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โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: 
กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อคือ 1 ) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ 
องค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ 2 ) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรส่ือ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างองค์กร การปรับตัวด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัว เชิงธุรกิจ และการปรับบทบาท 
ต่อสังคม โดยใช้แนวคิดสังคมวิทยาวารสารศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อ และการดำเนินงาน
เชิงธุรกิจขององค์กรส่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์องค์กรส่ือกรณีศึกษา 5 องค์กร ได้แก่ 1) เครือไทยรัฐ 
ประกอบด้วย 3 องค์กรในเครือ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ 2) เครือเนช่ัน  
โดยศึกษา 2 องค์กรในเครือ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเนชั่นทีวี 3) ไทยโพสต์ 4) วอยซ์ทีวี และ  
5) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

โครงการวิจัยน ี ้ ใช้ระเบียบวิธ ีว ิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน ื ้อหา (content analysis)  
การรายงานข่าวที่เป็นข่าวเด่นประจำวันเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 14 เมษายน 2564  
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์กรอบข่าว (news 
framing analysis) โดยเลือกเฉพาะการรายงานเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 
2 ประเด็น คือ 1) การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และ 2) สถานการณ์ระบาดของ  
โรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและกองบรรณาธิการขององค์กรกรณีศึกษา 
รวม 20 คน ประกอบกับการวิจัยเอกสาร (documentary research) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของ 
องค์กรข่าวและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน รวมทั้งการสนทนากลุ่ม ( focus group) บรรณาธิการองค์กร 
สื่อกระแสหลักเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำข้อเสนอแนะต้นแบบ (โมเดล) สำหรับการปรับตัวของ
องค์กรส่ือไปปรับใช้ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การดำเนินงานขององค์กรสื่อกระแสหลักขนาดใหญ่ ได้แก่ เครือไทยรัฐ  
เครือเนชั่น ไทยพีบีเอส ปรับโครงสร้างการบริหารและกองบรรณาธิการที ่แยกตามลักษณะเนื้อหาและ  
ช่องทางสื่อ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางในปริมาณและความถี่ที่มาก ขณะที่องค์กรขนาดเล็ก  
คือไทยโพสต์และวอยซ์ทีวีเน้นเสนอเนื้อหาที่เป็นจุดขายขององค์กรคือข่าวและบทวิเคราะห์สถานการณ์
การเมือง อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์การรายงานข่าวขององค์กรสื่อกรณีศึกษาพบว่า การรายงานส่วนใหญ่
เน้นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลัก  
ผ่านรูปแบบการรายงานขนาดสั้นที่เน้นการแจ้งข่าวหรือสรุปความ แต่ยังขาดการรายงานเชิงลึกที่อธิบาย  
ท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์หรือเช่ือมโยงให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรข่าว ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร ตั้งแต่เป้าหมาย  
การดำเนินงานแบบองค์กรธุรกิจที่หวังกำไร นโยบายและจุดยืนขององค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นนำและ  



ข 

กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ วัฒนธรรมการทำงานและความเข้าใจของบุคลากร
ต่อปรัชญาวิชาชีพของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย รวมถึงการขาดความเข้าใจในการรายงานทาง  
สื่อออนไลน์ ซึ ่งไม่เอื ้อต่อการรายงานแบบข้ามแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและการผลิตรายงานเชิงลึก  
ส่วนปัจจัยภายนอกคือ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ จำนวนผู้ประกอบการมากขึ้นทำให้รายได้จากโฆษณาลดลง 
ระบบการหารายได้และจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่เป็นธรรม และระบอบ
การเมืองท่ีไม่เสรีทำให้กองบรรณาธิการต้องเซ็นเซอร์ตนเอง  

3) ผลการศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรข่าว พบว่า องค์กรข่าวกรณีศึกษาเพิ ่มปริมาณ 
การนำเสนอทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งกระจายวิธีการหารายได้แบบใหม่ ๆ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ยังคง
ดำเนินงานอยู่ได้ภายใต้งบประมาณที่ลดลง นอกจากนี้ ยังเน้นการกำหนดประเด็นข่าวและแนวทางการ  
รายงานข่าวที่ข้ึนอยู่กับความเช่ียวชาญของบุคลากรในองค์กร โดยกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายท่ีเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น รวมทั้งชูความมีมาตรฐานวิชาชีพหรือ “ความเป็นมืออาชีพ” ที่สอดคล้องกับภูมิหลังขององค์กร  
เป็นจุดขาย เพื่อสร้างการจดจำตราสินค้า (brand recognition) ในตลาดข้อมูลข่าวสาร  

แม้องค์กรสื่อกรณีศึกษาจะปรับโครงสร้างองค์กร วิธีการรายงานข่าว และการหารายได้ขององค์กร 
เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทางสื่อ แต่กลับไม่ได้แสดงบทบาทสถาบัน  
ทางสังคมตามพันธกิจของส่ือวารสารศาสตร์ในระบอบประชาธิปไตยมากนัก เนื่องจากมีปัจจัยท้ังเศรษฐกิจและ
การเมืองท่ีบีบรัด แนวทางท่ีอาจทำให้องค์กรข่าวคงอยู่ได้ควบคู่ไปกับเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตยได้มากขึ้น ได้แก่ การปรับลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และให้ความสำคัญ  
กับสื่อออนไลน์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการแทรกแซงจากรัฐและกลุ่มทุน  
การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสื่อที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันเพื่อให้
สามารถผลิตการรายงานเชิงลึกร่วมกันได้ การพัฒนาศักยภาพคนทำงานส่ือและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีซับซ้อนมากขึ้น และการปฏิรูป
ระบบส่ือและระบอบการเมืองท่ีรับรองสิทธิการส่ือสารของประชาชนและเสรีภาพส่ือ 
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โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: 
กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก มุ่งศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อวารสารศาสตร์ที ่ขยายช่องทาง  
การรายงานข่าวจากช่องทางดั ้งเดิมไปยังช่องทางสื ่อออนไลน์ในยุคแห่งการหลอมรวมสื ่อ ( media 
convergence) ที่ผู้รับสารสามารถเข้าถึง เลือก และสื่อสารสู่สาธารณะได้เอง บนโจทย์ที่องค์กรข่าวจะต้อง
ประสานสมดุลระหว่างการขายสินค้าคือข่าวสารเพื่อทำกำไรในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจ กับการมีพันธกิจ  
ต่อสังคมในฐานะเป็นผู้รับใช้ในการบริการข่าวสารในเรื่องท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตสาธารณะ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อที่มี
ช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ โดยพิจารณากระบวนการและวัฒนธรรมการผลิตข่าว  
การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม โครงสร้างและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร การหารายได้ และ
ความเข้าใจต่อปรัชญาวิชาชีพวารสารศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรส่ือ  
โดยพิจารณาบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และ 3)   
เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรด้านวารสารศาสตร์ ท้ังการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับตัวด้านการ
ผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัวเชิงธุรกิจ และการปรับบทบาทต่อสังคม  

โครงการนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาองค์กรส่ือระดับชาติท่ีนำเสนอเนื้อหาทางช่องทางส่ือด้ังเดิม
และส่ือออนไลน์ มีลักษณะองค์กรและการดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน และนำเสนอเนื้อหาประเภทข่าวสาร สาระ 
และบริการสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจำนวน 5 องค์กร คือ 1) เครือไทยรัฐ ประกอบด้วย 
3 องค์กรในเครือ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ 2) เครือเนชั่น โดยศึกษา 2 องค์กร 
ในเครือ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเนชั ่นทีว ี 3) ไทยโพสต์ 4) วอยซ์ทีว ี และ 5) องค์การ  
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากนั้นจึงใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การรายงานข่าวท่ีเป็นข่าวเด่นประจำวันเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่าง
วันที่ 16 มีนาคม - 14 เมษายน 2564 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์  
และการวิเคราะห์กรอบข่าว (news framing analysis) โดยเลือกเฉพาะการรายงานเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมไทยในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ประเด็น คือ 1) การเคลื ่อนไหวทางการเมืองเพื ่อเรียกร ้อง
ประชาธิปไตย และ 2) สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและ
กองบรรณาธิการขององค์กรกรณีศึกษารวม 20 คน ประกอบกับการวิจัยเอกสาร (documentary research) 
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรข่าวและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน รวมทั้งการสนทนากลุ่ม 
(focus group) บรรณาธิการองค์กรส่ือกระแสหลักเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำข้อเสนอแนะต้นแบบ 
(โมเดล) สำหรับการปรับตัวขององค์กรส่ือไปปรับใช้ 
  



ง 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1) การดำเนินงานขององค์กรสื่อกระแสหลัก  
ผลการวิจัยพบว่า องค์กรข่าวขนาดใหญ่ ได้แก่ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยพีบีเอส ปรับโครงสร้าง  

การบริหารและกองบรรณาธิการที่แยกตามประเภทเนื้อหาและแพลตฟอร์มเพื่อให้แต่ละหน่วยการผลิต
สามารถบริหารจัดการภายในได้อย่างคล่องตัว แต่ยังคงมีการประสานงานและแบ่งปันทรัพยากรภายในองค์กร
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบที่มีสำหรับการนำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางส่ื อในปริมาณ 
และความถ่ีท่ีมาก ขณะท่ีไทยโพสต์และวอยซ์ทีวีซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กมีงบประมาณและบุคลากรจำกัด ทำให้
ไม่สามารถแยกหน่วยการผลิตเฉพาะแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอเนื้อหาในปริมาณและความถี่ที่เทียบเท่ากับ
องค์กรขนาดใหญ่ได้ องค์กรขนาดเล็กจึงให้ความสำคัญต่อเนื้อหาท่ี เป็นจุดขายขององค์กร คือข่าวและการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง เพื่อให้สามารถรักษาฐานผู้รับสารที่ติดตามทางช่องทางเดิม แต่ขณะเดียวกัน  
ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารท่ีมีความสนใจในประเด็นท่ีเป็นจุดขายขององค์กรทางส่ือออนไลน์มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์การรายงานข่าวประจำวันขององค์กรสื่อกรณีศึกษาในช่วง 1 เดือน 
(16 มีนาคม - 14 เมษายน 2564) และการรายงานข่าวในสถานการณ์สำคัญในปี  พ.ศ. 2563 คือ  
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า  
การปรับโครงสร้างขององค์กรส่ือกรณีศึกษาทำให้องค์กรข่าวสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ในปริมาณมาก รวมท้ัง
เน้นการนำเสนอประเด็นที่มีผลกระทบและสะท้อนความขัดแย้งในสังคม แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการบอกเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผ่านรูปแบบการรายงานข่าว
ขนาดส้ันที่เน้นการแจ้งข่าวหรือสรุปความ แต่ยังขาดการรายงานเชิงลึก การนำเสนอแบบมัลติมีเดีย หรือการ
ส่งต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในเครือที่จะช่วยอธิบายภูมิหลังของเหตุการณ์ หรือเชื่อมโยงให้เห็น
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์นั้น รวมถึงการชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือคลี่คลาย
ความขัดแย้งท่ีหลากหลาย 
 

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรสื่อปรับตัวโดยเน้นความอยู่รอดทางธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถ

นำไปสู่การเป็นสถาบันที ่จะเสริมสร้างอำนาจของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยตามปรัชญาวิชาชีพได้
เท่าท่ีควร แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร  

ปัจจัยภายในองค์กรมีต้ังแต่เป้าหมายการดำเนินงานแบบองค์กรธุรกิจท่ีหวังกำไร นโยบายและจุดยืน
ขององค์กรท่ีเอื ้อประโยชน์ต่อชนชั ้นนำและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเพื ่อความอยู่รอดทางธ ุรกิจ 
วัฒนธรรมการทำงานและความเข้าใจของบุคลากรต่อปรัชญาวิชาชีพของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย 
ความเข้าใจต่อช่องทางออนไลน์ที่ไม่เอื ้อต่อการผลิตรายงานเชิงลึกและการรายงานแบบข้ามแพลตฟอร์ม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการหารายได้ที่ไม่สามารถรักษาความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ
จากอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และการแสดงบทบาทขององค์กรสื่อในฐานะสถาบันทางสังคม  
ได้อย่างเต็มท่ี 



จ 

ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจขาลงและการมีจำนวนผู้ประกอบการมากขึ้น ทำให้รายได้
จากโฆษณาลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิตสื่อดั้งเดิมที่สูง การปิดตัวของผู้จัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำให้  
ไม่สามารถกระจายหนังสือพิมพ์ไปยังผู้รับสารได้ทั่วถึงเช่นเดิม และระบบการหารายได้และจัดสรรส่วนแบ่ง
รายได้จากโฆษณาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งองค์กรส่ือเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม 

ปัจจัยที่สำคัญคือ ระบอบการเมืองที่ไม่เสรี มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของภาครัฐ  
การแทรกแซงและคุกคามสื่อมวลชนอย่างไม่เป็นทางการโดยภาครัฐ และการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ “ความ
มั่นคง” โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศและข้อบังคับที่เป็นผลจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปิดกั้นเสรีภาพ
ในการพูดของประชาชน ทำให้องค์กรสื่อไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของสถาบันที่มีอำนาจในสังคมได้  
ไม่เกิดการแข่งขันการผลิตเนื้อหาคุณภาพ และยังต้องเลี่ยงเสนอประเด็นที่ภาครัฐหรือผู้สนับสนุนรัฐเห็นว่า  
ผิดกฎหมาย 
 

3) การปรับตัวขององค์กรสื่อ  
ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารและนักวิชาชีพแต่ละองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัว  

ทางธุรกิจและได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่มีการศึกษาในประเทศ
ตะวันตก แต่ละองค์กรได้พิจารณาแนวทางการปรับตัวจากต้นทุนที่มีอยู่เดิม รวมถึงกระจายช่องทางการ  
หารายได้ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าโมเดลธุรกิจขององค์กรสื่อในยุคสื่อดิจิทัลต้องมีหลายมิติ เพื่อสร้าง  
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างเดียว มีลักษณะร่วม
ใน 5 ประเด็น ได้แก่  

3.1) การเพิ่มปริมาณการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์ องค์กรสื่อกรณีศึกษาล้วนเห็นว่าเป็นหนทาง 
ท่ีจะทำให้เนื้อหาไปสู่ผู้รับสารได้กว้างขวางขึ้น และเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ และ
เพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหาท่ีนำเสนอทางช่องทางด้ังเดิมไปสู่ช่องทางออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของช่องทาง รวมท้ังผลิตเนื้อหาใหม่สำหรับช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ ทุกองค์กรจึงจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และต้นทุนสำหรับการผลิตเนื้อหาสู่ช่องทางออนไลน์ รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับสารจากช่องทางออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรสำหรับการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์และการนำข้อมูลผู้ รับสาร 
จากช่องทางออนไลน์ไปใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก และสร้างแรงกดดันต่อคนทำงาน  

3.2) การกระจายวิธีการหารายได้และลดต้นทุนการผลิต กรณีองค์กรสื่อเชิงพาณิชย์ ยังคงมีรายได้  
จากการขายพื้นที่โฆษณาเป็นรายได้หลัก และมักใช้การขายแบบแพ็คเกจครอบคลุมทุกช่องทางสื่อในองค์กร
เพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะที่รูปแบบเนื้อหาที่ได้รับเงินจากผู้ซื ้อโฆษณาก็มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งโฆษณา  
แบบดั้งเดิม เนื้อหากึ่งโฆษณา (advertorial) โฆษณาแฝงในรายการข่าว (tie-in) เนื้อหาที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากผู้ซื ้อโฆษณา (paid-partnership/branded content) ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ ้น รวมถึงเนื้อหาโฆษณาจาก



ฉ 

ระบบโฆษณาอัตโนมัติของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ (programmatic advertising) ที่ปรากฏอยู่ใน 
ส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาข่าว แต่หลายครั้งก็มีลักษณะเป็นเนื้อหาท่ีสร้างความเข้าใจผิด  
 บางองค์กรทดลองหารายได้โดยการบอกรับสมัครสมาชิก (subscription) เช่น ไทยรัฐพลัส และ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ที่วางแผนจะนำวิธีการนี้มาใช้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังแปลงสินทรัพย์หรือต้นทุนที่มี  
อยู่แล้วให้เป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติม เช่น การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าและใช้ส่ือท่ีมีเป็นช่องทาง
โฆษณาสินค้า (วอยซ์ทีวี) การจัดกิจกรรมประชุม-สัมมนาที่สามารถสร้างรายได้ทางตรงจากการขายตั๋วเพื่อ 
เข้าร่วมงาน เงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะจัดกิจกรรม และรายได้ทางอ้อม  
จากการนำเสนอเนื้อหาทางออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้ข้อมูล สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร 
และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ (กรุงเทพธุรกิจ) หรือการนำรถขนส่ง
หนังสือพิมพ์เดิมมาปรับไปใช้ในบริการขนส่งสินค้าแทน (ธุรกิจไทยรัฐโลจิสติคส์ในเครือไทยรัฐ) เป็นต้น  
ส่วนไทยพีบีเอส แม้เป็นสื่อสาธารณะที่ได้รับงบประมาณจากรัฐตามที่กฎหมายกำหนด แต่ก็เผชิญกับความ 
ไม่มั่นคงในการได้รับอนุมัติงบประมาณในแต่ละปี จึงทดลองตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ในช่องทางออนไลน์เพื่อผลิต
เนื้อหาที่จะสร้างรายได้เลี ้ยงตัวเอง คือเว็บไซต์ The Active และ Decode แต่เนื ่องจากการดำเนินงาน 
เพิ่งเริ่มต้น จึงยังไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการหารายได้อย่างชัดเจนนัก 

ส่วนการลดต้นทุนการผลิต องค์กรสื่อกรณีศึกษาลดจำนวนบุคลากรในช่องทางสื่อดั้งเดิม ปรับลด  
การผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางดั้งเดิมที่ต้องลงทุนสูง เช่น องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ปรับลดรอบการตีพิมพ์และ  
ลดจำนวนแท่นพิมพ์ท่ีใช้ในการผลิต วอยซ์ทีวีคืนใบประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลซึ่งมีราคาสูงและผันตัวมาเป็น
ผู้ผลิตเนื้อหาท่ีป้อนรายการให้กับช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและช่องทางออนไลน์ของตนเอง  

3.3) การกำหนดประเด็นข่าวและแนวทางการรายงานข่าวที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
ในองค์กร เพื่อสร้างการจดจำตราสินค้า (brand recognition) ในตลาดข้อมูลข่าวสาร เช่น เนื้อหาประเภท
ปุถุชนสนใจ (หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ในเครือไทยรัฐ) การเกาะติดและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง 
(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และวอยซ์ทีวี) การรายงานสภาพเศรษฐกิจและการลงทุน (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์) โดยความเชี่ยวชาญดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานที ่ยาวนานขององค์กร 
ประสบการณ์ของกองบรรณาธิการในการทำงานข่าว การสั่งสมเครือข่ายแหล่งข่าวที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก 
การมีนักวิเคราะห์ท่ีมีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก เป็นต้น 

3.4) การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นแต่ยังคงเป็นกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย  
ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือคุณสมบัติของบุคลากรในกองบรรณาธิการ เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อหา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้ช่องทางสื่อของกลุ่มนั้น ๆ รวมถึงกำหนดวิธีการหารายได้
จากกลุ่มผู้รับสารได้ชัดเจนขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังคงเน้นการรายงานข่าวสำหรับผู้อ่านที่เป็น  
นักลงทุนทั่วไป แต่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์เน้นข้อมูลการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ หรือไทยรัฐพลัสซึ่งเป็นกอง
บรรณาธิการย่อยของไทยรัฐออนไลน์ ก็เน้นการรายงานประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ถกเถียง 
ในสังคม ด้วยการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ท่ี นิยม 
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เสพข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ ซึ่งเป็นทิศทางข่าวที่แตกต่างจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ทดลองใช้วิธีการหารายได้ผ่านการสมัครสมาชิกด้วย เช่นเดียวกับเว็บไซต์ The Active 
และ Decode ที่ให้พื้นที่กับการนำเสนอประเด็นทางสังคมโดยขยายความจากการรายการข่าวทางโทรทัศน์
และเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสท่ีมักเน้นปรากฏการณ์ และมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

3.5) การชูมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับภูมิหลังขององค์กรเป็นจุดขาย เช่น กรณีเนชั่นทีวี  
ที่ประกาศจุดยืนในการเป็น “สถานีข่าว” เพื่อกอบกู้ความไว้วางใจจากผู้รับสารและผู้ซื ้อโฆษณา หลังจาก
ประสบปัญหาผู้ซื้อโฆษณาถอนตัวอันเป็นผลจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อแนวทางการนำเสนอ
ข่าวที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง หรือกรณีไทยพีบีเอสท่ีย้ำการเป็นส่ือสาธารณะ
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไว้วางใจและเข้าถึงได้ พยายามเป็นพื้นที่กลางในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วม เพื่อลดช่องว่างความเหล่ือมล้ำทางสังคมและความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผลการวิจัยพบว่า การปรับโครงสร้างองค์กร วิธีการรายงานข่าว และการหารายได้ขององค์กรส่ือ

กรณีศึกษาทำให้บทบาททางสังคมขององค์กรสื่อถูกปรับไปในทิศทางที่เป็นองค์กรธุรกิจและสื่อสาธารณะ  
(ในกรณีไทยพีบีเอส) ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทางสื่อ ทว่ าไม่ได้แสดงบทบาท
สถาบันทางสังคมที่จะทำให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงส่งเสริมให้พลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและสังคมมากนัก เนื่องจากส่ือมวลชนในภาพรวมยังเน้น
ประเด็นข่าวและรูปแบบการรายงานท่ีเร้าอารมณ์และดึงดูดความสนใจจากผู้รับสารเพื่อสร้างรายได้ แต่ไม่เอื้อ
ต่อการทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการนำเสนอคำอธิบายและมุมมองของ  
ชนช้ันนำเป็นหลัก  

แต่ความเป็นไปได้ที่องค์กรสื่อจะปรับตัวไปในทิศทางอื่นก็มีจำกัด เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของสื่อ ทั้งบรรยากาศทางการเมืองที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ เศรษฐกิจแบบผูกขาดที่มีทุนขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งซึ่งไม่เอื้อต่อการหางบโฆษณาหรือวิธีการหารายได้  
ที่หลากหลาย การขาดอำนาจต่อรองจัดสรรรายได้โฆษณากับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงสภาพ
สังคมที่มีความขัดแย้งแบ่งขั ้วและผู้รับสารมีความสนใจที่ต่างกันไป ทำให้โอกาสที่ผู ้รับสารจะเปิดรับส่ือ  
ที่แตกต่างหลากหลายเป็นไปได้น้อย รวมถึงขาดพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถอภิปรายถกเถียงเพื่อทำความ
เข้าใจในความเชื่อและความสนใจที่ต่างกันได้ คณะผู้วิ จัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ประการซึ่งอาจ 
ช่วยให้ทิศทางการปรับตัวขององค์กรข่าวเป็นไปในทิศทางที่เสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตยได้มากขึ้น ได้แก่  

1) การปรับลดขนาดองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตสำหรับช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีต่ำลง
และลดภาระในการหารายได้เพื่อรองรับต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะในช่องทางสื่อดั้งเดิม ซึ่งทำให้สามารถ
กำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานข่าวท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของบุคลากรในองค์กร 
อีกทั้งยังคงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการได้ ทั ้งนี ้ เมื ่อมีผู ้ประกอบการเพิ่ มขึ ้นอาจทำให้มีเนื ้อหา 
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และแนวทางการนำเสนอท่ีหลากหลาย และมีโอกาสลดการผูกขาดการส่ือสารข้อมูลและมุมมองของชนช้ันนำ
ในสังคมลงได้บ้าง 

2) การสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสื่อที่มีความเชี่ยวชาญ
ต่างกัน รวมถึงการร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการรายงาน จะทำให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกท่ีนำเสนอหลายมุมมองและเช่ือมโยงมิติต่าง ๆ ได้มากขึ้น ตลอดจนการรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจ
ต่อรองกับภาครัฐหรือกลุ่มทุนในกรณีที่มีการแทรกแซงหรือคุกคามความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ทั้งนี้ 
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพควรประสานพลังกันในการสร้างฉันทามติและยึดมั่นในแก่นของปรัชญาวิชาชีพ  
วารสารศาสตร์ คือการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงเสรีภาพ
ส่ือมวลชนด้วย รวมถึงพิจารณาการคุ้มครองสิทธิแรงงานของผู้ปฏิบัติงานส่ือเพื่อรับประกันความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพและเป็นอำนาจต่อรองกับผู้ว่าจ้าง 

3) การพัฒนาศักยภาพคนทำงานสื ่อและผู ้ประกอบการให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานโดยให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) เนื ่องจากพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารเอื้อให้ปัจเจกหรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กสามารถสร้างกิจการเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง
เหมือนก่อนหน้านี้ และควรมีแนวทางพิทักษ์สิทธิแรงงานที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่จ้างงานแบบ  
ครั้งคราว (gig economy) เนื่องจากมีจำนวนแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่  

4) การปฏิรูประบบสื่อและระบอบการเมืองที่รับรองสิทธิการสื่อสารของประชาชนและเสรีภาพส่ือ 
เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลให้ทิศทางการปรับตัวขององค์กรส่ือเน้นการอยู่รอด
ในเชิงธุรกิจด้วยการแข่งขันกันที่ปริมาณและเนื้อหาเชิงเร้าอารมณ์ มากกว่าการแข่งขันด้วยการผลิตงาน  
เชิงคุณภาพที่ส่งเสริมอำนาจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยอุปสรรคหลักคือการใช้กฎหมาย 
“ความมั่นคง” เพื่อปิดกั้นสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการที่รัฐ
ยังคงความเป็นเจ้าของคล่ืนความถี่และโครงข่ายโทรคมนาคม ดังนั้น การปฏิรูประบบส่ือเพื่อลดการแทรกแซง
ของรัฐและการผูกขาดของกลุ่มทุนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ระบบตลาดเปิดกว้างต่อการแข่งขัน  
ในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน การปฏิรูประบอบการเมืองท่ีรับรองสิทธิการส่ือสารของประชาชนและ
เสรีภาพส่ือก็มีความจำเป็น เพื่อให้วัฒนธรรมการเซ็นเซอร์ตัวเองขององค์กรส่ือลดลง ส่ือมวลชนสามารถพัฒนา
และแข่งขันกันในการรายงานเชิงลึกและเป็นพื้นที่ในการอภิปรายถกเถียงประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ได้มากขึ้น. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เห็นความสำคัญและให้ทุนสนับสนุน  
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรข่าวและส่ือมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคมท่ีสำคัญในระบอบประชาธิปไตย  

งานวิจัยนี้จะไม่สามารถนำเสนอข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้ หากไม่ได้รับ
การอนุเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วม
พูดคุยกับผู้วิจัยอย่างเปิดเผยและจริงใจ ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนความพยายามและความภาคภูมิใจ
ของทุกท่านในการทำหน้าที่นักวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน รวมถึงความคับข้องใจต่อปัญหาและอุปสรรค  
ที่ต้องเผชิญ ซึ่งหลายเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้ประสานงาน 
ทุกท่านท่ีช่วยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัยด้วย 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร และรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 
ท่ีกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังขอขอบคุณ
คณาจารย์ผู้เป็นนักวิจัยร่วมกันในโครงการนี้ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม 
อาจารย์อภิส ิทธ ิ ์ ศ ุภก ิจเจร ิญ อาจารย์ ดร.เอกพล เธ ียรถาวร อาจารย์ปาจาร ีย ์ ป ุร ินทวรกุล และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รวมทั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (ปัจจุบันคือสภาการ
สื่อมวลชนแห่งชาติ) ที ่ให้โอกาสคณะผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
ของสภาการฯ  
 งานวิจัยครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางความคิดและกำลังใจอย่างต่อเนื่องจากรองศาสตราจารย์  
ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ที่หมั่นให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางการวิเคราะห์ข้อค้นพบให้แหลมคมและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังมีคุณธิมา ไหมแพง และคุณทัตเทพ ดีสุคนธ์ ผู้ช่วยวิจัยที่ขยันขันแข็งมาเป็น
กำลังสำคัญในการค้นคว้าและจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งสามท่านเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้
งานวิจัยสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างยิ่ง 

 

 หากรายงานวิจัยนี้มีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับและขออภัยไว้  
ณ ท่ีนี้ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ 
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บทที่ 1 
 

 1 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
โครงการวิจัย “การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: 

กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก” มุ่งศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อวารสารศาสตร์ท่ีขยายช่องทาง 
การรายงานข่าวจากช่องทางด้ังเดิมไปยังช่องทางส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ พอดคาสต์ ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
ยูทูป เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น โดยสื่อมวลชนกระแสหลักในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ
ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และเป็นส่ือระดับชาติซึ่งมีฐานการดำเนินงานท่ีกรุงเทพมหานคร 

แม้องค์กรสื่อจะเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งที่ขายสินค้าคือข่าวสาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ส่วนตัว (private) แต่สื่อก็มีพันธกิจต่อสังคมในฐานะเป็นผู้รับใช้ในการบริการข่าวสารในเรื่องที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตสาธารณะ (public) ของผู้คนในสังคมไปพร้อมกัน สื่อมวลชนจึงเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง 
ไม่ต่างจากสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 อย่างไรก็ดี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดรูปแบบการนำเสนอและประเภทเนื้อหา 
ที ่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอแบบข้ามช่องทางสื ่อหรือที ่ เร ียกกันว่าเป็นยุคแห่งการ  
“หลอมรวมส่ือ” (media convergence) ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังสามารถเข้าถึง เลือก และส่ือสารสู่สาธารณะ
ได้เอง จนบางครั้งสามารถทำให้เรื่องราวที่สื ่อมวลชนไม่ให้ความสำคัญกลายเป็นประเด็นที่ผู ้คนพูดถึงกัน 
อย่างกว้างขวางในสังคมได้ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการประกอบการขนาดใหญ่
ในช่วง 2-3 ปีมานี้ทำให้องค์กรสื่อกระแสหลักต้องประสบปัญหาธุรกิจและนำไปสู่การยุติการประกอบการ  
คืนใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล ลดขนาดองค์กร และเลิกจ้างบุคลากร นอกจากนี้ พฤติกรรมและ
ทัศนคติของประชาชนต่อส่ือมวลชน รวมถึงบรรยากาศทางการเมือง ก็เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำเนินงานของ
องค์กรส่ือกระแสหลักเช่นกัน  

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ หลายฝ่ายจึงตั ้งคำถามต่อความหมายในการดำรงอยู่ 
ของสื่อกระแสหลักในสังคม ทั้งการมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์ที่ใหม่ สร้างสรรค์ ชวนให้
ติดตาม และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับสาร การสร้างสมดุลระหว่างการเป็นองค์กรธุรกิจกับการเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่น่าเชื่อถือและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ภาคส่วนและ 
กลุ่มสังคมต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและนำไปสู่การอภิปรายถกเถียงในประเด็นสาธารณะ  
ด้วยเหตุนี ้ โครงการวิจัยจึงมุ ่งหาคำตอบว่า องค์กรข่าวที่เป็นสื่อกระแสหลักที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
แตกต่างกันรับมือกับพลวัตด้านต่าง ๆ และมีแนวทางปรับตัวเพื ่อให้องค์กรดำรงอยู่ท ่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร รวมถึงพิจารณาว่าองค์กรข่าวแสดงบทบาทในฐานะสถาบันทางสังคม
ภายใต้เง่ือนไขและข้อจำกัดที่หลากหลายอย่างไร 
 ในส่วนต่อไป คณะผู้วิจัยจะนำเสนอสภาพการดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
องค์กรสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน 5 ด้าน เพื่อให้เห็นสถานะของอุตสาหกรรมสื่อและบริบทแวดล้อมในช่วง 
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ท่ีผ่านมา ได้แก่ ผลประกอบการของสื่อกระแสหลัก การปรับโครงสร้างองค์กรและการเลิกจ้างพนักงาน 
บทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน พฤติกรรมการใช้สื่อและความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนของประชาชน และ
สถานการณ์เสรีภาพสื่อและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย จากนั้นจึงอธิบายวัตถุประสงค์ 
ของโครงการวิจัยนี้ในช่วงสุดท้าย 
 

1.1 ผลประกอบการของอุตสาหกรรมสื่อกระแสหลักระดับชาติ 
 ปัจจุบัน องค์กรสื่อกระแสหลักระดับชาติต่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาท
หน้าที่และความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยในด้านผลประกอบการ ผลสำรวจจากบริษัท AGB Nielsen พบว่า 
ในช่วง 6 ปีที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2563) งบประมาณที ่ผู ้ผลิตสินค้าและบริการลงทุนไปกับการโฆษณา 
ในส่ือกระแสหลักประเภทต่าง ๆ ท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับ
สื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี (TV Digital Watch, 2563ก) ซึ่งนอกจากความผันผวน 
ทางการเมืองและเศรษฐกิจจะส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการไม่ทุ่มงบไปกับการโฆษณาเหมือนดังเดิมแล้ว  
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมของผู้รับส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบริโภคส่ือกระแสหลัก
ดั้งเดิมลดลง และใช้เวลาอยู่กับเนื้อหาบนโลกออนไลน์มากขึ้น (แบรนด์บุฟเฟต์, 2561) สังเกตได้จากปี พ.ศ. 
2563 ซึ่งประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อกระแสหลัก 
ทุกประเภทลดลง มีเพียงเฉพาะส่ือออนไลน์เท่านั้นท่ียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง (The Bangkok Insight, 2564) 
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจปฏิเสธถึงปัจจัยของพฤติกรรมผู้รับส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ และงบประมาณ
โฆษณาก็มีแนวโน้มจะถ่ายโอนไปสู่ส่ือออนไลน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

 
ภาพที ่1.1: งบประมาณโฆษณาในสื่อประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ล้านบาท)  

ที่มา: AGB Nielsen 
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สื่อสิ ่งพิมพ์เป็นสื่อกระแสหลักที่มียอดงบโฆษณาลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จาก  
16,590 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือ 7,416 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 และเหลือเพียง 3,833  
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับงบการเงินของบริษัทสื่อหนังสือพิมพ์รายวันระดับชาติที่มีผลกำไร
ลดลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เช่น บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีผลกำไร 1,648 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงกลายเป็นผลขาดทุน 69 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 หรือบริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จำกัด 
เจ้าของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก็มีกำไรลดลงเช่นกัน จากผลกำไร 64 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 กลายเป็น 
ผลขาดทุน 35 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564ค, 2564ซ) 
 

 
ภาพที่ 1.2: ตัวอย่างผลกำไร-ขาดทุนขององค์กรสื่อหนังสอืพิมพ์ (บ.วัชรพล และ บ.สี่พระยาการพิมพ์)  

พ.ศ. 2557-2563 (หน่วย: ล้านบาท)  
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ขณะที ่สื ่อโทรทัศน์ซึ ่งเป็นสื ่อกระแสหลักระดับชาติที ่สร้างมูลค่าจากเม็ดเง ินโฆษณาสูงที ่สุด  
ก็ต้องเผชิญกับปัจจัยพฤติกรรมผู้รับสื่อที่เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยมูลค่าโฆษณาในปี  
พ.ศ. 2559 สูญหายไปถึง 13,397 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถึงแม้ว่าเม็ดเงินโฆษณาจะมีลักษณะ
เพิ่ม-ลดเป็นรายปี ไม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นสื่อสิ ่งพิมพ์ แต่มูลค่าโดยภาพรวมก็มีแนวโน้มถดถอย  
สวนทางกับส่ือออนไลน์ท่ียังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้รับส่ือ 

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว สื่อโทรทัศน์ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญคือการถือกำเนิดขึ้นของ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งผลให้เรตติ้งความนิยมที่เคยกระจุกอยู่กับโทรทัศน์ 6 ช่อง
อนาล็อกเดิม กระจายตัวไปสู่โทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในระบบดิจิทัล 24 ช่องใหม่ จึงทำให้เม็ดเงินโฆษณา 
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ที่ลดน้อยลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกแบ่งสรรปันส่วนไปอยู่กับโทรทัศน์ช่องใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
ประกอบกิจการส่ือโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันจึงไม่อาจสร้างรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาได้มากเทียบเท่ากับยุคก่อน 
ดังจะเห็นจากงบการเงินของบริษัทสื่อโทรทัศน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศ
ตัวเลขผลกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเข้าสู่ยุคขาดทุน เช่น บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีผลกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่ยุคโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล จากท่ีเคยมีกำไรสูงถึง 4,415 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เข้าสู่การขาดทุนครั้งแรกในประวัติศาสตร์
บริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2561 และขาดทุนสูงสุด 397 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2562 หรือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านส่ือสารมวลชนของรัฐก็มีกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2563 มีผลขาดทุนสูงถึง 2,020 ล้านบาท (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2564ก, 2564ค)  
 

 
ภาพที ่1.3: ตัวอย่างผลกำไร-ขาดทุนขององค์กรสื่อโทรทศัน์ (บมจ.บีอีซี เวิลด์ และ บมจ.อสมท)  

พ.ศ. 2557-2563 (หน่วย: ล้านบาท)  
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
1.2 การปรับโครงสร้างองค์กรและการเลิกจ้างพนักงานขององค์กรสื่อกระแสหลัก 
 เมื ่อผลประกอบการเป็นเช่นนี ้ องค์กรสื่อกระแสหลักจำนวนมากจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง  
และปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา  
สื่อกระแสหลักหลายเครือได้ประกาศยุติการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์บางฉบับ และปรับไปเน้นนำเสนอข่าวผ่าน
ช่องทางออนไลน์แทน เช่น เครือเนชั่นหยุดพิมพ์นิตยสารข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ ในปี พ.ศ. 2560 หนังสือพิมพ์  
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The Nation ในปี พ.ศ. 2562 และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในปี พ.ศ. 2563 โดยปรับเปลี ่ยนทั ้ง 3 ฉบับ 
ไปนำเสนอผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (เดอะสแตนดาร์ด , 2562ก; วอยซ์ทีวี, 2563ก) ส่วนเครือ 
โพสต์พับลิชชิ่งได้ประกาศหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ M2F และโพสต์ทูเดย์ ในปี พ.ศ. 2562 เหลือหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ Bangkok Post เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และปรับไปเน้นนำเสนอข่าวภาษาไทยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (ผู ้จ ัดการ , 2562) โดยทั ้ง 2 เคร ือได้ปร ับลดพนักงานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

  
ภาพที ่1.4: หน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับสุดท้าย (31 มีนาคม 2562) 

และหน้าแรกของเว็บไซต์ posttoday.com ในปัจจุบัน (2 สิงหาคม 2564) 
 

องค์กรสื่อวิทยุก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทเช่นกัน โดยเฉพาะเครือวิทยุ  
รายใหญ่ในกรุงเทพฯ ต่างทยอยคืนคลื่นความถี่และไม่ต่อสัญญาสัมปทานกับรัฐ เช่น เครืออินดิเพ็นเดนท์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จากเดิมในปี พ.ศ. 2557 มีคลื่นวิทยุ 4 คลื่น ปัจจุบันได้ทยอยคืนจนเหลือเพียง 
คล่ืนเดียวคือ FM One 103.5 ขณะท่ีบางเครือได้คืนคล่ืนและปรับบางส่วนไปออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น เครือเอไทม์ มีเดีย จากเดิมมีคล่ืนวิทยุ 4 คล่ืน ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 2 คล่ืนคือ EFM 104.5 และ Green 
Wave 106.5 โดยปรับ Chill FM 89 ไปออกอากาศเสียงผ่านช่องทางออนไลน์แทน (The Bangkok Insight, 
2562ข) 
 ขณะท่ีองค์กรส่ือโทรทัศน์ก็มีการปรับลดพนักงานอยู่เป็นระยะ เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งมีผลกำไรลดลง
อย่างหนักหน่วงหลังเข้าสู ่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวน 80 คนในเดือนธันวาคม 2561  
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(วอยซ์ทีวี , 2561) 200 คนในเดือนกรกฎาคม 2562 (The Bangkok Insight, 2562ก) และอีก 300 คน 
ในเดือนตุลาคม 2563 (กรุงเทพธุรกิจ, 2563ข) ขณะท่ีวอยซ์ทีวี (Voice TV) เลิกจ้างพนักงานจำนวน 127 คน
ในเดือนธันวาคม 2560 พร้อมกับลดรายการข่าวของสถานีเหลือเพียง 2 ช่วงหลัก (Voice Labour, 2560)  
แต่เนื่องด้วยเป็นสถานีที่เน้นวิพากษ์ประเด็นการเมืองและถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาล วอยซ์ทีวีจึงผันตัว  
ไปเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และตัดสินใจคืนช่องโทรทัศน์ดิจิทัลในเดือนพฤษภาคม 2562 
ตามมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของ กสทช. พร้อมกับโทรทัศน์ดิจิทัลอีก 6 ช่องที่ต้องการคืนชอ่ง
เพื ่อยุติการขาดทุนสะสมเช่นกัน ได้แก่ ช่อง 3 Family, ช่อง MCOT Family, ช่อง Spring News, ช่อง  
Bright TV, ช่อง Spring 26, และ ช่อง 3 SD (ไทยรัฐ, 2562) 

ในขณะท่ีองค์กรข้างต้นเลือกคืนช่องโทรทัศน์ให้กับ กสทช. เพื่อยุติการขาดทุนสะสมและรับเงินชดเชย 
บางองค์กรกลับเลือกวิธีขายกิจการให้ผู ้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน เช่น ช่อง NEW 18 
ตัดสินใจขายกิจการโทรทัศน์ให้กับบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อช่องเป็น 
JKN 18 ในเดือนเมษายน 2564 (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) 

นอกจากนั ้น ในสถานการณ์ที ่ภูมิทัศน์สื ่อเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี ้ มีผู ้สื ่อข่าวและ  
ผู้ประกาศข่าวจากสื่อกระแสหลักจำนวนหนึ่งหันไปสร้างตัวตนและนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม 
เช่น ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวประจำรายการข่าว 3 มิติทางไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เปิดสำนักข่าวออนไลน์ 
เดอะรีพอร์ตเตอร์ส (The Reporters) เพื่อนำเสนอข่าวโดยตรงจากภาคสนามในรูปแบบที่มีอิสระมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงเพื่อเตรียมการรองรับหากตนเองถูกปลดออกจากการเป็นนักข่าวในสื่อกระแสหลัก (เดอะโมเมนตัม, 
2562) หรือ ‘อ๊อฟ’ ชัยนนท์ หาญคีร ีร ัตน์  ผ ู ้ประกาศข่าวช่อง GMM 25 ก็ได้ห ันมาสร ้างตัวตนและ 
นำเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกว่า 320,000 คน 
(facebook.com/offchainon) และบนทวิตเตอร์กว่า 120,000 คน (@offchainon) 

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างของสื่อกระแสหลักส่งผลให้บุคลากรฝ่ายข่าวจำนวนมากถูกเลิกจา้ง 
โดยบางส่วนยังคงหาโอกาสทำงานในสายสื่อมวลชน เช่น เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ จัดรายการวิทยุ หรือ  
รับผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ แต่บางส่วนก็ตั ้งหลักด้วยการประกอบอาชีพเสริม เช่น บุษกร อังคณิต  
อดีตบรรณาธิการข่าว ได้เริ่มอาชีพขายส้มตำ หรือนพขวัญ นาคนวล อดีตผู้สื่อข่าว ได้เริ่มอาชีพขายเสื้อผ้า  
มือสอง (ไทยพีบีเอส, 2562ก) ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ได้จัดงาน ‘คนข่าวมาขายของ’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลาการข่าวที่ถูกเลิกจ้างมาออกร้านขายของโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยจัดขึ้นปีละครั้งท่ีศูนย์การค้า MBK Center (ผู้จัดการ, 2563ข) ขณะท่ีสมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกิจ 
ได้จัดงาน ‘ตลาดนัดนักข่าว’ เพื่อสนับสนุนอาชีพเสริมของสื่อมวลชน และช่วยเหลืออดีตสื่อมวลชนทุกสำนัก
เช่นกัน (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2563) 
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1.3 บทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งหน่วยงานวิชาชีพใหม่และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

ภารกิจเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น การก่อตั้งสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในปี พ.ศ. 2556 เพื่อดูแล 
สวัสดิภาพ ต่อรอง และประสานประโยชน์ของบุคลากรในวงการสื ่อสารมวลชนทุกแขนงอย่างทั ่วถึง  
โดยไม่จำกัดอยู่เพียงสหภาพแรงงานภายในองค์กร (ไทยพีบีเอส, 2556ข) รวมถึงการปรับเปลี่ยนสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็น ‘สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ’ ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อขยายการกำกับดูแลกันเอง 
ให้ครอบคลุมองค์กรสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ ด้วย ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (ศูนย์ข้อมูลและ
ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2563ก) 
 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กร ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อท้วงติงการออก
กฎหมาย คำสั่ง หรือข้อกำหนดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง เช่น แถลงการณ์
คัดค้านคำสั่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาของสื่อ 4 องค์กรในช่วงการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2563 เพราะอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและปิดกั้นสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน
เพื่อสิทธิพลเมือง, 2563ข) หรือแถลงการณ์คัดค้านการออกข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 29 ซึ่งจำกัดการทำงานของ
ส่ือมวลชนอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (ข่าวสด, 2564)  

อย่างไรก็ตาม บทบาทของ 6 องค์กรวิชาชีพหลายครั้งมักถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้ปกป้องเสรีภาพและ 
การทำหน้าท่ีของส่ือมวลชนเท่าท่ีควร เช่น แม้จะมีการออกแถลงการณ์ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ส่ือข่าวในพื้นท่ี
ชุมนุมควรใส่ปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์สื ่อทุกครั้ง แต่ก็ระบุว่าผู ้สื ่อข่าวต้องเข้าใจว่าปลอกแขนดังกล่าว 
ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการป้องกันกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจากฝ่ายใด (วอยซ์ทีวี , 2564ข) รวมถึงท่าที
ของสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื ่อมวลชนท่ีได้ร ับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมื ่อวันท่ี  
11 มกราคม 2565 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและภาคประชาสังคมว่าร่างกฎหมาย
ดังกล่าวจะเปิดทางให้รัฐเข้ามาแทรกแซงและปิดกั้นเสรีภาพของสื่อผ่านกลไกการจดทะเบียน การกำหนด 
“มาตรฐานวิชาชีพ” และการแต่งตั ้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและประชาชน รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 
ซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอำนาจรัฐได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนองค์กรวิชาชีพให้สัมภาษณ์ว่า  
ร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยสมาคมวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกร่าง โดยกฎหมายจะรับรองการกำกับดูแล
กันเองให้มีประสิทธิภาพขึ้น และไม่จำกัดการทำหน้าท่ีของส่ือ (บีบีซีไทย, 2565)  

นอกจากนี้ ในหลายกรณี บุคคลท่ีมีบทบาทในองค์กรวิชาชีพก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแสดงความคิดเห็น
ท่ีสะท้อนแนวคิดอนุรักษ์นิยม เช่น กรรมการจริยธรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความเห็น
กรณีนายกรัฐมนตรีเตือนผู้สื ่อข่าวในทำเนียบรัฐบาลไม่ให้นั ่งไขว่ห้างว่า “สตรีนั ่งไขว่ห้างอย่างตะวันตก 
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ในยุคสมัยปัจจุบันอาจมีผู้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา… แต่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยไม่เคยเปล่ียนและยังคงอยู่
อย่างมีคุณค่า คือความนอบน้อมต่อผู้อาวุโสกว่า เช่นเดียวกับนักข่าว พึงให้เกียรติสถานท่ีและแหล่งข่าวท้ังการ
แต่งกายและกิริยาท่าทางตามกาลเทศะ” (มติชน, 2564ก) 
 
1.4 พฤติกรรมการใช้สื่อและความเชื่อม่ันในสื่อมวลชนของประชาชน 
 รายงาน Digital News Report ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันรอยเตอร ์สเพ ื ่อการศ ึกษา 
วารสารศาสตร์ (Reuters Institute for the Study of Journalism) ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมรับข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91 ของบุคคลท่ีสำรวจท้ังหมด รองลงมาคือโทรทัศน์ ร้อยละ 51 
และส่ือส่ิงพิมพ์น้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 15 โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใช้รับข่าวสารมากท่ีสุดคือเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ร ้อยละ 66 รองลงมาคือไลน์ (LINE) ร ้อยละ 56, ยูทูป (YouTube) ร ้อยละ 53, เฟซบุ๊ก 
เมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) ร้อยละ 27, ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 21, และติ๊กต็อก (Tiktok) 
ร้อยละ 14 (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021)  

สถาบันรอยเตอร์สฯ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ติ ๊กต็อกเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที ่เติบโตอย่างรวดเร็ว  
และกลายเป็นเครื่องมือที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมนำมาใช้ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรณรงค์หรือประท้วงรัฐบาล 
ในหลายประเทศทั่วโลก โดยผลสำรวจพบว่า ไทยถือเป็นประเทศที่ใช้ติ๊กต็อกในการรับและส่งข้อมูลข่าวสาร
มากท่ีสุดในโลก (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021) 
 

  
ภาพที ่1.5: ช่องทางการรับข่าวสารของคนไทย และสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้รับข่าวสาร  

ในปี พ.ศ. 2564 (หน่วย: ร้อยละของบุคคลที่สำรวจ)  
ที่มา: Digital News Report 2021 
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ถึงแม้จะนิยมรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก แต่แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีคนไทยให้ความเช่ือถือ
มากที่สุดก็ยังคงเป็นองค์กรสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะนำเสนอผ่านช่องทางดั้งเดิมหรือช่องทางใหม่บนโลก
ออนไลน์ก็ตาม โดยองค์กรสื่อที่คนไทยให้ความเชื่อถือมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทยพีบีเอส, ไทยรัฐ,  
ช่อง 7, สำนักข่าวไทย (อสมท) , และช่อง 3 (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021) 
สอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 คนไทยนิยมติดตามข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากที ่สุด แต่ยังคงเชื ่อมั ่นข่าวจาก  
ส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด (คมชัดลึก, 2564) นอกจากนั้น สถาบันรอยเตอร์สฯ ยังระบุว่า ระดับความเช่ือมั่นในการ
นำเสนอข่าวของสื่อมวลชนของคนไทยมีสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Reuters Institute for the Study 
of Journalism, 2021)  
 

 
ภาพที ่1.6: องค์กรสื่อที่คนไทยให้ความเชื่อถือมากที่สุด 5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2564  

(หน่วย: ร้อยละของบุคคลที่สำรวจ)  
ที่มา: Digital News Report 2021 

 

ขณะที่ผลสำรวจในโครงการประเมินพฤติกรรมของประชาชนต่อข่าวปลอมช่วงการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวันที่ 4-14 พฤษภาคม 2563 ระบุว่า ดัชนี
การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของคนไทยอยู่ในระดับสูง คือร้อยละ 78.2 โดยจากกลุ่มตัวอย่าง 
4,100 คนพบว่า ร้อยละ 64.2 สามารถแยกข่าวจริงข่าวปลอมได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 95.2 ไม่ส่งต่อข้อความ 
ที่เป็นข่าวเท็จ และร้อยละ 76.1 รู ้ว่าการแชร์ข่าวเท็จมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (กรุงเทพธุรกิจ ,  
2563ก)  

ขณะเดียวกัน ผลสำรวจสถานการณ์การรู ้เท่าทันสื ่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย  
พ.ศ. 2563-2564 ซึ ่งจัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ระบุว ่า ประชาชนไทยมีคะแนนการรู ้เท่าทันสื ่อโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  คือร้อยละ 70  
อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนกลับเป็นกลุ่มที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อสูงที่สุด คือร้อยละ 72 และมีพฤติกรรม
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การใช้ส่ือหลากหลายช่องทาง ต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีระดับการรู้เท่าทันสื่อต่ำที่สุด คือร้อยละ 63 และ 
มีพฤติกรรมใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล  
ท่ียังขาดความน่าเช่ือถือ อันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลงเช่ือ ไปจนถึงการถูกหลอกลวงได้ โดยเฉพาะ
ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ เช่น กินยาหรือสมุนไพรบางชนิดแล้วจะสามารถรักษาโรคได้ เป็นต้น (แนวหน้า , 
2564ข) 
 
1.5 สถานการณ์เสรีภาพสื่อและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย 
 เมื่อสำรวจถึงสถานการณ์เสรีภาพส่ือและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน จากรายงาน
ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ของฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters 
without Borders) องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) และฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human 
Rights Watch) ระบุอย่างสอดคล้องกันว่า ถึงแม้จะไม่มีการทำร้ายหรือสังหารนักข่าวในประเทศไทยตลอด  
ช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 แต่รัฐบาลไทยและองคาพยพกลับใช้กฎหมายปิดกั้นเสรีภาพของสื่อและประชาชน  
มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เช่น การใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ส่ังฟ้องบุคคลหรือส่ือซึ่งเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ท่ีรัฐมองว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือ
เป็นภัยคุกคามต่อ “ความมั่นคง” การใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97/2557 และ 
103/2557 สั่งระงับการเผยแพร่ส่ือที่วิจารณ์การทำงานของ คสช. หรือมีเนื้อหาที่กระทบต่อ “ความมั่นคง 
ของรัฐ” โดยวอยซ์ทีวีเป็นสื่อที่ถูกสั ่งปิดด้วยคำสั่งดังกล่าวรวมแล้วกว่า 21 ครั ้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
(วอยซ์ทีวี, 2562) การใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์) ส่ังฟ้อง
นักการเมืองและนักกิจกรรมทางการเมืองอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 มีบุคคลท่ีถูกส่ังฟ้อง
ด้วยมาตรานี้แล้วกว่า 106 ราย (ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ , 2564) รวมถึงยังมีอีกหลายกรณี 
ที่บริษัทเอกชนฟ้องสื่อมวลชนและนักสิทธิมนุษยชนด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แม้ศาล  
จะยกฟ้องในภายหลัง (Amnesty International, 2021; Freedom House, 2021; Human Rights Watch, 
2021; Reporters without Borders, 2021) 
 ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ใช้กฎหมายจำกัดการแสดงความคิดเห็นของสื่อและประชาชนอย่างเข้มข้น
มากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยออก
ข้อกำหนดเพิ่มเติมหลายฉบับซึ่งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทุกฉบับ
ล้วนมีใจความส่วนหนึ่งระบุว่า “ห้ามนำเสนอข่าวสารท่ีมีเจตนา ‘บิดเบือนข้อมูล’ อันทำให้เกิดความเข้าใจผิด 
จนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม 
หรือมั่วสุมในสถานท่ีแออัดใด ๆ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวมักถูกนำมาใช้
เพื่อปิดกั้นการรายงานของส่ือมวลชนและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหา
โรคระบาดของรัฐบาล รวมถึงดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรม 
ที่สุ ่มเสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค (Human Rights Watch, 2021) นอกจากนั้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 
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2564 รัฐบาลยังได้ออกข้อกำหนดฯ ฉบับท่ี 29 โดยระบุเพิ่มเติมว่า ห้ามนำเสนอข่าวท่ีมีข้อความอันอาจทำให้
ประชาชน “เกิดความหวาดกลัว” (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) จนเกิดความกังวลขึ้นว่าอาจมีการตีความ
ครอบคลุมถึงการนำเสนอข้อเท็จจริง แต่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งรัฐมองว่าจะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด จึงนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลแพ่งของสื่อมวลชนและภาคประชาชนให้มีคำส่ัง
คุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากมีถ้อยคำกำกวมและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ (บีบีซีไทย , 2564) และท้ายที ่สุด  
ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้ข้อกำหนดดังกล่าว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (ผู้จัดการ , 
2564ก) 

ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองต้ังแต่กลางปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีอุปสรรคและความท้าทายหลาย
ระดับที่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน เช่น สื่อมวลชนกระแสหลักส่วนใหญ่มักจะปิดกั้นการ
นำเสนอข้อมูลบางส่วนด้วยตนเอง (self-censorship) โดยเฉพาะข้อเสนอและการปราศรัยของผู้ชุมนุมเรื่อง
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ (Reporters without Borders, 2021) อาจเพราะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนท่ีไม่เคย
ได้รับการพูดถึงในพื้นที่สื่อกระแสหลักมาก่อน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่รัฐบาลนำมาบังคับใช้
อย่างเข้มข้น นอกจากนี ้ย ังมีกรณีที ่นักข่าวถูกจับกุมระหว่างทำหน้าที ่รายงานสถานการณ์การชุมนุม 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2563) และถูกยิงด้วยกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่อยู ่หลายครั้ง ทั ้งที ่สวมใส่ปลอกแขน
สัญลักษณ์ส่ือมวลชนอย่างชัดเจน (ประชาไท, 2564) รวมถึงกรณีการออกคำส่ังโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ให้ระงับการออกอากาศหรือเผยแพร่เนื้อหา
ของส่ือ 4 องค์กรท่ีเกาะติดการชุมนุมอย่างเข้มข้น ได้แก่ ประชาไท เดอะสแตนดาร์ด (The STANDARD) เดอะ
รีพอร์ตเตอร์ส (The Reporters) และวอยซ์ทีวี (Voice TV) แม้ในเวลาต่อมาศาลอาญาจะสั่งให้ยกเลิกคำส่ัง
ดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับรองเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารของส่ือมวลชน (มติชน, 2563) 

นอกจากการใช้กฎหมายปิดกั้นความคิดเห็นแล้ว รัฐบาลไทยยังให้ความร่วมมือกับประเทศรอบข้าง 
เช่น กัมพูชา จีน หรือเวียดนาม ให้เข้ามาปฏิบัติการจับกุมนักข่าวหรือบล็อกเกอร์ซึ่งล้ีภัยมาจากประเทศของตน 
โดยอนุญาตให้นำตัวกลับไปดำเนินคดีและจำคุกในประเทศต้นทาง (Reporters without Borders, 2021) 
นอกจากนั้น รายงานของฟรีดอมเฮาส์ยังระบุถึงกรณีท่ีทวิตเตอร์เปิดเผยและระงับบัญชีผู้ใช้จำนวน 926 บัญชี
ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกไทย โดยถูกใช้เป็นเครื่องมือปั่นกระแสความคิดให้ผู้คน
บนส่ือสังคมออนไลน์สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และโจมตีคู่แข่งทางการเมือง (Freedom House, 2021) 
ดังนั้น นอกจากความพยายามในการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของส่ือและประชาชนแล้ว องคาพยพของรัฐ
ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาและบงการทิศทางข่าวสารให้เป็นไปตามท่ีรัฐบาลต้องการด้วย 

จากสถานการณ์ข้างต้นจึงส่งผลให้ดัชนีเสรีภาพโลก (Freedom in the World) ประจำปี พ.ศ. 2564 
ของฟรีดอมส์เฮาส์ จัดประเทศไทยให้อยู่ในประเภท ‘Not Free’ (ไม่มีเสรีภาพ) โดยได้คะแนนรวม 30 จาก
คะแนนเต็ม 100 และในหมวดเสรีภาพสื่อ ได้คะแนนเพียง 1 จากคะแนนเต็ม 4 (Freedom House, 2021) 
ขณะที่ดัชนีเสรีภาพสื่อโลก (World Press Freedom Index) ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การผู้สื ่อข่าว 
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ไร้พรมแดน จัดเสรีภาพส่ือในประเทศไทยให้อยู่ลำดับท่ี 137 จากท้ังหมด 180 ประเทศ (Reporters without 
Borders, 2021) 
 

 จากสภาพการดำเนินงานและบริบทแวดล้อมดังท่ีอธิบายข้างต้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาว่าองค์กร
ส่ือกระแสหลักซึ่งถูกคาดหวังให้เป็นสถาบันทางสังคมในการกำหนดวาระข่าวสารท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และเป็นกลไกการตรวจสอบหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตย จะต้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร เพื่อให้ธำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในทางธุรกิจและตอบสนองความ
คาดหวังของสาธารณะในยุคดิจิทัล  
 
1.6 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ 
โดยพิจารณากระบวนการและวัฒนธรรมการผลิตข่าว การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม โครงสร้าง
และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร การหารายได้ และความเข้าใจต่อปรัชญาวิชาชีพ
วารสารศาสตร์ 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ โดยพิจารณาบริบททางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรด้านวารสารศาสตร์ ทั้งการปรับตัวเชิงองค์กร การปรับตัว
ด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัวเชิงธุรกิจ และการปรับบทบาทต่อสังคม 

 
1.7 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

องค์กรส่ือกระแสหลัก 
 

หมายถึง องค์กรสื่อที่นำเสนอเนื้อหาประเภทข่าวสารสาระ ได้แก่ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น ในรูปแบบข่าวหรือ
รายการข่าว บทสัมภาษณ์หรือรายการสัมภาษณ์/สนทนา รายงาน
พิเศษ สารคดี บทวิเคราะห์หรือรายการว ิเคราะห์ข่าว เป็นต้น  
เป็นองค์กรท่ีมุ่งเผยแพร่เนื้อหาไปยังผู้รับสารในวงกว้าง และประกอบ
กิจการในเชิงธุรกิจหรือบริการสาธารณะ  

ช่องทางการนำเสนอแบบด้ังเดิม หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อแพร่ภาพ
กระจายเสียง เช่น ว ิทยุ โทรทัศน์  ทั ้งผ ่านระบบภาคพ ื ้น ดิน 
(terrestrial) ผ่านระบบดาวเทียม และผ่านระบบเคเบิล 

ส่ือออนไลน์ หมายถึง ช่องทางสื่อที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ 
ส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย พอดคาสต์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
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การนำเสนอข้ามแพลตฟอร์ม หมายถึง การที ่องค์กรสื ่อเผยแพร่เนื ้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง หรือใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ผ่านช่องทางการนำเสนอทั้งแบบ
ด้ังเดิมและส่ือออนไลน์  

ปรัชญาวิชาชีพวารสารศาสตร์ หมายถ ึ ง  การนำเสนอข ่าวและสถานการณ ์ป ัจจ ุบ ันอย ่ า ง 
ทันสถานการณ์ ถูกต้อง เท่ียงตรง เป็นธรรม โดยปราศจากการปิดกั้น
และแทรกแซง และสะท้อนความแตกต่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางสังคมการเมืองและมีอำนาจในการตรวจสอบรัฐและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 

กระบวนการผลิตข่าว หมายถึง ขั ้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน้าท่ี และผลผลิต (output) 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข่าวขององค์กรส่ือ 

วัฒนธรรมการผลิตข่าว หมายถึง แนวคิดและวิถีปฏิบัติ (practices) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการผลิตข่าว ท่ีองค์กรส่ือกำหนดขึ้น หรือถูกถ่ายทอดในองค์กรส่ือ
หรืออุตสาหกรรมส่ือ 

บทบาทต่อสังคม หมายถึง การดำเนินงานขององค์กรส่ือท่ีมีผลต่อสังคม 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัยนี ้พ ัฒนากรอบการวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 3 กลุ ่ม คือ 1) แนวคิด 
สังคมวิทยาวารสารศาสตร์ 2) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของส่ือ และ 3) การศึกษาการดำเนินงานเชิงธุรกิจ
ขององค์กรส่ือ รวมถึงมีการทบทวนผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ ดังจะนำเสนอต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดสังคมวิทยาวารสารศาสตร์ (Sociology of Journalism) 

สถาบันส่ือดำรงอยู่ท่ามกลางสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาท่ีส่ือผลิตออกมาจึงเป็นผลผลิต
จากความหลากหลายของวัฒนธรรม เทคโนโลยี แรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจ (McNair, 1998: 3) 
ควบคู่ไปกับเกณฑ์ทางวิชาชีพที่นำมาใช้หล่อหลอมวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของผู้ทำงานข่าวซึ่งมักมีลักษณะ 
รวมศูนย์และขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ขณะเดียวกัน พฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคว่าต้องการ 
หรือนิยมเนื้อหาประเภทใดและรูปแบบใดก็มีผลต่อการทำงานขององค์กรสื่อ รวมถึงทิศทางและระยะเวลา 
ในการปรับตัว (Gans, 1980, อ้างถึงใน ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2564: 15-16) ดังนั้น การทำความเข้าใจ 
การดำรงอยู่และบทบาทหน้าที่ของสื่อจึงต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในกระบวนการทำงานขององค์กรข่าว 
และบริบททางสังคมการเมืองท่ีกำหนดกระบวนการทำงานข่าว โดยสามารถศึกษาได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 
แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ระบบอุตสาหกรรมส่ือ และอุดมการณ์
ที่ปรากฏในข่าว แนวทางการทำงานข่าวในแง่มุมองค์กรที่ต้องเผชิญปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
ในกระบวนการทำงานข่าว และแนวทางวัฒนธรรมการผลิตข่าว (Schudson, 1989)   

หากพิจารณาด้วยแนวทางการทำงานข่าวในแง่มุมองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเนื้อหาของ
องค์กรสื่อแบ่งได้เป็น 1. ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ 1) เป้าหมายและการบริหารองค์กร 2) เทคโนโลยี และ  
3) ความเป็นมืออาชีพสื่อ และ 2. ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ 1) เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ความต่อเนื่อง 
ของข้อมูล และแหล่งข้อมูล 2) แรงกดดันทางสังคมและการเมือง 3) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และ 4) ช่องทาง
การกระจาย ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Shoemaker & Reese, 1996: 1-7; McQuail, 
2010: 280-281) 
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ภาพที่ 2.1: องค์กรสื่อท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่มา: ปรับปรุงจาก McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory. 6th Edition.  
Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, and Washington DC: SAGE Publications Ltd, 281. 

 
ปัจจัยภายในองค์กร ในส่วนแรกคือ เป้าหมายและการบริหารองค์กร องค์กรสื ่อส่วนใหญ่

วางเป้าหมายแบบผสม (mixed goals) แต่ในทางปฏิบัติจริงมีความคลุมเครือระหว่างเป้าหมายทางการเงิน
และเป้าหมายในเชิงคุณค่าของงาน บางองค์กรให้น้ำหนักไปที่เป้าหมายเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก รายได้  
ของสื่อมาจากการขายเนื้อหาสู่ผู ้บริโภคโดยตรงและการขายพื้นที่โฆษณา ซึ่งการจะขายได้หรือไม่ได้นั้น 
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้อ่านหรือผู้ชม แต่บางองค์กรก็วางเป้าหมายอย่างหลังนำ เช่นกรณีสื่อสาธารณะ 
ซึ ่งกำหนดเป้าหมายเพื่อสังคมโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื ่องผลกำไรเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื ่อมีการ
วางเป้าหมายแบบผสมก็ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการบริหารและการทำงานของนักข่าว ถัดมาคือ 
ความเป็นมืออาชีพสื่อ มีทางเลือก 2 บทบาท ระหว่างยึดถึงหลักความไม่ยุ่งเกี่ยว (neutral reporter) คือการ
ได้รับข้อมูลและบอกเล่าสู ่สาธารณะอย่างรวดเร็วในฐานะผู้บอกเล่า (informer) กับหลักการมีส่วนร่วม 
(participant) ที่มองตัวเองในฐานะเป็นตัวแทนของสาธารณะ ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ ซึ่งในแบบแรกดูจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะสอดคล้องกับตรรกะเชิงพาณิชย์ และสุดท้ายคือ 
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคท่ีเป็นวารสารศาสตร์ออนไลน์นั้นทำให้เกิดรูปแบบการนำเสนอท่ีหลากหลาย 
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เกิดพื้นที่ข่าวทางเลือก และเกิดความหลากหลายของแหล่งข่าวอิสระ รวมถึงประเด็นสำคัญคือทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นักข่าวเป็นศูนย์กลาง กลายเป็นผู้ใช้สื่อเป็นศูนย์กลาง (user-centred) หมายความว่า 
สื่อต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร อันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตข่าวและรูปแบบการนำเสนอ
ตามมา (McQuail, 2010: 282-290) ตั้งแต่กระบวนรวบรวมเนื้อหา การผลิต และการกระจาย ท่ีแต่เดิม
บรรณาธิการจะเป็นผู้กำหนดและคัดเลือกประเด็น แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ที่สนใจในเรื ่องราวใด ๆ  
อยู่ถูกท่ีถูกเวลา และมองเห็นแง่มุมท่ีจะทำให้สาธารณะสนใจ โดยข่าวแต่ละช้ินยังสามารถต่อยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
จากการท่ีส่ือออนไลน์สามารถสร้างเวทีสนทนาสาธารณะได้ (Dominick, 2011: 295-296) 
 ส่วนปัจจัยภายนอกองค์กร ในส่วนแรกคือ แรงกดดันทางสังคมและการเมือง คือความพยายาม 
ของกลุ่มผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชายขอบ ฯลฯ ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อ
เนื้อหาท่ีส่ือผลิตและเผยแพร่ รวมท้ังกลไกทางกฎหมายท่ีควบคุม จำกัด และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ถัดมาเป็น แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นหลักที่จะมีผลต่อความ 
เป็นอิสระของสื่อ เช่น อิทธิพลจากเจ้าของสื่อโดยเฉพาะสื่อเชิงพาณิชย์ แม้จะมีขนบว่าสื่อวารสารศาสตร์ 
ต้องมีหลักประกันความอิสระในการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งพบว่าจะต้องมีการประนีประนอมกับเจ้าของส่ือ  
แรงกดดันนี้มักจะมาในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการและเป็นไปโดยอ้อม อย่างไรก็ดี หากเจ้าของสื่อต้องการใช้ส่ือ
ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ โดยเฉพาะการโฆษณาชวนเชื่อ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียความ
น่าเชื่อถือจากผู้รับสารไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากผู้ลงโฆษณา เช่น รูปแบบของเนื้อหาหรือ
ช่วงเวลาการเผยแพร่ก็มักสะท้อนผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา และหลายครั้งผู้ลงโฆษณาก็เป็นตัวหลักในการ 
มีอิทธิพลต่อการเซนเซอร์ข่าวสารในเรื่องท่ีอาจจะไปทำลายผลประโยชน์ของตน กล่าวได้ว่า ในเชิงระบบธุรกิจ 
โมเดลแบบตลาดนำนั้นพยายามที่จะลดต้นทุนการปฏิบัติให้น้อยที่สุด เน้นปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของ  
และลูกค้า รวมถึงเพิ่มผู้ชมท่ีจะทำให้สามารถสร้างรายได้สูงสุด (McQuail, 2010: 290-293)  
 อีกหนึ่งปัจจัยภายนอกองค์กรคือ เหตุการณ์และแหล่งข้อมูล ซึ ่งเกณฑ์การคัดเลือกเหตุการณ์ 
มาเสนอเป็นข่าวโดยทั่วไปใช้สิ่งที่เรียกว่าคุณค่าข่าว (news value) ซึ่งมีความสัมพัทธ์ค่อนข้างมาก กล่าวคือ 
เหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นและน่าสนใจก็อาจถูกบดบังได้ด้วยข่าวอื่นท่ีสดใหม่กว่าและน่าสนใจมากกว่า นอกจากนี้
ยังขึ ้นอยู่กับ พื้นที่และช่วงเวลาการนำเสนอ ตลอดจน ความคาดหวังของผู้ร ับสาร (McQuail, 2010:  
310-311) ทั้งนี้ งานวิจัยหลายชิ้นในอดีตพบแนวโน้มว่าองค์กรสื่อมักสนใจติดตามเรตติ้งและตัวเลขยอดขาย
มากกว่า รวมถึงบางองค์กรสื่อยังเห็นว่าผู้รับสารไม่ค่อยมีความรู้ แต่สุดท้ายก็ตกใจเมื่อมียอดผู้ชมหรือผู้อ่าน
น้อยกว่าท่ีคาด ท้ังท่ีมองว่าส่ิงท่ีตนเสนอเป็นส่ิงท่ีดีแล้ว อย่างไรก็ตาม มีบางส่ือท่ีไม่ได้มองว่าเรตต้ิงจะเป็นตัววัด
คุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ (McQuail, 2010: 294)  
 ทั้งนี ้ ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ เสนอว่า การนำสังคมวิทยาวารสารศาสตร์มาเป็นกรอบคิดในการ
วิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไทยจะ ช้ีให้เห็น “ข้อจำกัด แรงกดดัน และบรรทัดฐานที่สั ่งสม 
มาก่อนหน้าในวิชาชีพที่บุคลากรข่าวเหล่านั้นหลีกเหลี่ยงไม่ได้และต้องเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่รายวัน  [...]  
ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม” (2564: 38) มากกว่าการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนตามแนวคิด
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เรื่องปรัชญาวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจสภาพการทำงาน
ของสื่อมวลชนที่ผูกโยงกับบริบทแวดล้อม รวมถึงการแสวงหาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในฐานะสถาบัน 
ทางสังคมท่ีครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยไม่ได้ใช้มุมมองส่ือเป็นศูนย์กลางเท่านั้น 
  
2.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อ (Political economy of media) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อเน้นการพิจารณาปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่มีอิทธิพล 
ต่ออุตสาหกรรมสื่อและการดำเนินงานตามปรัชญาวิชาชีพของสื่อเชิงวารสารศาสตร์ในสังคมประชาธิปไตย 
อาทิ ความเป็นเจ้าของสื่อ (ตัวอย่างเช่น McChesney, 1999, 2008; Petrova, 2008) และการแข่งขันของ
องค์กรส่ือ (ตัวอย่างเช่น Murdock & Golding, 1974, cited in Wasko, 2014: 262) เป็นต้น  

Herman และ Chomsky (1988) เสนอกรอบแนวคิด Propaganda Model ที ่อธ ิบายตัวกรอง 
(filter) 5 ประการที่เอื้อให้กลุ่มทุนและรัฐสามารถแทรกแซงการทำงานและครอบงำการนำเสนอเนื้อหาของ
ส่ือมวลชนให้สอดคล้องกับวาระท่ีกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ต้องการ จนทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารท่ีตอบสนองประโยชน์สาธารณะได้ ขณะท่ีส่ือมวลชนกลับเช่ือว่าตนตีความและนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานวิชาชีพและอย่างเป็นภววิสัยแล้ว ตัวกรองทั้ง 5 นี้ประกอบด้วย 1) ขนาดของสื่อ ความเป็น
เจ้าของสื่อ และเป้าหมายขององค์กรสื ่อมวลชนที่ต้องแสวงกำไรให้กับเจ้าของบริษัท 2) การที่โฆษณา 
เป็นรายได้หลักของสื่อมวลชน 3) การที่สื่อมวลชนต้องพึ่งพาข้อมูลจากรัฐบาล ธุรกิจ และ “ผู้เชี่ยวชาญ”  
ที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือการยอมรับจากรัฐบาลและธุรกิจ รวมถึงผู้แสดงที่มีอำนาจอื่น  ๆ 4) “การตอบโต้ 
เชิงลบ (flak)” รูปแบบต่าง ๆ เพื่อปราบปรามส่ือ ต้ังแต่เอกสารแถลงการณ์ การแถลงข่าว การโทรศัพท์ไปยัง
กองบรรณาธิการ การร้องเรียน การฟ้องร้อง การเสนอกฎหมาย ไปจนถึงการข่มขู่คุกคามและการลงโทษ  
และ 5) การใช้แนวคิด “ต่อต้านคอมมิวนิสต์ (anticommunism)” เป็นนโยบายของประเทศและกลไกในการ
ควบคุมส่ือในยุคสงครามเย็น ท้ังนี้ ในยุคสมัยท่ีส่ือมวลชนยังมีอิทธิพลสูงต่อความคิดของคนในสังคม บริษัทส่ือ
มักเน้นเนื้อหาท่ีเร้าอารมณ์และดึงดูดความสนใจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาและไม่เส่ียงต่อการควบคุม
และคุกคามจากรัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ การดำเนินงานแบบนี้อาจทำให้บริษัทสื่อมีรายได้เป็นกอบ 
เป็นกำ แต่ไม่ส่งผลดีต่อกระบวนการประชาธิปไตยเพราะประชาชนไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองได้อย่างแข็งขัน (McChesney, 1999) 

งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า รายได้จากการโฆษณาและการซื้อพื้นที่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
และกลุ่มทุนมีอิทธิพลต่อการทำงานขององค์กรส่ือวารสารศาสตร์ และมีความเป็นไปได้ในการแทรกแซงความ
เป็นอิสระของกองบรรณาธิการ (ตัวอย่างเช่น Baker, 1994; Bagdikian, 2004; Hamilton, 2004, cited in 
Sobbrio, 2013: 17) ผู้ซื ้อโฆษณาและพื้นที่ประชาสัมพันธ์อาจสร้างแรงกดดันต่อสื ่อเพื่อควบคุมเนื ้อหา  
ใน 2 รูปแบบ ประการแรกคือการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง (target advertising) ซึ่งผู้ซื้อโฆษณาอาจชักจูง
ให้สื ่อรายงานเฉพาะประเด็นที่เป็นที่นิยมหรือเกี่ยวข้องกับผู้รับสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น 
Gabszewicz, Laussel & Sonnac, 2001, 2002; George & Waldfogel, 2003; Hamilton, 2004; 
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Stromberg, 2004; Bergemann & Bonatti, 2011; Gal-Or, Geylani & Yildirim, 2012, cited in Sobbrio 
2013: 17) ประการท่ี 2 คือผู้ซื้อโฆษณาอาจต้องการให้ส่ือผลิตเพียงเนื้อหาเชิงบวกต่อองค์กร และปกปิดข้อมูล
เชิงลบเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการดำเนินงานในแนวทางนี้อาจส่งผลต่อความถูกต้องครบถ้วนของส่ือ 
(media accuracy) (ตัวอย่างเช่น Ellman & Germano, 2009; Blasco et al., 2011; Germano & Meier, 
2013, cited in Robbrio, 2013: 17) ผลที่เกิดขึ้นคือ สาธารณะไม่ได้รับข้อมูลที่หลากหลายและถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ในปัจจุบันที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลมากขึ้น  ทั้งในการเป็น
ช่องทางเผยแพร่และคัดเลือกเนื้อหาสู่สาธารณะ งานวิจัยพบว่ากลไกการซื้อขายโฆษณาแบบอัตโนมัติของ  
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการแข่งขันและรายได้ขององค์กรสื่อ ทำให้องค์กรส่ือ  
เน้นการผลิตเนื ้อหาที่คาดว่าจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (engagement) เพื่อสร้างรายได้ ในขณะเดียวกัน  
แนวทางการซื้อขายโฆษณาเช่นนี้ก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนื้อหาที่เป็นปัจเจกทั่วไป จนนำไปสู่การผลิตและ
แพร่กระจายข้อมูลผิดพลาด (misinformation) หรือข้อมูลบิดเบือน (disinformation) ด้วย (Tambini, 
2017) ขณะที่งานวิจัยของ Lloyd และ Toogood (2015) เสนอว่าในสภาพแวดล้อมสื่อที่มีความลื่นไหล 
มากขึ้น และการประชาสัมพันธ์กับการส่ือสารทางการเมือง (political communication) ใช้ประโยชน์จากส่ือ
ออนไลน์มากขึ้นจนทำให้เส้นแบ่งระหว่างเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เลือนราง 
องค์กรสื่อวารสารศาสตร์ต้องพยายามรักษาความเป็นอิสระ (autonomy) เพื่อให้พลเมืองเข้าใจว่าชีวิต 
ถูกบริหารจัดการอย่างไร และจะแสดงบทบาทในสังคมอย่างมีความหมายได้อย่างไร 

งานวิจัยของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์ (2558) พบว่า สื่ออาจถูกแทรกแซงจาก
ภาครัฐผ่านการใช้งบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐเพื่อซื้อพื้นที่สื่อได้ และเสนอแนวทาง
ป้องกันการแทรกแซง โดยรัฐต้องพัฒนากฎระเบียบว่าด้วยการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้งบฯ และสื่อมวลชนต้องสร้างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการ 
กับงบฯ จากรัฐให้ชัดเจน ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Fairbanks, Plowman, และ Rawlins (2007) 
ที่เสนอโมเดลในการบริหารการสื่อสารที่โปร่งใสของรัฐ โดยให้ความสำคัญต่อแนวปฏิบัติการสื่อสารที่เปิดเผย 
คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายหรือสนับสนุนวาระ
ทางการเมือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสารขององค์กรและทำให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 
2.3 การศึกษาการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรสื่อ (Media business studies) 
 งานวิจัยส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรส่ืออันเป็นผลสะเทือนจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
หรือที่เรียกว่าการดิสรัปทางเทคโนโลยี (technology disruption) มุ่งหาคำตอบในการคงไว้ซึ ่งการเป็น
แหล่งข้อมูลดิจิทัลที่น่าเชื่อถือขององค์กรสื่อวารสารศาสตร์ การสร้างรายได้เพื ่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วารสารศาสตร์ และกลยุทธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์ทางแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเสนอโมเดล
การหารายได้ทางเลือกท่ีหลากหลายและไม่ขึ้นอยู่กับรายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียว เช่น การจ่ายเงิน 
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เพื่อเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะเรื ่อง (paywall) การชำระเงินในวงเงินต่ำหรือไมโครเพย์เมนต์ (micropayment)  
การระดมทุน (crowdfunding) เป็นต้น นอกจากนี ้ย ังวิเคราะห์บทบาทของผู ้ให ้บริการแพลตฟอร์ม 
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ในการเป็นนายทวารประตูข่าวสารและปัจจัยในการกำหนดรายได้ 
ขององค์กรส่ือด้วย (Evens, Raats, & Bjørn von Rimscha, 2017)  
 งานวิจัยยังพบว่าองค์กรสื่อได้สร้างนวัตกรรมในโมเดลการหารายได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันเป็น  
ช่องทางการเผยแพร่เนื ้อหา ทว่ายังไม่มีการประสานแนวทางใหม่ ๆ เข้ากับหน่วยการผลิตและการบริหาร
จัดการท่ีมีอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ อีกท้ังวิธีการแข่งขันกับคู่แข่งยังคงเป็นแนวทางท่ีเป็นอนุรักษ์นิยมและเชิงรับ 
(conservative & defensive) ซึ่งไม่สอดคล้องกับนวัตกรรมการหารายได้ทางช่องทางส่ือใหม่ท่ีขับเคล่ือนด้วย
ระบบการค้นหาและการมองเห็น ข้อจำกัดเหล่านี้สะท้อนว่า องค์กรส่ือยังไม่ได้ตระหนักถึงธรรมชาติของโมเดล
ธุรกิจในยุคสื่อดิจิทัลที่ต้องมีหลายมิติ (multidimensional) (Gunzel & Holm, 2013; Casero-Ripollés & 
Izquierdo-Castillo, 2013, cited in Evens et al., 2017: 168) ด้วยเหตุนี ้ Amit & Zott (2012, cited in 
Evens et al., 2017: 168) จึงย้ำว่าโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ขององค์กรสื่อจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้าง 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเลียนแบบได้ยากกว่าการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจท่ีเหนือกว่ายังช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่าง “แตกต่าง” และลดความเส่ียงท่ีจะ
ติดกับดักของการแข่งขันสู่จุดต่ำสุด (race to the bottom) ซี่งบริษัทที่มีราคาผลิตภัณฑ์และกำไรต่ำกว่า 
ยังต้องแข่งขันกัน (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010, cited in Evens et al., 2017 
: 168) เพราะฉะนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  
 การศึกษาของ Jensen และ Sund (2017) เสนอโมเดลกระบวนการ (process model) ในการ
ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของบริษัทด้านการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์  (media agency) ในรอบ
ทศวรรษ โดยศึกษาการเปล่ียนผ่านของบริษัทเอเจนซี่ส่ือในเดนมาร์กระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 (ค.ศ. 2005-
2015) งานวิจัยแบ่งกระบวนการสร้างนวัตกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ความตระหนักรู้ในนวัตกรรม 
โมเดลธุรกิจ (business model innovation (BMI) awareness) การค้นหาโมเดลธุรกิจ (business model 
exploration) และการประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจ (business model exploitation) และมีองค์ประกอบที่ต้อง
คำนึงถึงในแต่ละช่วงดังตาราง 2.1 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดังกล่าวเป็นบริษัทด้านการตลาด 
จึงยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสามารถนำแนวทางนี้และประเด็นท่ีควรคำนึงถึงมาใช้กับการปรับโมเดลธุรกิจขององค์กร
ส่ือวารสารศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีปรัชญาและแนวทางการดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2.1: องค์ประกอบท่ีควรคำนึงถึงในการพัฒนาโมเดลธุรกิจของบริษัทเอเจนซี่ส่ือในเดนมาร์ก ระหว่างปี 
พ.ศ. 2548-2558 (ค.ศ. 2005-2015) 

 ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ 
ขั้นความตระหนักรู้ 

(Awareness stage) 
ขั้นการค้นหา 

(Exploration stage) 
ขั้นการประยุกต์ใช้ 

(Exploitation stage) 
องค์ประกอบปฐมภูมิ 
(Primary  
component focus)  
 

ทรัพยากรหลัก 
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ  

ทรัพยากรหลัก 
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
คุณค่าท่ีเสนอให้ลูกค้า 
ช่องทาง 
กิจกรรมหลัก 
พันธมิตรหลัก 
โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ 

ทรัพยากรหลัก 
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
รูปแบบของรายได้ 
กิจกรรมหลัก 
พันธมิตรหลัก 
 
 

องค์ประกอบทุติยภูมิ 
(Secondary 
component focus) 

ช่องทาง 
พันธมิตรหลัก 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
รูปแบบของรายได้ 

คุณค่าท่ีเสนอต่อลูกค้า 
 
 

องค์ประกอบที่เป็นกลาง 
(Neutral 
component) 

คุณค่าท่ีเสนอต่อลูกค้า 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
รูปแบบของรายได้ 
กิจกรรมหลัก 
โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ 

 ช่องทาง 
โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ 

ที่มา: Jensen & Sund (2017: 289) 
 

 ส่วนงานวิจัยของ Oliver (2018) ซึ่งศึกษาองค์กรส่ือในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries) 
ของสหราชอาณาจักร พบว่าทรัพยากร ทักษะ และสมรรถนะที่องค์กรสื่อกลุ่มตัวอย่างใช้ในการปรับตัวและ
เปล่ียนผ่านทางธุรกิจเพื่อใหส้อดรับกับความต้องการในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นส่ือดิจิทัล มี 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ทรัพยากร ทักษะ และสมรรถนะที่มาจากองค์ความรู้ (Knowledge-based resources, skills, and 
capabilities) ซึ่งรวมถึงการสื่อสารที่ย้ำเรื ่องยุทธศาสตร์  กระบวนการรับรู้ และทักษะการไหวรู้ 
ของผู้บริหาร  

2) ทรัพยากร ทักษะ และสมรรถนะที่มาจากทรัพยากร  (Resource-based resources, skills, and 
capabilities) ได้แก่ การลงทุนในกระบวนการและกิจวัตร (routine) ใหม ่ๆ สำหรับองค์กร นวัตกรรม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ การเข้าซื้อกิจการ (corporate acquisition) 
การควบรวม และการถอนการลงทุน (divestment)  
ทั้งนี้ ข้อค้นพบบางประการในการศึกษาข้างต้นอาจนำมาใช้ไม่ได้ในการศึกษาองค์กรสื่อไทยที่ต้นทุน

และผลประกอบการแตกต่างจากองค์กรกลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ก็ช่วยช้ีให้เห็นปัจจัยเชิงองค์กรท่ีควรพิจารณาในการพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจของ
องค์กรส่ือได้ชัดเจนขึ้น 

ตัวอย่างเชิงรูปธรรมที ่โดดเด่นในการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาททางสังคมขององค์กร ส่ือ 
ผ่านรูปแบบการหารายได้ที ่หลากหลาย คือกรณีศึกษาของ The New York Times ซึ่งเติบโตจากการเป็น
หนังสือพิมพ์ระดับชาติของสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการหารายได้ที่สำคัญและนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้กับส่ือ 
อื่น ๆ คือโมเดลธุรกิจ “ระบบสมาชิกนำ” (subscription-first journalism) ซึ่งเริ ่มขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2554 
ต้นทุนและทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของหนังสือพิมพ์ทำให้องค์กรสื่อสามารถผลิตรายงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ
การเพิ่มฐานสมาชิกที่ลงทุนจ่ายเงินเพื่อซื ้อเนื ้อหาบนช่องทางดิจิทั ลได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีรายได้ 
จากธุรก ิจดิจ ิท ัลมากกว่าธ ุรกิจสื ่อสิ ่งพิมพ์ได้เป ็นไตรมาสแรกจากผลประกอบการไตรมาส 2/2563  
ซึ่งความสำเร็จขององค์กรเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มผู้อ่านซึ่งมีรายได้สูงเห็นว่า The New York Times ไม่เพียง 
มีเนื้อหาท่ีมีคุณภาพและแตกต่าง แต่ยังมีการผลิตเนื้อหาออกมามากพอด้วย (ภัทชา ด้วงกลัด, 2563)  

อย่างไรก็ตาม แม้โมเดลดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อ The New York Times แต่กลับส่งผลให้แนวโน้มของ
ตลาดระบบสมาชิกข่าวออนไลน์เป็นตลาดที่มีผู้ชนะเพียงรายเดียว (zero-sum) คือ The New York Times 
ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านรายได้สูงหรือผู้ที่สนใจข่าวเป็นพิเศษมักเลือกเป็นสมาชิกข่าว
ออนไลน์เพียงเจ้าเดียว ขณะเดียวกัน เมื ่อเป็นบริษัทใหญ่ท่ีแสวงกำไรและสามารถครอบครองส่วนแบ่ง
การตลาดได้สูง The New York Times จึงสามารถขยายการลงทุนผ่านการซื้อกิจการผู้ผลิตขนาดย่อมและ
กว้านซื้อตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์จากองค์กรสื่ออื่น ๆ เพื่อเพิ่มการผลิตงานคุณภาพและกระจายฐาน 
ผู้รับสารไปยังช่องทางหรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการยากที่องค์กรสื่อขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กจะนำโมเดลธุรกิจของ The New York Times ไปใช้และประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับต้นแบบ 
(อย่างน้อยก็ในสหรัฐอเมริกา) ขณะเดียวกัน ผู ้บริโภคก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสภาพตลาดเช่นนี้ เพราะ 
ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาท่ีแตกต่างหลากหลายจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตระดับท้องถิ่นได้ เนื่องจาก
องค์กรเหล่านี้ไม่มีต้นทุนพอท่ีจะผลิตผลงานคุณภาพมาแข่งขัน (ภัทชา, อ้างแล้ว) 

อีกกรณีที่น่าสนใจคือโมเดลธุรกิจของ Mother Jones (MoJo) ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวออนไลน์และ
องค์กรไม่แสวงกำไรท่ีเน้นการนำเสนอรายงานเชิงสืบสวน (investigative reporting) เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมและความไม่เป็นธรรมในสังคม ผลการศึกษาของ Shorenstein Center จาก Harvard Kennedy 
School เมื ่อปี พ.ศ. 2562 พบว่า Mother Jones สามารถสร้างการเติบโตด้านผู้รับสาร รายได้ และกอง
บรรณาธิการได้ในช่วงเวลาที่นิตยสารข่าวส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางธุรกิจจนต้องลดขนาดหรือปิดตัว โดยมี
รูปแบบการหารายได้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดจำหน่าย (circulation) โฆษณา การได้รับเงินสนับสนุนจาก
ผู้ให้ทุนรายใหญ่ (major giving) การรับบริจาค (low-dollar donations) และอื่น ๆ ผลการศึกษาพบว่า 
ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2563 (ค.ศ. 2006-2020) แม้รายได้จากการจัดจำหน่าย โฆษณา และช่องทาง 
อื่น ๆ ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้น้อยที่สุดจะลดลง แต่รายได้จากการให้ทุนสนับสนุนและการบริจาคเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ที่พุ ่งสูงขึ ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นช่วงเวลา 
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ท่ีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมเริ่มปรากฏอย่างกว้างขวาง 
ด้วยเหตุนี้ MoJo จึงพึ่งพารายได้จากโฆษณาน้อยกว่าองค์กรอื่น ๆ อีกท้ังยังประสบความสำเร็จในการระดมทุน
ด้วย (Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy, 9 December 2019) 

เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น MoJo ก็มีงบประมาณท่ีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มจำนวนบุคลากร
ได้เช่นกัน โดยในปีงบประมาณ 2556-2557 (ค.ศ. 2013-2014) มีงบประมาณ 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และมีบุคลากร 75 คน แต่ในปีงบประมาณ 2562-2563 (ค.ศ. 2019-2020) มีงบประมาณ 18.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐและมีบุคลากร 92 คน สถิติเกี ่ยวกับผู้รับสารยังพบว่าจำนวนผู ้เข้าถึงเนื ้อหาของ MoJo เพิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 17 จากปีงบฯ 2557-2562 (ค.ศ. 2014-2019) โดยมีปริมาณผู ้เข้าชมเว็บไซต์ (unique visitors)  
8 ล้านคนต่อเดือน รวมถึงผู้ติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียและพอดคาสต์ ขณะเดียวกัน องค์กรก็ยังคง
คุณภาพในการรายงานข่าวและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศจากผลงานเชิงวารสารศาสตร์หลายรางวัล 
(Shorenstein Center, อ้างแล้ว) 

งานวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ที ่ม ีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ MoJo มี 4 ประการ 
(Shorenstein Center, อ้างแล้ว; Tameez, 12 December 2019) ได้แก่ 

1) เน้นจุดแข็งในการรายงานทางออนไลน์และการรายงานเชิงสืบสวน ซึ่งถือเป็น “แบรนด์” ขององค์กร 
2) ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสำคัญกับผู้อ่าน (“Reader Focus”) โดยปรับกลยุทธ์การสื่อสาร 

กับผู้อ่านด้วยท่าทีท่ีเป็นส่วนตัวและเข้าถึงได้ (personal, relatable way) กลยุทธ์ดังกล่าวไม่เพียงย้ำ
ความสำคัญของงานวารสารศาสตร์ แต่ช้ีให้เห็นบทบาทของผู้รับสารในการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
ในการรักษาวารสารศาสตร์ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมี
คอลัมน์ท่ีขอแรงสนับสนุนจากผู้อ่าน (“Reader Support Column”) ท้ังในการสมทบทุนบริจาคและ
การให้ข้อมูลสำหรับการรายงานเชิงสืบสวน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์หรือเนื้อหาการตลาดก็ตาม  

3) ปรับโครงสร้างแคมเปญในการระดมทุน โดยงานวิจัยพบว่า ยอดการบริจาค (low-dollar donations) 
ผ่านช่องทางออนไลน์และจากผู ้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ (sustainer) เพิ ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เป็นต้นมา แม้ยอดการบริจาคทางออฟไลน์จะลดลง 
วิธีการสร้างแคมเปญสนับสนุนมีความหลากหลายสำหรับกลุ่มผู ้อ่านที่มีความสนใจแตกต่างกัน  
ทั้งหัวข้อที่สอดคล้องกับประเด็นที่รายงาน การดำเนินแคมเปญผ่านหลายช่องทาง การมีช่องทาง 
ให้บริจาคที่หลากหลาย และการเปิดรับบริจาคเป็นช่วงต่าง ๆ ในรอบปี โดยทั้งหมดนี้มีการแสดง
รายละเอียดและเปิดเผยให้ผู้รับสารได้ทราบเพื่อความโปร่งใส 

4) มีการทดสอบเพื่อสร้างฐานผู้อ่านใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเน้นการวางแผนและดำเนินงานระยะส้ัน  
พร้อมกับมีทีมโซเชียลมีเดียท่ีมีความยืดหยุ่น  
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2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในช่วง 7 ปีที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2564) มีงานวิจัยจำนวนหนึ ่งที ่ศึกษาถึงผลกระทบและการ 

ปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลักในด้านข่าวภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะผู้วิจัยจะทบทวนและเรียบเรียงประเด็นไปตามส่ือประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 ในภาพรวมขององค์กรสื่อกระแสหลัก งานวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2561ข) ได้สำรวจถึงทิศทาง 
โอกาส และความท้าทายของผู้ประกอบการด้านวารสารศาสตร์ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
สื่อใหม่อย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้มีจำนวนผู้ประกอบการสื่อด้านวารสารศาสตร์บน  
สื่อใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศสื่อ และอาจก่อให้เกิดความหลากหลายของส่ือ  
ที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของผู้รับสารได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการด้าน  
วารสารศาสตร์ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการปรับตัวทางเทคโนโลยี การเปล่ียนวิถีการทำข่าวให้สร้างสรรค์
และแตกต่าง รวมถึงการสรรหาร ูปแบบการหารายได้เพื ่อให้ธ ุรก ิจอยู ่รอดโดยสมดุลกับคุณค่าทาง  
วารสารศาสตร์ ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์สิน พรหมพิทักษ์ (2561) ซึ ่งระบุว่า
ปรากฏการณ์การเข้ามาแทนที่ของสื่อใหม่ส่งผลให้ธุรกิจสื่อมวลชนไทยต้องปรับตัวให้ทันเพื่อความอยู่รอด  
โดยต้องปรับทั้งกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาและวิธีการหารายได้ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มสื่อใหม่ ต้องเข้าใจ
หลักการสื่อสารการตลาดและหลักการทำงานของสื่อใหม่ รวมถึงยังควรนำสูตร 4 ป. ที่สกุลศรี ศรีสารคาม
เสนอไว้มาประยุกต์ใช้ ได้แก่  “ปั ้น” เนื ้อหาให้เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย “เปลี ่ยน” วิธ ีการนำเสนอ 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องหลากหลายวิธี “ปลุก” จริยธรรมการสื่อสารโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง และ 
“ปัง” คือขยายผลต่อยอดความสำเร็จของเนื้อหาด้วยการกระจายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแชร์ต่อ 
ในวงกว้าง (ไทยรัฐ, 2560, อ้างถึงใน พงศ์สิน พรหมพิทักษ์, 2561) 
 ในด้านองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัยของเกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2560) ได้ศึกษาถึงการปรับตัวของ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ให้สอดรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอแนวทางการ
บริหารเพื่อความอยู่รอดไว้ใน 6 แนวทางคือ 1) ปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการลดจำนวนพนักงาน 2) เพิ่ม  
ช่องทางการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ 3) รักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเพื่อคงจุดแข็ง 
ที่แตกต่างจากสื่อแพลตฟอร์มอื่น ๆ 4) ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดหาเนื้อหา (content provider) ที่สามารถ
นำเสนอได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มอย่างสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้รับส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในยุคดิจิทัล 5) ทดลองธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีที ่เน้นการหารายได้จากโฆษณา และ 6) เป็นพันธมิตร 
ทางธุรกิจทั้งกับธุรกิจในสายงานเดียวกันและสายงานอื่น เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือสร้างแคมเปญทาง
ธุรกิจระหว่างกัน 
 ขณะที่งานวิจัยของธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (2559) ระบุว่า  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะอยู่รอดได้ในยุค 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีต้องมีการปรับตัวใน 3 แนวทางหลัก คือ 1) ต้องปรับตัวเชิงโครงสร้างโดยผนวก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 2) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากธุรกิจที่มีฐานรายได้หลัก  
จากสื่อประเภทเดียวไปสู่ธุรกิจที่มีรายได้อื่น ๆ จากฐานของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จนกลายเป็นการหลอมรวมส่ือ 
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(media convergence) เพื่อสร้างวิธีการนําเสนอท่ีแตกต่างกันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ 3) ต้องปรับเปล่ียน
กระบวนการทำงานโดยไม่เน้นเรื่องการผลิตเนื้อหาข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
เช่ือมโยงเนื้อหาให้เข้ากับแพลตฟอร์มกับส่ือดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

เมื่องานวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ข้างต้นส่วนใหญ่โน้มเอียงไปยังแนวทางสื่อออนไลน์ 
งานวิจัยของศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2559) จึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อส่ิงพิมพ์ออนไลน์สำหรับ
องค์กรสื่อสิ ่งพิมพ์ดั้งเดิมเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล โดยต้องพัฒนาใน 8 ประเด็นคือ 1) เข้าใจ
พฤติกรรมของผู้รับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งยวดในยุคดิจิทัลและโลกาภิวัตน์ 2) ออกแบบแพลตฟอร์ม  
ให้ผู ้รับสื่อเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน 3) การผลิตต้องสอดคล้องกับวิถีชีว ิต (lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ 
ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ 4) พัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ควบคู่กับสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์เพื่อรักษาจุดแข็ง
และกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันของท้ังสองแพลตฟอร์ม 5) เพิ่มการรับจ้างผลิตเนื้อหาเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ 
6) ใช้คุณลักษณะของดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากส่ิงพิมพ์ด้ังเดิม 7) ผลิตเนื้อหาท่ีสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อ และ 8) เช่ือมช่องทางไปสู่การซื้อสินค้าและบริการท่ีปรากฏ
ในเนื้อหาสื่อ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของณิชชา วัชระชยะกูร (2558) ซึ ่งศึกษาแนวทาง  
การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์อะเดย์ (a day) ในยุคดิจิทัล โดยพบว่าอะเดย์มีการปรับตัวหลายด้าน เช่น ขยาย
ช่องทางการส่ือสารโดยเผยแพร่เนื้อหาบนออนไลน์ควบคู่กับส่ือหลักอย่างส่ือนิตยสารเล่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป นำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของผู้อ่านและความ
ต้องการของผู้ซื้อโฆษณา แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาที่แตกต่าง สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ
เช่นเดียวกับส่ือฉบับพิมพ์ 

ในด้านองค์กรสื่อวิทยุกระจายเสียง งานวิจัยของกันยิกา ชอว์ (2562) และรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล 
วิทยาธร ท่อแก้ว และศิริวรรณ อนันต์โท (2564) ได้ระบุถึงปัจจัยและสถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผลกระทบ  
ต่อการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้สภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร  
ที่ออกแบบไว้สำหรับการดำเนินกิจการสื่อแบบดั้งเดิม ความไม่พร้อมของเครื่องมือและบุคลากรสำหรับ  
การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล การกำกับดูแลโดยระเบียบข้อบังคับของ กสทช. และกฎหมายลิขสิทธิ์  
ความไม่ชัดเจนในนโยบายการเรียกคืนคล่ืนความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ของ กสทช. เรตต้ิงและรายได้โฆษณา 
ท่ีลดลงจากการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ส่ือ รวมถึงความแตกต่างของพฤติกรรมผู้รับส่ือระหว่างกลุ่มท่ีเปล่ียนผ่าน
ไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับกลุ่มท่ียังคงรับฟังผ่านแพลตฟอร์มเดิม  
 ด้วยปัจจัยแวดล้อมข้างต้น รัศมิมาลย์ เกี ่ยวศรีกุล และคณะ  (2564) จึงเสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารกิจการวิทยุให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล ได้แก่  การปรับโครงสร้างกลุ่มงานให้รองรับการผลิต 
สื่อใหม่ เพิ่มทักษะของบุคลากรให้หลากหลาย กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ผลิตรายการเนื้อหา
เฉพาะกลุ่มโดยสถานีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ผลิตเนื้อหาหลากหลายรูปแบบทั้งเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 
และตัวอักษร เผยแพร่เนื้อหาในหลากหลายช่องทาง รวมถึงพัฒนาช่องทางการหารายได้ท้ังออนแอร์ กิจกรรม 
และออนไลน์ ขณะเดียวกันในงานวิจ ัยของกันยิกา ชอว์  (2562) ได้ศ ึกษาถึงการปรับตัวของสถานี
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วิทยุกระจายเสียง News Network FM 100.5 MHz ซึ่งพบว่าสถานีฯ มีการปรับตัวใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  
1) ด้านการจัดรายการ คือนักจัดรายการจะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เช่น สามารถ
สื่อสารกับผู้รับสื่อได้ทั ้งทางวิทยุและสื ่อสังคมออนไลน์ 2) ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม คือก ารใช้ต้นทุน 
ด้านข่าวสารขององค์กรมาต่อยอดสู ่ก ิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดคอร์สสัมมนาหรือการจัดทริปเยี ่ยมชม  
แบบให้ความรู้ และ 3) ด้านการตลาดเชิงเนื ้อหา คือการสร้างสรรค์เนื ้อหารูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การผลิตเนื้อหาท่ีเป็นวิดีโอ อินโฟกราฟิก เนื้อหาท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง รวมถึง
การสรุปข่าวประจำวันโดยใช้เพลงแร็พ (rap) เพื่อเจาะกลุ่มผู้ฟังวัยรุ่น โดยสถานีฯ ได้ออกแบบเนื้อหาให้มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ยังคงพยายามเช่ือมโยงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีเข้าไว้ด้วยกัน 

ขณะท่ีงานวิจัยของสุณิสา เมืองแก้ว และธีรภัทร วรรณฤมล (2562) ศึกษาถึงแนวทางการปรับตัวของ
สถานีวิทยุไปตามแนวคิด “Lifestyle Media” โดยพบว่าสถานีฯ ที่ปรับตัวในยุคการหลอมรวมสื่อได้อย่าง
ประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบคือ 1) มีช่องทางใหม่ในการเข้าถึงส่ือ เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
2) มีการปฏิสัมพันธ์เนื้อหาแบบใหม่จากการส่งข้อมูลทางเดียวเป็นการแลกเปลี่ยนเนื้อหา เช่น การโทรศัพท์
ร่วมรายการ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางส่ือใหม่ 3) มีเนื้อหาใหม่ เช่น การถ่ายทอดสดบรรยากาศ
ในสตูดิโอผ่านออนไลน์ และ 4) มีการหาข้อมูลแบบใหม่ เช่น การค้นหาหัวข้อที่สนใจเพื่อรับฟังรายการ
ย้อนหลังผ่านสื่อใหม่ได้ ซึ ่งองค์ประกอบของการปรับตัวเหล่านี้จะสำเร็จได้หรือไม่นั ้นขึ ้นอยู ่กับปัจจัย  
ด้านโครงสร้างองค์กร พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร บุคลากรทีมงาน และกลุ่มผู้ฟังรายการ 

ในด้านองค์กรสื่อโทรทัศน์ งานวิจัยของรุ่งลักษณ์ นาคพงษ์ มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย และธรรญธร 
ปัญญโสภณ (2561) ได้ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในยุคท่ี  
ภูมิทัศน์ส่ือมีการเปล่ียนแปลง ได้แก่ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กรท่ีมีลักษณะการส่ังการเป็นแนวดิ่ง ไม่มี
ความคล่องตัว ปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ การเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ซึ่งส่งผลต่อความทันสมัยในการผลิตข่าว รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน  
ในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ การควบคุมทางด้านการเมืองและกฎหมาย และความสนใจ ของผู ้ร ับสาร 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามภูมิทัศน์ส่ือ ดังนั้น องค์กรส่ือโทรทัศน์จึงต้องปรับตัวโดยสร้างกระบวนการบริหารจัดการ
งานข่าวแบบหลอมรวมสื่อ บูรณาการระหว่างกระบวนการสื่อข่าวแบบดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน  
เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารและโอกาสทางธุรกิจ เช่นเดียวกับงานวิจัยของศันสนีย์ ชัยประเสริฐ (2559) ซึ่งระบุ
ว่าองค์กรข่าวโทรทัศน์ต้องปรับตัวด้วยการออกอากาศควบคู่กับการนำเสนอข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์  
สร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำข่าว สร้างความแตกต่างด้วยนำเสนอข่าวสาร  
เชิงระบบโครงสร้าง นำการตลาดมาใช้ในการดึงดูดผู้ชมรายการข่าว เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดเฉพาะ  
เพื่อลดการแข่งขันกับช่องอื่น ๆ รวมถึงนำรายการวาไรตี้ สารคดี และซีรีส์ต่างประเทศเข้ามาจัดสรรเพิ่ม  
ในผังรายการ 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของรุ่งลักษณ์ นาคพงษ์ และคณะ (2561) และศันสนีย์ ชัยประเสริฐ (2559) 
ระบุตรงกันว่า ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำเสนอข้อมูล
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ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ องค์กรสื่อโทรทัศน์จึงยังต้องคงจุดแข็งของการเป็นสื่อมวลชนกระแสหลัก  
ที่นำเสนอข่าวภายใต้กรอบจรรยาบรรณ สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวปฐมภูมิ และมีความ
รับผิดชอบต่อแหล่งข่าวและสังคม เพื่อทำให้ข้อมูลข่าวสารท่ีนำเสนอมีความน่าเช่ือถือมากกว่าประชาชนท่ัวไป 

นอกจากนั้น งานวิจัยของพรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ (2561) ได้สำรวจพบว่าองค์กรส่ือโทรทัศน์ท้ังในไทย
และต่างประเทศมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเฟื ่องฟูของสื ่อสังคมอออนไลน์และการเปลี ่ยนแปลง 
ของพฤติกรรมผู้รับสื่อด้วย 4 กลยุทธ์หลักคือ 1) แก้ไขปัญหาการเงิน เช่น เพิ่มทุนโดยทำข้อตกลงให้กลุ่มทุน
ร่วมถือหุ้นในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 2) ลดงบประมาณ เช่น จ้างพนักงานให้เกษียณก่อนเวลา 3) ปรับโครงสร้าง
องค์กร เช่น ยุบรวมหน่วยงาน ซื้อตัวผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน และ 4) ปรับวิธีการนำเสนอเนื้อหา
ผ่านการหลอมรวมสื ่อเพื่อสร้างรายได้และดึงให้ผู้ชมกลับมาติดตามสื ่อโทรทัศน์ โดยผู้วิจัยอภิปรายว่า 
ส่ือโทรทัศน์จะไม่ถูกส่ือสังคมออนไลน์แทนท่ีไปท้ังหมด แต่จะถดถอยในส่วนของโทรทัศน์ท่ีออกอากาศตามผัง
รายการเท่านั้น ดังนั้นหากสื่อโทรทัศน์รู ้จักประสานการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดผู้ชม  
ให้กลับมาติดตาม ส่ือโทรทัศน์ก็น่าจะยังคงอยู่ได้ 

ในการปรับตัวขององค์กรสื่อโทรทัศน์ไปยังแนวทางสื ่อออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล สกุลศรี  
ศรีสารคาม (2561ก) ได้สำรวจมิติการใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อในธุรกิจโทรทัศน์ โดยพบว่าการทำ  
กลยุทธ์ข้ามสื่อเป็นการผนวกข้อดีของส่ือเก่าและสื่อใหม่เข้าด้วยกัน ลดช่องว่างระหว่างสื่อเก่ากับพฤติกรรม
ของผู้รับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ช่วยดึงคนให้กลับมาดูรายการโทรทัศน์ และเข้าถึงเนื ้อหา  
ส่วนขยายเพิ่มบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหารายการได้ นอกจากนั้นในบางกลยุทธ์  
ยังสามารถเพิ่มช่องทางการหารายได้จากสปอนเซอร์สำหรับเนื้อหาเฉพาะบนส่ือสังคมออนไลน์ด้วย ซึ่งกลยุทธ์
ข้ามสื่อจะสำเร็จได้นั้นองค์กรสื่อโทรทัศน์ต้องเข้าใจผู้รับสื่อในเชิงลึก มีกลยุทธ์ในการเผยแพร่และสร้างการ  
มีส่วนร่วมบนทุกแพลตฟอร์ม มีการเล่าเรื่องข้ามส่ือท่ีเช่ือมโยงเนื้อหาท้ังหมดให้เสริมกัน และสร้างเนื้อหาท่ีตรง
กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
 ขณะที่งานวิจัยของนุดี หนูไพโรจน์ (2557) ได้สำรวจมิติการใช้กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์  
บนหน้าจอที่สอง (second screen experience) ขององค์กรสื่อโทรทัศน์ โดยพบว่าการออกอากาศรายการ
ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์บนหน้าจอที่สอง เช่น แอปพลิเคชันหรือสื่อสังคม
ออนไลน์จะก่อให้เกิดประโยชน์อยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการค้นพบ คือหน้าจอที่สองจะทำให้ผู้ชมรู้จัก
รายการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนการออกอากาศ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจจนนำไปสู่การเปิดรับชม
รายการในที่สุด 2) ด้านความภักดีของผู้ชม คือหน้าจอที่สองจะกระตุ้นให้เกิดการรับชมรายการเป็นประจำ 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดช่องทางให้ผู้ชมสนทนาสื่อสารกันได้ระหว่างรับชมรายการ และ 3) ด้านการเพิ่ม
มูลค่าโฆษณา คือหน้าจอท่ีสองจะช่วยให้ผู้ชมไม่เปล่ียนช่องระหว่างโฆษณา และใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
โปรโมตสินค้าและบริการได้ด้วย (Roy & Galarneau, 2013, อ้างถึงใน นุดี หนูไพโรจน์, 2557) อย่างไรก็ตาม 
การสร้างประสบการณ์บนหน้าจอที่สองอาจมีผลกระทบบางอย่างที่องค์กรสื่อโทรทัศน์ต้องคำนึง เช่น ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นทั ้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และบุคลากร แต่หากทำได้สำเร็จ องค์กร  
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สื่อโทรทัศน์ก็จะสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นท่ามกลางความเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

ตัวอย่างการปรับตัวขององค์กรสื่อโทรทัศน์ไปตามแนวทางสื่อออนไลน์สะท้อนออกมาผ่านงานวิจัย
ของธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (2563) ซึ ่งศึกษาวิธีการปรับตัวของไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในยุคการ 
เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพบว่ากรรมการนโยบายและผู้บริหารเห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัว 
ไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้รับส่ือ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่ง
ให้องค์กรต้องเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล จึงมีกลยุทธ์ในการปรับตัว 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย เช่น ปรับเปล่ียน
ทิศทางขององค์กรให้มุ ่งไปยังดิจิทัลเฟิร์ส (digital first) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีทักษะหลากหลาย  
ใช้เทคโนโลยีเป็น และทำงานคนเดียวในสนามข่าวได้ 2) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนคน ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว และ 3) ด้านเนื้อหา เช่น พยายามกระโดดเข้าไปนำเสนอเนื้อหาในหลาย ๆ แพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึง
ผู้รับสื่อได้มากขึ้น จัดผังรายการบนออนไลน์โดยไม่ได้ยึดโยงกับผังรายการทีวี รวมถึงออกแบบ ปรับเปลี่ยน 
และดัดแปลงเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม แม้ระดับนโยบายจะมีการ
กำหนดทิศทางไว้ แต่ในระดับปฏิบัติการกลับยังเห็นความไม่ชัดเจนในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ผู ้ประกอบวิชาชีพในสื ่อโทรทัศน์ก็ต้องเผชิญกับการปรับตัวเช่นกัน โดยในงานวิจัยของฐิตินัน  
บ. คอมมอน (2562) ได้ศึกษาการทำงานของโปรดิวเซอร์และผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ต้องปรับตัว  
ไปตามยุคเทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวม อันส่งผลให้บทบาท ทักษะ และเทคนิคในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้การสร้างสรรค์งานในบริบทเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพบว่าโปรดิวเซอร์และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในยุค  
สื่อหลอมรวมต้องมี “พหุทักษะ” (multi-skill) ทั้งทักษะการผลิตและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิงเทคนิค
และเทคโนโลยี ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะเชิงธุรกิจ รวมถึงทักษะในการผลิตเนื้อหาสื่อข้ามแพลตฟอร์ม 
ท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตและโปรดิวเซอร์ทีวีมีความตระหนักถึงการปรับตัวและต้องการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็น หากแต่ในระดับนโยบายขององค์กรและรัฐบาลกลับยังขาดกลยุทธ์และหน่วยงานที่เป็นผู้นำในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ ่งหากได้รับการสนับสนุนจะทำให้ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถนำนวัตกรรมมาช่วย
ยกระดับเนื้อหาส่ือให้มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

คณะผู้วิจัยนำทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาประมวลและสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดของโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที ่2.2: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: 
กรณีศึกษาองค์กรส่ือกระแสหลัก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ 
โดยพิจารณากระบวนการและวัฒนธรรมการผลิตข่าว การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม โครงสร้าง
และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร การหารายได้ และความเข้าใจต่อปรัชญาวิชาชีพ
วารสารศาสตร์ 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ โดยพิจารณาบริบททางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรด้านวารสารศาสตร์ ทั้งการปรับตัวเชิงองค์กร การปรับตัว
ด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัวเชิงธุรกิจ และการปรับบทบาทต่อสังคม 

 
3.1 วิธีและเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  คณะผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกองค์กรท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นตัวแทนองค์กรส่ือท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาในการดำเนินการวิจัย โดยมีเกณฑ์
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

  ก. เป็นองค์กรส่ือระดับชาติ 
  ข. นำเสนอเนื้อหาทางช่องทางส่ือดั้งเดิมและช่องทางส่ือดิจิทัล 
  ค. มีลักษณะการดำเนินงานเชิงธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 
  ง. นำเสนอเนื้อหาประเภทข่าวสาร สาระ และบริการสาธารณะเป็นหลัก (พิจารณาจากสื่อดั ้งเดิม 
และการจัดประเภทโทรทัศน์ดิจิทัล) 
 

  จากวิธีและเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจำนวน 5 องค์กร 
ดังนี้ 
  3.1.1 องค์กรส่ือเชิงพาณิชย์ท่ีมีส่ือในเครือมากกว่า 1 ประเภท และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 
1 องค์กร คือเครือไทยรัฐ ประกอบด้วย 3 องค์กรในเครือ คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หนังสือพิมพ์) ไทยรัฐทีวี 
(โทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทรายการท่ัวไปภาพคมชัดสูง) และไทยรัฐออนไลน์ (เว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์)   
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  3.1.2 องค์กรสื่อเชิงพาณิชย์ที่มีสื่อในเครือมากกว่า 1 ประเภท และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 
1 องค์กร คือเครือเนชั่น โดยจะพิจารณา 2 องค์กรในเครือซึ่งรายงานเนื้อหาทั้งทางสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (หนังสือพิมพ์) และเนช่ันทีวี (โทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทข่าวสารและสาระ)   
  3.1.3 องค์กรสื่อเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 2 องค์กร คือไทยโพสต์ (หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และ 
ส่ือสังคมออนไลน์) และวอยซ์ทีวี (โทรทัศน์ดาวเทียม เว็บไซต์ และส่ือสังคมออนไลน์)   
  3.1.4 องค์กรสื่อสาธารณะ จำนวน 1 องค์กร คือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยจะพิจารณาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (โทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทบริการ
สาธารณะ) และฝ่ายส่ือออนไลน์ขององค์กรเป็นหลัก แม้องค์กรนี้จะไม่ได้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ แต่เป็นส่ือ
ระดับชาติซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อภารกิจในการให้บริการข่าวสารต่อสาธารณะ จึงสมควรแก่การศึกษา 
 
3.2 การเก็บข้อมูลและแนวทางเก็บข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  3.2.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  ก. เนื้อหาจากการรายงานข่าวประจำวันเป็นเวลา 1 เดือน โดยเลือกเฉพาะข่าวเด่นประจำวัน 3 ข่าว 
เพื่อศึกษาแนวทางการนำเสนอในสถานการณ์ปัจจุบันและการนำเสนอข้ามแพลตฟอร์ม โดยเก็บข้อมูลระหว่าง
วันท่ี 16 มีนาคม - 14 เมษายน 2564 และใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์  
  ข. เนื้อหาย้อนหลัง โดยเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปี พ.ศ. 2563 จำนวน  
2 ประเด็น โดยเป็นการวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพและใช้ทฤษฎีการสร้างกรอบข่าว (news framing 
analysis) ประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) การเคลื ่อนไหวทางการเมือง เพื ่อเรียกร ้องประชาธิปไตย  
2) สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้การค้นหาด้วยคำสำคัญ (keyword search) และเลือกเนื้อหา
จากช่วงเวลาที่มีการค้นหาประเด็นเหล่านี้สูงในช่วงปี พ.ศ. 2563 โดยประเมินจาก Google Trends และ 
จะเลือกผลการค้นหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นท่ีกำหนดไว้เท่านั้น ดังนี้ 

1) การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ใช้คำค้นหาคือ ม็อบ นักศึกษา ราษฎร  
2) สถานการณ์โควิด-19 ใช้คำค้นหาคือ โควิด 

   

  การวิเคราะห์เนื ้อหาโดยทฤษฎีการสร้างกรอบข่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการพิจารณาการสร้าง
ความหมายของเหตุการณ์ผ่านเนื้อหาการรายงานข่าว การสร้างกรอบ (framing) เป็นกระบวนการคัดกรอง
องค์ประกอบบางประการของเหตุการณ์ที ่ถูกรับรู ้ว่าเป็นความเป็นจริง (perceived reality) และนำมา
เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบเป็นเรื่องเล่าท่ีขับเน้นการตีความแบบหนึ่ง โดยพิจารณาเนื้อหาจากการให้นิยาม
สภาพปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ การตัดสินทางศีลธรรม และการเสนอแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ กรอบ (frames) 
จะทำให้ความคิดแบบใดแบบหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นดูโดดเด่นหรือมีความสำคัญชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อความ
เข้าใจพื้นฐานในการรับรู้ (schemas) ที่ทำให้กลุ่มผู ้รับสารเป้าหมายคิด รู ้สึก หรือตัดสินใจในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง (Entman, 2007: 164 - เน้นข้อความตามต้นฉบับ) นอกจากนี้ การนำทฤษฎีการสร้างกรอบข่าว
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มาวิเคราะห์เนื้อหายังเปิดกว้างและเอื้อต่อการผสานกระบวนทัศน์ในการออกแบบแนวทางการศึกษาเนื้อหา
และการตีความผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับกระบวนการผลิตข่าวและปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนด้วย 
(D’Angelo, 2002) 
  ในส่วนการวิเคราะห์รายการข่าวโทรทัศน์ คณะผู้วิจัยจะนำแนวคิดเรื ่องตระกูลสื่อ (genre) มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีอธิบายวิธีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาสื่อโดยทำความเข้าใจ 
ต่อฐานคิดในการผลิตสื่อ 2 ประการ คือ 1) ตรรกะของสื่อ (media logic) หรือ “ชุดของกฎและบรรทัดฐาน 
ในการผลิตสื่อ” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกำหนดว่าเนื้อหาควรจะถูกผลิตและนำเสนออย่างไรจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ 
จากลักษณะของสื่อ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรสื่อและผู้รับสาร และ 2) รูปแบบของส่ือ 
(media format) ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจสาระสำคัญของเรื่อง ขณะเดียวกัน การจัด
หมวดหมู่เนื้อหาสื่อเป็นตระกูลต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้รับสารเรียนรู้โครงสร้างและแนวทางการนำเสนอรายการ 
รวมถึงพิจารณาได้ว่าจะรับรู้หรือคาดหวังส่ิงใดจากเนื้อหาตระกูลใด อย่างเช่นสำหรับรายการข่าว ผู้รับสารรับรู้
ได้ว่าจะให้ความสำคัญต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่อาจไม่เร้าอารมณ์มาก ต่างจากรายการละครซึ่งเน้นเนื้อหา
ที่เร้าอารมณ์ แต่อาจไม่นำเสนอข้อเท็จจริงมากนัก การรับรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับสารเลือกได้ว่าจะบริโภค
เนื้อหาตระกูลใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด (McQuail, 2005, อ้างถึงใน ศิวนารถ หงษ์ประยูร, 2550: 20-21) 
ขณะเดียวกัน การใช้แนวคิดเรื ่องตระกูลสื่อในการวิเคราะห์เนื ้อหายังมีความยืดหยุ ่นและสอดคล้องกับ 
วิถีการผลิตและเนื้อหาส่ือท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอด้วย ท้ังนี้ ในการศึกษาประเภทตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์
ของไทยของศิวนารถ หงษ์ประยูร (2550) ได้แบ่งตระกูลรายการข่าวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) รายการข่าวแนวคลาสสิค (Classic News Genre) หมายถึงลักษณะรายการท่ีผู ้ประกาศ
ข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการและอ่านข่าวจากสคริปต์เป็นหลัก (news bulletin) เน้นความ
น่าเชื ่อถือและถูกต้องของเนื้อหา โดยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีบทบาทเป็น 
ผู้ควบคุมการเล่าเรื่อง มีบรรยากาศเป็นทางการ 

2) รายการข่าวแนวโชว์ข่าว (News Show Sub-genre) หรือรายการแนวเล่าข่าว เน้นความ
สบายและเพลิดเพลินด้วยรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งทางการของผู้ดำเนินรายการ ยังคง
เน้นความน่าเชื ่อถือของผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเล่าเรื ่อง ผู ้ดำเนินรายการ  
จึงมีบทบาทมากกว่าข่าว  

3) รายการวิเคราะห์ข่าว (News Analysis Sub-genre) ใช้ร ูปแบบรายการนิตยสารข่าว 
(news magazine) เน้นความน่าเชื ่อถือของผู้วิเคราะห์ข่าวและพิธีกรเป็นผู้ควบคุมการ 
เล่าเรื่อง มักนำเสนอข่าวหนัก 

4) รายการข่าวแนวสาระบันเทิง (Infotainment News Sub-genre) ใช้รูปแบบการรายงาน
ข่าวและสกู๊ปข่าวที่มีลีลาเป็นกันเองและมีสีสัน เป็นข่าวเบาทั้งหมด บรรณาธิการและ 
กองบรรณาธิการยังคงควบคุมแนวทางการเล่าเรื่อง โดยพิธีกรมีบทบาทเพิ่มสีสัน  
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 ผลการวิจัยของศิวนารถ (อ้างแล้ว) ยังตั้งข้อสังเกตว่า ตระกูลข่าว 3 ประเภทหลังมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้นเพราะมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่ได้รับความนิยมมากและกว้างขวาง อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ใหก้ับ
เนื้อหาโฆษณาท่ีจะสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการได้มากขึ้น 
 

  คณะผู้วิจัยมีกรอบการวิเคราะห์เนื้อหาจาก 5 องค์กรส่ือกรณีศึกษา รวม 12 ช่องทาง ดังตารางท่ี 3.1 
ต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 3.1: แสดงองค์กรส่ือท่ีจะศึกษาและหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ที่ องค์กร หน่วยในการวิเคราะห ์
1 เครือไทยรัฐ 

1.1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
(1 ช่องทาง หนังสือพิมพ์) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในหน้า 1 ในช่วงเดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

1.2 ไทยรัฐทีวี 
(1 ช่องทาง โทรทัศน์) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในรายการข่าวหลักของช่อง คือรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ 
(19:00-20:00; 20:15-22:30 น.) ในช่วงเดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในรายการข่าวหลัก 

1.3 ไทยรัฐออนไลน์ 
(1 ช่องทาง เว็บไซต์ 
www.thairath.co.th) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

2 เครือเนชั่น 
2.1 เนชั่นทีวี  
(1 ช่องทาง คือโทรทศัน์) 
 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในรายการข่าวหลักของช่อง (18:00-22:00 น.) ในช่วง
เดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในรายการข่าวหลัก 
และทางเว็บไซต์ของช่อง ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

2.2 กรุงเทพธุรกิจ  
(2 ช่องทาง คือหนังสือพิมพ์  
และเว็บไซต์ 
www.bangkokbiznews.com) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในหน้า 1 ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาท่ีนำเสนอทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
3. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในหนังสือพิมพ์ 
และช่องทางออนไลน์ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

3 ไทยโพสต์  
(2 ช่องทาง คือหนังสือพิมพ์ 
และเว็บไซต์ www.thaipost.net) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในหน้า 1 ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาท่ีนำเสนอทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
3. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในหนังสือพิมพ์ 
และช่องทางออนไลน์ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

4 วอยซ์ทีวี  
(2 ช่องทาง คือโทรทัศน์  
และเว็บไซต์ www.voicetv.co.th) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในรายการข่าวหลักของช่อง (18:00-22.00 น.) ในช่วง
เดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาท่ีนำเสนอทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
3. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในรายการข่าวหลัก 
และทางเว็บไซต์ของช่อง ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 
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ที่ องค์กร หน่วยในการวิเคราะห ์
5 ส.ส.ท. 

5.1 ไทยพีบีเอส 
(2 ช่องทาง คือโทรทัศน์  
และเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอในรายการข่าวหลักของช่อง (18:00-20:00; 20:15 
-20:30 น.) ในช่วงเดือนที ่4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
2. เน้ือหาท่ีนำเสนอทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนที่ 4 ของการวิจัย รวม 30 วัน 
3. เน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 ในรายการข่าวหลัก 
และทางเว็บไซต์ของช่อง ด้วยการค้นหาคำสำคัญ 

 

  หลังจากการเก็บข้อมูลเนื้อหาแล้ว คณะผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหา (coding scheme) 
เพื่อตอบคำถามวิจัย ดังตารางท่ี 3.2 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2: แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (coding scheme) 
ที่ ประเด็นที่จะศึกษา สิ่งที่ศึกษา หัวข้อการวิเคราะห์เน้ือหา 

1 การปรับตัวด้านการ 
ผลิตงานวารสารศาสตร ์

1. แนวทางและกลยุทธ์ 
ในการนำเสนอเน้ือหาทั่วไป 
และการรายงาน
สถานการณ์สำคัญ 

1. ประเด็นที่นำเสนอ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
สาธารณสุข การศึกษา1 
2. รูปแบบการรายงาน (news format)  
- หนังสือพิมพ์: ข่าว สกู๊ป บทความแสดงความคิดเห็น 
- โทรทัศน์: ตระกูลของรายการข่าว (รายการแนว
คลาสสคิ รายการแนวโชว์ข่าว รายการแนววิเคราะห์ข่าว)  
- เว็บไซต์: ข่าว สารคดี บทวิเคราะห์ บทความแสดง 
ความคิดเห็น 

2. แนวทางและกลยุทธ์ 
การนำเสนอแบบข้าม
แพลตฟอร์ม 

1. รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาสำหรับสื่อดิจิทัล เช่น 
ข้อความ (text) ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย  
การแปลงข้อมูลเป็นภาพ (data visualisation)  
การเชื่อมโยงเน้ือหา (hypertext) เน้ือหาแบบสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ (interactive content) เป็นต้น 
2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองบรรณาธิการกับ 
ผู้รับสาร (audience engagement) เช่น การตอบกลับ
ความเห็น เป็นต้น 

2 การปรับตัวเชิงธุรกิจ 1. เน้ือหาท่ีได้รับการ
สนับสนุน (sponsored 
content หรือ branded 
content) 

1. ประเด็น 
2. รูปแบบการรายงาน 
3. แหล่งทุนและ/หรือแหล่งข่าวหลัก 
4. การระบุลักษณะเน้ือหา (มีการแปะป้ายว่าเป็นเน้ือหา
โฆษณาหรือได้การสนับสนุนหรือไม่) 

 
1 อาจเปลี่ยนแปลงการแบ่งประเภทประเด็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ถูกนำมารายงาน 
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ที่ ประเด็นที่จะศึกษา สิ่งที่ศึกษา หัวข้อการวิเคราะห์เน้ือหา 
3 การปรับบทบาท 

ต่อสังคม 
1. มาตรฐานวิชาชีพ 
(ถูกต้อง รอบด้าน  
เป็นธรรม)  
2. จริยธรรมวิชาชีพ  
3. ความรับผิดรับชอบ 
ต่อสังคม (accountability) 

1. มาตรฐานวิชาชีพ: ลักษณะและจำนวนแหล่งข่าว  
(เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายที่สาม) 
2. จริยธรรมวิชาชีพ: กรอบจริยธรรมวิชาชีพของสภา 
การสื่อมวลชนแห่งชาติ 

 

ทั ้งนี ้ คณะผู ้ว ิจัยได้พัฒนาแบบบันทึกการลงรหัสสำหรับการวิเคราะห์เนื ้อหา (coding sheet)  
ตามภาคผนวก ก.  
 
  3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากร องค์กรละ 2-5 คน โดยแบ่งผู ้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม  
และมีรายช่ือผู้ให้ข้อมูลในภาคผนวก ข.  
  ก. ระดับผู้กำหนดนโยบาย เช่น ผู้บริหารองค์กร บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว   
  ข. ระดับปฏิบัติการในกองบรรณาธิการ เช่น นักข่าว ผู้ผลิตเนื้อหา  
 

 คณะผู้วิจัยนำกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการวิจัยและกรณีศึกษาในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา รวมท้ัง
การวิจัยเอกสาร (documentary research) เกี่ยวกับองค์กร มาพัฒนาเป็นแนวคำถามในการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ดังตารางท่ี 3.3 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3: แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ที่ 
ประเด็นที่จะศึกษา/ 

ผู้ให้ข้อมูล 
สิ่งที่ศึกษา แนวคำถาม2 

1 การปรับตัวขององค์กร  
 

สัมภาษณ์: ผู้บริหารองค์กร 
ผู้บริหารกองบรรณาธิการ  

โครงสร้าง การบริหารงาน 
การนำเสนอข้ามแพลตฟอร์ม 
ขยาย-ลดแพลตฟอร์ม  
การปรับคน พัฒนาคน  
ความท้าทายขององค์กร  
และวัฒนธรรมองค์กร 

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกจิ และ
อุตสาหกรรมสื่อในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้
องค์กรต้องปรับโครงสร้างและการบรหิารงาน
อย่างไรบ้าง เพราะอะไร 
2. นโยบายในการดำเนินงานและนำเสนอข่าว 
มีความเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีก่อนหน้าน้ี (ก่อนที่
อุตสาหกรรมสื่อจะประสบปัญหาเศรษฐกิจ-ได้รับ
ผลกระทบจากเทคโนโลยี) หรือไม่ อย่างไร 
3. ปัจจัยเอ้ือและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานคืออะไรบ้าง อย่างไร 

 
2 เป็นกรอบคำถามเบื้องต้น ในการเก็บข้อมูลจริงจะพัฒนาคำถามย่อยเพ่ิม เพ่ือให้เก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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ที่ 
ประเด็นที่จะศึกษา/ 

ผู้ให้ข้อมูล 
สิ่งที่ศึกษา แนวคำถาม2 

4. ประเมินผลความสำเร็จหรือการสร้างผลกระทบ
ต่อสังคม (impact) ขององค์กรอย่างไร ใช้อะไร 
เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จและการสร้างผลกระทบ
ต่อสังคมขององค์กร  
5. ทิศทางการดำเนินงานในช่วง 5 ปีต่อไป 
เป็นอย่างไร ให้ความสำคัญกับการนำเสนอใน
ประเด็น/ช่องทาง/รูปแบบใด อย่างไร เพราะอะไร 
6. วางแผนสำหรับการเพ่ิมศักยภาพองค์กรเพ่ือให้
ดำเนินงานในอีก 5 ปีต่อไปได้อย่างไร 

2 การปรับตัวด้านการผลิต 
งานวารสารศาสตร ์
 

สัมภาษณ์: กองบรรณาธิการ 
ทั้งระดับบริหาร 
และปฏิบัติการ 

1. แนวทางและกลยุทธ์ในการ
นำเสนอเน้ือหาทั่วไปและ 
ในสถานการณ์พิเศษ 

1. คัดเลือกและลำดับความสำคัญของประเด็น 
ที่จะรายงานอย่างไร 
2. กำหนดรูปแบบการรายงานทั้งบนช่องทางด้ังเดิม
และช่องทางสื่อดิจิทัลอย่างไร  
3. จัดสรรทรัพยากรทั้งบุคคล เงิน และอุปกรณ์
สำหรับการรายงานในช่องทางต่าง ๆ อย่างไร 
4. ประเมินผลความสำเร็จหรือการสร้างผลกระทบ
ต่อสังคม (impact) ขององค์กรอย่างไร ใช้อะไร 
เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จและการสร้างผลกระทบ
ต่อสังคมขององค์กร 

2. แนวทางและกลยุทธ์ 
การนำเสนอแบบข้าม
แพลตฟอร์ม 

1. การรายงานสำหรับช่องทางสื่อด้ังเดิมกับ 
สื่อออนไลน์มีความเหมือน-แตกต่างหรือไม่ อย่างไร 
มีจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างไร 
2. แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร/ทำงาน/
ประสานงานกันระหว่างหน่วยการผลิตต่าง ๆ  
เพ่ือการนำเสนอในช่องทางสื่อดิจิทัลเป็นอย่างไร 
3. องค์กร (ควร) มีแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรในการนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม
อย่างไร 

3 การปรับตัวเชิงธุรกิจ 
 

สัมภาษณ์: ผู้บริหารองค์กร 
กองบรรณาธิการ  

โมเดลธุรกิจ  
ช่องทางหารายได้  
ความท้าทาย  
โอกาส อุปสรรค 

1. นโยบายและแนวทางการหารายได้ขององค์กร 
ระหว่างทางช่องทางสื่อด้ังเดิมกับช่องทาง 
สื่อออนไลน์ เหมือน-แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโอกาสและความท้าทาย
ในการหารายได้ขององค์กรในปัจจุบันคืออะไร 
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ที่ 
ประเด็นที่จะศึกษา/ 

ผู้ให้ข้อมูล 
สิ่งที่ศึกษา แนวคำถาม2 

3. แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร/ทำงาน/
ประสานงานกันระหว่างหน่วยการผลิตกับ 
ฝ่ายการตลาดเป็นอย่างไร 

4 การปรับบทบาทต่อสังคม 
 

สัมภาษณ์: ผู้บริหารองค์กร 
กองบรรณาธิการ 

1. มาตรฐานวิชาชีพ  
(ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม)  
2. จริยธรรมวิชาชีพ  
3. ความรับผิดรับชอบ 
ต่อสังคม (accountability) 

1. องค์กรสื่อควรมีบทบาทในสังคมประชาธิปไตย
อย่างไร 
2. องค์กรสื่อควรมีบทบาทอย่างไรในสถานการณ์
วิกฤตและความขัดแย้งทางการเมือง  
3. การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์มมีผลต่อการ
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ และการ
สร้างความรับผิดรับชอบต่อสงัคมหรือไม่ อย่างไร 
4. การปรับโครงสร้างองค์กร (หากมี) มีผลต่อการ
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ และการ
สร้างความรับผิดรับชอบต่อสงัคมหรือไม่ อย่างไร 

 
 3.2.3 การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำข้อเสนอแนะต้นแบบ 
(โมเดล) สำหรับการปรับตัวขององค์กรสื่อไปปรับใช้ โดยคณะผู้วิจัยจะเชิญบุคลากรขององค์กรสื่อทั้งที่เป็น
กรณีศึกษาและองค์กรส่ือท่ัวไป มาร่วมการสนทนาผ่านระบบออนไลน์ และมีรายช่ือผู้ให้ข้อมูลในภาคผนวก ข. 
 

คณะผู้วิจัยจะนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์
ร่วมกัน จากนั้นจึงนำเสนอเป็นผลการวิจัย ข้อเสนอแนะต้นแบบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 คณะผู้วิจัยสรุปกรอบการดำเนินงานวิจัย (research framework) ดังภาพท่ี 3.1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที ่3.1: กรอบการดำเนินงานวิจัย (research framework) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานขององค์กรสื่อกระแสหลัก 

 
 การนำเสนอผลการศึกษาในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงาน
ข่าวประจำวัน 2) การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปี พ.ศ. 2563 และ 
3) ผลการศึกษาเรื่องการปรับตัวขององค์กรส่ือกระแสหลักจากการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4.1 การวิเคราะหเ์นื้อหาการรายงานข่าวประจำวัน 

คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลการรายงานข่าวประจำวันต้ังแต่วันท่ี 16 มีนาคม - 14 เมษายน 2564 เพื่อศึกษา
แนวทางการนำเสนอในสถานการณ์ปัจจุบันและการนำเสนอข้ามแพลตฟอร์ม และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ ท้ังนี้ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาขององค์กรส่ือในเครือไทยรัฐและเครือเนชั่นจะแยกการนำเสนอออกเป็น
เครือละ 2 องค์กร (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐทีวี / หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและเนชั่นทีวี) เนื่องจาก
หน่วยการผลิตแต่ละหน่วยแยกโครงสร้างการบริหารจัดการออกจากกัน ขณะท่ีวอยซ์ทีวี ไทยโพสต์ และ 
ไทยพีบีเอส ผู้รับผิดชอบผลิตเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ยังคงอยู่ในกองบรรณาธิการ
เดียวกัน 

จากการสำรวจการรายงานข่าวขององค์กรสื่อ 5 องค์กรผ่าน 12 ช่องทาง จำนวน 580 ข่าวพบว่า 
ประเภทของประเด็นข่าวท่ีพบมากท่ีสุดคือประเด็นการเมือง จำนวน 197 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมา
คือประเด็นสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม จำนวน 181 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 31.20 ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและอยู่ในความสนใจของประชาชนในช่วงนั้น  ได้แก่ การชุมนุม 
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกท่ี 3  

ส่วนประเด็นท่ีพบในลำดับรองลงมาคือประเด็นอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยพิบัติ จำนวน 96 ข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 16.55 ซึ่งส่วนใหญ่พบทางไทยรัฐทีวี ลำดับถัดมาคือประเด็นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
จำนวน 63 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 10.86 ซึ่งส่วนใหญ่พบในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ประเด็นต่างประเทศหรือระหว่างประเทศถูกนำเสนอเป็นข่าวเด่นจำนวน  
31 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.34 ซึ ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมา 
ท่ีรัฐบาลทหารใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่จัดการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐประหาร ส่วนประเด็นข่าวที่พบ  
ไม่มากนักในช่วงนี้คือประเด็นสังคม มีจำนวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.20 และประเด็นการศึกษา จำนวน  
5 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.86 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เล่ือนการจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ TCAS  
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ภาพที ่4.1: กราฟเปรียบเทียบประเภทของประเด็นข่าวที่องค์กรสื่อกรณีศึกษานำเสนอ 

 

 เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า แม้ประเด็นการเมืองจะถูกนำเสนอมากที่สุด แต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเด่น 
บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโดยปกติข่าวท่ีจะปรากฏบนหน้าหนึ ่งของ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ขณะท่ีประเด็นการเมืองจะได้รับการ
นำเสนอในหน้า 16 ซึ่งเป็นปกหลัง กล่าวคือ แม้หนังสือพิมพ์จะให้ความสำคัญต่อประเด็นการเมืองโดยมีพื้นท่ี
นำเสนอเฉพาะ แต่ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับประเด็นเศรษฐกิจ  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของโรค
โควิด-19 ปรากฏเป็นข่าวเด่นในทุกช่องทาง รวมถึงในช่องทางท่ีให้ความสำคัญต่อประเด็นการเมืองน้อย ได้แก่
ไทยรัฐทีวีซึ่งเน้นการนำเสนอข่าวอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยพิบัติ และกรุงเทพธุรกิจซึ่งเน้นการรายงาน
ประเด็นเศรษฐกิจ 

เมื ่อพิจารณาองค์ประกอบข่าวที่องค์กรสื่อให้ความสำคัญ พบว่าองค์ประกอบเรื ่องผลกระทบ 
(impact) ถูกขับเน ้นออกมาในการรายงานมากที ่ส ุด จำนวน 254 ข่าว คิดเป็น ร ้อยละ 43.79 โดย 
กรุงเทพธุรกิจให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบนี ้มากที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบด้านความขัดแย้ง 
(conflict) จำนวน 186 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 32.06 ขณะท่ีองค์ประกอบด้านการเร้าอารมณ์ (human 
interest) มีจำนวน 84 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 14.48 และพบมากในการรายงานข่าวของไทยรัฐทีวี ส่วน
องค์ประกอบด้านความเด่น (prominence) และความมีเงื่อนงำ (mystery) ถูกนำเสนอในปริมาณไม่มากนัก 
คือ 40 ข่าว (ร้อยละ 6.89) และ 16 ข่าว (ร้อยละ 2.75) ตามลำดับ โดยกรุงเทพธุรกิจไม่มีการขับเน้น
องค์ประกอบท้ังสองเลย 
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ภาพที ่4.2: กราฟเปรียบเทียบประเภทขององค์ประกอบข่าวที่องค์กรสื่อกรณีศึกษานำเสนอ 

  

 ข้อค้นพบอีกประการที่น่าสนใจคือ เกือบกึ่งหนึ่งของจำนวนแหล่งข่าวที่พบทั้งหมดมาจากสถาบัน
บริหารกิจการสาธารณะและการปกครอง กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการถูกอ้างถึงร้อยละ 27.58 รองลงมา
คือรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ร้อยละ 20.33 ขณะท่ีแหล่งข่าวที่พบมากเป็นอันดับ 3 คือบุคคลท่ัวไป 
ร้อยละ 10.55 ตามด้วยการอ้างรายงานจากผู้สื่อข่าวขององค์กร ร้อยละ 9.12 จากนั้นจึงเป็นกลุ่มแหล่งข่าว 
ที่เป็นผู้แสดงทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 20 ได้แก่ กลุ่มการเมือง พรรค
การเมือง ภาคธุรกิจ ฝ่ายนิติบัญญัติ (ส.ส./ส.ว.) ส่วนแหล่งข่าวที่เหลือมีสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ได้แก่ 
นักวิชาการ บุคคลสาธารณะ ภาคประชาสังคม สำนักข่าวต่างประเทศและในประเทศ สำนักโพล สมาคม
วิชาชีพ องค์กรระหว่างประเทศ ประกาศหรือถ้อยแถลงท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น พระราชสาส์น และช่องทาง
ออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์  
 การปรากฏของแหล่งข่าวบนพื้นที่สื่อเป็นการสะท้อนว่าองค์กรสื่อให้ความสำคัญกับข้อมูลจากใคร 
หรือสถาบันใด หรือเห็นว่าข้อมูลและความเห็นของใครสมควรได้รับความสนใจจากสาธารณะ การที่แหล่งข่าว
ในข่าวเด่นเกือบกึ่งหนึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐบาล และอีก 1 ใน 5 เป็นผู้แสดงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจครอบครองพื้นที่สื่อมากกว่ากลุ่มอื่น  ๆ  
ในสังคม แม้ว่าแหล่งข่าวดังกล่าวจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่สื่อมวลชนรายงาน ทว่าการปรากฏตัวบน 
พื้นที่สื่ออยู่บ่อยครั้งก็ย่อมขับเน้นให้มุมมองของคนกลุ่มนี้ได้รับความสำคัญและความสนใจมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
 เป็นที่น่าสนใจด้วยว่า ในขณะที่แหล่งข่าวจากหน่วยงานราชการและรัฐบาลที่ช่องทางต่าง ๆ อ้างถึง 
มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ไทยรัฐทีวีนำเสนอแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลทั่วไปมากกว่าช่องทางอื่น  ๆ ต่างจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และวอยซ์ทีวี ซึ ่งไม่อ้างถึงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลธรรมดาใน 
ข่าวเด่นเลย ประเด็นนี้สอดคล้องกับประเด็นข่าวที่ไทยรัฐทีวีรายงานมากที่สุดคือเรื่องอาชญากรรม อุบัติเหตุ 
และภัยพิบัติ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องโดยตรงคือประชาชนท่ัวไปท่ีประสบปัญหาหรือเป็นพยานในเหตุการณ์  
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ภาพที ่4.3: กราฟเปรียบเทียบประเภทแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวขององค์กรสื่อกรณีศึกษา  

โดยนำเสนอเฉพาะแหล่งข่าวที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก 
 

 ส่วนการนำเสนอที ่ขยายจากช่องทางดั้งเดิมไปสู่ช่องทางออนไลน์นั ้น พบการรายงานข่าวแบบ  
หลอมรวมสื่อรวม 1,505 ชิ้น โดยรูปแบบการรายงานที่พบมากที่สุดคือรูปแบบซึ่งไม่ต้องใช้เทคนิคการผลิต 
ท่ีซับซ้อน ได้แก่ การรายงานโดยโพสต์ข้อความพร้อมกับลิงก์ (link) ไปยังเนื้อหาบนเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 
61.99 รองลงมาคือรูปแบบการรายงานที่โพสต์ข้อความและภาพเดี่ยว ร้อยละ 13.89 นอกจากนี้ยังพบ 
การรายงานที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ การรายงานที่มีคลิปวิดีโอประกอบร้อยละ 10.90 
และการรายงานแบบรายงานสด (live stream) ร้อยละ 8.57 ส่วนการรายงานที่ใช้ภาพชุดและอินโฟกราฟิก
ประกอบมีไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 3.45 และร้อยละ 1.20 ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าองค์กรส่ือ 
ที่นำเสนอทางโทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก 2 องค์กร คือไทยรัฐทีว ีและไทยพีบีเอส มีการรายงานโดยใช้
ภาพเคล่ือนไหวประกอบมากกว่าช่องทางอื่น ๆ  
 

 
ภาพที ่4.4: กราฟเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์มบนช่องทางออนไลน์ขององค์กรสื่อกรณีศกึษา 

 

ข้อค้นพบสำคัญสุดท้ายในการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประจำวันคือสาระสำคัญของการรายงาน โดยพบ
การรายงานข่าวตามเหตุการณ์ (event-oriented) มากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.69 ขณะท่ีการรายงาน 
ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงลึก เช่น การอธิบายที่มาที่ไปและปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างและระบบ 
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ที่เป็นปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย กลับพบไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 4.31 โดยพบว่า 
องค์กรส่ือท่ีรายงานปรากฏการณ์ในเชิงลึกมากคือวอยซ์ทีวีและไทยพีบีเอส 
 

 
ภาพที่ 4.5: กราฟเปรียบเทียบสาระสำคัญของการรายงานขององค์กรสื่อกรณศีึกษา  

 

โดยสรุป ภาพรวมจากการวิเคราะห์การรายงานข่าวประจำวันแสดงให้เห็นว่า องค์กรส่ือท้ัง 5 องค์กร
ซึ่งนำเสนอรายงานข่าวผ่าน 12 ช่องทางให้ความสำคัญกับประเด็นการเมืองกับประเด็นสุขภาพ คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเน้นองค์ประกอบข่าวเรื่องผลกระทบและความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
สำคัญที่มีผลกระทบต่อสาธารณะและผู้คนให้ความสนใจในช่วงการเก็บข้อมูล คือการชุมนุมเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 นอกจากนี้ยังมีความพยายามรายงานแบบ 
หลอมรวมส่ือบนช่องทางออนไลน์โดยใช้รูปแบบการรายงานแบบพื้นฐาน โดยเฉพาะการแนบลิงก์บนส่ือสังคม
ออนไลน์ให้ไปติดตามเนื้อหาต่อบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแหล่งข่าวที่ปรากฏในการรายงาน 
ข่าวเด่น พบว่าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐบาล  
กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และภาคธุรกิจ ขณะท่ีสาระสำคัญของการรายงานเกือบท้ังหมดเป็นการรายงาน
ตามเหตุการณ์ ส่วนการรายงานปรากฏการณ์ในเชิงลึกมีเพียงเล็กน้อย  

ข้อค้นพบนี้สะท้อนว่า แม้การรายงานข่าวเด่นประจำวันขององค์กรสื่อจะเกาะติดสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและอยู่ในกระแสความสนใจของสาธารณะ รวมทั้งขยายการ
นำเสนอเนื้อหาจากช่องทางดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ไปยังช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดีย แต่การรายงานในแนวทางนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเพื่อให้ผู้คนได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้น  
ทว่ายังไม่มีการอธิบายในเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาที่ไป ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์นั้น 
และทางออกที่หลากหลายมากเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของข้อมูลและมุมมองจากชนชั้นนำ 
ทางสังคมมากกว่าคนทั่วไปหรือกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม 
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4.2 การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปี พ.ศ. 2563 
คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพโดยนำทฤษฎีการสร้างกรอบข่าว (news framing 

analysis) มาวิเคราะหเ์นื้อหา โดยเลือกเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 1) การเคล่ือนไหว
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 2) สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยใช้การค้นหาด้วยคำสำคัญ (keyword search) และเลือกเนื้อหาจากช่วงเวลาท่ีมีการค้นหาประเด็นเหล่านี้
สูงในช่วงปี พ.ศ. 2563 โดยประเมินจาก Google Trends และจะเลือกผลการค้นหาที่สอดคล้องกับประเด็น 
ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยการนำเสนอจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเพื่ออธิบายผลการวิเคราะห์เนื ้อหาการรายงาน 
แต่ละเหตุการณ์ในภาพรวม 

 
4.2.1 การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย  

4.2.1.1 สรุปเหตุการณ์การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2563 
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ผ่าน

กิจกรรมการชุมนุม การแสดงเชิงสัญลักษณ์ และการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปลายปี โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ผู้ชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องร่วมกัน 
3 ประเด็น คือ 1) นายกรัฐมนตรีและกลไกที่เกี ่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการแต่งตั ้งของคณะรัฐประหารเมื่อปี  
พ.ศ. 2557 ต้องลาออก 2) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีท่ีมาจากประชาชน และ 3) ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงมีผลสะเทือนต่อสถาบันทางการเมืองและ
สังคม แต่ยังทำให้เกิดการอภิปรายถกเถียงเกี ่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดที่เกี ่ยวข้อง เช่น  
สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และรัฐสวัสดิการอย่างกว้างขวาง  
 ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2563 มีความเกี่ยวโยงไปถึงวิกฤตการณ์
และเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยในช่วง 8 ปีที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 -2564) โดยเฉพาะเหตุการณ์
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 และนำไปสู่การ
เลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2562 แต่เหตุการณ์ท่ีถือเป็นการจุดชนวนให้เกิดการชุมนุมอย่างแพร่หลาย
คือคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรณีการกู้ยืมเงินของ
พรรคฯ ซึ ่งศาลฯ วินิจฉัยว่าเป็นเงินที ่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 62 ส่งผลให้
กรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี 
 เหตุการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก
นำไปสู่การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ‘ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม’ โดยกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนท.) เมื ่อวันที ่ 22 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีการ 
ชูสามนิ้วและจุดเทียนแสดงเจตนาทวงคืนความยุติธรรมจากการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ จากนั้นในช่วงวันท่ี 
23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคมมีการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ
มากกว่า 70 ครั ้ง โดยเฉพาะในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการนัดรวมตัวกันผ่านแฮชแท็ก 
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(hashtag) บนสื ่อสังคมออนไลน์ ซึ ่งประเด็นส่วนใหญ่เกี ่ยวพันกับกรณีการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่  
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการชุมนุมเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรกเริ ่มคลายตัว การเคลื ่อนไหวเพื ่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยจึงกลับมาดำเนินอีกครั้ง โดยมีการจัดชุมนุมขนาดเล็กเป็นระยะตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนกระท่ัง
เกิดการชุมนุมใหญ่ซึ่งนำโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 3 ข้อคือ 1) ประกาศยุบสภา 2) หยุดคุกคามประชาชน และ 3) 
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ถือเป็นการชุมนุมที่มีประชาชนออกมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจุดชนวนให้เกิดการ
ชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเป็นระลอกที่ 2 มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศและในหลาย
เมืองทั่วโลกมากกว่า 75 ครั้งตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยส่วนใหญ่ยืนหยัดตาม 3 ข้อเรียกร้อง  
ท่ีกลุ่มเยาวชนปลดแอกเสนอ  

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น  
มีการชุมนุมย่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตกแขนงไปยังประเด็นอื่น ๆ เช่น กลุ่มนักเรียนเลวเคลื่อนไหว
เรื่องระบบการศึกษา กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกและกลุ่มเสรีเทยพลัสเคล่ือนไหวเรื่องเป็นความเป็นธรรมทางเพศ 
รวมถึงประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยอานนท์ นำภา ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม จากนั้นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เสนอข้อเรียกร้อง  
10 ประการเกี่ยวกับการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชุมนุม
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่อีก 3 ครั้งคือเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 19 กันยายน และ  
14 ตุลาคม เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องหลักให้รัฐบาลยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ
ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลเชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการ  
ให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
ของพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นจึงมีการใช้กำลังตำรวจเข้าจับกุมแกนนำการชุมนุมหลายคน เช่น อานนท์  
นำภา พริษฐ์ ชิวารักษ์ และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองมีความตึงเครียดสูงขึ้น 

หลังจากที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนก็ยังคง
ประกาศนัดชุมนุมอย่างต่อเนื ่องบริเวณแยกราชประสงค์ในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อประท้วงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและการจับกุมแกนนำ โดยเหตุการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อตำรวจนำกำลังพลและรถฉีดน้ำ
แรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมท่ีแยกปทุมวันเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม จนมีผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน
ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ถึงกระนั้นการชุมนุมก็ไม่ได้เบาบางลงและยังคงจัดต่อเนื่องไปตลอดปลายเดือน
ตุลาคม เช่น การชุมนุมท่ีด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลและสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย รวมถึง
การชุมนุมแบบดาวกระจายไปท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งนัดรวมตัวกันผ่านส่ือสังคมออนไลน์แบบไม่มีแกนนำ ถึงแม้
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รัฐบาลจะพยายามสกัดกั้นการชุมนุมด้วยการปิดระบบขนส่งมวลชนรอบบริเวณพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้น
การชุมนุมได้ จนมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยรัฐบาล
เรียกร้องให้ทุกฝ่าย “ถอยกันคนละก้าว” เพื่อลดความตึงเครียดของความขัดแย้ง 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม การชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนก็ยัง คง
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง เช่น การเดินขบวนเพื ่อนำจดหมายของประชาชนยื ่นถวายต่อพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง (8 พฤศจิกายน) การชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อติดตามการพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ (17 พฤศจิกายน) การชุมนุมหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 
เพื่อ “ทวงคืนทรัพย์สินที่ควรเป็นของราษฎร” (25 พฤศจิกายน) การชุมนุม ‘ซ้อมต้านรัฐประหาร’ ที่ห้าแยก
ลาดพร้าว (27 พฤศจิกายน) การสาดสีแดงบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 เพื่อแสดงออกว่าประเทศไทย  
เคยมีคนตายด้วยกระสุนของทหาร (29 พฤศจิกายน) รวมถึงการชุมนุมของกลุ่มฟันเฟือนประชาธิปไตย 
ที่วงเวียนใหญ่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยการชุมนุมในช่วงนี้มีการปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนและมวลชน
ฝ่ังตรงข้ามเป็นครั้งคราว เช่น การใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน รวมถึงการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตา
และปะทะกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ขณะที่รัฐบาล
ออกแถลงการณ์ว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราต่อผู้ชุมนุมที่กระทำผิด จนมีผู ้ชุมนุมและแกนนำเริ ่มถูก
ดำเนินคดีด้วยข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 112  
เพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป การชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชน 
เริ่มเบาบางลงเนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มกลับมา 
ทวีความรุนแรงอีกระลอก แต่ถึงกระนั้น พริษฐ์ ชิวารักษ์ หนึ่งในแกนนำการเคลื่อนไหวระบุว่า การชุมนุม 
ในปี พ.ศ. 2564 จะแพร่หลายเป็นวงกว้างมากขึ้น กระบวนการเรียกร้องจะดุเดือดและเข้มข้นมากขึ้น รวมถึง
ตั้งเป้าจะทำให้การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของทุกคน (พิจารณาลำดับเหตุการณ์โดยละเอียด 
ได้ในภาคผนวก ค.) 
 

4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์การรายงานเหตุการณ์การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2563 

 ในภาพรวม การรายงานเรื ่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองมักเน้นไปที ่การชุมนุมหรือ “ม็อบ”  
โดยการวิเคราะห์กรอบข่าวจากการรายงานในช่วงแรก (12-18 กรกฎาคม 2563) ซึ ่งเป็นช่วงที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนเริ่มกลับมาจัดการชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก
คลี่คลาย พบว่าช่องทางสื่อที่ศึกษาเกือบทั้งหมดอธิบายว่าการชุมนุมไม่มีความชอบธรรมและเป็นความ
วุ่นวาย อาจเป็นแหล่งระบาดของโรคโควิด-19 ขัดขวางการสัญจรของประชาชน รวมทั้งทำให้เกิดความ
ขัดแย้ง-แตกแยกในสังคม ผู้ชุมนุมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอาจมีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง 
อยู ่เบื ้องหลังนักเรียนนักศึกษา โดยเนชั ่นทีว ีชี ้ว่าการชุมนุมเป็นการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์   
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(“ล้มสถาบัน”) ขณะที่วอยซ์ทีวีเป็นกรณีศึกษาเดียวที่อธิบายว่าการชุมนุมเรียกร้องเป็นเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนต่อรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพและใช้อำนาจ 
ไม่ชอบธรรม การห้ามชุมนุมเป็นการใช้อำนาจมิชอบและจำกัดเสรีภาพประชาชน 
 ในช่วงท่ี 2 (11-17 ตุลาคม 2563) ซึ ่งการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั ้งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ ้นและมีรูปแบบที่หลากหลาย องค์กรสื่อส่วนใหญ่ยังคง
อธิบายว่าการชุมนุมไม่มีความชอบธรรมเพราะละเมิดกฎหมาย ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ มีกลุ่มการเมือง 
อยู ่เบื ้องหลังและปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรง ซ้ำเติมให้ประเทศย่ำแย่ อีกทั ้งยัง 
ไม่จงรักภักดีและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะที่วอยซ์ทีวียังคงเป็นสื่อเดียวที่ย้ำเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมในระบอบประชาธิปไตย โดยชี้ว่ารัฐไม่รับฟังเสียงของประชาชน ใช้อำนาจเกินขอบเขต และ
ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอมุมมองที่แม้จะยอมรับเสรีภาพในการชุมนุม 
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก แต่ยังมีท่าทีไม่เห็นด้วยต่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของ  
ผู้ชุมนุม อีกทั้งยังเห็นว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุมเป็นเสมือนสงครามที่มีความรุนแรงและ
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ 
 ในช่วงท่ี 3 (29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563) ซึ่งจำนวนการชุมนุมเริ่มลดลงเนื่องจากโรคโควิด-19 
กลับมาระบาดเป็นระลอกที่ 2 การรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงแนวทางเดิม โดยส่วนใหญ่ 
ช้ีว่าการชุมนุมผิดกฎหมาย นำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุม โดยผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายเร่ิม
ใช้ความรุนแรงเพื่อทำลายทรัพย์สินและยั่วยุให้เกิดการปะทะ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อธิบายว่าข้อเรียกร้อง
ของผู้ชุมนุมไม่มีเหตุผลหรือมีหลักฐานสนับสนุน ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงท่าทีที ่เห็นว่าการชุมนุม 
ท่ีสร้างสรรค์และไม่ใช้ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีทำได้ แต่ไม่ต้ังคำถามต่อการใช้อำนาจรัฐปราบปรามผู้ชุมนุม ขณะท่ี
วอยซ์ทีวีเห็นว่ารัฐต้องปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม แต่กลับปลุกปั่นให้เกิดความ 
เกลียดชังผู้ชุมนุม และทำให้เห็นว่าการชุมนุมเป็นอันตรายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลัง
ปราบปราม รวมถึงชี ้ว่าผู ้ชุมนุมไม่สามารถอธิบายข้อเรียกร้องได้อย่างเสรีและเสมอภาคเพราะอาจถูก
ดำเนินคดีด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือช่องทางสื่อในเครือเดียวกันอาจมีมุมมองการรายงานที่แตกต่างกันได้ ในกรณี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐทีวีพบว่า แม้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะไม่เห็นด้วยต่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แต่ก็เห็นว่าการชุมนุมเป็นเสรีภาพที่กระทำได้และมีผลสะเทือนต่อรัฐบาล แม้จะไม่สามารถ
กดดันให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลาออกตามข้อเรียกร้องได้ก็ตาม ขณะที่ไทยรัฐทีวีเห็นว่าการชุมนุม 
เป็นความวุ่นวาย ก่อความรุนแรง ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคม และมีผู้มีอิทธิพล 
อยู่เบื้องหลังนักเรียนนักศึกษา ขณะที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกับเนชั่นทีวีซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน แม้ท้ัง   
2 ช่องทางจะอธิบายว่าการชุมนุมไม่มีความชอบธรรมเพราะผิดกฎหมายและก่อความรุนแรง แต่เนช่ันทีวีย้ำว่า
การชุมนุมเป็นความพยายามล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะท่ีกรุงเทพธุรกิจไม่ได้ขับเน้นแง่มุมนี้อย่าง 
ชัดแจ้งนัก  
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ตารางท่ี 4.1: สรุปกรอบข่าวจากการรายงานข่าวการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย  
ขององค์กรส่ือกรณีศึกษา  

ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มต้นการชุมนุม 

วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 
ช่วงการชุมนุมเข้มข้น 

วันที่ 11-17 ตุลาคม 2563 

ช่วงการชุมนุมเริ่มผ่อนคลาย 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 
- 5 ธันวาคม 2563 

นสพ.ไทยรัฐ • การชุมนุมที่ไม่มีนักการเมือง 
อยู่เบื้องหลังสามารถทำได้  

• แต่การชุมนุมทำให้บ้านเมือง
วุ่นวาย และไม่ควรชุมนุม
ในช่วงน้ีเพราะอาจทำให้ 
โควิด-19 ระบาด 

• การชุมนุมของนักศึกษาเพ่ือ 
ขับไล่รัฐบาลทีส่ืบทอดอำนาจ
จากคณะรัฐประหาร 
เป็นเสรีภาพ  

• การปฏิบัติของฝ่ายรัฐและ 
ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามทำให้เกิด
ความขัดแย้ง  

• ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

• การชุมนุมทำให้ความขัดแย้ง
รุนแรง ทำให้เกิดการปะทะกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย และเกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อเศรษฐกิจ 

• การชุมนุมอย่างสร้างสรรค ์
เป็นเสรีภาพ  

• แม้รัฐบาลไม่ทันเกม 
แต่การชุมนุมก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพ  

• การชุมนุมที่เรียกร้องเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นการทำผิดกฎหมาย  

ไทยรัฐทีวี • การชุมนุมทำให้บ้านเมือง
วุ่นวาย และอาจทำให้โควิด-19 
ระบาด 

• การชุมนุมเป็นการทำผิด
กฎหมาย ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

• การปฏิบัติของผู้ชุมนุม 
สุ่มเสี่ยงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

• การชุมนุมเป็นการก่อความ
วุ่นวาย ก่อความไม่สงบ  
ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิด
จลาจล ทำให้เกิดความขัดแย้ง 
ทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้า 
นำไปสู่ความแตกแยก 

• การชุมนุมทำให้เกิดการ
เผชิญหน้า ความรุนแรง  
ความขัดแย้ง  

• ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 
ผิดกฎหมาย  

• มผีู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุม
ของนักเรียนทีเ่รียกร้อง 
การไม่ใส่เครื่องแบบ  

นสพ.
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

• การชุมนุมทำให้สังคมแตกแยก  

• นักศึกษาจัดชุมนุมโดยไม่ได้ 
ทำตามกฎหมาย และอาจมี
พรรคอนาคตใหม่อยู่เบื้องหลัง  

• การชุมนุมทำให้เศรษฐกจิ 
ที่ย่ำแย่อยู่แล้วย่ำแย่กว่าเดิม 
อาจทำให้โควิด-19 ระบาดซ้ำ  

• การชุมนุมไม่ได้ทำตามข้ันตอน
ผิดกฎหมายร้ายแรง ไม่ได้
ชุมนุมอย่างสันติ 

• เน้นการเผชิญหน้าระหว่าง 
ผู้ชุมนุมและตำรวจ  
โดยผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายย่ัวยุ  
ใช้ความรุนแรงปลุกปั่นให้เกิด
การปะทะ  
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มต้นการชุมนุม 

วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 
ช่วงการชุมนุมเข้มข้น 

วันที่ 11-17 ตุลาคม 2563 

ช่วงการชุมนุมเริ่มผ่อนคลาย 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 
- 5 ธันวาคม 2563 

เนชั่นทีวี • การชุมนุมไม่สุภาพ-สันติ  
เป็นความวุ่นวาย รบกวน 
การสัญจรของผู้อื่น  

• การชุมนุมเป็นการทำ 
ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้ 
ขออนุญาต  

• การชุมนุมเป็นการล้ม 
สถาบันพระมหากษัตริย์  

• การชุมนุมทำให้โรคโควิด-19 
ระบาด  

• การชุมนุมมีนักการเมือง 
ฝ่ายตรงข้ามและกลุ่มคน 
เสื้อแดงอยู่เบื้องหลัง  

• การชุมนุมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

• แกนนำผู้ชุมนุมชอบปลุกปั่น  
ใช้ความรุนแรง ทำให้ปะทะ
เผชิญหน้าลุกลามเป็นสงคราม
กลางเมือง  

• การชุมนุมโดยไม่ขออนุญาต 
ผิดกฎหมาย  

• เจ้าหน้าท่ีตำรวจทำตามหน้าท่ี
และข้ันตอน ไม่ได้ใช้ความ
รุนแรง  

• การชุมนุมเป็นการล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์  
มีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม 
ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุม  

• การชุมนุมต้องการแบ่งแยกรัฐ  

• การชุมนุมทำให้เศรษฐกจิ
เสียหายมากข้ึน  

• การชุมนุมทำให้โควิด-19 
ระบาด 

• การชุมนุมใช้ความรุนแรง  
ไม่สงบ-สันติ ทำให้คนอื่น
เดือดร้อนและเกิดความ
วุ่นวาย  

• การชุมนุมเป็นการทำ 
ผิดกฎหมาย  

• การชุมนุมเรียกร้องในเรื่อง
อื่น ๆ เป็นเรื่องสันติ แต่การ
ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
เป็นความรุนแรง  

• การชุมนุมเป็นการล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์  

• การชุมนุมมีนักการเมือง 
ฝ่ายตรงข้ามปลุกปั่น 
อยู่เบื้องหลัง  

• การชุมนุมทำให้โรคโควิด-19 
ระบาด 

นสพ. 
ไทยโพสต์ 

• การชุมนุมเป็นการกระทำ 
นอกกติกา ผิดกฎหมาย  
อาจทำให้โรคโควิด-19 ระบาด  

• ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กถูกชักจูง  
ถูกจ้างมา และมีนักการเมือง
โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่
อยู่เบื้องหลัง 

• ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 
เป็นความต้องการล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่จงรักภักดี  

• การชุมนุมใช้ความรุนแรง  
ผิดกฎหมาย มีนักการเมือง 
อยู่เบื้องหลัง ทำให้ประเทศ 
ที่แย่อยู่แล้วย่ิงเสียหาย 

• ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 
ไร้สาระ คิดไปเองว่า
บ้านเมืองมีปัญหาความ 
ไมเ่สมอภาค  

• การชุมนุมก่อความเดือดร้อน  
ใช้ความรุนแรง  
ทำผิดกฎหมายหลายข้อ  

• มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง
คอยยุยง และมีความต้องการ
เปลี่ยนระบอบการปกครอง  
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มต้นการชุมนุม 

วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 
ช่วงการชุมนุมเข้มข้น 

วันที่ 11-17 ตุลาคม 2563 

ช่วงการชุมนุมเริ่มผ่อนคลาย 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 
- 5 ธันวาคม 2563 

วอยซ์ทีวี • การชุมนุมเรียกร้อง 
เป็นเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย  

• การห้ามชุมนุมเป็นการ 
ใช้อำนาจมิชอบ  
จำกัดเสรีภาพประชาชน  

• การชุมนุมเป็นยุทธวิธีต่อสู้
ทางการเมืองของประชาชน 
ต่อรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม  

• การชุมนุมที่เรียกร้องให้
กองทัพออกมาทำรัฐประหาร
ผิดกฎหมายร้ายแรง และทำให้
ประเทศขัดแย้งรุนแรงมาจนถึง
ปัจจุบัน 

• การชุมนุมเรียกร้อง 
เป็นเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย  

• การชุมนุมเป็นยุทธวิธีต่อสู้
ทางการเมืองของประชาชน 
ต่อรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม  

• รัฐต้องปกป้องคุ้มครองการใช้
สิทธิเสรีภาพการชุมนุม  
แต่ปัญหาคือรัฐไม่ฟัง
ประชาชน ใช้อำนาจเกิน
ขอบเขต ทำผิดข้ันตอน 
ตามหลักสากล ใช้ความ
รุนแรงลิดรอนเสรีภาพ
ประชาชน  

• การชุมนุมเรียกร้องเป็น
เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย  

• การชุมนุมเป็นยุทธวิธีต่อสู้
ทางการเมืองของประชาชน 
ต่อรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ไม่เป็น
ประชาธิปไตย  

• รัฐต้องปกป้องคุ้มครองการใช้
สิทธิเสรีภาพการชุมนุม  
แต่กลับใช้อำนาจเกินขอบเขต 
ปลุกปั่นให้เกลียดชังผู้ชุมนุม 
จนทำให้เกิดความขัดแย้ง
บานปลาย  

ไทยพีบีเอส • การชุมนุมที่เป็นไปตาม
กฎหมายต้องไม่หยาบคาย  

• การชุมนุมทำให้เกิดความ
ขัดแย้งของ 2 ฝ่าย  

• การชุมนุมครัง้น้ีเป็นการทำ 
ผิดกฎหมาย และอาจทำให้ 
โควิด-19 ระบาด 

• การชุมนุมทำให้เกิด 
การเผชิญหน้าของ 2 ฝ่าย 
เกิดความขัดแย้ง 
และความรุนแรง  

• มีฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลัง 
การชุมนุม 

• การยึดสถานที่ราชการ 
ผิดกฎหมาย การชุมนุมที่ไม่มี 
แกนนำทำให้การชุมนุม
อันตราย  

• การชุมนุมไม่ใช่การแก้ปัญหา 
ในระบอบประชาธิปไตย  
ต้องใช้รัฐสภา  

• การชุมนุมทำลายเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

• การชุมนุมทำให้เกิด 
การเผชิญหน้าของ 2 ฝ่าย  

• การชุมนุมที่ไม่ขออนุญาต 
เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย  

• การชุมนุมเรียกร้อง 
ในเรื่องอื่น ๆ เป็นเรื่องสันติ
แต่การชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมืองเป็นความรุนแรง
และมีการทำลายทรัพย์สิน  

• การชุมนุมเสนอ 
ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นการ 
จาบจ้วง  
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4.2.2 การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก 
4.2.2.1 สรุปสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ถูกค้นพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ค้าจากตลาดอาหารทะเลและของสดภายในเมือง 
ก่อนที ่โรคจะแพร่กระจายไปยังทุกมณฑลและทุกเขตปกครองตนเองของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในวันท่ี  
27 มกราคม 2563 ทางการจีนรายงานพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2,858 คนภายในประเทศ และมีผู ้เสียชีวิต  
82 คน 

ประเทศไทยพบผู้ติดโรคโควิด-19 คนแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จากชาวจีนที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว โดยถือเป็นประเทศแรกของโลกที่พบผู้ติดเชื ้อนอกประเทศจีน ก่อนจะพบคนไทยคนแรกที่ติด 
โรคดังกล่าวในวันที่ 27 มกราคม ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ขณะเดียวกัน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับโลกเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยโรคได้แพร่กระจายครอบคลุมเกือบ  
ทุกทวีปของโลกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ นำมาสู ่การประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเมื ่อวันท่ี  
26 กุมภาพันธ์ให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2558 

ในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยยืนยันผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคโควิด-19 เป็นชายไทยวัย 35 ปี 
ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ 10 ที่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขและรั ฐบาล 
จึงยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น พร้อมกับออกมาตรการต่าง ๆ เช่น ระงับการเดินทางไปต่างประเทศ  
ของเจ้าหน้าที่รัฐ จัดสรรงบประมาณซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม รวมถึงแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยที่เริ่ม  
ขาดแคลน จนกระท่ังในวันท่ี 12 มีนาคม ประเทศไทยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จากสถานบันเทิง
ย่านทองหล่อ โดยพบผู้ติดโรค 11 คนมีประวัติสัมผัสกับเพื่อนชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากฮ่องกง และในวันท่ี 
13 มีนาคมก็พบการระบาดแบบ “ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ (Super Spreader)” เป็นครั ้งแรกที ่สนามมวย 
เวทีลุมพินี โดยเกิดจากผู้เข้าชมรายหนึ่งรับเชื ้อมาจากคนในครอบครัวที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี  
ส่งผลให้มีผู้ติดโรคจากสนามมวยแห่งนี้กว่า 100 คน 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์
ดังกล่าว ก่อนจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรเมื่อวันท่ี 26 มีนาคมเพื่อบังคับใช้
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญคือการห้ามชุมนุมรวมตัว  
ปิดสถานที่และงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด งดให้เที่ยวบินโดยสารเดินทาง  
เข้าประเทศ ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22:00-04:00 น. ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายนเป็นต้นไป รวมถึงออก
มาตรการให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ ‘เราไม่ท้ิงกัน’ 

หลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกแรกของประเทศไทย  
เริ่มคล่ีคลายลง ศบค.จึงผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคตามลำดับ โดยเริ่มจากการเปิดสถานท่ีและอนุญาต
ให้กลับมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน  
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ในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงเปิดให้มีเที่ยวบินโดยสารเดินทางเข้าประเทศผ่านสถานที่กักกันของรัฐ ( state 
quarantine) ถึงแม้ในเดือนกรกฎาคมจะมีกรณีทหารอียิปต์ติดโรคและออกจากสถานที ่ก ักกันของรัฐ  
ไปเดินห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง แต่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนจากเหตุการณ์ครั้งนั้น 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน จากกลุ่มก้อนคนไทยที่ลักลอบข้ามชายแดนมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รวมถึง  
ในเดือนธันวาคมก็พบการแพร่ระบาดจากกลุ่มก้อนแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาในตลาดกลางกุ้ง จังหวัด
สมุทรสาคร โดยพบผู้ติดโรคในวันที่ 19 ธันวาคมจำนวนถึง 548 คน ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด 
ในประเทศ จนนำไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ของประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 
(พิจารณาลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดได้ในภาคผนวก ง.) 
 

4.2.2.2 ผลการวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก 
 ในปี พ.ศ. 2563 ไทยเผชิญกับการติดเชื ้อในประเทศและการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับ
หลายประเทศท่ัวโลก โดยในช่วงแรกท่ีคณะผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานขององค์กรส่ือท่ีเป็นกรณีศึกษา  
(17-23 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นช่วงท่ีสถานการณ์การติดเชื ้อยังไม่แพร่กระจายในวงกว้าง ประกอบกับ
เหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่จับตาในช่วงนั้นคือการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญในวันท่ี  
21 กุมภาพันธ์ 2563 จึงยังไม่พบการรายงานในประเด็นนี้เป็นข่าวเด่นมากนัก แต่ในช่วงที่ 2 (15-21 มีนาคม 
2563) และช่วงที ่ 3 (26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563) แม้จะมีสถานการณ์แตกต่างกัน คือช่วงที ่ 2  
ซึ่งพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในประเทศและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และช่วงที่ 3 ซึ่งจำนวนผู้ติดเช้ือ 
เริ่มลดลงและรัฐบาลกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเคล่ือนย้าย-ปิดสถานท่ีเพื่อป้องกันการระบาด แต่พบว่า
การรายงานเกี่ยวกับโควิด-19 มีปริมาณเพิ่มขึ ้นมากกว่าช่วงแรก และมีแง่มุมที่หลากหลาย ดังจะอธิบาย 
ในรายละเอียดต่อไป 
 การวิเคราะห์กรอบข่าวในช่วงแรก (17-23 กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า การรายงานส่วนใหญ่เป็นการ
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และไทยต้อง
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ การระบาดจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย 
อย่างหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบิน ขณะเดียวกันก็ชี้ว่าภาครัฐเตรียมป้องกันการ
ระบาดด้วยมาตรการต่าง ๆ ไว้แล้ว ส่วนภาคธุรกิจก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งและได้รับการช่วยเหลือ
เพราะจะได้รับผลกระทบหนัก อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีช่องทางอื่น ๆ เน้นการรายงานสถานการณ์การระบาด
ในข่าวเด่น กรุงเทพธุรกิจและไทยพีบีเอสกลับให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจในข่าวเด่น  
แต่ไทยพีบีเอสจะอธิบายทั้งในมิติมหภาค เช่น การประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราดอกเบี้ย 
ของธนาคารกลาง ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ และมิติจุลภาค เช่น ผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงาน และผู้บริโภค ส่วนกรุงเทพธุรกิจจะเน้นผลกระทบในระดับมหภาคมากกว่า 
เป็นที่น่าสนใจด้วยว่าไทยพีบีเอสให้พื ้นที่สำหรับการขยายความบริบทที่เกี ่ยวข้อง เช่น ปัจจัยที่ทำให้เกิด 
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การระบาดในจีน และตั้งคำถามต่อมาตรการของรัฐในต่างประเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และ
แนวทางการป้องกันโรคในระดับปัจเจกท่ีประชาชนควรทราบ ขณะท่ีช่องทางอื่น ๆ ยังไม่เน้นแง่มุมนี้ในข่าวเด่น 
ส่วนวอยซ์ทีวีก็ยังให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองมากกว่า แม้จะเริ่มต้ังคำถามต่อการ
รับมือและป้องกันโรคระบาดของภาครัฐบ้างแล้ว   
 ส่วนกรอบข่าวในช่วงที่ 2 (15-21 มีนาคม 2563) พบว่าช่องทางสื่อส่วนใหญ่ยังคงย้ำว่าโรคโควิด-19 
เป็นโรคติดต่อที่อันตรายร้ายแรง และสร้างความโกลาหลวุ่นวายในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
เชื่อม่ันว่าจะสามารถควบคุมการระบาดและรับมือกับการรักษาผู้ป่วยได้ เพราะมีทรัพยากรต่าง ๆ เพียงพอ 
และใช้มาตรการเข้มงวด นอกจากนี้ รัฐบาลจะลงโทษข้ันเด็ดขาดหากหน่วยงานใดปฏิบัติไม่ได้ เห็นได้จาก
การสอบสวนและปลดอธิบดีกรมการค้าภายในออกจากตำแหน่ง อันเป็นผลจากปัญหาการกักตุนหน้ากาก
อนามัย รวมถึงการเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการการป้องกันโรคระบาดในระดับ
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนซึ่งพร้อมจะปฏิบัติตามเพื่อให้ 
ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการรับมือกับโรคระบาด 
ภาษาที่ใช้ในการรายงานเกี่ยวกับปัญหาการกักตุนหน้ากากอนามัยและการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนยังสะท้อนว่า
ประชาชนกลับเป็นผู้ที ่ไม่ป้องกันตนเองจนทำให้เกิดการระบาด แถมยังมีผู ้ฉวยโอกาสหาประโยชน์  
จากวิกฤต 
 การวิเคราะห์การรายงานในช่วงที่ 3 (26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563) พบว่ากรอบข่าวที่โดดเด่น
คือ แม้โควิด-19 จะเป็นโรคระบาดร้ายแรง แต่ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลในการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์
เพื่อป้องกันการระบาด การให้เงินเยียวยา และการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่น ๆ ถึงจะมีผู ้ได้รับ
ผลกระทบและสูญเสีย รวมถึงมีขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาที่ไม่ราบรื่นนัก แต่ทุกคนก็ต้องอดทนและ
ได้รับผลกระทบไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังคงมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ระบาดได้  
โดยเตรียมผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่  แม้ธุรกิจหลายประเภทจะได้รับผลกระทบจากกำไรและ 
ผลประกอบการท่ีลดลง รวมถึงมีลูกจ้างและแรงงานตกงานเป็นจำนวนมาก แต่ภาคเอกชนก็แสดงความ
เชื่อมั่นว่าได้เตรียมแผนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อให้ฝ่าวิกฤตไปได้ ขณะท่ีประชาชนในระดับปัจเจก 
จะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้หากดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะของตนเอง 
 สำหรับการรายงานทางช่องทางออนไลน์นั้น พบว่าส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการรายงานที่โพสต์ข้อความ
พร้อมกับลิงก์ไปยังเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยมีปริมาณการรายงานมากกว่าปริมาณที่นำเสนอทางช่องทางดั้งเดิม 
ทว่ายังคงเน้นการรายงานสถานการณ์มากกว่าการขยายความหรือวิเคราะห์  และมักอ้างอิงจาก 
แหล่งข่าวเดียว ข้อดีของการนำเสนอเช่นนี้คือการทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในต่างจังหวัดและต่างประเทศมีพื้นท่ี
ส่ือเพิ่มขึ้น ท้ังการพบการติดเช้ือ-การระบาด แนวทางการป้องกัน การรักษาผู้ป่วย และการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ เพราะบางประเด็นอาจไม่ถูกผนวกรวมอยู่ในข่าวเด่น ขณะเดียวกันก็พบการรายงานแนว
อรรถาธิบาย (explanatory reporting) ที่อธิบายเส้นทาง กระบวนการ และขั้นตอนที่ประชาชนจำเป็น  
ต้องรู้ เช่น วิธีการทำให้เชื้อแพร่กระจาย-การป้องกัน อาการของโรค การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ-เยียวยา  
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ซึ่งการรายงานประเภทนี้มักมียอดผู้เข้าชมจำนวนมากเมื่อเทียบกับการรายงานสถานการณ์ทั่วไป เพราะเป็น
ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยตรงและถูกค้นหาบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม การรายงาน 
ท่ีอ้างอิงจากแหล่งข่าวจำนวนไม่มากนักก็อาจทำให้ประชาชนไม่ได้แยกแยะว่าข้อมูลท่ีนำเสนอเป็นข้อเท็จจริง 
ท่ีมีหลักฐานสนับสนุน หรือเป็นเพียงความคิดเห็นของแหล่งข่าวเท่านั้น  
 ในภาพรวม การรายงานขององค์กรสื่อกรณีศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ 
จะเน้นการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และแนวทางป้องกันการระบาด-การเยียวยาประชาชน โดยมี
การจัดพื้นที่เฉพาะ (segment) สำหรับการรายงานเรื่องโควิด-19 นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการรายงานท่ีช่วย
อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ (interpretative reporting) การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและการแปลงข้อมูล 
เป็นภาพ (data visualization) เพื่ออธิบายสถิติ กระบวนการ และข้อมูลที่ต้องจัดหมวดหมู่ รวมถึงการ
รายงานที่แสวงหาทางออก (solution journalism) เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อกลุ่มทาง
สังคม-เศรษฐกิจ การสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ-เสนอทางออก แต่ยังไม่เป็นรูปแบบ 
การรายงานหลัก ขณะเดียวกัน แต่ละช่องทางสื่อมีเนื ้อหาเฉพาะของตนเอง โดยยังไม่พบการรายงาน 
เชิงประเด็นแบบข้ามแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง  
 

ตารางท่ี 4.2: สรุปกรอบข่าวจากการรายงานข่าวสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก  
ขององค์กรส่ือกรณีศึกษา 

ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มพบการระบาด 

ในต่างประเทศ 
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ช่วงพบการติดเชื้อในประเทศ 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
วันที่ 26 เมษายน  

- 2 พฤษภาคม 2563 

นสพ.ไทยรัฐ • ไวรัสสายพันธ์ุใหม่เป็นอันตราย
ต่อชีวิต ต้องระวังการแพร่
ระบาด 

• โรคโควิด-19 เป็นโรคอันตราย
ร้ายแรง  

• รัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ควบคุมการระบาดและรับมือ
กับการรักษาผู้ป่วยได้ เพราะ 
มีทรัพยากรต่าง ๆ เพียงพอ  

• ประชาชนกลับเป็นผู้ที ่
ไม่ป้องกันตนเองจนทำให้ 
เกิดการระบาด แถมยังมี 
ผู้ฉวยโอกาสหาประโยชน์ 
จากวิกฤต  

• ขอให้ประชาชนไม่หวาดกลัว
จนเกินเหตุ เชื่อฟังรัฐบาล 
และเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข 
ไว้วางใจและปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐบาล แม้จะ
ได้รับผลกระทบก็ตาม 

• รัฐบาลยังคงมั่นใจว่าควบคุม
สถานการณ์ระบาดได้ 
โดยเตรียมผ่อนคลาย
มาตรการปิดสถานที่ 
หลังจำนวนผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตลดลง รวมทั้งมีการ
เยียวยาประชาชนแล้ว 
แม้จะยังไม่ทั่วถึง  

• ย้ำให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ระมัดระวัง ไม่หละหลวมหรือ
ฝ่าฝืนกฎ ขณะที่นักการเมือง
ฉวยโอกาสหาเสียงสนับสนุน
จากผู้ได้รับผลกระทบ 
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มพบการระบาด 

ในต่างประเทศ 
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ช่วงพบการติดเชื้อในประเทศ 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
วันที่ 26 เมษายน  

- 2 พฤษภาคม 2563 

ไทยรัฐทีวี ยังไม่พบรายงานประเด็นน้ี 
เป็นข่าวเด่น 

• โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง เป็นเรื่องน่าวิตก
ระดับประเทศ และมี
ผลกระทบกว้างขวาง 

• ประชาชนต้องเชื่อฟังภาครัฐ 
ที่ใช้มาตรการเข้มงวด และ
แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมด้วยการอยู่บ้าน- 
งดเดินทาง ไม่ทำตัวเป็นภาระ 
และให้กำลังใจบคุลากร
สาธารณสุข 

• แม้ประชาชนจะได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19  
แต่บางส่วนก็ยังไม่เชื่อฟัง
ภาครัฐ ก่อความวุ่นวาย และ
เป็นอาชญากร 

• โรคโควิด-19 เป็นอันตราย
ร้ายแรง ประชาชนควร 
ทำตามนโยบาย “อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ”  
ของรัฐบาล 

• ทุกภาคส่วนต้องเข้มงวด 
ในการรับมือกับโรคระบาด 
แม้รัฐบาลจะผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์แล้ว 
เพราะอาจต้องกลับมาใช้
แนวทางที่เข้มงวดหากเกิด
การระบาดอีก 

• ผู้ประกอบการและประชาชน
ไม่ต่อต้านมาตรการปิด
สถานที่ของรัฐบาล แม้จะ 
ทำมาหากินไม่ได้ ไม่มี
ทางเลือกอื่น และบางส่วน
หาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย 

นสพ.
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

• ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
เป็นโรคติดต่ออันตราย 
และอาจเกิดการระบาด 
ในประเทศได้ การระบาด 
ของโรคจะทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
การบินถดถอยอย่างหนัก  
ภาคธุรกิจต้องสร้างความ
แข็งแกร่งและได้รับการ
ช่วยเหลือ 

• แม้การระบาดของโควิด-19 
จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และผู้ประกอบการธุรกิจ 
รวมถึงระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุข แต่รัฐบาล
สามารถจัดการกับปัญหาได้
และเตรียมแผนรับมือไว้แล้ว 
โดยสั่งการอย่างเข้มงวด 
กับหน่วยงานราชการ  

• รัฐบาลจะลงโทษข้ันเด็ดขาด
หากหน่วยงานใดปฏิบัติไม่ได้ 
ขณะเดียวกันก็ขอความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนและ
ประชาชน ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติ
ตามเพ่ือให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน 

• การระบาดของโควิด-19  
จะทำให้เศรษฐกจิถดถอย
อย่างหนัก ธุรกิจหลาย
ประเภทได้รับผลกระทบ 
กำไร-ผลประกอบการลดลง 
ลูกจ้าง-แรงงานจะตกงาน
จำนวนมาก  

• ภาคเอกชนเชื่อมั่นว่า 
ได้เตรียมแผนและเทคโนโลยี
ทันสมัยเพ่ือให้ฝ่าวิกฤตไปได้  

• รัฐบาลมีแนวทางที่จะป้องกัน
การระบาด พยุงเศรษฐกิจ 
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยและคนยากจน ส่วน
ประชาชนก็สนับสนุนรัฐบาล 
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มพบการระบาด 

ในต่างประเทศ 
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ช่วงพบการติดเชื้อในประเทศ 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
วันที่ 26 เมษายน  

- 2 พฤษภาคม 2563 

และจะผ่านพ้นโควิดไปได้
หากดูแลสุขภาพและพัฒนา
ทักษะของตนเอง 

เนชั่นทีวี • ไวรัสสายพันธ์ุใหม่เป็นอันตราย
ต่อชีวิต  

• ภาครัฐเตรียมป้องกัน 
การแพร่ระบาด 

• การระบาดของโควิด-19  
เป็นหายนะภัยที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบร้ายแรงและความ
วุ่นวายทั่วโลก ทั้งยังส่งผล
กระทบวงกว้างในไทย  
มีบุคคลสาธารณะติดเชื้อ  
ต้องปิดโรงเรียน-ธุรกิจ 

• ประชาชนควรทำตามนโยบาย 
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 
ของรัฐบาล และให้กำลังใจ
บุคลากรสาธารณสุข  
ผู้ที่ไม่ทำตามต้องถูกประณาม 

• รัฐบาลใช้นโยบายและ
มาตรการเข้มงวดในการรับมือ
กับการระบาด และจัดการกับ
การทุจริต นายกรัฐมนตรีมี
อำนาจทางการเมืองที่เด็ดขาด
ในการจัดการกับปัญหา ส่วน
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจาก
กลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่าง 
ทางการเมืองจากรัฐ 

• มาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเป็นนโยบายที่ดี 

• ประชาชนที่ปฏิบัติตาม
นโยบาย-มาตรการของรัฐ 
รวมถึงกลุ่มคนที่แบ่งปัน-
สงเคราะหผ์ู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เป็น
ผู้ที่น่าชื่นชม ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน 
เช่น ออกนอกบ้าน หลบหนี
เข้าประเทศ เป็นคนไม่ดี 

• การช่วยเหลือประชาชนของ
ส.ส.พรรครัฐบาลเป็นการ
กระทำที่น่าชื่นชม ขณะที่
กิจกรรมลักษณะเดียวกัน 
ของพรรคฝ่ายค้านมีวาระ 
ทางการเมืองแอบแฝง 

นสพ. 
ไทยโพสต์ 

• ไวรัสสายพันธ์ุใหม่เป็นอันตราย
ต่อชีวิต  

• ภาครัฐเตรียมป้องกันการ 
แพร่ระบาด 

• โรคโควิด-19 เป็นภัยร้ายแรง 
ที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิต 
จำนวนมากท่ัวโลก  

• แม้จะเป็นวิกฤต แต่ก็เชื่อมั่น
ว่ารัฐบาลไทย โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรีจะจัดการ
ป้องกันการระบาดได้ 
ด้วยมาตรการที่เด็ดขาด
เข้มงวด  

• ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาล 
ในการดำเนินมาตรการ 
ล็อกดาวน์เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคโควิด-19  
ให้เงินเยียวยาและช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านอื่น ๆ  

• แมจ้ะมีผู้ได้รับผลกระทบ 
และสูญเสีย หรือมีข้ันตอน 
ไม่ราบรื่นนัก แต่ทุกคนก็ต้อง
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มพบการระบาด 

ในต่างประเทศ 
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ช่วงพบการติดเชื้อในประเทศ 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
วันที่ 26 เมษายน  

- 2 พฤษภาคม 2563 

• แนวทางที่เด็ดขาดมีความ
จำเป็น และประชาชนควร
ปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัย
และลดภาระของบุคลากร 
ทางการแพทย์ แม้จะได้รับ
ผลกระทบต่อการใชช้ีวิต 
และทำธุรกิจบ้าง 

อดทนและได้รับผลกระทบ 
ไปด้วยกัน 

วอยซ์ทีวี • การระบาดของโควิด-19  
ในต่างประเทศจะมีผลกระทบ
ต่อไทยทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสาธารณสุข แต่แนวทาง
การรับมือของรัฐบาล 
ยังไม่น่าเชื่อมั่นนัก  

• รัฐบาลไม่สามารถรับมือ 
กับการระบาดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการ
ทุจริต การสื่อสารสู่สาธารณะ
ที่ผิดพลาด  

• รัฐบาลจำเป็นต้องฟัง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งนักการเมืองที่มีมุมมอง
แตกต่าง และภาค 
อุตสาหกรรม 

• รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ  
ขาดความโปร่งใส และจัดสรร
งบประมาณอย่างไม่สมเหตุ 
สมผลกับสถานการณ์ระบาด 
ทั้งยังใช้กฎหมายปิดกั้น
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน 

• ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างกว้างขวาง 
จากมาตรการที่เข้มงวดของรัฐ 
แม้จะมีมาตรการเยียวยา  
บางคนไม่มีทางเลือกอื่น 
จนฆ่าตัวตาย 

• รัฐบาลจำเป็นต้องฟัง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากภาคส่วนต่าง ๆ  

ไทยพีบีเอส • การระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ในต่างประเทศ 
และการรับมือของรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้อง
ติดตาม เน่ืองจากโรคระบาด
เป็นภัยพิบัติร้ายแรงของ
ประชาคมโลก และอาจเกิดข้ึน
ในไทย 

•  สถานการณ์ระบาด 
ในต่างประเทศมีผลกระทบ 

• การระบาดของโรคโควิด-19 
ในไทย และมาตรการปิด
สถานที่ของรัฐส่งผลกระทบ
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในหลาย
มิติ โดยเฉพาะการบริการ
สาธารณสุข เศรษฐกิจ 
การศึกษา 

• แม้รัฐจะมีนโยบาย-มาตรการ
ในการจัดการกับการระบาด 
แต่ก็ควรพิจารณาข้อเสนอ- 

• รัฐบาลควรพิจารณาการ 
ผ่อนปรนมาตรการปิดสถานที่
ให้รอบด้าน โดยสร้างสมดุล
ระหว่างการลดจำนวน 
ผู้ติดเชื้อ (มุมมองด้านการ
จัดการสาธารณสุข) กับการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
(มุมมองด้านเศรษฐกิจ)  

• ประชาชนได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการระบาด 
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ช่องทางสื่อ 
ช่วงเริ่มพบการระบาด 

ในต่างประเทศ 
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ช่วงพบการติดเชื้อในประเทศ 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
วันที่ 26 เมษายน  

- 2 พฤษภาคม 2563 

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และการส่งออกของไทย  
ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวม
แย่ลง  

ข้อเรียกร้องจากภาคส่วน 
อื่น ๆ  

• การระบาดของโควิด-19  
ทั่วโลกเป็นภัยพิบัติร้ายแรง
และน่าสะพรึงกลัว  
เป็นเสมือนภาวะสงครามที่
รัฐบาล-บุคลากรสาธารณสุข-
ประชาชนต้องเผชิญ  
แต่ก็มีแง่มุมที่ประชาชน 
ให้กำลังใจกัน 

และมาตรการปิดสถานที่  
ทั้งด้านการประกอบอาชีพ
และการศึกษา 

• กลุ่มคนชายขอบ เช่น 
แรงงานข้ามชาติ ก็ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด 
และมักถูกมองข้าม 

• ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
สามารถมารวมตัวกัน 
เพ่ือรับมือกับผลกระทบ 
และป้องกันการระบาดได้ 

 
4.3 ผลการศึกษาเร่ืองการปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลักจากการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะนำผลการวิเคราะห์เนื้อหามาอภิปรายเบื้องต้นเพื่อพิจารณาการปรับตัวของ
องค์กรส่ือกระแสหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัวเชิงธุรกิจ และ
การปรับบทบาทต่อสังคม 
 
 4.3.1 การปรับตัวด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ 

4.3.1.1 แนวทางและกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหาท่ัวไป และการรายงานสถานการณ์สำคัญ 
 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานข่าวประจำวันทางช่องทางส่ือแบบด้ังเดิมแสดงให้เห็นว่า องค์กรส่ือ
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เป็นความ
ขัดแย้งในสังคมที่ต้องการการคลี่คลาย และอยู่ในกระแสความสนใจของสาธารณะหรือเป็นเร่ืองเร้าอารมณ์
ที่ปุถุชนสนใจ ด้วยเหตุนี้ ข่าวเด่นในการรายงานข่าวประจำวันจึงเป็นเรื่องสถานการณ์ระบาดและมาตรการ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มต่าง ๆ กับท่าทีของ
ภาครัฐต่อผู้ชุมนุม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอแบบแจ้งข่าว (news alert) และการรายงานตามเหตุการณ์ 
(event-oriented) เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปข้างต้น ขณะท่ีการรายงานซึ่งไม่พบมากนักหรือแทบ 
ไม่พบเลยในบางช่องทางสื่อคือการนำเสนอแบบการตีความ-วิเคราะห์ ซึ ่งอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงลึก  
โดยช้ีให้เห็นท่ีมาของปัญหา บริบทแวดล้อม โครงสร้างหรือระบบท่ีทำให้เกิดปัญหา และการนำเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
 ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 คือการ
ระบาดของโรคโควิด-19 และการเคลื ่อนไหวเพื ่อเรียกร้องประชาธิปไตย กล่าวคือ แม้องค์กรสื ่อจะให้
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ความสำคัญกับสองประเด็นนี้ แต่วิธีการนำเสนอเน้นไปที่การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงมากกว่า
การอธิบายความซับซ้อนของปรากฏการณ์  

ตัวอย่างเช่น ในกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย องค์กรสื่อเกือบทุกช่องทางเน้นการ
อธิบายว่าการชุมนุมสร้างความวุ่นวาย ผิดกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ ่งเป็นแหล่งข่าวหลักในการ 
รายงานข่าวให้นิยามเหตุการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น และผู้ชุมนุมยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและการปะทะกันระหว่าง 
ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนและไม่เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้ว
จากการระบาดของโควิด ทั้งยังมีวาระแอบแฝงเพราะมีกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างจากรัฐหนุนหลัง ด้วยเหตุนี้ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงมีความชอบธรรมในการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมและสลายการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดความ
วุ่นวายหรือกระทบต่อผู้อื ่น มีเพียงวอยซ์ทีวีเท่านั้นที่อ้างอิงหลักการสากลว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ เสรีภาพ 
ในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นและการต่อสู้ของประชาชนต่อรัฐท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
และใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม ดังนั้น รัฐต้องปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ไม่ใช้อำนาจ
เกินขอบเขตหรือผิดหลักการสากล 

ขณะท่ีการรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เน้นการ
นำเสนอสถิติรายวัน การแถลงนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันการระบาดและช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบการกักตุนหน้ากากอนามัย  
เป็นต้น การรายงานประเด็นนี้พบการรายงานแบบอรรถาธิบายมากกว่ากรณีการเคลื่อนไหวเพื่ อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย เช่น อาการของโรค แนวทางป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ การเข้าถึงมาตรการรักษาพยาบาล
และการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่สัดส่วนที่มากนัก และมักพบในการนำเสนอทางช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าช่องทางด้ังเดิม  

นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งข่าวส่วนใหญ่เป็นชนชั ้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการและรัฐบาล แม้ในบางช่องทางสื่อจะให้พื้นที่ประชาชนทั่วไปได้เล่าประสบการณ์และแสดง
ความคิดเห็น แต่ก็มักเป็นการบอกเล่าความเดือดร้อนส่วนบุคคลและเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐ เช่น 
ประสบอุบัติเหตุ-อาชญากรรม ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่แสดงให้เห็นศักยภาพ
ของประชาชนในการเสนอทางแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายมากนัก สะท้อนว่าประชาชนไม่มีอำนาจในการจัดการ
กับปัญหาที่ตนต้องเผชิญ ขณะเดียวกัน การปรากฏบนพื้นที่สื ่อของชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
ในฐานะผู้รับผิดชอบและผู้เชี่ยวชาญก็มักเป็นการอธิบายสิ่งท่ีภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเตรียมดำเนินการ 
แต่ไม่มีการตดิตามตรวจสอบต่ออย่างเด่นชัดว่าแนวทางเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 

แนวทางการรายงานที่เน้นการเกาะติดสถานการณ์ เน้นนำเสนอข้อมูลและความเห็นจากชนชั ้นนำ 
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ขาดข้อมูลและมุมมองเชิงวิเคราะห์-ตีความจากภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประชาชน สะท้อนว่าองค์กรสื่อเห็นว่าเนื้อหาสำคัญที่สื่อต้องนำเสนอคือการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
และนำข้อมูลจากภาครัฐที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้รู ้และผู้นำในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดสู่สาธารณะ 
ขณะที่ในช่วงวิกฤตทางสังคม เช่น การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง นอกจากสื่อมวลชนจะต้องอธิบาย
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สถานการณ์ที่เก่ียวข้องโดยละเอียดเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังต้องกระตุ้น
ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐกำหนด และสนับสนุนการทำงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น บุคลากรด้านสาธารณสุข อย่างเต็มที่ 

แมแ้นวทางการรายงานเช่นนี้จะทำให้ประชาชนได้ข้อมูลท่ีทันสถานการณ์และจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในแต่ละวัน แต่การรับรู ้เพียงข้อมูลและโลกทัศน์จากชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจอาจไม่มีความ
หลากหลายและรอบด้านเพียงพอต่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที ่ม ีความซับซ ้อน  ซึ ่งต้องการ
ประสบการณ์และทัศนะท่ีหลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคลี่คลาย ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อหรือความขัดแย้งทางการเมือง  

การท่ีองค์กรส่ือเน้นแนวทางการนำเสนอเหตุการณ์ปัจจุบันในรูปแบบข่าวทางช่องทางด้ังเดิม แต่ไม่ให้
ความสำคัญมากนักกับการวิเคราะห์และตีความเพื ่อให้เห็นข้อมูลและมุมมองที ่หลากหลายรอบด้าน  
อาจสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบดั ้งเดิมขององค์กรสื่อ โดยเฉพาะการแบ่งสายการผลิตตาม  
“โต๊ะข่าว” ที่รับผิดชอบเนื้อหาและแหล่งข่าวเฉพาะเรื่อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม ฯลฯ 
รวมถึงการแยกทักษะการผลิต โดยผู้สื่อข่าวรับผิดชอบการเขียนเนื้อหา ช่างภาพ ฝ่ายตัดต่อ และฝ่ายกราฟิก
รับผิดชอบด้านภาพทัศน์ เป็นต้น อีกทั้งยังเหมาะสมกับพื้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่จำกัดทางหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ ซึ่งในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องนำเสนอการรายงานหลายชิ้น เน้นผลิตเนื้อหาขนาดยาว หรือใช้เทคนิค
การเล่าเรื่องท่ีมีช้ันเชิงและหลากหลาย  

อย่างไรก็ตาม แนวทางนี ้อาจเป็นอุปสรรคต่อการนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภค 
หรือผู้ใช้สื่อต้องการการรายงานแบบอรรถาธิบาย การรายงานเชิงลึก และการเล่าเรื่องแบบผสมผสานสื่อ 
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำรงชีวิตหรือส่งต่อให้ผู้อื่นทางช่องทางออนไลน์ ท่ีสำคัญ วัฒนธรรมการผลิตข่าว
แบบ “โต๊ะข่าว” ของสื่อด้ังเดิมที่มักแบ่งตามลักษณะเนื้อหา ทำให้การรายงานข่าว โดยเฉพาะการรายงาน
สถานการณ์รายวัน ขาดการเชื่อมโยงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับมิติอื ่น ๆ รวมถึง
โครงสร้างทางการเมืองและสังคมที่เกี ่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้าง 
นอกจากแนวทางการผลิตข่าวแบบนี้จะไม่สอดคล้องกับพลวัตทางการเมืองและสังคมในปัจจุบันแล้ว ยังทำให้
ประชาชนขาดข้อมูลท่ีจะเอื้อให้ทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
อำนาจของพลเมืองในการจัดการกับปัญหาและมีส่วนร่วมในการคล่ีคลายความขัดแย้งทางสังคมได้ 
 

4.3.1.2 แนวทางและกลยุทธ์การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม 
ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาพบว่า องค์กรสื่อกระแสหลักซึ่งมีช่องทางสื่อดั้งเดิมจะใช้ช่องทางสื่อ

ออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อผลิตซ้ำเนื้อหาที่เผยแพร่ทางช่องทางหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นการ
นำเสนอที่คล้ายกับต้นฉบับในช่องทางดั้งเดิม และใช้รูปแบบที่ไม่ต้องการการผลิตที่ซับซ้อน  กล่าวคือ  
ใช้ข้อความประกอบกับภาพนิ่ง ทั ้งภาพข่าว กราฟิก และอินโฟกราฟิกทางเว็บไซต์ จากนั้นจึงนำข้อความ
บางส่วนและลิงก์ไปโพสต์ไว้บนโซเชียลมีเดีย องค์กรส่ือท่ีมีช่องทางหลักคือโทรทัศน์จะนำคลิปวิดีโอซึ่งนำเสนอ
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ทางโทรทัศน์แล้วมาประกอบในเนื้อหา หรือถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียไปพร้อม
กับการออกอากาศทางช่องทางหลัก นอกจากนี้ วอยซ์ทีวีและไทยพีบีเอสยังรายงานสถานการณ์สดทาง 
โซเชียลมีเดียนอกจากการรายงานทางโทรทัศน์ ขณะเดียวกัน ทุกองค์กรสื่อก็มีการเพิ่มเนื้อหาที่ทันต่อ
สถานการณ์และเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในช่องทางด้ังเดิมด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ
ของสาธารณะและต้องการการอัปเดตในระหว่างวัน  

ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วข้างต้นว่า นอกจากปริมาณเนื้อหาที่มากกว่าช่องทางหลักแล้ว คณะผู้วิจัย 
ยังพบรูปแบบการรายงานแบบอรรถาธิบาย (explanatory reporting หรือ explainer) บนช่องทาง
ออนไลน์ขององค์กรสื่อต่าง ๆ ซึ่งพยายามอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิคที่เข้าใจยาก เช่น วิธีการแพร่กระจาย 
ของโรคโควิด-19 อาการของโรค และการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั ้งนี้  
การรายงานประเภทนี้ปรากฏบ้างทางช่องทางส่ือหลัก แต่มักไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเรื่องเด่นประจำวัน รวมถึง
ต้องใช้เวลาในการอธิบายและใช้เทคนิคการนำเสนอท่ีหลากหลายประกอบกัน ดังนั้น การนำเสนอทางช่องทาง
ออนไลน์จึงเหมาะสมกับวิสัยของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สื่อท่ีมักเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ด้วยการสืบค้นทางโปรแกรม
ค้นหา (search engine) ในเวลาที ่ต้องการ อีกทั ้งยังเป็นเนื ้อหาที ่กองบรรณาธิการสามารถเตรียมการ 
ล่วงหน้าได้และไม่ต้องปรับแก้บ่อยครั้ง เนื่องจากมีลักษณะคล้ายเรื่องเคียงข่าว (side story) ในช่องทางด้ังเดิม
ที่ไม่ต้องใช้ความเร่งรีบในการผลิต เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภูมิหลังและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
การรายงานรูปแบบนี้มักจะมีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่าเนื้อหาสถานการณ์ประจำวันและไม่ตกกระแสรวดเร็ว
เหมือนการรายงานเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็นเนื้อหาที่ช่วยสร้างการเข้าถึงเว็บไซต์และการมีส่วนร่วม 
ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากโฆษณาอัตโนมัตไิด้ 

ทั้งนี้ เรื่องที่นำมารายงานในเชิงอรรถาธิบายต้องเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะหรือ
เป็นข้อมูลท่ีผู้คนกำลังต้องการในขณะนั้น แม้จะไม่จำเป็นต้องเสนอทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น แต่ก็ต้องไม่ล่าช้า
เกินควรเพื่อให้เกาะกระแสความสนใจของผู้คนได้ทันท่วงที โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกันก็ต้อง
อาศัยการรวบรวม ประมวล และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื ่อถือเพื่อให้สามารถ “อธิบาย” 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่มาท่ีไป และปัจจัยท่ีมีผลได้อย่างไม่ตกหล่น หากเป็นเรื่อง 
เฉพาะด้านที่ซับซ้อนหรือมีศัพท์เทคนิค ก็ต้องอธิบายให้กระจ่างไม่ว่าจะด้วยข้อความหรือเทคนิคการนำเสนอ
แบบอื่น ๆ เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เพราะฉะนั้น การผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ
รูปแบบการรายงานแบบอรรถาธิบายจึงต้องการกองบรรณาธิการที ่มีความเชี ่ยวชาญทั ้งในเนื้อหา 
เฉพาะทาง ทักษะการผลิตเนื้อหาแบบผสมผสานสื่อสำหรับช่องทางออนไลน์ และความเข้าใจข้อมูลสถติิ
เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อออนไลน์ ทั้งยังควรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกองบรรณาธิการของช่องทางสื่อดั้งเดิม 
เพื่อให้สามารถรายงานได้ทันสถานการณ์และสอดคล้องกับเนื้อหาของช่องทางหลัก 

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเนื้อหาทางแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ “สั้น-ซอย-ถี่” ซึ ่งมักเป็นสูตรท่ี 
องค์กรข่าวใช้ ทำให้กองบรรณาธิการต้องการเนื้อหาจำนวนมากเพื่อมารายงานในรูปแบบการแจ้งข่าว (news 
alert) หรือการรายงานขนาดสั้นซึ่งใช้ทักษะและเวลาในการผลิตไม่มากเท่ากับการรายงานข่าวรูปแบบอื่น  
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ด้วยเหตุนี้ องค์กรข่าวจึงต้องเกาะติดกิจกรรมของแหล่งข่าวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้แสดงทางการเมือง -สังคม 
ด้านนโยบายสาธารณะและผู้ที ่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม เช่น รัฐบาล ข้าราชการระดับสูง 
นักการเมือง ผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้เนื้อหามานำเสนออย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก ท้ังกิจกรรมท่ีเป็นทางการ 
เช่น การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การโพสต์ข้อความหรือเนื ้อหา 
รูปแบบอื่นทางโซเชียลมีเดียส่วนบุคคล จากนั้นจึงนำเสนอเป็นข่าวขนาดสั้นซึ่งมักมีข้อมูลจากแหล่งข่าว 
เพียงแหล่งเดียว แนวทางการรายงานเช่นนี้จึงย้ำมุมมองและโลกทัศน์แบบเดียว อีกท้ังยังไม่มีข้อมูลอื่นท่ีจะมา
ตรวจสอบหรือโต้แย้งสิ่งที่แหล่งข่าวหลักนำเสนอ นอกจากการรายงานที่นำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเช่นนี้ 
จะไม่ช่วยให้ผู ้รับสารได้ข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว ยังเอื้อต่อการแพร่กระจายข้อมูลที่สร้างความสับสนหรือ 
ข้อมูลเท็จด้วย 

นอกจากนี้ ดังที่ได้อภิปรายในข้อ 4.3.1.1 เรื ่องแนวทางและกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหาทั่วไป 
และการรายงานสถานการณ์สำคัญแล้วว่า องค์กรส่ือกรณีศึกษาส่วนใหญ่ยังเน้นการรายงานสำหรับช่องทางส่ือ
ดั้งเดิมเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทำงานแบบแยกสายข่าว การผลิตแบบแยกส่วน และพื้นที่สื่อที่จำกัด 
ดังนั้น หากองค์กรส่ือต้องการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของช่องทางออนไลน์และความต้องการของ
ผู ้ใช้สื ่อเพื ่อให้สามารถหารายได้จากช่องทางออนไลน์เพิ ่มขึ้น ก็มีความจำเป็นต้องพิจารณาการปรับ 
แนวทางการทำงานที่เอื้อต่อการผสานกระบวนการผลิตสำหรับทั้งช่องทางดั้งเดิมและช่องทางออนไลน์  
ให้สอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเน้นการนำเสนอเชิงปริมาณอย่างที่เป็นอยู่ 
ขณะเดียวกัน การรายงานเชิงอรรถาธิบายและการรายงานเชิงลึกก็จะเอื้อให้สาธารณะทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อนได้มากขึ้น และถือเป็นการเพิ่มอำนาจในการกำหนดชีวิตของพลเมืองได้ในอีกทางหนึ่ง 
 

4.3.2 การปรับตัวเชิงธุรกิจ 
 ผลการวิเคราะห์เนื ้อหายังไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวทางธุรกิจและการตลาดขององค์กรส่ือ  
กระแสหลักได้อย่างชัดเจน โดยในรายการข่าวโทรทัศน์ขององค์กรสื่อเชิงพาณิชย์พบการวางผลิตภัณฑ์ 
(product placement) ในฉากรายการหรือคู่กับผู้ประกาศข่าว รวมทั้งมีกราฟิกตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
บนมุมใดมุมหนึ่งของจอโทรทัศน์ ขณะท่ีบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยโพสต์ไม่พบเนื้อหาท่ีเป็น
การส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐและองค์กรธุรกิจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สำหรับ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพบข่าวเกี ่ยวกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เพียงเครือเดียวในหน้าหนึ่งบ้าง โดยให้
แหล่งข่าวเพียงคนเดียวจากบริษัทนั้นเป็นผู้อธิบายแผนธุรกิจขององค์กรคล้ายการประชาสัมพันธ์องค์กร 
ให้นักลงทุนทราบ  
 ส่วนบนเว็บไซต์ขององค์กรสื่อเชิงพาณิชย์ พบเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์และประชาสมัพันธ์
กิจกรรมขององค์กร และใช้แหล่งข่าวเดียวจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจ โดยเนื้อหาบางชิ้นมีการ 
แปะป้ายว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์  เนื ้อหาแบบ advertorial หรือเนื้อหาแนะนำ แต่บางชิ้นที่มีลักษณะ
คล้ายกันกลับไม่มีป้ายแปะชัดเจน 
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 องค์กรสื่อใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อหารายได้จากเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกับช่องทาง
ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นและสัดส่วนงบโฆษณาที่ลดลงของหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนว่า การซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์บนช่องทางสื่อดั้งเดิมยังคงเป็น
รายได้หลักขององค์กรข่าว แต่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลดังเดิม แม้จะมีการหารายได้จากเนื้อหา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ในเครือด้วยก็ตาม ทว่าปัจจัยที่มีผลต่อการหารายได้ขององค์กรส่ือ 
ทางช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันคือการโฆษณาในระบบซื้อขายโฆษณาอัตโนมัติของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (programmatic advertising) ซึ่งจะขยายความประเด็นนี้ในการนำเสนอผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
องค์กรส่ือต่อไป 
 

4.3.3 การปรับบทบาทต่อสังคม 
ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาการรายงานข่าวประจำวันและสถานการณ์สำคัญในปี  พ.ศ. 2563 แสดง 

ให้เห็นว่า การรายงานขององค์กรสื่อกรณีศึกษา 5 องค์กรผ่าน 12 ช่องทางให้ความสำคัญกับประเด็นข่าวที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ อีกท้ัง 
ยังเน้นองค์ประกอบข่าวด้านผลกระทบและความขัดแย้ง โดยมีการรายงานข้ามช่องทางส่ือซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ ่มผู ้ร ับสารที ่แตกต่างจากช่องทางสื ่อดั ้งเดิม และมีคุณสมบัติที ่เอื ้อต่อการส่งต่อทางโซเชียลมีเดีย  
แนวทางการรายงานเช่นนี้สะท้อนบทบาทการให้ข้อมูลเพื่อบริการสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างไรก็ตาม การรายงานส่วนใหญ่ให้พื ้นที ่ก ับแหล่งข่าวที ่ เป็นเจ้าหน้าที ่ราชการ ร ัฐบาล  
พรรคการเมือง ภาคธุรกิจ และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยคิดเป็นสัดส่วนรวมกันกว่า 2 ใน 3 ของแหล่งข่าวที่พบ
ทั้งหมด ขณะที่แหล่งข่าวบุคคลทั่วไปมีประมาณร้อยละ 10 แหล่งข่าวในกลุ่มนักวิชาการ บุคคลสาธารณะ  
ภาคประชาสังคม รวมกันประมาณร้อยละ 10 และมีการอ้างอิงการรายงานจากผู้สื ่อข่าวขององค์กรเกือบ 
ร้อยละ 10 

แนวทางการรายงานเช่นนี้แสดงว่าการรายงานข่าวให้ความสำคัญต่อข้อมูลและมุมมองของผู้บริหาร  
ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายสาธารณะ รวมถึงภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะท่ีเสียงจากภาคส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักวิเคราะห์ หรือภาคส่วนอื่น 
ที ่เกี ่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ กลับไม่ได้รับพื ้นที่สื ่อมากเท่ากัน ด้วยเหตุนี ้ การกำหนดกรอบข่าว 
จึงสอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของแหล่งข่าวที่ได้รับพื้นที่สื ่อมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการชี้แจงจาก
ภาครัฐ และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเช่ือมั่นหรือเห็นว่าการดำเนินงานของรัฐบาลมีความชอบธรรม แต่ยัง
ไม่ได้นำเสนอมุมมองท่ีวิพากษ์หรือตั้งคำถามต่อแนวทางของรัฐอย่างเด่นชัด 

แม้การนำเสนอข้อมูลและมุมมองของชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจจะมีความสำคัญ เพราะ 
ทำให้เห็นว่าภาครัฐจะแสดงความรับผิดชอบในการจัดการกับปัญหา และผู้นำทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
จะรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่าง ๆ อย่างไร แต่เสียงของประชาชนกลับไม่ได้ถูกขยายให้ดังขึ้น หรือถูก
เลือกมานำเสนอเฉพาะแง่มุมท่ีเห็นความเดือดร้อนและการวิงวอนขอความช่วยเหลือ ทว่าไม่มีศักยภาพในการ
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จัดการปัญหาด้วยตนเอง ขณะท่ีการตีความและวิเคราะห์ตามหลักการของผู้เช่ียวชาญก็ไม่เด่นชัดนัก ส่งผลให้
กรอบข่าวหลักในการรายงานการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสถานการณ์ระบาดของโรค 
โควิด-19 เป็นการสร้างความเชื่อมั ่นและชอบธรรมให้กับนโยบายและมาตรการของรัฐ แต่ไม่ได้ตั้งคำถาม 
ต่อการใช้อำนาจหรือการบริหารจัดการของรัฐอย่างเข้มข้น การรายงานในแนวทางนี้ทำให้สาธารณะได้ข้อมูล
และความเห็นที่ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ ทั ้งยังไม่เห็นว่าประชาชนมีอำนาจในการกำหนดชีวิตของตน  
อย่างชัดเจน เพราะต้องรอปฏิกิริยาจากชนช้ันนำทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลัก 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรส่ือสามารถอ้างได้ว่าการรายงานข่าวเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเรื่องความถูกต้อง
ของข้อมูล เนื่องจากอ้างอิงจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานโดยตรง อีกทั้งยังเป็นรัฐบาล 
หน่วยงานราชการ และผู้เช่ียวชาญซึ่งถูกคาดหวังให้นำเสนอข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือสู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การที่
ข้อมูลและมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ไม่ถูกขับเน้นให้เด่นชัดเท่าเทียมกัน อาจทำให้
ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่รอบด้านและเป็นธรรมได้ 

นอกจากนี้ ในการรายงานการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนยังพบการใช้ภาษาที่แสดงอคติต่อผู้ชุมนุมและผู้วิจารณ์รัฐ ท่ีสามารถตีความได้ว่าเป็นการโจมตี
คนกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่งและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
ตัวอย่างเช่น  

 

ลองของปักหลักค้างคืน! สนท.-กลุ ่มเยาวชนปลดแอก ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินชุมนุมที ่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ปราศรัยเดือด มีตุลา พฤษภา เป็นต้นแบบ โวล่ัน! อีก 10 ปีข้างหน้าลูกหลานจะบอก
ว่าเราคือ 2563 โมเดล สุดท้ายยอมรับไม่พอใจยุบอนาคตใหม่ มีงูเห่าโผล่ “ธนาธร-วัฒนา” ยุเด็ก 
ลงถนน ให้กำลังใจสู้กับเผด็จการ “ศรีสุวรรณ” พลิกกฎหมายเตือนเตรียมตัวคุก 2 ปี  

 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 19 กรกฎาคม 2563 (เน้นข้อความโดยคณะผู้วิจัย) 
 

“ขอให้ไปบนฟุตบาท คนกลุ่มนี้ไม่ยอมจะเป็นจะตาย หรือต้องการให้มีเร่ือง” 
“เตรียมสีมาอย่างเยอะ เหลือเกินจริง ๆ คนพวกนี้ใช้ไม่ได้ สภาพไม่ใช่ผู้ชุมนุมแต่เป็นผู้ก่อกวน 
ชัด ๆ” 

“ตอนจับไปบนรถ พวกนี้ก็ไลฟ์กัน โทษนะสภาพเหมือนพวกกุ๊ย อสรกุ๊ย ผู้หญิงบางคนมันคุยกับ
ผบช.น. มันแบบโอ้โห ขึ้นเสียงแบบ...มันเหมือนกับกุ๊ยท้ายซอย มันทุเรศ เห็นถึงความอดทนของ
ตำรวจ” 

“หลังจากจับไปเท่านั้น แกนนำนัดทางเฟซบุ๊กให้รวมตัวหอศิลป์โดยด่วนจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเรา
ออกมา โอ้โหเป็นตุเป็นตะ” 

“แล้วเคล่ือนไปหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสาดสีอีก ดูมันสิ มันเป็นบ้าอะไรต้องเอาสีมาสาด” 

ข่าวข้นคนเนช่ัน, 14 ตุลาคม 2563 (เน้นข้อความโดยคณะผู้วิจัย) 
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การใช้ภาษาท่ีสะท้อนอคติของกองบรรณาธิการและผู้ดำเนินรายการต่อบุคคลในข่าวมีอิทธิพลต่อการ
สร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมของประชาชน ท้ังยังไม่เอื้อต่อการคล่ีคลายความขัดแย้งเพราะอาจ
ส่งเสริมการแบ่งแยกกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐหรือกระทำในสิ่งที ่รัฐเห็นว่าขัดต่อกฎหมาย  
โดยไม่อธิบายท่ีมาท่ีไปและเงื่อนไขของความขัดแย้งอย่างชัดเจน 
 

 โดยสรุป ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานข่าวประจำวันและเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. 2563 แสดง
ให้เห็นบทบาทที่โดดเด่นขององค์กรสื่อกรณีศึกษาในการเกาะติดสถานการณ์ การเข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็น  
ชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการบริการสาธารณะ ขณะเดียวกัน 
การรายงานแบบข้ามแพลตฟอร์มก็ช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อหาท่ีไม่ถูกนำเสนอเป็นข่าวเด่นในช่องทางสื ่อหลัก 
และทันต่อสถานการณ์ ท้ังยังเป็นการขยายช่องทางในการหารายได้ขององค์กรส่ือ ท้ังด้านการเป็นพื้นท่ีโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าแบบดั้งเดิม การขยายฐานผู้ติดตามที่แตกต่างจากช่องทางหลัก และ
การเป็นช่องทางเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาจากผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ผ่านระบบซื้อขายโฆษณาแบบอัตโนมัติ  

ผลการศึกษาในส่วนนี้สะท้อนว่าองค์กรสื่อกรณีศึกษาสามารถอยู่รอดทางธุรกิจได้ เมื่อมีการรายงาน
เนื้อหาทางช่องทางออนไลน์ แม้รายได้จากโฆษณาซึ่งเคยเป็นรายได้หลักขององค์กรจะลดลง แต่ผลการศึกษา
ในส่วนการสัมภาษณ์ซึ่งจะนำเสนอต่อไปจะแสดงให้เห็นว่า ขนาดองค์กรที่ลดลงจากเดิมและความคาดหวัง 
ในการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาทางช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้ส่ือเพิ่มขึ้น จะช่วยให้องค์กรส่ือสามารถดำรงอยู่ได้แม้รายได้จะไม่สูงเหมือนในยุคส่ืออนาล็อก 
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์เนื้อหาแสดงให้เห็นกรอบข่าวและการเลือกแหล่งข่าวที่ไม่เอื้อต่อการ 
ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ซึ่งไม่ส่งเสริมการเข้าถึง
และครอบครองข้อมูลข่าวสารท่ีรอบด้านและเป็นธรรม อันจะช่วยสร้างอำนาจในการมีส่วนร่วมและกำหนด
นโยบายสาธารณะของพลเมืองมากนัก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรสื่อในบทต่อไปน่าจะอธิบายเงื่อนไขและข้อจำกัดขององค์กรสื่อได้กระจ่างขึ้น รวมถึงมีข้อเสนอว่า
องค์กรส่ือจะอยู่รอดทางธุรกิจพร้อมกับการคงไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงดำเนินพันธกิจในการ
ตรวจสอบสถาบันที่มีอำนาจ และเสริมสร้างอำนาจให้กับพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างไร. 
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บทที่ 5  
ผลการวิเคราะห์การปรับตวัเพือ่ความอยูร่อดทางธุรกิจและบทบาทตอ่สังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก 

  
การนำเสนอในบทนี้เป็นการรายงานข้อค้นพบเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและ

บทบาทต่อสังคมในการบริการข่าวสารขององค์กรสื่อกระแสหลักท่ีเป็นกรณีศึกษา 5 องค์กร คือ เครือไทยรัฐ 
เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทีวี และไทยพีบีเอส โดยประมวลจากการวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยผลการวิเคราะห์ของแต่ละองค์กรจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ความเป็นมาขององค์กร และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ 2) การปรับรูปแบบ 
การหารายได้ และ 3) การปรับบทบาทต่อสังคม จากนั้นจึงสรุปภาพรวมการปรับตัวขององค์กรส่ือกรณีศึกษา
ท้ังหมดในช่วงท้าย  
 
5.1 เครือไทยรัฐ  

5.1.1 ความเป็นมาขององค์กร  
เครือไทยรัฐมีต้นกำเนิดมาจากกำพล วัชรพล นักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ ผู้เริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ 

‘ข่าวภาพ (The Weekly Pictorial)’ เมื ่อวันที ่ 9 มกราคม 2493 โดยเริ ่มต้นจากการเป็นหนังสือพิมพ์  
รายสัปดาห์ท่ีเน้นนำเสนอข่าวชาวบ้านและข่าวสังคมเป็นหลัก ต่อมาได้ปรับเปล่ียนเป็นหนังสือพิมพ์ราย 3 วัน
และรายวัน ตามความนิยมและผลตอบรับของผู้อ่านท่ีเพิ่มมากขึ้น (ไทยรัฐ, 2564ก) 

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ข่าวภาพจำเป็นต้องปิดตัวลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ตามคำสั่งของ  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งสั่งปิดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศ  
ณ ขณะนั้น กำพลจึงเจรจาขอซื ้อหัวหนังสือพิมพ์เก่าคือ ‘เสียงอ่างทอง’ มาตีพิมพ์ทดแทนเมื ่อวันท่ี  
1 พฤษภาคม 2502 พร้อมกับซื้อหัวหนังสือพิมพ์เก่าไว้สำรองอีกหนึ่งฉบับคือ ‘ไทยรัฐ’ ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าของ
หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองต้องการนำหัวหนังสือพิมพ์กลับมาตีพิมพ์เอง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงถือกำเนิดขึ้น 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 ด้วยการดำเนินงานของกำพลและกองบรรณาธิการชุดเดิมจากเสียงอ่างทอง 
พร้อมกับการต้ังสำนักงานและโรงพิมพ์ของตนเองเป็นครั้งแรกในซอยวรพงษ์ ย่านบางลำพู (ไทยรัฐ, 2564ก) 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากยอดจำหน่าย 45,000 ฉบับต่อวันในช่วง
ก่อตั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ฉบับต่อวันในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2513 และ 1,000,000 ฉบับต่อวันในปี พ.ศ. 2538 
จึงมีการขยายกิจการและสำนักงานให้สอดรับกับฐานผู้อ่านที่เพิ่มข้ึน เช่น ย้ายสำนักงานจากซอยวรพงษ์มาท่ี
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรในปี พ.ศ. 2513 เริ่มตีพิมพ์ 4 สีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 และเปิดตัวโรงพิมพ์
บนอาคารใหม่ 6 ช้ันในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งรองรับการตีพิมพ์ได้สูงสุดถึง 60,000 ฉบับต่อช่ัวโมง (ไทยรัฐ, 2564ก) 

ในปี พ.ศ. 2538 เครือไทยรัฐเปิดตัวไทยรัฐออนไลน์ (thairath.co.th) เพื่อทดลองนำเสนอข่าวผ่าน
เว็บไซต์ต้ังแต่ยุคแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ก่อนจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างของเว็บครั้งใหญ่
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ในปี พ.ศ. 2551 และขยายตัวมาสู ่สื ่อสังคมออนไลน์ทั ้งเฟซบุ ๊ก ( facebook.com/Thairath) ทวิตเตอร์ 
(@Thairath_News) ยูทูป (youtube.com/thairathonline) และอินสตาแกรม (@thairath) ในเวลาต่อมา 
(Techsauce, 2562)  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 เครือไทยรัฐชนะการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
จำนวน 1 ช่องในหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (full HD) ด้วยมูลค่าการประมูล 3,360 ล้านบาท (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2556) จึงก่อตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (Thairath TV) และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ทางช่อง 32 ภายใต้แนวคิด “คิดต่างอย่างเข้าใจ” โดยมีจุดเน้นคือรายการข่าว
และวาไรต้ีท่ีสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชม (แบไต๋, 2557) 

ปัจจุบัน สื่อในเครือไทยรัฐบริหารงานภายใต้ 3 บริษัทย่อย นำโดยทายาทรุ่นลูกและรุ่นหลานของ  
กำพล วัชรพล ได้แก่ บริษัท วัชรพล จำกัด ดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหนังสือพิมพ์ และสราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ) บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด 
ดำเนินกิจการสื่อออนไลน์ในเครือไทยรัฐ (วัชร วัชรพล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และบริษัท ทริปเปิล วี 
บรอดคาสท์ จำกัด ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (วัชร วัชรพล เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสถานีฯ) 
นอกจากนั้นยังมี ‘มูลนิธิไทยรัฐ’ ที่ดำเนินกิจกรรมในเชิงสาธารณกุศล เช่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมถึง  
‘ไทยรัฐโลจิสติคส์’ ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งท่ีต่อยอดธุรกิจมาจากรถขนส่งหนังสือพิมพ์ด้วย 

 
 
 

 
ภาพที่ 5.1: แผนผังธุรกิจในเครือไทยรัฐ 

 
 

เครือไทยรัฐ

นสพ.ไทยรัฐ 
(บ.วัชรพล)

ไทยรัฐทีวี 
(บ.ทริปเปิล วี 
บรอดคาสท์)

ไทยรัฐออนไลน์ 
(บ.เทรนด์ วี จี 3)

ไทยรัฐพลัส

เลดีมิร์เรอร์

ไทยรัฐสปอตไลต์

ไทยรัฐซื้อ-ขาย

มูลนิธิไทยรัฐ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ไทยรัฐโลจิสติคส์
(บ.ไทยรัฐ 
โลจิสติคส์)
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5.1.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคม 
5.1.2.1 การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวีแยกการบริหารการผลิตเนื้อหาออกจากกัน  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ และกอง
บรรณาธิการไทยรัฐทีวี แต่ละส่วนดำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศโดยมีนักข่าวประจำกองบรรณาธิการของตนเอง 
มีการกำหนดประเด็นข่าวแตกต่างกันตามนโยบายขององค์กร หนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์แยกการประชุม 
กองบรรณาธิการข่าวออกจากกัน ขณะท่ีกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมกับท้ัง 2 กอง
บรรณาธิการ และประสานข้อมูลระหว่างวันทางช่องทางไลน์กลุ่ม  

แม้จะแยกกันทำงาน แต่องค์กรสื่อในเครือไทยรัฐสามารถแบ่งปันวัตถุดิบและทรัพยากรบุคลากรได้ 
โดยกองบรรณาธิการทั้งสามจะใช้ “ถังข่าว” หรือฐานข้อมูลสำหรับข่าวรายวันร่วมกัน รวมถึงสามารถใช้ 
เนื ้อข่าว ภาพ และคลิปข่าวที ่แต่ละกองฯ ได้ร ับมาจากนักข่าว นอกจากนี ้ยังสามารถประสานงานกับ  
“สตริงเกอร์” หรือนักข่าวท้องถิ่นจากทั่วประเทศที่เดิมส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เพื่อให้  
ส่งข่าวและติดตามประเด็นท่ีแต่ละกองฯ สนใจได้  

พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 
2564) ระบุว่า นักข่าวภาคสนามในเครือไทยรัฐทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวมถึงสตริงเกอร์ ต้องสามารถ
รายงานข่าวสำหรับทั ้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และออนไลน์ได้ อีกทั ้งต้องสามารถบันทึกภาพนิ ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย โดยไทยรัฐฝึกอบรมการทำงานข่าวในรูปแบบนี้ให้กับพนักงานดั้งเดิมที่เป็นนักข่าว
หนังสือพิมพ์ และจ้างนักข่าวใหม่ที ่มีทักษะเฉพาะสำหรับช่องทางโทรทัศน์และออนไลน์ ทำให้ในปัจจุบัน 
สัดส่วนบุคลากรเก่าท่ีมีทักษะการทำงานส่ือส่ิงพิมพ์กับบุคลากรท่ีมีทักษะการรายงานแบบหลอมรวมส่ือคิดเป็น
ครึ่งต่อครึ่ง 

ในส่วนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเน้นการรายงาน “ข่าวชาวบ้าน” หรือเหตุการณ์ 
ประจำวันที่ปุถุชนสนใจ และเน้นการนำเสนอภาพข่าว โดยประเมินว่ากลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือกลุ่มอายุ 45 ปี
ขึ้นไป (45+) จำนวนประมาณ 20 ล้านคน ในแต่ละวันจะมีการประชุมกองบรรณาธิการเพื่อติดตามสถานการณ์
และกำหนดประเด็นข่าววันละ 2 รอบ คือ 11:30 น. และ 16:30 น. โดยมีตัวแทนจากกองบรรณาธิการไทยรัฐ
ออนไลน์มาร่วมประชุมและประสานประเด็นข่าวกันอย่างค่อนข้างใกล้ชิด จากนั้นบรรณาธิการและรอง
บรรณาธิการข่าวจะคัดเลือกและจัดลำดับข่าวซึ่งถือเป็นจุดขายของหนังสือพิมพ์จำนวน 6 ข่าว รวมถึงเขียน
พาดหัวข่าวสำหรับตีพิมพ์ในหน้าหนึ่ง และเลือกภาพข่าว 5 ภาพ โดยมักมีข่าวการเมือง 1 ข่าว ในแต่ละวัน 
มีการผลิตหนังสือพิมพ์จำนวน 2 กรอบ ลดลงจากเดิม 6 กรอบ เป็นกรอบเช้าสำหรับจัดจำหน่ายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ส่วนกรอบบ่ายสำหรับส่งไปขายในต่างจังหวัด 

แม้จะมีการลดจำนวนพิมพ์ลง แต่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้กำหนดให้นักข่าวภาคสนาม
พยายามส่งข่าวและภาพเข้ามายังกองบรรณาธิการให้รวดเร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ เพื่อให้กองบรรณาธิการไทยรัฐ
ออนไลน์สามารถเลือกไปนำเสนอได้ด้วย แต่ไม่ได้กำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการทำงานของนักข่าว  
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อย่างไรก็ดี หากเป็น “ข่าวซีฟ (exclusive report)”1 ของหนังสือพิมพ์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
จะกำหนดว่าให้เผยแพร่ทางออนไลน์ได้หลังเวลา 22:00 น. ของวันนั้นซึ่งปิดต้นฉบับหนังสือพิมพ์แล้ว  

ดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค (สัมภาษณ์ , 26 ตุลาคม 2564) ระบุว่า ด้วยความท่ี
เหตุการณ์ต่าง ๆ มีความคืบหน้าตลอดวัน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ ่งวางขายในเช้าวันถัดไปจึงต้องพยายาม 
หาจุดขายโดยการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากกว่าการสรุปเหตุการณ์ประจำวัน เช่น ความรู้
เกี ่ยวกับเหตุการณ์ เบื้องหน้าเบื้องหลัง แนวทางแก้ปัญหา การป้องกัน และการสะท้อนปัญหาสังคมจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จุดแข็งหนึ่งของไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรเก่าแก่คือการท่ีนักข่าวมีแหล่งข่าววงในที่จะทำให้ 
ได้ข้อมูลเชิงลึกหรือ “เจาะข่าว” ได้ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังนำเสนอข่าวชิ้นย่อย ๆ ในหน้าต่าง ๆ หรือมี 
ซีรีส์ข่าวเจาะต่อเนื่องในหน้าภูมิภาค จุดขายอีกเรื ่องหนึ่งของหนังสือพิมพ์คือคอลัมน์บทวิเคราะห์โดย 
คอลัมนิสต์ท่ีมีช่ือเสียงยาวนาน ซึ่งไม่มีในส่ืออื่นและแพลตฟอร์มอื่น ดังนั้น แม้จะมีส่ือเกิดใหม่เพิ่มขึ้น แต่กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เห็นว่าข้อได้เปรียบดังกล่าวทำให้ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับสื่ออื ่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์หรือช่องทางอื่นเหมือนในยุคก่อน ๆ แต่ต้อง “แข่งขันกับตัวเอง” เพื่อรักษาฐานผู้อ่านให้คงอยู่ 
ด้วยเหตุนี้ หนังสือพิมพ์จึงยังคงเน้นการรายงานเรื ่องที่ประชาชนสนใจ ซ่อนเงื่อน เร้าอารมณ์ รวมถึงเรื่อง
เกี่ยวกับการกระทำผิดท่ีมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและทำเป็นขบวนการมายาวนาน  

นอกจากนี้ ดำฤทธิ์กล่าวว่า กองบรรณาธิการยังให้ความสำคัญต่อการฝึกบุคลากรแต่ละรุ่นให้สามารถ
พัฒนาไปเป็นหัวหน้าในระดับต่าง ๆ ได้ อีกทั ้งยังมีกระบวนการบรรณาธิกรณ์แต่ละขั ้นอย่างใกล้ชิด 
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกฝ่ายต้องได้พูด แนวทางการทำงานเช่นนี้จะทำให้ได้ข่าวท่ีสำคัญ
ท่ีสุดและละเอียดครอบคลุมท่ีสุด เพื่อนำเสนอในหนังสือพิมพ์ซึ่งมีพื้นท่ีจำกัด  

ขณะที ่การดำเนินงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสะท้อนนโยบายด้านเนื ้อหา 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดเริ่มต้นมากนัก แต่บริษัทในเครือเดียวกันที่นำเสนอเนื้อหาทางสื่อโทรทัศน์และ  
ส่ือออนไลน์ยังมีการเปล่ียนแปลงเชิงเนื้อหาอยูเ่สมอ แม้จะเพิ่งดำเนินงานอย่างจริงจังไม่นานนัก 

สำหรับกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในช่วงแรกจะเน้นการ
นำเสนอข่าวเข้มข้น โดยเฉพาะประเด็นการเมือง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการข่าวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา 
จึงเปลี่ยนไปเน้นการกำหนดประเด็นเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือเหตุการณ์ที่อยู ่ในความสนใจ  
ของประชาชน (human interest) และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับประชาชน โดยมีฐานผู้ชมอายุ 35 ปีขึ้นไป 
(35+) ที่ชื่นชอบข่าวแนวเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเน้นข่าวอาชญากรรม ขณะท่ีรายการข่าวหลักจะใช้
รูปแบบรายการเล่าข่าว  

วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์, 
14 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า การเล่าข่าวเป็นรูปแบบการนำเสนอที ่เข้าถึงคนดูในประเทศไทยได้ง่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานข่าวประเภทปุถุชนสนใจ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าการรายงานข่าวเชิงลึกหรือ 

 
1 หมายถึงการรายงานที่องค์กรสื่อนำเสนอเพียงเจ้าเดียว โดยอาจเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่องค์กรสื่ออื่นไม่ได้นำเสนอ หรือการ
รายงานเหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสความสนใจ แต่สามารถนำเสนอข้อมูลหรือแง่มุมที่องค์กรอื่นไม่ได้นำเสนอ 
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ข่าวเจาะที่ชี้ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจเป็นแนวทางที่ผู้ชมไม่ค่อยให้ความสนใจ เขาจึงเห็นว่าในเชิง
ธุรกิจ การใช้รูปแบบการนำเสนอแบบเล่าข่าวและการกำหนดประเด็นข่าวที่เน้นการดึงดูดความสนใจหรือ 
เร้าอารมณ์จะทำให้องค์กรสื่อดำเนินงานต่อไปได้ ท่ามกลางสภาพการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ธุรกิจโทรทัศน์
ดิจิทัลประสบปัญหาในการหารายได้จากโฆษณา การอยู่รอดทางธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้ 
เพราะการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ระดับชาติมีต้นทุนมหาศาล 

ส่วนกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ในช่วงแรกเป็นส่วนขยายของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  
แต่ปัจจุบันเป็นกองบรรณาธิการที่มีนโยบายและการบริหารจัดการแยกออกมาจากหนังสือพิมพ์ โดยเน้น
นำเสนอเนื้อหาให้ผู้รับสารซึ่งมีพฤติกรรมการรับข่าวสารที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา 
บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2564) ระบุว่า ปัจจุบันสมาชิกกองบรรณาธิการ
มี 18 คน โดยร้อยละ 95 ของงานที่ผลิตในแต่ละวันจะมาจากข่าวในถังข่าวของเครือไทยรัฐที่ถูกปรับรูปแบบ
การนำเสนอให้เหมาะกับช่องทางออนไลน์ ส่วนอีกร้อยละ 5 เป็นการรายงานที่กองบรรณาธิการผลิตเอง 
โดยต่อยอดประเด็นจากท่ีนำเสนอในช่องทางอื่นหรือเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งสมาชิกกองบก.อาจหาข้อมูลเพิ่มเติม 
ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิก หรือเก็บข้อมูลและผลิตเป็นรายงานพิเศษ 
ทางออนไลน์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีทีมงานด้านโซเชียลมีเดียอีก 3 คนที่ทำหน้าที่นำเนื้อหาวิดีโอจาก 
กองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีซึ ่งมักเป็นเรื ่องในกระแสความสนใจของสังคม มาปรับเป็นคลิป ที่เหมาะกับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ วันละ 5-6 ชิ้น ดังนั้น แนวทางการทำงานเช่นนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว 
ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีมีธรรมชาติแตกต่างจากส่ือหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังต้อง
พัฒนาทักษะเชิงวารสารศาสตร์ให้กับสมาชิกกองบก.ด้วย 

ด้วยนโยบายของเคร ือที ่ต ้องการจำนวนข่าวต่อว ันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในปริมาณมาก 
เพื่อเพิ่มรายได้จากโฆษณาอัตโนมัติ (programmatic advertising) และโฆษณาที่แทรกในสื่อสังคมออนไลน์ 
(advertising break) กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์จึงมีจำนวนนักข่าวภาคสนามไม่มาก แต่มีผู้เรียบเรียง
ข่าวหรือรีไรเตอร์จำนวนมากเพื่อแปลงเนื้อหาที่มีอยู ่แล้วมานำเสนอทางออนไลน์ โดยรีไรเตอร์แต่ละคน 
ต้องผลิตข่าวคนละ 7-8 ชิ้นต่อวัน รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 200 ชิ้นต่อวัน และเป็นการนำเสนอข่าวแบบ  
“สั้น-ซอย-ถี่” กล่าวคือข่าวแต่ละชิ้นมีความยาวไม่มากนัก ตัดทอนเนื้อหาขนาดยาวเพื่อแยกนำเสนอเป็นข่าว
หลายช้ิน และเน้นความถ่ีในการโพสต์เนื้อหาทางออนไลน์เพื่อให้ปรากฏบนช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้รับสาร
บ่อยครั้ง 

กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ยังมีนโยบายให้ใช้ข่าวจากถังข่าวของเครือไทยรัฐเป็นหลักและไม่นำ
ข่าวจากสำนักข่าวอื่นมารายงานต่อ หากพบว่าสำนักข่าวอื ่นรายงานเรื ่องที่ยังไม่ปรากฏในถังข่าวกลาง  
กองบรรณาธิการก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนจะนำมาเผยแพร่เอง นอกจากนี้ ยังมีการแยกทีมเพื่อผลิตเนื้อหา
สำหรับ “ลูกค้า” หรือผู้ซื้อพื้นท่ีโฆษณาโดยเฉพาะ เพื่อลดปัญหาการกำหนดเนื้อหาจากฝ่ายการตลาด (อรพิณ 
ยิ่งยงพัฒนา, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2564)           
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เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์เริ ่มโครงการ ‘ไทยรัฐพลัส’ (Thairath+) 
เพื่อทดลองโมเดลการหารายได้แบบบอกรับสมาชิก (subscription)2 โดยตั้งกองบรรณาธิการย่อยที่มีสมาชิก
ประมาณ 10 คนสำหรับการผลิตเนื้อหาเอง (original content) ทั้งนี ้ การใช้ชื ่อ ‘ไทยรัฐ’ ในตราสินค้า  
(แบรนด์) ถือเป็นการประกาศว่าไทยรัฐพลัสเป็นสื่อหนึ่งในเครือไทยรัฐ กองบรรณาธิการจึงต้องคำนึงถึง 
กลุ่มผู้รับสารท่ีกว้างขวางแต่แตกต่างกันของช่องทางส่ือต่าง ๆ ในเครือด้วย ดังนั้น แม้ไทยรัฐพลัสจะมีนโยบาย
นำเสนอเนื้อหาท่ีตอบสนองกลุ่มผู้อ่านคนรุ่นใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็มุ่งเป็น “สะพานเช่ือม” ระหว่างกลุ่มผู้อ่าน
ที่ติดตามสื่ออื่น ๆ ในเครือซึ่งอาจมีพฤติกรรมและมุมมองแตกต่างจากกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของไทยรัฐพลัส 
ด้วยเหตุนี้จึงเน้นการนำเสนอเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมซึ่งน่าจะเป็นท่ีสนใจของผู้ติดตามทุกกลุ่ม 

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นปัจจัยภายในองค์กรประการหนึ่ง 
ที่ส่งผลต่อการทำงานของกองบรรณาธิการ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นองค์กรเก่าแก่และมีนโยบาย  
การกำหนดประเด็นข่าวที่ชัดเจนมายาวนาน ความพยายามของกองบรรณาธิการส่ือโทรทัศน์ (ในช่วงแรก) และ
กองบรรณาธิการออนไลน์ในการกำหนดประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จึงเป็นเรื่อง
ที่ท้าทาย เพราะอาจสะท้อนความไม่เป็นเอกภาพกับ “แบรนด์” ดั้งเดิม และสวนทางกับวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีมีรากมาจากหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมด้วย  

ปัจจัยภายในองค์กรอีกประการหนึ่งคือจำนวนบุคลากรที่มีอยู ่จำกัด ขณะที่องค์กรต้องการข่าว 
ปริมาณมากในแต่ละวันเพื่อให้เข้าถึงฐานผู้รับสารท่ีกว้างขวางและสอดรับกับรูปแบบการรายงานแบบปัจจุบัน
ทันด่วน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการหารายได้จากโฆษณาท้ังทางโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น 
การจัดรายการสดทางโทรทัศน์ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผังรายการทั้งหมด และการรายงานทางโซเชียลมีเดีย 
ท่ีเน้นความถ่ี ข้อจำกัดนี้ทำให้กองบรรณาธิการไม่สามารถจัดสรรบุคลากรจำนวนมากสำหรับการผลิตรายงาน
เชิงลึกหรือ “ข่าวเจาะ” ที่ใช้เวลานานและลงทุนสูงได้ เนื่องจากจะเสียกำลังคนสำหรับการผลิตงานรายวัน 
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลงานจะมีคุณภาพหรือคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์ , 29 มิถุนายน 2564) มองว่า          
นโยบายการนำเสนอข่าวที่เน้นปริมาณโดยเฉพาะทางช่องทางออนไลน์  ส่งผลให้การทำงานข่าวกลายเป็น 
“อุตสาหกรรมทำเนื้อหาป้อนฟีด (feed)” ที่ทำให้คนทำงานต้องเกาะติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้พัฒนา
ศักยภาพในการผลิตเนื้อหาในแนวทางและรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เธอเห็นว่าโครงการไทยรัฐพลัสที่เพิ่ง
เริ่มต้นขึ้นเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีทำให้นักข่าวออนไลน์ส่วนหนึ่งมีความต่ืนตัวและยินดีท่ีจะลงภาคสนามมากขึ้น 

นอกจากนี้ การแยกกองบรรณาธิการออกเป็น 3 ส่วนตามช่องทางสื่อและบริษัทในเครือไทยรัฐ 
โดยท่ียังไม่มีโครงสร้างหรือกลไกท่ีเอื้อต่อการประสานงานอย่างเป็นทางการมารองรับ ทำให้กองบรรณาธิการ 

 
2 การบอกรับสมาชิก (subscription) หมายถึงการที ่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที ่ผู้ให้บริการกำหนด เช่น รายวัน  
รายเดือน รายปี เพื ่อเข้าถึงเนื ้อหาในปริมาณหรือระยะเวลาที ่สอดคล้องกับค่าบริการที ่จ่ายไป การหารายได้ช่องทางนี้จะทำให้
ผู้ประกอบการสามารถประเมินรายได้ได้ชัดเจนขึ้นโดยพิจารณาจากจำนวนสมาชิกในแต่ละช่วง อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกไปวิเคราะห์แนวทางการผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู ้บริโภคที่เป็นสมาชิกได้โดยตรง และวางแผนกลยุทธ์ 
การสื่อสารการตลาดเพ่ือสร้างความผูกพันกับแบรนด์ได้ 
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ไม่สามารถร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการคิด ผลิต และเผยแพร่ผลงานในทุกแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มท่ี 
ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรก็เป็นความท้าทายของเครือไทยรัฐ กล่าวคือ แม้นักข่าวอาวุโสจะมี
ประสบการณ์และแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ แต่ก็ต้องการเสริมทักษะและความเข้าใจในแพลตฟอร์มส่ือใหม่ 
ขณะท่ีนักข่าวรุ่นใหม่ยังต้องเพิ่มศักยภาพเชิงวารสารศาสตร์ เช่น การคิดประเด็น และการสร้างแหล่งข่าวท่ีให้
ข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น อีกทั้งยังมีปัญหาการเลิกจ้างและอัตราการลาออกของพนักงานสูง โดยเฉพาะนักข่าว
โทรทัศน์และออนไลน์ 
 

5.1.2.2 การปรับรูปแบบการหารายได้  
เมื ่อสำรวจผลประกอบการของบริษัท วัชรพล จำกัด ซึ ่งดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า  

มีรายได้และผลกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง จากส่วนรายได้หลัก 4,082.5 ล้านบาท (กำไร 1,647.9 ล้านบาท)  
ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 1,725.3 ล้านบาท (กำไร 313 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2561 และในปี พ.ศ. 2562-
2563 รายได้หลักของบริษัทลดลงจนมีผลขาดทุน คือ 1,304 ล้านบาท (ขาดทุน 36 ล้านบาท) และ 841.2 
ล้านบาท (ขาดทุน 69.7 ล้านบาท) ตามลำดับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2564ซ) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า 
ในปี พ.ศ. 2561-2563 ไทยรัฐยังคงยอดการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ไว้ที ่ 810,000 ฉบับต่อวัน โดยไม่ลด 
จำนวนลง (อินโฟเควสท์, 2564) 

ขณะที่ผลประกอบการของบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสื่อออนไลน์ในเครือไทยรัฐ 
พบว่า รายได้และผลกำไรโดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากรายได้ 70.6 ล้านบาท (กำไร 10.8 ล้านบาท)  
ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 157.7 ล้านบาท (กำไร 26.6 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และ 225.1 ล้านบาท 
(กำไร 36.2 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2563 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2564ฉ) สอดคล้องกับผลสำรวจของ 
Socializta ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุว่าเฟซบุ๊กเพจ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ได้รับความนิยมสูงที่สุดเป็น
อันดับ 1 ในหมวดสำนักข่าว (Positioning, 2563) นอกจากนั้น ผลสำรวจของ Similarweb ในปี พ.ศ. 2564 
ยังระบุว่า thairath.co.th เป็นเว็บไซต์ในหมวดข่าวและส่ือมวลชนท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
โดยมีผู้เข้าชมตลอดครึ่งปี พ.ศ. 2564 กว่า 47.7 ล้านครั้ง (Similarweb, 2021) 

ในด้านกิจการโทรทัศน์ เมื ่อสำรวจถึงผลประกอบการของบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด  
ซึ่งดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี พบว่ามีผลขาดทุนอย่างหนักในช่วง 5 ปีแรกของการเริ ่มต้น
ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (พ.ศ. 2557-2561) แต่ก็มีรายได้หลักเพิ่มขึ ้นทุกปี จาก 216 ล้านบาท 
(ขาดทุน 894.1 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 721.4 ล้านบาท (ขาดทุน 927.5 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 
2560 และ 1,265.1 ล้านบาท (ขาดทุน 171.4 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2562 จนสามารถทำกำไรได้เป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายได้ 1,402.7 ล้านบาท และมีผลกำไร 175.9 ล้านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 
2564จ) ขณะเดียวกัน เรตติ้งของไทยรัฐทีวีก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากอันดับที่ 10 ในช่วงเริ่มต้น
ออกอากาศ พ.ศ. 2557 ไต่ระดับขึ้นเป็นอันดับที่ 8 ในปี พ.ศ. 2559 อันดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2561 และอันดับ 
ท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2563 (TV Digital Watch, 2563ข, 2564ก) 
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เนื ่องจากเครือไทยรัฐแยกบริษัทเพื่อบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ และออนไลน์ออกเป็น  
3 บริษัทเพราะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้รับสารแต่ละสื่อมีความแตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละช่องทางสื่อจึงมีวิธี 
หารายได้ไม่เหมือนกัน ถึงกระนั้น ส่ือในเครือสามารถหารายได้ร่วมกันด้วยการขายพื้นท่ีโฆษณาแบบแพ็กเกจ 
ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ซื้อโฆษณา โดยการขายโฆษณาของไทยรัฐเป็นการดำเนินการขายเองและขาย
ผ่านโบรกเกอร์ ขณะท่ีส่วนหนังสือพิมพ์มีการรับเนื้อหากึ่งโฆษณา (advertorial) โดยมีรีไรเตอร์เป็นผู้เขียน  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาจากภาคเอกชนลดลง ส่งผลให้
ไทยรัฐต้องพึ่งพารายได้จากงบโฆษณาของภาครัฐมากขึ้น โดยปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 50 จากรายได้โฆษณา
ทั้งหมด จนเริ่มมีผลต่อการกำหนดประเด็นข่าวในหน้าหนึ่ง (พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์, สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 
2564) อย่างไรก็ดี ไทยรัฐยังคงนโยบายไม่รับโฆษณาจากนักการเมืองรายบุคคลและพรรคการเมือง (ดำฤทธิ์ 
วิริยะกุล, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564)  

ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2564 ไทยรัฐได้ขยายธุรกิจแบบแนวตั้งโดยเปิดตัว ‘ไทยรัฐโลจิสติคส์’ 
(Thairath Logistics) เพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่บริการขนส่งสินค้า โดยนำรถบรรทุก 6 ล้อท่ีใช้ขนส่งหนังสือพิมพ์
ไปทั่วประเทศมาให้บริการ (ไทยรัฐโลจิสติคส์, 2564) รวมถึงเปิดตัวบริการ ‘ไทยรัฐซื้อ-ขาย’ (Thairath 
Classifieds) ซึ่งเป็นพื้นที่กลางให้คนทั่วไปนำสินค้ามาประกาศขายผ่านออนไลน์ได้ฟรี โดยเฉพาะในช่วง
เศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์โควิด-19 (Thumbsup, 2563) 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการหารายได้จากปริมาณชิ้นข่าวต่อวันจำนวนมากบนแพลตฟอร์มออนไลน์  
เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายโฆษณาอัตโนมัติ (programmatic advertising) และการปั้นยอดผู้ชม (page 
view) ที ่ได้ส่วนแบ่งเงินโฆษณาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ เพื ่อลดการพึ่งพาการสร้างรายได้จาก
แพลตฟอร์มอื่นมากเกินไป ไทยรัฐจึงสร้างแบรนด์ย่อยบนเว็บไซต์ของตนเพื่อผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม เช่น เว็บไซต์ 
‘เลดีมิร์เรอร์ (Lady Mirror)’ ที่มีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายเป็นผู้หญิง ‘ไทยรัฐสปอตไลต์ (Thairath Spotlight)’  
ที่เน้นการเสนอข้อมูลด้วยภาพ (data visualization) และ ‘ไทยรัฐพลัส’ ท่ีจับกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ ผลิตเนื้อหา
พิเศษ และขายคุณค่าของเนื้อหาโดยหารายได้จากเนื้อหากึ่งโฆษณา (advertorial) และการสมัครเป็นสมาชิก 
(subscription) ในราคาเดือนละ 30 บาท หรือ “อ่านวันละบาท” 

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2564) ระบุว่า  
แนวทางการผลิตเนื้อหาเฉพาะกลุ่มและหารายได้ที่หลากหลาย นอกจากจะช่วยสร้างการจดจำตราสินค้า  
ด้วยเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิก (exclusive content) ที่จะทำให้แบรนด์ไทยรัฐแข็งแกร่งขึ้นในฐานะสถาบัน 
สื่อแล้ว ยังทำให้คนทำงานได้พักตนเองจากการทำงานแบบ “สั้น-ซอย-ถี่” มามีโอกาสผลิตเนื้อหาที่สมบูรณ์
และแตกต่างมากขึ้น ขณะเดียวกัน การผลิตเนื้อหาท่ีได้รับเงินสนับสนุนรูปแบบอื่น ๆ เช่น paid-partnership 
content หรือ branded content3 และ advertorial ก็ต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง โดยต้องสร้าง

 
3 Paid-partnership content หรือ branded content เป็นเนื้อหาซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้บริโภค/ผู้รับสาร สาระสำคัญของเน้ือหาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรง
กับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นผู้ซื้อโฆษณา แต่จะมีการระบุตราสินค้า (แบรนด์) หรือชื่อองค์กร 



บทที่ 5 
 

 73 

สมดุลระหว่างการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนและเอเจนซี่ส่ือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสนับสนุน กับการสร้างความ
เช่ือมั่นจากผู้อ่าน 
 แม้บริษัทส่ือในเครือไทยรัฐจะปรับรูปแบบการหารายได้ให้มีความหลากหลายขึ้น แต่สภาพเศรษฐกิจ 
ท่ีตกต่ำโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจหลายแห่งตัดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขณะท่ี
จำนวนสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงงบโฆษณาสูงขึ้นตามไปด้วย รายได้โฆษณาของส่ือ  
ทั้ง 3 แพลตฟอร์มในเครือจึงลดลง ส่งผลให้มีการปรับลดพนักงานทั้งส่วนหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยรัฐทีวีประกาศโครงการสมัครใจลาออก โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
จำนวนพนักงานในองค์กรลงร้อยละ 15 หรือกว่า 100 คน (อิศรา , 2560) จากนั้นในเดือนธันวาคม 2561 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ประกาศลดพนักงานผ่านโครงการสมัครใจลาออกเช่นกัน โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ 15 
พร้อมกับจ่ายเงินชดเชยจำนวน 10 เดือน (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) และในเดือนมิถุนายน 2563 หนังสือพมิพ์ฯ 
ได้ปรับลดพนักงานลงอีกครั้งกว่าร้อยละ 50 ตามผลขาดทุนของบริษัทท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ผู้จัดการ, 2563ก) 

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถกระจายและเข้าถึงหนังสือพิมพ์ได้อย่าง
ทั่วถึงเหมือนยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์ยังรุ่งเรือง เนื่องจากแผงหนังสือ บริษัทผู้จัดจำหน่าย และสายส่งในต่างจังหวัด  
ปิดตัวไปถึงร้อยละ 70 เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการไม่คุ้มทุน พณัฐสิทธิ ์ ศรีร ัตนวงศ์ หัวหน้า
บรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2564) ระบุว่า หนังสือพิมพ์ใช้ระบบ
บอกรับสมาชิกไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือพิมพ์ให้ผู้อ่านในต่างจังหวัดได้ทันเวลา แม้จะใช้เทคโนโลยี  
ท่ีทำให้โรงพิมพ์ในต่างจังหวัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้ แต่ก็ยังไม่มีผู้จัดส่งไปถึงมือผู้อ่านได้อยู่ดี ปัจจุบันจึงพยายาม
ให้นักข่าวในพื้นที่เป็นผู้กระจายแทนผู้จัดจำหน่าย ฝากรถเร่ขายของ (รถพุ่มพวง) รวมถึงพยายามเจรจา 
เพื่อวางขายในร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาจำนวนมากแทนผู้จัดจำหน่ายที่ปิดตัว ซึ ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จนัก  
เพราะร้านสะดวกซื้อจำกัดการวางแผงเพียง 5 เล่มต่อสาขา แม้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะร่วมกันซื้อพื้นท่ีเพื่อวาง
จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อแล้ว แต่ก็ยังมีต้นทุนสูง  

ในส่วนการหารายได้ของไทยรัฐทีวี วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ สถานีโทรทัศน์  
ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า อัตราโฆษณาของรายการข่าวต่ำกว่า
รายการบันเทิงแม้จะมีเรตติ้งระดับเดียวกัน ทำให้ไทยรัฐทีวีซึ่งมีรายการข่าวในช่วงเวลาไพรม์ ไทม์ไม่สามารถ
สร้างรายได้จากโฆษณาได้มากเท่ากับช่องที ่มีรายการบันเทิง อย่างไรก็ตาม มาตรการผ่อนผันการชำระ 
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลและค่าเช่าโครงข่ายของ กสทช.4 สามารถผ่อนคลายแรงบีบรัด

 

ผู้ซื้อโฆษณาในเนื้อหาช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุนการผลิตเนื้อหานี้ แตกต่างจากเนื้อหาแบบ 
กึ่งโฆษณา (advertorial) ที่จะเก่ียวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือการดำเนินงานขององค์กรผู้ซื้อโฆษณา  
4 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งฯ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “มาตรการบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ” โดยมีสาระสำคญัคือ  
การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลสามารถยื่นขอพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช.  ได้ในระยะเวลา 
ไม่เกิน 3 ปี รวมถึงระบุให้ กสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (MUX) ให้กับผู้ประกอบกิจการ 
เป็นจํานวนเงินร้อยละ 50 ของอัตราค่าเช่า เป็นระยะเวลา 24 เดือน 
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ด้านเศรษฐกิจลงไปได้บ้าง ท้ังนี้ วัชรระบุว่า เคยประเมินโอกาสในการขยายฐานผู้ชมไปยังระดับนานาชาติ เช่น 
อาเซียน แต่ระบบส่ือสารมวลชนท่ียังเป็นของรัฐและระบอบการเมืองท่ียังไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้ส่ือมวลชน
ไม่สามารถผลิตเนื้อหาท่ีหลากหลาย ส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจข่าวสารแทบจะไม่มีความเป็นไปได้  
 

5.1.2.3 การปรับบทบาทต่อสังคม 
วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า 

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมียอดขายลดลงตามความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้รับสาร แต่ตนเชื่อว่า 
สื่อสิ่งพิมพ์จะยังคงอยู่ได้ เพราะมีเสน่ห์หลายด้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่จะอยู่ด้วยสัดส่วนความนิยม
และยอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อน โดยยืนยันว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะปรับตัวและยังคงรักษาผู้อ่าน
กลุ่มนี้ไว้ต่อไป (Thumbsup, 2563) 

นอกจากนั้น เครือไทยรัฐยังให้ความสนใจกับธุรกิจไทยรัฐออนไลน์มากขึ้น โดยปรับตัวเป็น “บริษัทส่ือ
ท่ีใช้เทคโนโลยีในการขับเคล่ือน” (technology-driven media company) กล่าวคือ ไทยรัฐออนไลน์จะก้าว
ให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ และส่งมอบชิ้นงานไปสู่  
ผู้รับสารให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในฐานะสื่อมวลชนกระแสหลัก สิ่งที่จะทำให้ “แบรนด์
ไทยรัฐ” ยังคงแข็งแกร่งในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารไหลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว คือความน่าเชื ่อถือ 
และการกล่ันกรองข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอ โดยไทยรัฐจะพูดถึงข้อเท็จจริงเป็นหลัก นำเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง
อย่างตรงไปตรงมา ภายใต้หลักจรรยาบรรณส่ือมวลชน (Thumbsup, 2563) 

ภายใต้ความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมือง พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2564) ระบุว่า สราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหารและเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ให้อิสระกองบรรณาธิการประจำวันในการพิจารณาว่าจะนำเสนอข่าวในแง่มุมใด โดยต้องเป็น
ข้อเท็จจริงและไม่ใส่ร้ายป้ายสีเพราะจะนำมาซึ่งการถูกฟ้องหมิ่นประมาท ไทยรัฐจึงมีนโยบายและเทคนิค 
การนำเสนอโดยใช้การพาดหัวที่สมดุลทั้ง 2 ฝ่าย และคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่มต้องมีมุมมองจากทั้ง 2 ฝ่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับท่ีกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ได้วางแนวทางไว้ให้ไทยรัฐเป็นปากเสียงให้กับประชาชน 
จับตาการทำงานของรัฐบาล และ “ยืนอยู่ตรงกลาง” ไม่ฝักใฝ่ข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อให้หนังสือพิมพ์สามารถดำรง
อยู่ได้ในทุกสถานการณ์ ขณะที่ดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค (สัมภาษณ์ , 26 ตุลาคม 2564)  
ระบุว่า พื้นที่ข่าวของไทยรัฐคือการนำเสนอตามข้อเท็จจริง ใครพูดอย่างไรก็เสนอไปอย่างนั้น เพื่อทำหน้าท่ี
อย่าง “เป็นกลาง” ตามนโยบายของผู้ก่อตั้ง ในทัศนะของดำฤทธิ์ การที่ไทยรัฐไม่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหา  
ความขัดแย้งทำให้ยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม ระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยคือปัจจัยท่ีผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของส่ือในเครือไทยรัฐทุกแพลตฟอร์ม เพราะทำให้เกิดข้อจำกัดในการรายงานประเด็นต่าง ๆ 
อย่างยิ่ง โดยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือระบบข้อมูลสาธารณะที่ไม่เปิดเผย และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื ้อต่อการรายงานเชิงลึก เช่น 
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แหล่งข่าวไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลเพราะเกรงถูกดำเนินคดี หรือนักข่าวไม่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นปัญหาในมิติ
โครงสร้างอำนาจได้ สภาพเช่นนี้ส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของนักข่าวในภาพรวมด้วย เพราะนักข่าวต้อง
ว่างเว้นจากการรายงานข่าวเชิงลึกและไม่สามารถแข่งขันกันคิดประเด็นเจาะข่าวได้ 

พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 
2564) ระบุว่า ภายใต้รัฐบาลทหาร ส่ือมวลชนจะทำงานยากขึ้น จากประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปีเขาเห็นว่า
ในสมัยรัฐบาลท่ีแต่งต้ังโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) หลังการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2534 
สื่อถูกควบคุมเบ็ดเสร็จที่สุด ขณะที่ในสมัยรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังการ
รัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวสารได้มากกว่า ขณะที่การเสนอข่าวของไทยรัฐ 
ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเน้นการรายงานแบบ “ทางสายกลาง” แม้จะมีคอลัมนิสต์และนักวาดการ์ตูน 
ล้อการเมืองบางส่วนถูกเรียกไป “ปรับทัศนคติ” อย่างไรก็ดี ไทยรัฐหลีกเลี่ยงการนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่วน อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2564) เห็นว่า 
ในยุครัฐบาลพลเรือนท่ีนำโดยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร แม้รัฐจะแทรกแซงส่ือในระดับท่ีไม่ต่างจากปัจจุบัน 
แต่อย่างน้อยสื่อมวลชนก็สามารถรายงานและตั้งคำถามต่อการดำเนินงานของรัฐได้มากกว่าในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ เธอเห็นว่าเนื้อหาส่ือในช่วงรัฐบาลพลเรือนมีความหลากหลายมากกว่าในปัจจุบันซึ่งเน้นการนำเสนอ 
“ข่าวแถลง” หรือการรายงานการแถลงข่าวของหน่วยงานรัฐ สภาพการณ์เช่นนี้ทำให้สื่อ “หายใจได้น้อยลง
เรื่อย ๆ” หรือไม่สามารถรายงานได้อย่างอิสระและหลากหลาย อรพิณเห็นว่าเงื่อนไขทางการเมืองในปัจจบุัน
กำหนดระบบสื่อสารมวลชนที่เน้นการแข่งขันเชิงปริมาณ เช่นเดียวกับ วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ (สัมภาษณ์ , กรกฎาคม 2564) ที่เห็นตรงกันว่า  
ในสมัยรัฐบาลพลเรือน ผู้ประกอบกิจการสื่อสามารถทำธุรกิจได้คล่องตัวกว่า ขณะที่ปัจจุบันมีข้อจำกัดมาก
เพราะสื่อไม่สามารถรายงานได้ทุกเรื่อง แม้กองบรรณาธิการจะวางแผนจะให้ไทยรัฐพลัสบุกเบิกประเด็น  
ร่วมสมัยที่เป็นที่สนใจของกลุ่มผู้รับสารรุ่นใหม่ เช่น สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย แต่ก็ยังพบกับข้อจำกัด
มากมาย จึงต้องอาศัยบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์และทีมกฎหมายเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ  
ในการนำเสนอเนื้อหาท่ีเห็นว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อน 
 
5.2 เครือเนชั่น  
 5.2.1 ความเป็นมาขององค์กร 

เครือเนชั่น (บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ ๊ป) มีต้นกำเนิดมาจากการก่อตั้งหนังสือพิมพ์  ‘เดอะวอยซ์ 
ออฟเดอะเนชั ่น (The Voice of the Nation)’ เมื ่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2514 ซึ ่งเป็นหนังสือพิมพ์ข่าว
ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย โดยมีสุทธิชัย หยุ่น นักหนังสือพิมพ์และอดีตบรรณาธิการข่าว
ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง (เดอะสแตนดาร์ด, 2561) 
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ต่อมา เดอะวอยซ์ออฟเดอะเนช่ันถูกส่ังปิดหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 สุทธิชัยและกอง
บรรณาธิการจึงนำช่ือหนังสือพิมพ์ ‘เดอะเนช่ันรีวิว (The Nation Review)’ ท่ีจดแจ้งสำรองไว้มาใช้ พร้อมกับ
การก่อต้ังบริษัท บิสซิเนส รีวิว จำกัด เพื่อดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่อ โดยในเวลาต่อมาได้ปรับ
ช่ือหนังสือพิมพ์เป็น ‘เดอะเนช่ัน (The Nation)’ (เดอะสแตนดาร์ด, 2561; เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2564ข) 

ในปี พ.ศ. 2531 บริษัท บิสซิเนส รีวิว จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 
พร้อมกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และในปี พ.ศ. 2539 ได้เปล่ียนช่ืออีกครั้งเป็นบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เพื่อปรับองค์กรให้สอดรับกับสื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น 
(เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2564ข) 

ตลอดช่วงเวลาของการดำเนินงาน เครือเนชั่นได้แตกแขนงออกเป็นหลายบริษัทย่อยเพื่อขยายขอบเขต
ทางธุรกิจ โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสารมวลชน มีดังนี้ 
 ในด้านธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ นอกจากหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาอังกฤษเดอะเนช่ันแล้ว เครือเนช่ันยังได้ก่อต้ัง
หนังสือพิมพ์ ‘กรุงเทพธุรกิจ’ ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับแรกของประเทศไทย 
ก่อตั้งนิตยสารข่าว ‘กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์’ ในปี พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ในปี 
พ.ศ. 2535 รวมถึงก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาไทยรายวัน ‘คมชัดลึก’ ในปี พ.ศ. 2544 (เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป
, 2564ข) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเครือเนชั่นคงเหลือการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไว้เพียงฉบับเดียว 
และปรับฉบับอื่น ๆ ไปนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์แทน 
 ในด้านธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เครือเนชั่นเริ ่มต้นจากการก่อตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตรายการข่าวให้กับ
สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยเฉพาะการผลิตข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต้ังแต่แรกเริ่ม
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ก่อนที่เครือเนชั่นจะตัดสินใจก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ของตนเองในชื่อ  ‘เนชั่นแชนแนล 
(Nation Channel)’ เมื ่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ซึ่งถือเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของ 
ประเทศไทย ออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมยูบีซี (UBC) ช่องหมายเลข 8 ก่อนจะย้ายไปออกอากาศผ่าน
ระบบดาวเทียม C-Band ในปี พ.ศ. 2546 (เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน, 2564) 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 เครือเนชั่นชนะการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
จำนวน 2 ช่อง โดยแบ่งเป็นหมวดข่าวสารและสาระ 1 ช่อง และหมวดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 1 ช่อง 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2556) จึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเนชั่นแชนแนลเป็น ‘เนชั่นทีวี (Nation TV)’ และเปลี่ยนผ่าน 
ไปออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลที่ช่อง 22 พร้อมกับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ ‘นาว 26 (NOW 26)’ 
จากทีมงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อออกอากาศทางช่อง 26 ด้วย โดยทั้งสองสถานีเริ่มออกอากาศ
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 (คมชัดลึก , 2557; RYT9, 2557) อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันเครือเนชั่นได้ขายกิจการและยุติการออกอากาศช่องนาว 26 แล้ว คงเหลือการออกอากาศเนชั่นทีวี  
ไว้เพียงช่องเดียว 

ส่วนในด้านธุรกิจหนังสือและโรงพิมพ์ เครือเนชั่นก่อตั้งสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Books) ในปี 
พ.ศ. 2545 เพื่อสนองตอบความต้องการของนักอ่านและการเจริญเติบโตของตลาดหนังสือเล่มเล็ก (pocket 



บทที่ 5 
 

 77 

book) นอกจากนั้นยังแยกธุรกิจโรงพิมพ์ออกมาเป็นบริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัดในปี พ.ศ. 2548 เพื่อจัดพิมพ์
ส่ือส่ิงพิมพ์ในเครือและรับจ้างจัดพิมพ์ส่ือต่าง ๆ เป็นการท่ัวไป (เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2564ข) อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันเครือเนชั่นขายกิจการในด้านนี้ท้ังหมดแล้ว 
 จากการปรับตัวทางธุรกิจไปตามสภาวการณ์ ส่งผลให้ปัจจุบันเครือเนชั่น (บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
คงเหลือการดำเนินงานอยู่ใน 5 กลุ่มธุรกิจ โดยมี 3 กลุ่มเกี่ยวข้องกับวงการส่ือสารมวลชน ได้แก่ กลุ่มส่ิงพิมพ์ 
คือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ดำเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด) กลุ่มโทรทัศน์ คือสถานี 
โทรทัศน์เนชั่นทีวี (ดำเนินงานโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น) และกลุ่มสื่อใหม่ ซึ่งครอบคลุม
กิจการส่ือใหม่ท้ังหมดในเครือ ได้แก่ เว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและเนช่ันทีวี 
รวมถึงสื่อใหม่ของสิ่งพิมพ์ที่ปรับตัวมาอยู่บนโลกออนไลน์ เช่น คมชัดลึก เนชั่นสุดสัปดาห์ และ เดอะเนช่ัน  
เป็นต้น (เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2564ก) 

ส่วนอีก 2 กลุ ่มธ ุรก ิจคือกลุ ่มงานอีเวนท์ (event marketing) และกลุ ่มบีทูซ ี (business to 
consumer) เช่น การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ รวมถึงการจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม  
ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีต่อยอดมาจากศักยภาพด้านข่าวสารของทุกส่ือในเครือ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “แบรนด์เนช่ัน” 
ให้แข็งแกร่งและเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น (เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2564ก) 
 

 
ภาพที่ 5.2: แผนผังธุรกิจในเครือเนชั่น 

 
 

เครือเนชั่น

กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
(บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย)

นสพ.เดอะเนช่ัน*

นิตยสารข่าว
เนช่ันสุดสัปดาห์*

นสพ.คมชัดลึก* 
(บ.คมชัดลึก มีเดีย) 

กลุ่มสื่อโทรทัศน์

เนชั่นทีวี (บมจ.เนช่ัน 
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน)

ช่องนาว 26** 
(บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย)

กลุ่มส านักพิมพ์
และโรงพิมพ์**

สํานักพิมพ์
เนช่ันบุ๊คส์**

โรงพิมพ*์*
(บ.ดับบลิวพีเอส)

กลุ่มสื่อใหม่

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เนช่ันออนไลน์

เดอะเนช่ัน-เนช่ันสุดสัปดาห์
-คมชัดลึกออนไลน์

ทีนิวส-์ไทยนิวส์ออนไลน์

กลุ่มงานอีเวนท์
และบีทูซี

* ยตุิการตีพิมพ์และปรับรูปแบบเป็นออนไลน์  
** เลิกหรือขายกิจการ 
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5.2.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคม 
5.2.2.1 การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ 

ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และเนชั่นทีวี 22 แยกการผลิตเนื้อหา 
ออกจากกัน โดยแบ่งกองบรรณาธิการออกเป็น 3 ส่วน คือกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และกองบรรณาธิการเนชั ่นทีวี แต่ละกองบก.มีนักข่าวประจำ 
ของตนเอง นอกจากนี้กรุงเทพธุรกิจมีระบบถังข่าวแยกจากเนช่ันทีวี ทำให้กองบรรณาธิการไม่สามารถดึงข้อมูล
ข้ามองค์กรได้ ยกเว้นภาพนิ่งและวิดีโอ ส่วนระบบถังข่าว ‘สำนักข่าวเนชั่น (NNA)’ ที่เดิมทุกสื่อในเครือ 
ใช้ร่วมกัน ปัจจุบันเป็นถังข่าวสำหรับข่าวที่สตริงเกอร์ส่งมาจากต่างจังหวัด  

แต่ละกองบรรณาธิการในเครือเนชั่นแยกกันกำหนดประเด็นและทิศทางข่าว แต่ก็มีการประสานงาน
และผลิตงานร่วมกันบ้าง โดยกองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะส่งตัวแทนไปร่วมประชุมประจำวันกับ
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อรับข้อมูลมาผลิตการรายงานในช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ  
แต่ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสนอประเด็นและถูกมอบหมายให้ผลิตผลงานเพื่อเสริมการรายงานทาง
หนังสือพิมพ์ด้วย ส่วนโต๊ะข่าวเศรษฐกิจจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กจ็ะไปร่วมผลิตรายการข่าวช่วงเท่ียง
และช่วงเย็นของเนช่ันทีวี 

ในส่วนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจถูกวางตำแหน่งในตลาดให้เป็นสื่อธุรกิจอันดับหนึ่ง โดยผลิต
ข้อมูลข่าวธุรกิจ เศรษฐกิจ การลงทุน และมีช่องทางการกระจายข่าวทางทุกแพลตฟอร์มในเครือ มีการจัด
ประชุมกองบรรณาธิการ 3 รอบต่อวันคือ 1) 10:30 น. เพื่อประเมินสถานการณ์ประจำวัน 2) 14:30 น.  
เพื่อกำหนดประเด็นสำหรับการปิดต้นฉบับ และ 3) 19:30 น. เพื่อประเมินทิศทางข่าวของวันรุ่งขึ้น โดยการ
ประชุม 2 รอบแรกจะมีตัวแทนจากกองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์มาร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ 
ผู ้บริหารเครือยังมีนโยบายให้ตัวแทนจากฝ่ายขายมาประชุมร่วมกับกองบรรณาธิการเพื่อนำเสนอข้อมูล
เกี ่ยวกับความสนใจของสปอนเซอร์หรือผู ้ซื ้อพื้นที ่โฆษณา ซึ่งยุทธนา นวลจรัส ผู ้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2564) เห็นว่าเป็นแนวทางท่ีทำให้หนังสือพิมพ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ “ลูกค้า” ได้ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายก็ได้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมอง 
ท่ีรอบด้านจากส่ิงท่ีสปอนเซอร์หรือผู้ซื้อพื้นท่ีโฆษณา ซึ่งมักเป็นธุรกิจช้ันนำ นำเสนอเช่นกัน  

ผู ้ให้ข้อมูลจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและออนไลน์ระบุว่า กองบก.กำลัง 
วางแผนการผลิตข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในตลาด 
ทั่วโลกท่ีเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และออนไลน์จึงต้องจัดเวรการนำเสนอข่าว 
ทางเว็บไซต์จำนวน 3 ทีมสำหรับช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงค่ำ รวมทั้งฝึกทักษะให้ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์
เข้าใจเทคนิควิธีการนำเสนอสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ฝึกใหน้ักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้าใจประเด็นข่าว
เศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำแหล่งข่าวของกองบก.ใหน้ักข่าวรุ่นใหม่รู้จักคุ้นเคยเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ต่อไป    

ด้วยเหตุนี้ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จึงปรับบทบาทจากเดิมท่ีเป็น
เพียงหน่วยที่นำข่าวไปเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ มาเป็นหน่วยการผลิตที่ต้องกำหนด
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ประเด็นข่าวเองเพื่อรายงานประเด็นรายวันด้านเศรษฐกิจ-ธุรกิจอย่างทันสถานการณ์ เหมาะสมกับช่องทาง
ออนไลน์ สอดคล้องกับกระแสความสนใจของประชาชน และผลิตเนื้อหาท่ีขยายความจากการรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เช่น การผลิตเรื่อง “เคียงข่าว”5 การปรับบทบาททำให้กองบรรณาธิการต้องสร้างทีมนักข่าว 
รุ่นใหม่ซึ ่งปัจจุบันมี 13 คน เพื่อให้ผลิตงานได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ และสามารถใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาซึ่งกำหนดไว้ที่ 1 ล้านเพจวิวต่อวัน นอกจากการร่วมประชุมกับกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์แล้ว กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ยังจัดการประชุมทีมของตนเอง  2 วันต่อสัปดาห์  
คือทุกวันจันทร์ เวลา 16:30 น. เพื่อประเมินทิศทางสถานการณ์ในรอบสัปดาห์และกำหนดประเด็นข่าว รวมทั้ง
นำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มาผลิตเป็นเนื้อหาออนไลน์ และทุกวันศุกร์จะประชุมเพื่อประเมินทิศทางสถานการณ์
ของสัปดาห์ถัดไป  

เพื ่อตั ้งรับกับการเปลี ่ยนแปลงขององค์กรข่าวในอนาคต กรุงเทพธุรกิจจึงเริ ่มทดลองรวมกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กับออนไลน์เป็นกองบรรณาธิการเดียวกันเพื ่อให้ประสานงานได้ใกล้ชิดขึ้น  
โดยสัดส่วนสมาชิกกองบรรณาธิการระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่คิดเป็น 70 :30 และมอบหมายให้หัวหน้าข่าว 
ที ่มีประสบการณ์จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประมาณ 3-4 คนมาช่วยบริหารทีมออนไลน์ โดย
วางเป้าหมายว่าหากหนังสือพิมพ์ต้องปิดตัวลงก็จะมีกองบรรณาธิการสำหรับช่องทางออนไลน์ที่เข้มแข็งและ
มากประสบการณ์ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ 
ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการลงทุนมากขึ้น โดยต้องมีเนื ้อหาพิเศษ (exclusive content) เพื่อให้ผู้อ่าน 
ได้ข้อมูลเชิงลึกและเห็นทิศทางในการลงทุนและทำกำไร รวมถึงผลิตเนื้อหาเฉพาะทางที ่เหมาะสมกับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่วนการรายงานข่าวการเมืองนั้น กองบรรณาธิการที่เดิมดูแลการผลิต
นิตยสารข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์จะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รับผิดชอบ
เนื้อหาธุรกิจได้เต็มท่ี 

อย่างไรก็ตาม ด้วยทิศทางนโยบายของเครือที่ก้าวตามพัฒนาการของสื่อออนไลน์กลับเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองบรรณาธิการ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2563 เครือเนชั่นทดลองใช้นโยบาย 
“online first” ที่ให้ความสำคัญกับการรายงานทางช่องทางออนไลน์ก่อนจะนำเสนอในช่องทางดั้งเดิม  
แต่ประสบปัญหาในช่วงแรกเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบมากพอสำหรับจะนำเสนอทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว  
ถึงกระนั้น ผู้ให้ข้อมูลจากกองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจท้ังฝ่ังหนังสือพิมพ์และออนไลน์เห็นว่าองค์กรสามารถ
จัดการกับปัจจัยนี้ได้ แต่ต้องใช้เวลา ยุทธนา นวลจรัส ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
(สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2564) ระบุว่า เนื่องจากกรุงเทพธุรกิจมีช่องทางการนำเสนอทุกแพลตฟอร์ม จึงต้อง  
“สู้ทุกสนาม” ไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อหลัก สื่อรอง หรือสื่อย่อย ในระยะแรกคนทำงานอาจเห็นเป็นเรื่องยาก 

 
5 หมายถึงข้อมูลที่ใช้ประกอบการรายงานข่าวเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่นำเสนอในรายงาน 
เช่น ที่มาที่ไปหรือภูมิหลังของเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ประวัติของผู้ที่ปรากฏในข่าว ลำดับเหตุการณ์ คำอธิบายศัพท์เฉพาะที่ปรากฏในข่าว 
เป็นต้น ในกรณีการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์จะใช้คำว่า “ล้อมกรอบ” ซึ่งแปลมาจากคำว่า sidebar และมักถูกจัดวางไว้ด้านข้าง 
หรือท้ายการรายงาน 
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แต่ก็มีความจำเป็นท่ีต้องทำทุกวันเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน โดยสูตรท่ีใช้ในการรายงานข่าวคือ ช่องทางออนไลน์
จะนำเสนอเป็นข่าวด่วนท่ีมีความยาว 1-3 บรรทัด ตามด้วยข่าวส้ัน 2-5 บรรทัด หรือข่าวขนาดยาวขึ้น 10-20 
บรรทัด สุดท้ายจึงนำเสนอเป็นรายงานข่าวฉบับเต็มในหนังสือพิมพ์ที ่หาอ่านไม่ได้จากเว็บไซต์ โดยมี  
อินโฟกราฟิกคู่กับข่าวตลอด  

เช่นเดียวกับ ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (สัมภาษณ์ , 18 
พฤษภาคม 2564) ที่ระบุว่า กองบรรณาธิการออนไลน์พยายามปรับแนวทางการทำงานร่วมกันกับกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ช่องทางออนไลน์ต้องได้ข้อมูล
อย่างรวดเร็วเพื่อเสนอว่า “ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่” จากนั้นข่าวโทรทัศน์จะช่วยอธิบายเหตุผลและ
แรงจูงใจท่ีทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ส่วนข่าวหนังสือพิมพ์จะสรุปเหตุการณ์ท้ังหมด พร้อมนำเสนอบทวิเคราะห์
เกี่ยวกับท่ีมาท่ีไปและผลกระทบต่อชีวิตของผู้อ่าน เป็นต้น  
 เช่นเดียวกับเครือไทยรัฐ แม้วัฒนธรรมการทำงานข่าวของเครือเนชั่นจะถูกประกอบสร้างโดยบุคลากร 
รุ่นเก่าที่ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับช่องทางสื่อออนไลน์ แต่ความมากประสบการณ์ของบุคลากรเหล่านี้ ก็ช่วย
สร้างจุดแข็งในการกำหนดประเด็นข่าวและผลิตเนื้อหาเชิงลึก โดยเฉพาะในส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
ที่บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมการฝึกฝนนักข่าวใหม่แบบ 
รุ่นต่อรุ่น นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวจนได้รับความไว้วางใจ โดยเฉพาะ
จากผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้กองบรรณาธิการเข้าถึงแหล่งข่าวต้นทางและ 
ได้ข้อมูลท่ีแม่นยำ อีกท้ังยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปวิเคราะห์เพื่อทำให้นักลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์
และลงทุนได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่นเดียวกับกองบรรณาธิการของเนชั่นทีวีที่บุคลากรส่วนใหญ่  
มีประสบการณ์ทำข่าวมายาวนาน ทำให้มีบรรณาธิการท่ีสามารถประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญท่ีเกิดขึ้นได้ 
 ผู้ให้ข้อมูลยังระบุว่า การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตเนื้อหาที่มีจำนวนมากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยท้าทายในการ
ทำงาน ปริมาณข่าวสารจำนวนมหาศาลและการขยายตัวของผู้ผลิตเนื้อหาท้ังท่ีเป็นองค์กรส่ือและปัจเจกบุคคล
ทำให้ยากท่ีเครือเนชั่นจะผลิต “ข่าวซีฟ” ท่ีนำเสนอเพียงเจ้าเดียวได้เหมือนยุคก่อน ๆ ขณะเดียวกัน รายได้จาก
โฆษณาท่ีลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีมีราคาสูงและถูกผูกขาด ทำให้
องค์กรส่ือไม่สามารถลงทุนสำหรับการผลิตข่าวสารท่ีเข้มข้นได้ 
 

5.2.2.2 การปรับรูปแบบการหารายได้ 
ผลประกอบการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือเนช่ัน 

แสดงให้เห็นว่ารายได้และผลกำไรมีแนวโน้มลดลง จากรายได้ 3,165.4 ล้านบาท (กำไร 35.6 ล้านบาท)  
ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือเพียง 1,890.4 ล้านบาท (ขาดทุน 2,156.5 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และถึงแม้
บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 แต่ก็กลับมามีผลขาดทุนอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ 
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โควิด-19 ปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายได้ 1,368.7 ล้านบาท และขาดทุน 147.8 ล้านบาท (ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย, 2564ง) 
 ในด้านผลประกอบการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่าบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินงาน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มีรายได้หลักลดลงจาก 687 ล้านบาท (กำไร 58 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2557  
เหลือ 364.2 ล้านบาท (ขาดทุน 148.3 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และเหลือเพียง 91.8 ล้านบาท (กำไร 32.8 
ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2562 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2564ข) ขณะที ่บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด  
ซึ่งดำเนินงานหนังสือพิมพ์คมชัดลึกจนถึงปี พ.ศ. 2563 ก่อนยุติการพิมพ์ก็มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเชน่กัน 
จาก 489.6 ล้านบาท (ขาดทุน 3.9 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 165.7 ล้านบาท (ขาดทุน  
26.5 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และเหลือเพียง 39.7 ล้านบาท (ขาดทุน 34.3 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2563 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564ง)  

ในด้านผลประกอบการของธุรกิจส่ือโทรทัศน์ ถึงแม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มท่ีดีกว่า เพราะเรตต้ิงของ
สถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากอันดับท่ี 16 ในปี พ.ศ. 2560 ไต่ระดับข้ึนมาอยู่อันดับท่ี 9 ในปี 
พ.ศ. 2563 (TV Digital Watch, 2561; 2564ก) แต่ในช่วงแรกเริ ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจ ิทัล  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็มีรายได้ลดลง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2558  
-2561 ที่มีรายได้ลดลงจนเข้าสู่การขาดทุน โดยขาดทุนสูงถึง 916.2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทเริ ่มกลับมามีรายได้เพิ ่มขึ้นและทำกำไรได้อีกครั้งในช่วง 2 ปีที ่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 25 63 บริษัท 
มีรายได้ 911.5 ล้านบาท (กำไร 43 ล้านบาท) เพิ่มขึ ้นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า จากการปรับ
โครงสร้างของสถานีท่ีเน้นหารายได้ผ่านธุรกิจจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ (home shopping) มากขึ้น ทดแทน
รายได้โฆษณาท่ีสูญหายไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2564ข; ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2564ข) 

ด้วยผลประกอบการของบริษัทแม่ที ่ย ังคงผันผวน ผนวกกับรายได้ที ่ม ีแนวโน้มลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื ่อ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 เนชั่นจึงประกาศขายธุรกิจในเครือครั้งใหญ่ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น (บริษัท เนชั่น ยู จำกัด) โรงพิมพ์ (บริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด) ธุรกิจการขนส่ง (บริษัท 
เอ็นเอ็มแอล จำกัด) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ช่องนาว 26 
(บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แถลงว่า การขายธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปเพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่าย แต่จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยบริษัท 
จะกลับไปเน้นธุรกิจด้านการผลิตส่ือและเนื้อหาข่าวสารเป็นหลัก (มติชน, 2560) 

ขณะเดียวกัน เนชั่นยังปรับลดยอดพิมพ์สื ่อสิ ่งพิมพ์ในเครือลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดยอดพิมพ์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกต่อวันจาก 900,000 ฉบับในปี พ.ศ. 2561 ลงมาอยู่ที่ 300,000 ฉบับในปี พ.ศ. 2562 
และ 200,000 ฉบับในปี พ.ศ. 2563 (อินโฟเควสท์ , 2564) ก่อนจะทยอยประกาศหยุดตีพิมพ์สื ่อส่ิงพิมพ์ 
ในเครือเป็นระยะ โดยเริ่มจากการหยุดตีพิมพ์นิตยสารข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2560 หนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่นในปี พ.ศ. 2562 และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในปี พ.ศ. 2563 พร้อมกับเลิกจ้างพนักงานกว่า  
ร้อยละ 50 (เดอะสแตนดาร์ด, 2562ก; ผู้จัดการ, 2560ข; วอยซ์ทีวี, 2563ก) โดยเหลือตีพิมพ์หนังสือพิมพ์
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กรุงเทพธุรกิจเพียงฉบับเดียว และปรับ 3 ฉบับเดิมไปนำเสนอผ่านเว็บไซต์ (nationweekend.com, 
nationthailand.com, komchadluek.net) และส่ือสังคมออนไลน์แทน 

แม้ส่ือในเครือเนช่ันจะแยกกองบรรณาธิการเพื่อบริหารจัดการการผลิตเนื้อหาออกจากกัน แต่ในการ
หารายได้จากโฆษณา สื่อในเครือจะร่วมกันหารายได้โดยขายพื้นที่โฆษณาแบบแพ็กเกจ กล่าวคือซื้อครั้งเดยีว
สามารถลงโฆษณาได้ทุกส่ือในเครือ โดยชูจุดแข็งในการขายโฆษณาว่าองค์กรส่ือในเครือมีความน่าเช่ือถือและ 
เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งยังขายเนื้อหาข่าวให้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เช่น LINE 
Today โดยรายได้จะมาจากยอดการเข้าถึงเนื ้อหา ทั้งนี้ รายได้จากโฆษณาของกรุงเทพธุรกิจยังคงมาจาก
หนังสือพิมพ์มากกว่าออนไลน์ เนื่องจากพบว่าผู้ซื้อโฆษณายังนิยมลงโฆษณาในเล่มหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม 
กองบรรณาธิการต้ังเป้าหมายว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าต้องพยายามหารายได้จากช่องทางออนไลน์ให้ได้มากกว่า
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ ่งแม้จะยังมีรายได้จากการโฆษณา แต่ช่องทา งการ 
วางจำหน่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการปิดตัวของตัวแทนจำหน่าย แผงหนังสือ และสายส่ง
หนังสือพิมพ์  

ในส่วนการหารายได้จากระบบโฆษณาอัตโนมัติและการปั้นยอดผู้ชมจากช่องทางออนไลน์ ชัยณรงค์  
กิตินารถอินทราณี บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2564) ระบุว่า รายได้ส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้จากโฆษณาทั้งหมด ทว่าการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ทางช่องทางออนไลน์  
ก็มีอยู่สูง ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงต้องคำนึงถึงการทำให้เนื้อหาถูกพบง่ายในการค้นหา (Search Engine 
Optimization: SEO) เพื่อให้ข่าวปรากฏเป็นอันดับต้น ๆ ในผลการค้นหา ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์เข้าถึง
เนื้อหาง่ายขึ้นและส่งผลให้ยอดรายได้จากโฆษณาอัตโนมัติเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนการขายพื้นที่เนื้อหาโฆษณาแบบ 
advertorial และ branded content นั้นจะเป็นเนื้อหาที่ผลิตโดยกองบรรณาธิการออนไลน์ แต่เพื ่อเลี่ยง
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและคงความเป็นอิสระของนักข่าว กองบรรณาธิการจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าว 
ไปผลิตเนื้อหาที่ไม่ใช่สายข่าวประจำของตน อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการหารายได้จากโฆษณาอัตโนมัติ  
คือการที่ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติยังจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ให้กับองค์กรส่ื ออย่าง 
ไม่เป็นธรรมนัก (อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2564) 

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังลดรายจ่ายโดยลดจำนวนหน้าและยุติการตีพิมพ์ฉบับวันเสาร์ -อาทิตย์  
อีกทั้งยังหารายได้เพิ่มโดยจัดกิจกรรมประชุม-สัมมนาทั้งในสถานท่ี (on-ground) และทางออนไลน์เพื่อหา
รายได้ทุกเดือน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้เงินสนับสนุนการจัดงานในหลักแสน  
ถึงหลักล้าน ทั้งนี้ หากกองบรรณาธิการเป็นผู้จัดหลัก จะกำหนดหัวข้อโดยพิจารณาจากกระแสและแนวโน้ม
ของสถานการณ์ ส่วนกิจกรรมที ่ได้ร ับเง ินสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานรั ฐหรือภาคเอกชนนั้น  
กองบรรณาธิการเห็นว่าไม่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเป็นประเด็นที่มีการนำเสนอเป็นข่าวอยู่แล้ว อีกท้ัง  
ยังถือว่าเป็นเวทีท่ีประชาชนจะได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการลงทุน และสามารถตรวจสอบหน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนนั้น ๆ ได้ รวมถึงหากผู้ให้ทุนต้องการให้บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเป็นวิทยากร ก็ต้อง
สอดคล้องกับหัวข้อของเวทีและมีองค์ประกอบท่ีสามารถนำไปรายงานข่าวได้ 



บทที่ 5 
 

 83 

นอกจากรายได้จากการจัดกิจกรรมแล้ว กองบรรณาธิการยังสามารถนำข้อมูลจากวิทยากรในงาน
สัมมนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งข่าวระดับนโยบาย เช่น รัฐมนตรี และผู้บริหารองค์กรที่มาร่วมเวทีเพราะ  
“แบรนด์กรุงเทพธุรกิจ” ไปนำเสนอเป็นข่าวได้ในทุกแพลตฟอร์ม ยุทธนา นวลจรัส ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สัมภาษณ์ , 29 ตุลาคม 2564) ระบุว่า จุดสมดุลที่จะทำให้การรายงานข่าว 
จากกิจกรรมเหล่านี้ไม่กลายเป็นเนื้อหาท่ีประชาสัมพันธ์องค์กรที่ให้เงินสนับสนุน คือการนำเสนอข้อมูลที่จะ 
ทำให้ประชาชนและนักลงทุนได้ประโยชน์ ขณะที่กลุ ่มธุรกิจก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผ่าน  
พื้นที่สื ่อ ในบางกรณี บริษัทต้องนำข้อมูลข่าวสารหรือสถานะขององค์กรที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ  
หรือต่อส่ือมวลชนมาส่ือสาร เพราะนักข่าวและผู้ท่ีมาร่วมงานสัมมนาซักถาม 

ในส่วนการหารายได้ของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท 
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สัมภาษณ์ , 3 กันยายน 2564) เชื ่อมั ่นว่า รายได้จาก 
การโฆษณากว่าร้อยละ 50 ยังคงอยู่กับผู้ประกอบการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงครัวเรือนทั่วประเทศ 
ได้กว้างขวาง และแหล่งข่าวให้ความสำคัญกับส่ือโทรทัศน์มากกว่าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจพบว่า 
ฐานผู้ชมของเนชั่นทีวีเป็นกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป (50+) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 77 ขณะที่กลุ่มอายุ 40-49 ปี  
มีร้อยละ 15 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่จะดึงดูดผู้ลงโฆษณาได้กว้างขวางนัก ด้วยเหตุนี้ เนชั่นทีวีจึงพยายามปรับเนื้อหา 
ให้เป็นเรื่องราวที่ทันสมัย เปิดกว้างทางความคิด และเชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมรายการ เพื่อให้ผู้ชมที่แม้จะเป็น 
คนรุ่นเก่า แต่ก็เป็นคนท่ีเปิดกว้างทางความคิด ขณะเดียวกันก็ใช้เฟซบุ๊กและยูทูปในการรายงานสดเพื่อรองรับ
กลุ่มผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่และนิยมใช้สื่อออนไลน์ หลังจากการปรับเนื้อหาในทิศทางดังกล่าว พบว่าในเดือน
กรกฎาคม 2564 มีผู ้ชมในกลุ่มอายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี มาดูเนชั่นทีวีเพิ ่มขึ ้น จากเดิมร้อยละ 3 เป็น 
ร้อยละ 8 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้ชมกลุ่มนี้ก็มีผลต่อการซื้อโฆษณาของสินค้าต่าง ๆ เช่นกัน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เครือเนชั่นก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยเช่นกัน โดยในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทประกาศแนวทางการลดต้นทุน ได้แก่ พิจารณาปรับลด
เงินเดือนพนักงานทุกคนของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้พนักงานบางส่วนลางานโดยไม่รับเงินค่าจ้าง ( leave 
without pay) ช่ัวคราว งดการทำงานล่วงเวลา และยกเลิกสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก
ในครอบครัวพนักงาน ค่าทันตกรรม ของขวัญบุตร ของขวัญสมรส รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจำ เช่น ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าตำแหน่ง และค่าประสบการณ์ โดยระหว่างการบังคับใช้
มาตรการ ประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่นได้ประกาศไม่รับเงินเดือนและผลตอบแทนใด ๆ เช่นกัน  
(ประชาไท, 2563) 

 

5.2.2.3 การปรับบทบาทต่อสังคม 
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 เครือเนชั่นเปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารจากกลุ่มที่นำโดยสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งเดิม 

เป็นกลุ ่มที ่นำโดยฉาย บุนนาค และมีการแต่งตั ้งสนธิญาณ ชื ่นฤทัยในธรรมเป็นผู ้บริหารทิศทางข่าว  
โดยผู้บริหารชุดใหม่ประกาศจุดยืนที่ยึดมั่นในสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (บีบีซีไทย, 2561) 
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อย่างไรก็ตาม ทิศทางการนำเสนอข่าวของผู้บริหารชุดใหม่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่ามักเน้นนำเสนอ
เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและโจมตีคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลอย่างเข้มข้น  
โดยเนื้อหาบางส่วนเข้าข่ายบิดเบือน เช่น กรณีการนำเสนอคลิปเสียงทางเนช่ันทีวีท่ีอาจทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่า
เป็นการพูดคุยแลกเปล่ียนผลประโยชน์กันระหว่างทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และธนาธร จึงรุ่งเรืองกจิ 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ก่อนท่ีการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2562 จะเกิดขึ้นเพียง 4 วัน  
ท้ังท่ีมีการพิสูจน์แล้วว่าคลิปเสียงดังกล่าวถูกตัดต่อและไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงยังมีกรณีท่ีสุ่มเส่ียง
ต่อการละเมิดจรรยาบรรณสื่อมวลชน เช่น การอ้างตัวเป็นสำนักข่าวอื่นเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
รัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2563 จนเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันงดรับส่ือเครือเนชั่นและงดใช้สินค้า
และบริการที่ลงโฆษณากับเครือเนชั่น ภายใต้แฮชแท็ก #แบนเนชั่น และ #แบนสปอนเซอร์เนชั่น ซึ ่งการ
รณรงค์ออนไลน์ดังกล่าวนำไปสู่การประกาศถอนโฆษณาจากหลากหลายสินค้าและบริการ (แบรนด์อินไซด์ , 
2563) 

เมื่อสนธิญาณและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวีส่วนหนึ่งประกาศลาออกเมื่อปลายปี พ.ศ. 
2563 อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารในเครือเนชั่นจึงกลับเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
ของเนชั่นทีวีอีกครั้ง และพยายามปรับโครงสร้างและทิศทางการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (บีบีซีไทย, 
2563) โดย ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่นได้กล่าวในโอกาสครบครอบ 50 ปีเครือเนช่ัน 
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ว่า ถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตหลากหลายมิติในช่วงท่ีผ่านมา แต่ตนและผู้บริหาร
ได้พยายามปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพและผลักดันให้เนช่ันเดินหน้าสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง โดยยืนยัน
ว่าเครือเนชั่นจะมุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อของประเทศไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมและประชาชน (กรุงเทพธรุกิจ, 
2564ก) ขณะที่อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ระบุว่า เนชั่นกำลังมุ่งมั่นฟื้นคืนความเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพ และมีความตั้งใจสร้างสรรค์งานใหญ่
เพื่อประกาศความเป็นสถาบันสื่อในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้บริโภคข่าวสารสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างใกล้ชิด โดยเนชั่นจะเป็นผู้ส่งผ่านข่าวสารและความรู้ไปในทุกแพลตฟอร์มของโลกดิจิทัล 
เพื่อให้เข้าถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) 

อดิศักด์ิ (สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2564) ยังระบุว่า วิกฤตศรัทธาและการรณรงค์คว่ำบาตรเนชั่นทีวี
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ทำให้ผู้ซื้อโฆษณา โดยเฉพาะเอเจนซี่ส่ือซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ถอนตัว
เกือบทั้งหมด ขณะที่บุคลากรก็ทยอยลาออก ภารกิจของตนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารในเดือนพฤศจกิายน 
2563 คือการทวงคืนความเป็น “สถานีข่าว” และกู้คืนความไว้วางใจจากผู้ชมและความเช่ือมั่นของผู้ซื้อโฆษณา
ว่าเนช่ันทีวีจะไม่เป็นช่องท่ีมีอคติทางการเมือง เนื่องจากผู้ซื้อโฆษณามุ่งหวังจะขายสินค้าและบริการให้กับคน
ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ตนยังเชิญนักข่าว ผู ้ประกาศข่าว และบรรณาธิการข่าวมาหารือเพื่อสร้างระบบการ 
ทำงานใหม่ที ่มีการกลั่นกรองเนื้อหาเพื่อไม่ให้มี “ข่าวปลอม (fake news)” และการสื่อสารที่สร้างความ 
เกลียดชัง (hate speech) ขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าองค์กรจะดำเนินงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างตรงไปตรงมาและจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ใด อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศ
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การทำงานในกองบรรณาธิการท่ีมีอิสระและมั่นคงโดยไม่ห้ามการนำเสนอข่าวประเด็นใด ซึ่งการเปล่ียนแปลง
เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเจ้าของส่ือต้องปรับตัวตามอย่างมากเช่นกัน    

ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (สัมภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2564) 
ระบุว่า กรุงเทพธุรกิจได้รับผลกระทบด้านการนำเสนอเนื้อหาน้อยกว่าส่ืออื่นในเครือเพราะเนื้อหาหลักเป็นเรื่อง
ธุรกิจ และมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ (niche) อีกท้ังยังเป็นธุรกิจหลักท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับเครือเนช่ัน จึงไม่พบ
การแทรกแซงเพื่อให้แสดงจุดยืนทางการเมืองมากนัก เนื่องจากจะกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื ่อถือ  
ท่ีส่ังสมมา ขณะเดียวกัน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (วีระศักดิ์ พงศ์อักษร) ยืนยันให้มีการนำเสนอ
เนื้อหาการเมืองจากหลากหลายมุมมอง ดังนั้น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จึงพยายามยืนยันความเป็นกลาง  
โดยนำเสนอข้อเท็จจริงจากทั้ง 2 ฝ่ายให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ดี นโยบายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือ  
การนำเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

ขณะที่ ยุทธนา นวลจรัส ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 
2564) ระบุว่า การแสดงจุดยืนของผู้บริหารในการสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทำให้คน  
ในสังคมคว่ำบาตรสื่อในเครือและวิพากษ์วิจารณ์เครือเนชั่นเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ กรุงเทพธุรกิจซึ่งอยู่ใน  
เครือเดียวกันก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากหลายบริษัทหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรั ฐก็หลีกเลี่ยงการลงโฆษณา  
อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการได้วางแนวทางไว้ว่าต้องไม่เข้าไปเป็น “คู่ขัดแย้ง” กับใคร 

นอกจากทิศทางและนโยบายข่าวของเครือจะส่งผลกับบทบาทต่อสังคมในช่วงระยะหนึ ่งแล้ว 
บรรยากาศทางการเมืองในภาพรวมก็มีผลต่อการผลิตเนื้อหาเช่นกัน โดยยุทธนาสะท้อนว่า การทำงานส่ือในยุค
รัฐบาลทหารมีความยากลำบากและมีการแทรกแซงอย่างไม่เปิดเผย เช่น เมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจที่มีผู้เสียประโยชน์ กระทบกับเอกชนบางกลุ่ม หรือกระทบบุคคลในรัฐบาลทหาร ก็จะมีโทรศัพท์
มายังกองบรรณาธิการหรือสายตรงไปยังผู้บริหารองค์กร ส่วน อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2564) ระบุว่า สถานีต้อง
ระมัดระวังการรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของผู้ชุมนุมอย่างมากทั้งทาง
โทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีเงื่อนไขทั้งด้านกฎหมายและวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เกิด
บรรยากาศแห่งความกลัว 
 
5.3 ไทยโพสต์ 
 5.3.1 ความเป็นมาขององค์กร 

ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คือ โรจ งามแม้น นักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ผู้ใช้นามปากกา  
‘เปลว สีเงิน’ เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเขียนงานวิพากษ์การเมืองและสะท้อนสังคมลงในคอลัมน์ 
‘เตะผ่าหมาก’ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ก ่อนปี พ.ศ. 2524) คอลัมน ์ ‘สะบัดปากกา ตีแสกหน้า’  
ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (พ.ศ. 2524-2534) และคอลัมน์ ‘ระหว่างบรรทัด’ ในหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ (พ.ศ. 
2534-2539) (เปลว สีเงิน, 2550) โดยมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งมอบปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
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สาขาวิชาวารสารศาสตร์ให้กับโรจเมื่อปี พ.ศ. 2548 ยกย่องงานเขียนของเขาว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง 
ท่ีจุดประกายความคิดซึ่งนำไปสู่การเปล่ียนแปลงในสังคมไทย (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548) 
 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 โรจตัดสินใจก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันของตัวเองภายใต้ชื ่อ ‘ไทยโพสต์’ 
ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2539 โดยมีคำขวัญว่า “อิสรภาพแห่งความคิด” และวางนโยบายเป็น 
หัวหนังสือพิมพ์คุณภาพ (เปลว สีเงิน , 2550) โดยโรจเป็นทั้งประธานกรรมการบริหารของหนังสือพิมพ์  
และยังคงเขียนงานลงในคอลัมน์ ‘คนปลายซอย’ ภายใต้นามปากกา ‘เปลว สีเงิน’ มาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ดำเนินงานโดยบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท
จำนวน 4 คน ได้แก่ โรจ งามแม้น, กรรณิกา วิริยะกุล, สุวรรณวัตร โค้ววรกุล และอนุชิต จุรีเกษ (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2564ก) โดยรูปแบบของหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจ หุ้น 
การเมือง ต่างประเทศ กีฬา และคอลัมน์ต่าง ๆ (จำนวน 12 หน้า ขนาดบรอดชีท) และส่วนที่สองเป็นเนื้อหา
ข่าวสังคม บันเทิง ท่องเท่ียว สตรี อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา รถยนต์ สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และแรงงาน
อาชีพ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและบทสัมภาษณ์พิเศษในวันเสาร์ -อาทิตย์ (จำนวน 24 หน้า 
ขนาดแท็บลอยด)์ (Space Ads, 2563) 
 นอกจากหนังสือพิมพ์แล้ว ปัจจุบันไทยโพสต์ยังนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย โดยนำเสนอ
ผ่านทั ้งเว ็บไซต์ (thaipost.net) เฟซบุ ๊ก (facebook.com/thaipost) ทวิตเตอร์  (@thaipost) และไลน์ 
(@thaipost) 
 

5.3.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม 
5.3.2.1 การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ  

กองบรรณาธิการไทยโพสต์มีโครงสร้างการทำงานที่ยังคงให้ความสำคัญกับหนังสือพิมพ์ แต่ได้เริ่ม 
ขยับขยายไปนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะพบว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์มีจำนวนลดลง คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ขณะท่ีผู้อ่านทางออนไลน์มีสัดส่วนร้อยละ 80 แต่เนื่องจากกองบรรณาธิการมีจำนวน
บุคลากรจำกัด จึงต้องใช้วิธีหมุนเวียนคนทำงานท่ีมีอยู่สำหรับการรายงานท้ังทางหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
โดยในแต่ละวันจะจัดสรรกำลังคนในสำนักงานร้อยละ 30 สำหรับการปิดต้นฉบับหนังสือพิมพ์ ขณะที่อีก 
ร้อยละ 70 จะผลิตเนื้อหาทางออนไลน์ที่มีทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ ในรูปแบบข่าว ภาพนิ่ง 
กราฟิก และคลิปข่าว นอกจากนี้ยังแบ่งช่วงเวลาทำงานออกเป็น 3 ช่วง คือเช้า บ่าย และค่ำ เพื่อให้บุคลากร
หมุนเวียนกันทำงานได้ ขณะเดียวกันก็ต้องจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทาง
ออนไลน์ได้ 
 โครงสร้างกองบรรณาธิการที่ต้องรับผิดชอบทั้งหนังสือพิมพ์และช่องทางออนไลน์ซึ่งแตกต่างจาก  
เครือไทยรัฐและเครือเนชั่นที่กล่าวถึงข้างต้น ทำให้หัวหน้าข่าวและสมาชิกในกองบรรณาธิการต้องเกาะติด
สถานการณ์ตลอดวัน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถจัดการผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางส่ือที่แตกต่างกันได้  
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โดยผู้ส่ือข่าวจากภาคสนามจะส่งความเคล่ือนไหวตลอดท้ังวันเข้ามายังกองบรรณาธิการเพื่อให้นำเสนอเป็นข่าว
ออนไลน์ จากนั้นจึงนำเนื้อหาไปประมวลสำหรับการนำเสนอทางหนังสือพิมพ์ในช่วงเย็น 

กองบรรณาธิการไทยโพสต์มีการประชุมข่าว 2 ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงค่ำ โดยให้ความสำคัญต่อการ
วางแผนข่าวในช่วงเช้า ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า หากจับกระแสที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ ได้แม่นยำ กองบรรณาธิการ 
จะสามารถผลิตเนื้อหาท่ีตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทางออนไลน์ได้ และส่งผลให้มยีอดผู้อ่านมาก สำหรับ
เรื่องท่ีเผยแพร่ไปแล้วกลายเป็นประเด็นใหญ่ก็จะมอบหมายให้นักข่าวภาคสนามไปติดตามต่อ ดังนั้น กอง
บรรณาธิการจึงต้องประสานงานกันเป็นระยะตลอดท้ังวันเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการทำงานได้  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การมอบหมายให้หัวหน้าข่าวสลับกันไปดูแลการผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์  
ทำให้กองบรรณาธิการสามารถจับประเด็นมารายงานได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะประเด็นการเมืองซึ่งเป็น
เนื้อหาหลักของไทยโพสต์ นอกจากนี้ ประสบการณ์ของหัวหน้าข่าวยังช่วยกลั่นกรองเนื้อหาที่จะรายงานและ
ป้องกันการถูกฟ้องร้องได้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลหลังบ้านของช่องทางออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาใดได้รับ
ความนิยมก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที ่กองบรรณาธิการนำมาพิจารณาว่าจะเลือกเสนอประเด็นใดและ  
รูปแบบใด โดยอาจต่อยอดจากประเด็นเดิม หรือผลิตเป็นรายงานท่ีเล่าท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ได้ 
 ช่องทางหลักในการเผยแพร่เนื ้อหาออนไลน์ของไทยโพสต์คือเว็บไซต์ ขณะที่เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
และไลน์เป็นช่องทางที่ช่วยกระจายเนื้อหา โดยเฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด กองบรรณาธิการจะ  
พาดหัวให้ชวนติดตามและแนบลิงก์ที่จะนำผู้อ่านมายังเนื้อหาบนเว็บไซต์ ฉัตรชัย นามตาปี บรรณาธิการข่าว 
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า วิธีการนำเสนอแบบนี้ทำให้ไทยโพสต์มีผู้อ่านเข้ามาท่ีเว็บไซต์โดยตรง 
และสามารถสร้างรายได้จากระบบโฆษณาอัตโนมัติ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู ้อ่านเข้ามายังเว็บไซต์  
ไทยโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์มากขึ้น หลังจากเฟซบุ๊กเปล่ียนอัลกอริทึมซึ่งปิดกั้นการมองเห็นเนื้อหาท่ีไม่ได้
จ่ายเงินเพื่อเพิ่มยอดการมองเห็น 

กองบรรณาธิการกำหนดความถี่ของการเผยแพร่เนื ้อหาทางออนไลน์ในแต่ละวันเฉลี่ยประมาณ  
100 ข่าว หรือ 6-7 ข่าวต่อชั่วโมง โดยส่วนใหญ่จะนำข่าวที่ผู้สื ่อข่าวส่งเข้ามามาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ
แพลตฟอร์ม หากวันใดมีประเด็นข่าวไม่มากนัก หัวหน้าข่าวที่รับผิดชอบผลิตเนื้อหาออนไลน์หรือผู้สื่อข่าว
อาวุโสที่ประจำภาคสนามจะต้องผลิตเนื้อหาเพิ่มในรูปแบบรายงานพิเศษที่อธิบายภูมิหลังหรือประมวล
เหตุการณ์ อย่างไรก็ดี บรรณาธิการข่าวยอมรับว่า ภาระงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากชีพจรข่าวที่เร็วขึ้นและ
ชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น (เฉลี่ยทำงานวันละ 10 ชั่วโมง) ส่งผลต่อคุณภาพของคนทำงานและทำให้ประเด็นข่าว
ลดความแหลมคม (ฉัตรชัย นามตาปี, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2564) 

ขณะเดียวกัน ผู ้สื ่อข่าวภาคสนามก็ต้องปรับตัวเพื ่อตอบสนองการผลิตเนื ้อหาทางออนไลน์   
โดยกองบรรณาธิการคาดหวังให้นักข่าวต้องส่งข่าวเร็วขึ้น โดยเฉพาะการรายงานแบบการแจ้งเตือน (news 
alert) ที่สั้นกระชับและต้องนำเสนอก่อน โดยรายงานเป็นข้อความ (text) หรือภาพ/คลิปท่ีเน้นการกระทำ 
(action) ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ค่อยส่งตามมาเพื่อผลิตเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ กองบรรณาธิการ 
ยังต้องการข่าวการเมืองที่เป็นสีสัน เช่น การตอบโต้กันของนักการเมือง รวมถึงยังคาดหวังให้นักข่าวผลิต 
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การรายงานแบบข่าวซีฟเพื่อสร้างจุดขาย ซึ่งผู้ส่ือข่าวอาวุโสท่ีมีประสบการณ์และเครือข่ายแหล่งข่าวกว้างขวาง
จะมีข้อได้เปรียบท่ีทำให้ผลิตรายงานลักษณะนี้ได้ นอกจากนี้ในระยะแรก กองบรรณาธิการมีนโยบายให้นักข่าว
ภาคสนามทดลองผลิตคลิปข่าว โดยจัดฝึกอบรมการทำคลิปข่าวสั้นประมวลเหตุการณ์ 1-2 นาที หรือทำคลิป
ขณะสัมภาษณ์แหล่งข่าวซึ่งต้องจับจังหวะสำคัญที่จะได้ประโยคที่เป็นประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักข่าว 
ยังทำงานนี้ไม่ได้ทุกคนเนื่องจากร้อยละ 90 เป็นคนทำงานยุคหนังสือพิมพ์ ซึ ่งกองบรรณาธิการก็ทราบ 
ในข้อจำกัดนี้ และแก้ปัญหาโดยการเกาะติดเหตุการณ์ภาคสนามจากส่ืออื่นเพื่อให้ไม่ตกข่าว  

วิจักรพันธุ์ หาญลำยวง ผู้ส่ือข่าวการเมืองอาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 
2564) ระบุว่า วงจรการรายงานข่าวที่เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหาท่ีนำเสนอทางสื่อออนไลน์ มีผลต่อความ
รอบคอบในการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนาม นอกจากนี้ ปริมาณการรายงานเหตุการณ์รายวันที่เพิ่มมากขึ้น 
ทำให้นักข่าวไม่มีเวลาไปเก็บข้อมูลเชิงลึกหรือ “เจาะข่าว” จนแทบไม่เห็นการแข่งขันผลิตการรายงาน  
เชิงสืบสวนระหว่างองค์กรส่ือเหมือนในอดีต  
 

5.3.2.2 การปรับรูปแบบการหารายได้  
เมื่อสำรวจถึงผลประกอบการของบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด พบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีรายได้

และผลกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายได้หลัก 80.5 ล้านบาท (กำไร 5.8 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2557 ลดลง
เหลือ 63.1 ล้านบาท (กำไร 2.3 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2559 จนกลายเป็นผลขาดทุน 4.5 ล้านบาทแล ะ  
3.6 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560-2561 ถึงแม้บริษัทจะเริ ่มกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2562-2563  
แต่รายได้ของบร ิษ ัทก็ยังมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน ้มลดลง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2564ฌ)  
โรจ งามแม้น ประธานกรรมการบริหารของหนังสือพิมพ์ระบุว่า เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้ร ับสาร 
ที ่เปลี ่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีดิจิทัล ไทยโพสต์จึงต้องใช้ “วิชาตัวเบา” ปรับตัวไปตามกระแสและ
สภาวการณ์อันแปรปรวน (เปลว สีเงิน, 2563) 

การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการไทยโพสต์เพื่อผลิตเนื้อหาสัมพันธ์กับวิธีการ 
หารายได้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการขายพื้นที่โฆษณาเป็นแพ็กเกจในหนังสือพิมพ์คู่กับบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ อีกส่วนหนึ่งมาจากระบบโฆษณาอัตโนมัติทางออนไลน์ท่ีมากับจำนวนการเข้าถึงเนื้อหา (page view) 
นอกจากนี้ กองบรรณาธิการยังวางแผนทำรายการโทรทัศน์เพื่อนำเสนอทางยูทูปในอนาคต รวมถึงวางแผนว่า
อีก 5 ปีข้างหน้าจะปรับรูปแบบเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก (e-book) ท้ังหมด ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุน
ในส่วนค่าจ้างพนักงานได้ร้อยละ 80 และสามารถเพิ่มรายได้จากการแนบลิงก์โฆษณาในเนื้อหาได้   

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า แม้รายได้จากการขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์จะลดลง แต่รายได้จากช่องทาง
ออนไลน์ท่ีเพิ ่มขึ ้นก ็เป ็นปัจจัยที ่ทำให้กองบรรณาธิการต้องผลิตเน ื ้อหาที ่น ่าสนใจเพื ่อดึงดูดผู ้อ ่าน  
กองบรรณาธิการจึงจัดสรรบุคลากรสำหรับการผลิตเนื้อหาเชิงลึกทางสื่อออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างความ
แตกต่างจากสื่ออื่น และย้ำจุดเด่นของไทยโพสต์ในการนำเสนอข่าวการเมืองท่ีเข้มข้น รวมถึงพยายามขยาย
กลุ่มผู้อ่านไปสู่กลุ่มท่ีเปิดกว้างต่ออุดมการณ์การเมืองทุกแบบ ผ่านจุดขายดั้งเดิมคือการพาดหัวด้วยข้อความ 
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ที่ดุเดือดตามบริบทการเมืองที่มักมีการปะทะกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ฉัตรชัย นามตาปี บรรณาธิการข่าว 
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า เมื่อฝ่ายหนึ่งรุนแรงไป อีกฝ่ายก็รุนแรงกลับ ดังนั้น กองบรรณาธิการ
จึงไม่สามารถ “ลดระดับ” เหตุการณ์ได้ โดยมองว่าไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง 
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าไม่ใช่ทุกข่าวที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ การรายงานบางเรื่องท่ีนำเสนอ
ข้อมูลอย่างดี แต่เมื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วกลับมีเพียง 3 ,000-4,000 เพจวิว ขณะที่บางเรื่อง
ยอดการเข้าถึงพุ่งถึงหลักแสน โดยเฉพาะเมื่อมีผู้นำไปกระจายในช่องทางโซเชียลมีเดียท่ีมีผู้ติดตามจำนวนมาก 
ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงต้องผลิตเนื้อหา 2 แบบ คือการรายงานเชิงข้อมูลท่ีอธิบาย-วิเคราะห์เหตุการณ์ และ
การรายงานซึ่งเน้นสีสันและการตอบโต้กันท่ีผู้อ่านน่าจะสนใจและสร้างรายได้ 

 

5.3.2.3 การปรับบทบาทต่อสังคม 
เนื่องจากมีนักเขียนและคอลัมนิสต์บางส่วนเคยกล่าวถึงโรจ งามแม้น ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

ไว้ว่า “เป็นนักหนังสือพิมพ์ท่ีเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่นิยมออกงานสังคม และใช้เวลาเกือบท้ังหมดไปกับการทำงาน
ในสำนักงานหนังสือพิมพ์” (Positioning, 2549) จึงอาจเป็นสาเหตุให้แนวทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ หรือ
พันธกิจของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไม่ปรากฏบนหน้าสื่อหรือบนพื้นที่สาธารณะมากนัก อย่างไรก็ตาม ในงาน
ครบรอบ 24 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 กองบรรณาธิการได้ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์
ว่า “ครบรอบ 24 ปีของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นำโดย ‘เปลว สีเงิน’ และเริ ่มต้นปีที่ 25 ในการทำหน้าท่ี  
‘ส่ือหลัก’ ตามอุดมการณ์ เป็นหนังสือพิมพ์ของคนทำหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง” (ไทยโพสต์, 2563) 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า บรรยากาศทางการเมืองและระดับเสรีภาพส่ือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการผลิตเนื้อหา
และบทบาทหน้าท่ีต่อสังคมของไทยโพสต์ เนื่องจากเนื้อหาหลักของไทยโพสต์เป็นข่าวการเมืองซึ่งมักเกี่ยวพัน
กับรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ จึงเผชิญกับการถูกควบคุมและแทรกแซงมาทุกสมัย เพียงแต่รูปแบบการ
ควบคุมแตกต่างกันไป บรรณาธิการข่าวระบุว่า ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 -2548 
หน่วยงานราชการและบริษัทขนาดใหญ่ถูกห้ามลงโฆษณาในไทยโพสต์ รวมทั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยังเข้ามาตรวจสอบบริษัท ทำให้แทบไม่มีรายได้จากโฆษณาจนเกือบจะอยู่
ไม่ได้ ซึ่งถือเป็นยุคท่ีกระทบต่อการดำเนินงานมากท่ีสุด ขณะท่ีในช่วงรัฐประหาร ไทยโพสต์ก็เป็นส่ือหนึ่งท่ีถูก
เรียกไปขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่ข่าวโดยอ้างกฎหมายพิเศษ แต่กองบรรณาธิการก็ยังยืนยันว่าต้องเสนอ
ข่าวตามแนวทางของหนังสือพิมพ์ (ฉัตรชัย นามตาปี, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2564) นอกจากนี้ การปิดกั้น
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ำจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ประชาชนเลิก
สนใจข่าวเข้มข้น และหันไปสนใจเรื่องท่ีหวือหวาและมีสีสันแทน ดังนั้น การเสนอข่าวในแบบหลังจะตอบโจทย์
ทางธุรกิจขององค์กรส่ือมากกว่า (วิจักรพันธุ์ หาญลำยวง, สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2564) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ไทยโพสต์มักเผชิญกับคำวิจารณ์  
บนสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งว่า ทิศทางการนำเสนอข่าวมีแนวโน้มตำหนิหรือวิจารณ์ขั ้วการเมืองใด  
ขั้วการเมืองหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การตั้งกระทู้บนเว็บไซต์ pantip.com ซึ่งระบุว่า “นสพ.ไทยโพสต์ ใครเป็น
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เจ้าของอยู่เบื้องหลังครับ เห็นโจมตีแต่ระบอบทักษิณ” (พันทิป, 2558) หรือกระทู้ที่ตั้งคำถามว่า “ไทยโพสต์ 
ด่าคนอื่นว่าเป็น ‘ลิ่วล้อ’ ปู.. แล้วเอ็งล่ะ..ลิ่วล้อใคร? ยอดขายแค่หยิบมือ เอารายได้มาจากไหนเยอะแยะ?” 
(ห่างไกล, 2558) เป็นต้น 
 
5.4 วอยซ์ทีวี 
 5.4.1 ความเป็นมาขององค์กร 

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี (Voice TV) ก่อตั ้งโดยสองพี่น้องตระกูลชินวัตร คือพานทองแท้ และ 
พิณทองทา ชินวัตร เริ ่มเผยแพร่เนื ้อหาครั ้งแรกเมื ่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต 
(voicetv.co.th) โดยเน ้นนำเสนอรายการข่าว (Voice News) และรายการสัมภาษณ์บุคคลผู ้ประสบ
ความสำเร็จในวงการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของวอยซ์ทีวี 
ภายใต้แนวคิด “Voice of the New Generation” (วอยซ์ทีวี, 2564ก; RYT9, 2552) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 วอยซ์ทีวีได้เปลี่ยนผ่านจากอินเทอร์เน็ตทีวีมาสู่การออกอากาศผ่านระบบ
ดาวเทียม C-Band และ KU-Band ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเพิ่มการออกอากาศรายการข่าวและรายการวิเคราะห์
ข่าวทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “สถานีข่าว 
ปลุกความคิด” โดยสถานีเป็นที ่ร ู ้จ ักในวงกว้างมากขึ ้นจากการเกาะติดการชุมนุมของกลุ ่มแนวร ่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2555 รายการข่าว
และรายการวิเคราะห์ข่าวของวอยซ์ทีวีจำนวน 9 รายการสามารถทำสถิติเรตติ้งสูงที่สุดของช่องข่าวในระบบ
ดาวเทียม (วอยซ์ทีวี, 2564ก) 
 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 วอยซ์ทีวีชนะการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 
ในหมวดข่าวสารและสาระ โดยได้หมายเลขช่องที่ 21 ในราคาการประมูล 1,330 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ , 
2556) และเริ่มเปลี่ยนผ่านไปออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ภายใต้
แนวคิดใหม่ “Smart Voice ฉลาดคิด ฉลาดใช้ชีวิต” พร้อมกับขยายกลุ่มเป้าหมายของสถานีเป็น “Smart 
Working People” หรือกลุ่มคนทำงานในเมือง อายุ 22-39 ปี จึงทำให้รายการของสถานีมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งรายการข่าว รายการวิเคราะห์ข่าว รายการวาไรตี้ สารคดีท่องเที่ยว รวมถึงซีรีส์ต่ างประเทศ  
(วอยซ์ทีวี, 2557, 2564ก; TV Digital Watch, 2562) 
 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 วอยซ์ทีวีตัดสินใจยุติการออกอากาศและคืนใบอนุญาตช่องโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลหมายเลข 21 พร้อมกับผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาท่ีป้อนรายการให้กับช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและ
ช่องทางออนไลน์ของตนเอง โดยนำเสนอผ่านทั ้งเว ็บไซต์ (voicetv.co.th) เฟซบุ๊ก (facebook.com 
/VoiceOnlineTH) ทว ิตเตอร ์  (@VoiceTVOfficial) ย ูท ูป (youtube.com/VoiceTVHD) อ ินสตาแกรม 
(@VoiceTV) และทวิตช์ (twitch.tv/VoiceTV) ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตาม (Followers) บนเฟซบุ๊กกว่า 
4.5 ล้านคน และบนยูทูปกว่า 3.3 ล้านคน 
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ภาพที่ 5.3: แผนผังธุรกิจหลักของตระกูลชินวัตรในประเทศไทย 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา (isranews.org/content-page/item/25439-tk_25439.html) 

 
5.4.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม 

5.4.2.1 การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ  
กองบรรณาธิการวอยซ์ทีวีมีการปรับโครงสร้างใหญ่อยู่ 2 ครั้ง โดยเลิกจ้างพนักงานเพื่อลดขนาดของ

องค์กร และปรับโครงสร้างห้องข่าวจากเดิมท่ีเป็นระบบโต๊ะข่าวแยกตามประเภท เป็นการแบ่งกองบรรณาธิการ
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ  

1) กองบรรณาธิการข่าว ซึ ่งมีผู ้สื ่อข่าวประมาณ 15-16 คน ไม่รวมช่างภาพและพนักงานตัดต่อ  
มีหน้าท่ีผลิตเนื้อหาข่าวท้ังรายงานเหตุการณ์/กิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย (หรือ “หมายข่าว”) ผลิตรายงาน
พิเศษ ทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์แหล่งข่าวขนาดสั้น นอกจากนี้ยังต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 สายข่าวและ 
มีทักษะการผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบ 

2) กองบรรณาธิการรายการ ซึ่งมีจำนวนบุคลากรใกล้เคียงกับกองบรรณาธิการข่าว ส่วนใหญ่จะเป็น 
ผู้มีประสบการณ์ท่ีสามารถคัดเลือกข่าว รายงานพิเศษ และคลิปข่าว รวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการผลิต
รายการเชิงวิเคราะห์ โดยนำเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แต่ละวันไปส่งต่อให้กับนักวิเคราะห์ท่ีเป็นผู้ดำเนินรายการ 

กองบรรณาธิการท้ัง 2 ส่วนต้องประชุมเพื่อวางแผนงานร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันจันทร์ โดยจะ
ประเมินทิศทางสถานการณ์สำคัญในแต่ละสัปดาห์ เนื่องจากมีบุคลากรและเวลานำเสนอจำกัด จึงไม่เน้นการ
รายงานเกาะติดสถานการณ์รายวัน แต่เน้นการผลิตคลิปสัมภาษณ์พิเศษ และนำเสนอบทวิเคราะห์โดย
นักวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความสนใจของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายหลัก 

ตระกูลชินวัตร

กลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บมจ.เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรช่ัน

บ.เรนด์ 
ดีเวลลอปเมนท์

บ.โอเอไอ 
แมนเนจเม้นท์

บ.บ.ีพี. พร็อพเพอร์ต้ี

บ.พ.ีที. คอร์ปอเรช่ัน

อ่ืน ๆ

กลุ่มโรงแรม 
ภัตตาคาร 

และสนามกอล์ฟ

บ.อัลไพน์ กอล์ฟ 
แอนด์ สปอร์ตคลับ

บ.เทมส์ วัลลี่ย์ 
เขาใหญ่ โฮเต็ล

บ.เรนด์ 
เพลินจิต โฮเต็ล

บ.โพมิเน็นท์ ถลาง

อ่ืนๆ

กลุ่มสปา
และเสริมความงาม

บ.เดอะ 
ซิสเตอร์ส เนลส์

กลุ่มอาหาร
และเคร่ืองด่ืม*

ร้านกาแฟ*
(บ.โอคานิท)

กลุ่มสื่อและโฆษณา

วอยซ์ทีวี 
(บ.วอยซ์ ทีวี)

ผลิตโฆษณา* 
(บ.ฮาวคัม มีเดีย)

ถ่ายภาพ* 
(บ.นิวโอ๊ค)

* เลิกหรือขายกิจการ 
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ทางช่องทางออนไลน์คือกลุ่ม first jobber หรือผู้มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จนถึงกลุ่มอายุ 40-49 ปี ส่วนกลุ่มผู้ชม
รายการทางโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป 

ทั ้งนี ้ รายการหลักประจำวันของวอยซ์ทีว ีคือรายการเวคอัปไทยแลนด์ (Wake Up Thailand)  
ความยาว 1:30 ชั่วโมง และทอล์กกิ้งไทยแลนด์ (Talking Thailand) ความยาว 1:30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นรายการ
วิเคราะห์ข่าว นอกจากนี ้ย ังมีรายการความยาว 30 นาทีอีก 9 รายการ ได้แก่ โอเวอร์ว ิว (Overview)  
เดอะเดลี่โดส (The Daily Dose) ใบตองแห้งออนแอร์ สุมหัวคิด มองโลกมองไทย อินเฮอร์อายส์ (In Her 
Eyes) เบรกกิงวิวส์ (Breaking Views) ตาสว่าง และปากแจ๋ว ซึ่งออกอากาศทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของ
สถานีและเชื่อมสัญญาณไปยังโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง 51 นอกจากนี้ยังมีการนำคลิปบางส่วนของรายการ 
มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสถานี รวมถึงมีบริษัทลูก echo ที่ผลิตรายการทางยูทูป
และเฟซบุ๊กในประเด็นซึ่งมักเป็นท่ีถกเถียงในสังคม โดยมีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายอายุ 16-34 ปีหรือคนรุ่นใหม่  

เช่นเดียวกับองค์กรส่ือท่ีนำเสนอไปข้างต้น อิสรภาพ หนุนภักดี ผู้ส่ือข่าวการเมืองวอยซ์ทีวี (สัมภาษณ์,  
22 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า ชีพจรข่าวสารที ่เร ็วขึ ้นทำให้การนำเสนอต้องเน้นความว่องไวเพื ่อให้ทัน
สถานการณ์และแข่งขันกับองค์กรอื่น ขณะที่ความต้องการผลิตเนื้อหาในปริมาณมากทำให้ผู้สื่อข่าวมีเวลา 
เจาะข่าวน้อยลง ไม่สามารถโทรสัมภาษณ์หรือนัดแหล่งข่าวนอกรอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ยิ่งเป็นผู้ส่ือข่าว 
หน้าใหม่ซึ่งมีประสบการณ์น้อยก็จะยิ่งไม่สามารถสร้างแหล่งข่าวได้ ประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองท่ีรัฐ
ปิดกั ้นการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ และมีผู ้แสดงทางการเมืองมาเบี ่ยงเบนความสนใจจากประเด็นที่มี
ความสำคัญต่อสาธารณะ อีกทั้งสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างอิสระ
เหมือนเดิม ผลที่ตามมาคือนักข่าวภาคสนามไม่สามารถได้เบาะแสหรือข้อมูลที่มากกว่าการแถลงข่าวรายวัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวม องค์กรสื่อต่าง ๆ จึงต้องช่วยกันหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบในรายงาน 
ช้ินเดียวกัน การรายงานข่าวจึงขาดการแข่งขันและไม่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวอยซที์วี
เมื่อปรับโครงสร้างการทำงานเป็นผู้ผลิตเนื้อหาและเน้นผลิตรายการเชิงวิเคราะห์ ความเร่งรัดในการทำงาน 
แต่ละวันของผู้ส่ือข่าวภาคสนามก็ลดลง และพอท่ีจะผลิตรายงานเชิงลึกได้บ้าง (อิสรภาพ หนุนภักดี, สัมภาษณ์,  
22 กรกฎาคม 2564)    
 

5.4.2.2 การปรับรูปแบบการหารายได้  
ผลสำรวจเรตต้ิงของวอยซ์ทีวีตลอดช่วง 5 ปีของการออกอากาศผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

(พ.ศ. 2557-2562) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอันดับท่ี 28 ในปี พ.ศ. 2557 ไต่ระดับขึ้นมา
เป็นอันดับที่ 23 ในปี พ.ศ. 2559 และสูงสุดอันดับที่ 21 ในปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินซึ่งออกอากาศอยู่จำนวน 28 ช่องในช่วงเวลานั้น วอยซ์ทีวีก็ยังคงถือว่ามีเรตติ้งอยู่ในกลุ่ม
ท้าย ๆ ของตาราง (TV Digital Watch, 2562) 

ขณะเดียวกัน เมื่อสำรวจถึงผลประกอบการของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด พบว่ารายได้หลักมีแนวโน้ม
ลดลง จาก 151.7 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือ 41.1 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 และ 38.2 ล้านบาท
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ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนั้น บริษัทยังมีผลขาดทุนต่อเนื่องกันถึง 7 ปี (พ.ศ. 2557-2564) โดยขาดทุนเฉล่ีย 
ปีละ 294.5 ล้านบาท และขาดทุนสูงสุด 409.2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564ช)   

ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการผลิตเนื้อหาซึ่งสัมพันธ์กับการหารายได้ของวอยซ์ทีวี คือเสรีภาพทางการเมือง 
กฎหมาย และการกำกับดูแล การเข้าไปอยู่ในระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินไม่สามารถทำให้สถานีเปล่ียนเม็ดเงิน
มาเป็นผลกำไรได้ ขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายจากค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลและค่าโครงข่ายทีวี
ดิจิทัล (MUX) มูลค่าสูง เมื่อไม่มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารเพื่อตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
อีกท้ังยังถูกควบคุมโดย กสทช. จึงทำให้เรตต้ิงของสถานีลดลง ผนวกกับผู้ลงโฆษณาก็ประสบปัญหาจากสภาพ
เศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้รายได้จากโฆษณาลดน้อยลงตามไปด้วย 

ด้วยเหตุนี้ วอยซ์ทีวีจึงปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดรายจ่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเลิกจ้างพนักงาน
จำนวน 57 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อิศรา , 2559) และอีก 127 คนในเดือนธันวาคม 2560 (Voice 
Labour, 2560) จนท้ายที่สุด วอยซ์ทีวีตัดสินใจคืนใบอนุญาตช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 ตามมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของ กสทช. เพื่อยุติการขาดทุนสะสม โดยออกอากาศผ่าน
ระบบดิจิทัลวันสุดท้ายเมื ่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 พร้อมกับการเลิกจ้างพนักงานอีกเกินครึ ่ง (เดอะ
สแตนดาร์ด, 2562ข; มติชน, 2562) อย่างไรก็ตาม วอยซ์ทีวียังคงดำเนินงานต่อ แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ไปนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยวางแนวทางการหารายได้ไว้ 4 ด้าน 
คือ  

1) Monetization หรือการแปลง (เนื ้อหา) เป็นมูลค่าทางการเงิน โดยมุ ่งสร้างรายได้จากยอด 
การเข้าถึงเนื้อหา (page view) ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงการขายรายการให้กับช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 
และแบ่งสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้ากับผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 

2) Membership หรือการสมัครเป็นสมาชิก6ทางช่องยูทูปของสถานี ด้วยราคา 35 และ 150 บาท 
ต่อเดือน โดยสมาชิกจะได้รับเนื้อหาพิเศษจากวอยซ์ทีวี และสามารถซื้อสินค้าของสถานีได้ในราคาพิเศษ 

3) Sponsorship หรือการขายพื้นท่ีโฆษณาท้ังในแต่ละช่วงของรายการและแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ 
4) Commerce หรือการนำผลิตภัณฑ์มาขาย แต่เลี ่ยงการจัดรายการแบบขายสินค้าโดยเฉพาะ  

หรือ home shopping  
ฤทธิกร มหาคชาภรณ์ รองผู้อำนวยการวอยซ์ทีวี (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2564) ระบุว่า สัดส่วนของ

การหารายได้ 4 รูปแบบนี้คือ 30:25:15:30 โดยทีมผู้บริหารจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจอยู่เสมอ ท้ังนี้ 
การหารายได้จากการสมัครเป็นสมาชิกจะคงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการได้มากกว่าการรับบริจาค 
(donation) ที่ผู้บริจาคอาจเรียกร้องการเข้ามากำหนดทิศทางการทำงานของกองบรรณาธิการได้ นอกจากนี้ 

 
6 การสมัครเป็นสมาชิก (membership) หมายถึง การที่ผู้บริโภคจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด โดยสมาชิก 
(member) จะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้บริโภคทั่วไป เช่น การเข้าถึงเน้ือหา สินค้า บริการที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ (exclusivity) หรือ
สามารถซื้อเน้ือหา สินค้า และบริการในราคาพิเศษหรือราคาต่ำกว่าผู้บริโภคทั่วไป (discount) แนวทางน้ียังเอ้ือต่อการสร้าง “ชุมชน” 
(community) ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้สื่อสารกับผู้ผลิตหรือสื่อสารระหว่างสมาชิกกันเอง เพื่อสร้างความใกล้ชิด  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ 
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วอยซ์ทีวียังพิจารณาการประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่ออื่น ๆ ในการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถจัดสรรสัดส่วนรายได้จากระบบโฆษณาอัตโนมัติอย่างเป็นธรรม  
 

5.4.2.3 การปรับบทบาทต่อสังคม 
เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอยซ์ทีวีได้กล่าวถึงทิศทางและพันธกิจของวอยซ์ทีวี

หลังจากประกาศคืนใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัลเมื่อปี พ.ศ. 2562 ไว้ว่า “จะมุ่งเน้นการสร้างสำนักข่าวคุณภาพ 
ที่รอบด้าน ลึก และแม่นยำในประเด็นที่หลากหลาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ รวมถึงเน้นการ
ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี” (เดอะสแตนดาร์ด, 2562ข) ส่วนวิดีโอประชาสัมพันธ์เนื ่องในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีวอยซ์ทีวีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้ระบุไว้ว่า แม้จะเปลี่ยนผ่านมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาบน 
โลกออนไลน์ แต่ “วอยซ์ทีวีจะเป็นสถานีวิเคราะห์ข่าวที่เข้มข้น ถูกต้อง รอบด้าน มีคุณภาพ ภายใต้หลักการ
ประชาธิปไตย” (วอยซ์ทีวี, 2564ก)  

ถึงกระนั ้น เนื ่องจากเนื ้อหารายการส่วนใหญ่เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง 
อย่างเข้มข้น จนอาจมีบางฝ่ายมองว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์หรือกระทบต่อ “ความมั่นคงของรัฐ” วอยซ์ทีวี  
จึงเป็นสื่อมวลชนที่ถูกสั่งระงับการออกอากาศชั่วคราวจากมติของคณะกรรมการ กสทช.มากที่สุด โดยอาศัย
อำนาจตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ซึ่งห้าม
ออกอากาศเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ฉบับท่ี 97/2557 และ 103/2557 ซึ่งห้ามส่ือมวลชนวิจารณ์การทำงานของ คสช. และนับต้ังแต่การรัฐประหาร 
พ.ศ. 2557 วอยซ์ทีวีถูกสั่งปิดชั่วคราวไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง โดยเป็นการสั่งปิดบางรายการจำนวน 18 ครั้ง 
และส่ังปิดท้ังสถานี (พักใช้ใบอนุญาต) จำนวน 3 ครั้ง (วอยซ์ทีวี, 2562; ประชาไท, 2562)  

อย่างไรก็ตาม ในคำส่ังพักใช้ใบอนุญาตครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 วอยซ์ทีวีได้ยื่นร้องต่อ
ศาลปกครองให้เพิกถอนมติของ กสทช. เพราะมองว่าเป็นการกระทำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเลือกปฏิบัติ 
โดยท้ายที่สุด ศาลปกครองมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมระบุว่า ผู ้ดำเนินรายการของวอยซ์ทีวี  
ได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะและบุคคลสาธารณะตามสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน แม้มีการแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ
ท่ีส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2562) 

อิสรภาพ หนุนภักดี ผู้ส่ือข่าวการเมืองวอยซ์ทีวี (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า ในยุครัฐบาล
พลเรือน สื่อมวลชนมีความกดดันในการรายงานข่าวสารน้อยกว่ารัฐบาลทหาร กล่าวคือ แม้ในสมัยรัฐบาล 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เจ้าของสถานีจะเป็นคนในตระกูลเดียวกัน ทำให้การรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
ต้องผ่านการตรวจสอบภายในก่อน แล้วให้พื ้นที ่รัฐบาลได้ชี ้แจงทันที แต่ถึงกระนั้นสถานีก็ยังสามารถ  
รายงานสดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลได้โดยไม่ถูกเรียกตำหนิ แต่ในสมัยรัฐบาล คสช. สถานีที ่ขณะนั้น  
ยังดำเนินการในระบบทีวีดิจิทัลถูกรัฐสั่งปิดหลายครั้ง นักข่าวภาคสนามก็ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะท่ี
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ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการถูก กสทช.เรียกไปช้ีแจงบ่อยครั้ง ปัจจุบันกองบรรณาธิการจึงใช้วิธี “ไต่เพดาน” 
เพื่อผลิตเนื้อหาท่ีตอบสนองกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจประเด็นการเมือง เช่น การเกาะติดการเคล่ือนไหว
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่นำโดยนิสิตนักศึกษา แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  
ท่ีทำให้ต้องระวังการเสนอข้อความและภาพในการรายงานข่าวการชุมนุม  

นอกจากนั้น ฤทธิกร มหาคชาภรณ์ รองผู้อำนวยการวอยซ์ทีวี (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2564) ยังให้
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า แม้วอยซ์ทีวีจะปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากสถานีโทรทัศน์มาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา 
บนออนไลน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 แต่การดำเนินงานของสถานีก็ยังถูกควบคุมอยู่ เช่น กรณีที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  
เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ให้ระงับการออกอากาศหรือเผยแพร่เนื้อหาของส่ือ 4 องค์กรท่ีเกาะติดการชุมนุม
ทางการเมืองอย่างเข้มข้น ซึ ่งหนึ่งในนั้นคือวอยซ์ทีวี แม้จะมีคำพิพากษาของศาลปกครองให้ยกเลิกคำส่ัง
ดังกล่าวในเวลาต่อมา หรือกรณีช่องดาวเทียมที่ซื้อเนื ้อหาของวอยซ์ทีวีไปออกอากาศได้รับการ “ขอความ
ร่วมมือ” ให้งดถ่ายทอดสัญญาณอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้น จนต้อง
สับเปลี่ยนช่องการออกอากาศอยู่เป็นระยะ จากเดิมอยู่บนช่องดาวเทียมหมายเลข 51 ในเดือนกรกฎาคม 
2562 ย้ายไปหมายเลข 75 ในเดือนตุลาคม 2563 และกลับมาท่ีหมายเลข 51 อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2564 

เมื่อมองไปถึงวิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในอนาคต ฤทธิกรระบุว่า วอยซ์ทีวีมีแนวทางการ
นำเสนอเนื้อหาที่ “ชี้นำสังคม” แต่ต้องตั้งอยู่บนหลักการเสรีภาพและประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดขายของสถานี 
ขณะที่รูปแบบการนำเสนอแบบรายการวิเคราะห์ข่าวก็มีศักยภาพในการอธิบายข้อมูลเชิงลึกให้ผู้ชมเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้น รวมทั ้งเสนอการคาดการณ์ทิศทางและทางเลือกในอนาคต เนื ่องจากนำเสนอ 
โดยนักวิชาการและนักวิเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์  
 
5.5 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 5.5.1 ความเป็นมาขององค์กร 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส) ก่อตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เริ่มต้นดำเนินงานด้วย
การเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยออกอากาศผ่านระบบ
อนาล็อกช่อง UHF 29 ซึ่งโอนย้ายทรัพย์สิน คล่ืนความถ่ี และพนักงานบางส่วนมาจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและ
ทีไอทีวี โทรทัศน์ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ท่ีออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 
2539-2551 (“ทีวีสาธารณะมีผลวันนี้ กปส.ส่ังช่องทีไอทีวีหยุดแพร่ภาพทันที”, 2551) 
 ความแตกต่างสำคัญจากองค์กรสื่ออื่น ๆ คือ ไทยพีบีเอสเป็นองค์กรส่ือในประเภทบริการสาธารณะ 
(Public Service Broadcasting) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย โดย พ.ร.บ.ขององค์การฯ 
กำหนดแหล่งรายได้หลักมาจากภาษีสรรพสามิตหมวดสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีท่ีจัดเก็บได้
ท้ังหมด แต่รวมแล้วไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาท จึงสามารถดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ได้โดยไม่มีโฆษณา โดยมี
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พันธกิจหลักคือ ดำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ และสาระบันเทิงท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
จริยธรรม เพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ (ไทยพีบีเอส, 2564ข) 

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของไทยพีบีเอสถูกกำกับโดยคณะกรรมการนโยบายจำนวน 9 คน 
ซึ่งมีที ่มาจากการรับสมัครและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา โดยแบ่งออกเป็นกรรมการด้านกิจการ
ส่ือสารมวลชน 2 คน ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3 คน และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน
หรือท้องถิ่นฯ 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ส่วนในระดับปฏิบัติการมีคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่าย
ดำเนินงาน นำโดยผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้อำนวยการ
ไทยพีบีเอส) ซึ่งมีท่ีมาจากการรับสมัครและคัดเลือกโดยคณะกรรมการนโยบาย มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
(ไทยพีบีเอส, 2564ข) 

ในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2551 ไทยพีบีเอสออกอากาศจากที่ทำการชั่วคราว  
ในอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นท่ีทำการเดิมของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและทีไอทีวี โดยมี
เทพชัย หย่อง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีคนแรก และในเดือนพฤษภาคม 2551 ไทยพีบีเอส 
ได้เปิดตัวผังรายการอย่างเป็นทางการที่เน้นความเข้มข้นของข่าวและรายการสำหรับเยาวชนและครอบครัว 
พร้อมเปล่ียนช่ือสถานีเป็น ‘ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ’ เพื่อให้ผู้ชมจดจำง่ายมากขึ้น (ผู้จัดการ, 2551) 
 ในเดือนพฤษภาคม 2554 สถานีย้ายจากที่ทำการชั่วคราวมาสู่ที ่ทำการถาวรบนถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักส่ี และเปล่ียนช่ือกลับไปเป็น ‘ไทยพีบีเอส’ ดังเดิม เพื่อลดความสับสนและขยายองค์กรให้ครอบคลุม
การผลิตสื่อประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากโทรทัศน์ พร้อมกับการปรับผังรายการเพื่อขยายฐานผู้ชมกลุ่มคน  
รุ่นใหม่ (คมชัดลึก, 2554) และในเดือนกรกฎาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(พระอิสริยยศ ณ ขณะนั ้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที ่ทำการของสถานีอย่างเป็นทางการ  
(โพสต์ทูเดย์, 2555) 

ในเดือนมกราคม 2556 ไทยพีบีเอสเริ ่มทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภา คพื ้นดิน 
ความคมชัดสูง (full HD) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อทดสอบระบบในเชิง
เทคนิค ก่อนที่ กสทช.จะเปิดให้เอกชนประมูลใบอนุญาตในเดือนธันวาคม (ไทยพีบีเอส , 2556ก) และในวันท่ี  
1 เมษายน 2557 ไทยพีบีเอสจึงเริ ่มออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลความคมชัดสูงอย่างเป็นทางการที่ช่อง
หมายเลข 3 โดยได้ทยอยปิดสถานีส่งสัญญาณระบบอนาล็อกในจังหวัดต่าง ๆ มาเป็นระยะต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 
จนยุติการออกอากาศครบท้ังประเทศเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 (ไทยพับลิก้า, 2558) 
 ปัจจุบันนอกจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแล้ว ไทยพีบีเอสยังเผยแพร่เนื้อหาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ด้วย โดยนำเสนอผ่านทั้งเว็บไซต์ (thaipbs.or.th) เฟซบุ๊ก (facebook.com/ThaiPBS)  
ทวิตเตอร์ (@ThaiPBS) ยูทูป (youtube.com/ThaiPBS) อินสตาแกรม (@ThaiPBS) และต๊ิกต็อก (@thaipbs) 
โดยมีจำนวนผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกว่า 6.9 ล้านคน และบนยูทูปกว่า 5.2 ล้านคน รวมถึงยังมีการตั้งหน่วยธุรกิจ
ใหม่ เช่น บริการคอนเทนต์สตรีมมิ ่ง ‘VIPA’ สำนักข่าวออนไลน์ ‘The Active’ และ ‘Decode’ รวมถึง
สถานีโทรทัศน์ ‘ALTV’ เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.4: แผนผังโครงสร้างสื่อของ ส.ส.ท. 

 
5.5.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม 

5.5.2.1 การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ  
ไทยพีบีเอสดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลักท่ีออกแบบไว้เมื่อปี พ.ศ. 2562 คือเช่ือมโยงการทำงานและ

การนำเสนอเนื้อหาระหว่างออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวด์ (on-air, online, on-ground) โดยส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบในการผลิตข่าวคือสำนักข่าว กองบรรณาธิการข่าวจะรับผิดชอบการผลิตเนื้อหาสำหรับรายการ
ข่าวทีอ่อกอากาศทางโทรทัศน์ โดยมีโต๊ะข่าวสายต่าง ๆ ขณะท่ีกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์มีบุคลากรจำนวน 
10 คน ทำหน้าที่ผลิตเนื้อหาโดยนำข่าวที่นำเสนอทางโทรทัศน์มาปรับและออกแบบให้เข้ากับช่องทางส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี คิดเป็นร้อยละ 60 ของเนื้อหาท่ีนำเสนอ ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นเนื้อหาท่ีต่อยอดหรือแตกประเด็น
จากข่าวที่นำเสนอทางโทรทัศน์ และอีกร้อยละ 20 เป็นเนื้อหาที่ผลิตขึ้นเองทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส 
ยังมี ‘สำนักสื่อใหม่’ ซึ ่งเป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ รวมทั้งนำเนื้อหาจากสำนักข่าวไปผลิตเป็นเนื้อหาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ที่มี รวมถึงนำเนื้อหาจากกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ไปผลิตใหม่และ
เผยแพร่ (เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2564) นอกจากนี้ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
สาธารณะ และศูนย์ส่ือสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ซึ่งมักทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ก็เป็น
อีกส่วนท่ีผลิตรายงานข่าวและรายการเชิงสารคดี 

กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์และกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์จะประชุมร่วมกันทุกวันในเวลา  
09:00 น. โดยมักเลือกประเด็นเกี ่ยวกับปัญหาของประชาชน ชี้ให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร และรายงานเพื่อ
นำไปสู ่การเปลี่ยนแปลง (solution journalism) นอกจากนั้นองค์กรยังมีนโยบาย “online first” ที ่ให้
ความสำคัญกับการนำเสนอทางออนไลน์ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ทำให้ผู ้สื ่อข่าวโทรทัศน์ต้องส่งข่าวเข้ามายัง 

ส.ส.ท.

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายการ ข่าว

กองบก.
ข่าวโทรทัศน์

สื่อออนไลน์

เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ของสถานีฯ (สํานักสื่อใหม่)

เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ของสํานักข่าว 

(กองบก.ข่าวออนไลน์)

รายการข่าวที่เผยแพร่เฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ 

(กองบก.ข่าวออนไลน์)

หน่วยธุรกิจใหม่

บริการคอนเทนต์สตรีมมิ่ง 
VIPA

สํานักข่าวออนไลน์ 
The Active และ Decode

สถานีโทรทัศน์ ALTV

อื่น ๆ
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กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์และกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์เพื่อเป็นวัตถุดิบ จากนั้นกองบรรณาธิการข่าว
ออนไลน์จะนำข่าวมาผลิตเป็นเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ รวมทั้งยังมีการจัด
ฝึกอบรมผู้สื่อข่าวในกองบรรณาธิการเพื่อฝึกการกำหนดประเด็นและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตเนื้อหา
รูปแบบใหม่ ๆ  

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว (สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2564) ระบุว่า ไทยพีบีเอส 
พยายามปรับตัวให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้รับสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ชมนิยมดูเนื้อหาทีวีในจออื่น ๆ 
และอ่านเนื้อหาขนาดสั้น สถานีจึงพยายามนำเสนอเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อผู้ชม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นสะท้อนว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานข่าวโทรทัศน์ส่วนหนึ่ง 
ยังไม่เข้าใจธรรมชาติและเทคนิคการนำเสนอทางส่ือออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถผลิตเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้ใช้ส่ือออนไลน์และลักษณะพิเศษของแพลตฟอร์มท่ีแตกต่างจากช่องทางโทรทัศน์ได้ 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมการทำงานทั้งในระดับองค์กรและกองบรรณาธิการยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทำให้ทุกสำนักสามารถกำหนดนโยบาย
และทำงานไปในทิศทางเดียวได้ ด้วยเหตุนี้ แม้จะมีเนื้อหานำเสนอทางช่องทางออนไลน์จำนวนมาก แต่ก็ไม่ใช่ 
ทุกงานท่ีจะมีคุณภาพ ก่อเขตยอมรับว่า บุคลากรในกองบรรณาธิการยังเคยชินกับการรายงานข่าวเหตุการณ์ 
แต่ไม่มีความชำนาญในการเจาะข้อมูลเพื่อขยายความที่มาที่ไปของเหตุการณ์ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นกระแส 
อีกทั้งยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้ผู้ชมไม่สนใจในเรื่องที่อาจจะไกลตัวเชิงพื้นท่ี 
ขณะเดียวกัน การรายงานข่าวโทรทัศน์ต้องมีภาพและเสียงเป็นองค์ประกอบ ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนท่ีมีทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาข่าว แต่องค์กรยังขาดบุคลากรส่วนนี้อยู่ และการไม่ต้องหารายได้
แบบสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ก็ทำให้บุคลากรไม่กระตือรือร้นในการทำงานหรือเพิ่ม ศักยภาพ (ก่อเขต  
จันทเลิศลักษณ์, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2564; เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2564) 

นอกจากวัฒนธรรมภายในองค์กรแล้ว โครงสร ้างการดำเน ินงานที ่ เป ิดโอกาสให้ผ ู ้บร ิหา ร 
กรรมการนโยบาย และสภาผู้ชมฯ สร้างแรงกดดันต่อกองบรรณาธิการก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตเนื้อหา  
จนบางครั้งอาจกลายเป็นการแทรกแซงกองบรรณาธิการอย่างไม่เป็นทางการ ขณะเดียวกัน ในขณะที่องค์กร
สื่ออื่น ๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งขันสามารถใช้ลีลาการนำเสนอที่มีสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ แต่ไทยพีบีเอส 
มีกฎระเบียบและกรอบจริยธรรมวิชาชีพตามกฎหมายการจัดต้ังโทรทัศน์สาธารณะท่ีต้องดำเนินการอย่างรัดกุม 
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า ความเข้มงวดดังกล่าวอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในการนำเสนอเนื้อหา  

เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ชีพจรข่าวสารแต่ละวันท่ีเร็วขึ้นทำให้กองบรรณาธิการ
ต้องผลิตเนื้อหาแต่ละวันจำนวนมาก จนไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนกองบรรณาธิการออนไลน์ท่ีเป็น
ด่านสุดท้ายในการเผยแพร่เนื้อหาก็ต้องรับภาระในการจัดการกับข่าวจำนวนมาก ขณะที่มีจำนวนบุคลากร
จำกัด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานท่ีถูกคาดหวังสูงในฐานะส่ือสาธารณะ และนำไปสู่
การถูกร้องเรียนและต้ังกรรมการสอบสวนความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น สภาวะเช่นนี้ทำให้กองบรรณาธิการรู้สึกว่า
ต้องระวังตัวในการรายงานข่าวอยู่ตลอดเวลา และนำไปสู่การเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อเล่ียงประเด็นท่ีสุ่มเส่ียง  
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5.5.2.2 การปรับรูปแบบการหารายได้    
เมื่อสำรวจถึงรายได้และรายจ่ายจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การฯ พบว่าตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2558-2562 ไทยพีบีเอสมีรายได้จากภาษีสรรพสามิต ค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล และอื่น ๆ สูงกว่ารายจ่าย
สุทธิเฉลี่ยปีละ 327 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบีเอสมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เป็นครั้งแรก 
ในรอบหลายปี โดยมีรายจ่ายสุทธิ 2,752.1 ล้านบาท สูงกว่ารายได้ 117.4 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นผลจากการ
ปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ถึงแม้จะมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายมาเป็นเวลานาน แต่ ด้วยแนวโน้มการแทรกแซงจากภาครัฐและ 
แรงกดดันทางสังคมท่ีเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริหารกังวลว่าอาจถูกตัดหรือชะลอการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะกระทบ
ต่อการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมในอนาคต องค์กรจึงพยายามหาช่องทางในการสร้างดอกผลจาก
รายได้เพิ่มเติม โดยในเดือนมกราคม 2560 ไทยพีบีเอสนำเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อตราสารหนี้
ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ซึ่งกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการไทยพีบีเอสในขณะนั้นช้ีแจงว่า  
เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ขององค์การฯ 
ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (กรุงเทพธุรกิจ , 
2560) อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวกลายเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความเหมาะสมท่ีองค์กรส่ือสาธารณะ
จะนำเงินไปลงทุนกับบริษัทเอกชน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สื่อมวลชน จนท้ายที่สุด 
กฤษดาตัดสินใจระงับการลงทุนดังกล่าว พร้อมขออภัยต่อการดำเนินการที่กระทบความรู้สึกประชาชน และ  
ขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฯ (ไทยพีบีเอส , 2560ก) รวมถึงในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2560 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า การนำรายได้ขององค์การฯ ไปลงทุนในกิจการอื่นนั้นไม่สามารถ
กระทำได้ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 
 ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอสพบว่าองค์กรมีค่าใช้จ่ายบุคลากรพุ่งสูงกว่า 660 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน 567.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 53.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน 40 ล้านบาท จึงมีการออกโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด (early retirement) 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยและเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน (ผู้จัดการ , 
2560ก) 

เมื่อสำรวจถึงเรตต้ิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2563) พบว่า 
อยู่ในกลุ่มกลางของโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน 28 ช่อง โดยต่ำสุดอยู่ที่อันดับ 17 ในปี พ.ศ. 2560 และสูงสุด 
อยู่ที ่อันดับ 14 ในปี พ.ศ. 2563 (TV Digital Watch, 2561, 2564ก) จึงมีความพยายามปรับผังรายการ 
อยู่หลายระลอกเพื่อขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น เช่น การปรับผังรายการครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 
ด้วยแนวคิด “เติมสีสันให้สาระ” ซึ่งเป็นการ “ปรุงรายการ” ของไทยพีบีเอสจากเดิมที่มักจะให้สาระอย่าง
ตรงไปตรงมาและเป็นทางการ ให้มีสีสันและรสชาติถูกจริตผู้ชมท่ัวไปมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์และการ
สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความเปล่ียนแปลง (ไทยพีบีเอส, 2559ก) 
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นอกจากการปรับผังรายการทางโทรทัศน์แล้ว ไทยพีบีเอสยังปรับตัวไปเน้นการเผยแพร่เนื้อหาผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้รับสารที่เปลี่ยนไป โดยมีทั้งการนำเสนอรายการข่าวที่เผยแพร่
เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น เช่น รายการล้อมวงข่าว เวลา 08 :15 น. และรายการข่าวจัดเต็ม เวลา  
14:00 น. รวมถึงการทดลองตั้งหน่วยธุรกิจ (business unit) ใหม่ ๆ เพื่อวางแผนการหารายได้ในระยะยาว 
เช่น การเปิดตัวแพลตฟอร์ม VIPA เพื่อให้บริการรับชมเนื้อหาทางออนไลน์ (content streaming) และการ
เปิดตัวเว็บไซต์ The Active และ Decode ซึ ่งมีช่องทางนำเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย เพื่อเจาะลึก
ประเด็นความเคล่ือนไหวทางสังคมของภาคพลเมือง (Positioning, 2562) 

Decode เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอเนื้อหาทางเว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกองบรรณาธิการจากสำนักเครือข่ายประชาสังคมฯ ที่เดิมรับผิดชอบการผลิต
รายการ Backpack Journalist ทางโทรทัศน์เป็นผู้ดำเนินการ ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ บรรณาธิการเว็บไซต์ 
Decode (สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า Decode เน้นการนำเสนอมุมมองของประชาชนหรือ  
“จากล่างขึ้นบน” โดยเป็นเนื้อหาที่เสริมการรายงานข่าวของสำนักข่าว เพื่อให้เห็นความเป็นจริงในสังคม  
ที่มักไม่ถูกนำเสนอ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เช่น ความเท่าเทียม รัฐสวัสดิการ เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ Decode จึงมีทิศทางเนื้อหาและแนวทางการดำเนินงานแบบส่ือทางเลือก (alternative media)  

กองบรรณาธิการของเว็บไซต์ Decode ยังเป็นคนต่างรุ ่นต่างวัย การกำหนดประเด็นข่าวเกิดจาก 
การแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย จากนั้นจึงร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอที่ชวนติดตามและมีลีลาการ
นำเสนอท่ีผสมระหว่างสารคดีและข่าว โดยทีมงานท่ีมีทักษะการผลิตงานหลากหลายรูปแบบ (multi-skilled) 
เนื่องจาก Decode มีบุคลากรเพียง 10 คนท่ีส่วนหนึ่งยังคงต้องผลิตรายการ Backpack Journalist จึงไม่เน้น
ความถ่ีในการนำเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการนำเสนอรายงานพิเศษทางเว็บไซต์วันละ 2 เรื่อง และนำเสนอ
บทความขนาดส้ันทางเพจเฟซบุ๊กวันละ 2-4 เรือ่ง Decode กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น “พลเมืองแห่งอนาคต” 
หรือคนรุ่นใหม่ทั ้งในเชิงพฤติกรรมและวิธีคิด และมีพันธกิจที่สอดคล้องกับไทยพีบีเอสคือการเปิดพื ้นท่ี  
เพื่อหาทางออกร่วมกันของสังคม 

Decode ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการปีละ 3.5 ล้านบาท ทว่ายังไม่พบคำอธิบายขององค์กร 
ท่ีเช่ือมโยงแบรนด์ Decode กับไทยพีบีเอส และการนำเนื้อหาของ Decode ไปเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์
ของไทยพีบีเอสอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่มีผลประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงการหารายได้ เนื่องจากเพิ่งเริ่ม
ดำเนินการ 

 

5.5.2.3 การปรับบทบาทต่อสังคม  
ในปี พ.ศ. 2564 ไทยพีบีเอสเน้นการวางผู้ชมไว้เป็นศูนย์กลาง (audience first) เพื่อสนองตอบกลุ่ม

ผู้ชมที่มีความหลากหลาย และขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ โดยมี “วาระหลัก” คือการร่วมฝ่าวิกฤตปากท้อง มุ่งหา
ทางออกและทางเลือกให้กับประชาชนในช่วงโควิด -19 รวมถึงสร้างการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน เพิ่มทักษะ  
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน (ไทยพีบีเอส, 2564ก)  
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ขณะที ่เป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กรในปี พ.ศ. 2560-2564 คือ ไทยพีบีเอสจะต้องเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายและท่ัวถึง บูรณาการทุกช่องทางโดยเน้นส่ือออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์บริการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นโรงเรียนและฐานข้อมูลของสังคมเพื่อนำไป
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างไทยพีบีเอสให้เป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่น ( trusted brand) และ
ไว้วางใจ (ไทยพีบีเอส, 2564ก)  

จากรายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำปี พ.ศ . 2563 รศ.ดร.ว ิลาสิน ี พ ิพ ิธก ุล ผู ้อำนวยการ 
ไทยพีบีเอสคนปัจจุบันได้ระบุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรไว้ว่า ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่สังคม
เกิดช่องว่างทางความคิดความเชื่อระหว่างวัย และความเหลื่อมลํ ้าทางโครงสร้าง ไทยพีบีเอสได้ยึดมั่น  
การรายงานและการวิเคราะห์จากทุกแง่มุม โดยเน้นบทบาทการเป็นพื้นที่กลางเพื่อมุ่งหาทางออกที่ทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียังคงรุนแรงต่อเนื่อง ไทยพีบีเอส 
ได้ทุ ่มเททรัพยากรทั้งกำลังคน เวลา และองค์ความรู้ บูรณาการพลังทุกภาคส่วนในการนำเสนอสาระเพื่อ
เยียวยาและฟื้นฟูสังคมไทย โดยยืนยันว่าไทยพีบีเอสพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคน
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบริการข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และเป็นท่ีพึ่งในยามวิกฤต (วิลาสินี พิพิธกุล, 2564)  

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว (สัมภาษณ์ , 16 มิถุนายน 2564) ระบุถึงจุดยืนและ
แนวทางการนำเสนอเนื้อหาของไทยพีบีเอสว่า ส่ิงสำคัญท่ีไทยพีบีเอสพยายามทำคือการเป็นผู้นำทางความคิด 
ดังนั้น การผลิตเนื้อหาต้องตอบสนองและเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีโทรทัศน์
สาธารณะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีผู้คนสับสนและต้องการข่าวสาร หรือท่ามกลางปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยรัฐ 
โทรทัศน์สาธารณะท่ีมีกระบวนการบรรณาธิกรณ์จะตอบความต้องการของประชาชนได้ 

ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ก่อเขตระบุว่า ไทยพีบีเอสวางแนวทางทำข่าวอย่าง
สมดุลและเป็นพื้นที่กลางสำหรับการพูดคุยของสังคม ระมัดระวังไม่ให้การรายงานข่าวสร้างความเสี่ยงหรือ
เสียหายต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ไม่ผลิตซ้ำเนื้อหาและภาพที่อาจเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรง ระมัดระวัง
ประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของนักศึกษาและประชาชน ดังนั้น  
ในการรายงานข่าวจึงไม่ปล่อยเสียงผู้ปราศรัยบนเวทีชุมนุม ผู้สื่อข่าวไม่ยืนรายงานสดโดยมีเสียงการปราศรัย
หรือถ้อยคำที่เป็นการต่อว่าด่าทอ ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าวจากทั้งสองฝ่าย ไม่นำเสนอภาพที่เป็นการลบหลู่
สถาบันฯ ไม่รายงานวาระท่ีแต่ละฝ่ายกำหนด การรายงานจึงเป็นเพียงการระบุว่า “เกิดอะไรขึ้น ท่ีไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร” เท่านั้น 

ขณะท่ีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั ้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา  
ไทยพีบีเอสได้ปรับโครงสร้างและผังรายการใหม่เพื่อรองรับกับสถานการณ์ เช่น การเปิดศูนย์ประสานฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื ้อให้เข้าสู ่ระบบการรักษา การปรับผังรายการเพื่อวิเคราะห์และประมวล
สถานการณ์ให้ประชาชนเข้าใจและเตร ียมพร้อมร ับมือ (แบรนด์บุฟเฟต์ , 2563) รวมถึงการเปิดตัว
สถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ในชื่อ ‘เอแอลทีวี (ALTV)’ ที่มีคำขวัญว่า “ทีวีเรียนสนุก” ในเดือนกรกฎาคม 2563 
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เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจากที่บ้านในช่วงโรงเรียนปิดทำการ โดยออกอากาศผ่านโทรทศัน์
ดิจิทัลช่องหมายเลข 4 (เอแอลทีวี, 2563) 

อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสได้รับคำวิจารณ์เรื่องการนำเสนอข่าวผิดพลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
จนต้องออกแถลงการณ์ขออภัยอยู่บ่อยครั้ง เช่น กรณีการนำเสนอข่าวว่า “เศรษฐีอินเดียแห่บินหนีโควิด-19 
บางลำบินเข้าไทย” ซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นเพียงการแสดงความต้องการไปยังบริษัทเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเทา่นั้น 
โดยยังไม่มีข้อมูลว่ามีการบินเข้าประเทศไทย (ผู้จัดการ, 2564ค) กรณีการนำเสนอข่าวประสิทธิภาพของวัคซีน
ชนิดต่าง ๆ กับการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์เบต้า แต่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงการคาดการณ์ของสถาบันด้าน
สุขภาพในต่างประเทศเท่านั้น โดยยังไม่ผ่านการใช้งานจริง (ผู้จัดการ, 2564ข) หรือกรณีผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
ของสถานีโพสต์ภาพบุคคลที่มีอาการแพ้วัคซีนเป็นผื่นแดงลงบนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว ทั้งที ่ความจริง  
เป็นภาพของผู้ป่วยคนอื ่นซึ่งไม่เกี ่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู ้โพสต์  
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ (มติชน, 2564ข) รวมถึงยังมีการวิจารณ์ถึงความคุ้มค่าของภาษีสรรพสามิตที่นำมา
อุดหนุนให้กับสถานี ในขณะที่องค์กรสื่ออื่น ๆ ต้องดิ้นรนและปรับตัวเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต (แนวหน้า ,  
2564ก; สันติพงษ์ นาคประดา, 2564) 

นอกจากความคาดหวังของสังคมแล้ว ภายใต้ระบอบการเมืองที ่ปิดกั ้นเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น ไทยพีบีเอสยังถูกจับตาจาก กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแล และรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ 
การดำเนินงานและอนุมัติงบประมาณ อีกทั้งยังเผชิญกับการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของภาครัฐและ
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เช่นเดียวกับองค์กรส่ืออื่น ๆ ทำให้แม้สถานีจะพยายามเป็น 
“พื้นท่ีปลอดภัย” เพื่อให้หลายฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและมุมมอง แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มท่ี วรลักษณ์ 
อิศรากูร ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าว (สัมภาษณ์ , 20 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า หาก
ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่วิจารณ์รัฐบาล หรือนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
ก็จะถูกจับตามองทันทีว่ากระทบต่อความมั่นคงหรือสุ่มเส่ียงว่าจะละเมิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
ในภาวะเช่นนี้ คนทำงานก็รู้สึกว่าถูกจับผิดมากกว่าเป็นการตรวจสอบให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ท้ังยัง
ทำให้เกิดความกลัวและหลีกเลี่ยงการรายงานประเด็นเหล่านี้ แตกต่างจากการทำงานในสมัยรัฐบาลพลเรอืน 
ท่ีส่ือมวลชนยังพอมีเสรีภาพในการทำหน้าท่ี 
 
5.6 สรุปภาพรวมการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกรณีศึกษา   

5.6.1 โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรสื่อกรณีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 
5.6.1.1 ขนาดของกิจการ 

จากการสืบค้นข้อมูลสินทรัพย์รวมขององค์กรส่ือกรณีศึกษาท้ัง 5 องค์กร พบว่าเครือไทยรัฐเป็นองค์กร
ท่ีมีขนาดกิจการใหญ่ท่ีสุด โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) มีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 
21,348.09 ล้านบาท ขณะท่ีบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) มีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 2,403.87 
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ล้านบาท และบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์) มีสินทรัพย์รวมอยู่ที ่ 264.82 ล้านบาท  
โดยรวมแล้วในปี พ.ศ. 2563 เครือไทยรัฐมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 24,016.78 ล้านบาท 

ส่วนองค์กรสื่อที่มีขนาดกิจการรองลงมาเป็นลำดับที่ 2 คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) มีสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 7,723.82 ล้านบาท ขณะท่ี
ลำดับที่ 3 คือเครือเนชั่น ซึ่งมีสินทรัพย์รวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(เนชั่นทีวี) ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ท่ี 1,047.54 ล้านบาท และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (กรุงเทพธุรกิจ) 
อยู่ท่ี 70.35 ล้านบาท 

ลำดับที่ 4 คือบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด มีสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2563 อยู่ท่ี 177.26 ล้านบาท  
โดยบริษัทมีสินทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าพันล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) และลำดับ
สุดท้ายคือบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์) เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยมีสินทรัพย์รวมในปี   
พ.ศ. 2563 อยู่ท่ี 45.14 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.5) 
 

ตารางท่ี 5.1: สินทรัพย์รวมขององค์กรส่ือกรณีศึกษา7  
องค์กร 2559 2560 2561 2562 2563 

เครือ
ไทยรัฐ 

บ.วัชรพล (นสพ.ไทยรัฐ) 21,138.30 21,620.70 21,826.41 21,623.51 21,348.10 

บ.ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
(ไทยรัฐทีวี) 

3,822.68 3,538.34 3,470.46 2,576.22 2,403.88 

บ.เทรนด์ วี จี 3  
(ไทยรัฐออนไลน์) 

115.27 143.21 205.14 213.93 264.82 

เครือเนชั่น บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
(กรุงเทพธุรกิจ) 

737.49 280.05 203.97 155.44 70.35 

บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง  
คอร์ปอเรชั่น (เนชั่นทีวี) 

1,843.88 798.52 711.74 691.13 1,047.54 

ไทยโพสต์ บ.สารสู่อนาคต 55.91 38.20 35.86 43.66 45.14 

วอยซ์ทีวี บ.วอยซ์ ทีวี 1,462.06 1,462.43 1,204.41 300.42 177.26 
ส.ส.ท. ไทยพีบีเอส 6,873.68 6,976.25 7,320.61 7,767.29 7,723.82 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
7 ที่มา: รายงานประจำปีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) พ.ศ. 2559-2563, กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 5.5: แนวโน้มสินทรัพย์รวมขององค์กรสื่อกรณีศึกษา (หน่วย: ล้านบาท) 

 

5.6.1.2 รายได้และกำไร 
เมื่อสำรวจถึงรายได้ขององค์กรสื่อกรณีศึกษา 5 องค์กร ซึ่งแยกการดำเนินกิจการออกเป็น 8 บริษัท 

พบว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559-2563) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ซึ ่งดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรที่มีรายได้มากที่สุด โดยมีรายได้รวมตลอด
ระยะเวลา 5 ปีเป็นจำนวน 13,025.77 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนใหญ่ของไทยพีบีเอสมาจากงบ
สนับสนุนจากภาษีสรรพสามิต ไม่ใช่รายได้จากการดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์เหมือนองค์กรส่ืออื่น ๆ 

ส่วนลำดับที ่ 2 และ 3 คือบริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) และบริษัท ทริปเปิล วี  
บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) ซึ่งอยู่ในเครือไทยรัฐ โดยมีรายได้รวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 10,715.75  
ล้านบาท และ 3,921.09 ล้านบาท ตามลำดับ แต่ข้อสังเกตที ่น ่าสนใจคือ บ.ทริปเปิล วี บรอดคาสท์  
(ไทยรัฐทีวี) ซึ่งจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีรายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สวนทางกับรายได้ของ บ.วัชรพล 
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ท่ีมีตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 

ลำดับท่ี 4 และ 5 คือบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (เนช่ันทีวี) และบริษัท 
กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (กรุงเทพธุรกิจ) ซึ่งอยู่ในเครือเนชั่น โดยมีรายได้รวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ ท่ี 
2,903.2 ล้านบาท และ 1,378.85 ล้านบาท ตามลำดับ 
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ลำดับที่ 6 คือบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์) มีรายได้รวมตลอด 5 ปีอยู่ที่ 923.88  
ล้านบาท โดยพบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีเพียงปี พ.ศ. 2562 
เท่านั้นที่รายได้ปรับลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ส่วนลำดับที่ 7 คือบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด มีรายได้รวม 
ตลอด 5 ปีอยู่ที่ 577.41 ล้านบาท และลำดับสุดท้ายคือบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์) มีรายได้รวม
ตลอด 5 ปนี้อยท่ีสุด คือ 316.91 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 5.2 และภาพท่ี 5.6) 
 
ตารางท่ี 5.2: รายได้ขององค์กรส่ือกรณีศึกษา8  

องค์กร 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้รวม  

5 ปี 

เครือ
ไทยรัฐ 

บ.วัชรพล (นสพ.ไทยรัฐ) 3,071.24 2,597.03 2,135.41 1,706.03 1,206.04 10,715.75 
บ.ทริปเปิล วี  
บรอดคาสท์ (ไทยรัฐทีวี) 

566.29 740.37 1,099.36 1,376.10 1,515.07 3,921.09 

บ.เทรนด์ วี จี 3  
(ไทยรัฐออนไลน์) 

139.63 167.52 196.10 194.15 226.47 923.88 

เครือเนชั่น บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
(กรุงเทพธุรกิจ) 

516.53 367.10 401.63 92.37 1.22 1,378.85 

บมจ.เนชั่น  
บรอดแคสต้ิง  
คอร์ปอเรชั่น (เนชั่นทีวี) 

536.23 539.09 423.53 492.82 911.53 2,903.2 

ไทยโพสต์ บ.สารสู่อนาคต 66.88 59.08 55.35 69.49 66.61 316.91 

วอยซ์ทีวี บ.วอยซ์ ทีวี 179.22 132.95 60.53 160.58 44.13 577.41 
ส.ส.ท. ไทยพีบีเอส 2,544.19 2,369.32 2,714.00 2,763.24 2,635.02 13,025.77 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
8 ที่มา: รายงานประจำปีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) พ.ศ. 2559-2563, กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 5.6: แนวโน้มรายได้ขององค์กรสื่อกรณศีึกษา (หน่วย: ล้านบาท) 
 

ในด้านผลกำไร พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2563) องค์กรสื่อกรณีศึกษาที่ยังคงรักษา 
ผลกำไรสุทธิรวม 5 ปีไว้ได้มากที่สุดคือบริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) โดยมีกำไรสุทธิรวม 
1,738.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มจะพบว่าในปี พ.ศ. 2562-2563 บริษัทเริ่มประสบกับภาวะ
ขาดทุนต่อเนื่องกัน 2 ปี  

ส่วนลำดับที่ 2 คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)  
ซึ่งมีตัวเลขการดำเนินกิจการสุทธิ 5 ปีเป็นบวก โดยมียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายรวม 965.12 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากงบสนับสนุนจากภาษีสรรพสามิต ไม่ใช่รายได้จากการดำเนิน
กิจการเชิงพาณิชย์เหมือนองค์กรสื่ออื่น ๆ และลำดับที่ 3 คือบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์)  
มีผลกำไรสุทธิรวม 5 ปีอยู่ท่ี 129.63 ล้านบาท 
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นอกเหนือจาก 3 องค์กรข้างต้นแล้ว องค์กรส่ืออีก 5 บริษัทท่ีเหลือล้วนมีผลกำไรสุทธิรวม 5 ปีติดลบ 
(ขาดทุน) โดยบริษัทที่มีผลกำไรสุทธิติดลบน้อยที่สุด คือบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์) อยู่ที่ -0.66  
ล้านบาท รองลงมาคือบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (กรุงเทพธุรกิจ) อยู่ท่ี -30.24 ล้านบาท 

ลำดับที่ 3 คือบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เนชั่นทีวี) มีผลกำไรสุทธิ 
รวม 5 ปีอยู่ที ่ -841.54 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2562-2563 บริษัทเริ ่มกลับมาทำกำไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนลำดับที่ 4 คือบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด มีผลกำไรสุทธิรวม 5 ปีอยู่ที ่ -1,342.55 ล้านบาท  
โดยวอยซ์ทีวีเป็นองค์กรสื่อเดียวในกรณีศึกษาที่ตลอดระยะเวลา 5 ปีไม่พบตัวเลขผลกำไรเป็นบวกแม้แต่ 
ปีเดียว  

และลำดับสุดท้าย บริษัทที่มีผลกำไรสุทธิรวม 5 ปีติดลบสูงที่สุด คือบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จำกัด (ไทยรัฐทีวี) โดยมีผลกำไรสุทธิติดลบอยู่ที่ -2,406.32 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มจะพบว่า
บริษัทเริ่มกลับมาทำกำไรได้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 สวนทางกับบริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ) ท่ีเริ่มมีตัวเลขขาดทุนต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน (ดูตารางท่ี 5.3 และภาพท่ี 5.7) 
 

ตารางท่ี 5.3: ผลกำไรสุทธิขององค์กรส่ือกรณีศึกษา9  

องค์กร 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลกำไรสุทธิ 

5 ปี 

เครือ
ไทยรัฐ 

บ.วัชรพล (นสพ.ไทยรัฐ) 927.48 603.79 313.00 -36.04 -69.74 1,738.49 
บ.ทริปเปิล วี  
บรอดคาสท์ (ไทยรัฐทีวี) 

-928.75 -927.54 -554.52 -171.39 175.88 -2,406.32 

บ.เทรนด์ วี จี 3 
(ไทยรัฐออนไลน์) 

16.62 26.58 36.14 14.18 36.18 129.63 

เครือเนชั่น บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
(กรุงเทพธุรกิจ) 

22.54 -148.26 66.81 32.81 -4.14 -30.24 

บมจ.เนชั่น  
บรอดแคสต้ิง  
คอร์ปอเรชั่น (เนชั่นทีวี) 

-275.46 -916.24 -98.79 405.25 43.7 -841.54 

ไทยโพสต์ บ.สารสู่อนาคต 2.30 -4.59 -3.61 1.46 3.78 -0.66 

วอยซ์ทีวี บ.วอยซ์ ทีวี -368.02 -354.45 -352.03 -157.69 -110.36 -1,342.55 
ส.ส.ท. ไทยพีบีเอส10 239.56 114.50 286.36 442.16 

 
-117.46 965.12 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
9 ที่มา: รายงานประจำปีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) พ.ศ. 2559-2563, กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
10 เป็นจำนวนรายได้หักลบกับค่าใช้จ่ายสุทธิ 
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ภาพที่ 5.7: แนวโน้มผลกำไรสุทธิขององค์กรสื่อกรณศีึกษา (หน่วย: ล้านบาท) 

 

จากการศึกษาโครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรสื ่อกรณีศึกษาพบว่า บริษัทที ่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ต้องเผชิญการ
แข่งขันกับสื่อหลายประเภทและพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อรายได้จากโฆษณา 
ที่ลดน้อยถอยลงจนทำให้มีสัดส่วนรายได้ผันผวน เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในนามบริษัท วัชรพล จำกัด  
มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเริ ่มประสบภาวะขาดทุนในปี พ.ศ. 2562-2563 ในขณะที่หนังสือพิมพ์ 
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กรุงเทพธุรกิจ ในนามบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด ก็มีรายได้ในปี พ.ศ. 2562-2563 ลดลงอย่างมากจาก
หลัก 100 ล้านสู่หลัก 10 ล้านบาท  

ขณะที่ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินก็ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันอย่างสูง 
ในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นกัน โดยบริษัทท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก 
ในการแข่งขันดังกล่าวคือ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ซึ่งประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 และ
เนื้อหาทางการเมืองของสถานีก็มีข้อพิพาทกับรัฐบาลและองค์กรกำกับดูแลอยู่หลายครั้ง จนเป็นองค์กร 
ส่ือเดียวในกรณีศึกษาท่ีตัดสินใจคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในช่วง 2 ปีหลัง 
(พ.ศ. 2562-2563) สถานการณ์ของเนช่ันทีวีและไทยรัฐทีวีเริ่มมีทิศทางท่ีดีขึ้นจนสามารถพลิกกลับมาทำกำไร
ได้ในที ่สุด ในขณะที ่ไทยพีบีเอส หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ถือเป็นองค์กรเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบมากในแง่ธุรกิจ เนื่องจากมีรายได้ประจำจากเงินสนับสนุน โดยภาษี
สรรพสามิต  
 
 5.6.2 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคมขององค์กรสื่อกรณีศึกษา 
 ผลการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสื่อกระแสหลัก  
5 องค์กร ได้แก่ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทีวี และไทยพีบีเอส พบว่า ในด้านการปรับโครงสร้าง
การทำงานของกองบรรณาธิการ แม้องค์กรขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น และไทยพีบีเอส  
จะแยกกองบรรณาธิการตามแพลตฟอร์มที่มีคือ หนังสือพิมพ์ และ/หรือโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมท้ัง 
มีบุคลากรแยกจากกัน แต่ท้ัง 3 องค์กรมีระบบข้อมูลหรือ “ถังข่าว” ร่วมกัน และจะมีทีมจากกองบรรณาธิการ
ข่าวออนไลน์ไปร่วมประชุมกับกองบรรณาธิการของส่ือดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เพื่อทราบวาระหลัก
ที่องค์กรจะเสนอข่าว และเตรียมวางแผนการนำเสนอทั้งในเชิงความเร็วและการต่อยอดประเด็นจากกอง
บรรณาธิการของแพลตฟอร์มส่ือดั้งเดิมขององค์กร  

ส่วนองค์กรขนาดกลางอย่างหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่มีจำนวนบุคลากรจำกัดยังมีโครงสร้างเป็นกอง
บรรณาธิการเดียว แต่มีทีมงานแยกทำระหว่างสื่อดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยมีการกำหนด
ประเด็นร่วมกันเพื่อเตรียมวางแผนการนำเสนอทางออนไลน์ตามกระแสรายวัน ขณะที่วอยซ์ทีวีซึ่งปรับลด
รูปแบบการดำเนินธุรกิจจากสถานีโทรทัศน์ มาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (content provider) ให้กับสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมและนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ได้มีการยุบโต๊ะข่าวต่าง ๆ และปรับหน่วยผลิตเนื้อหาใหเ้หลือเพียง  
2 หน่วย คือ กองบรรณาธิการรายการกับกองบรรณาธิการข่าวซึ่งมีบุคลากรแยกกัน แต่จะมีการประชุมร่วมกัน
เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน เนื่องจากกองบรรณาธิการรายการต้องอาศัยเนื้อหาจากกองบรรณาธิการข่าว 
มาเป็นข้อมูลในการดำเนินรายการเชิงวิเคราะห์ และระหว่างวันยังมีการตัดคลิปจากรายการมาเผยแพร่ทาง
ออนไลน์  
 ในด้านการกำหนดประเด็นการนำเสนอ องค์กรสื่อกระแสหลัก 5 องค์กรยังยึดประเด็นและรูปแบบ
การนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรตน โดยเครือไทยรัฐเน้นข่าวชาวบ้านทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
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และออนไลน์ เครือเนชั่นทั้งกรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และเนชั่นทีวีเน้นข่าวเศรษฐกิจ การเมือง 
และข่าวกระแสหลักรายวันอื่น ๆ ไทยโพสต์เน้นข่าวการเมืองด้วยลีลาการพาดหัวดุดัน วอยซ์ทีวีเน้นประเด็น
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าว และไทยพีบีเอสเน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชน
หลากหลายกลุ่มในฐานะโทรทัศน์สาธารณะ ท้ังนี้ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ และไทยพีบีเอสกำหนดให้
ผู้สื่อข่าว (และสตริงเกอร์จากส่วนภูมิภาค) ต้องส่งเนื้อข่าวทั้งแบบสั้นสรุปประเด็นและแบบยาวที่เป็นเรื่อง
สมบูรณ์ รวมถึงส่งภาพและคลิปเข้ามายังกองบรรณาธิการโดยคาดหวังถึงความเร็ว เพื่อนำมาผลิตและเผยแพร่
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ในขณะท่ีวอยซ์ทีวีไม่ได้เน้นการทำข่าวกระแสรายวันและความเร็ว แต่จะเน้นนำเสนอ
รายงานพิเศษและคลิปวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษ นอกจากนั้น ทุกองค์กรยังเดินหน้าพัฒนาเนื้อหาบนออนไลน์ 
ในลักษณะต่อยอดประเด็นจากกองบรรณาธิการสื่อหลักที่มี รวมถึงมีการสร้างเนื้อหาเฉพาะบนออนไลน์ 
(original content) เช่น วอยซ์ทีวีมีทีมแยกไปทำเนื้อหาเฉพาะบนเฟซบุ๊กเพจ echo ขณะท่ีเครือไทยรัฐ 
มีไทยรัฐพลัส และไทยพีบีเอสมีเว็บไซต์ The Active และ Decode 

ในด้านการปรับรูปแบบการหารายได้ พบว่าองค์กรสื่อทั้ง 5 องค์กรในกรณีศึกษามีรูปแบบการหา
รายได้ที่หลากหลาย ทั้งการขายพื้นที่โฆษณาแบบแพ็กเกจ กล่าวคือ ซื ้อครั ้งเดียวสามารถลงโฆษณาได้ใน 
ทุกแพลตฟอร์มขององค์กร (เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ และวอยซ์ทีวี) การหารายได้จากระบบโฆษณา
อัตโนมัติ (programmatic advertising) ท่ีมากับจำนวนการเข้าถึงเนื ้อหาทางออนไลน์ (เครือไทยรัฐ เครือ
เนชั่น ไทยโพสต์ และวอยซ์ทีวี) การผลิตเนื้อหาที่ได้รับเงินสนับสนุน (advertorial และ branded content) 
(เครือไทยรัฐ และเครือเนชั่น) การขายลิขสิทธิ ์เนื ้อหา (วอยซ์ทีวี และไทยพีบีเอส) การจัดกิจกรรม เช่น  
การประชุม-สัมมนา (เครือเนชั่น) การผลิตสินค้าออกขาย (วอยซ์ทีวี) การเปิดระบบบอกรับสมาชิกเพื่อเข้าถึง
เนื้อหาพิเศษ (เครือไทยรัฐ และวอยซ์ทีวี) และการได้รับเงินสนับสนุนจากภาษี (ไทยพีบีเอส) (ดูตารางท่ี 5.4) 

 

ตารางท่ี 5.4: รูปแบบการหารายได้ขององค์กรส่ือกรณีศึกษา 
รูปแบบการหารายได้ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 

ขายโฆษณาแบบแพ็กเกจ X X X X  

ระบบโฆษณาอัตโนมัติทางออนไลน์ X X X X  
ผลิตเน้ือหาที่ได้รับการสนับสนุน X X    

ขายลิขสิทธ์ิเน้ือหา    X X 

จัดกิจกรรม  X    
ขายสินค้า    X  

ระบบบอกรับสมาชิก X   X  

เงินสนับสนุนจากภาษี     X 
 

ในด้านการปรับบทบาทต่อสังคม พบว่าองค์กรสื่อกระแสหลักทั้ง 5 องค์กรในกรณีศึกษามีจุดยืน 
ต่อบทบาททางสังคมคล้ายคลึงกัน คือการนำเสนอข่าวโดยยึดถือจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น  
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การกล่ันกรองข้อมูลก่อนนำเสนอ การพูดถึงข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา การทำ
ข่าวอย่างสมดุลโดยนำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้ง  
อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรจะมีจุดเน้นแตกต่างกันตามสถานะหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ เช่น ไทยพีบีเอส 
จะเน้นหนักเรื่องการเป็นพื้นที่กลางสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตามสถานะสื่อสาธารณะ ขณะท่ีเครือเนช่ัน 
จะเน้นเรื่องการกอบกู้ความน่าเช่ือถือของความเป็นองค์กรข่าว หลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
จากแนวทางการนำเสนอเนื้อหาของผู้บริหารชุดเดิม ส่วนวอยซ์ทีวีซึ่งถึงแม้จะถูกจับตาจากรัฐบาลและถูก
ลงโทษจากองค์กรกำกับดูแลอยู่หลายครั้ง แต่กย็ังคงจุดเน้นเรื่องศักยภาพการวิเคราะห์ข่าว โดยมุ่งหวังจะช้ีนำ
สังคมให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักการเสรีภาพและประชาธิปไตย ทั้งนี้ หลายองค์กร 
ในกรณีศึกษาระบุว่า ประเด็นร่วมสมัยท่ีกองบรรณาธิการต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำเสนอคือประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ตารางท่ี 5.5: สรุปภาพรวมการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าท่ีต่อสังคมขององค์กรส่ือกรณีศึกษา 
การปรับตัว เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 

การปรับโครงสร้าง 
การทำงานของ
กองบรรณาธิการ 

• แบ่งห้องข่าวเป็นนสพ. 
โทรทัศน์ และออนไลน์ 
ประชุมข่าวแยกจากกัน 
บุคลากรแยกจากกัน  
แต่ออนไลน์ไปประชุม
ร่วมกับนสพ.และโทรทัศน์ 

• มีถังข่าวรวม ใช้สตริงเกอร์
ร่วมกัน นักข่าวภาคสนาม
และสตริงเกอร์ทำทั้ง 
เน้ือข่าว ภาพน่ิง คลิป  
มีฝึกอบรมนักข่าวนสพ. 

• นสพ.เน้นข่าวชาวบ้าน  
ให้ข้อมูลเชิงลึก  
ให้เบื้องหลังเพ่ิม  
มีข่าวชิ้นย่อยหน้าใน 
ที่ไม่มีในที่อื่น และมีซีรีส์
ข่าวหน้าภูมิภาค 

• โทรทัศน์เน้นข่าวชาวบ้าน 
รูปแบบเล่าข่าว   

• ออนไลน์ผลิตข่าวเฉลี่ย  
200 ชิ้นต่อวันจากถังข่าว

• เปลี่ยนเจ้าของและ 
ทีมบริหาร 

• แบ่งห้องข่าวเป็น นสพ. 
กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์ และเนชั่น
ทีวี บุคลากรแยกจากกัน 
ประชุมข่าวแยกจากกัน  
มีฝ่ายขายร่วมประชุม  

• ออนไลน์ไปประชุมกับนสพ.
สกัดประเด็นทำออนไลน์ 

• นสพ.ไปผลิตข่าวเศรษฐกิจ
ให้โทรทัศน์ 

• ถังข่าวเนชั่นแยกจาก
กรุงเทพธุรกิจ แต่ดึง
ข้อมูลภาพและวิดีโอ 
ร่วมกันได้ ถังข่าวรวม NNA 
สำหรับสตรงิเกอร์  

• ฝึกอบรมออนไลน์ 
ให้นักข่าวนสพ.ฝึกมุมคิด
ประเด็นให้นักข่าวออนไลน์ 

• ห้องข่าวเดียว แบ่งเป็น 
ทีมนสพ.และทีมออนไลน์ 
30:70 บุคลากรชุด
เดียวกัน สลับสับเปลี่ยน 

• กำหนดประเด็นจากการ
คาดการณ์กระแส 
ในช่วงเช้าและสถิติผู้อ่าน  

• นักข่าวภาคสนาม 
ส่งข่าวสั้นกระชับ 
ทางออนไลน์ก่อน  
ทั้งข้อความและภาพ  
เริ่มให้ลองทำคลิป 

• นสพ.เสนอประเด็นกระแส
รายวัน สีสัน แต่ยัง
คาดหวังข่าวเด่ียว  

• ใช้เว็บไซต์เป็นหน้าร้าน
กระจายไปยังเฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร์ และไลน์ 
หัวหน้าข่าวจับประเด็น
แม่นยำ พาดหัวหวือหวา
และแนบลิงก์  

• ปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง 
ไม่ใช้ระบบโต๊ะข่าว แต่ใช้
ระบบกองบก.รายการ  
และกองบก.ข่าว  

• กำหนดประเด็นจากการ
ประชุมข่าวต้นสัปดาห์ 
มอบหมายกองบก.ข่าวผลิต
คลิปวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษ 
รายงานพิเศษ  

• ยังตามข่าวรายวันบ้าง
ประเด็นการเมือง  
แต่ไม่เน้นสีสันบุคคล  

• นักข่าวใหม่บางส่วน 
มีประสบการณ์เจาะข่าว
น้อย  

• เน้นวิเคราะห์คาดการณ์ 
เน้นรูปแบบรายการ
วิเคราะห์ 

• รายการเรือธง 2 รายการ 
คือ เวคอัปไทยแลนด์ และ
ทอล์กกิ้งไทยแลนด์  

• กลยุทธ์เชื่อมโยงออนแอร์-
ออนไลน์-ออนกราวด์  
เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

• สำนักข่าวรับผิดชอบ 
งานข่าวทั้งหมด มีกองบก.
ข่าวโทรทัศน์ซึ่งแบ่งเป็น 
โต๊ะข่าว และกองบก.
ออนไลน์ ประชุมข่าว
ร่วมกัน  

• ถังข่าวกลาง  

• ออนไลน์นำข่าวเดิมมาผลิต
ให้เข้ากับแพลตฟอร์ม 
ร้อยละ 60 นำข่าวเดิม 
ต่อยอดเป็นงานชิ้นใหม่ 
ร้อยละ 20 และผลิตงาน 
ชิ้นใหม่เองร้อยละ 20  

• สำนักสื่อใหม่ช่วยทำเน้ือหา
โปรโมตบนออนไลน์ 

• นโยบาย online first 
นักข่าวทีวีต้องรีบส่งข่าว
มายังกองบก. เป็น KPI  
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การปรับตัว เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 
ลักษณะ“สั้น-ซอย-ถ่ี”  
ร้อยละ 95  

• ฝึกคนข้ึนเป็นหัวหน้าระดับ
ต่าง ๆ   

• นสพ.เน้นข่าวเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ การค้า การลงทุน   

• ออนไลน์เน้นเร็ว  
เน้นปริมาณ และเน้น 
ต่อยอดประเด็นนสพ.   

• ผลิตข่าวออนไลน์ 100 ชิ้น
ต่อวัน (6-7 ชิ้นต่อชั่วโมง) 

• ทำเคียงข่าวเพ่ิมเติม 
ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจ 
โดยนักข่าวภาคสนาม 
ที่มีประสบการณ ์

ความยาว 1:30 ชั่วโมง  
และยังมีอีก 9 รายการ 
ความยาว 30 นาที   

• ระหว่างวันตัดคลิปรายการ
เผยแพร่ออนไลน์  

การปรับรูปแบบ 
การหารายได้ 
 

• นสพ.ลดคน 2 รอบใหญ่  

• ขายโฆษณาเป็นแพ็กเกจ 
นสพ. โทรทัศน์ ออนไลน์  

• นสพ.มีสัดส่วนโฆษณา
ภาครัฐ 50 : เอกชน 20  

• นสพ.รับ advertorial  

• ทีวีเน้นปริมาณข่าว 
ตอบฐานคนดูวงกว้าง 

• ออนไลน์เน้นปริมาณข่าว
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากโฆษณา
อัตโนมัติ และเพ่ิมยอดผู้ชม
เพ่ือส่วนแบ่งโฆษณา 
สื่อสังคมออนไลน์ 

• ออนไลน์สร้างแบรนด์ย่อย 
ต้ังทีมไทยรัฐพลัส 
ทำ original content 

• ขายโฆษณาเป็นแพ็กเกจ 
นสพ. โทรทัศน์ ออนไลน์   

• หาพันธมิตร + 
กลุ่มเป้าหมายใหม่ + 
โทรทัศน์ขยายฐานผู้ชม 

• นสพ.ลดจำนวนหน้า  
เลิกพิมพ์เสาร์-อาทิตย์  

• จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์
และออนกราวด์ทุกเดือน  

• รับจ้างภายนอกจัดกิจกรรม 

• ออนไลน์เน้นปริมาณข่าว
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากโฆษณา
อัตโนมัติ และเพ่ิมยอดผู้ชม
เพ่ือส่วนแบ่งโฆษณา 
สื่อสังคมออนไลน์ 

• ขายโฆษณาเป็นแพ็กเกจ 
นสพ.คู่ออนไลน์ 

• รายได้จากยอดคนอ่าน
ออนไลน์ 

• ขายจุดยืนการเมืองเข้มข้น  

• ขายข่าวเชิงข้อมูลอธิบาย
และเชิงสีสัน 

• ขยายกลุ่มผู้อ่านที่พอรับ
อุดมการณ์การเมือง 
ทุกแบบ 

  

• คืนใบประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดิจิทัล เปลี่ยนมา
เป็นผู้ผลิตเน้ือหา (content 
provider) 

• ปรับขนาดองค์กร  
ลดจำนวนพนักงาน 

• หารายได้ 4 ด้าน คือ 1. 
monetization คือเปลี่ยน
ยอดผู้ชมให้เป็นเม็ดเงิน 
และขายรายการให้ช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียม  
2. membership model 
ซึ่งจะได้เน้ือหาพิเศษ และ
สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า
ของสถานี 3. sponsorship 
คือการขายพ้ืนที่โฆษณา 

• รายได้จากภาษีสรรพสามิต 
ค่าเช่า MUX ขายลิขสิทธ์ิ 

• พยายามสร้างดอกผล 
จากรายได้โดยลงทุนซื้อ 
ตราสารหน้ีของ บ.เอกชน  
แต่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ 
จนต้องล้มเลิกโครงการ 

• ลดจำนวนพนักงานผ่าน
โครงการสมคัรใจเกษียณ 
ก่อนกำหนด 

• เปิดเว็บไซต์ The Active 
และ Decode เพ่ือหา
ความเป็นไปได้ในการ 
หารายได้  
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การปรับตัว เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 
ขยายกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่  
และมรีะบบบอกรับสมาชิก  
30 บาทต่อเดือน  

• ขยายธุรกิจขนส่ง  

• รับ advertorial และ 
โปรเจคพิเศษของลูกค้า 

  

ในแบบเดิมทั้งในแต่ละช่วง
รายการและแบนเนอร์ 
ในเว็บไซต์ และ  
4. commerce คือการทำ
สินค้าข้ึนมาขาย 

• มีเพจ echo เพ่ือนำเสนอ
ประเด็นเฉพาะ 

การปรับบทบาท
ต่อสังคม 

• นโยบายเป็นกลาง  
ให้พาดหัวทั้ง 2 ฝ่าย  
ไม่เป็นผู้ทำให้เกิดความ
ขัดแย้ง   

• เลี่ยงนำเสนอเรื่องสถาบันฯ 
มีบก.อาวุโสนสพ. และ 
ฝ่ายกฎหมายดูเน้ือหา 
ที่ละเอียดอ่อน   

• คงความน่าเชื่อถือในฐานะ
สื่อมวลชนกระแสหลัก 
กลั่นกรองข้อมูลก่อน
นำเสนอ พูดถึงข้อเท็จจริง
เป็นหลัก นำเสนอข้อมูล 
ที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา 

• เร่งกอบกู้ความน่าเชื่อถือ
หลังเปลี่ยนทีมผู้บริหาร  
คืนความเป็นสถาบันสื่อ  
เลิกนำเสนอ hate speech  
สร้างหลักประกันความ
อิสระของกองบก. 

• ระมัดระวังการนำเสนอ
เน้ือหาเรื่องสถาบันฯ 

• มุ่งทำหน้าท่ีเป็นสื่อ 
กระแสหลักที่มีอุดมการณ์ 
และเป็นหนังสือพิมพ์ 
ของคนทำหนังสือพิมพ์
อย่างแท้จริง 

• มีแนวทางการนำเสนอ
เน้ือหาที่ “ชี้นำสังคม”  
แต่ต้ังอยู่บนหลักการ
เสรีภาพและประชาธิปไตย 

• เน้นศักยภาพด้านการ
วิเคราะห์ข่าว อธิบายข้อมูล
เชิงลึกให้ผูช้มเข้าใจ
ปรากฏการณ์ รวมทั้งเสนอ
การคาดการณ์ทิศทาง 
และทางเลือกในอนาคต 

• เป็นผู้นำทางความคิด  
ผลิตเน้ือหาเพ่ือตอบสนอง
และเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม 
ในฐานะสื่อสาธารณะ 

• ทำข่าวสมดุล  
เป็นพ้ืนที่กลางสำหรับการ
พูดคุยของสังคม  

• ไม่รายงานวาระของ 
แต่ละฝ่าย ระวังประเด็น
สถาบันฯ 

• ผลิตเน้ือหาเพ่ือมุ่งฟ้ืนฟู
และเยียวยาสังคมไทย 
จากภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ
โควิด-19 
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อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างการทำงานของกองบรรณาธิการ รูปแบบการหารายได้ และบทบาท
ต่อสังคมจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกที่ทั ้ง 5 องค์กรสื่อเผชิญ
คล้ายกัน ได้แก่ นโยบายขององค์กร เทคนิควิธีการผลิตสื่อใหม่ วัฒนธรรมการทำงานของห้องข่าว ความ
ต้องการและความสนใจของผู้รับสาร รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการเมือง โดยแต่ละองค์กร
สามารถรับมือและได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ในระดับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงจุดยืนและแนวทางในการรายงานข่าวในช่วงการเปล่ียนผ่านทางการเมือง 

ท้ังนี้ การดำเนินงานแบบองค์กรธุรกิจถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีทำให้องค์กรข่าวต้องปรับตัวเพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้ ผ่านการปรับลดต้นทุนและทรัพยากรบุคคล พร้อมกับเน้นเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในการผลิตเนื ้อหาสำหรับช่องทางออนไลน์  ขณะเดียวกันวัฒนธรรมการผลิตข่าวของกอง
บรรณาธิการก็กำลังเปลี่ยนผ่าน จากการอาศัยกำลังคนจำนวนมากเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและผลิต
รายงานข่าวได้ในปริมาณมากและหลากหลายไปยังสาธารณะในวงกว้าง ไปสู่การลดกำลังคน (อันเป็นผลจาก
การลดต้นทุน) และหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพื ่อให้เข้าถึงข้อมูลและผลิตรายงานข่าวได้ปริมาณมากขึ้น  
โดยสามารถเจาะกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้และไม่จำเป็นต้องรับประกันความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงมวลชน
เหมือนเดิม  

สุดท้ายคือการท่ีเจ้าของสื่อซึ่งเป็นกลุ่มทุนหรือองค์กรสาธารณะต้องพึ่งพาหรือไม่สามารถขัดแย้งกับ
ชนช้ันนำทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อเล่ียงการถูกดำเนินการทางกฎหมาย ถอนโฆษณา ชะลอหรือ
ลดงบประมาณ หรือเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน
อุดมการณ์หลักในสังคมก็ไม่เอื้อให้องค์กรข่าวตั้งคำถามหรือวิพากษ์อำนาจนำในสังคม เพราะนอกจากจะอาจ
เส่ียงต่อการถูกแทรกแซงและคุกคามความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการแล้ว อาจจะยังเป็นเนื้อหาท่ีไม่ดึงดูด
ความสนใจจากผู้รับสารจำนวนมาก จึงไม่สามารถสร้างรายได้หรืออาจทำให้เกิดกระแสต้านจากมวลชนได้ 

แนวทางดังกล่าวทำให้สื ่อมวลชนยังคงธำรงรักษาอำนาจนำในสังคมโดยเปิดทางให้ชนชั้นนำทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจเป็นผู้แสดงหลักในการกำหนดวาระข่าวสารผ่านเนื้อหาท่ีส่ือมวลชนผลิตขึ้น ผ่าน
การผลิตเนื้อหาที่แฝงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื ่อหารายได้เข้าองค์กร และการให้พื้นที่สื่อแก่ชนชั้นนำ 
ในสังคมมากกว่าประชาชนทั่วไปเนื่องจากเห็นว่าเป็นแหล่งข่าวที่จำเป็น ที่สำคัญ รัฐยังคงแสดงบทบาทหลัก
ในการกำกับดูแล (regulate) และจัดการ (manipulate) อุตสาหกรรมสื่อผ่านการใช้กฎหมาย การให้งบ
โฆษณาของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการออกนโยบายผ่อนผันค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล  
เป็นต้น  

 

คณะผู้วิจัยสรุประดับท่ีปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการปรับแผนภาพตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.8: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลัก 
 

ในด้านปัจจัยภายในองค์กร สิ่งที่องค์กรสื่อกรณีศึกษาเผชิญร่วมกันมากที่สุดคือ นโยบายขององค์กร 
ที่เน้นการผลิตข่าวสารจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อผู้รับสารที่ต้องการความเร็ว ส่งผลให้เกิดแรงกดดัน 
ต่อคนทำงานทั้งภาคสนามและภายในกองบรรณาธิการที่ต้อง เร่งผลิตข่าวในแต่ละวันให้ได้จำนวนมาก  
จนไม่สามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานเชิงลึกได้ นอกจากนี้ องค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างคนทำงานรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของหลายองค์กรส่ือ โดยผู้ส่ือข่าว
อาวุโสในสื่อเก่าต้องปรับตัวและเรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อใหม่ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติของเนื้อหาและผู้รับสาร
บนโลกออนไลน์ ในขณะท่ีผู้ส่ือข่าวรุ่นใหม่ก็ต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเรื่องมุมคิดต่อประเด็นข่าวเช่นกัน 

นอกจากปัจจัยภายในท่ีองค์กรส่ือกรณีศึกษาส่วนใหญ่เผชิญร่วมกันข้างต้นแล้ว ยังมีบางองค์กรท่ีเผชิญ
กับปัจจัยภายในแบบเฉพาะเจาะจง เช่น เครือเนชั่นต้องเผชิญกับปัญหาจุดยืนทางการเมืองของผู้บริหารชุดเดิม  
ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการนำเสนอข่าวท่ีเอนเอียงไปยังฝ่ังใดฝ่ังหนึ่ง จนก่อให้เกิดการคว่ำบาตรของสังคมและการ
ถอนตัวของเอเจนซี่โฆษณา ขณะที ่ไทยพีบีเอสต้องเผชิญกับปัญหาการขาดการประสานงานระหว่าง
แพลตฟอร์มและฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธ ิภาพ ว ัฒนธรรมการทำงานท่ีผู ้บร ิหารและ
กรรมการนโยบายมักเข้ามามีอิทธิพลต่อห้องข่าวอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงระเบียบและประมวลจริยธรรม
ขององค์กรที่มีความเข้มงวดจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกลัวว่าจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อทำผิดพลาด 
จึงพยายามปิดกั้นตนเองด้วยการไม่นำเสนอประเด็นท่ีสุ่มเส่ียง 

ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่าองค์กรส่ือกรณีศึกษาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ซึ่งส่งผลให้งบประมาณโฆษณาของบริษัทเอกชนต่าง ๆ ลดน้อยลง โดยเฉพาะองค์กรสื่อโทรทัศน์ที่มี
ต้นทุนการผลิตสูงและต้องพึ่งพารายได้จากโฆษณาเป็นหลักจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง นอกจากนั้น 
องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ยังประสบปัญหาผู้จัดจำหน่ายสื่อสิ ่งพิมพ์และแผงหนังสือปิดตัว ทำให้ไม่สามารถ
กระจายหนังสือพิมพ์ไปถึงมือผู้อ่านได้ ส่วนองค์กรส่ือท่ีปรับตัวมาสู่ช่องทางออนไลน์ก็เผชิญกับปัญหาส่วนแบ่ง
รายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีน้อยและไม่เป็นธรรมโดยไร้อำนาจต่อรอง อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสเป็น

การดำเนินงานแบบ 
องค์กรธุรกจิขององค์กรข่าว 

วัฒนธรรมการผลิตข่าว 
ที่เปลี่ยนแปลง 

ความเป็นเจ้าของสื่อ 
ที่สนับสนุนอำนาจนำ 

การจัดการและแทรกแซงสื่อโดยรัฐ 
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องค์กรสื่อเดียวในกรณีศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากภาษี
สรรพสามิตเป็นรายปี 

ในด้านปัจจัยทางการเมือง ทุกองค์กรสื่อกรณีศึกษาระบุตรงกันว่า ระบอบการเมืองท่ีไม่เสรีและ 
ไม่เป็นประชาธิปไตยส่งผลต่อการดำเนินงานและการปรับตัวมากที่สุด เพราะรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพของ
สื่อมวลชน และข้อมูลข่าวสารสาธารณะถูกจำกัดการเข้าถึง ส่งผลให้การรายงานข่าวไม่สามารถแข่งขันกัน 
ในเชิงคุณภาพได้ ประกอบกับการบังคับใช้ชุดกฎหมายความมั่นคง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้กับสื่อมวลชน  
จนทำให้ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อความปลอดภัย โดยสื่อทั้งในเชิงพาณิชย์และสื่อสาธารณะต่างหลีกเลี่ยงการ
รายงานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะท่ีวอยซ์ทีวีซึ่งเน้นการวิเคราะห์การเมืองอย่าง
เข้มข้นก็ถูก กสทช.สั่งพักใช้ใบอนุญาตหลายครั้ง จนตัดสินใจคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 
ในท่ีสุด (ดูตารางท่ี 5.6) 
 

ตารางท่ี 5.6: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรส่ือกรณีศึกษา 
ปัจจัย เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 

ปัจจัยภายในองค์กร 

1. นโยบายเน้นปริมาณและความถ่ี 
ในการรายงาน โดยเฉพาะทางช่องทาง
ออนไลน์ 

X X X  X 

2. องค์ความรู้-ทักษะที่แตกต่างกัน 
ระหว่างคนทำงานรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่  

X X X  X 

3. นักข่าวและกองบรรณาธิการ 
ไมเ่ข้าใจธรรมชาติของเน้ือหาและ 
ผู้รับสารบนโลกออนไลน์  

 X X  X 

4. ขาดการประสานงานระหว่าง 
กองบรรณาธิการและหน่วยการผลิต
ของช่องทางสื่อต่าง ๆ  

    X 

5. จุดยืนทางการเมืองของผู้บริหาร 
ส่งผลต่อการรายงานข่าว ทำให้เกิด 
การคว่ำบาตรทางสังคม-ผู้ซื้อโฆษณา
ถอนตัว 

 X    

6. ผู้บริหารและกรรมการนโยบาย 
เข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานของ 
ห้องข่าวอย่างไม่เป็นทางการ  

    X 

7. ระเบียบและประมวลจริยธรรม
องค์กรที่เข้มงวด 

    X 
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ปัจจัย เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี ไทยพีบีเอส 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

1. เศรษฐกิจถดถอย งบโฆษณาลด X X X X  

2. ต้นทุนการดำเนินงานโทรทัศน์สูง X X  X  
3. ผู้จัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ปิดตัว  
ขาดช่องทางกระจายนสพ.ไปยังผู้อ่าน 

X X X   

4. ส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์ม
ออนไลน์น้อยและไม่เป็นธรรม 

X X  X  

ปัจจัยทางการเมือง 

1. ระบอบการเมืองไม่เสรี รัฐบาลปิดกั้น
เสรีภาพ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
ถูกจำกัดการเข้าถึง ส่งผลให้การ
รายงานข่าวไม่สามารถแข่งขันในเชิง
คุณภาพได้ 

X X 

X  
(โดยเฉพาะ
ในรัฐบาล
ทักษิณ) 

X 
(โดยเฉพาะ
ในรัฐบาล
ทหาร) 

X 

2. ชุดกฎหมายความมั่นคง-พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ-ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 สร้างบรรยากาศ 
แห่งความกลัวจนสื่อเซน็เซอร์ตัวเอง 

X X  X X 

 

กล่าวโดยสรุป องค์กรส่ือกระแสหลักใช้ช่องทางส่ือดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์) ท่ีสามารถเข้าถึง
ผู้รับสารที่เป็นมวลชนระดับชาติ แม้ว่าบางองค์กรจะให้ความสำคัญต่อการนำเสนอเนื้อหาเฉพาะด้าน เช่น 
การเมือง หรือเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญระดับชาติมากกว่าการเจาะจงไปยังพื้นที่หรือคน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงมักมีขนาดใหญ่เพราะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมากเพื่อผลิตเนื้อหา
ในปริมาณมาก และเทคโนโลยีการผลิตท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้กว้างขวาง แต่เมื่อไม่สามารถหารายได้จาก
โฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักได้เท่าเดิม เพราะมีผู้เล่นใหม่ท่ีเป็นส่ือออนไลน์ในตลาดมากขึ้น องค์กรส่ือกระแสหลัก
ซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตสูงจึงต้องปรับโครงสร้างองค์กรและลดบุคลากร แต่ต้นทุนทางเทคโนโลยีก็ยังสูงอยู่ 
ขณะท่ีบุคลากรมีจำนวนจำกัด ด้วยเงื่อนไขเรื่องขนาดขององค์กรท่ีต้องเน้นปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองฐาน
ผู้อ่าน-ผู้ชมที่กว้างขวาง ส่งผลให้องค์กรสื่อกระแสหลักมีแนวทางการผลิตเนื้อหาและหารายได้ขององค์กร  
เพื่อคงสถานะทางธุรกิจอยู่ 3 แนวทางหลัก คือ การรายงานเชิงลึกและการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ  
การนำเสนอเนื้อหาทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและขยายฐานผู้รับสาร และการผลิตเนื้อหาสำหรับ  
ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (ดูภาพท่ี 5.9) 
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ภาพที่ 5.9: เงื่อนไขและข้อจำกัดในการผลิตงานวารสารศาสตร์คุณภาพ 
 

 แนวทางที่ 1 คือการรายงานเชิงลึกและการตรวจสอบนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นบทบาทตามปรัชญา
วิชาชีพ ถูกมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะต้องลงทุนสูง กล่าวคือ ต้องจัดสรรบุคลากรที่มีจำนวนจำกัดสำหรับการผลิต
เนื้อหาซึ่งใช้เวลาเก็บข้อมูลและผลิตนานกว่าการรายงานข่าวเหตุการณ์รายวัน รวมทั้งต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนด้านอื่น ๆ แต่ผู้รับสารอาจไม่ให้ความสนใจมากนัก จึงไม่สามารถสร้างรายได้โฆษณาจากเรตต้ิงหรือ
ยอดการเข้าชมทางออนไลน์ได้ ดังนั้น ผลตอบแทนจึงต่ำและไม่แน่นอน ขณะเดียวกันก็เผชิญความเสี ่ยงสูง 
จากมาตรการทางกฎหมายหรือการคุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่เห็นว่าการรายงานข่าวขัดต่อผลประโยชน์  
แม้การรายงานเชิงลึกและการตรวจสอบนโยบายสาธารณะจะมีผลต่อการสร้างการจดจำแบรนด์ (brand 
recognition) และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ ท่ีแน่นอนได้ องค์กรส่ือ 
จึงผลิตรายงานประเภทนี้ในปริมาณไม่มากนัก หรือปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นการเล่าข่าวหรือวิเคราะห์
สถานการณ์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าและใช้ผู้ดำเนินรายการเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร และสามารถสร้าง
ฐานผู้ติดตามทางช่องทางออนไลน์ได้ 
 แนวทางท่ี 2 คือการนำเสนอเนื้อหาทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและขยายฐานผู้รับสาร องค์กรส่ือ 
ในกรณีศึกษาท้ังหมดใช้แนวทางนี้ อย่างไรก็ตาม การจะสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ได้มาก เนื้อหาจะต้อง
ถูกมองเห็นและมียอดการเข้าชมจำนวนมาก องค์กรส่ือจึงมักแข่งขันกันรายงานด้วยความเร็ว กล่าวคือ รายงาน
ทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือได้รับข้อมูล เพื่อให้ผู้รับสารเข้ามารับชมเนื้อหาของตนเองก่อน อีกท้ังยังต้องนำเสนอ 
ในปริมาณมากเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการมองเห็นและยอดการเข้าชม ท้ังนี้ เนื้อหาท่ีมักดึงดูดผู้รับสารได้คือ
เนื้อหาที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน สร้างความบันเทิง และเร้าอารมณ์ ดังนั้น แม้จะเป็นประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เช่น การเมือง หรือวิกฤตสังคม ก็จะถูกนำเสนอในรูปแบบท่ีสร้างความเร้าอารมณ์ 



บทที่ 5 
 

 120 

เช่น พาดหัวด้วยถ้อยคำที่ดุเดือด ใช้ภาพที่สะเทือนอารมณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียสามารถ 
ส่งต่อและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองได้ ด้วยแนวทางเช่นนี้ การนำเสนอเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์จึงใช้การ
ลงทุนที่ต่ำ แต่มีผลตอบแทนสูง ไม่ว่าจะเป็นจากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือโปรแกรมซื้อขายโฆษณา
อัตโนมัติ (programmatic advertising) ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็ไม่เผชิญกับความเส่ียงสูง
มากเท่ากับการรายงานเชิงลึกหรือการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ 
 และแนวทางสุดท้ายคือการผลิตเนื้อหาสำหรับผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม เริ่มเป็นแนวโน้มที่หลายองค์กร
พิจารณาเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากช่องทางอื่นได้ เช่น การบอกรับสมาชิก องค์กรสื่อ ในกรณีศึกษา 
เริ่มทบทวนจุดแข็งของเนื้อหาท่ีรายงาน และศึกษาว่าผู้รับสารกลุ่มใดพร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเข้าถึงเนื้อหา
เฉพาะด้าน รวมถึงหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเพื่อให้เป็นช่องทางรายได้ที่ยั ่งยืน 
แนวทางนี้อาจช่วยให้องค์กรสื่อรายงานเชิงลึกหรือเฉพาะทางได้มากขึ้น และลดการแข่งขันเชิงความเร็วและ
ปริมาณซึ ่งผลิตเนื ้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะมากนัก กล่าวคือ เป็ นการลงทุนที ่สูงกว่าการผลิต 
ทางออนไลน์แบบเดิม แต่อาจได้ผลตอบแทนเพียงพอท่ีจะหล่อเล้ียงองค์กรได้ อย่างไรก็ตาม ขณะท่ีเก็บข้อมูล
ยังไม่มีองค์กรใดเริ่มดำเนินงานในแนวทางนี้มากนัก จึงยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและความเสี ่ยง  
ท่ีจะเผชิญได้ 

อย่างไรก็ดี เมื ่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ พบว่ามีความท้าทาย 
หลายประการ ได้แก่ บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อผ่านการใช้
มาตรการทางกฎหมาย และบรรยากาศทางสังคมที่แบ่งขั ้ว ทำให้การนำเสนอข้อเท็จจริง การตรวจสอบ
นโยบายสาธารณะ และการรายงานเชิงลึกอาจเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 
โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นรายได้
หลักขององค์กรส่ือมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ แม้จะมีช่องทางออนไลน์เพื่อหารายได้ทดแทนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ 
บริษัทเทคโนโลยีท่ีให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียสามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างและเงื่อนไข
ในการมองเห็นและจัดการเนื้อหาได้เสมอ ขณะที่ผู้ประกอบการสื่อในไทยทำได้เพียงตั้งรับ แต่ยังไม่มีอำนาจ
ต่อรองอย่างชัดเจน ซึ่งภาครัฐเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจทั้งที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ด้านสิทธิ  
ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการส่ือ ขณะเดียวกัน ความสนใจเนื้อหาของผู้รับสารท่ีแยกส่วนและเฉพาะทาง
มากขึ้นจนแตกเป็นกลุ่มย่อย ๆ (fragmented audience) รวมถึงมีพฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้การนำเสนอทางช่องทางดั้งเดิมไม่ได้รับความสนใจ สวนทางกับการ
ดำเนินงานขององค์กรส่ือท่ียังให้ความสำคัญกับช่องทางด้ังเดิมมากกว่าช่องทางออนไลน์ 

ท่ามกลางบริบทดังกล่าว คณะผู้วิจัยพบว่า แนวทางหลักที่องค์กรสื่อกรณีศึกษาเห็นพ้องกันคือ  
การนำเสนอเนื้อหาทางช่องทางออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น และอาจทดแทนช่องทางส่ือดั้งเดิมได้ในอนาคต 
องค์กรสื่อจึงต้องปรับตัวด้วยการขยายฐานผู้รับสารไปจากกลุ่มผู้รับสารเดิม เจาะกลุ่มผู้รับสารที่มีความสนใจ
และความต้องการเฉพาะด้าน สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์เป็นที ่จดจำ และหารายได้ด้วยรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายซึ่งตอบโจทย์ความอยู่รอดในฐานะองค์กรธุรกิจ รวมถึงยังต้องเผยแพร่เนื้อหาให้พลเมืองสามารถ
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เข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางมากขึ้น และเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ในยามวิกฤตทางสังคมและการเมือง  
ซึ่งตอบโจทย์เรื่องบทบาททางสังคมขององค์กรส่ือวารสารศาสตร์ในฐานะสถาบันทางสังคม 

ในการดำเนินการดังกล่าว องค์กรข่าวจึงควรวางเป้าหมายในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  ได้แก่ การพัฒนากองบรรณาธิการสื ่อใหม่เพื ่อผลิตเนื ้อหาเชิง 
วารสารศาสตร์สำหรับส่ือใหม่ เช่น เว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ โดยต้องมีทรัพยากรบุคคล
ที่มีทักษะและความรู้ทั้งด้านวารสารศาสตร์ การผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของสื่อใหม่ และการตลาดสำหรับ
สื่อใหม่ การผลิตเนื้อหาที่ไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้านเวลา (evergreen content) ที่ทำหน้าที่ให้ความรู ้หรือ
อธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงได้ ที่สำคัญคือต้องมีการ
ประสานงานใกล้ชิดระหว่างกองบรรณาธิการของช่องทางสื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่บนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน 
ทั้งในนโยบายข่าวและธรรมชาติของแพลตฟอร์ม โดยต้องเพิ่มทักษะเกี่ยวกับสื่อใหม่ให้กับบุคลากรสื่อดั้งเดิม 
และเพิ่มทักษะเชิงวารสารศาสตร์ให้กับบุคลากรในกองบรรณาธิการสื ่อใหม่ไปพร้อมกัน เมื ่อองค์กรส่ือ
จำเป็นต้องยกเลิกการนำเสนอผ่านช่องทางส่ือด้ังเดิมในอนาคต การวางเป้าหมายเช่นนี้จะทำให้การเปล่ียนผ่าน
ไปสู่ส่ือใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น  

ขณะเดียวกัน การพัฒนาหน่วยผลิตเนื้อหาเพื่อหารายได้โดยเฉพาะเป็นแนวทางท่ีน่าจะดำเนินการ
ควบคู่กัน โดยรักษาความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการข่าวในการกำหนดประเด็น การจัดสรรทรัพยากร และ
ไม่ต้องเผชิญแรงกดดันในเรื่องเวลาการทำงาน เพื่อให้องค์กรยังคงรายงานข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่พลเมอืง
และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเนื้อหาเชิงการตลาดสำหรับช่องทางสื่อต่าง  ๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ ่งจะเป็นการ
ดำเนินงานท่ีแตกต่างจากแนวทางการผลิตเนื้อหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมที่ใช้บุคลากรในกอง
บรรณาธิการข่าว 

นอกจากนี้ องค์กรสื่ออาจวางเป้าหมายลดขนาดการผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางสื่อดั ้งเดิมที ่ได้รับ 
ความนิยมลดลงและมีต้นทุนสูง รวมถึงพิจารณาการผลิตเนื ้อหาเฉพาะด้านเพื ่อหารายได้จากผู้ร ับสาร 
เฉพาะกลุ่มและสร้างจุดขายจากความเช่ียวชาญเฉพาะทางขององค์กร เนื่องจากโอกาสท่ีองค์กรส่ือกระแสหลัก
จะมีขนาดใหญ่และผลประกอบการเท่าเดิมเป็นไปได้ยากด้วยเงื ่อนไขทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การลด
ขนาดการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นขึ้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยอาจเพิ่มบริษัทลูก 
หรือแบรนด์ย่อย (sub-brand) สำหรับผลิตเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ ในภายหลังเมื่อเติบโต หรืออาจปรับลักษณะ
การดำเนินงานเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (content provider) แทนท่ีจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือสถานีโทรทัศน์ซึ่งต้องใช้
ต้นทุนสูงในการผลิตเนื้อหาปริมาณมากและขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือเวลาในการออกอากาศดังเดิม และเน้นการ
รายงานท่ีเป็นประเด็นหรือรูปแบบการนำเสนอแบบเฉพาะตัวขององค์กร 

 ในบทต่อไป คณะผู้วิจัยจะสรุปโมเดลการปรับตัวขององค์กรข่าวกรณีศึกษา สังเคราะห์ต้นแบบ 
สำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก จากนั้นจึงนำเสนอผลจากการ
สนทนากลุ่มกองบรรณาธิการเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำต้นแบบการปรับตัวขององค์กรข่าวไปใช้จริง. 
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บทที่ 6 
โมเดลการปรับตัวขององค์กรสื่อกรณีศึกษา  

และข้อเสนอต้นแบบสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก 

 
 คณะผู ้ว ิจัยแบ่งการนำเสนอเนื ้อหาในบทนี ้ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการสรุปโมเดล 
การปรับตัวขององค์กรสื่อกรณีศึกษาโดยพิจารณาจากขนาดและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ส่วนที่ 2 
นำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อเสนอต้นแบบสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กร  
สื่อกระแสหลัก และส่วนที่ 3 นำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการนำข้อเสนอต้นแบบไปใช้จริงจากการสนทนากลุ่ม 
กองบรรณาธิการ 
 
6.1 โมเดลการปรับตัวขององค์กรสื่อกรณีศึกษา 
 คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอในส่วนนี้ออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ 1) โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือ
ขนาดใหญ่ (เครือไทยรัฐและเครือเนชั่น) 2) โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือขนาดเล็ก (ไทยโพสต์และวอยซ์ทีวี) 
และ 3) โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือสาธารณะ (ไทยพีบีเอส) 
  
 6.1.1 โมเดลการปรับตัวขององค์กรสื่อขนาดใหญ่ 
 เครือไทยรัฐและเครือเนชั่นถือเป็นองค์กรสื่อขนาดใหญ่ที ่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจและทางสังคม 
เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีดำเนินงานมายาวนาน อีกท้ังยังเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีผลประกอบการทางธุรกิจสูงกว่า
องค์กรอื่นแม้จะประสบปัญหารายได้ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ต้นทุนที่มีอยู่เดิมทำให้เครือไทยรัฐและเครือเนชั่นมีความได้เปรียบในการแข่งขันและยังคงรักษาช่องทาง 
การนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นที่น่าสนใจด้วยว่า บริษัท  
วัชรพล จำกัด ซึ่งบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยังคงสร้างรายได้ในหลักพันล้านและมีกำไรสุทธิรวม 5 ปีมากกว่า
องค์กรส่ือกรณีศึกษาอื่น ๆ แม้ในช่วง 2 ปีหลังจะประสบภาวะขาดทุนก็ตาม อย่างไรก็ตาม การท่ีรายได้ลดลง
ทำให้ทั้งสององค์กรต้องลดกำลังการผลิตและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เช่น การลดขนาดกองบรรณาธิการ 
และเลิกจ้างบุคลากรฝั่งหนังสือพิมพ์เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้ได้มากเท่าเดิม แต่ขณะเดียวกันก็มุ่งเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเนื้อหาสำหรับโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบ 
การนำเสนอและเทคโนโลยีการผลิตสื่อเอื้อให้สามารถใช้งบประมาณและจำนวนบุคลากรท่ีต่ำกว่าการผลิต
หนังสือพิมพ์ รวมถึงสามารถสร้างโอกาสในการหารายได้รูปแบบใหม่ เช่น เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน 
(sponsored/branded content) และรายได้จากโฆษณาอัตโนมัติทางสื ่อออนไลน์ เป็นต้น เห็นได้จาก 
ผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างกันของสององค์กรซึ่งส่งผลต่อความเป็นเจ้าของสื่อและทิศทางในการ
ดำเนินงานคือการท่ีเครือไทยรัฐเป็น “ธุรกิจครอบครัว” และไม่ได้เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์  



บทที่ 6 

 

123 

โดยสมาชิกตระกูลวัชรพลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยังคงเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือ  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารประจำกองบรรณาธิการในบางช่วง แต่อำนาจการบริหารและตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของส่ือ
เป็นหลัก ที่สำคัญ การเป็นเจ้าของสื่อที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นต้นทุนที่สำคัญของทั้งเครือไทยรัฐและตระกูล 
วัชรพลในการสร้างการรับรู้ของสาธารณะและฐานผู้บริโภคที่กว้างขวาง การที่เครือไทยรัฐเป็นที่รู้จักในสังคม 
จึงกลายเป็นอำนาจในการต่อรองกับชนชั้นนำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ และทำให้ยังสามารถ
นำเสนอเนื้อหาท่ีไม่จำเป็นต้องสนับสนุนชนชั้นนำเสมอไป ขณะเดียวกันเนื้อหาหลักที่เป็นจุดขายและสร้าง
รายได้ให้กับเครือไทยรัฐคือข่าวแนวประชานิยมและการตรวจสอบปัญหาสังคมในระดับปัจเจก ดังนั้น 
จึงไม่เผชิญกับแรงกดดันจากชนชั้นนำทางการเมืองและกลุ่มทุนมากนัก นอกจากนี้ แม้จะมีการลดกำลัง 
การผลิตทั ้งลดจำนวนทรัพยากรบุคคล ลดการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซึ ่งเป็นช่องทางสื่อแรกเริ ่ม ปรับลด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากร และกระจายไปยังธุรกิจรูปแบบอื่นที่สามารถปรับทรัพยากรเดิม 
มาใช้ได้ แต่องค์กรส่ือก็ยังคงดำเนินงานอยู่ได้ภายใต้การบริหารของเจ้าของส่ือท่ีเป็นผู้ก่อตั้ง 
  ขณะท่ีเครือเนชั่นเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และมีการเปลี ่ยนผู ้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา  
การเปลี่ยนเจ้าขององค์กรส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบุคลากรในกองบรรณาธิการและจุดยืนในการเสนอข่าว 
ท่ีถูกวิจารณ์ว่าสนับสนุนรัฐบาล โจมตีผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐ และดำเนินงานไม่สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพ 
ซึ่งตรงข้ามกับแนวทางการทำงานที่ผ่านมาของเครือเนชั่นที่มักแสดงบทบาท “สื่อมืออาชีพ” ที่ตรวจสอบรัฐ
และเน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพมากกว่าเนื้อหาแนวประชานิยม การเปลี่ยนแนวทางการรายงานเช่นนี้นำไปสู่
กระแสการคว่ำบาตรทางสังคมและแรงกดดันทางธ ุรก ิจที ่ทำให้องค์กรต้องเปลี ่ยนแปลงผู ้บร ิหาร 
กองบรรณาธิการ เพื่อปรับทิศทางการรายงานข่าวใหม่ใหก้ลับมาสร้างความไว้วางใจจากสาธารณะ เห็นได้จาก
ผลกำไรของปี พ.ศ. 2563 ท่ีลดวูบจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 90  
  กรณีของเครือเนชั่นสะท้อนว่าจุดยืนของเจ้าของสื่อมีผลต่อนโยบายและแนวทางการทำงานของ
องค์กรสื่ออย่างยิ่ง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าระบอบการเมืองแบบอำนาจนิยมบั่นทอนความยั่งยืนขององค์กรข่าว 
ท่ีตรวจสอบและตั้งคำถามต่ออำนาจนำในสังคม ในทางกลับกัน ข้อค้นพบนี้ก็ ช้ีให้เห็นว่าการแสดงจุดยืน 
ที่สนับสนุนระบอบอำนาจนิยมในสภาวะความขัดแย้งที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง อาจไม่นำไปสู่
ความอยู่รอดทางธุรกิจขององค์กรข่าว เนื่องจากเป็นบทบาทที่ขัดกับความคาดหวังต่อสื่อมวลชนของพลเมอืง 
ในสังคมประชาธิปไตย แม้องค์กรจะมีความพยายามปรับตัวทางธุรกิจผ่านการหารายได้ท่ีหลากหลายก็ตาม 
  

คณะผู้วิจัยสรุปโมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือขนาดใหญ่ ตามตารางท่ี 6.1 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.1: โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือขนาดใหญ่ 
การปรับตัว เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น 

1. ด้านความเป็นเจ้าของสื่อ • ตระกูลผู้ก่อต้ังยังคงเป็นเจ้าของกิจการ  

• เปลี่ยนผู้บริหารกองบรรณาธิการ 

• นโยบายการดำเนินงาน-อำนาจต่อรอง
กับชนชั้นนำมีความต่อเน่ือง 

• เปลี่ยนเจ้าของกิจการเมื่อเปลี่ยน 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

• เปลี่ยนผู้บริหารกองบรรณาธิการ 

• นโยบายการดำเนินงาน-อำนาจต่อรอง
กับชนชั้นนำเปลี่ยนแปลงตามจุดยืนของ
เจ้าของกิจการ 

2. ด้านกองบรรณาธิการ • ลดจำนวนบุคลากรด้านหนังสือพิมพ์  
(สื่อด้ังเดิม) เพ่ิมบุคลากรในกอง
บรรณาธิการโทรทศัน์และสื่อออนไลน์ 
แต่ยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
หนังสือพิมพ์ 

• ลดจำนวนบุคลากรด้านหนังสือพิมพ์ 
(สื่อด้ังเดิม) ปรับโครงสร้างกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพ่ือให้ผลิต
เน้ือหาแบบข้ามแพลตฟอร์มและ
ปริมาณมากข้ึน 

3. ด้านการผลิตงาน 
   วารสารศาสตร ์

• ครอบคลุม 3 แพลตฟอร์ม 
(หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์)  

• รักษาแบรนด์ความเป็นองค์กรข่าว 
ทีเ่น้นข่าวแนวประชานิยม สำหรับกลุ่ม
ผู้รับสารที่เป็นมวลชน (mass) 

• ลดจำนวนตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ 

• เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไทยรัฐพลัส)  
ทีเ่น้นเน้ือหาเชิงคุณภาพสำหรับ 
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย คือคนรุ่นใหม ่
ที่มีแนวคิดเชิงวิพากษ์ 

 

• ครอบคลุม 3 แพลตฟอร์ม 
(หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์) 

• รักษาแบรนด์ความเป็นองค์กรข่าว 
ที่สื่อในเครือมีเน้ือหาแตกต่างกัน 
สำหรับกลุ่มผูร้ับสารเป้าหมายที่สนใจ
ข่าวสารเฉพาะด้าน  

• ลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ 
และลดจำนวนตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ 
ที่ยังคงอยู่ 

• หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจมีกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายเป็นนักลงทุน ส่วนโทรทัศน์
ด้านข่าวสารและสาระมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้สนใจติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะ
ด้านการเมือง 

• ปรับเปลี่ยนจุดยืนในการนำเสนอข่าว
หลังเผชิญกระแสคว่ำบาตรทางสังคม 
เน้นกอบกูค้วามเป็นมืออาชีพด้านข่าว 

4. ด้านการหารายได้ • จัดสัดส่วนที่มาของรายได้จากการ
โฆษณา โฆษณาอัตโนมัติ และเน้ือหา 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

• ทดลองการหารายได้จากการบอกรับ
สมาชิก (subscription) 

• มีการกระจายธุรกิจ (diversification) 
โดยปรับทรัพยากรที่มีอยู่เดิมไปใช้ใน
ธุรกิจใหม่ (ไทยรัฐโลจิสติคส์) 

• จัดสัดส่วนที่มาของรายได้จากการ
โฆษณา โฆษณาอัตโนมัติ เน้ือหา 
ที่ได้รับการสนับสนุน และการจัด
กิจกรรม 
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6.1.2 โมเดลการปรับตัวขององค์กรสื่อขนาดเล็ก 
 ข้อได้เปรียบหนึ่งของไทยโพสต์และวอยซ์ทีวี องค์กรสื่อขนาดเล็กซึ่งเป็นกรณีศึกษา คือการมีต้นทุน 
ในการผลิตที่ต่ำกว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ แม้จะมีรายได้น้อยกว่าและขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง (ในกรณีของวอยซ์ทีวี) แต่ก็ยังประคองธุรกิจให้คงอยู่ได้ โดยสามารถกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย 
ท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อผลิตเนื้อหาเฉพาะทาง รวมถึงออกแบบแนวทางการหารายได้ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมาย ขณะเดียวกันก็ลดการผลิตสำหรับช่องทางส่ือด้ังเดิม และเพิ่มการผลิตสำหรับส่ือออนไลน์ท่ีมีต้นทุน
และข้อจำกัดน้อยกว่า  
 ความโดดเด่นท่ีคล้ายกันของไทยโพสต์และวอยซ์ทีวีคือการมีข่าวการเมืองเป็นจุดขาย รวมถึงการแสดง
จุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนผ่านเนื้อหาที่นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวดังที่ได้นำเสนอไปในบทที่ 4 
และเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ที ่ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 จุดยืนนี้ทำให้ทั ้งสององค์กรมีฐานผู้รับสารที่เหนียวแน่น  
อย่างไรก็ตาม การแสดงจุดยืนทางการเมืองท่ีโดดเด่นของไทยโพสต์และวอยซ์ทีวีทำให้องค์กรท้ังสองเผชิญกับ
การแทรกแซงจากรัฐอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือน ไทยโพสต์ซึ่งวิพากษ์  
วิจารณ์รัฐบาลถูกหน่วยงานรัฐตรวจสอบด้านการเงิน ซึ่งส่งผลให้ขาดรายได้จากโฆษณาในช่วงนั้น ในทาง
กลับกัน ในช่วงรัฐบาลจากการรัฐประหารและรัฐบาลท่ีมีสายสัมพันธ์กับคณะรัฐประหาร วอยซ์ทีวีซึ่งแสดง
จุดยืนสนับสนุนระบอบเสรีประชาธิปไตยกถ็ูกปิดกั้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลส่ือโทรทัศน์และการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แรงกดดันเช่นนี้ เป็นเรื่องยากที่องค์กรจะดำเนินงานได้อย่างมั่นคง 
วอยซ์ทีวีจึงต้องปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงานหลายครั้ง และเผชิญการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

กรณีของไทยโพสต์และวอยซ์ทีวีสะท้อนว่า ความเป็นองค์กรขนาดเล็กจะเอื้อต่อการปรับตัวทางธุรกิจ
ที่ยืดหยุ่น ทว่าการประกอบธุรกิจและความมั่นคงขององค์กรข่าวขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางการเมืองอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรข่าวที่เน้นการรายงานข่าวการเมืองหรือเนื้อหาเชิงวิพากษ์สังคม  
แม้แรงกดดันทางการเมืองจะเกิดขึ้นกับองค์กรข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐอยู่เสมอ แต่ระดับการแทรกแซงและ
คุกคามจากรัฐบาลอำนาจนิยมจะรุนแรงและส่ันคลอนต่อความอยู่รอดขององค์กรข่าวมากกว่าและรวดเร็วกว่า
รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตย ผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับสารในบรรยากาศทางการเมืองแบบอำนาจนิยมคือช่องทาง
และตัวเลือกที่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเนื้อหาที่ตั ้งคำถาม ตรวจสอบ และวิพากษ์รัฐ  
และอำนาจนำในสังคม 

 

คณะผู้วิจัยสรุปโมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือขนาดเล็ก ตามตารางท่ี 6.2 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.2: โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือขนาดเล็ก 
การปรับตัว ไทยโพสต์ วอยซ์ทวี ี

1. ด้านความเป็นเจ้าของสื่อ • ผู้ก่อต้ังยังคงเป็นเจ้าของกิจการ  

• นโยบายการดำเนินงาน-อำนาจต่อรอง
กับชนชั้นนำมีความต่อเน่ือง 

• ตระกูลผู้ก่อต้ังยังคงเป็นเจ้าของกิจการ 

• เปลี่ยนผู้บริหารบรษิัทและ 
กองบรรณาธิการ 

• นโยบายการดำเนินงาน-อำนาจต่อรอง
กับชนชั้นนำเปลี่ยนแปลงตาม
บรรยากาศทางการเมือง 

2. ด้านกองบรรณาธิการ • ลดจำนวนบุคลากรด้านหนังสือพิมพ์  

• บุคลากรต้องผลิตงานสำหรับ 
ทั้งหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

• ลดจำนวนบุคลากรด้านโทรทัศน์  
(สื่อด้ังเดิม)  

• ลดขนาดและปรับโครงสร้าง 
กองบรรณาธิการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะเน้ือหาที่ผลิต 

3. ด้านการผลิตงาน 
   วารสารศาสตร ์

• รักษาแพลตฟอร์มด้ังเดิม (หนังสือพิมพ์) 
และเพ่ิมเน้ือหาสำหรับสื่อออนไลน์ 

• รักษาแบรนด์ความเป็นองค์กรข่าว 
โดยเน้นข่าวการเมืองและใช้ภาษาท่ี
ดึงดูดความสนใจ  

• มีจุดยืน “ประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

 

• ยกเลิกแพลตฟอร์มโทรทัศน์ (ต้นทุน
การผลิตสูง-เผชิญการแทรกแซง 
จากรัฐ) แล้วปรับมาเป็นผู้ผลิตเน้ือหา 
(content provider) สำหรับ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม  

• ใช้สื่อออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มหลัก 
ในการนำเสนอเน้ือหา ทั้งการรายงาน
ข่าวและรายการวิเคราะห์ข่าว 

• รักษาแบรนด์ความเป็นองค์กรข่าว  
โดยเน้นข่าวการเมืองและการวิเคราะห์
ข่าว 

• มีจุดยืน “เสรีประชาธิปไตย”  
4. ด้านการหารายได้ • จัดสัดส่วนที่มาของรายได้จากการ

โฆษณา โฆษณาอัตโนมัติ และเน้ือหา 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

• จัดสัดส่วนที่มาของรายได้จากการ
โฆษณา การสร้างรายได้จากเน้ือหา 
ทางสื่อออนไลน์ ระบบสมาชิก และ 
การขายผลิตภัณฑ์อื่น 

 
 6.1.3 โมเดลการปรับตัวขององค์กรสื่อสาธารณะ 
 ข้อได้เปรียบของไทยพีบีเอสในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะคือการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 
ท่ีแน่นอน รวมถึงได้รับค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล (MUX) จากการให้บริการผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลรายอื่น 
ทำให้มีรายได้ในระดับใกล้เคียงกับรายได้ของบริษัท วัชรพล จำกัด ท่ีบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กร
ที่สร้างรายได้และมีผลกำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มกรณีศึกษา แม้จะไม่มีแรงกดดันในการสร้างรายได้เพื่อความ 
อยู่รอดทางธุรกิจเช่นเดียวกับองค์กรสื่อเชิงพาณิชย์ แต่ไทยพีบีเอสต้องแข่งขันกับสื่ออื่น ๆ ในการเข้าถึงและ
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ช่วงชิงความนิยมจากผู้รับสารเพื่อแสดงสถานะการเป็นสื่อสาธารณะ อีกทั้งความเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ 
มีต้นทุนการผลิตที่สูง องค์กรจึงพยายามเพิ่มการนำเสนอเนื้อหาทางสื่อออนไลน์ รวมถึงทดลองพัฒนา 
หน่วยธุรกิจ (business unit) เป็นกองบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวใหม่ 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถผลิตเนื ้อหา
เฉพาะด้านและตอบสนองกลุ่มผู้รับสารท่ีเฉพาะเจาะจงกว่ากลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของไทยพีบีเอสท่ีเป็นมวลชน 
(mass) ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ความเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการแบบราชการก็เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรข่าวและการปรับตัว ขณะที่องค์กรสื่อเชิงพาณิชย์มักมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  
โดยเจ้าของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด แต่สำหรับไทยพีบีเอส โครงสร้างการบริหารและอำนาจ  
การตัดสินถูกกระจายไปยังหลายกลุ่ม เช่น คณะผู้บริหารองค์กร คณะกรรมการนโยบาย สภาผู้ชมฯ ผู้บริหาร
กองบรรณาธิการ นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร  
ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในแต่ละปี หรือองค์กรภาค 
ประชาสังคมซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้บริหารและกองบรรณาธิการระดับต่าง ๆ  แม้โครงสร้างนี้จะถูกออกแบบมา
เพื่อสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่คนทำงานส่งเสียงสะท้อนว่าเป็นแนวทาง  
ท่ีแทรกแซงกองบรรณาธิการ เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระเนื่องจากเกรงว่าจะเผชิญกับ
การสอบสวนหรือลงโทษในภายหลังหากเสนอในส่ิงท่ีกลุ่มผู้บริหารเหล่านี้ไม่เห็นด้วย  
 นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาการรายงานข่าวของไทยพีบีเอสในบทที ่ 4 แสดงให้เห็นว่า 
โครงสร้างความเป็นเจ้าของส่ือสาธารณะท่ียึดโยงกับรัฐในระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นเสรีประชาธิปไตย ทำให้การ
นำเสนอเนื้อหายังไม่หลากหลาย โดยเน้นการให้ข้อมูลจากภาครัฐและชนช้ันนำทางการเมืองและสังคม อีกท้ัง
ยังไม่สามารถตั้งคำถามต่อรัฐได้เท่าที่ควรในภาวะวิกฤตโรคระบาดและความขัดแย้งทางการเมือง ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่ีระบุว่า แม้จุดยืนในการเป็น “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” ของไทยพีบีเอส 
จะสอดรับกับบทบาทในการให้ความรู้และการส่งเสริมพหุนิยมในสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของส่ือสาธารณะ 
แต่ยังไม่สอดคล้องกับการเป็นส่ือวารสารศาสตร์ในสังคมประชาธิปไตยท่ีต้องตรวจสอบอำนาจรัฐ 
  

คณะผู้วิจัยสรุปโมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือสาธารณะ ตามตารางท่ี 6.3 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6.3: โมเดลการปรับตัวขององค์กรส่ือสาธารณะ 
การปรับตัว ไทยพีบีเอส 

1. ด้านความเป็นเจ้าของสื่อ • คณะกรรมการนโยบายและผู้อำนวยการองค์กรมาจากการสรรหา มีวาระ 4 ปี  

• สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 
2. ด้านกองบรรณาธิการ • แยกกองบรรณาธิการตามลักษณะเน้ือหา ได้แก่ กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว 

รับผิดชอบการผลิตเน้ือหาข่าวสำหรับโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ กองบรรณาธิการ
สื่อใหม่ ดูแลสื่อออนไลน์ขององค์กรและผลิตเน้ือหาบางสว่น โดยปรับจาก 
เน้ือหาข่าวและเน้ือหารายการขององค์กร และกองบรรณาธิการ The Active  
กับ Decode รับผิดชอบเน้ือหาเฉพาะทาง 
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การปรับตัว ไทยพีบีเอส 
3. ด้านการผลิตงานวารสารศาสตร ์ • ครอบคลุมแพลตฟอร์มด้ังเดิม (โทรทัศน์) และสื่อออนไลน์  

• รักษาแบรนด์การเป็นสื่อสาธารณะและการเป็นสื่อสำหรบัทุกคน 
4. ด้านการหารายได้ • ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิต ปีละไม่เกิน 2 พันล้านบาท 

• ค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล (MUX) 

 
6.2 ข้อเสนอต้นแบบสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก 

จากการสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานข่าวขององค์กรส่ือกรณีศึกษา การวิจัยเอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรขององค์กรสื่อกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าแนวทางหลักที ่องค์กรส่ือ
กรณีศึกษาเห็นพ้องกันคือ การนำเสนอเนื้อหาทางช่องทางออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น และอาจทดแทน
ช่องทางสื่อดั้งเดิมได้ในอนาคต องค์กรสื่อจึงต้องปรับตัวด้วยการขยายฐานผู้รับสารไปจากกลุ่มผู้รับสารเดิม 
เจาะกลุ่มผู้รับสารท่ีมีความสนใจและความต้องการเฉพาะด้าน สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์เป็นท่ีจดจำ และ
หารายได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายซึ่งตอบโจทย์ความอยู่รอดในฐานะองค์กรธุรกิจ รวมถึงยังต้องเผยแพร่
เนื ้อหาให้พลเมืองสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากขึ้น และเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื ่อ ถือได้ 
ในยามวิกฤตทางสังคมและการเมือง ซึ่งตอบโจทย์เรื่องบทบาททางสังคมขององค์กรส่ือวารสารศาสตร์ในฐานะ
สถาบันทางสังคม 
 คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาในส่วนนี้ออกเป็น 2  ส่วนย่อย คือ 1) เป้าหมายและต้นแบบ 
การปรับตัวสำหรับองค์กรสื ่อกระแสหลัก และ 2) ปัจจัยที ่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายและนำต้นแบบ 
การปรับตัวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรส่ือกระแสหลัก ซึ่งสังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มบรรณาธิการองค์กรส่ือ 
 

6.2.1 เป้าหมายและต้นแบบการปรับตัวสำหรับองค์กรสื่อกระแสหลัก 
 จากการวิเคราะห์เนื ้อหา การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็น
เป้าหมายในการปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลักท้ังทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคม 3 ประการ ดังนี้ 

1) การพัฒนากองบรรณาธิการสื ่อใหม่ (new media editorial team)1 ที ่เข้มแข็ง โดยมี
องค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้ 

1.1) ทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการเป็นหน่วยผลิตเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์และสร้างรายได้ 
โดยบุคลากรต้องมีทักษะและความรู้ทั้งด้านวารสารศาสตร์ การผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
ของส่ือใหม ่และการตลาดสำหรับส่ือใหม่  

 
1 ความแตกต่างระหว่างกองบรรณาธิการสื ่อใหม่ (new media editorial team) กับหน่วยผลิตสื่อใหม่ (new media production 
team) คือกองบรรณาธิการสื่อใหม่จะต้องมีทักษะและความรู้เชิงวารสารศาสตร์ และสามารถนำเสนอเน้ือหาผ่านช่องทางสื่อใหม่ต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่หน่วยผลิตสื่อใหม่เน้นการผลิตเน้ือหาทั่วไปซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเน้ือหาเชิงวารสารศาสตร์ จึงต้องมีความรู้
ความชำนาญเก่ียวกับการผลิต แต่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะและความรู้เชิงวารสารศาสตร์ก็ได้ 
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1.2) การผลิตเนื้อหาที่ไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้านเวลา (evergreen story) เช่น เนื้อหาเชิง 
ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำกลับมาเผยแพร่ได้เรื ่อย  ๆ หรือเป็นข้อมูล 
ภูมิหลังเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นหาได้ โดยใช้วิธีการ
รายงานแบบอรรถาธิบาย (explanatory reporting) หรือการตีความ (interpretative 
reporting) 

1.3) การดำเนินงานและประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างกองบรรณาธิการของช่องทางสื่อดั้งเดิม
และกองบรรณาธิการสื ่อใหม่ ซ ึ ่งจะผสานความเช ี ่ยวชาญและประสบการณ์ เ ชิง 
วารสารศาสตร์ของกองบรรณาธิการส่ือด้ังเดิมท่ีมีความเป็นมายาวนาน กับความเช่ียวชาญ
และความรู้เกี่ยวกับส่ือใหม่ของกองบรรณาธิการส่ือใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นเอกภาพ 
ใช้ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของพลเมือง โดยควรประสานงานกันทั้งในการกำหนดนโยบายของกองบรรณาธิการ  
การวางแผนงานข่าว การมีระบบแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาข่าว รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในการวางแผนงานข่าว  
 ทั้งนี ้ การประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างกองบรรณาธิการทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่  
แนวทางการรายงานที่ผสานทักษะและเทคนิคเชิงวารสารศาสตร์ขั ้นสูง และเป็นการ 
บูรณาการศาสตร์ (inter-disciplinary) เช่น วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (data journalism) 
และการผลิตภาพทัศน์จากข้อมูล (data visualisation) รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะ
อื่น ๆ เช่น สัมมนา เวทีอภิปราย ปาฐกถา เพื่อผลิตเนื้อหาแบบข้ามแพลตฟอร์มได้อย่าง 
ลุ่มลึกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1.4) การสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับสื่อใหม่ให้กับบุคลากรช่องทางสื่อดั้งเดิม 
เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาแบบข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการรายงาน
ข่าวประจำวัน การรายงานเฉพาะประเด็น และการรายงานเชิงลึก 

1.5) การเพิ่มทักษะเชิงวารสารศาสตร์ให้กับบุคลากรในกองบรรณาธิการสื่อใหม่ โดยเฉพาะ
การเก็บข้อมูลและการรายงานจากภาคสนาม (field news-gathering and reporting) 
การสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถผลิตการรายงานเฉพาะประเด็นและการรายงานเชิงลึก  
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2) การพัฒนาหน่วยการผลิตเนื้อหาเพื่อหารายได้โดยเฉพาะ (sponsored/branded content 
production unit) เช่นเดียวกับองค์กรส่ือขนาดใหญ่ในต่างประเทศท่ีต้องการหารายได้ผ่านการ
ผลิตเนื้อหาที่ไม่ใช่เนื ้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม การพัฒนาหน่วยการผลิตเนื้อหา 
เพื ่อหารายได้โดยเฉพาะจะช่วยให้กองบรรณาธิการให้ความสำคัญต่อการผลิตเนื้อหาเชิง 
วารสารศาสตร์ได้โดยตรง และคงความเป็นอิสระในการทำงานของกองบรรณาธิการเพื่อ 
ตอบโจทย์บทบาทต่อสังคม  
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ขณะเดียวกัน การมีหน่วยผลิตเนื้อหาเพื่อหารายได้โดยเฉพาะจะเสริมศักยภาพให้บุคลากร
ในหน่วยนี้สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเนื้อหาเชิงการตลาดสำหรับช่องทางส่ือต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มที่ และแตกต่างจากแนวทางการผลิตเนื้อหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิม (ซึ่งอาจ
ไม่มีผลต่อผู้รับสารมากนัก) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังการรักษาความน่าเช่ือถือในฐานะองค์กรส่ือ
ของต้นสังกัด และต่อภาพลักษณ์และแบรนด์ของแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ว่าจ้างให้ผลิต
เนื้อหาด้วย 

 

3) การลดขนาด (scale) การผลิตและการนำเสนอเนื้อหาเฉพาะด้าน ในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา 
องค์กรสื่อกระแสหลักซึ่งส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื ่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที ่มี
ทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ใช้เทคโนโลยีที ่ม ีต้นทุนสูง และต้องการเข้าถึงกลุ ่มผู ้ร ับสาร 
ท่ีกว้างขวาง (mass audience) ประสบปัญหาทางธุรกิจจากการท่ีส่วนแบ่งรายได้จากงบโฆษณา
ลดลงเนื่องจากเกิดผู้ผลิตเนื้อหารายใหม่มากขึ ้น และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย  
หรือขนาดกลางท่ีไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเท่า  

ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรจึงปรับโครงสร้างด้วยการลดขนาดการผลิตและเน้นการนำเสนอ
เนื้อหาที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวขององค์กร เช่น เนื้อหาด้านเศรษฐกิจ การรายงานเชิงวิเคราะห์ 
เป็นต้น บางองค์กรเปลี ่ยนการดำเนินงานจากการเป็นสถานีโทรทัศน์ที ่ต้องผลิตเน ื ้อหา 
เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาต่าง ๆ มาเป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (content provider) แทน ซึ่งนอกจาก 
จะพัฒนาเนื้อหาที่เป็นจุดแข็งและจุดขายให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ยังทำให้โครงสร้างองค์กร 
มีความยืดหยุ ่น บุคลากรได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน รวมทั ้งลดเงื ่อนไขและข้อจำกัดของ
แพลตฟอร์มที่ส่งผลต่อความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน เช่น พื้นท่ีการนำเสนอ มาตรการทางกฎหมายจากรัฐ เป็นต้น 

แน่นอนว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นนี้อาจทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการทั้งที่เคย 
อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่และผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน (first-jobber) ไม่อาจคาดหวังว่าจะอยู่ใน
โครงสร้างองค์กร รายได้ และสวัสดิการในรูปแบบดั้งเดิม (conventional) ได้ อย่างไรก็ตาม  
เมื่อมีผู้ประกอบการในตลาดมากขึ้น ตลาดจะไม่ถูกผูกขาดโดยผู้ผลิตรายใหญ่รายใดรายหนึ่ง 
บุคลากรระดับปฏิบัติการอาจมีอำนาจในการพิจารณารับงาน รวมทั้งต่อรองรายได้และสวัสดิการ
กับองค์กรท่ีใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมได้มากขึ้น 

ที่สำคัญ เมื่อมีผู้ประกอบการจำนวนมากและมีเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น ผู้บริโภคในฐานะ
พลเมืองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และเลือกบริโภคเนื้อหาท่ีเห็นว่า 
มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมทางสังคมการเมือง ซึ่งน่าจะนำไปสู่การแข่งขัน
เชิงเนื ้อหาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ ้น แนวทางเช่นนี้ไม่เพียงตอบโจทย์เรื ่องบทบาททางสังคมของ  
องค์กรส่ือ แต่ยังเป็นความอยู่รอดทางธุรกิจ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถหารายได้
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ท่ีเกิดจากการสร้างเนื้อหาเฉพาะด้านและการสร้างสัมพันธ์กับผู้รับสาร เช่น การบอกรับสมาชิก 
ท่ีผู้บริโภคจ่ายค่าบริการ (subscription) หรือการสมัครเป็นสมาชิก (membership) ได้เพิ่มขึ้น 

 
ในการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการข้างต้น คณะผู ้ว ิจัยได้สังเคราะห์ต้นแบบหรือโมเดลสำหรับ 

การปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านตามแนวคิด
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมส่ือ (Journalism Value Chain) (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2564) ดังตารางท่ี 6.4  
 ท้ังนี้ เนื่องจากองค์กรส่ือกระแสหลักระดับชาติแต่ละองค์กรมีความเป็นมา นโยบาย โครงสร้างองค์กร 
แนวทางการดำเนินงาน และวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน ดังเห็นได้จากองค์กรที่เป็นกรณีศึกษา 
คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาโมเดลท่ีเป็นเสมือนแนวคำถามในการตรวจสอบและทบทวนสถานะขององค์กร มากกว่า
การเจาะจงรายละเอียดว่าองค์กรสื่อควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้โมเดลมีความยืดหยุ่น และแต่ละองค์กร
สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสภาพการณ์ เงื่อนไข และข้อจำกัดขององค์กรที่มีความแตกต่างหลากหลายอยา่ง
เหมาะสม 
 

ตารางท่ี 6.4: โมเดลสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรส่ือกระแสหลัก 
คุณค่า ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างเน้ือหา (content generation) 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผู้รับสารที่แยกส่วน (segmented audience)  
การใช้ประโยชน์จากเน้ือหาที่สร้างโดยผู้รบัสาร  
การใช้ประโยชน์จากหลากแพลตฟอร์ม การนำเสนอ
ประเด็นที่หลากหลาย และการตอบสนองต่อ 
ความต้องการในการเป็นที่พ่ึงและขับเคลื่อนสังคม 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรด้านวารสารศาสตร์
และเทคนิควารสารศาสตร์ข้ันสูง 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้พ้ืนที่ออนไลน์
และสื่อใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย พอดคาสต์ สำหรับการ
รายงานข่าวและผลิตเน้ือหาเชิงวารสารศาสตร์ที่เหมาะกบั
แพลตฟอร์มสื่อ 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเก่ียวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของสื่อใหม่ช่องทางต่าง ๆ และข้อมูลผู้ใชส้ื่อใหม่ 
เพ่ือนำมาใช้ในการคิดประเด็นและสร้างวิธีเล่าเรื่อง 
ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม 

2. กระบวนการเผยแพร่เน้ือหา (content 
delivery) 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างตราสินค้า (แบรนด์)  
ที่แข็งแกร่ง เป็นที่จดจำทุกแพลตฟอร์ม เข้าถึงผู้รับสาร
ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนารูปแบบการสื่อสาร  
ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทัน 
และความรับผิดชอบของพลเมืองต่อสังคม 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้พ้ืนที่ออนไลน์
และสื่อใหม่ 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเก่ียวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของสื่อใหม่ช่องทางต่าง ๆ และข้อมูลผู้ใชส้ื่อใหม ่

• พัฒนาหน่วยการผลิตเน้ือหาที่สร้างรายได้โดยเฉพาะ 

• สร้างความร่วมมือกับภาคีภาคประชาสงัคม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่มีจุดยืน/นโยบายในการบริการสาธารณะ 
ในแนวทางเดียวกับองค์กร เพ่ือการผลิตและเผยแพร่เน้ือหา
อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์สาธารณะ 
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คุณค่า ข้อเสนอแนะ 
3. การหารายได้ (revenue generation) 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การหารายได้  
เพ่ิมมูลค่าของเน้ือหา และสร้างสมดุลระหว่าง 
การอยู่รอดทางธุรกิจและความเป็นสถาบันทางสังคม 

• พัฒนาหน่วยการผลิตเน้ือหาที่สร้างรายได้โดยเฉพาะ  
เพ่ือผลิตเน้ือหาการตลาดจากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ  

• พิจารณาวิธีการหารายได้ที่หลากหลายและแบ่งสัดส่วน 
ตามความเหมาะสมกับสถานะ เป้าหมาย และนโยบาย 
ขององค์กร เช่น งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ การซื้อขาย
โฆษณาผ่านระบบอัตโนมัติของแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(programmatic ads) การขายสินค้าและบริการ 
(commerce) การบอกรับเป็นสมาชิก (subscription)  
การเป็นสมาชิก (membership) การระดมทุนและ 
รับบริจาค (crowdfunding & donation) เป็นต้น 

4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค (consumer 
interaction) 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้รบัสาร 
(audience insight) และตอบสนองต่อพฤติกรรม 
การเลือกเสพข้อมูลตามความสนใจเฉพาะบุคคล 
(personalisation) อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและรักษาผู้บริโภคในระยะยาว 
รวมถึงการเป็นพ้ืนที่สาธารณะในการอภิปราย ถกเถียง 
และประสานความสัมพันธ์ทางสังคม 

• พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเก่ียวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของสื่อใหม่ช่องทางต่าง ๆ และข้อมูลผู้ใชส้ื่อใหม ่

• ประสานงานระหว่างกองบรรณาธิการสื่อใหม่กับหน่วยผลิต
เน้ือหาเพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
สร้างกิจกรรมหรือผลิตเน้ือหาเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการ
สร้างปฏสิัมพันธ์กับผู้บริโภคกับการสง่เสริมการตลาด 

• หากเป็นไปได้ ควรมีนโยบายและบุคลากรที่ดำเนินงาน 
ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยเฉพาะ เพ่ือให้
ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 
6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายและนำต้นแบบการปรับตัวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสื่อกระแสหลัก 
 จากการนำเสนอเป้าหมายและต้นแบบการปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลักทั้งในทางธุรกิจและ
บทบาทต่อสังคมในการสนทนากลุ่มบรรณาธิการองค์กรสื่อ คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายและการนำต้นแบบการปรับตัวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรส่ือ ดังนี้ 
  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเห็นว่า เจตจำนงในการนำต้นแบบไปใช้ในองค์กรและบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์กรในการกำหนดนโยบายการรายงานข่าว
ขององค์กร โดยมีปัจจัยท่ีจะเอื้อหรือเป็นอุปสรรค 5 ประการ ดังนี้ 
 

 6.3.1 ความเข้าใจในช่องทางสื่อออนไลน์ 
 ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าส่งผลให้การดำเนินงานของกองบรรณาธิการและหน่วยผลิตเนื้อหา
สำหรับช่องทางสื่อออนไลน์ยังไม่เติบโตและเกิดการประสานงานกับกองบรรณาธิการสื่อดั ้งเดิมเท่าที่ควร  
คือการขาดความเข้าใจในธรรมชาติและแนวทางการนำเสนอเนื้อหาสำหรับส่ือออนไลน์ท่ีแตกต่างจากส่ือด้ังเดิม 
ท้ังนี้ องค์กรส่ือส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาสำหรับส่ือออนไลน์เป็นเพียงการนำเนื้อหาจากส่ือด้ังเดิมมาปรับแต่งใหม่
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บางส่วน จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเครื่องมือการผลิตมากนัก วิธีคิดเช่นนี้จึงส่งผล
ให้กองบรรณาธิการสื่อออนไลน์ไม่สามารถกำหนดประเด็นและผลิตเนื้อหาได้เอง (original content) และ 
ส่วนใหญ่ทำงานโดยนำเนื้อหาจากช่องทางส่ือดั้งเดิมมาแปรรูปเพื่อนำเสนอทางออนไลน์เท่านั้น 
 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่า แนวทางการดำเนินงานที่ยังคงให้ความสำคัญกับช่องทางสื่อดั้งเดิมเป็นหลัก  
และไม่เข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์ ทำให้กองบรรณาธิการออนไลน์กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค 
(technician) หรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (aggregator) จากกองบรรณาธิการสื่อดั้งเดิม โดยไม่ได้พัฒนาฝึกฝน 
วิธีคิดและทักษะเชิงวารสารศาสตร์เท่าท่ีควร 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมการทำงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ช่วยให้การเสนอเนื้อหาแบบหลอมรวมช่องทางส่ือ (convergence) เป็นไปได้ราบรื่นกว่าวัฒนธรรมการทำงาน
ของกองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ ทั ้งนี ้เพราะกระบวนการทำข่าว (newsgathering process) และการ
นำเสนอเนื้อหาของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของข้อมูล และนำเสนอด้วย
ข้อความ ภาพนิ่ง และกราฟิกเป็นหลักอยู่แล้ว เมื่อต้องนำเสนอทางช่องทางออนไลน์จึงอาจเพิ่มวิธีการนำเสนอ
ด้วยคลิปหรือมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น ขณะที่กระบวนการทำข่าวและการนำเสนอเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์เน้นข้อมูล 
ท่ีกระชับ เป็นภาพเคล่ือนไหว และมักมีการแยกงานระหว่างผู้ส่ือข่าวและหน่วยผลิตอื่น ๆ เมื่อต้องขยายความ
ด้วยข้อความหรือองค์ประกอบอื่น ๆ หรือต้องเพิ่มทักษะที่ไม่คุ้นเคย ผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตจึงเห็นว่าเป็นภาระ 
ท่ีเพิ่มขึ้นจากการทำงานแบบเดิม 
 ผู้ร่วมสนทนายังเสนอว่า วัฒนธรรมการทำงานของกองบรรณาธิการออนไลน์สามารถเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกในกองบรรณาธิการได้พัฒนาทักษะและความถนัดเฉพาะตัวที ่แตกต่างกันได้  แต่ต้องมีการ
ประสานงานระหว่างผู้ท่ีมีทักษะและความถนัดที่แตกต่างกันเพื่อให้ผลิตผลงานสำหรับการนำเสนอแบบ
มัลติมีเดียและข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับช่องทาง 
 

 6.3.2 การประสานงานระหว่างกองบรรณาธิการของช่องทางสื่อด้ังเดิมและช่องทางสื่อออนไลน์ 
 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่า ขณะนี้องค์กรสื่อยังไม่ได้กำหนดโครงสร้างและระบบการประสานงานระหว่าง
กองบรรณาธิการของช่องทางสื ่อดั ้งเดิมและช่องทางสื่อใหม่อย่างชัดเจน โดยการประสานงานระหว่าง 
กองบรรณาธิการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเป็นการริเริ่มของกองบรรณาธิการสื่อออนไลน์หรือเกิดขึ้น
เฉพาะกิจ ท้ังนี้เพราะองค์กรสื่อยังคงให้ความสำคัญกับการรายงานในช่องทางสื่อดั ้งเดิม เนื่องจากเห็นว่า 
เป็นช่องทางหลักในการสร้างการจดจำและสร้างรายได้ 
 นอกจากนี้ บางองค์กรส่ือยังไม่ได้กำหนดโครงสร้างและขอบเขตความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
สำหรับช่องทางออนไลน์อย่างชัดเจน และเปลี ่ยนแปลงไปตามนโยบายขององค์กรแต่ละช่วงว่าจะให้
ความสำคัญต่อช่องทางออนไลน์และจัดสรรทรัพยากรสำหรับการผลิตเนื้อหาทางช่องทางออนไลน์อย่างไร  
ผู้สนทนากลุ่มเห็นว่า หากยังไม่เกิดการประสานงานระหว่างกองบรรณาธิการอย่างเป็นระบบทั้งในเชิง  
ประเด็นข่าวและการจัดสรรทรัพยากร จะทำให้การทำงานของกองบรรณาธิการซ้ำซ้อน ขณะเดียวกัน หากกอง
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บรรณาธิการออนไลน์ทำงานอย่างเป็นอิสระจากกองบรรณาธิการสื่อดั้งเดิม หรือนำเสนอประเด็นที่แตกต่าง
จากช่องทางด้ังเดิม ก็อาจเกิดความขัดแย้งกันในองค์กรได้  
 นอกจากนี้ ผู้ร่วมสนทนาเห็นพ้องว่าแนวคิด วิธีการทำงาน และกลุ่มผู้รับสารหลักของแต่ละองค์กรส่ือ
และแต่ละช่องทางส่ือมีความแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรส่ือจึงต้องมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาท่ีแตกต่างกันไป
ตามแต่ละช่องทางส่ือเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้ส่ือและความต้องการของผู้ใช้ส่ือท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ 
ผู ้ร่วมสนทนาจึงเสนอว่า ผู ้บริหารองค์กรสื่อต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและกลุ ่มผู ้ร ับสารของแต่ละ
แพลตฟอร์ม เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายในการรายงานข่าวและการประสานงานระหว่างกอง
บรรณาธิการและหน่วยผลิตต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
 

 6.3.3 การรายงานข่าวที่เน้นความรวดเร็วและเนื้อหาประเภทปุถุชนสนใจ (human interest) 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ช่องทางสื่อออนไลน์ช่วยให้การรายงานข่าวที่เน้นความรวดเร็วและไม่ขึ้น 

อยู่กับเงื่อนไขตารางเวลาการนำเสนอของช่องทางด้ังเดิมเป็นไปได้สะดวกขึ้น อีกท้ังยังสามารถนำเสนอข่าวสาร
ที่ตอบสนองต่อกระแสความสนใจและความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การให้
น้ำหนักกับการรายงานที่เน้นความรวดเร็วมักเป็นการสรุปข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย และระบุเพียงเกิดอะไรขึ้น 
(what) แต่ไม่เอื้อต่อการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลท่ีจะช่วยขยายความสาเหตุหรือบริบทแวดล้อมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความซับซ้อนของเหตุการณ์ได้  

ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่า หากนโยบายองค์กรสื่อให้ความสำคัญต่อความรวดเร็ว กองบรรณาธิการก็จะ  
ไม่สามารถผลิตการรายงานท่ีต้องใช้เวลาผลิตนานหรือการรายงานแบบอธิบายเพื่อขยายความปรากฏการณ์ได้ 
เนื ่องจากต้องทุ ่มเวลาไปกับการผลิตรายงานที ่เน้นความรวดเร็วมากกว่า ขณะเดียวกัน หากขาดการ
ประสานงานกันระหว่างกองบรรณาธิการสื่อดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์ ทั้งสองหน่วยการผลิตก็อาจทำงานซ้ำซ้อน
หรือขัดแย้งกันได้ ในกรณีท่ีส่งทีมข่าวไปเก็บข้อมูลและรายงานจากพื้นท่ีเดียวกัน  
 ผู้ร่วมสนทนาบางคนยังเสนอว่าการนำเสนอเนื้อหาประเภทปุถุชนสนใจ (human interest) ยังมีความ
จำเป็นในช่องทางออนไลน์ เพราะเป็นเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาอ่านหรือดูได้ ดังนั้น 
เนื้อหาประเภทนี้จะช่วยให้ช่องทางออนไลน์ขององค์กรสื่อมีความเคลื่อนไหวและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ส่ือ  
ได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อองค์กรสื่อนำเสนอการรายงานข่าวเชิงลึก เนื้อหาก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในพื ้นท่ี 
โซเชียลมีเดียของประชาชน อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และผลสะเทือนต่อไป 
 

 6.3.4 การสร้างชุมชนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร 
 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าข้อได้เปรียบของช่องทางส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย คือการท่ีองค์กรส่ือ
สามารถสร้างบทสนทนาและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ส่ือได้ ต่างจากการรายงานทางช่องทางส่ือด้ังเดิมท่ีมักเป็นการ
สื่อสารทางเดียว ด้วยเหตุนี้ ผู้ร่วมสนทนาจึงเสนอว่าเนื้อหาที่นำเสนอทางสื่อออนไลน์ควรเป็นเนื้อหาแบบ
บริการสาธารณะ (public service content) โดยนำเสนอข้อมูลและรูปแบบการเล่าเรื่องที่จะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เพื่อทำให้ผู้ใช้ส่ือนำเนื้อหาไปใช้ได้จริง  
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 นอกจากนี้ ทั ้งผู ้บริหารองค์กรและกองบรรณาธิการควรให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของผู ้ใช้ ส่ือ
ออนไลน์ เพื่อนำมาประเมินการทำงาน และกำหนดนโยบายในการรายงานข่าวที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
รวมทั้งเป็นเนื้อหาท่ีทำให้ประชาชนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา ติดตาม และให้การสนับสนุนองค์กรส่ือ
ต่อไป 
 

 6.3.5 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม-กำกับดูแลสื่อ 
 ผู้ร่วมสนทนาเห็นพ้องกันว่า นักวิชาชีพยังมีวัฒนธรรมการ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” (self-censorship)  
ในการรายงานข่าวประเด็นการเมือง เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากเกรงว่าจะถูกฟ้องร้อง 
หรือดำเนินคดี โดยอธิบายว่าในปัจจุบันการฟ้องร้องมักจะเกิดขึ้นกับการรายงานทางสื่อออนไลน์เพราะ 
มีหลักฐานชัดเจน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีมาตรการทางกฎหมายและกรณีการดำเนินคดีที่กองบรรณาธิการ 
ไม่มั่นใจว่าหากนำเสนอข้อมูลไปแล้วจะถูกฟ้องร้องหรือไม่ 
 

 คณะผู้วิจัยสรุปข้อเสนอต้นแบบสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรส่ือ
กระแสหลัก และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำข้อเสนอต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 6.1: ข้อเสนอต้นแบบสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคมขององค์กรสื่อกระแสหลัก  
และปัจจัยที่มีผลต่อการนำต้นแบบไปประยุกต์ใช้ 
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บทที่ 7  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

  
คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอในบทนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย 

และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ดังนี้ 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 

โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: 
กรณีศึกษาองค์กรส่ือกระแสหลัก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ 
โดยพิจารณากระบวนการและวัฒนธรรมการผลิตข่าว การนำเสนอแบบข้ามแพลตฟอร์ม โครงสร้าง
และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร การหารายได้ และความเข้าใจต่อปรัชญาวิชาชีพ
วารสารศาสตร์ 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ โดยพิจารณาบริบททางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค์กรด้านวารสารศาสตร์ ทั้งการปรับตัวเชิงองค์กร การปรับตัว
ด้านการผลิตงานวารสารศาสตร์ การปรับตัวเชิงธุรกิจ และการปรับบทบาทต่อสังคม 
 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู ้บริหารและนักวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ข้อมูลจากแต่ละองค์กรตระหนักถึง
ความสำคัญของการปรับตัวทางธุรกิจ และได้ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ 
ท่ีมีการศึกษาในประเทศตะวันตกดังที ่ได้นำเสนอไว้ในบทที ่ 2 (Jensen & Sund, 2017; Oliver, 2018)  
โดยแต่ละองค์กรได้พิจารณาแนวทางการปรับตัวจากต้นทุนที่มีอยู่เดิม รวมถึงกระจายช่องทางการหารายได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าโมเดลธุรกิจขององค์กรสื่อในยุคสื่อดิจิทัลต้องมีหลายมิติ (multidimensional) 
(Gunzel & Holm, 2013; Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2013, cited in Evens et al. , 2017: 
168) เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างเดียว 

คณะผู้วิจัยสรุปลักษณะร่วมในการปรับตัวขององค์กรส่ือกรณีศึกษาได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1) การเพิ่มปริมาณการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์ แม้จะยังคงเน้นการนำเสนอทางช่องทาง
ดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ แต่องค์กรสื่อกรณีศึกษาล้วนเห็นว่าช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ของ
องค์กร โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นหนทางที่จะทำให้
เนื้อหาไปสู่ผู้รับสารได้กว้างขวางขึ้นหรือเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายของช่องทางด้ังเดิม อันจะนำมา
ซึ่งการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาแบบแพ็คเกจและระบบโฆษณาอัตโนมัติได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
แปลงเนื้อหาที่นำเสนอทางช่องทางดั้งเดิมไปสู่ช่องทางออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติของช่องทาง
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ออนไลน์ รวมทั้งผลิตเนื้อหาใหม่สำหรับช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ ทุกองค์กรจึงมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และต้นทุนสำหรับการผลิตเนื้อหาสู่ช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองบรรณาธิการสำหรับช่องทาง
ออนไลน์โดยเฉพาะ การหมุนเวียนบุคลากรท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางออนไลน์ได้ การใช้
บุคลากรและวัตถุดิบในการผลิตเนื้อหาร่วมกัน รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับสารจากช่องทางออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์และก ารนำ
ข้อมูลผู้รับสารจากช่องทางออนไลน์ไปใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก และสร้างแรงกดดันต่อคนทำงาน ดังที่ได้
นำเสนอในบทท่ี 6 
 2) การกระจายวิธีการหารายได้และลดต้นทุนการผลิต สำหรับองค์กรส่ือเชิงพาณิชย์ รายได้จากการ
ซื้อโฆษณายังคงเป็นรายได้หลักและมักใช้การขายพื้นที่โฆษณาแบบแพ็คเกจที่ครอบคลุมทุกช่องทางส่ือ  
ในองค์กรเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะที่รูปแบบเนื้อหาที่ได้รับเงินจากผู ้ซื ้อโฆษณาก็มีความหลากหลายมากขึ้น  
ท้ังโฆษณาแบบด้ังเดิม เนื้อหากึ่งโฆษณา (advertorial) โฆษณาแฝงในรายการข่าว (tie-in)1 เนื้อหาท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจากผู้ซื้อโฆษณา (paid-partnership/branded content) ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงเนื้อหาโฆษณา
จากระบบโฆษณาอัตโนมัติของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ (programmatic advertising) ท่ีปรากฏอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาข่าว และหลายครั้งก็มีลักษณะเป็นเนื้อหาท่ีสร้างความเข้าใจผิด  
 บางองค์กรยังทดลองหารายได้โดยการบอกรับสมัครสมาชิก (subscription) เช่นกรณีไทยรัฐพลัส 
และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ท่ีวางแผนจะนำวิธีการนี้มาใช้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังแปลงสินทรัพย์หรือต้นทุนท่ีมี
อยู่แล้วให้เป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติม เช่น การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าและใช้ส่ือท่ีมีเป็นช่องทาง
โฆษณาสินค้า (วอยซ์ทีวี) การจัดกิจกรรมประชุม-สัมมนาท่ีสามารถสร้างรายได้ทางตรงจากการขายต๋ัวเพื่อเข้า
ร่วมงาน เงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีจะจัดกิจกรรม และรายได้ทางอ้อมจากการ
นำเสนอเนื้อหาทางออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้ข้อมูล สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื ่อถือ (กรุงเทพธุรกิจ) หรือการนำรถขนส่ง
หนังสือพิมพ์เดิมมาปรับไปใช้ในบริการขนส่งสินค้าแทน (ธุรกิจไทยรัฐโลจิสติคส์ในเครือไทยรัฐ) เป็นต้น  
ส่วนไทยพีบีเอส แม้จะเป็นส่ือสาธารณะท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐตามท่ีกำหนดในกฎหมาย แต่หลังจากเผชิญ
กับความไม่มั่นคงในการได้รับอนุมัติงบประมาณในแต่ละปี ก็ทดลองต้ังหน่วยธุรกิจใหม่ในช่องทางออนไลน์เพื่อ
ผลิตเนื้อหาที่จะสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง คือเว็บไซต์ The Active และ Decode แต่เนื่องจากการดำเนินงาน 
เพิ่งเริ่มต้น จึงยังไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการหารายได้อย่างชัดเจนนัก 
 นอกจากนี้องค์กรส่ือยังลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องดังท่ีได้นำเสนอในบทท่ี 5 
โดยเฉพาะการลดจำนวนบุคลากรในช่องทางสื่อดั ้งเดิม หากมีการรับพนักงานใหม่ก็จะเป็นไปเพื่อการผลิต
เนื้อหาสำหรับช่องทางออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังปรับลดการผลิตเนื้อหาสำหรับช่องทางดั้งเดิมที่ต้อง
ลงทุนสูง เช่น องค์กรส่ือหนังสือพิมพ์ปรับลดรอบการตีพิมพ์และลดจำนวนแท่นพิมพ์ท่ีใช้ในการผลิต วอยซ์ทีวี

 
1 ครอบคลุมถึงการวางผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ตราสินค้าในรายการ (product placement) การหยิบจับผลิตภัณฑ์ (product movement) 
และการพูดถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product experience) 
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คืนใบประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลซึ่งมีราคาสูง และผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาท่ีป้อนรายการให้กับช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมและช่องทางออนไลน์ของตนเอง การปรับตัวเช่นนี้ทำให้องค์กรส่ือไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิถีการผลิต
ของช่องทางดั้งเดิม โดยเฉพาะการออกอากาศตามตารางเวลาของสถานีโทรทัศน์ที่ต้องมีบุคลากรและเนื้อหา 
ท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลา 

3) การกำหนดประเด็นข่าวและแนวทางการรายงานข่าวที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในองค์กร เพื่อสร้างการจดจำตราสินค้า (brand recognition) ในตลาดข้อมูลข่าวสาร เช่น เนื้อหาประเภท
ปุถุชนสนใจ (หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ในเครือไทยรัฐ) การเกาะติดและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง 
(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วอยซ์ทีวี) การรายงานสภาพเศรษฐกิจและการลงทุน (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์) โดยความเช่ียวชาญดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานท่ียาวนานขององค์กร ประสบการณ์
ของกองบรรณาธิการในการทำงานข่าว การสั ่งสมเครือข่ายแหล่งข่าวที ่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกหรือ  
“ข่าวซีฟ” ได้ และการมีนักวิเคราะห์ท่ีมีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก เป็นต้น 

4) การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ยังคงเป็นกลุ่มผู ้รับสารเป้าหมาย 
ท่ีสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือคุณสมบัติของบุคลากรในกองบรรณาธิการ เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อหา 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้ช่องทางสื่อของกลุ่มนั้น ๆ รวมถึงกำหนดวิธีการหารายได้
จากกลุ่มผู้รับสารได้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังคงเน้นการรายงานข่าวสำหรับผู้อ่าน 
ท่ีเป็นนักลงทุนท่ัวไป แต่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์เน้นข้อมูลการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ หรือไทยรัฐพลัสซึ่งเป็น
กองบรรณาธิการย่อยของไทยรัฐออนไลน์ ก็เน้นการรายงานประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ีถกเถียง
ในสังคมด้วยการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่นิยม 
เสพข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ ซึ่งเป็นทิศทางข่าวที่แตกต่างจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ทดลองใช้วิธีการหารายได้ผ่านการสมัครสมาชิกด้วย เช่นเดียวกับเว็บไซต์ The Active 
และ Decode ท่ีให้พื้นที่กับการนำเสนอประเด็นทางสังคมโดยขยายความจากการรายการข่าวทางโทรทัศน์
และเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสท่ีมักเน้นปรากฏการณ์ และมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

5) การชูมาตรฐานวิชาชีพที ่สอดคล้องกับภูมิหลังขององค์กรเป็นจุดขาย เช่นกรณีเนชั่นทีวี 
ท่ีประกาศจุดยืนในการเป็น “สถานีข่าว” เพื่อกอบกู้ความไว้วางใจจากผู้รับสารและผู้ซื้อโฆษณา หลังจาก
ประสบปัญหาผู้ซื้อโฆษณาถอนตัวอันเป็นผลจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อแนวทางการนำเสนอ
ข่าวที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง หรือกรณีไทยพีบีเอสท่ีย้ำการเป็นส่ือสาธารณะ
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไว้วางใจและเข้าถึงได้ ด้วยการรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ทุกแง่มุม รวมถึงเป็น
พื้นที่กลางในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและ
ความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ  
 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจขององค์กรสื่อกรณีศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษาการปรับตัวขององค์กรส่ือไทยท่ีผ่านมา โดยองค์กรส่ือให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
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ขยายการนำเสนอเนื้อหาไปยังช่องทางออนไลน์  การกระจายวิธีการหารายได้ และการลดต้นทุนการผลิต  
ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร วิธีการนำเสนอเนื้อหา และแนวทางการหารายได้ (ตัวอย่างเช่น เกศราพร  
ทองพุ่มพฤกษา, 2560; สกุลศรี ศรีสารคาม, 2561ข; พงศ์สิน พรหมพิทักษ์, 2561; พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์, 
2561; กันยิกา ชอว์, 2562; ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ , 2563; รัศมิมาลย์ เกี ่ยวศรีกุล และคณะ , 2564) 
องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น และไทยพีบีเอสเน้นการปรับโครงสร้างการบริหารและ 
กองบรรณาธิการท่ีแยกตามลักษณะเนื้อหาและแพลตฟอร์ม เพื่อให้แต่ละหน่วยการผลิตสามารถบริหารจัดการ
ภายในได้อย่างคล่องตัว แต่ยังคงมีการประสานงานและแบ่งปันทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถ 
ใช้ทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบที่มีสำหรับการนำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางสื่อในปริมาณและความถี ่ที่มาก 
ขณะที่องค์กรขนาดเล็กคือไทยโพสต์ และวอยซ์ทีวีมีงบประมาณและบุคลากรจำกัด ทำให้ไม่สามารถแยก 
หน่วยการผลิตเฉพาะแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอเนื้อหาในปริมาณและความถี่ท่ีเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ได้ 
องค์กรขนาดเล็กจึงให้ความสำคัญต่อเนื้อหาที่เป็น “จุดขาย” ขององค์กร เพื่อให้สามารถรักษาฐานผู้รับสาร 
ท่ีติดตามทางช่องทางเดิม แต่ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารท่ีมีความสนใจในประเด็นท่ีเป็นจุดขาย
ขององค์กรทางช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม จากการว ิเคราะห์การรายงานขององค์กรสื ่อกรณีศึกษาในช่วง 1 เด ือนและ 
ในสถานการณ์สำคัญทางการเมืองและสังคมดังท่ีได้นำเสนอในบทท่ี 4 พบว่าแนวทางการปรับตัวขององค์กรส่ือ
ดังที่ระบุไว้ข้างต้นทำให้องค์กรสื่อสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ในปริมาณมาก รวมทั้งเน้นการนำเสนอประเด็น 
ที่มีผลกระทบและสะท้อนความขัดแย้งในสังคม แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอ้าง
แหล่งข่าวที่เป็นชนช้ันนำทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผ่านรูปแบบการนำเสนอขนาดส้ันท่ีเน้นการแจ้งข่าวหรือ
สรุปความ แต่ยังขาดการรายงานเชิงลึก การนำเสนอแบบมัลติมีเดีย หรือการส่งต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ในเครือ ที่จะช่วยอธิบายภูมิหลังของเหตุการณ์หรือเชื่อมโยงให้เห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพล 
ต่อปรากฏการณ์นั้น รวมถึงการช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือคล่ีคลายความขัดแย้งท่ีหลากหลาย  
 ผลการวิจัยชี้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรสื่อปรับตัวโดยเน้นความอยู่รอดทางธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถ
นำไปสู่การเป็นสถาบันที ่จะเสริมสร้างอำนาจของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยตามปรัชญาวิชาชีพได้
เท่าที่ควร แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร ดังที่ได้เสนอรายละเอียดในบทที่ 5  
และ 6 ท้ังนี้ ปัจจัยภายในองค์กรมีต้ังแต่เป้าหมายการดำเนินงานแบบองค์กรธุรกิจท่ีหวังกำไร นโยบายองค์กร
ที่สนับสนุนชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ไปจนถึงวัฒนธรรมการ
ทำงานและความเข้าใจของบุคลากรต่อปรัชญาวิชาชีพของส่ือมวลชนในสังคมประชาธิปไตย รวมถึงความเข้าใจ
ต่อช่องทางออนไลน์ที่ไม่เอื ้อต่อการผลิตรายงานเชิงลึกและแนวทางการหารายได้ท่ียังสามารถรักษาความ 
เป็นอิสระของกองบรรณาธิการจากอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และการแสดงบทบาทขององค์กรข่าว
ในการเป็นสถาบันทางสังคมได้อย่างเต็มท่ี 

ขณะเดียวกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดทิศทางการปรับตัวขององค์กรสื่อให้เป็นไปในทิศทาง
ข้างต้น คืองบโฆษณาที่ลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขาลงและการมีจำนวนผู้ประกอบการมากขึ้น ต้นทุน  
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การผลิตสื่อดั้งเดิมที่สูง การปิดตัวของผู้จัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำให้ไม่สามารถกระจายหนังสือพิมพ์ไปยัง  
ผู้รับสารได้ทั ่วถึงเช่นเดิม และระบบการหารายได้และจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาของผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งองค์กรส่ือเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม  

นอกจากนี้ บรรยากาศทางการเมืองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสื่อไม่สามารถผลิตการรายงาน 
เชิงลึกหรือตรวจสอบการทำงานของสถาบันที่มีอำนาจในสังคมได้ จนทำให้ไม่เกิดการแข่งขันการผลิตเนื้อหา 
ท่ีมีคุณภาพ โดยข้อจำกัดสำคัญท่ีผู้ให้ข้อมูลเห็นพ้องกันว่าไม่เอื้อต่อการรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถาบัน 
ที่มีอำนาจหรือประเด็นซึ ่งเป็นที ่ถกเถียงในสังคม คือการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของภาครัฐ  
การแทรกแซงและคุกคามสื่อมวลชนของภาครัฐอย่างไม่เป็นทางการ และการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ “ความ
มั่นคง” โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศและข้อบังคับที่เป็นผลจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปิดกั้นเสรีภาพ
ในการพูดของประชาชน ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลให้ส่ือมวลชนเล่ียงการนำเสนอประเด็นท่ีภาครัฐหรือผู้สนับสนุน
รัฐเห็นว่าผิดกฎหมาย เช่นในกรณีการรายงานการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเพียงระบุว่า  
เกิดอะไรขึ้น หรือใช้ข้อความอธิบายเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับมุมมองของชนชั้นนำ แต่ไม่สามารถขยายความ 
ให้เห็นเหตุผลหรือมุมมองของผู้วิจารณ์ภาครัฐได้อย่างกระจ่าง ขณะที่องค์กรข่าวที่มักตั้งคำถามและวิพากษ์ 
วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างวอยซ์ทีวีต้องเผชิญกับมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ 
ไม่สามารถประกอบกิจการและแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การลดจำนวนพนักงานและปรับ
โครงสร้างองค์กร การลดปริมาณและความหลากหลายของรายการ และการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับการประเมินขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศซึ่งเฝ้าระวังสถานการณ์เสรีภาพที่ชี้ว่า
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนในไทยอยู่ในระดับต่ำ  (Freedom House, 2021; 
Reporters without Borders, 2021) 

 

จากผลการวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยสรุปทิศทางการปรับตัวขององค์กรสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานและการปรับตัวขององค์กรส่ือ ดังภาพท่ี 7.1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 7.1: ทิศทางการปรับตัวขององค์กรสื่อภายใต้ปัจจยัที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรสื่อ 

 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสะท้อนว่า การปรับโครงสร้างองค์กร วิธีการรายงานข่าว และการหารายได้ขององค์กรส่ือ
กรณีศึกษา ทำให้บทบาททางสังคมขององค์กรสื่อถูกปรับไปในทิศทางที่เป็นองค์กรธุรกิจและสื่อสาธารณะ  
(ในกรณีไทยพีบีเอส) ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทางสื่อ ทว่าไม่ได้แสดงบทบาท
สถาบันทางสังคมท่ีจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงส่งเสริมให้พลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและสังคมมากนัก เนื่องจากการรายงานข่าวและบทบาท
ของสื่อมวลชนในภาพรวมยังเน้นประเด็นข่าวและรูปแบบการรายงานท่ีเร้าอารมณ์ซึ่งจะดึงดูดความสนใจ 
จากผู้รับสารเพื่อสร้างรายได้ แต่ไม่เอื้อต่อการทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง อีกทั้งยังให้ความสำคัญ 
ต่อการนำเสนอคำอธิบายและมุมมองของชนชั้นนำเป็นหลัก (Herman & Chomsky, 1988; McChesney, 
1999; ดวงแก้ว เธียรสวัสด์ิกิจ, 2564)  

คณะผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

7.2.1 จากการหลอมรวมสื ่อ สู่การปฏิวัติอ ุตสาหกรรมสื ่อ (From media convergence to 
media industry revolution) 
 ความเปลี่ยนแปลงในสังคม 3 ประการที่ผลักดันให้องค์กรสื่อต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ยังคง
ดำรงอยู่ได้ คือ 1) พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกระทบต่อการทำงานส่ือและการดำเนินชีวิตของประชาชน 
(digital disruption) 2) งบโฆษณาในตลาดซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดถูกกระจายไปยังผู้ประกอบการส่ือออนไลน์และ
ผู้ประกอบการสื่อรายย่อยมากขึ้น จนทำให้รายได้ขององค์กรสื่อกระแสหลักลดลงอย่างรวดเร็ว และ 3)  
โลกทัศน์และอัตลักษณ์ที่หลากหลายในสังคม ทำให้พฤติกรรมการใช้สื่อของประชาชนเป็นไปเพื่อตอบสนอง
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ความต้องการและความสนใจเฉพาะด้าน เง ื ่อนไขเหล่านี ้ทำให้องค์กรสื ่อกระแสหลักเห็นว่าแนวทาง 
การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างรายได้ได้ดังเดิม และต้องพิจารณาทบทวนทิศทางการดำเนินงาน
เพื่อให้อยู่รอด 

ที่ผ่านมา องค์กรสื่อกระแสหลักมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
มักมีจุดเริ่มต้นจากช่องทางสื่อดั้งเดิม (traditional media) เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นช่องทางส่ือ 
ที่รับรู้ปฏิกิริยาของผู้รับสารไม่ได้รวดเร็วนัก ทั้งยัง ไม่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดกับผู้รับสาร  
การจัดการกองบรรณาธิการสอดคล้องกับประเภทเนื้อหา โดยแบ่งเป็น “โต๊ะข่าว” ตามหัวข้อ  (topic) เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม กีฬา บันเทิง เป็นต้น มีบรรณาธิการท่ีดูแลการผลิตในแต่ละรอบ เช่น 
บรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง หรือบรรณาธิการรายการข่าวโทรทัศน์ เป็นผู้คัดเลือกข่าวมานำเสนอในหน้าแรก 
ของหนังสือพิมพ์หรือในรายการข่าวแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นจุดขายขององค์กร รวมถึงมีการประชุมกอง
บรรณาธิการทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการผลิตในวันนั้น 

เนื่องจากองค์กรดำเนินงานมายาวนาน จึงมักมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่าทศวรรษ 
ท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรเหล่านี้จึงมีต้นทุนในการทำงานวารสารศาสตร์ ท้ังด้านการสร้าง
สายสัมพันธ์กับแหล่งข่าวในสายงานนั้น ๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ การส่ังสมความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ที่ทำมาจนทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ รวมถึงมีทักษะการผลิตสำหรับสื่อดั้งเดิม โดยเฉพาะการคิด
ประเด็นข่าว และการใช้ “ภาษาข่าว” ที่กระชับ ตรงประเด็น นอกจากนี้ องค์กรมักมีการลงทุนในทรัพยากร
ด้านการผลิตจำนวนมากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรส่ืออื่น ๆ ท้ังในแง่ประเด็นข่าว ปริมาณข่าว 
และคุณภาพของชิ ้นงาน ทั ้งการมีบุคลากรภาคสนามท่ีกระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื ่อเกาะติด
สถานการณ์ระหว่างวัน และบุคลากรในห้องข่าวที่คอยเรียบเรียงข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามาจากพื้นท่ีให้เป็น
รายงานข่าว เช่น รีไรเตอร์ พนักงานตัดต่อภาพ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ 
ผลิตสื่อ เช่น แท่นพิมพ์ ห้องส่งสัญญาณ อุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับการผลิตสื่อภาพทัศน์ (audiovisual 
media) เป็นต้น การพึ่งพาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สายส่งและร้านขายสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งนำเสนอเนื้อหา
สำหรับผู้รับสารที่เป็นมวลชน (mass) กล่าวคือประชาชนทั่วประเทศ แม้อาจจะมีฐานผู้บริโภคหรือผู้ติดตาม
เฉพาะกลุ่มอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้ “แบรนด์” ขององค์กรส่ือหลักจึงมักเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ขณะท่ีบางองค์กร 
เช่น เครือไทยรัฐ เครือเนชั่น ก็หารายได้เพิ่มเติมด้วยการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (vertical integration) เช่น 
มีโรงพิมพ์ในเครือเพื่อลดการพึ่งพาโรงพิมพ์อื ่น และใช้โรงพิมพ์รับจ้างผลิตสื่อสิ ่งพิมพ์ หรือตั้งร้านหนังสือ 
เพื่อเป็นจุดกระจายหนังสือพิมพ์ รวมถึงใช้กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ (diversification) เช่น มีบริษัทรับจ้าง 
จัดกิจกรรม (อีเวนต์) หรือบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการดังที่กล่าวข้างต้น การดำเนินกิจการแบบเดิม 
ไม่สามารถสร้างรายได้ในระดับท่ีจะเล้ียงองค์กรขนาดใหญ่ได้เหมือนเดิม ขณะท่ีต้นทุนการผลิตยังคงสูงเท่าเดิม 
นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมก็ไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร เช่น 
จำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลดลง ผู้รับสารรุ่นใหม่ไม่นิยมชมรายการทางสื่อโทรทัศน์หรือตามเวลาออกอากาศ
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ทางโทรทัศน์ แต่เลือกชมทางโซเชียลมีเดียในเวลาที่ต้องการ องค์กรสื่อจึงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
และยิ่งเห็นผลสะเทือนมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการทยอยปิดตัวหรือยกเลิกการตีพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร การคืนใบประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลประเภทรายการข่าวสารและสาระ  
กับรายการสำหรับเด็ก  

ปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าการปรับตัวขององค์กรสื่อด้วยแนวทางการ “หลอมรวมสื่อ” (media 
convergence) หรือการนำเสนอเนื้อหาผ่านหลายแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างรายได้ท่ีจะพยุง
การดำเนินธุรกิจในแบบเดิมได้ เพราะยังต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในช่องทางสื่อดั้งเดิมซึ่งใช้ต้นทุนสูงอยู่  
อีกท้ังยังต้องอาศัยความเข้าใจของเจ้าของส่ือและกองบรรณาธิการในการผลิตเนื้อหาให้เหมาะกับธรรมชาติของ
ช่องทางส่ือและพฤติกรรมของผู้รับสารของแต่ละช่องทาง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีหลายองค์กรยังไม่สามารถทำได้เต็มท่ี
เนื่องจากบุคลากรและผู้บริหารรุ่นอาวุโสยังต้องอาศัยเวลาทำความเข้าใจ ขณะเดียวกัน การรับบุคลากรรุ่นใหม่
ท่ีมีความเข้าใจส่ือออนไลน์ก็ยังต้องการการฝึกฝนด้านวารสารศาสตร์เพื่อให้มีความเช่ียวชาญในการคิดประเด็น 
สร้างสายสัมพันธ์กับแหล่งข่าว และผลิตการรายงานเชิงลึกได้  

ด้วยเหตุนี้ แนวทางการปรับตัวขององค์กรข่าวในปัจจุบันจึงเป็นเสมือนการ “ปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อ” 
รอบใหม่ จากอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนจำนวนมาก (ในการผลิตเนื้อหา) และเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ (ในการเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ) (labour-intensive industry) มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ลด
การใช้แรงงานคนและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น (capital-/technology-intensive industry) ซึ่งทำให้
ต้องลดจำนวนแรงงานคนและเครื่องจักรขนาดใหญ่ลง เนื ่องจากองค์กรไม่เพียงปรับตัวด้วยการเพิ่มช่อง
ทางการนำเสนอเนื้อหา แต่ยังต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง มีจำนวนบุคลากรลดลง เพราะไม่
สามารถจ้างงานผู้สื่อข่าวและฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคได้จำนวนมากเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม บุคลากรต้องมี
ประสบการณ์ท้ังด้านวารสารศาสตร์ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางสำหรับการผลิตเนื้อหาเฉพาะด้านท่ีเจาะจงกลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจด้านการผลิตเนื้อหาและการตลาดสำหรับสื่อออนไลน์เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารได้อย่างทันท่วงที โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหล่านี้อาจ
ต้องได้รับค่าแรงที่มากกว่าการจ้างบุคลากรแบบเดิม แม้ต้นทุนในการจ้างบุคลากรจะสูง แต่ก็ช่วยรับประกัน
ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากกว่าการผลิตสื่อผ่านช่องทางดั้งเดิม  ทั้งนี้ บางองค์กรอาจยังรักษา
ช่องทางส่ือเก่าไว้เพื่อรักษาการรับรู้ของแบรนด์ด้ังเดิม แต่ปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อลดต้นทุน 

นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรเทคโนโลยีต้องเปล่ียนจากเครื่องจักรและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
สำหรับการผลิตสื่อดั ้งเดิม มาเป็นการลงทุนกับสถานที่ขนาดกะทัดรัดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีพนักงาน 
จำนวนมากหรือห้องส่งขนาดใหญ่เหมือนเดิม ท่ีสำคัญคือการลงทุนกับอุปกรณ์แบบเคล่ือนท่ี (mobile device) 
หรือที่มีขนาดพกพาซึ่งมีคุณภาพสูงในการผลิตสื่อออนไลน์และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับช่องทาง
ออนไลน์ที่หลากหลาย มีรูปแบบและเนื้อหาท่ีดึงดูดความสนใจประชาชน และสามารถเผยแพร่ได้ทันท่วงที 
รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับสาร (data analytics) ที่มีอยู่อย่างมหาศาลเพื ่อให้
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สามารถผลิตและออกแบบเนื้อหาท่ีเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างกว้างขวางหรือเจาะจงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากองค์กร
ส่ือจะมีการประสานความร่วมมือกับธุรกิจอื่น (collaboration) หรือใช้กลยุทธ์การควบรวมหรือกระจายธุรกิจ 
ก็จะเป็นธุรกิจที่เน้นการใช้ข้อมูล (data-driven business) หรือธุรกิจเกี ่ยวกับสื่อดิจิทัล เช่น ผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ผู้ผลิตแอปพลิเคชัน มากกว่าธุรกิจท่ีเป็นสายพานการผลิตของส่ือดั้งเดิม 

การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมส่ือในทิศทางนี้จะทำให้เกิดผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพิ่มขึ ้นจำนวนมาก บุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องการเร่งด่วนคือผู้ที ่มีความเข้าใจและทักษะการผลิตสื่อออนไลน์  
เพื่อให้ผลิตเนื้อหาที่สามารถสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มได้ (กล่าวคือ ทำให้เนื้ อหาแพร่กระจายหรือเข้าถึง 
ผู้รับสารได้จำนวนมาก หรือมีความ “ไวรัล (viral)”) รวมถึงผู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) และ 
มีความรู้ในการนำข้อมูลมาสื่อสารให้เข้าใจง่ายหรือแปลงข้อมูลเป็นภาพ (data visualisation) อย่างไรก็ตาม 
บุคลากรที่จะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ในฐานะองค์กรข่าวได้ คือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานข่าว 
มายาวนานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถคิดประเด็นที่แตกต่างและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้  

สภาพตลาดจึงน่าจะมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นระหว่างผู้ประกอบการขนาดต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงรายได้
จากโฆษณาที่มีอยู่อย่างจำกัด องค์กรสื่อกระแสหลักอาจจะยังรักษาส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาได้มากกว่า
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากมีต้นทุนเดิมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และการ
จดจำแบรนด์ แต่โอกาสท่ีจะคงสถานะความเป็นผู้นำในตลาด รวมถึงมีอิทธิพลในการกำหนดวาระข่าวสาร 
และอำนาจการต่อรองกับชนชั้นนำในสังคมอาจเปลี่ยนแปลงและผันผวน ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการแข่งขัน  
ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ บรรยากาศทางการเมืองและสังคมที่จะกำหนดเพดานของประเด็นที่สื่อมวลชน
สามารถรายงานและประชาชนสามารถถกเถียงได้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงโลกทัศน์และพฤติกรรมของผู้รับสาร
ท่ีจะกล่าวถึงในประเด็นท่ี 3 ด้วย 
 

7.2.2 องค์กรข่าวร่ำรวย แต่พลเมืองอับจน (Rich media, poor citizenry) 
ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อช่วงชิงรายได้จากโฆษณาท่ีมีเม็ดเงินจำกัด แนวทางการปรับตัวขององค์กรส่ือ

เพื่อหารายได้จากการโฆษณาผ่านช่องทางดั ้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ รวมถึงการซื้อพื้นที่สื ่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐและกลุ ่มทุน ทำให้ร ูปแบบการนำเสนอเนื ้อหาทางสื ่อมวลชนมีความแนบเนียน 
เสมือนเป็นเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากกองบรรณาธิการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาจากการซื้อสื่อเอง 
ขณะที่เนื ้อหาโฆษณาผ่านระบบซื้อขายโฆษณาออนไลน์อัตโนมัติก็ถูกปรับแต่งให้มีรูปแบบเหมือนกับการ
รายงานข่าวทั่วไป แมก้องบรรณาธิการจะมีความพยายามแบ่งแยกการทำงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น การมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวที่อยู ่คนละสายงานกับหน่วยงานที่ซื ้อสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แต่แนวทางเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผู้ส่ือข่าวต้องเจียดเวลาจากการทำงานข่าวท่ีต้องรับผิดชอบ
แล้ว ยังทำให้เนื้อหาและการกำหนดประเด็นจากผู้ที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงและผู้มีอิทธิพลทางการเมือง  
ได้รับพื้นที่สื่อมากขึ้นในภาพรวม ไม่ว่าจะมีการแปะป้ายว่าเป็นเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม  
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(Robbrio, 2013; Lloyd & Toogood, 2015; เด ือนเด ่น น ิคมบร ิร ักษ์  และธ ิปไตร แสละวงศ์ , 2558) 
นอกจากนี้ การปรากฏของเนื ้อหาโฆษณาจากระบบซื ้อขายโฆษณาออนไลน์อัตโนมัติของผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียก็มักแทรกอยู่ในเนื้อหาข่าว จึงสามารถทำให้ผู้รับสารเกิดความสับสน  และ 
ยังเป็นหนทางหนึ ่ง ท่ีเอ ื ้อต่อการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือน (disinformation) และข้อมูลผิดพลาด  
(misinformation) ในรูปแบบ “ข่าวปลอม (fake news)” ผ่านช่องทางออนไลน์ของส่ือมวลชนได้ แม้จะไม่ได้
เป็นผู้ผลิตเนื้อหานั้นก็ตาม (Tambini, 2017) 

ที่สำคัญ แม้องค์กรข่าวจะมีความพยายามพัฒนาโมเดลธุรกิจและสร้างสมรรถนะด้านการผลิตเพื่อให้
ธุรกิจยังดำเนินต่อได้ แต่ข้อจำกัดทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทำให้การแข่งขันของส่ือกระแสหลักยังคง
ติดกับดักของการแข่งขันไปสู่จุดต่ำสุด (race to the bottom) เพราะกระบวนการผลิตและแนวทางการ
นำเสนอเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีแง่มุมไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เน้นความเร็วและความถี่ 
สั้น และเร้าอารมณ์ ซึ่งเป็นการผลิตที่ลงทุนต่ำและเพิ่มโอกาสในการขายพื้นที่โฆษณา (ศิวนารถ หงส์ประยรู, 
2550; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010, cited in Evens et al., 2017: 168)  

ไทยรัฐอาจเป็น “ผู้อยู ่รอด” เช่นเดียวกับที่ The New York Times สามารถประสบความสำเร็จ 
จากการบอกรับสมาชิกได้ เนื ่องจากแบรนด์ขององค์กรอยู่มายาวนานและโดดเด่นจนเป็นที่จดจำ อีกท้ัง
ประเด็นและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาก็สอดคล้องกับความนิยมของมวลชนที่เป็นผู้รับสารทั้งทางช่องทาง
ดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ รวมถึงมีความพยายามในการทดลองผลิตเนื้อหาและสร้างวิธีการหารายได้นอกจาก 
การโฆษณาเพื่อขยายไปยังผู้บริโภคท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ในทางกลับกัน องค์กรส่ือกระแสหลัก โดยเฉพาะท่ีเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ อาจไม่สามารถดำเนินรอยตามไทยรัฐได้หากใช้กระบวนการผลิตและแนวทางการนำเสนอ
เนื้อหาแบบเดียวกัน เพราะต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มากเท่ากับไทยรัฐ แนวโน้มของตลาดจึงอาจมี 
ผู้ชนะเพียงไม่กี่ราย เหมือนในกรณี The New York Times (ภัทชา ด้วงกลัด, 2563) ขณะท่ีองค์กรขนาดกลาง
และขนาดเล็กยังพอที่จะแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาได้บ้าง และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อผลิตเนื้อหาท่ีเฉพาะทางได้แม้จะมีทรัพยากรน้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ำกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  

ด้วยเหตุนี ้ ภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนไทยในอนาคตอาจประกอบด้วยองค์กรข่าวขนาดใหญ่จำนวน  
ไม่มากนัก ขณะที่ผู ้ประกอบการขนาดกลางและเล็กมีปริมาณเพิ่มขึ ้นมหาศาลอันเป็นผลจากการเข้าถึง  
ส่ือออนไลน์ท่ีต้นทุนต่ำ ทว่าเนื้อหาท่ีส่ือผลิตก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเรื่องตามสถานการณ์หรือกระแสความนิยม
ของผู้รับสาร แม้จะมีการรายงานท่ีให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาการและวิธีการป้องกัน
โรคโควิด-19 การตั ้งคำถามต่อระบบรัฐราชการและหาทางแก้ไขปัญหาที ่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชนในระดับปัจเจกหรือพื้นท่ี เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสขององค์การ
บริหารระดับท้องถิ่น ปัญหาจากนโยบายสาธารณะ เช่น มาตรการจัดการและป้องกันการระบาดของโรค 
โควิด-19 ของภาครัฐ รวมถึงเนื้อหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนบ้างประปราย  
แต่ขณะเดียวกันก็แฝงฝังไปด้วยมุมมองของชนชั้นนำทางสังคมที่ต้องการรักษาสถานภาพของตน เนื้อหา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเท็จ และข้อมูลบิดเบือนที่หวังประโยชน์ทางอุดมการณ์หรือธุรกิจ ส่วนประเด็น



บทที่ 7 
 

146 

ปัญหาท่ีไม่อยู่ในกระแสหรือสวนทางกับความคิดความเช่ือหลักในสังคมจะถูกนำเสนอน้อย เพราะมีความเส่ียง
สูงท่ีจะไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารจนไม่สามารถสร้างยอดการเข้าถึงและยอดปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีแปลง
เป็นเงินได้ รวมถึงเส่ียงต่อการถูกแทรกแซงและคุกคามจากรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 

สภาวะข้างต้นไม่เอื้อให้ผู้ประกอบการส่ือจำเป็นต้องแข่งขันกันผลิตเนื้อหาท่ีต้องอาศัยความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านสูง เพื่อทำความเข้าใจต่อความซับซ้อนและความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ร่วมสมัยทางสังคม เช่น 
ความขัดแย้งทางการเมือง พัฒนาการและนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการรายงานท่ีวิพากษ์
โครงสร้างสังคม โดยเฉพาะการผลิตที่ต้องลงทุนทั ้งเงินและทรัพยากรบุคคลสูงอย่างการรายงานเชิงลึก  
การรายงานเชิงสืบสวน (investigative reporting) หรือการรายงานเชิงข้อมูลและแปลงข้อมูลเป็นภาพ (data 
journalism and data visualization) เพราะแม้การรายงานเหล่าน ี ้อาจส่งเสร ิมความน่าเชื ่อถ ือและ
ภาพลักษณ์ในฐานะองค์กรข่าว (branding) ซึ่งอาจนำไปประกอบการเสนอขายพื้นที่โฆษณาต่อไปได้บ้าง  
แต่ไม่ใช่เนื้อหาท่ีรับประกันว่าจะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเมื่อเทียบกับการรายงานตามกระแสท้ังในเชิง
ความนิยมและความคิดความเชื่อของสังคม สภาพอุตสาหกรรมเช่นนี้จึงไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพ 
เชิงวารสารศาสตร์ของบุคลากรส่ือ อีกท้ังยังบั่นทอนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารท่ีจะต้ังคำถามต่อการครอง
อำนาจนำในสังคมได้  

 ดังนั้น จึงมีโอกาสน้อยที่สื่อมวลชนจะแสดงบทบาทสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตและ
ความขัดแย้งแบ่งขั ้วทางสังคม ในการเป็นแหล่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ชี้ให้เห็นปัญหา 
เชิงโครงสร้างหรือวิธีคิดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นพื้นที่ในการอภิปรายและ
ถกเถียงเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและร่วมกันทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาในสังคม  

ในภาพรวม สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อเช่นนี้ไม่ช่วยให้ผู้รับสารได้มีตัวเลือกในการเข้าถึง
องค์กรสื่อและเนื้อหาที่หลากหลายทั้งในเชิงประเด็นและรูปแบบการนำเสนอ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ไม่สามารถ
เรียกความสนใจจากผู้รับสารจำนวนมากได้ แม้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (McChesney, 1999; ภัทชา, 2563) อีกทั้งยังทำให้ประชาชนติดอยู่ในวังวนของข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์หรือสร้างความสับสนซึ่งสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการแพร่กระจาย เพราะ
ท้ายที่สุด เพดานของกระบวนการผลิตและการรายงานเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์ก็ถูกปิดกั้นไว้โดยระบอบ
การเมืองแบบอำนาจนิยมและเศรษฐกิจแบบผูกขาดท่ีไม่เอื้อให้ส่ือต้ังคำถามหรือตรวจสอบอำนาจรัฐและกลุ่ม
ผลประโยชน์ เป็นปากเป็นเสียงและสื่อสารความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี หรือทดลองสร้างสรรค์
เนื้อหาแบบใหม่ ๆ ท่ีท้าทายขนบเดิม แต่อาจยังไม่ดึงดูดความสนใจจากมวลชนได้  
 
 7.2.3 การทบทวนความหมายของความเป็นมืออาชีพ(ข่าว) และการฟื ้นฟูความไว้วางใจ 
จากสังคม (Rethinking (news) professionalism, and reviving public trust) 
 แม้ตลาดสื่อจะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้น มีปริมาณของข้อมูลข่าวสารไหลวน  
อยู่นิเวศการสื่อสารมากขึ้น แต่สภาพการณ์เช่นนี้ไม่รับประกันว่าผู้รับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ
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และเพียงพอต่อการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะพลเมืองสังคมประชาธิปไตยได้ 
ขณะเดียวกันสภาพตลาดก็ไม่ส่งเสริมการแข่งขันเชิงคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมสื่ออาจไม่ถูกพัฒนาไปใน
ทิศทางที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่สร้างอำนาจต่อรองให้ประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ประชาชน 
ลดความไว้วางใจหรือหมดศรัทธาในสถาบันส่ือมวลชนได้ 
 อย่างไรก็ตาม สังคมยังคาดหวังให้สื่อมวลชนแสดงบทบาทในฐานะสถาบันทางสังคมที่จะตั้งคำถาม
และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐแทนประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เที่ยงตรง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทางสังคมอย่างการระบาดของโรคโควิด-19 ผลสำรวจพบว่า แม้ประชาชน
จะนิยมบริโภคข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเพิ่มข้ึน แต่ก็ยังเช่ือมั่นในข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือมวลชนรายงาน (Reuters 
Institute for the Study of Journalism, 2021; คมชัดลึก, 2564) นอกจากนี้ แม้จะมีปัญหาการแพร่กระจาย
ของข้อมูลบิดเบือน (disinformation) และข้อมูลผิดพลาด (misinformation) แต่ผลการสำรวจพบว่า 
การรู้เท่าทันส่ือของประชาชนยังอยู่ในระดับสูง (กรุงเทพธุรกิจ, 2563ก; แนวหน้า, 2564ข) 
 ดังนั้น ท่ามกลางการเปล่ียนผ่านของอุตสาหกรรมส่ือ จึงควรมีการสำรวจและทบทวนความหมายของ 
“ความเป็นมืออาชีพ” ขององค์กรข่าวและคนทำงานวารสารศาสตร์ภายใต้บริบทการเปล่ียนผ่านทางการเมือง
และสังคม โดยเฉพาะกระแสการต่อต้านระบอบอำนาจนิยมและการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน 
ความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงการรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นใหม่ (emerging crisis) ท้ังในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และวิกฤตสาธารณสุข ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
(climate change) ซึ่งมีความซับซ้อน เกี ่ยวพันหลายมิติ และต้องการการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและข้อมูล 
เฉพาะทางเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหา ทั้งนี ้ ดังที่ได้เสนอผลวิเคราะห์เนื ้อหาการรายงานข่าวในบทที่ 4 
หลักการที่สื่อมวลชนมักใช้เพื่ออ้างความเป็นมืออาชีพ เช่น “การเป็นพยานของเหตุการณ์” หรือ “ความ  
เป็นกลาง” อาจไม่เพียงพอต่อการแสดงบทบาทสถาบันทางสังคมท่ีประชาชนจะให้ความไว้วางใจได้ 

นอกจากนี้ การสนับสนุนอุดมการณ์หลักในสังคมที่เดิมเป็นไปเพื่อความอยู ่รอดทางธุรกิจของ 
องค์กรสื่อ ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่เน้นความเร้าอารมณ์แต่ไม่เชื่อมโยงให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การให้
พื้นท่ีส่ือกับชนช้ันนำมากกว่าคนท่ัวไป การเล่ียงการต้ังคำถามและตรวจสอบอำนาจรัฐ รวมถึงการแสดงจุดยืน 
ที่ไม่ยอมรับความหลากหลายและพหุนิยมในสังคม อาจไม่ใช่หนทางที่จะทำให้องค์กรสื่อในยุคเปลี่ยนผ่าน 
ทางการเมืองอยู่รอดได้เสมอไป เห็นได้จากกระแสการคว่ำบาตรทางสังคมต่อองค์กรข่าวที่ละเมิดจริยธรรม
วิชาชีพและแสดงจุดยืนเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย ซึ่งต่อมาส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทจนนำไปสู่
การเปลี่ยนผู้บริหารและบุคลากรในกองบรรณาธิการ ทั้งนี้เพราะประชาชนในยุคเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 
และสังคมมีโลกทัศน์ที ่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงนำไปสู่ความคาดหวังต่อบทบาทและความเป็นมืออาชีพของ
ส่ือมวลชนท่ีเปล่ียนไปด้วย ดังนั้น การวิจัยผู้รับสารผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว (data analytics) 
จึงเป็นเพียงการทำความเข้าใจประชาชนเพียงผิวเผิน หากองค์กรสื่อและคนทำงานข่าวไม่ทำความเข้าใจ  
โลกทัศน์และคุณค่าทางสังคมท่ีผู้รับสารให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย 
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7.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอในส่วนนี้ออกเป็น 2 ประเด็น คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ทิศทางการปรับตัวขององค์กรสื่อกระแสหลักที่ทำให้องค์กรยังคงอยู ่รอดได้ในเชิงธุรกิจเช่นนี้  
อาจไม่ช่วยส่งเสริมอำนาจของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยนัก ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาลักษณะเนื้อหา 
ส่วนใหญ่ที่สื่อนำเสนออันเป็นผลจากแนวทางการปรับตัวของสื่อ พบว่า แม้จะมีปริมาณข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
เพราะเน้นการรายงานแบบ “ส้ัน-ซอย-ถี่” แต่ก็เป็นการรายงานข้อเท็จจริงท่ีแยกส่วนและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ขณะเดียวกัน ผู ้แสดงทางการเมืองหรือทางสังคมที่มีอิทธิพลก็ยิ ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่สื ่อได้มากขึ้นเพราะ 
ส่ือต้องการเนื้อหามารายงาน นอกจากนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็นประเภทเร้าอารมณ์ เนื้อหาโฆษณารูปแบบ 
ต่าง ๆ รวมไปถึง “ข่าวปลอม” ในรูปแบบโฆษณาแทรกในเนื้อหาข่าว การนำเสนอเช่นนี้ไม่ได้ช่วยทำให้
ประชาชนเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม ทั้งในไทยและในระดับโลก ที่มีความซับซ้อนและ
เช่ือมโยงหลายมิติ เพียงพอท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

แต่ความเป็นไปได้ที่องค์กรสื่อจะปรับตัวไปในทิศทางอื่นก็มีน้อย เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของสื่อ ทั้งบรรยากาศทางการเมืองที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ เศรษฐกิจแบบผูกขาดท่ีมีทุนขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งซึ่งไม่เอื้อต่อการหางบโฆษณาหรือวิธีการหารายได้ 
ที่หลากหลาย การขาดอำนาจต่อรองกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการระบบ 
การจัดวางโฆษณาและจัดสรรรายได้จากโฆษณาออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงสภาพสังคมที่มีความขัดแย้ง 
แบ่งขั ้วและผู้รับสารมีความสนใจท่ีต่างกันไป ทำให้โอกาสที่ผู ้รับสารจะเปิดรับสื่อท่ีแตกต่างหลากหลาย 
เป็นไปได้น้อย รวมถึงขาดพื้นท่ีสาธารณะซึ่งผู้คนที่มีข้อมูลและมุมมองท่ีแตกต่างจะได้มาอภิปรายถกเถียง 
เพื่อทำความเข้าใจในความเช่ือและความสนใจท่ีต่างกันได้ 

ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดเช่นนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ประการ ซึ่งอาจช่วยให้ 
ทิศทางการปรับตัวขององค์กรข่าวเป็นไปในทิศทางที่เสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
ได้มากขึ้น ได้แก่ 
 

7.3.1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ประกอบการข่าว 
1) การปรับลดขนาดองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตสำหรับช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีต่ำลง

และลดภาระในการหารายได้เพื ่อรองรับต้นทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะในช่องทางสื่อดั้งเดิม ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานข่าวท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของบุคลากร
ในองค์กร อีกทั้งยังคงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการได้ เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  องค์กรส่ือ 
กระแสหลักท่ียังคงมีผลประกอบการท่ีเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
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รายใหม่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็กได้ ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูงอยู่แล้ว ในท่ีนี้คือเครือไทยรัฐ ขณะท่ีองค์กรอื่น ๆ ต้องลดขนาดและปรับโครงสร้างองค์กรท้ังส้ิน 

แม้การปรับลดขนาดองค์กรอาจมีผลต่อการลดจำนวนพนักงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจำนวนผู้ทำงาน
ในอุตสาหกรรมส่ือ โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาทางช่องทางออนไลน์ จะลดลงตามไปด้วยเสมอไป เนื่องจาก
มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความ
ต้องการเนื้อหาเฉพาะทางของผู้รับสาร ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้มีเนื้อหาและ
แนวทางการนำเสนอที่หลากหลาย และมีโอกาสลดการผูกขาดการสื่อสารข้อมูลและมุมมองของชนชั้นนำ 
ในสังคมลงได้บ้าง 

2) การสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการสื ่อ ในการผลิต 
การรายงานเชิงลึกที่มีคุณภาพ และสร้างอำนาจต่อรองของสื่อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคมกับกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้เพราะการลดขนาดองค์กรจะมีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาท่ีเฉพาะทางหรือเน้นความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นเรื่องยากท่ีองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะผลิตการรายงานเชิงลึกท่ีอธิบายปรากฏการณ์
ทางการเมืองและสังคมได้อย่างรอบด้าน ด้วยเหตุนี ้ การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมื อระหว่าง
ผู้ประกอบการส่ือท่ีมีความเช่ียวชาญต่างกัน รวมถึงการร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการ
รายงาน จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอหลายมุมมองและเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ได้มากขึ้น  
โดยอาจพิจารณาการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากประเด็นข่าว โดยเฉพาะในความขัดแย้งทางการเมือง
และวิกฤตทางสังคม นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับภาครัฐหรือกลุ่มทุน 
ในกรณีที่มีการแทรกแซงหรือคุกคามความเป็นอิสระของสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถร่วมกันทำหน้าที่นำเสนอ
ข้อเท็จจริงและตรวจสอบสถาบันที่มีอำนาจต่อไปได้โดยไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรวิชาชีพจึงควรเปิดรับความหลากหลายของผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องมีเพียง
องค์กรเดียวเพื่อเลี่ยงการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (centralized) แต่อาจเกิดจากการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือจากหลายองค์กรวิชาชีพที่สามารถเป็นตัวแทนหรือประสานระหว่างผู้ประกอบการที่เห็นพ้อง  
กันได้ ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรวิชาชีพควรประสานพลังกันในการสร้างฉันทามติและยึดมั่นในแก่นของปรัชญา
วิชาชีพวารสารศาสตร์ คือการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง
เสรีภาพส่ือมวลชนด้วย รวมถึงพิจารณาการคุ้มครองสิทธิแรงงานของผู้ปฏิบัติงานส่ือเพื่อรับประกันความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพและเป็นอำนาจต่อรองกับผู้ว่าจ้าง 
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทำงานสื่อและผู ้ประกอบการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เนื่องจากคนทำงานที่มีความรู้
ความเชี ่ยวชาญในการกำหนดประเด็นข่าวและทักษะการผลิตที ่เหมาะสมกับสื ่อใหม่ยังเป็นที ่ต้องการ  
ในส่วนองค์กรขนาดใหญ่ควรพัฒนากลไกหรือระบบที่จะช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เพราะสายพานการผลิตสำหรับ
แพลตฟอร์มส่ือใหม่จะไม่แยกส่วนเหมือนอย่างส่ือดั้งเดิม 
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 ขณะเดียวกัน ควรมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยให้ความสำคัญกับการเป็นผู ้ประกอบการ 
(entrepreneur) เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีการส่ือสารเอื้อให้ปัจเจกหรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กสามารถ
สร้างกิจการเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนก่อนหน้านี้ พร้อมกับส่งเสริมให้มีการพัฒนาโมเดลการดำเนินงาน 
(operational model) ที ่หลากหลายและเอื ้อต่อการหารายได้โดยยึดมั ่นในปรัชญาวิชาชีพและคุณค่า
ประชาธิปไตย เพื่อให้ผู ้รับสารมีตัวเลือกในการเข้าถึงข่าวสารที่มีคุณภาพได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังควรมี
แนวทางพิทักษ์สิทธิแรงงานท่ีสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจท่ีจ้างงานแบบครั้งคราว (gig economy) เนื่องจาก
มีจำนวนแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่  
 

7.3.1.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคประชาชน 
 4) การปฏิรูประบบสื่อและระบอบการเมืองที่รับรองสิทธิการสื่อสารของประชาชนและเสรีภาพสื่อ 
เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลให้ทิศทางการปรับตัวขององค์กรส่ือเน้นการอยู่รอด
ในเชิงธุรกิจด้วยการแข่งขันกันที่ปริมาณและเนื้อหาเชิงเร้าอารมณ์ มากกว่าการแข่งขันด้วยการผลิตงาน 
เชิงคุณภาพที่ส่งเสริมอำนาจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยอุปสรรคหลักคือการใช้กฎหมาย 
“ความมั่นคง” เพื่อปิดกั้นสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการที่รัฐ
ยังคงความเป็นเจ้าของคล่ืนความถี่และโครงข่ายโทรคมนาคม ดังนั้น การปฏิรูประบบส่ือเพื่อลดการแทรกแซง
ของรัฐและการผูกขาดของกลุ่มทุนจึงเป็นเงื ่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ระบบตลาดเปิดกว้างต่อการแข่งขัน  
ในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น  

ขณะเดียวกัน การปฏิรูประบอบการเมืองที่รับรองสิทธิการสื่อสารของประชาชนและเสรีภาพส่ือ 
ก็มีความจำเป็น เพื่อให้วัฒนธรรมการเซ็นเซอร์ตัวเองขององค์กรสื่อลดลง สื่อมวลชนสามารถพัฒนาและ
แข่งขันกันในการรายงานเชิงลึกและเป็นพื้นที่ในการอภิปรายถกเถียงประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
ได้มากขึ้น และนำไปสู่การสร้างเสริมอำนาจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถงึต่อไป 
 
  7.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
 1) โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม (mapping 
the field) จึงไม่สามารถพิจารณาบริบทหรือเงื่อนไขเฉพาะองค์กรหรือช่องทางสื่อได้อย่างละเอียด งานวิจัย
ต่อไปจึงอาจศึกษาองค์กรข่าวเฉพาะทาง หรือช่องทางส่ือท่ีเผชิญการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการกำกับ
ดูแลจากรัฐสูงอย่างส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง เพื่อให้เห็นแนวทางการปรับตัว รวมถึงข้อจำกัดและปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการปรับตัวขององค์กรข่าววิทยุและโทรทัศน์ได้ชัดเจนขึ้น 
 2) เนื่องจากการปรับตัวขององค์กรข่าวขึ้นอยู่กับการใช้ส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ท้ังในแง่
การนำเสนอเนื้อหาและการหารายได้ งานวิจัยต่อไปจึงควรศึกษากลไกในการจัดการเนื้อหาของผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียที ่จะมีผลต่อการรายงานข่าวและการหารายได้ บทบาทของผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียในการส่งเสริมให้องค์กรข่าวสามารถผลิตเนื้อหาเชิงคุณภาพ แนวทางการจัดสรร
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รายได้จากเนื้อหาสื่อออนไลน์ที ่เป็นธรรม รวมถึงแนวทางที่จะลดการแพร่กระจาย “ข่าวปลอม” ที่เป็น 
โฆษณาแฝง ข้อมูลผิดพลาด และข้อมูลบิดเบือนได้. 
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบบันทึกการลงรหัสวิเคราะห์เนื้อหาข่าว  
กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก 

 
ผู้บันทึก......................... วันที่…………… เดือน......................................... ปี............. 

 
1. สื่อ  ทีวี    ไทยรัฐทีวี  เนช่ันทีวี     ไทยพีบีเอส     วอยซ์ทีวี 
 หนังสือพิมพ์   ไทยรัฐ            กรุงเทพธุรกิจ     ไทยโพสต์ 
 
2. กรณีสื่อทีวี 

รายการเรือธงช่ือ......................................................... ออกอากาศเวลา.................................... 
ความยาว........................ ช่ัวโมง ................. นาที  
News genre  
❑ Classic news genre  
❑ News show  
❑ News analysis  

 
3. การกำหนดวาระความสำคัญของเหตุการณ์เป็นข่าวขายจำนวน 3 ข่าว  
 3.1 ข่าวใหญ่อันดับ 1 ประเด็นข่าวคือ 
(กรอก) .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

a) ประเภทของประเด็น  
❑ การเมือง 
❑ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การทำมาหากิน  
❑ อุบัติเหตุ อาชญากรรม ภัยพิบัติ  
❑ การศึกษา 
❑ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต  
❑ ต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ  

b) องค์ประกอบข่าวที่ถูกขับเน้นออกมาในการรายงาน  
❑ ผลกระทบ 
❑ ความขัดแย้ง 
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❑ ความมีเงื่อนงำ 
❑ เร้าอารมณ์ (รวมถึงเรื่องความแปลกประหลาด เพศ สีสัน) 
❑ ความเด่น (บุคคล / เหตุการณ์)  

c) กรณีรายการข่าวทีวี ความยาวของการรายงานข่าวชิ้นนี้ ………. นาที 
d) วิธีการรายงาน กรณีรายการข่าวทีวี (กรณีเป็นชุดข่าว เลือกมากกว่า 1 ช่องได้) 
❑ ข่าวอ่าน ประกอบภาพ และ/หรือ กราฟิกให้ข้อมูล 
❑ รายงานจากพื้นท่ี  
❑ เล่าข่าว   
❑ สกู๊ปรายงานพิเศษ  
❑ วิเคราะห์ข่าว  
❑ สัมภาษณ์พิเศษ  

e) วิธีการรายงาน กรณีข่าวหนังสือพิมพ์  
❑ พาดหัวใหญ่พิเศษ (3/4 ของครึ่งหน้า) ประกอบภาพ และ/หรือ กราฟิก  
❑ พาดหัวใหญ่ปกติ ประกอบภาพ และ/หรือ กราฟิก 
❑ มีข้อเขียนแบบอื่น ๆ ประกอบ เช่น บทบรรณาธิการ รายงานพิเศษ บทวิเคราะห์  

f) แหล่งข่าว  
❑ หน่วยงานของสถาบันประมุขแห่งรัฐ 
❑ รัฐบาล / นายกฯ / รัฐมนตรี  
❑ เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ รวมถึง ทหาร ตำรวจ  
❑ ฝ่ายนิติบัญญัติ (ส.ส. ส.ว.)       
❑ ผู้พิพากษา / ตุลาการ   
❑ พรรคการเมือง 
❑ กลุ่มการเมือง 
❑ นักวิชาการ   
❑ สำนักโพล 
❑ ภาคประชาสังคม 
❑ ภาคธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า   
❑ สหภาพ 
❑ คนธรรมดา   
❑ บุคคลสาธารณะ 
❑ อ้างอิงสำนักข่าวต่างประเทศ           
❑ อ้างอิงองค์กรระหว่างประเทศ  
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g) ข่าวชิ้นนี้ ใช้กระบวนการรายงานข่าวแบบหลอมรวมส่ือ โดยเนื้อหามีลักษณะ...  
❑ 1. แจ้งเตือนผ่านทางเฟซบุ๊ก และ/หรือเว็บไซต์   
❑ 2. อปัเดต/ต่อยอดข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก และ/หรือเว็บไซต์   
❑ 3. ให้ข้อมูลประกอบ ให้บริบทอื่น ๆ อธิบายความสำคัญ อธิบายความเป็นมา  

(เคียงข่าว) ผ่านเฟซบุ๊ก และ/หรือเว็บไซต์  
❑ 4. สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับข่าว/ปฏิกิริยาตอบรับจากผู้ได้รับข้อมูล/ผู้ได้รับผลกระทบ

จาก forum ของสำนักข่าว ผ่านทางเฟซบุ๊ก และ/หรือเว็บไซต์   
❑ 5. การมีส่วนร่วมจากผู้รับสารแบบ UGC แล้วสำนักข่าวเลือกไปใช้  
❑ 6. รายงานเบ้ืองหลังข่าว  
g/1) รูปแบบการนำเสนอข้ามส่ือ  
❑ 1. โปรยประเด็น ประกอบภาพ 
❑ 2. กราฟิก/อินโฟกราฟิก  
❑ 3. คลิป  
❑ 4. Live  
❑ 5. ภาพชุด  

คำสำคัญท่ีใช้ค้นหา.................................................................................. 
วิธีรายงาน 
ข้ามส่ือ 

รูปแบบ พาดหัว เวลาออก 

    
    

 
h) ภาพรวมของการรายงานข่าวชิ้นนี้  
❑ รายงานข่าวตามเหตุการณ์ (ตอบ who what when where) 
❑ พยายามรายงานเชิงลึก พยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เปิดโปง 

อธิบายความซับซ้อนให้เข้าใจ หาคนรับผิดชอบ หาทางออก เจาะไปถึงระบบ  
(ตอบไปถึง why how and what’s next – มีลักษณะที่สื ่อเข้าไปขุดคุ้ย สืบค้น 
เจาะเพิ่มเอง มิใช่แค่สัมภาษณ์รายวัน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรอแถลงข่าว)  
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ภาคผนวก ข. 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม 

 
ข.1 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

องค์กรสื่อกรณีศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหาร 
1. เครือไทยรัฐ 
  1.1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

 
1. คุณพณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง 
2. คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค 

  1.2 ไทยรัฐทีวี 3. คุณวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ (ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐ 
   ออนไลน์) 

  1.3 ไทยรัฐออนไลน์ 4. คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหาร 
2. เครือเนชั่น 
  2.1 หนังสือพิมพ์ 
       กรุงเทพธุรกิจ 

 
5. คุณยุทธนา นวลจรัส ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
6. คุณชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

  2.2 เนช่ันทีวี 7. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง  
   คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

3. ไทยโพสต์ 8. คุณฉัตรชัย นามตาปี บรรณาธิการข่าว 
9. คุณวิจักรพันธุ์ หาญลำยวง ผู้ส่ือข่าวการเมืองอาวุโส 

4. วอยซ์ทีวี 10. คุณฤทธิกร มหาคชาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถานี 
11. คุณอิสรภาพ หนุนภักดี ผู้ส่ือข่าวการเมือง 

5. ไทยพีบีเอส 12. คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว 
13. คุณเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
14. คุณวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าว 
15. คุณภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ บรรณาธิการเว็บไซต์ Decode 

 
ข.2 ผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเมินต้นแบบการปรับตัวสำหรับองค์กรสื่อ 
1. คุณเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส 
2. คุณอรรถพล เลิศล้ำ เจ้าหน้าท่ีบริหารแพลตฟอร์มอาวุโส อสมท 
3. คุณอรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ บรรณาธิการออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
4. คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 
5. คุณชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
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ภาคผนวก ค. 
ลำดับเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2563 

 

วัน/เดือน เหตุการณ ์

21 กุมภาพันธ ์ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ย ุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธ ิสม ัครร ับเลือกตั ้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี โดยวินิจฉัยว่าการกู้ยืมเงินของพรรคฯ ถือเป็นเงิน 
ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 62 และมีเจตนาหลีกเลี ่ยงการ 
เข้าข่ายบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นเกิน 10 ล้านบาทตามมาตรา 66 

22 กุมภาพันธ ์ กลุ ่มสหภาพนักเรียน นิส ิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จ ัดกิจกรรมแฟลชม็อบ  
‘ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม’ ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โดยมีนิสิต นักศึกษา และประชาชนร่วมกันชูสามนิ้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์หยุดความอยุติธรรม  
ของประเทศไทย พร้อมจุดเทียนแสดงเจตนาทวงคืนความยุติธรรมจากกรณีการตัดสินยุบพรรค
อนาคตใหม ่ 

23 กุมภาพันธ์  
- 14 มีนาคม 

เกิดการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื ่องในหลายพื้นที ่ท่ั ว
ประเทศมากกว่า 70 ครั้ง โดยเฉพาะในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการนัดรวมตัวกัน
ผ่านแฮชแท็ก (hashtag) บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประเด็นและข้อเสนอของการชุมนุมส่วนใหญ่
เกี่ยวพันกับกรณีการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

5 มิถุนายน พริษฐ์ ชิวารักษ์ อดีตประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมด้วย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจัดกิจกรรม ‘ทวงความเป็นธรรมให้วันเฉลิม’ บริเวณ 
สกายวอร์กแยกปทุมวัน หลังจากวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ต้องหาคดีฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ซึ่งอยู่
ระหว่างลี้ภัยทางการเมืองในประเทศกัมพูชาถูกกลุ่มบุคคลอุ้มลักพาตัวหายไป 

15 กรกฎาคม ภาณุพงศ์ จาดนอก และณัฐชนน พยัฆพ ันธ์ สมาช ิกกล ุ ่มเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อ
ประชาธิปไตยถูกตำรวจควบคุมตัวและตั ้งข้อหาจากการถือป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา ระหว่างการลงพื้นท่ีสั่งการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ท่ีจังหวัดระยอง 

18 กรกฎาคม กลุ ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) จัดกิจกรรมชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 3 ข้อคือ 1) ประกาศยุบสภา 2) หยุดคุกคามประชาชน และ  
3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้เวลาตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง 2 สัปดาห์ ถือเป็นการชุมนมุที่มี
ประชาชนออกมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลาย  
โดยแกนนำระบุว่าเกิดจากความอึดอัดกับสภาพบ้านเมือง ความไม่เป็นประชาธิปไตย และ
เศรษฐกิจท่ีพังทลายจากโควิด-19  
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วัน/เดือน เหตุการณ ์

19 กรกฎาคม -
กลางเดือน
สิงหาคม 

เกิดการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศและหลายเมืองท่ัวโลก  
ซึ่งเป็นแรงกระเพื่อมจาก 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก โดยจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 
มีการประกาศจัดชุมนุมและกิจกรรมสาธารณะซึ่งมีเนื ้อหาสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว  
เป็นจำนวนอย่างน้อย 75 กิจกรรมใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ และมีอีกหลายพื้นที ่ประกาศ 
จัดกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม 

3 สิงหาคม อานนท์ นำภา ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนข้ึนปราศรัยในกิจกรรม ‘เสกคาถาไล่คนที่คุณก็รู้ 
ว่าใคร’ ซึ ่งจ ัดโดยกลุ่มมหานครเพื ่อประชาธิปไตยและกลุ่มมอกะเสด บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และถือเป็น
การชุมนุมครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการกล่าวถึงข้อเสนอการปฏิ รูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างตรงไปตรงมา 

10 สิงหาคม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรม ‘ธรรมศาสตร์จะไม่ทน’ บริเวณลานพญานาค 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 10 ประการซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

16 สิงหาคม กลุ่มเยาวชนปลดแอกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘คณะประชาชนปลดแอก’ และจัดการชุมนุม ‘ขีดเส้นตาย
ไล่เผด็จการ’ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั ้ง โดยย้ำข้อเรียกร้อง 3 ข้อเดิม แต่เพิ่ม  
2 จุดยืนคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและรัฐประหาร รวมถึง 1 ความฝันคือระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

19 กันยายน แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการชุมนุม ‘19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร’ บริเวณ 
ท้องสนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เน้นย้ำข้อเรียกร้อง 10 ประการ
เกี ่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทำพิธีฝังหมุดคณะราษฎร 2563 ลงบน 
ท้องสนามหลวง 

24 กันยายน คณะประชาชนปลดแอกจัดการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา เรียกร้องให้ ส.ว.ร่วมมือกับ ส.ส. เพื่อ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางให้ ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่สุดท้ายที่ประชุมร่วม
ของรัฐสภากลับไม่ได้มีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แกนนำและผู้ชุมนุมจึงโปรย
กระดาษที่ระบุว่าเป็นใบลาออกสำหรับ ส.ว. เข้าไปในรั้วรัฐสภา 



 

 170 

วัน/เดือน เหตุการณ ์

14 ตุลาคม คณะประชาชนปลดแอก และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมตัวกันเป็น ‘กลุ่มราษฎร’ 
จัดการชุมนุม ‘วันที่ราษฎรจะเดินนำ ที่ราชดำเนิน’ เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ไปปักหลักชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อกดดันให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม   
โดยระหว่างเดินขบวนมีกลุ ่มผู ้ชุมนุมบางส่วนชูสามนิ้วและตะโกนโห่ร้องใส่ขบวนเสด็จ  
พระราชดำเนินขณะกำลังเคลื่อนท่ีผ่านบริเวณทำเนียบรัฐบาล 

15 ตุลาคม รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า 
มีกลุ ่มบุคคลเชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย รวมถึงมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์ 
จากนั้นจึงมีการใช้กำลังตำรวจเข้ากระชับพื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาล และจับกุมแกนนำ  
การชุมนุมหลายคน เช่น อานนท์ นำภา พริษฐ์ ชิวารักษ์ และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ขณะท่ี
กลุ่มราษฎรประกาศนัดชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์ต่อเนื่องเพื่อประท้วงการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและการจับกุมแกนนำ 

16 ตุลาคม กลุ่มราษฎรประกาศนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์อีกครั้ง ก่อนย้ายสถานที่มายังแยกปทุมวัน  
แต่การชุมนุมต้องยุติลงกลางคันหลังตำรวจระดมพลพร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชมุนมุ 
โดยมีผ ู ้ช ุมนุมซึ ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และส่วนหนึ่ง  
ถูกจับกุมตัว 

17-20 ตุลาคม กลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนจัดกิจกรรม ‘ม็อบดาวกระจาย’ เป็นรายวันทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ  
โดยนัดรวมตัวกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่มีแกนนำ และกระจายตัวไปตามย่ านต่าง ๆ  
ทั่วกรุงเทพฯ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้าแยกลาดพร้าว อุดมสุข อโศก บางใหญ่ และ  
วงเวียนใหญ่ ขณะที่รัฐบาลพยายามสกัดกั ้นการชุมนุมด้วยการปิดระบบขนส่งมวลชนรอบ
บริเวณพื้นท่ี แต่การชุมนุมแบบดาวกระจายก็ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

21 ตุลาคม กลุ่มราษฎรเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังทำเนียบรัฐบาล ขีดเส้นตายให้พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออกภายใน 3 วัน 

22 ตุลาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  
โดยระบุว่าปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้คลี่คลาย
และยุติลง ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่าย “ถอยกันคนละก้าว”  
เพื่อออกห่างจากทางที่จะนำพาประเทศไปสู่ปากเหว หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และความรุนแรง 
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25 ตุลาคม กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์อีกครั ้ง หลังครบกำหนดเส้นตายให้นายกรัฐมนตรี
ลาออก โดยแกนนำยืนยันจะกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกต่อไป เพราะเชื ่อว่าเมื่อนายกฯ 
ลาออกแล้ว ข้อเรียกร้องอื่น ๆ จะสำเร็จตามมา 

26 ตุลาคม กลุ่มราษฎรเดินขบวนจากแยกสามย่านไปยังด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำ
ประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี ่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย 

8 พฤศจิกายน กลุ่มราษฎรเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังหน้าพระบรมมหาราชวัง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อนำกล่องไปรษณีย์ท่ีบรรจุจดหมายของประชาชนยื่นถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แต่ขบวนถูกตำรวจสกัดกั้นบริเวณหน้าศาลฎีกา มีการฉีดน้ำแรงดันสูงจนมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ 
2 ราย และมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจบาดเจ็บ 1 ราย 

17 พฤศจิกายน กลุ่มราษฎรจัดการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อกดดันและติดตามให้มีการรับร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนสลายการชุมนุมตั้งแต่ก่อนถึง
เวลานัด เพิ่มระดับความรุนแรงจากการฉีดน้ำ ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตา ขว้างแก๊สน้ำตา และมีการ
ปะทะกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริง 

18 พฤศจิกายน กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมอีกครั้งบริเวณแยกราชประสงค์ หลังรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการร่างแกไ้ข
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) พร้อม
เดินขบวนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประท้วงการสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 

19 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์การชุมนุมยังคงไม่คลี่คลายไปใน
ทิศทางท่ีดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง และความรุนแรงมากยิ่งข้ึน รัฐบาลและ
หน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมาย
ทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย และเพิกเฉย 
ต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น จากนั้นจึงมีผู้ชุมนุมและแกนนำเริ ่มถูกดำเนินคดี  
ด้วยข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 112  
เพิ่มมากข้ึน 

25 พฤศจิกายน กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมที่ด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ก่อนย้ายสถานที่มายัง  
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน โดยระบุเป้าหมายของการชุมนุมคือ  
“ทวงคืนทรัพย์สินท่ีควรเป็นของราษฎร” 
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27 พฤศจิกายน แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรม ‘ซ้อมต้านรัฐประหาร’ ที่บริเวณห้าแยก
ลาดพร้าว หลังมีกระแสข่าวลือว่ากองทัพเตรียมจะก่อการรัฐประหาร 

29 พฤศจิกายน กลุ่มราษฎรจัดการชุมนุมบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 ถนนพหลโยธิน โดยสาดสีแดงลงท่ีพื้น
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าพื้นท่ีของประเทศไทยมีคนตายด้วยกระสุนของทหาร โดยเฉพาะ
เหตุการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ. 2553 

2 ธันวาคม กลุ่มราษฎรจัดการชุมนุมบริเวณห้าแยกลาดพร้าว แสดงความไม่พอใจหลังศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพ้นผิดจากกรณีอาศัยในบ้านพักข้าราชการ
ทหาร แม้เกษียณอายุไปแล้ว 6 ปี 

6 ธันวาคม กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยและกลุ่มราษฎรฝั่งธนบุรีประกาศนัดชุมนุมบริเวณวงเวียนใหญ่   
ขึ้นปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล การถูกล่วงละเมิดทางเพศของสตรีในสถานศึกษา  
การแก้ไขกฎหมายแท้งไม่พร้อม และติติงการรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมของนายกรัฐมนตรี 

กลางเดือน
ธันวาคม 

การนัดชุมนุมเริ่มเบาบางลงเนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคโควิด-19 เริ่มกลับมาทวีความรุนแรงอีกระลอก อย่างไรก็ตาม พริษฐ์ ชิวารักษ์ หนึ่งใน 
แกนนำกลุ ่มราษฎรระบุว่าการชุมนุมในปี พ.ศ.  2564 จะแพร่หลายเป็นวงกว้างมากข้ึน 
กระบวนการเรียกร้องจะดุเดือดและเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงตั้งเป้าจะทำให้การปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเร่ืองของทุกคน 
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30 ธันวาคม  
(พ.ศ. 2562) 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งเมืองอู ่ฮ ั ่น ประเทศจีน  ประกาศเตือนเรื ่องการพบผู ้ป่วยโรค 
ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นท่ีตลาดอาหารทะเลและของสดภายใน
เมืองอู่ฮั่น 

31 ธันวาคม  
(พ.ศ. 2562) 

สำนักงานองค์การอนามัยโลกในประเทศจีนรายงานพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่น
จำนวน 27 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าจากตลาดอาหารทะเลและของสด ทางการจีนจึงสั่งปิด
ตลาดดังกล่าว 

10 มกราคม พบผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบชนิดใหม่เป็นรายแรกในประเทศจีน 

11 มกราคม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า อาการปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 

13 มกราคม ประเทศไทยพบผู้ติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นคนแรกจากนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน  
โดยถือเป็นประเทศแรกของโลกที่พบผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน 

27 มกราคม ทางการจีนรายงานพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2,858 คนภายในประเทศ โดยโรคได้แพร่กระจาย 
ไปยังทุกมณฑลและเขตปกครองตนเองของจีนแผ่นดินใหญ่ มีผู้เสียชีวิต 82 คน 

31 มกราคม  พบคนไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนแรก เป็นชายวัย 50 ปีอาชีพขับแท็กซี่ ติดเชื้อ
จากการสัมผัสนักท่องเที ่ยวชาวจีน จึงถือเป็นผู ้ติดเชื ้อรายแรกที ่ไม่มีประวัติเดินทางไป  
ประเทศจีน 

14 กุมภาพันธ์  องค์การอนามัยโลกประกาศต้ังชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
โดยใช ้ช ื ่อว ่า “COVID-19” (โคว ิด-19) ซึ ่งย ่อมาจาก “Coronavirus Disease Starting in 
2019” หรือโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมต้นในปี 2019 

26 กุมภาพันธ์  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ
อันตราย พ.ศ. 2558  

29 กุมภาพันธ์  องค์การอนามัยโลกรายงานว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครอบคลุมทั ่วทุกทวีป 
บนโลกแล้ว ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมระบุว่าการแพร่ระบาดกำลังเข้าสู ่ช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อที่อาจลุกลามบานปลายกลายเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ จึงเน้นย้ำ 
ให้ทุกประเทศหามาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเฉียบพลัน 
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1 มีนาคม ประเทศไทยยืนยันผู ้เส ียชีว ิตรายแรกจากโรคโควิด -19 เป็นชายไทยวัย 35 ปี ทำให้ไทย 
เป็นประเทศที่ 10 ที่มีการยืนยันผู ้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ 
การเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น รวมถึงเสนอมาตรการอื่น ๆ ต่อรัฐบาล เช่น ขออนุมัติงบประมาณ  
ซื ้อยาและเวชภัณฑ์เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดที ่อาจรุนแรงขึ ้นภายในประเทศ ขณะท่ี
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น ระงับการดูงานต่างประเทศของหน่วยงาน
รัฐ กักตัวเจ้าหน้าที ่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยที่เริ่ม  
ขาดแคลน 

10 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั ้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์
ดังกล่าว โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ 

12 มีนาคม พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (cluster) จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ โดยพบผู้ติดโรค 11 คน 
มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากฮ่องกง 

13 มีนาคม พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ท่ีสนามมวยเวทีลุมพินี โดยเกิดจากการแข่งขันเมื่อวันท่ี  
6 มีนาคมมีผู้เข้าชมรายหนึ่งได้รับเชื้อจากคนในครอบครัวที ่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี 
ก่อให้เกิดเป็น “ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ (super spreader)” แห่งแรกของประเทศไทย แพร่เชื้อ
เป็นวงกว้างและรวดเร็วจนมีผู้ติดเชื้อจากการแข่งขันในวันนั้นกว่า 100 คน 

17 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งปิดสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเวลา 14 วัน ขณะท่ี
กรุงเทพมหานครออกคำสั่งควบคุมห้างสรรพสินค้าและตลาดให้ปิดหรือเปิดได้เฉพาะบางจุด 
รวมถึงควบคุมสถานที่ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
เร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น 

26 มีนาคม คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร โดยระบุว่าการ
ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไป  
ในวงกว้าง โดยประกาศมีรายละเอียดสำคัญคือการห้ามชุมนุมรวมตัว การปิดสถานท่ีเสี่ยง และ
การชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด 

28 มีนาคม รัฐบาลประกาศให้ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก  
โควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในโครงการ ‘เราไม่ทิ ้งกัน’ โดยจะได้รับเงินจำนวน  
5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
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3 เมษายน นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า ศบค.ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)   
ทั่วประเทศระหว่างเวลา 22:00-04:00 น. ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) ออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยาน  
ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

3 พฤษภาคม สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเร่ิมคลี่คลายลง ศบค.เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เช่น  
การเปิดตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านตัดผม และสวนสาธารณะ 

17 พฤษภาคม ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ ้น เช่น การเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ออก  
กำลังกายในร่ม พิพิธภัณฑ์ สถานเสริมความงาม ศูนย์ประชุม รวมถึงการนั่งรับประทานอาหาร
ในร้าน 

8 มิถุนายน ประเทศไทยไม่พบผู้ติดโรคโควิด-19 ในประเทศเป็นวันที่ 14 สถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลายลงอย่างมาก 

14 มิถุนายน ศบค.ประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลากลางคืน 

1 กรกฎาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศยกเลิกการห้ามอากาศยานขนส่ง  
คนโดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย โดยปรับเงื่อนไขเป็นการเดินทางเข้าประเทศผ่านสถานท่ี
กักกันของรัฐ (state quarantine) 

12 กรกฎาคม ศบค.แถลงพบทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐในจังหวัดระยองติดโรค  
โควิด-19 โดยสอบสวนโรคพบประวัติการออกจากสถานที่กักกันไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
ระยอง เช่น ห้างสรรพสินค้า สาธารณสุขจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งระดม
ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ไม่พบการแพร่ระบาดของโรค
เป็นกลุ่มก้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 

30 พฤศจิกายน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงพบคนไทย 3 คนลักลอบข้ามชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ
จากเมียนมาเข้าไทย เดินทางสู่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ โดยพบการลักลอบเพิ่มเติมอีกกว่า 
20 คนในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับพื้นที่สถานบันเทิงในจังหวัดท่าขี้เหล็ก 
ประเทศเมียนมา 

18 ธันวาคม กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 13 คน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีตลาดกลางกุ้งและแรงงานต่างชาติชาวเมียนมา 
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19 ธันวาคม กระทรวงสาธารณสุขแถลงด่วน พบผู้ติดโรคโควิด-19 จากกลุ่มก้อนตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
จำนวน 548 คน ผ ู ้ว ่าราชการจังหว ัดสมุทรสาครสั ่งปิดสถานที ่ โดยรอบตลาดกลางกุ้ง  
ปิดสถานศึกษาทุกประเภท ให้ร้านอาหารจำหน่ายแบบกลับบ้านเท่านั ้น และห้ามประชาชน  
ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00-05:00 น. เหตุการณ์ดังกล่าวทวีความรุนแรงมากข้ึน
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม และนำไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกท่ี 2 ของประเทศไทย
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 
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