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บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อในศตวรรษที่ 21 

เรื่องที่ 1.1 เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร 

เรื่องท่ี 1.2 ภูมิทัศน์สื่อใหม่ 

เรื่องท่ี 1.3 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจสื่อ 

แนวคิด 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวบ่งชี้ว่าโลกก าลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง ผลของเทคโนโลยี    

การสื่อสารดิจิทัลท าให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญหลายมิติ ได้แก่ พ้ืนที่และระยะทาง เวลา ความเสมอ

ภาคเท่าเทียม พันธมิตรและกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน 

2. พัฒนาการจากสื่อเก่าหรือสื่อเดิมมาสู่สื่อใหม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันประกอบด้วย 4 ยุคใหญ่ ๆ 

คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคอุตสาหกรรม ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคสื่อใหม่ 

ภูมิทัศน์สื่อในวันนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นภูมิทัศน์ของสื่อใหม่  ที่ เป็นผลมาจาก

พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและการหลอมรวมของสื่อ น าไปสู่การสื่อสารผ่านโครงข่ายโดยมี

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับโลกที่เชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภาพของการ

สื่อสารชนิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3. ภาพของเทคโนโลยีของสื่อและการสื่อสารในอนาคต ได้ท าให้เกิดค าถามขึ้นในแวดวงของผู้ผลิตสื่อ

กระแสหลักของยุคปัจจุบันว่า เทคโนโลยีจะท าให้ธุรกิจสื่อเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ 

วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ หมดความส าคัญและถูกกลืนหายไปหรือไม่ ค าถามเหล่านี้เริ่ม มี

ค าตอบออกมาบ้างแล้วว่า สื่อเดิมเหล่านี้อาจจะยังไม่สูญหายไปจากโลกแห่งสื่อมวลชน แต่จะต้องมี

การปรับเปลี่ยนรูปโฉมอย่างมาก เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของมนุษย์

และสังคมต่อไป ซ่ึงภารกิจและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเท่าทัน

กับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภคในโลกของอนาคต 

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารได้ 

2. อธิบายพัฒนาการจากสื่อเดิมมาสู่ยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่ได้ 

3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจสื่อได้ 
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เร่ืองที่ 1.1 เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในวันนี้ก าลังบอกกับเราว่า โลกก าลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง แต่

ความเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก าลังจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันใกล้นี้ 

 เทคโนโลยีเด่น ๆ ที่ก าลังพัฒนาและเริ่มที่จะมีการน ามาใช้กันบ้างแล้ว เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

ควอนตัม (Quantum Computer) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) 

พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน (Renewable Energy) ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เมตาจีโนมิกส์ (Metagenomics) 

เทคโนโลยีในบ้านหรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง”(Internet of Things หรือ IoT) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก และก่อให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย (Disruption) 

ในทุกวงการที่ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในโลกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท าให้มนุษย์สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร 

ความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นเสียง ข้อมูล ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่โลกกว้างได้

อย่างไม่เคยมีมาก่อน  

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ท าให้การเคลื่อนย้ายถ่าย

โอนข้อมูลเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และยังท าให้เกิดการสื่อสารกันได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่และเวลาใน

ลักษณะ real time หรือเกิดในเวลาจริง แม้ว่าผู้ที่ท าการสื่อสารจะอยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกก็ตาม 
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ผลของเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ท าให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญๆ หลายมิต ิได้แก่  

1. มิตพ้ืินที่และระยะทาง  

แม้ผู้คนจะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายในสังคมท้องถิ่นอันหลากหลาย และจะมีการแบ่งกั้นอาณาเขต

ทางภูมิศาสตร์เอาไว้อย่างชัดเจน แต่เราจะเห็นว่า ข้อจ ากัดในอดีตเรื่องระยะทางและพ้ืนที่ในการสื่อสารก าลัง

หมดสิ้นไป เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ เช่น ใยแก้วน าแสง ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ ท าให้ข้อมูลข่าวสาร

เดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสง ท าให้เราสามารถค้นหาข้อมูล สนทนา การท า

ธุรกรรมการเงิน ซื้อ-ขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะทาง จนท าให้เกิดความรู้สึกว่าโลกของเรา

เล็กลงอย่างมาก 

2. มิติเก่ียวกับเวลา 

ผลของเทคโนโลยีที่สามารถย่นย่อระยะทาง คือ ภาพสะท้อนของการสื่อสารในยุคที่โลกถูกมองว่า “ไร้

พรมแดน” วัฒนธรรมโลกมีการเคลื่อนที่ผ่านกาลเวลา ทั้งนี้เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของประเทศและสังคม

ต่างๆ ก าลังเผชิญหน้ากับระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมระดับโลก ทั้งนี้ ผู้สื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาสารที่

ถ่ายทอดผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ผู้รับสารซึ่งอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ทุกเวลา 

ธุรกิจและการบริการสามารถด าเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจการค้าเข้าถึงลูกค้าได้สะดวก มีการให้บริการข้อมูลที่

สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ภายใต้กระแสของโลกาภิวัตน์ที่โลกไร้พรมแดน กระบวนการสื่อสารของมนุษย์จะหมุน

ไปตามแรงพัดพาทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และที่ส าคัญ ไม่มีชุมชนหรือสังคมแห่งใดจะอยู่ได้อย่าง

เป็นอิสระอีกต่อไป หากแต่ทุกชมชน ทุกสังคมล้วนได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากกระแสอารยธรรมโลกท่ีถาโถม

เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

3. มิตคิวามเสมอภาคเท่าเทียม 

ในวันนี้ความแตกต่างระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นก าลังลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการบริหารจัดการจากเดิมที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ไปสู่การกระจายอ านาจ เช่น คนต่างจังหวัด

สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเดียวกัน ดูรายการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี ฟังรายการวิทยุอินเทอร์เน็ต ได้

เหมือนๆ กัน สามารถรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล ความบันเทิงที่เท่าเทียมท่ัวถึงและเสมอภาคได้พร้อมๆ กัน 

4. มิตพัินธมิตรและกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรม  

  ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า อาจท าให้เกิดความร่วมมือกัน เช่น ส านักข่าวไทยเป็นพันธมิตร

กับส านักข่าวต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน สถานีโทรทัศน์ร่วมมือกับเคเบิ้ลทีวีในการ

ถ่ายทอดสดรายการกีฬาระดับชาติและระดับโลก นอกไปจากนั้นผู้บริโภคสื่อยังมีช่องทางการสื่อสารในการ



5 

 

รวมกลุ่มกันตามรสนิยมความชื่นชอบ เช่น กลุ่มแฟนฟุตบอล กลุ่มแฟนมวย กลุ่มคนชอบภาพยนตร์ กลุ่มนักชิม 

กลุ่มรักการท่องเที่ยว กลุ่มแฟนคลับนักร้อง / ศิลปิน /ดารา / นักแสดง ฯลฯ 

5. มิตกิารเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนหรือโลกไร้พรมแดน  

  เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของผู้คน เช่น การไปท างานในต่างประเทศ 

การเดินทางของนักท่องเที่ยว หรือปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายไปมาของทุนข้ามชาติ เช่น กองทุนไอเอ็มเอฟ 

เงินทุนช่วยเหลือระหว่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏในอีกประเทศหนึ่งหรืออีกซีกโลกหนึ่งจะมีผลกระทบ

อย่างรวดเร็วทันควันต่ออีกประเทศหนึ่งหรืออีกซีกโลกหนึ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เช่น ภาวะสงคราม โรคระบาด 

การปรับเปลี่ยนราคาน้ ามันโลก ราคาหุ้น ค่าเงิน การก่อการร้าย การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งทางการค้าของอเมริกากับจีน เป็นต้น  

............................................................................................................................................................ 

กิจกรรมที่ 1.1  

 จงอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารรูปแบบใหม่ 

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 1.1 

 ผลของเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารรูปแบบใหม่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญๆ หลายมิติ ได้แก่ มิติพ้ืนที่

และระยะทาง มิติเก่ียวกับเวลา มิติความเสมอภาคเท่าเทียม มิตพัินธมิตรและกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรม และมิติการ

เคลื่อนไหวข้ามพรมแดน  

............................................................................................................................................................. 

 

เร่ืองที่ 1.2 ภูมิทัศน์สื่อใหม่ 

Carry Jewitt (2006) Mark Jhon Oxillo (2017) ได้ กล่ าวถึ งพัฒ นาการจากสื่ อ เก่ าห รือสื่ อ เดิ ม 

(Old/Tradition Media) มาสู่ยุคสื่อใหม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 ยุคใหญ่ ๆ ดังนี้  

ยุคที่ 1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Age) หรือยุคก่อนอุตสาหกรรม (Pre-Industrial Age) 

ตัวอย่างสื่อที่เกิดขึ้นในยุคนี้ เช่น ภาพเขียนบนผนังถ้ า (35,000 ปีก่อนคริสตกาล) กระดาษปาปิรุสในอียิปต์ (2,500 

ปีก่อนคริสตกาล) ศิลาจารึกในสมัยเมโสโปเตเมีย (2,400 ปีก่อนคริสตกาล) ต้นแบบของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของ

โลกชื่อแอคต้า ไดเออนา (Acta Diurna) ในโรม (130 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นต้น 



6 

 

ยุคที่ 2 ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) ในยุคนี้เริ่มมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่แรงงาน และ

น าไปสู่การเกิดชึ้นของระบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างสื่อในยุคนี้ เช่น เครื่อง

พิมพ์ดีด โทรศัพท์ ภาพยนตร์ และมีการเกิดข้ึนของหนังสือพิมพ์จ านวนมาก  

ยุคที่ 3 ยุคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Age) เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแบบเดิม ในยุคนี้เกิด

ประดิษฐ์กรรมใหม่อย่างทรานซิสเตอร์ ที่น าไปสู่การพัฒนาวิทยุกระจายเสียง วงจรไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ใน

ช่วงแรก ๆ ตัวอย่างสื่อเด่น ๆ ในยุคนี้ เช่น วิทยุทรานซิสเตอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แอปเปิ้ล 

คอมพิวเตอร์ 

ยุคที่ 4 ยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคสื่อใหม่ (New Information/ New Media Age) ในยุคนี้อินเทอร์เน็ต

เข้ามามีบทบาทท าให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ และอุปกรณ์สื่อสารมี

ขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง สามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก ตัวอย่างสื่อใหม่ ๆ ในยุคนี้มีมากมาย เช่น Website, 

Blog, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Podcast, Clubhouse เป็นต้น 

นอกไปจากนั้น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทมาก

ยิ่งขึ้น เช่น Virtual Influencer หรือ อินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ดูเหมือนคนทั่วๆ 

ไป แต่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งเป็นการตอกย้ าถึงแนวโน้มของเมทาเวิร์ส (Metaverse) ที่เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์แห่งโลก

อนาคตที่ต่อยอดจากยุค 5G ที่ผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน     

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ภูมิทัศน์สื่อในวันนี้เปลี่ยนไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นภูมิทัศน์ของ

สื่อใหม่ที่เป็นผลมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและการหลอมรวมของสื่อ น าไปสู่การสื่อสารผ่านโครงข่าย

โดยมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับโลกที่เชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภาพของการสื่อสารชนิด

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ภายในโครงข่ายขนาดใหญ่ของอินเทอร์เน็ต ได้เกิดโครงข่ายเสมือนที่ซ้อนกันอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

เชื่อมโยงกลุ่มคนในสังคมทั้งขนาดใหญ่และเล็กผ่านการควบคุมของโปรแกรมประยุกต์ (Applications) ต่างๆ ที่

เป็นสื่อสังคมแบบใหม่นานาชนิด เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม คลับเฮ้าส์ ฯลฯ การสื่อสารของกลุ่ม

คนผ่านโครงข่ายเสมือนเหล่านี้ กลายเป็นชุมชนเสมือนบนอินเทอร์เน็ต  ยังมีโปรแกรมประยุกต์ที่มีบริการเฉพาะ

แบบอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ผู้สนใจสามารถเผยแพร่ เนื้อหา ความคิด และข้อมูลข่าวสารของตนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ใน

หลากหลายรูปแบบ บริการและวิธีการสื่อสารแบบใหม่เหล่านี้กลายเป็นสื่อใหม่ๆ ขึ้นโดยตัวของมันเอง และที่ส าคัญ

ผู้ใช้งานสื่อสามารถเป็นได้ท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน การสื่อสารเดิมที่เคยเป็นแบบทางเดียวก็สามารถ

ที่จะสื่อสารกันแบบสองทางหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้ การสื่อสารที่เป็นแบบมวลชนหรือส่วนตัว ก็อาจเป็นการสื่อสาร
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ภายในกลุ่มที่อาจเลือกให้เป็นส่วนตัวหรือเป็นแบบสาธารณะก็ได้ พฤติกรรมใหม่ๆ และสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ที่กล่าว

มานี้เป็นส่วนผลักดันส าคัญท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ 

............................................................................................................................................................. 

กิจกรรมที่ 1.2 

 จงอธิบายพัฒนาการจากยุคสื่อเก่ามาสู่ยุคสื่อใหม่ 

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 1.2 

 จากยุคสื่อเก่าหรือสื่อเดิมมาสู่ยุคสื่อใหม่มีพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้

เป็น 4 ยุคใหญ่ ๆ คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคอุตสาหกรรม ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคสื่อ

ใหม ่

............................................................................................................................................................. 

เร่ืองที่ 1.3. การเปลี่ยนแปลงภูมทิัศน์ด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจสื่อ 

   ในวันนี้อาจกล่าวได้ว่าเราก าลังเข้าสู่ยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ (media convergence) หรือยุคของภูมิ

ทัศน์สื่อหลอมรวม และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) และด้วยผลจากเทคโนโลยีใหม่ที่

พัฒนาขึ้น ท าให้สังคมในภาคส่วนต่างๆ มีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ 

  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ต่างก็ปรับตัวหันไปพ่ึงเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือยกระดับ

ความสามารถทางการแข่งขัน ขยายโอกาสการอยู่รอด และการเจริญเติบโต  แม้ในระยะเริ่มต้นจะต้องลงทุน

ค่อนข้างสูง แต่ก็คาดว่าจะคุ้มค่าในระยะยาว ที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นข่าวการปรับลดพนักงานขององค์กรต่าง ๆ เป็น

ระยะ ๆ ไม่ว่าในต่างประเทศ เช่น ไอบีเอ็ม (IBM) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) คาร์ฟูร์ (Carrefour) ธนาคารเอชเอส

บีซี (HSBC) ธนาคารมิซู โฮ (Mizuho) ที่ประกาศปรับลดจ านวนพนักงานทั่วโลกลง  โดยจะใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มากขึ้น  

 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว พัฒนาในหลาย ๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การธนาคาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การเกษตร พลังงาน 

สุขภาพ การสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงการน าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยท างานแทนมนุษย์ ที่ตอนนี้หลายธุรกิจได้น า AI 

เข้ามาใช้ และลดบทบาทในการท างานของมนุษย์ลง กลายเป็นว่าในอนาคตจะมีหลายต าแหน่งหน้าที่  ที่จะถูก AI 

เข้ามาทดแทน 



8 

 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์มากที่สุดคือ ธุรกิจการสื่อสารมวลชน ที่สื่อแบบ

ดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ถูกท้าทายจากสื่อใหม่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

มากมายในปัจจุบัน หรือในบ้านเรา อย่างวงการสื่อสารมวลชน ที่สื่อดั้งเดิมต้องพ่ายแพ้ให้กับสื่อออนไลน์ จนต้อง

ปรับลดพนักงาน/บุคลากร เช่น แกรมมี่, ไทยทีวีสีช่อง 3, ว้อยซ์ ทีวี เป็นต้น กระทั่งมีสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลบางสถานี

ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร 

ผลจากการที่เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารพัฒนาไปตลอดเวลาพร้อม ๆ กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อ

ดิจิทัล มีการแข่งขันกันของสื่อในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องของความรวดเร็วในการน าเสนอ วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์เป็นช่องทางการสื่อสารดั้งเดิมที่ยังสามารถตอบสนองต่อผู้ดูผู้ชมและผู้ฟังในการเข้าถึงและการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว สดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ ได้เพียงพออยู่

หรือไม ่

นอกไปจากนั้นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีมากมายหลายแพลตฟอร์ม ย่อมท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่

เพ่ิมมากข้ึนไปอีกท่ีอาจไม่จ าเป็นต้องบริโภคสื่อเดิมเพียงช่องทางเดียว 

ทุกวันนี้เห็นได้ว่าผู้บริโภคสื่อสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่

ได้รับความนิยมสูงไปทั่วโลก เช่น การให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Over the Top: 

OTT) หรือวิดีโอสตรีมมิ่ง เช่น Netflix Disney รวมถึงช่องทางแบบไม่เสียเงินอย่าง YouTube, Facebook, 

Twitter ได้กลายเป็นทางเลือกหรืออาจกลายเป็นช่องทางหลักในอนาคตอันใกล้ส าหรับผู้บริโภค 

ดังนั้น การประกอบกิจการสื่อมวลชนหลัก ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์

ดิจิทัลในประเทศไทยจึงอาจต้องพ่ึงพาช่องทางการเผยแพร่หรือแพลตฟอร์ม (platform) อ่ืนๆ ควบคู่กันไป

โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ 

ภาพของเทคโนโลยีของสื่อและการสื่อสารในอนาคต ได้ท าให้เกิดค าถามขึ้นมากมายในแวดวงของผู้ผลิต

สื่อกระแสหลักของยุคปัจจุบันว่า เทคโนโลยีจะท าให้ธุรกิจสื่อแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะป็น สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (เช่น 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร) ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ หมดความส าคัญและถูกกลืนหายไป

หรือไม่ ค าถามเหล่านี้เริ่มมีค าตอบออกมาบ้างแล้วทั้งในโลกของความเป็นจริงและจากการคาดท านายอนาคตที่ยัง

มาไม่ถึง ค าตอบที่ว่านั้นคือ สื่อเดิมเหล่านี้อาจจะไม่มีวันสูญหายไปจากโลกแห่งสื่อมวลชน แต่จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปโฉมอย่างมาก เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสังคมต่อไป 
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ทั้งนี้ภารกิจและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเท่าทันกับความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความต้องการของผู้บริโภคในโลกของอนาคต 

............................................................................................................................................................. 

กิจกรรมที่ 1.3  

 แนวโน้มการประกอบกิจการสื่อหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยจะเป็นไปในลักษณะใด และภารกิจและจรรยาบรรณของสื่อในอนาคตควรเป็นเช่นใด 

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 1.3 

  แนวโน้มการประกอบกิจการสื่อหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย อาจต้องพ่ึงพาช่องทางการเผยแพร่หรือแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ 

 ส าหรับภารกิจและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเท่าทันกับความ

เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภคในโลกของอนาคต 

 

............................................................................................................................................................. 
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การหลอมรวมสื่อ 

 

รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ     รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 

  วุฒิ     กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา, ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 



2 

 

บทที่ 2 การหลอมรวมสื่อ 
เรื่องท่ี 2.1 ความหมายของการหลอมรวมสื่อ 
เรื่องท่ี 2.2 ลักษณะของการหลอมรวมสื่อ 
เรื่องท่ี 2.3 ความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารมวลชนที่เป็นผลจากการหลอมรวมสื่อ 
   

แนวคิด 
1. การหลอมรวมสื่อ หมายถึงการผสมผสานระบบสารสนเทศต่างๆ ในกระบวนการท างานขององค์กรสื่อ

ที่จะน าเสนอเนื้อหาไปยังทุกช่องทางการสื่อสารแก่ผู้รับสาร โดยเป็นการผสมผสานทั้งด้านตัวองค์กร

สื่อ เนื้อหา/ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร การท างานของบุคลากร การด าเนินงานธุรกิจสื่อ 

อุปกรณ์การสื่อสาร เครือข่ายโทรคมนาคม และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการหลอมรวมการ

ให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้รับสาร 

2. การหลอมรวมสื่อมีลักษณะที่ส าคัญคือเป็นการหลอมรวมเครือข่าย หลอมรวมตัวสื่อ หลอมรวมเนื้อหา 

หลอมรวมผู้สร้างสื่อกับผู้รับสารเข้าด้วยกัน และหลอมรวมการให้บริการทางธุรกิจ  

3. ผลจากการหลอมรวมสื่อได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนในทุกมิติทั้งใน

ด้านองค์กรสื่อ ด้านการปฎิบัติงานของสื่อมวลชน ด้านเนื้อหาสาร และด้านผู้รับสาร 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของการหลอมรวมสื่อได้ 
 3. อธิบายลักษณะของการหลอมรวมสื่อได้ 

3. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารมวลชนที่เป็นผลจากการหลอมรวมสื่อได้ 

 
 
 
 
 
 



3 

 

ความน า 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ได้
ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “การหลอมรวมสื่อ” (media convergence) และเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิทัศน์สื่อ (media landcape) ท าให้วงการสื่อสารมวลชนต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคสื่อมี
ทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงที่สะดวก รวดเร็ว และประการส าคัญคือสามารถเข้าถึงได้
หลากหลายช่องทาง สื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิมต่างต้องปรับตัวด้วยการขยายภูมิทัศน์สื่อของตนเองไปยังสื่อออนไลน์ 
โดยการน าทรัพยากรการบริหารงานที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้
ผู้บริโภคสื่อสามารถเข้าถึงได้ให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจสื่อของตนให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ  

ปรากฎการณ์ “การหลอมรวมสื่อ” ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อการบริหารและกระบวนการท างานขององค์กร
สื่อทุกประเภท ทุกรูปแบบ อย่างกว้างขวางและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้ งนี้เพราะการหลอมรวมสื่อไม่ใช่เพียงแค่
การหลอมรวมสื่อ แต่ยังเป็นการหลอมรวมทั้งกระบวนการท างานของบุคลากร องค์กร เนื้อหา เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการการบริโภคสื่อของผู้รับสารโดยทั่วไป 
ดังนั้น นักนิเทศศาสตร์จึงต้องจ าเป็นต้องมีความเข้าใจต่อปรากฎการณ์การหลอมรวมสื่อ ทั้งในด้านความหมายของ 
ลักษณะ และผลกระทบของการหลอมรวมสื่อ ดังจะได้อธิบายโดยสรุปในเนื้อหาบทที่ 2 นี้ 

 

เร่ืองที่ 2.1 ความหมายของการหลอมรวมสื่อ  

นักวิชาการด้านการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของค าว่า “การหลอมรวมสื่อ” ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  

Mc Quail (2005) นักวิชาการด้านการสื่อสารชาวอเมริกันอธิบายว่า การหลอมรวมสื่อก่อให้เกิดสื่อ
รูปแบบใหม่ๆ ที่ต่างจากสื่อดั้งเดิมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หรือภาพยนตร์ โดยการหลอมรวมสื่อส่งผลให้มี
การกระจายผ่านเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหลากหลาย เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเจ้าของสื่อ การจัด
จ าหน่าย โครงสร้างการบริหาร นักสื่อสารมวลชน ผู้รับสาร ความน่าเชื่อถือ การก ากับดูแลสื่อ จริยธรรม รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

Jenkins (2006) นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการหลอมรวมสื่อและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ อธิบายว่า 
การหลอมรวมสื่อเป็นการหลอมรวมเนื้อหาเพ่ือน าเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อ อาทิ การให้บริการด้านการสื่ อสาร
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โทรคมนาคมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์  โทรศัพท์ และอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ธุรกิจ 

ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2555) ราชบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายว่า การหลอมรวมสื่อเป็นการ
หลอมรวมสื่อ ทั้งช่องทางสื่อ เนื้อหาสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยการหลอมรวม
มีหลายรูปแบบ อาทิ การหลอมรวมของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือการหลอมรวมทั้งโลกเข้าไว้
ด้วยกัน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการหลอมรวมเทคโนโลยี ได้แก่ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่เป็นทั้ง
โทรศัพท์มือถือ กล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เครื่องส่งข่าวสารสั้น เครื่องบันทึกข้อมูล และยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

กาญจนา แก้วเทพ (2556) ให้ความหมายของ “การหลอมรวมสื่อ” ว่าเป็นปรากฎการณ์ด้านที่มีการโน้ม
น้าวเข้าหากันของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวในด้านใดก็ตาม เช่น ด้านการเป็นเจ้าของและเงินทุนบริษัทผลิตสื่อ
หลายๆ บริษัทมารวมกัน หรือบริษัทที่เคยผลิตเทปเพลงอย่างเดียวได้หันไปสร้างภาพยนตร์และพิมพ์หนังสือ หรือ
การโน้มเข้าหากันในเรื่องเผยแพร่ (distribution) ตัวอย่างเช่น การมีโรงหนังในเครือ รวมทั้งการโน้มเข้าหากันในแง่
เนื้อหาเดียวกันที่ถ่ายทอดผ่านหลายช่องทาง เช่น เรื่องราวเดียวกันของละครโทรทัศน์ นวนิยายรวมเล่ม นวนิยายที่
ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

                      
ภาพที่ 2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคมส่งผลให้เกิดการหลอมรวมสื่อ 

ที่มา:  https://tanawitproject.home.blog/page/2/                                                                                             

ธาม เชื้อสถาปนาศิริ (2557) นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะให้ความหมายว่า การหลอมรวมสื่อ 
คือการน าสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโทรศัพท์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน จึงท าให้เกิดอิทธิพลของสื่อ
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และท าให้คนในยุคนี้อยากเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ต ผู้รับสารไม่ใช่ผู้รับสารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นยุคที่ผู้รับ
สารกลายเป็นผู้ใช้สื่อ สามารถผลิตสื่อได้เอง โดยพฤติกรรมการรับสื่อในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เรียกว่า พฤติกรรมการ
ใช้สื่อหลายหน้าจอ (multi-screen) คือแต่ละช่องทางมีพฤติกรรมแต่ละช่องทางแตกต่างกัน เด็กรุ่นใหม่จะลดการ
เสพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ หันมาใช้สื่อแบบคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมากขึ้น  

โดยสรุป การหลอมรวมสื่อหมายถึงการผสมผสานระบบสารสนเทศต่างๆ ในกระบวนการท างานของ

องค์กรสื่อที่จะน าเสนอเนื้อหา (content) ไปยังทุกช่องทางการสื่อสารแก่ผู้รับสาร โดยเป็นการหลอมรวมทั้งด้าน

ตัวองค์กรสื่อ ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหา/ข้อมูลข่าวสาร การท างานของบุคลากร การให้บริการ ธุรกิจสื่อ อุปกรณ์

การสื่อสาร เทคโนโลยี เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการหลอม

รวมการให้บริการต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการด าเนินงานขององค์กรสื่อ 

............................................................................................................................................................ 

กิจกรรมที่ 2.1 

จงอธิบายความหมายของการหลอมรวมสื่อมาโดยสรุป 

แนวตอบกิจกรรมที่ 2.1 

การหลอมรวมสื่อหมายถึงการผสมผสานระบบสารสนเทศต่างๆ ในกระบวนการท างานขององค์กรสื่อ โดย

เป็นการผสมผสานทั้งด้านตัวองค์กรสื่อ ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหา/ข้อมูลข่าวสาร การท างานของบุคลากร ธุรกิจ

สื่อ อุปกรณ์การสื่อสาร เทคโนโลยี เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รวมถึงการหลอมรวมการให้บริการต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการด าเนินงานขององค์กรสื่อ 

............................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 2.2 ลักษณะของการหลอมรวมสื่อ  

การหลอมรวมสื่อมีการหลอมรวมในหลากหลายลักษณะ นักวิชาการด้านการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องได้

น าเสนอลักษณะของการหลอมรวมไว้ ดังนี้  

Jenkins (2001, อ้างถึงใน สราวุฒิ ทองศรีค า, 2561) ได้อธิบายไว้ว่า การพิจารณาการหลอมรวมสื่อ

จะต้องแยกความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างตัวสื่อ ประเภทของสื่อ และเทคโนโลยีการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น เสียงที่

ถูกบันทึกคือสื่อ ละครวิทยุคือประเภทของเนื้อหาสื่อ และซีดี เอ็มพี3 หรือตลับเทปคือเทคโนโลยีการเผยแพร่ ด้วย

เหตุนี้สื่อจึงไม่มีวันหายไปไหน แต่ประเภทของเนื้อหาและเทคโนโลยีการเผยแพร่มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนไปตาม

เวลา Jenkins ได้แบ่งลักษณะของการหลอมรวมสื่อไว้ 5 ลักษณะ ดังนี้  

1) การหลอมรวมทางเทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนเนื้อหาสื่อให้อยู่ในรูปของดิจิทัล ทั้งข้อความที่เป็น

ตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดิทัศน์เพื่อประสิทธิภาพในการส่งต่อเนื้อหาไปยังสื่อประเภทอ่ืนๆ 

2) การหลอมรวมทางเศรษฐกิจ เป็นการบูรณาการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเข้ากับธุรกิจอ่ืน เช่น บริษัท 

AOL ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) รายใหญ่ที่สุดในโลกควบรวมกิจการ

กับบริษัท Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทสื่อระดับโลก ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ 

โดยบริษัท AOL ที่เป็นผู้น าทางด้านออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ มีฐานะเป็นผู้จัดจ าหน่าย 

(Distributor) ในขณะที่บริษัท Time Warner เป็นผู้ผลิตด้านสื่อบันเทิงต่างๆ เมื่อทั้งสองบริษัทมาควบรวมกัน ท า

ให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ โดยท าให้สื่อเป็นดิจิทัล  เช่น การชม

ภาพยนตร์หรือการฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต จากความส าเร็จของการควบรวมกิจการของบริษัท AOL และ Time 

Warner ที่ท าให้มีทั้งธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ เกม เว็บไซต์ ดนตรี อสังหาริมทรัพย์ และอ่ืนๆ อีก

มากมายในความครอบครอง และยังสามารถท าให้สินค้าทางวัฒนธรรม เช่น Pokémon, Harry Potter, Tomb 

Raider, Star Wars ท างานประสานกันให้ขยายข้ามสื่ออีกด้วย  

3) การหลอมรวมทางสังคม เป็นการหลอมรวมเข้ากับพฤติกรรมผู้รับสารที่ท ากิจกรรมหลายอย่างในเวลา

เดียวกัน เช่น ดูฟุตบอลทางโทรทัศน์พร้อมๆ กับฟังเพลง พิมพ์งาน หรือเขียนอีเมลถึงเพ่ือนไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

4) การหลอมรวมทางทางวัฒนธรรม เป็นการหลอมรวมผู้สร้างสื่อกับผู้รับสื่อเข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้ผู้รับสาร

เปลี่ยนมาเป็นผู้สร้างสื่อ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ และมีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ( transmeadia 

storytelling) ที่ท าให้เกิดพัฒนาการของการน าเสนอเนื้อหาข้ามสื่อ ข้ามแพล็ตฟอร์ม (platform) ที่หลากหลาย 
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5) การหลอมรวมข้ามโลก เป็นการหลอมรวมผสมผสานวัฒนธรรมข้ามชาติในสื่อต่างๆ เช่น ดนตรีแนว 

world music หรือความโด่งดังของภาพยนตร์เอเชียส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาในภาพยนตร์ฮอล

ลีวู้ด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น“พลเมือง”ในหมู่บ้านโลก 

                                     
 

ภาพที่ 2.2 ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันอันเป็นผลมาจากการหลอมรวมสื่อ 
ที่มา: https://tanawitproject.home.blog/page/2/ 
 

Shinohara and Okano (2002) กล่าวถึงการหลอมรวมสื่อระหว่างโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการแพร่ภาพและกระจายเสียงว่าเกิดขึ้นใน 4 ระดับ ได้แก่ 

1) การหลอมรวมบริการ (service)  เป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันระหว่างบริการโทรคมนาคมและการแพร่

ภาพกระจายเสียง ท าให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังหลายๆคน ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม เกิดการ

สื่อสารมีลักษณะเป็นสาธารณะ ตัวอย่างของบริการในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกลระบบวีดีโอ  และการชมเว็บไซต์ เป็นต้น และในอีกด้านหนึ่งการแพร่ภาพ

กระจายเสียง  ซึ่งเดิมมุ่งเป้าการสื่อสารไปยังมวลชน ก็ได้เริ่มให้บริการเป็นการส่วนบุคคล  

2) การหลอมรวมช่องทางการสื่อสารข้อมูล (transmission channels)  เป็นลักษณะการหลอมรวมช่อง

ทางการส่งสัญญาณ หรือการหลอมรวมของโครงข่าย สัญญาณในรูปดิจิทัล ใช้เส้นทางสื่อสารบนโครงข่ายเดียวกัน 

และอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับของการแพร่ภาพกระจายเสียง โดยโครงข่ายดังกล่าวต้องมีความสามารถในการส่ง

ข้อมูลความเร็วสูง  เช่น  โครงข่ายใยแก้วน าแสง  เป็นต้น 

https://tanawitproject.home.blog/page/2/
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3) การหลอมรวมอุปกรณ์ลูกข่าย (terminals) ที่เป็นอุปกรณ์ปลายทาง (terminal equipment) ในการ

สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ สามารถใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการสารสนเทศ และ

บริการแพร่ภาพกระจายเสียงได้ 

4) การหลอมรวมผู้ให้บริการ (providers) ผ่านการควบรวมกิจการ หรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เป็น

ลักษณะที่ผู้ประกอบการรายเดียวให้บริการทั้งในด้านการโทรคมนาคม การแพร่ภาพกระจายเสียง และการบริการ

สารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วย  

Rich Gordon (2003 อ้างถึงใน วิรัชชัย พงษ์เกาะ, 2556) ได้น าเสนอรูปแบบการหลอมรวมสื่อโดยอิงจาก

บริบทองค์กรสื่อในสหรัฐอเมริกา ออกเป็น 5 ลักษณะ 

1. การหลอมรวมความเป็นเจ้าของสื่อ (ownership convergence) กล่าวในมิติที่ทุกสื่อถือครองโดยเจ้าของ

เดียวกัน สามารถส่งต่อเนื้อหา แบ่งปันเนื้อหาที่ผลิตขึ้นใหม่ข้ามสื่อได้ทันที 

2. การหลอมรวมเชิงกลยุทธ์ (tactical convergence) เป็นระดับเทคนิคในการเผยแพร่และน าเสนอเนื้อหา

ผ่านสื่อต่างๆ มีการแบ่งปันเนื้อหาระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่มีเจ้าของคนละคนกัน 

3. การหลอมรวมเชิงโครงสร้าง (structural convergence) กล่าวถึง โครงสร้างองค์กรและหน้าที่การท างาน

ในแต่ละระดับที่เปลี่ยนไปในองค์กรข่าว อยู่ในขั้นแสวงหาข่าวสาร รีไรต์เนื้อหาใหม่ให้เหมาะสมกับประเภทสื่อที่จะ

เผยแพร่ 

4. การหลอมรวมกลวิธีแสวงหาข่าวสาร ( information-gathering convergence) เป็นกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องมือจากช่องทางที่หลากหลาย เน้นการพัฒนานักข่าวให้มีความสามารถรอบด้าน 

5. การหลอมรวมการน าเสนอ (storytelling/presentation convergence) เป็นขั้นตอนที่นักข่าวต้องน า 

เสนอเนื้อหาสู่สาธารณะ โดยเลือกเครื่องมือและวิธีน าเสนอให้เหมาะกับผู้รับสารในแต่ละช่องทางสื่อ 

Dailey et al. (2005, อ้างถึงใน สราวุฒิ ทองศรีค า, 2561) ได้ศึกษาและน าเสนอการท างานหลอมรวมสื่อ

ในห้องข่าว (convergence newsroom) และสร้างแบบจ าลองที่ชื่อว่า "convergence continuum" ซึ่งเป็น

ระดับของความร่วมมือในกระบวนการท าข่าว โดยแบ่งระดับความร่วมมือระหว่างสื่อและกองบรรณาธิการข่าว เป็น 

5 ระดับ ที่น าเสนอจากความร่วมมือระดับน้อยไปหาความร่วมมือระดับมาก ตามภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

1) การส่งต่อเนื้อหาข้ามสื่อ (cross-promotion) เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เนื้อหาของสื่อในเครือหรือสื่อ

พันธมิตร ด้วยการพูด การใช้ภาพ และให้นักข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวของตนไปปรากฏตัวบนสื่ออ่ืนในเครือได้ แต่

ไม่ได้ผลิตเนื้อหาร่วมกัน 
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2) การเผยแพร่เนื้อหาต้นฉบับ (cloning)  เป็นการน าเนื้อหาของสื่อในเครือหรือสื่อพันธมิตรมาเผยแพร่ซ้ า

ในสื่อของตน โดยไม่มีการตัดต่อแก้ไข ยังไม่มีการร่วมมือหรือปรึกษากันในการผลิตเนื้อหา เพียงแต่น าเนื้อหาที่เสร็จ

สมบูรณ์แล้วมาแชร์ 

3) ความร่วมมือเชิงแข่งขัน (coopetition) มีการร่วมมือกันผลิตและประชาสัมพันธ์เนื้อหาร่วมกัน โดย

แบ่งปันข้อมูลในบางเรื่อง แต่ยังต้องแข่งขันกันเองในเครือ และความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร ท าให้ระดับ

ของความร่วมมือจ ากัด โดยเรื่องท่ีเป็นเนื้อหาพิเศษหรือส าคัญจะเก็บไว้ผลิตเอง 

4) การแบ่งปันเนื้อหาที่ผลิตใหม่ (content sharing)  มีการแบ่งปันข้อมูล และน าเนื้อหามาสร้างหรือ

ดัดแปลงขึ้นใหม่ให้เหมาะกับลักษณะสื่อของตน โดยอาจมีการแบ่งปันเงินทุน และท างานร่วมกันมากขึ้น แต่ยังเป็น

ลักษณะต่างฝ่ายต่างผลิตเนื้อหาออกสื่อของตนเอง บางครั้งอาจมีการใช้งบร่วมกัน พูดคุยกันระหว่างกอง 

5) การหลอมรวมในกระบวนการผลิตข่าว (convergence) เป็นระดับที่สื่อต่างร่วมมือในกระบวนการ

ต่างๆ ของการท าข่าวกันเต็มที่ และเผยแพร่โดยใช้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อให้มีประสิทธิภาพ ท างานประสาน

ร่วมกันทั้งการวางแผน การรายงาน การหาข่าว การผลิต การท างานร่วมกันเป็นทีม และการตัดสินใจในการ

น าเสนอข่าวผ่านสื่อใด อย่างไร 

                                           
ภาพที่ 2.3 แพลตฟอร์มการสื่อสารประเภทต่างๆ 

ทีม่า: https://sites.google.com/site/butsarin2013g/wekk-15-the-convergence-of-technology 
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กล่าวโดยสรุป การหลอมรวมสื่อมีลักษณะของการหลอมรวมที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การหลอมรวมเครือข่าย เป็นลักษณะการหลอมรวมของเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ ในการสื่อสาร ทั้ง

เครือขา่ยโทรคมนาคม เครือข่ายการแพร่ภาพกระจายเสียง และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. การหลอมรวมตัวสื่อ เป็นลักษณะการหลอมรวมของอุปกรณ์การสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ตโฟน 

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอ่ืนๆ  ที่มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ 

3. การหลอมรวมเนื้อหา เป็นลักษณะการหลอมรวมทั้งในส่วนของการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นตัวอักษร

หรือข้อความ ภาพ เสียง หรือสัญญลักษณ์อ่ืนๆ และแปลงเนื้อหานั้นให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลที่สามารถส่ง

ต่อและผสมผสานข้ามสื่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. การหลอมรวมผู้สร้างสื่อกับผู้รับสารเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนมาเป็นผู้สร้างสื่อและผู้สื่อสาร 

ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการน าเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะมีการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่

ท าให้เกิดพัฒนาการเนื้อหาข้ามสื่อที่หลากหลาย นอกจากนั้นการหลอมรวมยังท าให้พฤติกรรมผู้รับสารสามารถท า

กิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ดูหนัง หรือดูฟุตบอลทางโทรทัศน์พร้อมกับฟังเพลง พิมพ์งาน หรือ

เขียนอีเมลไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

5. การหลอมรวมการให้บริการทางธุรกิจ เป็นลักษณะการหลอมรวมของการให้บริการต่างๆ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในระบบสารสนเทศขององค์กรหรือบริษัทแก่ผู้รับสาร ซึ่งในทางธุรกิจก็คือผู้บริโภคนั่นเอง 

ทั้งนี้เพ่ือสร้างความความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ธุรกิจ 

............................................................................................................................................................ 

กิจกรรมที ่2.2 

การหลอมรวมสื่อมีลักษณะที่ส าคัญอะไรบ้าง 

แนวตอบกิจกรรมที่ 2.2 

ลักษณะที่ส าคัญของการหลอมรวมสื่อ คือเป็นการหลอมรวมเครือข่าย การหลอมรวมตัวสื่อ        

การหลอมรวมเนื้อหา การหลอมรวมผู้สร้างสื่อกับผู้รับสารเข้าด้วยกัน และการหลอมรวมการให้บริการทางธุรกิจ  

 
............................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 2.3 ความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารมวลชนที่เป็นผลจากการหลอมรวมสื่อ 

จากปรากฎการณ์การหลอมรวมสื่อตามที่ได้กล่าวมาในเรื่องที่ 2.1 และเรื่องที่ 2.2 ได้ส่งผลให้วงการ
สื่อสารมวลชนต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ เพราะเกิดการปรับบเปลี่ยนภูมิทั ศน์สื่อ ท าให้เกิดสื่อใหม่ (new 
media)อย่างมากมาย ส่งผลให้ผู้รับสารมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรายการสาระบันเทิงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และประการส าคัญคือสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง สื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิม ( traditional 
media) ต่างต้องปรับตัวด้วยการขยายภูมิทัศน์สื่อของตนเองไปยังสื่อใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยการน า
ทรัพยากรการบริหารงานที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ผู้บริโภคสื่อ
สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจสื่อของตนให้มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโต
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ  นอกจากนั้นยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต
และการเผยแพร่เนื้อหาอีกด้วย  

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการบริหารและกระบวนการท างานขององค์กรสื่อทุกประเภท 
ทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิง และเป็นความเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างกว้างขวางโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้เพราะไม่ใช่เพียงแค่การหลอมรวมสื่อ แต่ยังเป็นการหลอม
รวมทั้งกระบวนการท างานของบุคลากร องค์กร เนื้อหา เทคโนโลยีการสื่อสาร และการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและความต้องการการบริโภคสื่อของผู้รับสารโดยทั่วไป ดังกล่าวข้างต้น 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผลจากการหลอมรวมสื่อได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารและ

ด าเนินงานของสื่อสารมวลชนทั้งในด้านการบริหารและการด าเนินงานขององค์กรสื่อ ด้านการปฎิบัติงานของ

สื่อมวลชน ด้านเนื้อหาสาร และด้านผู้รับสาร ดังนี้  

1) ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการด าเนินงานขององค์กรสื่อ จากเดิมที่ดูจะเป็นการบริหาร

และการด าเนินงานแบบรวมศูนย์ แต่ด้วยระบบการท างานที่ใช้ฐานข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามา

เชื่อมโยง ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการรวมศูนย์และลดขั้นตอนต่างๆ ส่งผลให้การผลิตและการเผยแพร่เนื้อหามี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การหลอมรวมสื่อได้ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมเชิงโครงสร้าง ( structural 

convergence)  กล่าวคือ โครงสร้างองค์กรสื่อและหน้าที่การท างานของบุคลากรในองค์กรสื่อในแต่ละระดับมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น องค์กรสื่อด้านการข่าว ที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในขั้นแสวงหาข่าวสาร 

การรีไรต์เนื้อหา การเผยแพร่ข่าวในหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท 

รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ความเปลี่ยนแปลงด้านองค์กรสื่อในอีก
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มิติ ก็คือเกิดการหลอมรวมความเป็นเจ้าของสื่อ (ownership convergence) โดยทุกสื่อถือครองโดยเจ้าของ

เดียวกัน สามารถส่งต่อเนื้อหา แบ่งปันเนื้อหาที่ผลิตขึ้นใหม่ข้ามสื่อได้ทันที 

2) ความเปลี่ยนแปลงด้านการปฎิบัติงานของสื่อมวลชน ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านองค์กรสื่อ ไม่ว่า

จะเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างหรือเกิดการหลอมรวมความเป็นเจ้าของสื่อ โดยจะไม่มีการแบ่งแยกประเภท

เป็นสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ โดยจะยุบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการที่พฤติกรรมการบริโภค

ข้อมูลข่าว และสาระความบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรสื่อย่อมคาดหวังต่อการปฎิบัติงานของสื่อมวลชนที่มี

ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น กล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฎิบัติงานที่

หลากหลายด้าน (multi–tasking skills) มีศักยภาพการปฎิบัติงานในระบบฐานข้อมูลดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 

3) ความเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาสาร โดยเนื้อหาสารที่แต่เดิมจะมีลักษณะตายตัว แต่ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลท าให้เนื้อหาสารมีความยืดหยุ่น ไม่หยุดนิ่ง และส่งผ่านไปยังที่ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด 

เวลาโดยผู้รับสาร อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงข้ามไปยังช่องทางอ่ืน ๆ ด้วยระบบ Hyperlink การผลิตเนื้อหาสารจึง

ต้องค านึงถึงธรรมชาติของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย การผลิตและน าเสนอเนื้อหาสารจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานใน

ลักษณะเชิงกลยุทธ์ ทั้งในระดับการบริหารและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร และการเผยแพร่ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ มี

การแบ่งปันเนื้อหาระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนละคนกัน เป็นการน าเสนอสารในลักษณะที่เรียกว่า 

“การเล่าเรื่องข้ามสื่อ” (transmedia storytelling) โดยเลือกเครื่องมือ เลือกวิธีน าเสนอให้เหมาะกับผู้รับสารและ

เนื้อหาสารในแต่ละช่องทางสื่อ 

4) ความเปลี่ยนแปลงด้านผู้รับสาร พฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้รับสารในยุคหลอมรวมสื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงไป มีความแตกต่างจากผู้รับสารในยุคก่อนอย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านเนื้อหาสารและช่องทางการเปิดรับ

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดรับผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ที่หลากหลายช่องทาง ผู้รับสารสามารถบริโภคสื่อได้ 

ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ ประการส าคัญ ผู้รับสารจะเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ผลิตสารไปพร้อม ๆ กัน (UGC - 

user–generated content) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ หรือมีส่วนร่วมกับการสื่อสารได้ สามารถสร้างบท

สนทนาโต้ตอบได้ทันที บ่อยครั้งที่สื่อยังต้องหยิบยกประเด็นจากผู้รับสารมาน าเสนอในรายการข่าว  

 

............................................................................................................................................................ 

กิจกรรมที่ 2.3 

ผลจากการหลอมรวมสื่อได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสื่อสารมวลชนอย่างไรบ้าง 
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แนวตอบกิจกรรมที่ 2.3 

ผลจากการหลอมรวมสื่อได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสื่อสารมวลชนทั้งในด้านการบริหารและการ
ด าเนินงานขององค์กรสื่อ ด้านการปฎิบัติงานของสื่อมวลชน ด้านเนื้อหาสาร และด้านผู้รับสาร 
............................................................................................................................................................ 
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บทที่ 3 วารสารศาสตร์ดิจิทัล 
เรื่องท่ี 3.1 แนวคิดเกี่ยวและลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
เรื่องท่ี 3.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
เรื่องท่ี 3.3 หลักการเขียนในวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
 
แนวคิด 
 1. วารสารศาสตร์ดิจิทัล หรือ วารสารศาสตร์ออนไลน์ เป็นการสื่อสารมวลชนรูปแบบหนึ่ง ที่เปลี่ยนจาก 

การใช้สื่อสารมวลชนไปสู่การสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัลจึงอาจอิงกับลักษณะของพ้ืนฐานของการเป็นสื่อดิจิทัล โดยมี
คุณลักษณะที่หลากหลายตามเทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ เป็นสื่อที่อาศัยช่องทางคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่มี
ปฏิสัมพันธ์   สามารถน าเสนอข้อความหลายชั้น แพร่กระจายได้กว้างขวางและรวดเร็ว หลอมรวมสื่อ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีความเสมือนจริง 

 2. การใช้ภาษาในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัล เป็นการใช้ภาษาในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะในการเขียน  
      ในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัลนั้น มีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาหลายประการได้แก่ คุณลักษณะของ 
      สื่อดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ วัตถุประสงค์การน าเสนอเนื้อหา ความรับผิดชอบ 
      ของสื่อ จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา 

 3. การเขียนในสื่อออนไลน์มีการใช้ภาษาท่ีอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะ 
              ของการใช้ภาษาในการเขียนตั้งแต่ระดับค า ระดับประโยค และระดับเรื่อง ถึงแม้ว่าการเขียนและ 
              อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาจะใช้หลักการเดียวกันกับการเขียนบนสื่อสิ่งพิมพ์ คือ มีความชัดเจน กระชับ 
              สมบูรณ์ และการได้รับการตรวจแก้ไขให้มีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาบทท่ี 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายแนวคิดเก่ียวและลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัลได้ 
 2. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาในวารสารศาสตร์ดิจิทัลได้ 
 3. บอกหลักการเขียนในวารสารศาสตร์ดิจิทัลได้ 
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เร่ืองที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวและลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

 วารสารศาสตร์ดิจิทัล (Digital journalism) หรือวารสารศาสตร์ออนไลน์ (Online journalism) เป็นการ
สื่อสารมวลชนรูปแบบหนึ่ง ที่มีพัฒนาการจากแนวคิดการใช้สื่อสารมวลชนไปสู่การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่า วารสารศาสตร์ หรือ Journalism หมายถึง วารสารศาสตร์ การหนังสือพิมพ์          
การรายงานข่าว (ศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์, 2539)  ซึ่งเป็นความหมายที่ค่อนข้างเเคบและเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งท าให้เข้าใจว่า วารสารศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในอดีต 
วารสารศาสตร์มีพ้ืนฐานและที่มาที่จากสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่ทันสมัยและมีอิทธิพลต่อสังคมมากที่สุดในขณะนั้น 
เมื่อเวลาผ่านไปสื่อก็มีวิวัฒนาการเกิดเป็นสื่อประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนได้แก่ อาทิวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น    
 อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมร่วมกันและอาศัยคุณสมบัติในความเป็นดิจิทัลท าให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดแพลตฟอร์มสื่อ
ดิจิทัลอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสะดวกสบายในการใช้งาน 
ขณะเดียวกันการสื่อสารมวลชนก็ได้มีการปรับตัวในการน าแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองการใช้งานและวิถีชีวิต ( life style) ของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นผลของการใช้งานที่สะดวกของแพลตฟอร์มดิจิทัลยังสามารถท าให้มีการพลิกกลับ
บทบาทที่สื่อมวลชนจากที่เคยท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเละกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว กลายเป็นผู้รับ
สารสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ง่ายขึ้น และที่ส าคัญคือผู้ส่งสารยังสามารถมีบทบาทเป็นผู้สร้างและส่ง
สารเองได้ (user-generated content) รวมถึงก่อให้เกิดความเป็นนักข่าวพลเมือง (citizen journalist) อีกด้วย 
ดังนั้นการให้ความหมาย การก าหนดขอบเขตของงานวารสารศาสตร์ในยุคปัจจุบันจึงมีความหมายอย่างกว้างที่
รวมถึง สื่อต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการเป็นสื่อต่างๆ ดังกล่าวและได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน  
 หากจะกล่าวถึงลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัลจึงอาจอิงกับลักษณะของพ้ืนฐานของการเป็นสื่อดิจิทัล  
โดยเดวิส บาร์ตัน และ คาร์เมน ลี (David Barton and Carmen Lee,2013) ได้อธิบายเกี่ยวกับค าว่า “ดิจิทัล 
(digital)” “ออนไลน์ (online)” “อินเทอร์เน็ต (internet)” และ “เวิล์ด ไวด์ เว็บ (world wide web)” มักมีการ
น ามาใช้สลับกันไปมาและมีความทับซ้อนกันในเชิงความหมายที่อาจท าให้กิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน  
 โดยทั่วไปแล้วดิจิทัล หมายถึงกระบวนการแปลงข้อมูล ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวให้เป็น
ระบบตัวเลขฐานสองแล้วท าการส่งผ่านทางสาย เคเบิ้ล หรือเป็นความถี่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงไปยัง
ปลายทางที่เป็นส่วนรับและมีการแปลงระบบตัวเลขฐานสองดังกล่าวกลับมาเป็นข้อมูล ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้นทางส่งมา (Ward, 2002) 
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 จากข้างต้นจะเห็นว่า การที่ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบจากต้นทางและเชื่อมต่อไปยังปลายทาง หรือ ส่งกลับ
จากปลายทางมายังต้นทาง โดยข้อมูลที่เป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวก าลังถูกผ่านทางสาย เคเบิ้ล 
หรือ เป็นความถี่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนั้นจะเป็นช่วงที่เรียกว่าออนไลน์ โดยนิยมเรียกว่า สื่อออนไลน์ ส่วน
เวิล์ด ไวด์ เว็บ หรือ www. นั้นเป็นที่ตั้งของสื่อที่เรียกว่า เว็บไซต์ (website) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ส าหรับเป็น
ส่วนในการติดต่อประสาน (interface) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะ
ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว  
       เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การสื่อสาร และ
โทรคมนาคม ร่วมกัน  โดยอาศัยคุณสมบัติในความเป็นดิจิทัล จึงมีคุณลักษณะที่หลากหลายตามเทคโนโลยีต่างๆ ที่
น ามาใช้  คือเป็นสื่อที่ต้องอาศัยช่องทางของคอมพิวเตอร์  เป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์   สามารถน าเสนอข้อความหลาย
ชั้นหรือไฮเปอร์เท็กซ์   เป็นสื่อที่สามารถแพร่กระจายได้กว้างขวางและรวดเร็ว  มีการหลอมรวมสื่อต่างๆ เข้า
ด้วยกัน  และมีความเสมือนจริง  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ (สันทัด ทองรินทร์, 2563) 
  1. การเป็นสื่อที่อาศัยคุณสมบัติความเป็นดิจิทัล (Digitally) ของคอมพิวเตอร์ เป็นตัวกลางในการน า
ข้อมูล สาร เนื้อหา และการสื่อสาร โดยมีกระบวนการท างานการเข้าและแปลงรหัส การจัดเก็บ การแสดงผลจาก
แหล่งสื่อต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลง สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วสูง ไม่ต้องน าเสนอเป็นเส้นตรง (non-linear)  และ
สามารถท าให้มีรูปแบบการน าเสนอที่ง่ายและหลากหลายกว่าสื่อเดิม มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ต่อเนื่อง  

2. การเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) โดยการเปิดโอกาสหรือเพ่ิมช่องทางให้ผู้ใช้ได้โต้ตอบใน 2 
ลักษณะคือ การใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการติดต่อสื่อสารกัน และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับตัวสื่อ เช่น การที่ให้
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือดูสื่อได้โดยไม่ต้องเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง ท าให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถสื บค้น
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขณะที่สื่อเดิมไม่สามารถท าได้ โดยการมีปฏิสัมพันธ์กันสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 การสื่อสารในเวลาที่ตรงกันหรือประสานเวลา (Synchronous) ได้แก่ ห้องสนทนา (chat room)       
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ท าให้ผู้สื่อสารและรับสารสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้พร้อม
กันในเวลาเดียวกันแม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน 

2.2 การสื่อสารแบบไม่ตรงหรือไม่ประสานเวลากัน (Asynchronous) ผู้สื่อสารไม่ต้องอยู่ในเวลาเดียวกัน
แต่จะรอการตอบกลับ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาสอบถาม พูดคุย 
แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์นี้จะมีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง
ข่าวสาร โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

3. การเป็นสื่อที่มีความสามารถในการน าเสนอข้อความหลายชั้น  หรือที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์  
(Hypertext)  คือการจัดวางหน้าของเอกสารข้อความต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากหน้าปัจจุบันที่แสดงอยู่ เพ่ือ
ขยาย อธิบาย ยกตัวอย่างหรือแสดงความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม โดยการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและไม่เป็นไป
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หลักการของไฮเปอร์เท็กซ์ได้พัฒนาเป็นไฮเปอร์มีเดีย  (Hyper media) คือในสื่อดิจิทัลที่
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น าเสนอแบบออนไลน์สามารถน าเสนอเป็นสื่อหลายรูปแบบในลักษณะของการเชื่อมโยงกันได้ เช่น ในเว็บไซต์หนึ่ง
อาจน าเสนอท้ังรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือภาพ และข้อความได้ 
 4. การเป็นสื่อที่สามารถแพร่กระจาย  (Dispersal)  ได้กว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการผลิต
และการกระจายของสื่อออนไลน์ที่ไม่ใช่การรวมเป็นศูนย์กลางเหมือนสื่อเดิม อีกทั้งยังสามารถผลิตได้ง่ายโดยไม่
ต้องลงทุนหรือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์
ที่ผลิตอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่งแล้วน าเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสถานีและมีขอบเขตการเผยแพร่ที่จ ากัด ส่วนสื่อ
ดิจิทัลนั้นผลิตได้ง่ายกว่า และผู้ที่มีความรู้เล็กน้อยก็สามารถผลิตงานง่ายๆ เช่น การเขียนบทความ บทวิเคราะห์ใน
รูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออาจใส่ภาพดิจิทัล เสียง ร่วมกันก็สามารถสื่อผ่านไปยังผู้ให้บริการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ก็สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งต่างๆ แพร่กระจายไปยังทั่วโลกได้ในเวลาอันสั้นไม่ต้องลงทุนมากเหมือน
สื่อมวลชนรูปแบบเดิม นอกจากนี้ยังปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการท าส าเนาใน
ราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย 

5. การเป็นสื่อที่มีการหลอมรวม (Convergent) สื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียง ท าให้เกิดการน าเสนอสื่อได้หลายชนิดพร้อมๆ กัน เช่น ดนตรี วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
โดยใช้พ้ืนที่น้อยเพราะมีการบีบอัดสัญญาณ (compress) ให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่สื่อดั้งเดิมจะมีลักษณะของ
การเป็นสื่อเดี่ยวๆ ผู้รับสารก็จะใช้สื่อได้ทีละอย่าง 

6. การเป็นสื่อที่มีความเสมือนจริง  (Virtually)  ทั้งในแง่ของการน าเสนอ การท าธุรกรรม และการแสดง
สินค้า  วัฒนธรรม การศึกษา การสาธิต  การจ าลองสถานการณ์ กล่าวคือ สื่อดิจิทัลที่น าเสนอในรูปแบบออนไลน์
สามารถท าให้เกิดการเสมือนจริงได้ เช่น การท าธุรกรรมด้านการเงิน การหักบัญชีค่าบริการซื้อสินค้าต่างๆ ผ่าน
บัตรเครดิต โดยไม่ต้องใช้ตัวเงินจริง  การโอน ฝากถอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร หรือมีการน าเสนอภาพ
ในลักษณะ 3 มิติ ท าให้เห็นภาพทั้งความกว้าง ลึกตื้นเสมือนอยู่ในสถานที่นั้นจริง เช่น การเข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
ออนไลน์ท าให้สามารถเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ หรือการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ก็สามารถ
เลือกซื้อสินค้าแผนกต่างๆ ได้ สามารถเปรียบเทียบสินค้าประเภทหรือชนิดเดียวกันของห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดย
ไม่ต้องเสียเวลาไปจริง หากต้องการสินค้าชนิดใดก็สามารถท าธุรกรรมสั่งซื้อและจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้าน นอกจากนี้ยังท าให้เกิดสังคมเสมือนจริง  กล่าวคือ เป็นการรวมกลุ่มสนใจต่างๆ เช่น 
ผู้ที่สนใจข่าว  (news group)  กลุ่มสนใจภาพยนตร์  (film group)  ก็สามารถเข้ามายังเว็บไซต์เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นให้ข้อมูล หรือนัดหมายท ากิจกรรมร่วมกัน โดยไม่สนใจในเชื้อชาติ ศาสนา ท าให้เกิดการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากวัฒนธรรมที่แฝงไปกับเนื้อหาสารต่างๆ  
 จากคุณลักษณะของความเป็นดิจิทัลดังกล่าว เมื่อน ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัล ก็สามารถใช้
คุณลักษณะที่มีความโดดเด่นมาใช้งานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการน าเสนอและเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น เช่น การน าเสนอข่าวในรูปแบบออนไลน์ที่นอกจากจะใช้วิธีการเขียนตามหลักการเขียนข่าว
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แล้ว ถ้าหากเป็นการน าเสนอข่าวที่ต้องการน าเสนออย่างรวดเร็วอาจใช้วิธีการน าเสนอคลิปข่าวแทนการน าเสนอ
ด้วยการเขียนข่าวด้วยตัวอักษร เมื่อมีพียงพอจึงใช้วิธีการเขียนข่าวโดยใช้รูปแบบการน าเสนอด้วยตัวอักษร เป็นต้น 

ส่วนประเภทของวารสารศาสตร์ดิจิทัล ที่น าเสนอในรูปแบบของสื่อออนไลน์นั้นมีอยู่หลากหลายประเภท 
แต่ในที่นี้จะขอกล่าว 2 ประเภทหลักๆ คือ สื่อออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบเวิล์ด ไวด์ เว็บ (world wide web) และสื่อ
ออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อสังคม (social media) ดังนี้ 

1. เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต 
(internet) โดยการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยน 
แบ่งปัน หรือ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศร่วมกันจนเกิดเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการท างานผ่านซอฟต์แวร์
ที่เรียกว่า บราวเซอร์ (browser) ส าหรับการอ่าน สื่อสารและโต้ตอบข้อมูลระหว่างกันของผู้ใช้งาน โดยบราวเซอร์
ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ภายใต้การท างานของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการสร้างที่ตั้งของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะ
ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน หรือแบ่งปันข้อมูลร่วมกันขึ้นมาโดยเรียกว่า เว็บไซต์ (web site) ซึ่งเป็น
การเรียกต าแหน่งที่อยู่ (Uniform Resource Locator หรือ URL) ของผู้ที่มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงใน
รูปแบบของตัวอักษรข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียง โดยเก็บไว้เป็นหน้าต่างๆ จ านวนมากซึ่ง
เรียกว่าเว็บเพจ (web page) ซึ่งในแต่ละหน้า หรือ เว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันแบบหลายชั้นเรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ 
(hypertext) เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงหน้าต่างๆ ได้ในระดับที่ลึกหรือเชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตามในแต่ละเว็บไซต์นอกจากจะมีหน้าเว็บเพจจ านวนมากแล้ว เว็บไซต์ต่างๆ จะมีการสร้างและ
แสดงหน้าแรกเมื่อมีการเปิดเข้าถึงเสมอ ซึ่งหน้าแรกของเว็บไซต์นี้จะเรียกว่า หน้าโฮมเพจ (home page) ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลหลักในภาพรวมของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น โลโก้ เมนูสารบัญ การให้บริการ หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้
ผู้ใช้งานได้ทราบก่อนที่จะเลือกเปิดไปยังหน้าเว็บเพจที่มีข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน   โดยภาพรวม
แล้วเว็บไซต์มักถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งขององค์การ หน่วยงาน แม้กระท่ังเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพ่ือท าการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจในองค์การ ให้มีความสะดวกรวดเร็วโดยอาศัยการ
ท างานในระบบออนไลน์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการไปติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง 

2. สื่อสังคม (Social Media) เป็นโปรแกรมประยุกต์ หรือ แอปพลิเคชั่น (application) โดยส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา (http://www.royin.go.th สืบค้นวันที่ 14 มกราคม 2563) ได้กล่าวถึงสื่อสังคม (social media) 
ว่า ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น โดยสื่อสังคมนี้ผู้ใช้สามารถมีส่วน
ร่วมในการสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
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นอกจากนั้น สื่อสังคมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในทางเทคนิคจะ
หมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ท างานโดยใช้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-
generated media หรือ CGM) ส าหรับกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสาร
ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกันด้วย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม
ดังกล่าว คือ social network หรือ เครือข่ายสังคมโดยที่กลุ่ม “เพ่ือน” หรือ “ผู้ติดต่อกัน” จะต้องแนะน าตนเอง
อย่างสั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเพ่ือน ๆ วิพากษ์วิจารณ์กันเอง
ได้ สามารถส่งข้อความส่วนตัว และเข้าไปอ่านข้อความของเพ่ือน ๆ ในกลุ่มได้ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์บางประเภท
ยังสามารถให้เพ่ือนๆ เพ่ิมเสียงและภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได้ด้วย หรือบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรม
ย่อยๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ ท าให้บางคนมีผู้สมัครเข้ามาเป็นเพ่ือน
ด้วยจ านวนมาก  

ปัจจุบันสื่อสังคมได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานที่ตอบสนองความต้องการขององค์การ หน่วยงาน 
รวมถึงส่วนบุคคล เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานง่ายมากกว่าเว็บไซต์ และมีแอปพลิเคชั่นให้ใช้งานได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ เช่น  

แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ที่สามารถน ามาใช้งานได้ทั้งที่เป็นส่วนตัว การรวมกลุ่ม การสื่อสารองค์การทั้ง
ภาครัฐและทางธุรกิจ  

กลุ่มข่าว หรือ กลุ่มสนทนา (Newsgroups) โดยเป็นการสร้างกลุ่ม โดยแยกตามหัวข้อที่น่าสนใจของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพ่ือส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือ แลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ใน
ลักษณะของกระดานข่าว (Bulletin Board) เช่น อาหาร สุขภาพ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ข่าว การเมือง โดยผู้ใช้จะ
ท าการเลือกกลุ่มหัวข้อที่สนใจแล้วท าการอ่าน การสร้าง หรือ ตั้งประเด็น การแสดงความคิดเห็น  โดยการส่ง
ข้อความไปยังกลุ่มและผู้อ่านภายในกลุ่มจะมีการแสดงความคิดเห็นและส่งข้อความกลับมายังผู้ส่งโดยตรงเพียง     
ผู้เดียว หรือส่งเข้าไปในกลุ่มเพ่ือให้ผู้อ่านคนอ่ืนๆ ได้เห็นด้วย  

บล็อก (Blogs) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) มาจากค าภาษาอังกฤษ 2 ค า คือ เว็บ (World Wide Web) 
และ ล็อก (log) ซึ่งหมายถึง การบันทึก โดยจัดเป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ใช้เพ่ือบันทึกหรือเขียนเรื่องราวต่างๆ ที่
ผู้ใช้งานสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง นอกจากเขียนเรื่องราว แล้วยังสามารถใส่ภาพ ท าลิงก์ไปยังแหล่งอ่่ืนๆ แนบ
ไฟล์ และการใช้งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบโดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเรื่องนั้นๆ ได้ บล็อก
ยังมีการจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เขียนเช่น การท่องเที่ยว สุขภาพ เทคโนโลยี การเมือง และสามารถใส่ค าค้น หรือ 
แท็ก (tag) นอกจากนั้นยังสามารถเรียงล าดับของเรื่องจะเรียงตามล าดับเวลาที่เขียนเนื้อหาซึ่งจะแสดงข้อมูลที่
เขียนล่าสุดไว้ส่วนบนสุด การเขียนบล็อกอาจเขียนในลักษณะเป็นบล็อกส่วนตัวและเรียกผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพ
ว่า "บล็อกเกอร์" จะท าการเขียนหรือบันทึกเรื่องราวเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากนั้นยังมีบล็อกที่สร้างขึ้นโดย
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องค์กร สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หรือภายนอกองค์กรและเปิดกว้างให้ภายนอกแลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ส น อค ว า ม เ ห็ น เ ข้ า ม า ไ ด้  ( https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1 4 4 - km-
knowledge/3281-2014-blog สืบค้นวันที่ 14 มกราคม 2563) เช่น หน่วยงานทางธุรกิจใช้บล็อกในการน าเสนอ 
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ แล้วให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้ 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้งานมากท่ีสุด โดยที่ผู้ใช้งานสร้างข้อมูล
ส่วนตัวและท าการติดต่อสื่อสาร หรือ ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกและมีบัญชีการใช้งานโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่น การเขียนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึก การพูดคุย การโพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ การเล่น
เกม การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ การร่วมกลุ่มตามการจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ ตลอดจนการท า
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การสื่อสารองค์การ การศึกษา ธุรกิจ กีฬา บันเทิง อย่างแพร่หลายจนได้รับความนิยมเนื่องจาก
มีลักษณะการท างานที่มีการเชื่อมโยง (link) จากเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ และสามารถเพ่ิมเพ่ือนได้อย่างเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกันและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ การเคลื่อนไหวของผู้ใช้บัญชีรายใดก็จะท าให้ผู้ใช้บัญชีรายอ่ืนๆ ที่
เป็นเพ่ือนกันได้ทราบความเคลื่อนไหวนั้นๆ ด้วย ดังนั้นเฟซบุ๊กจึงมีพลังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก 
และเฟซบุ๊กเปิดโอกาสให้นักพัฒนาน าแอปพลิเคชั่นมาใช้บนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กได้ นอกจากใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารแล้วเฟซบุ๊กยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับเจ้าของบัญชีในลักษณะของการท าอี
คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ด้วย 

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป 
บุคคลสาธารณะ ผู้มีชื่อเสียงในสังคม หรือ องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรข่าว จะเขียนบอกเล่า หรือ ที่เรียกว่าทวีต    ใน
ลักษณะของข้อความที่มีความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง เหตุการณ์ ความรู้สึก ความ
คิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่ติดตาม (follower) เจ้าของบัญชีได้รับรู้สถานะ (status) ซึ่งกันและกันได้ ถึงแม้ว่าทวิตเตอร์
จะมีพื ้นที ่ในการเขียนที ่น้อยแต่ก็สามารถท าการเชื ่อมโยง (link) ไปยังแหล่งข้อมูลที ่ต ้องการเพิ่มเติมได้       
การถ่ายทอดสด (live) และทวิตเตอร์ยังสามารถน าเสนอคลิปวิดีโอได้ความยาวสูงสุด 2 นาที 20 วินาที ในแต่ละ
การทวีต ทั้งนี้ทวิตเตอร์จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แล้ว ยังมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ การได้รับการตอบสนองที่
รวดเร็ว การใช้เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือ การร้องเรียน แม้กระทั่งการโปรโมตผลงาน การประชาสัมพันธ์
สินค้า หรือ ธุรกิจ นอกจากการทวีตแล้ว ยังสามารถท าการรีทวีต (retweet-RT) โดยการน าทวีตของบัญชีอ่ืนมา
โพสต์ในบัญชีของตนเองได้ 
 

กิจกรรมที่ 3.1 
 จงอธิบายข้อค าถามดังต่อไปนี้พอสังเขป 

1. แนวคิดเก่ียววารสารศาสตร์ดิจิทัล 
2. ลักษณะของวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
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แนวค าตอบกิจกรรมที่ 3.1 
 1. วารสารศาสตร์ดิจิทัล เป็นการสื่อสารมวลชนรูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนาการจากการใช้สื่อสารมวลชน ในรูป
แบบเดิมเป็นการสื่อสารที่อิงกับลักษณะของพ้ืนฐานของการเป็นสื่อดิจิทัลของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

2. เนื่องจากวารสารศาสตร์ดิจิทัล อิงตามลักษณะของสื่อดิจิทัลจึงท าให้มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นสื่อที่
อาศัยช่องทางคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์   สามารถน าเสนอข้อความหลายชั้น แพร่กระจายได้กว้างขวาง
และรวดเร็ว หลอมรวมสื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีความเสมือนจริง 

 

เร่ืองที่ 3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

 การใช้ภาษาในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัล ถือได้ว่าเป็นการใช้ภาษาที่อยู่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ
ในการเขียนในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัลนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาหลายประการได้แก่ คุณลักษณะ
ของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์  พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ  วัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหา ความ
รับผิดชอบของสื่อ จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา ดังนี้ (สันทัด ทองรินทร์, 2562) 
 1.คุณลักษณะของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์  

สื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพถ่าย กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ วิดีโอ และเสียงร่วมกันได้ ภายในเนื้อหาเดียวกัน ดังนั้นผู้เขียนงานวารสารศาสตร์ดิจิทัล
จะต้องทราบคุณลักษณะดังกล่าวเพ่ือน าไปประกอบการวางแผน และการตัดสินใจว่าในเนื้อหาที่ จะน าเสนอนั้นจะ
น าเสนอในรูปแบบใด เช่น จะน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ ในลักษณะของมัลติมีเดีย ตลอดจนถึงการวาง
แผนการใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่น การน าเสนอเนื้อหาข่าวบางเรื่องที่ผู้เขียนข่าวต้องการน าเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว
แต่ไม่มีเวลา แต่ได้ท าการบันทึกภาพในรูปแบบวิดีโอมาด้วย อาจใช้วิธีการเขียนข่าวแบบสรุปย่อและท าการ
เชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่บันทึกมาประกอบการน าเสนอก็ได้ และหากมีเวลาอาจใช้วิธีการเขียนและเรียบเรียงข่าวที่มี
รายละเอียดและน ามาปรับเปลี่ยน (update) ข่าวต่อไปภายหลัง   
 2.พฤติกรรมการของผู้ใช้สื่อ  

โดยทั่วไปผู้ใช้สื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์มักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน ไปจนถึงผู้ใหญ่วัย
ท างาน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยต่อวัน หรือ สัปดาห์ที่มากกว่าเด็กและผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้การใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคม ของคนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น พฤติกรรมการ
อ่านมักเป็นการอ่านแบบกราดสายตาไปอย่างรวดเร็ว และใช้เวลาในการอ่านน้อย สนใจอ่านเฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ และหากมีความสนใจจึงจะเลือกอ่านในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้พบว่าผู้อ่านจะใช้เวลาในการอ่านในแต่ละ
ครั้งพียง 7 นาที ขณะที่อ่านสื่อที่ตีพิมพ์บนกระดาษจะใช้เวลาถึง 20 นาที (Mario อ้างถึงใน Rich,1999) ทั้งนี้อาจ
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มาจากเหตุผลด้านเทคนิคของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เช่น แสง สี ขนาดตัวอักษรที่ท าให้ผู้อ่านไม่สามารถ
ใช้สายตาอ่านได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์ 
 3.วัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหา 
 หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหาของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์แล้วพบว่ามี
วัตถุประสงค์ของการน าเสนอท่ีแตกต่างกันไปและมีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาและรูปแบบการน าเสนอ เช่น  
กรณีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์บน
กระดาษ จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาตามวัตถุประสงค์เดิม (repurpose) ของหนังสือพิมพ์จะเป็นการน าเสนอเต็ม
เนื้อหาข่าวโดยมีรายละเอียดตามรูปแบบโครงสร้างของการเขียนแบบพีระมิดหัวกลับ คือมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นข่าวน า  
หรือ ความน า ส่วนของการเชื่อมต่อ ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป   

ถ้าการน าเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือ สื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ทั่วไปส่วนใหญ่มักเป็นการน าเสนอ
เนื้อหาแบบสั้นเพ่ือให้ผู้อ่านที่ไม่มีเวลามากนักในการอ่านแต่มีความสนใจในระดับอยากรู้ ก็จะมีรูปแบบการ เขียน
แบบสรุปตามหลักการ 5W+1H คือ ใคร (Who) ท าอะไร(What) เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ท าไม (Why) 
และท าอย่างไร (How)โดยเป็นการเขียนโดยใช้ถ้อยค า หรือ ภาษาท่ีตรงไปตรงมา สั้น กระชับเพื่อบอกเนื้อหาว่าใคร 
ท าอะไร มีที่ไหน เมื่อไร ท าไม และอย่างไร โดยไม่มีรายละเอียด หรือการขยาย ซึ่งจะมีความยาวของเนื้อหา
ประมาณ 1 ย่อหน้าสั้นๆ   

หากเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้อ่านได้เกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่อง หรือ การรายงานความ
คืบหน้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ การเขียนในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัลก็จะเป็นการเขียนแค่บอกว่าเกิด
อะไรขึ้นเมือ่ไรบ้าง โดยใช้ภาษาท่ีง่ายไม่มีโครงสร้างการเขียนและไม่ต้องเขียนทุกองค์ประกอบของหลักการใช้ภาษา 

นอกจากนั้นสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ก็อาจมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันได้
อีกมากมาย เช่น เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และธุรกิจก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาในงานวารสารศาสตร์
ดิจิทัลด้วย เช่น หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ก็จะใช้ภาษาแบบเป็นทางการ มีการให้ข้อมูลและ
ใช้ภาษาท่ีตรงไปตรงมาและยึดหลักความถูกต้อง หรือ หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือความบันเทิงและธุรกิจการเขียนและ
การใช้ภาษาก็จะเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ แต่จะใช้ภาษาในลักษณะของการจูงใจ โน้มน้าวใจ 
เป็นต้น  
 4.ความรับผิดชอบของสื่อ  
 เนื่องจากสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถปรับปรุงข้อมูลการน าเสนอได้ตลอดเวลา 
ประกอบกับความสามารถในการเป็นเจ้าของสื่อที่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบโดยองค์การ เช่น  
เว็บไซต์องค์การ เฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมต่างๆ ที่ด าเนินการและรับผิดชอบในเนื้อหาในนามขององค์การ หรือ ในนาม
ของส่วนบุคคล อาจเกิดความเร่งรีบในการน าเสนอจนอาจส่งผลต่อข้อผิดพลาดในหลายๆ เช่น กรณีของ
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หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีขั้นตอนและความต้องการในการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเพ่ือให้ทันต่อการ
แข่งขันกับคู่แข่งก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์บนกระดาษซึ่งมีกระบวนการ
จัดท าที่ใช้เวลามากกว่าและมีบุคลากรที่มีจ านวนที่เพียงพอในการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหา 
แหล่งข่าว การจัดพิมพ์ที่เป็นไปตามหลักการทางวารสารศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นการท างานที่มีความรัดกุม ความ
รับผิดชอบต่อการเขียน การใช้ภาษาและการน าเสนอเนื้อหามากกว่า ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว จึงท าให้การใช้ภาษา
ในสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์มีแนวโน้มความเสี่ยงของความผิดพลาดที่สูงกว่า เพราะขาดการตรวจสอบ
กลั่นกรองความถูกต้องของการใช้ภาษาในการน าเสนอเนื้อหา ตลอดจนความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 
ดังนั้นความรับผิดชอบในฐานะความเป็นเจ้าของสื่อที่ต้องน าเสนอ หรือ เขียนสิ่งที่ถูกต้องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
รวมถึงการให้ความส าคัญ และความตระหนักต่อการใช้ภาษาในการเขียนของตนเอง   
  5.จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา 
  โดยทั่วไปแล้ว หลายคนมักเข้าใจว่าการใช้ภาษาในการสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปยัง
ผู้อ่านให้ได้ติดตามข้อมลูข่าวสารเป็นเรื่องทั่วไป แต่สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปคือ ประเด็นเนื้อหาและการใช้ภาษา
ที่น าเสนอไปนั้นยังท าหน้าที่ให้ผู้อ่านได้คิด วิเคราะห์ หรือ น าไปถกประเด็นกันต่อนั้นจะส่งผลอย่างไร ดังนั้นการที่
จะใช้ภาษาในการเขียนประเด็นเนื้อหาออกไปยังสาธารณะนั้นมีความชัดเจนถูกต้องเพียงใด ผู้เขียนจึงต้องค านึง
เสมอว่าประเด็นเนื้อหาและภาษาที่ใช้นั้นจะส่งผลกระทบต่อตนเอง องค์การ สังคมและบุคคลทีสามอย่างไร ถ้าหาก
ผู้เขียนไม่ได้ค านึงถึงสิ่งที่ควร หรือ ไม่ควรน าเสนอ ซึ่งก็คือ การค านึงถึงหลักจริยธรรมนั่นเอง ทั้งนี้จริยธรรมในการ
น าเสนอเนื้อหาของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์นั้นควรมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการใช้ภาษา เพราะคุณลักษณะของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถผลิตและน าเสนองานได้เร็ว 
และแพร่กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งหากเกิดความผิดพลาดก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตามในวารสารศาสตร์ดิจิทัลนั้นมีการใช้คุณสมบัติของความเป็นสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้งาน การน าเสนอ
จึงสามารถน าเสนอด้วยสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ดังนั้นการ
น าเสนอแต่ละครั้งต้องค านึงถึงหลักทางจริยธรรมของการน าเสนอให้รัดกุมและระมัดระวังเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ข้างต้นนั้นล้วนแต่ส่งผลต่อการใช้ภาษาอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งผลท าให้เกิด
รูปแบบการใช้ภาษาทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการที่อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง แต่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ
มากกว่าก็คือ การใช้ภาษาในการสื่อสารแทนการพูด หรือ การสนทนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจนอาจท า
ให้เกิดการผิดเพ้ียนและวิกฤติในการใช้ภาษาในระยะยาวได้ 
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กิจกรรมที่ 3.2 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาในวารสารศาสตร์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง 
 
แนวค าตอบกิจกรรมที่ 3.2 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาได้แก่ คุณลักษณะของสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์  พฤติกรรม
ของผู้ใช้สื่อ  วัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหา ความรับผิดชอบของสื่อ จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา 
 

 
 

เร่ืองที่ 3.3 หลักการเขียนในวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

 จากลักษณะการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่มีโครงสร้างดังที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้  
โครงสร้างทางภาษาโดยเฉพาะในการเขียนมีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะไปจากสื่อรูปแบบเดิม โดยการ
เขียนในสื่อออนไลน์จะเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาท่ีอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท าการสื่อสารไปยัง
ผู้อ่าน ซึ่งการเขียนและการใช้ภาษาในสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์มีลักษณะของการใช้ภาษาในการเขียน
ตั้งแต่ระดับค า ระดับประโยค และระดับเรื่อง ดังนี้ (Mike Ward, 2002) 

1. การใช้ภาษาในการเขียนระดับค า 
    การใช้ค าในการเขียนควรมีลักษณะดังนี้  

1) การใช้ค าเท่าที่มีความจ าเป็น โดยไม่ใช้ค าที่ฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ 
2) การหลีกเลี่ยงใช้ค าที่มีความยาว หากเป็นไปได้ควรใช้ค าท่ีสั้นกระชับแทน 
3) การใช้ค าท่ีมีความหมายที่สามารถเข้าใจง่ายมากกว่าค าท่ีมีความหมายก ากวมต้องตีความ 
4) การใช้ค าที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่สามารถสื่อความหมายได้ทันที ควรหลีกเลี่ยงค าที่มีลักษณะเป็น

นามธรรมที่ต้องตีความ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหากผู้อ่านตีความไม่ตรงกันตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมาย 
5) การใช้ค าที่มีความเฉพาะเจาะจงตรงกับเนื้อหามากกว่าการใช้ค าที่มีลักษณะกว้างๆ หรือ ค าท่ัวๆ ไป 
6) การหลีกเลียงใช้ค าที่ซ้ าๆ จนเฝือ หรือเยอะจนเกินไปซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเกิดความน่าเบื่อรวมไปถึงการ

ใช้ค าเหลวไหล โดยควรใช้ค าที่ปกติธรรมดาสามัญสามารถท่ีสามารถอธิบายได้ง่ายๆ  
7) การอ้างอิง หรือ ยกค าที่เหมาะสม โดยวิธีการสรุปมากกว่าที่จะอ้างอิงค าพูดที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง

ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ เว้นแต่ว่าการอ้างอิงค าพูดนั้นจะเป็นส่วนส าคัญที่ผู้เขียนมุ่งจะสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึง
อารมณ์ หรือความรู้สึกของเรื่องราว 
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 2. การใช้ภาษาในการเขียนระดับประโยค 
 การใช้ภาษาในการเขียนระดับประโยคนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

1)  การเขียนแบบตรงตามโครงสร้างพ้ืนฐานการเขียนที่ข้ึนต้นด้วยประธาน กริยา กรรม โดยไม่สลับ 
โครงสร้างพื้นฐานการเขียน เช่น แมวจับหนู ไม่ใช่ หนูถูกจับโดยแมว 

2) การใช้ภาษาท่ีสั้นกระชับและตรงประเด็น ไม่ควรขยายความจนเกินไปเพราะจะท าให้ผู้อ่านเกิดการ 
หลงประเด็นที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งหลักการที่ดีก็คือการสื่อสารเพียงประเด็นเดียวในการเขียนแต่ละประโยค แต่
อย่างไรก็ตามการใช้ประโยคที่สั้นจนเกินไปอาจท าให้ขาดอรรถรส ขาดความงาม หรือสุนทรียะในการใช้ภาษา 
ดังนั้นผู้เขียนอาจมีการใช้ภาษาที่สวยงามแม้ว่าจะท าให้ประโยคนั้นมีความยาวมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ประโยคจึ งอาจมี
ทั้งความสั้นและยาวผสมกันไปเพ่ือความสวยงามของเนื้อหา 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งการใช้ภาษาในการเขียนในสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์อาจมีการเขียนแบบ
ออกนอกกรอบบ้างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าสนใจส าหรับผู้อ่าน โดยอาจขึ้นต้นประโยคด้วยค าเชื่อม 
เช่น “แตอ่ย่างไรก็ตาม” “และ” “นอกจากนั้น” “ถึงแม้ว่า” ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 

3) การใช้วรรคตอน ตลอดจนเครื่องหมายที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้อ่านได้หยุดคิดและป้องกันความสับสน 
และเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะในประโยคที่มีความยาวมากๆ อย่างไรก็ต ามหากมีการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนที่มากจนเกินไปผู้เขียนสามารถที่จะแบ่งให้เป็นประโยคสั้นๆ หรือ ควรใช้วิธีการขึ้นต้น
ประโยคใหม่จะดีกว่า 

4) การทบทวนการเขียนและการใช้ภาษาในการเขียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและความลื่นไหลเพราะงาน 
เขียนไม่ใช่งานที่ต้องท าในลักษณะงานที่ต้องท าอย่างซ้ าๆ ตามแบบแผนเดิม แต่เป็นงานที่ท าแล้วมีความสุขและ
ความท้าทาย 

5) ภาษาท่ีใช้มีต้องมีความง่าย ชัดเจน เหมาะสม และตรงประเด็นตามแนวคิดที่จะสื่อสารแต่ภายใต้การ 
เขียนประโยคที่สั้นกระชับ ก็ควรมีการค านึงถึงความงามของการใช้ภาษาควบคู่กับการใช้ค าที่สั้นกระชับด้วย 
เนื่องจากผลที่ตามมาคือผู้อ่านจะเกิดความประทับใจหรือไม่ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือการใช้ประเด็นสารและภาษา 
หรือวลีที่มีความโดดเด่นในตอนท้ายประโยค  
 
 3. การใช้ภาษาในการเขียนระดับเรื่อง 
    การใช้ค าและภาษาที่ถูกต้องจะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภ าพ ซึ่งส่วน 
ประกอบที่ส าคัญในการเขียนระดับเรื่องก็คือแนวคิดของเรื่องและการใช้ภาษา โดยเฉพาะในการใช้ภาษานั้นจะ
อย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่ก ากับโครงสร้างตั้งแต่การเขียนในระดับประโยคขึ้นมา โดยมีแนวคิดจะเป็นสิ่งก ากับ
เรื่องราว โดยไบรอัน แครโรล (Brian Carroll, 2010) กล่าวว่าหากผู้เขียนได้ทราบถึงหลักการเขียนที่ดีและมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาแล้ว ก็จะสามารถใช้ได้กับการเขียนในทุกสื่อดังนี้ 
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1) การเขียนโดยการสรุป หรือ บอกเนื้อหาอย่างย่อ (Brief) ซึ่งต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับ ตัดเนื้อหา 
ถ้อยค าที่เยิ่นเย้อออก ผู้อ่านต้องการอ่านเนื้อหาที่เป็นมูลเหตุของเรื่องมากกว่าการอ่านเนื้อหาที่มีการขยายเพ่ิมเติม 

2) การเขียนที่มีการใช้ภาษาที่ชัดถ้อยชัดค า เที่ยงตรง ถูกต้อง (Precise) และตรงตามประเด็นเนื้อหาที่
ต้องการสื่อสาร  

3) การใช้ภาษาท่ีประธานเป็นผู้กระท ามากกว่าการใช้โครงสร้างที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า 
4) การใช้จินตนาการ (Imaginative) การเปรียบเทียบ ค าอุปมา เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตาม อย่างไร

ก็ตามการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบ อุปมา นั้นผู้เขียนพึงระวังในเรื่องของการตีความ และความเข้าใจที่คลาด 
เคลื่อนไม่ตรงกันจนท าให้การสื่อสารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่าง
วัฒนธรรม  
 5) การใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา และตรงประเด็น (Direct) ซึ่งจะท าให้เกิดประโยคที่มีความกระชับ มี
ประสิทธิภาพ 
 6) การใช้ภาษาที่มีความสม่ าเสมอ (Consistent) ทั้งนี้การที่จะท าให้การใช้ภาษาให้มีโครงสร้างที่สม่ า  
เสนอถือว่าเป็นเรื่องยากและเป็นปัญหาร่วมกันของนักเขียนที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามการ
เขียนประโยคและการใช้ภาษาในการสื่อสารควรมีความสมดุลและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่านโดยการใส่ใจให้
ความส าคัญในการใช้ภาษาในการเขียนที่มีความสม่ าเสมอต้นเสนอปลาย 

7) การสร้างความตระหนัก (Aware) ทั้งนี้การใช้ภาษาและการเขียนมักพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่ง
ผู้เขียนควรมีความตระหนักและพึงหลีกเลี่ยง ได้แก่ การคัดลอกโดยขาดการอ้างอิง การใช้ภาษาในเชิงเหยียดหยาม 
เหมารวม การใช้มุมมองให้รอบด้านโดยไม่มองด้านใดด้านหนึ่ง การไม่ด่วนสรุป การใช้ภาษาที่ผิดตรรกะ การใช้ค า
สรรพนาม ค าคุณศัพท์มากจนเกินไปจนท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ 
 8) การเขียนและใช้ค าที่กระชับ (Concise) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนไม่เยิ่นเย้อซึ่งอาจท าให้เกิดการหลง
ประเด็น เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ ออกนอกเรื่องได้ 

 อย่างไรก็ตามการเขียนในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัลและการใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ที่ดีนั้น ผู้เขียนควรได้ท า
การทบทวนตนเองเสมอว่า ต้องการสื่อ หรือ กล่าวอะไร โดยใช้ภาษา หรือ ค าแบบไหนในการสื่อสาร การใช้ส านวน 
ภาพ หรือ สิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นนั้นมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่  ไม่ใช้ค าที่มีความยาว
จนเกินไป และหากสามารถตัดค าได้ก็ควรท าให้เกิดความกระชับ ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศเกินความจ า เป็น และใช้
ภาษาท่ีมีความเข้าใจง่าย ตลอดจนการวางรูปประโยคให้เป็นถูกต้อง   

 ถึงแม้ว่าการเขียนและการใช้ภาษาในงานวารสารศาสตร์ดิจิทัล หรือ ในสื่อออนไลน์จะใช้หลักการเดียวกัน
กับการเขียนบนสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีความชัดเจน (Clear) กระชับ (Concise) สมบูรณ์ (Complete) และการได้รับการ
ตรวจแก้ไขให้มีความถูกต้อง (correct) แต่ก็ยังพบว่าการเรียนในสื่อออนไลน์ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิธีการเขียน
และการใช้ภาษาอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากสื่อออนไลน์สามารถผลิตงานเขียนได้ง่ายกว่าเพราะมีพ้ืนที่ที่ใครๆ 
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ที่มีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตก็สามารถสร้างงานเขียนตั้งแต่ระดับค า ระดับประโยค เช่น การ
โพสต์ข้อความ ไปจนถึงระดับย่อหน้า (paragraph) หรือ การเขียนที่เป็นเรื่องได้ ซึ่งจุดแตกต่างที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การเขียนบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นการเขียนที่มุ่งน าเสนอเนื้อหาด้วยความรวดเร็ว จึงมักขาด
กระบวนการตรวจสอบในเรื่องของการใช้ภาษา หรือ การบรรณาธิการเช่นเดียวกับกระบวนการผลิตงานเขียนบน
สื่อสิ่งพิมพ์  
 นอกจากนั้นโดยธรรมชาติสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ใช้สื่อนอกจากจะท าหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วยังสามารถท าหน้าที่เป็นผู้เขียนได้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตามผู้ที่ เขียนบนสื่ อออนไลน์ก็จะมีบทบาทที่ ส าคัญใน 3 ประการ คือ การเป็นนักสื่ อสาร 
(communicator) โดยการสร้างจุดความสนใจ สร้างความเร้าใจ ลึกซึ้งน่าติดตาม  การเป็นนักจัดระบบและ
รวบรวมข้อมูล (organizer of information) ท าหน้าที่เสมือนท านบกั้นน้ า(ข้อมูล)ที่มีจ านวนมากในแต่ละวันโดย
การตัดสินใจเลือกข้อมูลที่มีความส าคัญเพ่ือน าเสนอสิ่งที่ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน และการเป็นนักแปล
ความหมาย (interpreter) เพราะเนื้อหาสารที่น าเสนอต้องมีมีความเหมาะสมเพื่อสร้างพลังอ านาจให้กับสื่อ 
 ในส่วนของการแสดงผลทางหน้าจอนั้น สื่อออนไลน์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงมีแสงออกมาจากหน้าจอท าให้
การอ่านนานๆ จะเกิดความล้าของสายตาได้ ประกอบกับขนาดของหน้าจอที่แสดงผลมีหลากหลายขนาดนับตั้งแต่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านได้ 
 ในด้านผู้อ่านนั้นพบว่าผู้อ่านมักมีพฤติกรรมที่ใจร้อนในการอ่านบนสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่านแบบกราด
สายตา (scan) ดังนั้นการเขียนจึงต้องมีความตรงประเด็น ใช้ภาษาที่มีความชัดเจน และดึงดูดความสนใจ และมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งหากผู้อ่านมีความสนใจก็จะคลิ้กอ่านในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้หากมี
เนื้อหาที่จะน าเสนอจ านวนมากก็อาจออกแบบการน าเสนอเป็นชั้น (layer) ซึ่งผู้อ่านจะเลือกอ่านเนื้อหาตามที่ตน
ต้องการ ดังนันการน าเสนอข้อมูลควรประกอบด้วย หัวเรื่องหลัก (headlines or title) หัวเรื่องรอง หรือ ย่อย 
(subhead and sub-subheads) การวางประโยคยั่วเย้า (teasers) กระตุ้นให้เกิดความสนใจ การน าเข้าสู่เนื้อหา 
(lead-ins) การสรุปเนื้อหาแบบย่อ (brief) การใช้ภาพ ภาพถ่าย กราฟิก การใช้คลิปเสียง วิดีโอคลิป การสร้าง
เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กัน และการสร้างการเชื่อมโยง 
 อย่างไรก็ตามการจัดการน าเสนอเป็นชั้นนั้นเป็นเพียงวิธีการน าเสนอซึ่งไม่เกี่ยวกับการอ่านรายละเอียดของ
เนื้อหาเรื่องราว แต่ผู้อ่านมักนิยมอ่านแบบกราดสายตา ดังนั้นการเขียนในสื่อออนไลน์จึงควรตอบสนองและ
สนับสนุนการอ่านแบบกราดสายตาของผู้อ่าน โดยสามารถท าได้โดยการเน้นค าส าคัญ (highlighted key words) 
การเชื่อมโยงแบบหลายชั้น (hypertext links) การใช้แบบตัวอักษรที่มีความหลากหลาย (typeface variations) 
การใช้สี (use of color) ที่แตกต่างกัน การใช้หัวข้อย่อย (subheadings) การใช้รูปแบบเครื่องหมายหัวข้อ 
(bulleted lists) การเขียนให้หนึ่งย่อหน้าทีเพียงหนึ่งแนวคิด (paragraphs with one idea each) การเขียนใน
รูปแบบปิรามิดหัวกลับ (information in inverted pyramid style) ตลอดจนการเขียนเนื้อหาแบบย่อ (brevity) 
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กิจกรรมที่ 3.3 
 จงบอกหลักการเขียนในวารสารศาสตร์ดิจิทัลในระดับต่างๆ 
 
แนวค าตอบกิจกรรมที่ 3.3 
 1. การใช้ภาษาในการเขียนระดับค า ควรมีการใช้ค าเท่าที่มีความจ าเป็น โดยฟุ่มเฟือย ใช้ค าท่ีสั้นกระชับ 
เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรมสื่อความหมายได้ทันที การใช้ค าท่ีตรงกับเนื้อหา เลี่ยงใช้ค าซ้ า มีการอ้างอิง  
 2. การใช้ภาษาในการเขียนระดับประโยค ควรมีการเขียนแบบตรงตามโครงสร้างการเขียน สั้นกระชับและ
ตรงประเด็น ใช้วรรคตอน ตลอดจนเครื่องหมายที่ถูกต้อง ทบทวนการเขียนและการใช้ภาษาในการเขียนเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและความลื่นไหล ใช้ภาษาท่ีมีความง่าย ชัดเจน เหมาะสม และตรงประเด็น 
 3. การใช้ภาษาในการเขียนระดับเรื่อง ควรเขียนโดยการสรุป หรือ บอกเนื้อหาอย่างย่อ ใช้ภาษาท่ีชัดถ้อย
ชัดค า เที่ยงตรง ถูกต้อง และตรงตามประเด็นเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ใช้ภาษาตามโครงสร้าง ใช้จินตนาการ    การ
เปรียบเทียบ ค าอุปมา เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตาม ใช้ภาษาท่ีมีความสม่ าเสมอ สร้างความตระหนัก ตลอดจน
การเขียนและใช้ค าที่กระชับ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนไม่ให้เกิดการหลงประเด็น เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ ออกนอก
เรื่องได ้
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บทที่ 4 การสื่อสารองค์การ 

หัวเรื่อง 

ตอนที่ 4.1 หลักการการสื่อสารองค์การ 

เรื่องท่ี 4.1.1 ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารองค์การ 

เรื่องท่ี 4.1.2 ลักษณะส าคัญของการสื่อสารองค์การ 

เรื่องท่ี 4.1.3 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารองค์การ 

แนวคิด 

1. การสื่อสารองค์การคือเครื่องมือในการสื่อสารขององค์กรใดองค์กรหนึ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้านบวก ซึ่งน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงที่ดีขององค์กร  

2. การสื่อสารองค์การมีความส าคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างและรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ยังช่วยพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรให้

เป็นในทิศทางเดียวกัน ให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การสื่อสารองค์การมีลักษณะส าคัญคือ เป็นการบูรณาการแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์สื่อสาร มี

การน าเสนออัตลักษณ์องค์กร สร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร และชื่อเสียงองค์กร และยัง

เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ขององค์กร  

4. การสื่อสารองค์การประกอบด้วยแนวคิดด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์

องค์กร (Corporate Image) การจัดการชื่อเสียงองค์กร (reputation management)  

การจัดการกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder management) การรับผิดชอบต่อสังคม 

(corporate social responsibility: CSR) การจัดการประเด็น (issues management) และ

การจัดการในภาวะวิกฤต (crisis communication)   

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาบทท่ี 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการสื่อสารองค์การได้ 

 2. อธิบายลักษณะส าคัญของการสื่อสารองค์การได้  

 3. อธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การได้ 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบกิจกรรมและแนวตอบท้ายบท 
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 2. ศึกษาเอกสารการสอนเรื่องที่ 4.1-4.3 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

บทน า 

  นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร มีความหมาย ความเกี่ยวข้อง และ 

ความส าคัญต่อความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นักศึกษาอาจคุ้นเคยนิเทศศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การ

สื่อสารผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าและการโฆษณา อย่างไรก็

ตาม หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ยังมีอีกแนวคิดที่มีความส าคัญในการสื่อสาร มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

มากมาย และเป็นหลักที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ นั่นคือ “การสื่อสารองค์การ หรือ Corporate Communication” 

 

ตอนที่ 4.1 หลักการการสื่อสารองค์การ 

เรื่องท่ี 4.1.1 ความหมาย และความส าคัญของสื่อสารองค์การ 

 ความหมายของการสื่อสารองค์การ 

  มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของสื่อสารองค์การไว้ใกล้เคียงกัน เช่น  Van Riel (1995) นิยาม

สื่อสารองค์การเป็นเครื่องมือของการจัดการ โดยการใช้รูปแบบของการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและน่าพึงพอใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในขณะที่ ศิระ ศรีโยธิน 

(2560) นิยามว่าการสื่อสารองค์กร เป็นการสื่อสารในเชิงนโยบาย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายนอก

และภายใน เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม  

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การสื่อสารองค์การ คือเครื่องมือในการสื่อสารขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้านบวก ซึ่งน าไปสู่การสร้าง

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีขององค์กร 

 ความส าคัญของการสื่อสารองค์การ 

  การสื่อสารองค์การมีความส าคัญหลายประการ ดังนี้  (Illia & Balmer, 2012; Doorley & Garcia, 

2007; Cornelissen, 2020) 

1. การสื่อสารองค์การช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน และระหว่างองค์กร

ภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์การสื่อสาร
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องค์การที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของพนักงาน ให้ด าเนินงานในทิศทางเดียวกันที่

องค์กรก าหนด และยังช่วยสร้างความไว้วางใจต่อกันระหว่างองค์กรและพนักงาน  ซึ่งทั้งหมดก็ส่งผลให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอกได้ต่อไป 

2. การสื่อสารองค์การช่วยประเมินสถานการณ์ ปัญหาและทิศทางของสังคม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ

สร้างและปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กร ให้ทันสมัยและทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมี

ส่วนช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากิจกรรมการตลาด และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 

3. การสื่อสารองค์การ ช่วยพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และ

สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการสื่อสารองค์การ ใช้แนวคิดการสื่อสาร

อย่างหลากหลาย เช่น การสร้างตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน สาธารณชนนักลงทุน และ

พนักงาน เป็นต้น  

4. การสื่อสารองค์การ ช่วยแก้ไขปัญหาของภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร ทั้งนี้ ชื่อเสียงของ

องค์กร คือผลสะท้อนจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกี่ยวข้อง หากชื่อเสียงขององค์กรถูกรับรู้ในด้านลบ การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยแก้ไข และ

ปกป้องชื่อเสียงขององค์กรได้  

 
 

กิจกรรมเรื่องที่ 4.1.1 

  การสื่อสารองค์การมีความส าคัญอย่างไร 
 

แนวตอบกิจกรรมเรื่องท่ี    4.1.1 

  การสื่อสารองค์การมีความส าคัญคือ 1) ช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับพนักงาน และ

ระหว่างองค์การภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนให้การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ช่วยประเมิน

สถานการณ์ ปัญหาและทิศทางของสังคม ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนากิจกรรมการตลาด และนวัตกรรมใหม่ 

ที่เกิดขึ้นได้ 3) พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนกิจกรรมทาง

การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 4) ช่วยแก้ไขปัญหาของภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์การ  
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เรื่องท่ี 4.1.2 ลักษณะส าคัญของการสื่อสารองค์การ 

 จากนิยามและความส าคัญของการสื่อสารองค์การในเรื่องที่ 4.1.1 สามารถจ าแนกลักษณะส าคัญของ

การสื่อสารองค์การ ได้ดังนี้ (Carroll, 2013; Cornelissen, 2020) 

1. การสื่อสารองค์การเป็นการบูรณาการแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์สื่อสาร เพ่ือช่วยสร้างกิจกรรม

การสื่อสาร และกิจกรรมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะการสื่อสารองค์การมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา 

และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

2. องค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสารองค์การ ได้แก่  การน าเสนออัตลักษณ์องค์กร (corporate 

identity) สร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร (corporate Image) และชื่อเสียงองค์กร (corporate reputation) 

โดยบูรณาการกิจกรรมการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กร 

3. การสื่อสารองค์การ เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของ

องค์กร ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ  หุ้นส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง ผู้ผลิตสินค้าและ

วัตถุดิบ ชุมชน และสื่อมวลชน เป็นต้น  

 

 
 

กิจกรรมเรื่องที่ 4.1.2 

  การสื่อสารองค์การมีลักษณะส าคัญอย่างไร 
 

แนวตอบกิจกรรมเรื่องท่ี    4.1.2 

  การสื่อสารองค์การมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เป็นการบูรณาการแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อสาร เพ่ือช่วยสร้างกิจกรรมการสื่อสาร และกิจกรรมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2) มีการน าเสนออัต

ลักษณ์องค์กร (corporate identity) สร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร (corporate Image) และชื่อเสียง

องค์กร (corporate reputation) และ 3) เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร  
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เรื่องท่ี 4.1.3 แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ 

  การสื่อสารองค์การประกอบด้วยหลักกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาเนื้อหาเชิง

ลึกในชุดวิชาอ่ืนๆ อันประกอบด้วย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) Kotler (2000) ระบุว่า ภาพลักษณ์

คือความเชื่อ ความคิด ความประทับใจ ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ทัศนคติและการกระท าต่างๆ ยัง

เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ด้วย ในขณะที่เสรี วงษ์มณฑา (2541) กล่าวว่าภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง 

(reality) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ (perception) ที่มนุษย์เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของข้อเท็จจริงด้วย โดยการรับรู้ภาพลักษณ์จะถูกฝังในความคิด ยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

  ภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อองค์การอย่างมาก ท าให้เกิดการขับเคลื่อนทางความคิดและทัศนคติ 

ส่งผลให้บุคคลเกิดการพัฒนาเสมอเพ่ือท าให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

เพราะภาพลักษณ์ที่ดีช่วยในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ ท าให้เกิดการรวมพลัง ท างานเป็นทีม ยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนและพร้อมเสนอความคิดเห็นออกมาภายใต้ภาพลักษณ์ของตนเอง และสามารถน าไปสู่การ

ด าเนินการที่มีความคิดเห็นทิศทางและเป้าหมายเดียวกันได้ ท าให้การพัฒนาหรือส ารวจทบทวนความผิดพลาด

ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ และยังท าให้เกิดความศรัทธา ความน่าเชื่อถือจากบุคคลรอบข้าง รวมทั้ง

เกิดความม่ันคงแก่องค์การ ให้ผู้ใช้บริการมากขึ้นด้วย (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548) 

2. การจัดการชื่อเสียงองค์การ (reputation management) ชื่อเสียง (Reputation) คือ การ

สะสมศักยภาพขององค์การที่มีมาในอดีต และเป็นผลสะท้อนจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มองเห็นว่า

องค์การมีคุณค่าอย่างไรต่อพวกเขา กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น (Wilcox และคณะ, 2011; Doorley & Garcia, 2007)  

   บ่อยครั้งที่องค์การส่วนใหญ่ ปล่อยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ชื่อเสียงขององค์กรในทางลบ องค์การที่

เข้าใจความส าคัญของชื่อเสียงที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ จะใช้การสื่อสารองค์การที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วย

เสริมสร้างและปกป้องชื่อเสียงขององค์การ  ถึงแม้ว่าชื่อเสียง คือทรัพย์สินที่มองไม่เห็นขององค์การ แต่ก็มีส่วน

ช่วยสร้างผลประโยชน์ที่จับต้องได้ขององค์การ (Doorley & Garcia, 2007)  

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของสาธารณชน และเกิดจากการสะสม

ภาพลักษณ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยระยะเวลานานกว่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ถือได้ว่าการรักษา และการ

ฟ้ืนฟูชื่อเสียงท าได้ยากกว่าการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ แต่หากองค์การมีการจัดการที่ดีและกระท าอย่างต่อเนื่อง 

ชื่อเสียงที่ดีก็จะกลับคืนมาได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ปัจจัยพ้ืนฐานของการสร้างชื่อเสียง ควรประกอบไปด้วย 

ศักยภาพขององค์การในการด าเนินงานตามแผน ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง

ทั้งหมดจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ (Wilcox และคณะ, 2011) 
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3. การจัดการกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder management) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือกลุ่ม หรือ

บุคคล ที่สามารถส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในด้านต่าง ๆ (Freeman, 

1984, as cited in Werther & Chandler, 2011) ซึ่งอาจเป็นบุคคล หรือกลุ่มที่ อันตราย หรือมีประโยชน์ 

ต่อองค์กรได้  (Crane & Matten, 2010 , as cited in Fleming & Jones, 2013)  ได้แก่  เจ้าของธุรกิจ 

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดหา/จัดจ าหน่าย ลูกค้า และชุมชน  

  ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขั้นที่หนึ่ง (primary 

stakeholders) คือ กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต พนักงาน 

นักลงทุน เป็นต้น และ 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขั้นที่สอง (secondary stakeholders) คือกลุ่มท่ีสร้างผลกระทบ

ต่อองค์การได้ เช่น ชุมชน NGOs สื่อมวลชน คู่แข่ง เป็นต้น (จินตนา บุญบงการ , 2551) ตัวอย่างของการ

จัดการกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

   3.1 การสื่อสารกับพนักงานในองค์การ (employee management) การสื่อสารกับ

พนักงานในองค์การถือว่าเป็นการสื่อสารภายในองค์การ (internal communication) องค์การจ าเป็นต้อง

สื่อสารกับพนักงานเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน และท าให้พนักงานมั่นใจว่าพวกเขามี

ศักยภาพที่สามารถท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้  

   3.2 การสื่อสารกับชุมชน หรือชุมชนสัมพันธ์ (community relations) ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่

ถือได้ว่าได้รับผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ หากสร้างสามารถความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและ

องค์การ และใช้การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจ

เกิดข้ึนได้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ 

3.3 การสื่อสารกับสื่อมวลชน หรือ สื่อมวลชนสัมพันธ์ (media relations) สื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็น

การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกแขนง เช่น ผู้ประกาศข่าว นักข่าวภาคสนาม 

บรรณาธิการข่าว ผู้ผลิตและผู้ควบคุมการผลิตเนื้อหาทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดย

สื่อมวลชนมีความส าคัญอย่างมากส าหรับองค์กร เพราะเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ขององค์การ

ไปยังกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน หากองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน โอกาสในการเผยแพร่

ข่าวสารบนสื่อก็มีมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายก็มีโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารนั้น ๆ มากขึ้นเช่นกัน หรือใน

กรณีเมื่อองค์การเกิดวิกฤต การส่งสารเพ่ือแก้ไขวิกฤตไปยังกลุ่มเป้าหมายก็สามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ การปรากฎข่าวสารในทางบวกขององค์การบนสื่อต่าง ๆ ก็สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกและ

ชื่อเสียงที่ดีขององค์การได้เช่นกัน (Cornelissen, 2020)  เพราะผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนมีโอกาสรับรู้ 

และจดจ ากิจกรรมขององค์การได้มากขึ้น 

4. การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือ ซีเอสอาร์ (corporate social responsibility: CSR) คือ การจัดการด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขององค์ก าร 
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โดยด าเนินกิจการด้วยธรรมาภิบาล มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย 

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน และค านึงถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความรับผิดชอบ และสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ CSR ยังเป็นกิจกรรมเพ่ือลดผลเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ  (Tomorrows, 2013, as cited 

in Beal, 2014)  

  นอกจากนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลด้านบวกต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 

สามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากลูกค้าไว้ใจในบริษัทเครื่องส าอางแบรนด์ A  ก็จะใช้สินค้า

บริการนั้นด้วยความสบายใจ เพราะมีความเชื่อมั่นถึงคุณภาพสินค้า มีความภักดีต่อตราสินค้า และส่งเสริม

ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีของแบรนด์และตัวบริษัทเอง อีกท้ังกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ยังท า

ให้พนักงานรับรู้ถึงความจริงใจขององค์การ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และอาจส่งผลให้เกิดการ

ท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่ส าคัญคือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท าให้ผู้ถือหุ้น

เชื่อถือ ราคาหุ้นมีความเสถียรภาพ และสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพ่ิมข้ึน (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553) 

5. การจัดการประเด็น (issues management) การจัดการประเด็นพัฒนามาจากแนวคิดการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเครื่องมือช่วยติดตามตรวจสอบประเด็นในสังคมที่ก าลังกล่าวถึงหรือมี

ความขัดแย้ง โดยน าบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การมาปรับใช้กับการก าหนดนโยบายองค์การ และสื่อสาร

ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องให้ความส าคัญกับการจัดการประเด็น

เพ่ือใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ การคาดคะเนปัญหา และเตรียมการที่จะให้ปัญหานั้นได้รับการดูแลก่อนที่จะเกิดขึ้น 

(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ยกตัวอย่างเช่น  เมื่อนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ท าการเฝ้า

ระวังสื่อด้วยการอ่านข่าวทุกเช้า และพบว่าในขณะนั้นมีข่าวเกี่ยวกับการพบศพเด็กทารกที่เกิดจากการท าแท้ง

ของแม่ที่เป็นนักศึกษาซึ่งเกิดตั้งครรภ์ขึ้น โดยไม่ตั้งใจและไม่มีความพร้อมที่จะเป็นแม่ นักประชาสัมพันธ์ก็อาจ

ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่เรื่องเพศศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และความสัมพันธ์

ระหว่างชายหญิงที่เหมาะสมและปลอดภัย เป็นต้น (สมิทธิ์ บุญชุติมา และชนาภา หนูนาค, 2560) 

6. การจัดการในภาวะวิกฤต (crisis communication) วิกฤต คือ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่

สามารถส่งผลกระทบด้านลบต่อองค์การ สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ รวมถึงสมรรถภาพของ

องค์การ เช่น ภัยธรรมชาติ ข่าวลือ สินค้าถูกปลอมแปลง ความรุนแรงในที่ท างาน อุบัติเหตุ ในโรงงาน เป็นต้น 

เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้น องค์การต้องรีบจัดการภาวะวิกฤตนั้นให้คลี่คลายไปให้เร็วที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาลุกลาม

บานปลาย จนท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการจัดการในภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก (Coombs, 

2012)  ได้แก่ 1) ระยะก่อนวิกฤต ซึ่งเป็นขั้นตอนการค้นหาสัญญาณเตือนวิกฤต และหาทางหลีกเลี่ยงวิกฤตที่

จะเกิดขึ้น 2) ระยะเหตุการณ์วิกฤต เกี่ยวข้องการควบคุมวิกฤตและ 3) ระยะหลังวิกฤต เกี่ยวกับการประเมิน

แผนวิกฤตและหาทางฟ้ืนฟูชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีเสียไป 
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 กล่าวโดยสรุป การสื่อสารองค์การเป็นแนวคดิที่มีความส าคัญขององค์การ เนื่องจากใช้หลักการสื่อสาร

อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์

และชื่อเสียงขององค์การได้ ดังนั้น นักนิเทศศาสตร์ควรท าความเข้าใจหลักการสื่อสารองค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะขององค์การของตน เพ่ือให้องค์การ

ด าเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 

 

กิจกรรมเรื่องที่ 4.1.3 

  แนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การมีอะไรบ้าง 
 

แนวตอบกิจกรรมเรื่องท่ี  4.1.3 

  การสื่อสารองค์การมีแนวคิดส าคัญหลายประการทีส่ามารถน ามาช่วยก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ 

  1) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) Kotler (2000) ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อ 

ความคิด ความประทับใจ ของบุคคลที่มีต่อองค์การ 2 ) การจัดการชื่อเสียงองค์การ ( reputation 

management) ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของสาธารณชน และเกิดจากการสะสมภาพลักษณ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 3 ) 

การจัดการกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder management) ซึ่งเป๋นกลุ่ม หรือบุคคล ที่สามารถส่งผลต่อการ

ด าเนินงานหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน 

ผู้สื่ อข่าว  ผู้ จัดหา/จัดจ าหน่าย ลูกค้า และชุมชน 4 ) การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) คือ การจัดการด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ โดย

ด าเนินกิจการด้วยธรรมาภิบาล  5) การจัดการประเด็น (issues management) เป็นเครื่องมือช่วยติดตาม

ตรวจสอบประเด็นในสังคมที่ก าลังกล่าวถึง โดยน าบางประเด็นมาปรับใช้กับการก าหนดนโยบายองค์การ และ

สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 6) การจัดการในภาวะวิกฤต (crisis communication) เช่น ภัยธรรมชาติ ข่าวลือ 

เป็นต้น เป็นการจัดการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลาย จนท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  
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บทที่ 5  

การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
 

อาจารย์ ดร. หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
   ชื่อ     อาจารย์ ดร.หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล 
   วุฒิ     ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์), นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)  
                     ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
เรื่องท่ี 5.1  แนวคิดการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
เรื่องที่ 5.2  หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
 
แนวคิด 

1. การประชาสัมพันธ์ คือ  การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับประชาชน เป็นการ
สื่อสารสองทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นกลับมายังองค์การ  วัตถุประสงค์การ
ประชาสัมพันธ์  ได้แก่ เพ่ือสร้างความนิยม  เพ่ือป้องกันและรักษาชื่อเสียง และเพ่ือความเข้าใจอันดี  
การโฆษณา คือ การเสนอ ข่าวสารการขาย หรือ แจ้งข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ วัตถุประสงค์
การโฆษณา ได้แก่ การแจ้งข่าวสารข้อมูล  การโฆษณาเพ่ือชักจูงใจ การโฆษณาเพ่ือให้ความรู้      
ความเข้าใจ และการโฆษณาเพ่ือเตือนความทรงจ า 

2. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ประกอบด้วย ด้านการสื่อสาร
ภาษาพูดและภาษาเขียน ด้านการวางแผนการสื่อสาร  ด้านความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 5  จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 
1. นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาได้ 
2. นักศึกษาอธิบายหลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาได้ 
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เร่ืองที่ 5.1  แนวคิดการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  
 
 1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์ของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา   

 การประชาสัมพันธ์ (public relations)  คือ การด าเนินงานของธุรกิจ องค์กรทั้งที่แสวงหาก าไรและ
แสวงหาก าไรในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเป้าหมาย ที่ส าคัญในการสร้างความ
เข้าใจกับสาธารณชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร  สกอตต์ เอ็ม. คัท
ลิปและอัลเลน เอช. เซ็นเตอร์ Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006).  ให้ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ว่า เป็นการวางแผนเพ่ือโน้มน้าวความคิดเห็นของสาธารณะชนที่มีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) การวางแผนด าเนินงาน  (2)  ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  (3) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  (4) สร้างความสัมพันธ์    
 การโฆษณา (advertising)  คือ การน าเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนที่ไม่ได้ใช้บุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรง แต่
เป็นการประกาศ  การแจ้งข่าวสารจากผู้ขาย  ผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าผ่านสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือจูงใจกลุ่มผู้บริโภค  (The American Marketing Association หรือ AMA)    ซึ่งมีเจตนาที่จะกระตุ้นผู้ที่มี 
ศักยภาพในการซื้อและการ ส่งเสริมในด้านการจ าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างประชามติ การกระท า
การ เพ่ือก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือสาเหตุต่างๆ และ
การกระท า เพ่ือให้ประชาชนเห็นคล้อยตาม หรือปฏิบัติไปในทางที่ผู้โฆษณาประสงค์ (Helen powell, 2009 ) 
การโฆษณาเป็นรูปแบบของการเสนอข้อมูลในการส่งเสริมการขายสินค้าบริการหรือเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งต้องช าระเงินและผ่านสื่อที่มิใช้ตัวบุคคล (Mahendr J. Mohan, 2002)  กล่าวคือ (1) 
การโฆษณา เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการช าระค่าพ้ืนที่ในการโฆษณา  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ ฯลฯ (2)  การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน คือ การโฆษณาเป็นการสื่อสารที่ถูก
ออกแบบเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้า  และ (3)  การโฆษณาเน้นการออกแบบและ
สร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากได้รับ
สารโฆษณา  

สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ  การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนที่
เกี่ยวข้อง  มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสื่อสารสองทางที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ สะท้อนกลับมายังองค์กรเพ่ือประเมินผลเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน  ส่วนการโฆษณา คือ การเสนอ ข่าวสารการขาย หรือ แจ้งข่าวสารให้บุคคลที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือแนวความคิด โดยเจ้าของสินค้า หรือผู้อุปถัมภ์ที่เปิดเผยตัวเองอย่าง
ชัดแจ้ง มีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้สื่อ และเป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้บุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 

 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเป้าหมายหรือ
แนวทางเพ่ือเป็นเป้าหมายหรือแนวทางในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์พ้ืนฐานของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ (Anne Gregory, 2003) 

2.1 เพ่ือสร้างความนิยม การประชาสัมพันธ์เป็นกลไกหนึ่งของการบริหารเพ่ือสร้างความนิยม 
ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากประชาชนต่อองค์กร ความนิยมจากประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการด าเนินการผ่านการแสดงออกให้ประชาชนเห็นการด าเนินกิจการ
ขององค์กร การเผยแพร่นโยบายการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้ประชาชนรู้อย่างต่อเนื่อง  

2.2 เพ่ือป้องกันและรักษาชื่อเสียง เป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากชื่อเสียงขององค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและอาจส่งผลต่อความนิยมในองค์กร การป้องกันและรักษาชื่อเสียงกระท าได้โดยหา
ข้อบกพร่องขององค์กรที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจกับกลุ่มเป้าหมายแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไข   

2.3 เพ่ือความเข้าใจอันดี องค์กรจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จะต้องเข้าใจการด าเนินงาน นโยบายขององค์กรเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร กล่าวคือ (1) กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ที่ต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงขององค์กร เช่น 
นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน ความเจริญก้าวหน้า และผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเป็นระยะๆ (2) 
กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร ทีต่้องสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนตลอดเวลาเพื่อความร่วมมือและสนับสนุนที่ดี   
   ในส่วนวัตถุประสงค์ของการโฆษณาเป็นการบอกข่าวสารสินค้าหรือบริการแก่คนจ านวนมากกระตุ้นให้
เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อ  วัตถุประสงค์พ้ืนฐานของการโฆษณา ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 4 ประเภท 
ได้แก่ (Mahendr J. Mohan, 2002 Helen powell, 2009 ) 

1) แจ้งข่าวสารข้อมูล (Informative Advertising) การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร แก่ผู้บริโภคมีหลายประเภท ได้แก่  1)  ข่าวสารการตลาด  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ของ
การตลาด 2) ข่าวสารการลงทุน  การให้ข้อมูลทางด้านการลงทุนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อสินค้าและ
บริการ  3) การบอกกล่าวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือบริการใหม่ ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อ     
4) ข่าวสารราคาสินค้าและบริการ เป็นการใช้ข้อมูลด้านราคาเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและน าไปสู่การซื้อ
สินค้าและบริการ 5) ข่าวสารการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกการแถม ของก านัล เป็นต้น 

2) ชักจูงใจ (Persuasive Advertising) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภค ท าให้เกิดการ
คล้อยตามที่จะซื้อสินค้าและบริการ ดังนี้ 1) จูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการชี้แนะให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ 2) จูงใจให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ โดยใช้การ
สื่อสารเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคล้อยตาม 3) จูงใจให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ด้วยการ
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สร้างภาพพจน์ของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 4) จูงใจให้เกิดความภูมิใจใน
สินค้าและบริการ  

3)  ให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising) ในการโฆษณามีการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้บริโภคในการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ดังนี้ 1)  การโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ
สินค้าและบริการ 2) การโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของสินค้าและบริการทีมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น อาหาร ยารักษาโรค 3) การโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าและบริการ 
เช่น การโฆษณาคุณสมบัติของยารักษาโรค 4) การโฆษณาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 5) การโฆษณาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า   

4) เตือนความทรงจ า (Reminder Advertising) มักจะถูกน ามาใช้เมื่อต้องการกระตุ้นความทรง
จ าของผู้บริโภคเกี่ยวกับตรายี่ห้อของสินค้าและบริการ เพ่ือรักษาความนิยม ความต้องการภาพพจน์ของสินค้าและ
บริการให้คงอยู่กับผู้บริโภคเสมอ และเพ่ือเตือนความจ าให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้าและบริการ  
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย เพ่ือสร้างความนิยม  เพ่ือป้องกันและรักษา
ชื่อเสียง และเพ่ือความเข้าใจอันดี ส่วนวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ประกอบด้วย การแจ้งข่าวสารข้อมูล การ
โฆษณาเพ่ือชักจูงใจ การโฆษณาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ และการโฆษณาเพ่ือเตือนความทรงจ า 
 

3. ลักษณะของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 

  การพัฒนาของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคเว็บ 1.0 (Web 1.0) ที่เป็นยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตที่มีรูปแบบการ
สื่อสารทางเดียวผ่านเว็บไซต์  ผู้รับสารรับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ ไม่มีการตอบรับจากผู้ที่
ได้รับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารคล้ายกับสื่อดั่งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์  ยุคเว็บ 2.0 (Web 2.0)              
มีรูปแบบการสื่อสารสองทางในลักษณะแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานที่สามารถเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น 
หรือสร้างเนื้อหาของตนเองได้ เช่น blog  ยุคเว็บ 3.0 (Web 3.0)  พัฒนาการต่อเนื่องมาจากยุคเว็บ 2.0 โดยที่เว็บ
สามารถจัดการข้อมูลจ านวนมากได้และเมื่อน าข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาประมวลผลและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับ
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก  และยุคเว็บ 4.0 (Web 4.0) เป็นยุคที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) โดยประมวลเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่สามารถตอบสนองหรือ
ตัดสินใจได้ว่าจะน าข้อมูลอะไรจากที่ใดเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับผู้รับสาร   
 จากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้สื่อดิจิทัลกลายมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาเพ่ือสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร  ขององค์กร สินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภค 
เนื่องจากสื่อดิจิทัลสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ซึ่งโซลิส Solis 
(2008)  กล่าวว่า  สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาอย่างมาก ที่
ต่างยอมรับว่าสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่เอ้ือต่อการสื่อสารแบบสองทาง(two way communication) ช่วยให้การ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและเป็นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
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เจ้าของสินค้าและบริการกับสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในอดีตสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ (Scoott, D. M., 2007) 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในอดีตกับปัจจุบัน 
 

ลักษณะ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
ในอดีต 

การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
ในปัจจุบัน 

ช่องทางเผยแพร ่ การประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
องค์กรหรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ
เผยแพร่ ส่วนใหญ่จะมาจากสื่อมวลชนซึ่ง
ผู้บริ โภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากการ
น าเสนอของสื่อมวลชน  
 
 
การโฆษณา: ข้อมูลโฆษณาสินค้าและบริการ
เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์เท่านั้น 

การประชาสัมพันธ์ : น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ เ กี่ ย วกับหน่ วยงานและองค์ กร ผ่ าน
เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่หน่วยงานและ
องค์การสามารถผลิตขึ้นได้เอง เช่น บล็อก 
( Blog) พ อด แ ค ส  ( Podcast) เ ว็ บ ไ ซต์  
(Wedsite) มัลติมีเดีย (Multimedia) ฯลฯ 
การโฆษณา: น าข้อมูลโฆษณาสินค้าและ
บริการไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภค
ได้โดยตรง ผ่านสื่อสารออนไลน์ เช่น การ
โฆษณาบนหน้าเวปค้นหา การโฆษณา 
YouTube Snapchat facebook  ฯลฯ  
       การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพาสื่อดั่งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์  
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เหมือนใน
อดีต 
 

เนื้อหา การประชาสัมพันธ์ : เนื้อหาสารที่              นัก
ประชาสัมพันธ์ผลิตเน้นที่ การจัดท าข่ าว
ประชาสัมพันธ์  
การโฆษณา :  เนื้อหามุ่งขายสินค้าหรือบริการ 
 
 

การประชาสัมพันธ์ : ผลิตเนื้อหาสารที่
แสดงจุดยืน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
หน่วยงานและองค์การได้ด้วยตนเองและ
เรื่องราวเหล่านั้นก็จะน า เสนอผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงาน
และองค์การสามารถผลิตเนื้อหาในการ
สื่อสารได้ด้วยตนเอง 
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การโฆษณา : เนื้อหาการโฆษณาเริ่มไม่เน้น
การขายโดยตรง (N a t i v e  A d s) เพ่ือให้
ผสมผสานกลมกลืนกับการสื่อที่ใช้ เช่น การ
ใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการช่วยโปรโมทสินค้า 
    เนื้ อหาการประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา ที่สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ส ามา รถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ย้อนหลังได ้ 

 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ได้แก่ ช่องทางการ
เผยแพร่ที่ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาสื่อดั่งเดิมเหมือนในอดีต และเนื้อหาสารที่เน้นการแสดงจุดยืน ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของหน่วยงานและองค์การ  ในการโฆษณาเน้นการเล่าเรื่องมากกว่าการน าเสนอขายสินค้าโดยตรง 
สามารถผลิตเนื้อหาสารได้ด้วยตนเองสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
กิจกรรม 5.1 

1.  การประชาสัมพันธ์และการโฆษณามีความหมายอย่างไร 
2. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเป็นอย่างไร   
3.  การประชาสัมพันธ์และการโฆษณามีลักษณะที่แตกต่างจากในอดีตอย่างไร 
 

แนวตอบกิจกรรม 5.1 
1. การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน เป็นการ

สื่อสารสองทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ สะท้อนกลับมายังองค์กรเพ่ือประเมินผลเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ส่วนการโฆษณา คือ การเสนอ ข่าวสารการขาย หรือ แจ้งข่าวสารให้
บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกับสินค้า บริการ  

2.วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เพ่ือสร้างความนิยม เพ่ือป้องกันและรักษาชื่อเสียง และเพ่ือความ
เข้าใจอันดี และวัตถุประสงค์การโฆษณา ได้แก่ การแจ้งข่าวสารข้อมูล การโฆษณาเพ่ือชักจูงใจ การโฆษณาเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจ และการโฆษณาเพ่ือเตือนความทรงจ า 

3.  การประชาสัมพันธ์และการโฆษณามีลักษณะที่แตกต่างจากในอดีตไปพอสมควรดังรายละเอียดตาม
ตาราง ดังนี้ 
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การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 

ช่องทางการสื่อสาร: น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานและองค์กรผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่
หน่วยงานและองค์การสามารถผลิตขึ้นได้เอง เช่น 
บ ล็ อ ก  ( Blog) พ อ ด แ ค ส  ( Podcast) เ ว็ บ ไ ซ ต์  
(Wedsite) มัลติมีเดีย (Multimedia) ฯลฯ 

ช่องทางการสื่อสาร: น าข้อมูลโฆษณาสินค้าและบริการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง ผ่าน
สื่อสารออนไลน์ เช่น การโฆษณาบนหน้าเวปค้นหา 
การโฆษณา YouTube Snapchat facebook  ฯลฯ 

เนื้อหา: ผลิตเนื้อหาสารที่แสดงจุดยืน ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของหน่วยงานและองค์การผ่านสื่อออนไลน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้ด้วยตนเอง 

เนื้อหา:เนื้อหาการโฆษณาไม่เน้นการขายโดยตรง  

 
 
 
 

เร่ืองที่ 5.2  หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 

      1.  องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเป็นกระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบของการ

สื่อสาร 5 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสารและปฏิกิริยาตอบสนอง อธิบายในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ (Cutlip, S. M., Center,  A. H., & Broom, G. M.,2006) (Mahendr J. Mohan, 2002 

1.1 ผู้ส่งสาร 
ผู้ส่งสารของการประชาสัมพันธ์ คือ องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน  ส่วนโฆษณา คือ          

ผู้โฆษณา เจ้าของสินค้าหรือบริการ การโฆษณาต้องประสานกับการวางแผนการตลาด โดยโฆษณาทุกชิ้นจะต้อง
ปรากฏตัวผู้โฆษณาที่ชัดเจน  ในอดีตการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเน้นผ่านสื่อดังเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้เน้นไปที่การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์  แต่การโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ยังเป็นการท าการตลาดที่ต้อง ‘ซ้ือ’ พ้ืนที่ ของสื่อ  

1.2 เนื้อหา 
เนื้อหาในการสื่อสารของงานด้านการประชาสัมพันธ์เน้นการเผยแพร่ข่าวสารประเภทต่างๆ  

สู่สาธารณะชน  ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่  (1) ข่าวประกาศหรือแจ้งให้ทราบ เนื้อหาข่าวเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งขององค์กรที่ก าลังเกิดขึ้น  (2 )ข่าวกิจกรรมพิเศษ เนื้อหาข่าวที่เน้นดึงดูดความสนใจ สร้างสีสันให้กับองค์กร 
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(3) ข่าวเร่งด่วน  เนื้อหาข่าวเน้นความฉับไวในการน าเสนอ  และ (4) ข่าวชี้แจง การน าเสนอข้อมูลที่องค์กรให้
ข้อมูลรายละเอียดที่คลาดเคลื่อน และก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร  ส่วนการโฆษณาเนื้อหาถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยภายในสิ่งโฆษณาจะต้องประกอบไปด้วย (1) 
ข้อความ และ(2 )รูปภาพที่สามารถสื่อถึงหรือแสดงตัวตนของสินค้าและบริการนั้นๆ  อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปการสร้างเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาต้องค านึงถึงการสร้างสรรค์เนื้อหา
ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มทีต่อบสนองกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันเนื่องจาก  

1.3 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา  
     สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวกลางหรือช่องทางใน        

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ   ดังนี้ 
            • สื่อสิ่งพิมพ์ (print Media) เน้นการใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่
กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค เช่น  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้า แบบตัวอย่าง
สินค้า (catalogs) เป็นต้น 

          • สื่อบุคคล  (personal  media)  ผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ 
เป็นตัวแทนขององค์กร  
                              • สื่อมวลชน (mass media)  สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายจ านวนมากได้ 
คือ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์   
                              •  สื่ อสมัย ใหม่  (modern media) เช่น  Facebook, Line, Youtube  ซึ่ ง เป็นสื่ อที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถผลิตขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เอง   และยุคดิจิทัลเจ้าของสินค้าและ
บริการ สามารถเป็นผู้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เอง การโฆษณาในปัจจุบันอาจมีการวางแผนให้กลุม่ผู้บริโภค
กลายเป็นผู้ส่งสารไปพร้อมกับผู้รับสารในการแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ความเห็นเห็น ประสบการณ์ในการใช้สินค้า
และบริการ เช่น การรีวิวสินค้า หรือการบริการ ผ่านการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์   

1.4 กลุ่มประชาชนและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  
     กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ คือ ผู้รับสาร ( receiver)  แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท  (1) กลุ่มประชาชนภายใน (internal publics) ได้แก่ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานในองค์กรนั้น ๆ  
(2) กลุ่มประชาชนภายนอก (external publics) ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง  ในขณะที่การ
โฆษณา เรียกว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer) คือ ผู้บริโภคสินค้าและบริการ หรือบุคคลทั่วไปที่รับชม
สินค้าหรือบริการผ่านสื่อโฆษณาแล้วมีความรู้สึกเกิดความรู้สึกชื่นชอบสินค้าหรือบริการ จนน าไปสู่การตัดสินใ จ
เลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
   กล่าวโดยสรุป  องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  ประกอบด้วย  5 ประการ 
ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสารและปฏิกิริยาตอบสนอง 
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    2. คุณสมบัติของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
         การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้การท างานด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณานิยมใช้ร่วมกัน เช่น      
การสื่อสารการตลาด  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 ด้านการสื่อสารภาษาพูดและภาษาเขียน 
คุณสมบัติที่ส าคัญของนักประชาสัมพันธ์และนักโฆษณา คือ ต้องมีความสามารถในการ

สื่อสารทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน การพูดที่ดีจะเป็นการพูดที่สร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้ การพูดที่น่าสนใจจะ
ท าให้ผู้อ่ืนสามารถจดจ า เชื่อถือได้  มีทักษะที่สามารถพูดโน้มน้าวใจผู้คนได้   โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์
ต้องท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลา เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆ ก็อาจพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้
หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่พูด  และการเขียนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ส าหรับนักประชาสัมพันธ์และนักโฆษณา  โดยเฉพาะปัจจุบันการผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์และการโฆษณาองค์กร
และผู้โฆษณาสามารถเผยแพร่เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาได้เองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์องค์กร line official account  facebook page เป็นต้น  นักประชาสัมพันธ์ ต้องมีความสามารถในการ
ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ได้ ทั้งสื่อที่องค์กรสามารถผลิตได้เอง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจ าปี  
วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น และสื่อที่องค์กรไม่สามารถผลิตได้เอง  เช่น สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อวิทยุกระจายเสี ยง สื่อ
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  ในขณะที่งานด้านการโฆษณาเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาโปรโมทสินค้าและบริการที่มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพ่ือกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค 

2.2 ด้านการวางแผนการสื่อสาร  
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และนักโฆษณาในด้านการวางแผนการสื่อสารนั้น องค์กร

และเจ้าของสินค้า บริการต้องมีการวางแผนบริหารจัดการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งจ านวนหรือหรือประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่กลยุทธ์ที่
เหมาะสม คือ การเลือกช่องทางการเผยแพร่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคได้ซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
และผู้ผลิตสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคสามารถแบ่งได้ 6 ประเภท (consumer 
generated media: CGM) 1) กลุ่มสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคที่แบ่งปันเนื้อหาขององค์กร สินค้า
หรือบริการผ่านคอมเมนต์ บล๊อก 2) กลุ่มนักสนทนา การเขียนแสดงความคิดเห็น สนทนา พูดคุย ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  3) กลุ่มวิจารณ์  กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคที่เขียนคอมเมนต์ จัดอันดับองค์กร สินค้าหรื อบริการ
ต่าง ๆ 4) กลุ่มรวบรวม ผู้ที่ส่งต่อ แชร์เรื่องราวต่าง ๆ  5) กลุ่มผู้ร่วม กลุ่มคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากสนุก 
เข้าถึงง่าย และ 6) กลุ่มผู้ชม กลุ่มนี้มีลักษณะการชมสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาคล้ายกับการเปิดรับสื่อ
ดังเดิม  
  อย่างไรก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคสื่อสังคมออนไลน์อาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดต่อองค์กร สินค้าและบริการ การใช้เทคโนโลยี Social listening มาช่วยให้องค์กร สินค้าและบริการ
เข้าถึงความคิดและความต้องการของผู้บริโภค หรือลดความเสี่ยงขององค์กรที่ภาวะวิกฤตต่างๆ จากสื่อโซเชียล
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มีเดีย เช่น การประชาสัมพันธ์ สามารถการป้องกันความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการสื่อสารขององค์กร  น าข้อมูลที่ได้รับ
ไปสื่อสารกับผู้แสดงความคิดเห็นก่อนเกิดภาวะวิกฤตกับองค์กรได้  ในด้านการโฆษณา สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก
เพ่ือน ามาพัฒนาสินค้า บริการ การสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคเก่าได้  จ าแนกประโยคที่แสดง
ความรู้สึกที่พูดถึง หัวข้อและคีย์เวิร์ดที่เราก าหนดในด้านดีหรือด้านลบเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาองค์กร สินค้าและ
บริการ 

2.3 ด้านความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์  
     การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายของกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภค และ

ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารที่มีแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารท าให้เกิดสภาวะการ
แข่งขันที่สูง  ดังนี้  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาจึงต้องมีคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ที่โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ เปลี่ยนโจทย์ที่ได้รับให้เป็นไอเดียการสื่อสารที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าซาก และเข้าถึงกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคได้ ซึ่งกระบวนการในการท างานด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณามีขั้นตอนที่คล้ายกัน 
กล่าวคือ รับโจทย์จากผู้บริหาร หรือเจ้าของสินค้า และบริการ งานด้านประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องทิศทางนโยบายของ
กิจกรรมหรือแผนงานต่าง ๆ งานด้านโฆษณาเป็นสินค้าและบริการทีเข้าสู่ตลาด  นักประชาสัมพันธ์และนักโฆษณา
ตีความโจทย์ของงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การตลาด สร้างสรรค์
ไอเดียในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่จะท าไปใช้ในช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนการสื่อสารที่วางไว้ 

2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
เนื่องจากงานด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาธารณชน

จ านวนมากไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม จึงควรเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ
สื่อสารประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้  
  
กิจกรรม 5.2 

1. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณามีองค์ประกอบอย่างไร 
2. จงอธิบายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา   

แนวตอบกิจกรรม 5.2 
 1.องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  ประกอบด้วย  5 ประการ ได้แก่  ผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสารและปฏิกิริยาตอบสนอง 

2.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ประกอบด้วย ด้านการสื่อสารภาษา
พูดและภาษาเขียน   ด้านการวางแผนการสื่อสาร  ด้านความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ และ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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แผนการสอนประจ าบท 

  

บทที่ 6 นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

หัวเรื่อง 

ตอนที่ 6 แนวทางประกอบอาชีพและคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 
 เรื่องท่ี 6.1 แนวทางการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
 เรื่องท่ี 6.2 คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 
แนวคิด 

1. ความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์สามารถบูรณาการกับความรู้ด้านอ่ืนๆ เพ่ือน าไปประกอบ

อาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น งานด้านการสื่อสารสุขภาพ งานด้านการสื่อสารการตลาด งาน

ด้านสื่อสารชุมชน งานด้านภาพยนตร์ วิทยกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  

2. นักนิเทศศาสตร์ควรมีคุณลักษณะและทักษะที่ดีในด้านต่าง ๆได้แก่ บุคลิกภาพ ความรู้

ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ การรู้เท่าทันสื่อและการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายและยกตัวอย่างแนวทางประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้ 

2. อธิบายคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ได้ 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบกิจกรรมและแนวตอบท้ายบท 

2. ศึกษาเอกสารการสอนเรื่องที่ 6.1-6.2 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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 บทน า 
 จากบทที่ 1-5 ในเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ นักศึกษาได้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า       
นิเทศศาสตร์คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังได้เข้าใจว่าวิชาชีพนิเทศศาสตร์นั้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับหลากหลายศาสตร์ ในบทที่ 6 นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าการเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพใดบ้าง และการจะเป็นนักนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารมากมายนั้น ต้องมีคุณสมบัติ หรือทักษะอย่างไร  
 

เร่ืองที่ 6.1 แนวทางการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร ์

 เนื่องจากนิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ทักษะด้านการสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญใน
การใช้ชีวิตและการประกอบการชีพ ดังนั้น จึงสามารถบูรณาการกับความรู้ด้านอ่ืนๆ ได้ดีเช่น การสื่อสาร
สุขภาพ การสื่อสารการตลาด เป็นต้น โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเทคโนลยีที่ทันสมัย เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 

1. กลุ่มงานข่าว ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานข่าวนั้น สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น 
นักข่าว   บรรณาธิการ หรือ คอลัมนิสต์  ผู้ที่ประกอบอาชีพนักข่าวในปัจจุบันนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักข่าวใน
สื่อสิ่งพิมพ์ หากแต่ยังสามารถเป็นผู้รายงาน ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยโทรทัศน์ หรือ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์
ได้เช่นกัน โดยในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีกลุ่มวิชาที่เพ่ิมทักษะการ
เขียนมากมาย โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงพ้ืนฐานและองค์ประกอบของข่าว คุณค่าข่าว และทักษะการ
เขียนข่าว รวมทั้งหลักจรรยาบรรรทางวิชาชีพข่าว เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคม และไม่กระท าผิดกฎหมาย 

 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพงานข่าว 
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2. กลุ่มงานภาพยนตร์ ในสายงานกลุ่มภาพยนตร์ สามารถประกอบกอาชีพได้หลากหลาย เช่น     
นักตัดต่อ ผู้ก ากับภาพยนตร์ นักเขียนบท แคสติ้ง หรือนักแสดง ฝ่ายประกอบฉาก ฝ่ายเสื้อผ้า แคสติ้ง ช่าง
แต่งหน้าภงานแสดง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพกลุ่มงานภาพยนตร์  

 
3. กลุ่มงานรายการวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มงานรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วยการผลิตรายการโทรทัศน์ 

เช่น ละคร รายการข่าว เกมโชว์ วาไรตี้ เป็นต้น ซ่ึงนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและท างานในเบื้องหลังเป็น 
ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ ผู้ก ากับรายการ นักตัดต่อ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ฝ่ายประกอบฉาก ฝ่ายเสื้อผ้า 
แคสติ้ง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพกลุ่มงานวิทยุโทรทัศน์ 
  

4.  กลุ่มงานวิทยุกระจายเสียง ในปัจจุบัน รายการวิทยุกระจายเสียงได้ใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ YouTube ในการเผยแพร่ และออกอากาศ ควบคู่ไปกับสถานีวิทยุแบบดั้งเดิม ดังนั้น การประกอบ
อาชีพในสายงานกลุ่มนี้จึงมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของรายการวิทยุ เช่น ดีเจ    
นักตัดต่อ ผู้ก ากับรายการวิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีรูปแบบรายการทางวิทยุกระจายที่ได้รับความ
นิยม เรียกว่า Podcast  ซึ่งเป็นการรับฟังรายการผ่านเสียงทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีภาพเคลื่อนไหว โดยผู้ด าเนิน
รายการจะน าเสนอเรื่องราวหลากหลาย พูดคุยกับเนื้อหาหัวข้อต่างๆ เช่น กีฬา ภาพยนตร์ เป็นต้น เช่น 
รายการ I Hate My Job โดย The Standard ซึ่งพูดคุยเก่ียวกับปัญหาและชีวิตการท างาน  
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างของรายการ Podcast 

https://soundcloud.com/thestandardpodcast/sets/i-hate-my-job-first-jobber 
 

5. นักสร้างสรรค์เนื้อหาและรายการบน YouTube (YouTuber) ในอดีตนักสร้างสรรค์เนื้อหา
เหล่านี้ เรียกว่า Blogger ซึ่งหมายถึงผู้ที่ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาบนบล็อกส่วนตัว (Blog) ท าให้มีผู้ติดตาม
จ านวนมากจนมีชื่อเสียง ต่อมาเมื่อมีช่องทางออนไลน์หลากหลายและได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น 
Youtube.com จึงมีผู้ที่สร้างและผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ Youtube.com เรียกว่า YouTuber โดยสร้างช่อง
รายการของตนเอง มีการอัพโหลดคลิปวิดีโอมากมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้สื่ออนไลน์ติดตามและแสดงความ
คิดเห็นโดยเนื้อหาของ YouTuber มีความหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของผู้นั้นเป็น
หลัก เช่น YouTuber เกี่ยวกับการท าอาหาร การท่องเที่ยว การชิมอาหารตามร้านต่าง ๆ การท าสวน การ
แต่งหน้า เป็นต้น  

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหาและรายการบน YouTube 

(YouTuber) 
 

6.  กลุ่มงานนักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations: PR) มีหน้าที่วางแผน และ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมขององค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 
นอกจากนี้ นักประชาสัมพันธ์ยังต้องจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ 
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ นักประชาสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการสร้าง
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้งวางแผนและจัดงานแถลงข่าวเมื่อองค์กรเกิดภาวะ
วิกฤต รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้องค์กรกลับมามีภาพลักษณ์ที่ดีดังเดิม 

 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์ 

 
7. กลุ่มงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ในกลุ่มงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด นักศึกษา

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในบริษัทผลิตสินค้าบริการ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา (agency) เช่น 
นักคิดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา (creative) กราฟฟิก นักตัดต่อ นักางแผนสื่อ (media planner) ผู้ผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา (producer) นักวางแผนกลยุทธ์โฆษณา ต าแหน่งบริหารงานลูกค้า (account executive) 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมงาน โดยในหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
นักศึกษาสามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาได้ในหลายวิชา เช่น วิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีม
มิ่ง วิชาการสื่อสารแบรนด์ และวิชาการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพกลุ่มงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

 
8. กลุ่มงานวิจัย นักศึกษาสามารถน าหลักความรู้วิชานิเทศศาสตร์ไปประกอบอาชีพในสายงานวิจัย

ได้เช่น กัน เช่น งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจัยเพ่ือชุมชน งานวิจัยการตลาด เป็นต้น  เพราะหลักสูตร
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นิเทศศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ในการวิจัยการสื่อ เช่น วิชาการวิจัยการสื่อสาร
และการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลประเภทของการวิจัย ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย การใช้สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยการสื่อสาร การแสวงหาข้อมูล หลักการและกระบวนการจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการข้อมูล 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างของผู้ท่ีประกอบอาชีพกลุ่ม กลุ่มงานวิจัย 

 
9. กลุ่มงานสื่อสารสุขภาพ ในปัจจุบันทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในระบบ

สาธารณสุขและสุขภาพ ดังนั้น การเรียนนิเทศศาสตร์จึงสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือท างานในการ
สื่อสารสุขภาพท้ังในชุมชน หรือระดับชาติ โดยน าทักษะการสื่อสารมาวางแผน จัดกิจกรรม และสร้างสารเพ่ือ
ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักศึกษาก็สามารถใช้ความรู้ด้าน
การสื่อสารไปชี้แจงให้ความรู้ เกี่ยกวกับโรคระบาดโควิด -19 และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
10. อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มงานสื่อสารชุมชน โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ

เพ่ือการประชาสัมพันธ์โฆษณา เป็นต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาของชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาเครือข่ายชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เป็น
ต้น  

  จากทั้งหมดนั้น นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเรียนวิชานิเทศศาสตร์สามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นผู้สื่อข่าว หรือนักประชาสัมพันธ์เท่านั้น กอปรกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีส่วนช่วยเปิดโอกาสให้การท างานด้านนิเทศศาสตร์สามารถบูรณาการกับวิชาชีพอ่ืนๆ ได้
มากมาย อย่างไรก็ตาม การเป็นนักนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติ ทักษะและความสามารถ
หลากหลายด้นเพ่ือสามารถท าให้งานมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ง ในเรื่องที่ 6.2 นักศึกษาจะได้เห็นภาพว่าคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึง
ประสงค์ ในยุคปัจจุบัน ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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กิจกรรม 6.1 

  ความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบอาชีพด้านใดบ้าง 

 

แนวตอบกิจกรรม  6.1 

  ความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น 

กลุ่มงานข่าว กลุ่มงานภาพยนตร์ กลุ่มงานวิทยุกระจายเสียง กลุ่มงานวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มงานนักประชาสัมพันธ์  
กลุ่มงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานสื่อสารสุขภาพ และกลุ่มงานสื่อสารชุมชน 

เป็นต้น 
 
 

 
 

เร่ืองที่ 6.2 คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

  นิเทศศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร มุ่งพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน ซ่ึง
ท าหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย มีอิทธิพลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารไปมาก องค์ความรู้รูปแบบเดิมไม่สามารถเพียงพออีก
ต่อไป นักนิเทศศาสตร์ในยุคใหม่ จึงต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากเดิมหลายประการ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ 
  นักนิเทศศาสตร์ควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ และแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ เนื่องจาก
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมาก เช่น นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนขององค์กร 
ต้องพบปะกับสื่อมวลชนจ านวนมาก ดังนั้น หากนักประชาสัมพันธ์มีภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์
ขององค์รเป็นในทางบวกเช่นกัน หรือในส่วนของนักโฆษณาก็จ าเป็นต้องมีการน าเสนองานแก่ลูกค้า การมี
บุคลิกภาพที่ดีก็จะท าให้มีความมั่นใจในการเสนอมากขึ้น เกิดความน่าเชื่อถือ และท าให้ลูกค้าเกิดความ
ไว้วางใจ เป็นต้น  

2. ด้านความรู้ 
  เนื่องจากนิเทศศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายศาสตร์ ดังนั้น        
นักนิเทศศาสตร์ควรมีความรู้หลากหลาย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับทุกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หาก
นักศึกษาสนใจเป็นผู้ประกอบการค้าขายสินค้าออนไลน์ นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสื่อสารการตลาด
แล้ว นักศึกษาควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  มีความรู้ในการผลิตสื่อเช่น คลิป
วิดีโอ มีความรู้ในวิธีการโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าได้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
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กฎหมายและจริยธรรมสื่อ เพ่ือปกป้องตนเองจากการกระท าผิกกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อ่ืน และ
สร้างสรรค์สื่อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น 
    3. ด้านความสามารถ  

นอกจากการมีความรู้หลากหลายวิชา นักนิเทศศาสตร์จ าเป็นต้องมีความสามารถหลายด้าน ทั้งการ
วางแผน บริหารจัดการและเข้าใจในงานนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ เช่น นักประชาสัมพันธ์นอกจากจะมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์ ยังต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้า เพ่ือให้การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบัน องค์การส่วนใหญ่มักต้องการบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายใน     
คนๆ เดียว เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยคล่องแคล่ว หรือ มีความสามารถในการเป็นพิธีกรงานแถลงข่าวได้เช่นกัน 
เป็นต้น 

4. ด้านทักษะวิชาชีพ  
ทักษะวิชาชีพประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะใฝ่ เรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
4.1 ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้ผู้รับสารสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์และสารที่ผู้ส่งสารสื่อ การสื่อสารจึงจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น หากนักศึกษาต้องการ
ขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) บนเฟซบุก๊  

4.2 ทักษะการคิดเชิงระบบ เป็นการคิดอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากความเป็นไปได้และความสัมพันธ์
กับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งแก้ปัญหาอย่างฉลาดเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 

4.3 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดออกนอกกรอบเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา และสร้าง
ความแตกต่าง  

4.4 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คือการตีความ จ าแนกแยกแยะ และการท าความเข้าใจกับ
องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการค้นหาค าตอบและตัดสินใจ 

4.5 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคัดสรรข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรง
ประเด็นมาสนับสนุนหรือปกป้องความคิดของตนเอง 

4.6 ทักษะใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
 

5. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คือการที่บุคคลมีความสามารถในการอ่านสื่ออย่างเข้าใจ โดยมีทักษะในการ
เข้าถึง (access) วิเคราะห์ (analyze) ประเมิน (evaluate) และสื่อสารได้ (communicate) (Eristi & Erdem, 
2017) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถวิเคราะห์ประเมินค่า ตีความของสารที่แฝงในสื่อโดยไม่ถูกหลอกหรือถูก
ครอบง า (ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, 2019) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล โดย
ช่วยให้ตระหนักว่าเนื้อหาของสื่อที่เปิดรับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร ท าให้ผู้รับสื่อสามารถ
เลือกรับและใช้สื่ออย่างชาญฉลาด (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) 
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6.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

นักนิเทศศาสตร์จ าเป็นต้องมีจริยธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รวมทั้งตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองมากขึ้น เช่น ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
วิชาชีพ และประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยตรง   
 
 จากทั้งหมดนั้น นักศึกษาจะเห็นได้ว่า นักนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันต้องมีทักษะและความสามารถ
มากมายไม่เฉพาะเพียงแต่การมีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ แต่ต้องมีความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านกฎหมาย 
เทคโนโลยี มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับ
กาคิดอย่างเป็นระบบ และท่ีส าคัญคือต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้วย ซึ่งในเนื้อหา
ทั้งหมดของเอกสารการเรียนฉบับนี้เป็นเพียงเนื้อหาฉบับย่อเพ่ือให้นักศึกษามองเห็นหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ในภาพรวมเท่านั้น นักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับหลักนิเทศศาสตร์ในเชิงลึกได้ในวิชาเฉพาะต่อไป ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพต่อไป 

 
 

กิจกรรม 6.2 

  นักนิเทศศาสตร์ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม  6.2 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักนิเทศศาสตร์  ได้แก่การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ และแต่งกาย
ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีทักษะวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และ
ทักษะใฝ่ เรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และมีจริยธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
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