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หวัขอ้วิทยานิพนธ ์  บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media  ต่อกระบวนการ 
ท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554   
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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง  “บทบาทของโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัย
ประเทศไทย  ปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.)  
เพื่อศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7  2.)  เพื่อศึกษาบทบาทของโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 3.)   เพื่อศึกษา 
บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์  โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  กลุ่มตวัอย่าง
จ  านวน 10 คน  การศึกษาเอกสาร (Documentary  Analysis)  และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  
Analysis) จากเทปบนัทึกภาพการรายงานข่าวช่วงวิกฤตอุทกภยัประเทศไทย ในช่วงเวลาข่าวภาค
เท่ียง  และภาคค ่า ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ผลการวิจยัพบว่า  กระบวนการท าข่าว
ช่วงมหาอุทกภยัปี 2554  แตกต่างจากช่วงเวลาปกติ  ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดทีมข่าว เฉพาะกิจ การ
คดัสรรบุคลากร  การก าหนดประเด็นข่าว การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  และการออกอากาศข่าว 

 ดา้นบทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ พบว่า การ
ส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook  Twitter และ  Blackberry  Messenger  ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ในหลากหลายมิติ อาทิ  การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้
คนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าวมากข้ึน  ด้วยการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหส่ื้อมวลชน นอกจากจะตอ้งเป็นผูแ้สวงหาขอ้เท็จจริงจาก เหตุการณ์ หรือ ข่าวท่ีอยู่
ในกระแสสังคมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต เช่นเหตุมหาอุทกภัยในช่วงปี 2554 
ส่ือมวลชนตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงจากกระแสข่าวลือท่ีแพร่สะพดัจ  านวนมาก เพื่อลดกระแสข่าวลือ
ท่ีสร้างความต่ืนตระหนกใหค้นในสงัคม  
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 นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียยงัผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผูป้ฏิบติังานข่าวตั้งแต่ระดบั
ผูบ้ริหารถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน ในลกัษณะของการเปิดรับการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย  รวมทั้งการ
ใชป้ระโยชน์จากการติดต่อส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียในการติดตามประเด็นข่าวโดยผูส่ื้อข่าวตอ้งเพ่ิม
ระมดัระวงัในการท าข่าวมากข้ึนดว้ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านท าให้มีการเจาะลึก
ขอ้มลูเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูรวมทั้งยงัใชป้ระโยชน์ดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานมายงักอง
บรรณาธิการ เพื่อความรวดเร็วในการท าข่าว 
 บทบาทของนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์พบว่าผูส่ื้อข่าวและ
บรรณาธิการข่าวตอ้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองตน้จากข่าวหรือประเด็นท่ีไดรั้บรู้มาจากโซเชียล
มีเดียอย่างรอบดา้นและตลอดเวลาเพ่ือให้ขอ้มูลมีความใหม่และทนัท่วงทีกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยบรรณาธิการข่าวโทรทศัน์ตอ้งเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงมากข้ึน
กว่าการท าข่าวในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความ
น่าเช่ือถือขององคก์รข่าว  
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ABSTRACT 
 

The research, entitled “Role of Social Media in News Process over Flooding Disaster 
in 2011, BBTV Channel 7”, has objectives as follows  
I.    To study news process during flood disaster in 2011, Thailand 
II.   To study role of social media in making TV news 
III. To study role of news editor in making TV news 

The study is conducted by Qualitative Research via In-depth interview from target 
group around 10 persons, documentary analysis and content analysis, which is collected tapes of 
news reporting of Ch7 during afternoon and night on air. The output of study found that news 
process, such as how to recruit staff to make news, how to set scope of news and how to 
broadcast during flood disaster in 2011, is different from that of normal situation.  

Roles of social media technology toward making TV news indicates communication 
through Facebook, Twitter and Blackberry Messenger  plays an important role in several 
dimensions such as to swiftly access information, or even to give opportunities to people in the 
society to participate in sharing news further  to media, especially in particular period like flood 
disaster in 2011. 

 Likewise, social media causes a change in making news from junior to senior level in 
term of receiving news via social media, and is useful to monitor issues of news, but reporters 
perhaps increase an awareness of news perception a bit by contacting with the editors. 

Role of editor in making TV points initially reporters and news editor must oversee 
the fact that they receive from social media carefully in order to ensure that news is really new, in 
trend and relates to the current situation. In particular, the editor has to be cautious to investigate 
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the fact more than making news in the past so as to rectify mistakes, and not to affect the image 
and credibility of news organization as well. 
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