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บทคัด้ย่อ
รายงานี้วิิจััยเร่�องการศึึกษาเป็ร้ยบเท้ยบคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและ
ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19 มี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อศึึกษาชินี้ิด้
ข้องข้่าวิคุณภาพข้่าวิ และคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ัก
ในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19 โด้ยใชิ้วิิธี้การวิิเคราะห้์เนี้่�อห้าในี้เชิิงป็ริมีาณกับส่�อมีวิลชินี้
ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักป็ระเภทละ 3 ส่อ� ในี้ชิ่วิงวิันี้ท้� 1-31 ตุลาคมี 2564 รวิมีจัำานี้วินี้ 186 รายการ
ผ่ลการศึึกษาพบวิ่า ชินี้ิด้ข้องข้่าวิท้ส� อ่� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาส่วินี้ให้ญ่นี้าำ เสนี้อมีากท้ส� ดุ้ ค่อข้่าวิ
ก้ฬา รองลงมีาค่อข้่าวิบันี้เทิง ข้่าวิอาชิญากรรมี ส่วินี้ส่�อป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักส่วินี้ให้ญ่นี้ำาเสนี้อข้่าวิการเมี่อง
มีากท้ส� ดุ้ รองลงมีาค่อข้่าวิเศึรษฐกิจั ข้่าวิเทคโนี้โลย้/ไอท้ โด้ยส่อ� ทัง� สองป็ระเภทมี้คณ
ุ ภาพข้่าวิเห้มี่อนี้กันี้ทัง� 3 อันี้ด้ับค่อ
มีากท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ รองลงมีาในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ และอันี้ด้ับ 3 ในี้ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้ย� งธีรรมี
คุณค่าข้่าวิข้องส่�อทั�งสองป็ระเภทส่วินี้ให้ญ่เห้มี่อนี้กันี้ค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์มีากท้�สุด้ รองลงมีาก็
เห้มี่อนี้กันี้เก่อบทุกส่อ� ค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง ต่างเพ้ยงส่อ� เด้้ยวิค่อโพสต์ทเู ด้ย์ทมี�้ ค้ ณ
ุ ค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบ และนี้้อยท้ส� ดุ้
ข้องส่อ� เนี้้นี้ข้่าวิเบาจัะเห้มี่อนี้กันี้ในี้ส่อ� ไทยรัฐ ข้่าวิสด้ และภาพรวิมีค่อด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า แต่เด้ลินี้วิิ ส์จัะต่างจัากส่อ� อ่นี้�
ค่อนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีข้ัด้แย้ง ส่วินี้ส่อ� เนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักมี้คณ
ุ ค่าข้่าวินี้้อยท้ส� ดุ้ เห้มี่อนี้กันี้ทุกส่อ� ค่อ ด้้านี้เร่อ� งเก้ย� วิกับเพศึ
คำาสื่ำาคัญ : คุณค่าข้่าวิ, ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์, ข้่าวิเบา, ข้่าวิห้นี้ัก, โควิิด้-19
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Abstract
A study comparing the news value of soft news online and hard news media in the
situation of the COVID-19 epidemic. The objective is to study the types of news, news
quality and the news value of online media, soft news and hard news in the situation of
the Covid-19 epidemic. Content analysis was quantitatively applied to 3 media types of
soft news and hard news media during the period 1-31 October 2021, totaling 186 items.
The results of the study found that the type of news that most soft-focused online media
offer is sports news, followed by entertainment news and crime news. Most of the hard news
media featured the most political news, followed by economic news, Information Technology news. Both types of media have the same news quality, all three rankings are the best in
terms of accuracy and completeness, followed by timeliness and 3rd in balance and fairness.
The news value of the two media is largely the same as the most up-to-date aspect. The second
thing is the same in almost all media is reputation. The only difference is the Post Today which is
valuable, impact news. And the list of the media focusing on soft news is the same in Thairath,
Khaosod and the overview is progress. But the Daily News, unlike other media, is the least controversial. The media that focuses on hard news has the least value of news. All media are about sex.
Keywords: News Values, Online Mass Media, Soft News, Hard News, COVID-19
บทนำา
สถุานี้การณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด้ข้องโรคโควิิ ด้ -19 ทำ า ให้้ ผู่ ้ ค นี้เกิ ด้ ควิามีวิิ ต กกั ง วิลไป็ทั� วิ โลก
มี้การป็ิด้เมี่อง
ป็ิด้ป็ระเทศึ ป็ิด้สนี้ามีบินี้ สถุานี้ท้�ท่องเท้�ยวิร้างไร้ผู่้คนี้ เพ่�อป็้องกันี้การแพร่กระจัาย
ข้องโรคระบาด้ ส่งผ่ลให้้ห้ลายธีุรกิจัได้้รับผ่ลกระทบทั�งทางตรงและทางอ้อมี ผู่้คนี้ไมี่กล้าออกจัากบ้านี้
ไมี่กล้าอยู่ในี้ท้�คนี้พลุกพล่านี้ และคอยติด้ตามีข้่าวิสารการแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อไวิรัสตัวินี้้�อย่างสมีำ�าเสมีอ
คุณค่าข้องข้่าวิจัึงมี้ควิามีสำาคัญอย่างมีากโด้ยเฉพาะในี้สถุานี้การณ์โควิิด้นี้้� การแพร่ระบาด้ข้องไวิรัส
โคโรนี้่าถุ่อเป็็นี้เห้ตุการณ์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อไวิรัสท้�ส่งผ่ลกระทบต่อผู่้คนี้ในี้ทั�วิโลก มี้ข้่าวิสารเก้�ยวิกับ
การแพร่ระบาด้ข้องไวิรัสด้ังกล่าวิมีากมีายป็รากฏอยู่ในี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์จันี้กลายเป็็นี้การแพร่ระบาด้
ข้องข้่าวิสาร ในี้ป็ระเทศึไทยก็ได้้รับผ่ลกระทบในี้เร่�องนี้้�เชิ่นี้กันี้ โด้ยสามีารถุพบข้้อมีูลท้�เป็็นี้เท็จัห้ร่อบิด้เบ่อนี้
ป็รากฏในี้ส่อ� สังคมีออนี้ไลนี้์ และได้้รบั การแชิร์ตอ่ อย่างมีากมีายจัากผู่ไ้ มี่รเู้ ท่าทันี้ (พัชิราภา เอ่อ� อมีรวินี้ิชิ,2564)
ทั�งนี้้�แพทย์ นี้ักวิิชิาการ และผู่้เชิ้�ยวิชิาญท้�เก้�ยวิข้้องกับโควิิด้-19 มี้การเสนี้อตรงกันี้วิ่า ในี้ภาวิะเชิ่นี้นี้้�ต้องมี้
การส่�อสารท้�ทันี้เห้ตุการณ์และเป็็นี้เอกภาพ ด้้วิยข้้อเท็จัจัริงท้�ถุูกต้องเป็็นี้วิิทยาศึาสตร์ตรงไป็ตรงมีาห้นี้ัก
แนี้่นี้และชิัด้เจันี้ เพ่�อให้้ป็ระชิาชินี้ทราบวิ่าต้องทำาอย่างไรจัึงจัะลด้ควิามีเส้�ยงจัากการติด้เชิ่�อ
ได้้อย่างทันี้ท่วิงท้ รัฐต้องสามีารถุจััด้การกับภัยคุกคามีชิ้วิิตข้องป็ระชิาชินี้ได้้จัริง ป็้องกันี้ไมี่ให้้ป็ระชิาชินี้
ต้องเสาะห้าแนี้วิทางรักษาชิ้วิิตกันี้เองอย่างอลห้มี่านี้ จันี้นี้ำาไป็สู่ควิามีโกลาห้ลในี้สังคมีทั�งทางกายภาพและ
ทางข้้อมีูลข้่าวิสาร (พรรษาสิริ กุห้ลาบ, 2563) ด้ังนี้ันี้� ข้้อมีูลข้่าวิสารท้�ข้ับเคล่�อนี้โด้ยส่�อมีวิลชินี้และผู่ใ้ ชิ้ส่�อก็มี้
ควิามีสำาคัญอย่างยิง� ท้จั� ะทำาให้้สงั คมีได้้รบั ข้้อมีูลท้ถุ� กู ต้องเพ้ยงพอพร้อมีรับมี่อกับการระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
สอด้คล้องกับข้้อค้นี้พบในี้งานี้วิิจัยั เร่�อง “คุณค่าข้่าวิในี้ภาวิะวิิกฤตทางสังคมี’ ท้�พบวิ่าคุณลักษณะข้องข้้อมีูล
ห้ร่อเร่อ� งราวิในี้วิิกฤตการณ์ทางสังคมี 3 อันี้ด้ับแรก ท้ส� อ่� มีวิลชินี้ควิรรายงานี้จัากกรณ้ไข้้ห้วิัด้นี้กระบาด้เมี่อ� ป็ี
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2546 ได้้แก่ 1. องค์ควิามีรู้เก้�ยวิกับโรค 2. ควิามีเส้�ยง 3. การแก้ไข้ป็ัญห้าข้องภาครัฐ (เสริมีศึิริ นี้ิลด้ำา,2555)
จัากสถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19 สะท้อนี้ในี้เห้็นี้อุป็สรรคเด้ิมี ๆ ในี้การผ่ลิตข้่าวิ
ทัง� การท้เ� นี้้นี้นี้ำาเสนี้อด้รามี่ามีากกวิ่าป็ัญห้าเชิิงโครงสร้าง และการเนี้้นี้จัุด้ข้ายเพ่อ� ให้้ผ่คู้ นี้สนี้ใจัการท้ไ� มี่สามีารถุ
นี้ำาเสนี้อ ทำาควิามีเข้้าใจักับป็ระเด้็นี้ท้ซื้� บั ซื้้อนี้และละเอ้ยด้อ่อนี้ได้้ ผ่ลกระทบท้เ� กิด้ข้ึนี้� ทำาให้้ข้อ้ มีูลท้ป็� รากฏในี้
ป็ัจัจัุบนี้ั มี้ทง�ั ข้้อมีูลท้เ� ป็็นี้เท็จัและเป็็นี้จัริง คุณค่าข้่าวิถุูกลด้ทอนี้ลงจันี้อาจัแสด้งในี้เห้็นี้ถุึงป็ัญห้าในี้การนี้ำาเสนี้อ
ข้่าวิสารในี้ยุค โควิิด้-19 โด้ยเฉพาะอย่างยิง� การนี้ำาเสนี้อข้่าวิทางส่อ� ออนี้ไลนี้์ท้เ� ป็็นี้ส่อ� ห้ลักข้องข้่าวิในี้ป็ัจัจัุบนี้ั
ในี้การวิิจััยครั�งนี้้� ผู่้วิิจััยจัึงสนี้ใจัศึึกษาโด้ยเนี้้นี้ไป็ท้�แนี้วิคิด้เร่�องคุณค่าข้่าวิ ป็ระเด้็นี้สำาคัญท้�
ต้องการวิิจััยจัึงเก้�ยวิข้้องกับการศึึกษาคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ทั�งส่�อป็ระเภทท้�เนี้้นี้ข้่าวิเบา
และส่�อป็ระเภทท้�เนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักบนี้ฐานี้ข้องสถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19 นี้อกจัากนี้้�ยังจัะ
ศึึกษาชินี้ิด้ข้องข้่าวิและคุณภาพข้่าวิในี้ชิ่วิงสถุานี้การณ์นี้เ้� พ่อ� ฉายภาพข้องข้่าวิในี้ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ให้้ชิด้ั เจันี้ยิง� ข้ึนี้� ด้้วิย
ทั� ง นี้้� ผ่ ลการศึึ ก ษาในี้เร่� อ งนี้้� จั ะสามีารถุนี้ำ า ไป็สู ่ ก ารพั ฒ นี้าคุ ณ ค่ า ข้่ า วิข้องส่� อ มีวิลชินี้
ออนี้ไลนี้์ได้้ทุกป็ระเภทข้องส่�อ และในี้เชิิงวิิชิาการยังสามีารถุสะท้อนี้ป็รากฏการณ์ทางการ
ส่�อสารด้้านี้ข้่าวิในี้งานี้วิารสารศึาสตร์ท�้สำาคัญได้้ อันี้จัะนี้ำาไป็สู่การสร้างแนี้วิคิด้เชิิงวิิชิาการด้้านี้งานี้
ข้่าวิท้�เป็็นี้ป็ระโยชินี้์ รวิมีทั�งจัะเป็็นี้ป็ระโยชินี้์มีากท้�สุด้กับป็ระชิาชินี้ผู่้บริโภคข้่าวิทางส่�อมีวิลชินี้ต่อไป็
วิัตถุปีระสื่งค์ของการวิิจ๊ัย
1) เพ่�อศึึกษาชินี้ิด้ข้องข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์
การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
2) เพ่�อศึึกษาคุณภาพข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์
การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
3) เพ่�อศึึกษาคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์
การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
ขอบเขตของการวิิจ๊ัย
ข้้อมีูลท้�ใชิ้สำาห้รับการวิิจััยครั�งนี้้�ศึึกษาเฉพาะส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาได้้แก่ ไทยรัฐ
เด้ลนี้ิวิส์ และข้่าวิสด้ ส่วินี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักศึึกษาเฉพาะเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้ โพสต์
ทูเด้ย์ และกรุงเทพธีุรกิจั ทั�งนี้้�ชินี้ิด้ข้องข้่าวิในี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบา (Soft News)
เนี้้นี้ศึึกษาเฉพาะข้่าวิบันี้เทิง ข้่าวิก้ฬา และข้่าวิอาชิญากรรมี ส่วินี้ชินี้ิด้ข้องข้่าวิในี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ร
ะเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ัก (Hard News) เนี้้นี้ศึึกษาเฉพาะข้่าวิการเมี่อง ข้่าวิเศึรษฐกิจั และข้่าวิเทคโนี้โลย้/ไอท้
แนวิคิด้ทฤษฎีีแล่ะทบทวินวิรรณกรรม
การศึึกษาวิิจัยั ครัง� นี้้� ผู่วิ้ จัิ ยั ได้้ทาำ การศึึกษาค้นี้ควิ้าเก้ย� วิกับแนี้วิคิด้และทฤษฎี้ทมี�้ ค้ วิามีเก้ย� วิข้้องและสอด้คล้อง
กับการศึึกษาในี้ครัง� นี้้� เพ่อ� นี้ำามีาเป็็นี้กรอบแนี้วิคิด้และแนี้วิทางการด้ำาเนี้ินี้งานี้วิิจัยั อันี้ป็ระกอบด้้วิยแนี้วิคิด้ห้ลัก ด้ังนี้้�
แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับป็ระเภทข้องข้่าวิ (Type of News) เสนี้อโด้ย สุรสิทธีิ� วิิทยารัฐ (2545)
ได้้ระบุป็ระเภทต่าง ๆ ข้องข้่าวิตามีเกณฑ์์ 5 ป็ระการ โด้ยเกณฑ์์สำาคัญในี้การศึึกษาครั�งนี้้�ค่อเกณฑ์์
การแบ่งตามีระด้ับข้องข้่าวิ แบ่งเป็็นี้ 1.ข้่าวิห้นี้ัก (Hard news) เป็็นี้ข้่าวิท้�ให้้สาระป็ระโยชินี้์ท้�สร้างสรรค์
ให้้แก่สังคมี เป็็นี้เร่�องราวิท้�เข้้าใจัค่อนี้ข้้างยาก ต้องอาศึัยควิามีคิด้ควิามีรู้และต้องมี้ภูมีิห้ลังเก้�ยวิกับ
เร่อ� งนี้ันี้� ๆจัึงจัะเข้้าใจั และ 2.ข้่าวิเบา (Soft news) เป็็นี้เร่อ� งราวิท้เ� นี้้นี้ให้้เกิด้ควิามีบันี้เทิงเพลิด้เพลินี้ท้ค� นี้ทัวิ� ไป็ให้้
ควิามีสนี้ใจั เพราะเป็็นี้ข้่าวิท้เ� ข้้าใจัง่ายและมีักเนี้้นี้ให้้เกิด้อารมีณ์คล้อยตามีมีากกวิ่าให้้ควิามีรูแ้ ละการศึึกษา
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แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับคุณภาพข้่าวิ (Quality of News) เสนี้อโด้ย มีาล้ บุญศึิรพิ นี้ั ธี์ (2550) ระบุวิา่ ข้่าวิท้ด้� จั้ าำ เป็็นี้ต้องมี้คณ
ุ
ภาพข้่าวิด้ังนี้้� ควิามีถุูกต้องแมี่นี้ยำา ควิามีสมีดุ้ลและเป็็นี้ธีรรมี ควิามีเป็็นี้ภวิวิิสยั ห้ร่อเป็็นี้กลาง และควิามีสันี้� กระชิับชิัด้เจันี้
แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับคุณค่าข้่าวิ (News Values) เสนี้อโด้ย วิิโรจันี้์ ศึร้ห้ริ ญ
ั (2564) ได้้ระบุเก้ย� วิกับคุณค่าข้อง
ข้่าวิตามีควิามีสำาคัญข้องข้่าวิท้�ผู่้ส่�อข้่าวิและบรรณาธีิการข้่าวิใชิ้ในี้การพิจัารณาคัด้เล่อกเพ่�อรายงานี้ข้่าวิ
ห้ร่อส่อ� ข้่าวิผ่่านี้ทางส่อ� มีวิลชินี้และส่อ� ให้มี่ตา่ งๆ ด้ังนี้้� 1.ต้องทันี้เห้ตุการณ์ 2.มี้บคุ คลสำาคัญห้ร่อมี้ชิอ่� เส้ยงอยู่
ในี้เห้ตุการณ์ 3.เป็็นี้เร่อ� งใกล้ตวิั 4.มี้ผ่ลกระทบกระเท่อนี้ 5.เร่อ� งผ่ิด้ป็กติ แป็ลก ไมี่ธีรรมีด้า 6.เร่อ� งสะเท่อนี้อารมีณ์
7.ควิามีข้ัด้แย้ง 8.ควิามีมี้เง่�อนี้งำา 9.เร่�องเก้�ยวิกับเพศึ 10.ควิามีเจัริญก้าวิห้นี้้า 11.กระแสในี้โลกออนี้ไลนี้์
ทั�งนี้้�องค์ป็ระกอบข้องคุณค่าข้่าวิทั�งห้มีด้นี้้�ไมี่จัำาเป็็นี้ต้องอยู่ในี้ข้่าวิทั�งห้มีด้ ห้ากแต่ข้่าวิใด้ท้�มี้
องค์ป็ระกอบข้องคุณค่าข้่าวิยิง� มีากด้้านี้ โอกาสท้ผ่� สู้ อ่� ข้่าวิห้ร่อบรรณาธีิการข้่าวิจัะเล่อกนี้ำาเสนี้อก็จัะยิง� มีากข้ึนี้�
แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับส่�อให้มี่ (New Media) เสนี้อโด้ย เด้นี้นี้ิส แมีคเควิล (Dennis McQuail,2000)
ได้้ระบุเก้�ยวิกับควิามีห้มีายและลักษณะสำาคัญข้องส่�อให้มี่ไวิ้วิ่าเป็็นี้ส่�อเพ่�อการส่�อสารระห้วิ่างบุคคล
เป็็นี้ส่�อป็ฏิสัมีพันี้ธี์เพ่�อควิามีเพลิด้เพลินี้ เป็็นี้ส่�อเพ่�อการค้นี้ห้าข้้อมีูล และเป็็นี้ส่�อเพ่�อการมี้ส่วินี้ร่วิมี
แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ (Social Media) เสนี้อโด้ย สุวิมีิ ล วิงศึ์สิงห้์ทอง (2559) ระบุเก้�ยวิกับ
ลักษณะเฉพาะและการวิิเคราะห้์สอ่� สังคมีออนี้ไลนี้์ ซื้ึง� นี้ำามีาเป็็นี้พ่นี้� ฐานี้ในี้การศึึกษาส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ในี้ครัง� นี้้�
ทั�งนี้้�ยังได้้ศึึกษาข้้อมีูลทั�วิไป็เก้�ยวิกับสถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19 ท้�เก้�ยวิข้้อง
และสามีารถุนี้ำามีาใชิ้เป็็นี้กรอบควิามีคิด้ในี้การศึึกษาคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ในี้ครั�งนี้้�ด้้วิย
วิิธีีการวิิจ๊ัย
การวิิจััยครั�งนี้้�ใชิ้วิิธี้การวิิเคราะห้์เนี้่�อห้า (Content Analysis) ในี้เชิิงป็ริมีาณกับกลุ่มีตัวิอย่างท้�เป็็นี้
ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาจัำานี้วินี้ 3 ส่อ� ได้้แก่ ไทยรัฐ (www.thairath.co.th), เด้ลินี้วิิ ส์ (www.dailynews.
co.th) และข้่าวิสด้ (www.khaosod.co.th) รวิมีทัง� ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ัก จัำานี้วินี้ 3 ส่อ� ได้้แก่
เด้อะสแตนี้ด้าร์ด้ (thestandard.co), โพสต์ทเู ด้ย์ (www.posttoday.com) และกรุงเทพธีุรกิจั (www.bangkokbiznews.
com) โด้ยศึึกษาเนี้่อ� ห้าข้่าวิท้� 6 ส่อ� นี้้นี้� าำ เสนี้อในี้ชิ่วิงวิันี้ท้� 1 ถุึง 31 ตุลาคมี 2564 รวิมีจัำานี้วินี้ 186 รายการส่อ� ท้วิ� เิ คราะห้์
เคร่�องมี่อท้�ใชิ้ในี้การวิิจััยค่อ แบบลงรห้ัส (Coding Sheet) โด้ยมี้ห้นี้่วิยในี้การวิิเคราะห้์ (Unit of
Analysis) ได้้แก่ ชินี้ิด้ข้องข้่าวิเบา ชินี้ิด้ข้องข้่าวิห้นี้ัก คุณภาพข้่าวิข้องข้่าวิเบา คุณภาพข้่าวิข้องข้่าวิห้นี้ัก
คุณค่าข้่าวิข้องข้่าวิเบา และคุณค่าข้่าวิข้องข้่าวิห้นี้ัก ส่วินี้ห้นี้่วิยในี้การระบุจัำานี้วินี้ (Unit of Enumeration) ค่อ จัำานี้วินี้ครั�งและร้อยละท้�ป็รากฏเป็็นี้จัำานี้วินี้ชินี้ิด้ข้องข้่าวิ จัำานี้วินี้ครั�งและร้อยละท้�ป็รากฏเป็็นี้
คุณภาพข้่าวิ (ในี้ 1 ข้่าวิ สามีารถุมี้คุณภาพข้่าวิห้ลายด้้านี้ได้้) และจัำานี้วินี้ครั�งและร้อยละท้�ป็รากฏ
เป็็นี้คุณค่าข้่าวิ (ในี้ 1 ข้่าวิ สามีารถุมี้คุณค่าข้่าวิห้ลายด้้านี้ได้้) ทั�งนี้้�การใชิ้ห้นี้่วิยในี้การวิิเคราะห้์และ
ห้นี้่วิยในี้การระบุจัาำ นี้วินี้นี้ันี้� ผู่วิ้ จัิ ยั เป็็นี้ผู่ก้ าำ ห้นี้ด้ ข้ึนี้� เองตามีควิามีเห้มีาะสมีและเป็็นี้ไป็ตามีวิัตถุุป็ระสงค์ข้อง
การศึึกษา ซื้ึ�งการกำาห้นี้ด้ห้นี้่วิยข้องการวิัด้เนี้่�อห้าจัะกำาห้นี้ด้ให้้แคบมีากท้�สุด้เพ่�อให้้เกิด้ควิามีแมี่นี้ยำาในี้การ
วิิจัยั นี้อกจัากนี้้ย� งั มี้การตรวิจัสอบควิามีเท้ย� งตรงและควิามีนี้่าเชิ่อ� ถุ่อในี้การวิิเคราะห้์เนี้่อ� ห้า โด้ยเฉพาะการ
ต้ควิามีข้้อมีูลข้องเนี้่อ� ห้าในี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ให้้ถุูกต้องและสอด้คล้องกับห้นี้่วิยในี้การวิิเคราะห้์ข้อ้ มีูลด้้วิย
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ผ่ล่การวิิจ๊ัย
ตอนที� 1 ช่นิด้ของข่าวิในสื่่�อมวิล่ช่นในสื่ถานการณ์โควิิด้-19
ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาทั�ง 3 ส่�อ นี้ำาเสนี้อชินี้ิด้ข้องข้่าวิท้�เป็็นี้ข้่าวิก้ฬามีากท้�สุด้
จัำานี้วินี้ 2,667 ข้่าวิ ห้ร่อร้อยละ 49.02 รองลงมีาค่อ ข้่าวิบันี้เทิง จัำานี้วินี้ 2,464 ข้่าวิ ห้ร่อร้อยละ 45.29
และข้่าวิอาชิญากรรมี จัำานี้วินี้ 310 ข้่าวิ ห้ร่อร้อยละ 5.69 โด้ยข้่าวิก้ฬานี้ั�นี้ไทยรัฐนี้ำาเสนี้อมีากท้�สุด้คิด้
เป็็นี้ร้อยละ 50.36 รองลงมีาค่อเด้ลินี้วิิ ส์ ร้อยละ 48.69 และข้่าวิสด้ ร้อยละ 48.68 ส่วินี้ข้่าวิบันี้เทิงนี้ันี้� ข้่าวิสด้
นี้ำาเสนี้อมีากท้�สุด้ร้อยละ 46.53 รองลงมีาค่อเด้ลินี้ิวิส์ร้อยละ 46.20 และไทยรัฐร้อยละ 41.77 ทั�งนี้้�ไทยรัฐ
นี้ำาเสนี้อข้่าวิอาชิญากรรมีมีากท้�สุด้ร้อยละ 7.86 รองลงมีาค่อข้่าวิสด้ร้อยละ 5.32 และเด้ลินี้ิวิส์ร้อยละ 5.11
ส่วินี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทั�ง 3 ส่�อ โด้ยภาพรวิมีแล้วินี้ำาเสนี้อชินี้ิด้ข้องข้่าวิท้�
เป็็นี้ข้่าวิการเมี่องมีากท้�สุด้ จัำานี้วินี้ 1,480 ข้่าวิ ห้ร่อร้อยละ 49.69 รองลงมีาค่อข้่าวิเศึรษฐกิจั จัำานี้วินี้
1,262 ข้่าวิ ห้ร่อ ร้อยละ 42.37 และข้่าวิเทคโนี้โลย้/ไอท้จัำานี้วินี้ 236 ข้่าวิ ห้ร่อร้อยละ 7.92 โด้ย
ข้่าวิการเมี่องนี้ันี้� โพสต์ทเู ด้ย์นี้าำ เสนี้อมีากท้ส� ดุ้ คิด้เป็็นี้ร้อยละ 66.22 รองลงมีาค่อกรุงเทพธีุรกิจัร้อยละ 54.91
และเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้ร้อยละ 27.31 ส่วินี้ข้่าวิเศึรษฐกิจันี้ั�นี้เด้อะสแตนี้ด้าร์ด้นี้ำาเสนี้อมีากท้�สุด้ร้อยละ 68.35
รองลงมีาค่อกรุงเทพธีุรกิจัร้อยละ 34.11 และโพสต์ทูเด้ย์ร้อยละ 28.95 ทั�งนี้้�กรุงเทพธีุรกิจันี้ำาเสนี้อข้่าวิ
เทคโนี้โลย้/ไอท้มีากท้ส� ดุ้ ร้อยละ 10.97 รองลงมีาค่อโพสต์ทเู ด้ย์รอ้ ยละ 4.82 และเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้ร้อยละ 4.32
ตอนที� 2 คุณภาพข่าวิของสื่่�อมวิล่ช่นในสื่ถานการณ์โควิิด้-19
ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาทั�ง 3 ส่�อโด้ยภาพรวิมีแล้วิมี้คุณภาพข้่าวิด้้านี้ควิามีถุูกต้อง
ครบถุ้วินี้มีากท้ส� ดุ้ คิด้เป็็นี้ร้อยละ 26.72 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 21.05, ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและ
เท้ย� งธีรรมี ร้อยละ 19.94, ด้้านี้ควิามีง่าย/กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ ร้อยละ 17.06 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง
ร้อยละ 15.21 โด้ยไทยรัฐมี้คุณภาพข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ร้อยละ 30.60 และ
นี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้ย� งธีรรมี ร้อยละ 19.40, เด้ลินี้วิิ ส์มีค้ ณ
ุ ภาพข้่าวิมีากท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้อง
ครบถุ้วินี้ ร้อยละ 30.64 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 13.89 ส่วินี้ข้่าวิสด้มี้คณ
ุ ภาพข้่าวิมีากท้ส� ดุ้ ในี้
ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ร้อยละ 23.79 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 14.24 ทัง� นี้้ย� งั พบด้้วิยวิ่า
ไทยรัฐมี้คณ
ุ ภาพข้่าวิมีากกวิ่าส่อ� อ่นี้� ในี้ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 21.85 ด้้านี้ควิามีง่าย/กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ ร้อยละ
23.98 และด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 23.35, เด้ลินี้วิิ ส์มีค้ ณ
ุ ภาพข้่าวิมีากกวิ่าส่อ� อ่นี้� ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้อง
ครบถุ้วินี้ ร้อยละ 30.64 และข้่าวิสด้มี้คณ
ุ ภาพข้่าวิมีากกวิ่าส่อ� อ่นี้� ในี้ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้ย� งธีรรมี ร้อยละ 23.08
ส่วินี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทั�ง 3 ส่�อ โด้ยภาพรวิมีแล้วิมี้คุณภาพข้่าวิด้้านี้ควิามีถุูก
ต้องครบถุ้วินี้มีากท้�สุด้เชิ่นี้กันี้คิด้เป็็นี้ร้อยละ 27.61 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 25.40,
ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้ย� งธีรรมี ร้อยละ 17.91, ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 15.55 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีง่าย/
กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ ร้อยละ 13.51 โด้ยเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้มี้คณ
ุ ภาพข้่าวิมีากท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ร้อยละ
31.34 และนี้้อยท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้�ยงธีรรมี ร้อยละ 10.95, โพสต์ทูเด้ย์มี้คุณภาพข้่าวิมีากท้�สุด้
ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ร้อยละ 26.66 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 14.98 ส่วินี้กรุงเทพธีุรกิจัมี้
คุณภาพข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 27.78 และนี้้อยท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีง่าย/
กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ ร้อยละ 10.02 ทั�งนี้้�ยังพบด้้วิยวิ่าเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้มี้คุณภาพข้่าวิมีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้
ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ร้อยละ 31.34 และด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง ร้อยละ 15.91 ส่วินี้โพสต์ทูเด้ย์มี้
คุณภาพข้่าวิมีากกวิ่าส่อ� อ่นี้� ในี้ด้้านี้ควิามีง่าย/กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ ร้อยละ 21.12 และกรุงเทพธีุรกิจัมี้คณ
ุ ภาพข้่าวิ
มีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้ควิามีสมีดุ้ลและเท้�ยงธีรรมี ร้อยละ 20.71 และด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 27.78
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ตอนที� 3 คุณค่าข่าวิของสื่่�อมวิล่ช่นในสื่ถานการณ์โควิิด้-19
ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาทั�ง 3 ส่�อมี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์มีากท้�สุด้คิด้เป็็นี้
ร้อยละ 43.67 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง ร้อยละ 28.10 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า ร้อยละ 0.31
โด้ยไทยรัฐมี้คุณค่าข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 38.86 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง
ร้อยละ 31.11 และนี้้อยท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า ร้อยละ 0.30, เด้ลินี้ิวิส์มี้คุณค่าข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้
ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 50.06 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง ร้อยละ 24.94 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ข้ัด้แย้ง
0.31 ส่วินี้ข้่าวิสด้มี้คุณค่าข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 41.29 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง
ร้อยละ 28.87 และนี้้อยท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า ร้อยละ 0.27 ทั�งนี้้�ยังพบด้้วิยวิ่าไทยรัฐมี้คุณค่าข้่าวิ
มีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ร้อยละ 31.11 ด้้านี้ควิามีใกล้ชิิด้ ร้อยละ 22.11 ด้้านี้ผ่ลกระทบ
ร้อยละ 2.25 และด้้านี้ควิามีผ่ิด้ป็กติ/ไมี่ธีรรมีด้า ร้อยละ 0.84, เด้ลินี้ิวิส์มี้คุณค่าข้่าวิมีากกกวิ่าส่�อ
อ่�นี้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 50.06 ด้้านี้ควิามีสะเท่อนี้อารมีณ์ ร้อยละ 3.85 ด้้านี้ควิามีมี้
เง่�อนี้งำา ร้อยละ 0.90 ด้้านี้เร่�องเก้�ยวิกับเพศึ ร้อยละ 0.74 และด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า ร้อยละ 0.38 ส่วินี้ข้่าวิ
สด้มี้คุณค่าข้่าวิมีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้ควิามีข้ัด้แย้ง ร้อยละ 0.52 และด้้านี้เร่�องเก้�ยวิกับเพศึ ร้อยละ 1.19
ส่วินี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทั�ง 3 ส่�อ มี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์มีากท้�สุด้
เชิ่นี้กันี้คิด้เป็็นี้ร้อยละ 22.16รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ร้อยละ 18.78 และนี้้อยท้�สุด้
ด้้ า นี้เร่� อ งเก้� ย วิกั บ เพศึ ร้ อ ยละ 0.54 โด้ยเด้อะสแตนี้ด้าร์ ด้ มี้ คุ ณ ค่ า ข้่ า วิมีากท้� สุ ด้ ในี้ด้้ า นี้
ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 30.07 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ร้อยละ 26.27 และนี้้อยท้�สุด้ในี้
ด้้านี้เร่�องเก้�ยวิกับเพศึ ร้อยละ 0.25, โพสต์ทูเด้ย์มี้คุณค่าข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์
ร้อยละ 28.08 รองลงมีาค่อด้้านี้ผ่ลกระทบ ร้อยละ 22.61 และนี้้อยท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้เร่อ� งเก้ย� วิกับเพศึร้อยละ 0.33
ส่วินี้กรุงเทพธีุรกิจัมี้คณ
ุ ค่าข้่าวิมีากท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 18.19 รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง
ร้ อ ยละ 16.86 และนี้้ อ ยท้� สุ ด้ ในี้ด้้ า นี้เร่� อ งเก้� ย วิกั บ เพศึ ร้ อ ยละ 0.68 ทั� ง นี้้� ยั ง พบด้้ วิ ยวิ่ า
เด้อะสแตนี้ด้าร์ด้มี้คุณค่าข้่าวิมีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ร้อยละ 30.07 ด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง
ร้อยละ 26.27 ด้้านี้ควิามีใกล้ชิด้ิ ร้อยละ 12.97 และด้้านี้ควิามีข้ัด้แย้ง ร้อยละ 16.81, โพสต์ทเู ด้ย์มีค้ ณ
ุ ค่าข้่าวิ
มีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้ด้้านี้ผ่ลกระทบ ร้อยละ 22.61 ส่วินี้กรุงเทพธีุรกิจัมี้คุณค่าข้่าวิมีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ในี้
ด้้านี้ควิามีผ่ิด้ป็กติ/ไมี่ธีรรมีด้า ร้อยละ 3.75 ด้้านี้ควิามีสะเท่อนี้อารมีณ์ ร้อยละ 7.32 ด้้านี้ควิามีมี้เง่อ� นี้งำา ร้อยละ
2.99 ด้้านี้เร่อ� งเก้ย� วิกับเพศึ ร้อยละ 0.68 และด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า ร้อยละ 9.69 ด้ังแสด้งในี้ตารางท้� 1 ต่อไป็นี้้�
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ตารางที� 1 แสด้งการเป็ร้ ย บเท้ ย บจัำ า นี้วินี้และร้ อ ยละคุ ณ ค่ า ข้่ า วิข้องส่� อ มีวิลชินี้
ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19

ทั�งนี้้�ยังพบด้้วิยวิ่าส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักมี้ป็ริมีาณคุณค่า
ข้่ า วิท้� ป็ รากฏมีากท้� สุ ด้ เห้มี่ อ นี้กั นี้ ในี้ทุ ก ส่� อ ค่ อ ด้้ า นี้ควิามีทั นี้ เห้ตุ ก ารณ์ ร องลงมีาก็ มี้ คุ ณ ค่ า ข้่ า วิในี้
เก่อบทุกส่�อเห้มี่อนี้กันี้ในี้ด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยงแตกต่างเพ้ยงส่�อเด้้ยวิค่อโพสต์ทูเด้ย์ท้�มี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้
ผ่ลกระทบส่วินี้ในี้อันี้ด้ับ 3 นี้ั�นี้ส่�อป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาทั�ง 3 ส่�อมี้คุณค่าข้่าวิเห้มี่อนี้กันี้ในี้ด้้านี้ควิามี
ใกล้ ชิิ ด้ ส่ วิ นี้ส่� อ ป็ระเภทเนี้้ นี้ ข้่ า วิห้นี้ั ก มี้ คุ ณ ค่ า ข้่ า วิแตกต่ า งกั นี้ ค่ อ เด้อะสแตนี้ด้าร์ ด้ มี้ คุ ณ ค่ า ข้่ า วิด้้ า
นี้ควิามีข้ั ด้ แย้ ง โพสต์ ทู เ ด้ย์ มี้ ด้้ า นี้ควิามีมี้ ชิ่� อ เส้ ย งและกรุ ง เทพธีุ ร กิ จั กั บ ภาพรวิมีมี้ คุ ณ ค่ า ข้่ า วิด้้ า นี้
ผ่ลกระทบในี้อ้ ก ด้้ า นี้ห้นี้ึ� ง ป็ริ มี าณคุ ณ ค่ า ข้่ า วิท้� ป็ รากฏนี้้ อ ยท้� สุ ด้ ข้องส่� อ มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ ป็ ระเภทเนี้้ นี้
ข้่ า วิเบาจัะเห้มี่ อ นี้กั นี้ ในี้ส่� อ ไทยรั ฐ ข้่ า วิสด้และภาพรวิมีค่ อ ด้้ า นี้ควิามีก้ า วิห้นี้้ า แต่ เ ด้ลิ นี้ิ วิ ส์ จั ะต่ า ง
จัากส่� อ อ่� นี้ ค่ อ นี้้ อ ยท้� สุ ด้ ในี้ด้้ า นี้ควิามีข้ั ด้ แย้ ง ส่ วิ นี้ส่� อ มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ ป็ ระเภทเนี้้ นี้ ข้่ า วิห้นี้ั ก มี้ ป็ ริ มี าณ
คุณค่าข้่าวิท้�ป็รากฏนี้้อยท้�สุด้เห้มี่อนี้กันี้ในี้ทุกส่�อค่อในี้ด้้านี้เร่�องเก้�ยวิกับเพศึด้ังแสด้งในี้ตารางท้� 2 ต่อไป็นี้้�
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ตารางที� 2 แสด้งการวิิเคราะห้์เชิิงเป็ร้ยบเท้ยบคุณค่าข้่าวิข้องส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้
ข้่าวิห้นี้ักในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19

สื่รุปีแล่ะอภิปีรายผ่ล่วิิจ๊ัย
ช่นิด้ของข่าวิที�นำาเสื่นอในสื่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิิด้-19
ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาส่วินี้ให้ญ่นี้าำ เสนี้อชินี้ิด้ข้องข้่าวิท้เ� ป็็นี้ข้่าวิก้ฬา โด้ยไทยรัฐนี้ำาเสนี้อ
ข้่าวิก้ฬาและข้่าวิอาชิญากรรมีมีากท้�สุด้ และข้่าวิสด้นี้ำาเสนี้อข้่าวิบันี้เทิงมีากท้�สุด้ ส่วินี้ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์
ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทัง� 3 ส่อ� โด้ยภาพรวิมีแล้วินี้ำาเสนี้อข้่าวิการเมี่องมีากท้ส� ดุ้ โด้ยโพสต์ทเู ด้ย์นี้าำ เสนี้อข้่าวิการเมี่อง
มีากท้ส� ดุ้ , เด้อะสแตนี้ด้าร์ด้นี้ำาเสนี้อข้่าวิเศึรษฐกิจัมีากท้ส� ดุ้ และกรุงเทพธีุรกิจันี้ำาเสนี้อข้่าวิเทคโนี้โลย้/ไอท้มีากท้ส� ดุ้
คุณภาพข่าวิที�นำาเสื่นอในสื่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิิด้-19
ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาส่วินี้ให้ญ่โด้ยภาพรวิมีแล้วิมี้คุณภาพข้่าวิด้้านี้ควิามีถุูกต้อง
ครบถุ้วินี้ รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ และนี้้อยท้�สุด้ค่อด้้านี้ควิามีเป็็นี้กลาง โด้ยทั�งไทยรัฐ เด้ลินี้ิวิส์
และข้่าวิสด้มี้คุณภาพข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ส่วินี้ส่�อเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทั�ง 3 ส่�อ โด้ยภาพ
รวิมีแล้วิมี้คุณภาพข้่าวิด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้มีากท้�สุด้เชิ่นี้กันี้ รองลงมีาค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์
และนี้้อยท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีง่าย/กะทัด้รัด้/ชิัด้เจันี้ โด้ยเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้และโพสต์ทูเด้ย์มี้คุณภาพข้่าวิมีา
กท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ และกรุงเทพธีุรกิจัมี้คุณภาพข้่าวิมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์
คุณภาพข้่าวิยุคโควิิด้ท้�เนี้้นี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้ ยังเป็็นี้สิ�งจัำาเป็็นี้และสะท้อนี้คุณภาพข้องส่�อมีวิลชินี้
ไป็พร้อมีกันี้ จัากผ่ลการศึึกษาท้�พบวิ่า ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ทั�งป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและป็ระเภทเนี้้นี้
ข้่าวิห้นี้ักในี้ทุกส่�อมี้คุณภาพข้่าวิด้้านี้ควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้มีากท้�สุด้ในี้ชิ่วิงสถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้
ข้องโรคโควิิด้-19 สะท้อนี้ให้้เห้็นี้วิ่าส่�อมีวิลชินี้ยังคงทำาห้นี้้าท้�ส่�อข้่าวิรายงานี้ข้่าวิอย่างถุูกต้องตามี
ห้ลักการทางวิารสารศึาสตร์ ด้ังท้� มีาล้ บุญศึิริพันี้ธี์ (2550) กล่าวิไวิ้วิ่าข้่าวิท้�ด้้จัำาเป็็นี้ต้องมี้คุณภาพข้่าวิในี้
ข้้อแรกค่อควิามีถุูกต้องแมี่นี้ยำาซื้ึ�งมี้ควิามีห้มีาเห้มี่อนี้กับควิามีถุูกต้องครบถุ้วินี้นี้ั�นี้เอง ทั�งนี้้�ยังสอด้คล้อง
กับงานี้วิิจัยั เร่อ� ง “การตรวิจัสอบข้่าวิลวิงข้องส่อ� มีวิลชินี้ไทยในี้ยุคด้ิจัทิ ลั ”(สุภาพร ศึร้มีห้าวิงศึ์,2561) ท้พ� บวิ่า
ในี้การตรวิจัสอบข้่าวิลวิงจัะทำาการตรวิจัสอบให้้ถุึงแห้ล่งต้นี้ทางข้องข้้อมีูลมีากท้�สุด้ ใชิ้การเท้ยบเค้ยงกับ
สำานี้ักข้่าวิอ่�นี้ แฟนี้เพจัท้�นี้่าเชิ่�อถุ่อท้�มี้ยอด้ผู่้ติด้ตามีจัำานี้วินี้มีาก และการสัมีภาษณ์นี้ักวิิชิาการ ส่วินี้กรณ้
ท้�ไมี่สามีารถุตรวิจัสอบไป็ยังแห้ล่งต้นี้ทางข้้อมีูลห้ร่อติด้ต่อผู่้ท้�เก้�ยวิข้้องไมี่ได้้ ส่�อมีวิลชินี้จัะเล่อกไมี่นี้ำาเสนี้อ
ห้ร่อรายงานี้ตามีเห้ตุการณ์ท้�ป็รากฏในี้ข้ณะนี้ั�นี้ โด้ยกำากับวิันี้เวิลาและสถุานี้ท้�เกิด้เห้ตุไวิ้ชิัด้เจันี้
เห้็นี้ได้้วิ่าแมี้เป็็นี้เร่�องการตรวิจัสอบข้่าวิลวิงในี้ยุคด้ิจัิทัลก็ยังเนี้้นี้การตรวิจัสอบควิามีถุูกต้องข้องข้้อมีูล
เป็็นี้ห้ลัก จัึงอาจักล่าวิได้้วิ่า ข้่าวิท้�มี้คุณภาพข้่าวิท้�ถุูกต้องครบถุ้วินี้สามีารถุสะท้อนี้คุณภาพข้อง
ส่อ� มีวิลชินี้ท้แ� สด้งบทบาทห้นี้้าท้ด้� งั กล่าวิไป็พร้อมีกันี้ ห้ร่อกล่าวิอ้กนี้ัยห้นี้ึง� ค่อ“คุณภาพข้่าวิสะท้อนี้คุณภาพส่อ� ”
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คุณค่าข่าวิที�นำาเสื่นอในสื่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิิด้-19
ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาส่วินี้ให้ญ่มีค้ ณ
ุ ค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ รองลงมีาค่อด้้านี้
ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยงและนี้้อยท้ส� ดุ้ ด้้านี้ควิามีก้าวิห้นี้้า โด้ยทัง� ไทยรัฐ เด้ลินี้วิิ ส์ และข้่าวิสด้มี้คณ
ุ ค่าข้่าวิมีากท้ส� ดุ้ ในี้
ด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ส่วินี้ส่�อเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักทั�ง 3 ส่�อ มี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์มีากท้�สุด้เชิ่นี้กันี้
นี้อกจัากนี้้ย� งั สรุป็ได้้อก้ วิ่าส่อ� เนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักมี้ป็ริมีาณคุณค่าข้่าวิท้ป็� รากฏมีากท้ส� ดุ้ เห้มี่อนี้กันี้ในี้
ทุกส่อ� ค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ รองลงมีาก็มีค้ ณ
ุ ค่าข้่าวิในี้เก่อบทุกส่อ� เห้มี่อนี้กันี้ในี้ด้้านี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง แตกต่าง
เพ้ยงส่อ� เด้้ยวิค่อโพสต์ทเู ด้ย์ทมี�้ ค้ ณ
ุ ค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบ ส่วินี้ในี้อันี้ด้ับ 3 นี้ันี้� ส่อ� ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาทัง� 3 ส่อ� มี้คณ
ุ
ค่าข้่าวิเห้มี่อนี้กันี้ในี้ด้้านี้ควิามีใกล้ชิด้ิ ส่วินี้ส่อ� ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักมี้คณ
ุ ค่าข้่าวิต่างกันี้ค่อเด้อะสแตนี้ด้าร์ด้มี้คณ
ุ
ค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีข้ัด้แย้ง โพสต์ทเู ด้ย์มีด้้ า้ นี้ควิามีมี้ชิอ่� เส้ยง กรุงเทพธีุรกิจักับภาพรวิมีเมี้คณ
ุ ค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบ
ส่�อมีวิลชินี้ยังเนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ซื้ึ�งไมี่เพ้ยงพอ ในี้สถุานี้การณ์โควิิด้-19
ควิรเนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบ จัากผ่ลการวิิจััยในี้ครั�งนี้้�ท�้พบวิ่า ในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้อง
โรคโควิิด้-19 ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ทั�งป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักมี้ป็ริมีาณคุณค่าข้่าวิท้�ป็รากฏมีา
กท้�สุด้เห้มี่อนี้กันี้ในี้ทุกส่�อค่อด้้านี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์ ซื้ึ�งยังเป็็นี้คุณค่าข้่าวิท้�เนี้้นี้ในี้ด้้านี้เด้ิมีก่อนี้การเกิด้ข้ึ�นี้
ข้องสถุานี้การณ์โควิิด้ ด้ังป็รากฏในี้งานี้วิิจััยเร่�อง “คุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ไทยในี้ยุควิารสารศึาสตร์คอนี้
เวิอร์เจันี้ซื้์” (วิิโรจันี้์ ศึร้ห้ิรัญ,2560) ท้�พบวิ่า การนี้ำาเสนี้อข้่าวิในี้ป็ัจัจัุบันี้เนี้้นี้ควิามีทันี้เห้ตุการณ์แต่ก็ไมี่ควิร
รวิด้เร็วิมีากเกินี้ไป็จันี้บางครั�งเกิด้ควิามีผ่ิด้พลาด้ในี้การรายงานี้ และควิรตรวิจัสอบข้้อมีูลจัากแห้ล่งข้่าวิให้้
ครบถุ้วินี้รอบด้้านี้ก่อนี้ท้�จัะนี้ำาเสนี้อเป็็นี้ข้่าวิด้้วิย ทั�งนี้้� สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
ส่อ� มีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ควิรเนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบ ซื้ึง� สอด้คล้องกับการศึึกษาข้องกองทุนี้พัฒนี้าส่อ� ป็ลอด้ภัยและ
สร้างสรรค์ เร่อ� ง“ในี้ภาวิะวิิกฤติการแพร่ระบาด้ข้องโควิิด้-19 ท้ร� นีุ้ แรงมีากข้ึนี้� เราอยากให้้สอ่� มีวิลชินี้นี้ำาเสนี้ออะไร”
โด้ย มีานี้ะ ตร้รยาภิวิัฒนี้์ (2564) ได้้เสนี้อไวิ้วิ่าส่�อมีวิลชินี้ด้ั�งเด้ิมีจัำานี้วินี้ไมี่นี้้อยทั�งในี้รูป็แบบแพลตฟอร์มี
ส่�อเด้ิมีห้ร่อส่�อให้มี่พยายามีนี้ำาเสนี้อข้้อมีูลข้่าวิสารเก้�ยวิกับสถุานี้การณ์โควิิด้อย่างต่อเนี้่�อง แต่ส่วินี้ให้ญ่แค่
นี้ำาข้้อมีูลการแถุลงข้่าวิข้องภาครัฐมีาเป็็นี้ป็ระเด้็นี้ข้่าวิห้ลัก เชิ่นี้ ตัวิเลข้ผู่ต้ ด้ิ เชิ่อ� มีาตรการการป็้องกันี้ และจัำานี้วินี้วิัคซื้้นี้
ห้ร่อไมี่ก็เนี้้นี้ไป็ท้�บุคคลสาธีารณะ เชิ่นี้ ด้ารา และนี้ักการเมี่องท้�ติด้เชิ่�อ มีากกวิ่าท้�จัะเจัาะลึกถุึงรากป็ัญห้า
การแพร่ระบาด้เชิ่อ� รวิมีถุึงไมี่ลงลึกไป็ขุ้ด้คุย้ ป็มีป็ัญห้าการบริห้ารจััด้การด้้านี้วิัคซื้้นี้ห้ร่อกระบวินี้การพักรักษา
ตัวิตามีท้ต� า่ งๆ ข้่าวิสารท้นี้� าำ เสนี้อจัึงเป็็นี้แค่การจั่อไมีค์สมีั ภาษณ์แห้ล่งข้่าวิ ห้ร่อก๊อป็ข้้อเข้้ยนี้ ด้ึงคลิป็ข้องแห้ล่งข้่าวิ
ท้นี้� าำ เสนี้อในี้ส่อ� สังคมีออนี้ไลนี้์อนี้่� มีาข้ยายต่อ ด้ังนี้ันี้� ส่อ� ต้อง ห้ันี้มีาทำา“ข้่าวิเชิิงส่บสวินี้”เจัาะลึกทัง� ตัวิข้้อมีูลเอกสาร
ขุ้ด้คุย้ ส่บห้าข้้อเท็จัจัริง ในี้ป็มีป็ระเด้็นี้ต่าง ๆ มีากกวิ่าแค่การทำาข้่าวิแบบจั่อไมีค์ถุามีตอบกับแห้ล่งข้่าวิเชิ่นี้ในี้ป็ัจัจัุบนี้ั
อย่างไรก็ตามี ในี้การศึึกษาครั�งนี้้�พบการเนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบมีากท้�สุด้ในี้ส่�อโพส
ต์ทูเด้ย์ ซื้ึ�งมี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้นี้้�อยู่ในี้อันี้ด้ับท้� 2 ส่วินี้กรุงเทพธีุรกิจักับส่�อเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักโด้ยภาพรวิมี
อยู่ในี้อันี้ด้ับท้� 3 เด้อะสแตนี้ด้าร์ด้อยู่ในี้อันี้ด้ับท้� 5 ซื้ึ�งนี้ับวิ่ายังไมี่เนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้นี้้�เท่าท้�ควิร
โด้ยห้ากวิิเคราะห้์ให้้ลึกลงไป็อ้ก ก็ยังถุ่อวิ่าส่�อมีวิลชินี้ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักยังแสด้งบทบาทคุณค่า
ข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบมีากกวิ่าส่�อมีวิลชินี้ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาท้�ทั�งไทยรัฐ เด้ลินี้ิวิส์ ข้่าวิสด้ และโด้ยภาพรวิมีมี้
คุณค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบอยู่ในี้อันี้ด้ับท้� 5 ซื้ึ�งนี้ับเป็็นี้อันี้ด้ับกลาง ๆ จัากคุณค่าข้่าวิ 10 ด้้านี้ท้�ศึึกษาในี้ครั�งนี้้�
ด้ังนี้ั�นี้ ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ทั�งป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักจัึงควิรนี้ำาเสนี้อข้่าวิท้�มี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้
ผ่ลกระทบต่อป็ระชิาชินี้ผู่บ้ ริโภคข้่าวิในี้สังคมีมีากยิง� ข้ึนี้� ข้่าวิจัึงจัะแสด้งบทบาทห้นี้้าท้ข้� องส่อ� มีวิลชินี้อย่างแท้จัริง
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คุณค่าข้่าวิยุคให้มี่ควิรเป็็นี้การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยั�งย่นี้ (Evergreen Journalism) ไมี่เนี้้นี้แค่ข้ายข้่าวิ
คนี้มี้ชิ่�อเส้ยงท้�นี้่าสนี้ใจัแต่อาจัไมี่มี้คุณค่าเท่าใด้นี้ัก จัากผ่ลวิิจััยท้�พบวิ่า ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ทั�งป็ระเภท
เนี้้นี้ข้่าวิเบาและเนี้้นี้ข้่าวิห้นี้ักในี้ทุกส่�อมี้คุณค่าข้่าวิอันี้ด้ับ 2 เห้มี่อนี้กันี้ค่อเนี้้นี้ด้้านี้ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ซื้ึ�งห้าก
พิจัารณาตามีห้ลักการรายงานี้ข้่าวิอาจัไมี่ใชิ่ส�งิ ท้�ผ่ิด้แต่อย่างใด้ ห้ากแต่เมี่�อพิจัารณาตามีควิามีเป็็นี้จัริง
แล้วิ บ่อยครั�งท้�เร่�องข้องคนี้มี้ชิ่�อเส้ยงเป็็นี้เพ้ยงเร่�องท้�นี้่าสนี้ใจัแต่อาจัไมี่มี้คุณค่าและควิามีสำาคัญท้�เป็็นี้
ป็ระโยชินี้์ตอ่ ผู่ร้ บั สารจัำานี้วินี้มีากท้บ� ริโภคข้่าวินี้ันี้� คุณค่าข้่าวิในี้ยุคให้มี่ทอ�้ าจัเร้ยกวิ่ายุคโควิิด้ห้ร่อห้ลังโควิิด้นี้ันี้�
จัึงควิรเป็็นี้การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยั�งย่นี้ (Evergreen Journalism) ด้ังท้� ชินี้ิด้า รอด้ห้ยู่ (2563) ระบุไวิ้วิ่า
การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยั�งย่นี้นี้้�ค่อนี้ข้้างทำายาก แต่มี้คุณค่า มี้ควิามียั�งย่นี้ และเป็็นี้ป็ระเด้็นี้ท้�มี้นี้ัยสำาคัญ
ทางสังคมี เนี้่�องจัากนี้ักข้่าวิมี้การเจัาะข้่าวิท้�มี้เนี้่�อห้าลุ่มีลึก และสามีารถุด้ึงดู้ด้ควิามีสนี้ใจัและ
ควิามีเห้็นี้ห้ลากห้ลายจัากผู่ค้ นี้ท้ต� ด้ิ ตามี ยิง� เมี่อ� อยูใ่ นี้รูป็แบบด้ิจัิทลั แล้วิรายงานี้ข้่าวิชิินี้� นี้ันี้� ๆ ก็ยงั ป็รากฏอยู่
ในี้รูป็แบบรายงานี้สด้ต่อไป็ได้้อย่างยาวินี้านี้ และเพิมี� พูนี้เนี้่อ� ห้าสาระไป็ได้้ตลอด้เวิลาตามีสถุานี้การณ์ และ
รายละเอ้ยด้เพิ�มีเติมีห้ร่อข้้อมีูล เสริมีจัากป็ระชิาชินี้ทั�วิไป็ท้�เก้�ยวิข้้องกับเร่�องนี้ั�นี้ ๆ การนี้ำาเสนี้อข้่าวิรูป็แบบนี้้�
อาจัจัำาเป็็นี้ต้องอาศึัยผู่ส้ อ่� ข้่าวิและองค์กรข้่าวิมี่ออาชิ้พ เพราะต้องใชิ้ควิามีสามีารถุในี้การวิิเคราะห้์และนี้ำาเสนี้อ
เนี้่�อห้าข้่าวิท้�ถุูกต้องครบถุ้วินี้ มี้ข้้อมีูลห้ลักฐานี้ท้�เพ้ยงพอต่อควิามีนี้่าเชิ่�อถุ่อ ตลอด้จันี้ศึักยภาพในี้การเข้้าถุึง
แห้ล่งข้่าวิได้้ เห้็นี้ได้้วิา่ การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยัง� ย่นี้มี้คณ
ุ ค่าไมี่ใชิ่แค่คณ
ุ ค่าข้่าวิ ห้ากแต่มีค้ ณ
ุ ค่าต่อผู่บ้ ริโภคข้่าวิในี้สังคมีด้้วิย
ข้อเสื่นอแนะ
ข้้อเสนี้อแนี้ะทั�วิไป็
1.ส่�อมีวิลชินี้ควิรส่�อข้่าวิโด้ยเนี้้นี้คุณค่าข้่าวิด้้านี้ผ่ลกระทบทั�งในี้เชิิงกวิ้างและเชิิงลึกท้�มี้ต่อสังคมี
เพ่�อสร้างคุณค่าข้องข้่าวิท้�แท้จัริงในี้การป็้องกันี้และแก้ไข้วิิกฤตทางสังคมีท้�เกิด้ข้ึ�นี้
2.คุณภาพข้่าวิและคุณค่าข้่าวิเป็็นี้สิ�งท้�ส่�อมีวิลชินี้ควิรตระห้นี้ักควิบคู่กันี้ไป็เสมีอ โด้ยเฉพาะในี้
ส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ท�มี้ ้ควิามีรวิด้เร็วิ สามีารถุเข้้าถุึงได้้ทุกท้� ทุกเวิลา จัึงควิรเป็็นี้ส่�อข้่าวิสารท้�มี้ท�งั ควิามีเร็วิ
คุณภาพ และคุณค่าไป็พร้อมีกันี้
3.ควิรนี้ำาแนี้วิคิด้การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยั�งย่นี้มีาใชิ้ในี้การส่�อข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้เพ่�อสร้างคุณค่าข้่าวิยุค
ให้มี่ โด้ยเฉพาะการเจัาะข้่าวิเชิิงลึกท้มี� เ้ นี้่อ� ห้าด้ึงดู้ด้ควิามีสนี้ใจัจันี้ป็รากฏอยูใ่ นี้รูป็แบบรายงานี้สด้ได้้อย่างยาวินี้านี้
4.มี้การตรวิจัสอบคุณภาพข้่าวิและคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้อย่างสมีำ�าเสมีอ อาจัจััด้ตั�งเป็็นี้ห้นี้่วิยงานี้
ห้ร่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชินี้ สถุาบันี้การศึึกษา ร่วิมีกันี้บูรณาการในี้เร่�องนี้้�อย่างจัริงจััง
ข้อเสื่นอแนะในการทำาวิิจ๊ัยครั�งต่อไปี
1.ศึึกษาคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ในี้เชิิงลึกห้ร่อเป็็นี้การวิิจััยเชิิงคุณภาพ เชิ่นี้ การสัมีภาษณ์เชิิงลึกห้ร่อ
การสนี้ทนี้ากลุ่มีกับกลุ่มีตัวิอย่างท้�เป็็นี้นี้ักข้่าวิส่�อมีวิลชินี้ในี้ส่�อต่างๆ
2.ควิรศึึกษาตัวิแป็รอ่�นี้ท้�นี้่าสนี้ใจัเก้�ยวิกับคุณค่าข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้ เชิ่นี้ บริบททางเศึรษฐกิจั เป็็นี้ต้นี้
3.ศึึกษากลุ่มีตัวิอย่างส่�อมีวิลชินี้ออนี้ไลนี้์ป็ระเภทเนี้้นี้ข้่าวิเบาและข้่าวิห้นี้ักในี้องค์กรส่�ออ่�นี้ ๆ
โด้ยเฉพาะในี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ เชิ่นี้ ข้่าวิในี้ไลนี้์ ข้่าวิในี้เฟซื้บุ๊ก เพ่�อให้้ได้้แง่มีุมีท้�ห้ลากห้ลายมีากยิ�งข้ึ�นี้
4.การนี้ำาเสนี้อข้่าวิแบบยัง� ย่นี้ในี้เชิิงคุณค่าข้่าวิเป็็นี้แง่มีมีุ ท้ค� วิรเนี้้นี้ศึึกษาเจัาะลึก เนี้่อ� งเพราะนี้่าจัะได้้มีมีุ มีอง
ให้มี่ ๆ เก้�ยวิกับการนี้ำาเสนี้อข้่าวิข้องส่�อมีวิลชินี้
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