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การสื่อสารของผูประกาศขาวโทรทัศนสูการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิด
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งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการส่ือสารของผูประกาศขาวทางโทรทัศนในการเปนผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดบนสื่อสังคมออนไลน ไดแก ทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการ เนื้อหาตาง ๆ ท่ีนำมาใชในการสื่อสาร 
และวิธีการส่ือสารนั้นสามารถสรางความนาเช่ือถือ รวมถึงสรางความนิยมทางสื่อสังคมออนไลนได โดยใช
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณกลุมผูประกาศขาวทางโทรทัศนท่ีเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อ
สังคมออนไลน จำนวน 5 ทานและกลุมนักวิชาการดานการส่ือสาร จำนวน 3 ทาน ผลการศึกษาพบวา ดวย
คุณสมบัติและทักษะในการเปนผูประกาศขาวมากอน ทำใหมีความเช่ียวชาญในดานการใชภาษา การวิเคราะห
คัดเลือกขอมูลท่ีจะนำเสนอ การผลิตเนื้อหาใหนาสนใจ รวมถึงมีการนำเสนอไดอยางมืออาชีพ สิ่งท่ีเพ่ิมเติมนั้น
คือการปรับตัวการทำงานโดยนำส่ือสังคมออนไลนมาใชประกอบการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมี
ความเปนตัวของตัวเอง มีความเปนธรรมชาติมากข้ึนเพ่ือใหเขากันกับการนำเสนอทางส่ือออนไลน มีการ
วิเคราะหผูรับสาร วิเคราะหชองทาง วิเคราะหเนื้อหา เพ่ือนำมาผสมผสานในการเลือกใชใหมีความเหมาะสม
กับแตละแพลตฟอรมบนสื่อออนไลน โดยใชเทคนิคการนำเสนอท่ีดูเพลิดเพลินไมนาเบ่ือ เขาใจงาย มีการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูชมในรูปแบบตาง ๆ ท่ีทำใหเกิดความเปนชุมชนเดียวกัน เนื้อหาท่ีนำเสนอตองเปนประโยชน
ตอผูชม โดยมีท้ังมิติลึกและมิติเร็ว รวมถึงผูสื่อสารควรยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมมาใชใน
การส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน ทำใหขอมูลขาวสารที่ไดมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน และมีคุณคา ไม
กอใหเกิดผลเสียตอสังคม อันจะเปนแบบอยางท่ีดีใหกับการส่ือสารบนสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสรางสรรคสังคมให
ดีขึ้นได
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Abstract

The aim of this research is to study television newscaster communication as a social 

media thought influencer, namely skills, qualifications, techniques, methods, content used in 

communication. And how to communicate it can build credibility including creating good 

popularity on social media by using qualitative research methods In an interview with a 

group of five TV newscasters with social media thought influencers and three 

communication scholars, the results showed that the qualifications and skills as a news 

anchor before. It make proficient in the language selection analysis of information to be 

presented, producing interesting content Including a professional presentation.

What's more is working adaptation by bringing social media to work more efficiently. 

And have a sense of identity It is more natural to match online media presentations. With 

receiver analysis, Channel analysis, Analyze the content to be combined in selection to suit 

each platform on the online media by using a presentation technique that is fun, not boring, 

easy to understand and has created interactions with audiences in different ways that create 

a unified community. The content presented must be beneficial to the audience both deep 

and fast dimensions including communicators should to the principles of ethics and social 

responsibility in communicating on social media. It Make the information obtained reliable, 

useful and valuable. It does not cause any negative effects on society. This will be a role 

model for communication on social media to create a better society.

Keyword : Social Media, Influencer, Communication strategy, Credibility and Popularity,

Newscaster
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บทนำ

อาชีพในฝนของใครหลาย ๆ คนท่ีเปนงานท่ีทาทาย ทำใหมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก คือ ผูประกาศ
ขาวโทรทัศน  ที่ตองผานการสรรหา คัดเลือก ทดสอบ โดยตองใชทักษะความรูความสามารถเฉพาะ
ทางและเฉพาะตัวมากมายหลายดาน นอกจากจะเห็นในเบ้ืองหนาผานจอโทรทัศนแลว เขาเหลานั้นยัง
มีหนาท่ีเบ้ืองหลังอีกมากมายในการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ และเปนผูนำเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆไปยัง
ผูรับสารจำนวนมากโดยอาศัยส่ือโทรทัศน เปนเครื่องมือในการสื่อสาร และกวาจะกาวเขามาข้ึนแทนผู
ประกาศขาวแถวหนาและเปรียบเสมือนเปนตัวแทนและภาพลักษณของสถานีโทรทัศนในการนำเสนอ
ขาวใหกับประชาชนไดรับชมจำเปนตองมีทักษะและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม รวมถึงตองมีบุคลิกภาพท่ีดี 
มีเสนห มีพฤติกรรมเปนท่ีนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากผูชม  อีกท้ังยังเปนอาชีพท่ีมีกลุมแฟน
คลับติดตามเปนจำนวนมาก  ผูประกาศขาวจึงถือเปนอาชีพหนึ่งท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลสำคัญย่ิงใน
การสี่อสารขาวสารหรือขอมูลใด ๆตอผูชมหรือผูรับสาร

ประกอบกับปจจุบันส่ือสังคมออนไลน เปนสื่อใหมท่ีมีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล สามารถ
เขาถึงกลุมคนจำนวนมากไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว สามารถเปล่ียนแปลงทุกสิ่งทุกอยางเก่ียวกับ
งานดานการประชาสัมพันธ  ทำใหการแพรกระจายของขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วจนกลายเปน  
Global Village ท่ีทุกคนสามารถรูจักกันไดหมดท่ัวทั้งหมูบาน  ติดตอส่ือสารถึงกันและกัน มีการเสพ
ขอมูลขาวสารรวมกัน แบงปนขาวสารขอมูลใหซ่ึงกันและกัน (Share)  และสามารถผลิตขาวสาร
ขอมูล (Information, Content) ไดเอง ดังท่ีอารีย นัยพินิจ, ภัทรพงษ เกริกสกุล, และธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร (2557) ไดกลาวไววา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ทำใหสังคมโลกไมมีกำแพงขวางก้ัน ขอบเขตพรมแดนหายไป โลกท้ังโลกเสมือนหมูบาน
เดียวกัน ใครหรือชุมชนใดทำอะไรอยูท่ีไหนก็สามารถรับรูไดกันท่ัวท้ังโลก สิ่งใดกระทบประเทศหน่ึงก็
ยอมกระทบถึงประเทศอ่ืน ๆ ไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงยากท่ีจะปดก้ันขาวสารใด ๆไดในกระแส
โลกาภิวัฒนท่ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวล้ำ  ดวยเหตุน้ีจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานที่มีท้ังดานดี
และดานลบ ขอดีและขอเสีย  หากผูส่ือสารนำสื่อใหมไปใชทางท่ีผิดหรือไมถูกตอง ก็อาจสงผลเสีย
ผลกระทบตามมา  แตหากรูจักหรือรูเทาทันและนำไปใชไดอยางเปนประโยชนและเหมาะสม ก็จะเกิด
ผลดีตามมา อันจะสงผลกระทบตอสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป

จึงเปนความทาทายอยางย่ิงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับแวดวงคน
สื่อสาร และนักประชาสัมพันธตองมีการปฏิวัติทักษะและบทบาทของตนเองใหม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนในการทำงานมากย่ิงข้ึน ซ่ึงผูประกาศขาวนั้นถือไดวาเปนสื่อมวลชนและหากจะเปรียบกับโลก
ของส่ือออนไลน ผูประกาศขาวก็จะเสมือนเปนผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ไดเชนเดียวกัน  
ในแงของผูผลิตคอนเทนตในยุคดิจิทัลนั้น  เทคโนโลยีมีสวนสำคัญมากท่ีทำใหการสรางสรรคคอน
เทนตหรือขาวเปนไปอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีตองมองแนวโนมวา การจะ
นำขาวออกไปอยูในชองทางท่ีถูกตองและชวงเวลาท่ีเหมาะสมไดนั้นมีวิธีการอยางไร ดังนั้นในปจจุบัน
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ความเร็วอาจไมใชสิ่งสำคัญประการเดียวอีกตอไป  แตสิ่งท่ีสำคัญมากกวาและสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได นั่นคือ คอนเทนตท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับแพลตฟอรมท่ีนำเสนอขาวสารนั้น  
ถือเปนเรื่องสำคัญมากย่ิงกวา

ในอนาคตแพลตฟอรมในการเลาขาวและเทคโนโลยีตาง ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน
มาก ผูสื่อขาวและผูประกาศขาวตองมีการปรับตัวและพัฒนาในทักษะดานตาง ๆ สิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดคือ 
ตองสามารถทำคอนเทนตได วิเคราะหได และมองออกซ่ึงประเด็นสำคัญ มีความสามารถรอบดาน 
ตองมีความรูเรื่องแพลตฟอรม เขาใจและรูจักชองทางการนำเสนอที่แตกตางไปจากคนอ่ืน แลวหากลุม
คนท่ีเปนฐานคนดูของตนเองใหได  และดวยความเปนวิชาชีพของส่ือมวลชนควรตองสรางความ
นาเชื่อถือใหกับคอนเทนตซ่ึงผูผลิตคอนเทนตท่ัวไปทำไดยาก อีกทั้งในส่ือออนไลนก็สามารถถูก
ตรวจสอบจากภาคประชาชนไดเชนกัน  การรับผิดชอบตอสังคมของผูสื่อขาวและผูประกาศขาวน้ัน จึง
เปนส่ิงที่ยังคงมีความสำคัญท้ังในยุคของสื่อเกาและในกลุมคนท่ีทำสื่อใหม  ในขณะที่การเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิผล จะทำอยางไรท่ีจะสามารถสรางความนาเชื่อถือและความนิยมไดอยาง
ตอเนื่อง  และที่สำคัญอยางย่ิงควรคำนึงถึงบทบาทในการรับผิดชอบตอสังคมดวย เพราะผูสื่อขาว ผู
ประกาศขาวสามารถเปนสื่อกลางในการพัฒนาสังคมไปในทางท่ีดีได สามารถชักจูงผูคนในสังคมให
ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและดีงาม สามารถกระตุนเตือนใหผูคนหยุดคิด และเปนกำลังใจรวมถึงแรง
บันดาลใจของใครหลายคนได ถือเปนหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญในการพัฒนาสังคมใหดีข้ึนได ซ่ึงเปน
บทบาทสำคัญย่ิงในยุคของสื่อออนไลนท่ีมักจะมีขาวปลอม ขาวย่ัวยุ ขาวความรุนแรงท่ีไมผานการ
กลั่นกรอง  ดังนั้นการท่ีผูสื่อขาว ผูประกาศขาวเพ่ิมชองทางการส่ือสารของตนในส่ือใหมและเพ่ิม
บทบาทของตนเองในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดในส่ือสังคมออนไลน  จึงเปนทางหนึ่งท่ีจะชวย
ลดปญหาของขาวท่ีไมมีคุณภาพ ใหมีขาวท่ีมีคุณคาเพ่ิมมากข้ึน และจะสงผลดีตามมาในดานตางๆ ใน
การพัฒนาประเทศใหผาสุกตอไป เพราะถึงแมเครือขายสังคมออนไลนจะมีคุณประโยชนมากมาย
เพียงใดในการติดตอส่ือสาร แตก็มีภัยมหันตหากมีการใชอยางไมถูกตองและไมระมัดระวัง และหาก
ผูใชขาดคุณธรรมและจริยธรรม สามัญสำนึกท่ีดี อันเปนสิ่งท่ีตองตระหนักและควบคุมจากตัวผูใชเอง 
มิเชนนั้นสังคมออนไลนเหลานี้ก็จะกลายเปน “สังคมอันตราย” ท่ีจะกอใหเกิดปญหาใหญหลากหลาย
ดานใหกับสังคมไทย 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานั้น จึงตองการศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารจากผูมีประสบการณและมี
ความเช่ียวชาญในการสื่อสารใหแกมวลชนอยางมืออาชีพ ไดแก “ผูประกาศขาวโทรทัศน”  ซ่ึงเปน
อาชีพหนึ่งท่ีมีอิทธิพลในการสื่อสารกับประชาชนเปนอยางมาก  รวมถึงศึกษากลยุทธการสื่อสารจากผู
ประกาศขาวโทรทัศนท่ีผันตัวหรือเพ่ิมบทบาทของตนเองในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดในสื่อ
สังคมออนไลน  ซ่ึงผลการศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีปฏิบัติงานในสายงานดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธและผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพทักษะของ
ตนเองในการพัฒนาการสื่อสารตอสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ และมีความนาเชื่อถือ เปนท่ีนิยม
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ของผูชมผูฟงไดอยางมีจริยธรรมและสรางขาวใหมีคุณคาตอสังคมในยุคของการส่ือสารท่ีทุกคนทำได
อยางเสรี เพ่ือลดปญหาตาง ๆที่จะเกิดจากการรับรูขาวสารและการติดตอสื่อสารระหวางกัน 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการส่ือสารของผูประกาศขาวในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนส่ือ
สังคมออนไลน เพ่ือนำนวัตกรรมการสื่อสารไปปรับใชในการสื่อสารในยุคปจจุบัน

2. เพ่ือศึกษาวิธีการสรางความนิยมและความนาเชื่อถือในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบน
สื่อสังคม 
ออนไลน อันจะเปนการตอยอดการพัฒนาการสื่อสารท่ียั่งยืน

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

1. แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติผูประกาศขาว
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหรูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังนั้นผู

ประกาศขาวซ่ึงถือวาเปนบทบาทสำคัญในการนำเสนอขาวสารไปยังประชาชน จำตองมีการพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือใหเขากับสถานการณการสื่อสารในปจจุบัน โดยไดมีการ
กลาวถึงคุณสมบัติของผูประกาศขาวในยุคดิจิทัล ดังนี้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558)

1) Multi Skill, Multimedia, One Man Journalism : ทักษะในกระบวนการผลิตขาวและ
การนําเสนอรายการขาว โดยนักขาว 1 คนตองมีความสามารถในการเปนท้ังผูประกาศขาว ส่ือขาว 
ชางภาพ ตัดตอ รีไรเตอร ชางเทคนิค และบรรณาธิการขาว ฯลฯ 

2) Digital Skill and Thinking: มีทักษะในการขุดคุย (Mining)  การรวบรวม (Collecting) 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) การพิสูจนความถูกตอง (Check and Prove) การคัดสรร 
(Curating) การนําเสนอในรูปแบบภาพและกราฟก (Visualizing) ไมมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีและเวลาอีก
ตอไป

3) Trans media–Story Telling: ทักษะการเลาเรื่องขามสื่อ โดยการออกแบบการเลาเรื่อง
ใหมีเสนหท่ีนาสนใจ เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา

4) Decode and Encode Script: มีความสามารถในการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล 
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในการแสดงผลขาวหรือรายการ อีกท้ังความสามารถในการเขียนเว็บ
บล็อกหรือเขียนเว็บไซตขาวออนไลน

5) Audience Research: ใชเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือเก็บรวบรวมสถิติความนิยมของผูรับ
สารได
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6) Application Utilize: ความสามารถในการใชงาน แกไข รวมถึงการออกแบบแอปพลิ
เคชันสําหรับการแสดงผลหรือการเชื่อมโยงเนื้อหารายการกับผูชมใหมีประสิทธิผลมากท่ีสุด

7) News Gathering, Collaboration and Participation:  มีทักษะการทํางานเปนทีมและ
มีความสามารถในการสืบคนขอมูลทางลึกและกวาง 

8) Data Journalism: ผู ส่ือขาวตองมีความสามารถในการจัดการขอมูลขาวสารโดยใช
หลักการของดาตาเจอรนัลลิซ่ึม (วารสารศาสตรเชิงขอมูล) 

9) Be familiar with Laws and Ethics: ผูสื่อขาวตองมีความตระหนัก มีความเขาใจ และมี
การนําเสนอขาวอยางระมัดระวัง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอสังคม ตองรูกฎหมาย มีจริยธรรม ไม
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

10) Teaching Teamwork and Leadership: นักขาวตองสามารถทํางานเปนทีมและมี
ความคิดเปนผูนําทางสังคม เปนผูรังสรรคประเด็นขาวสารทางสังคมใหเฉียบคมและนําพาสังคมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

2. แนวคิดเก่ียวกับรายการขาว การสื่อขาว หลักการและเทคนิค
ในปจจุบันน้ีการสื่อขาวทางโทรทัศนมีการนำเทคนิคตาง ๆ เขามาชวยปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

นำเสนอ เชน การใชภาพกราฟกประกอบการเลาขาว การทำฉากภาพเสมือนจริง การใชเทคนิค AI  

และเทคโนโลยีอ่ืน ๆมาใชประกอบ  อีกท้ังการนำเสนอยังมีรูปแบบใหมๆใหมีความสนุกในการรับชม
มากย่ิงข้ึน และในสวนของผูประกาศขาวมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกใหดูเปนกันเองกับผูชมมากข้ึน  ท้ัง
เรื่องการแตงกายท่ีดูสุภาพ ทันสมัย แตไมตองใสสูทเปนทางการ  การใชคำพูดในการส่ือสารท่ีไมได
เปนทางการมากเหมือนการรายงานขาวในอดีต  และสามารถวิพากษวิจารณขาวไดบางซ่ึงในยุคกอนๆ
ไมสามารถทำได โดยถือเปนการเพ่ิมอรรถรสในการรับชมและดึงดูดความสนใจในการติดตามชม
รายการของผูชมได เชนเดียวกับธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล (2542, น. 6) ท่ีมีความเห็นสอดคลองวา 
ปจจุบันนอกจากการรายงานขาวดวยการอานแลวยังมีการนําแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบรายการบันเทิง
วาไรต้ี ทอลคโชวมาปรับใช อาทิ การพูดคุยกับแขกรับเชิญ การรองเพลงโชวในรายการและสัมภาษณ 
เพ่ือสรางสีสันใหรายการมีความนาสนใจ ไมทําใหเกิดการเบ่ือหนายตอการรับชม หรือการสัมภาษณ
แขกรับเชิญท่ีกําลังตกเปนกระแสขาวในรายการเพ่ือดึงดูดความสนใจและติดตามรับชมรายการ

สวนเทคนิคในการสื่อขาวในรูปแบบออนไลน (Online Journalism)  ซ่ึงเปนลักษณะการ
สื่อสารแบบสองทาง เปนการบูรณาการเทคโนโลยีส่ือออนไลนเขากันกับกระบวนการทําขาว โดย
ผูสื่อขาวตองมีการวิเคราะหและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาขาวท่ีจะนําเสนอ (Multimodality) 

รวมถึงตองคำนึงถึงชองทางท่ีสามารถตอบโตกับผูรับสารได และการเลือกรับขาวสารในรูปแบบท่ี
ตองการ (Interactivity) อีกท้ังตองคำนึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลขาวไปสูประเด็นท่ี
ตองการนำเสนอหรือการดึงเขาสูฐานขอมูลอื่นๆ ผาน Hyperlink (Hypertextuality) ได รวมทั้งการ
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นำส่ือออน ไลน มาใชทั้ ง ในกระบวนการหาข าว  (News Gathering) และการเผยแพรข าว 
(Distribution) เพราะดวยคุณสมบัติของสื่อออนไลนทำใหมีเครือขายของขอมูลและมีแหลงขาวใหม
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังมีการใชสื่อสังคมออนไลนในการแสดงความเห็น เปนการสรางปฏิสัมพันธกับผูรับ
สาร สรางเครือขายชุมชนออนไลนของตัวเอง รวมถึงนําเสนอผลงานใหเปนที่รูจัก แตยังมีความถี่ใน
การใชงานนอยกวาการใชเพ่ือรายงานดวยความเร็ว จึงจำเปนตองมีการพัฒนารูปแบบของการใชมิติ
เชิงลึกและการใชงานในลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554) ซ่ึงมีความเห็นสอดคลองกับ 
Michelstein และ Boczkowski (Michelstein และ Boczkowski, 2009 อางถึงในสกุลศรี ศรีสาร
คาม, 2554, น. 17) กลาววา เครื่องมือบนโลกออนไลนทําใหนักขาว 1 คนตองทํางานไดหลายๆ อยาง
(Multiple Tasks) แตละคนไมวาจะเปนผูส่ือขาว ชางภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ จะมีหนาท่ีเฉพาะของ
ตนเองกลายเปนทุกคนตองสามารถทําทุกอยางไดดวยตัวเองหรือท่ีเรียกวา Multi-3 และตอง
ผสมผสานเคร่ืองมือในการรวบรวมขาว (Newsgathering) และเทคนิคในการเลาเรื่อง (Story-telling 

Technique) ผานสื่อใหไดอยางเหมาะสม  
นอกจากนี้งานวิจัยของ Skoler และ Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 

อางถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554 , น. 9) ไดกลาวถึงกระบวนสื่อขาวแบบใหมนั้นควรให
ความสําคัญท้ังในมิติลึก (Depth) และมิติของความเร็ว (Speed) ท้ัง 2 มิตินี้เปนศักยภาพของส่ือ
ออนไลนท่ีควรถูกนํามาใชใหเปนประโยชน ซ่ึงมีความเห็นไปในเดียวกันกับโมเดลของสำนักขาว AP ท่ี
เผยใหเห็นวา การพัฒนากระบวนการทำขาวในยุคดิจิทัลนั้น นอกจากการอัพเดทขาวสารอยางรวดเร็ว
แลว ควรตองใหเบ้ืองลึกของขาว และตอยอดประเด็นขาว โดยสงผานชองทางท่ีหลากหลาย (Multi 

Channels) ในรูปแบบของเชิงลึกท่ีตางกันออกไปตามความเหมาะสมของแตละชองทาง ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเนื้อหา (Content) อันจะนำไปสูการพัฒนาในจุดท่ีผูรับสาร 1 เรื่องแตมี
หลากหลายมุมมองมากข้ึน (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 103) อีกท้ังกระบวนการสื่อขาวในยุค
ดิจิทัล มีเรื่องของการเชื่อมโยงการมีสวนรวมจากผูอาน การรายงานขาวระหวางข้ันตอนกระบวนการ
สื่อขาว ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางผูสื่อขาวและผูรับสาร และสามารถเปดโอกาสใหผูรับ
สารไดมีสวนรวมในกระบวนการสื่อขาวได โดยผูอานสามารถสงขอมูลตาง ๆ เขามาใหผูสื่อขาวเพ่ือ
ประมวลตอยอดประเด็น และนํามาประกอบการรายงานขาว โดยสามารถใชไดท้ังการหาขอมูล การ
หาแหลงขาว และการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเรียกโมเดลการรายงานขาวแบบนี้วา Distributed, 

Collaborative or Opensource Reporting ประกอบกันเปนการสรางชุมชนออนไลน (Online 

Community) เกิดการปฏิสัมพันธซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญและจะเปนประโยชนตอยอดในการะบวนการ
สื่อขาวตอไป (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 101)
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3. แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และส่ือสังคมออนไลน
การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence) หมายถึง วิวัฒนาการการมาพบกันของ

เทคโนโลยีการส่ือสาร 3 ประเภท ไดแก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) 

เทคโนโลยีการแพรภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology) และเทคโนโลยี
ก า ร พิ ม พ (Print and Publishing Technology) โด ย มี เท ค โน โล ยี ส่ื อ ส า ร โท รค ม น าค ม 
(Telecommunication Technology) เปนตัวสนับสนุนในการหลอมรวม (สุดจิตต ตรีวิจิตรศิลป, 
2555)

สื่อสังคมออนไลนเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีอยูภายใตเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร  เปนการ
ติดตอส่ือสารกับผูคนท่ัวโลกไดโดยไมตองพบปะตัวตนกันจริง ๆ แตใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการ
เชื่อมโยงเครือขายการส่ือสาร  เปรียบเสมือนกลุมสังคมบนโลกอินเทอรเน็ต  ทำใหผูใชสามารถส่ือสาร
และมีปฏิสัมพันธกัน ไมวาจะเปนการใหขอมูล แบงปน แลกเปล่ียนเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ขาวสารตาง 
ๆซ่ึงกัน และกันในทุก ๆดานท้ังดานบันเทิง วิชาการ การประกอบธุรกิจตาง ๆไดโดยผานสื่อสังคม
ออนไลน โดย “สื่อสังคมออนไลน” เปนเรื่องของเครื่องมือการสื่อสาร ขณะท่ี “เครือขายสังคม
ออนไลน”เปนเร่ืองของแนวทางการส่ือสาร ตัวอยางเชน เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter)

พินเทอเรสท (Pinterest) ถือเปนเว็บไซดท่ีเปนไดท้ังส่ือสังคมออนไลนและเครือขายสังคมออนไลน 
เพราะใชในการเผยแพรขาวสารไดและยังสามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานไดดวยเหมือนกัน 
ในขณะที่ยูทูบ (Youtube) เปนเพียงสื่อสังคมออนไลนเทานั้น เนื่องจากใชเผยแพรขอมูลวิดีโอ ไมได
เนนการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนโลกออนไลน (อัจฉรา ปณฑรานุวงศ, 2558, น. 7)

4. แนวคิดเก่ียวกับผูทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media Influencer)

ผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน หมายถึง การใชผูมีอิทธิพลทางความคิดในสื่อออนไลน ในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆขององคกร หนวยงาน หรือสินคาและบริการออกไปในวงกวาง และยังมี
การแบงประเภทของบุคคลที่นักการตลาดเลือกใชเปนผูทรงอิทธิพลไวเพิ่มเติม ดังนี้ (เสรี วงศมณฑา, 

2542) ประเภทแรกคือ การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป (Celebrities) โดยกลุมคน
ประเภทนี้จะมีอำนาจดึงดูดใจ โนมนาวใจ ใหผูบริโภคคลอยตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมไดโดยงาย 
เชน ดารานักแสดง บุคคลชั้นสูงในสังคม นักกีฬา เปนตน และหากบุคคลที่มีชื่อเสียงเหลาน้ีมี
ประสบการณตรงในเรื่องนั้น ๆ ก็จะย่ิงทำใหผูบริโภครูสึกเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน 

ผูทรงอิทธิพลจึงมีหนาท่ีจูงใจใหผูติดตามคลอยตามและเกิดกระแสการบอกตอ โดยลักษณะ
ของผูทรงอิทธิพลท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางกระแสบอกตอมักมีองคประกอบดังนี้ กลาวคือ ควรมี
ความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆเปนอยางดี ผูติดตามจะเกิดความเชื่อมั่นและเช่ือใจ ดังนั้นผูทรงอิทธิพล
ตองระวังในเนื้อหาท่ีนำเสนอ ตองไมรูสึกวาเปนเนื้อหาท่ีถูกยัดเยียดหรือเปนการโฆษณา เพราะจะเปน
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การบ่ันทอนความนาเชื่อถือลงไปในทันที ผูมีอิทธิพลควรสรางเนื้อหาใหเสมือนเปนการเลาสูกันฟงของ
คนท่ีปรารถนาดีตอกันและกัน (สมคิด เอนกทวีพล และภัชภิชา ฤกษสิรินุกูล, 2556)

ผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลน มักนำเสนอเนื้อหาที่เปนกระแสแรงหรือเปนเรื่องราวที่ใหมและ
คนใหความสนใจ และหลังจากนั้นจะเริ่มเกิดเปนกระแสการบอกตอของกลุมผูติดตามซ่ึงจะแชรขอมูล
ตอกันไป สื่อออนไลนหลักท่ีผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลนเลือกใชอยาง Facebook ท่ีมีกลุมผูติดตาม
เปนจำนวนมาก และดวยเนื้อหาท่ีมีความดึงดูดความสนใจ สามารถทำใหกลุมผูติดตามเกิดความคลอย
ตาม และมีการใชกลยุทธในการสื่อสารกับกลุมผูติดตามโดยเลือกใชส่ือออนไลนหลากหลายชนิด
เพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลที่นำเสนอและใหกลุมผูติดตามไดเลือกชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองไดมากข้ึน

ผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลนหนึ่งคนมีการใชสื่อออนไลนมากกวาหนึ่งชนิดในการสรางสรรค
ผลงานออกมา ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูติดตามนั่นเอง ตัวอยางเชน คลิปวิดีโอจะ
นำเสนอผานทางสื่อออนไลนอยาง YouTube เรียกไดวาครอบคลุมและเขาถึงความตองการของกลุม
ผูติดตาม ไมวาจะเปนเนื้อหาในรูปแบบไหนก็ตาม

5. ความนาเชื่อถือของแหลงสาร
การนำเสนอขาวสารของส่ือมวลชนท่ีสามารถสรางการยอมรับและการติดตามจากผูรับสารได

นั้น สิ่งจำเปนท่ีตองคำนึงถึงคือความนาเชื่อถือของขาวสาร หรือแหลงสารเปนสำคัญ โดยอาจจะเปน
ความเชื่อถือในตัวบุคคล ตัวขาวสาร หรือตัวสำนักขาวก็ได แตในกรณีศึกษานี้จะเนนไปท่ีตัวบุคคล นั่น
คือ ผูประกาศขาว และผูมีอิทธิพลทางความคิดในส่ือสังคมออนไลน ซ่ึงจัดไดวาเปนสื่อบุคคล

กำจร หลุยยะพงศ (2560) กลาววา “สื่อบุคคล” คือ บุคคลที่ทำหนาท่ีในการส่ือสารขอมูล 
ตลอดจนการสรางความเขาใจรวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม ในทางปฏิบัติ สื่อ
บุคคลยังอาจทำหนาท่ีไดมากกวาการเปนแคตัวส่ือ โดยขยายไปสูการเปนผูสงสาร เนื้อหา ชองทาง 
และผูรับสาร

ดังน้ันความเช่ือถือในตัวบุคคล จึงสามารถสรางไดโดยการเสริมสรางศักยภาพในตัวบุคคล
(empowerment) ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Melkote and Steeves (Melkote and 

Steeves, 2001 อางถึงในกำจร หลุยยะพงศ, 2560, น. 203) ท่ีเสนอวา แนวคิดการพัฒนาบุคคล 
เชื่อม่ันในการเสริมพลังของคน เพ่ือสรางความสามารถและความเทาเทียมกันของคนในยุคกระบวน
ทัศนใหมแบบทางเลือก (Alternative paradigm) ท่ีเชื่อวา บุคคลมีความรูความสามารถและมี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนา 

ในมิติดานการส่ือขาวของส่ือมวลชนผานการใชสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงเปนการสื่อสารแบบสอง
ทางและทำให เกิดการมีสวนรวมในกระบวนการส่ือขาว (Participitory Journalism) ในการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล มุมมอง ความคิดเห็น รวมท้ังมีการสงตอขอมูล เพ่ิมเติมขอมูลไดมากข้ึนท้ัง
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จากพ้ืนท่ีและประสบการณตรง จนบางครั้งสามารถนำไปตอยอดในการทำประเด็นขาวเชิงลึกได ซ่ึงก็
ถือเปนการสรางความสัมพันธในการสื่อขาวระหวางผูสื่อขาวและผูสงสารไดเชนกัน แตปจจุบันนี้แมจะ
มีการนำขอมูลมาสงตอในรูปแบบการรีทวีตหรือการแชร แตก็ยังไมมีการระดมเครือขายและชวยกัน
รายงานขาวอยางชัดเจน ซ่ึงยังเปนเรื่องท่ีสามารถพัฒนาตอยอดในการนำเครื่องมือและการใช
เครือขายมารวมกันสื่อสารใหเกิดประโยชนใหมากข้ึนได (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 98)

ในอีกดานหนึ่งในการสรางความนาเชื่อถือ นั่นคือ คุณภาพของผูประกาศขาว และบุคลิกการ
เลาขาวหรือการนำเสนอขาวของผูประกาศขาว  สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูรับสารได  ไมวา
จะเปนการใชภาษาของผูประกาศขาว ตองหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่ไมสุภาพ การใชภาษาท่ีกอใหเกิด
ความสับสนหรือกอใหเกิดความขัดแยง การพูดถึงประเด็นที่ออนไหว เชน ศาสนา การเมือง ชนกลุม
นอย ความรุนแรง เรื่องเพศ เปนตน รวมถึงบุคลิกทางกายภาพของผูประกาศขาวเอง เพราะถือวาผู
ประกาศขาวเปนภาพลักษณของสถานี การปฏิบัติตนไมเหมาะสม ไมอยูในศีลธรรมอันดี รวมถึงการ
แตงกายหรือการโพสตรูปในอิริยาบถสวนตัวลงในสื่อสังคมออนไลนอาจลดทอนความนาเช่ือถือในการ
ประกาศขาวได อีกท้ังการรับงานเปนพิธีกรหรือพรีเซนเตอรใหกับสินคาท่ีมีลักษณะขัดกันกับการ
ทำงาน ก็อาจลดทอนความนาเชื่อถือไดเชนกัน  ดวยประเด็นตาง ๆเหลานี้ทำใหผูประกาศขาวตอง
ระมัดระวังและควรตระหนักถึงใหมาก ซ่ึงอาจดูเปนเร่ืองเล็กนอยแตอาจสงผลกับการทำงานของผู
ประกาศขาวได (ภัทธีรา สารากรบริรักษ, 2557)

ในดานของผูทรงอิทธิพลทางความคิดนั้น ใหความสำคัญกับความจริงใจกับผูรับสารมากท่ีสุด 
ในการเปนผูบอกเลาเรื่องราวขาวสารน้ัน ๆอยางผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณตรง โดยตองเปน
ขอมูลท่ีเปนประ โยชนและจริงใจ ตอบสนองกับความตองการของผูรับสารไดจริง ๆ รวมถึ งการ
ยอมรับความคิดเห็นท้ังในดานบวกและดานลบ (กิติยา สุริวรรณ, พิชามน พวงสุวรรณ, และอุรพี จุ
ลิมาศาสตร, 2559)

วิธีการวิจัย

งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาเรื่อง “การ
สื่อสารของผูประกาศขาวโทรทัศนสูการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิด และการสรางความนิยม ความ
นาเชื่อถือผานส่ือสังคมออนไลน” โดยใชวิธีแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) นั่นคือ การใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูมีประสบการณโดยตรงซ่ึงตรงกับหัวขอการวิจัย 
โดยผูใหขอมูลสำคัญ (Key Information Interview) รวมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary 

Research) เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการส่ือสารของผูประกาศขาว จริยธรรมของส่ือมวลชน 
การเปนผูมีอิทธิพลทางความคิด ดังนี้
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การเก็บขอมูลประเภทบุคคล 

ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เปนการสนทนาซ่ึงหนาแบบรายตัว 
โดยมีการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่หนึ่ง เปนกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเปนผู
ประกาศขาวโทรทัศนท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของประชาชน มีประสบการณการเปนผูประกาศขาวทาง
สถานีโทรทัศนมาไมนอยกวา 5 ป รวมท้ังมีการนำเสนอขาวสารขอมูลทางส่ือสังคมออนไลนเปนของ
ตนเอง เชน เฟซบุก ทวิตเตอร เปนตน และเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนท่ีมียอด
ผูติดตามไมนอยกวา 100,000 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ทาน ไดแก คุณอนุวัต เฟองทองแดง ดร.ปาน
ระพี รพิพันธุ คุณฐปณีย เอียดศรีไชย คุณณัชชานันท อรุณวงศ คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา โดยผูวิจัย
ไดออกแบบโครงสรางคำถามซ่ึงเริ่มจากคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณการทำงานในการเปนผู
ประกาศขาวทางโทรทัศนและการปรับตัวในการทำงานยุคหลอมรวมสื่อ รวมถึงวิธีการสื่อสารในการ
เปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน อีกท้ังวิธีการสื่อสารท่ีทำใหไดรับความนิยมและ
ความนาเชื่อถือจากผูชมมาจวบจนปจจุบัน กลุมตัวอยางประเภทที่ 2 ไดแก นักวิชาการ/นักพูด/นัก
สื่อสาร ท่ีมีประสบการณและคร่ำหวอดในแวดวงดานการส่ือสาร รวมจำนวน 3 ทาน ไดแก ผศ.
พรพรรณ เชยจิตร  อ.บรรยงค สุวรรณผอง  ผศ.ดร. วรัชญ ครุจิต โดยผูวิจัยออกแบบโครงสราง
คำถามซ่ึงกลาวถึงทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการในการสื่อสารกับผูคนจำนวนมาก รวมถึงกลยุทธ
การส่ือสารท่ีใชบนส่ือสังคมออนไลน โดยเปนการสัมภาษณแบบคำถามปลายเปดท่ี มีความยืดหยุน 
เพ่ือท่ีจะสามารถนำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของไดอยาง
สมบูรณและเกิดประโยชนสูงสุด

โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือในการสัมภาษณไดทำแบบสัมภาษณให
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ กอนนำไป
เก็บรวบรวมขอมูล

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากวัตถุประสงคการวิจัยท่ีตั้งไว สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได 2 ขอ คือ 1) กล
ยุทธการสื่อสารของผูประกาศขาวในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน 2) วิธีการ
สรางความนิยมและการสรางความนาเชื่อถือในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน

1. กลยุทธการสื่อสารของผูประกาศขาวในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบน

สื่อสังคมออนไลน
กลยุทธการสื่อสารของผูประกาศขาวในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน

นั้น ตองมีเทคนิคหลายอยางประกอบกัน โดยสามารถสรุปผลเปนกลยุทธที่ใชในการสื่อสารเปนหลัก
ใหญ ไดแก 
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1) กลยุทธดานผูสงสาร
ผูมีอิทธิพลทางความคิดตองมีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร และทักษะการสื่อสารในท่ีชุมชน 

รวมท้ังมีความพรอมในตัวเอง สามารถทำงานไดหลาย ๆ อยาง (Mutiple Skill) และมีความใสใจ 
ต้ังใจในการทำงานทุกขั้นตอน นอกจากนี้บุคลิกเฉพาะตัวตองมีความเปนธรรมชาติ มีอัตลักษณของตน
อยางเดนชัด มีความรูความเชี่ยวชาญหรือคาแรกเตอรในเร่ืองท่ีจะสื่อสารหรือคอนเทนตนั้น ๆ อยาง
ชัดเจน และมีลีลาการนำเสนอขาวสารไดอยางช่ำชอง โดยการนำเสนอใด ๆ นั้นตองคำนึงถึง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมในการนำเสนอขอมูลขาวสารนั้น ๆ เปนสำคัญ

“เทคนิคการพูด การสื่อสารเปนสิ่งจำเปน เชน การเลาขาว พูดคุย เมาทขาว โดยรูจักใชคำท่ี
ยอยงาย เขาถึงงาย เขาใจงาย และมีคาแรกเตอรเฉพาะตัว หรือมีความสนใจกับสิ่งท่ีเรานำเสนอ เปด
หูเปดตาใหกวางในการรับขาวสาร รวมถึงตองมีวินัยกับตนเอง เปนผูกระฉับกระเฉง และใสใจใน
การศึกษาหาขอมูลตาง ๆ ในการเลาขาวอยูเสมอ” (ณัชชานันท  อรุณวงศ, เมษายน 2563)

2) กลยุทธดานเน้ือหา
นอกจากทักษะตาง ๆของผูมีอิทธิพลทางความคิด สิ่งท่ีสำคัญมากในการส่ือสาร น่ันคือ การ

วิเคราะหเนื้อหาสาร และคัดเลือกคอนเทนตท่ีกำลังเปนท่ีสนใจของผูชม โดยเลือกคอนเทนตท่ีมีความ
สด ใหม ทันเหตุการณ เขากับสถานการณ ตรงตามความตองการและเปนประโยชนตอผูรับสาร 

สิ่งสำคัญคือการพัฒนาคอนเทนตอยางตอเนื่อง โดยใชความคิดสรางสรรคในการจัดทำคอน
เทนตใหสะดุดหู และสะดุดตา ทำใหเขาใจและจดจำไดงาย ประกอบกับการนำอุปกรณสมัยเกาและ
สมัยใหมมาประสมประสานในการนำเสนอใหนาสนใจ

3) กลยุทธดานชองทางการสื่อสาร
ผูมีอิทธิพลทางความคิดตองมีความรูความเขาใจโซเชียลมีเดียในแตละแพลตฟอรม และปรับ

วิธีการนำเสนอใหเหมาะสมกับแตละแพลตฟอรม และมีหลากหลายชองทางในการนำเสนอขาวสาร 
เพ่ือสามารถส่ือสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายและเกิดประโยชนในการนำเสนอขอมูลขาวสารใหไดมาก
ท่ีสุด 

“คอนเทนตท่ีนำเสนอในส่ือออนไลนจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับไอที การใชอุปกรณสมัยใหม 
แอปพลิเคชัน หรือเรื่องราวเทคโนโลยีในดานตาง ๆ บางครั้งอาจมีเรื่องราวของไลฟสไตลสวนตัว 
เพราะตัวเองเรียนจบมาดานนี้และมีความเช่ียวชาญและถนัดทางดานเทคโนโลยี และตองการสรางคา
แรกเตอรใหกับผูรับสารวาเปนผูเชี่ยวชาญในดานไอทีโดยเฉพาะ จึงตองเลือกชองทางออนไลนท่ี
เหมาะสม โดยดูฟงกชันของแตละแพลตฟอรมใหเหมาะสมกับคอนเทนต และมีวิธีการนำเสนอท่ี
ตางกันไป” (ปานระพี รพิพันธุ, พฤษภาคม 2563)

4) กลยุทธดานผูรับสาร
ผูมีอิทธิพลทางความคิดตองมีการศึกษาขอมูลหลังบาน รูจักวิเคราะหผูชม ความชอบ ความ

สนใจของกลุมผูติดตามของเราอยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปพัฒนาคอนเทนตใหตรงใจและตรงตามความ
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ตองการของผูรับสาร และตองรูจักและเขาใจผูติดตามของตนเองอยางแทจริง รวมถึงมีปฏิสัมพันธกับ
ผูติดตามอยางสม่ำเสมอและเปนไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการติดตามจากผูชมอยางเหนียวแนนและ
ยาวนาน 

โดยในยุคดิจิทัลท่ีคนหันมาใชส่ือสังคมออนไลนกันเปนจำนวนมาก ซ่ึงถือเปนสื่อสาธารณะ
ประเภทหนึ่งท่ีสามารถส่ือสารกันไดท้ังสองทาง เขาถึงงายโดยผานอุปกรณสื่อสารอยางไมมีขอจำกัดใน
เรื่องเวลา ระยะทาง และสถานท่ี ผูใชงานสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารไดดวยตนเอง
และมาเปนผูกำหนดการใชส่ือเอง ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหการออกแบบการสื่อสารในยุคหลอมรวม
สื่อเปล่ียนแปลงไป มีการปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี มีกลยุทธใหอยูไดในสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 
จึงจำเปนตองมีเทคนิควิธีการสื่อสารท่ีตอบโจทยและสนองความตองการของผูรับสารไดมากท่ีสุด โดย
ผูมีอิทธิพลทางความคิดตองมุงผลิตคอนเทนตอยางสรางสรรค นำเสนอดวยเทคนิคท่ีนาสนใจ สราง
เนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีประโยชนตอผูรับสาร โดยคัดเลือกกล่ันกรองคอนเทนตท่ีกลุมเปาหมาย
ตองการและนำเสนอท้ังในมิติลึกและมิติเร็วโดยกระทำอยางตอเนื่องอยา งสม่ำเสมอ สอดคลองกับ 
Skoler และ Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อางถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 

2554) ท่ีกลาวถึงกระบวนการทำขาวแบบใหมนั้นตองใหความสำคัญใน 2 มิติคือ มิติเร็วและมิติความ
ลึก โดยใชส่ือด้ังเดิมรวมกับส่ือออนไลนเพ่ือทำใหสามารถรายงานขาวไดทั้งสองมิติ ซ่ึงขาวหรือคอน
เทนตน้ันตองเสมือนเปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีตองปรับตัวใหทันกับผูบริโภค ท่ีสำ คัญนั้นตองเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีเราตองการจริง ๆ และเหมาะสมกับแพลตฟอรมท่ีใช และมีการบูรณาการการใชงาน
รวมกันระหวางแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ีเลือกใช

ซ่ึงขอคนพบในงานวิจัย ชี้ใหเห็นไดวา แมการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนจะสรางความ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการส่ือสารอยางมากมาย แตกลับยังมีกลยุทธในการวิเคราะหตามแบบจำลองการ
สื่อสาร S M C R ท่ีมีท้ังผูสงสาร คอนเทนต ชองทาง และผูรับสาร เปนหลักสำคัญ โดยผูสงสาร 
(Sender) นั้นคือ ตัวผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ซ่ึงตองมีทักษะความรูความสามารถที่
หลากหลาย ในดานคอนเทนต (Message) ผูมีอิทธิพลทางความคิดมีการสื่อสารท่ีเนนคุณภาพและ
คุณคาของคอนเทนตท่ีใชความสรางสรรคและใหตอบสนองความตองการของผูรับสารใหไดมากท่ีสุด 
โดยคำนึงถึงความถูกตองและความรวดเร็ว สวนชองทางการเผยแพร (Channel) มีการใชแพลตฟอรม
ทางส่ือออนไลนอยางหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมกลุมเปาหมายและตอบสนองการนำเสนอเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับผูรับสาร สุดทายผูรับสาร (Receiver) มีการวิเคราะหกลุมผูติดตามวามีความชอบ 
ความสนใจอะไร เพ่ือพัฒนาการนำเสนอใหตรงจุดโดนใจ ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนกลยุทธการสื่อสารท่ีใช
แบบจำลอง S M C R เปนหลักใหญในการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคนิควิธีการท่ีกอไหเกิด
ผูติดตามทางส่ือออนไลนเปนจำนวนมาก นอกจากนี้กลยุทธการสื่อสารน้ันยังนำหลักจรรยาบรรณส่ือ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนกรอบในการสื่อสารดวย โดยสิ่งท่ีควรคำนึงถึงในยุ ค
ดิจิทัลนี้ คือ การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการนำเสนอขาวสารขอมูลกับผูรับสาร เพราะส่ือ
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ออนไลนเปนส่ือที่ตองการการมีปฏิสัมพันธ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะศึกษาและเขาใจธรรมชาติของ
แพลตฟอรมตาง ๆ บนส่ือออนไลน เพ่ือจะสามารถสรางสรรคการส่ือสารในสื่อออน ไลนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความย่ังยืนอยางยาวนาน 

นอกจากนี้กลุมผูมีอิทธิพลทางความคิด ยังตอยอดธุรกิจของตนเอง โดยนำสื่อสังคมออนไลน
มาเปนโมเดลใหมในการนำเสนอ เพ่ือมีวิธีหารายไดแบบใหม ซ่ึงเปนไปในทางเดียวกันกับฐิตินัน บุญ
ภาพ คอมมอน (2559) ท่ีพบวา เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมจะนำมาซ่ึงชองทางการออกอากาศ
เพ่ิมเติมซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสใหกลุมทุนหนาใหมเขามารวมธุรกิจและทำลายการผูกขาดของกลุม
ทุนสื่อเดิม แต ถึงอยางไรนั้นการคำนึงถึงคุณภาพและความนาเชื่อถือก็ยังคงเปนเชนเดิมไม
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดถึงการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดก็ยังคง
มาตรฐานเดิมในการเปนนักส่ือสารสาธารณะ ท่ีแมวาโลกจะเปลี่ยนไปอยางไร 

2. วิธีการสรางความนิยมและการสรางความนาเชื่อถือในการเปนผูมีอิทธิพลทาง

ความ คิดบนส่ือสังคมออนไลน

เทคนิควิธีการในการสรางความนิยม เพ่ือใหมีผูติดตามเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทางส่ือสังคม
ออนไลนนั้น เกิดจากปจจัยหลายประการ โดยสามารถสรุปผลเปนหลักใหญ ไดดังนี้

1) ดานผูมีอิทธิพลทางความคิด
การแสดงบุคลิกท่ีเปนตัวตนอยางแทจริง มีความเปนธรรมชาติ ดูจริงใจ และรูจักการวิเคราะห

ผูชม วิเคราะหเนื้อหา เพ่ือใหรูถึงความชื่นชอบของผูชมและนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำ
คอนเทนตและวิธีการนำเสนอ แกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเกิดความนิยมชื่นชอบจากผูติดตาม
มากย่ิงข้ึน

2) ดานเนื้อหา
คอนเทนตนั้นตองนำเสนอใหตรงตามความตองการ ความสนใจของผูชม และใชความคิด

สรางสรรคในการนำเสนอใหนาสนใจ รวมถึงการใชวาทศิลปและวาทวิทยารวมดวย เพ่ือใหสามารถ
สรางจุดเดนใหกับคอนเทนต ท่ีสำคัญตองมีประโยชนตอผูรับสารสวนรวม และมีสัดสวนท่ีเหมาะสม
ระหวางสาระกับบันเทิง 

“เนื้อหานำเสนอไมเปนทางการมาก ทำใหผูชมไมรูสึกเครียด ดูแลวย้ิมๆ และสอดแทรกความ
สนุกสนาน โดยเนื้อหาสอดแทรกสาระ และมีสัดสวนระหวางสาระกับบันเทิงพอเหมาะ รวมถึงภาพ
และเสียงในการนำเสนอ ตองมีความคมชัด” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563)

3) ดานชองทางการส่ือสาร
การนำเสนอคอนเทนตควรเลือกแพลตฟอรมที่เหมาะสม ตองมีความรวดเร็วและสื่อสารอยาง

ตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อใหทันใจผูชม และเกิดการติดตามอยูเปนประจำ
4) ดานผูรับสาร
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สิ่งจำเปนในการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลนใหเกิดความนิยมจากผูรับสาร คือ ตองมีการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูชมหรือผูติดตามอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคเหลานี้จะสามารถสรางความ
นิยมใหเกิดแกผูมีอิทธิพลไดอยางย่ังยืน

“มีการปฏิสัมพันธกับผูชมอยางสม่ำเสมอ เชน มีการไลฟสดกับผูชม  โตตอบคอมเมนต และ
พูดคุยผานทางอินบ็อกซดวยตนเองทุกคอมเมนต พรอมใหคำตอบและบอกวิธีการแกไขปญหาให
(อนุวัต เฟองทองแดง, เมษายน 2563)

ดานเทคนิควิธีการสรางความนาเชื่อถือในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน
นั้น สามารถสรุปผลแบงเปนหลักใหญ ไดแก 

1) ดานผูมีอิทธิพลทางความคิด
ผูมีอิทธิพลทางความคิดควรมีบุคลิกภาพและภาพลักษณท่ีดูนาเชื่อถือ และมีความรูความ

เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะนำเสนอ รวมถึงตองยึดมั่นในหลักจริยธรรม หลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อและ
ความรับผิดชอบตอสังคมในการนำเสนอขอมูลและการประพฤติปฏิบัติตน จึงจะสามารถสรางความ
นาเชื่อถือและสรางศรัทธาจากผูชมใหเกิดแกตัวผูมีอิทธิพลทางความคิดไดอยางยาวนาน

2) ดานเนื้อหา
คอนเทนตท่ีนำเสนอตองคำนึงถึง “คุณภาพ” และ “ความถูกตอง” เปนสำคัญ เพราะการ

นำเสนอขอมูลขาวสารใด ๆ ในส่ือสังคมออนไลนจะถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอยางแทจริง จึง
จำเปนตองผานการกลั่นกรองความเหมาะสมและความถูกตองมาเปนอยางดีและมีวิธีการนำเสนอ
อยางเปนกลาง ไมมีอคติ และคำนึงถึงประโยชนของผูชมเปนสำคัญ

“เรามีความรับผิดชอบในการนำเสนอขาว มีการนำจรรยาบรรณของส่ือมวลชนมาใชในการ
นำเสนอทางส่ือสังคมออนไลน มีอุดมการณ หลักการ วิชาชีพ และเคารพในวิชาชีพ ในการนำเสนอ
ขาวจึงตองพิจารณาใหเหมาะสม รูจักเคารพสิทธิมนุษยชน และรักษาสิทธิซ่ึงกันและกัน ไมกดขี่ขมเหง
ใคร ยึดม่ันการนำเสนอขาว ท่ีวิเคราะหและสังเคราะหแลววาขาวนั้นมีประโยชนและมีความสำคัญตอ
สังคม ซ่ึงเหตุผลน้ีจะทำใหไมมีเชย ทำใหขาวมีคุณคา และมีมาตรฐานอยางย่ังยืน” (ฐปณีย เอียดศรี
ไชย, มิถุนายน 2563)



วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) 74

กลยุทธการส่ือสาร วิธีการสรางความนิยม วิธีการสรางความนาเช่ือถือ

1.กลยุทธดานผูสงสาร
1) มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร
และทักษะการสื่อสารในท่ีชุมชน
2) มีความพรอม (Mutiple Skill)

3) บุคลิกมีความเปนธรรมชาติ 
มีอัตลักษณของตนอยางเดนชัด
4) มีความรูความเชี่ยวชาญหรือคา
แรกเตอรในคอนเทนตนั้น ๆ อยาง
ชัดเจน มีลีลานำเสนออยางช่ำชอง
5) มี จ รรย าบ รรณ และค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั งค ม ใน ก า ร
นำเสนอขอมูลขาวสารนั้น ๆ
2. กลยุทธดานเนื้อหา
1) เลือกคอนเทนตท่ีสด ใหม ทัน

เหตุการณ และเปนประโยชนตอ

ผูรับสาร

2) สรางสรรคคอนเทนตใหสะดุด
หู สะดุดตา เขาใจและจดจำได
งาย 
3. กลยุทธดานชองทาง
1) นำเสนอใหเหมาะสมกับแตละ
แพลตฟอรม 
2) มีชองทางนำเสนอหลากหลาย
4. กลยุทธดานผูรับสาร
1) วิเคราะห รูจักและเขาใจผูติด 
ตามของตนอยางแทจริง 
2) สรางปฏิสัมพันธกับผูติดตาม

1. ดานผูมีอิทธิพลทางความคิด
1) บุคลิกท่ีเปนตัวตนอยางแทจริง
มีความเปนธรรมชาติ ดูจริงใจ
2) รูจักการวิเคราะหผูชมและ
วิเคราะหเนื้อหา
2. ดานเนื้อหา
1) นำเสนอใหตรงตามความ
ตองการ ความสนใจของผูชม
2) ใชความคิดสรางสรรคในการ
นำเสนอ รวมกับวาทศิลปและวาท
วิทยา
3) มี ป ร ะ โย ช น ต อ ผู รั บ ส า ร
สวนรวม 
4) มีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวาง
สาระกับบันเทิง 
3. ดานชองทางการส่ือสาร
1) เลือกแพลตฟอรมท่ีเหมาะสม 
2) ส่ือสารไดอยางรวดเร็ว และมี
ความตอเนื่อง สม่ำเสมอ
4. ดานผูรับสาร
สรางปฏิสัมพันธกับผูชมหรือ
ผูติดตามอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ

1. ดานผูมีอิทธิพลทาง
ความคิด
1) บุคลิกและภาพลักษณท่ี
นาเชื่อถือ
2) มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องท่ีนำเสนอ
3) ยึดหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณสื่อและความ
รับผิดชอบตอสังคม
2. ดานเนื้อหา
1) ผานการตรวจสอบ
กลั่นกรองความถูกตองมาเปน
อยางดี
2) มีประโยชนตอผูรับสาร
3) นำเสนออยางเปนกลาง และ
ไมมีอคติ
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ภาพท่ี 1 แสดงผลกลยุทธการสื่อสาร วิธีการสรางความนิยม ความนาเชื่อถือของผูประกาศขาวบนสื่อ
ออนไลน

โดยขอคนพบการวิจัย พบวา การส่ือสารของผูมีอิทธิพลทางความคิด นอกจากการใชกลยุทธ
การส่ือสารเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรงแลวนั้น การสรางความนิยมทางสื่อสังคมออนไลนเปน
สิ่งจำเปน เพ่ือใหมีผูติดตามเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และสามารถรักษาไวไดอยางย่ังยืน รวมท้ังรสนิยมของ
คนในยุคสมัยน้ีตองการความเปนจริง (real) ดังนั้นบุคลิกของผูมีอิทธิพลทางความคิด จึงตองมีความ
เปนจริง เปนธรรมชาติของตนเอง ไมปลอม ไมปรุงแตง และถาย่ิงมีความตาง ความโดดเดน และมี
เทคนิคนำเสนอไดอยางเพลิดเพลิน มีอรรถรส และเนื้อหาไดประโยชนตรงตามความตองการตรงใจกับ
กลุมเปาหมาย หรือสามารถแกปญหาใหไดยิ่งจะทำใหเกิดความชื่นชอบ 

ผูมีอิทธิพลทางความคิดมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ และนำมาพัฒนาคอน
เทนตของตัวเองอยูตลอดเวลา สรางจุดเดน จุดสนใจ โดยประสมประสานเทคนิคความเปนมืออาชีพ
ในดานการใชภาษาและทักษะการผลิตขาวทางโทรทัศนนำมาจัดทำคอนเทนตท่ีมีคุณภาพ และใส
ความสรางสรรคลงไป ทำใหไดคอนเทนตท่ีเปนท่ีตองการจริง ๆ จนกลายเปนคอนเทนตท่ีมี “คุณคา”
ตอผูรับสารและยังสงออกไปยังผูรับสารไดอยางรวดเร็วและสม่ำเสมอ ซ่ึงตรงกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้
ท่ีตองการความงาย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยความตองการไดอยางตรงจุด รวมถึงการมีการ
ปฏิสัมพันธกับผูชม การแสดงพลังดานบวก การแสดงความสนใจ ใสใจ หวงใย อยางจริงใจ แสดงให
ผูชมผูฟงรูสึกเปนที่ยอมรับ มีตัวตนในสังคม และสรางความใกลชิด ความเปนกันเองจนทำใหเกิด
ความรูสึกรวม หรือเปนชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค เปาหมายรวมกัน จะทำใหความสัมพันธแนน
แฟนและเกิดการติดตามอยางเหนียวแนนมากขึ้น และสิ่งท่ีจะแสดงความจริงใจไดอยางยาวนานไดนั้น
จำเปนตองทำเปนประจำและอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัฐ อินทรทัศน
และพรทิพย เย็นจะบก (2547) ท่ีพบวา หลักพ้ืนฐานในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ตัวแปร
หนึ่งท่ีทำใหมนุษยเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน เชน การไดแลกเปลี่ยนความรูสึกท่ีดีรวมกัน ความ
กระตือรือรนท่ีจะพบปะผูอ่ืน การมีโอกาสไดปรับตัวเขากับผูอ่ืน และการเติมเต็มความตองการของกัน
และกัน นอกจากน้ีการมีสวนรวมของผูชม เชน การสราง “นักขาวพลเมือง” (Citizen Reporter) ซ่ึง
เปนการสรางปฏิสัมพันธอยางหน่ึงของกลุมผูชมผูติดตามที่ตองการมีสวนรวมในการใหขาว ใหขอมูล 
รวมกันผลิตคอนเทนต (Co-creation) ผูติดตามทางสื่อสังคมออนไลน มักตองการการมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางผูติดตามในชุมชน (Community) อันจะทำใหเกิด
ความหวงแหน กลมเกลียวกันในชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาและตามมาดวยงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง
สอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2549) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมที่เชื่อวา ความรูสึกรวม
และหวงแหนทรัพยากรหรือชุมชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือสมาชิกในชุมชนไดเขารวมดำเนินการดานตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรหรือชุมชน ดังนั้นการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการนำเสนอขาว 
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จะสามารถสรางความรูสึกรวมในการเปนเจาของของภาคประชาชนท้ังในดานการติดตามชม และดาน
การใหขอมูล เสนอแนะเพ่ือพัฒนาองคกรได

ดังน้ันผูมีอิทธิพลทางความคิดท่ีสามารถสรางนักขาวพลเมืองไดในชุมชนของตนย่ิงจะทำให
เกิดความเหนียวแนนของกลุมผูติดตาม อีกท้ังยังสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเนื้อหาท่ีนำเสนออีกดวย โดย
การบริหารจัดการคุณภาพการผลิตใหคอนเทนตมีความแตกตาง มีมาตรฐานในระดับวิชาชีพ มีความ
โดดเดนกวาคอนเทนตท่ีผลิตโดยประชาชนท่ัวไป ชี้แนะขอมูลขาวสารนั้นใหผูรับสาร ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Michelstein, Eugenia, และPablo J. Boczkowski (2009) กลาววา นักขาวเปล่ียน
บทบาทจาก Gate Keeper เปน Gate Opening หรือการเปดประตูเชื่อมโยงสื่อและผูอานใหมีสวน
รวมในกระบวนการขาว ทำงานรวมกันมากข้ึนแทนท่ีจะเปนเพียงผูเลือกเน้ือหาเพ่ือนำเสนอ

นอกจากการสรางความนิยมแลว ผูมีอิทธิพลทางความคิดยังตองมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงเกิดจาก
ตัวผูมีอิทธิพลทางความคิดเองท่ีมีบุคลิกและภาพลักษณเฉพาะตัวท่ีดูนาเชื่อถือแลว และย่ิงนำเสนอ
คอนเทนตท่ีเขากับบุคลิกและประสบการณที่เปนกูรูผูเชี่ยวชาญ รูลึก รูจริง และมีลีลาการนำเสนอได
อยางช่ำชอง ย่ิงจะสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นได  โดยตองคำนึงถึง “คุณภาพ” และ “ความ
ถูกตอง” และท่ีสำคัญคอนเทนตนั้นตองไดประโยชน ซ่ึงจะทำใหคอนเทนตนั้นเกิด “คุณคา” ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรี ไพบูรยกุลกร (2555) พบวา เทคโนโลยีสื่อสารชวยใหผูบริโภค
สามารถรับขาวสารไดหลายชองทางอยางรวดเร็ว แตผูบริโภคยังใหความสำคัญกับขาวท่ีมาจากสำนัก
ขาว เนื่องจากยังคงไววางใจในเรื่องมาตรฐานขอมูลท่ีผานการตรวจสอบขอเท็จจริง 

และที่ถือเปนสิ่งจำเปนที่ตองมีในการส่ือสารบนสื่อสังคมออนไลน นั่นคือ ผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดตองคำนึงอยูเสมอวาเราสื่อสารกับสาธารณะ ทุกคนสามารถเสพขาวสารจากเราไดท้ังนั้น 
จำเปนตองนำหลักจริยธรรมและหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อ รวมถึงการมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมาเปนพ้ืนฐานในการสื่อสาร รวมท้ังในการปฏิบัติตัว การนำเสนอคอนเทนต หรือการแสดง
ความคิดเห็นใด ๆ ซ่ึงไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) พบวา หลัก
จริยธรรมในการปฏิบัติงานบนสื่อสังคมและสื่อออนไลนนั้น กรอบการปฏิบัติใหญท่ีเปนหลักจริยธรรม
ของการเปนสื่อ สามารถยึดตามกรอบจริยธรรมของสื่อมวลชนท่ีกำหนดโดยองคกรวิชาชีพสื่อได และ
เปนไปดังท่ี JOHN V. PAVLIK (1999) กลาวไววา New Media ทำใหสามารถเลือกรับสารได มี
ปฏิสัมพันธได ชวยใหกระบวนการสื่อขาวทำไดในมิติลึกมากขึ้น แตตองระวังเรื่ องการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมส่ือท่ีอาจถูกบิดเบือนไดในบางเรื่อง ผูมีอิทธิพลทางความคิดควรมีจริยธรรม มี
กฎเกณฑ การคัดกรองตาง ๆ ตระหนักและคำนึงถึงความเหมาะสมในการสื่อสารตอสาธารณะ ดังน้ัน 
ผูมีอิทธิพลทางความคิดควรวิเคราะหและกลั่นกรองขอเท็จจริงและวิเคราะหความเหมาะสมกอนจะ
นำไปส่ือสาร ไมรีบเรงในการใหขอมูลขาวสารมากเกินไป และไมเนนท่ีปริมาณผูชมผูฟง แตควรเนน
คุณภาพ เลือกกลุมผูชมท่ีเปนเปาหมายอยางแทจริงและมีปฏิสัมพันธในการติดตามอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการสื่อสารนั้นเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพตอผูชมผูฟงมากท่ีสุด อันจะทำใหเกิดความชื่น
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ชอบ ยอมรับและสรางความนาเชื่อถือใหกับผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลนไดอยาง
ย่ังยืน

ขอคนพบในงานวิจัยยังพบวา เง่ือนไขความสำเร็จของผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

ทางส่ือสังคมออนไลน นอกจากทักษะ คุณสมบัติ และการใชกลยุทธการสื่อสารดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
สิ่งสำคัญท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จและมีคนติดตามอยางตอเนื่องเปนจำนวนมากไดนั้น ตองมี
เปาหมายในการสื่อสาร รวมถึงมีเร่ืองของธุรกิจประกอบในการสื่อสารน้ันดวย ซ่ึงกลุมธุรกิจตองการให
กลุมผูมีอิทธิพลไดเขามาชวยในการบอกตอหรือส่ือสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมายโดยตรงซ่ึงเปน
ผูติดตามท่ีมีความชอบ ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีคลาย ๆ กัน และรูสึกเปนพวกเดียวกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐา อุยมานะชัย (2556) ที่กลาววา ผูบริโภคสวนใหญมักใหความ
เชื่อถือขอมูลท่ีไดรับจากกลุมผูทรงอิทธิพลและเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดรับเปนขอมูลจากผูบริโภคดวย
กันเอง หรือจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีไมใชการโฆษณา จึงยินดีท่ีจะเปดรับโดยปราศจาก
อคติ ดวยเหตุนี้กลุมผูมีอิทธิพลทางความคิดจึงเปนบุคคลสำคัญในการประชาสัมพันธหรือโฆษณาท่ีจะ
ทำใหกลุมผูติดตามมีการแชรและบอกตอขอมูลขาวสารไปในวงกวาง อีกท้ังผูมีอิทธิพลทางความคิด
เองก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาคอนเทนตและการนำเสนอใหนาสนใจตอไปไดอีกดวย

ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา การท่ีผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มาจากการเปนผู
ประกาศขาวมากอนนั้น นอกจากจะมีบุคลิกท่ีดูดี นาเชื่อถือแลว ยังมีทักษะในการสื่อสารท่ีดีจนไปถึง
ทักษะในกระบวนการผลิตขาวสารขอมูลท้ังหมด โดยนำเสนอท้ังขอมูลขาวสารในเชิงลึกและรวดเร็วได
อยางเช่ียวชาญ และมั่นใจไดวาขอมูลขาวสารเหลาน้ันผานการกลั่นกรองความถูกตองมาเปนอยางดี
แลวนั้น ยังมีมิติดานความคิดสรางสรรค ถือเปนการสรางมาตรฐานการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนได
ในอีกทางหนึ่ง และคุณสมบัติท่ีสำคัญท่ีไดพรอมกันน้ันคือ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรมส่ือ และ
ความรับผิดชอบตอสังคมในการนำเสนอขาวสารขอมูล ทำใหขอมูลขาวสารใด ๆ ที่ผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดส่ือสารออกมาจะเปนขอมูลท่ีมีคุณคาและเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม ไมกอใหเกิดผลเสีย
หรือกอใหเกิดขาวปลอม อันจะลดปญหาตาง ๆ หรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมได ถือเปนขอดีท่ีผู
มีอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอรท่ัวไปควรนำไปใชเปนแบบอยาง เพราะถือเปนบุคคลท่ีมี
อำนาจในการโนมนาวความคิดของผูติดตามท่ีช่ืนชอบจำนวนมาก ถือเปนบุคคลท่ีมีผลกระทบตอสังคม 
จึงควรเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสาธารณชน และท่ีสำคัญตองคำนึงถึงประโยชนของผูรับขาวสาร
มากกวาประโยชนสวนตนเปนสำคัญ อันเปนมาตรฐานการส่ือสารท่ีดีมีคุณคา และมีความย่ังยืนได
อยางยาวนาน นำพาความสันติสุขและสรางสรรคสังคมท่ีดีใหกับประเทศชาติตอไป
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ขอเสนอแนะสำหรับการประยุกตใช

จากการศึกษางานวิจัยนี้ พบวากลยุทธการส่ือสารท่ีจะสามารถทำใหเกิดการพัฒนาและเปน
ประโยชนในการส่ือสารผานสื่อสังคมออนไลนของผูมีอิทธิพลทางความคิดไดมากขึ้น ดังนี้

1. กลยุทธการใชวิธีการส่ือสารโดยคำนึงถึง SMCR ยังเปนส่ิงจำเปน ควรมีการพัฒนาตอยอด 
ปรับวิธีการใหเหมาะสมและเขากันกับสถานการณปจจุบัน รวมท้ังเปดโอกาสการมีสวนรวมกันระหวาง
ผูมีอิทธิพลทางความคิดกับผูรับสารมากข้ึน รวมถึงเชื่อมโยงการมีสวนรวมจากผูชมและสรางเครือขาย
ชุมชนออนไลน (Online Community) ของผูชมใหเปนกลุมกอนมากขึ้น ทำใหผูอานรูสึกผูกพันและ
ติดตามอยางย่ังยืนและไดมาซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีแทจริง 

2. การสรางสรรคเนื้อหาท่ีเปนไวรอลใหเกิดการแชรกันมากขึ้น เพราะสื่อสังคมออนไลนเปน
สื่อท่ีมีการแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว การแชรขอมูลถึงกันย่ิงจะเปนการสงเสริมใหเกิดความสำเร็จใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นไดมากย่ิงข้ึน

3. ผูมีอิทธิพลทางความคิดตองสรางความจำเปน ความตองการกับผูรับสารใหได ขาดการ
ติดตามไมได และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบดาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิธีการส่ือสารของผูประกาศขาวในการเปนผูมีอิทธิพลทางความคิด 
อันจะสามารถนำองคความรูนี้ไปเปนตัวอยางในการสรางมาตรฐานการสื่อสารท่ีดีใหกับผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดบนส่ือสังคมออนไลน และกอใหเกิดประเด็นที่นาศึกษาในการวิจัยคร้ังตอไป ได ควรมี
การศึกษากลยุทธการสื่อสารของผูมีอิทธิพลทางความคิดบนส่ือสังคมออนไลน ที่มาจากบุคคลท่ัวไป 
หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางสองกลุม เพ่ือใหเห็นความแตกตางในวิธีการสื่อสารท่ีทำใหเกิด
ความนิยมและความนาเชื่อถือจากผูติดตาม ซ่ึงจะสงผลใหเกิดขอมูลท่ี เปนประโยชนตอผูท่ีตองการ
เปนผูมีอิทธิพลทางความคิดหรือตองการเปนท่ีนิยมในการสื่อสารกับสาธารณะ นอกจากนี้ควรมี
การศึกษาวิธีการสื่อสารในแงมุมตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดผลดีหรือผลเสีย ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดในการส่ือสารบนโลกออนไลน อาทิ การศึกษาเนื้อหาท่ีผูสื่อสารตองการสื่อออกไป 
การศึกษาการสื่อสารของผูรับสาร การสื่อสารของชุมชนในสื่อสังคมออนไลน เปนตน เพ่ือจะไดนำผล
ท่ีไดมาสรางมาตรฐานในวิชาชีพของนักสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนในอนาคต 
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