีว่่�	สำ�หรบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งวฒันธรรม
และก�รสื่อส�รนั้น	การสื่อสารนั้นเป็นมากกว่า “เครื่องมือ/กลไก”	 (instrumentalism)	 ในก�ร
ถ่�ยทอดวัฒนธรรมเท่�นั้น	 ห�กทว่�ก�รส่ือส�รนั้นเองคือวัฒนธรรมทั้งในแง่ท่ีเป็นผู้สร้างสรรค์ 
(generator)	ถ่ายทอด สืบทอด	รวมทั้งดัดแปลง	ในแง่นี้สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นวัฒนธรรมแบบ
หนึ่ง	(New	Media	Culture)	
	 ส่วนจุดที่แตกต่�งจ�กทฤษฎีด้�นวัฒนธรรมที่เคยมีม�ก่อนหน้�นี้ก็คือ	 ในขณะที่ทฤษฎี
วัฒนธรรมศึกษ�โดยทั่วไปมักจะสนใจ	“ผลผลิตท�งวัฒนธรรม”	(cultural	product)	เช่น	“อ�ห�ร
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ไทย	ชุดไทย	บ้�นไทย”	สำ�นกั	Birmingham	กลบัจะให้คว�มสนใจกบั	“กระบวนก�รผลติวฒันธรรม”	
(cultural	production)	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	“กระบวนก�รผลิตซำ้�ท�งวัฒนธรรม”	(cultural	
reproduction)	ทั้งนี้เนื่องจ�กหลักก�รเดียวกับกระบวนก�รผลิตวัตถุที่ว่�	ห�กไม่มีก�รผลิตซำ้�เมื่อ
ใด	วัตถุหรือวัฒนธรรมนั้นก็ย่อมสูญห�ยไป	ดังนั้น	มีแต่ก�รผลิตซำ้�วัฒนธรรมเท่�นั้นจึงจะเป็นหลัก
ประกันคว�มยั่งยืนของวัฒนธรรมหนึ่งๆ	 ในแง่นี้	 เมื่อทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�เข้�ม�ศึกษ�สื่อใหม่	
ประเด็นปัญห�ที่น่�สนใจก็คือ	สื่อใหม่นี้จะมีบทบ�ทในก�รสืบทอด	ธำ�รงรักษ�	ดัดแปลง	สร้�งใหม่
วฒันธรรมต่�งๆ	ได้อย่�งไร	ตวัอย่�งเช่น	วฒันธรรมก�รเสีย่งเซยีมซผ่ี�นออนไลน์	ก�รดหูมอดอูอนไลน์	
เป็นต้น	
	 ในง�นวจิยัส่ือใหม่ศกึษ�ของไทย	(เช่นเดยีวกับต่�งประเทศ)	มกี�รใช้ทฤษฎวัีฒนธรรมศกึษ�
ในแง่มุมต่�งๆ	ทีม่กี�รตัง้โจทย์และใช้วธิวีทิย�ในก�รวิจยัทีแ่ตกต่�งไปจ�กทฤษฎทีีเ่คยมมี�	ดงัตวัอย่�ง
ต่อไปนี้
 (9.1) ผลกระทบของสือ่ทีม่ากไปกว่า K-A-P ของ Impact Theory เมือ่เปรียบเทยีบกับ
กลุ่ม	Impact	Theory	สำ�นักวัฒนธรรมศึกษ�มิได้สนใจผลกระทบระยะสั้น	(Short-term	impact)	
อนัเกดิจ�กส่ือใหม่	รวมทัง้มไิด้สนใจมติขิองผลกระทบในด้�นของคว�มรู-้ทศันคต-ิก�รกระทำ�	(K-A-P)	
ของปัจเจกบุคคลเท่�นั้น	ห�กทว่�สำ�นักวัฒนธรรมศึกษ�จะสนใจผลกระทบของสื่อใหม่	(ซึ่งห�กจะ
มี)	ที่มีผลในระยะย�ว	(Long-term	impact)	และเป็นผลกระทบที่มีคว�มลึกซึ้งม�กกว่�ระดับของ
ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มรู้-ทัศนคติ-ก�รกระทำ�เท่�นั้น	ตัวอย่�งของผลกระทบที่ลึกซึ้งนี้ก็เช่น	สื่อใหม่
ส�ม�รถทีจ่ะสถ�ปน�ตวัตน/อตัลักษณ์	(identity	formation)	ของบคุคลได้	ส�ม�รถตดิตัง้อดุมก�รณ์	
(ideology)	บ�งอย่�งของสงัคมได้	หรอืส�ม�รถประกอบสร้�งภ�พตวัแทนของกลุม่คนหรอืสรรพสิง่
ต่�งๆได้	(construction	of	representation)	เช่นตัวอย่�งง�นวิจัยของ	นร�ธิป	วิรุฬห์ช�ตะพันธ์	
(2548)	 “ก�รสร้�งอัตลักษณ์ในอัลบั้มภ�พออนไลน์”	 ที่มีข้อค้นพบว่�ด้วยคุณลักษณะของส่ือใหม่
นั่นเองที่ได้ช่วยเพิ่มอำ�น�จในก�รสร้�งอัตลักษณ์ของตัวเองให้แก่เจ้�ของภ�พถ่�ยได้	เป็นต้น	
 (9.2) จาก “ส่ือเพือ่การเรียนรู้” สู่ “การรูเ้ท่าทนัสือ่” (Media Literacy) สำ�หรบัแนวคดิ
เรือ่ง	“ก�รรู้เท่�ทนัส่ือ”	(Media	Literacy)	นัน้มนียัจ�กหล�ยท�ง	ในด้�นหนึง่	เร�อ�จจดัว่�แนวคดิ
เรือ่งก�รรู้เท่�ทนัส่ือนัน้ยงัคงคว�มเชือ่แบบทฤษฎ	ีImpact	Theory	และหวังว่�ก�รตดิตัง้กลไกเรือ่ง	
“ก�รรู้เท่�ทันสื่อ”	จะเป็นเสมือนย�แก้หรือลดทอนอิทธิพลจ�กสื่อได้	แต่สำ�หรับ	“ก�รรู้เท่�ทันสื่อ
ใหม่”	 ที่อยู่ใต้ร่มทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�นั้น	 จะมีคว�มเชื่อต่อผู้รับส�รและสื่อใหม่ที่ตรงกันข้�มกับ	
Social	Learning	หรือ	Impact	Theory	กล่�วคือ	ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�มีคว�มเชื่อว่�	ผู้รับส�ร/
ผู้ใช้สื่อมีลักษณะที่	active	และส�ม�รถที่จะเรียนรู้เท่�ทันอิทธิพลของสื่อใหม่ได้	
	 ตัวอย่�งง�นที่ส�ธิตแนวคิดก�รรู้เท่�ทันสื่อต�มทัศนะทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�เช่น	ภัทร์ศินี	
แสนสำ�แดง	(2550)	ศึกษ�เรื่อง	“ก�รใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่กับวิถีชีวิตประจำ�วันของวัยรุ่น	ใน	
อ.เมือง	จ.สกลนคร”	ที่พบว่�	กลุ่มตัวอย่�งวัยรุ่นมีก�รรู้เท่�ทันสื่อทั้งในด้�นก�รเข้�ถึง	ก�รทำ�คว�ม
เข้�ใจ	และก�รสร้�งเนื้อห�เพื่อสื่อส�ร	ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่�คุณลักษณะของสื่อใหม่ที่ได้กล่�วม�
แล้วเป็นปัจจัยเอื้ออำ�นวย
 (9.3) สื่อใหม่กับกลุ่มผู้ใช้หน้าใหม่ของทฤษฎีการใช้ประโยชน์ฯ ดังที่ได้กล่�วม�แล้วว่�	
สำ�หรับทฤษฎี	 Impact	 Theory	 นั้นอ�จจะเป็นทฤษฎีที่ไปกันไม่ค่อยได้นักกับคุณลักษณะของสื่อ
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ใหม่	ในขณะทีท่ฤษฎกี�รใช้ประโยชน์ฯ	และคว�มพึงพอใจจ�กส่ือ	ดจูะมข้ีอตกลงเบือ้งต้นโดยเฉพ�ะ
ที่เกี่ยวกับผู้รับส�รที่ไปกันได้กับคุณลักษณะของสื่อใหม่	อย่�งไรก็ต�ม	ระพีพร	ทศรฐ	(2552)	ผู้วิจัย
เรื่อง	“ก�รใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของแม่บ้�น:	ศึกษ�กรณีก�รบริโภคเว็บไซต์ไฮไฟว์”	ได้ตั้งข้อสังเกตว่�	
ทฤษฎีก�รใช้ประโยชน์ของสื่อใหม่นั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องก�รใช้ประโยชน์และคว�มพึงพอใจในมิติ
เชิงปริม�ณ	(ใช้ม�กหรือน้อย	พอใจระดับไหน)	แต่ยังไม่พบง�นศึกษ�เรื่อง	“ลักษณะแบบแผนก�ร
บริโภค”	(pattern	of	consumption)	ที่อ�จกล่�วได้ว่�เป็นก�รพลิกมุมมองของก�รใช้ประโยชน์
ในมิติเชิงคุณภ�พ	 อันเป็นคำ�ถ�มของทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ�	 และเป็นโจทย์ในก�รวิจัยของระพีพร
ในครั้งนี้	ข้อเด่นของง�นวิจัยชิ้นนี้	ก็คือ	ก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งเป็นกลุ่มแม่บ้�นซึ่งน่�จะเป็นกลุ่มคน
ทีม่คีว�มห่�งไกลท�งวฒันธรรมกบัสือ่ใหม่ประเภทไฮไฟว์	จงึถอืได้ว่�	คว�มส�ม�รถของสือ่ใหม่กค็อื	
ก�รเปิดให้มีก�รเข้�ถึงของกลุ่มผู้ใช้หน้�ใหม่ที่เคยถูกกีดกันออกจ�กก�รใช้สื่อที่เปิดตัวม�ใหม่ๆ	เช่น
ในครั้งอดีต
 (9.4) สื่อใหม่กับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ: การเป็นพื้นที่สาธารณะ	 ในขณะที่สื่อใหม่นั้นยัง
คงทำ�หน้�ที่ทุกอย่�งที่สื่อมวลชนเคยทำ�ได้	 ก็จะมีหน้�ที่บ�งหน้�ที่ที่สื่อมวลชนแสดงบทบ�ทได้ไม่
เด่นชัดนัก	เช่น	ก�รเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะเพื่อก�รโต้แย้งถกเถียงประเด็นส�ธ�รณะอันเนื่องม�จ�กข้อ
จำ�กัดของก�รเป็นก�รส่ือส�รแบบท�งเดียว	 แต่สำ�หรับสื่อใหม่ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นคือเป็นก�ร
สื่อส�รสองท�ง	ก�รไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเวล�และพื้นที่	ฯลฯ	นั้น	ก�รทำ�หน้�ที่เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะจึง
กระทำ�ได้อย่�งชัดเจน	
	 มงี�นวจิยัไทยหล�ยชิน้ทีศ่กึษ�เรือ่งก�รทำ�หน้�ทีเ่ป็นพืน้ทีส่�ธ�รณะของสือ่ใหม่	เช่น	รตัน�
วลี	เกียรตินิยมศักดิ์	(2542)	เรื่อง	“มณฑลส�ธ�รณะ	(public	sphere)	ของก�รสื่อส�รผ่�นสื่อกล�ง
คอมพิวเตอร์”	ง�นวิจัยชิ้นนี้จัดทำ�ขึ้นในช่วงเวล�ที่เป็นยุครุ่งอรุณของก�รมีเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง	เช่น	
www.pantip.com	และ		www.sanook.com	ดังนั้น	ผลก�รวิจัยจึงพบว่�	หน้�เว็บไซต์ที่ศึกษ�นั้น
ยังไม่ใช่พื้นที่ส�ธ�รณะเพื่อก�รต่อสู้ท�งก�รเมืองที่เห็นผลแพ้ชนะกันในเวทีก�รเมืองอย่�งแท้จริง	
(ต�มทัศนะของ	J.Habermas)	ห�กทว่�มณฑลส�ธ�รณะที่ศึกษ�นั้นจะมีลักษณะเป็น	“เวทีเสวนา
ทางวัฒนธรรม”	(cultural	forum)	ม�กกว่�	อย่�งไรก็ต�ม	ในง�นวิจัยชิ้นต่อๆ	ม�ก็เริ่มให้ข้อพิสูจน์
ว่�	สื่อใหม่นั้นมีศักยภ�พในก�รเล่นบทบ�ทใหม่ๆ	ได้อย่�งจริงจัง	และส่งผลให้เกิดรูปแบบก�รเมือง
แบบใหม่ๆ	อีกหล�ยรูปแบบ	ทั้งในแง่ก�รเมืองเรื่องวัฒนธรรม	 (Cultural	Politics)	ก�รเมืองภ�ค
ประช�สังคม	(Civil	Politics)	เป็นต้น	
 (9.5) สื่อใหม่กับการรวมกลุ่มแบบใหม่ (New Media and New Collectivity)	ใน
ท�งทฤษฎี	 นักวิช�ก�รด้�นสังคมวิทย�ที่มีชื่อเสียงหล�ยท่�น	 เช่น	Marx	Weber	 Durkheim	 ได้
กล่�วถึงก�รเลือนห�ยไปของชุมชนและคว�มสัมพันธ์แบบพบปะเห็นหน้�ซึ่งกันและกันอันเนื่องม�
จ�กบทบ�ทของเทคโนโลยีด้�นก�รสื่อส�รสมัยใหม่	 โดยเฉพ�ะอินเทอร์เน็ตที่ก้�วเข้�ม�ในสังคม
ปัจจบุนั	(ในชวีติประจำ�วนั	ผูค้นจะพดูคยุกนัผ่�นโทรศพัท์มอืถอืและอนิเทอร์เนต็ม�กกว่�จะไปพบปะ
เยี่ยมเยียนกัน)	อย่�งไรก็ต�ม	นักคิดด้�นเทคโนโลยีก�รสื่อส�รโดยเฉพ�ะสื่อใหม่อีกกลุ่มหนึ่งก็กลับ
มีทศันะทีต่รงกนัข้�มว่�	บรรด�สือ่ใหม่กลบัจะทำ�หน้�ทีเ่ช่ือมโยงและส�นส�ยสมัพนัธ์ให้ผูค้นม�รวม
กลุ่มกันด้วยเกณฑ์ใหม่ๆ	แทนเกณฑ์เดิมๆ	เช่น	สถ�นที่เกิด/ภูมิลำ�เน�	สถ�นศึกษ�	สถ�นที่ทำ�ง�น	
เป็นต้น	ซึ่งง�นวิจัยในประเด็นนี้	ก็คือ	ก�รตรวจสอบว่�	สื่อใหม่จะแสดงบทบ�ทใดกันแน่	และภ�ย
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ใต้เงื่อนไขใด	 เป็นส�ยสัมพันธ์แบบไหน(ส�ยเก่�หรือส�ยใหม่)ที่สูญสล�ยไปหรือถูกสร้�งขึ้นม�ใหม่	
เป็นต้น	เช่นตัวอย่�งง�นวิจัยของ	สิฎ�พัณณ์	จงรักษ์	(2549)	เรื่อง	“ก�รสร้�งส�นสัมพันธ์แฟนคลับ
ของสรยุทธ	สุทัศนะจินด�	ในเว็บไซต์	www.sorayutfanclub.com”	
 (9.6) ส่ือใหม่กับการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม	 สำ�หรับเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�ร
สือ่ส�รกบัวฒันธรรมนัน้	ห�กเร�เริม่ต้นจ�กก�รพจิ�รณ�จ�กมติด้ิ�นวัฒนธรรม	เร�กจ็ะพบหลกัก�ร
เรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวัฒนธรรมกับก�รสื่อส�รว่�	เมื่อวัฒนธรรม/ประเพณี/ถือกำ�เนิดขึ้นม�	ก็
จำ�เป็นต้องอ�ศยัก�รสือ่ส�รเป็นเครือ่งมอืเพือ่ก�รเผยแพร่	เพือ่ก�รสบืทอด	เพือ่ก�รธำ�รงรกัษ�	หรอื
เพือ่ก�รปรับแปลงวฒันธรรมนัน้ๆ	ซึง่เท่�ทีผ่่�นม�	ก�รสือ่ส�รทกุประเภท	ตัง้แต่ก�รสือ่ส�รระหว่�ง
บุคคล	สื่อสิ่งพิมพ์	 ระเรื่อยม�จนถึงสื่อมวลชนต่�งก็ได้แสดงบทบ�ทดังกล่�วแล้ว	ฉะนั้น	 เมื่อม�ถึง
รอบของสื่อใหม่	ก็มีคำ�ถ�มเดิมว่�	สื่อใหม่ยังจะคงแสดงบทบ�ทเช่นเดียวกับก�รสื่อส�รอื่นๆ	อยู่ได้
หรือไม่	
	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ห�กวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นมีคุณลักษณะที่ตรงกันข้�มกับสื่อใหม่	 เช่น	
ลักษณะคว�มเป็นวิทย�ศ�สตร์	ก�รใช้เหตุใช้ผล	ก�รพิสูจน์จับต้อง/สัมผัสได้	ฯลฯ	ซึ่งปร�กฏก�รณ์
ดงักล่�วนีอ้�จจะนำ�ม�สูข้่อสรปุทีว่่�	สือ่ใหม่นัน้ยงัคงทำ�หน้�ทีส่บืทอดวฒันธรรมดัง้เดมิให้ดำ�รงอยูต่่อ
ไปได้	แต่ทว่�คำ�ถ�มต่อไปก็คือ	จะดำ�รงอยู่ต่อไปในโฉมหน้�แบบใด	และสื่อใหม่แสดงบทบ�ทนั้นได้
อย่�งไร	ฯลฯ	เร�อ�จจะพบคำ�ตอบได้ส่วนหนึ่งจ�กง�นวิจัยของสุปรีย�	หัสชู	(2553)	เรื่อง	“ลักษณะ
พิธีกรรม	คว�มหม�ยเรื่องคว�มศักดิ์สิทธิ์	และบทบ�ทของเซียมซีในสื่อออนไลน์”

บทสรุป 
	 สำ�หรบัก�รตอบโจทย์เรือ่ง	“ก�รใช้ทฤษฎใีนสือ่ใหม่ศกึษ�”	จ�กข้อมลูง�นวิจยัสือ่ใหม่ของ
ไทยนบัต้ังแต่ช่วงทศวรรษ	2530	ม�จนถงึปัจจบุนั	(กล�งทศวรรษ	2550)	คงพอจะตอบโจทย์ทีผู่เ้ขยีน
ได้ตั้งไว้แต่แรกเริ่มของข้อเขียนชิ้นนี้	ที่ว่�ด้วยจุดยืนท�งทฤษฎีในง�นวิจัยสื่อใหม่ศึกษ�ว่�	แม้ว่�สื่อ
ใหม่จะมีคุณลักษณะบ�งประก�รที่แตกต่�งอย่�งตรงกันข้�มกับสื่อมวลชนแบบเดิม	 แต่ทว่�ในง�น
วิจัยสื่อใหม่ศึกษ�ของไทยก็ยังคงส�ม�รถที่จะนำ�เอ�ทฤษฎีสื่อส�รมวลชนที่มีอยู่ม�เป็นไฟฉ�ยส่อง
นำ�ท�งก�รวิจัยได้เช่นเดิม	
	 แต่ทว่�ในก�รนำ�ม�ใช้นี้	ในอีกด้�นหนึ่ง	เร�ก็ได้พบก�รเปลี่ยนแปลงบ�งประก�ร	เช่น	ก�ร
ปรบัแต่งหรอืขยบัขย�ยแง่มมุของทฤษฎเีดมิออกไปให้สอดรบัหรอืครอบคลมุกับคณุลกัษณะของสือ่
ใหม่	เช่น	ก�รปรบัแต่ง	Impact	Theory	หรอืก�รเลือ่นลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของทฤษฎเีสยีใหม่	เช่น	ใน
ขณะที่	Social	Functionalism	มีคว�มสำ�คัญน้อยลง	Uses	and	Gratifications	Approach	กลับ
ถูกนำ�ม�ใช้ศึกษ�สื่อใหม่ม�กยิ่งขึ้น	
	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีของทฤษฎี	 Communication	 Technology	 Determinism	
ของสำ�นัก	Toronto	ที่แทบจะถูกลืมเลือนไปในยุคสมัยแรกของสื่อมวลชน	(The	First	Media	Age)	
กก็ลบัเป็นทฤษฎีทีห่วนกลับฟ้ืนคนืชพีม�ส่องประก�ยแววว�วในยคุของง�นวิจยัสือ่ใหม่ในยคุสมยัที่
สองของสื่อ	(The	Second	Media	Age)	
	 และดเูหมือนทฤษฎีทีจ่ะมีดวงสมพงศ์อย่�งยิง่กบัสือ่ใหม่กค็อืกลุม่ทฤษฎวีฒันธรรมศกึษ�ที่
ถอืกำ�เนดิตกฟ�กม�ในช่วงเวล�เดยีวกบัก�รเกิดขึน้ของส่ือใหม่	คว�มนยิมในก�รใช้ทฤษฎีวัฒนธรรม
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ศึกษ�ในก�รศึกษ�ส่ือใหม่นั้นก็น่�จะสืบเนื่องม�จ�กเหตุผลที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นแล้วว่�	บรรด�ข้อ
ตกลงเบื้องต้น	(Basic	assumption)	ไม่ว่�จะเป็นส่วนที่ว่�ด้วยองค์ประกอบส่วนใดของก�รสื่อส�ร	
เช่น	ตัวสื่อ	เป้�หม�ยของก�รใช้สื่อ	เนื้อห�ส�ร	อำ�น�จระหว่�งผู้ส่งกับผู้รับส�ร	ฯลฯ	ทั้งของทฤษฎี
วัฒนธรรมศึกษ�และสื่อใหม่นั้นมีส่วนที่สอดคล้องต้องกันอยู่อย่�งม�ก	
	 สำ�หรับทฤษฎีท่ีดแูปลกใหม่ไปจ�กทฤษฎสีือ่มวลชนทีเ่คยมอียูแ่ละถกูนำ�ม�ใช้ในง�นสือ่ใหม่
บ�งทฤษฎี	เช่น	ทฤษฎีคล่ืนลูกทีส่�ม	(The	Third	Wave)	และทฤษฎสีงัคมส�รสนเทศ	(Information	
society)	ของ	A.	Toffler	นั้น	ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่�	แม้จะมีก�รนำ�ทฤษฎีใหม่ๆ	ดังกล่�วม�กล่�วถึง
เอ�ไว้ในง�นวจัิยหล�ยๆชิน้	แต่กมี็บทบ�ทในเชงิก�รขดีเส้นใต้เน้นคว�มสำ�คญัของประเดน็/สือ่ใหม่ที่
จะศกึษ�	ห�กทว่�สถ�นะของทฤษฎใีหม่ๆเหล่�นีย้งัไม่ได้ก้�วเข้�ม�ในฐ�นะเป็น	“เครือ่งมอืช่วยก�ร
วิเคร�ะห์”	เท่�ใดนัก	
	 และเนือ่งจ�กข้อเขยีนชิน้นี	้ผูเ้ขยีนได้จดัจำ�แนกและประมวลง�นวจิยัเรือ่งสือ่ใหม่ของไทยที่
ม�กม�ยและกระจัดกระจ�ยโดยใช้แนวคิดเรื่อง	“ประเภททฤษฎี”	ม�เป็นเกณฑ์ในก�รจำ�แนก	และ
นอกเหนอืจ�กประเภททฤษฎีแล้ว	เร�กย็งัอ�จจะใช้แนวคดิอ่ืนๆ	ม�เป็นเกณฑ์ในก�รสงัเคร�ะห์ง�น
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ต่อไปในอน�คต	
 

เอกสารอ้างอิง
ก. หนังสือและเอกสารภาษาไทย 
1.		 ก�ญจน�	แก้วเทพ	(2539)	
	 “คว�มหม�ยและนัยสำ�คัญของสังคมส�รสนเทศต�มทัศนะนักอน�คตศ�สตร์” ในสื่อส่อง

วัฒนธรรม, มูลนิธิภูมิปัญญ�,	กรุงเทพมห�นคร	
2.		 ก�ญจน�	แก้วเทพ	(2541)	
	 “ก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในง�นสื่อมวลชน”	 เอกส�รประกอบก�รสัมมน�เร่ือง	

“ทิศท�งก�รวิจัยและก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในทศวรรษหน้�”	 คณะกรรมก�ร
สภ�วิจัยแห่งช�ติ	12	พฤศจิก�ยน	2541	

3.		 ก�ญจน�	แก้วเทพ,	สมสุข	หินวิม�น	(2551)	
 สายธารแห่งนกัคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตร์การเมอืงกบัสือ่สารศกึษา	ภ�พพมิพ์	กรงุเทพมห�นคร	

ข. หนังสือและบทความภาษาอังกฤษ 
1.		 Appadurai,	Arjun	(1996)	
 Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization,	University	of	Min-

nesota	Press.	



วารสารอิศราปริทัศน์ 64

2.		 Bandura,	A.	(1971)	
 Social Learning Theory, New	Jersey:	Prentice-Hall.	
3.		 Holmes,	D.	(2005)	
	 Communication	Theory:	Media,	Technlogy	and	Society,	Sage	Publications.	
4.		 Logan,	K.R.	(2010)	
 Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan,	Peter	Lang	Publish-

ing,	Inc.	New	York.	
5.		 McQuail,	D.	(2003)	
 McQual’s Mass Communication Theory,	(5ed)	Sage	Publications.	
6.		 Severin,	W.J.	&	Tankard,	J.W.	(2010)	
 Communication Theory (5ed).	Addison	Wesley	Longman.,Inc.	

ค. งานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.		 กรกนก	 กมลรัตน์.	 “บทบ�ทของอินเทอร์เน็ตในก�รเผยแพร่พระพุทธศ�สน�สำ�หรับเด็กและ

เย�วชน	ศึกษ�เฉพ�ะกรณีเว็บไซต์พลังจิต”,	2550	
2.		 ก�ญจน�	ก�ญจนทว.ี	“แรงจงูใจ	พฤตกิรรม	และคว�มพงึพอใจของผูอ่้�นหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์

ไทย”,	2542
3.		 ชนัญสร�	อรนพ	ณ	อยุธย�.	“ก�รใช้ประโยชน์เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รแสวงห�และก�ร

เรียนรู้จริยธรรมของเย�วชน”,	2549
4.		 ชลพรรษ์	ธมัสัตย�.	“ก�รใช้ประโยชน์และคว�มพงึพอใจของผูร้บัข้อคว�มข่�วผ่�นสือ่เพจเจอร์	

(วิทยุติดต�มตัว)”,	2539
5.		 เชิญพร	คงม�.	“บทบ�ทของภ�คประช�สังคมในก�รกำ�กับดูแลเนื้อห�อินเทอร์เน็ต”,	2551
6.		 ด�รินทร์	สวัสดิ์เสวี.	“ก�รแปลงตัวตนในห้องสนทน�บนอินเทอร์เน็ต”,	2545
7.		 ต้องจิตต์	สุวรรณศร.	“คว�มต้องก�รข่�วส�รด้�นก�รเมอืง	ก�รเปิดรบัข่�วส�รด้�นก�รเมอืง	และ

ก�รใช้ประโยชน์ข่�วส�รจ�กเวบ็ไซต์ก�รเมอืงไทยของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในเขตกรงุเทพมห�นคร”,	
2543

8.	 นรินทร์	 ธรรมลังก�.	 “ก�รเข้�ถึงและคว�มส�ม�รถในก�รใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยในกรุงเทพมห�นคร”,	2545

9.	 นร�ธิป	วิรุฬช�ตะพันธ์.	“ก�รสร้�งอัตลักษณ์ในอัลบั้มภ�พออนไลน์”,	2548
10.	 นงลักษณ์	ปึงประวัติ.	“	ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รรับรู้คว�มส�ม�รถของตนเองในก�รใช้

อินเทอร์เน็ต”,	2547
11.	 บรรช�	 ลิมปสถิรกิจ.	 “ปัญห�และอุปสรรคในก�รกำ�กับดูแลเนื้อห�สื่ออินเทอร์เน็ตโดยหน่วย

ง�นภ�ครัฐ”,	2549
12.	 พรทพิย์	พฒัน�นสุรณ์.	“ก�รแสวงห�ข่�วส�รเกีย่วกับประเดน็ท�งเพศของวัยรุ่นไทยทีน่ำ�เสนอ

ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต”,	2543



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.255665

13.	 พชิฌ�ย์	คงเครอื.	“ก�รสร้�งภมูคิุม้กนัเรือ่งเพศแก่วัยรุน่ผ่�นท�งเว็บไซต์	SEX	MUST	SAY	และ	
TEENPATH”,	2548

14.	 ภัทร์ศินี	 แสนสำ�แดง.	 “ก�รใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่กับวิถีชีวิตประจำ�วันของวัยรุ่นในอำ�เภอ
เมือง	จังหวัดสกลนคร”,	2550

15.	 มนทก�นติ์	ตปนีย�งกูร.	“พัฒน�ก�รของสื่อประช�สังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต”,	2545
16.	 รัตน�วลี	เกียรตินิยมศักดิ์.	“มณฑลส�ธ�รณะของก�รสื่อส�รผ่�นสื่อกล�งคอมพิวเตอร์:	กรณี

ศึกษ�	www.pantip.com	และ	www.sanook.com”,	2542
17.	 ศรีหญิง	 ศรีคช�.	 “ก�รเปิดรับและก�รแสวงห�ข่�วส�รก�รท่องเที่ยวในประเทศไทยบนสื่อ

อินเทอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษ�”,	2544
18.	 สรมน	ธรรมรตัน์.	“บทบ�ทเวบ็ม�สเตอร์ในก�รกลัน่กรองเนือ้ห�ภ�ยในเวบ็ไซต์ของไทย”,	2549
19.	 สิฎ�พัณณ์	 จงรักษ์.	 “ก�รสร้�งส�นสัมพันธ์แฟนคลับของสรยุทธ	 สุทัศนะจินด�	 ในเว็บไซต์		

www.sorayuthfanclub.com”,	2549
20.	 สิทธิสันติ	เล้�สกุล.	“องค์กรสื่อท�งเลือกบนเวิลด์ไวด์เว็บ	กับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์”,	

2546
21.	 ส�ยชล	บูรณกิจ.	“บทบ�ทของเว็บไซต์ไทยในกระบวนก�รประส�นสังคม”,	2541
22.	 สปุรยี�	หสัช.ู	“ลกัษณะพธิกีรรม	คว�มหม�ยเรือ่งคว�มศกัดิส์ทิธิ์	และบทบ�ทของเซยีมซใีนสือ่

ออนไลน์”,	2553
23.	 หัสญ�	ห�สิตะพันธุ์.	“ภ�พสะท้อนสตรีไทยในสื่อเวิลด์ไวด์เว็บ	(WORLD	WIDE	WEB)”,	2542

ง. เอกสารอื่นๆ 
1.		 ดวงกมล	ช�ติประเสริฐ	และคณะ	(2547)	
 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ร�ยง�นวิจัย	 คณะ

นเิทศศ�สตร์	จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั	ได้รบัทนุอดุหนนุจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวิจยัแห่ง
ช�ติ	

2.		 พิรงรอง	ร�มสูต	(2547)	
 การกำากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต	ร�ยง�นวิจัย	คณะนิเทศศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

ได้รับทุนสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย	(สกว.)	
3.		 ระพีพร	ทศรฐ	(2552)	
	 “ก�รใช้สือ่อนิเทอร์เนต็ของแม่บ้�น:	ศกึษ�กรณกี�รบรโิภคเวบ็ไซต์ไฮไฟว์”	วทิย�นพินธ์ปรญิญ�

มห�บัณฑิต	คณะว�รส�รศ�สตร์และสื่อส�รมวลชน	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์



วารสารอิศราปริทัศน์ 66

พเิคราะห์มองบางเหล่ียมมมุ ของ “การหลอมรวมสือ่” ในบรบิทสงัคมไทย**
 
 บทคัดย่อ
	 บทคว�มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอส�ระให้ผู ้อ ่�นได้เกิดคว�มรู ้คว�มเข้�ใจต่อ
ปร�กฏก�รณ์	“ก�รหลอมรวมสื่อ”	ในบ�งแง่มุมที่เป็นอยู่ในสังคมไทย	เนื้อห�ในบทคว�มประกอบ
ด้วยสองส่วนหลกัๆ	คอื	ส่วนแรก	เป็นก�รปพูืน้ให้ผูอ่้�นได้เข้�ใจถงึคว�มสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยงกนัระหว่�ง
ก�รเกดิข้ึนของสือ่ใหม่	ก�รหลอมรวมสือ่	ก�รปฏวิตัข้ิอมลูข่�วส�ร	และสงัคมยคุข้อมลูข่�วส�ร	ตลอด
จนได้กล่�วถึงคว�มหม�ยของก�รหลอมรวมสื่อ	 (หัวข้อที่หนึ่งและสองของบทคว�ม)	 เนื้อห�ส่วนที่
สอง	เป็นก�รให้ข้อมลูเกีย่วกบัปร�กฏก�รณ์ก�รหลอมรวมส่ือในประเทศไทยทีผู้่เขยีนได้เลือกสรรม�
นำ�เสนอ	ซึ่งแบ่งได้เป็นสองระดับคือ	1)	ระดับมหภ�ค	ประกอบด้วย	1.1)	ก�รใช้ประโยชน์จ�กก�ร
หลอมรวมสื่อในมิติด้�นเศรษฐกิจ	และ	1.2)	บทบ�ทของก�รหลอมรวมสื่อในมิติด้�นสังคม	(หัวข้อ
ท่ีส�มและสี่ของบทคว�ม)	 และ	 2)	 ระดับจุลภ�คหรือระดับปัจเจก	ที่ได้กล่�วถึงพฤติกรรมและรูป
แบบก�รดำ�เนินชีวิตที่แตกต่�งกันระหว่�งกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ไม่ใช้เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ	 รวมถึง
กรณีศึกษ�ที่แสดงให้เห็นถึงก�รรู้เท่�ทันสื่อของผู้บริโภคในยุคที่มีก�รหลอมรวมสื่อ	(หัวข้อที่ห้�ของ
บทคว�ม)
 สื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ การปฏิวัติข้อมูลข่าวสาร : บันไดสามขั้นที่นำาไปสู่
สังคมยุคสารสนเทศ
	 โลกที่ล้อมรอบตัวเร�ทุกวันนี้	 นอกจ�กผู้คนรอบตัวและสิ่งแวดล้อมท�งก�ยภ�พแล้ว	 เร�
ต่�งถูกห้อมล้อมด้วยข้อมูลข่�วส�รจำ�นวนมห�ศ�ลที่เร�ได้เปิดรับจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ต�ม	 ผ่�น
ท�งสื่อบุคคล	สื่อวัตถุ	 สื่อมวลชนและสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ	อ�ทิ	 สื่อด�วเทียม	สื่อคอมพิวเตอร์	 สื่อ
โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบมัลติมีเดีย	 ซึ่งเร�ได้กระทำ�ต่อข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ	 จำ�นวนม�กเหล่�นั้นด้วย
ก�รซึมซับผ่�นผัสสะต่�งๆ	และประมวลผลไว้ในหัวสมองของเร�	(Processing)	เร�ได้เรียบเรียงจัด
หมวดหมูข้่อมลูข่�วส�รต่�งๆ	ทีเ่ปิดรบัเข้�ม�อย่�งเป็นระบบระเบยีบ	ข้อมลูใหม่ถกูนำ�ไปจดักลุม่เชือ่ม
โยงกับกลุ่มข้อมูลเก่�	 (Patterning	 or	 Arranging)	 และเร�ก็พร้อมที่จะถ่�ยทอด	 (Transmitting)	
แพร่กระจ�ย	(Disseminating)	ข้อมูลที่ได้รับรู้นี้ไปสู่ผู้อื่น	นอกจ�กนี้	เร�ยังได้ดึงเอ�ข้อมูลเดิมที่ถูก
เก็บไว้ในคว�มทรงจำ�ออกม�ใช้ง�น	 (Retrieving)	 และลำ�เลียงข้อมูลใหม่เข้�ม�เก็บไว้ในตัวเร�อีก	
(Reprocessing)	 เป็นวัฏจักรต่อไปอีกอย่�งไม่รู้จักจบสิ้น	 ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว	 จ�กปร�กฏก�รณ์ที่
กล่�วม�นี้	เป็นสิ่งที่ยืนยันว่�เร�กำ�ลังอยู่ในสังคมยุคส�รสนเทศ	(Information	Society)
	 คล่ืนใต้นำ�้ทีเ่ป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกดิสงัคมยคุส�รสนเทศคอื	 ก�รปฏวัิตข้ิอมลูข่�วส�ร	 (The	
Information	Revolution)	ทีเ่ป็นเหตปัุจจยัทำ�ให้มจีำ�นวนข้อมลูข่�วส�รท่วมท้นไหลทะลักเข้�สู่วงจร

วสันต์	จันทร์ประสิทธิ์*

* นิสิตปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**  จากบทความวิชาการ พิเคราะห์มองบางเหลี่ยมมุมของ “การหลอมรวมสื่อ” ในบริบทสังคมไทย
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ชวีติของคนเร�เพิม่ม�กขึน้เป็นทวคีณูเมือ่เทยีบกับสหสัวรรษทีผ่่�นม�	และมใิช่เพียงแต่ก�รเปลีย่นแปลง
ในเชงิปรมิ�ณเท่�นัน้	 ก�รปฏวิตัข้ิอมลูข่�วส�ร	ยงัทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงในเชิงคณุภ�พของข้อมลู
ข่�วส�รอกีด้วย	เช่น	ก�รรับส่งข้อมูลท�งสือ่อิเลก็ทรอนกิส์	(อ�ท	ิเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	โทรศพัท์
มอืถอืแบบมลัตมิเีดยี)	ทีเ่ป็นทัง้ข้อคว�ม	ภ�พนิง่	ภ�พเคลือ่นไหวพร้อมเสยีงได้อย่�งรวดเรว็	แม้ผูร้บัและ
ผูส่้งจะอยูก่นัคนละซกีโลกกต็�ม	โดย	กติต	ิกนัภัย	(ก�ญจน�	แก้วเทพ	กติต	ิกนัภัย	และป�ริช�ต	ิสถ�
ปิต�นนท์,	2543)	ได้อธบิ�ยถึงลักษณะทีโ่ดดเด่นของปร�กฏก�รณ์ทีท่ำ�ให้เกิดก�รปฏวัิตข้ิอมลูข่�วส�รไว้	
7	ประก�ร	ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็มอียู	่3	ประก�รทีเ่ป็นปร�กฏก�รณ์ทีส่ำ�คญัและน่�สนใจ	ประก�รแรกคอื	ก�ร
เกดิขึน้ของสือ่ใหม่ๆ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสือ่อเิล็กทรอนกิส์	ประก�รทีส่องคอื	เทคโนโลยใีหม่ๆ	จะสัมพันธ์
กบัคอมพวิเตอร์ม�กขึน้	 เทคโนโลยกี�รส่ือส�ร/ข้อมลูข่�วส�รจะสร้�งคว�มฉล�ด	 (Intelligence)	 ให้
แก่คอมพวิเตอร์	เช่น	เทคโนโลยใียแก้วนำ�แสง	ทำ�ให้คอมพิวเตอร์ฉล�ดขึน้	โดยช่วยให้คอมพิวเตอร์ทัว่
โลกได้พดูคยุกนัอย่�งรวดเรว็และง่�ยด�ย	และประก�รทีส่�มคอื	เทคโนโลยใีหม่ๆ	ทำ�ให้เกิดก�รบรูณ�
ก�รระหว่�งสือ่	 เช่น	 โทรทศัน์กบัโทรศพัท์	หรือมกี�รหลอมรวมโทรทศัน์	 โทรศพัท์	และคอมพิวเตอร์
เป็นเครือ่งเดยีวกนัหรอืพ่วงกนั	

 ที่มา นิยาม และรูปแบบของการหลอมรวมสื่อ
	 จ�กลักษณะที่โดดเด่นของปร�กฏก�รณ์ที่ทำ�ให้เกิดก�รปฏิวัติข้อมูลข่�วส�ร	 3	 ประก�ร
ที่กล่�วม�ข้�งต้น	 ได้เน้นให้เห็นถึงก�รเกิดขึ้นของสื่อใหม่ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โดยคอมพิวเตอร์
คือตัวอย่�งหนึ่งของสื่อใหม่ที่มีคว�มเป็นอัจฉริยะ	และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ก็ทำ�ให้เกิดก�ร 
บูรณ�ก�รหรือหลอมรวมกันระหว่�งสื่อต่�งๆ	 โดยคำ�ว่�	 “สื่อใหม่”	 และคำ�ว่�	 “เทคโนโลยีก�ร
สื่อส�ร”	 นั้น	 เป็นสองคำ�ที่มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งใกล้ชิด	 ซึ่งก�ญจน�	 แก้วเทพ	 (2555	 หน้�	 
15	)	อธิบ�ยว่�	ในปัจจุบัน	คำ�	2	คำ�นี้	ได้ม�รวมตัวกันและตกผลึกเป็นคำ�ที่ใช้อ้�งอิงถึง	“สื่อใหม่”	
ที่ค่อนข้�งแน่นอนว่�	“เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร”	(Information	and	Communica-
tion	Technology-ICT)	อันหม�ยถึง	ศิลปศ�สตร์	วิธีก�ร	กระบวนก�ร	 เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงก้�วหน้�และส่งเสริมเพ่ิมพูนสมรรถนะ	 คุณภ�พ	 ประสิทธิผล	 และประสิทธิภ�พก�ร
สื่อส�รของมนุษย์	ซึ่งรวมถึงก�รแสวงห�ข่�วส�ร	ก�รเก็บส�ร	ก�รส่งส�ร	ก�รรับส�รและก�รป้อน
กลบั	แต่ห�กจะเน้นทีต่วัส่ือทีม่คีณุสมบตัขิองคว�มเป็น	“สือ่ใหม่”	ก็อธิบ�ยได้ว่�คอื	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์
และดจิติอล	ซึง่ส�ม�รถกระจ�ยข่�วส�รไปได้รวดเรว็และกว้�งไกล	ตวัอย่�งเช่น	ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์
คอมพิวเตอร์	เครือข่�ยก�รสื่อส�รโทรคมน�คมต่�งๆ	ที่ได้รวมเอ�เสียง	ข้อคว�ม	และภ�พไว้ในสื่อ
เดียวกัน	(ก�ญจน�	แก้วเทพ,	2541)
	 ก�ญจน�	แก้วเทพ	(2555)	ได้ประมวลคณุลกัษณะของสือ่ใหม่ต�มข้อเสนอของ	R.K.	Logan	
(2010)	ซึ่งครอบคลุมมิติต่�งๆ	ของสื่อใหม่อย่�งกว้�งขว�ง	โดย	Logan	ได้นำ�เสนอคุณลักษณะของ
สื่อใหม่เอ�ไว้	16	ประก�ร	หนึ่งในนั้นคือ	สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวม	(Convergence)	โดยคำ�ว่�	
“การหลอมรวมส่ือ” นัน้หม�ยถงึ	ก�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็ไปสูย่คุสงัคมส�รสนเทศ	(Informa-
tion	Society)	เนือ่งจ�กคว�มก้�วหน้�ของเครอืข่�ยคอมพวิเตอร์และก�รสือ่ส�รโทรคมน�คม	ทำ�ให้
เกดิก�รผสมกลมกลนืหรือก�รหลอมรวมกนัของสือ่ต่�งๆ	ทัง้วทิย	ุโทรทศัน์	ภ�พยนตร์	โทรศพัท์	และ
คอมพิวเตอร์	จึงไม่อ�จแบ่งแยกคว�มแตกต่�งของสื่อเหล่�นี้ได้อีกต่อไป	(Straubhaar	,	&	LaRose,	
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2000)	นอกจ�กนี	้ก�รหลอมรวมส่ือยงัเป็นก�รรวมรปูแบบก�รสือ่ส�รแบบไร้ส�ยและมสี�ยเข้�ไว้ด้วย
กัน	ซึ่งมีก�รรวมเครือข่�ย	(Network	Convergence)	ก�รรวมบริก�ร	(Service	Convergence)	
และก�รรวมอุปกรณ์สื่อส�ร	(Terminal	Convergence)	ไว้ด้วยกัน	โดยก�รใช้อุปกรณ์ไร้ส�ย	อย่�ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่	(Personal	Digital	Assistants)	หรือพีดีเอ	และคอมพิวเตอร์แบบพกพ�	(Note-
book)	 ให้เชื่อมต่อข้อมูลผ่�นอินเทอร์เน็ต	 หรืออินเทอร์เน็ตไร้ส�ย	 (Wi-Fi)	 ได้อย่�งอิสระ	 ซึ่งช่วย
ให้ก�รติดต่อสื่อส�รสะดวกรวดเร็วขึ้น	(Buyer	Guide,	2007)	

 การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อในมิติด้านเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาระดับ
องค์กร และระดับผลิตภัณฑ์ 
	 ในมติทิ�งธรุกจิและก�รตล�ด	กรณศีกึษ�ในประเทศไทยทีเ่ป็นตวัอย่�งของก�รนำ�กลยทุธ์
ก�รหลอมรวมส่ือไปใช้ได้อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จคือ	 กรณีของบริษัท	 ทรู	 คอร์เปอเรชั่น	 จำ�กัด	
(มห�ชน)	ที่ได้ใช้กลยุทธ์ก�รตล�ดแบบหลอมรวมสื่อในส�มด้�นคือ	1)	ก�รหลอมรวมอุปกรณ์	(De-
vice	Convergence)	โดยนำ�อปุกรณ์ทีแ่ยกกนัอยู	่ไม่ว่�จะเป็นโทรศพัท์เคลือ่นที	่คอมพวิเตอร์โน้ตบคุ	
ให้มีก�รใช้ง�นร่วมกัน	เช่น	ส�ม�รถจ่�ยค่�เงินสินค้�และบริก�รผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่	TrueMove	
เป็นต้น	2)	ก�รหลอมรวมเครือข่�ย	(Network	Convergence)	หรือก�รหลอมรวมเทคโนโลยีโครง
ข่�ย	 ทั้งที่ต้องใช้ส�ยและไร้ส�ย	 เพื่อให้โครงข่�ยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภ�พสูงขึ้น	 ส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้	เช่น	Hi-Speed	Internet	และ	Wi-Fi	3)	ก�ร
หลอมรวมเนื้อห�ข้อมูล	(Content	Convergence)	คือก�รที่ผู้บริโภคส�ม�รถบริโภคเนื้อห�ข้อมูล
เดียวกัน	ได้จ�กหล�ยอุปกรณ์	เช่น	ผู้บริโภคส�ม�รถชมก�รแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่�นโทรศัพท์
เคลื่อนที่	TrueMove	ก�รชมร�ยก�ร	Academy	Fantasia	ผ่�น	TrueVisions	โทรศัพท์เคลื่อนที่	
TrueMOve	รวมถึง	Hi-Speed	Internet	และยังส�ม�รถโหวตร่วมสนุกกับท�งร�ยก�รที่จัดขึ้นได้
แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ	อีกด้วย	จ�กกลยุทธ์ก�รหลอมรวมสื่อที่กล่�วม�นี้	ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ
ที่ดีต่อตร�สินค้�	 โดยมองว่�เป็นบริษัทที่ส�ม�รถให้บริก�รสื่อส�รครบวงจรตรงต�มคว�มต้องก�ร
ของลกูค้�	มกี�รส่ือส�รทีร่วดเร็ว	ทำ�ให้ลูกค้�กลุม่เป้�หม�ยมคีว�มต้องก�รซือ้สนิค้�และบรกิ�รของ
บริษัทในระดับสูง	(ฬุจิวรรณ	กนก�กรนนท์,	2550)	
	 และห�กจะพิจ�รณ�เจ�ะลึกในกรณีของร�ยก�ร	Academy	Fantasia	ของบริษัททรูฯ	ก็
จะพบว่�	กลุม่บรษิทัทรฯู	ได้ใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รหลอมรวมสือ่เพือ่ก�รสือ่ส�รก�รตล�ด
คือ	 ทรูได้นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสองด้�นหลักที่ประกอบด้วย	 เทคโนโลยีระบบ
คอมพวิเตอร์	และเทคโนโลยสีือ่โทรคมน�คมทีผ่นวกเข้�ด้วยกัน	เพือ่ใช้ในกระบวนก�รจดัห�	จดัเกบ็	
สร้�งและเผยแพร่ส�รสนเทศในรูปแบบต่�งๆ	ทั้งเสียง	ภ�พ	ภ�พเคลื่อนไหว	ข้อคว�มหรือตัวอักษร	
และเทคโนโลยีส�รสนเทศดังกล่�ว	 ยังส่งผลให้เกิดก�รแบ่งแยกระหว่�งก�รให้บริก�รโทรคมน�คม	
เช่น	 โทรศัพท์พ้ืนฐ�น	 และก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 ม�หลอมรวมกับก�รแพร่ภ�พกระจ�ยเสียง	
เช่น	 ก�รแพร่ภ�พท�งวิทยุ	 และโทรทัศน์	 ทำ�ให้ผู้ชมส�ม�รถชมร�ยก�รโทรทัศน์หรือรับชมท�ง
อินเทอร์เน็ตได้	กลุ่มบริษัททรูฯ	ได้ใช้ประโยชน์จ�กก�รหลอมรวมสื่อ	โดยก�รกำ�หนดกติก�	บังคับ
ให้ผู้ที่ชื่นชอบร�ยก�ร	Academy	Fantasia	รุ่นที่	3	(AF3)	ใช้สินค้�จ�กกลุ่มบริษัททรูฯ	รวมทั้งให้
สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้บริก�ร	นำ�เสนอเนื้อห�ของร�ยก�ร	AF3	ผ่�นสื่อต่�งๆ	ในกลุ่มทรูฯ	ผลลัพธ์คือผู้
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บริโภคได้รู้จักสินค้�และบริก�รของกลุ่มทรู	อีกทั้งยังสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท	โดยสร้�งให้ผู้
บริโภคเชื่อว่�กลุ่มทรูเป็นบริษัทที่มีคว�มมั่นคง	และมีบริก�รที่หล�กหล�ยส�ม�รถตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้บริโภคได้อย่�งครบถ้วน	กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดก�รบริโภคสื่อ	สินค้�	และบริก�รจ�ก
กลุม่ทรูเพ่ิมข้ึน	พร้อมทัง้ทำ�ให้เกดิผลประโยชน์ด้�นอืน่ต�มม�	ทัง้ร�ยได้จ�กผูส้นบัสนนุร�ยก�ร	และ
เกิดก�รต่อยอดธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับศิลปิน	AF3	ที่มีแฟนคลับเป็นผู้ติดต�มสนับสนุนผลง�นจำ�นวน
ม�ก	(พิชญ�ณี	ภู่ตระกูล,	2549)

 บทบาทของการหลอมรวมสือ่ในมติดิา้นสงัคม : กรณศีกึษาบทบาทการลดชอ่ง
วา่งทางดจิิตอล (Digital Divide) และการหลอมรวมกันระหวา่งสือ่มวลชนแบบเดิมกับ
สื่ออินเทอร์เน็ต
	 นอกจ�กบทบ�ทในเชงิธรุกจิและก�รตล�ดแล้ว	 ก�รหลอมรวมสือ่กม็บีทบ�ทไม่น้อยในเชงิ
สังคม	 ซึ่งในบทคว�มนี้จะขอกล่�วถึงในสองประเด็นที่เห็นว่�น่�สนใจและมีก�รศึกษ�ในบริบทของ
สงัคมไทย	ประเดน็แรกคอื	ก�รหลอมรวมส่ือกับบทบ�ทก�รลดช่องว่�งท�งดจิติอล	 (Digital	Divide)	
และประเดน็ทีส่องคอื	ก�รหลอมรวมกนัระหว่�งส่ือมวลชนและส่ืออินเทอร์เนต็และบทบ�ทต่อก�รเผย
แพร่ข่�วส�รในก�รรบัรูข้องส�ธ�รณชน
	 ในประเด็นแรกที่ว่�ด้วยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รหลอมรวมสื่อและช่องว่�งท�งดิจิตอล
นัน้	ก่อนอืน่ต้องทำ�คว�มเข้�ใจก่อนว่�	“ช่องว่�งท�งดจิติอล”	คอือะไร	จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วข้องพบว่�	ช่องว่�งท�งดจิติอลเป็นเรือ่งของคว�มแตกต่�งในปริม�ณและคณุภ�พของข้อมลูข่�วส�ร
ทีม่�พร้อมกบัสือ่อนิเทอร์เนต็	ระหว่�งผูท่ี้ได้เข้�ถงึ(ผู้ใช้)	และไม่ส�ม�รถเข้�ถงึ	(ไม่ได้ใช้)	ส่ืออินเทอร์เนต็	
ซึง่ถือได้ว่�เป็นพระเอกของสือ่ใหม่	(สือ่อเิล็กทรอนกิส์และดจิติอล)	ในยคุสังคมส�รสนเทศ	โดยมองว่�
ประเทศหรอืสงัคมทีม่ช่ีองว่�งท�งดจิติอลน้อย	จะเป็นประเทศหรอืสงัคมทีร่ำ�่รวยในข่�วส�รส�รสนเทศ	
และภ�คประช�ชนจะมส่ีวนร่วมในก�รแสดงคว�มคดิเหน็หรือผลกัดนัสงัคมให้เปลีย่นแปลงไปในทศิท�ง
ท่ีตนเองต้องก�รม�กกว่�ประเทศหรอืสงัคมทีม่ช่ีองว่�งท�งดจิติอลม�ก	(Norris,	2001)	
	 ช่องว่�งท�งดิจิตอลมีส�เหตุหลักม�จ�กสองประก�รคือ	 1)	 ปัญห�ก�รไม่ส�ม�รถเข้�ถึง
คอมพิวเตอร์และเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	 อันเนื่องม�จ�กสภ�พท�งภูมิศ�สตร์	 ปัจจัยท�งสังคมและ
เศรษฐกจิ	ดงัข้อมลูก�รศกึษ�ทีร่ะบวุ่�	ปัญห�ช่องว่�งท�งดจิติอลในประเทศไทยในภ�พรวมเป็นคว�ม
แตกต่�งหรอืช่องว่�งระหว่�งสงัคมเมอืงและสังคมชนบท	หรือระหว่�งกรุงเทพฯ	และภูมภิ�คส่วนอ่ืนๆ	
ของประเทศ	เช่น	จำ�นวนคอมพวิเตอร์ปี	2548	ในกรงุเทพฯ	จ�กประช�กร	100	คน	จะมคีอมพวิเตอร์ถงึ	
30.6	เครือ่ง	ในขณะทีภ่�คเหนอืมเีพยีง	9.5	เคร่ือง	และในภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอืมเีพียง	6.5	เคร่ือง	
ส่วนจำ�นวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็	พบว่�	จ�กประช�กร	100	คน	ในกรงุเทพฯ	จะมผีูใ้ช้ถงึ	26.6	ร�ย	ในขณะที่
ภ�คเหนอืม	ี11.2	ร�ย	และภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืม	ี7.7	ร�ย	ต�มลำ�ดบั	(Kasittitorn	Pooparadai,	
2005	อ้�งถงึใน	ศวิพร	ศรสีมยั,	2550)	และส�เหตขุองช่องว่�งท�งดจิติอลในประเทศไทยประก�รที	่2)	
คอื	ก�รข�ดทกัษะด้�นส�รสนเทศ	ดงัจะเหน็ได้จ�กผลก�รศกึษ�โครงก�รอินเทอร์เนต็ตำ�บล	ในจังหวัด
สรุนิทร์ของ	ศวิพร	ศรสีมยั	และประชติ	อินทะกนก	(2547)	ทีพ่บว่�	ปัจจยัท�งด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
และทกัษะของผูใ้ช้เทคโนโลยทีำ�ให้เกดิช่องว่�งท�งดจิติอล	 ซึง่ทำ�ให้เกดิคว�มเหลือ่มลำ�้ในก�รเข้�ถงึ
ส�รสนเทศของคนในชนบท	 ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับร�ยง�นก�รศกึษ�ของ	 Stevenson	 (2001)	ที่
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ศกึษ�ไว้ตัง้แต่ปี	 2544	 ท่ีสรุปว่�	 คว�มแตกต่�งของคนในเมอืงใหญ่และคนในชนบทของประเทศไทย
มีคว�มแตกต่�งกนัในสีล่กัษณะคอื	ระดบัก�รเข้�ถงึโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและเทคโนโลย	ีระดบัคว�มแตก
ต่�งด้�นร�ยได้	ระดบัคว�มแตกต่�งด้�นคว�มรู้	และคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์ในชวีติ	โดย	Stevenson	(2001)	ขย�ยคว�มถงึคว�มแตกต่�งด้�นคว�มรูใ้นสองด้�นคอื	คว�ม
รูใ้นก�รใช้คอมพิวเตอร์และคว�มรู้อนัเนือ่งจ�กระบบก�รศกึษ�	 เช่น	ภ�ษ�อังกฤษ	ก�รรบัรูท้ีถ่กูต้อง
เกีย่วกบัก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศ	โดยเฉพ�ะก�รประยกุต์ใช้ส่ือเพ่ือพัฒน�คณุภ�พชีวิต	ก�รลงทนุ
ภ�ครฐัส่วนใหญ่มุง่เน้นด้�นอปุกรณ์เทคโนโลยสี�รสนเทศ	(Hardware)	และโปรแกรมประกอบอปุกรณ์	
(Software)	แต่ไม่สนใจคว�มส�ม�รถของผูใ้ช้	(Brainware)	เท่�ทีค่วร	นอกจ�กนี	้ในกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
จ�กอินเทอร์เนต็กย็งัเป็นก�รใช้แบบผวิเผนิ	หรอืเพียงเพ่ือคว�มบนัเทงิ
	 ฉะนัน้ท�งออกหนึง่ของก�รแก้ปัญห�เพือ่ลดช่องว่�งท�งดจิติอลระหว่�งประช�กรในเมอืงหลวง
และประช�กรทีอ่�ศยัอยูใ่นชนบทต่�งจงัหวดัคอื	 ก�รหลอมรวมส่ือใหม่กับส่ือเล็กๆ	 ในชุมชนเข้�ด้วยกัน	
ดงัผลก�รศกึษ�ของ	ศิวพร	ศรีสมัย	(2550)	เรือ่งก�รเชือ่มโยงสือ่เพือ่ลดช่องว่�งท�งดจิติอล	:	ก�รเชือ่ม
โยงส�รสนเทศจ�กส่ืออนิเทอร์เนต็สู่วทิยชุมุชน	ทีพ่บว่�	ผูจ้ดัร�ยก�รสถ�นวีทิยมุศีกัยภ�พทีจ่ะเชือ่มโยง
ส�รสนเทศจ�กอนิเทอร์เนต็สูร่�ยก�รวทิยชุมุชน	แต่กข็ึน้อยูก่บั	ก)	ทกัษะก�รค้นห�ข้อมลูท�งอนิเทอร์เนต็
ของผูจ้ดัร�ยก�ร	ข)	คว�มย�กง่�ยในก�รเข้�ถึงอนิเทอร์เนต็	และ	ค)	รปูแบบร�ยก�ร	ผลก�รศกึษ�ยงัพบ
ว่�	 ในกลุม่ผูจ้ดัร�ยก�รวทิยชุมุชนทีน่ำ�เสนอส�รสนเทศจ�กสือ่อนิเทอร์เนต็ม�ใช้	 มเีทคนคิก�รนำ�เสนอ
เนือ้ห�ทีแ่ตกต่�งกนั	และชนดิส�รสนเทศจ�กสือ่อินเทอร์เนต็ทีน่ำ�เสนอเป็นข้อมลูทีม่เีนือ้ห�อยูใ่นระดบั
ท้องถิน่และระดบัประเทศ	 ผู้จัดร�ยก�รวทิยมีุก�รค้นห�ข้อมลูจ�กแหล่งเวบ็ไซต์ยอดนยิมม�กกว่�จะเป็น
เวบ็ไซต์ของภ�ครฐั	แต่อย่�งไรกต็�ม	ก�รเชือ่มโยงส�รสนเทศจ�กสือ่อินเทอร์เนต็สูวิ่ทยชุุมชน	จะยัง่ยนื
เพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัว่�จะส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รปัญห�อุปสรรคทีม่อียูไ่ด้หรือไม่	ซึง่คอื	 วิทยชุุมชนถกูใช้
เพือ่คว�มบนัเทงิม�กกว่�ถ่�ยทอดส�รสนเทศ	ผูจั้ดร�ยก�รสูงอ�ย	ุข�ดทกัษะท�งเทคโนโลยแีละวิตกใน
ภ�พลกัษณ์ของตนเอง	ผูจ้ดัร�ยก�รมคีว�มเข้�ใจเกีย่วกบัส�รสนเทศแตกต่�งจ�กบรรทดัฐ�น	ปัญห�ทีเ่กดิ
จ�กก�รบรกิ�รภ�ครฐัในด้�นส�รสนเทศเพือ่บรกิ�รประช�ชนผ่�นเว็บไซต์ของกระทรวง	(เช่น	เนือ้ห�ไม่สัน้
กระชบั	 ไม่มีวธิกี�รนำ�เสนอข้อมูลทีส่�ม�รถนำ�ไปใช้ในร�ยก�รวทิยไุด้ทนัท)ี	 โครงสร้�งพืน้ฐ�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศทีไ่ม่เท่�เทยีมกนัระหว่�งเขตเมืองและชนบท	และก�รอนญุ�ตให้มโีฆษณ�	6	น�ททีำ�ให้เกิด
คว�มสบัสนด้�นแนวคดิเมือ่มสีถ�นวีทิยเุกดิขึน้ใหม่	 โดยหวังผลเชิงพ�ณิชย์และประโยชน์ก�รเมอืง	และ
ก�รสัง่ปิดสถ�นวีทิยชุมุชน	ทำ�ให้สถ�นวีทิยชุมุชนหลกีเลีย่งก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ทีเ่กีย่วกบัก�รเมอืง
	 อีกบทบ�ทหนึ่งของก�รหลอมรวมส่ือในมิติท�งสังคมที่จะกล่�วถึงคือ	 ก�รหลอมรวมกัน
ระหว่�งสือ่มวลชนกบัส่ืออนิเทอร์เนต็	ซึง่กติพิงศ์	 ไทยเจรญิ	 (2541)	 ได้บนัทกึร่องรอยของก�รหลอม
รวมกนัระหว่�งสองสือ่นีจ้�กก�รศกึษ�เรือ่ง	 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยองค์กรและลกัษณะก�รร�ยง�นข่�ว
ผ่�นอนิเทอร์เนต็ของส่ือมวลชนไทย	ทีพ่บว่�	 องค์กรสือ่มวลชนไทยได้ใช้อนิเทอร์เนต็เป็นช่องท�งใน
ก�รเผยแพร่ข่�วส�รข้อมลูเพิม่ขึน้	 มทีัง้ใช้เป็นช่องท�งเสรมิสำ�หรบัสือ่กระแสหลกัหรอืเป็นสือ่หลกัใน
ก�รเผยแพร่ข่�วส�รข้อมลูอกีช่องท�งหนึง่	 โดยใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พขององค์กรในก�รร�ยง�นข่�ว
และก�รนำ�เสนอข้อมูล	 ใช้ในด้�นก�รตดิต่อส่ือส�รกับผูร้บัส�รด้วยรปูแบบต่�งๆ	 รวมไปถงึใช้เป็นช่อง
ท�งเสรมิในก�รทำ�ธรุกจิ	
	 กระแสก�รหลอมรวมกนัระหว่�งสือ่มวลชนและสือ่อนิเทอร์เนต็ยงัคงดำ�รงอยูอ่ย่�งต่อเนือ่ง
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ในสงัคมไทย	ดงัผลก�รศกึษ�ของสปุรยี�	กล่ินสุวรรณ	(2552)	เร่ือง	ก�รกำ�หนดว�ระข่�วส�รท�งก�ร
เมืองในกลุม่บลอ็ก	โอเคเนชัน่	พบว่�	ว�ระข่�วส�รท�งก�รเมอืงในกลุ่มบล็อกโอเคเนช่ัน	มคีว�มเช่ือม
โยงกบัว�ระข่�วส�รท�งก�รเมอืงของหนังสอืพมิพ์กระแสหลกัอย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถติ	ิ โดยเนือ้ห�
ท�งก�รเมอืงส่วนใหญ่ในเวบ็ไซต์โอเคเนชัน่	เป็นประเดน็ทีส่ะท้อนส่ิงทีส่ื่อกระแสหลักนำ�เสนอม�กกว่�
ประเดน็ส�ธ�รณะและเป็นประเดน็ทีม่�จ�กคว�มสนใจส่วนบคุคลของบลอ็กเกอร์	นอกจ�กนีก้ม็กี�รใช้
แหล่งส�รในก�รผลติเนือ้ห�ทีม่�จ�กสือ่กระแสหลกั	และมคีว�มเป็นอตัวสิยัจ�กก�รสอดแทรกคว�มคดิ
เหน็ของบลอ็กเกอร์	ไม่มกี�รอ้�งองิแหล่งทีม่�ของข้อมลู	และก�รเล่�เรือ่งด้วยมมุมองเพยีงด้�นเดยีว	ผล
ก�รศกึษ�ยงัแสดงให้เหน็ว่�	บทบ�ทก�รกำ�หนดว�ระข่�วส�รท�งก�รเมอืงจ�กบลอ็กเกอร์โอเคเนชัน่ไป
สูส่ือ่หนงัสอืพมิพ์เป็นบทบ�ททีไ่ม่ชดัเจน	อย่�งไรกต็�ม	เว็บไซต์โอเคเนช่ันมบีทบ�ทสำ�คญัต่อผู้ส่ือข่�ว
และส่ือในเครือบริษทั	 เนชัน่	 มลัตมิเีดยี	 กรุป๊	 ด้วยก�รเป็นแหล่งข้อมลูและช่วยเสรมิศกัยภ�พในก�ร
ผลติข่�ว	และแม้ว่�บล็อกเกอร์จะเป็นส่ือท�งเลอืกทีเ่ปิดโอก�สให้ภ�คประช�สงัคมและพลเมอืงส�ม�รถ
สร้�งว�ระทีม่�จ�กภ�คประช�ชนเพ่ือเผยแพร่สูว่งกว้�งได้โดยไม่ต้องพึง่พ�สือ่กระแสหลกัอย่�งในอดตี	
แต่ว�ระข่�วส�รท�งก�รเมอืงทีป่ร�กฏในเวบ็ไซต์โอเคเนชัน่ส่วนม�กเป็นประเดน็ท�งก�รเมอืงระดบั
ช�ติ	โดยมกัเป็นว�ระทีก่ำ�หนดม�จ�กหล�ยกลุ่มบคุคลร่วมกนักับส่ือมวลชน	ซึง่ผู้กำ�หนดทีม่�จ�กภ�ค
ประช�ชนมเีพยีงเลก็น้อยเท่�นัน้	สิง่นีอ้�จสืบเนือ่งจ�กบล็อกเกอร์มแีนวโน้มนยิ�มก�รเมอืงในลักษณะ
ระบบก�รเมอืงระดบัช�ต	ิ ม�กกว่�มองว่�เป็นก�รเมอืงเชงิอำ�น�จทีภ่�คประช�สงัคมอ�จจะเรยีกร้อง
สทิธขิองตนในฐ�นะพลเมอืงคนหนึง่ในสงัคม

 อิทธิพลของการหลอมรวมสื่อต่อบุคคลในระดับปัจเจก
	 ห�กลดขอบเขตก�รปร�ยต�มอง	จ�กมองมมุกว้�งภ�พใหญ่ทีพ่จิ�รณ�บทบ�ทของก�รหลอมรวม
สือ่ในมิตด้ิ�นเศรษฐกจิและสังคม	ม�พิจ�รณ�ในขอบเขตทีเ่ลก็ลงในระดบัปัจเจก	กจ็ะพบว่�	แม้บคุคลจะอยู่
ภ�ยใต้ระบบเศรษฐกจิและสงัคมใหญ่เดยีวกนั	แต่คว�มแตกต่�งระหว่�งบคุคลย่อมทำ�ให้บคุคลตอบสนอง
ต่ออทิธพิลของก�รหลอมรวมส่ือต่�งกนั	ดงัเช่น	ก�รศกึษ�ของ	ป�รชิ�ต	ส�ยธน	ู(2553)	เรือ่ง	ลกัษณะก�ร
ดำ�เนนิชวีติของกลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยหีลอมรวมสือ่	ทีไ่ด้แบ่งแยกประเภทบคุคลออกเป็นสองกลุม่	กลุม่แรกคอื	
ผูใ้ช้เทคโนโลยหีลอมรวมส่ือ	ซึง่เป็นผู้ใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีย่คุใหม่เพือ่ตดิต่อสือ่ส�ร	ทัง้ใช้เสยีงพดูและไม่ใช้
เสยีง	(Voice	and	Nonvoice)	และมัลตมีิเดยีได้อย่�งเตม็รปูแบบ	ส�ม�รถใช้ง�นโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ำ�ก�ร
สือ่ส�รบนโครงข่�ยอนิเทอร์เนต็คว�มเร็วสงู	และโครงข่�ยกระจ�ยเสยีงวทิย-ุโทรทศัน์	ฯลฯ	ได้	และกลุม่ที่
สองคอื	ผู้ไม่ใช้เทคโนโลยหีลอมรวมส่ือ	ซึง่เป็นกลุม่ผูใ้ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบทัว่ไปเพยีงเพือ่ตดิต่อสือ่ส�ร
ผ่�นเสียงพูด	(Voice)	และรับ-ส่งข้อมูลลักษณะ	SMS	(Short	Message	Service)	ง่�ยๆ	ขัน้พืน้ฐ�น	ไม่ใช้
ง�นโทรศัพท์เคล่ือนทีท่ำ�ก�รส่ือส�รบนโครงข่�ยอนิเทอร์เนต็คว�มเรว็สงู
	 ผลก�รศกึษ�ของ	ป�รชิ�ต	ส�ยธน	ู(2553)	พบว่�	กลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ไม่ใช้เทคโนโลยหีลอม
รวมสือ่	 มพีฤตกิรรมก�รใช้อปุกรณ์สือ่ส�ร	 (ทีเ่ป็นเทคโนโลยหีลอมรวมส่ือ	 และเป็นโทรศพัท์เคล่ือนที่
ทัว่ไป)	และก�รใช้เนือ้ห�ผ่�นอปุกรณ์ส่ือส�ร	(ทีเ่ป็นเทคโนโลยหีลอมรวมสือ่	และเป็นโทรศพัท์เคลือ่นที่
ท่ัวไป)	แตกต่�งกนัอย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถติิ	
	 กลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยหีลอมรวมส่ือทีม่รูีปแบบก�รดำ�เนนิชีวิตแบบต่�งๆ	ได้แก่	1)	กลุ่มผู้เช่ือใจ
อนิเทอร์เนต็	2)	กลุม่ผูใ้ช้ชวีติเป็นหนึง่เดยีวกบัอินเทอร์เนต็	และ	3)	กลุ่มผู้มุง่มัน่คว�มสำ�เร็จต้องก�รใช้
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เทคโนโลยหีลอมรวมสือ่	แม้จะมคีว�มคดิเหน็	(Opinions)	คว�มสนใจ	(Interests)	และชืน่ชอบกจิกรรม	
(Activities)	ต่�งกนั	แต่ส่วนใหญ่	จะนยิมใช้สือ่อินเทอร์เนต็ในชีวิตประจำ�วันทัง้เพ่ือทำ�ง�นและเพ่ือพัก
ผ่อนบนัเทงิ	 มคีว�มไว้ใจสือ่อนิเทอร์เนต็สงู	 ใช้ชวีติผกูพนักบัอนิเทอร์เนต็โดยไม่ได้คำ�นงึถงึผลกระทบ
ด้�นลบ	มคีว�มสนใจสร้�งคว�มสมัพนัธ์เชงิสงัคมและสร้�งตวัตนบนเครือข่�ยออนไลน์	คนกลุ่มนีจ้ะมี
คว�มคุน้เคยกบักจิกรรมลักษณะเป็น	 “Blogger”	และ	“Chatter”	จนแสดงออกถงึพฤตกิรรมก�รตดิ
อนิเทอร์เนต็	 เช่น	 ระบวุ่�	ชวีตินีข้�ดอนิเทอร์เนต็ไม่ได้	คว�มรู้สึกทกุข์สุขขึน้อยูก่บัก�รได้ออนไลน์ตลอด
เวล�หรอืไม่	 ได้ใช้อนิเทอร์เนต็คว�มเร็วสูงหรือไม่	 ในส่วนของรปูแบบคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัเวล�และพืน้ที่	
(Time	and	Space)	คนกลุ่มนีเ้หน็ว่�	จะมีชวีติอยูท่ีไ่หนกไ็ด้	กล่�วคอื	เมือ่มเีทคโนโลยหีลอมรวมสือ่	เข�
กจ็ะส�ม�รถทำ�ง�นและเพลดิเพลนิกบัสือ่ออนไลน์ได้ตลอดเวล�	สำ�หรบัรปูแบบก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์
ระดบัปัจเจกบคุคลนัน้	 คนกลุม่นีไ้ว้ว�งใจสือ่ออนไลน์ว่�มคีว�มปลอดภยั	 จงึเหน็ว่�คนเร�ส�ม�รถสนทิ
รสนมกนัได้ผ่�นสังคมไซเบอร์โดยไม่ต้องเหน็หน้�กนั	รวมทัง้ยงัมคีว�มมัน่ใจว่�ก�รทำ�ง�นบนสือ่ออนไลน์
มัน่คงกว่�ก�รทำ�ง�นรับเงนิเดอืน	รวมทัง้เหน็ว่�ก�รทำ�ธุรกิจออนไลน์มคีว�มปลอดภยัเชือ่ถอืได้	แต่อย่�งไร
กต็�ม	กลุม่ผู้ใช้เทคโนโลยหีลอมรวมส่ือเหน็ว่�	คนเร�ยงัควรได้รบัก�รสัง่สอนเรยีนรูจ้�กครอู�จ�รย์ด้วย	ไม่
เหน็ด้วยกบัก�รเผยแพร่รูปเปลือยข้ึนเวบ็ไซต์	แสดงให้เหน็ว่�	สถ�บนัครอบครวั	สถ�บนัก�รศกึษ�	ตลอด
จนคว�มเข้มแข็งของวฒันธรรม	ยงัคงดำ�รงอยูใ่นกลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยหีลอมรวมสือ่
	 ในส่วนของกลุม่ผูไ้ม่ใช้เทคโนโลยหีลอมรวมส่ือ	ซึง่มรูีปแบบก�รดำ�เนนิชีวิตทีต่่�งกัน	6	กลุ่ม
คือ	1)	กลุม่ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็อย่�งระมดัระวงั	2)	กลุ่มผู้หว�ดระแวงอินเทอร์เนต็	3)	กลุ่มผู้สนใจส่ือเก่�
ไม่พึง่พ�อนิเทอร์เนต็	4)	กลุม่ผูเ้ชือ่มัน่สงูมุง่มัน่คว�มสำ�เร็จ	5)	กลุ่มผู้เป็นตวัของตวัเองรักอิสระ	และ	6)	
กลุม่ทำ�ง�นหนกัรักคว�มก้�วหน้�	ซึง่ทัง้	6	กลุ่มมส่ีวนทีเ่หมอืนกนัคอื	ดำ�เนนิชีวิตโดยไม่ได้ให้คว�มสำ�คญั
กบัสือ่ออนไลน์	และเทคโนโลยใีหม่ๆ	 เป็นกลุม่ทีเ่ช่ือมัน่ในตนเอง	และใช้อินเทอร์เนต็อย่�งระมดัระวัง	
จนบ�งคร้ังหว�ดระแวงว่�ส่ือใหม่นีจ้ะทำ�ให้ภ�ษ�วิบตั	ิ และทำ�ให้สงัคมเสือ่มทร�มลง	กลุม่นีม้กัจะทำ�
กจิกรรม	มวีธิคีดิ	และรปูแบบสือ่ส�รต�มแบบแผน	กล่�วคอื	มกัใช้ชีวิตแบบเรียบง่�ย	ไม่สนใจแฟช่ัน
หรอืสนิค้�แบรนด์เนมม�กนกั	ไม่ให้คว�มสำ�คญัต่อคว�มสำ�เร็จด้�นช่ือเสียงเกยีรตยิศ	ไม่เช่ือมัน่ในก�ร
ทำ�ธรุกรรมออนไลน์	 ไม่เชือ่ว่�ในอน�คตผู้คนจะใช้ชีวิตออนไลน์หรอืข�ดอินเทอร์เนต็ไม่ได้	และเช่ือว่�
ห�กมนษุย์เร�ใช้เทคโนโลยมี�กขึน้คว�มเป็นมนษุย์ก็จะยิง่ลดลง
	 อกีตวัอย่�งหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่�	ปร�กฏก�รณ์ก�รหลอมรวมสือ่	มไิด้ทรงพล�นภุ�พมอีำ�น�จ
เหนอืผูร้บัส�รทกุคนเสมอไป	คอืก�รศกึษ�ของ	พชิญ�ณ	ีภูต่ระกลู	(2549)	เรือ่ง	ก�รใช้ประโยชน์จ�กก�ร
หลอมรวมสือ่และเครอืข่�ยบนเวลิด์ไวด์เวบ็ในร�ยก�รอะค�เดมี	่แฟนเทเชีย	ทีพ่บว่�	กลุ่มผู้ชมร�ยก�ร
มคีว�มรูเ้ท่�ทันส่ือ	 ทร�บว่�บริษทัทรูฯ	 ได้ใช้ประโยชน์จ�กก�รหลอมรวมสือ่	 และก�รข�ยสนิค้�พ่วง
ต่�งๆ	ในเครือ	เพ่ือให้ผู้ชมได้บริโภคสินค้�และบรกิ�รของกลุม่บรษิทัทรฯู	เพิม่ขึน้	แต่อย่�งไรกต็�ม	ผูช้ม
ร�ยก�รยงัคงต้องใช้บรกิ�รข่�วส�ร	สนิค้�และบริก�รเกีย่วกับร�ยก�ร	AF3	ตดิต�มไปให้กำ�ลังใจนกัล่�
ฝันต�มสถ�นทีต่่�งๆ	และสนบัสนนุผลง�นของนกัล่�ฝันทีต่นช่ืนชอบอย่�งต่อเนือ่ง	โดยกลุ่มผู้บริโภคมี
คว�มคดิเหน็ว่�ก�รบรโิภคข่�วส�รจ�กสือ่ต่�งๆ	นัน้	เป็นคว�มต้องก�รของตน	ตนเป็นผูบ้ริโภคทีส่�ม�รถ
เลอืกรบัหรอืปฏเิสธสนิค้�และบรกิ�รจ�กกลุม่ทรูฯ	

บทสรปุ
	 ก�รเกดิขึน้ของส่ือใหม่เป็นดัง่แรงลมใต้ปีก	ทีโ่หมกระพอืให้คว�มเป็นสงัคมยคุส�รสนเทศ
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เคลื่อนตัวแผ่ขย�ยและทะย�นไปข้�งหน้�อย่�งไม่หยุดยั้ง	 ผลผลิตหนึ่งที่เกิดขึ้นจ�กก�รปฏิสนธิกัน
ระหว่�งสังคมยคุส�รสนเทศและส่ือสมยัใหม่คอื	 “ก�รหลอมรวมสือ่”	 ทีไ่ด้บรูณ�ก�รสือ่ดจิติอลกบั
สือ่ดิจติอล	และสือ่ดจิติอลกบัสือ่แบบเดมิ(ทัง้ทีเ่ป็นส่ือมวลชนและไม่ใช่ส่ือมวลชน)เข้�ด้วยกัน	อันเป็น
สญัลกัษณ์หนึง่ของคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นเทคโนโลยกี�รส่ือส�ร	
	 จ�กขอบเขตของเนือ้ห�ทีก่ล่�วม�ทัง้หมด	ห�กมองจ�กฝ�กฝ่ังของแนวคดิ	“เทคโนโลยเีป็นตวั
กำ�หนด	(Technological	Determinism	Perspective)”	ผูอ่้�นกจ็ะเหน็ภ�พว่�	เทคโนโลยสีือ่ใหม่และ
ก�รหลอมรวมสือ่	คอืตวัแปรสำ�คญัทีม่อีทิธพิลและทำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงต่อระบบสงัคม-เศรษฐกจิ	
ตลอดจนวถีิชวีติของผู้คนทีอ่ยูใ่นระบบสังคม-เศรษฐกิจนัน้	เช่น	ก�รหลอมรวมสือ่ทำ�ให้คนในสงัคมได้รบั
รูข้้อมลูข่�วส�รในปรมิ�ณทีเ่พิม่ขึน้และมคีณุภ�พทีด่ขีึน้	(รวดเร็วขึน้	หล�กหล�ยม�กขึน้)	อันเป็นก�ร
เสรมิคว�มส�ม�รถให้ภ�คประช�ชนมโีอก�สได้แสดงคว�มคดิเหน็หรอืผลกัดนัสงัคมให้เปลีย่นแปลงไป
ในทศิท�งทีต่นเองต้องก�รได้ม�กขึน้	แต่ห�กจดุยนืของผูอ่้�นอยูอ่กีฝ�กฝ่ังหนึง่ทีเ่ป็นแนวคดิ	“สงัคมคอื
ตวักำ�หนดเทคโนโลย	ี(Social	Shaping	of	Technology	Perspective)”	ผูอ่้�นกจ็ะเหน็ด้วยกบัเนือ้ห�
ในส่วนทีแ่สดงให้เหน็ว่�	เทคโนโลยสีือ่ใหม่และก�รหลอมรวมส่ือ	คอืผลพวงของก�รประกอบสร้�งท�ง
สงัคม	(Social	Constructivism)	ทีผ่่�นก�รกำ�หนดแนวคดิ	(Conception)	ประดษิฐ์สร้�ง	(Invention)	
ออกแบบ	 (Design)	พฒัน�ให้ดขีึน้	 (Development)	 และว�งแผนท�งก�รตล�ด	 (Marketing)	 โดย
บุคคล	กลุม่บคุคล	และ/หรอืองค์กรแห่งใดแห่งหนึง่	เพ่ือหวังผลประโยชน์อย่�งใดอย่�งหนึง่	(เช่น	กำ�ไร	
อำ�น�จก�รครอบงำ�ท�งคว�มคดิ	เป็นต้น)	ดงัเช่น	กรณีของบริษัททรู	คอร์เปอเรช่ัน	จำ�กดั	(มห�ชน)	ที่
ได้ประกอบสร้�งกลยทุธ์หลอมรวมสือ่แบบต่�งๆ	เพ่ือไปมอิีทธิพลต่อผู้บริโภคโดยมเีป้�หม�ยหลักอยูท่ี่
ผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	นอกจ�กนี	้ยงัจะเหน็ว่�ก�รหลอมรวมส่ือ	ได้ถกูนำ�ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้อง
กบัคว�มต้องก�รของผูใ้ช้	(Appropriation	by	Users)	เหมอืนดงัทีก่�รใช้เว็บไซต์โอเคเนช่ันเป็นแหล่ง
ข้อมูลและช่วยเสรมิศกัยภ�พในก�รผลติข่�วของผู้ส่ือข่�วและส่ือในเครือบริษัทเนช่ัน	มลัตมิเีดยี	กรุ๊ป	
	 ในส่วนของแวดวงวิช�ก�รด้�นก�รสื่อส�รนั้น	 ก�รหลอมรวมสื่อได้ก่อให้เกิดคว�มท้�ท�ย
ใหม่ๆ	ม�กม�ยทีร่อให้นกัวชิ�ก�รสบืค้นแสวงห�คว�มรูเ้พือ่สร้�งองค์คว�มรูใ้หม่และต่อยอดองค์คว�มรู้
เดมิ	หรอืนำ�องค์คว�มรูท้ีไ่ด้จ�กก�รค้นพบไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมในด้�นต่�งๆ	ตวัอย่�ง
ประเดน็ก�รศกึษ�วจัิยเกีย่วกบัก�รหลอมรวมสือ่ในอน�คตในมติเิชิงสงัคม	เช่น	ก�รศกึษ�บทบ�ทในก�ร
กำ�หนดว�ระข่�วส�รท�งก�รเมอืงหรอืข่�วส�รด้�นอ่ืนๆ	ในกลุ่มบล็อกทีน่ำ�เสนอข่�วส�รด้�นนัน้ๆ	ใน
เวบ็ไซต์ทีไ่ม่มส่ืีอกระแสหลักสนบัสนนุ	 รวมไปถงึก�รศกึษ�เครอืข่�ยสงัคมออนไลน์อืน่ๆ	 ทีป่ระช�ชน
กำ�ลงัสนใจในขณะนัน้	อ�ท	ิเวบ็บอร์ด	ทวิตเตอร์	เฟซบุก๊	เป็นต้น	ก�รศกึษ�เพ่ือประเมนิคณุภ�พของ
ส�รสนเทศจ�กสือ่อนิเทอร์เนต็ทีถ่กูนำ�ม�ใช้ในส่ือร�ยก�รวิทยุชุมชนหรือส่ือแบบเดมิประเภทอ่ืนๆ	ทีม่ี
เป้�หม�ยเพือ่ลดช่องท�งท�งดจิติอล	
	 ตวัอย่�งประเดน็ก�รศกึษ�วจิยัเก่ียวกบัก�รหลอมรวมส่ือในอน�คตในมติด้ิ�นเศรษฐกจิ	เช่น	
ศึกษ�ก�รหลอมรวมสือ่กรณกี�รแข่งขนัฟุตบอลต่�งประเทศทีถ่่�ยทอดผ่�นช่องเคเบลิทวีี	และบริษัทผู้
ประกอบก�รด้�นโทรคมน�คมได้ต่อยอดนำ�เนือ้ห�เหล่�นีไ้ปให้บริก�รในส่ือต่�งๆ	ในเครือ	โดยซือ้ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต์ทมีฟตุบอลต่�งประเทศม�ให้บรกิ�รแก่ผูช้มร�ยก�รในภ�คภ�ษ�ไทย	และให้บรกิ�รด�วน์โหลด
คลปิวดิโีอก�รแข่งขนัฟตุบอลและภ�พยงิประตแูก่ผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีท่ีต่นเป็นผู้ให้บริก�ร	นอกจ�ก
นี	้ พฤตกิรรมก�รปรับตวัของผู้บริโภคข่�วส�รในยคุสงัคมส�รสนเทศ	ทีม่ปีร�กฏก�รณ์ก�รหลอมรวม
สือ่	กเ็ป็นอกีประเดน็ก�รวจิยัหนึง่ทีม่ตีวัแปรต่�งๆ	ม�กม�ยรออยู	่ให้นกัวิช�ก�รได้ค้นห�คำ�ตอบ
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ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

	 เนื่องจ�กสภ�พสังคมปัจจุบันถือได้ว่�เป็นยุคข้อมูลข่�วส�รที่ทุกคนต้องพึ่งพ�สื่อเพื่อก�ร
สนองตอบข้อมูลที่ต้องก�ร	ปฏิเสธไม่ได้ว่�ก�รค้นห�ข้อมูลที่ต้องก�รนั้นจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องพึ่งพ�
สือ่ทีม่คีว�มทนัสมัยเร่ืองของเวล�	คว�มรวดเรว็	ก�รสนองตอบตอ่ขอ้มลูข�่วส�รทีม่กี�รแพรก่ระจ�ย
และหล�กหล�ย	
	 แนวคิด	ก�รทำ�ง�น	ตลอดถึงก�รดำ�เนินชีวิต	ของผู้คนในสังคมทั้งในเมืองใหญ่หรือชนบท	
ต่�งก็ได้รับอิทธิพลอันเนื่องม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีม�กบ้�งน้อยบ้�งต่�งระดับ
กันไป	 บ�งคร้ังเร�ก็ซึมซับและรับเอ�เทคโนโลยีบ�งอย่�งเข้�ม�อย่�งเป็นธรรมช�ติที่สุด	 เช่น	 ก�ร
โทรศพัทท์�งไกลจ�กชนบททีห่�่งไกลย�กแกก่�รทีค่มน�คมจะเข�้ถงึ	อ�จเกดิขึน้ไดโ้ดยระบบสือ่ส�ร
ผ่�นด�วเทียม	ซึ่งทำ�ให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่�งก็ได้รับข้อมูลข่�วส�รถึงกัน	หรือถ้�เป็นก�รทำ�ง�น	ก�ร	
แข่งขันท�งธุรกิจที่จะประสบคว�มสำ�เร็จในยุคนี้	จะต้องอ�ศัยทั้งคว�มถูกต้องแม่นยำ�	คว�มรวดเร็ว
ในก�รตดัสนิใจ	ก�รจะทำ�สิง่เหล�่นีไ้ดด้ตีอ้งอ�ศยัขอ้มลูข�่วส�รทีจ่ะทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถตดัสนิใจไดแ้ละ
วิธีหนึ่งที่จะทำ�ให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลข่�วส�รเหล่�นี้	 ก็ด้วยก�รที่เร�นำ�เอ�เทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์
และก�รตดิตอ่ส่ือส�รผ่�นเครือข�่ยคอมพิวเตอรเ์ข�้ม�ชว่ย	เฉกเชน่อดตี	ทีย่คุอตุส�หกรรมไดเ้ข�้ม�
มีบทบ�ทแทนยุคเกษตรกรรม	ซึ่งก็ทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเปลี่ยนไป	มีก�รใช้ของที่
เป็นอิเล็กทรอนิกส์	วิทยุ	โทรทัศน์	โทรศัพท์มือถือ	เพิ่มขึ้นอย่�งม�กม�ย	
	 ในยุคใหม่นี้ก็เช่นกัน	 เร�จะเห็นได้ว่�ชีวิตในก�รทำ�ง�นหรือแม้แต่ก�รเรียนของเร�ก็ถูก
ผลักดันให้มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ม�กขึ้น	มีก�รใช้ข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลที่เปลี่ยนไป	มีก�รสื่อส�รผ่�น
คอมพวิเตอรม์�กขึน้และก�รเปลีย่นแปลงในยคุใหมน่ีก้ย็ิง่ทวีคว�มรวดเรว็ยิง่กว่�ยคุทีผ่�่นม�เสยีอีก	
จงึเปน็ก�รย�กทีเ่ร�จะหลกีเลีย่งไมส่นใจเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ในยคุนีเ้อ�เสยีเลย	ใน	บ�งครัง้เร�กเ็รยีก
ยุคเทคโนโลยีนี้ว่�	“ยุคดิจิตอล”	(The	Digital	Age)	หรือ	“ยุคข้อมูลข่�วส�รหรือส�รสนเทศ”	(The	
Information	Age)	ก�รทีเ่ร�จะก�้วเข�้สูย่คุเทคโนโลยหีรอืยคุขอ้มลูข่�วส�รหรอืส�รสนเทศนัน้ไมใ่ช่
เรื่องย�กอะไร	ถ้�เร�อ�ศัยหลักรู้เข�รู้เร�	ตลอดถึงบทบ�ทและผลกระทบต่อตัวเร�และสังคมในก�ร
ที่เร�นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้

สู่เส้นทางอนาคต ความท้าทายในยุคดิจิตอล 
	 ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน	 ทุกพ้ืนท่ีทั่วโลก	 ข้อมูลดิจิตอลกำ�ลังเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 ข้อมูล
ดิจิตอลท่ีเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 ได้แก่	 ข้อมูลภ�พจ�กกล้องดิจิตอล	 ข้อมูลจ�กก�รเติบโตของก�รใช้
โทรศพัทม์อืถอื	ขอ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วกบัโทรทศันด์จิติอล	กลอ้งวิดโีอวงจรปดิ	ก�รเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็

ปิญ�ภรณ์		พงศ์ศ�สตร์*	

* อาจารย์ประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
**  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ แสดงทัศนทางวิชาการ ทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์
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ในประเทศที่กำ�ลังเติบโต	แอพพลิเคชั่นที่ใช้เซ็นเซอร์	ด�ต้�เซ็นเตอร์ที่รองรับก�รประมวลผลโดยใช้
ทรัพย�กรจ�กเครือข่�ยส�ธ�รณะ	หรือ	Cloud	computing	และเครือข่�ย	คว�มหล�กหล�ยของ
โลกดิจิตอลได้ส่งผลม�ถึงอุตส�หกรรมโทรทัศน์	 เรียกได้ว่�ในอีก	 5	 ปีข้�งหน้�ห�กไม่มีก�รจัดก�ร
ศึกษ�และเตรียมพร้อมสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่ดีพอ	 ผลกระทบของระบบดิจิตอลจะกระทบทั้งผู้
บริโภคและองค์กรธุรกิจทั่วโลกอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
	 แต่ต่อม�เมื่อระบบคอมพิวเตอร์มีก�รพัฒน�อย่�งกว้�งขว�งขึ้น	 จึงได้มีก�รนำ�ระบบ
คอมพิวเตอร์ม�พัฒน�ใช้ในก�รช่วยโทรทัศน์	 แต่ต่อม�ได้มีผู้เล็งเห็นว่�ห�กนำ�เทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ม�ผสมผส�นกบัเทคโนโลยขีองโทรทศัน	์คงจะเปน็ประโยชนอ์ย�่งมห�ศ�ล	คอมพวิเตอร์
นั้นใช้ส่งสัญญ�ณและรับสัญญ�ณในระบบดิจิตอล	ดังนั้น	จึงได้ปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิตอล
ด้วย	จ�กเดมิทีม่กี�รรบั-สง่สญัญ�ณโทรทศันใ์นระบบอน�ลอ็กใหเ้ปน็ก�รรบั-สง่สญัญ�ณโทรทศันใ์น
ระบบดิจิตอล	ซึ่งจะทำ�ให้ได้ภ�พและเสียงที่ดีกว่�ระบบอน�ล็อก	เช่น	HDTV 
	 ในขณะที่ก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ	ทั้งม�ตรก�รด้�นก�รสื่อส�รแต่สิ่งที่สำ�คัญก็คือ	ระบบ
สังคมของเร�ไม่ใช่ระบบเปิดเหมือนเครื่องจักร	 ในท�งกลับกัน	 ระบบสังคมที่เป็นระบบเปิด	 ซึ่งไม่
ส�ม�รถหลีกเล่ียงก�รปรับเปล่ียนใหอ้ยูภ่�ยใตส้ภ�วก�รณต์�่งๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ซึง่นัน่หม�ยคว�ม
ว่�	 ฝ่�ยต่�งๆ	 จำ�เป็นต้องพร้อมที่จะเฝ้�ระวังและผลักดันก�รบังคับใช้กฎหม�ยต่�งๆ	 อย่�งเป็นรูป
ธรรม	และในขณะเดยีวกนักจ็ำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งพฒัน�ม�ตรก�รใหม่ๆ 	ใหส้อดคลอ้งกบัก�รเปลีย่นแปลง
ท�งสังคมที่เกิดขึ้นอย่�งเป็นพลวัต	 ห�กต้องก�รให้เกิดคว�มเป็นสังคมยุคดิจิตอลอย่�งแท้จริง	
นอกจ�กนั้น	 จ�กบริบทสังคมในปัจจุบันที่เป็นสังคมข้อมูลข่�วส�ร	 ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบ�ทในก�ร
เป็นสื่อกล�งให้แก่สังคม	เป็นตัวเชื่อมประส�นข้อมูลที่ช่วยพัฒน�และส่งเสริมสังคมให้อยู่ร่วมกันได้
อย่�งเข้�ใจ

สื่อวิทยุกระจายเสียง
	 ในขณะที่ก้�วย่�งก�รเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุกระจ�ยเสียงกำ�ลังเกิดขึ้นจ�กแนวท�งของ
ก�รปฏิรูปส่ือวทิยกุระจ�ยเสียงและวทิยโุทรทศันต์�มทีไ่ดบ้ญัญัตไิว้ในม�ตร�	40	ของรฐัธรรมนญูแหง่
ร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	2540	ที่กำ�หนดให้คลื่นคว�มถี่เป็นทรัพย�กรสื่อส�รของช�ติเพื่อประโยชน์
ส�ธ�รณะ	ใหม้อีงคก์รอสิระทำ�หน�้ทีจ่ดัสรรคลืน่คว�มถีแ่ละออกใบอนญุ�ต	แบง่ประเภทของกจิก�ร	
ภ�ครัฐ	ภ�คธรุกจิ	และภ�คชมุชนออกจ�กกันอย�่งชดัเจน	สง่ผลใหเ้กดิคว�มเปลีย่นแปลงอกีครัง้หนึง่
ต่อวงก�รธุรกิจด้�นวิทยุกระจ�ยเสียง	ทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐที่ครอบครองคลื่นทั้งหมดทั่วประเทศจะ
ไม่ส�ม�รถให้บริษัทเอกชนผู้รับสัมปท�นหรือเช่�ช่วงบริห�รกิจก�รในระยะย�วอีกต่อไป	อีกทั้งก�ร
ขอใชสิ้ทธติ�มรัฐธรรมนญูขององคก์รภ�คประช�ชนตอ้งก�รใหเ้กดิวทิยชุมุชน	นำ�ไปสูก่�รเข�้จบัจอง
พืน้ทีห่น�้ปดัวทิยกุนัอย�่งไร้หลักเกณฑ	์ไรก้�รควบคมุตรวจสอบใหเ้ปน็ไปต�มภ�รกิจของก�รจดัตัง้
วทิยชุมุชน	จนกล�ยเปน็ชอ่งท�งก�รแสวงห�ร�ยได	้และใช้ประโยชนใ์นท�งก�รเมอืง	ในขณะปจัจยั
ทีม่องข�้มไปไมไ่ดข้องก�รบรหิ�รจดัก�รส่ือวิทยกุระจ�ยเสียงทีใ่ช้คล่ืนคว�มถีเ่ปน็พ�หะนำ�เสียงไปสู่
ผู้ฟัง	 คือ	 คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีก�รสื่อส�รและก�รกระจ�ยเสียงที่พัฒน�ไปสู่ระบบดิจิตอล	
(Digital)	ทั้งเครื่องมือ	อุปกรณ์ในกระบวนก�รผลิตร�ยก�ร	และก�รออกอ�ก�ศ	ตลอดจนถึงคว�ม
ก้�วหน้�ของ	สื่อใหม่	(New	Media)	อย่�งเช่น	โทรศัพท์มือถือ	อินเทอร์เน็ต	และวิทยุผ่�นด�วเทียม	
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เป็นช่องท�งก�รเข้�ถึงสื่อวิทยุได้อย่�งง่�ยด�ย	ก�รบริห�รจัดก�รในกิจก�รสื่อวิทยุกระจ�ยเสียงจึง
ต้องปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอด	 สร้�งคว�มนิยมให้เกิดขึ้นในผู้ฟัง	 และตอบสนองพันธกิจของก�รจัด
ตั้งองค์ก�รแต่ละประเภทได้อย่�งไรในสภ�วะคว�มผันผวนท�งด้�นก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 
(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2551)	
	 เพื่อให้สอดคล้องต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 2550	 ม�ตร�	 47	
บญัญตัริบัรองใหมี้องค์กรของรัฐทีเ่ปน็อสิระ	ซึง่ปจัจบุนัคอื	กสทช.	ทำ�หน�้ทีจ่ดัสรรคลืน่คว�มถีท่ีใ่ช้ใน
ก�รสง่วทิยกุระจ�ยเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และโทรคมน�คม	โดยคำ�นงึถงึประโยชนสู์งสุดของประช�ชน
ในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น	 ทั้งในด้�นก�รศึกษ�	 วัฒนธรรม	 คว�มมั่นคงของรัฐ	 ประโยชน์
ส�ธ�รณะอื่น	 และก�รแข่งขันโดยเสรีอย่�งเป็นธรรม	 รวมทั้งต้องจัดให้ภ�คประช�ชนมีส่วนร่วมใน
ก�รดำ�เนินก�รส่ือมวลชนส�ธ�รณะ	 ตลอดจนกำ�กับก�รประกอบกิจก�รวิทยุกระจ�ยเสียง	 วิทยุ
โทรทัศน์	 และโทรคมน�คมเพื่อป้องกันมิให้มีก�รควบรวม	ก�รครองสิทธิข้�มสื่อ	 หรือก�รครอบงำ�	
ระหว่�งส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด	 ซึ่งจะมีผลเป็นก�รขัดขว�งเสรีภ�พในก�รรับรู้
ข้อมูลข่�วส�รหรือปิดกั้นก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รที่หล�กหล�ยของประช�ชน	

การบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียง
	 ก�รบรหิ�รจดัก�รในกจิก�รวทิยกุระจ�ยเสียงมคีว�มแตกต�่ง	ซบัซอ้น	และมปีจัจยัแวดล้อม
เกี่ยวข้องที่ต้องคำ�นึงถึงหล�ยด้�น	ได้แก่	กฎหม�ย	ระเบียบ	นโยบ�ยของรัฐ	รัฐบ�ล	และก�รเมือง	
ปัจจัยท�งด้�นก�รห�ร�ยได้	คู่แข่งขัน	พันธมิตร	องค์กรตรวจสอบท�งสังคม	ก�รบริห�รจัดก�ร	ก�ร
กำ�หนดเนื้อห�	กลุ่มผู้ฟังและผลสะท้อนกลับ	หรือแม้แต่ท�งด้�นเทคโนโลยี	ก�รบริห�รจัดก�รง�น
ในองค์ก�รสื่อวิทยุกระจ�ยเสียง	 (สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	 2551)	ดังนั้น	 ก�รดำ�เนินก�รเพื่อจัดสรร
คลืน่คว�มถีเ่พือ่กจิก�รโทรคมน�คมโดยวธิกี�รประมลูใบอนญุ�ต	ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกจิก�ร
กระจ�ยเสยีง	กจิก�รโทรทศัน	์และกจิก�รโทรคมน�คมแหง่ช�ต	ิเร่ือง	หลักเกณฑ์และวิธีก�รอนญุ�ต
ใหใ้ชค้ลืน่คว�มถีส่ำ�หรบักจิก�รโทรคมน�คมเคลือ่นทีส่�กล 	ย�่น	2.1	กิกะเฮิรตซ	์พ.ศ.	2555	จงึตอ้ง
คำ�นงึถึงประโยชนส์งูสดุของประช�ชนในระดบัช�ตแิละระดบัทอ้งถิน่ทัง้ในด�้นก�รศกึษ�	วฒันธรรม	
คว�มมัน่คงของรฐั	ประโยชนส์�ธ�รณะอืน่	และก�รแขง่ขนัโดยเสรีอย�่งเปน็ธรรม	เพ่ือใหเ้ปน็ไปต�ม
เจตน�รมณ์ของม�ตร�	47	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550
 
การบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน์
	 สือ่วทิยโุทรทศันเ์ปน็สือ่กระแสหลกัทีไ่ดร้บัคว�มนยิมจ�กผูบ้รโิภคเปน็อย�่งม�กในปจัจบุนั	
โดยสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประช�ชนบริโภคม�กที่สุดในประเทศไทย	 รองลงม�ได้แก่	 สื่อวิทยุและ
หนังสือพิมพ์	ต�มลำ�ดับ	
	 ก�รบริห�รสื่อโทรทัศน์นั้นมีคว�มสลับซับซ้อน	 เพร�ะในองค์กรสื่อประเภทนี้มีข้อจำ�กัด
ในก�รเข้�ถึงและวิเคร�ะห์ข้อมูล	 กล่�วคือ	 มีก�รจัดก�รท�งก�รสื่อส�ร(communication	man-
agement)	และก�รสื่อส�รเพื่อก�รจัดก�ร(management	communication)	พร้อมๆ	ไปกับก�ร
ทำ�หน้�ที่ของส่ือมวลชนซึ่งต้องอยู่ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบและจรรย�บรรณ	 รวมถึงขอบเขตของ
รฐัธรรมนญู	ก�รบรหิ�รจดัก�รสือ่โทรทศันม์ทีัง้ก�รบรหิ�ร	ก�รจดัก�รองคก์ร	และก�รสือ่ส�รองคก์ร	
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นับเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่จำ�เป็นต้องม�อยู่ด้วยกัน	
	 ก�รจัดโครงสร้�งองค์กรในแต่สถ�นีโทรทัศน์	จะมีคว�มแตกต่�งกันไปในแต่ละประช�คม
โดยประช�คม	หรือองคก์รทีม่กี�รบริห�รง�นแบบร�ชก�รหรอืรฐัวิส�หกิจจะมโีครงสร�้งและหน�้ที่
ที่แข็งแกร่ง	ในขณะที่องค์กรที่มีก�รบริห�รง�นแบบเอกชนจะมีโครงสร้�งที่อ่อนไหวยืดหยุ่น	เพร�ะ
เป็นก�รดำ�เนินก�รโดยอ�ส�สมัคร	 แต่แม้ว่�โครงสร้�งและหน้�ที่ของก�รบริห�รง�นแบบร�ชก�ร
จะมีจุดเด่นอยู่ที่มีโครงสร้�งที่ชัดเจนและแข็งแกร่งดีอยู่แล้วก็ต�ม	แต่เมื่อถูกนำ�ม�ใช้กับก�รบริห�ร
องค์กรสื่อโทรทัศน์	 ที่มีธรรมช�ติค่อนข้�งจะแตกต่�งไปจ�กองค์กรธุรกิจอื่นโดยทั่วไป	 คือองค์กร
สื่อเป็นองค์กรที่ต้องก�รคว�มคล่องตัวรวดเร็วในก�รตัดสินใจบริห�รง�นเพื่อก�รแข่งขันกับคู่แข่ง	ผู้
บรหิ�รองคก์รจะตอ้งตดัสนิใจในเรือ่งของกระบวนก�รทำ�ข�่วใหร้วดเรว็เหนอืคูแ่ขง่	จำ�เปน็ตอ้งอนมุตัิ
ทัง้งบประม�ณและอตัร�กำ�ลังอย�่งเร่งดว่น	ห�กเปน็องคก์รสือ่โทรทศันแ์บบเอกชนจะส�ม�รถตดัสนิ
ได้ทันทีรวดเร็ว	 แต่ห�กเป็นก�รบริห�รง�นระบบร�ชก�รแล้ว	 จะต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนของท�ง
ร�ชก�ร	ทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รอนุมัติงบประม�ณ	จึงทำ�ให้สถ�นีฯ	แบบร�ชก�รไม่ส�ม�รถจะ
แข่งขันกับสถ�นีฯ	แบบเอกชนได้	
	 จุดแตกต่�งอีกข้อหน่ึงของสถ�นีฯ	แบบร�ชก�ร	โดยเฉพ�ะสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง	11	กรมประช�สัมพันธ์	เป็นสถ�นีโทรทัศน์แห่งเดียวท่ีไม่มีโครงสร้�งของฝ่�ยก�รตล�ดอยู่เลย	แต่
จะมีฝ่�ยนโยบ�ยและแผน	ในขณะท่ีสถ�นีฯ	ทุกแห่ง	ต่�งมีโครงสร้�งของฝ่�ยก�รตล�ดอยู่ท้ังส้ิน	เพร�ะ
นโยบ�ยของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประช�สัมพันธ์	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติ
ภ�รกิจในก�รเป็นเคร่ืองมือของภ�ครัฐ	 มีหน้�ท่ีสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีให้เกิดข้ึนระหว่�งหน่วยง�นภ�ค
รัฐกับประช�ชน	คำ�นึงถึงก�รเป็นสถ�นีฯ	 ท่ีให้ส�ระและคว�มรู้แก่ผู้ชมเป็นหลัก	 ยึดหลักก�รบริห�รท่ี
ต้องคำ�นึงถึงคว�มม่ันคงของช�ติสูงม�กกว่�สถ�นีฯ	กลุ่มอ่ืนๆ	ไม่คำ�นึงถึงก�รจัดลำ�ดับ	เรตต้ิง	หรือผล
ก�รวิจัยท�งก�รตล�ดในด้�นคว�มนิยมของผู้ชมร�ยก�ร	จึงทำ�ให้องค์กรข�ดก�รแข่งขันและแรงกระตุ้น
ในก�รพัฒน�องค์กรของตนเองให้เจริญก้�วหน้�	เหมือนกับสถ�นีโทรทัศน์อ่ืนๆ
	 ก�รบริห�รง�นของสถ�นฯี	แบบร�ชก�รหรอืรฐัวิส�หกิจ	มรีปูแบบก�รบรหิ�รองคก์รทีย่ดึ
หลักก�รทำ�ง�นต�มส�ยก�รบังคับบัญช�ที่เข้มแข็งม�กกว่�กลุ่มสถ�นีฯ	 เอกชน	 เน้นกระบวนก�ร
ทำ�ง�นในเรื่องก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนง�นม�กที่สุด	 มีก�รทำ�ง�นที่มีคว�มเป็นทีมน้อย	 มี
กระบวนก�รทำ�ง�นทีต่อ้งคำ�นงึถงึก�รบรหิ�รงบประม�ณทีร่ดักมุสงูกว�่สถ�นโีทรทศันช์อ่งอืน่ๆ	เปน็
หน่วยง�นของร�ชก�รที่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบวินัย	 มีส�ยก�รบังคับบัญช�ลดหลั่นกันม�
ต�มระบบซี	บริห�รง�นอยู่ภ�ยใต้งบประม�ณและต้นทุนก�รผลิตที่น้อยกว่�สถ�นีฯ	กลุ่มอื่น	มีก�ร
ใช้ระบบอุปถัมภ์หรือระบบพวกพ้องในองค์ก�รม�กกว่�ทุกกลุ่มสถ�นีฯ	 ก�รก้�วขึ้นสู่ตำ�แหน่งของ 
ผูบ้รหิ�รสถ�นฯี	ในกลุ่มนี	้เปน็ไปต�มระเบยีบว�ระของท�งร�ชก�ร	โดยใชร้ะบบอ�วุโส	ระบบขัน้หรอื
ระบบพวกพอ้งเปน็ตวัชีว้ดั	ไมไ่ดเ้กดิจ�กคว�มเหม�ะสมในด�้นก�รเปน็ผู้มคีว�มรู้และคว�มส�ม�รถ
ทีเ่หม�ะสมกบัตำ�แหนง่หน�้ที	่เปน็ก�รเข�้ม�บรหิ�รง�นต�มว�ระหรอืต�มใบสัง่ท�งก�รเมอืง	ดำ�รง
ตำ�แหน่งก็อยู่เพียงในระยะเวล�ส้ันๆ	 มีปัจจัยคืออิทธิพลท�งด้�นก�รเมืองเป็นตัวแปรสำ�คัญที่มีผล
เกี่ยวเนื่องกับว�ระที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2551)	
	 ก�รบริห�รจดัก�รในกจิก�รส่ือวิทยกุระจ�ยเสยีงกิจก�รวิทยโุทรทศัน	์มเีป�้หม�ยของก�ร
บรหิ�รง�นในองคก์รทีมี่พันธกจิแตกต�่งกนั	และแนวโนม้ของก�รบรหิ�รจดัก�รองคก์รในอน�คตบน
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เงือ่นไขของก�รเปล่ียนแปลงท�งด�้นเทคโนโลยอีย�่งรวดเรว็	ก�รกระจ�ยเสยีงเกดิก�รปฏวัิตคิรัง้ใหญ่	
เรียกว่�	“ก�รปฏิวัติดิจิตอล”	(Digital	Revolution)	กล่�วคือ	ก�รกระจ�ยเสียงด้วยระบบอน�ล็อก	
(Analog)	ทีใ่ชก้นัม�ในอดตีถกูเปลีย่นเปน็ก�รสง่ดว้ยระบบดจิติอล	ซึง่ทำ�ใหข้อ้มลูทกุชนดิ	(เชน่	ภ�พ	
เสียง	กร�ฟฟิก	ฯลฯ)	ส�ม�รถผลิต	เก็บบันทึกไว้	และแปรเปลี่ยนสู่กันและกันได้โดยใช้ภ�ษ�ร่วมกัน	
คอื	ภ�ษ�คอมพิวเตอร์	วธิกี�รผลิตส่ือต�่งๆ	จึงเปลีย่นแปลงไปจ�กเดมิม�ก	เสน้แบง่ระหว�่งสือ่แตล่ะ
ชนดิในอดตีคอ่ยๆ	หมดไป	สือ่กระจ�ยเสยีงกบัส่ือโทรคมน�คมส�ม�รถเคล่ือนตวัเข�้ห�กนั	โดยส่ือที่
เป็นหลัก	3	สื่อ	คือ	โทรทัศน์	(Television)	โทรศัพท์	(Telephone)	และคอมพิวเตอร์	(Computer)	
สิง่นีเ้ปน็เหตใุหเ้กดิก�รรวมตวักนัท�งเทคโนโลยคีรัง้ใหญ่	(Convergence)	ซึง่เมือ่นำ�ไปประยกุตก์บั
เทคโนโลยีก�รสื่อส�รผ่�นด�วเทียม	ส�ยใยแก้ว	(Fiber	Optic)	และสื่ออินเทอร์เน็ต	(Internet)	ที่
เกิดขึ้นในยุคนี้แล้ว	 เป็นก�รพลิกหน้�ประวัติศ�สตร์ก�รกระจ�ยภ�พของโลกเข้�สู่ยุคใหม่	 กิจก�ร
กระจ�ยเสียงเตบิโตในอตัร�ทีก่�้วกระโดด	เศรษฐกจิขอ้มลูข�่วส�รเปน็เศรษฐกิจหลกัของโลก	ขณะ
ที่พลังอำ�น�จของสื่อก็แผ่ปกคลุมทั่วทั้งโลก

ดิจิตอลทีวี (Digital Television) 
	 จะเป็นตัวแปรที่สำ�คัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงก�รต่อประกอบธุรกิจสื่อทีวีและวิทยุทุก
ร�ย	คุณสมบัติที่สำ�คัญของเทคโนโลยีดิจิตอล	คือ	คว�มส�ม�รถในก�รบีบอัดสัญญ�ณ	เพื่อให้คลื่น
คว�มถี่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได้ม�กขึ้น	ดังในกรณีของคลื่นวิทยุ	ก�รแบ่งช่องคว�มถี่วิทยุบนหน้�ปัด
เดิมจะแบ่งกันให้มีช่องห่�งระหว่�งสถ�นี	0.5	MHz	แต่ปัจจุบันได้นำ�เทคโนโลยีที่มีช่องห่�งระหว่�ง
สถ�นี	0.25	MHz	ม�ใช้ในระบบ	FM	จะเห็นได้จ�กสถ�นีวิทยุชุมชนในปัจจุบัน	ซึ่งในบ�งประเทศ
ก็ได้มีก�รนำ�ม�ใช้ง�นแล้ว	 นั่นหม�ยคว�มว่�	 คลื่นคว�มถี่วิทยุระบบ	 FM	 ในเมืองไทย	 ที่เคยมีอยู่	
527	คลื่นคว�มถี่	จะมีคลื่นคว�มถี่เพิ่มขึ้นอีกเท่�ตัว	เช่นเดียวกับสถ�นีโทรทัศน์เทคโนโลยีดิจิตอลที่
ส�ม�รถบบีอดัสญัญ�ณจะสง่ผลใหส้ถ�นโีทรทศันม์ชีอ่งร�ยก�รเพิม่ขึน้ม�กม�ยจ�กคลืน่คว�มถีเ่พิม่
ขึ้น	เปรียบง่�ยๆ	ก็เหมือนกับเคเบิลทีวีในเวล�นี้ที่มีช่องร�ยก�รม�กกว่�	30	ช่อง ตัวอย่�ง	ภ�คส่ง
ของสถ�นีโทรทัศน์ช่อง	11	ได้รับก�รพัฒน�ไปเป็นระบบดิจิตอลแล้ว	โดยก�รยิงสัญญ�ณด�วเทียม	
1	ทร�นสปอนเดอร์	จะทำ�ให้ส�ม�รถส่งได้ถึง	4	ช่อง	เมื่อเครื่องรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล	หรือใช้
วิธีติดตั้งอุปกรณ์	Set	top	box	ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รแยกสัญญ�ณ	อย่�งไรก็ดี	มติ	กสท.	ได้ระบุ
ข้อกำ�หนดก�รแบ่งช่องทีวีดิจิตอลเป็นกลุ่มต่�งๆ	ไว้ดังนี้
 •  ช่องบริการสาธารณะ (SD)	จำ�นวน	12	ช่อง	เน้นบริก�รในระดับประเทศ	เปิดให้หน่วย

ง�นร�ชก�รยื่นประมูลขอใบอนุญ�ตจัดร�ยก�รในเดือนธันว�คม	2555	ทีผ่�นม�
 • ช่องบริการชุมชน (SD)	จำ�นวน	12	ช่อง	จะเปิดประมูลในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน	2556	

เนื่องจ�กต้องรอก�รพัฒน�โครงข่�ยก�รเข้�ถึงให้มีคว�มพร้อมก่อน
 •  ชอ่งบริการธรุกจิ (SD, HD)	จำ�นวน	36	ชอ่ง	กำ�หนดว�่ตอ้งมรี�ยก�รทีเ่ปน็ส�ระไมน่อ้ย

กว่�	25%	ของร�ยก�รทั้งหมด	และไม่เป็นช่องที่เกี่ยวกับก�รเมือง	จะเริ่มเปิดประมูลใน
ช่วงเดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม	2556	ประกอบไปด้วย	

	 	 -	หมวดร�ยก�รเด็กและเย�วชน	(SD)	จำ�นวน	5	ช่อง
	 	 -	หมวดข่�วส�รและส�รประโยชน์	(SD)	จำ�นวน	5	ช่อง
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	 	 -	หมวดร�ยก�รทั่วไป	(SD)	จำ�นวน	10	ช่อง
	 	 -	หมวดร�ยก�รทั่วไป	(HD)	จำ�นวน	4	ช่อง
	 กสท.	 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงใบอนุญ�ตว่�แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	 ใบอนุญ�ตคลื่นคว�มถี่	 และ
ใบอนุญ�ตก�รจัดร�ยก�ร	 ทั้งนี้ใบอนุญ�ตที่จะเปิดให้ประมูลมีอ�ยุ	 15	 ปี	 เบื้องต้นว�งแผนเก็บค่�
ธรรมเนียมใบอนุญ�ต	2%	จ�กร�ยได้	เช่นเดียวกับกิจก�รที่ไม่ใช้คลื่นคว�มถี่	ซึ่งก็คือ	ทีวีด�วเทียม	
และเคเบิลทีวี	ที่ให้บริก�รอยู่แพร่หล�ยในปัจจุบัน	เช่น	GMM	Z,	PSI,	IPM,	DTV,	Sun	Box	และ
ส�ม�รถ	ส่วนเร่ืองร�ค�ตัง้ตน้ของก�รประมลูคลืน่คว�มถีน่ัน้	ท�ง	กสท.	ยงัไมไ่ดก้ำ�หนดตวัเลขทีแ่นชั่ด	
แต่มีคว�มเห็นว่�ไม่ควรตั้งร�ค�สูงเกินไปนัก	 เนื่องจ�กต้องก�รให้ผู้เข้�ร่วมก�รประมูลหันไปทุ่มเท
กับก�รผลิตเนื้อห�ร�ยก�รที่มีคุณภ�พ	ม�กกว่�จะนำ�เม็ดเงินม�ทุ่มประมูลขอใบอนุญ�ต	โดยขณะ
นีใ้หท้�งจฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	และ	สหภ�พโทรคมน�คมระหว่�งประเทศ	(ITU	-	International	
Telecommunication	Union)	คำ�นวณร�ค�	(	http://prachatai.com/journal/2012/10/42920)	
ซึ่งในปี	2556	นี้	รอลุ้นว่�	กสทช.จะมีมติพิจ�รณ�ออกใบอนุญ�ต	DTV	ให้ใบอนุญ�ตผู้ประกอบก�ร
โครงข่�ย	 และดิจิตอลทีวีในกลุ่มช่องบริก�รส�ธ�รณะ	 ได้ครบทุกประเภทหรือไม่	 ดังนั้น	 ดิจิตอล
ทีวีจะเข้�สู่ประเทศไทย	โดยมีเครื่องรับ	High	definition	TV	ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลจะเข้�ม�
แทนที่เครื่องรับโทรทัศน์ต�มบ้�นในปัจจุบัน	 ช่องสัญญ�ณของสถ�นีโทรทัศน์หลักที่ปัจจุบันออก
อ�ก�ศได้เพียง	 1	 ช่องต่อ	 1	 สถ�นี	 จะถูกแตกเป็นหล�ยช่องสัญญ�ณเป็นฟรีทีวีที่สถ�นีโทรทัศน์
ส�ม�รถห�โฆษณ�ได้เพิ่มม�กขึ้น	สำ�หรับในอน�คตข้�งหน้�	เทคโนโลยี	Digital	convergence	จะ
ทำ�ล�ยพรมแดนในเรื่องของคว�มแตกต่�งของเทคโนโลยีให้หมดไปสิ้น	 (http://precadet26.org/
msgboard/MsgView.	,	2555) 
 ดจิติอลทวี	ีเปน็ก�รเปล่ียนรูปแบบของก�รดทูวีีในปจัจบุนั	มบีรกิ�รใหม	่ๆ 	เกิดขึน้	ไดภ้�พ
เสียงชัดเจนขึ้น	และมีก�รใช้ง�นช่องคว�มถี่ได้คุ้มค่�ม�กขึ้น	แต่แน่นอนว่�ก็จะต้องมีก�รลงทุน	ทั้ง
ในส่วนของผู้ให้บริก�รเองที่จะต้องเปลี่ยนเคร่ืองมือในระบบก�รส่งสัญญ�ณภ�พจ�กอน�ล็อกเป็น
ดจิติอล	และสว่นของผูร้บับรกิ�รทีจ่ะตอ้งมตีวัอุปกรณ์เพ่ิมเตมิ	ทีส่�ม�รถทำ�ก�รถอดรหสั(Decode)	
สัญญ�ณดิจิตอลที่ส่งม�ได้	เรียกว่�	Converter	Box	หรือ	Set-top	Box	ก่อนที่จะเป็นภ�พที่แสดง
ได้ด้วยทีวี	 ก�รเปลี่ยนไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล	นอกจ�กจะส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมบันเทิง
และโทรคมน�คมดังกล่�วข้�งต้นแล้วนั้น	 ยังค�ดว่�จะส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อย่�งสูงด้วย	 เพร�ะผู้ให้บริก�รแพร่ภ�พโทรทัศน์จะต้องปรับเปลี่ยนระบบถ่�ยทอดสัญญ�ณของ
ตนใหม่หมดท้ังระบบ	 และผู้รับบริก�รก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องโทรทัศน์แบบดิจิตอล	 หรือติดตั้ง
อุปกรณ์	 Set-Top	 Box	 เพ่ิมเติมกับเครื่องโทรทัศน์แบบอน�ล็อกที่ใช้อยู่เดิม	 ก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่
ระบบโทรทศันด์จิติอลจงึตอ้งก�รนโยบ�ยระดบัช�ต	ิเพือ่เปน็กรอบแนวท�งสำ�หรบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	 เนื่องจ�กเกี่ยวข้องกับหล�ย
ประเด็น	อ�ทิ	ม�ตรฐ�นท�งเทคนิค	ก�รบริห�รจัดก�รคลื่นคว�มถี่	ก�รว�งแผนระยะเวล�ของก�ร
เปลี่ยนผ่�น	(transition	period)	ก�รกำ�กับดูแลก�รให้บริก�ร	และก�รคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นต้น (http://dtv.mcot.net/techno_one.php?dateone)
	 ก�รปฏิรูปสื่อโทรทัศน์ครั้งใหญ่ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ	นี้	 โดยก�รเปลี่ยนผ่�นระบบก�ร
รับส่งสัญญ�ณโทรทัศน์จ�กระบบอน�ล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล	ทำ�ให้ประเทศไทยเกิด	โทรทัศน์ระบบ
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ดิจิตอล	หรือดิจิตอลทีวี	อย่�งเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับที่ประเทศต่�งๆ	ทั่วโลก	รวมถึงหล�ยประเทศ
ในอ�เซียนเดินหน้�เปลี่ยนระบบม�น�นแล้ว	 ขณะที่ไทยยังเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่ในวันนี้	ห�กก�รเปลี่ยน
ระบบเป็นไปอย่�งสมบูรณ์	 	 ดิจิตอลทีวี	 ไม่เพียงส่งผลดีต่อคุณภ�พก�รรับชมโทรทัศน์ที่ดีของคน
ไทยทั้งประเทศ	 แต่ยังทำ�ให้วงก�รโทรทัศน์ไทยโตอย่�งรวดเร็วแบบก้�วกระโดด	เพร�ะก�รเปลี่ยน
เป็นระบบดิจิตอล	หม�ยถึงก�รทำ�ให้เกิด	White	space	 ช่องว่�งหรือพื้นที่ว่�งในอ�ก�ศที่ส�ม�รถ 
นำ�ม�จัดสรรให้แก่ผู้ประกอบก�รได้ใช้อีกจำ�นวนมห�ศ�ล	 ซึ่งค�ดกันว่�จะทำ�ให้เกิดโทรทัศน์อีก
ม�กกว่�	 200	 ช่อง	   จำ�นวนธุรกิจโทรทัศน์ที่ม�กขึ้นย่อมหม�ยถึงก�รสร้�งร�ยได้ในประเทศ	 ก�ร
จ้�งง�น	 รวมไปถึงก�รเป็นช่องท�งโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจเล็กๆ	ที่มีอยู่อย่�งม�กม�ยใน
ประเทศ	 นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ	ต�มม�อีกเช่น	 Cloud	โมบ�ยทีวี	เป็นต้น	 	ซึ่งทั้งหมด
ก็คือก�รพลิกโฉมประเทศไทยสู่ก�รเป็นสังคมดิจิตอลในที่สุด
	 พัฒน�ก�รของ	Digital	Broadcasting	นั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญและย�กที่ประเทศไทยจะหลบ
เลี่ยงได้ในอน�คต	 ดังนั้น	 ประเทศไทยควรมีก�รดำ�เนินง�นในเชิงรุกโดยก�รเตรียมคว�มพร้อมใน
ประเดน็ต�่งๆ	ควรมีก�รศึกษ�วจัิยแนวท�งก�รจดัทำ�นโยบ�ยก�รเปลีย่นผ�่นสูร่ะบบโทรทศันด์จิติอล
สำ�หรับประเทศไทย	 เพ่ือศึกษ�ผลกระทบของก�รปรับเปลี่ยนก�รถ่�ยทอดสัญญ�ณโทรทัศน์ด้วย
ระบบอน�ล็อกเป็นระบบดิจิตอลต่ออุตส�หกรรมวิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรคมน�คมและอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย	 และจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร
เปลี่ยนผ่�นสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหม�ะสมสำ�หรับประเทศไทยต่อไป 
	 อย่�งไรก็ดี	ส่ือมวลชนในฐ�นะผู้รักษ�ผลประโยชน์ของชนช้ันน�ยทุนและของรัฐ	โดยเฉพ�ะ	
นักทฤษฎีแนวม�ร์กซิสม์	 เช่ือในท�งตรงกันข้�มว่�ส่ือมวลชนเป็นตัวแทนของชนช้ันน�ยทุนและผู้กุม
อำ�น�จรัฐ	 โดยทำ�ง�นภ�ยใต้ตรรกะของระบบเศรษฐกิจก�รเมืองทุนนิยมซ่ึงผูกข�ดโดยคนกลุ่มน้อย	
ดังจะเห็นได้ว่�ส่ือมวลชนกระแสหลักในสังคมอุตส�หกรรมมีก�รทำ�ง�นต�มกลไกตล�ดโดยเสนอในส่ิง
ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมชมชอบและมีแนวโน้มท่ีจะเสนอเน้ือห�	 ท่ีเอียงข้�งจุดยืนท�งก�รเมืองของชนช้ัน
น�ยทุน	ดังน้ัน	ส่ือมวลชนจึงทำ�ง�นในลักษณะก�รโน้มน้�วและจัดก�รควบคุมคว�มคิดของคนในสังคม	
(maimpulation	of	 ideas	 )	และเวทีส�ธ�รณะของส่ือตกอยู่ในกำ�กับของระบบโฆษณ�	ก�รผูกข�ด	
และก�รกระจุกตัวของระบบกรรมสิทธ์ิส่ือของทุนเอกชน	(Murdock	&	Gold	,	1977)	
	 ประช�มติ	 (public	 opinion)	 ก�รอภิปร�ยถกเถียงกันด้วยเหตุผลไม่อ�จเกิดขึ้นได้ใน
โครงสร�้งซึง่เตม็ไปดว้ยแรงกดดนัและก�รควบคมุของตรรกะท�งเศรษฐกิจก�รเมอืง	ก�รทีส่ือ่มวลชน
เปน็ของน�ยทนุและมอีำ�น�จอทิธพิลในก�รโนม้น�้วใจ	ก�รสร�้งประช�มต	ิก�รควบคมุท�งจติใจและ
วิถีวัฒนธรรมของประช�ชน	สื่อจึงถูกชนชั้นน�ยทุน	(	ซึ่งมีอำ�น�จรัฐด้วย)	นำ�ม�ใช้รักษ�โครงสร้�ง
เดิมของสงัคมเพือ่ธำ�รงผลประโยชนข์องกลุม่ตนใหย้นืย�วตอ่ไป	โดยนยันีส้ือ่มวลชนจงึไดร้บัสมญ�ว�่
เป็นผู้รักษ�ผลประโยชน์ของน�ยทุน	(Media	as	guard	dog)	มิใช่ผู้รักษ�ประโยชน์ของประช�ชน
อย�่งทีเ่ช่ือกนัทัว่ไป	สือ่มวลชนจะสง่เสยีงดงัเตอืนภยัเมือ่เกดิขอ้ขดัแยง้และกลุม่ทนุมแีนวโนม้จะเสยี
ผลประโยชน์	(อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	2550	)
	 จ�กบทคว�มดังกล่�ว	 ขอยกตัวอย่�งที่อ�จจะพอมองเห็นว่�ก�รวิเคร�ะห์ก�รนำ�เสนอ
เนือ้ห�	ก�รร�ยง�นข�่วต�่งๆ	เปรียบเสมอืนก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของสือ่	ในก�รนำ�เสนอเนือ้ห�
ข่�วส�รเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล	หรือ	กลุ่มบุคคลที่มีอำ�น�จท�งก�รเมืองนั้น	ห�กมองมิติด้�น
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เศรษฐกิจ	(economy)	ที่มองผลประโยชน์กำ�ไรคว�มอยู่รอดขององค์กรเป็นหลัก	ดังนั้น	ก�รทำ�ง�น
ภ�ยใตข้อ้จำ�กดัเหล่�นีจ้งึทำ�ใหอ้ดุมก�รณข์องสือ่มวลชนอ�จเลอืนห�ยไป	ห�กมองในเรือ่งทีจ่ะทำ�ให้
กระทบกระเทอืนบคุคลเหล่�นัน้	นอ้ยนกัทีจ่ะเหน็องคก์รสือ่โทรทศัน	์โดยเฉพ�ะคว�มคดิเหน็นำ�เสนอ
ข�่วทีเ่กดิขึน้จะมปีระเดน็ทีน่�่สนใจ	หรอืเปน็ผู้ช้ีนำ�คว�มคดิเหน็ประเดน็ข�่ว	นำ�เสนอคดัเลือกข�่วที่
เป็นผลกระทบต่อคนในสังคม	(Agenda	setting)	หรือก�รเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของบุคคล
หรือผู้มีอำ�น�จท�งก�รเมือง	โดยเฉพ�ะก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลปัจจุบัน	
	 จ�กสถ�นก�รณก์�รพจิ�รณ�ก�รทำ�ง�นของสือ่มวลชนในบรบิทสงัคมไทย	นอกจ�กคว�ม
กดดันในก�รทำ�ง�นเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง	เช่น	โทรทัศน์แบบร�ชก�ร	หรือ	รัฐวิส�หกิจ	ฟรีทีวี	ที่ต้อง
แขง่ขนัด�้นเวล�	แขง่ขนัด�้นเนือ้ห�	และคว�มกดดนัในก�รปฏบิตัติ�มคว�มถกูใจของเจ�้ของสถ�น	ี
ที่มีบทบ�ทในก�รนำ�เสนอเนื้อห�ของร�ยก�ร	ที่เผยแพร่ออกสู่ส�ธ�รณชนนั้น
 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธรัตนกุล (2546)	ได้ทำ�ก�รศึกษ�	โครงสร้�ง
ตล�ดวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย	 ซึ่งได้สรุปปัจจัยที่สำ�คัญในเชิงธุรกิจของสื่อโทรทัศน์และวิทยุใน
ประเทศไทย	ว่�เป็นธุรกิจที่ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	ซึ่งสร้�งผลตอบแทนในก�รลงทุนที่ดีแก่นักลงทุน	
จ�กคว�มส�ม�รถสร้�งหรือตอบสนองคว�มตอ้งก�รของตล�ด	โดยก�รศกึษ�เพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจกบั
ตล�ดส่ือวทิยแุละโทรทศัน	์รวมทัง้อตุส�หกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	โครงสร�้ง	พฤตกิรรม	และผลก�รดำ�เนนิ
ง�นของสื่อ	 เพื่อนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ไปจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย	ตลอดจนแนวท�งก�รกำ�กับ
ดูแลที่เหม�ะสมอันจะนำ�ม�ซึ่งก�รปฏิรูปสื่อกระจ�ยเสียงในประเทศไทยให้มีคว�มหล�กหล�ยของ
เนื้อห�	และเอื้อต่อกันม�กกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 1.	กลไกในก�รได้ม�ซึ่งสิทธิในก�รใช้คลื่นคว�มถี่	ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รประกอบก�ร	เป็น
กระบวนก�รที่ไม่มีคว�มโปร่งใส	เอื้อต่อระบบอุปถัมภ์	หรือก�รคอร์รัปชั่น
	 2.	รัฐมักใช้สื่อของรัฐในก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์	แทนก�รให้สื่อของรัฐเป็นกลไกในก�ร
นำ�เสนอข่�วส�รอย่�งรอบด้�น	นอกจ�กนี้	รัฐยังมักแทรกแซงสื่อในรูปแบบต่�งๆ
	 3.	ก�รมีกฎเกณฑ์ในก�รกำ�กับดูแลซึ่งไม่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และก�รข�ดก�รกำ�กับ
ดูแลให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ดังกล่�ว	ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รเอ�เปรียบผู้บริโภคสื่อรูปแบบต่�งๆ	เช่น	ก�ร
โฆษณ�เกินกำ�หนดเวล�และก�รโฆษณ�แฝง
	 4.	ก�รที่สื่อเอกชนมีผลประโยชน์ในธุรกิจอื่นๆ	ซึ่งทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลที่ไม่รอบด้�น
ในกรณทีีม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น	และก�รข�ดกลไกในก�รดแูลจรรย�บรรณของสือ่	ซึง่ทำ�ใหผู้บ้รโิภค	
ข�ดกระบวนก�รเยียวย�เมื่อได้รับก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจ�กสื่อ
	 5.	ก�รมีอำ�น�จเหนือตล�ดของผู้ประกอบก�รสถ�นีโทรทัศน์และวิทยุร�ยใหญ่	จ�กก�รมี
สว่นแบง่ตล�ดสงูและมกี�รผนวกกนัในแนวดิง่ซึง่เอือ้ตอ่ก�รมพีฤตกิรรมกดีกนัก�รแขง่ขนั	พฤตกิรรม
ดังกล่�ว	 ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่	 ไม่ส�ม�รถเข้�สู่ตล�ด	 หรือไม่ส�ม�รถแข่งขันได้	 ซึ่งทำ�ให้ผู้
บริโภคข�ดท�งเลือก
	 6.	 ก�รข�ดก�รสนับสนุนให้เกิดรูปแบบของสื่อที่หล�กหล�ย	 ที่เป็นอิสระจ�กรัฐในก�ร
บริห�รและโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลองค์กร	 (government	 structure)	 โดยเฉพ�ะสื่อแพร่ภ�พ
กระจ�ยเสียงส�ธ�รณะ	(public	broadcasting)	และสื่อชุมชน	(Community	broadcasting)	ซึ่ง
ทำ�ให้ระบบสื่อในปัจจุบัน	ข�ดก�รสนองตอบต่อเป้�หม�ยอื่นๆของสังคม
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	 นอกจ�กนี	้ฐติ�รยี	์บญุธรรมส�มสิร	อ้�งถงึ	ใน	อุบลรตัน	์ศริยิวุศกัด	ิเศรษฐศ�สตรก์�รเมอืง
เป็นแนวคิดที่มีกระบวนทัศน์เน้นถึงก�รเปลี่ยนแปลงท�งประวัติศ�สตร์ของโครงสร้�ง	 โดยค�ร์ล	 
ม�ร์กซ	และแองเกลส์	เป็นผู้บุกเบิก	โดยมีคว�มคิดหลัก	กล่�วว่�	“ในสังคมทุนนิยม	คว�มคิดคว�ม
เช่ือของชนชัน้ปกครองในทกุยคุทกุสมยัยอ่มเปน็คว�มคดิ	คว�มเชือ่	ทีเ่ปน็กระแสหลกัในก�รปกครอง	
ซึ่งนำ�ม�ใช้บังคับผู้อยู่ใต้ปกครอง	นั่นหม�ยคว�มว่�	ชนชั้นใดที่มีอำ�น�จสิทธิ์ข�ดในก�รเป็นเจ้�ของ
ปจัจยัก�รผลติของสงัคม	กย็อ่มเปน็ชนชัน้ทีก่มุอำ�น�จท�งคว�มคดิของสังคมไว้ดว้ยเช่นกัน	ชนช้ันใด
ที่ไม่ได้เป็นเจ้�ของปัจจัยก�รผลิต	ก็ไม่อ�จเป็นเจ้�ของปัจจัยในก�รผลิตคว�มคิดได้	พวกเข�ย่อมตก
อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของผู้ที่คุมปัจจัยก�รผลิตไว้ได้
	 ดังนั้น	ประเด็นในก�รศึกษ�โครงสร้�งองค์กรสื่อที่จะส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งเที่ยงตรง
นั้น	ได้มีคว�มเกี่ยวข้องกับบุคคลหล�ยกลุ่มที่เข้�ม�เพื่อหวังผลประโยชน์	
 กาญจนา ครรภาฉาย (2548)	 ได้ทำ�ก�รศึกษ�	 เรื่อง“คว�มคิดเห็นของนักศึกษ�ในเขต
กรุงเทพมห�นครต่อบทบ�ทของร�ยก�รสนทน�ข่�วท�งโทรทัศน์กับก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง”	
พบว่�	 บทบ�ทของร�ยก�รสนทน�ข่�วโทรทัศน์	 กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่มีคว�มคิดเห็นว่�	 ไม่แน่ใจ
ต่อบทบ�ทด้�นก�รเมืองของร�ยก�รข่�วสนทน�ท�งโทรทัศน์	 ทั้งบทบ�ทด้�นก�รร�ยง�นข่�วส�ร
ก�รเมือง	 บทบ�ทด้�นแสดงคว�มคิดเห็น	 วิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รเมือง	 บทบ�ทในก�รให้คว�มรู้ด้�น
ก�รเมือง	บทบ�ทด้�นกระตุ้นให้เกิดคว�มสนใจก�รเมือง	และก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของกลุ่ม
ตัวอย่�งโดยส่วนใหญ่	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่�งไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งผู้ว่�ฯ	กทม.ครั้งที่ผ่�นม�	กลุ่มตัวอย่�ง
ที่มีคว�มตั้งใจไปใช้สิทธิ์	คือ	ไปแน่ๆ	เพร�ะต้องก�รมีส่วนร่วมในก�รปกครอง	และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ก�รไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งม�กที่สุด	คือ	โทรทัศน์
 ชยัวฒัน ์ทบัเพชร (2548)	ไดท้ำ�ก�รวจิยั	เรือ่ง	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ก�รบรหิ�รง�นวทิยุ	:	กรณี
ก�รบริห�รร�ยก�รวิทยุในแบบ	Format	Station	โดยก�รศึกษ�เปรียบเทียบ	3	บริษัทใหญ่	ได้แก่	
บริษัท	อสมท	จำ�กัด	(มห�ชน)	บริษัท	สก�ย-ไฮ	เน็ตเวิร์ค	และ	กลุ่มบริษัท	คลิค	เรดิโอ	จำ�กัด	พบว่�	
แนวท�งก�รบรหิ�รองคก์รแตกต�่งกนัไปต�มวิสยัทศันแ์ละพนัธกจิขององคก์ร	โดยมปีจัจยัแวดลอ้ม
ภ�ยในด้�นบคุล�กร	เทคโนโลยกี�รผลติและออกอ�ก�ศ	ก�รลงทนุ	และวฒันธรรมองคก์ร	สว่นปจัจยั
ภ�ยนอกไดแ้ก	่คูแ่ขง่ขนั	ก�รตล�ดกฎหม�ยและระเบยีบต�่งๆ	แรงกดดนัท�งสงัคม	และก�รรบกวน
ของคลืน่วิทยชุมุชน	ทัง้นีใ้หค้ว�มสำ�คญักบักลยทุธ์ทีส่�ม�รถกำ�หนดเป�้หม�ยและจดุยนืท�งด�้นก�ร
ตล�ดที่ชัดเจน	ทำ�ก�รตล�ดเชิงรุก	และปรับรูปแบบเนื้อห�ให้เป็นไปต�มแนวโน้มของผู้ฟัง
	 อย�่งไรกต็�ม วภูิสนา เทศวศิาล (2549)	ไดท้ำ�ก�รวิจยั	เรือ่ง	กลยทุธ์ก�รบรหิ�รคลืน่วิทยุ
ทีไ่ดร้บัสมัปท�นของภ�คเอกชน	:	กรณศีกึษ�ธุรกจิสือ่วิทยปุระเภทบนัเทงิ	พบว่�	พืน้ฐ�นของบรษัิท
หรือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสัมปท�นคลื่นวิทยุเข้�ม�ประกอบกิจก�รจ�กพื้นฐ�นของคว�มชอบ	 และ
คว�มต้องก�รใช้ร�ยก�รวิทยุเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ	 โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รและคว�มนิยมของ
ผู้ฟังเป็นหลัก	โดยมีปัจจัยแวดล้อมท�งด้�นกฎหม�ย	ผู้สนับสนุนร�ยก�ร	และคว�มนิยมของผู้ฟังส่ง
ผลกระทบตอ่ก�รบรหิ�รง�นม�กกว�่ปจัจยัอ่ืน	กลยทุธ์ในสภ�วะปกตจิะใหค้ว�มสำ�คญักับก�รสร�้ง
คว�มแตกต�่ง	ก�รกำ�หนดรปูแบบร�ยก�รทีช่ดัเจน	ก�รสร�้งและพฒัน�บคุล�กร	ก�รสร�้งกจิกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบักลุม่เป�้หม�ย	กล�้ตดัสนิใจ	และพจิ�รณ�ทบทวนจดุอ่อนและดำ�เนนิก�รใหล้กึม�ก
ขึ้นในสภ�วะที่มีก�รแข่งขันสูง
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	 เนือ่งจ�กสือ่มวลชนนัน้มบีทบ�ทหน�้ทีใ่นก�รสะทอ้นเหตกุ�รณ์ต�่งๆ	ทีเ่กดิขึน้ในสังคมใน
โลก	พรอ้มกบัสร�้งสรรคเ์รือ่งร�ว	คว�มคดิ	จนิตน�ก�รดว้ยเนือ้ห�และรูปแบบต�่งๆ	ซึง่ผู้รับส่ือนัน้ก็
มีแนวโนม้ทีจ่ะเชือ่หรอืยอมรบัในสิง่ทีไ่ดเ้หน็ไดย้นิจ�กสือ่มวลชน	ซึง่อ�จกล�่วไดว้�่ถ�้สือ่มวลชนไมม่ี
เสรีภ�พม�กพอ	ไม่ว่�จะเป็นเสรีภ�พจ�กอำ�น�จรัฐ	หรือเสรีภ�พจ�กน�ยทุนเจ้�ของกิจก�รก็ต�มที	
ย่อมมีผลทำ�ให้ส่ิงที่ส่ือมวลชนถ่�ยทอดออกม�ให้ส�ธ�รณชนได้รับรู้นั้นผิดพล�ดและคล�ดเคลื่อน
จ�กคว�มเป็นจริง	 แก่นส�รส�ระและคว�มหม�ยที่แท้จริงของปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ	 ได้ง่�ย	 ซึ่งจะส่ง
ผลให้ทัศนคติและพฤติกรรมของส�ธ�รณชนต่อเรื่องนั้นๆ	เปลี่ยนแปลงต�มไปด้วย	นอกจ�กนี้แล้ว
ยังเป็นเรื่องย�กม�กที่จะทำ�ให้ค่�นิยมประช�ธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศที่สื่อมวลชนไม่มีเสรีภ�พ
	 จะเหน็ไดว้�่ส่ือมวลชนแบบดัง้เดมินัน้	มขีอ้จำ�กดับ�งประก�รไมว่่�จะเปน็ขอ้จำ�กดัในเรือ่ง
เสรีภ�พในก�รนำ�เสนอข่�วส�รของสื่อโทรทัศน์และวิทยุก็ยังคงอยู่ในอำ�น�จของรัฐหรือข้อจำ�กัดใน
ก�รนำ�เสนอข่�วของสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในอำ�น�จของน�ยทุนเจ้�ของกิจก�รก็ต�มที	 ทำ�ให้ส่ือมวลชน
แบบดั้งเดิมไม่ส�ม�รถจะทำ�หน้�ที่	“สื่อ”	ของ	“มวลชน”	ได้อย่�งแท้จริง	หรืออ�จกล่�วอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่�	 สื่อมวลชนยังไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่ประช�ชนได้อย่�งสมบูรณ์	 (สิขเรศ	
ศิร�ก�นต์,	2544	)
	 จ�กง�นวจัิยข้�งตน้ไดก้ล่�วถึงก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องสือ่ทีม่ตีอ่ประช�ชนในสงัคม	ซึง่มคีว�ม
เชื่อมโยงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสื่อ	ดังนี้
 ทฤษฎีหน้าที่ของสื่อมวลชน (Functional Theory)
	 สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้�งท�งสังคม	สื่อมวลชนมีบทบ�ทต่อก�รเปลี่ยนแปลง
และดำ�รงอยู่ของสังคม	ขณะเดียวกันสังคมก็มีบทบ�ทต่อรูปแบบก�รทำ�ง�นของสื่อมวลชนเช่นกัน	
เดนสิ	แมค็แควล	(McQuail,	1987)	ซึง่นอกจ�กจดุมุง่หม�ยของส่ือในสังคมด�้นต�่งๆ	คอื	ด�้นข�่วส�ร	
(Information)	ด้�นประส�นคว�มเข้�ใจ	(Correlation)	ด้�นก�รสืบส�นวัฒนธรรม	(Continuity)	
ด้�นก�รเสนอคว�มบันเทิง	(	Entertainment)	ด้�นก�รรณรงค์ให้เกิดคว�มเคลื่อนไหว	(Mobiliza-
tion)	เพือ่ก�รเปลีย่นแปลงพฒัน�สงัคม	นอกเหนอืจ�กนี	้แมค็แควล	ยงัไดต้ัง้ขอ้สังเกตเกีย่วกับคว�ม
หม�ยของ	“หน้�ที่”	ของสื่อในสังคมว่�ส�ม�รถวิเคร�ะห์จ�กจุดยืนของแต่ละฝ่�ย	แต่ละระดับแตก
ต่�งกนัไป	เชน่	จ�กฝ�่ยสือ่	ฝ�่ยผูร้บัสือ่	หรอืผูค้วบคมุสือ่และจ�กระดบัสงัคม	หรอืระดบัปจัเจกบคุคล
จ�กก�รวิเคร�ะห์ในเบื้องต้น	 ก�รทำ�ง�นของส่ือที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของรัฐ	 ส�ม�รถอธิบ�ยได้
ด้วยบรรทัดฐ�นของสื่อมวลชนใน	2	ลักษณะ	คือ
	 1.	ทฤษฎีอำ�น�จนิยม	(Authoritarian	Theory)	คือ	สื่อจะต้องสนับสนุนนโยบ�ยของรัฐ	
และจะตอ้งดำ�เนนิก�รเพ่ือรับใชค้ว�มมัน่คงของรฐั	เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิก�รเปน็ไปต�มบรรทดัฐ�นจงึมี
ก�รควบคุมสื่อด้วยกลไกต่�งๆ	เช่น	ก�รออกใบอนุญ�ตตีพิมพ์	ก�รควบคุมผ่�นสม�คมวิช�ชีพ	ฯลฯ	
เพื่อป้องกันไม่ให้มีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์รัฐ
	 2.ทฤษฎีอิสรภ�พนิยม	(Libertrarian	Theory)	เป็นหลักก�รเรื่องก�รใช้เหตุผลและเรื่อง
สิทธิต�มธรรมช�ติของมนุษย์	ภ�รกิจหลักของสื่อ	คือ	ก�รแสวงห�ข้อเท็จจริง	ก�รตรวจสอบรัฐบ�ล	
และแจ้งข่�วส�ร	สร้�งคว�มบันเทิงในรูปของก�รข�ยให้แก่ประช�ชน	ก�รควบคุมสื่อ	จึงเกิดขึ้น	2	
ท�ง	คือ	 	
	 1.	กระบวนก�รตรวจสอบตนเอง
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	 2.	ก�รควบคุมท�งด้�นกฎหม�ยที่มีผลต่อบุคคลอื่น	เช่น	ก�รแพร่ภ�พล�มกอน�จ�ร	ก�ร
ป้องกันก�รทำ�ล�ยชื่อเสียงของผู้อื่น	ก�รเหยียดหย�มศักดิ์ศรีของผู้อื่น
	 ก�รนำ�ทฤษฎีทั้งสองม�ประกอบก�รวิเคร�ะห์	 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ในองค์กรสื่อของ
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังสะท้อนให้เห็นถึงก�รใช้ทฤษฎีอำ�น�จนิยม	ที่มีก�รพย�ย�ม
ใช้กลยุทธ์ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	ในก�รกดดันให้สื่อจะต้องสนับสนุนนโยบ�ยของรัฐ	มีก�รออกใบ
อนญุ�ต	ก�รควบคมุผ�่นสม�คมวชิ�ชพี	นัน่เปน็ก�รแสดงใหเ้หน็ถงึก�รควบคมุสือ่อย�่งไมร่นุแรง	แต่
กเ็ป็นก�รใชอ้ำ�น�จท�งกฎหม�ยในก�รสนบัสนนุสือ่ทีส่นบัสนนุรฐับ�ล	และพย�ย�มขจดัสือ่ทีวิ่พ�กษ์
วิจ�รณ์รัฐ	 ดังเช่น	 สื่อที่อยู่ฝั่งตรงข้�มรัฐบ�ล	 ที่ถูกสั่งปิดห้�มออกอ�ก�ศ	 รวมถึงก�รเข้�แทรกแซง	
สร้�งพันธมิตรกับกลุ่มทุนที่เป็นเจ้�ของสื่อเดิมอยู่แล้ว	และมีก�รผลักดันกลุ่มทุนที่เป็นพวกเดียวกัน
ใหเ้ข้�ม�เปน็เจ�้ของและมสีทิธบิรหิ�รง�นสือ่ต�่งๆ	โดยเฉพ�ะก�รควบคมุกองบรรณ�ธิก�รข�่วของ
สื่อมวลชน

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอล
 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ DVB (Digital Video Broadcasting)
	 ปจัจยัทีท่ำ�ใหร้ะบบ	DVB	(Digital	Video	Broadcasting)	ประสบคว�มสำ�เรจ็แตล่ะประเทศ 	
เกดิจ�กแรงจงูใจและก�รว�งเป�้หม�ยทีส่ำ�คญัๆ	เชน่	ก�รจดัง�นถ�่ยทอดใหญ่ภ�ยในประเทศ,	ก�ร
ถ�่ยทอดก�รแขง่ขนักฬี�โอลมิปกิ	ทำ�ใหป้ระเทศนัน้ๆ	เกดิเป�้หม�ยทีจ่ะทำ�ใหม้กี�รเปล่ียนแปลงเข�้
สู่	DVB	ได้ 	เพร�ะก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งประเทศทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันด้�นเทคโนโลยี	เพื่อแสดง
ศักยภ�พและหน้�ต�ของตนเอง	ที่จะทำ�ให้รองรับม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศได้	 จึงเป็นแรงผลักดัน
ใหก้�รพฒัน�ของระบบดจิติอลในประเทศนัน้ๆ	ก�้วไปสู่คว�มสำ�เร็จ	เช่น	ก�รว�งเป�้หม�ย	(http://
dtv.mcot.net/techno_one.2555)
	 1.	ก�รแข่งขันเรื่องคว�มคมชัดของสัญญ�ณภ�พ
	 2.	ก�รจัดสรรช่องสัญญ�ณ	และม�ตรฐ�นก�รติดต่อสื่อส�ร
	 3.	ก�รแข่งขันเรื่องคว�มก้�วหน้�ของเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
	 4.	ก�รแข่งขันเรื่องคว�มเป็นผู้นำ�ในด้�นเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร
ปัจจัยที่ทำาให้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปได้ยาก
	 1.	ไม่ค่อยได้กำ�ไรในช่วงแรก
	 2.	เกิดคู่แข่งร�ยใหม่ม�กขึ้น	แล้วจะเกิดก�รเสียผลประโยชน์
	 3.	ก�รลงทุนสูงในช่วงแรก	ต้องพึ่งบริษัทร�ยใหญ่เป็นผู้ริเริ่ม
ปัจจัยสำาคัญต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล
 1. การกำาหนดนโยบายของรัฐบาล
	 รัฐบ�ลต้องมีนโยบ�ยที่มุ่งมั่นเป็นทิศท�งเดียวว่�จะเลือกระบบใด,	 มีม�ตรก�รช่วยเหลือ
ค�่ใชจ้�่ยของผู้บริโภคในก�รเปล่ียนอปุกรณ์,	ว�งขอ้กำ�หนดก�รผลติอปุกรณท์ีร่องรบักับเทคโนโลยี
สำ�หรับประช�ชนอย่�งเหม�ะสม
 2. องค์กรกลางที่จะจัดสรรคลื่นและกำาหนดการใช้คลื่นอย่างเป็นธรรม
	 มีองค์กรที่กำ�หนดก�รใช้คลื่น,	 แบ่งหน้�ที่ของผู้ผลิตร�ยก�รหรือผู้ใช้บริก�รแพร่สัญญ�ณ
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อย่�งชัดเจน	และเป็นตัวแทนที่จะแก้ปัญห�ระหว่�งสถ�นีโทรทัศน์,	วิทยุ,	โทรศัพท์,	ผู้ผลิตร�ยก�ร,	
ผู้ผลิตเครื่องรับ
 3. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตเครื่องรับ
	 มีตัวแทนร่วมมือทำ�คว�มเข้�ใจและห�แนวท�งก�รดำ�เนินกิจก�รกระจ�ยภ�พและเสียง
ระบบดิจิตอลทั่วประเทศ	 และพัฒน�ไปในทิศท�งเดียวกัน	 พร้อมผลิตอุปกรณ์เครื่องรับที่รองรับ
เทคโนโลยีทุกๆ	ด้�นเพื่อคว�มสะดวกแก่ประช�ชน	ต�มคว�มเหม�ะสม
 4. ความร่วมมือของประชาชน
	 มีก�รทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือ,	มีก�รให้คว�มช่วยเหลือเรื่องค่�ใช้จ่�ย	และทำ�คว�มเข้�ใจ
และประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้แก่ประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง
	 จ�กปัจจัยสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนผ่�นเข้�สู่ระบบดิจิตอลซึ่งมีคว�มเชื่อมโยงถึงทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกำาหนด (Communication Technology Deter-
minism)
	 แนวคิดของ	McLuhan	แห่งสำ�นัก	Toronto	เทคโนโลยีช่วยขยับขย�ยประสบก�รณ์ของ
มนษุยใ์หก้ว�้งขว�งออกไป	และสนใจทีจ่ะวิเคร�ะหส์ือ่ในระดบัจลุภ�ค	(Micro)	ซึง่คอื	ประสบก�รณ์
ของปัจเจกบุคคล	 โดยสนใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อกับประสบก�รณ์
ด้�นก�รผัสสะ	 (Sense)	 ของมนุษย์ในก�ละ	 เทศะ	 ต่�ง	 ๆ	 แนวคิดพื้นฐ�นของ	McLuhan	 ต่อ
เทคโนโลยีสื่อส�รที่เข้�ม�เกี่ยวข้องกับประสบก�รณ์ของมนุษย์	 ก็คือ	 สื่อทุกชนิด	 (Media)	 คือ	 
ก�รขย�ยประสบก�รณ์ด้�นผัสสะของมนุษย์	 (Extension	 of	 experience)	 โดยเฉพ�ะสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสน์ัน้ไดข้ย�ยประสบก�รณข์องมนษุยอ์อกไปอย�่งม�กม�ยจนร�วกบัว�่ทำ�ใหค้นจำ�นวน
ม�กส�ม�รถที่จะไปรู้เรื่องที่ไหนก็ได้	(space)ภ�ยในระยะเวล�ที่รวดเร็ว(time)	เข�ไม่สนใจว่�	“คน
เร�มีประสบก�รณ์กับอะไร”	(What	we	experience)	แต่สนใจว่�	“คนเร�มีประสบก�รณ์อย่�งไร”	
(How	we	experience)
	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่�	“สื่อ”	ต่�ง	ๆ	นั้นส่งผลกระทบต่อผู้รับสื่อในหล�ยด้�น	โดยเฉพ�ะด้�น
ก�รรบัรูซ้ึง่จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมในก�รใชช้วีติต�่ง	ๆ 	ดงัที	่Innis	กล�่วว�่	“ยิง่ระบบก�รสือ่ส�รขย�ย
แวดวงกว้�งขว�งออกไปม�กเท่�ใด	กลุ่มคนที่อยู่ขอบนอกของศูนย์กล�งอำ�น�จ	(Marginal)	ก็จะยิ่ง
ถูกครอบงำ�ม�กขึ้น”	 ซึ่งให้คว�มสนใจในเรื่องของก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีก�รสื่อส�รที่มี	
ผลกระทบตอ่สงัคม	โดยมองว�่เทคโนโลยกี�รส่ือส�รช่วยขยบัขย�ยประสบก�รณ์ของมนษุยใ์หก้ว้�ง
ขว�งออกไป
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล
 1. เงินค่าใช้จ่ายที่สูง ( STB, Free TV, Pay TV )
	 นอกจ�กค�่ใชจ้�่ยในก�รเปลีย่นเครือ่งสง่เปน็ระบบดจิติอลแลว้ยงัมคี�่ใชจ้�่ยในก�รเปลีย่น
เครื่องรับโทรทัศน์สำ�หรับประช�ชนที่ต้องออกค่�ใช้จ่�ยเอง,	ค่�อุปกรณ์ 	STB	(	Set	Top	Box	)	มี
ร�ค�ที่สูง	บ�งสถ�นีฯ	มีค่�ใช้จ่�ยในก�รเพิ่มร�ยก�รโทรทัศน์และก�รทำ�	Data	Broadcasting 	ส่ง
ผลให้บ�งร�ยก�รต้องมีก�รเรียกเก็บค่�บริก�ร	 จะเป็นค่�ใช้จ่�ยที่ม�กขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อก�ร
ตัดสินใจของประช�ชนและเกิดก�รแข่งกันที่ม�กขึ้น
  2. ความสะดวกที่ประชาชนหันไปเลือกรับ Satellites หรือ Cable TV
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	 แทนทีป่ระช�ชนจะเปลีย่นเครือ่งรบัโทรทศันเ์ปน็ดจิติอล	อ�จหนัไปซือ้ชดุจ�นรบัสญัญ�ณ
ด�วเทยีม	(1,500-2,000	บ�ท)	ทดแทน	เพร�ะรบัชมสญัญ�ณไดเ้ช่นเดยีวกัน	เปน็	STB	แปลงสญัญ�ณ
ดจิติอลเปน็อน�ล็อกและชม	Free	TV	ผ่�นด�วเทยีมไดค้รบทกุชอ่ง	และดรู�ยก�รผ�่นด�วเทยีมอืน่ๆ	
ไดม้�กขึน้	(ลงทนุนอ้ยแตไ่ดป้ระโยชนห์ล�ยตอ่)	โดยอ�จใชเ้ครือ่งรบัอน�ลอ็กเดมิแตเ่ปลีย่นตวัเลอืก
ใหม่เป็น	Satellite	หรือ	Cable	TV	(	เกิดก�รโฆษณ�แข่งขันแย่งชิงตล�ดใหม่	)	ก�รลงทุน	DTTB	
(Digital	 Terrestrial	 Television	Broadcasting:	DTTB)ในภ�คพื้นดินอ�จไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ	 
(เพร�ะประช�ชนไม่เปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล	)
 3. ประชาชนขาดแรงจูงใจ รายการไม่มีความหลากหลาย
	 ถงึแมเ้ปลีย่นเปน็ระบบดจิติอลภ�คพืน้ดนิแลว้	แตม่รี�ยก�รทีไ่มห่ล�กหล�ย	แลว้ประช�ชน
ไม่นยิม	อ�จเกดิคูแ่ขง่ร�ยอืน่	เชน่	IPTV,	Cable	TV	และโทรทศันผ์�่นด�วเทยีม	เพร�ะประช�ชนไมม่ี
แรงจงูใจทีจ่ะเปล่ียนม�เลือกรับสัญญ�ณภ�คพืน้ดนิ	DTTB	(	http://dtv.mcot.net/techno_one.,	
2555)
ผลกระทบจากปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล
 ด้านเศรษฐกิจ
	 1.	ผู้บริโภค	:	ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับเครื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	หรือ	ติดตั้ง	G	set-top	box	
ที่มี	digital	 tuner	 เพิ่มเติมกับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบอน�ล็อก	 (ร�ค�	set-top	box	รุ่นพื้นฐ�น
ประม�ณ	1,000	–	1,500	บ�ท)
	 2.	สถ�นโีทรทศัน	์:	เงนิลงทนุในก�รปรบัเปลีย่นอปุกรณเ์ครอืข�่ยสำ�หรบัแพรภ่�พโทรทศัน์
ไปสู่ระบบดิจิตอล	+	ค่�ใช้จ่�ยในก�รออกอ�ก�ศในระบบดิจิตอลและระบบอน�ล็อกคู่ขน�นกันไป
ระยะหนึ่ง	
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
	 อ�จเกิดก�รไหลบ่�ของวัฒนธรรมต่�งช�ติ	vs	โอก�สในก�รรุกตล�ดต่�งประเทศ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์จ�กโทรทัศน์อน�ล็อก	และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ด้านการศึกษาและการจ้างงาน
	 หลักสูตรก�รศึกษ�ที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�ของเทคโนโลยีและคว�มต้องก�รของตล�ด
 ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล
 1.	ภ�พและเสียงที่คมชัดขึ้น	(ประโยชน์ต่อผู้บริโภค)
	 2.	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รใชค้ลืน่คว�มถี	่จำ�นวนช่องร�ยก�รทีเ่พิม่ม�กขึน้,	ส�ม�รถนำ�คลืน่
บ�งส่วนม�จัดสรรสำ�หรับบริก�รสื่อส�รสมัยใหม่	(ประโยชน์ต่อรัฐ,	ผู้บริโภค,	สถ�นีโทรทัศน์,	ผู้ผลิต
ร�ยก�ร,	ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่)
	 3.	พฒัน�บรกิ�รใหม	่ๆ 	เชน่	HDTV,	interactive	TV,	pay-per-view,	mobile	TV,	picture	
radio	(ประโยชน์ต่อผู้บริโภค,	สถ�นีโทรทัศน์)	
	 4.	 พัฒน�	 ICT,	 บริก�ร	 e-government,	 television-government	 ประโยชน์ต่อรัฐ,	 
ผู้บริโภค)
	 5.	ส่งเสริมก�รแข่งขัน	(ประโยชน์ต่อผู้บริโภค)	พัฒน�อุตส�หกรรม	content	และ	elec-
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tronics	ในประเทศ	(ประโยชน์ต่อผู้ผลิต	content,	electronics	-	set-top	box	และ	software)
อนาคตของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล
	 ร�ยง�นผลก�รศึกษ�โครงก�ร	 “จินตน�ก�รปฏิรูปสื่อ”	 และนโยบ�ยส่ือแบบบูรณ�ก�ร
ในทศวรรษหน้�	ปี	2020	ในส่วนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ปี	2020	ก�ร	“จัดระเบียบ”	สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ให้ไปในทิศท�งที่ถูกต้องนั้น	ทำ�ให้ผู้ประกอบกิจก�ร	ผู้เกี่ยวข้องและประช�ชนผู้รับส�ร	มี
คว�มหวังกับก�รปฏิบัติง�นของ	 กสทช.	 อย่�งเร่งด่วนและจะเกิดขึ้นอย่�งเร็วที่สุด	 สำ�หรับอน�คต
ของวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลดังนี้
	 1.	 ก�รกำ�กับดูแลทีวีจะเปลี่ยนไป	 เนื่องจ�กสังคมเปล่ียนและจิตสำ�นึกเร่ืองเสรีภ�พของ
ประช�ชนกเ็ปล่ียนไป	รวมทัง้เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง	อนัจะทำ�ใหเ้กดิก�รหลอมรวม	(Convergence)	
ระหว่�งสื่อต่�งๆ	เข้�ด้วยกัน
	 2.	 ในปัจจุบันนี้มีวิทยุชุมชนม�ลงทะเบียนกับคณะทำ�ง�นวิทยุกระจ�ยเสียงชุมชนภ�ยใต้
คณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	(กทช.)	จำ�นวน	6,525	สถ�นี
	 3.	หลักก�รสำ�คัญที่ต้องคิดถึงในอน�คต	คือ
	 	 3.1		ก�รกำ�กบัดแูลเท�่ทีจ่ำ�เปน็	เชน่	ก�รกำ�กบักนัเองของวิช�ชพี	(Self-regulation)	

ที่ต้องได้รับก�รส่งเสริม
	 	 3.2	 ก�รออกกฎหม�ยต้องส่งเสริมก�รแข่งขันอย่�งเสรีและเป็นธรรม	เช่น	กฎหม�ย

มห�ชน 	กฎหม�ยตล�ดหลักทรัพย์
	 	 3.3	 เร�จะต้องเตรียมคว�มพร้อมไปสู่คว�มเป็นดิจิตอล	 (Go	 Digital)	 เช่นเดียวกับ

ประเทศเพื่อนบ้�นซึ่งกฎหม�ยเป็นเร่ืองสำ�คัญทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในก�ร 
เตรียมก�รนี้

	 4.	เมือ่โครงสร�้งตล�ดสือ่วทิยแุละโทรทศันเ์กดิก�รรวมสือ่แลว้	ทำ�ใหจ้ำ�นวนเพิม่ขึน้หล�ก
หล�ยและทำ�ใหค้ำ�นยิ�มของคำ�ว�่	“ตล�ด”	เปล่ียนไปดว้ย 	แมจ้ะมส่ืีอท�งเลือกม�กขึน้	แตห่วัใจ	คอื	
ก�รแขง่ขนัในแนวดิง่	เชน่	โครงสร้�งพ้ืนฐ�นก�รเข�้ถงึไดห้รอืไม	่และ	gatekeeper	(ผูท้ำ�หน�้ทีก่ลัน่
กรองข้อมูลข่�วส�ร)	ก็เปลี่ยนไป
	 5.	เรื่องของปัญห�ลิขสิทธิ์	(copy	right)	ชี้ให้เห็นว่�	เนื้อห�ส�ระยังเป็นหัวใจสำ�คัญที่สุด	
(Content	is	King)	ประเทศไทยเพิ่งตื่นตัวเรื่องทรัพย์สินท�งปัญญ�	เรื่องนี้เป็นปัญห�ที่ย�กต่อก�ร
กำ�กับดูแลในปัจจุบันและอน�คต
	 6.	 สื่อมวลชนต้องถ่วงดุลเนื้อห�	 (ด้�นก�รเมือง)	 ของตัวเองยิ่งขึ้น	 เพื่อให้มีคนอ่�นขย�ย
กว้�งขึ้น	หรือไม่ก็ต้องสร้�งเอกลักษณ์ท�งอุดมก�รณ์เพื่อให้มีคนเสพในเชิงลึกไปเลย	เช่น สื่อเหลือง	
สื่อแดง	
	 7.	สงัคมไทยกำ�ลงักลวัก�รเปดิเสร	ีเพร�ะก�รเปดิเสรที�งสือ่ทำ�ใหก้�รเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�ร
และก�รแสดงออกเปิดกว้�งม�กข้ึน	 ถ้�รัฐต้องให้คว�มสำ�คัญและลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น
สื่อ 	รัฐไม่ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องโครงสร้�งพื้นฐ�น	(Infrastructure)	ม�กนัก 	มีแนวโน้มว่�เอกชน
ต่�งช�ติอ�จเข้�ม�ทำ�แทน
	 8.	 ถ้�คลื่นคว�มถี่วิทยุและโทรทัศน์มีจำ�กัดย่อมจะเกิดก�รควบคุม	 แต่ถ้�มีไม่จำ�กัดก็ไม่
จำ�เปน็สำ�หรับก�รควบคมุ	ซึง่ถ้�คล่ืนคว�มถีฯ่	มจีำ�กดัไมค่วรใหพ้ืน้ทีแ่กก่�รโฆษณ�ชวนเชือ่	ในอดตีผู้
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ทีมี่อำ�น�จท�งเศรษฐกจิและก�รเมอืงกจ็ะคมุสือ่	แตเ่มือ่ประช�ชนมสีือ่ของตวัเองกจ็ะสร�้งสือ่ตอบโต้
กลับได้
	 9.	ก�รกำ�กับเนื้อห�	เช่น	หมิ่นประม�ท	ใส่ร้�ยป้�ยสี	ยังต้องมี	เร�จะเปิดอิสระให้คนด่�กัน
ไดห้รอืเปล�่	อ�จตอ้งมขีอ้ตกลงระดบัโลก	ควรตอ้งดกูตกิ�ระดบัส�กลและควรมกีตกิ�ทีย่อมรบัรว่ม
กัน
 	 10.	ควรมกีลไกก�รกำ�กบัเนือ้ห�ในก�รสือ่ส�รทีเ่ปน็ส�กล	คอืองคก์รอสิระทีท่ำ�หน�้ทีก่ำ�กับ
ดูแลในอน�คตและควรเป็น	ผู้ทำ�หลักสูตร	“รู้ทันสื่อ/วิธีใช้สื่อ”	ในโรงเรียน
	 11.	ในเรื่องก�รกำ�กับดูแลด้�นเนื้อห�	ดูเหมือนว่�เร�จะมีแนวคิดแบบเสรีร้อยเปอร์เซ็นต์
กับแนวคิด	 ที่รัฐต้องเข้�ไปกำ�กับดูแล	 แต่เร�มีท�งเลือกแค่นี้หรือ	 บ�งส่วนเห็นด้วยกับก�รควบคุม
ให้น้อยที่สุด	 ในประเทศที่พัฒน�แล้วก็มิได้ยินยอมให้มีเสรีร้อยเปอร์เซ็นต์	 เห็นด้วยกับก�รควบคุม
ให้น้อยที่สุดแค่เท่�ที่จำ�เป็นเท่�นั้น	เช่น	ภ�พโป๊เปลือยเด็ก	ก�รทำ�อ�วุธและย�เสพติด	และเนื้อห�
ที่ทำ�ให้เกิดคว�มแตกแยกเกลียดชัง
	 12.	ด�้นตล�ดหรอืก�รแขง่ขนัในสือ่ด�้นนี	้กฎหม�ยก�รแขง่ขนัท�งก�รค�้ในไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
ค่อนข้�งเป็นอัมพ�ต
	 13.	 รัฐควรควบคุมส่ือใหญ่	 แต่ไม่ควรควบคุมสื่อเล็กและควรส่งเสริมให้แต่ละชุมชนมีสื่อ
ของตัวเองด้วย	ส่งเสริมสื่อภ�คพลเมือง
	 14.	รัฐควรสร้�งกติก�ที่ทุกคนยอมรับ	ต้องมีก�รทบทวน	(revise)	กฎหม�ยที่ควบคุมสื่อ
เก่�ๆ
	 15.	รฐัตอ้งทำ�ใหค้นดอ้ยโอก�สส�ม�รถเข�้ถงึส่ือใหมไ่ด	้รัฐตอ้งส่งเสริมด�้นส�ธ�รณูปโภค
ขั้นพื้นฐ�นให้ไปถึงได้ในทุกพื้นที่และส่งเสริมให้เข�เป็นผู้ผลิตสื่อด้วย
	 16.	 ในอีกสิบปีข้�งหน้�กิจก�รของสื่อวิทยุและโทรทัศน์จะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมด  	
โดยจะใช้คว�มถี่ในย่�นใหม่	 (ย่�นที่สูงกว่�เดิม)	 และคว�มถี่ย่�นเดิมจะถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�ง
อื่นได้	และด้วยเทคโนโลยีใหม่จะทำ�ให้คลื่นคว�มถี่มีม�กเพียงพอที่จะทำ�ให้มีสถ�นีจำ�นวนม�ก	ทีวี
วิทยุเป็นหลักหล�ยร้อย
	 17.	 ทิศท�งของสื่อวิทยุท้องถิ่น	 เคเบิลทีวี	 ทีวีด�วเทียมกับผลกระทบต่อฟรีทีวีและวิทยุ
ระดับช�ติ	 กิจก�รลักษณะต่�งๆ	 มีสถ�นภ�พท�งกฎหม�ยที่เท่�เทียมกัน	 แต่ละกิจก�รจะมีตล�ด
หรือมีที่ยืนเป็นของตัวเอง	ส่วนผลกระทบต่อกันนั้น	ขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อผู้ฟังผู้ชม	ซึ่งกิจก�รที่มี
ขอบเขตให้บริก�รกว้�งไกลกว่�	ย่อมมีผลต่อจิตใจของผู้ชมม�กกว่�
	 18.	คว�มเป็นไปได้ของนโยบ�ยก�รเข้�สู่ระบบดิจิตอล	(Go	Digital)	ในปี	ค.ศ.2015	นั้น
ข้ึนอยู่กับผู้กำ�หนดเป้�หม�ยที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่	 ทั้งนี้หน่วยง�นที่รับผิดชอบจะต้องเป็นองค์กรที่
มีอำ�น�จหน้�ที่และมีองค์คว�มรู้	 รวมทั้งทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องอย่�งเพียงพอ	และจะต้องได้รับก�ร
ยอมรับจ�กสังคม	มิเช่นนั้นง�นก็ไม่อ�จสำ�เร็จต�มกำ�หนด
	 19.	ขอ้ควรคำ�นงึเชงินโยบ�ยในก�รสือ่ส�รยคุเทคโนโลยหีลอมรวม	(convergence)	คว�ม
เกีย่วพนักบักจิก�รโทรคมน�คมและส่ืออนิเทอรเ์นต็นัน้	ควรตระหนกัก�รหลอมรวมเปน็ประเดน็ของ
กระบวนก�ร	ซึง่กจิก�รกระจ�ยเสยีงและโทรทศันใ์ช้กระบวนก�รรว่มกบักจิก�รโทรคมน�คมไดม้�ก
ขึน้	จนใชร้ว่มกนัไดอ้ย�่งสมบรูณใ์นทีส่ดุ	แตผู่ก้ำ�กับนโยบ�ยควรมุง่ใหค้ว�มสนใจกบัเนือ้ห�ทีส่ง่ผ�่น
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กระบวนก�รเหล่�นัน้ว�่มจีดุมุง่หม�ย	(End)	เพือ่ก�รสือ่ส�รโทรคมน�คมหรอืก�รกระจ�ยเสยีงและ
โทรทัศน์	(http://www.bangkokbiznews.com,	2555)
	 จ�กร�ยง�นผลก�รศึกษ�โครงก�ร	 “จินตน�ก�รปฏิรูปส่ือ”	 และนโยบ�ยส่ือแบบบูรณ�
ก�รในทศวรรษหน้�	 ปี	 2020	 ในส่วนของสื่อวิทยุกระจ�ยเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ปี	 2020	 ก�ร	
“จัดระเบียบ”	 ส่ือวิทยุกระจ�ยเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้ไปในทิศท�งที่ถูกต้อง	 ก�รรวมกันของ
เครือข่�ยสื่อส�รคอมพิวเตอร์  	 สื่อมวลชนและโทรคมน�คม	 ซึ่งเร�ต้องแยกระหว่�งซอฟต์แวร์และ
ฮ�ร์ดแวร์	คว�มเป็นโทรทัศน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบก�รส่งทีวี	แต่ส�ม�รถไปได้ทุกโครงข่�ย	ต้นทุน
ในก�รทำ�ทวีถีกูลงทำ�ใหม้คีนเข�้ม�ทำ�ทวีมี�กขึน้	ทำ�ใหเ้กิดก�รแตกตวัแยกยอ่ย	(fragmented)	ของ
ทีวีและก�รรวมกันทำ�ให้เกิดผู้ให้บริก�รร�ยใหม่ๆ	 (Service	 provider)	 และเมื่อเทคโนโลยีเป็นตัว
ย้อนม�กำ�หนดเร�	ก�รผลิตเนื้อห�ของสื่อจึงเป็นหัวใจสำ�คัญ	เรื่องที่จะมีคว�มสำ�คัญม�กก็คือ	ก�ร
กำ�กับดูแลสิ่งที่เรียกว่�ตัวกล�งในก�รส่งข้อมูลข่�วส�ร	(Common	carrier)	
	 สถ�นก�รณ์วิทยุชุมชนจึงคลี่คล�ยจ�กเดิมหลังก�รประก�ศหลักเกณฑ์	แต่ปัจจุบันมีเรื่อง
รอ้งเรยีนม�กขึน้เชน่กนั	โดยเฉพ�ะเรือ่งเกีย่วกบัก�รเมอืงและก�รซอ้นทบัของคลืน่คว�มถี	่ในอน�คต
สังคมไทย	ส�ม�รถมีวิทยุชุมชนที่ทำ�ให้คนในสังคมรับรู้ข่�วส�รม�กขึ้น	องค์กรกำ�กับดูแลต้องคิดวิธี
ก�รที่จะทำ�ให้ก�รกำ�กับดูแลควบคู่ไปกับก�รพัฒน�	
	 และอกีมมุหนึง่นัน้	ก�รเปลีย่นจ�กผูร้บัส�รม�เปน็ผูผ้ลติส�รเองม�กขึน้	(User-generated	
content)	“คน”	เป็นผู้ต�มสื่อเสพ	คนเลือกเสพสื่อที่ตรงกับรสนิยมของตัวเอง	ในโครงสร้�งตล�ดที่
มีผู้เล่นม�กม�ย	ช่องจะไม่ใช่ตัวสำ�คัญ 	สิ่งสำ�คัญที่ม�แทน	คือ	เนื้อห�และเรื่องทรัพย์สินท�งปัญญ� 	
แต่โมเดลก�รคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันกำ�ลังต�ยไป	ทำ�ให้รูปแบบท�งธุรกิจ	 (Business	model)	
ของค่�ยเพลงต้องปรับตัวหรืออ�จต�ยไป
	 ด�้นโครงสร�้งท�งสงัคม	ดเูหมือนว่�โครงสร้�งสังคมเปล่ียนต�มเทคโนโลย	ีแตส่ถ�บนัท�ง
สังคมเปลี่ยนช้�ที่สุด	กระบวนก�รนิติบัญญัติในไทยช้�ม�ก	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเกิดช้�	 โดยเฉพ�ะ
กฎหม�ยที่ว่�ด้วยก�รตั้งองค์กรกำ�กับดูแลอิสระ	 ดังนั้น	 คว�มที่สังคมและเทคโนโลยีเปล่ียนไปเร็ว
ม�ก	จึงทำ�ให้กฎหม�ยที่จะบังคับใช้ในอน�คตอ�จจะต�มสถ�นก�รณ์คว�มเป็นจริงไม่ทัน	
	 ฉะนัน้แลว้เนือ้ห�ทีม่คีณุภ�พจงึเปน็ปจัจยัสำ�คญัยิง่ตอ่ก�รอยูร่อดของก�รประกอบกจิก�ร	
จะมีผูป้ระกอบก�รทีอ่�ศยัโครงข�่ยสำ�หรบักจิก�รโทรคมน�คม	เพือ่สง่เนือ้ห�ไปยงัผูช้มม�กขึน้	เช่น	
ผ�่นทวีที�งอนิเทอรเ์นต็	(IPTV)	โทรทศันด์�วเทยีม	รวมทัง้เทคโนโลยใีหมท่ีม่ศีกัยภ�พ	เช่น 	WiMAX	
3G	และ	4G	ทำ�ใหเ้กดิขึน้ในยคุดจิติอลนี	้และคว�มเปน็ไปไดข้องนโยบ�ยก�รเข�้สูร่ะบบดจิติอลคว�ม
เป็นไปได้ของนโยบ�ยก�รเข้�สู่ระบบดิจิตอล	(Go	Digital)	ในปี	ค.ศ.	2015	นั้นขึ้นอยู่กับผู้กำ�หนด
เป้�หม�ยที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่	ต้องติดต�มก�รทำ�ง�นของ	กสทช.	ต่อไป
	 จ�กสถ�นก�รณ์สื่อไทยในปัจจุบัน	 ก�รมุ่งเน้นไปยังองค์กรสื่อที่เป็นของรัฐและรัฐต้อง
บริห�รจัดก�รในรูปแบบของส�ธ�รณประโยชน์	 ไม่แสวงห�กำ�ไร	 และออกอ�ก�ศที่เป็นประโยชน์
เท่�นั้น	 เช่น	ทีวีไทย	และสิ่งที่ยังเป็นเรื่องที่ภ�ครัฐจะต้องให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งคือ	ก�รมีพระร�ช
บญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่คว�มถีแ่ละกำ�กบัวทิยกุระจ�ยเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิก�รโทรคมน�คม	
ให้ไว้	ณ	วันที่	17	ธันว�คม	พ.ศ.	2553	จนถึงปัจจุบัน	แม้ว่�มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร	กสทช.	เพื่อ
เข�้ม�ทำ�หน�้ท่ีใหมี้ก�รสนองตอบเจตน�รมณต์�มรฐัธรรมนญูม�ตร�	40	ทีไ่มต่อ้งก�รใหม้กี�รผกูข�ด	
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และใหป้ระช�ชนมส่ีวนร่วมม�กทีสุ่ด	กฎหม�ยแมฉ่บบันีจ้งึเปน็บทบญัญัต	ิทีเ่ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรที่
รอก�รปฏบิตั	ิและผูท้ีเ่สยีประโยชนอ์ย่�งแทจ้รงิ	คอื	ประช�ชนทีค่วรไดร้บัประโยชนต์�มที	่พ.ร.บ.จดั
สรรคลื่นฯ	จัดไว้	ต้องถูกเลื่อนไปอย่�งไม่มีกำ�หนด	เช่น	ก�รจัดตั้งกองทุนพัฒน�กิจก�รกระจ�ยเสียง
เพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ	ให้ตั้งสถ�นีกระจ�ยเสียงประจำ�จังหวัดอย่�งทั่วถึง	จนเกิดมีวิทยุชุมชน
ขึ้นอย่�งม�กม�ยในปัจจุบัน	 แต่ไม่มีหน่วยง�นใดกำ�กับรับรองวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้น	 ฝ่�ยเอกชนและ
กรมประช�สมัพนัธจ์งึตอ่ต้�นว่�เปน็ก�รใชค้ลืน่อย่�งผดิกฎหม�ยเปน็สถ�นวีทิยเุถือ่น	เพร�ะไมม่ใีบ
อนุญ�ตประกอบกิจก�ร	
	 ห�กว�่	องค์กรส่ือวทิยกุระจ�ยเสียงและสือ่วิทยโุทรทศันต์ระหนกัถงึ	“ก�รจะสร�้งจติสำ�นกึ
ใหม่และปัญญ�อย่�งกว้�งขว�งและรวดเร็วทันก�รนั้น	 คงไม่มีวิธีอ่ืน	 นอกจ�กระบบก�รสื่อส�รที่
ดี	ฉะนั้น	พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์	ของ	กสทช.	คือ	ก�รเสริมสร้�งระบบก�รสื่อส�รที่ดีให้ทันก�ล	ไม่มี
ใครอื่นจะทำ�ได้ดีเท่�	กสทช.	และ	กสทช.	จึงไม่ควรพล�ดพันธกิจที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ในช่วง
เวล�เช่นนี้	คือ	สื่อส�รเพื่อปฏิวัติประช�ธิปไตย”ก�รมีเครือข่�ยวิทยุชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
ให้ประช�ชนเป็นผู้สื่อส�รเข้�ม�โดยโทรศัพท์มือถือ	วันหนึ่งๆ	ประช�ชนจะสื่อส�รเข้�ม�หล�ยแสน
หรือเป็นล้�นครั้ง	อ�จจะร้องทุกข์เรื่องเจ้�หน้�ที่ของรัฐทำ�ไม่ดีบ้�ง	ร้องเรียนบ้�ง	ออกคว�มเห็นใน
เรื่องต่�งๆ	 บ้�ง	 ฯลฯ	 มีระบบรวบรวมสังเคร�ะห์ก�รสื่อส�รของประช�ชนเป็นหมวดเป็นหมู่เป็น
เรื่องเป็นร�ว	และนำ�ไปใช้ง�นอย่�งสอดคล้อง	 เช่น	 ก�รปรับปรุงง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	นำ�เรื่อง
ดีๆ	 ไปขย�ยผล	นำ�ข้อเสนอท�งนโยบ�ยไปสู่ผู้ปฏิบัติ	ฯลฯ	โดยวิธีนี้ประช�ชนทั้งประเทศจะมีส่วน
ร่วมโดยตรงในก�รปกครองตนเอง	และพัฒน�ประเทศ	เป็นประช�ธิปไตยโดยส�ระ
	 โทรทัศน์ทุกช่องจัดให้มีร�ยก�รประช�เสวน�	(Citizen	Dialogue)	เป็นประจำ�สังคมไทย
ใช้คว�มเห็นม�กกว่�คว�มรู้	จึงข�ดคว�มเห็นพ้องในเรื่องนโยบ�ยสำ�คัญๆ	ของประเทศ	เพร�ะร้อย
คนก็เห็นร้อยอย่�ง	 คว�มเห็นที่แตกต่�งนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง	 คว�มแตกแยก	 และคว�มรุนแรง	 แต่
คว�มรู้ที่เป็นคว�มจริงทำ�ให้เห็นตรงกันได้	กระบวนก�รที่เรียกว่�ประช�เสวน�นั้นคือ	กระบวนก�ร
ที่นำ�ฝ่�ยต่�ง	ๆ 	ม�พูดคุยกัน	เริ่มต้นอ�จจะใช้คว�มเห็น	แต่ก�รเติมข้อมูลข่�วส�รเข้�ม�สู่วงสนทน�
เป็นระยะๆ	 เมื่อผู้เสวน�ได้รับข้อมูลข่�วส�ร	 คว�มเห็นก็เปลี่ยนไป	 และในที่สุดนำ�ไปสู่ฉันท�มติได้	
 ประช�เสวน�เป็นกระบวนก�รประช�ธิปไตยโดยส�ระและสร้�งสรรค์	ถ้�สถ�นีโทรทัศน์ทุกช่องจัด
ให้มีประช�เสวน�เป็นประจำ�	จะลดคว�มขัดแย้งในสังคม	และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�นโยบ�ยที่มีฐ�นอยู่
ในข้อเท็จจริงเป็นประช�ธิปไตยอัตถประโยชน์	หรือประช�ธิปไตยโดยส�ระ
	 ภ�คสงัคม	และภ�ควชิ�ก�รควรรว่มมอืกับ	กสทช.	สังคมไทยตอ้งเปน็สังคมทีไ่มท่อดทิง้กัน	
กสทช.	เป็นองค์กรของรัฐที่เกิดขึ้นต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญ	ม�ตร�	47	ที่บัญญัติว่�	“คลื่น
คว�มถ่ีทีใ่ชใ้นก�รส่งวทิยกุระจ�ยเสียง	วทิยโุทรทศัน	์และโทรคมน�คม	เปน็ทรพัย�กรสือ่ส�รของช�ติ
เพือ่ประโยชนส์�ธ�รณะ	ใหม้อีงคก์รของรัฐทีเ่ปน็อิสระทำ�หน�้ทีจ่ดัสรรคลืน่คว�มถี…่และกำ�กับก�ร
ประกอบกิจก�ร	…ก�รดำ�เนินก�รต�มวรรคสองต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของประช�ชนในระดับ
ช�ตแิละระดบัทอ้งถ่ิน”	รัฐธรรมนญูบญัญตัใิห้ก�รใช้คลืน่คว�มถีใ่หเ้ปน็ประโยชนส์งูสดุของประช�ชน	
นีเ่ปน็เจตน�รมณ์อนัสูงสุดของรัฐธรรมนญูและถ�้ทำ�ต�มเจตน�รมณน์ี	้ช�ตจิะออกจ�กวิกฤตไิดจ้รงิ	
ในย�มที่ประเทศไทยวิกฤติสุด	ๆ	เช่นนี้	จึงไม่ควรมีคนไทยหัวใจมนุษย์คนใด	ทำ�ให้เบี่ยงเบนไปจ�ก
เจตน�รมณ์อันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 ภ�คสังคมและภ�ควิช�ก�รซึ่งรวมถึงชุมชนท้องถิ่นและภ�ค
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to-eliminate-crisis-communication/
 จินตนาการใหม่ปฏิรูปส่ือวิทยุ-ทีวีปี 2020/อาหารสมองจานโต-หวังเล็กๆ กสทช.  
วันที่เข้�ถึงข้อมูล	10	มกร�คม	2555,	แหล่งที่ม�	http://www.bangkokbiznews.com
 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอล. วันที่เข้�ถึงข้อมูล	 10	มกร�คม	2555,	
แหล่งที่ม�	http://dtv.mcot.net/techno_one.php?dateone	
 DTTB วทิยโุทรทศันร์ะบบดจิติอลภาคพืน้ดนิ เรือ่ง อาเซยีนกบัโทรทศันด์จิติอล (Asian 
& TV Digitalization). วันที่เข้�ถึงข้อมูล	10	มกร�คม	2555,	แหล่งที่ม�	http://precadet26.
org/msgboard/MsgView.php?page=136&msgid=1079236
	 กสท.	มีมติสรุปช่องร�ยก�รทีวีดิจิตอล	เริ่มประมูลใบอนุญ�ตปล�ยปีนี้
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การเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะการหลอมรวมทางวารสารศาสตร์ 
ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ**

	 หนังสือพิมพ์ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นสื่อมวลชนประเภทแรกของโลก	 และทรงอิทธิพล
ต่อสังคมเป็นอย่�งม�ก	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อมีก�รประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของกูเตนเบิร์กขึ้นใน	 พ.ศ.	
1993	จนผู้ที่อยู่ในวงก�รหนังสือพิมพ์ต่�งได้รับก�รยกย่องว่�เป็นฐ�นันดรที่	4	ของสังคม	แต่ทุกครั้ง
ที่มีสื่อมวลชนประเภทใหม่เกิดขึ้น	ไม่ว่�จะเป็นสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	สื่อออนไลน์	และสื่อ
สังคมออนไลน์	 ส่ือรุ่นแรกอย่�งหนังสือพิมพ์มักเกิดอ�ก�รตื่นกลัวว่�สื่อใหม่จะก้�วขึ้นม�แทนที่จน
ทำ�ให้หนังสือพิมพ์ไม่ส�ม�รถประกอบกิจก�รต่อไปได้	 แต่หนังสือพิมพ์ส�ม�รถเอ�ตัวรอดม�ได้ทุก
ครั้ง	กระทั่งก�รเผชิญกับคว�มท้�ท�ยครั้งใหม่จ�กสื่อสังคมออนไลน์	สม�ร์ทโฟน	และก�รเข้�สู่ยุค
โทรทัศน์ดิจิตอล	ส่งผลให้ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ต่�งต้องปรับตัวรับก�รเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
 แนวคิดเรื่องการหลอมรวมทางวารสารศาสตร์ (Convergence Journalism)
ก�รปรับตวัของหนงัสือพิมพ์ท่ัวโลกในยคุปัจจบุนันี	้มแีนวโน้มก�รนำ�ไปสูป่ร�กฏก�รณ์ทีก่่อให้เกิดก�ร
หลอมรวมของสื่อ	(Media Convergence) ในหล�ยด้�นและหล�ยระดับ	Sepideh	Chakaveh	
และ	Manfred	 Bogen	 (2007)	 อธิบ�ยว่�	Media	 convergence	 เป็นทฤษฎีก�รส่ือส�รที่ช่วย
อธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ที่ส่ือมวลชน	 (medium)	 ทุกแขนง	 ค่อยๆ	 รวมตัวไปยังจุดหนึ่ง	 ซึ่งทำ�ให้สื่อ
เหล่�นี้กล�ยเป็นส่ือเดียวกันในที่สุด	ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องม�จ�กเทคโนโลยีก�ร
สื่อส�รใหม่ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้น
	 ด้�นง�นข่�วได้เกดิปร�กฏก�รณ์หลอมรวมขึน้เช่นกนั	แต่ก�รจะทร�บได้ว่�องค์กรข่�วแต่ละ
แห่ง	ดำ�เนนิง�นภ�ยใต้ลกัษณะของก�รหลอมรวมหรือไม่นัน้	Gracie	Lawson-Borders	(2006)	เสนอ
ว่�ส�ม�รถสงัเกตได้จ�กปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิขึน้ภ�ยในองค์กรข่�วดงักล่�วในด้�นต่�งๆ	ดงัต่อไปนี้
 1. การสือ่สารภายในองค์กร องค์กรข่�วทีม่กี�รหลอมรวมนัน้	ผูบ้รหิ�รองค์กรมกัจะกล่�ว
หรอืสือ่ส�รถงึเรือ่งนีก้บับคุล�กรทีเ่กีย่วข้องกบัก�รรวบรวมและก�รเผยแพร่เนือ้ห�ข่�วอย่�งต่อเนือ่ง	
ทัง้กบับรรณ�ธกิ�รข่�ว	นกัข่�ว	หรอืทมีสนบัสนนุ	จนกล�ยเป็นหวัข้อพูดคยุประจำ�วัน	เพ่ือให้คนข่�ว
ทั้งหมดในองค์กรเกิดคว�มเข้�ใจต่อเรื่องนี้อย่�งชัดเจน
 2. ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กร	ถือเป็นส่วนหนึ่งในก�รกำ�หนดภ�รกิจและปรัชญ�ก�ร
ดำ�เนินง�นขององค์กร	ข้อตกลงนีเ้ป็นส่ิงทีน่ำ�ไปแทรกไว้ในทกุภ�คส่วนของก�รทำ�ง�น	ตัง้แต่นโยบ�ย
และก�รปฏบิตัขิองผูบ้รหิ�ร	กระบวนก�รบรหิ�รจดัก�รองค์กร	นกัข่�ว	ก�รปฏบิตังิ�นประจำ�วนั	ก�ร
ใช้เทคโนโลยีในก�รทำ�ง�น	ก�รให้ผลตอบแทน	และก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ทักษะคว�มส�ม�รถใน
ก�รปฏิบัติง�นที่เพิ่มขึ้นม�

สุกัลย�	คงประดิษฐ์*

* อาจารยป์ระจำาสาขาวิชานเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
** จากบทความวิชาการ การเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะการหลอมรวมทางวารสารศาสตร์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นำา

เสนอในโครงการศึกษาดูงานด้านส่ือสารมวลชน จดัโดย สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย และสถาบนั
อิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
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 3. ความร่วมมือกันของคนข่าวทุกคนภายในองค์กร	 ตั้งแต่ระดับผู้บริห�รจนถึงระดับ
ปฏิบัติก�ร	 เพื่อให้กระบวนก�รหลอมรวมภ�ยในองค์กรเดินหน้�ต่อไป	 โดยเปิดโอก�สให้สม�ชิก
องค์กรได้แลกเปลีย่นแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัแนวท�งในก�รหลอมรวมของง�นข่�ว	เพือ่ห�วธิกี�ร
ท่ีดีท่ีสุดและได้รับคว�มพึงพอใจม�กที่สุดจ�กสม�ชิกขององค์กร	 คว�มร่วมมือดังกล่�วยังเกี่ยวข้อง
กับคนข่�วในแต่ละแผนกหรือแต่ละหน่วยธุรกิจ	 ซึ่งต้องทำ�ง�นร่วมกันเพื่อพัฒน�และกลั่นคว�มคิด
ในก�รผลิตเนื้อห�ข่�วส�ร
	 ในกระบวนก�รหลอมรวมด้�นก�รสื่อข่�วนั้น	นักข่�วโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์อ�จมีก�ร
แลกเปลี่ยนบทบ�ทซึ่งกันและกันบ้�งในบ�งครั้ง	 เช่น	 นักข่�วหนังสือพิมพ์ต้องสัมภ�ษณ์แหล่งข่�ว
เพื่อออกอ�ก�ศท�งโทรทัศน์	 หรือนักข่�วโทรทัศน์ต้องเขียนข่�วด้วยสำ�นวนที่เหม�ะสมกับก�รเผย
แพร่ในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์	 ในบรรย�ก�ศของคว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้ภ�วะก�ร
หลอมรวมนี้	สื่อใหม่จะไม่ถูกมองว่�เป็นสื่อที่เข้�ม�แทนที่สื่อเก่�อย่�งหนังสือพิมพ์อีกต่อไป	ห�กแต่
จะเป็นสื่อท�งเลือกในเผยแพร่เนื้อห�ข่�วส�ร
 4. แนวทางการให้รางวลัตอบแทนขององค์กร	นกัข่�วหนงัสอืพมิพ์มกัเกดิคว�มวติกกงัวล
ต่อนโยบ�ยในก�รหลอมรวมด้�นง�นข่�ว	เนือ่งจ�กข้อเรยีกร้องจ�กองค์กรทีต้่องก�รทกัษะและคว�ม
รู้จ�กนักข่�วเพิ่มม�กขึ้น	องค์กรจึงจูงใจนักข่�วด้วยก�รให้ร�งวัลตอบแทน	
 5. วฒันธรรมองค์กร องค์กรข่�วทีก้่�วสูภ่�วะหลอมรวมล้วนต้องเผชญิกบัก�รเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรมภ�ยในองค์กร	 ซึ่งเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ด้�นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติง�น	 จน
ส�ม�รถทำ�ให้เกิดก�รยอมรับและคว�มก้�วหน้�ในกระบวนก�รหลอมรวม	 เพื่อให้คนข่�วที่มี
วัฒนธรรมก�รทำ�ข่�วแตกต่�งกัน	 ส�ม�รถก้�วข้�มวัฒนธรรมเดิมและผลิตข่�วเพื่อเผยแพร่ในสื่อ
ประเภทอื่นได้ด้วย	
 6. การแข่งขันทางธุรกิจ	 เป็นแรงขับเคล่ือนสำ�คัญในก�รเปล่ียนแปลงองค์กรไปสู่ภ�วะ
หลอมรวมด้�นง�นข่�ว	เนื่องจ�กในปัจจุบัน	องค์กรวิช�ชีพข่�วไม่ได้เผชิญกับคู่แข่งภ�ยในประเทศ
เท่�นั้น	 ห�กยังต้องเผชิญกับสื่อออนไลน์จ�กต่�งประเทศด้วย	 ผู้เขียนยังเห็นเพิ่มเติมว่�	 องค์กร
วิช�ชีพข่�วกำ�ลังเผชิญกับก�รแข่งขันครั้งใหญ่จ�กสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์	ที่ก้�ว
เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รสร้�งนักข่�วพลเมือง	(Citizen	Reporter)	คอยร�ยง�นข่�วและเหตุก�รณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมด้วยคว�มรวดเร็ว	 และส�ม�รถดึงข้อมูลข่�วจ�กสำ�นักข่�วต่�งๆ	 ม�ร�ยง�นได้ด้วย	
โดยที่ผู้รับส�รคิดว่�เป็นข่�วส�รที่ได้ม�โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้บริก�ร	 จนสร้�งคว�มวิตกถึงแนวโน้ม
ก�รบริโภคข่�วส�รผ่�นส่ือสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ขณะที่อัตร�ก�รบริโภคข่�วส�ร
ผ่�นหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มลดลง
 7. ลกูค้าหรอืผูบ้รโิภคข่าว เป็นหวัใจสำ�คญัต่อกระบวนก�รหลอมรวมด้�นง�นข่�ว	เพร�ะ
เป็นผู้มีอำ�น�จ	(active)	ต่อก�รเลือกบริโภคข่�วส�รที่ต้องก�รทร�บเท่�นั้น	จึงขัดกับวัฒนธรรมก�ร
ทำ�ข่�วแบบเก่�	ที่บก.ข่�วเป็นผู้คัดเลือกข่�วม�เผยแพร่	แต่ในบริบทแห่งก�รหลอมรวมนี้	ผู้บริโภค
ข่�วเป็นผู้ตัดสินใจว่�จะเลือกบริโภคข่�วอะไรและเมื่อใด	ยิ่งผู้บริโภคข่�วในปัจจุบันนี้มีคว�มสนใจที่
หล�กหล�ยม�กขึ้น	ก็ยิ่งทำ�ให้คว�มต้องก�รบริโภคเนื้อห�ข่�วหล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้นด้วย	รวมทั้งรูป
แบบในก�รเข้�ถึงเนื้อห�ข่�วก็หล�กหล�ยม�กขึ้นด้วย
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	 ด้�นก�รหลอมรวมง�นข่�ว	Tim	Harrower1	อธิบ�ยลักษณะก�รหลอมรวมว่�มีก�รเกิด
ขึ้นใน	3	รูปแบบ	ดังนี้
 1. การหลอมรวมของห้องทำางานของกองบรรณาธิการข่าว (Newsroom Conver-
gence) หม�ยถึง	ก�รใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัของโต๊ะข่�วในแต่ละสือ่	ซึง่อยูใ่นเครอืบรษัิทเดยีวกัน	เช่น	ก�รจดั
พืน้ทีส่ำ�นกัง�นให้กองบรรณ�ธกิ�รข่�วของสถ�นโีทรทศัน์	สถ�นวิีทย	ุหนงัสอืพมิพ์	และสือ่ออนไลน์	
ม�นัง่ภ�ยในห้องใหญ่รวมกนั	แทนก�รแยกสำ�นกัง�นอย่�งชัดเจน	วิธีดงักล่�วทำ�ให้บรรณ�ธิก�รข่�ว
ของแต่ละสื่อส�ม�รถประชุมข่�วร่วมกัน	 รวมทั้งยังส�ม�รถนำ�ประเด็นข่�วไปพัฒน�ต่อต�มคว�ม
สอดคล้องกับช่องท�งก�รเผยแพร่ของตน
 2. การหลอมรวมของกระบวนการรวบรวมข่าว (Newsgathering Convergence) 
หม�ยถึง	ก�รที่ผู้สื่อข่�ว	บรรณ�ธิก�รข่�ว	หรือช่�งภ�พหนึ่งคน	ส�ม�รถรวบรวมข่�วหรือภ�พข่�ว	
เพื่อเผยแพร่ในหล�ยช่องท�ง	เช่น	ผู้สื่อข่�วโทรทัศน์อ�จเขียนข่�วสำ�หรับร�ยง�นท�งโทรทัศน์	แล้ว
เพิม่ร�ยละเอยีดของข่�วเพ่ือนำ�เสนอท�งเว็บไซต์ด้วย	หรอืช่�งภ�พหนึง่คนส�ม�รถถ่�ยภ�พนิง่และ
ภ�พเคล่ือนไหว	รวมทัง้เขยีนบรรย�ยเหตกุ�รณ์ประกอบภ�พข่�วได้	ในลกัษณะนี	้พนกัง�นข่�วหนึง่
คนจงึรับผิดชอบง�นหล�ยหน้�ที	่(multi-task)	ก�รหลอมรวมประเภทนีย้งัหม�ยถงึก�รใช้เครือ่งมอื
หรอือปุกรณ์ต่�งๆ	ของกองบรรณ�ธกิ�รข่�วแต่ละกองร่วมกนัด้วย	เช่น	กองบรรณ�ธิก�รข่�วโทรทศัน์
และหนังสือพิมพ์ใช้เฮลิคอปเตอร์ร่วมกันเพื่อร�ยง�นข่�วนำ้�ท่วม	 หรือกรณีทีมข่�วโทรทัศน์ใช้ภ�พ
กร�ฟฟิกจ�กหนังสือพิมพ์	เป็นต้น	
 3. การหลอมรวมของเนื้อหาข่าว (Content Convergence) หม�ยถึง	ก�รนำ�เสนอ
ข่�วในรูปแบบมัลติมีเดีย	ซึ่งผสมผส�นไว้ด้วยเนื้อคว�ม	เสียง	ภ�พนิ่ง	ภ�พเคลื่อนไหว	และกร�ฟฟิก
รวมกัน
	 กล่�วเฉพ�ะก�รหลอมรวมของห้องทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รข่�ว	(Newsroom	Con-
vergence)	Dietmar	Schantin2	ทำ�ก�รจำ�แนกประเภทไว้ดังนี้
 1. Newsroom 1.0 หรือ	The multiple media newsroom	หม�ยถึง	ลักษณะของ
ห้องข่�วที	่กองบรรณ�ธกิ�รข่�ว	(บก.)	แต่ละแห่ง	ดำ�เนนิก�รผลิตข่�วสำ�หรับเผยแพร่ในช่องท�งก�ร
สื่อส�ร	(Platform)	ของตนเอง	บก.ข่�วหนึ่งคนอ�จรับผิดชอบข่�วหนังสือพิมพ์	แล้วอ�จเรียบเรียง
ข่�วนั้นใหม่สำ�หรับลงในเว็บไซต์	 ขณะที่เว็บไซต์ก็มี	 บก.	 และนักข่�วของตัวเองในก�รร�ยง�นข่�ว
ที่ต่�งจ�กหนังสือพิมพ์	 ก�รทำ�ง�นของเว็บไซต์อ�จเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์	 หรือแยกตัวออก
จ�กหนังสือพิมพ์เลยก็ได้	 กล่�วโดยสรุป	 หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่�งมีกอง	 บก.	 ที่รับผิดชอบช่อง
ท�งก�รสื่อส�รของตัวเอง	 ต่�งคนต่�งรับผิดชอบง�นของตน	พื้นที่ทำ�ง�นของกองบก.ทั้งสอง	 อ�จ
อยู่ในบริเวณเดียวกัน	โต๊ะข่�วส�ยต่�งๆ	อยู่ร่วมกัน	เช่น	ข่�วกีฬ�	ข่�วก�รเมือง	ส�ยก�รผลิต	รวม
ทั้งเว็บไซต์	ในก�รจัดโต๊ะทำ�ง�น	จะมีโต๊ะบก.อยู่ตรงกล�ง	และแวดล้อมด้วยโต๊ะข่�วต่�งๆ	ซึ่งรวมถึง
ข่�วออนไลน์ด้วย	ห�กแต่ว่�	นักข่�วหนังสือพิมพ์ก็ไม่ต้องผลิตข่�วให้แก่เว็บไซต์โดยตรง

 1ที่มา : URL: http://www.timharrower.com/PDFs/convergence. pdf, เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555
 2ทีม่า: URL: http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-

in-a-multiple-media-world, เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
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 2. Newsroom 2.0	หรือ	The cross media newsroom หม�ยถึง	ลักษณะของห้อง
ข่�วที่มีก�รรวบรวมเนื้อห�ข่�วสำ�หรับช่องท�งก�รสื่อส�รหล�ยประเภท	เช่น	หนังสือพิมพ์	เว็บไซต์	
วทิย	ุร�ยก�รโทรทศัน์สำ�หรบัออกอ�ก�ศบนเวบ็ไซต์และเคเบลิทวี	ีโดยมโีต๊ะข่�วตัง้แยกต�มประเภท
ของข่�วเพือ่รบัผดิชอบเนือ้ห�เพือ่เผยแพร่ในสือ่ทกุประเภท	โต๊ะของบก.ข่�วทีร่บัผดิชอบแต่ละสือ่ตัง้
อยู่รวมกัน	ในบริเวณที่เรียกว่�	“Superdesk”	เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รดูแลกระบวนก�รทำ�ข่�วทั้งหมด
ที่เผยแพร่ในทุกสื่อ
	 3. Newsroom 3.0	หรือ	The integrated newsroom	หม�ยถึง	ลักษณะของห้องข่�ว
ทีมุ่่งให้บรกิ�รเนือ้ห�ในหล�กหล�ยช่องท�ง	ด้วยก�รรวมข่�วส�รข้�มสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ดจิติอล	ก�ร
จัดห้องข่�วในรูปแบบนี้ไม่มีผู้รับผิดชอบประจำ�ในแต่ละช่องท�งก�รสื่อส�ร	 โต๊ะ	 บก.ข่�วทำ�หน้�ที่
รับผิดชอบเนื้อห�ข่�วทั้งหมด	โดยไม่แยกฝ่�ยออนไลน์ออกจ�กฝ่�ยหนังสือพิมพ์เหมือนกับประเภท
แรก	รวมทัง้ยงัไม่แยกหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบระหว่�ง	บก.ข่�วออนไลน์กบับก.ข่�วหนงัสอืพมิพ์เหมอืน
ประเภทสอง	ลักษณะก�รจัดสำ�นักง�นนั้น	จึงมีศูนย์รวมข่�ว	หรือที่เรียกว่�	News	Hub	ตั้งอยู่ตรง
กล�ง	 ส่วนหัวหน้�โต๊ะข่�วประเภทต�่งๆ	 รวมทั้งทีมผลิตและกอง	 บก.	 ของแต่ละโต๊ะนั่งอยู่รอบๆ	
ก�รจัดห้องข่�วในลักษณะนี้นักข่�วของแต่ละโต๊ะเป็นผู้ผลิตเนื้อห�ข่�วขึ้นม�	และเป็นผู้ตัดสินใจว่�
จะเลือกเผยแพร่ข่�วดังกล่�วในช่องท�งก�รส่ือส�รใดและในเวล�ใด	 ข้อดีของห้องข่�วในลักษณะ
แบบนี้	จึงไม่ทำ�ให้เกิดก�รแบ่งแยกขึ้นระหว่�งช่องท�งก�รสื่อส�รประเภทต่�งๆ	รวมทั้งยังไม่ทำ�ให้
เกิดปัญห�จ�กคว�มขัดแย้งระหว่�งคนหรือทีมข่�วที่แตกต่�งกัน

ปรากฏการณ์หลอมรวมของหนังสือพิมพ์ไทย
	 ภ�วะก�รหลอมรวมของส่ือหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มปร�กฏชัดเจนขึ้นในระยะ	 10	
ปีที่ผ่�นม�	 ในช่วงเวล�ที่สื่อออนไลน์กำ�ลังเติบโตและได้รับคว�มนิยมจ�กคนรุ่นใหม่ในสังคม	 จน
ขย�ยฐ�นไปสู่คนกลุ่มอื่นๆ	 ของสังคมด้วย	 สื่อหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงดำ�เนินก�รพัฒน�เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของตนเองขึ้นม�รองรับก�รเติบโตดังกล่�ว	 และเมื่อเทคโนโลยีก�รส่ือส�ร
พัฒน�ขึ้นอย่�งต่อเนื่องในรูปแบบคว�มเป็นสื่อดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ยสังคมออนไลน์	 ทำ�ให้
หนังสือพิมพ์ต่�งปรับตัวต�มเทคโนโลยีด้วยก�รให้บริก�รข่�วส�รผ่�นช่องท�งสื่อส�รรูปแบบใหม่ๆ	
ที่เกิดขึ้นด้วย	ก�รขย�ยก�รให้บริก�รผ่�นช่องท�งที่เพิ่มขึ้นนี้	 ก่อให้เกิดปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่�ก�ร
หลอมรวมด้�นง�นข่�วขึ้น
	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นองค์กรข่�วช้ันนำ�แห่งหนึ่งของประเทศไทย	 ที่มีก�รขย�ย
ช่องท�งก�รให้บริก�รข่�วส�รไปสู่ผู้อ่�นทั้งในสื่อหนังสือพิมพ์	 เว็บไซต์	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	
รวมทัง้สือ่สงัคมออนไลน์	เช่น	เฟซบุก๊		ทวติเตอร์	นอกจ�กนัน้ยงัเปิดสถ�นโีทรทศัน์ด�วเทยีมขึน้ด้วย	
โดยมคีว�มได้เปรยีบจ�กก�รเป็นผูผ้ลติเนือ้ห�	ซึง่ส�ม�รถประยกุต์นำ�เนือ้ห�ไปให้บริก�รในช่องท�ง
อืน่ได้ด้วย	ซึง่กระบวนก�รส่ือข่�วแบบหนึง่เนือ้ห�	เพือ่เผยแพร่ในหล�ยช่องท�งก�รสือ่ส�รนัน้	(One	
Message	for	all	platforms)	เป็นปร�กฎก�รณ์หนึง่ในก�รหลอมรวมด้�นง�นข่�วของสือ่ในปัจจบุนั	
จงึนำ�ไปสูข้่อสงสัยเกีย่วกบัลักษณะก�รหลอมรวมในด้�นอืน่ๆ	ขององค์กรข่�วแห่งนี	้และเกดิเป็นก�ร
ศึกษ�เรื่องก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ก�รสื่อข่�วแบบหลอมรวมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจขึ้น	เพื่อศึกษ�
ลกัษณะก�รหลอมรวมของเนือ้ห�	ช่องท�งก�รเผยแพร่	และกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วแบบหลอมรวม
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ภ�ยในห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจ

กระบวนการศึกษา
	 ก�รศึกษ�ปร�กฏก�รณ์เปลี่ยนผ่�นสู ่ภ�วะก�รหลอมรวมท�งว�รส�รศ�สตร์ของ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 ผู้ศึกษ�ใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 คณะ
บรรณ�ธิก�รข่�วและนักข่�วของสื่อในเครือกรุงเทพธุรกิจ	จำ�นวน	22	คน	พร้อมก�รลงพื้นที่สังเกต
กระบวนก�รทำ�ง�น	 (Participant	 Observation)	 ของกองบรรณ�ธิก�รและนักข่�วภ�คสน�ม	
ระหว่�งวนัที	่23	เมษ�ยน	–	18	พฤษภ�คม	2555	ร่วมด้วยก�รศกึษ�จ�กเอกส�รทีเ่กีย่วข้อง	(Docu-
mentary	research)	เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์ห�ผลสรุปต่อเรื่องกระบวนก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ง�นข่�วแบบ
หลอมรวมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	
	 ผลก�รศึกษ�มีร�ยละเอียดดังนี้
กรุงเทพธุรกิจ: จากสื่อสิ่งพิมพ์ ขยายฐานครอบคลุมทุกช่องทางดิจิตอล
	 กรุงเทพธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจร�ยวันฉบับแรกของไทย	 ว�งจำ�หน่�ยครั้งแรกเมื่อ 
วนัที	่6	ตลุ�คม	พ.ศ.	2530	และเป็นส่ือส่ิงพมิพ์ทีอ่อกจำ�หน่�ยเป็นลำ�ดบัที	่2	ของเครอืเนชัน่	มลัตมิเีดยี	
กรุป๊	โดยก�รนำ�บคุล�กรทีม่คีว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รร�ยง�นข่�วธรุกจิและเศรษฐกจิของหนงัสอืพมิพ์
เดอะเนชั่นบ�งส่วนม�เป็นทีมง�น	 เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ร�ยวันฉบับภ�ษ�ไทยที่เน้นนำ�เสนอข้อมูล	
ข่�วส�ร	ก�รวิเคร�ะห์	ทั้งด้�นธุรกิจ	ก�รเงิน	ก�รค้�	และก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อประกอบก�ร
ตัดสินใจของนักธุรกิจ	 นักลงทุน	 และหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งเนื้อห�ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	
คว�มรู	้วทิย�ก�ร	และเทคโนโลยใีหม่ๆ	ผู้อ่�นหลักของกรุงเทพธุรกจิจงึมลัีกษณะเฉพ�ะกลุ่ม	(Niche	
market)	และเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อค่อนข้�งสูง
	 กลุ่มผู้อ่�นหลักของกรุงเทพธุรกิจเป็นกลุ่ม	 B	 ขึ้นไป	 กล่�วคือเป็นกลุ่มที่สำ�เร็จก�รศึกษ�
ตั้งแต่ระดับปริญญ�ตรีขึ้นไป	 และมีร�ยได้ต่อเดือนม�กกว่�	 15,000	 บ�ท	 นอกจ�กนั้น	 ยังมีก�ร
กำ�หนดตำ�แหน่งตร�สินค้�ของหนังสือพิมพ์ในก�รเป็นสื่อสร้�งสรรค์สังคม	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับ
เนือ้ห�ก่อนเรือ่งผลกำ�ไรท�งธรุกจิ	(ปิย�วันทน์	ประยกุต์ศลิป์,	สัมภ�ษณ์เมือ่วันที	่25	เมษ�ยน	2555)
ตลอดระยะเวล�	 25	 ปี	 บนแผงหนังสือ	 กรุงเทพธุรกิจได้รับก�รยอมรับจ�กผู้อ่�นในด้�นก�รเป็น
สื่อธุรกิจที่มีคว�มน่�เชื่อถือ	ร�ยง�นข่�วและข้อมูลด้วยคว�มถูกต้อง	แม่นยำ�	และรวดเร็ว	จนทำ�ให้
กรงุเทพธรุกจิเป็นหนงัสอืพมิพ์ธรุกจิร�ยวันทีม่ยีอดจำ�หน่�ยสงูสดุในประเทศไทย	ด้วยยอดก�รพมิพ์
วันละ	80,000	ฉบับและยังเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่สร้�งร�ยได้ให้แก่เครือเนชั่นม�กที่สุด	ส่วนใหญ่เป็น
ร�ยได้จ�กค่�โฆษณ�	โดยพ.ศ.	2554	เครือเนชั่นมีได้ร�ยได้จ�กค่�โฆษณ�หนังสือพิมพ์ทั้งหมดรวม
กัน	1,878	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละประม�ณ	80-90	ของร�ยได้ทั้งหมดในเครือเนชั่น
	 แม้หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิจะเน้นก�รนำ�เสนอข่�วส�ร	ข้อมลู	และคว�มเคลือ่นไหวด้�น
ธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นหลัก	แต่เนื้อห�ภ�ยในเล่มก็มีคว�มหล�กหล�ย	ครอบคลุมคว�มเคลื่อนไหว
ด้�นก�รเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	กีฬ�	และคว�มบันเทิงที่อยู่ใน
คว�มสนใจของกลุ่มผู้อ่�นหลัก	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบริห�รและนักธุรกิจ	
	 หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิเน้นก�รนำ�เสนอข้อมลูข่�วส�รเชงิลกึและรอบด้�น	พร้อมก�รนำ�
เสนอภ�พ	และกร�ฟฟิกประกอบ	เพื่อให้ผู้อ่�นเข้�ใจได้ง่�ยขึ้น	และไม่เน้นก�รทำ�ข่�วแบบ	day	by	
day	หรือก�รนำ�เสนอเพียงว่�เกิดเหตุก�รณ์ใดขึ้น	เพร�ะประเด็นเหล่�นี้ผู้อ่�นทร�บจ�กสื่ออื่นแล้ว	
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ด้วยขัน้ตอนก�รผลิตและก�รจดัจำ�หน่�ยของหนงัสอืพมิพ์	ทำ�ให้ข่�วจ�กหนงัสอืพมิพ์ไปถงึผูอ่้�นช้�
กว่�สือ่แบบเรียลไทม์ประม�ณ	12	ชัว่โมง	หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิจงึเน้นนโยบ�ยก�รนำ�เสนอข่�ว
แบบเจ�ะลึกม�กกว่�	(เฉล�	ก�ญจน�,	สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	25	เมษ�ยน	2555)
	 เนื้อห�ภ�ยในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในแต่ละวันนั้น	 มีคว�มแตกต่�งกันบ�งส่วน	 ดัง
ต�ร�งด้�นล่�งนี้	

ฉบับ Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Supplementary

วันจันทร์ หน้�	1 ก�รเงิน-ลงทุน จุดประก�ย กรุงเทพธุรกิจ	
Bizweek

-

วันอังค�ร หน้�	1 ก�รเงิน-ลงทุน ASEAN+ - -

วันพุธ หน้�	1 ก�รเงิน-ลงทุน จุดประก�ย - -

วันพฤหัสบดี หน้�	1 ก�รเงิน-ลงทุน จุดประก�ย/
GreenReport

- -

วันศุกร์ หน้�	1 ก�รเงิน-ลงทุน จุดประก�ย - -

วันเส�ร์ หน้�	1 เส�ร์สวัสดี - - -

วันอ�ทิตย์ หน้�	1 กรุงเทพวันอ�ทิตย์ - - กรุงเทพธุรกิจก�ยใจ

ตารางที่ 1: Section หรือส่วนหลักต่างๆ ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแยกตามวัน
 
 Section 1 เป็นส่วนที่มีคว�มสำ�คัญม�กที่สุดในแต่ละฉบับ	เพร�ะประกอบด้วยข่�วหน้�
หนึ่ง	ซึ่งเป็นจุดข�ยของหนังสือพิมพ์	โดยข่�วหน้�หนึ่งของกรุงเทพธุรกิจเน้นข่�วเศรษฐกิจที่มีคว�ม
สำ�คัญและมีผลกระทบต่อผู้อ่�นม�กที่สุด	ใน	Section	1	ยังมีบทบรรณ�ธิก�ร	คอลัมน์ก�แฟดำ�	ซึ่ง
เป็นคอลัมน์ประจำ�ของคุณสุทธิชัย	 หยุ่น	 ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่�ว	 ข่�วเศรษฐกิจที่
สำ�คัญรองลงไป	รวมทั้งนำ�เสนอข่�วคุณภ�พชีวิต	สิ่งแวดล้อม	และก�รเมืองในหน้�หลัง	ซึ่งเรียกรวม
กันว่�	หน้�	Focus	ด้วย
 Section 2 ประกอบด้วยข่�วส�รข้อมูลด้�นก�รเงิน	ก�รลงทุน	ธุรกิจ	ก�รตล�ด	ซึ่งเป็น
ส่วนทีผู่อ่้�นตดิต�มม�กทีส่ดุส่วนหนึง่	เพร�ะใช้ประกอบก�รตดัสนิใจท�งธรุกจิ	นำ�เสนอทกุวนัจนัทร์-
ศกุร์	ต�มเวล�ทำ�ง�นของตล�ดหลักทรัพย์	และหน่วยง�นเศรษฐกิจต่�งๆ	ส่วนในวันเส�ร์เน้นเนือ้ห�
เกีย่วกบัก�รพกัผ่อนหย่อนใจ	หลงัจ�กทำ�ง�นหนกัม�ตลอดทัง้สปัด�ห์	และวนัอ�ทติย์นำ�เสนอเนือ้ห�
ปกิณกะ	สำ�หรับก�รพักผ่อนอีกวันหนึ่ง
 Section 3	และ Section 4	เป็นส่วนทีไ่ม่ได้นำ�เสนอทกุวัน	แต่สลบักันนำ�ม�เสนอเพือ่คว�ม
หล�กหล�ยของเนื้อห�	ได้แก่	จุดประกาย	ซึ่งเน้นเนื้อห�เพื่อบันเทิงผู้อ่�น,		ASEAN+ เป็นคอลัมน์
ล่�สดุใหม่ของกรงุเทพธรุกจิ	นำ�เสนอเรือ่งร�วเก่ียวกบัประช�คมอ�เซยีน	และ	กรุงเทพธุรกิจ Bizweek 
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ซึ่งเคยเป็นหนังสือพิมพ์ร�ยสัปด�ห์ม�ก่อน3	 ปัจจุบันเป็นโต๊ะข่�วหนึ่งในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ร�ยวนั	และมนีกัข่�ว	รวมทัง้บรรณ�ธกิ�รข่�วแยกต่�งห�กจ�กกรงุเทพธุรกจิร�ยวัน	อีกส่วนหนึง่คอื	
GreenReport	ซึ่งกำ�หนดออกจำ�หน่�ยเพียงเดือนละ	1	ครั้งเท่�นั้น	 เน้นเนื้อห�ข่�วส�รข้อมูลเพื่อ
ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	แม้กระทั่งกระบวนก�รพิมพ์ก็ใช้เทคนิคพิเศษเพื่อประหยัดทรัพย�กรด้วย
 Supplement	 หรือสิ่งพิมพ์แทรกในหนังสือพิมพ์	 กรุงเทพธุรกิจผลิตในลักษณะว�รส�ร
ประจำ�สัปด�ห์	 ใช้ชื่อว่� กายใจ	 เน้นเนื้อห�ด้�นปรัชญ�	ธรรมะ	และแนวท�งก�รสร้�งคว�มสุขใน
ก�รดำ�เนินชีวิต	สำ�หรับรูปเล่มนั้น	ก�ยใจ	พิมพ์สี่สีทุกหน้�บนกระด�ษปอนด์	

สื่อดิจิตอลของกรุงเทพธุรกิจ
	 นอกจ�กก�รนำ�เสนอข่�วส�รข้อมลูในรูปแบบของหนงัสือพิมพ์ร�ยวันแล้ว	ปัจจบุนั	กรุงเทพ
ธรุกจิยงันำ�เสนอข่�วส�รข้อมูลผ่�นส่ือดจิติอลด้วย	ได้แก่	เว็บไซต์,	บรกิ�ร	SMS	ผ่�นโทรศพัท์เคลือ่นที,่	
สื่อสังคมออนไลน์ทั้งทวิตเตอร์	(twitter)	และเฟซบุ๊ก	(facebook),	บริก�ร	Mobile	Application	
สำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สม�ร์ทโฟน	และบริก�ร	iNewsPaper	สำ�หรับอุปกรณ์แท็บเล็ต	
	 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	 (www.bangkokbiznews.com)	 เน้นนำ�เสนอข่�วส�ร	
ข้อมูล	และคว�มเคล่ือนไหวด้�นเศรษฐกจิเป็นหลกัเช่นเดยีวกบัหนงัสอืพมิพ์	ห�กแต่รปูแบบในก�รนำ�
เสนอนัน้	มคีว�มหล�กหล�ยม�กกว่�	ด้วยข้อมลูจำ�พวกรปูภ�พทีส่�ม�รถเผยแพร่ในหน้�เวบ็เพจได้
อย่�งไม่จำ�กัดพื้นที่	และคลิปวิดีโอที่ดึงดูดผู้รับส�รได้ม�กกว่�	
	 เนื้อห�ภ�ยในเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	ประกอบด้วย	เนื้อห�หลัก	ได้แก่	หน้�หลัก,	ก�รเมือง,	
ธุรกิจ,	ก�รเงิน-ก�รลงทุน,	อสังห�ริมทรัพย์,	ย�นยนต์,	ไอที-นวัตกรรม,	ไลฟ์สไตล์	และ	Video	โดย
แต่ละเนื้อห�หลักยังมีกลุ่มประเภทเนื้อห�ย่อยอีกม�กม�ย	นอกจ�กนั้น	 ยังมีเนื้อห�ที่เหมือนกับใน
หนังสือพิมพ์ด้วย	 ได้แก่	 ต่�งประเทศ,	ASEAN+,	 Eureka,	 Bizweek	และก�รเมือง	ส่วนเนื้อห�ที่
เพิ่มม�จ�กหนังสือพิมพ์	เช่น	ข่�วด่วนธุรกิจ,	กรุงเทพธุรกิจ	TV,	CEO	Blogs,	Blog	&	Columnists,	
Twitterdeck	และข่�วประช�สัมพันธ์
	 ปัจจุบันมีผู้เข้�ม�ใช้บริก�รเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ประม�ณ	50,000	คนต่อวัน	แต่
เป็นส่วนธุรกิจที่ยังไม่สร้�งผลกำ�ไรให้แก่องค์กร	 เนื่องจ�กร�ยได้ส่วนใหญ่ยังคงม�จ�กหนังสือพิมพ์	
ปัจจัยเร่ืองร�ยได้นี้มีผลโดยตรงต่อก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นก�รนำ�เสนอเนื้อห�ของเว็บไซต์และ
โทรทศัน์	โดยข่�วทีจ่ะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์และร�ยก�รโทรทศัน์นัน้จะต้องไม่สร้�งผลกระทบด้�นร�ย
ได้ต่อหนังสือพิมพ์	ได้แก่	ก�รไม่นำ�ข่�วที่อยู่ในรูปแบบของร�ยง�นพิเศษ	หรือมีก�รสัมภ�ษณ์พิเศษ	
(Exclusive	Interview)	จ�กหนังสือพิมพ์ม�เผยแพร่บนเว็บไซต์	กรณีที่เป็นข่�วทั่วไป	จะนำ�ม�เผย
แพร่บนเว็บไซต์หลังจ�กที่มีก�รเผยแพร่บนหนังสือพิมพ์แล้วเท่�นั้น	 (ส�ธิต	 อุปช�,	 สัมภ�ษณ์เมื่อ 
วันที่	26	เมษ�ยน	2555)
	 นเรศ	เหล่�พรรณร�ย	นักข่�วกรุงเทพธุรกิจ	Bizweek	(สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	14	พฤษภ�คม	
2555)	 เสริมว่�	ข่�วและบทคว�มของ	Bizweek	ที่เผยแพร่บนหนังสือพิมพ์ทุกวันจันทร์	ส่วนใหญ่
ผลิตเสร็จตั้งแต่วันพุธ	 เพื่อให้ฝ�่ยผลิตนำ�ไปดำ�เนินก�รต่อไป	 ขณะที่ฝ่�ยเว็บไซต์จะตั้งเวล�ก�รเผย

3กรุงเทพธุรกิจ Bizweek เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจรายวัน ตั้งแต่ฉบับที่ 7221 ปีที่ 21 หรือเมื่อ พ.ศ. 2551
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แพร่อัตโนมัติไว้ตั้งแต่วันศุกร์	 เพ่ือให้ทยอยเผยแพร่ข่�วและบทคว�มหลังจ�กหนังสือพิมพ์ฉบับวัน
จันทร์ว�งแผงแล้ว
	 ส่วนบริก�รข่�วด่วนกรุงเทพธรุกจิเป็นบรกิ�รข้อคว�มสัน้	(Short	Message	Service	หรอื	
SMS)	ข่�วส�รและข้อมลูจ�กห้องข่�วกรงุเทพธรุกจิ	ส่งตรงยงัไปโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีล่งทะเบยีนสมคัร
ใช้บริก�ร	โดยคิดค่�ธรรมเนียมก�รให้บริก�รเดือนละ	49	บ�ท	เครือข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้�ร่วม
ในก�รให้บริก�รดังกล่�ว	ประกอบด้วย	AIS,	DTAC	และ	TRUE
	 ในช่วงที่	 SMS	 กำ�ลังได้รับคว�มนิยม	 บริก�รดังกล่�วสร้�งร�ยได้แก่กรุงเทพธุรกิจปีละ
ประม�ณ	200	ล้�นบ�ท	แต่เมือ่มทีวติเตอร์เกดิขึน้	ผูบ้รโิภคข่�วกเ็ปลีย่นพฤตกิรรมไปรบัข่�วส�รจ�ก
ทวติเตอร์แทน	เพร�ะนำ�เสนอเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้ได้รวดเรว็กว่�และไม่เสยีค่�ธรรมเนยีมก�รใช้บรกิ�ร	
อนัสอดคล้องกบัแนวท�งก�รบรโิภคของคนไทยม�กกว่�	ทำ�ให้ร�ยได้จ�กบรกิ�ร	SMS	ในปัจจบุนั	ลด
ลงเหลือประม�ณ	10	ล้�นบ�ทต่อปี	และปัจจุบันห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจก็ได้ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร
ผ่�นทวิตเตอร์ด้วยภ�ยใต้ชื่อ	@ktnews	นอกจ�กนั้น	สื่อสังคมออนไลน์	(Social	media)	ที่กรุงเทพ
ธุรกิจให้บริก�รข่�วส�ร	ยังรวมถึง	facebook	ด้วย	ใช้ชื่อ	Krungthep	Turakij	(วีระศักดิ์	พงษ์อักษร,	
สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	25	เมษ�ยน	2555)	
	 จ�กก�รที่สื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรให้แก่กรุงเทพธุรกิจได้	 ต่�งจ�กสื่อ
เว็บไซต์	ซึ่งเริ่มสร้�งร�ยได้ให้แก่องค์กรบ้�งแล้ว	จ�กร�ยได้ค่�โฆษณ�	ดังนั้น	นโยบ�ยก�รให้บริก�ร
ข่�วส�รผ่�นสือ่สงัคมออนไลน์ในปัจจบุนั	คอืก�รใช้สือ่ดงักล่�วช่วยโปรโมทให้คนเข้�ม�อ่�นข่�วฉบบั
เต็มจ�กในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจ	 ซึ่งจะทำ�ให้เว็บไซต์มีจำ�นวนผู้เข้�ชมเพิ่มขึ้น	 ลักษณะก�รให้
บริก�รข่�วบนสื่อออนไลน์จึงเป็นก�รโปรยพ�ดหัวข่�ว	แล้วสร้�งลิงค์เข้�ม�ยังเว็บไซต์
	 ช่องท�งก�รสื่อส�รอีกรูปแบบหนึ่งคือ	 บริก�รหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน์
สำ�หรบัอ่�นบนอปุกรณ์	iPad	และทกุช่องท�งบนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์	ซึง่เรยีกว่�	i-Newspaper	โดย
คิดค่�ใช้บริก�รจ�กสม�ชิก	สำ�หรับเนื้อห�ภ�ยในบริก�รนี้เหมือนกับกรุงเทพธุรกิจฉบับสิ่งพิมพ์	แต่
อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล	pdf	และแบ่งหมวดหมู่เนื้อห�เป็น	ข่�วหน้�แรก,	Photo	Gallery,	Stock,	
ก�รเมือง,	เศรษฐกิจ,	ธุรกิจ,	หุ้น-ลงทุน,	ทัศนะวิจ�รณ์,	ต่�งประเทศ,	จุดประก�ย	และเส�ร์สวัสดี
สำ�หรับผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสม�ร์ทโฟน	 ซึ่งกำ�ลังได้รับคว�มนิยมในปัจจุบัน	 กรุงเทพธุรกิจได้เปิด
บริก�รโมบ�ย	 แอพพลิเคชั่น	 (Mobile	 Application)	 เพื่อให้บริก�รข่�วส�รแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ	
iPhone,	Blackberry,	Sumsung,	Nokia	และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติก�รวินโดว์	7	 เช่น	HTC	
โดยกรุงเทพธุรกิจได้รับค่�ธรรมเนียมในก�รให้บริก�รด้วย	 ซึ่งแอพพลิเคช่ันสำ�หรับโทรศัพท์แต่ละ
ยี่ห้อมีคว�มแตกต่�งกันต�มระบบปฏิบัติก�รบนโทรศัพท์	โดยแอพพลิเคชั่น	Nation	Super	News	
และ	 Nation	 News	 นั้น	 นำ�เสนอข่�วส�รจ�กทุกห้องข่�วในเครือเนช่ัน	 รวมทั้งสำ�นักข่�วเนช่ัน,	 
คม	ชัด	ลึก,	The	Nation	และกรุงเทพธุรกิจ	ขณะที่แอพพลิเคชั่น	Bangkok	Biz	News	นำ�เสนอ
ข่�วจ�กห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจเพียงแหล่งเดียว	
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ตารางที่ 2 บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของกรุงเทพธุรกิจ4

สถานีโทรทัศน์: ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจ
	 กรงุเทพธรุกจิเริม่ดำ�เนนิก�รจดัตัง้สถ�นโีทรทศัน์กรุงเทพธุรกจิทวีี	เมือ่ประม�ณ	1	ปีทีผ่่�น
ม�	 และมีแผนทดลองก�รออกอ�ก�ศในเดือนมิถุน�ยน	 2555	 ก่อนก�รเปิดตัวออกอ�ก�ศจริงใน
ระบบโทรทศัน์ด�วเทยีมประม�ณเดอืนกรกฎ�คม	2555	ในระหว่�งก�รศกึษ�นี	้ทมีง�นผลติร�ยก�ร
โทรทศัน์เริม่ทดลองผลติร�ยก�รบ้�งแล้ว	โดยนำ�ร�ยก�รทีผ่ลติเสรจ็เผยแพร่บนเวบ็ไซต์กรงุเทพธรุกจิ
	 เหตผุลในก�รขย�ยช่องท�งก�รสือ่ส�รจ�กสือ่หนงัสอืพมิพ์	สูส่ือ่โทรทศัน์นัน้	วรีะศกัดิ	์(อ้�ง
ถงึแล้ว)	กล่�วว่�	กระแสของส่ือสังคมออนไลน์ก่อให้เกดิผลกระทบอย่�งม�กต่อก�รผลติหนงัสอืพมิพ์	
และทำ�ให้คนข่�วหนังสือพิมพ์ต้องปรับตัว	โดยท�งรอดหนึ่งคือก�รปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่และเป็นจุด
แข็งของหนงัสอืพมิพ์	คอื	เนือ้ห�	ด้วยก�รพฒัน�เนือ้ห�ให้ส�ม�รถเผยแพร่ไปได้ในหล�ยช่องท�งก�ร
สื่อส�ร	ทั้งสื่อดิจิตอล	และท้�ยสุดกับก�รปรับตัวสู่ก�รเปิดช่องโทรทัศน์ผ่�นด�วเทียม	ซึ่งเป็นอีกสื่อ
ที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยมในขณะนี้
	 คำ�กล่�วดังกล่�วสอดคล้องกับร�ยง�นประจำ�ปี	2554	ของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (น.42)	 ที่ระบุว่�	 กลุ่มบริษัทได้รุกเข้�สู่ธุรกิจโทรทัศน์จ�กโทรทัศน์ด�วเทียมเพิ่ม
ข้ึน	 เพื่อเป็นก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงจ�กผลกระทบจ�กสื่อใหม่ที่อ�จจะเข้�ม�ทดแทนธุรกิจสิ่งพิมพ์
ในอน�คต	 เนื่องจ�กสื่อโทรทัศน์มีส่วนแบ่งร�ยได้ของอุตส�หกรรมโฆษณ�สูงสุดม�กถึงร้อยละ	 60	
ของค่�ใช้จ่�ยโฆษณ�รวม	 1	 แสนล้�นบ�ท	 ซึ่งม�กกว่�ร�ยได้โฆษณ�จ�กสิ่งพิมพ์ประม�ณ	 3	 เท่�	
ประกอบกับก�รเติบโตแบบก้�วกระโดดของโทรทัศน์ด�วเทียม
	 ก�รเปิดสถ�นีโทรทัศน์ของกรุงเทพธุรกิจยังมีคว�มได้เปรียบจ�กก�รที่กรุงเทพธุรกิจเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือเนชั่น	 ซึ่งมีประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินกิจก�รสถ�นีโทรทัศน์เนชั่น	 แชนแนล	
(Nation	Channel)	กว่�	12	ปี	ทำ�ให้สถ�นีโทรทัศน์กรุงเทพธุรกิจ	ได้รับคำ�แนะนำ�และคว�มช่วย
เหลอืจ�กทมีง�นของเนชัน่	แชนแนลคอยเป็นพีเ่ลีย้ง	ตลอดจนคว�มก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยกี�รผลติ
ร�ยก�ร	และร�ค�ค่�วสัดอุปุกรณ์ก�รผลติทีล่ดลง	ทำ�ให้ก�รก่อตัง้สถ�นโีทรทศัน์ใช้เงนิทนุไม่ม�กนกั
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กรุงเทพธุรกิจภายใต้ปีกของเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอยู่ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จำ�กัด	
(KTM)	ซึง่บรษิทั	เนชัน่	มลัตมิเีดยี	กรุป๊	จำ�กดั	(มห�ชน)	ถอืหุน้อยูร้่อยละ	99.97	นอกจ�กหนงัสอืพมิพ์
กรุงเทพธุรกิจแล้ว	เครือเนชั่นเป็นเจ้�ของหนังสือพิมพ์อีก	2	ฉบับ	คือ	The	Nation	และคม	ชัด	ลึก	
นิตยส�ร	2	ฉบับ	คือ	เนชั่นสุดสัปด�ห์	และเนชั่นจูเนียร์	
	 ด้�นส่ืออเิล็กทรอนกิส์	เครือเนชัน่เป็นเจ้�ของและดำ�เนนิก�รผลติร�ยก�รบนสถ�นโีทรทศัน์
จำ�นวน	6	สถ�นี	ได้แก่	Nation	Channel,	ASEAN	TV,	Mango	Channel,	สถ�นีระวังภัย,	RAMA	
Channel	และกรุงเทพธุรกิจทีวี	 เครือเนชั่นยังร่วมกับพันธมิตรท�งธุรกิจผลิตร�ยก�รวิทยุเพื่อออก
อ�ก�ศท�งสถ�น	ีFM	90.5	MHz	และ	FM	102.0	MHz	ตลอดจนเป็นผูร่้วมผลติร�ยง�นข่�วต้นชัว่โมง	
ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีวิทยุ	FM	90.5	MHz,	FM	102.0	MHz,	สถ�นีวิทยุมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	
AM	1107	KHz	และสถ�นีวิทยุชุมชนในจังหวัดต่�งๆ	ทั่วประเทศ
	 ขณะเดียวกัน	 เครือเนชั่นพัฒน�เว็บไซต์ขึ้นม�กม�ยเพื่อขย�ยช่องท�งก�รสื่อส�รของ
สื่อหลักข้�งต้น	 รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพ�ะด้วย	 เช่น	 เว็บไซต์จัดห�ง�น	 nationejobs.
com,	 เว็บบล็อก	oknation.net	 เป็นต้น	นอกจ�กนั้นยังมีบริก�รข่�วผ่�นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	
กจิก�รสำ�นกัพมิพ์เนชัน่บุค๊ส์ก�รเป็นตวัแทนจำ�หน่�ยหนงัสือพิมพ์ต่�งประเทศ	ตลอดจนเป็นเจ้�ของ 
มห�วิทย�ลัยเนชั่นด้วย	 เครือเนชั่นจึงเป็นทั้งผู้ผลิตเนื้อห�	 (provider)	 และเป็นเจ้�ของช่องท�งใน
ก�รกระจ�ยเนื้อห�	(distributer)
	 บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จำ�กัด	(KTM)	ดำ�เนินกิจก�รในก�รเป็นผู้ให้บริก�รข่�วธุรกิจ	
(Business	News	Agency)	ภ�ยใต้แบรนด์	“กรุงเทพธุรกิจ”	ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ	ได้แก่	
หนังสือพิมพ์ร�ยวัน,	 เว็บไซต์	www.bangkokbiznews.com,	บริก�ร	SMS,	บริก�รหนังสือพิมพ์
ออนไลน์บนแท็บเล็ต	 iNewspaper,	 บริก�รข่�วผ่�นสื่อสังคมออนไลน์	 twitter	 และ	 facebook	
และสถ�นีโทรทัศน์กรุงเทพธุรกิจ	 นอกจ�กนั้นยังดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ด้วย	 ได้แก่	 ก�รจัด
สัมมน�ท�งธุรกิจ	 และก�รจัดพิมพ์หนังสือประเภทพ็อกเกตบุ๊กส์ต่�งๆ	 ปัจจุบัน	 มีพนักง�นประจำ�
ทั้งสิ้นประม�ณ	170	คน	และเป็นหน่วยธุรกิจที่สร้�งร�ยได้ให้แก่เครือเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	ม�ก
ที่สุด	จ�กร�ยได้ค่�โฆษณ�ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	โดยข้อมูล	พ.ศ.	2554	พบว่�	เครือเนชั่นมี
ร�ยได้จ�กค่�โฆษณ�หนังสือพิมพ์ทุกเล่มในเครือรวมกัน	1,878	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละประม�ณ	
80-90	ของร�ยได้ทั้งหมดในเครือเนชั่น

นโยบายการหลอมรวมของเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
	 ในก�รศึกษ�เร่ืองก�รส่ือข่�วแบบหลอมรวมของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ	 จำ�เป็นต้องศึกษ�
นโยบ�ยหลักของเครือเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกรุงเทพธุรกิจด้วย	เพร�ะนโยบ�ย
ของบริษัทแม่ย่อมมีผลต่อนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัทลูก	 โดยเฉพ�ะนโยบ�ยด้�นก�รหลอม
รวม	ซึง่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นทัง้ของกรงุเทพธุรกิจและเครอืเนชัน่ทัง้หมด	ผลก�รศกึษ�พบว่�	
ก�รดำ�เนนิง�นภ�ยในห้องข่�วกรุงเทพธรุกจิสอดคล้องกับนโยบ�ยของเครอืเนชัน่ในก�รเป็นองค์กร
สื่อแบบบูรณ�ก�ร	 (Integrated	Media	Organization)	 โดยก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ก�รดำ�เนินง�น
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ว่�	“ผสานสื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน”	และยังมีก�รกล่�วถึงเรื่องนี้ในแผนง�นตลอด
ปี	2555	ของเครือเนชั่น5	ว่�
 “ทศิทางธรุกจิในปี 2555 ของเครอืเนชัน่ นอกจากจะมุง่เพิม่คณุภาพของสือ่สิง่พมิพ์ อย่าง
ไม่หยดุยัง้ เรายงัคงเดนิหน้านำาเนือ้หาทีม่คีณุค่า จากผลผลติของทมีข่าวทีม่คีณุภาพของเรา นำาเสนอ
ออกไปในทุกๆ แฟลตฟอร์ม ที่ทำาให้ผู้รับสารเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา... 
 เราเชือ่ม่ันว่าการมุ่งขยายสู่แฟลตฟอร์มใหม่ๆ ของการนำาเสนอข่าวสาร-ข้อมลู-ความรู-้ความ
บันเทิง หรือคอนเทนท์ทั้งมวลของเครือเนชั่นในรูปแบบ New Media และ Social Media จะเป็น
ทั้งส่วนสนับสนุนและเพิ่มสีสัน ให้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ที่แข็งแกร่งของเครือเนชั่น ในปี 2555 เราเชื่อมั่นว่า 
สื่อสิ่งพิมพ์จะเติบโตต่อเนื่องไปอีก โดยสื่อใหม่จะเป็นสื่อเสริมที่เราให้ความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อน สอด
รับกับกระแสความนิยมของคนไทยต่อสื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง...”
	 ตลอดระยะเวล�กว่�	40	ปีบนเส้นท�งธุรกิจสื่อ	เครือเนชั่นมีก�รปรับตัวตลอดเวล�เพื่อให้
สอดคล้องกบัก�รเปลีย่นแปลงอย่�งต่อเน่ืองของเทคโนโลยกี�รส่ือส�รและพฤตกิรรมของผู้อ่�น	โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอล	ซึ่งก่อให้เกิดก�รปฏิวัติด้�นก�รสื่อส�รในทุกระดับ	
คณะผู้บริห�รเครือเนชั่น	นำ�โดยสุทธิชัย	หยุ่น	เล็งเห็นประโยชน์ต่อก�รนำ�เทคโนโลยีต่�งๆ	ม�ใช้ใน
ง�นข่�ว	 เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พด้�นก�รผลิตให้ได้ข่�วที่มีคุณภ�พ	 มีคว�มรวดเร็ว	 และตอบสนองต่อผู้
อ่�นม�กขึ้น	รวมทั้งช่วยลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�น	ห้องข่�วและหน่วยธุรกิจทั้งหมดในเครือเนชั่น	จึง
ข�นรับต่อก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วงเวล�นั้นๆ	ม�ใช้	โดยบริษัทยังมีนโยบ�ยสนับสนุนด้�นก�ร
เงินในก�รจัดซื้อเทคโนโลยีเหล่�นี้ด้วย	
	 ดวงกมล	โชตะน�	กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รบริษัทเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	ยก
ตัวอย่�งวิธีก�รส่งเสริมให้คนข่�วเนชั่นใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	ด้วยก�รอุดหนุนเงิน
ร้อยละ	30	ของค่�โทรศัพท์เคลื่อนที่	 iPhone	รวมทั้งยังให้สิทธิพนักง�นผ่อนจ่�ยร�ยเดือนเงินต้น
ส่วนที่เหลือด้วย	เพร�ะเชื่อว่�	iPhone	จะช่วยให้ก�รร�ยง�นข่�วรวดเร็วขึ้น	และส�ม�รถส่งข้อมูล
มัลติมีเดียได้	โดยเครือเนชั่นมีนโยบ�ยที่จะทำ�ให้คนในองค์กรมองก้�วข้�มเรื่อง	Platform	(รูปแบบ
ก�รสือ่ส�ร)	ด้วยก�รส่งเสรมิให้พนกัง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้หล�ยหน้�ที	่ขณะเดยีวกัน	บริษัทยงักำ�หนด
เกณฑ์ก�รประเมินผลง�นพนักง�น	(KPI)	ให้นักข่�วในเครือต้องทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ไม่น้อย
กว่�ร้อยละ	25	เช่นก�รเผยแพร่ข่�วในทวิตเตอร์	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยดังกล่�วเหมือนทำ�ให้นักข่�ว
มีง�นเยอะขึ้น	 แต่เครือเนชั่นเชื่อว่�เป็นวิธีก�รทำ�ง�นแบบ	Work	 Smart	 เพร�ะนักข่�วกับผู้อ่�น
ส�ม�รถสื่อส�รกันได้ตลอดเวล�	รวมทั้งยังช่วยด้�นก�รรวบรวมประเด็นข่�วด้วย
	 ก�รขับเคล่ือนด้�นนโยบ�ยในก�รหลอมรวม	 มิใช่เพียงอยู่ในรูปของแผนปฏิบัติอย่�งเป็น
รปูธรรมเท่�นัน้	ห�กแต่ยงัมกี�รสร้�งแรงกระตุน้อย่�งต่อเนือ่ง	เพ่ือให้คนข่�วเนช่ันตระหนกัถงึคว�ม
สำ�คัญในก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ง�นไปสู่ภ�วะของก�รหลอมรวมด้วย	 โดยใช้เครื่องมือก�ร
สือ่ส�รทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร	ยกตวัอย่�งเช่น	บอร์ดประช�สมัพนัธ์ของห้องข่�วกรงุเทพธุรกิจ	

  5คำากล่าวของสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ และ บรรณาธิการอำานวยการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน)  ในรายงานประจำาปี 2554 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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ซึง่ปิดโปสเตอร์ข้อคว�มใน	Blog6	ของสทุธชิยั	หยุน่	ระบถุงึก�รช่ืนชมผูส้ือ่ข่�วเนช่ัน	ศนูย์ข่�วภ�คใต้	
ซึ่งมีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้	เพื่อให้ส�ม�รถร�ยง�นข่�วได้หล�ยรูปแบบ	(Platform)	และข้อคว�มนี้
เองยงัมีก�รกล่�วถงึในคอลมัน์	“อน�คตของข่�ว:	ก�รปฏวิตัห้ิองข่�ว...	สำ�หรบัคนข่�วภ�พ	(2)”	ของ 
สุทธิชัย	 หยุ่น	 ที่เผยแพร่ในนิตยส�รเนชั่นสุดสัปด�ห์	 ปีที่	 20	 ฉบับที่	 1041	 วันที่	 11	 พฤษภ�คม	
2555	ด้วย	
 ข้อความของสุทธิชัย หยุ่น แสดงความชื่นชมผู้สื่อข่าวเนชั่น ศูนย์ข่าวภาคใต้

 6http://newsjunkies-suthichaiyoon.blogspot.fr/2012/04/blog-post.html

 
	 แรงกระตุน้สำ�คญัอกีประก�รหนึง่คอื	ก�รปฏบิตัใิห้เป็นแบบอย่�งของบรรด�ผูบ้รหิ�ร	โดย
เฉพ�ะ	สทุธชิยั	หยุน่	ซึง่เป็นผูน้ำ�ด้�นก�รใช้เทคโนโลยสีำ�หรบัง�นข่�ว	โดยสทุธชิยัใช้สือ่สงัคมออนไลน์	
ทั้งทวิตเตอร์	และเฟซบุ๊กและยังมีบล็อก	(Blog)	รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย
	 คว�มชดัเจนด้�นวสัิยทศัน์ของผู้บริห�รส่งผลต่อก�รดำ�เนนิง�นในภ�พรวมของหนงัสอืพมิพ์
ในเครอืเนชัน่ทัง้หมด	รวมทัง้ก่อให้เกดิเอกลกัษณ์และได้รับก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�งว่�เครือเนช่ัน
เป็นผูน้ำ�ด้�นก�รใช้เทคโนโลยใีนก�รบรหิ�รจดัก�รง�นข่�ว	เมือ่กระแสสงัคมออนไลน์	(Social	Net-
work)	เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	เครือเนชั่นจึงส�ม�รถปรับตัวรับกระแสดังกล่�วได้อย่�งรวดเร็ว

ลักษณะการหลอมรวมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
	 ก�รหลอมรวมของหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธุรกิจเป็นไปใน	2	ระดบั	คอื	1)	ก�รหลอมรวมภ�ยใน
เครอืเนช่ัน	มลัตมิเีดยี	กรุป๊	และ	2)	ก�รหลอมรวมภ�ยในห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจ	ดงัร�ยละเอียดต่อไปนี้

 บก.ศูนย์ใต้ “แมว” ในเครื่องแบบเต็มยศ (หน้า 1 ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ 2 เมษายน) วันรายงานสดเหตุ 
คาร์บอมบ์ หาดใหญ่ หู: ใส่บลูทูธ สำาหรับโฟนอิน มือใช้กล้องไอโฟนสำาหรับส่งภาพสด Skype คอห้อยกล้อง
วิดีโอสำาหรับส่งภาพเข้า FTP กระเป๋าสะพายสัมภาระ, กองบก.เนชั่นทีวีและระวังภัย ขอปรบมือให้ทีมศูนย์ใต้
ทุกคนที่ปฏิบัติงานในวันนั้นอย่างเต็มที่ ทั้งภาพ ประเด็น และความฉับไว โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การส่งภาพและข่าวในแบบฉบับ new media journalist อย่างแท้จริง



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556105

 1)การหลอมรวมภายในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
	 เครือเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	มีก�รหลอมรวมในหล�ยลักษณะได้แก่	
 1. การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence)	 กล่�วเฉพ�ะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนั้น	พบว่�	ก�รหลอมรวมของสื่อเกิดขึ้นบนสื่อดิจิตอล	ได้แก่	เว็บไซต์
ทั้งหมดในเครือเนชั่น	และก�รให้บริก�รข่�วส�รผ่�นโมบ�ย	แอพพลิเคชั่น	(Mobile	Application)
	 กรณีเว็บไซต์พบว่�	 ก�รหลอมรวมเป็นไปในลักษณะส่งเสริมก�รข�ยผลิตข้�มผลิตภัณฑ์	
(Cross-promotion)	กล่�วคอื	เวบ็ไซต์ต่�งๆ	ในเครอืเนชัน่จะมกี�รลงิค์ไปยงัเวบ็ไซต์กรงุเทพธรุกจิ	ขณะ
เดียวกนั	เวบ็ไซต์กรงุเทพธรุกจิเองกม็ลีงิค์ไปยงัเว็บไซต์ภ�ยในเครือเนช่ันด้วย	ซึง่ก่อให้เกดิก�รส่งเสริม
ก�รข�ยผลติภณัฑ์ในเครอืเนชัน่ด้วยกนั
	 ส่วนก�รให้บริก�รข่�วส�รผ่�นโมบ�ย	 แอพพลิเคช่ัน	 เป็นไปในลักษณะก�รรวบรวมข่�ว
จ�กทกุสำ�นกัข่�วในเครอืเนชัน่	 ซึง่รวมทัง้กรงุเทพธรุกจิด้วย	 เพือ่ให้บรกิ�รบนแอพพลเิคชัน่	 Nation	
Super	News	และ	Nation	News	บนสม�ร์ทโฟน	ก�รหลอมรวมของส่ือในเครือเนช่ันยังรวมถึงก�ร
ข�ยโฆษณ�แบบรวมส่ือด้วย	 เช่น	 บริษัท	 ก.	 ต้องก�รลงซื้อกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 แต่อ�จ
ตัดสินใจลงโฆษณ�กับหนังสือพิมพ์คม	 ชัด	 ลึก	 และเว็บไซต์ของทั้งสองฉบับด้วย	 เพร�ะได้ส่วนลด
ม�กกว่�ก�รซือ้แยกฉบบั	กลยทุธ์ดงักล่�วได้รับก�รนำ�ม�ใช้อย่�งม�กในกรณีก�รจดักจิกรรมสัมมน�
หรือก�รจัดง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ยนอก	ซึ่งเป็นแหล่งห�ร�ยได้อีกท�งหนึ่งของเครือเนชั่น	เพร�ะ
ผู้สนับสนุนกิจกรรมจะได้ลงโฆษณ�กับทุกสื่อในเครือเนชั่น	
 2. การหลอมรวมของกระบวนการรวบรวมข่าว (Newsgathering Convergence)
	 ในกระบวนก�รรวบรวมข่�วของกรุงเทพธุรกิจ	พบลักษณะก�รหลอมรวมของก�รรวบรวม
ข่�วภ�ยในเครอืเนชัน่ในหล�ยลกัษณะ	ได้แก่	ก�รแบ่งปันเนือ้ห�ข่�ว	ก�รแบ่งปันทรัพย�กรบคุคลใน
ก�รผลิตข่�ว	และก�รแบ่งปันประเด็นข่�ว	ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้	
  2.1 การแบ่งปันเนื้อหาข่าว (Content sharing)	 เครือเนชั่น	 เป็นองค์กร
ข่�วขน�ดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย	มีสำ�นักข่�วหรือห้องข่�ว	รวมทั้งช่องท�งก�รนำ�เสนอข่�ว
ม�กม�ย	ข�่ว	ขอ้มลู	และภ�พข�่วจ�กทุกสำ�นกัข�่วในเครือเนชัน่	รวมทัง้จ�กสำ�นักข�่วต�่งประเทศ
ที่เครือเนชั่นซื้อข่�ว	ต่�งรวมอยู่ในระบบถังข่�วส่วนกล�ง	ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับก�รพัฒน�ขึ้นม�โดยเฉพ�ะ	และมีชื่อเรียกว่�	IES
	 	 ระบบถังข่�ว	 IES	 ทำ�หน้�ที่เป็นฐ�นข้อมูลข่�วที่ช่วยบริห�รจัดก�รข่�วทั้งหมด
ของเครือเนชั่น	 เมื่อนักข่�วส่งข่�วเข้�สู่ระบบถังข่�วแล้ว	ข่�วจะได้รับก�รจัดเก็บลงในกลุ่มของข่�ว
ต�มประเภทโต๊ะข่�ว	ภ�ยใต้สำ�นกัข่�วต้นสงักดั	บคุคลทีม่สีทิธิในก�รเข้�ถงึข่�ว	เช่น	หวัหน้�โต๊ะข่�ว
และบรรณ�ธิก�รข่�วเท่�นั้น	จึงส�ม�รถสืบค้นและแก้ไขข่�วดังกล่�วได้	ผ่�นโปรแกรม	IES	โดยตรง	
ตลอดจนก�รส่งต่อข่�วไปให้ฝ่�ยพิสูจน์อักษรและฝ่�ยจัดหน้�ต่อไป	
	 	 ด้วยระบบถังข่�วรวมเช่นนี้	กอง	บก.	กรุงเทพธุรกิจยังส�ม�รถดึงข่�วจ�กสำ�นัก
ข่�วอื่นม�ใช้ได้ต�มนโยบ�ยในก�รใช้เนื้อห�ข่�วร่วมกัน	 แต่ต้องมีก�รเรียบเรียงข่�วให้เป็นสำ�นวน
ของข่�วกรงุเทพธรุกจิ	เหตผุลในก�รนำ�ข่�วจ�กสำ�นกัข่�วในเครอืเนชัน่ม�ใช้นัน้	เป็นเพร�ะกรงุเทพ
ธรุกจิเป็นสือ่เฉพ�ะด้�นและเน้นกลุม่ผูอ่้�นเฉพ�ะกลุม่	จงึทุม่กำ�ลงัทรพัย�กรส่วนใหญ่ให้แก่ก�รผลติ
ข่�วส�รด้�นเศรษฐกจิเป็นหลกั	ข่�วในประเดน็อืน่ๆ	จงึใช้วธิกี�รนำ�เข้�ม�จ�กสำ�นกัข่�วในเครอืเนชัน่	
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ซึ่งมีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นเช่นกัน	
	 	 รูปแบบก�รใช้ข่�วจ�กถังข่�ว	IES	มีดังนี้
  1) การใช้ข่าวและภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคของเครือเนชั่น	หัวหน้�โต๊ะข่�ว
ภมูภิ�คของกรุงเทพธรุกจิจะเลือกข่�วจ�กศนูย์ข่�วภมูภิ�คขึน้ม�เรยีบเรยีงใหม่	เพือ่นำ�เสนอในหน้�
ข่�วภูมิภ�คของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  2) การใช้ข่าวจากสำานักข่าวเนชั่น (NNA)	 ซึ่งเน้นก�รร�ยง�นข่�วก�รเมือง	
อ�ชญ�กรรม	สังคม	และเหตุก�รณ์ห�ยนภัยต่�งๆ	ที่อยู่ในคว�มสนใจของคนทั่วไป	โดยบก.โต๊ะข่�ว
ก�รเมืองของกรุงเทพธุรกิจ	 จะเข้�ไปตรวจสอบประเด็นคว�มเคลื่อนไหวต่�งๆ	 ในสำ�นักข่�วเนชั่น	
เพื่อติดต�มประเด็นและเป็นข้อมูล	รวมทั้งก�รเลือกข่�วม�เรียบเรียง	เพื่อนำ�เสนอในหน้�ก�รเมือง
ของกรุงเทพธุรกิจ
  3) การใช้ภาพข่าวจากศนูย์ช่างภาพ	ซึง่เป็นอีกหนึง่หน่วยธุรกิจทีร่องรบัง�นด้�น
ภ�พข่�วและก�รถ่�ยภ�พสำ�หรบัสือ่โฆษณ�ประช�สมัพนัธ์ต่�งๆ	ภ�ยในเครอืเนชัน่ทัง้หมด	ในแต่ละ
วันบรรณ�ธิก�รภ�พของศูนย์ช่�งภ�พจะติดต�มประเด็นข่�วที่น่�สนใจ	และค�ดว่�จะนำ�เสนอเป็น
ภ�พข่�วได้	แล้วมอบหม�ยให้ช่�งภ�พในทมีเป็นผู้ไปถ่�ยภ�พ	พร้อมก�รเขยีนบรรย�ยประกอบภ�พ	
และส่งกลับเข้�ม�ในศูนย์ช่�งภ�พท�งอีเมล	หลังจ�กนั้น	กอง	บก.ภ�พ	จะคัดเลือกภ�พที่ใช้ได้	รวม
ทั้งตรวจสอบและเรียบเรียงคำ�บรรย�ยภ�พ	ก่อนนำ�เข้�ระบบถังข่�วให้ห้องข่�วต่�งๆ	เลือกนำ�ไปใช้
ต่อไป	(ภักดี	สุขเพิ่ม,	สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	9	พฤษภ�คม	2555)
	 	 กรณีที่	 บก.กรุงเทพธุรกิจหรือผู้สื่อข่�วต้องก�รช่�งภ�พ	 เพื่อถ่�ยภ�พประกอบ
ร�ยง�นข่�วเป็นพิเศษนั้น	 บก.จะเป็นผู้แจ้งหม�ยขอช่�งภ�พผ่�นระบบก�รสื่อส�รภ�ยในที่รวมอยู่
ในถังข่�ว	 อย่�งไรก็ต�ม	 ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจไม่ค่อยได้ใช้บริก�รประเภทหลังม�กนัก	 เนื่องจ�ก
ส่วนใหญ่ใช้ภ�พจ�กแหล่งข่�วที่ส่งม�ให้
	 	 นิตย�	 สดวัฒน�	 บรรณ�ธิก�รก�รเงิน	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 (สัมภ�ษณ์	
เม่ือวันที่	 25	 เมษ�ยน	 2555)	 กล่�วว่�	 ส่วนใหญ่ใช้ภ�พข่�วที่ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ของหน่วยง�น
หรือกิจกรรมต่�งๆ	 ส่งให้ท�งอีเมล	 ซึ่งมีก�รติดต่อกันสมำ่�เสมอระหว่�งผู้ส่ือข่�ว	 บก.	 และฝ่�ย
ประช�สัมพันธ์หรือเลข�นุก�รของแหล่งข่�ว	ทำ�ให้ส�ม�รถร้องขอมุมภ�พที่ต้องก�รเป็นพิเศษได้
	 	 ก�รนำ�ข่�วและภ�พข่�วจ�กสำ�นักข่�วอ่ืนม�ใช้นั้น	 แม้จะอยู่ในเครือเนช่ันด้วย
กัน	แต่ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจก็ต้องเสียค่�บริก�รก�รใช้ข่�วและภ�พข่�วให้แก่สำ�นักข่�วนั้นๆ	ด้วย	
เนื่องจ�กสำ�นักข่�วต่�งๆ	ถือเป็นหน่วยธุรกิจที่มีศักยภ�พในก�รห�ร�ยได้จ�กก�รข�ยข่�วและภ�พ	
รวมทั้งแต่ละสำ�นักข่�วยังอยู่ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยที่ต่�งกัน7

	 	 ส่วนก�รใช้ข่�วและภ�พข่�วจ�กบรกิ�รสำ�นกัข่�วต่�งประเทศ	เครอืเนชัน่	ตกลง
ซื้อข่�วจ�กสำ�นักข่�วต่�งประเทศ	(Wire	Service)	4	แห่ง	คือ	AP,	AFP,	Bloomberg	และ	DPA	
โดยเชื่อมต่อฐ�นข้อมูลข่�วต่�งประเทศเหล่�นี้ม�รวมไว้ในระบบ	 IES	 ทำ�ให้ทุกห้องข่�วส�ม�รถดึง
ข่�วต่�งประเทศไปแปลและเรียบเรียง	 เพื่อเผยแพร่ในส่ือของตนได้	 โต๊ะต่�งประเทศของกรุงเทพ

  7 ศูนย์ข่าวภูมิภาค และศูนย์ช่างภาพ สังกัดบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ส่วนศูนย์ข่าวเนชั่น สังกัด
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำากัด
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ธุรกิจคัดเลือกข่�วเศรษฐกิจในต่�งประเทศม�แปล	เรียบเรียง	และเผยแพร่ในหน้�ต่�งประเทศ	รวม
ทั้งหน้�อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย
  2.2  การแบ่งปันบุคลากร (Human sharing)	 ก�รร�ยง�นข่�วกีฬ�ของ
กรุงเทพธุรกิจนั้นได้โต๊ะข่�วกีฬ�ของหนังสือพิมพ์คม	 ชัด	 ลึก	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเนื้อห�ในหน้�
ข่�วกีฬ�ทั้งหมด	ตั้งแต่กระบวนก�รคัดเลือกข่�ว	ร�ยง�นข่�ว	ก�รพ�ดหัวข่�ว	ดูแลก�รจัดหน้�และ
ภ�พกร�ฟฟิก	 บรรณ�ธิก�รบริห�รหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 เพียงแต่ให้นโยบ�ยก�รร�ยง�นข่�ว
กีฬ�สำ�หรับกรุงเทพธุรกิจว่�	 ควรเน้นให้ข้อมูลข่�วเชิงลึกม�กกว่�ก�รร�ยง�นผลก�รแข่งขันกีฬ�	
เนือ่งจ�กผู้อ่�นทร�บจ�กส่ืออืน่ก่อนแล้ว	และอ�จเน้นข่�วทีเ่กีย่วข้องกับเบือ้งหลงัผลประโยชน์ของ
นกักฬี�หรอืก�รแข่งขนักฬี�	และโดยปกตแิล้ว	บก.ข่�วกฬี�	มกัไม่ค่อยร่วมก�รประชมุโต๊ะข่�วประจำ�
วัน	ยกเว้นกรณีที่มีข่�วใหญ่ในวงก�รกีฬ�	(พลช�ติ	เก่งระดมกิจ,	สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	9	พฤษภ�คม	
2555)
	 	 ก�รแบ่งปันบุคล�กรนั้น	 ยังรวมถึงนโยบ�ยของเครือเนชั่นที่ส่งเสริมให้คนข่�ว
เนช่ัน	 ผลิตผลง�นหรือร่วมง�นกับหน่วยง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกเครือเนชั่นด้วย	 กรณีห้องข่�ว
กรุงเทพธุรกิจ	 บรรณ�ธิก�รข่�ว	 คอลัมนิสต์	 และผู้สื่อข่�วของกรุงเทพธุรกิจหล�ยคน	 จึงมิได้ผลิต
ง�นข่�วสำ�หรับกรุงเทพธุรกิจเท่�นั้น	 ห�กแต่ยังผลิตเนื้อห�สำ�หรับรูปแบบก�รสื่อส�ร	 (Platform)	
ประเภทอื่นด้วย	 เช่น	อนันต์	ลือประดิษฐ์	บก.จุดประก�ย	ซึ่งรับผิดชอบก�รผลิตเนื้อห�ในส่วนจุด
ประก�ยของหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจ	 ได้เขียนบทคว�มลงในนิตยส�รเนช่ัน
สุดสัปด�ห์	รวมทั้งดำ�เนินร�ยก�ร	Mango	Moment	ท�งสถ�นีวิทยุ	FM	102	เป็นต้น
  2.3 การแบ่งปันประเด็นข่าวระหว่างสำานักข่าวต่างๆ ในเครือเนชั่น นอกจ�ก
กรุงเทพธุรกิจจะนำ�เนื้อห�ข่�วของสำ�นักข่�วอื่นๆ	ในเครือเนชั่นม�ใช้แล้ว	ในฐ�นะที่เป็นองค์กรที่มี
คว�มเชีย่วช�ญด้�นเศรษฐกจิ	หล�ยครัง้ทีส่ำ�นกัข่�วอืน่กม็�ใช้เนือ้ห�ด้�นเศรษฐกจิจ�กกรงุเทพธรุกจิ
เช่นกัน	ตลอดจนมีก�รติดต�มประเด็นข่�วเศรษฐกิจจ�กก�รประชุมโต๊ะข่�วของกรุงเทพธุรกิจ	ซึ่งมี
ก�รประชมุกนัวนัละ	2	ครัง้	คอืเวล�	10.00	น.	และ	14.00	น.	ด้วย	ยกตวัอย่�งเช่น	กองบก.เศรษฐกจิ
ของหนงัสอืพมิพ์คม	ชดั	ลกึ	ทีเ่ข้�ร่วมรบัฟังก�รประชมุโต๊ะข่�วกบักรงุเทพธรุกจิ	เพือ่ตดิต�มประเดน็
คว�มเคลื่อนไหวท�งเศรษฐกิจร�ยวัน
	 	 ในแต่ละวัน	 ผู้แทนจ�กสำ�นักข่�วทุกแห่งในเครือเนชั่น	 รวมทั้งศูนย์ช่�งภ�พจะ
มีก�รประชุมร่วมกันด้วย	 (Convergence	 news	meeting)	 โดยก�รประชุมดังกล่�วมีขึ้นในเวล�	
10.30	น.	และ	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมของห้องข่�วเดอะเนชั่น	อันเป็นนโยบ�ยจ�กผู้บริห�รเครือ
เนชั่น	เพื่อแบ่งปันประเด็นข่�วประจำ�วัน	เนื่องจ�กแต่ละสำ�นักข่�วต่�งมีจุดยืนและคว�มเชี่ยวช�ญ
ของตัวเอง	ก�รหลอมรวมกันจึงช่วยเติมเต็มประเด็นข่�วซึ่งกันและกัน
 3. การหลอมรวมของห้องข่าวทำางานของกองบรรณาธิการข่าว (Newsroom Con-
vergence) ต�มนิย�มของ	จักร์กฤษ	เพิ่มพูล8	บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�	หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

 8 จกัรก์ฤษ เพิม่พลู กลา่วถงึเรือ่งนีใ้นระหวา่งการบรรยายแกค่ณาจารยท์ีเ่ข้าร่วมโครงการศกึษาดงูานดา้นสือ่มวลชน
ของอาจารย์ด้านวารสารศาสตร์ ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
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ธุรกิจ	ระบุว่�	Convergence	Newsroom	ของเครือเนชั่น	หม�ยถึง	โต๊ะข่�วสำ�หรับก�รผลิตเนื้อห�	
(Content)	 สำ�หรับทุกสื่อ	 (Platform)	 รวมทั้งก�รปรับปรุง	 (update)	 ข่�วในเว็บไซต์ตลอดทั้งวัน	
โดยก�รส่งภ�พและเสียงขึ้นเว็บไซต์และบล็อก	(Blog)	ขณะเดียวกันโต๊ะข่�วก็ต้องเข้�ไปคลุกอยู่กับ
ชุมชน	เพื่อให้เนชั่นเป็นศูนย์กล�งของข่�วส�รจ�กชุมชน	(community	news)
	 ลกัษณะก�รหลอมรวมในรปูแบบนีท้ีพ่บคอื	ระหว่�งก�รศกึษ�ครัง้นี	้ห้องข่�วกรงุเทพธรุกจิ
กำ�ลังอยู่ในช่วงก�รโยกย้�ยสถ�นที่ตั้ง	 จ�กเดิมตั้งอยู่ชั้น	 5	 อ�ค�รด้�นหลังของตึกเนชั่น	 ท�วเวอร์	
ย้�ยไปยงัชัน้	30	ของอ�ค�รด้�นซ้�ย	ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถ�นโีทรทศัน์	สถ�นวีทิย	ุและฝ่�ยผลติร�ยก�ร
โทรทัศน์ป้อนสถ�นีโทรทัศน์ฟรีทีวีของเนชั่น	 ก�รโยกย้�ยที่ตั้งของห้องข่�วไม่ได้เกิดขึ้นกับกรุงเทพ
ธุรกิจเพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น	ห�กแต่ห้องข่�วคม	ชัด	ลึก	และเดอะ	เนชั่น	ซึ่งเคยอยู่อ�ค�รด้�นหลัง
ด้วยกัน	 ก็ย้�ยไปรวมอยู่ยังอ�ค�รเดียวกันหมด	 เพียงแต่คนละชั้นเท่�นั้น	 อ�ค�รใหม่จึงกล�ยเป็น
อ�ค�รที่รวมทุกห้องข่�วของเครือเนชั่นเข้�ไว้ด้วยกัน
	 ก�รหลอมรวมในด้�นต่�งๆ	ข้�งต้น	ส�ม�รถลดต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นของกรุงเทพธุรกิจ	
ควบคูก่บัก�รส่งเสริมให้กรุงเทพธรุกจิส�ม�รถทุม่เทให้แก่ก�รร�ยง�นข่�วธุรกิจและเศรษฐกจิได้อย่�ง
เต็มที่	 จนส่งผลให้ส�ม�รถยืนหยัดในก�รเป็นผู้นำ�สื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจร�ยวันได้เป็นระยะเวล�ย�วน�น
จนปัจจบุนั	และสร้�งกำ�ไรจ�กฐ�นลูกค้�ของกรงุเทพธุรกจิ	ซึง่เป็นกลุม่ทีม่กีำ�ลงัซือ้ได้ม�ก	ทัง้ร�ยได้ 
จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยและร�ยได้ค่�โฆษณ�
 2) การหลอมรวมภายในห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ
	 ก�รทำ�ง�นของห้องข่�วกรงุเทพธรุกจิมกี�รปรบัเปลีย่นอย่�งต่อเนือ่ง	เพือ่ให้สอดคล้องกบั
ช่องท�งในก�รเผยแพร่ข่�วส�รทีท่ยอยเพิม่ขึน้ต�มพฒัน�ก�รของเทคโนโลยกี�รสือ่ส�ร	จนปัจจบุนั	
ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจได้แบ่งย่อยเป็น	 2	 ส่วนต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ	 คือ	 ส่วนหนังสือพิมพ	์
(Printed	Media)	รบัผดิชอบก�รผลติหนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร�ยวัน	และส่วนส่ือดจิติอล	(Digital	
Media)	รับผิดชอบก�รผลิตและเผยแพร่ข่�วส�รในช่องท�งดิจิตอลทั้งหมด	ได้แก่	เว็บไซต์,	บริก�ร
ข่�วในระบบข้อคว�มสัน้ผ่�นโทรศพัท์เคลือ่นที	่(SMS),	สือ่สงัคมออนไลน์,	โมบ�ย	แอพพลเิคชัน่	และ
ไอนิวส์เปเปอร์	(iNewsPaper)	สำ�หรับอ่�นข่�วบนอุปกรณ์แท็บเล็ต	รวมทั้งสถ�นีโทรทัศน์กรุงเทพ
ธุรกิจทีวีด้วย
	 กระบวนก�รทำ�ง�นของห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจทั้งสองส่วน	 มีคว�มสอดคล้องโดยตรงกับ
สถ�นะท�งเศรษฐกิจขององค์กร	กล่�วคือ	ในปัจจุบัน	หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งร�ยได้หลักขององค์กร	
ทัง้ร�ยได้จ�กค่�โฆษณ�	ก�รบอกรบัสม�ชกิ	และก�รจำ�หน่�ยปลกี	ขณะทีร่�ยได้จ�กธรุกจิสือ่ดจิติอล
ยังถือเป็นสัดส่วนที่น้อย	แม้มีอัตร�เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องก็ต�ม	สภ�วะเช่นนี้ทำ�ให้กองบรรณ�ธิก�ร
เห็นตรงกันว่�จำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับหนังสือพิมพ์ก่อน	 แต่สื่อดิจิตอลและโทรทัศน์ด�วเทียม
กเ็ป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้	เนือ่งจ�กเลง็เหน็ถงึแนวโน้มก�รเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคข่�วส�ร
ในอน�คต	 ซึ่งคนรุ่นใหม่หันไปบริโภคข่�วส�รจ�กเทคโนโลยีใกล้ตัว	 จำ�พวกโทรศัพท์เคล่ือนที ่
สม�ร์ทโฟนและแท็ปเล็ต	 รวมทั้งกระแสก�รเกิดขึ้นของโทรทัศน์ด�วเทียม	 ก�รปรับระบบก�รออก
อ�ก�ศเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล	 และก�รปฏิรูปโครงสร้�งก�รเป็นเจ้�ของช่องสัญญ�ณสถ�นีโทรทัศน์
ในไม่ช้�นี้นโยบ�ยและทิศท�งก�รทำ�ง�นข้�งต้น	 ส่งผลให้ก�รหลอมรวมภ�ยในห้องข่�วกรุงเทพ
ธุรกิจ	มีลักษณะดังต่อไปนี้
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 1) การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) 
	 กรุงเทพธุรกิจมีก�รขย�ยช่องท�งก�รสื่อส�รจ�กก�รเผยแพร่ผ่�นสื่อหนังสือพิมพ์สู่สื่อ
ดิจติอลและสือ่โทรทศัน์	โดยใช้บคุล�กรในก�รผลติเนือ้ห�ชดุเดมิ	แต่ปรบัปรงุรปูแบบก�รนำ�เสนอให้
เหม�ะสมกบัช่องท�งก�รส่ือส�รแต่ละประเภท	ก�รขย�ยช่องท�งก�รสือ่ส�รดงักล่�วเป็นก�รรองรบั
แนวโน้มของธุรกิจหนังสือพิมพ์ในอน�คตที่ค�ดว่�ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีก�รนำ�เสนอ	
โดยก�รเป็นแหล่งผลิตเนื้อห�เพื่อป้อนให้แก่สื่อดิจิตอลและโทรทัศน์	แทนก�รเน้นก�รผลิตเพื่อลงตี
พิมพ์ในกระด�ษหนังสือพิมพ์
 2) การหลอมรวมของเนื้อหาข่าว (Content Convergence)
	 กองบก.สื่อดิจิตอล	 มีจำ�นวนบุคล�กรสำ�หรับก�รผลิตเนื้อห�ข่�วน้อยกว่�	 กอง
บก.หนังสือพิมพ์หล�ยเท่�ตัว	 จึงทำ�ให้เกิดภ�วะก�รหลอมรวมของเนื้อห�ภ�ยในกองบก.กรุงเทพ
ธุรกิจในหล�ยรูปแบบ	ดังนี้
	 	 2.1)	สือ่ดจิติอลใช้เนือ้ห�ข่�วทีอ่ยูใ่นถงัข่�วรวมของกรุงเทพธุรกิจม�เรียบเรียงใหม่ให้
อยู่ในรูปแบบที่เหม�ะกับช่องท�งก�รสื่อส�รประเภทต่�งๆ	โดยข่�วที่เลือกม�นั้นต้องเป็นข่�วทั่วไป
หรือข่�วแถลงต่�งๆ	 และหลีกเล่ียงข่�วที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์พิเศษของนักข่�วกรุงเทพธุรกิจอย่�ง
เด็ดข�ด	เพื่อป้องกันปัญห�คนไม่อ่�นข่�วจ�กหนังสือพิมพ์	ซึ่งยังเป็นแหล่งร�ยได้หลักของกรุงเทพ
ธุรกิจและเครือเนชั่น	 ท้ังนี้สัดส่วนก�รนำ�เนื้อห�ข่�วจ�กถังข่�วกรุงเทพธุรกิจม�เผยแพร่ในเว็บไซต์
นั้นคิดเป็นร้อยละ	70-80	
	 	 2.2)	สือ่ดจิติอลนำ�ประเด็นข่�วจ�กทวิตเตอร์ของนกัข่�วภ�คสน�มของกรุงเทพธุรกจิ	
ซึง่ทกุคนใช้น�มสกลุ	kt	อนัหม�ยถงึกรงุเทพธรุกจิม�เผยแพร่ต่อในช่องท�งดจิติอล	เนือ่งจ�กนโยบ�ย
ส่งเสริมให้นักข่�วใช้ทวิตเตอร์ในก�รร�ยง�นข่�ว	 ทำ�ให้นักข่�วกรุงเทพธุรกิจมักส่งข่�วในทวิตเตอร์
อย่�งสมำ�่เสมอ	แต่ประเดน็ทีน่กัข่�วส่วนใหญ่ลงในทวติเตอร์	ล้วนแต่เป็นประเดน็ทัว่ไปทีน่กัข่�วเรยีก
ว่�ข่�ว	Routine	เช่น	ก�รแถลงข่�วเปิดตัวสนิค้�	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พร�ะต้องก�รปกป้องผลประโยชน์ของ
หนงัสอืพมิพ์เช่นกนั	สดัส่วนของก�รนำ�เนือ้ห�ข่�วสือ่สงัคมออนไลน์ม�ร�ยง�นข่�วคดิเป็นร้อยละ	10
	 	 2.3)	 กอง	 บก.ส่ือดิจิตอล	 เข้�ร่วมก�รประชุมโต๊ะข่�วประจำ�วันร่วมกับกอง	
บก.หนังสือพิมพ์ด้วย	ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนประเด็นข่�วกันตลอดเวล�
	 	 2.4)	กองบก.สือ่ดจิติอล	นำ�เนือ้ห�ของหนงัสอืพมิพ์ไปให้บรกิ�ร	iNewsPaper	ซึง่เป็น
บริก�รหนังสือพิมพ์ออนไลน์บนแท็บเล็ตที่ผู้อ่�นต้องเสียค่�ใช้บริก�ร	เนื้อห�ดังกล่�วมีคว�มเหมือน
กันทุกประก�ร	เนื่องจ�กกระบวนก�รเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์	PDF
	 	 2.5)	กองบก.ทั้งสองสื่อจะมีก�รแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพย�กรร่วมกัน	ดังนี้
		 2.5.1)	การแบ่งปันบุคลากร	 หล�ยครั้งที่นักข่�วภ�คสน�มมีจำ�นวนไม่เพียงพอ	
ทำ�ให้นกัข่�วโทรทศัน์ลงไปช่วยทำ�ข่�วด้วย	ยกตวัอย่�งก�รประชุมคณะรัฐมนตรีทีส่ภ�ผู้แทนร�ษฎร	
เมื่อวันที่	1	พฤษภ�คม	2555	ทีมข่�วจ�กกอง	บก.ดิจิตอล	ต้องช่วยนักข่�วหนังสือพิมพ์ร�ยง�นข่�ว
ด้วย	เนื่องจ�กมีแหล่งข่�วให้ต�มประเด็นม�ก	อีกกรณีหนึ่งคือ	เมื่อ	บก.ดิจิตอลไปสัมภ�ษณ์พิเศษ
แหล่งข่�วม�	ก็จะต้องเขียนร�ยง�นพิเศษเพื่อลงในหนังสือพิมพ์ก่อน	แล้วจึงลดทอนประเด็นเพื่อนำ�
เสนอผ่�นสื่อดิจิตอล
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		 2.5.2)	การแบ่งปันแหล่งข่าว	เมื่อนักข่�วหรือบก.โต๊ะข่�วติดต่อขอนัดสัมภ�ษณ์
พิเศษกับแหล่งข่�ว	ก็มักแจ้งแก่บก.ดิจิตอลด้วย	ทำ�ให้ทั้งสองทีมมักไปสัมภ�ษณ์พิเศษด้วยกัน
 3) การหลอมรวมของห้องทำางานของกองบรรณาธิการข่าว (Newsroom Conver-

gence) 
	 ในระหว่�งก�รศึกษ�คร้ังนี้	 กองบก.กรุงเทพธุรกิจทั้งหมดได้มีก�รโยกย้�ยสถ�นที่ตั้งของ
ห้องข่�วใหม่	ซึ่งสอดรับกระบวนก�รทำ�ข่�วแบบหลอมรวมภ�ยในห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจม�กกว่�ที่
ตัง้เดมิ	เน่ืองจ�กก�รจดัห้องข่�วแบบเดมินัน้	กอง	บก.หนงัสอืพมิพ์,	กอง	บก.สือ่ดจิติอล,	ฝ่�ยสือ่ส�ร
องค์กร,	 เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยผลิตร�ยก�รโทรทัศน์	 และสตูดิโอผลิตร�ยก�รโทรทัศน์	 จะนั่งทำ�ง�นอยู่ใน
บริเวณเดียวกันทั้งหมด	โดยมีก�รแยกสัดส่วนเป็นกลุ่มง�นต่�งๆ	เท่�นั้น	เช่น	โต๊ะก�รเงิน	โต๊ะต่�ง
ประเทศ	โต๊ะ	Bizweek	โต๊ะไอท	ีเป็นต้น	ขณะทีฝ่่�ยกร�ฟฟิกและฝ่�ยจดัหน้�ของกรงุเทพธุรกิจแยก
ตวันัง่ทำ�ง�นอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัฝ่�ยกร�ฟฟิกและจดัหน้�ของคม	ชัด	ลกึ	ซึง่อยูอ่�ค�รคนละช้ัน
กับกองบก.กรุงเทพธุรกิจ	
	 ต่�งจ�กห้องข่�วใหม่	 ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น	 2	 ส่วนใหญ่	 ส่วนแรกเป็นที่ทำ�ง�นของกอง	
บก.หนังสือพิมพ์	 และกอง	 บก.สื่อดิจิตอล	 ซึ่งเป็นฝ่�ยผลิตเนื้อห�หลัก	 อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ทำ�ง�น
ของฝ่�ยผลิตและฝ่�ยสนับสนุน	 ได้แก่	 ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร	 ฝ่�ยโฆษณ�	 ฝ่�ยกร�ฟฟิก	 ฝ่�ยจัดหน้�
หนังสือพิมพ์	ฝ่�ยตัดต่อร�ยก�รโทรทัศน์	และสตูดิโอร�ยก�รโทรทัศน์
	 ก�รจดัห้องข่�วเช่นนี	้ทำ�ให้โต๊ะข่�วต่�งๆ	ของทัง้สือ่หนงัสอืพมิพ์และสือ่ดจิติอลส�ม�รถพดู
คุยแลกเปลี่ยนประเด็นกันได้ตลอดเวล�	ขณะเดียวกัน	ยังมีก�รจัดโซนที่นั่งของบรรณ�ธิก�รบริห�ร	
2	คนซึ่งคนหนึ่งรับผิดชอบสื่อหนังสือพิมพ์	และอีกคนหนึ่งรับผิดชอบสื่อดิจิตอลไว้ติดกัน	จ�กเดิมที่
เคยนัง่แยกกนั	ก�รจดัโต๊ะทำ�ง�นดงักล่�วสะท้อนถงึระดบัก�รหลอมรวมของง�นข่�วภ�ยใต้แบรนด์
กรุงเทพธุรกิจที่มีม�กขึ้น
	 ห้องข่�วของกรุงเทพธุรกิจทั้งรูปแบบเดิมและแบบใหม่นั้น	 ต่�งไม่มีโต๊ะทำ�ง�นประจำ�
สำ�หรับนักข่�วภ�คสน�ม	 แต่มีโต๊ะทำ�ง�นแบบส่วนรวมให้ในกรณีที่เข้�ม�ประชุมหรือทำ�ธุระที่ห้อง
ข่�ว	 เนื่องจ�กนโยบ�ยของเครือเนชั่นที่ต้องก�รส่งเสริมให้คนข่�วใช้เทคโนโลยีในก�รทำ�ข่�ว	 เพื่อ
ลดเวล�ในก�รทำ�ง�นแต่ละชิ้นลง	 นักข่�วภ�คสน�มของเครือเนชั่นจึงไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องเข้�ห้อง
ข่�วทกุวนั	เพร�ะส�ม�รถส่งเนือ้ข่�ว	ข้อมลู	ภ�พ	และคลปิวิดโีอต่�งๆ	เข้�ไปยงัโต๊ะข่�วได้ผ่�นระบบ
เครือข่�ยก�รสื่อส�รออนไลน์
	 วธิกี�รส่งข่�วของนกัข่�วภ�คสน�มกรงุเทพธุรกจิเข้�สูโ่ต๊ะข่�วนัน้มหีล�ยรปูแบบ	โดยก�ร
ส่งร�ยง�นข่�วฉบับสมบูรณ์ของนักข่�วภ�คสน�มนิยมใช้วิธีก�รใดวิธีก�รหนึ่งดังต่อไปนี้	
 1) การส่งผ่านระบบถังข่าว IES	 ซึ่งแม้จะเป็นซอฟต์แวร์เฉพ�ะของเครือเนชั่น	 แต่นัก
ข่�วส�ม�รถนำ�คอมพิวเตอร์พกพ�ส่วนตัวไปลงโปรแกรมดังกล่�ว	 และเชื่อมต่อเข้�กับระบบถังข่�ว
เหมือนเข้�ไปนั่งทำ�ง�นในห้องได้	 นักข่�วอ�วุโสบ�งคนได้รับมอบหม�ยให้ช่วย	 บก.	 ปิดหน้�ข่�ว
ประจำ�วัน	ก็ใช้วิธีก�รปิดหน้�ผ่�นระบบ	IES	จ�กเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้�น
 2) การส่งเข้าอเีมลของโต๊ะข่าว โต๊ะข่�วทกุโต๊ะของกรงุเทพธรุกจิจะมอีเีมลกล�งสำ�หรบั
ก�รส่งข่�วของนักข่�ว	 รวมทั้งก�รแจ้งหม�ยข่�วและก�รส่งข่�วประช�สัมพันธ์จ�กหน่วยง�นต่�งๆ	
โดย	บก.โต๊ะข่�วนัน้จะเป็นผู้เปิดรับข่�ว	เพ่ือนำ�ม�เรยีบเรยีงและส่งเข้�ถงัข่�ว	IES	สำ�หรบักระบวนก�ร
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จดัพมิพ์ต่อไป	กรณนีีไ้ด้รบัคว�มนยิมม�กทีส่ดุในด้�นก�รส่งข่�วฉบบัเตม็	เพร�ะนกัข่�วกรงุเทพธรุกจิ
ทกุคนจะมคีอมพิวเตอร์พกพ�สำ�หรบัก�รพมิพ์ข่�ว	หรอืสำ�หรบันกัข่�วทีป่ระจำ�แหล่งข่�วต่�งๆ	กม็กั
ใช้บริก�รคอมพิวเตอร์ในห้องรับรองส่ือมวลชนทีห่น่วยง�นจดัเตรยีมไว้อำ�นวยคว�มสะดวกแก่นกัข่�ว	
ก�รพิมพ์ข่�วจ�กคอมพิวเตอร์ห้องผู้สื่อข่�ว	ซึ่งไม่มีซอฟต์แวร์	 IES	แล้วส่งอีเมล์เข้�โต๊ะข่�ว	จึงเป็น
วิธีที่สะดวกวิธีหนึ่ง
 3) การใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนส่งข่าวเข้าอีเมล์ นักข่�วของกรุงเทพธุรกิจได้
รับก�รส่งเสริมให้ใช้โทรศัพท์สม�ร์ทโฟน	โดยยี่ห้อที่นิยมใช้กันม�กที่สุดในปัจจุบัน	คือ	iPhone	ซึ่ง
มีฟังก์ชั่นอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิมพ์ร�ยง�นข่�วฉบับสมบูรณ์	 และส่งเข้�อีเมลของโต๊ะข่�วได้
ทันที	โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์	นักข่�วที่ไม่มีเวล�เข้�ใช้คอมพิวเตอร์	เพร�ะต้องรอสัมภ�ษณ์แหล่ง
ข่�วอกีข่�วหนึง่ต่อ	หลงัจ�กได้ประเดน็และร�ยละเอียดของข่�วแล้ว	นยิมใช้วิธีก�รพิมพ์ร�ยง�นข่�ว
จ�ก	iPhone	ระหว่�งรอสัมภ�ษณ์แหล่งข่�ว	เพื่อส่งเข้�โต๊ะข่�ว	(นครินทร์	ศรีเลิศ,	สัมภ�ษณ์เมื่อวัน
ที่	30	เมษ�ยน	2555)
	 กรณีต้องก�รห�รือเรื่องหม�ยข่�ว	หรือประเด็นข่�วกับบก.	นักข่�วก็มีรูปแบบก�รสื่อส�ร
กบั	บก.	ในหล�ยวธิ	ีส่วนใหญ่ใช้ศกัยภ�พของโทรศพัท์สม�ร์ทโฟนและเครอืข่�ยสงัคมออนไลน์ให้เป็น
ประโยชน์	ขึน้อยูก่บัว่�ในเวล�นัน้นกัข่�วมอีปุกรณ์ใดอยูใ่นมอื	เช่น	ห�กนัง่พมิพ์ข่�วอยูใ่นห้องรบัรอง
สื่อมวลชน	นักข่�วอ�จจะใช้ก�รพูดคุยผ่�นโปรแกรม	MSN	หรือคุยผ่�นเฟซบุ๊กส่วนตัวกับ	บก.	แต่
ห�กนัง่รอสมัภ�ษณ์แหล่งข่�ว	นกัข่�วอ�จใช้ก�รพูดคยุผ่�น	Application	ในสม�ร์ทโฟน	เช่น	Lines,	
Whats’	App	หรอืผ่�นเครอืข่�ยสงัคมออนไลน์	เช่น	Facebook	ก�รพดูคยุผ่�นโทรศพัท์โดยตรงนัน้
มน้ีอย	ยกเว้นกรณีต้องก�รตดิต่อส่ือส�รกนัทนัท	ีนอกจ�กก�รส่งข่�วและประเดน็ข่�วแล้ว	หล�ยครัง้
ท่ีนักข่�วภ�คสน�มยังส่งภ�พประกอบร�ยง�นข่�วเข้�ไปให้โต๊ะข่�วด้วย	 เนื่องจ�กโทรศัพท์สม�ร์ท
โฟนรองรับก�รใช้ง�นดังกล่�ว	และไม่มีช่�งภ�พม�ถ่�ยภ�พให้
 4) การหลอมรวมของกระบวนการรวบรวมข่าว (Newsgathering Convergence)
	 แม้กองบก.หนังสือพิมพ์	 และ	 กองบก.สื่อดิจิตอล	 จะทำ�ง�นค่อนข้�งแยกกัน	 โดยแต่ละ
กองจะมีทีมข่�วของตัวเอง	 แต่หล�ยกรณีทั้งสองกองบก.ก็ต้องทำ�ง�นร่วมกัน	 ก�รหลอมรวมของ
กระบวนก�รรวบรวมข่�วในห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจส�ม�รถแบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
 4.1 ช่วงเวลาแห่งก่อตั้งและการเติบโตของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 (พ.ศ.	 2530	 –	
2540)	ก�รทำ�ข่�วของกรุงเทพธุรกิจเวล�นั้นมีกองบรรณ�ธิก�รข่�วเพียงกองเดียว	ประกอบกับช่อง
ท�งก�รสื่อส�รด้วยดิจิตอลยังไม่แพร่หล�ย	บรรณ�ธิก�รข่�ว	รีไรเตอร์	คอลัมนิสต์	และนักข่�วภ�ค
สน�ม	ต่�งสวมหมวกเพียงใบเดียวในก�รทำ�ง�น	คือก�รร�ยง�นข่�วสำ�หรับสื่อหนังสือพิมพ์เท่�นั้น
 4.2 ช่วงเวลาแห่งการเติบโตของสื่อดิจิตอล	(พ.ศ.	2541	-	2554)	ในช่วงเวล�นี้	กระแส
อินเทอร์เน็ต	และเว็บไซต์ต่�งๆ	เติบโตขึ้นอย่�งก้�วกระโดด	แม้ยังไม่เห็นผลกำ�ไรจ�กก�รให้บริก�ร
บนเวบ็ไซต์	แต่กรงุเทพธรุกจิกเ็หมอืนหนงัสอืพมิพ์ทัว่โลกทีต่่�งพร้อมใจกันพฒัน�เว็บไซต์ขึน้ม�	เพือ่
เป็นช่องท�งเสรมิในก�รเข้�ถงึกลุม่ผูอ่้�นกลุม่ใหม่	และสร้�งหลกัประกนัในอน�คตว่�เมือ่ยคุสมยัแห่ง
ก�รบริโภคข่�วส�รจ�กกระด�ษหนังสือพิมพ์ผ่�นพ้นไปแล้ว	ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจจะยังคงยืนหยัด
อยู่ได้อย่�งมั่นคง	
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	 	 คว�มได้เปรียบของกรุงเทพธุรกิจในก�รเป็นผู้ผลิตเนื้อห�สำ�หรับหนังสือพิมพ์	 ก�ร
พัฒน�เนื้อห�เพื่อเผยแพร่ในช่องท�งใหม่อย่�งเว็บไซต์	 จึงเป็นเร่ืองที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ไม่ย�ก
นัก	โดยก�รนำ�คนข่�วจ�กกองหนังสือพิมพ์ไปดูแลก�รผลิตเนื้อห�สำ�หรับสื่อใหม่	เพื่อลดคว�มเสี่ยง
ในก�รดำ�เนินธุรกิจใหม่	
	 	 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 จนมีช่องท�งก�รเผยแพร่
ข่�วส�รรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 โดยที่กรุงเทพธุรกิจไม่ต้องลงทุนเพิ่มม�กนัก	 ห�กแต่
ใช้ศักยภ�พของบุคล�กรเดิมที่มีอยู่ในก�รช่วยพัฒน�เนื้อห�ในลักษณะหนึ่งข่�วสำ�หรับทุกช่อง
ท�งก�รส่ือส�ร	 เม่ือเทคโนโลยีก�รส่ือส�รได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 จนเกิดสม�ร์ทโฟนที่มี
ศักยภ�พในก�รถ่�ยภ�พนิ่ง	 และภ�พเคล่ือนไหวด้วยคว�มคมชัด	 รวมทั้งส่งเข้�สู่ระบบโต๊ะข่�วได้
อย่�งรวดเร็ว	 ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจจึงมีนโยบ�ยให้นักข่�วหนังสือพิมพ์ถ่�ยคลิปวิดีโอ	 สำ�หรับก�ร
ร�ยง�นข่�วบนเว็บไซต์ด้วย	 นอกเหนือจ�กก�รร�ยง�นข่�วและถ่�ยภ�พนิ่งประกอบข่�ว	 นักข่�ว
ภ�คสน�มถึงมีลักษณะเป็นนักข่�ว	MoJo9	 ซึ่งเป็นสิ่งที่สุทธิชัย	 หยุ่น	 ผู้บริห�รเครือเนชั่นพย�ย�ม 
ผลักดันม�ตลอด	และเป็นรูปแบบหนึ่งในก�รปรับองค์กรให้มีลักษณะหลอมรวม
	 	 เหตุผลเรื่องข้อจำ�กัดด้�นจำ�นวนบุคล�กรในก�รพัฒน�เว็บไซต์	 เป็นแรงผลักดันหนึ่ง
ให้ในช่วงเวล�นั้นนักข่�วกรุงเทพธุรกิจต้องแปรสภ�พกล�ยเป็นนักข่�ว	Mojo	 เพื่อช่วยผลิตเนื้อห�
ออกเผยแพร่บนเวบ็ไซต์	เนือ่งจ�กทมีผลติข่�วบนเวบ็ไซต์และสือ่ดจิติอลอืน่ๆ	มอียูเ่พยีง	6	คนเท่�นัน้	
โดยแต่ละคนมีคว�มเชี่ยวช�ญง�นคนละส�ย	เช่น	ข่�วต่�งประเทศ	เศรษฐกิจ	ก�รลงทุน	เป็นต้น
	 	 ในช่วงปล�ยของยุคนี้	 คือตั้งแต่	 พ.ศ.	 2550	 เป็นต้นม�	 สื่อสังคมออนไลน์เริ่มแพร่ 
หล�ยม�กขึน้จนกล�ยเป็นช่องท�งก�รสือ่ส�รหลกัของสงัคม	และเมือ่ผนวกกบัศกัยภ�พในก�รเชือ่ม
ต่อสม�ร์ทโฟนเข้�กับเครือข่�ยสังคมออนไลน์	 ทำ�ให้นักข่�วพลเมือง	 (Citizen	 Reporter)	 ปร�กฏ
ตัวขึ้นอย่�งชัดเจน	หลังจ�กมีคว�มพย�ย�มผลักดันกันม�น�น	ผู้คนในสังคมส�ม�รถรับรู้เหตุก�รณ์
ต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้นได้อย่�งรวดเร็วผ่�นเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์	 ขณะเดียวกัน	 กองบก.และนักข่�วของ
กรุงเทพธุรกิจ	 รวมท้ังห้องข่�วอื่นๆ	 ในเครือเนชั่น	 ก็ได้รับก�รส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จ�กสื่อสังคม
ออนไลน์เหล่�นี้
	 	 นักข่�วกรุงเทพธุรกิจต่�งใช้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ในก�รติดต�มคว�มเคลื่อนไหว
ของเหตุก�รณ์ต่�งๆ	ที่เป็นข่�ว	รวมทั้งตรวจสอบอ�รมณ์ของคนในสังคมต่อเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นด้วย	
อ�รมณ์ของผู้คนในสังคมเหล่�นี้เป็นโจทย์ในทำ�ก�รบ้�นแก่นักข่�วว่�ควรจะร�ยง�นข่�วนั้นหรือไม	่
และในแง่มุมใด	 และหล�ยคร้ังที่นักข่�วก็นำ�ประเด็นที่กำ�ลังเป็นกระแสในเครือข่�ยสังคมออนไลน์
ม�นำ�เสนอด้วย	(วีระศักดิ์	พงษ์อักษร,	สัมภ�ษณ์เมื่อวันที่	25	เมษ�ยน	2555)	

  9 Stephen Quinn (2009) ให้คำานิยามความหมายของ MoJo ว่ามาจากคำาว่า Mobile Journalist โดยหมายถึง
ผู้ที่รวบรวมและเผยแพร่ข่าว โดยใช้เพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งข่าวในที่นี้ อาจหมายถึงเนื้อ
ความ เสียง ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกันก็ย่อมได้ นักข่าว MoJo มัก
ทำางานลำาพังคนเดียว เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตและสื่อสารได้ทั้งเนื้อความ เสียง 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งยังมีน้ำาหนักเบา สามารถพกพาได้ง่ายด้วย
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 4.3 ยุคแห่งการบุกเบิกสถานีโทรทัศน์กรุงเทพธุรกิจ ทีวี	(พ.ศ.2554	–	จนถึงปัจจุบัน)	
	 	 ขณะทีส่ือ่ดจิติอลกำ�ลงัรุง่โรจน์	ส่ือโทรทศัน์ด�วเทยีมก็อยูใ่นช่วงข�ขึน้เช่นกัน	องค์กร
สื่อจำ�นวนม�กเริ่มขยับเข้�ม�ลงทุนในธุรกิจใหม่นี้	 กรุงเทพธุรกิจก็เช่นเดียวกัน	 เล็งเห็นถึงคว�ม
ได้เปรียบและคว�มพร้อมในก�รจัดตั้งสถ�นีโทรทัศน์ของตัวเองขึ้นม�	 เพื่อรองรับแนวโน้มก�ร
เปลีย่นแปลงของส่ือโทรทศัน์ไทยคร้ังใหญ่	โดยมกี�รรบับคุล�กรเพิม่เพือ่เสรมิด้�นกระบวนก�รผลติ
ร�ยก�ร	เช่น	ช่�งภ�พ	พนักง�นกร�ฟฟิกและตัดต่อ	พิธีกรและผู้ประก�ศข่�ว	รวมทั้งนักข่�ว	ขณะ
เดียวกัน	กอง	บก.สื่อดิจิตอล	ก็ต้องขย�ยง�นม�ดูแลก�รผลิตเนื้อห�ในร�ยก�รโทรทัศน์ด้วย
	 	 ก�รมีทีมข่�วเฉพ�ะของกอง	 บก.สื่อดิจิตอล	 ส่งผลให้นักข่�วหนังสือพิมพ์ไม่จำ�เป็น
ต้องถ่�ยคลปิส่งให้กอง	บก.	เพือ่นำ�ขึน้เว็บไซต์แล้ว	นกัข่�วจงึกลบัไปร�ยง�นข่�วเพือ่ลงหนงัสอืพมิพ์
เป็นหลัก	แต่ยังคงมีก�รส่งประเด็นข่�วผ่�นสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดิม	ยกเว้นกรณีที่กอง	บก.ดิจิตอล	
ร้องขอ
	 	 ลักษณะก�รหลอมรวมของกอง	บก.หนังสือพิมพ์	 และสื่อดิจิตอลยังปร�กฏในด้�น
ก�รรวบรวมข่�วม�นำ�เสนอบนสื่อดิจิตอลและโทรทัศน์	โดยเนื้อห�ร้อยละ	70-80	นำ�ม�จ�กถังข่�ว
และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	และอีกร้อยละ	10	นำ�ม�จ�กประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์	โดยห�ก
นำ�ข่�วม�จ�กถังข่�วนั้น	 จะเลี่ยงให้หนังสือพิมพ์ลงข่�วก่อน	หรือห�กเป็นประเด็นทั่วไปก็จะปรับ
สำ�นวนภ�ษ�ให้เหม�ะกับสื่อเว็บไซต์	และสื่อสังคมออนไลน์

ภาพรวมปรากฏการณ์หลอมรวมขององค์กรกรุงเทพธุรกิจ
	 ผลก�รศกึษ�พบว่�หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ	มภี�วะก�รหลอมรวมในกระบวนก�รสือ่ข่�ว
แล้ว	โดยพิจ�รณ�จ�กเกณฑ์ต�มแนวคิดของ	Gracie	Lawson-Borders	ดังต่อไปนี้
 1. การสื่อสารภายในองค์กร ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจมีก�รพูดถึงคว�มจำ�เป็นในก�รหลอม
รวมสื่อ	 ก�รปรับตัวของนักข่�ว	 และก�รปรับวิธีก�รสื่อข่�วแบบหลอมรวมต่อเนื่องม�เป็นเวล�
ประม�ณ	6-7	ปีแล้ว	โดยเฉพ�ะผู้บริห�รระดับสูง	คือ	สุทธิชัย	หยุ่น	ซึ่งมีก�รสื่อส�รกับนักข่�วและ
กองบรรณ�ธิก�รกรุงเทพธุรกิจโดยตรงผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รส่วนตัว	 โปสเตอร์ประช�สัมพันธ์
ภ�ยในองค์กร	และสือ่มวลชนในเครอื	ขณะทีผู้่บริห�รระดบักล�ง	เช่น	บรรณ�ธิก�รข่�วต่�งรับทร�บ
นโยบ�ยก�รหลอมรวมเช่นกัน	ห�กแต่ไม่ค่อยได้สื่อส�รกับนักข่�วในทีมม�กนัก	 เพียงแต่ใช้วิธีก�ร
ปฏิบัติกับผู้ร่วมง�นจนเกิดเป็นคว�มเคยชิน	และทำ�ให้นักข่�วทร�บถึงนโยบ�ยของบริษัทได้ดี
 2. ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กร	 กรุงเทพธุรกิจมีนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นแบบหลอม
รวมค่อนข้�งชัดเจน	 โดยมีก�รแทรกแนวคิดนี้ไว้ในทุกภ�คส่วนของก�รทำ�ง�น	 ตั้งแต่นโยบ�ยและ
ก�รปฏิบัติของผู้บริห�รซึ่งเป็นต้นแบบและสร้�งแรงบันด�ลใจให้แก่พนักง�นทั้งหมด	 รวมทั้งยังมี
กระบวนก�รบริห�รจัดก�รองค์กรข่�วที่เป็นไปในแนวท�งก�รหลอมรวมในหล�ยลักษณะ	เช่น	ก�ร
หลอมรวมของสื่อ	 ก�รใช้ทรัพย�กรในก�รผลิตร่วมกัน	 ก�รเผยแพร่ข่�วในหล�ยช่องท�งของนัก
ข่�ว	 ก�รให้ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ยดังกล่�วผ่�นระบบก�รวัดผลแบบ	 KPI	 ก�ร
ใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	เช่น	iPhone	และ	Blackberry	ในก�รทำ�ง�น	รวมทั้งยังฝึกอบรมทักษะใน
ก�รร�ยง�นข่�วท�งโทรทัศน์แก่นักข่�ว	ซึ่งเดิมคุ้นเคยแต่ก�รสื่อข่�วหนังสือพิมพ์
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 3. ความร่วมมอืกนัของคนข่าวทกุคนภายในองค์กร	คนข่�วกรงุเทพธุรกจิส่วนใหญ่มคีว�ม
ร่วมมือกนัในก�รปฏบิตังิ�นต�มนโยบ�ยก�รหลอมรวมของผูบ้รหิ�ร	แม้จะพบว่�นกัข่�วหนงัสอืพมิพ์	
และ	 บก.ข่�วบ�งคนไม่ถนัดในก�รร�ยง�นข่�วสำ�หรับสื่อใหม่	 แต่ก็ไม่มีผู้ใดขัดต่อนโยบ�ยในก�ร
หลอมรวม	ทั้งยังสนับสนุนให้คนที่มีคว�มส�ม�รถ	คว�มชำ�น�ญ	หรือคว�มสนใจม�กกว่�เป็นผู้รับ
ผิดชอบ	 โดยคอยให้คว�มช่วยเหลืออยู่ด้�นหลัง	 ยกตัวอย่�งเช่น	 บก.โต๊ะข่�วซึ่งไม่ชำ�น�ญด้�นก�ร
ผลิตคลิปข่�วเผยแพร่บนเว็บไซต์	 แต่ก็คอยให้ประเด็นข่�วที่น่�สนใจแก่ทีมพัฒน�เว็บไซต์อยู่เสมอ	
ขณะเดียวกัน	นักข่�วหนังสือพิมพ์บ�งคนก็ให้คว�มร่วมมือกับเว็บไซต์ด้วยก�รผลิตคลิปข่�วให้	เช่น	
คลิปข่�วภ�วะก�รซื้อข�ยหุ้นประจำ�วัน	 เป็นต้น	ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รทำ�ง�นเช่นนี้	สื่อดิจิตอลจึง
ไม่ได้เข้�ม�แทนที่หนังสือพิมพ์	 เพร�ะหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นช่องท�งหลักในก�รเผยแพร่ข่�วส�ร
และแหล่งร�ยได้หลักของกรุงเทพธุรกิจอยู่	 ห�กแต่เป็นสื่อท�งเลือกในก�รเผยแพร่ข่�วส�รแก่กลุ่ม
เป้�หม�ยใหม่หรือกลุ่มที่เปลี่ยนพฤติกรรมก�รบริโภคข่�วส�รจ�กเทคโนโลยีสมัยใหม่
 4. การให้รางวัลตอบแทนขององค์กร	 ในระยะแรกของก�รประก�ศใช้นโยบ�ยขย�ย
ช่องท�งก�รให้บริก�รข่�วส�รไปสู่ส่ือดิจิตอล	 โดยให้บุคล�กรเดิมในองค์กรเป็นผู้ผลิตข่�วด้วยนั้น	
นักข่�วกรุงเทพธุรกิจจำ�นวนม�กรู้สึกวิตกกังวลต่อนโยบ�ยดังกล่�วเช่นกัน	 เพร�ะไม่สันทัดต่อก�ร
ร�ยง�นข่�วในรูปแบบของข่�วโทรทัศน์ที่ต้องนำ�ขึ้นเว็บไซต์	ทั้งรูปแบบก�รเขียนข่�ว	ก�รถ่�ยภ�พ
วิดีโอ	ระยะเวล�ในก�รผลิตและส่งข่�ว	ตลอดจนก�รรวบรวมและเผยแพร่ข่�วบนสื่อสังคมออนไลน์	
ผูบ้รหิ�รเครอืเนชัน่และกรงุเทพธรุกจิจงึมนีโยบ�ยในก�รนำ�ก�รร�ยง�นข่�วในส่ือดจิติอลเป็นเกณฑ์
ก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น	(KPI)	ด้วย	โดยกำ�หนดให้ร�ยง�นผ่�นสื่อดังกล่�วไม่น้อยกว่�ร้อยละ	25	
ของก�รปฏิบัติง�น
	 อย่�งไรกต็�ม	ระบบก�รประเมนิผลก�รทำ�ง�นดงักล่�วแทบไม่มผีลต่อนกัข่�วหรือบก.ข่�ว	
เพร�ะเกณฑ์ก�รให้ร�งวัลตอบแทนยังไม่ปร�กฏเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก	 อีกทั้งนักข่�วอ�วุโสหรือ
บก.ข่�วบ�งคนก็ไม่ถนัดในก�รเผยแพร่ข่�วบนส่ือดิจิตอล	 ห�กแต่มีคว�มเช่ียวช�ญในก�รร�ยง�น
ข่�วเฉพ�ะด้�นม�กกว่�	ผู้บริห�รองค์กรจึงยกเว้นกฎดงักล่�วให้	โดยพจิ�รณ�จ�กร�ยง�นข่�วเฉพ�ะ
ด้�นแทน	ส่วนผู้ที่เผยแพร่ข่�วบนสื่อดิจิตอลเห็นว่�	สิ่งที่พวกเข�ทำ�ถือเป็นคว�มสนใจเฉพ�ะบุคคล	
นโยบ�ย	KPI	ไม่มีผลต่อก�รปฏิบัติง�นของเข�ม�กนัก	
	 นักข่�วกรุงเทพธุรกิจที่เผยแพร่ข่�วในทวิตเตอร์จนเป็นปกติเห็นว่�	 ทวิตเตอร์ช่วยให้ต�ม
อ�รมณ์ของส�ธ�รณชนได้	 และเป็นส่วนหนึ่งในก�รตัดสินใจนำ�เสนอข่�วของพวกเข�	 นอกจ�กนั้น
สือ่สงัคมออนไลน์เช่นทวติเตอร์ยงัเป็นก�รส่ือส�รสองท�ง	ทีท่ำ�ให้นกัข่�วทร�บกระแสตอบรบัจ�กผู้
อ่�นข่�วด้วย	ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีม�กต่อก�รร�ยง�นข่�ว	ส่วนก�รผลิตข่�วเพื่อเผยแพร่ในหล�ยช่องท�ง
นัน้	ส่วนใหญ่เหน็ว่�เป็นแนวโน้มและคว�มจำ�เป็นในก�รปรบัตวัเพือ่คว�มอยูร่อดของสือ่หนงัสอืพมิพ์
ในอน�คต
 5. วฒันธรรมองค์กร	ก�รดำ�เนนิง�นตลอดระยะเวล�	25	ปีของกรงุเทพธรุกจิ	เป็นลกัษณะ
องค์กรเอกชนทีม่ผีูถ้อืหุน้คอยกำ�กบัดแูล	และเน้นก�รแบ่งปันทรพัย�กรก�รผลติระหว่�งหน่วยธรุกจิ
ต่�งๆ	ภ�ยในเครือเนชั่นด้วยกัน	ตลอดจนก�รนำ�เทคโนโลยีก�รสื่อส�รสมัยใหม่ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น	
เพื่อเสริมให้ก�รทำ�ง�นข่�วมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถก้�วเป็นผู้นำ�ในวงก�รข่�ว	 เหล่�นี้ทำ�ให้
วัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพธุรกิจมีลักษณะก�รปรับตัวเพ่ือก�รแข่งขันตลอดเวล�	 ซึ่งก�รหลอม



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556115

รวมในกระบวนก�รส่ือข่�วก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กรุงเทพธุรกิจและเครือเนชั่นเลือกใช้ม�เป็นเวล�
น�น	บุคล�กรในองค์กรจึงมีคว�มคุ้นเคยและส�ม�รถยอมรับคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�กภ�วะ
ก�รหลอมรวมในลักษณะต่�งๆ	ได้
 6. การแข่งขันทางธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจเป็นองค์กรธุรกิจสื่อที่อยู่ภ�ยใต้ก�รแข่งขันท�ง
ธุรกิจค่อนข้�งรุนแรง	 เพร�ะคู่แข่งของกรุงเทพธุรกิจมิได้มีเพียงหนังสือพิมพ์ธุรกิจเท่�นั้น	 ห�กแต่
ยังต้องแข่งขันกับสื่อประเภทอื่น	 ได้แก่	 โทรทัศน์	 เว็บไซต์	 ทั้งในและต่�งประเทศ	 รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ทีส่ร้�งนกัข่�วพลเมอืงให้เกดิขึน้ม�กม�ย	ภ�วะก�รแข่งขนัเช่นนีท้ำ�ให้หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพ
ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมก�รบริโภคข่�วส�รของผู้อ่�นทั้งในปัจจุบันและอน�คต	
ซ่ึงกลยุทธ์ก�รปรับตัวที่กรุงเทพธุรกิจเลือกใช้คือก�รขย�ยช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อให้ครอบคลุมกับ
พฤตกิรรมก�รบรโิภคข่�วส�รของผูค้นในปัจจบุนั	ซึง่นยิมก�รเข้�ถงึแหล่งข้อมลูข่�วส�รผ่�นเว็บไซต์
และบรกิ�รบนโทรศพัท์เคลือ่นที	่รวมทัง้ก�รตดิตัง้จ�นรับสัญญ�ณด�วเทยีม	เพ่ือรับชมโทรทศัน์ช่อง
ต่�งๆ	 นอกจ�กก�รขย�ยช่องท�งก�รให้บริก�รแล้ว	 กรุงเทพธุรกิจยังยึดนโยบ�ยก�รทำ�ง�นแบบ
หลอมรวม	โดยก�รใช้ทรัพย�กรก�รผลิตข่�วร่วมกัน	แม้จะมีก�รแบ่งง�นกันค่อนข้�งชัดเจน	
 7. ลูกค้าหรือผู้บริโภคข่าว	 ผู้อ่�นกรุงเทพธุรกิจมีลักษณะเฉพ�ะกลุ่ม	 ส่วนใหญ่เป็นนัก
ธุรกิจนักลงทุนที่ต้องก�รข่�วส�รประกอบก�รตัดสินใจดำ�เนินธุรกิจ	 ผู้อ่�นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีกำ�ลัง
ซื้อสูงและเข้�ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ก�รเพิ่มช่องท�งก�รให้บริก�รข่�วส�รไปสู่เทคโนโลยีเหล่�นี้
จึงเป็นก�รนำ�เสนอท�งเลือกแก่ผู้บริโภคข่�วโดยตรง	ประกอบกับภ�วะก�รแข่งขันท�งธุรกิจในก�ร
ให้บริก�รข่�วส�รของสำ�นักข่�วต่�งๆ	ทำ�ให้ผู้บริโภคข่�วมีท�งเลือกม�กม�ย	ก�รปรับตัวให้สอดรับ
กับก�รแข่งขันดังกล่�วคือก�รผลิตข่�วให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค	 โดยกรุงเทพธุรกิจใช้
ประโยชน์จ�กส่ือสังคมออนไลน์	 ซึ่งเป็นรูปแบบก�รสื่อส�รแบบสองท�งในกระบวนก�รตรวจสอบ
อ�รมณ์และคว�มต้องก�รของผู้บริโภคข่�ว	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดประเด็นข่�วสำ�หรับเผยแพร่	

ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ 2.0
	 จ�กแนวคิดในก�รจัดประเภทของห้องข่�วทีม่ลีกัษณะก�รหลอมรวมของ	Dietmar	Schan-
tin	 พบว่�	 ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจมีลักษณะใกล้เคียงกับห้องข่�วประเภท	 Newsroom	 2.0	 หรือ	
The	cross	media	newsroom	เนื่องจ�กห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจมีก�รรวบรวมเนื้อห�ข่�วสำ�หรับ
ช่องท�งก�รสื่อส�รหล�ยประเภท	แม้ก�รทำ�ง�นได้แยกกอง	บก.	หนังสือพิมพ์กับสื่อดิจิตอลไว้ค่อน
ข้�งชัดเจน	 แต่ในกระบวนก�รร�ยง�นข่�วของสื่อดิจิตอลก็มีก�รพึ่งพ�เนื้อห�ข่�ว	 แหล่งข่�ว	 และ
นักข่�วของกองบรรณ�ธิก�รข่�วหนังสือพิมพ์	เนื่องจ�กจำ�นวนบุคล�กรของผู้ผลิตเนื้อห�ให้แก่กอง
บรรณ�ธกิ�รดจิติอลค่อนข้�งมน้ีอย	อนัเนือ่งม�จ�กนโยบ�ยในก�รใช้ต้นทนุงบประม�ณก�รผลติให้
น้อยที่สุด	เพร�ะยังเป็นช่องท�งที่ยังไม่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้แก่องค์กรได้ในระยะแรกเริ่มนี้
	 ด้�นก�รจดัว�งพ้ืนทีก่�รทำ�ง�น	ห้องข่�วใหม่ของกรงุเทพธุรกจิ	ซึง่เพิง่ย้�ยเข้�เมือ่วันที	่14	
พฤษภ�คม	2555	มีคว�มใกล้เคียงกับห้องข่�ว	2.0	บ�งประก�ร	กล่�วคือ	โต๊ะทำ�ง�นของบก.บห.
ข่�วหนังสือพิมพ์และบก.บห.ข่�วดิจิตอลตั้งอยู่ติดกัน	อ�จเรียกว่�ในอยู่เขต	“Superdesk”	เพื่อทำ�
หน้�ที่ในก�รดูแลกระบวนก�รทำ�ข่�วทั้งหมดที่เผยแพร่ในทุกสื่อ	แต่โต๊ะข่�วต่�งๆ	นั้น	ตั้งแยกเป็น
ส่วนของกองบรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์และดิจิตอล	 โดยภ�ยในแต่ละกองประกอบด้วยโต๊ะข่�ว	 ซึ่ง
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ตั้งแยกต�มประเภทของข่�วที่รับผิดชอบ	
	 ทัง้นี	้สองกองบรรณ�ธกิ�รทัง้หนงัสอืพมิพ์และดจิติอลยงัคงตัง้อยูภ่�ยในห้องเดยีวกัน	ทำ�ให้
ก�รแลกเปล่ียนและแบ่งปันข่�วส�รข้อมูลต่�งๆ	เกดิขึน้ตลอดเวล�	ขณะทีฝ่่�ยสนบัสนนุก�รผลติ	เช่น	
ฝ่�ยจดัหน้�และกร�ฟฟิกของหนงัสือพิมพ์	ฝ่�ยผลติร�ยก�รข่�ว	ฝ่�ยสือ่ส�รองค์กร	ห้องสตดูโิอผลติ
ร�ยก�รโทรทัศน์	 เป็นต้น	 อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอ�ค�ร	แต่ส�ม�รถเดินทะลุห�กันได้	 ห้องข่�วกรุงเทพ
ธุรกิจจึงเป็นพื้นที่สำ�หรับผลิตเนื้อห�โดยเฉพ�ะ

บทสรุปและข้อคิดเห็น
	 กรงุเทพธรุกจิเป็นองค์กรสือ่ส�รมวลชนประเภทหนงัสือพิมพ์	ดำ�เนนิกิจก�รในฐ�นะหน่วย
ธุรกิจหนึ่งของเครือเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	ที่เป็นเจ้�ของสื่อมวลชนจำ�นวนม�ก	ก�รดำ�เนินง�นของ
กรงุเทพธรุกจิค่อนข้�งมคีว�มเป็นอสิระจ�กเครอืเนชัน่	เนือ่งจ�กบรหิ�รจดัก�รในรปูแบบของบรษิทั
ย่อย	คอื	บริษทั	กรุงเทพธรุกจิ	มเีดยี	จำ�กดั	ทำ�ให้กรงุเทพธุรกิจส�ม�รถต่อยอดกิจก�รภ�ยในสูธุ่รกจิ
อืน่ได้อย่�งสะดวก	รวมทัง้มอีำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รบคุล�กร	และทรพัย�กรก�รผลติอืน่อย่�งเตม็
ที	่ขณะเดยีวกนั	กส็�ม�รถพึง่พ�และแลกเปลีย่นทรัพย�กรต่�งๆ	จ�กหน่วยธุรกิจอ่ืนในเครือเนช่ันได้
ด้วย	เช่น	ก�รใช้ภ�พถ่�ยจ�กศูนย์ช่�งภ�พ	หรือก�รใช้ข่�วภูมิภ�คจ�กศูนย์ข่�วภูมิภ�ค	เป็นต้น	
ลกัษณะก�รดำ�เนนิธรุกจิภ�ยใต้เครือเนชัน่นีจ้งึเป็นข้อได้เปรยีบของกรงุเทพธรุกจิ	และทำ�ให้กรงุเทพ
ธุรกิจส�ม�รถก้�วขึ้นเป็นผู้นำ�ข่�วส�รด้�นธุรกิจ	 เพร�ะส�ม�รถทุ่มเททรัพย�กรทั้งหมดในองค์กร
ให้แก่ก�รผลิตข่�วด้�นธุรกิจ	 ขณะที่ข่�วด้�นอื่นนั้นส�ม�รถใช้ข่�วและภ�พข่�วร่วมกับหน่วยธุรกิจ
อื่น	ในท�งกลับกัน	กรุงเทพธุรกิจก็เป็นแหล่งข้อมูลข่�วส�รด้�นธุรกิจสำ�หรับหน่วยธุรกิจอื่นในเครือ
เนช่ันเช่นกัน	 โดยใช้รูปแบบก�รสื่อส�รและก�รส่งต่อข้อมูลข่�วส�รทั้งระหว่�ง/ภ�ยในหน่วยธุรกิจ
ผ่�นระบบถังข่�ว
	 ก�รเป็นหน่วยธรุกจิภ�ยใต้เครอืเนชัน่	ส่งผลให้ก�รดำ�เนนิง�นของกรงุเทพธรุกจิเป็นไปต�ม
นโยบ�ยของเครือเนชัน่	ซึง่เน้นคว�มเป็นองค์กรข่�วทีพ่ร้อมใช้ทกุช่องท�งก�รสือ่ส�ร	เพือ่ให้ส�ม�รถ
ส่งข่�วถงึกลุ่มเป้�หม�ยได้ครอบคลุมม�กทีสุ่ด	นโยบ�ยดงักล่�วเสมอืนเป็นเขม็ทศินำ�ท�งให้ทกุภ�ค
ส่วนในกรุงเทพธรุกจิปรับตวัให้สอดรับกบันโยบ�ย	โดยก�รพจิ�รณ�บนพืน้ฐ�นทัง้จดุอ่อนและจดุแขง็	
ผลดีและผลเสีย	รวมทั้งสถ�นก�รณ์และคว�มจำ�เป็นในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว	จนนำ�ไปสู่
ก�รดำ�เนนิง�นในรปูแบบเฉพ�ะของกรงุเทพธรุกจิในปัจจบุนั	กล่�วคอื	ก�รแบ่งกองบรรณ�ธกิ�รทีร่บั
ผดิชอบก�รผลติเนือ้ห�เพือ่ป้อนช่องท�งก�รสือ่ส�รเป็น	2	กอง	ได้แก่	กองบรรณ�ธิก�รหนงัสอืพมิพ์	
และกองบรรณ�ธิก�รสื่อดิจิตอล	
	 ก�รแบ่งแยกก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รต�มประเภทของส่ือออกจ�กกนัอย่�งชัดเจน
เช่นนี้	ทำ�ให้กรุงเทพธุรกิจยังไม่มีลักษณะเป็นห้องข่�วแบบ	Newsroom	2.0	อย่�งเต็มรูปแบบ	ห�ก
แต่ในท�งปฏิบัติ	 กองบรรณ�ธิก�รทั้งสองมีก�รทำ�ง�นร่วมกันและก�รแบ่งปันทรัพย�กรระหว่�ง
กันตลอดเวล�	 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพร�ะแหล่งร�ยได้หลักของกรุงเทพธุรกิจในปัจจุบัน	 ยังคงม�จ�ก
ค่�โฆษณ�ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ซึ่งยังเป็นแหล่งร�ยได้อันดับต้นของเครือเนชั่นด้วย	ขณะ
เดยีวกนั	กรุงเทพธรุกจิกเ็หน็ถงึคว�มจำ�เป็นในก�รขย�ยช่องท�งก�รสือ่ส�รเพือ่ให้ครอบคลมุกลุม่ผู้
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บรโิภคข่�วทีม่พีฤตกิรรมเปล่ียนไป	เนือ่งจ�กมช่ีองท�งในก�รเข้�ถงึข่�วส�รจ�กเทคโนโลยกี�รสือ่ส�ร
สมัยใหม่ม�กขึ้น	
	 ด้วยวัฒนธรรมก�รสื่อข่�วแบบนักหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติกันม�อย่�งย�วน�น	ทำ�ให้นักข่�ว
และบรรณ�ธิก�รข่�วจำ�นวนม�กไม่ถนัดและคุ้นเคยต่อก�รสื่อข่�วในรูปแบบอื่น	 โดยเฉพ�ะก�ร
สื่อข่�วโทรทัศน์และก�รสื่อข่�วบนเว็บไซต์	 เมื่อผนวกกับเหตุผลในก�รคงสถ�นะของหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจให้เป็นผู้นำ�ด้�นข่�วธุรกิจและเป็นแหล่งร�ยได้หลักขององค์กรต่อไป	 ทำ�ให้มีก�รจัด
ตั้งกองบรรณ�ธิก�รดิจิตอลขึ้นม�เพื่อรับผิดชอบก�รผลิตข่�วเพื่อเผยแพร่บนสื่อดิจิตอล	 รวมทั้งสื่อ
โทรทัศน์โดยเฉพ�ะ	 โดยก�รนำ�บุคล�กรจ�กหนังสือพิมพ์ที่มีคว�มถนัดและส�ม�รถปรับตัวกับส่ือ
ดิจิตอลได้ม�เป็นผู้ดูแลเนื้อห�ในกองบรรณ�ธิก�รดิจิตอล	 ขณะที่กองบรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์ที่
เหลือก็คอยเป็นแรงสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของกองบรรณ�ธิก�รดิจิตอล	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รแบ่ง
ปันประเดน็ข่�วและแหล่งข่�ว	รวมทัง้ก�รแบ่งปันเนือ้ห�ข่�ว	ซึง่เป็นไปภ�ยใต้แนวคดิทีว่่�สือ่ดจิติอล
เป็นช่องท�งก�รส่งเสริมก�รข�ยแก่หนงัสอืพมิพ์	และก�รใช้นกัข่�วร่วมกันเป็นบ�งคนและบ�งกรณี
	 แม้เครือเนชั่นได้มีก�รส่งเสริมให้บุคล�กรของกรุงเทพธุรกิจปรับเปลี่ยนตัวเอง	เพื่อรองรับ
ก�รเกดิส่ือใหม่ม�กม�ย	ทัง้ก�รสร้�งแรงจงูใจของผูบ้รหิ�ร	ก�รกำ�หนดเป็นเกณฑ์ก�รประเมนิผลก�ร
ปฏบัตังิ�น	ก�รอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รซือ้สม�ร์ทโฟน	ก�รจดัอบรมพฒัน�ศกัยภ�พด้�นก�รสือ่ข่�ว
โทรทัศน์	แต่วิธีก�รเหล่�นี้ก็ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จเพียงในระดับหนึ่ง	โดยทำ�ให้บุคล�กร	ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนกัข่�วรุน่ใหม่หรือมคีว�มชืน่ชอบด้�นเทคโนโลยอียูแ่ล้ว	ยนิดปีฏบิตัติ�ม	เช่น	ก�รส่งข่�วใน
ทวติเตอร์และก�รตรวจสอบประเดน็จ�กส่ือสังคมออนไลน์	ส่วนก�รร�ยง�นข่�วให้แก่ทกุส่ือในเครือ
นั้น	เป็นเรื่องของคว�มสมัครใจของนักข่�วแต่ละคน	เนื่องจ�กเป็นสิ่งที่ต้องอ�ศัยทักษะและเวล�ใน
ก�รปรับตัวค่อนข้�งม�ก
	 ภ�พดังกล่�วสะท้อนว่�	 ก�รหลอมรวมภ�ยในกรุงเทพธุรกิจมีคว�มชัดเจนด้�นนโยบ�ย	
แต่ในด้�นปฏิบัติยังคงไม่ชัดเจนม�กนัก	เนื่องจ�กอยู่ระหว่�งก�รปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ภ�ยในองค์กร	
ได้แก่	 ก�รขย�ยช่องท�งก�รสื่อส�รไปสู่สื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์	 ภ�ยใต้แนวคิดในก�รใช้
ทรัพย�กรร่วมกันระหว่�งสื่อเก่�กับสื่อใหม่ให้ได้ม�กที่สุด	 เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในสื่อ
ใหม่	 ซึ่งยังไม่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้มห�ศ�ลได้ในปัจจุบัน	 และสร้�งหลักประกันในอน�คตว่�	 แม้ผู้
อ่�นหนังสือพิมพ์จะหันไปบริโภคข่�วจ�กสื่อประเภทอื่น	แต่กรุงเทพธุรกิจก็ยังคงเป็นผู้นำ�ในก�รให้
บริก�รข่�วส�รด้�นธุรกิจอยู่

อภิปรายผลการศึกษา
	 ผลก�รศึกษ�เร่ือง	 ก�รเปล่ียนผ่�นสู่ภ�วะหลอมรวมท�งว�รส�รศ�สตร์ของหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจตอกยำ้�ถึงปร�กฏก�รณ์ก�รหลอมรวมของสื่อ	 ซึ่งกำ�ลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้	 โดย
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง	Media	 Convergence	 ของ	 Sepideh	 Chakaveh	 และ	Manfred	
Bogen	เนื่องจ�กห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจ	ซึ่งเดิมเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เพียงประเภทเดียว	ได้ขย�ยช่อง
ท�งก�รสื่อข่�วสู่สื่อแขนงอื่นอย่�งครอบคลุม	ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิตอลทุกประเภท	อันเป็นผล
สืบเนื่องจ�กก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีดิจิตอล	 ซึ่งช่วยทำ�ให้กระบวนก�รผลิต	 และก�รส่ือข่�วบน
ช่องท�งใหม่สะดวกและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคข่�วม�กขึ้น	
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	 ก�รขย�ยตัวของช่องท�งก�รสื่อข่�วในห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจได้สะท้อนถึงภ�วะก�รก่อ
ตัวของก�รสื่อข่�วในรูปแบบใหม่	ซึ่งมีลักษณะของก�รหลอมรวมในหล�กหล�ยมิติ	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	
ทั้งในมิติห้องทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รข่�ว	(Newsroom	Convergence)	กระบวนก�รรวบรวม
ข่�ว	(Newsgathering	Convergence)	และก�รหลอมรวมเนื้อห�ข่�ว	(Content	Convergence)	
ซึ่งเป็นไปต�มแนวคิดด้�นก�รหลอมรวมง�นข่�วที่	Tim	Harrower	เสนอไว้
	 ในมิติด้�นห้องทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�รข่�ว	 ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจมีลักษณะก�ร
ทำ�ง�นสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Dietmar	 Schantin	 โดยมีรูปแบบใกล้เคียงกับห้องข่�วประเภท	
Newsroom	2.0	(The	cross	media	newsroom)	แม้จะมีก�รแยกส่วนก�รทำ�ง�นค่อนข้�งชัดเจน
ระหว่�งกองบรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์กับกองบรรณ�ธิก�รสื่อดิจิตอล	แต่ก�รตั้งโต๊ะข่�วของทั้งสอง
สื่อไว้ในบริเวณเดียวกัน	ทำ�ให้เกิดก�รหลอมรวมของเนื้อห�และทรัพย�กรก�รผลิตขึ้น
	 มิติด้�นกระบวนก�รรวบรวมข่�วของห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจ	 มีคว�มสอดคล้องกับก�รจัด
ว�งตำ�แหน่งของห้องข่�วที่มีก�รหลอมรวมทรัพย�กรในระดับหนึ่ง	 ประกอบกับนโยบ�ยก�รหลอม
รวมของเครือเนชั่น	 ทำ�ให้ก�รรวบรวมข่�วของห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจมีลักษณะก�รหลอมรวมข่�ว
จ�กทั้งภ�ยในและภ�ยนอกห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจ	 โดยมีระบบถังข่�วทำ�หน้�ที่รวบรวมข่�วจ�กทุก
แหล่งในเครือเนชั่นไว้	เพื่อให้ห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจดึงไปใช้	ขณะเดียวกัน	ก็ส�ม�รถนำ�ข่�วม�แบ่ง
ปันให้ห้องข่�วอื่นในเครือเนชั่นใช้ด้วย	กระบวนก�รรวบรวมข่�วของห้องข่�วกรุงเทพธุรกิจจึงอยู่ใน
ระดับสูง	
	 ผลจ�กก�รศึกษ�ยังแสดงให้เห็นว่�	 ช่องท�งก�รสื่อข่�วกำ�ลังแปรผกผันกับปริม�ณ
ทรัพย�กรก�รสื่อข่�ว	 โดยในขณะที่ช่องท�งก�รสื่อข่�วกำ�ลังขย�ยตัวครอบคลุมทุกช่องท�งก�ร
สื่อส�ร	แต่ปริม�ณทรัพย�กรที่ใช้ในก�รสื่อข่�ว	ทั้งบุคล�กรข่�ว	อุปกรณ์และเครื่องมือ	เงินทุน	และ
แหล่งข่�ว	กลับกำ�ลังลดปริม�ณลง	ในมิติก�รบริห�รองค์กรธุรกิจถือว่�เป็นทิศท�งก�รดำ�เนินง�นที่
ถูกต้อง	เพร�ะได้จำ�นวนง�นม�กขึ้น	ภ�ยใต้ต้นทุนก�รผลิตที่ลดลง	แต่มิติด้�นคว�มหล�กหล�ยของ
เนือ้ห�ข่�ว	ภ�วะก�รหลอมรวมทีเ่กดิขึน้ภ�ยในห้องข่�วกรงุเทพธุรกิจ	แสดงให้เหน็ว่�เนือ้ห�ข่�วไม่
ได้มคีว�มหล�กหล�ยเพิม่ขึน้	เพยีงแต่มช่ีองท�งและรปูแบบก�รสือ่ส�รไปถงึผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้เท่�นัน้	
เนื่องจ�กจำ�นวนบุคล�กรข่�วไม่ได้เพิ่มขึ้น	ยิ่งกว่�นั้น	แนวโน้มก�รลดจำ�นวนบุคล�กรยังอ�จทำ�ให้
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เหรยีญอกีด้านหน่ึงของ Convergence Media: ภาพสะท้อนจากงานวจิยั**

เกริ่นนำา

	 ง�นเขยีนชิน้นีผู้เ้ขยีนมคีว�มตัง้ใจและพย�ย�มทีจ่ะนำ�เสนอ	convergence	media	ในมมุ
มองทีไ่ม่เป็นก�รชืน่ชมในข้อดขีองสือ่ชนิดนีม้�กจนเกินไปนกั	เนือ่งจ�กมกี�รพูดถงึประโยชน์ของส่ือ
เหล่�นี้กันม�กแล้ว	นับตั้งแต่มีโครงก�รแจกแท็บเล็ตของรัฐบ�ล	ซึ่งดูเหมือนเทคโนโลยีสื่อส�รชนิด
นี้จะมีคุณูปก�รต่อชีวิตของเร�อยู่ไม่น้อย	ไล่เรียงม�ตั้งแต่ไม่ต้องไปพบแพทย์เพร�ะเร�มี	e-doctor	
เร�ส�ม�รถทำ�น�ผ่�นอินเทอร์เน็ตได้	 หรือแม้กระทั่งก�รจีบส�วเทคโนโลยีก็ส�ม�รถช่วยเร�ได้เช่น
เดียวกัน	
	 อย่�งไรก็ดีของทุกอย่�งมักมีสองด้�นเสมอ	(หรืออ�จจะม�กกว่�นั้น)	แม้ว่�ข้อดีของ	con-
vergence	media	 จะมีม�กแค่ไหนก็ต�มห�กเร�ใช้เทคโนโลยีไม่ดี	 เทคโนโลยีเหล่�นั้นก็จะกล�ย
เป็นด�บพุ่งเข้�ใส่ตัวเร�แทน	 ส่ิงหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่�สังคมไทยยังไม่ค่อยตระหนักถึง	 (aware)	 คือ	
เทคโนโลยสีือ่ส�รทีก้่�วหน้�เหล่�นีม้คีว�มจำ�เป็นต่อชวีติของเร�ม�กเพยีงไร	เร�ใช้ประโยชน์อะไรจ�ก
มันบ้�ง	โดยเฉพ�ะปัญห�ด้�นคว�มไม่ทัว่ถงึเท่�เทยีมของเทคโนโลย	ีทีถ่งึแม้เทคโนโลยกี�รสือ่ส�รใน
ปัจจบุนัจะเปิดโอก�สให้คนทกุกลุ่มส�ม�รถใช้เทคโนโลยไีด้	ไม่ผกูข�ดทีค่นกลุม่หนึง่กลุม่ใด	แต่เร�ก็
มักจะพบว่�เทคโนโลยียัง	“กระจุก”	ม�กกว่�	“กระจ�ย”	ไปอย่�งทั่วถึง	อีกทั้งปัญห�ด้�นจริยธรรม
ก�รใช้เทคโนโลยีสื่อส�รเพื่อห�ข้อมูลและนำ�ข้อมูลม�ใช้ยังเป็นปัญห�สำ�คัญดังจะได้กล่�วถึงต่อไป	
	 ทัง้นีผู้เ้ขยีนได้นำ�ง�นวจิยัเป็นหลกัฐ�นเชงิประจกัษ์ม�ช่วยในก�รอธบิ�ยว่�	convergence	
media	มีอีกด้�นที่ไม่ควรมองข้�มอย่�งไรบ้�ง	 แต่เนื่องจ�กเรื่องดังกล่�วยังเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคม
ไทย	 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงมีจำ�นวนจำ�กัด	 ดังนั้นผู้เขียนจึงจะใช้ง�นวิจัยที่มีคว�มเกี่ยวข้อง
กับก�รใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ	 อันเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของก�รหลอมรวมสื่อม�ใช้
ในง�นเขียนชิ้นนี้ด้วย	 อนึ่งก�รที่ผู้เขียนเลือกง�นวิจัยของไทยเป็นหลักนั้น	 เพ่ือช้ีให้เห็นภ�พคว�ม
เป็นจริงบ�งส่วนที่สะท้อนจ�กง�นวิจัยของสังคมไทยกับก�รพัฒน�เทคโนโลยีสื่อส�รและวิธีก�รใช้
แบบไทยๆ	ว่�เป็นอย่�งไร	อันจะนำ�ไปสู่ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งถูกต้องและคุ้มค่�ม�กที่สุด	

Convergence Media: ผลกระทบเชิงลบจากงานวิจัย

	 ภ�พที่เร�เห็นจนชินต�เมื่อใช้บริก�รระบบขนส่งในเมืองกรุงคือ	 ผู้โดยส�รต่�งคนต่�งก้ม
หน้�จดจ่ออยู่กับอุปกรณ์สื่อส�รในมือ	 สะท้อนให้เห็นว่�ปัจจุบันสังคมไทย	 (โดยเฉพ�ะสังคมเมือง)	
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ได้ก้�วเข้�สู่สังคมส�รสนเทศ	 (Information	 Society)	 อย่�งเต็มตัว	 ข้อมูลข่�วส�รทั้งหล�ยถูกส่ง
ผ่�นอปุกรณ์ส่ือส�รทีไ่ด้รับก�รพัฒน�ให้มคีว�มทนัสมยั	ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รและก�รใช้ชวิีต
ของคนเร�ม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะสื่อใหม่	(new	media)	ที่เข้�ม�มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วันของผู้คนใน
หล�ยๆ	ด้�น	จนอ�จกล่�วได้ว่�เร�ใช้ชวีติอยูก่บัเทคโนโลยสีือ่ส�รตัง้แต่ตืน่จนกระทัง่หลบั	ยกตวัอย่�ง
เช่น	ก�รอ่�นข่�วออนไลน์จ�ก	i-Pad	เชค็สภ�พจร�จรจ�กTwitter	ของ	จส.100	ตรวจสอบสภ�พดนิ
ฟ้�อ�ก�ศผ่�นแอพพลิเคชั่น	Weather	Bug	ใน	i-Phone	สั่งอ�ห�รออนไลน์	เช็คคว�มเคลื่อนไหว
ของเพื่อนๆ	และติดต�มข้อมูลข่�วส�รใน	Facebook	หรือ	Twitter	ผ่�นอุปกรณ์สื่อส�รต่�งๆ	
	 ก�รที่ชีวิตของเร�ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีสื่อส�รแทบจะตลอดเวล�นั้น	 ส่วนหนึ่งอ�จเป็น
เพร�ะก�รส่ือส�รในยุคดิจิตอล	 (digital)	 เทคโนโลยีได้รับก�รพัฒน�ให้มีขน�ดเล็กลง	นำ้�หนักเบ�	
ส�ม�รถพกพ�ติดตัวไปที่ไหนก็ได้	 แบตเตอรี่ใช้ง�นได้ย�วน�นขึ้น	 อุปกรณ์มีขน�ดบันทึกคว�ม
จำ�	 (memory)	 สูงขึ้น	ที่สำ�คัญคือส�ม�รถใช้กับโครงข่�ยไร้ส�ยที่มีคว�มเร็วสูง	 และใช้ง�นกับฐ�น
อินเทอร์เน็ตได้ง่�ยขึ้น	เช่น	laptop,	notebook,	net	book,	pocket	PC,	PDA	(personal	digital	
assistants)	(ป�ริช�ต	ส�ยธนู,	2553:	8-9)	ซึ่ง	ณรงค์ศักดิ์	ศรีท�นันท์	(2554)	เห็นว่�ในเมื่อสื่อใหม่
เป็นทั้งสังคมเทคโนโลยี	 เป็นสื่อบนพื้นที่ส�ธ�รณะและ/	หรือบ�งส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว	 เทคโนโลยี
ท่ีกำ�ลังผสมผส�นกันอย่�งรวดเร็วก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รใช้สื่อของคนในสังคม	 เช่น	
ก�รฟังเพลงทีจ่�กเดมิใช้แผ่นซดีกีเ็ปลีย่นม�อยูใ่นรปูแบบของไฟล์เสยีงทีส่�ม�รถเปิดฟังผ่�นโทรศพัท์ 
มือถือ	 หรือแม้แต่นวนิย�ย	 ข่�ว	 ที่แต่เดิมมีลักษณะเป็นเล่มหรือฉบับก็ถูกจับให้ม�อยู่ในรูปแบบ	 
e-book,	e-magazine	หนังสือพิมพ์ออนไลน์	SMS	ข่�วสั้น	เป็นต้น
	 ณรงค์ศักดิ์	 ศรีท�นันท์	 (เพิ่งอ้�ง)	 กล่�วว่�	 ก�รหลอมรวมกันท�งเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นใน
ท�งปฏบิตั	ิองค์กรทีม่รีะบบเครือข่�ยทีม่ศีกัยภ�พสงูได้นำ�ระบบเครอืข่�ยต่�งๆ	รวมเข้�กับโทรศพัท์	
ระบบเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์	 และก�รถ่�ยทอดภ�พท�งวิดีโอ	 ซึ่งจ�ก
ปร�กฏก�รณ์ท�งสังคมดังกล่�วสะท้อนให้เห็นถึงก�รเปลี่ยนแปลงของสื่อที่อยู่ในลักษณะ	 “ก�ร
หลอมรวมสื่อ”	(media	convergence)	ซึ่งหม�ยถึง	ก�รผส�นกลมกลืนหรือก�รหลอมรวมเนื้อห�
ของสื่อหล�ยๆ	แพลตฟอร์ม	(platform)	ทั้งวิทยุ	โทรทัศน์	ภ�พยนตร์	โทรศัพท์	และคอมพิวเตอร์	
และหม�ยรวมถึงพฤติกรรมก�รใช้ของผู้บริโภคสื่อด้วย	(Straubhaar	and	LaRose,	2000;	Jenkin,	
2006	อ้�งใน	ณรงค์ศักดิ์	ศรีท�นันท์,	เรื่องเดียวกัน)
	 Smith	and	Meyer	(2005,	อ้�งใน	ป�ริช�ต	ส�ยธนู,	อ้�งแล้ว)	กล่�วว่�	ก�รหลอมรวม
สื่อถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจ�กมุมมองทั้งด้�นวิศวกรรม	ก�รเงินก�รลงทุน	ก�รตล�ด	ผู้ดำ�เนิน
ธุรกิจและคว�มต้องก�รของลูกค้�	 หรืออ�จกล่�วได้ว่�แนวคิดก�รหลอมรวมโครงข่�ย	 (conver-
gence	 network)	 เกิดขึ้นจ�กคว�มต้องก�รใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�รแบบเคลื่อนที่ของลูกค้�	 ส่วน
ด้�นวิศวกรรมโครงข่�ยมุ่งพัฒน�ฐ�นง�น	 (platform)	 ให้มีร�ค�ถูกลง	 และส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�
บริก�รใหม่ๆ	ได้ม�กขึ้น	เมื่อทุกฝ่�ยได้รับแรงกดดันจ�กคว�มต้องก�รของลูกค้�ทั้งในก�รใช้ง�นเชิง
ธุรกิจและส่วนบุคคล	ท�งออกที่ดีที่สุดจึงเป็นก�รทำ�ให้โครงข่�ยหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
	 ในง�นวิจัยของ	 ป�ริช�ต	 ส�ยธนู	 ได้กล่�วถึงทัศนะของผู้ให้บริก�รธุรกิจสื่อส�รคมน�คม
ว่�	ผู้ให้บริก�รธุรกิจดังกล่�วมีคว�มเชื่อว่�	ก�รหลอมรวมสื่อมีประโยชน์อย่�งสำ�คัญในอันที่จะช่วย
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ให้ก�รใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีคว�มสะดวกสบ�ย	และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ม�กยิ่ง
ขึ้น	ดังนี้
	 1.	 เนือ้ห�	(content)	มมี�กม�ยหล�กหล�ยรปูแบบให้เลอืกใช้ต�มแต่ทีบ่คุคลต้องก�ร	เช่น	

ซีรีส์เก�หลีหรือซีรีส์อเมริกันที่มีให้ด�วน์โหลดม�ดูได้อย่�งต่อเนื่อง	หรือก�รวิเคร�ะห์
ร�ค�หุ้นหรือร�ค�ทองคำ�ก็ส�ม�รถสืบค้นได้จ�กอินเทอร์เน็ต

	 2.	 ผู้สื่อส�ร	(communicator)	ที่มีวิธีก�รสื่อส�รที่แตกต่�งกันต�มแต่คว�มต้องก�รของ
ตนเอง	 เช่น	 ก�รฟังร�ยก�รวิทยุออนไลน์ที่ส�ม�รถใช้หูฟังจ�กคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่
ต้องปิดวิทยุ	เป็นต้น

	 3.	 กลุ่มสังคม	(community)	มกี�รรวมกลุม่ของผูท้ีม่คีว�มสนใจร่วมกนั	เช่น	กลุม่รณรงค์
ก�รใช้จกัรย�นทีก่ระจ�ยข่�วส�รก�รขีจ่กัรย�นผ่�นเครอืข่�ยสงัคม	(social	network)	
หรือก�รรวมตัวของแฟนคลับด�ร�นักร้องในคอนเสิร์ตต่�งๆ	เป็นต้น

	 4.	 ก�รซื้อข�ย	(commercial)	ที่มีคว�มสะดวกสบ�ยม�กขึ้นโดยผู้ซื้อไม่ต้องเดินท�งไกล	
เช่น	ร้�นค้�ออนไลน์ที่ผู้ซื้อส�ม�รถสั่งสินค้�ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต	 โอนเงินผ่�นบริก�ร	
e-banking	เป็นต้น

Convergence Media กับการเข้าถึง (media accessibility)
	 จ�กคว�มเชื่อของผู้ให้บริก�รธุรกิจสื่อส�รคมน�คมนั้น	ผู้เขียนคิดว่�คว�มเชื่อนั้นน่�จะอยู่
บนพื้นฐ�นที่ผู้ให้บริก�รธุรกิจสื่อส�รคมน�คม	(คิดเอ�เอง)	ว่�	คนในสังคมไทยมีคว�มต้องก�รที่จะ
เข้�ถงึซึง่ข้อมลูข่�วส�รทีม่มี�กม�ยไม่ด้�นใดกด้็�นหนึง่	และคนในสงัคมส�ม�รถทีจ่ะเข้�ถงึเครอืข่�ย
ก�รสือ่ส�รคว�มเร็วสงู	(อนัเป็นช่องท�งทีท่ำ�ให้เร�ส�ม�รถเชือ่มโยงเนือ้ห�ทีห่ล�กหล�ยจ�กสือ่ชนดิ
ต่�งๆ)	ได้อย่�งทัว่ถงึ	ซึง่ในคว�มเป็นจรงิแล้วเครอืข่�ยก�รสือ่ส�รดงักล่�วยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑล	และพื้นที่ในตัวจังหวัดเท่�นั้น	 (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ปี	พ.ศ.2554,	
อ้�งใน	นคิม	ชยัขนุพล,	2555:	308)	นัน่หม�ยคว�มว่�ยงัมคีนจำ�นวนม�กในหล�ยพืน้ทีท่ีย่งัเข้�ไม่ถงึ
เทคโนโลยสีือ่ส�ร	ซึง่มสี�เหตดุ้วยกนัหล�ยประก�ร	เช่น	โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นระบบไฟฟ้�	โทรศพัท์	
หรอืแม้แต่ก�รให้บริก�รอนิเทอร์เนต็ทีมั่กจะกระจกุตวัในเขตตวัเมอืง	หรอืพืน้ทีท่ีผู่ใ้ห้บรกิ�รส�ม�รถ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สูง	ปัจจัยด้�นฐ�นะท�งเศรษฐกิจ	ปัจจัยด้�นก�รศึกษ�	ฯลฯ	
	 จ�กนโยบ�ยก�รแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 1	 หรือโครงก�ร	 One	
Tablet	 PC	 Per	 Child	 ของรัฐบ�ลที่มีหลักก�รแจกในเบื้องต้น	 คือแบ่งสถ�นศึกษ�ออกเป็น	 3	
กลุ่ม	คือ	กลุ่มพื้นที่สีเขียว	หม�ยถึงพื้นที่ที่มีคว�มพร้อมสูงทุกด้�น	เช่น	มีห้องเรียน	มีไฟฟ้�	มีระบบ
อนิเทอร์เนต็ทีใ่ช้ง�นอยูเ่ป็นประจำ�	ซึง่โรงเรยีนในพืน้ทีน่ีจ้ะได้รบัแทบ็เลต็ในลอตแรกก่อน	กลุม่พืน้ที่
สีเหลือง	มีไฟฟ้�	มีห้องเรียน	มีสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต	แต่ไม่แรงม�ก	หรือยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต	
จะต้องทำ�ก�รเพิ่มสัญญ�ณให้ก่อน	และกลุ่มพื้นที่สีแดง	คือ	อยู่ในพื้นที่ห่�งไกล	ไม่มีไฟฟ้�ใช้	และ
ไม่มีสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต	โดยกลุ่มนี้มีอยู่ประม�ณ	200	โรง	ซึ่งจะต้องจัดก�รเตรียมคว�มพร้อมให้
ต่อไป	กลุม่พืน้ทีส่แีดงนีแ้สดงให้เหน็ถงึคว�มเหล่ือมลำ�้ท�งเทคโนโลยใีนพ้ืนทีห่่�งไกลทีย่งัคงมอียู	่ทัง้
หล�ยเหล่�นีเ้ป็นส�เหตใุห้ประช�ชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่นบทข�ดโอก�สในก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศใน
ก�รเข้�ถึงข้อมูลคว�มรู้ได้ทัดเทียมกับคนในเมือง	
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	 อีกปัจจัยหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเข้�ถึง	 (accessibility)	 ก�รใช้เทคโนโลยีดังกล่�วคือ	
คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีสื่อส�ร	ซึ่ง	นิคม	ชัยขุนพล	(เรื่องเดียวกัน:	304)	สรุปว่�	ผู้ใช้สื่อ
ต้องมีทักษะในก�รอ่�นระดับหนึ่ง	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึงวิธีก�รใช้สื่อ	ถึงแม้ว่�สื่อ
ใหม่จะมีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย	(สื่อที่มีทั้งข้อคว�ม	ภ�พ	เสียง	และแอนิเมชั่น)	ที่ใช้ทักษะก�รอ่�น
ออกเขยีนได้น้อยกว่�หนงัสอืหรอืนติยส�ร	แต่โดยหลกัแล้วผูใ้ช้ยงัจำ�เป็นต้องใช้ทกัษะก�รอ่�นเป็นพืน้
ฐ�น	ขณะที่ง�นวิจัยของ	ดวงกมล	ช�ติประเสริฐ	และคณะ	(2552)	ที่ทำ�ก�รศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์
และผลกระทบของอนิเทอร์เนต็ในบริบทของก�รศกึษ�ในระดบัอดุมศกึษ�	ผลก�รวจิยัในด้�นปัญห�
และอปุสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัก�รใช้อนิเทอร์เนต็ให้บรรลวัุตถปุระสงค์ท�งก�รศกึษ�พบว่�	ก�รมคีว�มรู้
ภ�ษ�องักฤษเป็นส�เหตหุนึง่ทีท่ำ�ให้ก�รใช้อนิเทอร์เนต็ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท�งก�รศกึษ�	เนือ่งจ�ก
ข้อมูลส่วนใหญ่ในเวบ็ไซต์ต่�งๆ	เป็นภ�ษ�องักฤษ	ซึง่กลุม่ตวัอย่�งมข้ีอจำ�กดัในด้�นก�รแปลภ�ษ�จงึ
ไม่ค่อยเข้�ใจข้อมูลนัก	ส่วนข้อมูลที่เป็นภ�ษ�ไทยมักไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วน	ดังนั้นก�รเข้�ถึงซึ่ง
ข้อมูลท�งก�รศึกษ�จำ�เป็นต้องมีทักษะภ�ษ�อังกฤษเพิ่มขึ้นอีกภ�ษ�หนึ่งด้วย

Convergence Media กับจริยธรรมการใช้
	 แม้ว่�ก�รใช้	 convergence	media	 จะมีพ้ืนฐ�นจ�กก�รใช้คอมพิวเตอร์ผ่�นเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ต	 แต่ด้วยก�รพัฒน�เทคโนโลยีสื่อส�ร	 เช่น	 โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือได้รับ
ก�รพัฒน�ให้เชื่อมต่อกับเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตได้	 ทำ�ให้เร�ไม่จำ�เป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อม
ต่อกับเครือข่�ยเสมอไป	จ�กง�นวิจัยของ	ดวงกมล	ช�ติประเสริฐ	 และศศิธร	 ยุวโกศล	 (2555)	ที่
ศึกษ�ถึงพฤติกรรมก�รใช้และก�รใช้ประโยชน์เครือข่�ยสังคมยอดฮิตอย่�ง	Facebook	พบว่�	ผู้ใช้
ครึง่หนึง่ใช้โทรศพัท์มอืถอืแบบสม�ร์ทโฟน	(smart	phone)	หรอืโทรศพัท์มอืถอืทีม่คีณุสมบตัทิำ�ง�น
ได้ใกล้เคียงคอมพิวเตอร์	 เป็นช่องท�งในก�รใช้เครือข่�ยสังคมเป็นอันดับสองรองจ�กคอมพิวเตอร์
ชนิดต่�งๆ	และผู้ใช้กว่�ร้อยละ	30	 เข้�	 Facebook	ผ่�นโทรศัพท์มือถือแบบธรรมด�	ซึ่งดวงกมล	
อธบิ�ยว่�เพร�ะเทคโนโลยกี�รสือ่ส�รเหล่�นีเ้ป็นเทคโนโลยทีีผู่ใ้ช้ส�ม�รถพกพ�ตดิตวัไปไหนม�ไหน
ได้สะดวก	ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�	Facebook	ได้ทุกเวล�และทุกสถ�นที่	อีกทั้งยังใช้ฆ่�เวล�เมื่อคอยทำ�
กิจกรรมอื่นๆ	ได้อีกด้วย	
	 จ�กก�รสำ�รวจของกรุงเทพธุรกิจโพล	พบว่�จำ�นวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	100	คนในไทย	มี
ผู้ใช้โทรศัพท์ประเภท	 สม�ร์ทโฟน	 จำ�นวน	 18	 คน	 เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้ใช้สม�ร์ทโฟนทั่วโลกที่มี
สดัส่วนอยูร่�ว	30%	อ�จเป็นตวัเลขทีย่งัห่�งไกล	แต่เมือ่เทยีบกบัอัตร�ก�รเตบิโตของผูใ้ช้ทีม่�กกว่�
คำ�ว่�	“ก้�วกระโดด”	อน�คตของธรุกจิทีผู่กตดิกับกระแสของสม�ร์ทโฟนจงึดคูกึคกัม�กเป็นพเิศษ	ผล
สำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้มือถือ	48,000	คนจ�ก	58	ประเทศรวมไทยโดย	“ทีเอ็นเอส”	บริษัทที่ปรึกษ�
ด้�นก�รตล�ดในเครอืกนัต�ร์	หนึง่ในเครอืข่�ยด้�นข้อมลูเชงิลกึและคำ�ปรกึษ�ท�งก�รตล�ดแถวหน้�
ของโลกยังพบสถิติที่น่�สนใจว่�	ผู้ใช้มือถือทั้งแบบ	prepaid	(เติมเงิน)	และ	postpaid	(ร�ยเดือน)	
ต่�งกน็ยิมใช้ก�รรับส่งข้อมลูผ่�นมอืถอื	โดย	61%	ของผูถ้กูสำ�รวจยนิดทีีจ่ะจ่�ยค่�ใช้บรกิ�รดงักล่�ว	
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	3	พ.ค.	2555)	
	 แต่ไม่ว่�เร�จะเข้�ถึงข้อมูลต่�งๆ	 ด้วยแพลตฟอร์มไหนก็ต�ม	 สิ่งที่ควรต้องคำ�นึงถึงคือผู้
ใช้จัดก�รกับข้อมูล	 (data)	 (โดยเฉพ�ะข้อมูลที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�)	 ส�ม�รถทำ�ข้อมูลให้กล�ยเป็น
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ส�รสนเทศ	(information)	และนำ�ไปสู่คว�มรู้	(knowledge)	ได้อย่�งไร	จ�กผลก�รวิจัยของ	ดวง
กมล	ช�ติประเสริฐ	(2552)	ชี้ให้เห็นว่�	ก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อก�รศึกษ�ของนักศึกษ�กลุ่มตัวอย่�ง
ในทัศนะของครูผู้สอนนั้น	 นำ�ข้อมูลม�ใช้โดยไม่ได้ทำ�ให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดคว�มรู้อย่�ง
แท้จริง	 กลุ่มตัวอย่�งที่เป็นอ�จ�รย์มองว่�ก�รใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษ�ในปัจจุบันมักจะเป็นไป
อย่�งผิวเผิน	ไม่มีคว�มลึกซึ้ง	เป็นก�รได้ข้อมูลม�โดยง่�ยแต่ไม่ได้เรียนรู้อย่�งจริงจังทำ�ให้ขี้เกียจ	ไม่
ค่อยสนใจเวล�ที่อ�จ�รย์สอน	ไม่ยอมอ่�นหนังสือ	ทำ�ให้คิดอะไรช้�ลง	และมีก�รนำ�ข้อมูลม�ใช้โดย
ไม่มีก�รอ่�นหรือวิเคร�ะห์
	 ปัญห�ทีค่นในวชิ�ชพีด้�นก�รศกึษ�มกัจะพบกค็อืจรรย�บรรณในก�รเขยีนง�น	ซึง่คนเป็น
ครูจะเข้�ใจปัญห�นี้เป็นอย่�งดี	กล่�วคือ	นักเรียนนักศึกษ�มักจะมีวัฒนธรรม	copy-paste	หรือคัด
ลอกข้อคว�มจ�กอินเทอร์เน็ตไปส่งครู	 โดยมีทั้งก�รนำ�ข้อคว�มไปใช้โดยไม่ผ่�นก�รวิเคร�ะห์หรือ
ดัดแปลง	คือ	ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่�งไรก็นำ�ไปใช้อย่�งนั้น	และนำ�ข้อมูลม�	“ตัดเย็บ”	หรือ	
“จับแพะชนแกะ”	 เป็นชิ้นง�นโดยไม่มีก�รอ้�งอิงแหล่งที่ม�	 ซึ่งเป็นก�รกระทำ�ที่ถือว่�เป็นปัญห�
ด้�นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้อินเทอร์เน็ตที่สังคมไทยกำ�ลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
	 ง�นวิจัยของ	ดวงกมล	ช�ติประเสริฐ	และ	ศศิธร	ยุวโกศล	(อ้�งแล้ว)	ได้เปิดเผยให้เห็นว่�	
นักศึกษ�มีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมม�กพอสมควร	โดยผู้ตอบแบบสอบถ�มกว่�ร้อยละ	70	ระบุ
ว่�เคยคดัลอกและดดัแปลงข้อคว�มจ�กอินเทอร์เนต็	หรอืเคยนำ�ข้อมลูจ�กอินเทอร์เนต็ม�ใช้โดยไม่
อ้�งองิแหล่งทีม่�	และก�รละเมดิทีพ่บว่�มผีูท้ำ�สงูทีส่ดุ	คอื	ก�รดดัแปลงข้อมลูจ�กอนิเทอร์เนต็ม�เป็น
ของตนเอง	และก�รไม่เขียนอ้�งอิงแหล่งที่ม�เนื่องจ�กในแหล่งส�รไม่ปร�กฏที่ม�อยู่	และเนื่องจ�ก
กลุ่มตัวอย่�งเห็นเป็นเรื่องที่ยุ่งย�ก	ส่วนผู้ที่ไม่เขียนแหล่งที่ม�	เพร�ะไม่อย�กให้ใครรู้ว่�คัดลอกม�มี
จำ�นวนน้อยกว่�ก�รไม่อ้�งอิงเพร�ะสองส�เหตุก่อนหน้�
	 นอกจ�กนั้น	ดวงกมล	ยังพบว่�ปัญห�และอุปสรรคในก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อก�รศึกษ�ที่
กลุม่ตวัอย่�งทีเ่ป็นนกัศกึษ�ประสบในอนัดบัต้นๆ	คอื	ก�รถกูดงึดดูคว�มสนใจด้วยกจิกรรมอ่ืนๆ	บน
อินเทอร์เน็ต	เช่น	เกม	แชต	หรือก�รเข้�เว็บที่ไม่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	ทั้งนี้เนื่องจ�ก	อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่
หลอมรวมและเชื่อมโยง	(hyperlink)	เนื้อห�	(content)	ที่หล�กหล�ยและเข้�ถึงง่�ยเพียงปล�ยนิ้ว
สมัผสั	ผูใ้ช้กพ็ร้อมทีจ่ะออกนอกวงโคจรของสิง่ทีท่ำ�อยูต่รงหน้�	หรอืในผูใ้ช้บ�งร�ยต้องหยบิโทรศพัท์
มือถือขึ้นม�เช็คคว�มเคลื่อนไหวของเพื่อนใน	Facebook	ทุกชั่วโมง	

Convergence Media กับประโยชน์เชิงสัญญะ
	 ดังที่ผู้เขียนกล่�วไปแล้วในตอนเกร่ินนำ�ว่�	 ส่ิงที่สังคมไทยยังไม่ค่อยตระหนักถึงคือคว�ม
จำ�เป็นที่เร�ต้องใช้	 convergence	media	 เหล่�นี้มีม�กน้อยแค่ไหน	 ซึ่งจ�กผลก�รวิจัยของ	 ดวง
กมล	ก�รสำ�รวจก�รใช้โทรศัพท์มือถือของทั้งไทยและต่�งประเทศพบว่�	คนไทยมีคว�มนิยมในก�ร
ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ	 สม�ร์ทโฟนสูงขึ้นเร่ือยๆ	 ซึ่งฐ�นก�รบริโภคเหล่�นี้ได้ขย�ยไปสู่เด็กวัยรุ่นที่
ยังไม่มีร�ยได้	 หรือแม้แต่คว�มจำ�เป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีสูงขน�ดนั้น	 แล้วเร�
บริโภค/	ใช้ประโยชน์อะไรจ�กอุปกรณ์สื่อส�รที่	hi-tech	เหล่�นั้นกันแน่
	 จ�กง�นวิจัยเร่ืองตรรกะก�รบริโภคและลักษณะสื่อคือส�รของโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ของ	 
เฉลมิวรรณ	ห่อทองคำ�	(2545)	ง�นวจิยัชิน้นีไ้ม่ได้มวัีตถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถงึผลกระทบของ
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แฟลตฟอร์มของสือ่ทีเ่ป็นโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละโทรศพัท์แบบสม�ร์ทโฟน	ห�กแต่ผูวิ้จยัต้องก�รช้ีให้
เห็นว่�	 เร�ใช้เทคโนโลยีสื่อส�รส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์เชิงสัญญะที่แสดงถึงสถ�นะท�งสังคม	 และ
คว�มทันสมัย	ซึ่งจ�กก�รศึกษ�สื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่�	เทคโนโลยีที่ปร�กฏในฐ�นะคุณลักษณะ
ของโทรศพัท์เคลือ่นทีน่ัน้มคีว�มหม�ยแฝงซ่อนอยูม่�กม�ย	เช่น	สถ�นะท�งสงัคม	คว�มทนัสมยั	ทนั
โลก	 ทันต่อข้อมูลข่�วส�รที่มีปริม�ณม�กซึ่งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มเชื่อที่ว่�	 “ผู้ที่มีข้อมูลม�กกว่�	 ผู้ที่
รูม้�กกว่�จะมอีำ�น�จในก�รต่อรองเพิม่ขึน้”	และคว�มหม�ยนีเ้องทีม่คีว�มสำ�คญัเทยีบได้กบัส�ร	ซึง่
ส่งผลกระทบต่อวถิกี�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนัและแบบแผนท�งคว�มคดิของคนในสงัคม	เพือ่ให้สอด
รบักบัก�รเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้	ทำ�ให้เกดิปร�กฏก�รณ์ท�งสงัคมทีช่�ยช�วจนีผูห้นึง่ยอม
ข�ยอวัยวะของตนเองเพื่อนำ�เงินม�ซื้อ	i-Pad	และ	i-Phone	
	 ผู้วิจัยยังได้วิเคร�ะห์ตรรกะก�รบริโภคของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งพบว่�	 มีก�รผสมผส�น
ก�รบริโภคมูลค่�ด้�นอรรถประโยชน์เข้�กับมูลค่�ก�รแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศ�สตร์	 และมูลค่�เชิง
สัญญะ	 โดยมีสัดส่วนก�รบริโภคมูลค่�เชิงสัญญะม�กที่สุด	 และมีแนวโน้มที่จะบริโภคสัญญะในเชิง
ซับซ้อนม�กขึ้นในอน�คต	 จนในที่สุดไม่เหลือก�รบริโภคเพื่อประโยชน์ของสินค้�อยู่อีกเลย	 ซึ่งจ�ก
ก�รตีคว�มโฆษณ�โทรศัพท์มือถือท่ีปร�กฏบนหน้�หนังสือพิมพ์พบว่�	 เมื่อโทรศัพท์มือถือในฐ�นะ
ที่เป็นสินค้�ที่เข้�สู่กระบวนก�รโฆษณ�แล้ว	มันจะมีคุณค่�เชิงสัญญะและคุณค่�ก�รแลกเปลี่ยนเชิง
สัญลักษณ์ด้วย	เช่น	เป็นสัญญะที่บ่งบอกถึงคว�มทันสมัย	คว�มก้�วลำ้�ท�งเทคโนโลยี	คว�มแปลก
ใหม่และแฟชั่น	เป็นต้น	คุณค่�ต่�งๆ	เหล่�นี้	เป็นคุณค่�ที่ถูกสังคมสร้�งขึ้นขึ้น	ซึ่งดูเหมือนว่�จะเป็น
คุณค่าที่มีความสำาคัญมากกว่าคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ในฐานะอุปกรณ์การสื่อสารที่อำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ นอกจ�กนัน้	เฉลมิวรรณ	ยงัพบว่�	จ�กก�รศกึษ�ตรรกะก�รบรโิภคและลกัษณะ
สือ่คอืส�รของโทรศพัท์เคล่ือนทีส่�ม�รถชีใ้ห้เหน็ว่�	ก�รบรโิภคโทรศพัท์เคลือ่นทีน่ัน้เป็นไปเพือ่ก�ร
บริโภคมูลค่�เชิงสัญญะ	ซึ่งเป็นก�รบริโภคอย่�งไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อ	ตอบสนองคว�มต้องก�รที่ไร้
ขีดจำ�กัดของคนในสังคมยุคหลังสมัยใหม่
	 จ�กง�นวิจัยที่ผู้เขียนกล่�วถึงแสดงให้เห็นว่�	 ปัญห�ที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้	 convergence	
media	นั้นมีตั้งแต่ก�รที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีสื่อส�รนั้นๆ	ได้เลย	จนถึงก�รใช้สื่อเหล่�นั้นผิด
วัตถุประสงค์	 คือเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่�	 “เร�มี”	และ	“เร�เป็น”	อะไรม�กกว่�ที่จะใช้ประโยชน์
จ�กมันอย่�งคุ้มค่�	 ในโลกแห่งคว�มเป็นจริงเร�อ�จจะมองไม่เห็นชัดเจนนัก	 เนื่องจ�กสื่อมวลชน
ทัง้สือ่ใหม่และสือ่กระแสหลกัต่�งกป็ระโคมข่�วในลกัษณะทีก่ระตุน้ให้เกดิก�รประบรโิภคเชงิสญัญะ	
ม�กกว่�ที่จะใช้ประโยชน์จ�กมันอย่�งแท้จริง	ดังจะเห็นได้จ�กกระแส	i-Phone,	i-Pad	fever	ยิ่งมี
คนต่อแถวรอซือ้ม�กเท่�ไหร่	มลูค่�เชงิสญัญะยิง่สงูขึน้	ผูเ้ขยีนเหน็ว่�ห�กเร�ให้คว�มสำ�คญักบัก�รใช้
ประโยชน์เชิงสัญญะม�กกว่�อรรถประโยชน์ในก�รใช้สอย	(utility)	ของเทคโนโลยีเหล่�นั้นแล้ว	เร�
ได้ประโยชน์คุ้มกับจำ�นวนเงินที่เร�เสียให้แก่บริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริก�รธุรกิจสื่อคมน�คมหรือไม่	
	 อกีท้ังก�รใช้ข้อมูลทีไ่ด้จ�กอนิเทอร์เนต็ในระดบัผวิเผนิโดยไม่จดัระบบ/วิเคร�ะห์ข้อมลู	เพือ่
ทำ�ให้ข้อมูลเหล่�นั้นเป็นส�รสนเทศและนำ�ม�ซึ่งคว�มรู้ให้แก่ตนเองของนักศึกษ�ส่วนหนึ่ง	 ปัญห�
ด้�นจริยธรรมในก�รคัดลอกง�นโดยไม่อ้�งอิงแหล่งที่ม�	อันเป็นก�รหยิบ	data	ม�ใช้โดยที่ไม่แปลง
ให้เป็น	information	เพ่ือก่อให้เกดิคว�มรู้	(knowledge)	อย่�งแท้จรงิ	ทัง้หล�ยเหล่�นีแ้สดงให้เหน็
ว่�เร�ให้คว�มสนใจกบัคว�มก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยมี�กกว่�จะ	“ใช้ให้เป็น”	กล่�วคอื	ใช้เทคโนโลยี
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สื่อส�รที่มี	convergence	media	อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รติดต่อสื่อส�ร	ม�เป็นช่องท�งในก�ร
พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของตนเองและสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญ�	 ซึ่งเร�ควรหันกลับม�ท
บทวนก�รใช้เทคโนโลยีเหล่�นี้ให้ม�กยิ่งขึ้น	โดยเฉพ�ะให้คว�มสำ�คัญกับ	“วิธีก�รใช้”	ที่ไม่เพียงแต่
ใช้เพ่ือคว�มสนุกสน�นผ่อนคล�ย	 หรือแสดงถึงสถ�นะท�งเศรษฐกิจเท่�นั้น	 ห�กแต่เพื่อให้คนใน
สังคมพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถให้สอดคล้องกับคว�มก้�วหน้�กับเทคโนโลยีที่พัฒน�ไปอย่�งไม่
หยุดยั้ง	และเพื่อใช้เทคโนโลยีในท�งที่ถูกที่ควรและคุ้มค่�ม�กที่สุดต่อไป
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	 ดวงกมล	ช�ติประเสริฐ	และ	ศศิธร	ยุวโกศล.	(2555).	การรู้เท่าทันสื่อใหม่ เว็บไซต์เครือ
ข่ายสังคม : การใช้ประโยชน์และประเด็นทางสังคม.	คณะนิเทศศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	
ทุนสนับสนุนก�รวิจัยจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	(กทช.).	
	 ป�ริช�ต	 ส�ยธนู.	 (2553).	 ลักษณะการดำาเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีหลอมรวม
สื่อ. วิทย�นิพนธ์นิเทศศ�สตรดุษฎีบัณฑิต	 ส�ข�วิช�นิเทศศ�สตร์	 คณะนิเทศศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย.
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ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการพัฒนาสื่อสาธารณะในเอเชีย-แปซิฟิก**
	 กระแสคว�มเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ	ที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วทั้งในระดับโลก	ระดับภูมิภ�ค	และระดับประเทศ	ได้กล�ยเป็นสิ่ง
ท้�ท�ยที่สำ�คัญสำ�หรับส่ือส�รมวลชน	ที่จะต้องมีก�รพัฒน�ปรับปรุงบทบ�ทและก�รปฏิบัติหน้�ที่
ให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน�คต
	 เอเชยี-แปซฟิิก	นบัเป็นภมูภิ�คหนึง่ทีม่กี�รเปลีย่นอย่�งม�กม�ย	รวมทัง้มสีถ�นก�รณ์และ
เหตุก�รณ์ต่�งๆ	ที่ล้วนเป็นบททดสอบก�รปฏิบัติง�นของนักสื่อส�รมวลชนซึ่งมีผลกระทบต่อคว�ม
เชื่อมั่นของประช�ชน	ไม่ว่�จะเป็นสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง	คว�มขัดแย้ง	คว�มรุนแรง	
ตลอดจนภยัพบิตัธิรรมช�ตต่ิ�งๆ	ซึง่ในระยะหลังๆ	นีเ้กดิขึน้บ่อยคร้ังในหล�ยประเทศ	และล้วนสร้�ง
คว�มเสียห�ยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชนเป็นจำ�นวนมห�ศ�ล	
	 องค์กรสือ่ส�รมวลชนต่�งๆ	ในภมูภิ�ค	ได้มคีว�มพย�ย�มส่งเสรมิคว�มร่วมมอืระหว่�งกนั
เพื่อพัฒน�ง�นสื่อส�รมวลชน	โดยเฉพ�ะกิจก�รวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ซึ่งที่พอจะเห็น
เป็นรูปธรรมก็คือก�รจัดทำ�แนวท�งคว�มร่วมมือที่เรียกว่�	“ปฏิญญ�กรุงเทพฯ	2003”	อันเป็นผล
จ�กก�รประชุมรัฐมนตรีส�รสนเทศ	ที่จัดขึ้น	ณ	กรุงเทพมห�นคร	เมื่อปี	2546
	 อย่�งไรกต็�ม	ในช่วงทศวรรษทีผ่่�นม�เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	ได้มกี�รพฒัน�
เปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็	ซึง่ทำ�ให้ประเดน็ต่�งๆ	สิง่ทีเ่คยห�รอืร่วมกันในอดตีไม่ส�ม�รถตอบสนอง
ก�รพัฒน�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัดเจน	 ได้แก่ก�รผสมผส�นกันของเทคโนโลยี
กจิก�รวทิย-ุโทรทศัน์	และกจิก�รโทรคมน�คม	รวมทัง้ก�รก้�วเข้�สูย่คุสือ่ดจิติอล	และสือ่สงัคมหรอื
สื่อใหม่ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นอย่�งม�กม�ยและรวดเร็ว	 ซึ่งมีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รดำ�รงชีวิต
และก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รของผู้คนในสังคม
	 ด้วยเหตผุลนีเ้องจงึทำ�ให้ต้องมกี�รหยบิยกประเดน็ก�รพฒัน�สือ่ส�รมวลชนต�มปฏญิญ�
กรุงเทพฯ	 ขึ้นม�ห�รืออีกคร้ังหนึ่งใน	 “ก�รประชุมสุดยอดว่�ด้วยสื่อส�รมวลชนแห่งเอเชีย”	 หรือ	
Asia	Media	Summit	2012	(AMS	2012)	ซึ่งประเทศไทย	โดยองค์ก�รกระจ�ยเสียงและแพร่ภ�พ
ส�ธ�รณะแห่งประเทศไทย	หรือที่รู้จักในน�ม	 ไทยพีบีเอส	 เป็นเจ้�ภ�พจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภ�คม	
2555	ณ	 กรุงเทพมห�นคร	 ภ�ยใต้หัวข้อหลัก	 “ก�รสร้�งผลกระทบของสื่อส�รมวลชนในสังคม
ปัจจุบัน”	โดยมีนักสื่อส�รมวลชน	นักวิช�ก�ร	ผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�ที่เกี่ยวข้องจ�กประเทศต่�งๆ	ทั้ง
ในเอเชีย-แปซิฟิก	และภูมิภ�คอื่นๆ	ม�ร่วมประชุมกว่�	700	คน	ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�เป็นก�รประชุม
น�น�ช�ติด้�นสื่อส�รมวลชนที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้�ภ�พจัดขึ้น
	 ปฏิญญ�กรุงเทพฯ	ฉบับใหม่	หรือที่เรียกว่�	“Bangkok	Declaration	2003+10”	 ได้มี
ก�รทบทวนประเด็นสำ�คัญๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�สื่อส�รมวลชน	 โดยได้มีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น	
10	หัวข้อคือ	สื่อส�รมวลชนกับโลก�ภิวัตน์	คว�มหล�กหล�ยท�งด้�นวัฒนธรรม	ช่องว่�งและคว�ม

อโณทัย	อุดมศิลป*

* ผู้อำานวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
**  สรุปบทเรียนที่ได้จากการประชุม “เอเชีย มีเดีย ซัมมิท” วันที่ 29-30 พ.ค.2555 ณ โรงแรม Centara Grand 

เซ็นทรัลลาดพร้าว
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เหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน�สื่อดิจิตอล	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้�นสื่อส�รมวลชน	ระบบก�รสร้�ง
คว�มรับผิดชอบของสื่อส�รมวลชน	รวมทั้งคว�มรับชอบในก�รใช้สื่อสังคมสมัยใหม่	สื่อส�รมวลชน
กบัสิง่แวดล้อม	ก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คหญงิช�ยในง�นสือ่ส�รมวลชน	ก�รปฏบิตัขิองสือ่ส�รมวลชน
ในเขตพืน้ทีม่คีว�มขดัแย้งและก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมอืง	และอีกหวัข้อหนึง่ทีม่คีว�มสำ�คญัและ
ได้มกี�รเสนอแนะตัง้แต่ปฏญิญ�กรงุเทพฯ	ฉบบัแรก	คอื	แนวท�งก�รพฒัน�สือ่ส�ธ�รณะในภมูภิ�ค
	 หัวข้อต่�งๆ	 ดังกล่�วข้�งต้น	 ล้วนมีร�ยละเอียดปลีกย่อยม�กม�ย	 ซึ่งในภ�พรวมแต่ละ
หวัข้อได้พย�ย�มชีใ้ห้เหน็ถงึผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบของก�รพฒัน�	เช่นในขณะทีโ่ลก�ภิ
วตัน์ของสือ่ส�รมวลชนได้ขย�ยโอก�สของก�รเชือ่มโยง	ก�รเพิม่ผลผลติและก�รกระจ�ยง�นของสือ่	
ก�รถ่�ยทอดท�งวิช�ก�รและเทคโนโลยี	ก�รเรียนรู้และก�รไหลเวียนของข้อมูลข่�วส�ร	แต่กระแส
โลก�ภิวัตน์ก็อ�จทำ�ให้คว�มหล�กหล�ยท�งด้�นวัฒนธรรมถูกมองข้�มไปและไม่ได้รับก�รปกป้อง
	 อกีประเดน็หนึง่ในปฏญิญ�กรงุเทพฯ	ซึง่สะท้อนถงึคว�มกังวลในยคุของข้อมลูข่�วส�ร	คอื
เรื่องก�รส่งเสริมก�รรู้เท่�ทันส่ือและส�รสนเทศของประช�ชนโดยทั่วไป	 เนื่องจ�กในปัจจุบันก�ร
ไหลเวียนของข้อมูลข่�วส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ	มีเป็นจำ�นวนม�ก	ทั้งข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงเชื่อถือ
ได้	และข้อมลูประกอบสร้�งทีไ่ม่ใช่ข้อเทจ็จริง	หรอือ�จมข้ีอเทจ็จรงิเพยีงบ�งส่วน	แต่ไม่ใช่คว�มจรงิ
ทั้งหมด	ดังนั้นประช�ชนที่รับข้อมูลข่�วส�รเหล่�นี้จำ�เป็นต้องมีทั้งประสบก�รณ์และวิจ�รณญ�ณที่
ดีในก�รแยกแยะและเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์	สิ่งที่ส�ม�รถเปลี่ยนเป็นองค์คว�มรู้เพื่อใช้ในก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตตนเองและพัฒน�สังคม	ขณะเดียวกัน	ผู้ที่ผลิตผลง�นสื่อ	รวมทั้งผู้ที่ใช้สื่อสังคม
หรือสื่อใหม่ก็ควรต้องยึดมั่นในกรอบจริยธรรมอย่�งเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน
	 ในส่วนของบทคว�มนี้	 จะขอกล่�วถึงร�ยละเอียดเฉพ�ะเรื่อง	 “แนวท�งก�รพัฒน�สื่อ
ส�ธ�รณะในภูมิภ�ค”	 เป็นหลัก	 เนื่องจ�กประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ได้มีก�รก่อตั้งสื่อส�ธ�รณะขึ้นหลังจ�กที่มีก�รจัดทำ�ปฏิญญ�กรุงเทพฯ	 ฉบับแรกเมื่อปี	
2546	 โดยมีก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�สื่อส�ธ�รณะที่เป็นส�กล	 และหล�ย
ประเทศกำ�ลังให้คว�มสนใจศึกษ�เพ่ือนำ�รูปแบบไปประยุกต์ใช้	 ขณะเดียวกันสื่อส�ธ�รณะก็ยังนับ
เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย	 เมื่อเทียบกับสื่อของรัฐและสื่อเชิงพ�ณิชย์	 ดังนั้นส่ือส�ธ�รณะของไทย
เองก็ยังจำ�เป็นต้องพัฒน�อย่�งม�กเช่นเดียวกัน	 เพื่อให้ประช�ชนเกิดคว�มตระหนักรู้	 เข้�ใจ	 และ
ส�ม�รถใช้สื่อประเภทนี้เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ได้อย่�งเต็มที่

แนวคิดหลักการ “สื่อสาธารณะ”
	 สำ�หรับบ�งประเทศแล้ว	สื่อส�ธ�รณะอ�จเป็นสิ่งที่ประช�ชนคุ้นเคย	เพร�ะเป็นสิ่งที่มีม�
น�น	 และมีม�ก่อนสื่อเชิงธุรกิจพ�ณิชย์	 เช่นสื่อส�ธ�รณะอย่�ง	 บีบีซี	 ของอังกฤษ	ซึ่งถือกำ�เนิดม�
ตั้งแต่ปี	2465	และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงขณะนี้	ต�มด้วย	เอ็นเอชเค	ของญี่ปุ่น	ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี	
2469	 นอกจ�กนั้น	 ก็ยังมีส่ือส�ธ�รณะที่ก่อตั้งแล้วในประเทศต่�งๆ	 อีกม�กม�ยในทุกทวีป	 ได้แก่	
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	แคน�ด�	และประเทศต่�งๆ	ในประช�คมยุโรป	รวมไปถึงประเทศในกลุ่ม
ตะวันออกกล�ง	แอฟริก�	และเอเชีย	เช่น	เก�หลีใต้	มองโกเลีย	ภูฏ�น	ไต้หวัน	เป็นต้น
	 ขณะเดยีวกนักย็งัมอีกีหล�ยประเทศทีอ่ยู่ระหว่�งก�รก่อตัง้ส่ือส�ธ�รณะ	หรือเปล่ียนสถ�นะ
และก�รดำ�เนินง�นจ�กส่ือของรัฐเป็นส่ือส�ธ�รณะ	 ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พดังกล่�วอ�จไม่ใช่สิ่ง
ที่จะดำ�เนินก�รได้ง่�ยห�กไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลอย่�งจริงจัง	 รวมทั้งได้รับก�รสนับสนุน
และก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คประช�ชนหรือสม�ชิกของสังคมโดยส่วนรวม
	 จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ย�วน�นและม�กม�ยในหล�ยประเทศ	จึงทำ�ให้มีง�นศึกษ�วิจัยและ
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ง�นเขียนที่เกี่ยวข้องกับสื่อส�ธ�รณะในแง่มุมต่�งๆ	เป็นจำ�นวนม�ก	รวมทั้งง�นวิจัยเกี่ยวกับ	ไทยพี
บีเอส	ของประเทศไทยด้วย	ซึ่งจ�กก�รศึกษ�รวบรวมง�นวิจัยต่�งๆ	ดังกล่�ว	(รสชงพร	2555)	ภ�ย
ใต้โครงก�รศึกษ�ของสถ�บันวิช�ก�รสื่อส�ธ�รณะ	 ไทยพีบีเอส	 พบว่�	 แม้สื่อส�ธ�รณะในแต่ละ
ประเทศจะมีรูปแบบและร�ยละเอียดที่แตกต่�งกันบ้�งต�มเงื่อนไขและพัฒน�ก�ร	ตลอดจนบริบท
ท�งสังคมของแต่ละแห่ง	แต่โดยภ�พรวมบทบ�ทของสื่อส�ธ�รณะ	ไม่ว่�จะในประเทศใดก็ต�ม	จะ
ตั้งอยู่บนหลักก�รพื้นฐ�นที่คล้�ยคลึงกัน	คือ	เป็นสื่อท�งเลือกให้แก่ประช�ชนท่�มกล�งก�รแข่งขัน
ของส่ือที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงพ�ณิชย์	 เป็นช่องท�งที่จะให้ประช�ชนได้รับข้อมูลข่�วส�รที่เป็น
ประโยชน์และส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์เป็นองค์คว�มรู้เพื่อพัฒน�ตนเองและสังคม	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�
ข้อมลูข่�วส�รทีไ่ด้รบัจ�กสือ่ส�ธ�รณะน้ัน	ต้องมคีว�มถกูต้อง	เทีย่งตรง	เช่ือถอืได้	และครบถ้วนรอบ
ด้�น	นอกจ�กนั้นต้องมีคุณภ�พ	มีคุณธรรม	สะท้อนคว�มหล�กหล�ย	และครอบคลุมประเด็นต่�งๆ	
ทั้งด้�นก�รเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒน�อย่�งรวดเร็ว
	 สื่อส�ธ�รณะจะต้องตอบสนองคว�มสนใจและคว�มต้องก�รของผู้ชม	จะต้องเป็นพื้นที่ให้
ประช�ชนส�ม�รถเพ่ิมพูนก�รศกึษ�ตลอดชพี	และลดช่องว่�ง	รวมทัง้เพิม่โอก�สในก�รเข้�ถงึข้อมลู
ข่�วส�รระหว่�งประช�ชนกลุ่มต่�งๆ	และที่สำ�คัญคือ	สื่อส�ธ�รณะเป็นของประช�ชน	และจะต้อง
เน้นคว�มเป็นพลเมอืง	โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้ประช�ชนส�ม�รถแสดงคว�มคดิเหน็ได้อย่�งเท่�เทยีมกนัต�ม
ม�ตร�	19	ของปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	
ซึ่งที่ประชุมสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติให้ก�รรับรอง	เมื่อวันที่	10	ธันว�คม	2491	โดยม�ตร�
ดังกล่�วระบุว่�...
   “บคุคลมีสิทธิในเสรภีาพแหง่ความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถงึเสรีภาพที่จะ

ยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และเสรีภาพที่จะแสวงหา ได้รับ และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งความคิดเห็นโดยผ่านสื่อใดๆ และโดยมิต้องคำานึงถึง
เขตแดน”

	 แม้ร�ยละเอียดหลักก�รสื่อส�ธ�รณะอ�จมีคว�มแตกต่�งกันบ้�งในแต่ละประเทศ	 แต่
จ�กก�รศึกษ�เมื่อปี	 2552	 ของสถ�บันพัฒน�กิจก�รวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่ง
เอเชีย-แปซิฟิก	(Asia	Pacific	Institute	for	Broadcasting	Development	–	AIBD)	ซึ่งได้ทำ�ก�ร
รวบรวมแนวท�งและหลกัก�รส�กลของสือ่ส�ธ�รณะ	รวมทัง้หลกัก�รทีก่ำ�หนดโดยองค์ก�รยเูนสโก	
(UNESCO	2011)	อ�จสรุปหลักก�รสำ�คัญของสื่อส�ธ�รณะได้	8	ประก�ร	ดังนี้
	 1.	 สื่อส�ธ�รณะเป็นของประช�ชนทุกคน	และเป็นพื้นที่ที่ประช�ชนส�ม�รถใช้เสรีภ�พ

ในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	ต�มม�ตร�	19	ของปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน
	 2.	 สื่อส�ธ�รณะต้องสร้�งสรรค์ร�ยก�ร	 และเนื้อห�ส�ระที่สะท้อนคว�มหล�กหล�ยใน

สังคม	รวมทั้งก�รนำ�ผลกระทบเชิงบวกของโลก�ภิวัตน์สู่ทุกชุมชน
	 3.	 สือ่ส�ธ�รณะต้องนำ�เสนอส�ระทีม่คีณุภ�พ	รวมทัง้ต้องมสี�ระทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สตรี	

เด็กและเย�วชน	และผู้ด้อยโอก�สด้วย
	 4.	 สื่อส�ธ�รณะต้องมีคว�มเป็นอิสระในก�รบริห�รและในก�รนำ�เสนอ
	 5.	 สื่อส�ธ�รณะต้องมีที่ม�ของร�ยได้ที่ประกันคว�มเป็นอิสระไม่อยู่ภ�ยใต้อิทธิพลด้�น

เงินทุนทั้งจ�กภ�ครัฐ	และทุนธุรกิจ
	 6.	 สื่อส�ธ�รณะต้องมีคว�มคิดสร้�งสรรค์และมีทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ
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	 7.	 สื่อส�ธ�รณะต้องให้ประช�ชนเข้�ถึงได้อย่�งทั่วถึง	 ทั้งในด้�นข้อมูลข่�วส�ร	 และ
เทคโนโลยีในก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

	 8.	 ส่ือส�ธ�รณะต้องสร้�งคว�มร่วมมอืและก�รเป็นหุน้ส่วนท�งยทุธศ�สตร์ในก�รพฒัน�
กับทุกภ�คส่วน	รวมถึงคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้วย

	 ปฏิญญ�กรุงเทพฯ	ฉบับทบทวนปี	2555	ได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนหลัก
ก�รดำ�เนินง�นข้�งต้น	โดยสรุปสิ่งที่สื่อส�ธ�รณะควรดำ�เนินก�รนอกเหนือจ�กที่กล่�วม�แล้ว	คือ
	 •	 สือ่ส�ธ�รณะ	ควรมบีทบ�ทในก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้	ก�รกระจ�ยข้อมลูข่�วส�ร	และ

ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในสังคมในก�รพัฒน�โดย
คำ�นึงคว�มต้องก�รและคว�มประสงค์ของทุกกลุ่มในสังคม

	 •	 สื่อส�ธ�รณะต้องมีคว�มระมัดระวังในก�รนำ�เสนอเนื้อห�ส�ระที่จะก่อให้เกิดคว�ม
รุนแรง	 คว�มเกลียดชัง	 และทำ�ล�ยคว�มดีง�มในสังคม	 รวมทั้งควรเป็นเวทีสนทน�
แลกเปลี่ยนคว�มคิดระหว่�งผู้กำ�หนดนโยบ�ย	 นักวิช�ก�ร	 และนักสื่อส�รมวลชน	
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขผลกระทบของคว�มรุนแรงที่นำ�เสนอโดยสื่อส�รมวลชน	 และ
ต้องส่งเสริมก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รแลกเปลี่ยนท�งคว�มคิดที่นำ�ไปสู่คว�มเข้�ใจอัน
ดีและคว�มสงบสุขของสังคม

	 •	 สือ่ส�ธ�รณะต้องส่งเสรมิก�รเข้�ถงึข้อมลูข่�วส�รและก�รสือ่ส�รแก่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที่
ห่�งไกลคว�มเจริญและผู้อยู่ช�ยขอบ

	 •	 ทุกภ�คส่วน	 รวมทั้งภ�ครัฐ	 ควรให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสื่อส�ธ�รณะ	
ทั้งในด้�นก�รบริห�ร	 งบประม�ณ	 และก�รผลิตเนื้อห�ส�ระที่สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รของส�ธ�รณะ	และก�รพัฒน�สังคม	ทั้งนี้สื่อส�ธ�รณะควรได้รับก�รจัดสรร
คลื่นคว�มถี่เพื่อให้ส�ม�รถให้บริก�รที่เป็นประโยชน์แก่ส�ธ�รณะ

	 ในส่วนสือ่ส�ธ�รณะของไทย	ไทยพบีเีอสได้มกี�รกำ�หนดแนวท�งปฏบิตัเิพือ่ธำ�รงจรยิธรรม
วชิ�ชพีก�รผลิต	ก�รจดัห�	และก�รเผยแพร่ร�ยก�ร	โดยบรรจหุลกัก�รส�กลต่�งๆ	รวมทัง้ทีป่ร�กฏ
ในข้อเสนอต�มปฏิญญ�กรุงเทพฯ	ข้�งต้น	ตลอดจนหลักก�รอื่นๆ	เพิ่มเติม	ได้แก่
	 •	 คว�มแตกต่�งเฉพ�ะตัว	 โดยมีร�ยก�รที่มีม�ตรฐ�น	 และรสนิยมดี	 รวมทั้งเนื้อห�ที่

แตกต่�งจ�กเนื้อห�ของสื่ออื่น	 ส�ม�รถแยกแยะคว�มแตกต่�งในเชิงคุณภ�พและ
คุณลักษณะเฉพ�ะของสื่อส�ธ�รณะจ�กสื่ออื่นได้

	 •	 คว�มมีส่วนร่วมของสังคมในกระบวนก�รทำ�ง�นและเป้�หม�ยของสังคม	รวมถึงก�ร
เปิดโอก�สแก่ผู้ผลิตร�ยก�รอิสระภ�คเอกชนและภ�คชุมชน

	 •	 ก�รผลิตและเผยแพร่ร�ยก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พคน	 คุณภ�พสังคม	 ก�รพัฒน�
ประช�ธปิไตย	สิทธ	ิเสรีภ�พ	ก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชน	ตลอดจนพฒัน�คว�มภ�ค
ภูมิใจและก�รยอมรับซึ่งกันและกันในคว�มเป็นพหุสังคมที่หล�กหล�ย

	 •	 ก�รสร้�งคว�มน่�เชือ่ถอื	คว�มไว้ว�งใจจ�กสงัคมอนัเป็นผลจ�กก�รทำ�ง�นด้วยจรรย�
บรรณวชิ�ชพีและคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม	ก�รร�ยง�นข่�วและนำ�เสนอร�ยก�รโดย
คำ�นึงถึงหลักคว�มถูกต้อง	 เที่ยงตรง	 ต�มข้อเท็จจริง	 ให้คว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย	
ปร�ศจ�กอคติ	 นำ�เสนอเนื้อห�ร�ยก�รที่รอบด้�น	 ลุ่มลึก	 เพียงพอกับคว�มเข้�ใจที่
ถูกต้อง	ชัดเจน	สะท้อนสภ�พจริงของสังคม	และรักษ�คว�มสมดุลของเนื้อห�

	 •	 ก�รปร�ศจ�กประโยชน์ทับซ้อน	 โดยผู้ปฏิบัติง�นต้องไม่มุ่งหรือแอบแฝงประโยชน์



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556133

เฉพ�ะตน	ครอบครัว	หรือพวกพ้อง	ซึ่งไม่ใช่เฉพ�ะในเรื่องร�ยได้	หรือทรัพย์สิน	แต่
รวมถงึก�รร�ยง�นหรอืสนบัสนนุร�ยก�รทีไ่ด้เปรยีบของกลุม่ผลประโยชน์	กลุม่กดดนั	
หรือกลุ่มก�รเมือง

	 จ�กก�รศกึษ�ของผูเ้ชีย่วช�ญด้�นก�รพฒัน�ก�รบรหิ�รจดัก�รองค์กรสือ่ส�รมวลชน	และ
ก�รประก�ศใบรับรองคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กลด้�นองค์กรส่ือ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 (Interna-
tional	Standardization	and	Accreditation	Services	–	 ISAS)	พบว่�ประเด็นที่ถือว่�เป็นจุด
แข็งและโดดเด่นของไทยพีบีเอส	ที่สูงกว่�ระดับม�ตรฐ�น	ISAS	คือเรื่องก�รเปิดโอก�สให้ประช�ชน
มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดแนวท�งดำ�เนนิง�น	เช่นก�รมสีภ�ผูช้มผูฟั้งร�ยก�ร	ซึง่มผีูแ้ทนจ�กภ�คส่วน
ต่�งๆ	ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและสะท้อนคว�มคิดเห็น	นอกจ�กนั้น	ยังส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กก�รนำ�
เสนอร�ยก�รต่�งๆ	หล�ยร�ยก�รในภ�คประช�สงัคม	โดยเฉพ�ะร�ยก�รทีเ่กีย่วกบัสือ่ภ�คพลเมอืง	
	 แม้ว่�สื่อส�ธ�รณะ	 จะยึดประโยชน์ของประช�ชนทั่วไปเป็นสำ�คัญ	 แต่ก�รแข่งขันอย่�ง
รนุแรงของสือ่เชงิพ�ณชิย์	กอปรกบัก�รเปลีย่นแปลงท�งเทคโนโลยอีย่�งรวดเรว็	โดยเฉพ�ะก�รก้�ว
เข้�สู่โทรทัศน์ดิจิตอล	ที่นำ�ม�ซึ่งสื่อท�งเลือกทั้งในเชิงประเภทและปริม�ณอย่�งม�กม�ย	 ได้ก่อให้
เกิดสิ่งท้�ท�ยใหม่ๆ	ตลอดจนคว�มกังวลถึงอน�คตของสื่อส�ธ�รณะเช่นกัน
	 ตัง้แต่ได้มกี�รรบัรองปฏญิญ�กรงุเทพฯ	ฉบบัแรกเมือ่ปี	2546	จนถงึฉบบัทบทวนในปี	2555	
ได้มกี�รห�รอืถงึบทบ�ทของสือ่ส�ธ�รณะกบัก�รพฒัน�เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รเปลีย่นแปลง
โทรทัศน์เข้�สู่ระบบดิจิตอล	โดยมีประเด็นที่สำ�คัญคือ	
	 •	 สือ่ส�ธ�รณะควรยกระดบัก�รพฒัน�เทคโนโลยใีห้ทนัต่อก�รเปลีย่นแปลงและโอก�ส

ใหม่ในก�รให้บริก�รแก่ผู้ชมผู้ฟังที่หล�กหล�ย
	 •	 สื่อส�ธ�รณะควรศึกษ�ลู่ท�งและแนวโน้มรสนิยมก�รบริโภคสื่อรูปแบบใหม่ๆ	 รวม

ทั้งผลิตและนำ�เสนอเนื้อห�ร�ยก�รคุณภ�พผ่�นช่องท�งที่เพิ่มม�กขึ้นอย่�งม�กม�ย
ในอน�คต

	 •	 ส่ือส�ธ�รณะควรมีก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เหม�ะสมต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงเข้�สู่ระบบดิจิตอล

	 •	 สื่อส�ธ�รณะควรมีบทบ�ทสำ�คัญเพ่ิมขึ้นจ�กก�รส่งเสริมก�รรู้เท่�ทันส่ือและ
ส�รสนเทศ	เป็นก�รรู้เท่�ทันสื่อดิจิตอลด้วย

	 นอกจ�กก�รพัฒน�ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงเข้�สู่ยุคดิจิตอลและก�รผสมผส�นของสื่อ
ประเภทต่�งๆ	แล้ว	คว�มอยู่รอดของสื่อส�ธ�รณะยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�งๆ	ม�กม�ย	โดยเฉพ�ะก�ร
บริห�รจัดก�รองค์กร	 และก�รห�งบประม�ณสนับสนุน	 ตลอดจนก�รเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขัน
กับสื่อประเภทต่�งๆ	 และที่สำ�คัญก็คือ	 ก�รยึดมั่นในข้อบังคับจริยธรรมและแนวท�งปฏิบัติของสื่อ
ส�ธ�รณะ	 และก�รสร้�งคุณค่�ส�ธ�รณะให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับ	 (Smith	 2012)	 อันได้แก่	 ก�ร
สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	และพัฒน�แนวคดิทีถ่กูต้องให้แก่ประช�ชนต่อปัญห�สงัคม	ก�รสร้�งทศันคติ
เชิงบวกและพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์	ก�รนำ�คว�มรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้เพือ่พฒัน�ยกระดบัคณุภ�พชวีติ	
ตลอดจนก�รสร้�งคว�มส�มัคคี	คว�มสม�นฉันท์	และคว�มเข้�ใจอันดีร่วมกันในสังคม	
	 ในปัจจุบัน	สื่อส�ธ�รณะทุกแห่งทั่วโลกตระหนักดีถึงคว�มจำ�เป็นที่ต้องได้รับศรัทธ�คว�ม
ไว้ว�งใจ	หรือคว�มเชื่อมั่นจ�กส�ธ�รณชนเพื่อเป็นหลักประกันและเครื่องวัดคว�มอยู่รอด	ดังนั้นจึง
มักเห็นสื่อส�ธ�รณะในที่ต่�งๆ	ที่กำ�ลังเน้นในเรื่องก�รสร้�งคว�มศรัทธ�ของประช�ชน	ซึ่งคว�มเชื่อ
มัน่ไว้ว�งใจดงักล่�วอ�จพิจ�รณ�ได้ในหล�ยมติ	ิเช่น	เชือ่มัน่ในคว�มเป็นกล�งและก�รเสนอข้อมลูที่
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รอบด้�นไม่โน้มเอียงไปท�งหนึ่งท�งใด	เชื่อมั่นในคว�มถูกต้อง	เที่ยงตรงและครบถ้วนสมบูรณ์	เชื่อ
มั่นในคว�มเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำ�โดยอิทธิพลท�งอำ�น�จหรือทุนพ�ณิชย์	เชื่อมั่นในคุณภ�พ	และ
เชื่อมั่นในคุณค่�ส�ธ�รณะ	เป็นต้น
	 ในฐ�นะส่ือส�ธ�รณะแห่งแรกของไทย	ไทยพบีเีอสได้แสดงถงึคว�มตัง้ใจทีจ่ะแสดงบทบ�ท
หน้�ท่ีต�มหลักก�รสื่อส�ธ�รณะ	 โดยเฉพ�ะ	 “ได้มีก�รกำ�หนดกรอบจริยธรรมและแนวท�งปฏิบัติ
ที่มีร�ยละเอียดครอบคลุมในเนื้อห�ส�ระสำ�คัญๆ	ของก�รทำ�ง�นต�มหลักวิช�ชีพ	ม�กกว่�สื่ออื่นๆ	
ในประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองของคว�มเที่ยงตรง	 สมดุลเป็นธรรม	 คว�มเป็นอิสระแห่งวิช�ชีพ	 ผล
ประโยชน์ทับซ้อน	 ก�รเค�รพศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	 สิทธิส่วนบุคคล	 สิทธิเด็กและเย�วชน	 ก�ร
เลอืกใช้ข้อมลูจ�กส่ือออนไลน์	ก�รทำ�ข่�วอ�ชญ�กรรม	ก�รทำ�ข่�วระหว่�งก�รห�เสยีงเลอืกตัง้	ก�ร
ร�ยง�นเหตุภัยพิบัติ	โศกน�ฏกรรม	ก�รร�ยง�นเหตุคว�มขัดแย้ง	ก�รประท้วง	ก�รปะทะ	จล�จล	
ภ�วะฉุกเฉิน	ก�รก่อก�รร้�ย	ภ�วะสงคร�ม	ก�รข่มขู่คุกค�ม	ฯลฯ	เป็นต้น”	(สมชัย	2555)	แต่ทั้งนี้	
ก�รสร้�งศรทัธ�คว�มเชือ่ถอืของประช�ชนเป็นสิง่ทีต้่องใช้เวล�	และต้องมผีลง�นเป็นทีป่ระจกัษ์เป็น
เครื่องพิสูจน์
 ความเชือ่มัน่ของประชาชนทีถ่อืว่าเป็นเจ้าของสือ่สาธารณะ คอืเครือ่งวัดความอยู่รอด
ของสื่อสาธารณะที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งสื่อสาธารณะของไทย ด้วย
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ความน่าเชื่อถือและการยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ์ออนไลน์
Creditability and Innovation Adoption of Online Newspapers**

บทคัดย่อ
	 ง�นวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคร�ะห์ห�ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคว�มน่�เช่ือถือของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์	โดยมีระเบียบวิธีศึกษ�กลุ่มตัวอย่�งท่ีทำ�ก�รศึกษ�เป็นคนกรุงเทพและปริมณฑล	จำ�นวน	363	
ตัวอย่�ง	โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง(Purposive	Sampling)	จ�กผู้ท่ีเคยเข้�ชมเว็บไซต์ข่�วส�รออนไลน์	
โดยใช้สถิติก�รวิเคร�ะห์ปัจจัย	 (Factor	 Analysis)	 เป็นเคร่ืองมือวิเคร�ะห์และนำ�แต่ละกลุ่มปัจจัยม�
ห�คว�มสัมพันธ์	 และใช้สถิติก�รวิเคร�ะห์เชิงเส้นพหุคูณ	 (Multiple	 Regression)	 ท่ีระดับนัยสำ�คัญ	
0.05	 ผลก�รวิจัยพบว่�	 คว�มน่�เช่ือถือและก�รยอมรับของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประกอบด้วยปัจจัย
ด้�นกระบวนก�รผลิต(X

1
)	ปัจจัยด้�นเน้ือ(X

2
)	และปัจจัยด้�นจริยธรรม(X

3
)	ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปของสมก�ร

คะแนนดิบ	Y′	=	26.608+3.831x
1
+0.420x

2
-0.784	x

3
	และสมก�รม�ตรฐ�น	Z′Y=	0.586z1+0.218z2-

0.155z3	จ�กสมก�รอธิบ�ยได้ว่�	คว�มน่�เช่ือถือและก�รยอมรับนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ได้รับอิทธิพลจ�กกลุ่มกระบวนก�รผลิตสูงสุด	ต�มด้วยปัจจัยด้�นจริยธรรมและด้�นเน้ือห�	ต�มลำ�ดับ
	 คำ�สำ�คัญ	:	คว�มน่�เชื่อถือ	ก�รยอมรับนวัตกรรม	หนังสือพิมพ์ออนไลน์	เว็บพอร์เทอร์	
Abstract
	 The	purpose	of	 this	 study	was	 to	 investigate	 the	 factors	pertaining	 to	 the	
creditability	and	innovation	adoption	of	online	newspapers.	The	samples	were	363	
residents	of	Bangkok	and	vicinity	 selected	by	a	purposive	 sampling	method.	They	
were	the	visitors	of	an	online	news	websites.	The	instrument	used	in	this	study	was	a	
questionnaire	developed	by	the	researcher	which	using	a	method	of	Factor	Analysis	
statistic	to	identify	the	relationship	among	the	groups	of	factors	at	the	significant	level	
of	0.05.	The	finding	indicated	that	the	creditability	and	innovation	adoption	of	online	
newspapers	(Y′)	was	related	to	the	groups	of	factors	on	production	processes	(x1),	
contents	(x2),	and	ethics	(x3).	These	factors	were	presented	in	the	form	of	a	Multiple	
Regression	equation	as Y′=	26.608+3.831x1+0.420x2-	0.784x3,	and	in	a	standardized	
equation	form	as	Z′y=	0.586z1+0.218	z2-0.155z3.	The	interpretation	of	these	equations	
indicated	that	the	most	influential	group	of	factors	on	the	creditability	and	innovation	
adoption	of	online	newspapers	was	the	production	processes,	followed	by	the	factor	
groups	of	contents	and	ethics	respectively.	
	 Keywords:	Creditability,	Innovation	Adoptions,	Online	Newspaper,	Portal	Web
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1. บทนำา
	 สื่อใหม่	 (New	Media)	 เริ่มมีบทบ�ทต่อก�รให้ข้อมูลข่�วส�รแก่ประช�กร	ซึ่งในปัจจุบัน
เร�ใช้อนิเทอร์เนต็ในก�รเปน็ถนนแหง่ก�รสือ่ส�ร	จงึทำ�ใหก้�รเกดิขึน้ของสือ่ใหมท่ีน่อกเหนอืจ�กสือ่
เดิมที่มีอยู่อย่�งเช่น	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และนิตยส�ร[1][3]
	 หนังสือพิมพ์เป็นส่ืออีกประเภทหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคลื่นกระแสของก�รเปลี่ยนแปลง	
อีกท้ังผลกระทบด้�นเศรษฐกิจที่ถ�โถมเข้�สู่อุตส�หกรรมนี้	 หนังสือพิมพ์เป็นสื่อส�รส�ธ�รณะซึ่งมี
คว�มเป็นตัวตนที่สูง	 เนื่องจ�กไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพึ่งพ�เจ้�ของพื้นที่จริง	 ซึ่งหม�ยรวมถึงสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ	เหล่�นี้จะต้องใช้ก�รสัมปท�นจ�กรัฐ	จึงมีคว�มเกรงใจภ�ครัฐ	จะส่งผลต่อธุรกิจ	
ห�กก�รนำ�เสนอมีผลกระทบต่อเสถียรภ�พของรัฐบ�ลแล้วนั้น	 ย่อมไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจของเอกชน
ที่ได้รับสัมปท�น	 อ�จจะส่งผลถึงก�รเลิกสัญญ�	 และคว�มเสียห�ยย่อมม�กกว่�ก�รที่จะโอนอ่อน
ต�มคว�มต้องก�รของผู้มีอำ�น�จในรัฐบ�ลชุดนั้นๆ	 จึงทำ�ให้หนังสือพิมพ์มีบทบ�ทต่อสังคมสูงม�ก	
อ�จจะกล่�วได้ว่�เป็นหัวเรือใหญ่ของสื่อส�รมวลชนในก�รนำ�พ�ข้อเสนอ	 คว�มคิดที่แตกต่�ง	 ก�ร
เฝ้�ระวังต่อสังคมไทยในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตม�มีก�รผนวกเข้�กับหนังสือพิมพ์จึงเป็นแนวท�ง
อกีช่องหนึง่ในก�รนำ�เสนอแนวคดิเชน่เดยีวกบัหนงัสอืพมิพท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่�ยใตก้ฎของสมัปท�นภ�ครฐั	
สื่ออินเทอร์เน็ตช่วยเสริมในเรื่องของคว�มรวดเร็วนำ�มุมมองของหนังสือพิมพ์เข้�สู่ประช�สังคมของ
ประเทศ	จงึทำ�ใหเ้กดิเปน็หนงัสอืพมิพอ์อนไลนข์ึน้ม�เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของคนในปจัจบุนั	
[17]
	 จ�กข้อสรุปของก�รศึกษ�สื่อสิ่งพิมพ์จะถูกบริโภคด้วยคนรุ่นเก่�	 ในขณะที่หนังสือพิมพ์
ออนไลน	์ไดถ้กูใชง้�นโดยคนรุ่นใหม	่ทัง้นีก้�รอยูร่วมกนัของสือ่ทัง้สองจะมแีนวท�งสอดประส�นกัน	
โดยหนังสือพิมพ์	 New	 York	 Time	 ของอเมริก�มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กก�รโฆษณ�ผ่�นหนังสือพิมพ์
ออนไลน์และมีส่วนแบ่งร�ยได้ม�กกว่�	30.00%	ของร�ยรับของบริษัท	[6]	
	 บทคว�มของนิตยส�ร	ดิอีโคโนมิสต์	 ชี้ว่�	ยุคของสื่อที่เป็นสื่อส�รมวลชนกำ�ลังจะหมดไป
และยคุของสือ่ชนดิใหมก่ำ�ลงัเข�้ม�	โดยผูบ้รโิภคข�่วส�รจะไมเ่ปน็เพียงผู้รับข�่วส�รท�งเดยีว	แตจ่ะ
เป็นผู้ให้ข่�วส�รต่อสังคม	โดยจะมีส่วนร่วมไม่ม�กก็น้อย	โดยก�รสำ�รวจพบว่�	วัยรุ่นอเมริกันสร้�ง
เนื้อห�บนโลกอินเทอร์เน็ตถึง	57.00%	[8]
	 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้รับคว�มนิยมตั้งแต่ที่มีก�รนำ�เสนอข่�วออนไลน์ในปี	 1995	 มี
จำ�นวนกว่�	100	ฉบับ	มีก�รเจริญเติบโตต้นปี	1996	มีจำ�นวน	750	ฉบับ	ม�กกว่�	1,500	ฉบับใน
ต้นปี	1997	ในปี	1998	มีจำ�นวนถึง	2,764	ฉบับในต้นปี	และม�กกว่�	3,624	ฉบับในเดือนตุล�คม	
ปี	1998	ในทุกวันจะมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้นวันละ	4-5	ฉบับ	ย่อมแสดงให้เห็นถึงก�รยอมรับ
ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ม�กขึ้น	[9]

1.1 ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนโลกอินเทอร์เน็ต
	 คว�มน่�เชื่อถือบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ให้คว�มสำ�คัญ	 เนื่องจ�กข้อมูลที่ค้นห�จ�ก
อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้ใช้ง�นอินเตอร์ให้คว�มสำ�คัญ	 ผู้ใช้ง�นออนไลน์ง่�ยต่อก�รเข้�
ถึงแหล่งข้อมูลอย่�งม�กม�ย	 แต่ก�รเข้�ถึงก็เสี่ยงต่อก�รไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 สิ่งที่ชัดเจนคือเร�
ไม่ส�ม�รถควบคุมก�รเข้�ออกบนเว็บได้ซึ่งแตกต่�งจ�กสิ่งพิมพ์	[11]	
1.2 ความน่าเชื่อถือบนโลกอินเทอร์เน็ต
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	 อย่�งไรก็ต�ม	 คว�มจริงนั้นได้แสดงให้เห็นว่�ข้อมูลที่ผิดยังพบได้บนเว็บไซต์	 หล�ยผู้วิจัย
พบว่�	สื่อออนไลน์ที่น่�เชื่อถือสูงเช่นเดียวกับสื่อหลักโดยทั่วไป	ผู้ใช้ง�นอินเทอร์เน็ตตัดสินว่�แหล่ง
ข้อมูลออนไลน์นั้นมีคว�มน่�เชื่อถือสูงกว่�สื่อหลักหรือสื่อในระดับช�ติ	 [15]	 ประสบก�รณ์ที่หล�ก
หล�ยของผู้ใช้ง�นไว้ว�งใจในเนื้อห�ของสื่อออนไลน์	 เหล่�นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำ�คัญ	 อีกคว�มเห็นพบ
ว่�ประช�ชนประเมินค่�ของอินเทอร์เน็ตในส่วนของคว�มน่�เชื่อถือน้อยกว่�ทีวีและวิทยุ	 สำ�หรับ
หนังสือพิมพ์ถูกประเมินว่�มีค่�น่�เชื่อถือสูง	Pew	Research	Center	(1998)	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบ
ว่�	เกิดคว�มแตกต่�งจ�กสิ่งที่พบ	ไม่ม�กก็น้อยจ�กโลกอินเทอร์เน็ตมีคว�มถูกต้องน้อยกว่�ข้อมูลที่
ได้จ�กสำ�นักข่�ว	[2]

1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 
	 ปัจจัยของคว�มน่�เชื่อถือสื่อออนไลน์	มีก�รศึกษ�หล�ยง�นวิจัยในช่วงครึ่งทศวรรษ	เมื่อ
เร็วๆ	 นี้ได้มีง�นวิจัยของ	Multi-dimensional	 concept	 [9]	 และง�นวิจัยของ	 Hovland	 และ	
Weiss[10]	ค้นพบว่�มี	2	ปัจจัย	สำ�หรับคว�มน่�เชื่อถือ	(Creditability)	คือ	คว�มคู่ควรแก่คว�มไว้
ว�งใจ	(Trustworthiness)	และคว�มเชี่ยวช�ญ	(Expertness)	อีกทั้งง�นวิจัยของ	Berlo,	Lemert	
และ	Meyer	ได้ศึกษ�	35	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือ	โดยทำ�ก�รจัดกลุ่มปัจจัยจ�ก	35	ปัจจัย
เป็น	3	กลุ่มประกอบด้วย	กลุ่มคว�มปลอดภัย	กลุ่มคุณภ�พ	และกลุ่มคว�มยืดหยุ่น	[8][12][13]
	 Jacobson	 ได้นำ�ปัจจัยคว�มคู่ควรแก่คว�มไว้ว�งใจและปัจจัยคว�มเชี่ยวช�ญ	 เป็นส่วน
หนึ่งขององค์ประกอบของปัจจัยคว�มแน่นอน	 (Authenticity)	 อีกทั้งถูกใช้ในหล�ยมิติ	 เช่น	 มิติ
วัตถุประสงค์	(Objective)	มิติคว�มยืดหยุ่น	(Dynamism)	และ	มิติของก�รทอดเวล�ออกไป	(Res-
pite)	[11]
	 Shaw	พบว่�ปัจจัยคว�มยุติธรรม	(Impartiality)	ปัจจัยคว�มคู่ควรแก่คว�มไว้ว�งใจ	และ
ปจัจยัคว�มสมบรูณ์	(Completeness)	ทัง้	3	ปจัจยัมอีทิธพิลตอ่คว�มน�่เชือ่ถอืของสือ่ออนไลน	์[16]
	 Mayer	ไดว้จิยัปจัจยัคว�มน�่เชือ่ถอื	ซึง่เปน็พืน้ฐ�นง�นวิจยัของ	Gaziano	และ	McGrath’s	
(1998)	ที่ศึกษ�ไว้ว่�	5	ปัจจัยที่ส่งผล	ประกอบด้วย	คว�มยุติธรรม	(Fairness)	ก�รไม่เอนเอียง	(Un-
biased)	ก�รถ�มถึงก�รเป็นเจ้�ของบทคว�ม	(Tell	the	whole	story)	คว�มถูกต้อง	(Accurate)	
และคว�มส�ม�รถเชื่อได้	(Can	be	Trust)	ทั้ง	5	ปัจจัยนี้ส�ม�รถเป็นตัวแทนในก�รวัดคว�มน่�เชื่อ
ถือและก�รยอมรับ	[12][13]
	 Yoshiko	พบว�่คว�มน�่เชือ่ถอืของหนงัสอืพมิพอ์อนไลนม์คีว�มแตกต�่งจ�กขอ้มลูข�่วส�ร
บนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป	เนื่องจ�กคว�มสำ�คัญในก�รตรวจสอบที่ม�ของข่�วส�รนั้น	จะต้องตรวจ
สอบได้จึงจะถือว่�มีคว�มน่�เชื่อถือ	[17]
	 ดังนั้นในคว�มน่�เชื่อถือของข่�วที่เกิดขึ้นจึงต้องพิสูจน์และตรวจสอบแหล่งที่ม�ให้ได้	 ซึ่ง
จะส่งผลโดยตรงต่อคว�มน่�เชื่อถือ	จ�กง�นวิจัยที่ได้กล่�วม�นั้น	จึงเกิดเป็นคำ�ถ�มวิจัยสำ�หรับก�ร
ศึกษ�ครั้งนี้	[4]

1.4 คำาถามและปัญหาวิจัย
	 จ�กทีก่ล�่วม�พบว�่ในประเทศไทยมกี�รใหบ้รกิ�รหนงัสอืพมิพอ์อนไลน	์ซึง่มกี�รผลติจ�ก
หล�ยแหล่งคือ	จ�กผู้ที่อยู่ในอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์	อุตส�หกรรมโทรศัพท์	อุตส�หกรรมวิทยุ	และผู้
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ผลติเวบ็ไซตป์ระเภทเวบ็ท�่	จงึทำ�ใหเ้กดิคำ�ถ�มขึน้ว่�	ปจัจยัอะไรทีส่ง่ผลตอ่คว�มน�่เชือ่ถอืและก�ร
ยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รยอมรับนวัตกรรม	 รวมถึงบทบ�ท
และหน�้ทีข่องหนงัสือพิมพ์ออนไลนแ์ละหนงัสอืพมิพฉ์บบัพมิพ	์ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะสอดคลอ้งกับทฤษฎี
ในก�รยอมรับเว็บท่�	ซึ่งส�ม�รถกำ�หนดในรูปท�งคณิตศ�สตร์ได้	

สูตร	 Yc	=	a+bX
c1
+bX

c2
+bX

c3
	….	bX

cn
	 	[5]

โดยที่		 Yc		 =	คว�มน่�เชื่อถือ	
	 X

n	
	 =	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือ

	 a	 =	ค่�คงที่
	 b	 =	สัมประสิทธิ์	X

n

1.5 วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อวิเคร�ะห์ห�ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
	 2.	เพื่อศึกษ�ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รยอมรับเว็บท่�
	 3.	เพื่อศึกษ�บทบ�ทและหน้�ที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์	ต่อ
อุตส�หกรรมหนังสือพิมพ์

1.6 สมมุติฐานการวิจัย
 สมมุติฐานที่ 1	อิทธิพลของปัจจัยด้�นเนื้อห�	ด้�นจริยธรรม	และด้�นกระบวนก�รผลิต	
ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
 สมมตุฐิานที ่2 อทิธพิลของปจัจยัด�้นเนือ้ห�ทีห่ล�กหล�ย	นำ�เสนอทีเ่บด็เสรจ็	คว�มมชีือ่
เสียงและจรรย�บรรณ	กระชับและเชื่อมโยง	และที่ไม่หนักจนเกินไป	ส่งผลต่อก�รยอมรับเว็บท่�

2. วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิจัยแบบEDFR	(Ethnographic	Delphi	Futures	Research)	[7]	ซึ่ง
ในก�รศึกษ�ห�ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 ในประก�รที่	 2	 ศึกษ�
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รยอมรับเว็บท่�	 และก�รประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์สำ�หรับก�รศึกษ�บทบ�ท
ของหนงัสอืพมิพอ์อนไลนแ์ละหนงัสอืพมิพฉ์บับพมิพต์อ่อุตส�หกรรมหนงัสอืพมิพ	์ซึง่ผูวิ้จยัไดศ้กึษ�
ข้อมูลและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วได้ดำ�เนินก�รวิจัยต�มขั้นตอนดังนี้
	 1.	กำ�หนดกลุ่มประช�กร
	 2.	ก�รเลือกกลุ่มประช�กร
	 3.	ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 4.	ก�รดำ�เนินก�รทดลองและก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 5.	ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยดำ�เนินก�รสร้�งเครื่องมือชนิดแบบสอบถ�ม	 โดยส่งเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวช�ญ
ทำ�ก�รประเมินผล	และนำ�กลับม�ปรับปรุงคำ�ถ�มและคำ�ตอบ	จ�กนั้นได้ดำ�เนินก�รทดสอบเครื่อง
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มือกับกลุ่มทดสอบจำ�นวน	130	ตัวอย่�ง	นำ�ผลที่ได้รับและข้อที่ต้องปรับปรุง	นำ�ม�ปรับปรุงและส่ง
กลับไปยังผู้เชี่ยวช�ญประเมินเป็นรอบที่	2	เพื่อที่จะได้เครื่องมือที่ถูกต้อง	โดยใช้หลักก�รของ	EDFR	
ทั้งสองวัตถุประสงค์แรก
	 และในวัตถุประสงค์ท่ี	 3	 เป็นก�รสัมภ�ษณ์ปล�ยเปิดแบบมีโครงสร้�ง	 เพื่อที่จะได้รับคำ�
ตอบแบบกว�้งโดยใหอ้สิระของผู้ทีมี่ส่วนไดเ้สยีในธรุกจิหนงัสอืพมิพอ์อกคว�มเหน็	และนำ�คว�มเหน็
ที่ได้ม�สรุปในแบบผสมทั้งง�นวิจัยเชิงคุณภ�พและปริม�ณ

2.1 การกำาหนดกลุ่มประชากร
	 2.1.1	ก�รศกึษ�ห�ปจัจยัของคว�มน�่เชือ่ถอืหนงัสอืพมิพอ์อนไลนแ์ละศกึษ�ปจัจยัตอ่ก�ร
ยอมรับเว็บท่�	ประช�กรที่จะทำ�ก�รศึกษ�วิจัย	คือ	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
	 2.1.2	บทบ�ทและหน้�ที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์	ประช�กร
คือ	 ผู้ที่คุมนโยบ�ย	 บรรณ�ธิก�รข่�วออนไลน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ที่เป็นสม�ชิกของชมรมผู้ผลิตข่�ว
ออนไลน์	จำ�นวน	10	สถ�บัน	ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	 ผู้วิจัยทำ�ก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รทำ�วิจัยครั้งนี้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลขน�ดของกลุ่มตัวอย่�ง	โดยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	กำ�หนดระดับคว�มเชื่อมั่นที่	
95.00%	จ�กจำ�นวน	400	คน	และเป็นก�รสุ่มแบบเจ�ะจง	(Purposive	Sampling)	
	 2.2.1	 ผู้ที่ถูกสำ�รวจจะต้องเคยเปิดใช้เว็บไซต์ข่�วออนไลน์เท่�นั้น	 โดยสอบถ�มก่อนแจก
แบบสอบถ�ม	ห�กไม่เคยใช้ง�นอินเทอร์เน็ตและเข้�ใช้เว็บไซต์ข่�วออนไลน์จะไม่ทำ�ก�รสำ�รวจ	
	 ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถ�มกลบัจ�กผูต้อบคำ�ถ�มจำ�นวน	363	ฉบบั	คดิเปน็ค�่คว�มผดิพล�ด	
9.25%	เมื่อเทียบกับจำ�นวนแบบสอบถ�มที่ได้สำ�รวจ
	 2.2.2	กลุ่มตัวอย่�งของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์	ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่�งที่มีสถ�นประกอบก�รอยู่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	จ�กทั้งหมด	10	องค์กร	ประกอบด้วย
	 1.	ไทยรัฐ		 	 2.	เดลินิวส์
	 3.	เครือมติชน	 	 4.	เครือเนชั่น
	 5.	เครือโพสต์	 	 6.	ผู้จัดก�รออนไลน์
	 7.	ฐ�นเศรษฐกิจ	 	 8.	สย�มกีฬ�
	 9.	บ้�นเมือง	 	 10.	ด�ร�เดลี่	
2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสำาหรับวัตถุประสงค์
	 วตัถปุระสงคท์ี	่1	ปจัจยัของคว�มน�่เชือ่ถอืหนงัสอืพมิพอ์อนไลน	์ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่ผูผ้ลติ	
โดยใช้ปัจจัยที่	Yoshiko	Nozato	[17]	ได้ศึกษ�ม�จำ�นวน	14	ปัจจัย	ผู้วิจัยสร้�งแบบสอบถ�มโดย
ผ่�นผู้เชี่ยวช�ญ	ทำ�ก�รตรวจสอบและทดสอบค่�	IOC	ประเมินคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น
	 วัตถุประสงค์ที่	 2	 ก�รศึกษ�ปัจจัยต่อก�รยอมรับเว็บท่�	 ผู้วิจัยใช้วิธีตั้งคำ�ถ�มในสังคม
ออนไลน์	Facebook	 โดยมีคำ�ถ�มว่�	ทำ�ไมคนปัจจุบันจึงไม่อ่�นข่�วจ�กเว็บไซต์ข่�ว	อย่�งไทยรัฐ	
เดลินิวส์	โดยตรง	แต่กลับไปอ่�นข่�วจ�กเว็บท่�	อย่�ง	Sanook.com	kapook.com	เป็นต้น	โดย
ได้รับคำ�ตอบกลับม�จำ�นวน	 13	 กลุ่มปัจจัยจ�กจำ�นวน	 124	 ผู้ตอบ	 จึงนำ�ปัจจัยทั้ง	 13	 ปัจจัยม� 
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สร้�งเป็นแบบสอบถ�มและนำ�ไปทดสอบในแบบสอบถ�มและนำ�ไปให้ผู้วิจัยตรวจสอบ	 ทดสอบค่�	
IOC	ประเมินคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น	
	 วัตถุประสงค์ท่ี	 3	 ผู้วิจัยต้องก�รสอบถ�มคว�มคิดเห็นบทบ�ทของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ต่ออุตส�หกรรมหนังสือพิมพ์
	 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์แบบมีโครงสร้�ง	 โดยใช้คำ�ถ�มเป็นแกนหลักและให้ผู้ที่ถูก
สัมภ�ษณ์แสดงคว�มคิดเห็นประกอบคำ�ถ�ม	ทั้งนี้ผู้เชี่ยวช�ญได้ประเมินคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น

3. ผลของการวิจัย
 3.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหนังสือพิมพ์ออนไลน์
จ�กแบบสำ�รวจโดยใช้ปัจจัยทั้งหมด	14	ตัว	เพื่อศึกษ�ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือหนังสือพิมพ์
ออนไลน์	ประกอบด้วย		
	 1.	คว�มเชี่ยวช�ญของบุคล�กร	
	 2.	คว�มถูกต้องแม่นยำ�	
	 3.	คว�มมีชื่อเสียงขององค์กร	
	 4.	คว�มครบถ้วนของเนื้อห�	
	 5.	แหล่งที่ม�ของข่�วนั้นๆ	
	 6.	คว�มรวดเร็วในก�รนำ�เสนอ
	 7.	ก�รมีปฏิสัมพันธ์กัน	
	 8.	คว�มยุติธรรม
	 9.	คว�มลึกของเนื้อห�
	 10.	ก�รที่ไม่โน้มเอียงเข้�ข้�งใดข้�งหนึ่ง
	 11.	วัตถุประสงค์องค์กรในก�รประกอบก�รธุรกิจ
	 12.	ก�รปรับตัวให้เหม�ะสมกับเทคโนโลยีและก�รเปลี่ยนแปลง
	 13.	ก�รแสดงคว�มเป็นตัวตนของเนื้อห�นั้นๆ
	 14.	ขั้นตอนก�รผลิตต�มม�ตรฐ�นก�รทำ�ข่�ว

รูปที่ 1	คว�มสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยของคว�มน่�เชื่อถือ
	 ส�ม�รถจัดกลุ่มของปัจจัยได้จำ�นวน	 3	 กลุ่ม	 ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มผันแปรของข้อมูลได้	
60.06%	ประกอบด้วย	
	 3.1.1	กลุ่มปัจจัยที่	1	ด้�นเนื้อห�	
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	 3.1.2	กลุ่มปัจจัยที่	2	ด้�นจริยธรรม
	 3.1.3	กลุ่มปัจจัยที่	3	ด้�นกระบวนก�ร
	 ส�ม�รถอธิบ�ยก�รแปรเปล่ียนของตัวแปรต�มที่	 44.90%	 ซึ่งมีแนวโน้มไม่ไปในทิศท�ง
เดียวกัน	และตัวแปรทุกตัวมีคว�มสัมพันธ์กับคว�มสำ�คัญรวมอย่�งมีนัยสำ�คัญที่	0.05	โดยมีตัวแปร
ด�้นกระบวนก�รผลติมคีว�มสมัพนัธก์บัคว�มน�่เชือ่ถอืม�กทีส่ดุและไปในทศิท�งเดยีวกนักบัตวัแปร
ด�้นเนือ้ห�	ตวัแปรด�้นจริยธรรมมีคว�มสมัพนัธน์อ้ยทีส่ดุซึง่เปน็ทศิท�งตรงกนัข�้มกนั	สรปุไดว้�่	ให้
คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รผลิตเป็นประก�รแรก	และตัวแปรด้�นจริยธรรมถูกให้คว�มสำ�คัญน้อย	
เมื่อต้องยอมรับต่อคว�มน่�เชื่อถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์

สมการทำานาย 
Cr	=	26.608+3.931X

1
	+	0.420X

2
	-	0.784X

3
	(3-1)

สมการคะแนนดิบ
Cr	=	0.586	X1	+	0.218	X

2
	-0.0155	X

3
		 	(3-2)

เมื่อ		 Cr	=	คว�มน่�เชื่อถือ	
	 X

1
	=	ด้�นกระบวนก�รผลิต

	 X
2
	=	ด้�นเนื้อห�

	 X
3
	=	ด้�นจริยธรรม	

3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเว็บท่า 
	 ผู้วิจัยได้ศึกษ�เพื่อศึกษ�ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รยอมรับเว็บท่�	 ในสภ�วะปัจจุบันผู้รับ
นวัตกรรมได้มีก�รเสพข่�วได้จ�กหล�ยช่องท�ง	จ�กแบบสอบถ�มโดยใช้ปัจจัยทั้งหมด	13	ตัว	เพื่อ
ก�รศึกษ�	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้รับนวัตกรรม	นั้นปร�กฏผลดังต่อไปนี้
	 1.	คว�มลึกของเนื้อห�ทัดเทียมกับเว็บไซต์ข่�ว
	 2.	คว�มหล�กหล�ย
	 3.	คว�มน่�เชื่อถือทัดเทียมเว็บไซต์ข่�ว
	 4.	ภ�พดึงดูดคว�มสนใจ
	 5.	ส�ม�รถค้นห�และเบ็ดเสร็จภ�ยในเว็บไซต์เดียว
	 6.	ปฏิสัมพันธ์	(Interactive)
	 7.	เลือกข่�วเด่นม�นำ�เสนอ	(Highlight)
	 8.	บันเทิงม�กกว่�ส�ระ
	 9.	คว�มมีชื่อเสียงของเว็บท่�เป็นที่ยอมรับ
	 10.	เนื้อห�กระชับ
	 11.	เชื่อมต่อไปได้หล�ยที่	(Link)
	 12.	จรรย�บรรณที่ไม่แตกต่�งกับเว็บไซต์ข่�ว
	 13.	ข่�วไม่เป็นท�งก�รม�กนัก
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รูปที่ 2 คว�มสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยก�รยอมรับเว็บท่�
	 ส�ม�รถจัดกลุ่มของปัจจัยได้จำ�นวน	 5	 กลุ่ม	 ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มผันแปรของข้อมูลได้	
73.32%	ประกอบด้วย
	 4.2.1	กลุ่มปัจจัยที่	1	เนื้อห�ที่หล�กหล�ย	
	 4.2.2	กลุ่มปัจจัยที่	2	นำ�เสนอและเบ็ดเสร็จ
	4.2.3	กลุ่มปัจจัยที่	3	คว�มมีชื่อเสียงและ
	 4.2.4	กลุ่มปัจจัยที่	4	กระชับและเชื่อมโยง
	 4.2.5	กลุ่มปัจจัยที่	5	บันเทิงที่ไม่หนักจนเกินไป
	 ส�ม�รถอธิบ�ยก�รแปรเปล่ียนของตัวแปรต�มที่	 45.10%	 ซึ่งมีแนวโน้มไม่ไปในทิศท�ง
เดียวกัน	 และตัวแปรบ�งตัวที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รยอมรับเว็บท่�อย่�งมีนัยสำ�คัญที่	 0.05	 ปัจจัย
เนื้อห�ที่หล�กหล�ยและปัจจัยบันเทิงที่ไม่หนักเกินไป	มีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รยอมรับเว็บท่�	จึงสรุป
ได้ว่�	 ให้คว�มสำ�คัญต่อปัจจัยด้�นเนื้อห�ที่หล�กหล�ยเป็นประก�รแรก	 แต่ให้คว�มสำ�คัญน้อยใน
ด้�นบันเทิงที่ไม่หนักเกินไป	เมื่อต้องยอมรับเว็บท่�

สมการทำานาย
	 AD	=	33.847+0.653x

1
-0.148X

5
	(3-3)

สมการคะแนนมาตรฐาน
	 AD	=	0.654x

1
	-	0.126X

5
			 					(3-4)

เมื่อ		 AD	=	ก�รยอมรับเว็บท่�
	 x

1
	=	เนื้อห�ที่หล�กหล�ย

	 X
5
	=	บันเทิงและไม่หนักเกินไป

3.3 บทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ต่ออุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ์

	 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตส�หกรรมสื่อหนังสือพิมพ์	 จำ�นวน	 10	
บริษัท	 อุตส�หกรรมส่ือหนังสือพิมพ์มีคว�มเห็นถึงบทบ�ทและหน้�ที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์มีคว�มแตกต่�งกัน	90.00%	และเห็นว่�ไม่แตกต่�งกัน	10.00%	
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3.4  หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทำาหน้าที่ รายงานข่าว (Reporter) และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ทำา
หน้าที่วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ (Journalist) หรือไม่

	 อุตส�หกรรมสื่อหนังสือพิมพ์เห็นด้วยทั้งหมดที่ได้ไปสัมภ�ษณ์	 กับแนวคิดที่ว่�	 ให้แบ่ง
กันแต่ละหน้�ที่และบทบ�ท	 ทั้งนี้ได้อธิบ�ยบทบ�ทและหน้�ที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไว้ดังนี้	
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ควรทำ�หน้�ที่ในก�รร�ยง�นข่�วโดยยึดหลัก	 ใคร	ทำ�อะไร	ที่ไหน	อย่�งไร	 ไว้
เป็นหลักในก�รนำ�เสนอเนื่องจ�กเห็นผลที่ว่�หนังสือพิมพ์ออนไลน์มุ่งเน้นคว�มรวดเร็ว	กระชับ	ถูก
ต้อง	โดยธรรมช�ติของออนไลน์อ�จจะเกิดข้อผิดพล�ดได้ง่�ยกว่�หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์	เนื่องจ�ก
เวล�ในก�รตรวจสอบอนัสัน้	และดว้ยเหตนุีห้นงัสอืพมิพฉ์บบัพมิพจ์งึไมม่คีว�มจำ�เปน็ในก�รร�ยง�น
ข�่วทีเ่ปน็สถ�นก�รณเ์นือ่งจ�กสงัคมไดร้บัรูข้�่วส�รในเรือ่งนีแ้ลว้	อ�จจะมขี�่วประเภทสถ�นก�รณ์
ไว้บ้�งแต่ต้องลดจำ�นวนลง	กลับไปมุ่งเน้นข่�วในแนวท�งสืบสวน	วิเคร�ะห์	และสังเคร�ะห์ม�กขึ้น	
เพื่อเป็นก�รเติมเต็มให้แต่ข่�วที่ถูกนำ�เสนอไปในเว็บไซต์	 จึงกล่�วได้ว่�หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ทำ�
หน้�ที่	นักข่�ว	อย่�งเต็มภ�คภูมิ

4. สรุป อภิปรายผล
		 4.1	 ส�ม�รถอธิบ�ยก�รแปรเปลี่ยนของตัวแปรต�มที่	 	 44.90%	 ซึ่งมีแนวโน้มไม่ไปใน
ทิศท�งเดียวกัน	และตัวแปรทุกตัว	มีคว�มสัมพันธ์กับคว�มสำ�คัญรวมอย่�งมีนัยสำ�คัญที่	0.05	โดย
มตีวัแปรด�้นกระบวนก�รผลติมคีว�มสมัพันธ์กับคว�มน�่เช่ือถอืม�กทีสุ่ด	และไปในทศิท�งเดยีวกนั
กับตัวแปรด้�นเนื้อห�	 ตัวแปรด้�นจริยธรรมมีคว�มสัมพันธ์น้อยที่สุดซึ่งเป็นทิศท�งตรงกันข้�มกัน	
สรปุไดว้�่	ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่กระบวนก�รผลติเปน็ประก�รแรก	และตวัแปรด�้นจรยิธรรมถกูใหค้ว�ม
สำ�คัญน้อย	เมื่อต้องยอมรับต่อคว�มน่�เชื่อถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
	 4.2	 ส�ม�รถอธิบ�ยก�รแปรเปลี่ยนของตัวแปรต�ม	ที่	 45.10%	 ซึ่งมีแนวโน้มไม่ไปใน
ทิศท�งเดียวกัน	 และตัวแปรบ�งตัวที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รยอมรับเว็บท่�อย่�งมีนัยสำ�คัญที่	 0.05	
ปัจจัยเนื้อห�ที่หล�กหล�ยและปัจจัยบันเทิงที่ไม่หนักเกินไป	 มีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รยอมรับเว็บท่�	
จึงสรุปได้ว่�	 ให้คว�มสำ�คัญต่อปัจจัยด้�นเนื้อห�ที่หล�กหล�ยเป็นประก�ร	 แต่ให้คว�มสำ�คัญน้อย
ในด้�นบันเทิงที่ไม่หนักเกินไป	เมื่อต้องยอมรับเว็บท่�
	 4.3	 ผลก�รวิจัยเรื่องบทบ�ทของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ต่อ
อุตส�หกรรมสื่อสิ่งพิมพ์	โดยให้หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีบทบ�ทในก�รร�ยง�นข่�วด่วน	(Reporter)	
และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์มีบทบ�ทเชิงวิเคร�ะห์	วิจ�รณ์	วิพ�กษ์	(Journalist)	ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
ในธุรกิจคว�มเห็นสอดคล้องกับผลก�รวิจัยที่	90.00%
	 ทั้งนี้ก�รยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้น	 ผู้ที่รับนวัตกรรมให้คว�มสำ�คัญต่อ
องค์กรที่ผลิต	และกระบวนก�รผลิต	ม�กกว่�จริยธรรม	ส่งผลต่อคว�มน่�เชื่อถือโดยตรง	ผู้ที่อยู่ใน
ส�ยอ�ชีพนักข่�ว	ส�ม�รถจะมีคว�มน่�เชื่อถือหรือไม่	ขึ้นอยู่กับองค์กรที่สังกัด	และคว�มน่�เชื่อถือ
ที่ลดลงของนักข่�วจะขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของตัวบุคคล	
	 ก�รยอมรบัเวบ็ท�่	พบว�่เวบ็ไซตข์�่วเปน็แหล่งขอ้มลูทีใ่ช้ในก�รอ้�งอิงและแหล่งขอ้มลูเชิง
ลกึ	ซึง่คนไทยมพีฤตกิรรมทีช่อบคว�มสบ�ยม�กกว�่คว�มเครง่เครยีด	ชอบคว�มบนัเทงิ	จงึทำ�ใหเ้วบ็
ท�่ไดร้บัคว�มนยิมและถกูใชเ้ปน็แหลง่ข้อมลูเพ่ือรับทร�บข�่วส�ร	คว�มน�่เช่ือถอืของข�่วส�รทีเ่กิด
ขึ้นบนเว็บท่�นั้น	ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อ้�งอิงข้อมูลม�กกว่�ตัวของเว็บไซต์
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	 ประก�รสุดท้�ย	 บทบ�ทและหน้�ที่ของเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ฉบับ	 เห็นควรที่จะแตก
ต่�งกนัเนือ่งดว้ยประก�รของเวล�ในก�รผลติขอ้มลูทีจ่ะนำ�เสนอ	จะเหน็ไดว้�่เวบ็ไซตจ์ะตอ้งร�ยง�น
อย่�งรวดเร็วว่�เหตุก�รณ์เกิดอะไรข้ึน	 ซึ่งต่�งจ�กหนังสือพิมพ์ที่จะมีเวล�ในก�รพิจ�รณ�ห�ข้อมูล
เพื่อนำ�เสนอ	อีกประก�รจะเป็นก�รช่วยยืดอ�ยุของหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ออกไป	ซึ่งเป็นแหล่งก�ร
เงินหลักขององค์กร	
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บทแนะนำาหนังสือ: 
PRODUCING ONLINE NEWS: DIGITAL SKILLS,  

STRONGER STORIES1

ผู้เขียน:	RYAN	M.	THORNBURG
สำ�นักพิมพ์:	CQ	PRESS
ปีที่จัดพิมพ์:	1992
จำ�นวนหน้�:	405	หน้�
 PRODUCING ONLINE NEWS: 
DIGITAL SKILLS, STRONGER STORIES 
เป็นหนังสือที่น่�สนใจทั้งกับนักวิช�ก�รและ
นักวิช�ชีพ	ในแวดวงสื่อส�รมวลชน	เนื่องจ�ก	
เนื้อห�ในเล่มเปรียบเสมือนกับภ�พเบื้องหลัง
กระบวนก�รผลิตและก�รนำ�เสนอข่�วออนไลน์	
ที่สำ�คัญคือคว�มพย�ย�มของผู้เขียนในก�ร
เชื่อมโยงระหว่�งคุณค่�คว�มเป็นข่�วและ
ทกัษะของนกัข่�วต�มขนบดัง้เดมิ	เข้�กบัเครือ่ง
มือและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ข่�วออนไลน์	 พร้อมกับสอดแทรกทัศนะของ 
ผู้เขียนในเร่ืองโอก�สและคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ	 ของก�รนำ�เสนอข่�วออนไลน์กับสิทธิและเสรีภ�พใน
ก�รนำ�เสนอข่�วส�รและรับรู้ข่�วส�รอีกด้วย
	 หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น	3	ตอนหลักๆ	จำ�นวน	12	บท	กล่�วคือ
	 ตอนที่	 1	 เริ่มต้นด้วยก�รแนะนำ�ให้ผู้อ่�นได้รู้จักหลักก�รพื้นฐ�นและธรรมช�ติของคว�ม
เป็นข่�วออนไลน์	และเคร่ืองมอืทีใ่ช้เพ่ือให้ก�รนำ�เสนอข่�วหรอืเรือ่งร�วมคีว�มสมบรูณ์ถกูต้องครบ
ถ้วน
	 ตอนที่	2	ว่�ด้วยเรื่องของเครื่องมือและเทคนิคในก�รนำ�เสนอ	เปรียบเสมือนกับ	how-to	
ในก�รเพ่ิมพูนทกัษะและกลยทุธ์เพ่ือให้เป็น	“นกัข่�วออนไลน์ทีด่”ี	โดยเนือ้ห�จะครอบคลมุถงึทกัษะ
ก�รทำ�ง�นทกุอย่�งนบัแต่ขัน้ตอนก�รผลติจนถงึขัน้ตอนก�รเผยแพร่ข่�วส�รผ่�นสือ่ออนไลน์	รวมถงึ
เครื่องมือที่นิยมใช้	อ�ทิ	Twitter,	Wordpress,	Caspio	เป็นต้น
	 ตอนที่	 3	 ตอนสุดท้�ยของหนังสือเล่มนี้เป็นก�รปิดเรื่องด้วยก�รนำ�เสนอถึงคว�ม
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข่�วส�รเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป

* ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.นิษฐ�	หรุ่นเกษม*
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	 โดยเนื้อห�ที่น่�สนใจในแต่ละบทมีดังนี้
	 บทที่	1	เป็นก�รปูพื้นฐ�นถึง	3	องค์ประกอบสำ�คัญของคว�มเป็น	“online	journalism”	
โดยผูเ้ขยีนเลอืกใช้วธิกี�รนำ�เสนอภ�พเปรยีบเทยีบผ่�นประวตัศิ�สตร์ของสือ่จ�กยคุดัง้เดมิจนกระทัง่
เข้�สู่ยุคออนไลน์หรือในปัจจุบัน
	 บทที่	 2	 ผู้อ่�นจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ“คุณค่�ของคว�มเป็นข่�ว”	 ที่ทำ�ให้ข่�วได้รับก�ร
พิจ�รณ�และคัดเลือกให้นำ�เสนอผ่�นสื่อ	 ตัวอย่�งเช่น	 คว�มแปลกใหม่	 คว�มสำ�คัญ	 คว�มใกล้ชิด	
รวมตลอดถึงหัวใจสำ�คัญของก�รร�ยง�นข่�วที่ทุกๆข่�วจะต้องมีไม่ว่�จะนำ�เสนอผ่�นช่องท�งก�ร
สื่อส�รแบบใด	นั่นคือ	5W1H	ทั้งนี้	ผู้เขียนได้แสดงคว�มคิดเห็นไว้ในหน้�คำ�นำ�ว่�	เหตุผลที่ยังมีก�ร
เน้นในเรือ่งของคณุค่�คว�มเป็นข่�วและวธิกี�รเขยีนข่�วต�มแบบสือ่ดัง้เดมิแม้ว่�จะเป็นสือ่ออนไลน์
แล้วต�ม	เนื่องจ�ก	คุณค่�ของคว�มเป็นข่�วและวิธีก�รเขียนข่�วนี้เป็นกรอบสำ�คัญที่จะทำ�ให้มั่นใจ
ได้ว่�	 เรื่องที่เร�เขียนนั้นเป็นเรื่องจริงๆ	 มิใช่ก�รแต่งเติมสีสันและปั้นแต่งข่�วเพ่ือก�รสร้�งกระแส
เท่�นั้น
	 บทที	่ 3	 เป็นก�รให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมก�รบริโภคข้อมูลข่�วส�รออนไลน์ของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบัน	ตัวอย่�งเช่น	 ใครบ้�งที่ติดต�มและเปิดรับข่�วส�รจ�กสื่อออนไลน์	 รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่
น่�สนใจ	 อ�ทิ	 เรื่องของเวล�ในก�รรับข้อมูลข่�วส�รออนไลน์	 สถ�นที่ที่เปิดรับข่�วส�ร	 เหตุผลใน
ก�รบรโิภคข่�วออนไลน์	โดยเฉพ�ะข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับพฤตกิรรมก�รค้น/ห�ข้อมลูและเลอืกสแกน
เนื้อห�ข่�วส�ร
	 บทที่	4	เป็น	how-to	ในก�รจัดก�รเนื้อห�ข่�วส�ร	(content)	โดยเฉพ�ะก�รออกแบบ
และตกแต่งข้อมูล	 เพื่อก�รนำ�เสนอบนเทมเพลต	ตัวอย่�งเช่น	ก�รเลือกแบบของตัวอักษร	สี	และ
ขน�ด	 ที่เหม�ะสมเพื่อก�รนำ�เสนอพ�ดหัวข่�ว	 หรือวิธีก�รจัดเรียงเนื้อห�และข้อมูลในแต่ละส่วน
บนเทมเพลตเพื่อให้ผู้อ่�นมองเห็นเป็น	“เรื่องเดียวกัน”	เป็นต้น
	 บทที่	5	จะพูดถึงสไตล์ในก�รเขียนข่�วออนไลน์ให้เข้�กับลักษณะก�รบริโภคข่�วส�รของ
ผู้บริโภคในช่วงเวล�ปัจจุบันโดยเฉพ�ะวิธีก�รสืบค้น/ค้น/ห�เรื่องร�ว	ก�รสแกนคำ�และเนื้อห�	โดย
เชื่อมโยงกับก�รเขียนข่�วในรูปแบบพิร�มิดหัวกลับแบบดั้งเดิม	 แต่ปรับเปลี่ยนและขย�ยสไตล์ใน
ก�รนำ�เสนอแบบพิร�มิดหัวกลับด้วยก�รประยุกต์ใช้ธรรมช�ติและจุดเด่นของสื่อออนไลน์
	 บทที่	 6	 เป็น	how-to	 ให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในก�รค้นข้อมูลข่�วส�รออนไลน์ให้ได้อย่�ง
รวดเรว็และตรงต�มคว�มต้องก�ร	ก�รตรวจสอบคว�มน่�เช่ือถอืถกูต้องเทีย่งตรงของข้อมลูข่�วส�ร
ที่ค้นม�ได้	รวมถึงก�รใช้	search	engines	และเครือข่�ยก�รสื่อส�รออนไลน์ประกอบก�รร�ยง�น
ข่�ว	ในบทนี	้ผูเ้ขยีนยงัได้เน้นยำ�้ถงึคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รเป็นผูน้ำ�เสนอข่�วส�รและผูใ้ช้ข่�วส�ร
เมื่อใช้เฟซบุ๊ก	วิกีพีเดีย	หรือยูทูบ	เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นและไว้ว�งใจในข่�วส�รที่กำ�ลังนำ�เสนอผ่�น
ท�งออนไลน์อีกด้วย
	 บทที	่7	ผูเ้ขยีนให้คว�มรูใ้นเรือ่งของก�รใช้	“ลงิค์”	ในก�รนำ�เสนอข่�วออนไลน์	ทัง้นี	้เพือ่ให้
ลงิค์เป็นตวัช่วยเพิม่นำ�้หนกัในด้�นของคว�มโปร่งใส	คว�มน่�เช่ือถอืไว้ว�งใจ	ตลอดจนก�รออกแบบ
จัดว�งลงิค์เพือ่ให้เชือ่มโยงกบัเรือ่งร�วหรอืข่�วทีก่ำ�ลงันำ�เสนอ	และข้อควรระวงัในก�รลงิค์กบัเนือ้ห�
ที่ผิดจริยธรรม	หมิ่นเหม่	หรือผิดกฎหม�ย
	 บทท่ี	 8	 จะเขยิบจ�กก�รร�ยง�นข่�วออนไลน์แบบตัวบทม�เป็นก�รร�ยง�นข่�วแบบ
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มัลติมีเดีย	 ผู้อ่�นบทนี้จะได้เรียนรู้ถึงวิธีก�รใช้มัลติมีเดียเพื่อสร้�งข่�วที่ครบถ้วนถูกต้องผ่�นภ�พ	
เสียง	 และวิดีโอ	 สำ�หรับผู้อ่�นที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงส่ือส�รมวลชนหรือยังไม่เคยมีประสบก�รณ์และ
เรียนรู้เทคนิคในก�รเล่�เร่ืองม�ก่อน	 ผู้เขียนก็ได้แนะแนวท�งไว้ในบทนี้ด้วย	 ส่วนคนที่มีพื้นฐ�นใน
ก�รถ่�ยวิดีโอและคลิปต่�งๆ	 ม�แล้ว	 บทนี้จะเป็นก�รเน้นแนวคิดในก�รนำ�เสนอและร�ยง�นข่�ว
แบบดิจิตอล
	 บทที่	9	ว่�ด้วยเรื่องของก�รเก็บรวบรวม	ก�รจัดระเบียบ	ก�รนำ�เสนอข้อมูลออนไลน์โดย
ใช้ช�ร์ต	กร�ฟ	และอื่นๆ	ในลักษณะของ	infographics	และทักษะก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลข่�วส�ร
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้รับส�รแบบ	on-demand
	 บทที่	10	พูดถึงเรื่องบล็อก	(Blog)	ที่ผู้เขียนมองว่�บล็อกโดยทั่วไปแล้วนั้นจะถูกนิย�มด้วย
รปูแบบในก�รนำ�เสนอไม่ใช่ด้วยเนือ้ห�	และมองว่�บล็อกคอืกระบวนก�รไม่ใช่ผลผลิต	ในบทนีผู้้อ่�น
จะได้เรียนรู้ถึงก�รเขียนบล็อก	ที่ครอบคลุมถึงเทคนิคต่�งๆ	เช่น	เขียนอย่�งไร	นำ�เสนออย่�งไร	และ
เมื่อใดจึงควรที่จะนำ�เสนอ
	 บทที่	11	ในบทนี้จะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและกลวิธีต่�งๆ	ในก�รกระตุ้นหรือดึงผู้รับส�รหรือ
ผู้บริโภคข้อมูลออนไลน์เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รนำ�เสนอข่�วส�รและโอก�สต่อยอดต่�งๆ	ที่
นักข่�วจะได้รับ	เช่น	crowdsourcing	ตลอดจนจรรย�บรรณในก�รทำ�ง�นข่�วออนไลน์
	 บทที่	12	เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีก�รผสมผส�นและใช้เครื่องมือในก�รสร้�งและนำ�เสนอ
ข่�วออนไลน์	พร้อมทั้งแนะนำ�คำ�ศัพท์และแนวคิดด้�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 ประเดน็ทีน่่�สนใจนอกเหนอืจ�กเนือ้ห�ในแต่ละบทข้�งต้นทีถ่กูสอดแทรกในหนงัสอืเล่มนี	้
คือ	 ก�รตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่�วในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รห�ข้อมูล	 เก็บรวบรวม
และเลือกข้อมูล	และนำ�เสนอข้อมูล	และจะร�ยง�นข่�วออนไลน์อย่�งไรให้	“ถูกที่และถูกเวล�”
	 นอกจ�กก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ในรปูแบบของหนงัสอืแล้ว	ผูอ่้�นยงัส�ม�รถแลกเปลีย่นข้อมลู
ข่�วส�รกับผู้เขียน	RYAN	M.	THORNBURG	ได้ที่	www.producingonlinenews.com	อีกด้วย
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บทบรรณาธิการ 

สู่ยุค	Convergence	Media	 รศ.ดร.ดรุณี	หิรัญรักษ์

บทความวิจัย

ยุทธศ�สตร์ก�รปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณ�ธิก�ร
แบบคอนเวอร์เจนซ์	กรณีศึกษ�	เครือเนชั่น	เดลินิวส์	
และเครือผู้จัดก�ร		 สกุลศรี	ศรีส�รค�ม,	อศิน�	พรวศิน

บทความวิทยานิพนธ์
ก�รบริห�รง�นของหนังสือพิมพ์ภ�ยใต้กระแสก�รหลอมรวมสื่อ		 ว�ทินี	ห้วยแสน

บทความวิชาการ
ทฤษฎีอันหล�กหล�ยในสื่อใหม่ศึกษ�		 รศ.ดร.ก�ญจน�	แก้วเทพ

พิเคร�ะห์มองบ�งเหลี่ยมมุมของ	“ก�รหลอมรวมสื่อ”
ในบริบทสังคมไทย		 วสันต์	จันทร์ประสิทธิ์

ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์		 ปิญ�ภรณ์	พงศ์ศ�สตร์

ก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ภ�วะก�รหลอมรวมท�งว�รส�รศ�สตร์
ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ		 สุกัลย�	คงประดิษฐ์

เหรียญอีกด้�นหนึ่งของ	Convergence	Media:
ภ�พสะท้อนจ�กง�นวิจัย		 นันทก�	สุธรรมประเสริฐ

บทความวิชาชีพ

ปฏิญญ�กรุงเทพฯ	ว่�ด้วยก�รพัฒน�สื่อส�ธ�รณะ	
ในเอเชีย-แปซิฟิก		 	อโณทัย	อุดมศิลป	

คว�มน่�เชื่อถือและก�รยอมรับนวัตกรรม
หนังสือพิมพ์ออนไลน์		 ดร.ธน�	ทุมม�นนท์,	รศ.ดร.กฤษมันต์	วัฒน�ณรงค์

ตำาราปริทัศน์
PRODUCING	ONLINE	NEWS:	DIGITAL	SKILLS,	
STRONGER	STORIES		 ดร.นิษฐ�	หรุ่นเกษม	


