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บทคัดย่อ 

 การจัดการเนื้อหาจากผู้รับสาร (User-generated content) ในกระบวนการสื่อข่าว เป็น
การศึกษาเพ่ือ เพ่ือแยกแยะรูปแบบของการน าข้อมูลจากผู้รับสารมาใช้ในงานข่าวของกอง
บรรณาธิการ วิเคราะห์กระบวนการจัดการข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และการน ามาใช้ในการรายงาน
ข่าว โดยการศึกษาใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวสื่อไทยที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์และการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร และการศึกษาจากการ
เอกสารในส่วนของการจัดการเนื้อหาจากผู้รับสารของสื่อต่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในเชิง
เปรียบเทียบ และพัฒนาโมเดลในการจัดการเนื้อหาจากผู้รับสาร ทั้งกระบวนการรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล และการน าไปใช้ในการรายงานข่าว  

 ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า สื่อไทยใช้ข้อมูลจากผู้รับสารเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้กับ
ผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าวเพ่ิมมากขึ้นในลักษณะของการเป็นผู้ให้ข่าว แหล่งข่าว แหล่งข้อมูล 
และการน าข้อมูลจากผู้อ่าน (User-generated Content – UGC) เข้ามาใช้ในข่าว โดยให้
ความส าคัญในการบ่งบอกทิศทางกระแสความสนใจของสังคมต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น และน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบในการรายงานข่าว และดึงเรื่องจากผู้รับสารมาต่อยอดเป็นข่าวน าเสนอบนสื่อ
หลัก การน ามาใช้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลโดยผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการท าหน้าที่เป็น 
Gatekeeper ทั้งนี้กระบวนการน ามาใช้และการร่วมมือกับผู้รับสารยังมีรูปแบบจ ากัด การศึกษานี้
จึงเสนอโมเดลการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC) ในลักษณะของการสร้าง UGC Hub ที่ท า
หน้าที่ในการออกแบบการน าข้อมูลไปใช้ เพ่ือท างานประสานกับผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการ 
และมีเสนอให้มีการน าไปใช้ทั้งในมิติเร็วคือรายงานเหตุการณ์จากจุดเกิดเหตุ การใช้ประกอบใน
ข่าวและการให้บริบทข้อมูลเชิงลึกที่ต่อยอดประเด็น และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารใน
ลักษณะของวารสารศาสตร์แบบมีส่วนร่วม  
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Abstract 

 Study of user-generated content (UGC) management in newsroom is to classify 
types of UGC used in news stories and examine ways which user generated content can 
be integrated into the professional news making process – newsgathering, verification 
and distribution. The paper provides information from in-depth interview with 
journalists and editors of news organization in Thailand, by choosing those who 
involving in decision making and content creation of UGC. The paper also provides a 
review of research on user generated content in the Western newsroom for 
comparative analysis to develop a model of user generated content management and 
integration in news process.  

 Findings reveal that news organizations in Thailand introduce participatory 
journalism by collaborating with audience to gain information, comment and content to 
integrate into news stories.  UGC is news source where journalists get hints of news and 
stories, as well as, reflecting interests of people towards issues in society. Journalists 
also use content from audience in news reports and, in some case, develop well-
rounded story from UGC. News desks also adapt journalistic skills of verification to 
check UGC before integrated in the report. The finding also shows limitation of ways 
journalists engage with UGC because lacks of management system to deal with loads of 
UGC. This study suggests news organization to have UGC hub to incorporate work with 
journalists and editorial team to choose, verify and design ways to integrate UGC in 
news reporting which suitable to communication across platform. UGC could be 
managed to use in breaking news, in-depth report and develop tools to engage with 
user contribution, which can then develop into participatory journalism. 
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บทน า 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อออนไลน์และสื่อสังคม (Social Media) รูปแบบต่างๆ ท าให้
ผู้อ่านสามารถโพสต์ข้อมูลและเรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นข่าว หรือมี
ความส าคัญและคุณค่าต่อการรับรู้ของสังคมจนสื่อน าไปต่อยอดเป็นข่าวในหลายกรณี นอกจากนั้น 
การน าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในกระบวนการสื่อข่าวท าให้เกิดการปรับวิธีในการท างานในการ
รายงานข่าว 2 ลักษณะคือ ประการแรก การน าข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content) 
มาใช้เป็นข้อมูลและเนื้อหาในการรายงานข่าว เช่น การดึงข้อมูลจากเฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิต
เตอร์  (Twitter) ยูทูป (YouTube) รวมถึ งกระแสการแสดงความเห็น  การพูดคุย  และ
วิพากษ์วิจารณ์บนสื่อออนไลน์ก็ถูกน ามาต่อยอดเป็นข่าวในสื่อหลัก หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญ
ขึ้นและมีประชาชนทั่วไปหรือนักข่าวพลเมืองถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าว สื่อ
หลักก็มีการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการรายงานข่าว เช่นในกรณีเหตุระเบิดของชาวตะวันออก
กลางที่ถ่ายภาพไว้ได้โดยบล็อกเกอร์ เป็นต้น 

ประการที่สองคือ การสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างผู้สื่อข่าว กอง
บรรณาธิการ และผู้รับสารที่อยู่ในพื้นท่ีหรือสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ข่าวเพื่อช่วยกันระดมหาข้อมูล
ข่าว ต่อยอดประเด็นข่าว และช่วยกันน าเสนอข่าวนั้นในรูปแบบต่างๆ เป็นลักษณะของการท าข่าว
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Journalism) อาทิ กรณีน้ าท่วมใหญ่ปี 2554 มีการระดมน าข้อมูล
จากคนในพ้ืนที่มาใช้เป็นส่วนของการรายงานข่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการให้ความส าคัญกับ
คนทั่วไปที่สามารถรายงานข่าวหรือให้ข้อมูลข่าวได้ (Gillmor, 2004) ท าให้สื่อหลักต้องปรับตัว
และหารูปแบบที่จะน าข้อมูลข่าวเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับ  Briggs (2007) ที่
อธิบายการรายงานข่าวยุค 2.0 ว่า การรายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการท าข่าวท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สื่อข่าวและคนอ่านเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ในกระบวนการสื่อข่าวได้ โดยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวจะรายงานและเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน
ส่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาเพ่ือประมวล ต่อยอดประเด็น และใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการเจาะข่าว
และน ามารายงาน สามารถใช้ได้ทั้งการหาข้อมูล การหาแหล่งข่าว และการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และPaul Bradshaw (2007) ให้ความส าคัญกับการที่องค์กรสื่อต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 
(Community) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรายงานข่าวส าคัญ
ร่วมกัน การปรับตัวลักษณะนี้พบในสื่อต่างประเทศจ านวนมาก อาทิ iReport ของ CNN ที่มีการ
ท าระบบการท างานร่วมกับนักข่าวพลเมืองรายงานเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วโลกและหลากมุมมอง โดยมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวเหล่านั้น ระบบการ
คัดกรองข้อมูลและการเลือกน ามาใช้ของผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN)  บีบีซีของประเทศอังกฤษก็มี
การตั้งหน่วยงานศูนย์ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content Hub) เพ่ือท างานกับ
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ประชาชน และนักข่าวพลเมืองในการระดมข้อมูลข่าวมาใช้ในการรายงานข่าวของบีบี ซี และ 
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน (The Guardian) ของประเทศอังกฤษประกาศเดินหน้าใช้รูปแบบการ
ท าข่าวแบบ Open Journalism ที่ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลข่าวต่อ
การท างานและเลือกประเด็นของกองบรรณาธิการข่าว และมีการสร้างแพล็ตฟอร์มบนเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นมือถือเพ่ือให้คนร่วมกันให้ข้อมูลข่าวและรายงานข่าวรูปแบบต่างๆ กับหนังสือพิมพ์
เดอะการ์เดียนได้ นอกจากนี้ องค์กรสื่ออ่ืนๆในต่างประเทศก็มีการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาร์แกรม บล็อก และ การบริการของเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง 
(Location Based Services ) อย่าง Google Map และ Foursquare ให้ผู้อ่านในพ้ืนที่ต่างๆ 
ช่วยกันรายงานข้อมูลข่าวต่างๆ เข้ามาเพ่ือเป็นข้อมูลให้องค์กรข่าวคัดกรองและเลือกน าไปใช้ การ
ท าข่าวร่วมงานในลักษณะเหล่านี้ ท าให้การรายงานข่าวมีความครอบคลุมพ้ืนที่ ประเด็น มุมมอง 
และตอบโจทย์สิ่งที่สังคมสนใจและต้องการรู้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในต่างประเทศมีการสร้างระบบใน
การสร้างการมีส่วนร่วม ระบบและหน่วยงานเฉพาะในการคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูล และการ
ออกแบบรูปแบบและแพล็ตฟอร์มที่น ามาใช้อย่างเป็นระบบ 

ในส่วนของประเทศไทย ผู้สื่อข่าวและองค์กรข่าวก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวของผู้อ่าน 
(User-generated Content) เพ่ิมมากขึ้น และมีการระดมข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันหาข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ คลิปจากออนไลน์ และข้อมูลจากกระทู้ บล็อค
และชุมชนออนไลน์ ถูกน ามาเสนอผ่านสื่อหลักทั้งเป็นส่วนประกอบของข่าว และเป็นเรื่องที่สื่อ
หลักต่อยอดจากออนไลน์  แต่ก็มีประเด็นปัญหาที่ยังเป็นค าถามที่ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการ
จัดการข้อมูลข่าวจากผู้อ่าน (User-generated Content) ทั้งกระบวนการได้ การตรวจสอบและ
คัดกรองข้อมูลและการน าข้อมูลในใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการรายงานข่าวบนพ้ืนฐาน
จริยธรรมของสื่อที่เหมาะสม ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะมุ่งศึกษารูปแบบการจัดการข้อมูลข่าวจาก
ผู้อ่าน (User-generated Content) ขององค์กรสื่อไทย ครอบคลุมประเด็นเรื่อง รูปแบบการสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรข่าวกับผู้อ่านในการรายงานข่าว กระบวนในการน าข้อมูลจากผู้อ่าน
มาใช้ทั้งการระดมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และวิธีการน ามาใช้ในการรายงานข่าว 
ตลอดจนประเด็นเรื่องจริยธรรม ข้อพึงระวังในการน าข้อมูลจากผู้อ่านมาใช้ และทิศทางการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างผู้อ่านกับกองบรรณาธิการข่าวขององค์กรสื่อในไทย 

วัตถุประสงค์ 

 การศึกษานี้เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรข่าวกับผู้อ่านในการ
รายงานข่าว ทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการรายงานข่าว ศึกษา
กระบวนการจัดการข้อมูลข่าวจากผู้อ่าน (User-generated Content) ได้แก่ กระบวนการในการ
น าข้อมูลจากผู้อ่านมาใช้ ทั้งการระดมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และวิธีการน ามาใช้ใน
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การรายงานข่าว เปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าว
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนารูปแบบโมเดลการจัดการข้อมูลจากผู้รับสารเพ่ือ
น าไปใช้ส าหรับองค์กรข่าว 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษานี้ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือการสัมภาษณ์เชิงลึก 
บรรณาธิการข่าว และนักข่าวสื่อในประเทศไทยที่มีการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร จ านวน 5 คน โดย
คัดเลือกจากผู้ที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และมีบทบาทในการตัดสินใจ คัดเลือก และเผยแพร่
ข้อมูลจากผู้รับสารที่ใช้ในข่าว การเก็บข้อมูลส่วนที่สองเป็นการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
การจัดการและการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content) ของสื่อต่างประเทศเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย การตรวจสอบข้อมูลผู้ศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อ
ตรวจสอบค าถามในการสัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลจาก 2 ส่วนน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
จ าแนกเป็นโมเดลกระบวนการใช้ข้อมูลผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าว 

ผลการการศึกษา 

การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าว และการน าข้อมูล
จากผู้อ่านหรือประชาชนทั่วไปมาใช้ในกระบวนการสื่อข่าว (User-generated Content – UGC) 
โดยต้องการศึกษาในส่วนของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพ่ือหารูปแบบ
กระบวนการที่สามารถพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานข่าว ทั้งนี้ในการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส่วนของประเทศไทย และการศึกษาเอกสารในส่วนของต่างประเทศ สามารถสรุปข้อมูลจ าแนก
ตามหัวข้อการศึกษา ผลการศึกษาที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

1. ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content – UGC) ที่ใช้ในการรายงานข่าว
ของสื่อไทย 

2. กระบวนการในการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร และการน าไปใช้ในรายงานข่าวของสื่อ
ไทย 

3. การใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content – UGC) ในข่าวของสื่อ
ต่างประเทศ 
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ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content – UGC) ที่ใช้ในการรายงานข่าว
ของสื่อไทย 

ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content) ได้มีการวิจัยและจัดประเภทตาม
ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ ประเภท ได้แก่ 

เนื้อหาของผู้รับสาร (Audience Content): เป็นเนื้อหา วัตถุดิบข่าวที่ได้จากผู้อ่าน ได้แก่ 
รูปภาพหรือคลิปวิดีโอจากผู้อยู่ในเหตุการณ์/ พยานของเหตุการณ์ ประสบการณ์ตรงของผู้รับสาร
ที่เก่ียวข้องกับประเด็น และเบาะแสข่าว 

การแสดงความคิดเห็นของผู้รับสาร (Audience Comment): การร่วมแสดงความเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ของผู้รับสาร ผ่านช่องทางเช่น SMS, emails, กระทู,้ social media 

เนื้อหาที่ไม่ใช่เชิงข่าว (Non-news content): เนื้อหาที่ส่งเข้ามาให้ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ข่าว เช่นภาพถ่ายต่างๆ ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมกับสื่อ 

เนื้อหาร่วมกันท า (Collaborative Content): วัตถุดิบข่าวที่ได้มาจากความร่วมมือกันหา
ข่าวระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้รับสาร 

วารสารศาสตร์เชิงเครือข่าย (Networked Journalism): เป็นระดับความร่วมมือเป็น
เครือข่ายระหว่างกองบรรณาธิการกับผู้รับสารใน Online Community เพ่ือช่วยในการท าข่าว
ของผู้สื่อข่าวให้ได้รายงานข่าวที่ดี รอบด้านมากขึ้น 

ส าหรับองค์กรสื่อในไทย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระบุว่า มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของผู้รับสาร (UGC) ในลักษณะของการใช้เป็น “แหล่งข้อมูลข่าว” (News Source) มากที่สุด 
โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC) ประเภท เนื้อหา (ข้อความ รูป คลิปวิดีโอ) และ
ความคิดเห็น โดยสื่อไทยที่ให้ข้อมูลมอง เนื้อหาจากผู้รับสาร (Audience Content) และ ความ
คิดเห็นของผู้รับสาร (Audience Comment) เป็นข้อมูลส าคัญในการได้มาซึ่งประเด็นข่าว และ
เป็นการสะท้อนมุมมองจากสังคมต่อประเด็นข่าวนั้นๆ โดยสามารถสรุปเป็นตารางประเภทข้อมูล
จากผู้รับสารที่ใช้ในสื่อไทย ดังนี้ 

รูปแบบ/ประเภทของ UGC บทบาทของ UGC การน ามาใช้ในข่าว 
ภาพ/คลิปข่าว  
(Audience News footage) 

ให้ประเด็นขา่วเพื่อน าไปต่อยอด
รายงาน 

-ใช้ภาพ/คลิปในการประกอบการ
รายงานเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
-ต่อยอดประเด็น หามมุมอง ท า
รายงานที่อธิบายบริบทมากข้ึน 
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รูปแบบ/ประเภทของ UGC บทบาทของ UGC การน ามาใช้ในข่าว 

เรื่องราว/ประสบการณ์คน
อ่าน (Audience stories or 
experiences) 

ที่มาของประเด็นข่าว  
แหล่งข่าวใหม่ๆ ที่ให้มุมมองข่าว
แตกต่าง 
พยานของเหตุการณ์  

- เป็นประเด็นเนื้อหาในการรายงาน 
- ต่อยอดประเด็นสูร่ายงานข่าว 
- เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายงาน
ข่าวเพื่ออธิบายมุมมองจากประชาชน 

การแสดงความเห็นของผูร้ับ
สาร (Audience Comment) 

เปิดประเด็น/พื้นที่การถกเถียง 
แสดงออกทางความคิด ให้ข้อมูล 
ให้มุมมองหลากมิติต่อข่าว 
เป็นเบาะแสเพื่อให้นักข่าวเลือก
ประเด็นต่อยอด 

- เป็นส่วนหน่ึงของบางข่าวที่ต้องการ
ความเห็นของประชาชน 
- เป็นข่าว / คอลัมน์รวมความเห็นจาก
ผู้อ่าน 
- ใช้แสดงในรายการข่าวผ่าน SMS / 
Twitter Hashtag 

ข้อมูลที่ไมเ่กี่ยวกับข่าว (Non-
news content) 

การปฏสิัมพันธ์ มีส่วนร่วมกับ
รายการ/องค์กรข่าว 
เพื่อดึงดูดและผูกพันกับผู้รับสาร 
(Engagement) 

- ส่งภาพ/คลิป/ข้อความ เข้ามาร่วมใน
รายงานข่าว พบมากในสื่อโทรทัศน์ 

การสร้างผู้อ่านสู่กระบวนการ
ท าข่าวขององค์กร 
(Collaborative Content) 

ในฐานะนักข่าวพลเมือง เพื่อ
น าเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเด็น
ท้องถิ่น หรือจากมุมของ
ประชาชน ในสิ่งที่สื่อหลักไม่ได้
น าเสนอ 

- มีรูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
นักข่าวพลเมือง เช่น นักข่าวพลเมอืง
ของ ThaiPBS 
- มีพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้น าเสนอเนื้อหาที่
ผลิตโดยนักข่าวพลเมือง 

เนื้อหาจากการท าข่าวร่วมกัน
ระหว่างกองบก.และผู้รับสาร 
(Networked Journalism) 

เพื่อท าข่าวในกระบวนการหาข่าว 
– รายงานข่าว – เผยแพร่ข่าว
ร่วมกัน 

ยังไม่พบลักษณะความร่วมมือดังกล่าว 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปรูปแบบของ UGC และการน ามาใช้ในข่าวของสื่อในประเทศไทย  

จากตารางพบว่าข้อมูลของผู้ รับสาร ในประเภทเนื้อหาจากผู้รับสาร (Audience 
Content) และ ความคิดเห็นของผู้รับสาร (Audience Comment) นั้น สื่อใช้อยู่ในขั้นตอนของ
กระบวนการหาข่าว (Newsgathering) เพ่ือค้นหาเบาะแส มุมมอง มิติของเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับ
สังคม โดยภาพรวมจากการสัมภาษณ์พบว่า ข่าวที่จะใช้ข้อมูลจากผู้อ่านลักษณะนี้ จะเป็นประเด็น
ที่เป็นกระแสในสังคม มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน ความสนใจของคน มีการแสดง
ความเห็นอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ แล้วกองบรรณาธิการข่าวติดตามกระแสเหล่านั้นมาใช้
ในการต่อยอดประเด็นและน าเสนอเป็นรายงานข่าวที่มีการให้ข้อมูลที่เพ่ิมเติมมากขึ้น 

 วัฒนา พิมลศิริผล บรรณาธิการ โต๊ะการเมือง ไทยรัฐออนไลน์ อธิบายว่า การใช้ข้อมูล
จากคนอ่านในลักษณะของการระดมความคิดเห็นนั้น ไทยรัฐจะใช้กับประเด็นข่าวที่เป็นเรื่อง
กระแสสังคม ไลฟสไตล์ แต่จะไม่ใช้กับเรื่องประเด็นอ่อนไหวที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งหรือประเด็น
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ทางการเมือง เพราะอาจมีความเห็นที่อคติและก่อให้เกิดปัญหาการต่อสู้ด้วยวาจาผ่านการแสดง
ความเห็นและควบคุมได้ยาก โดยในกรณีที่เป็นประเด็นที่ต้องการมุมมองจากสังคม การเปิดพ้ืนที่
บนสื่อสังคมออนไลน์เช่นเฟซบุ๊ค ให้คนมาร่วมให้ข้อมูลและแสดงความเห็น ท าให้ผู้สื่อข่าวได้
มุมมองการต่อยอดประเด็นของข่าวเพ่ิมมากข้ึน 

 นอกจากการติดตามการพูดคุยและน ามาพัฒนาเป็นประเด็นข่าวแล้ว ข้อมูลจากผู้รับสาร
ยังถูกใช้ในลักษณะของการเป็น “สิ่งบอกเล่าเหตุการณ์จาก ณ จุดเกิดเหตุ” หรือ “พยานจาก
เหตุการณ์” (Eyewitness) ด้วย ในบางกรณีก็มีการใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอจากผู้อ่านด้วย แต่จะไม่
นิยมน ามาใช้มาก หากมีผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพในพ้ืนที่ สามารถเก็บข้อมูลข่าวเองได้ จะไม่ใช้ของ
ผู้อ่าน เนื่องจากมีข้อกังวลในเรื่องมาตรฐานการน ามาใช้ ลิขสิทธิ์ 

 คุณธีรเดช เอี่ยมส าราญ บรรณาธิการข่าว (มติชนออนไลน์) อธิบายว่า มติชนมีการใช้ภาพ
หรือคลิปจากผู้รับสารเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญที่ต้องรายงานบ้างในกรณีที่พ้ืนที่ข่าวกว้าง ห่างไกล 
และมีผู้สื่อข่าวไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ หรือ ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ ภัย
พิบัติ โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยจะมีการให้เครดิตเจ้าของภาพ เจ้าของเรื่อง 

กระบวนการในการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content -UGC) 
และการน าไปใช้ในการรายงานข่าวของสื่อไทย 

ข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC) ในกระบวนการหาข่าว (Newsgathering) นั้น สื่อไทยมี
รูปแบบการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้หลักๆ 2 วิธีคือ 

1. องค์กรข่าวมีการติดตาม (Monitoring) เฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์
และสื่อสังคม (Social Media) และคัดเลือกน าประเด็นมาต่อยอดประเด็น 

2. องค์กรข่าว / ผู้สื่อข่าว มีการสร้างประเด็น หรือร้องขอข้อมูลความเห็นจากผู้อ่านหรือ
ผู้ที่ติดตามสื่อสังคม (Crowdsourcing) หรือสร้างประเด็นสนทนาแลกเปลี่ยนผ่าน
ช่องทางสื่อสังคม  
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แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการ UGC ของสื่อไทย 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการจัดการข้อมูลจากผู้อ่าน (UGC) ของสื่อไทยนั้น มี 2 
กระบวนการคือ ขั้นตอนการหาข่าว และ ขั้นตอนการน าไปใช้ ในส่วนของกระบวนการจัดการใน
ขั้นตอนการหาข่าวนั้น ผู้สื่อข่าวจะใช้วิธีการมอนิเตอร์สื่อสังคม (Social Media) และสื่อออนไลน์
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงใช้วิธีการระดมข้อ ขอข้อมูลจากผู้อ่าน (Crowdsourcing) ผ่าน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารผ่านช่องทางสื่อสังคม (Social Media) 

การติดตาม (Monitoring) ความเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีการหลักที่สื่อใช้
ในการมองหาเนื้อหาที่มาจากผู้อ่าน โดยการติดตามสิ่งที่คนสนทนา แบ่งปัน กันในโลกออนไลน์ ดู
กระแสความสนใจ รวมถึงคัดเลือกเรื่องราวที่มีประเด็นที่เป็นคุณค่าข่าว สามารถต่อยอดให้ข้อมูล
คนอ่าน/คนดูได้อย่างมีประโยชน์ วิธีการนี้ สิ่งที่สื่อได้คือ เบาะแสข่าว แหล่งข่าวใหม่ๆ มุมมองของ
ข่าวจากกลุ่มคนที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการมองว่า มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานข่าว 

 นิรันดร์ เยาวภา อดีตเว็บมาสเตอร์ ASTVManager.com  (สิงหาคม,2556)  อธิบายว่า 
สื่อภาคประชาชน สื่อภาคพลเมืองรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ยังขาดมุมมองและการ
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เชื่อมโยงประเด็นในมิติข่าวและอธิบายเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่สื่อหลักเข้ามาเติมเต็ม 
ผู้จัดการ ใช้สื่อสังคม (Social Media) ให้เป็นประโยชน์ทั้งในการเป็นแหล่งข้อมูล โดยมีนักข่าว
รับผิดชอบในการมอนิเตอร์สื่อสังคมโดยเฉพาะและคอยมอนิเตอร์ แหล่งข่าวที่ส าคัญ ๆ หน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวคือต้องตรวจสอบข้อมูล หาบริบท ค าอธิบาย และน าเสนอ นอกจากนั้นยังต้องมีการเปิด
ช่องทางให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาต่อยอดข่าวชิ้นนั้นด้วย  

 ธีรเดช เอ่ียมส าราญ (สิงหาคม,2556) บรรณาธิการข่าวมติชนออนไลน์ อธิบายว่า มติชน
ออนไลน์ติดตามกระแสความเห็นผ่านสังคมโซเชียล โดยประมวลข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่
เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มีการคัดเลือกมาน าเสนอในข่าวเพ่ือสะท้อนมุมมองของเรื่องที่แตกต่าง 
หลากประเด็น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้ง เช่น เรื่องการเมือง กองบรรณาธิการ
จะรวบรวมข้อมูลโดยให้น้ าหนักทุกส่วน ทุกฝ่าย รวบรวมและน าเสนอ ซึ่งข่าวลักษณะนี้ได้รับความ
นิยมในการเข้าอ่าน หน้าที่นักข่าวคือท าให้เสียงของสังคมได้แสดงออกเท่าเทียมกัน  

ผู้สื่อข่าวหลายคนมีการใช้สื่อสังคมในการระดมข้อมูลจากผู้ อ่าน หรือที่ เรียกว่า 
“Crowdsourcing” ซึ่งลักษณะนี้เปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น 
โดยผู้สื่อข่าวเลือกใช้ว่าจะน าไปเป็นแค่ประเด็นเบาะแสข่าว หรือ ใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นมารายงาน
ข่าวเลยเพื่อสะท้อนมุมมองจากสังคมผ่านรายงานข่าวของตน  

 ปรีชยา ซิงห์ ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์  (สิงหาคม,2556) เอามาเป็นประเด็นในข่าว ถ้าเป็น
ในกรณีที่ท าข่าว ได้เสียงสะท้อนมาจากผู้อ่าน ก็จะใช้ช่องทางของเฟซบุ๊คของมติชน ก็จะช่วยกัน
มอนิเตอร์ บางทีคนอ่านมีการแจ้งเบาะแสมา ก็ต้องตรวจสอบข่าว ความถูกต้อง และพัฒนาต่อ
ยอดสู่ประเด็นข่าว 

 การน าความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ มีการถูกน ามาใช้ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์เช่นเดียวกัน 
อาทิ คอลัมน์ Like it, Share it ของหนังสือพิมพ์เนชั่น ผู้สื่อข่าวจะท าการโพสต์ประเด็นที่ต้องการ
ให้คนแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคม และผู้ที่ติดตามจะร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้สื่อข่าวคัดเลือกแล้ว
น าเสนอในข่าวเพื่อสะท้อนมุมมองต่อประเด็นข่าวจากคนอ่าน อศินา พรวศิน บรรณาธิการโซเชียล
มีเดีย เครือเนชั่น  (สิงหาคม, 2556)  อธิบายการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเพ่ือหาข้อมูลข่าวว่า ลักษณะ
ของผู้รับสารมีสองแบบคือ ผู้รับสารแบบ Active คือกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมแสดงความเห็น หรือส่ง
ข้อมูล เบาะแสข่าวมาให้แก่ผู้สื่อข่าวเอง ส่วนอีกประเภทคือผู้รับสารที่เป็น Passive ซึ่งผู้สื่อข่าว
ต้องหารูปแบบวิธีการเข้าถึง การมอนิเตอร์ และคัดเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในข่าว ต้องรู้ว่า
เรื่องใดเป็นกระแส อยู่ในความสนใจ รู้แหล่งที่จะเข้าถึงข้อมูล หรือแหล่งข่าว และหาวิธีดึงเขาเข้า
มามีส่วนร่วม เช่น ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านใดในสื่อสังคม เพราะบนโลก
ออนไลน์มีคนทุกอาชีพ ทุกประเภท ที่จะให้ข้อมูล 
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 ทั้งนี้ ในการคัดเลือก UGC ที่จะมาใช้ในการสื่อข่าวนั้น ผู้สื่อข่าวมีบทบาทหน้าที่ในการ
เป็นผู้คัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลก่อนน ามาใช้ด้วย โดยจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจาก สรุปหลักในการ
ตรวจสอบข้อมูล UGC ก่อนน ามาใช้งานได้ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 2 กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล UGC ของสื่อไทย 

 ผู้สื่อข่าวซึ่งใช้สื่อสังคมเป็นประจ า คอยติดตามดูกระแสต่างๆ บนโลกออนไลน์ และเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข้อกฎหมายในการน าข้อมูลมาใช้เผยแพร่ เพ่ือป้องกันการ
ละเมิดผู้อ่ืนและการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนกองบรรณาธิการก็จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วย 
ท าให้บทบาทหน้าที่การเป็นคนกรองข้อมูล หรือ Gatekeeper ต้องท าอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น  

 กระบวนการในการคัดกรองข้อมูลจากผู้รับสารมาใช้ในงานข่าวต้องตรวจสอบ หาต้นตอ
ข้อมูล ใช้กระบวนการทางวารสารศาสตร์ในการตรวจสอบข้อมูล การโทรศัพท์หาข้อมูล การ
ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่ถูกต้องครบถ้วน และควรน าเสนอในข่าว
หรือไม่ สิ่งส าคัญของกระบวนการคัดกรองนี้สิ่งส าคัญคือให้น้ าหนักกับเนื้อหาสาระและการเช็ค
ข้อมูลอย่างรอบคอบ 

ในกระบวนการที่สื่อหลักพยายามเปิดช่องทางให้ผู้รับสารมามีส่วนร่วมในกระบวนหาข่าว 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวแก่สื่อนั้น บทบาทของกองบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวในฐานะของนายทวาร
ข่าวสาร (Gatekeeper) จะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยอาศัยการใช้ทักษะด้านงานข่าวของมืออาชีพ
ในการคอยตรวจสอบติดตามข้อมูลจากคนอ่านในช่องทางต่างๆ การมองทิศทางของกระแสข่าว 
การจับประเด็นจากข้อมูลที่ไหลมาจ านวนมาก และทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ อีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญเพ่ิมมากขึ้นคือ การเป็น “ผู้อธิบายข่าว” จากแค่รายงานว่า 
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“เกิดอะไรขึ้น” ต้องปรับตัวสู่การรายงาน “เหตุ ปัจจัย วิธีการเกิด” เพ่ือเป็นการต่อยอดประเด็นสู่
รายงานข่าวในรูปแบบของการท าข่าวโดยผู้สื่อข่าวเองให้ข่าวรอบด้านในสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์มองว่า การปรับตัวในสองบทบาทนี้มีผลกระตุ้นให้เกิดการท างานข่าวที่มีคุณภาพมากขึ้น
ได้ ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการที่ให้สัมภาษณ์ต่างมองว่า บทบาทของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านช่องทางสื่อสังคมคมออนไลน์ การรับฟังความเห็น ติดตามกระแสความสนใจของคน และการ
คัดกรองพิจารณาข้อมูลจากผู้อ่านที่ส่งเข้ามานั้น มีประโยชน์ต่อการท าข่าวให้มีมุมมองที่เพ่ิมขึ้น 
และในบางกรณีน าไปสู่ประเด็นของสังคม และการได้มาซึ่งแหล่งข่าวใหม่ ดังนั้น กองบรรณาธิการ
ก็ต้องปรับตัวที่จะติดตามและเลือกใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ก็สะท้อนให้เห็นว่า การท างานข่าวยังคงมีลักษณะ
เช่นเดิม คือผู้สื่อข่าวท างานในกระบวนการสื่อข่าวทั้งหมด สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาจากการที่มีช่องทางของ
สื่อสังคมออนไลน์คือ มีการมอนิเตอร์ ติดตามกระแสการพูดคุยบนโลกออนไลน์ มีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่าน/ผู้ติดตามในบางครั้งที่ต้องการข้อมูลข่าวหรือความคิดเห็นต่อประเด็นที่เป็นกระแสสังคม 
การใช้ UGC มีข้อจ ากัดเพราะว่ามี ความเชื่อถือและความมั่นใจในการใช้ข้อมูลจากนักข่าวมือ
อาชีพ ทีมงานภาคสนามขององค์กร หรือจากส านักข่าวต่างๆ ยังเป็นเรื่องที่องค์กรข่าวให้
ความส าคัญมากกว่า นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่ท าให้ต้องมีการกรอก เลือกสรร 
และไม่ใช่ UGC ในรายงานข่าวอย่างเต็มที่เป็นเพราะเรื่องของความกังวลต่อภาพลักษณ์และ
นโยบายข่าวขององค์กร การต้องรักษามาตรฐานตามนโยบายข่าวขององค์กร ตลอดจนความติดขัด
ยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูล ความเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ และนโยบายการรักษาความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ซึ่งการใช้ข้อมูลจากบุคลากรที่สังกัดองค์กรเองมีความแน่นอนมากกว่า  

จากข้อมูลผู้สัมภาษณ์ระบุว่า สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคม (Social Media) กลายเป็น
เครื่องมือในการหาข่าวที่ดี (Newsgathering Tools) แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความน่าเชื่อถือ               
การตรวจสอบข้อมูล และความน่าเชื่อถือ ท าให้ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการยังต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้คัดกรองข้อมูล และใช้เป็นเพียงเบาะแส ประเด็นในการรายงาน และท าข่าวต่อยอดเพ่ืออธิบาย
เรื่องราวจากมุมของผู้สื่อข่าว เป็นรายงานแบบที่ไม่ได้ใช้ UGC ในรายงานข่าว นอกจากนั้น ภายใน
องค์กรข่าวยังไม่ได้มีระบบหรือหน่วยงานที่ชัดเจนในการจัดการกับข้อมูลจากผู้อ่านหรือการสร้าง
ช่องทางการมี   ส่วนร่วมให้ผู้อ่านในกระบวนการสื่อข่าวรูปแบบต่างๆ  อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็น
ลักษณะเดียวกันกับในสื่ออังกฤษที่ 2Hermida and Thurman ศึกษาและพบว่า UK Online 
Journalism มีการควบคุมดูแลการน าข้อมูลจากคนอ่าน (Audience Material) และเพ่ิมบทบาท
ในการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ที่มากขึ้นทั้งในตัวผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการ ซึ่ง

                                                           
2 เฮอร์มดิา, อัลเฟรด, และทรูแมน. 2551. A Clash of Cultures, วารสาร Journalism Practice หนา้  343-
356 
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ท าให้ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการมีอ านาจในการควบคุมเนื้อหาที่จะน ามาใช้ในข่าวอย่างเต็มที่ 
และผู้อ่านเป็นเพียงแค่คนให้ข้อมูลให้กองบรรณาธิการไปเลือกใช้ และงานข่าวที่รายงานออกมา
ผ่านสื่อยังเป็นข่าวที่มาจากการพัฒนา เขียน และต่อยอดของผู้สื่อข่าวอยู่เช่นเดิม 

การใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content – UGC) ในข่าวของสื่อ
ต่างประเทศ 

 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้ UGC ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ลักษณะการใช้ มีรูปแบบ
ของการ น ามาเป็นส่วนหนึ่งในข่าว และสร้างพ้ืนที่ หรือ แพล็ตฟอร์มในการน าเสนอเฉพาะเพ่ือ
จัดระบบการน ามาใช้ที่ชัดเจน จากการศึกษาพบว่า สื่อต่างประเทศใช้ UGC ในข่าว 3 ลักษณะคือ 

 

 
 

 สื่อต่างประเทศมีการพัฒนาการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content : 
UGC) ในกระบวนการสื่อข่าว ทั้งขั้นตอนของการหาข่าว (Newsgathering) และ ในส่วนของการ
รายงานข่าว (News Distribution) ซึ่งเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับสื่อไทย ข้อจ ากัดและทัศนคติต่อ
การใช้งานทีย่ังท าให้บางองค์กรสื่อในต่างประเทศใช้งาน UGC ไม่เต็มที่ก็มีเหตุผลที่ใกล้กับของไทย 
คือ ยังมองว่า UGC เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลข่าวที่ผู้สื่อข่าวต้องน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็น
รายงานที่สมบูรณ ์  
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แผนภาพที่ 3 แสดงกระบวนการจัดการ UGC ของสื่อต่างประเทศ 

 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC) ของสื่อ
ต่างประเทศมีความแตกต่างจากสื่อไทยคือ ในสื่อต่างประเทศ มีระบบการจัดการข้อมูล UGC 
อย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาช่องทางการน าเสนอ UGC อย่างเป็นระบบ ทั้งในลักษณะที่
ผสมผสานอยู่กับรายงานข่าว และการสร้างแพล็ตฟอร์มแยกเฉพาะส าหรับการรวบรวมและ
น าเสนอ UGC ด้วย เช่น Mysun.co.uk เป็นเว็บไซต์ลูกของหนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษที่แยก
ออกมาจากเว็บไซต์ข่าวหลัก เพ่ือเป็นพ้ืนที่ของผู้อ่านมามีส่วนร่วมในการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ  
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนารูปแบบของการประสานความร่วมมือในการท าข่าวร่วมกันระหว่าง
ผู้สื่อข่าว-กองบรรณาธิการ-ผู้รับสาร/นักข่าวพลเมือง และยังมีหน่วยงานเฉพาะในการจัดการข้อมูล
จากผู้อ่าน ทั้งการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ และคัดเลือกมาใช้ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของกอง
บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว 

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมและการใช้งานข้อมูลจากผู้รับสาร 
(UGC) อย่างเป็นระบบในสื่อต่างประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของประเทศอังกฤษเป็น
อีกสื่อหนึ่งที่มีการคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาการใช้งาน UGC ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้แนวคิด “สร้างการมีส่วนร่วม” ในกระบวนการสื่อข่าว ในแง่ของการใช้ UGC นั้นมีการสร้าง
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ระบบช่องทางบนเว็บไซต์ข่าวที่เป็นรูปธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมและน าเสนอ UGC เหล่านั้น
ผ่านเว็บไซต์ด้วย โดยมี แพลตฟอร์มที่เรียกว่า  Comment is Free (CiF) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดให้คน
มาแสดงความเห็น วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ กัน โดยจะมีคนกลางในการเป็น 
Moderator ควบคุมดูแลการแสดงความเห็น และการคัดเลือก UGC ขึ้นมาน าเสนอบนเว็บไซต์
อย่างเหมาะสม รวมถึงประสานและกระตุ้นผู้รับสารให้มามีส่วนในการแสดงความเห็นต่อประเด็น
ต่างๆ ด้วย จากแพล็ตฟอร์มนี้ เดอะการ์เดียนพบว่าสิ่งที่ได้จากการดึงเนื้อหาจากบล็อกและการสื่อ
สังคมเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามากจากผู้อ่าน  

โมเดลของหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนใช้ชื่อว่า “Open Journalism” ซึ่ง Alan 
Rusbridger บรรณาธิการข่าวอธิบายว่า รูปแบบของการท าข่าวแบบ Open Journalism คือการ
ท าให้คนอ่านมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการข่าว ไม่ใช่แค่การมอนิเตอร์หรือ
ดึงเอา UGC จากคนอ่านมาใช้เท่านั้น โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ ต้องมีรูปแบบของการกระตุ้นการ
มีส่วนร่วม มีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน เปิดให้มีการโต้เถียง หารือ ปรึกษา และผู้อ่านแสดง
ความเห็นต่อประเด็นและหัวข้อข่าวที่เดอะการ์เดียน ก าลังท าอยู่ได้ โดยเปิดพ้ืนที่บนเว็บไซต์ข่าว
ของตัวเองให้คนติดตามการ  ตัดสินใจในประเด็นข่าวของกองบรรณาธิการ  ช่องทางนี้เรียกว่า 3

"the daily newslist” ซึ่งเป็นการบอกว่าสิ่งที่กองบรรณาธิการก าลังเลือกและพัฒนาที่จะรายงาน
ข่าวนั้นคืออะไร Dan Roberts บรรณาธิการข่าวในประเทศของเดอะการ์เดียนบอกว่า วิธีการนี้
กระตุ้นให้คนอ่านให้มีการเสนอแนะต่อการท างานของกองบรรณาธิการ (Feedback) มีการให้
ข้อมูลที่หลากมุมต่อประเด็นข่าว ท าให้กองบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวที่ตามประเด็นนั้นได้ทราบ
ทิศทางของเรื่อง และเลือกต่อยอดการท าประเด็นที่ตรงกับความต้องการของคนอ่านได้  

 นอกจากนั้นยังมีการท าแอพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า 4GuardianWitness ให้คนอ่าน
สามารถส่งภาพ/คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ก าหนดเข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้ 
นอกจากนั้น การต่อยอดสู่การใช้ UGC เชื่อมโยงให้เป็นการรายงานเชิงลึกที่หลากมิติ ท าได้ด้วย
การใช้พ้ืนที่บนเว็บไซต์ข่าว น าเสนอเรื่องราวจากคนอ่าน จากผู้อยู่ในเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ 
รวมไว้ 

                                                           
3 โรเบิรต์ ด,ี อิงลิช ซี และ ฟินช์ เจ. 2554. An experiment in opening up the Guardian's news 
coverage. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : 
http://www.theguardian.com/help/insideguardian/2011/oct/10/guardian-newslist. 12 สิงหาคม 
2557. 
4 ฮัลลเิดย์ เจ. 2556. Guardian launches platform for user-generated content. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา 
: http://www.theguardian.com/media/2013/apr/16/guardian-user-generated-content. 12 
สิงหาคม 2557. 
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5การมีส่วนร่วมของคนอ่านในลักษณะของการน าความคิดเห็นของผู้รับสารมาไว้ในข่าวก็มี
ประโยชน์ในการสะท้อน มุมมองจากฝั่งคนอ่าน / ผู้บริโภคมาใช้ในข่าว แต่ต้องมีการจัดระบบ
รูปแบบในการผสมผสานเข้าสู่การรายงานข่าว ท าได้ทั้งการเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในข่าว และการ
สร้างพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือน าเสนอ UGC ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว และมีความพยายามหาวิธีที่จะ
น ามาใช้อย่างต่อเนื่อง New York Times มีการคัดกรองข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นข่าวเพ่ือไปต่อยอดท าสารคดีข่าวเรื่องยาว โดยมีการน าความเห็นจากผู้อ่านที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นมาสะท้อนมุมมองเป็น “reader's perspective” ใส่ประกอบไว้ในเรื่อง ในส่วนที่ตรงกับ
ประเด็นข่าว โดยท าเป็นกรอบลอยแยกออกมาในส่วนต่างๆ เป็นการให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองประเด็นข่าวต่างๆ ได้ และช่วยกระตุ้นการเข้ามาแสดง
ความเห็นที่มีสาระ และข้อมูลการท าลักษณะนี้ เหมาะกับข่าวที่เป็นมิติของสังคม ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้อ่าน และจ าเป็นต่อการได้รับสะท้อนมุมมอง ทัศนคติ ความคิด และข้อมูลจากผู้อ่าน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เรื่องมีมิติที่กว้าง และรอบด้านมากข้ึน 

อีกสิ่งที่แตกต่างจากสื่อไทยคือ มีองค์กรสื่อในต่างประเทศหลายองค์กรที่พยายามพัฒนา
รูปแบบของการใช้งาน UGC สู่กระบวนการสร้างเนื้อหาร่วมกัน (Collaborative Content) คือ
เนื้อหาที่มาจากผู้รับสารที่ผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์กรสื่อเพ่ือท างานร่วมกัน เช่น iReport ของ 
CNN หรือการอบรมให้กับผู้รับสารที่เข้าร่วมโครงการกับบีบีซี รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันในกระบวนการหาข่าว สื่อข่าว เผยแพร่ข่าวระหว่างผู้สื่อข่าว กองบรรณาธิการ และชุมชน
ออนไลน์ของผู้รับสาร สู่การรายงานข่าวที่มีการใช้ข้อมูลจากการท างานร่วมของผู้รับสารในเนื้อข่าว
ที่รายงานอย่างเป็นระบบ 

การตอบรับต่อกระแสการใช้ UGC ของสื่อในไทยยังเป็นลักษณะเดียวกับหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลกคือ เปิดรับแบบครึ่งๆ กลางๆ ยังมีก าแพง ข้อจ ากัดในการน ามาใช้ และข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อข่าวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ไปสู่ “วารสารศาสตร์แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Journalism) 

อีกประการที่สื่อต่างประเทศมีการจัดการกับ UGC ที่แตกต่างจากสื่อไทยคือ มีการตั้ง
หน่วยงาน/ทีมงาน เฉพาะในการจัดการข้อมูล UGC อย่างเป็นระบบ หน่วยงานนี้ท าหน้าที่ติดตาม
มอนิเตอร์ ค้นหา ประสานงานกับชุมชนต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล UGC 
ที่ต้องการ รวมถึงท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ติดต่อประสานงานเพ่ือขอใช้ข้อมูลจากผู้รับสารที่เป็น

                                                           
5 มาร์แชล เอส. 2556. New York Times elevates comments from below the line. (ออนไลน)์. 
แหล่งที่มา : http://www.journalism.co.uk/news/new-york-times-elevates-comments-from-below-
the-line/s2/a553677/. 12 สิงหาคม 2557. 
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เจ้าของเนื้อหา ถือว่าเป็นด่านแรกก่อนส่งให้บรรณาธิการเพ่ือคัดเลือกอีกครั้ง ตัวอย่างของ
หน่วยงานที่จัดการกับ UGC User-generated Content Hub ของ BBC  

 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนอ่าน สะท้อนให้เห็นว่า 
กระบวนการท าข่าวก าลังเปลี่ยนไปจากการที่กองบรรณาธิการเป็นผู้ผลิตข่าวเพ่ือส่งออกไป แต่ต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมและดึงผู้อ่าน/ผู้ชมเข้าสู่กระบวนการสื่อข่าว โดย UGC มีบทบาทคือ  

o ในกระบวนการหาข่าว (Newsgathering) มีบทบาทในการเป็นเบาะแสของ
ประเด็นและเรื่องราว ให้มุมมองที่แตกต่างหลากหลายแก่ผู้สื่อข่าว สะท้อน
มุมมองและความต้องการรู้ข้อมูลในมิติต่างๆ ของคนในสังคมให้ผู้สื่อข่าวจับ
กระแสทิศทางสิ่งที่สังคมต้องการให้น าเสนอผ่านสื่อได้ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูล 
และแหล่งข่าวใหม่ๆ ให้กับผู้สื่อข่าว 

o ในกระบวนการการรายงานข่าว (News Reporting) โดยเป็นส่วนประกอบของ
รายงานข่าวในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ความคิดเห็นผสมผสาน
อยู่ในข่าวที่ต่อยอดประเด็นโดยผู้สื่อข่าว แต่เก็บมุมที่สะท้อนจากประชาชนไว้
โดยเล่าเรื่องผ่านการใช้ UGC 

โดยสรุป ทั้งสื่อในประเทศไทยและต่างประเทศต่างให้ความส าคัญกับการเปิดพ้ืนที่การมี
ส่วนร่วมกับผู้รับสาร และน าข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content – UGC) มาใช้ใน
กระบวนการสื่อข่าวเหมือนกัน รูปแบบลักษณะของ UGC ที่ใช้คือภาพ คลิปวิดีโอ และความ
คิดเห็น ประสบการณ์ของผู้รับสารเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสื่อไทยและต่างประเทศ
คือ บทบาทของ UGC ในข่าว ระบบการจัดการ และนวัตกรรมการใช้งาน UGC ให้เกิดประโยชน์
ในข่าว และระดับความเข้มข้นระหว่างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรข่าว กองบรรณาธิการ 
ผู้สื่อข่าว กับ ผู้รับสาร  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในรายงานฉบับนี้พบว่าสื่อในประเทศไทยเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้กับ
ผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าวเพ่ิมมากขึ้นในลักษณะของการเป็นผู้ให้ข่าว แหล่งข่าว แหล่งข้อมูล 
และการน าข้อมูลจากผู้อ่าน (User-generated Content – UGC) เข้ามาใช้ในข่าว โดยให้
ความส าคัญในการบ่งบอกทิศทางกระแสความสนใจของสังคมต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ข่าวที่
เป็นมุมมองจากสังคม  

ถึงแม้ว่าการใช้ข้อมูลจากผู้อ่าน (UGC) จะเป็นการเริ่มเปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการข่าวให้มากขึ้น และเนื้อหาถูกน าไปใช้ในรายงานข่าวเพ่ิมมากขึ้น แต่ข้อจ ากัดใน
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กระบวนการมีส่วนร่วมนี้ยังมีจากปัจจัยคือ ลักษณะการท างานของกองบรรณาธิการที่ยังไม่ได้
จัดระบบในการได้มา และใช้งานข้อมูลจากผู้อ่านอย่างเป็นรูปธรรม คือยังไม่มีนโยบายในการใช้
งานที่ชัดเจน ขาดหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเฉพาะ และยังไม่มีวางแผนรูปแบบการใช้เพ่ือ
ผสมผสานเข้ากับรายงานข่าวที่เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม ลักษณะการน ามาใช้จึงเป็นการ
เลือก ตัดสินใจตามกรณีของประเด็นข่าว และมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามการตัดสินใจใช้งานของ
ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการตามแต่กรณีไป โดยสรุปข้อจ ากัดของการใช้ UGC ในไทยมีปัจจัยดังนี้ 

 ขาดความม่ันใจในคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากผู้รับสาร 

 มีปัญหาเปราะบางเรื่องลิขสิทธิ์ ข้อกฎหมายในการน ามาใช้ และมีประเด็น
เปราะบางเรื่องความคิดเห็นต่าง และการสร้างความแตกแยกในสังคม (ส าหรับ
ข้อมูล ความคิดเห็น บางเรื่อง) 

 มีกระบวนการตรวจสอบ คัดเลือก ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ิมภาระให้กับผู้สื่อข่าว 

 ปัจจัยเรื่องการรักษามาตรฐาน/นโยบายองค์กร ซึ่งถ้าองค์กรไม่มีแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ UGC ที่ชัดเจน การตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้สื่อข่าวหรือกองบรรณาธิการ ท า
ให้เกิดความไม่ชัดเจนในทิศทางการคัดเลือก และน ามาใช้ 

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับการใช้ข้อมูลสู่การท าข่าวแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Journalism) ระหว่างผู้สื่อข่าว และผู้รับสาร เพราะกองบรรณาธิการยังคงยึดกับ
รูปแบบของการเป็นผู้น าเสนอข่าวตามมาตรฐานและนโยบายขององค์กร มีความเชื่อมั่นในข้อมูล
ของผู้สื่อข่าวและช่างภาพขององค์กร และยังรักษาระบบรูปแบบของกระบวนการสื่อข่าวและการ
เป็นนายทวารข่าวสารไว้ตามแบบดั้งเดิมอยู่ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ มาตรฐานของแบรนด์ข่าว และ
ป้องกันปัญหาด้านกฎหมายและลิขสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร อย่างไรก็ตาม ทิศทางของการ
ให้ความส าคัญของการน าข้อมูลจากผู้รับสารมาใช้ในรายงานข่าวมีทิศทางที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอรูปแบบโครงสร้างในการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร 
(UGC Model)  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC) และน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ให้ช่วยพัฒนาการรายงานข่าวในมิติลึกและกว้างมากขึ้นดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบโครงสร้างในการจัดการข้อมูลจากผู้รับสาร (UGC Model) 

 โมเดลนี้แสดงถึงกระบวนการจัดการ UGC ในสองขั้นตอนคือ 1.กระบวนการได้มาและ
จัดการข้อมูล และ 2. กระบวนการเผยแพร่/น าไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการได้มาและจัดการข้อมูล เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง 4 ส่วนคือ ผู้สื่อข่าว 
กองบรรณาธิการ หน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่อง UGC หรือให้ชื่อว่า UGC Hub และผู้รับสาร/
นักข่าวพลเมือง/ชุมชนออนไลน์  

บทบาทของผู้สื่อข่าวคือออกแบบการมีส่วนร่วมในการระดมข้อมูลจากผู้รับสารที่อยู่ใน
เครือข่ายออนไลน์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมา พร้อมกับมอนิเตอร์ติดตามกระแสบนโลกออนไลน์ สิ่ งที่ได้
คือการน ามาใช้ในกระบวนการรายงานข่าวแบบ Breaking News คือแจ้งว่ามีเหตุการณ์อะไร
เกิดข้ึนสามารถเผยแพร่ด้วยความเร็วทันต่อเหตุการณ์ได้ผ่านทางสื่อสังคมและเว็บไซต์ อีกส่วนคือ
การพัฒนาต่อยอดสู่การรายงานข่าวที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งต่อให้กับกองบรรณาธิการตรวจสอบและ
พิจารณาอีกครั้งก่อนเผยแพร่ 

บทบาทของกองบรรณาธิการคือการน าข้อมูล UGC ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วมาวางแผน 
ออกแบบการน าไปใช้งานในข่าวรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึงการน าเสนอและเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน
ในแต่ละสื่อ แต่ละแพล็ตฟอร์มเพ่ือให้สามารถต่อยอดประเด็น น าเสนอข้อมูลได้กว้า ง และลึก 
พร้อมกับท าให้ผู้รับสารเห็นว่า กองบรรณาธิการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อ
ข่าวของผู้รับสาร รวมถึงการสร้างประเด็น ตั้งประเด็นข่าว และเปิดพ้ืนที่การเข้ามีส่วนร่วมช่วยท า
ข่าวในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อสังคมและเว็บไซด์ข่าวขององค์กร  
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หน่วยงานเฉพาะที่ดูแล UGC หรือ UGC Hub เป็นที่รวมของคนที่เข้าใจประเด็นข่าว มี
ความช านาญเรื่องข่าว และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ท าหน้าที่ในการติดตาม ค้นหา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้รับสาร/นักข่าวพลเมือง/ชุมชนออนไลน์ ให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเด็นข่าว พร้อมกับคัดเลือก ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือลดภาระเรื่องดังกล่าวของ
กองบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว และส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือให้กองบรรณาธิการพัฒนาน าไปใช้ใน
งานข่าวต่อไป 

ในส่วนของกระบวนการเผยแพร่จะมีการน าเสนอในสองลักษณะคือ 1.เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานข่าว ในลักษณะทีน่ าข้อมูลนั้นมาเป็นข่าว หรือเป็นข้อมูลรายละเอียดในข่าว โดยมีรูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมตามแต่ละสื่อ น าเสนอได้ทั้งบนสื่อใหม่ (สื่อสังคม เว็บไซต์) และสื่อดั้งเดิม 
(โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) และอีกช่องทางคือการสร้างแพล็ตฟอร์มเฉพาะในการน าเสนอข้อมูล
จากผู้รับสาร เช่น น าเสนอภาพข่าวที่รวมมาจากอินสตาแกรม น าเสนอแผนที่ปักหมุดพร้อมคลิป
วิดีโอรายงานจากพ้ืนที่ต่างๆ ที่ผู้รับสารส่งเข้ามา เป็นต้น การใช้แพล็ตฟอร์มเฉพาะมีข้อดีในการที่
สามารถเลือกข้อมูลผู้รับสารมาน าเสนออย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม 
จะท าให้คนกระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และติดตามการน าเสนอขององค์กรสื่อด้วย 

นอกจากการใช้งาน UGC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามโมเดลที่เสนอข้างต้นแล้ว ในการ
ยกระดับการรายงานข่าวสู่วารสารศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Journalism) ที่องค์กร
สื่อท างานใกล้ชิดกับผู้รับสารและชุมชนข่าวที่สร้างขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมคุณค่าให้ข่าว
ที่น าเสนอ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น และสร้างความภักดีต่อแบ
รนด์องค์กรข่าว ผู้ศึกษาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการท างานขององค์กรสื่อ ดังนี้ 

1. การสร้างความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบและหลากช่องทางกับผู้รับ
สาร พัฒนาสู่ชุมชนข่าวที่เชื่อมโยงความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีการ
ร่วมมือกันในกระบวนการข่าวที่หลากหลาย รอบด้าน ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และ
ประเด็นข่าว  

2. สร้างนวัตกรรมหรือระบบในการจัดการกับข้อมูลจากผู้รับสารที่ได้มา ทั้งระบบในการ
สืบค้น มอนิเตอร์ รูปแบบในการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม และช่องทาง/แพล็ตฟอร์มใน
การน าข้อมูลจากผู้รับสารมาน าเสนอที่หลากรูปแบบ และเป็นระบบ ช่วยอธิบาย
ประเด็นข่าว สะท้อนมุมมอง ต่อยอดรายงานข่าวผ่านสื่อที่หลากหลาย จะท าให้สังคม
เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมกับกระบวนการสื่อข่าว และน าไปสู่การพัฒนาความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการท าข่าวที่ลึกและรอบด้านได้เพ่ิมข้ึน 

3. มีนโยบายในการใช้งานข้อมูลจากผู้รับสารที่ชัดเจน ก าหนดทิศทางรูปแบบในการใช้ 
และมีการสร้างหน่วยงาน/ฝ่ายเฉพาะในการท าหน้าที่จัดการข้อมูลจากผู้รับสารเพ่ือ
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ลดภาระของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ จะสามารถท าให้ค้นหา ตรวจสอบ คัดเลือก
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้การศึกษาฉบับนี้ เป็นเพียงการศึกษาข้อมูลจากผู้รับสารในงานข่าวในมิติของ
กระบวนการการน ามาใช้ ในการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ควรมีการศึกษาในบริบทของ
เนื้อหาที่น าเสนอ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความน่าเชื่อถือ รวมถึงจริยธรรมในการน า
ข้อมูลจากผู้รับสารมาใช้ในกระบวนการสื่อข่าว เพ่ือสามารถอธิบายและออกแบบกระบวนการใช้
งานข้อมูลจากผู้รับสารอย่างรอบด้านตามบริบทของประเทศไทย 
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