
การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษา 
แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สารนิพนธ์ 
ของ 

นนทรัฐ ไผ่เจริญ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

พฤษภาคม 2557 



 
 

การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษา 
แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ์ 
ของ 

นนทรัฐ ไผ่เจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

พฤษภาคม 2557 
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษา 
แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทคัดย่อ 
ของ 

นนทรัฐ ไผ่เจริญ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

พฤษภาคม 2557 



 
 
นนทรัฐ ไผ่เจริญ. (2257). การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
 กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย. สารนิพนธ์ 
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์: อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี และ
พัฒนารูปแบบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว ที่เหมาะสมส าหรับ
แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยปฎิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม โดยเก็บข้อมูลตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดย เก็บข้อมูลจากพนักงานของแผนกข่าวภาษา
ลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีทั้งหมด 5 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ โดยการสนทนากลุ่ม และเก็บข้อมูลจาก Social Network 

ผลการศึกษาพบว่า การท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีนั้นมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานคือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นซึ่งกันและกันน้อย และขาดความเป็นระเบียบใน
การจัดเก็บข้อมูล  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพข่าว และความรวดเร็วในการท าข่าว  

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันออกแบบรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าวที่ได้ปรับปรุงจนเหมาะสม ซึ่งมี 6 ขั้นตอนอันประกอบด้วย การประชุมประเด็น
ข่าว (News Topics Discussion) การสัมภาษณ์ (Interviewing) การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล (News 
Information Exchange) การเขียนข่าว (News Writing) การประชุมสรุปข่าว (News Summary) และ
การจัดเก็บข้อมูลสู่ระบบ (Information Storing) ซึ่งเมื่อน ามาใช้งานจริงแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพบว่า 
การท างานได้รับผลดีจากรูปแบบนี้ 
 และหลังจากน าข้อมูลที่ได้ระหว่างและหลังจากการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เพื่องานข่าว พบว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาของแผนกภาษาลาวได้จริง 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถช่วยให้การสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลังท าได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้นักข่าวสามารถเขียนข่าวที่มีคุณภาพมากขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น 
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Social Network for News Station : A case study in Lao Service of Radio Free Asia 

Station. This study aimed to understand the working process of Radio Free Asia, and 
developed the appropriate method for Laos News Section, Radio Free Asia, Thailand office 
in order to use Social Network for news reporting purpose. This study was the qualitative 
research which the participants were five officers who work for Laos News Section, Radio 
Free Asia. The research tools used in this study were observations and interviews from 
group discussions and Social Network data collection. 
 

The findings revealed that the problem of the original working process were the low 
rate of information and opinion exchanged. Besides, the data management was not effective 
enough, therefore it was difficult to recall and search for the record in the past. These 
problems affected to the quality and the prompt of the news report. 
 

As a result, the process of using Social Network for news report was developed for 
this purpose, and finally improved in to six steps which are: News Topics Discussion, 
Interviewing, News Information Exchange, News Writing, News Summary and Information 
storing. After these processes were adapted into working process of Laos News Section, 
The result revealed that the working process was more sufficient. 
 

Besides, the comparison of the data, before and after the use of Social Network for 
news report was adapted, confirmed that the use of Social Network could solved the 
problems of Laos News Section, Radio Free Asia, Thailand office . There were more 
information and more opinion exchanged, and it helped the process of information 
searching to be more effective. The quality of the news was improved as well.  
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สนับสนุนให้ค าแนะน าเสมอมา ท าให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ จนสามารถท างานวิจัยชิ้น
นี้ส าเร็จได้ ส าหรับความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี ้
 ขอบคุณอาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชรใน
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สื่อมวลชนเป็นกิจกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อิทธิพลของ
สื่อมวลชนที่มีต่อการด าเนินชีวิตของคนย่อมประจักษ์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า หลายคนอาจเข้าใจผิด
ว่าหลักของสื่อมวลชนคือ การให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังและผู้ชม เมื่อได้ศึกษาบทบาทสื่อมวลชนแล้วก็จะ
เห็นได้ว่า สื่อมวลชนช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้เป็นอันมาก (ก่อ สวัสดิ์พานิชย์. 2534: 45-46) 

เมื่อการให้ความรู้โดยสื่อมวลชนแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ งานข่าวซึ่งเป็นงานหลักของ
สื่อมวลชนย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ปัจจุบัน ข่าวเปน็สิ่งที่มีความส าคัญมากขึ้นทุกๆ วัน เพราะจะท าให้เรารู้
ว่าโลก หรือสังคมก้าวหน้าไปถึงไหน อย่างไร และสามารถที่จะน าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินชีวิตได้ เพราะ ข่าวท าให้คนทันคน ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา (พิศิษฐ์ ชวาลา
ธวัช; และ คณะ. 2539: 3) และสิ่งแรกที่สื่อมวลชนควรค านึงถึงจึงควรเป็นคุณภาพของข่าว โดยข่าวที่ดี 
คือการน าข้อเท็จจริงสู่สาธารณชนโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติและความรู้สึกส่วนตัวของนักข่าว เสนอ
เฉพาะข้อเท็จจริง มีความสมดุล ต้องให้โอกาสในการชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย ไม่เสนอ
ข่าวที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าว หรือคนในข่าว ต้องไม่เสนอข่าวอย่างเลื่อนลอยปราศจาก
แหล่งที่มาที่ต้องระบุชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ หรือบุคคลที่ให้ข้อมูลอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควร
ปกปิด เพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของแหล่งข่าว (จักร์กฤษ เพิ่มพูล. ม.ป.ป.: ออนไลน์) และ
ข่าวที่ดียังต้องประกอบด้วย คือ ความน่าสนใจ และความส าคัญ ทั้ง 2 ประการผู้สื่อข่าวจะต้อง
พิจารณาในมุมมองของผู้อ่าน คือ ข่าวนั้นจะต้องน่าสนใจส าหรับคนทั่วไป และมักจะมีทั้งความส าคัญ 
(Significance) และความน่าสนใจ (Interest) อยู่ในตัวของมันเอง (Charnley.1978: 44–45) 

และเมื่อพูดถึงงานข่าวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจุบัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ 
Social Network ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากในหลายๆวงการ ทั้งวงการบันเทิง 
วงการศิลปะ การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงวงการข่าว ดังข้อมูลสถิติที่บอกว่า นักข่าวสหรัฐอเมริกา
จ านวนมากใช้ Social Network อย่าง Facebook, LinkedIn, Twitter และ Blog ในการเสนอข่าว และ
กว่าครึ่งใช้หาข้อมูลประกอบการท าข่าว นักข่าวบางคนยังใช้ Social Media ใน น าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านก่อนจะตีพิมพ์ข่าวจริง (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. 2554: ออนไลน์) 

ทั้งนี้ หากกล่าวถึงปัญหาในการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี แผนกข่าวภาษาลาว 
ส านักงานกรุงเทพนั้น พบว่า ยังมีปัญหาอยู่มาก กระบวนการท าข่าวยังไม่เป็นระบบ ขาดการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล พบปัญหาการเขียนข่าวซ้ าประเด็นกันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจาก
ขาดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักข่าว ขณะที่ปัญหาของฝ่ายสนับสนุนงานข่าว คือ ปัญหาเรื่องเอกสาร 
และอุปกรณ์ สูญหาย ระบบการแจ้งข่าว แจ้งการลากิจ-ลาป่วย ยังไม่มีระบบ เพราะไม่มีการต้ังกติกา 
หรือต้ังเงื่อนไขในการท างานร่วมกัน ซึ่งปัญหาทั้งหมดรวมกันส่งผลให้ข่าวที่ออกมายังมีคุณภาพที่ไมดี่ 

ในระยะที่ผ่านมาส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีได้ใช้การประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่
พบว่า เวลาท างานที่ไม่ตรงกันของพนักงานแต่ละคน และระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง กลายเป็น
อุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้น การประชุมในห้องประชุมทุกวันจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีนัก 

จากสภาพข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการจะหาวิธีในการแก้ปัญหาในการท างานข่าว และมองเห็น 
ช่องทางว่าสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาจัดการกับปัญหาต่างๆ ของส านักข่าวได้ เนื่องจาก
เห็นว่าในปัจจุบันส านักข่าวหลายแหง่ต่างใช้อินเตอร์เน็ต และระบบสังคมออนไลน์มาเป็นตัวช่วยในการ
ท างานข่าว ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีก็น่าจะสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน 
และยังเชื่อว่าจะสามารถน าระบบสังคมออนไลน์มาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อมูล แจ้งข่าว และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้ 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย เพื่อศึกษาวิธีท างาน
ข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี และพัฒนารูปแบบการใช้งานเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าวที่สามารถพัฒนางานข่าวได้จริง 

 
ค าถามการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดปัญหาการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. วิธีการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีเป็นอย่างไร 
2. อะไรคือปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพข่าว และอุปสรรคของการท างานข่าว 
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จะสามารถน ามาใช้กับงานข่าวได้หรือไม่  

อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวที่ 

เหมาะสมส าหรับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  
Research: PAR) (Greenwood, D; & Levin, M. 2002) คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมเข้าไปด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดแนวทางร่วมกับ
ผู้วิจัย  

ประชากรที่ศึกษา คือ นักข่าวแผนกข่าวภาษาลาว และพนักงานฝ่ายสนับสนุน คือ ฝ่ายธุรการ 
และเทคนิคของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย รวมทั้งหมด 5 คน โดยรวมผู้วิจัย 

ขอบเขตประเด็นของการวิจัย ประกอบด้วยข้อสังเกต 4 ข้อ คือ 1.ข้อดีที่ได้รับของรูปแบบการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 2. อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไข 3. ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมหากจะใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวจริงๆ และ 4. เปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 

การวิจัยครั้งน้ี เพื่อต้องการท าความเข้าใจวิธีการท างาน อุปสรรคของปัญหาในการท างาน 
และค้นหาวิธีแก้ไขปัญโดยใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บปรากฎการณ์ ปฎิกริยา พฤติกรรมและความเห็นที่เกิดขึ้น เพื่อ
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และได้เป็นรูปแบบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าวที่เหมาะสมส าหรับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง เว็บไซต์สังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) 

ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังกลุ่มเฉพาะขึ้นมาส าหรับการใช้รูปแบบนี้ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในระบบปิดนี้ 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  เพื่องานข่าว หมายถึง การใช้
เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) เพื่อให้พนักงานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีทุกคนใช้งานร่วมกัน 
ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล โดยก่อนการใช้งานมีการต้ัง
เงื่อนไข และกติการ่วมกัน 

แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี หมายถึง พนักงานของส านักข่าววิทยุ
เอเชียเสรีชาวไทยจ านวน 5 คน แบ่งเป็น นักข่าว 3 คนรวมผู้วิจัย และฝ่ายสนับสนุนงานข่าว ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ายธุรการ และฝ่ายเทคนิค ฝ่ายละ 1 คน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. ผู้วิจัยเข้าใจสภาพของปัญหาในการท างาน และสาเหตุของปัญหาในการท างานข่าว 
2. ได้รูปแบบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวที่เหมาะสม

ส าหรับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ซึ่งอาจจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับส านักข่าวอ่ืนๆ หรือการท างาน
ของส านักงานอื่นๆ ได้ 

3. กระบวนการท าข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ได้รับประโยชน์ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
เช่น ประหยัดเวลาในการท างาน ประหยัดงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนก 
ข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานข่าว 
1.1 สื่อมวลชน 
1.2 กระบวนการท าข่าววิทยุ 

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network และ Facebook 
2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network  
2.2  ลักษณะ ประโยชน์ และข้อดีของ Facebook 
2.3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network และ Facebook กับงานข่าว 

 3. การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3.1 ความหมายการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3.2 วิธีการการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3.3 ประโยชน์ของวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 4. วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
4.1 ความหมายของวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
4.2 การเลือกกรณีตัวอย่าง 
4.3 รูปแบบการท าวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 
4.4 วิธีด าเนินการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี (Radio Free Asia) 
5.1 ประวัติความเป็นมา 
5.2 จุดมุ่งหมายของส านักข่าว 
5.3 โครงสร้างและเนื้องานของ แผนกภาษาลาว 
5.4 บุคลากรในส านักข่าว และหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานข่าว 

1.1 สื่อมวลชน 
สื่อมวลชน (พัชรี เชยจรรยา; และ คณะ. 2541: 75-78) เราอาจสามารถแบ่งประเภท

สื่อมวลชนได้จากลักษณะของเครื่องมือ หรือสื่อที่ใช้น าเสนอข้อมูล ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น  
2 ประเภท คือ  

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก ่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ จดหมายเวียน ใบติดประกาส 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่รายการวิทยุ และการบันทึกเสียงต่างๆ ซึ่งผ่านทางหู หรือ

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการบันทึกวิดีโอ  
ขณะเดียวกันค าว่า “Press” ท่ีมีความหมายว่า “สื่อมวลชน” ก็คล้ายคลึงกับความหมาย

ของค าว่า Mass Communication ซึ่งหมายถึง สื่อหลัก 4 ประการ คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ 
และวิทยุ ซึ่งช่วยในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสาธารณูปโภค  

แต่หากย้อนไปมองในอดีตเมื่อแรกเริ่มนั้น ค าว่า “Press” หมายถึง เฉพาะสิ่งตีพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ และวารสาร ต่อมาเมื่อช่วงปีค.ศ. 1930 -1940 ได้รวมเอาข่าววิทยุและข่าวภาพยนตร์ ใน
ปี 1950 ข่าวภาพยนตร์หมดไป และถูกแทนที่โดยข่าวโทรทัศน์ 

แม้ค าว่า “Press” อาจมองในอีกแง่หนึ่งคือ ในแง่ของการครอบคลุมพื้นที่ เช่น ข่าว
ต่างประเทศ (International Press) ข่าวระดับชาติ (National Press) ข่าวท้องถิ่น (Local Press) 

แต่ขณะเดียวก็สามารถมองถึงการครอบคลุมในบางหัวเรื่องด้วย  เช่น ข่าวพาณิชย์ 
(Trade Press) ข่าวกีฬา (Sport Press) ฯลฯ ฉะนั้น ค าว่า “Press” จึงมิได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับผู้สื่อข่าว
เท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้วิเคราะห์ข่าว นักวิจารณ์ บรรณาธิการ ช่างภาพ นักเขียน และอื่นๆ ด้วย 

ในประเทศตะวันออก การสื่อสารมวลชนอาจจะมีความหมายครอบคลุมไปถึงการใช้สื่อ 
บุคคล หรือสื่อประเพณี (Traditional Media) โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้สื่อเหล่านี้ท าการรณรงค์มวลชน 
(Mass Campaign) เช่น ในกรณีของจีนในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตง หรือในกรณีของ
ไทยสมัยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ช่วงปีพ.ศ. 2510 - 2525  

แต่ตามทฤษฎีของตะวันตก ซึ่งเป็นที่ก าเนิดของเทคโนโลยีถือว่าการสื่อสารมวลชน
หมายถึง การสื่อสารไปยังมวลชนหรือคนจ านวนมาก โดยอาศัยสื่อมวลชนเท่านั้น สื่อมวลชนประเภท
แรกของโลกคือ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งยอมรับกันว่าเกิดขึ้นในตอนกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยการประดิษฐ์
คิดค้นของช่างพิมพ์ ชื่อ กูเต็นเบิร์ก ที่เมืองสตราสบูร์ก ประเทศเยอรมัน แต่สื่อมวลชนประเภท
ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ เพิ่งมางอกงามเจริญเติบโตในศตวรรษที่ 20 ปิดท้าย
ศตวรรษด้วยอุบัติการณ์ของสื่อมวลชนใหม่ที่เรียกว่า ระบบอินเตอร์เน็ต 
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จากการวิเคราะห์วิวัฒนาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าสื่อมวลชนมี 5  
ความหมาย คือ  

1. สื่อในการสื่อสารของสังคมมวลชน เป็นสื่อที่น าข่าวสารจากแหล่งสารไปยังผู้รับ
จ านวนมาก ภายในเวลาค่อนข้างรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เทปเสียง  

2. องค์กรที่ท าหน้าที่น าข่าวสารจากแหล่งสารมาผลิตเป็นสารเพื่อส่งไปให้มวลชน 
ประเภทที่ส าคัญ ได้แก่ องค์กรหนังสือพิมพ์ องค์กรนิตยสาร สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศน ์องค์กรผู้ผลิตภาพยนตร ์องค์กรผู้ผลิตวีดิทัศน ์องค์กรผู้ผลิตเทปเสียง  

3. สถาบันสังคมอย่างหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นสื่อเพื่อการสื่อสารของสังคมมวลชน  
4. สถาบันวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นสื่อเพื่อการสื่อสารของสังคมมวลชน  
5. ผู้แทนของสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวก็ได้ 

ขณะเดียวกันหากมองในแง่องค์กร สื่อมวลชนมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้  
1. องค์ประกอบทางด้านบรรณาธิกรณ์ มีผู้รวบรวมข่าวสาร ได้แก่ นักข่าว ผู้สื่อข่าว 

นักเขียน นักแต่ง นักวิจัยค้นคว้า และผู้ตกแต่งสาร ได้แก่ ผู้ขัดเกลาต้นฉบับ บรรณาธิการ นักจัด
รายการ ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้สร้างวีดิทัศน์หรือเทปเสียง 

2. องค์ประกอบทางด้านการจัดการ ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้จัดหาโฆษณา 
3. องค์ประกอบทางด้านเทคนิค ได้แก่ ช่างเทคนิค ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตวีดิทัศน์หรือเทปเสียง 
 

ประเภทของผู้สื่อข่าวแบ่งตามหน้าที่ (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช; และ คณะ. 2546: 57) 
1. ผู้สื่อข่าวประจ า (Beat Reporter หรือ Run) หมายถึง ผู้สื่อข่าวที่ท าหน้าที่เฝ้าข่าว

ประจ าสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อติดตามสอดส่องเบาะแสของ
ข่าว ตลอดจนการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญที่รับผิดชอบ ณ สถานที่นั้น ผู้สื่อข่าวประจ ามีหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะด้าน หรือสัมภาษณ์ค่อนข้างแน่นอน เช่น กระทรวง กรม ธนาคาร สถาบันการเงิน 
ตลาดหุ้น และบริษัทที่มีบทบาททางการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. ผู้สื่อข่าวทั่วไป (General Assignment Reporter) หมายถึง ผู้สื่อข่าวที่ได้รับ 
มอบหมายให้ท างานเป็นเรื่องๆ ไปเป็นครั้งคราว อาจได้รับค าสั่งเปลี่ยนแปลงไปท าข่าวได้ทุกชั่วโมง 
อาจได้รับมอบหมายให้ ท าการสัมภาษณ์บุคคล ติดตามงานพิธีการต่างๆ การอภิปราย การสัมมนา 
และการประชุม เป็นต้น 
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3. ผู้สื่อข่าวพิเศษ (Special Assignment Reporter) หมายถึง ผู้สื่อข่าวที่มี
ประสบการณ์ ผู้สื่อข่าวประเภทนี้อาจได้รับมอบหมายให้หาข้อมูล หรือสืบเสาะที่มาหรือเบื้องหลังของ
ข่าวนั้นๆ เฉพาะด้าน อาจเป็นข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร ตลาดหุ้น การทหาร การทุจริตคอร์รัป
ชันในหน่วยราชการ เพราะมีความรู้และติดตามประเด็นข่าวนั้นมาโดยตลอดจนเข้าใจเรื่องราวได้ลึกซึ้ง 
 

หน้าที่ของผู้สื่อข่าว (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช; และ คณะ. 2546: 57) หน้าที่ของผู้สื่อข่าว คือ 
การน าเสนอข้อเท็จจริง หรือเรียกว่ารายงายข่าว ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ โดยผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบข่าวแต่ละประเภท
แตกต่างกันไป แล้วรวบรวมเอาข้อมูลจากการบันทึกเหตุการณ์หรือสถานการณ์  การสัมภาษณ์
แหล่งข่าว รวมถึงการศึกษาข้อมูลเอกสารแล้วน าไปรายงานขณะเดียวกันงานข่าวก็จ าเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบหรือบุคคลส าคัญอีกส่วนที่จะสามารถท าให้ข่าวสมบูรณ์ได้นั่นคือ “แหล่งข่าว” (News 
Sources)  ซึ่งแหล่งข่าวคือ คนที่ให้ข้อมูลต้นตอของข่าว หรืออาจจะเป็นสถานที่ หรือสถานการณ์ ซึ่ง
บอกเล่าเรื่องราวท่ีนักข่าวน ามาบอกเล่าต่อผ่านสื่อนั่นเอง 
 

1.2 กระบวนการท าข่าววิทยุ 
การเขียนข่าววิทยุ  (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) ปกติแล้วสื่อประเภทวิทยุจะมีความแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยหากเปรียบเทียบกันแล้ว สื่อ
สิ่งพิมพ์จะให้รายละเอียดของข่าวมากกว่าสื่อวิทยุ แต่สื่อวิทยุจะเป็นสื่อที่มีความผูกพันกับเวลา ฉะนั้น
การเขียนข่าวทางวิทยุกระจายเสียงจึงต้องเขียนสั้น เข้าใจง่าย แต่ก็ยังคงหลักของการเขียนข่าว แบบ 
5W และ 1H คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) อย่างไร 
(How) หลักการเขียนข่าวทางวิทยุจึงมีหลักการกว้างๆ พอที่จะเป็นแนวทางในการเขียนได้ดังนี้ 

มีความเที่ยงตรง (Accuracy) เขียนข่าวโดยปราศจากอคติ ความล าเอียง  
หรือใส่ความคิดเห็น 

ใช้ส านวนและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย เขียนเหมือนกับพูดคุยกับคนฟัง (Simplicity) 
การด าเนินเรื่องและข้อความกะทัดรัด (Brevity) 
ด าเนินเรื่องตรงไปตรงมา (Directiness) 
การเพิ่มสีสันของเรื่อง (Color) 
การรักษาข้อเท็จจริง (Objectivity) 
ความยุติธรรม (Fairness) 
รสนิยมดี (Good Tast) 
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โครงสร้างการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียง (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ม.ป.ป.: ออนไลน์) หลักการส าคัญในการเขียนข่าววิทยุ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
นั้น ส่วนใหญ่มักจะเขียนในรูปของปิรามิดหัวกลับ แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันบางประการ 
ดังนี้ 

1. การเขียนข่าวจะไม่นิยมเขียนวรรคน า (Lead) เพื่อสรุปใจความส าคัญของข่าว  
เนื่องจากข่าวทางวิทยุโดยทั่วไปมีความยาวจ ากัดและมักจะน าเสนอข่าว ประเด็นของข่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน 

2. การเขียนพาดหัวข่าว (Headline) ต้องสื่อความหมายชัดเจนด้วยประโยคที่  
สมบูรณ์กว่าพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรือเขียนพาดหัวข่าวเพื่อท าหน้าที่เป็นเหมือนความน าข่าวไปในตัว 

3. เนื้อหาข่าว (Body) ด้วยข้อจ ากัดของเวลา การเขียนข่าววิทยุต้องสั้นกะทัดรัด 
กว่าข่าวทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนื้อหาของข่าววิทยุมักมีความยาวประมาณ 10 บรรทัด 
ผู้อ่านข่าวใช้เวลาประมาณ 1 นาที 
 

สรุป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับงานข่าว สรุปได้ว่า งานข่าวนั้นเป็นงานที่ให้ความส าคัญกับ
ทักษะการสื่อสาร ทั้งการสนทนาเพื่อให้ได้ข่าว และการเขียนเพื่อสื่อสารเนื้อหาไปสู่ผู้รับสารหรือผู้ฟัง 
ถือเป็นการให้ความรู้ให้กับผู้ติดตามข่าว 

การท าข่าววิทยุได้เปรียบงานข่าวโทรทัศน์ตรงที่ใช้ขั้นตอนการเตรียมการน้อยกว่า แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถให้ค าอธิบายได้ละเอียดเท่าหนังสือพิมพ์ หัวใจของงานข่าววิทยุจึงอยู่ที่การ
สื่อสารในเวลาจ ากัดแต่ขณะเดียวกันต้องได้ใจความด้วย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับงานข่าวไปใช้เป็นส่วนประกอบใน
การออกแบบรูปการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานจริง 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network และ Facebook 

2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network   
 Social Network หรือในภาษาไทย คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นสิ่งที่ เกิดจากการพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2 (WEB 2.0) ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มคนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมตัวกันโดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตามทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) 
คือประกอบด้วยส่วนที่เป็น จุด (Node) และส่วนของความสัมพันธ์ (Ties หรือ Relationship) ทั้งนี้ จุด 
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(Node) เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่งในระบบเครือข่ายท่ีอาจจะมีลักษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับคน
อ่ืนๆ  ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือข่ายออนไลน์จะเรียกว่า Social Contacts 
 ส าหรับอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ การโต้ตอบหรือใช้บริการในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทั้งในระบบเว็บหรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหลาย โดยรวมแล้วจะเรียกว่า Social 
Media นักวิชาการหลายคนได้นิยาม Social Media ไว้ว่าเป็น กลุ่มของแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ตที่
สร้างบนระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคมและเทคโนโลยี ด้วยแนวความคิดของ Web 2.0 และ
เปิดให้คนแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้  ความหมายของมันจึงเป็นการพูดถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ตลาดอยู่แล้ว เช่น Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ฯลฯ (จารุวัจน์ สองเมือง. 2554: 
ออนไลน์) 
 Social media (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. 2554: ออนไลน์) บางคนเรียกว่า “สื่อทางสังคม” หรือ
“สื่อสังคมออนไลน์” คือ สื่อดิจิทัล ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ทั้งการสื่อสาร 
ปฏิสั มพันธ์  แบ่ งปัน  แลก เปลี่ ยนข้อมู ล  ภาพ  เสี ยง ระหว่ า งกัน  โดย เน้นการมี ส่ วนร่ วม 
(Collaborative)ในการผลิตเนื้อหาจากผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ท าให้บางคนเรียก Social Media ว่า 
User-Generated Content (UGC) หรือ Consumer-Generated Media (CGM) 
 Social Media มีหลายประเภทด้วยกัน ไม่ได้มีเฉพาะ Twitter หรือ Facebook เท่านั้น การจัด
ประเภทของ Social Media มักจะจ าแนกตามลักษณะการใช้งานของมัน แต่กลุ่มใหญ่ๆ แบ่งได้ 12 
กลุ่มดังนี้  

1. Blog  เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger 
2. Social networks  เช่น Hi5, Facebook 
3. Micro Blogging / Microsharing   เช่น Twitter 
4. Online Video   เช่น Youtube 
5. Potosharing   เช่น Flickr 
6.  Wikis เช่น Wikipedia 
7. Widgets เช่น Coke Bubbles, Animal Planet Killer Clips 
8. Virtual Worlds  เช่น Second life 
9. Bookmarking/Tagging  เช่น Diggs, Delicious 
10. Crowdsourcing / Voting เช่น Dell Ideastorm, My Starbucks Idea 
11. Podcasting  เช่น Wiggly Podcast 
12. Reviews / Opinions  เช่น Epinion, Mouthshut, Yahoo! Answers  
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2.2 ลักษณะ ประโยชน์ และข้อดีของ Facebook 
ลักษณะของ Facebook  
เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งก่อต้ังขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยในช่วงที่ก่อต้ังนั้น 
ใช้ชื่อว่า The Facebook มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ถัดมาเพียงหนึ่ง
ปีหลังจากประสบความส าเร็จในมหาวิทยาลัย เฟซบุ๊คได้ขยายฐานการให้บริการสู่นักเรียนระดับมัธยม
ปลาย และในปีค.ศ. 2006 ได้เปิดให้ผู้ใช้งานในทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ โดยลดทอนชื่อ
เว็บไซต์เหลือเพียงเฟซบุ๊ค อย่างที่เห็นในปัจจุบัน  

แม้ว่าเฟซบุ๊คไม่ใช่เว็บไซต์สังคมออนไลน์แรกของโลก ไม่ใช่ต้นต ารับแนวคิดในการสร้าง
โครงข่ายการสื่อสารลักษณะนี้ แต่หากวัดกันในเชิงปริมาณ เฟซบุ๊คคือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2012 มีผู้ใช้บริการทั่วโลกถึง 1,000 ล้านคน เป็นตัว
บ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความกว้างขวาง และความเป็นท่ีนิยมของเว็บไซต์แห่งนี้ 

ส าหรับประเทศไทย เฟซบุ๊คได้รับความนิยมช้ากว่าประเทศอ่ืนทั่วโลก เพราะแม้ว่าเฟซบุ๊ค
จะเปิดใช้บริการส าหรับผู้ใช้งานทั่วต้ังแต่ปีค.ศ. 2006 แต่กว่าที่จะเป็นได้รับความสนใจในประเทศไทย
นั้นต้องรอจนถึงประมาณปีค.ศ. 2009 แต่อย่างไรก็ดี เมื่อคนไทยคุ้นเคยกับการใช้งานเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์แห่งนี้แล้ว ไม่นานเกินรอ ผู้ใช้บริการเฟซบุ๊คในประเทศไทยได้เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สถิติ
เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2012 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คถึง 15 ล้านคนแล้ว ถือว่ามากที่สุดเป็น
อันดับ 16 ของโลก ขณะที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คมากที่สุดในโลกถึงกว่า 8 
ล้านคน (Facebook. 2012: Online) 
 

ประโยชน์ และข้อดีของ Facebook (สุพาพร เทพยสุวรรณ. 2553: ออนไลน์); (อิงค์ควิต้ี. 
2553: ออนไลน์) 

ข้อดีและประโยชน์ของเฟซบุ๊คนั้น มีนักวิชาการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเตอร์เน็ต ได้พยายามเขียนเป็นบทความเอาไว้ แต่เราสามารถหยิบ
บางส่วนที่คิดว่าใกล้เคียงกับจุดประสงค์ในการใช้งานเฟซบุ๊คกับงานข่าวมาได้ ดังนี้ 

1. สร้างระบบสังคมได้ง่าย และไม่ต้องจ่ายเงิน 
 เมื่อเฟซบุ๊คเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและใช้บริการ
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เว็บไซต์แห่งนี้จึงมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ซึ่งเป็นข้อดีส าห รับ
บริษัทผู้ผลิตหรือนักโฆษณาในการใช้โฆษณาสินค้า ขณะที่ในด้านงานข่าวก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้
โดยการสร้างกลุ่มผู้อ่านข่าว กลุ่มผู้เขียน หรือกลุ่มซึ่งอยู่ร่วมกันทั้งผู้อ่านและผู้เขียน ซึ่งกลุ่มดังกล่าว



12 
 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกับการสร้าง
เว็บไซต์ด้วยตนเอง สร้างง่ายและไม่เสียเงิน จึงถือเป็นข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊ค 

2. สามารถเฝ้ามองพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรายอ่ืนๆ ได้ 
 ในโลกอินเตอร์เน็ต หรือสังคมออนไลน์ ผู้ใช้บริการมักแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา
ต่อสถานการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์บางเหตกุารณ์ที่ได้รู้ ได้ฟัง ได้ยิน หรือได้เห็น ท าให้นักข่าว สามารถ
จับความรู้สึกตรงนี้มาแตกประเด็นต่อในการท าข่าว หรือสามารถน าค าวิจารณ์ต่างๆ มาปรับปรุงงาน
ข่าวได้  

3. เฟซบุ๊คมีเครื่องมือวัดผลที่แม่นย า 
 เฟซบุ๊คมีการเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานหน้าเพจนั้นๆ ได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการต้องการน า
ข้อมูลดังกล่าวออกมาดู ก็สามารถท าได้ง่าย โดยเฟซบุ๊คมีการจ าแนกข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งแผนภูมิ และตัวเลข รวมถึงรูปภาพ นอกจากนั้นหากผู้ใช้บริการต้องการรู้ได้ถึงข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถท าได้ เช่น ผู้ใช้บริการสามารถรู้ข้อมูลเรื่องเพศ อายุ หรือ
แม้กระทั่งภูมิล าเนา ของผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ได้ 

4. เฟซบุ๊คมีการสร้างเครือข่าย และจุดประกายด้านการศึกษาที่ดี หากใช้ถูกวิธี 
 เพราะเฟซบุ๊คมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ซึ่งปะปนกันไปในหลากหลายอาชีพ หลากหลาย
อายุ และหลากหลายประสบการณ์  ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เรื่องบางเรื่อง หรือถามข้อมูล
บางอย่างได้จากผู้ใช้บริการหรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะน าไปสู่การศึกษา รวมถึง
สามารถน ามาใช้ในงานข่าวได้ 

5. เฟซบุ๊คท าให้ไม่ตกข่าว 
 เนื่องจากมีผู้ใช้จ านวนมากและกระจายตัวอยู่ในหลายๆ พื้นที่  ท าให้คล้ายกับว่า 
ผู้ใช้บริการของเฟซบุ๊คคอยท าหน้าที่เป็นนักข่าว ที่แสดงความคิดเห็น บอกเล่าเหตุการณ์ หรือเรื่องราว
ในบริบท หรือสภาพแวดล้อมของพวกเขาอยู่เป็นประจ า ซึ่งหากเราติดตามข้อมูลจากคนเหล่านั้น คน
จากพื้นที่ซึ่งเกิดสถานการณ์จริงก็จะท าให้เราล่วงรู้ความเป็นไปของสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยไม่
จ าเป็นต้องรอข่าวจากนักข่าวมืออาชีพ หรือส านักข่าว 
 

2.3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network และ Facebook กับงานข่าว 
 เทคโนโลยีการสื่อสารย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม จากเดิมที่เน้นการสื่อสาร
ด้วยค าพูด มาเป็นตัวอักษร จนปัจจุบันกลายมาเป็นภาษาดิจิตอล (Digital Language) การเกิดขึ้นของ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นต้น ท าให้พฤติกรรมและ
จิตวิทยาการสื่อสารในสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้รับสารส่วนใหญ่ในสังคมก็เปลี่ยนจากเดิมที่
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เคยเป็นเพียงผู้รับ (Passive Audience) มาเป็นผู้สืบค้นและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองแทน (Active 
Audience) นอกจากน้ัน การไหลของข่าวสารในสังคมจะมีความหลากหลายช่องทางมากขึ้น 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ จากยุคด้ังเดิมมนุษย์สื่อสารตัวต่อตัว เป็นค าพูดหรือมุข
ปาฐะ เทคโนโลยีสื่อจึงได้วิวัฒนาการสื่อท าให้มนุษย์สื่อสารกันผ่านสื่อมวลชนจ านวนมาก (Mass 
Media) เกิดสื่อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
แต่ในปัจจุบันการสื่อสารในสังคมเป็นแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้น แต่ก็มีความหลากหลายได้
ในเวลาเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า “สื่อเครือข่ายสังคม” หรือ “โซเชียลมีเดีย” (Social Media) เช่น ทวิต
เตอร์ เฟสบุ๊ค ไฮไฟ ยูทูป เป็นต้น ได้น าผู้คนกลับมาพบกันแบบตัวต่อตัวมากขึ้น พร้อมๆ กันบางกรณีก็
เป็นคนในเครือข่ายเดียวกัน แต่สิ่งที่ยอมรับกันว่าสื่อเก่ามีไม่มีมากนักก็คือความเป็น “พื้นที่สาธารณะ” 
ของการแสดงความคิดความเห็นทางการเมือง (Political Public Sphere) 
 ปัจจุบัน ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้รูปแบบการสื่อสารของ
คนในสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป นักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อเก่าจะก้าวพร้อมๆ กัน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร หากไม่มีการปรับตัวจากความเคยชิน เดิมๆ 
(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2554: ออนไลน์) 
 

สื่อมวลชนกับ Social media  
มหาวิทยาลัย George Washington ร่วมกับ Cision ได้ส ารวจวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติ

ของผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการใช้ Social Media จ านวน 371 คน ทั้งนักข่าวและบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2552 – 13 ตุลาคม 2552 พบว่า 
นักข่าวในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันว่า Social Media มีความส าคัญในการรายงาน
ข่าว โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนข่าวหรือสารคดี  

นักข่าวสหรัฐอเมริการ้อยละ 89 อาศัยการค้นหาจาก Blog ร้อยละ 65 ใช้เว็บ Social 
Networking อย่าง Facebook  LinkedIn ร้อยละ 52 ใช้ Micro Blogging อย่าง Twitter และร้อยละ 
61 ใช้สารานุกรมออนไลน์อย่าง Wikipedia และนักข่าวสหรัฐยังใช้  Social Media ในการตีพิมพ์ 
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการโปรโมท และเผยแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสาร ข้อเขียนต่างๆ ของตน 
โดยร้อยละ 64 ใช้ Blog เป็นเครื่องมือ ร้อยละ 60 ใช้เว็บ Social Networking และร้อยละ 57 ใช้ Micro 
Blogging นักข่าวและบรรณาธิการข่าวชาวอเมริกันร้อยละ 84 ต่างตระหนักดีว่าข้อมูลข่าวสารใน 
Social Media มีความน่าเชื่อถือต่ ากว่าข้อมูลข่าวสารในสื่อด้ังเดิม เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
นักข่าว ร้อยละ  49 ระบุว่า ข้อมูลใน Social Media ขาดการตรวจสอบ เช็คข้อมูลความถูกต้อง
เที่ยงตรง (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. 2554: ออนไลน์) 
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จริยธรรมในการใช้ Social Media ของสื่อมวลชน 
Social Media เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมไทยและส าหรับวงการสื่อมวลชนไทย ที่ต้อง

อาศัยการเรียนรู้และปรับปรุงไปด้วยกัน แต่ก็มีข้อควรระวังของประเด็นที่ยังคงมีการถกเถียงอยู่ 4 
ประเด็นนั่น คือ ประเด็นแรก เรื่องความรวดเร็วกับความถูกต้อง นักข่าวจะสมดุลสองสิ่งนี้อย่างไร 
เนื่องจากทุกคนแข่งกันเร็ว แต่บางครั้งความรวดเร็วของข้อมูลที่สื่อออกไปขาดการตรวจสอบ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างจากสื่อเก่าที่ต้องผ่านการตรวจสอบของกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการแต่มี
กระบวนการที่ใช้เวลานานกว่า ประเด็นต่อมาคือ เรื่องของความเป็นส่วนตัวกับความเป็นพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาส าหรับคนท าข่าวและคนใช้ Social Media ในเมืองไทย เพราะ
หลายคนมักคิดว่า Social Media คือพื้นที่ส่วนตัว แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ ดังนั้น นักข่าวและ
ผู้ใช้งาน Social Media จะต้องเรียนรู้ธรรมชาติข้อนี้ของสื่อใหม่นี้ เนื่องจากคนที่เขามาตามคุณ เขา
อาจจะมาตามคุณเพราะคุณเป็นนักข่าว ยิ่งหากคุณมีชื่อ Twitter Account ต่อท้ายด้วยชื่อส านักข่าว
ของคุณด้วยแล้ว ยิ่งต้องระวังให้มาก เมื่อนักข่าวเรียนรู้ว่าพื้นที่บน Social Media เป็นพื้นที่สาธารณะ
คุณก็จะสามารถใช้มันอย่างเข้าใจมากขึ้น (อศินา พรวศิน. 2553: ออนไลน์) 
 

สรุป 
 จากการอ่านเอกสารเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และ Facebook ได้
ข้อสรุปว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เว็บไซต์ในการสร้างสังคมบนระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นัดหมาย หรือพบปะสังสรรค์  

โดยปัจจุบัน Facebook  คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก และ
มีลักษณะที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานข่าวได้ ด้วยความที่นักข่าวทุกคนคุ้นเคยกับการใช้เว็บไซต์
นี้ดี  ผู้ใช้งานก็สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยง
ความคิดเห็นจากผู้ใช้หลายๆ คนในเวลาเดียวกันได้ จึงเหมาะกับงานข่าว 

ผู้วิจัยคิดว่าจะน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ครั้งนี้มาประยุกต์ในการท าวิจัย ในขั้นตอนของการออกแบบรูปการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว 
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3. การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

3.1 ความหมายการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในประเภทวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ระบบอุตสาหกรรม และองค์การต่างๆ  แต่กลับพบงานวิจัยลักษณะ
นี้น้อยมากในงานด้านการศึกษา หากพบก็มักเป็นงานวิจัยในลักษณะที่เมื่อครู่ใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน
หรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนของตนเอง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกับชุมชนและสังคม และมีจุดเน้นของการวิจัยที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความ
เป็นอิสระหรือมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม การวิจัยในลักษณะนี้มักจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วยก็ได้ (Creswell. 2002: 609) 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) คือ  
กระบวนการที่ผู้คนจ านวนหนึ่งในชุมชนหรือองค์กรเข้ามาร่วมศึกษาปัญหาร่วมกับนักวิจัยผ่าน
กระบวนการวิจัย ต้ังแต่เริ่มการก าหนดปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เรียนรู้วิธีการที่จะแก้ปัญหา ออกแบบ
การวิจัย วิเคราะห์ผล พร้อมทั้งออกแบบและปฏิบัติตามความต้องการที่ก าหนด ไว้ จนถึงการอภิปราย
ผลการวิจัย เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลเพื่อแก้ปัญหาที่พวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรง  โดย
ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมด้วย การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็น
กระบวนการที่ผู้คนในองค์กรหรือชุมชนไม่ใช่ผู้ถูกกระท าแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นผู้กระท าการที่มีส่วน
ร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีอ านาจร่วมกันในการวิจัย (Greenwood, D; & Levin, M. 2002) 
 ในปัจจุบัน เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลายวงการ 
รวมถึงถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วย  
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม  โดยทุกคนในกลุ่มมีส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของงานวิจัย และสมาชิกทุกคนร่วมมือในทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มตกลงที่จะท าวิจัย ก าหนด
ปัญหา เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การตัดสินใจที่จะ
ปฏิบัติตามแผนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ นอกจากนี้การวิจัยประเภทนี้ยังเน้นการปฏิบัติโดยเฉพาะ
การปฏิบัติที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม  
 จุดเด่นของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในส่วนของขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ  
การก าหนดปัญหา ซึ่งจะเกิดจากปัญหาในกลุ่มและอาจปรับเปลี่ยนได้ในขณะด าเนินการวิจัย ส่วนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) เพื่อความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง เช่น 
ใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล เช่น เอกสาร คน เหตุการณ์ สถานที่ และใช้ความหลากหลายของ
เทคนิคการเก็บข้อมูล เช่น ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้น ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
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น าเสนอ จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ให้ความส าคัญกับการใช้สถิติมากนัก และการ
น าเสนอข้อมูล อาจน าเสนอในรูปแบบเสวนา สนทนา 
 กระบวนการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินการตามวงจรเดมมิ่ง (Deming) 
P-D-C-A (Plan-Do-Check- Action) แต่ละขั้นตอนมีความยืดหยุ่น ใช้วิธีการประเมินแบบอัตนัย โดย
ไม่เน้นการสรุปผลอ้างอิง (นงลักษณ์ วิรัชชัย; และ สุวิมล ว่องวานิช. 2545: 18; อ้างอิงจาก 
Bassey.1986; Rutkowaski.1996; Maclsaac.1996) 
 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นการวิจัยที่มี
คุณลักษณะหลายประการแตกต่างไปจากการวิจัยแบบปกติทั่วไป เช่น กระบวนการที่ใช้สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มีพันธะกรณีระหว่างนักวิจัยกับชุมชน กรอบของการด าเนินงานก าหนด
ขึ้นโดยกลุ่มคนในพื้นที่วิจัย จุดเน้นของการวิจัยเริ่มที่คนเป็นหลัก โดยท าให้คนมีคุณค่า มีความภูมิใจ
ในการกระท า เป้าหมายของการวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุ่มคนในพื้นที่ตาม
เงื่อนไขที่เหมาะสมและตามความจ าเป็น เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะ
แตกต่างในด้านพื้นฐาน ทักษะ และโครงสร้างทางสังคม แต่นักวิจัยเชื่อมั่นในความสามารถที่จะเรียนรู้
ได้ของคน จึงต้องการให้คนเหล่านั้นมีส่วนร่วม โดยนักวิจัยจะไม่ก าหนดกรอบที่ตายตัว แต่ผ่อนสั้นผ่อน
ยาวตามลักษณะของชุมชน ใช้วิธีการด าเนินการที่เรียบง่าย ซึ่งคนในชุมชนรู้จักคุ้นเคยและมีทางเลือก
หลากหลาย นักวิจัยมองชุมชนอย่างองค์รวมในลักษณะประสานสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  ตาม
มาตรฐานเฉพาะพื้นที่นั้นๆ ข้อมูลที่ศึกษา มีลักษณะเป็นนามธรรม ค่านิยม ความรู้สึก และความพอใจ
ของคนในชุมชน การด าเนินการใช้หลักประชาธิปไตย 
 โดยให้กลุ่มคนในพื้นที่มีการตัดสินใจร่วมกัน มีการสร้างก าลังและอ านาจในการคิด และการ
ต่อรองให้ได้รับความส าเร็จในสิ่งที่คนในชุมชนอยากท า ส่งเสริมวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ต้องเป็นผู้ลงมือกระท าหรือมีส่วนร่วมให้โครงการประสบผลส าเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เน้นวัตถุ 
แต่เน้นความสามารถของคนในชุมชน เน้นการเรียนรู ้และความพอใจของผลที่ได้รับ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เป็นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้  
ที่สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ต้องการองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆ สามารถจ าแนกได ้ดังนี้  

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นความพยายามของนักวิชาการและนักพัฒนา
ในการสังเคราะห์ปัญหา และศักยภาพของงานวิจัยส่วนหนึ่งกับงานพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง  และพยายาม
เชื่อมโยงสาระส าคัญของการพัฒนา และการวิจัยออกมาเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมหรือการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R&D) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) จึงเป็น
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ท ากับชุมชนและมีการเชื่อมโยงส่วนที่เป็นการวิจัย  (Research) กับ
ส่วนที่เป็นการพัฒนาหรือแก้ปัญหา (Development) เข้าด้วยกัน  

 2. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผู้คนจ านวนหนึ่งในองค์กร หรือ
ชุมชนเข้ามาร่วมศึกษาปัญหา โดยกระท าร่วมกับนักวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยต้ังแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นการเสนอผลและการอภิปรายผลการวิจัย เป็นการเริ่มต้นของคนที่อยู่กับปัญหา (Problems 
People) ค้นหาปัญหาที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับนักวิชาการ จึงเป็นกระบวนการที่คนในองค์กรหรือชุมชน
มิใช่ผู้ถูกกระท า แต่เป็นผู้กระท าที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีอ านาจร่วมกันในการวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่ต่างไปจากการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือ
ทางสังคมศาสตร์ เพราะเน้นการยอมรับหรือความเห็นพ้องจากฝ่ายชาวบ้าน  สิ่งที่นักวิจัยต้องค านึงถึง 
คือ การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้านตลอดเวลาและทบทวนวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของชาวบ้านอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่าง 
แท้จริง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
 

3. ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เชื่อว่าชาวบ้านเป็นผู้ที่อยู่กับข้อมูลอยู่กับความจริง
เป็นผู้ที่รู้ดีเท่ากับนักวิจัยหรืออาจจะรู้มากกว่านักวิจัย การปฏิบัติใดๆ ก็ตามที่จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต จึงต้องเริ่มจากชาวบ้านไม่ใช่เริ่มจากสมมติฐานของผู้วิจัยหรือนักพัฒนาแต่ฝ่ายเดียว  ผู้ที่
เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ทั้งชาวบ้าน นักวิจัยและนักพัฒนา ควรมีบทบาทในการร่วมกันก าหนดปัญหาและ
เลือกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบทบาทของทั้งสามฝ่ายที่ต่างมี
ความเท่าเทียมกัน การวิจัยลักษณะนี้ จึงเป็นการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนักพัฒนา รวมทั้งความต้องการกับความรอบรู้ของ
ชาวบ้าน ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 เปรียบเทียบโลกทัศน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

ที่มา: สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. (2545). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: แนวคิดและ 
แนวปฏิบัติ. หน้า 23. 
 
 จากภาพวงกลมแต่ละวงเป็นโลกทัศน์หรือวิธีมองปัญหาของคนแต่ละกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย โลกทัศน์ของแต่ละฝ่ายต่างกันไปตามกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ  หลังจากเข้าสู่
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คนทั้งสามกลุ่มจะมี “โลกทัศน์ร่วม” และความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการวิจัยและ
การพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ในลักษณะการศึกษาชุมชนเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา คือ ค่อยๆ ศึกษาไปแล้ว
ท ากิจกรรมไป กลุ่มประชากร ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทไป เป็นผู้ร่วมในการกระท าวิจัยโดยการมีส่วน
ร่วมตลอดกระบวนการนับต้ังแต่การเริ่มตัดสินใจว่าควรจะศึกษาวิจัยในชุมชนนั้นหรือไม่ การประมวล
เหตุการณ์ หลักสูตร และข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาการวิจัย การเลือกระบุประเด็นปัญหา การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเสนอสิ่งที่ค้นพบ  
 
 นอกจากน้ี สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2545: 24–27) ได้เสนอปรัชญาแนวคิดของ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สรุปได ้ดังนี้  

1. การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ (Right) เป็นเอกสิทธิ (Privilege) เป็นการท างานเป็น 
กลุ่ม เป็นกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบทและเป็นเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาชนบท  



19 
 

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีชีวิต (Dynamic and 
Organic Process) เริ่มต้นจากสภาพจริงในปัจจุบันมุ่งไปถึงจุดที่ควรจะเป็นไปได้ในอนาคต  จะมี
ลักษณะที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ไม่สามารถก าหนดเวลาและกิจกรรมล่วงหน้าได้ เชื่อว่า
ผู้ด้อยโอกาสมีความสามารถที่จะร่วมท างานได้ จะต้องเริ่มจากคนที่รู้สึก (Feel) ต่อปัญหาหรือความ
ต้องการของตนไปสู่การคิด (Think) การกระท า ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ทั้งใน
ตัวเองและชุมชน ทั้งในด้านสติปัญญา จิตใจ และมิติด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ  

3. กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบไปด้วยการ
แสวงหาความรู้และการกระท า จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ผู้ด้อยโอกาสยัง
สามารถรวมกลุ่มกันได้และค านึงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภูมิปัญญา
ของนักวิชาการ  

4. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเกิดจากการปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
จากการสั่งการจากหน่วยเหนือมาเป็นชุมชนหรือชาวบ้าน  ผู้ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินการ ด้วยความเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ถ้าเขารู้และเข้าใจ
เป้าหมายการพัฒนาตนเองและชุมชน การวิจัยลักษณะนี้เป็นการจุดพลังให้ชุมชนรับรู้การเรียนรู้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน เป็นการเรียนรู้ของชุมชนอันเกิดจากการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิก
ในชุมชนที่จะศึกษาชุมชน เน้นการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อค้นหาศักยภาพ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาด้วย
การวางแผนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ประเมินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

5. เป้าหมายสุดท้ายของการวิจัย คือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถอนรากถอนโคน 
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันและเต็มที่ตลอดกระบวนการของการวิจัย ต้ังแต่การท าความเข้าใจและนิยามปัญหาของการวิจัย 
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การท ากิจกรรม ที่จะตามมาจากผลการวิจัย และ
ยังต้องให้กลุ่มคนไร้อ านาจต่อรอง (Powerless Group) เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะ 

ก่อให้เกิดจิตส านึกในหมู่ประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรต่างๆ  ของตนและมุ่งไปสู่การ
พึ่งตนเอง นักวิจัยภายนอกเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการวิจัย
เท่านั้น  
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้  ได้พัฒนา
ตนเองในการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมทุกด้าน ซึ่งสามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 
ดังนี้  

4.1 เพื่อปลุกจิตส านึกให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหาของตนเองและเกิดความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน  

4.2 เพื่อด าเนินการวิจัยโดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็น  
วิทยาศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ก าหนดปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งด าเนินการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาจร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ  

4.3 เพื่อร่วมกับชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
4.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการท างานร่วมกันในการแก้ปัญหาและการพัฒนา

ชุมชน อีกทั้งผลักดันให้กิจกรรมทั้งหมดด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  

5. วิธีการวิจัย  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  

5.1 เน้นการศึกษาชุมชน เป็นการให้ความส าคัญกับข้อมูลและความคิดของ
ชาวบ้าน การเก็บข้อมูลเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน  เพื่อศึกษา
ถึงสภาพปัญหาในชุมชนหรือความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ใน
ชุมชน นอกจากน้ีต้องค านึงถึงทรัพยากรในชุมชนที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา  

5.2 เน้นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ปัญหา ศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นที่จะน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา  

5.3 เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ เพื่อน าไปสู่การ 
น าไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องค านึงเชิงเศรษฐศาสตร์ในแง่ของความคุ้มทุน ความเหมาะสมกับเงื่อนไข
ทางวัฒนธรรม ความเชื่อและอื่นๆ ร่วมด้วย 

5.4 เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน 
และสามารถด าเนินการได้เองหลังจากสิ้นสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพื้นที่แล้ว  
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  
 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นระเบียบวิธีที่ไม่ยึดติดรูปแบบ 
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อันเป็นมาตรฐานใดๆ การรวบรวมข้อมูลท าได้หลายรูปแบบ โดยมากจะใช้วิธีเดียวกับวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนมากกว่างานวิจัยเชิงคุณภาพ  มีการ
ปฏิบัติการและกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามา ตลอดจนการติดตามประเมินสถานการณ์และการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม การรวบรวมข้อมูลต้ังแต่การเข้าไปในสนาม การสร้างความสัมพันธ์ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายประชาชน มีวิธีการท าได้หลายวิธี 
เช่น การตะล่อม (Probe) การประชุมกลุ่ม การใช้วีดิทัศน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การ
ส ารวจ การให้ค าปรึกษา การท าแผนที่ของชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การ
อภิปราย การที่จะได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้วิธีการใดนั้นต้องมีความกลมกลืนและขึ้นอยู่กับการตกลง
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับประชาชนในชุมชน  

 7. บทบาทของนักวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม นักวิจัยต้องมีบทบาท ดังนี้  

7.1 ต้องตระหนักในข้อจ ากัดของตนเอง มีความรู้สึกว่าไม่รู้ นอกจากนี้ยังต้อง
ตระหนักในระบบคุณค่าของตนเอง เมื่อต้องสัมพันธ์กับค่านิยมของประชาชนในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ไปจากตนเอง  

7.2 ยอมรับการไม่รู้และพยายามเรียนรู้จากคนในชุมชนผ่านมิตรภาพ  ความเข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน  

7.3 หลังจากที่ได้ข้อมูลพอสมควรหรือเข้าใจปัญหาของท้องถิ่น ต้องร่วมกับชาวบ้าน
หาทางออกหรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นงานหนักและมักเกี่ยวพันกับความขัดแย้ง อันเกิดจาก
โครงสร้างอ านาจท้องถิ่น แต่การก้าวเดินอย่างมีจังหวะปลุกกระตุ้นให้ชาวบ้านตระหนักและเปิดใจ
กว้างออก จะช่วยให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และเห็นทางออกที่ไม่จ าเป็นต้องมีการปะทะหรือน าไปสู่ความ
ขัดแย้งเสมอไป นอกจากนั้น การแก้ไขปัญหาโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นระบบการเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาไปด้วย  

7.4 คนนอกที่เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนหรือชนบทต้องเตรียมเรียนรู้เกี่ยวกับ 
สถานการณ์ ความขัดแย้งของชนชั้นผู้น าในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับอ านาจภายนอก 
อิทธิพลของเขาต่อนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาด้วย 
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ภาพประกอบ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (แบบที่จุดประสงค์อยู่ที่การแก้ปัญหาแบบ 
 ยั่งยืน) 
 

ที่มา: สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. (2545). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: แนวคิดและ 
แนวปฏิบัติ. หน้า 45. 
 
 จากภาพแสดงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนักวิจัย นักพัฒนา หรือ นักวิจัย
และพัฒนาร่วมกับแกนน าของคนที่อยู่กับปัญหาในชุมชนเป็นหุ้นส่วน และมีการผสมผสานระหว่างจุด
แข็งของแต่ละหุ้นส่วนเข้าด้วยกันอย่างเลือกสรรและกลมกลืน คือ  

1. นักวิชาการหรือนักวิจัยแข็งในด้านการวิเคราะห์ แต่ไม่รู้ปัญหาดี ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติ  
2. นักปฏิบัติหรือนักพัฒนาแข็งในด้านการปฏิบัติ มีทรัพยากรแต่ไม่รู้ปัญหาดีและ

วิเคราะห์สู้นักวิชาการไม่ได้  
3. แกนน าผู้อยู่กับปัญหาหรือชาวบ้าน  รู้ปัญหาลึกซึ้งดี แต่การวิเคราะห์ และ

ศักยภาพในการระดมทรัพยากรมีน้อยกว่านักปฏิบัติ  
 เพราะฉะนั้น การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผล 
ของกระบวนการเรียนรู้จะท าให้ทุกฝ่ายที่เป็นหุ้นส่วนได้รับ (Take) และได้ให้ (Give) จะเห็นได้ว่าการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นกลไกส าคัญใน
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กระบวนการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ต้องการองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 
 กระบวนการของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนที่มีลักษณะเป็นพลวัติ มีความ 
ยืดหยุ่นในการด าเนินการสูง และเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 
พันธุ์ทิพย์ รามสูตร (มปป.: 42-63) ได้เสนอกระบวนการของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. การเตรียมชุมชน เพื่อที่จะให้ชุมชนมีความพร้อมในการเข้ามีส่วนร่วมในการวิจัย 
ในระดับที่เสมอภาคกัน 

2. อบรมนักวิจัยร่วมจากชุมชน เพื่อเตรียมนักวิจัยในท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
สถานการณ์ในท้องถิ่น บทบาทของผู้ท าหน้าที่เป็นนักวิจัยท้องถิ่น การจัดองค์การชุมชน รูปแบบของ
ผู้น าการสนับสนุนและมนุษยสัมพันธ์ 

3. ก าหนดรูปแบบการวิจัย โดยกลุ่มนักวิจัยท้องถิ่นจะร่วมกันก าหนดรูปแบบการ 
วิจัย เช่น การพิจารณารายละเอียดปัญหาทั่วไปที่ชุมชนได้เลือกขึ้นมา  การจ าแนกออกเป็นปัญหา
ย่อยๆ เพื่อที่จะสามารถท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้ทีละส่วน ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการ เครื่องมือที่จะใช้ รูปแบบค าถาม วิธีการถามกลุ่ม และขนาดของตัวอย่าง เป็นต้น 

4. ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มนักวิจัยท้องถิ่นจะร่วมกันประมวลผลและ 

สรุปข้อมูลให้ข้อสังเกตหรือข้อวิจารณ์สิ่งที่พบ วิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงได้ข้อมูลเช่นนั้น เขียนสรุปสิ่งที่พบ
ออกอย่างกว้าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะประกอบ 

6. หารือข้อค้นพบกับชุมชน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอคืนต่อชุมชน ให้มี 
โอกาสตรวจสอบและแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง ตลอดจนท าการวิเคราะห์ สรุปประเด็น หรือชี้แนะ 
ประเด็นส าคัญให้แก่กลุ่มนักวิจัย 

7. วางแผนชุมชน โดยการอบรม กลุ่มที่ท าหน้าที่วางแผนให้สามารถเขียนโครงการ 
ได้รวมทั้งมีความสามารถในการจัดองค์การชุมชนด้วย โครงการที่กลุ่มวางแผนเขียนขึ้นนี้จะต้อง 
น ามาปรึกษาหารือกับชุมชน ให้ชุมชนตรวจสอบแก้ไขและรับรองก่อนน าไปเสนอขอรับการสนับสนุน
จากองค์การที่เกี่ยวข้องต่อไป 

8. น าแผนไปปฏิบัติ โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนองค์การประชาชนต่างๆ 
ในชุมชนมาร่วมปฏิบัติตามแผนที่จัดวางขึ้น จากพื้นฐานข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษาร่วมกัน 

9. ติดตามก ากับและประเมินผลในชุมชน โดยกลุ่มนักวิจัยร่วมกับชุมชน 
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3.2 วิธีการการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนั้นใช้วิธีการท่ีเกิดขึ้นในการวิจัย 

ปฏิบัติการ (Action Research) 4 ขั้นตอนดังนี้ (Seymour,K; & Hughes,I. 2000: Online) 
1. การสะท้อนปัญหา หมายถึง การท่ีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล 

ต่างๆ ที่กังวลใจ จากนั้นมีความคิดที่จะปรับปรุงสิ่งที่มีความกังวลร่วมกัน การสะท้อนปัญหาจะ 
รวมถึงการอภิปรายทั่วไปในเบ้ืองต้นในปัญหาที่กังวลร่วมกัน 

2. การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่หลังจากที่ได้อภิปราย 
ร่วมกัน โดยแผนการ คือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการประเมินผลว่าปัญหาน้ันจะได้รับการแก้ไข 
หรือไม่ อย่างไร 

3. การปฏิบัติตามแผน จะเกิดหลังจากที่ได้บรรจุแผนลงในวาระการปฏิบัติ ซึ่งใน 
การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามแผนจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากท่ีได้วางแผนซึ่ง 
ไม่ต้องรอเหมือนการวิจัยประเภทอ่ืน 

4. การสังเกตผลการปฏิบัติ ในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนี้ การวิจัยจะ 
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนจะถูกสังเกตว่าได้ผล 
หรือไม่ในบริบทนี้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เช่น แบบสอบถาม อาจ 
ต้องน ามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผลการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการปฏิบัติ 
ตามแผนและการสังเกตนี้จะเกิดขึ้นควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง 

อมรวิชช์ นาครทรรพ และ ดวงแก้ว จันทร์สระแก้ว (2541: 8–11) ได้สรุปขั้นตอน 
ของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ “ประสานพื้นที่” มีขั้นตอนการท างาน  2 ขั้น คือ 
1.1 การคัดเลือกชุมชน 
1.2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

2. ขั้นลงมือวิจัย “ใส่ใจกระบวนการชุมชน” มีขั้นตอนการท างาน 5 ขั้นตอน คือ 
2.1 การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน 
2.2 การก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
2.3 การร่วมกันออกแบบการวิจัย 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.5 การน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมของชุมชน 

 
 



25 
 

3. ขั้นพัฒนา “มุ่งแก้ปัญหาชุมชน” มีขั้นตอนการท างาน 3 ขั้น คือ 
3.1 ก าหนดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3.3 การติดตามและประเมินผล 

 การวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (ชาย โพธิสิตา. 2549: 209-250) คือ รูปแบบการวิจัยที่เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนหลายคนได้ในระยะเวลาอันสั้น มีโครงสร้างยืดหยุ่นปรับเข้ากับ
วัตถุประสงค์ต่างๆ และใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้หลายแบบ ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ มีความ
หลากหลายในข้อมูลและตรงประเด็นเนื่องจากได้จากการถกเถียงกันเองภายในกลุ่มแล้ว รวมทั้งได้
ข้อมูลที่มีชีวิตชีวา โดยขั้นตอนการวิจัยแบบสนทนากลุ่มมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อ 
1.2 ก าหนดประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
1.3 สร้างแนวค าถามส าหรับการสนทนา และก าหนดผู้ที่ท าหน้าท่ีสนทนา 
1.4 จัดการสนทนากลุ่ม 
1.5 จดัเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิจัย  

การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ คือการสร้างข้อมูล เป็นการสร้างเรื่องราวร่วมกันระหว่าง 
ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เรื่องราวและความหมายนั้น จริงๆ มีอยู่แล้ว แต่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ในการสัมภาษณ์ และถูกถ่ายทอดในระหว่าวสัมภาษณ์นั่นเอง การมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์นั้น ผู้
สัมภาษณ์ไม่ได้มีหน้าที่ยิงค าถามอย่างเดียว แต่ต้องใช้ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กระตือรือร้นที่จะเล่าเรื่องราวของเขาโดยไม่รู้สึกเกร็ง ชาย โพธิสิตา (2549: 264-
266) 

แนวทางการสัมภาษณ์ 12 ประการของ Kvale (ชาย โพธิสิตา. 2549: 271-276) 
1. มุ่งท าความเข้าใจโลกในชีวิตจริงของผู้ตอบ คือ ท าความเข้าใจผู้ตอบใน

สภาพแวดล้อมที่เขาเป็น 
2. เน้นความหมายของผู้ตอบ คือ ใส่ใจค าพูด กริยา น้ าเสียง ท่าทางของผู้ตอบด้วย 

เพื่อให้เข้าใจความหมายจริงๆ ที่เขารู้สึก 
3. ใหค้วามส าคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพ  
4. มุ่งข้อมูลเชิงพรรณนา คือ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบาย ไม่ควรให้ผู้ตอบแสดงการ

วิเคราะห์เพราะหน้าที่การวิเคราะห์เป็นหน้าที่ของผู้วิจัย 
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5. เจาะจง คือ มุ่งเน้นหาความหมายของผู้ตอบเอง ไม่ใช่คิดแทนความคิดคนอ่ืน 
6. ถามอย่างเปิดกว้างเสมือนผู้ถามยังไม่รู้อะไรเลย 
7. ด าเนินไปอย่างมีจุดเน้น คือ ไม่ออกนอกเรื่อง เน้นค าถามที่สามารถให้ได้ข้อมูลที่

ต้องการมากที่สุด 
8. ท าค าตอบที่ไม่ชัดเจนให้กระจ่างโดยเร็ว 
9. จับตาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างสัมภาษณ์ คือ พยายามคุมการ

สัมภาษณ์ให้ค าตอบบริสุทธิ์ พยายามให้ได้ค าตอบที่ไม่ได้รับการรบกวนจากความรู้ใหม่ขณะสัมภาษณ์ 
10. ท าการบ้านให้ดี คือ หาความรู้เรื่องที่จะสัมภาษณ์มาให้ดีเสียก่อนจะท าให้ได้ 

ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการไม่เตรียมพร้อม 
11. ใส่ใจในปฏิสัมพันธ์ขณะท าการสัมภาษณ์ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ขณะ

สัมภาษณ์จะท าให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นจึงควรควบคุม และใช้ประโยชน์จากปฏิสัมพันธ์
ที่ดี 

12. ท าการสัมภาษณ์ให้เป็นที่ประทับใจส าหรับผู้ตอบ 
แนวค าถาม (ชาย โพธิสิตา. 2549: 233) ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 

1. ประเด็นศึกษา คือ ค าถามในการสนทนากลุ่ม ควรสร้างขึ้นจากประเด็นเหล่านี้
ควรอยู่ในกรอบประเด็นที่จะศึกษา เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล 

2. ประเด็นสนทนา หรือค าถาม คือ ค าถามปลายเปิดที่สร้างจากประเด็นศึกษา 
และผู้ด าเนินการสนทนาที่ดีควรซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นด้วย 

3. รายการเพื่อการซักถามต่อ คือ การซักถามจะย้ าความเข้าใจ  และให้ได้
รายละเอียดมากขึ้น และต้องซักถามในสิ่งที่จ าเป็น บางครั้งอาจเป็นประเด็นที่ใช้ถกกันภายในวง
สนทนา 

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถท าได้ 2 ประเภทคือ ประเภทที่นักวิจัยท าการ 
เก็บข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ส่วนประเภทที่ 2 
คือ ประเภทที่นักวิจัยไม่ต้องท าการเก็บข้อมูลโดยตรง เช่น การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการ
ค้นคว้าข้อมูลตามเอกสาร หรือกรอกแบบสอบถามต่างๆ ชาย โพธิสิตา (2549: 255) 

การบันทึกการสัมภาษณ์ ควรจดบันทึกให้ละเอียด ไม่ใช่เพียงแค่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ควรจดปฏิกิริยาต่างๆ ระหว่างสัมภาษณ์ ข้อผิดพลาด และบทเรียนจากการ
สัมภาษณ์ แต่ไม่ควรใส่ทัศนคติและความคิดของผู้สัมภาษณ์ลงไป ชาย โพธิสิตา (2549: 300-301) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา. 2549: 361) ประกอบด้วยหลัก 3 ข้อ 
1. การจัดระเบียบข้อมูล คือ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เป็นระเบียบและ

พร้อมที่แสดงและน าเสนออย่างเป็นระบบได้ 
2. การแสดงข้อมูล คือ เสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนา ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ เพื่อบอกเรื่องราวของสิ่งที่ต้องการจะศึกษา 
3. การหาข้อสรุป คือ ตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลวิจัย  

โดยข้อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมานั้น จะอยู่ในรูปค าอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ท าการวิเคราะห์นั้น 

การตีความข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช. 2552: 125-130) การตีความข้อมูลเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเช่นนี้จึงมิได้มุ่งเน้นหากฎเกณฑ์ แต่มุ่งที่จะหาความหมาย และการหา
ความหมายของข้อมูล ก็กระท าโดยการตีความนี้เอง 

 การตีความข้อมูล คือ การพยายามจะดึงความหมายออกมาจากข้อมูลที่มีอยู่ เป็นการท า
ความเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรแก่เราบ้าง และส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว นักวิจัยจ าเป็นต้องหา
ความหมายที่แท้จริงหรือความหมายขั้นลึกของข้อมูลนั้นๆ ด้วย เพราะว่าการรับรู้ข้อมูลเพียงที่ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารนั้นยังไม่เพียงพอ การอาศัยข้อมูลโดดๆ เป็นความเสี่ยงมาก การหา
ข้อมูลประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2550: 3-22) ได้ให้ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน 
ร่วมเอาไว้ 10 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนี้ ผู้วิจัย
จะต้องน าเอากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน าเสนอชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัย  
(Participants) ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้รู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ จรรยาบรรณ บทบาท และอ่ืนๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ระบุว่า  “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” ขณะเดียวกัน
ก็ต้องค านึงถึงหลักการ “ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้อง
ได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ด้วย และสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยควรค านึงถึงด้วยคือ การสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องในความส าคัญของ  “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” 
และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” ว่าเป็นของคู่กัน ไปด้วยกันได้ ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อทั้งตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ ไม่ได้เป็นเสมือน
รางรถไฟที่ไม่มีวันบรรจบกัน 
 
 ขั้นตอนที ่2 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัย  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการ
พัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคยเป็นมา” “สภาพปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” 
“สภาพที่คาดหวัง” “ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง” “การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ” ตามหลักการ “ทักษะที่หลากหลายและในบริบทเฉพาะ” และตามหลักการ 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อของ กาญจนา แก้วเทพ (2532) ที่กล่าวว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรม
ชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะ
แก้ปัญหาชุมชน” ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าว จะท าให้ได้แผนเชิงปฏิบัติการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งจะมี
องค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด  แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ว่าท าเพื่ออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) ใน
กระบวนการวางแผนนี้ ผู้วิจัยสามารถน าเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ ให้ผู้
ร่วมวิจัยได้ท าความเข้าใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยภาพรวม หรือกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เพื่อใช้
ในการวิจัย ในฐานะผู้วิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของผู้รู้ในด้านทฤษฎี  ตามที่ได้ศึกษาทบทวนไว้ในบทที่ 2 
ของงานวิจัย ทั้งนี้เพราะทฤษฎีมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยชี้น าการตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วยเป็นแหล่งของความคิดใหม่ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้นั้น โดยมุ่ง
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อ
บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ที่ได้อย่างง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย โดย
ค านึงถึงหลักการบันทึก “การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึง
สิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ และการพัฒนาตนเองจาก
การร่วมในการวิจัย” และจัดให้มีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะๆ ตาม
หลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินตนเองตลอดจนเกิด
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ จากหลักการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) อาจน าเอามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การจัดกิจกรรมเสวนาพาที (Dialogue) 
การจัดกิจกรรมสะท้อนกลับ (Reflection) การจัดให้มีกลุ่มเรียนรู้ด้วยการกระท า (Action Learning) 
และการจัดกลุ่มบริหารตนเองเพื่อการเรียนรู้ (Learning Self Managed Group) เป็นต้น (วิโรจน์ สาร
รัตนะ. 2549) 

 
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing) เนื่องจาก Carr & Kemmis (1992) ได้วิเคราะห์

ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) ดังนั้น การสังเกตผลการ
ปฏิบัติงานอาจจะอิงแนวคิดการประเมินเชิงวิพากษ์ (Criticism Approach) ตามทัศนะของ Eisner ใน
ปี 1975 และปี 1979 (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2536) ที่ประยุกต์ใช้มโนทัศน์ของศิลปะวิพากษ์ 
(Art Criticism) กับการประเมินโดยให้แนวคิดว่า การวิพากษ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยาย
คุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (Descriptive) ตีความหมายของสิ่งที่ศึกษา (Interpretive) ออกมาในเชิง
ประจักษ์ ตามการรับรู้ของผู้ประเมินและการตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น (Evaluative) ซึ่งการประเมินใน
แนวทางนี้ ประกอบด้วย ศิลปะของการรับรู้อันประณีต ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับ
ศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึกที่กลั่นกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
สะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา วิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ
การฝึกหัดที่เหมาะสมของนักประเมิน เพื่อให้มีการรับรู้ที่ไวและสามารถสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้น
ออกมาได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง  (Actual Effects) ทั้งคาดหวังและไม่ได้
คาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ หรือทั้งยึดวัตถุประสงค์ (Goal – Based Evaluation) และไม่ยึด
วัตถุประสงค์ (Goal-Free Evaluation)เพื่อให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ข้ึน รวมทั้งการจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่างๆ จากกิจกรรมหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุผลนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร ได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิด
การเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง 

 
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม และ

เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผล โดยให้มีการพบปะสนทนาเพื่อ
น าเอาข้อมูลที่เป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึง
สิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ และการพัฒนาตนเองจาก
การร่วมในการวิจัย และบันทึกผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขั้นตอนที่ 3 ทั้งของรายบุคคลและ
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ของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลในขั้นตอนที่ 4 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และวิเคราะห์
วิพากษ์ถึงสิ่งที่ท าส าเร็จ สิ่งที่ยังท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่เป็นปัจจัยผลักดัน สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อต้าน สิ่งที่เป็น
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และอ่ืนๆ ตามหลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน การวิเคราะห์
วิพากษ์และประเมินตนเอง ตลอดจนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” ขณะเดียวกันก็
ควรค านึงถึงแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้นด้วยว่า  
“ปัจจัยด้านการสะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการ
ถกเถียงอภิปรายกัน กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด  รู้จักจับ
กฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินกันมา ก่อให้เกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์
ด้านต่างๆ ด้วยเหตุด้วยผล ได้มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต 
ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจเพิ่มพูนขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ  
ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อยตามกัน หรือขัดแย้งกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะท า
ให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังท างานของกลุ่ม  เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่ง
ใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการด าเนินกิจกรรมหนึ่งๆ  จะช่วยพัฒนา
ทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื่อมั่นในตนเองให้สูงขึ้น  ช่วยลดความคิดที่จะหวังพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถึง
เครื่องมือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาใดๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง การ
ประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการ
ตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด หากเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไปนั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมถูกขจัดออกไป
มากเท่านั้น นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า  เป็นการตัดสินใจตาม
ความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการตาม
ความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องคอย
กระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 

ในการสะท้อนผลนี้ อาจจะอิงกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือน ามาผสมผสานกัน เช่น
แนวคิดการประเมินเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Eisner ดังกล่าวข้างต้น หรือแนวคิดการสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ตามทัศนะของ Heron (1996 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช. 2549) ที่อาจท าได้ในสี่ระดับที่สูงขึ้น
ตามล าดับ คือ ระดับบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นและข้อค้นพบ ระดับวิพากษ์ถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีของสิ่งที่
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ด าเนินการหรือข้อค้นพบ และเหตุผลว่าเพราะอะไร ระดับวิพากษ์หาค าอธิบายต่อสิ่งที่ค้นพบ และ
ระดับวิพากษ์เพื่อน าผลที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้หรือใช้ประโยชน์ หรือแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ 
(2548) ที่กล่าวถึงการวิพากษ์ข้อค้นพบจากผลการวิจัยในสามระดับ คือ ระดับการพรรณนา 
(Description) เพื่อให้ “รู้ว่า” ใครเป็นใคร อะไรเกิดขึ้น ระดับการท าความเข้าใจ (Understanding) โดย
เชื่อมโยงกับข้อมูลอ่ืนหรือน าข้อมูลอ่ืนมาเชื่อมโยงด้วย และระดับการให้ค าอธิบาย (Explanation) เป็น
การยกระดับข้อมูลรูปธรรมให้เป็นนามธรรม มีการใส่ตัวแปรบางอย่างให้มีความหมายและมีการ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น 
 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควรเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผนใหม่  
ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางานเพื่อระบุปัญหา  สาเหตุของปัญหา ทางเลือก
เพื่อการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าเอาผลการสะท้อนผลใน
ขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนเชิงปฏิบัติการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ
ตามที่ผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนดขึ้นมา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 คือ ผู้วิจัยควรเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตาม
แผนเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้มีการบันทึกผล
การด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยและจัดให้มีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เป็นระยะๆ โดยค านึงถึงหลักการต่างๆ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผล
ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) ทั้งคาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ หรือทั้งยึด
วัตถุประสงค์ (Goal–Based Evaluation) และไม่ยึดวัตถุประสงค์ (Goal-Free Evaluation) เพื่อให้ได้
ค าตอบเกี่ยวกับผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น  รวมทั้งการจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและการ
อธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุผลนั้น
ด้วยว่าเป็นอย่างไร ได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง 
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ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อน
ผล โดยให้มีการพบปะสนทนาเพื่อน าเอาข้อมูลที่เป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึงสิ่งที่ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคม  และรูปแบบ
องค์การ และการพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย และบันทึกผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในขั้นตอนที่ 7 ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนที่ 8 มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และวิเคราะห์วิพากษ์ถึงสิ่งที่ท าส าเร็จ สิ่งที่ยังท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่เป็นปัจจัยผลักดัน 
สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อต้าน สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และอ่ืนๆ โดยค านึงถึงหลักการและแนวคิดต่างๆ 
ดังที่กล่าวในขั้นตอนที ่5 ด้วยเช่นกัน 

 
ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion) ในการสรุปผล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยควรจัด 

เสวนาโต๊ะกลมเพื่อร่วมกันสรุปถึงผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1–9 โดยอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Approach) ในรูปแบบหรือระดับต่างๆ ดังกล่าวถึงข้างต้น แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ 
ภาพถ่าย เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อน
ผลนั้นว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ท ากันอย่างไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองค์
ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และระดับองค์การ มี
ข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ปัญหา
งานนั้นๆ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเป็นการเล่า
เรื่องเชิงวิพากษ ์(Critical Storytelling) 
 

3.3 ประโยชน์ของวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชน  และกลุ่มชนในพื้นที่
หลายประการ ดังที่ ประพิณ วัฒนกิจ (2542: 142) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของวิจัยในแนวทางนี้ไว้ 4 
ประการ คือ 

1. ให้ความส าคัญและเคารพต่อความรู้พื้นบ้าน  ด้วยการยอมรับและน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ คือ ยอมรับว่าความรู้พื้นบ้านและระบบการสร้างความรู้ในรูปแบบอ่ืนยังคงมีปฏิบัติอยู่ ในหมู่
คนจนเพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อการด ารงชีวิตของเขา 

2. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของชุมชนและของบุคคล โดยส่งเสริมและฟื้นฟู 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ให้สามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ของเขาเอง 
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3. สร้าง แสวงหา และประยุกต์องค์ความรู ้ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละ 
ชุมชนมาใช้ในการให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนนั้น 

4. ยอมรับในมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ของชาวบ้านว่ามีความส าคัญ  
5. เป็นการมองให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของเขา  

 
สรุป 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่า การวิจัยลักษณะนี้ คือ
การวิจัยที่ผู้วิจัยลงไปร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้สิทธิกลุ่มตัวอย่างในการร่วมตัดสินใจ แสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียม เป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการพัฒนางานข่าว เพราะเป็นการวิจัยที่มี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นความร่วมมือของผู้วิจัยและผู้ ร่วมจัยซึ่งคล้ายกับลักษณะของ
การท างานข่าว 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเอาวิธี 10 ขั้นตอนของ วิโรจน์ สารรัตนะ มาใช้เป็น
รูปแบบในการด าเนินการวิจัย โดยรูปแบบดังกล่าวจะมีขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation)  
 ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning)  

ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) 
ข้ันท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) 
ข้ันท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
ข้ันท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 
ข้ันท่ี 7 การปฏิบติใหม่ (Re-Acting) 
ข้ันท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 
ข้ันท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflection) 
ข้ันท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 

 
4. วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี  
 4.1 ความหมายของวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (ชาย โพธิสิตา. 2549: 152-153) 
 การศึกษาเฉพาะกรณีก าเนิดมาจากศาสตร์หลายสาขา นิยมใช้กันทั่วไปในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การศึกษาเฉพาะกรณีอาจเก็บข้อมูลจากบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลก็ได้ โดยใช้การ
เก็บข้อมูลจากสภาพปัจจุบัน สภาพในอดีต สภาพแวดล้อม ชุมชน และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างแล้ว
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น ามาวิเคราะห์ออกมาเป็นผลการวิจัย ซึ่งการศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีนักวิชาการหลายๆ คนให้ค าจ ากัด
ความไว้มากมาย จึงได้ยกตัวอย่างมาบางส่วน ดังนี้ 

ลินคอร์น และ กูบา (Lincoln; & Guba.1985) กล่าวว่า แม้แต่นักวิชาการยังมีความเห็นที่
แตกแยกในการจ ากัดความ การศึกษาเฉพาะกรณี โดยวิธีการศึกษาลักษณะนี้อาจมีต้ังแต่วิธีง่ายที่สุด
เช่น การศึกษาเสี้ยวหนึ่งของชีวิต คือการเจาะลึกปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ไปจนถึงค านิยม
อย่างยากๆ ว่า คือการศึกษาแง่หนึ่งหรือประเด็นหนึ่ง หรือหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง และเป็นการศึกษาอย่างเข้มข้นและสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 
 เครสเวล (Creswell. 2002) กล่าวว่า การศึกษาเฉพาะกรณีคือการศึกษา กรณีที่มี
ขอบเขตจ ากัด ทั้งในแง่เนื้อหา เวลา และสถานที่หรือบริบท  
 สเตก (Stake. 2000) กล่าวว่า หากมองที่วิธีการศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีมิได้มีความ
แตกต่างจากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ แต่น่าจะหมายถึงสิ่งที่ถูกศึกษามากกว่า  
 
 4.2 การเลือกกรณีตัวอย่าง (ชาย โพธิสิตา. 2549: 153-156) 
 ยึดตามแนวคิดของ สเตก (Stake. 2000) จ าแนกวิธีการเลือกกรณีศึกษาออกเป็น 3 ประเภท
โดยความสนใจและจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีนั้นๆ จากความสนใจอยากรู้ อยากท าความเข้าใจ  
อยากเปิดเผยรายละเอียด ไม่มีจุดประสงค์อย่างอ่ืน กรณีเช่นนี้ เรียกว่า Intrinsic Cases หรือกรณีที่
เลือกมาศึกษาเพื่อตอบสนองความอยากรู้เป็นหลัก 

2. กรณีที่เลือกมาศึกษาเพราะผู้วิจัยเห็นว่า กรณีนั้นจะเป็นตัวแทนของกรณีอื่นๆ  
และผู้วิจัยต้องการแสดงบางอย่างในกรณีนั้นๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น กรณีเช่นนี้ เรียกว่า Instrumental 
Cases หรือกรณีที่ใช้เพื่อแสดง หรือเพื่อสนับสนุนข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้วิจัย 

3. กรณีที่ผู้วิจัยศึกษา Instrumental Cases หลายๆ ราย เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการ
แสดงนั้นมีความชัดเจนและเพื่อมั่นใจในข้อสรุปที่ได้ กรณีเช่นนี้จะเรียกว่า Collective Cases หรือ 
การศึกษาหลายๆ กรณีเพื่อสนับสนุนเรื่องเดียว 
 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะใช้การเลือกกรณีตัวอย่างแบบไหน สิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับผู้วิจัย คือ 
ผู้วิจัยควรมีความรู้เรื่องนั้นๆ อยู่พอสมควร หรือจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆ ก่อน จึงด าเนินการเลือก
กรณีตัวอย่าง เพราะหากผู้วิจัยมีข้อมูลมากพอจะสามารถตัดสินใจได้ว่า ตัวอย่างหรือกรณีนั้นๆ ควร
เลือกหรือไม่ควรเลือก 
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 4.3 รูปแบบการท าวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (ชาย โพธิสิตา. 2549: 156-157) 
 รูปแบบการท าวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณีท าได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. ศึกษาเชิงพรรณนา มุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทั้งบริบทอย่างสมบูรณ์ของกรณีที่
น ามาศึกษา โดยน าเสนอเนื้อหาด่วยวิธีการบรรยาย สิ่งส าคัญคือการให้รายละเอียด บริบทที่ศึกษา แต่
ไม่เน้นการวิเคราะห์ 

2. ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา การศึกษาแบบนี้มีลักษณะมักใช้เป็นการวิจัยน าร่อง เพื่อหา
นิยามส าหรับมโนทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจน หรือเพื่อสร้างสมมติฐานส าหรับการวิจัยแบบส ารวจ หรืออาจใช้
เพื่อค้นหาว่าประเด็นปัญหาที่แท้จริงของปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอยู่ที่ใด หรือเพื่อค้นหาประเด็นที่ควร
ศึกษาให้ลึกลงไป แต่การศึกษากรณีศึกษารูปแบบนี้จะเป็นข้อค้นพบชั่วคราว เพื่อรอการวิเคราะห์
เจาะลึกมายืนยัน หรือปรับปรุงหลังจากได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

3. ศึกษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย กรณีศึกษาลักษณะนี้ประเด็นที่น ามาศึกษาอาจจะเป็นที่
รู้จักหรือคุ้นเคย เพราะว่าการศึกษาลักษณะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเปิดเผยหรือท าความรู้จักปรากฏการณ์
เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อหาค าอธิบายที่ไม่เคยถูกอธิบายมาก่อน กรณีศึกษาลักษณะนี้จะมีประโยชน์
มากส าหรับการหาค าอธิบายให้แก่ข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงปริมาณ ที่ข้อมูลเชิงปริมาณไม่สามารถ
ให้ค าอธิบายได้อย่างน่าพอใจ 
 อย่างไรก็ดี รูปแบบของการท าวิจัยแบบกรณีศึกษาทั้ง 3 วิธีนี้ไม่จ าเป็นต้องแยกจากกันอย่าง
อิสระเสมอไป อาจมีการน าเสนอทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ก็ได้ 
 
 4.4 วิธีด าเนินการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (ชาย โพธิสิตา. 2549: 158) 
 วิธีด าเนินการวิจับแบบการศึกษาเฉพาะกรณีอิงตามแนวคิดของ สเตก (Stake. 2000) จะมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกกรณีส าหรับศึกษา ซึ่งปัจจัยการเลือกได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
2. รวบรวมข้อมูลหลายชนิดโดยใช้เทคนิคหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับ 

การศึกษามากที่สุด 
3. พรรณนารายละเอียดของสิ่งที่ศึกษา จ าเป็นต้องบรรยายกรณีศึกษาอย่าง 

ละเอียดที่สุดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน รวมถึงมีจุดมุ่งหมายอีกด้วย 
4. วิเคราะห์และตีความข้อมูล คือต้องเลือกวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อมูล โดย 

ค านึงถึงจุดมุ่งหมายการศึกษา ค าถาม และวัตถุประสงค์ของการศึกษาของบริบทของกรณีศึกษาอีก
ด้วย 
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สรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลของการท าวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีพบว่า การวิจัยลักษณะนี้มี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นวิจัยที่มีการจ ากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ เป็นลักษณะกลุ่มขนาดเล็ก หรือ
ความสนใจเฉพาะ  แต่โดยสรุปแล้วการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะศึกษา
กรณีหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างจ าเพาะเจาะจง ละเอียดอ่อน เพื่อให้เข้าใจถึง
รายละเอียดของปรากฏการณ์การนั้นๆ รวมถึงเข้าใจบริบทของมันอีกด้วย 
 ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้การศึกษาเฉพาะกรณีมาท าการวิจัย เพราะ
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก และต้องการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจน โดยจะได้น า
วิธีการวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ได้รับข้อมูล และผลที่ชัดเจนที่สุด 
 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี (Radio Free Asia) 

5.1 ประวัติความเป็นมา  
 ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี หรือ Radio Free Asia นั้นเป็นสถานีวิทยุที่ไม่หวังผลก าไร โดย
ด าเนินการเผยแพร่ ออกอากาศข่าว และข้อมูลให้แก่ผู้ฟังชาวเอเชีย เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.
1996 ในลักษณะวิทยุคลื่นสั้น โดยได้รับทุนจาก Broadcasting Board of Governors (องค์กรซึ่ง
ประกอบด้วยผู้มีต าแหน่ง หรือมีความอาวุโสในด้านสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกา และ 1 ในนั้นจะ
เป็นคนในคณะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสมอ โดยปกติคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
ออกอากาศเป็น 9 ภาษาท้องถิ่น ใน 8 ประเทศในเอเชีย ประกอบด้วย ภาษาพม่า จีนกวางตุ้ง เขมร 
เกาหลี(เหนือ) ลาว จีนแมนดาริน ธิเบต เวียดนาม และอุยเกอร์ (ภาษาที่ใช้ในประเทศจีนบางส่วน และ
หลักๆ คือประเทศคาซัคสถาน) 
 เมื่อถึงวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2004 ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ได้เริ่มด าเนินการน าเสนอข่าวใน
รูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 9 ภาษาท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ โดยบนเว็บไซต์นั้นมีการน าเสนอ
ข่าวเป็นตัวอักษร รวมถึงออกอากาศวิทยุย้อนหลัง และภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ 
 ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีนั้นมีส านักงานใหญ่อยู่ที่นครวอร์ชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และได้เปิดส านักงานย่อยในหลายประเทศ ทั้งในฮ่องกง พม่า กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย  
  

5.2 จุดมุ่งหมายของส านักข่าว 
 ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี เป็นส านักข่าวที่น าเสนอข่าวในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
ไม่ให้อิสรภาพในการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนภายในประเทศ โดยเน้นหนักไปที่ข่าวซึ่งมีผลกระทบกับ

http://www.bbg.gov/
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ผู้ฟัง หรือน าเสนอข่าวซึ่งเสนอมุมมองที่รัฐบาลในประเทศห้ามน าเสนอ หรือหลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลในอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้ฟังจากส านักข่าวอ่ืนในประเทศนั้นๆ 
  

5.3 โครงสร้างและเน้ืองานของแผนกภาษาลาว 
 แผนกภาษาลาว ของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนส านักงานใหญ่
นครวอร์ชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ด าเนินการอ่านข่าวออกอากาศเป็นภาษาลาวโดยนักข่าวชาวลาว และ
ส่วนส านักงานย่อยกรุงเทพ ซึ่งท าหน้าที่หาข่าวป้อนให้กับส านักงานใหญ่ 
 โดยภาคภาษาลาวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีนั้น ออกอากาศวันละ 1 ชั่วโมง ในเวลา 
18.00 น. ตามเวลาประเทศลาว (เวลาเดียวกับประเทศไทย) จากส านักงานใหญ่นครวอร์ชิงตันดีซี โดย
มีข่าวทั้งสิ้น 16 ข่าวต่อวัน และสารคดีข่าว 2 เรื่องต่อวัน 
 ส าหรับส านักงานกรุงเทพนั้น ประกอบด้วยนักข่าวชาวไทย 3 คน และบรรณาธิการชาวลาว 1 
คน โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และเจ้าหน้าที่เทคนิค 1 คน คอยช่วยเหลือสนับสนุนอ านวยความ
สะดวกในการท าข่าว  
 
 5.4 บุคลากรในส านักข่าว และหน้าทีข่องแต่ละต าแหน่ง 
 บุคลากรในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ในที่นี้เราจะนับเฉพาะที่ท างานเกี่ยวเนื่องกับการท าข่าว
แผนกภาษาลาว ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ บุคลากรในส านักข่าววิทยุเอเชียสรี แผนกภาษา
ลาว ส านักงานประเทศไทย และบุคลากรในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี แผนกภาษาลาว ส านักงาน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. บุคลากรในส านักข่าววิทยุเอเชียสรี แผนกภาษาลาว ส านักงานประเทศไทย  
ประกอบด้วย นักข่าว และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานข่าว คือ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

2. บุคลากรในส านักข่าววิทยเุอเชียเสรี แผนกภาษาลาว ส านักงานประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยบรรณาธิการข่าว และผู้ประกาศข่าว 
 

สรุป 
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยรู้ความเป็นมาของส านัก

ข่าวแห่งนี้ และจุดประสงค์ของการท าข่าว ท าให้เข้าใจเป้าหมายในการท างานมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้น า
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพจริงของส านักข่าวแห่งนี้ 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นภาศล เพ็ญแสวง (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเว็บแบบ
ร่วมมือโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ทางเครือข่าย เรื่อง พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ บทเรียนผ่านเว็บบนเครือข่าย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลการ
เรียนรู้ แบบประเมินการท าภาพเคลื่อนไหว และแบบประเมินความคิดเห็น พบว่า ผลการศึกษาได้
บทเรียนผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นของผู้ใช้อยูใ่นระดับดี 

ประเวทย์ ประเวสไพรสนธิ์ (2556 : 147) ได้ศึกษาเรื่องการใช้บริการสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และพฤติกรรมการท างานของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 400 คนใช้เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊คมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ
ค้นหาเพื่อนใหม่ และสื่อสารกับเพื่อนปัจจุบัน  ใช้เฟซบุ๊คเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง โดยใช้งานต่ าที่สุดครึ่ง
ชั่วโมงต่อวัน และมากท่ีสุด 12 ชั่วโมงต่อวัน เฉลี่ยเป็นจ านวนครั้งคือ 5 ครั้งต่อวัน 

วณิชชา แม่นย า วิลาวัลย์ สมยาโรน ศรัญํู หมื่นเดช และชไมพร ศรีสุราช (2555 : 46) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของผู้ใช้ที่มีอายุและเพศต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 155 คนนิยมที่จะ
แสดงข้อความเพียงอย่างเดียวมากที่สุด รองลงมาคือแสดงข้อความและรูปภาพร่วม และใช้บริการ
แสดงวิดีโอเพียงอย่างเดียวน้อยที่สุด 
 นิชดา เตรียมชัยศรี (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์พบว่า การ
เปิดรับข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet ของพนักงานถ้าใช้งานมาก การได้รับประโยชน์ก็จะมาก
ตามไปด้วย 
 

สรุป 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า เว็บไซต์เฟซบุ๊คเป็น
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในคนวัยท างานเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ ใช้
แต่ละคนจะใช้เวลานานในการใช้งานแต่ละวัน และนิยมโพสต์ข้อความเพื่อสื่อสารกันอีกด้วย ผู้วิจัยจึง
ได้น าข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเลือกใช้เฟซบุ๊คมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  
 
 
 
 
 



บทที ่3 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 
 

 การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนก
ข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทยครั้งนี้ วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
กลุ่มเป้าหมายและบทบาทของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ร่วมวิจัยและบทบาทของผู้ร่วมวิจัย 
2. ขั้นตอนการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การเขียนรายงานผลการวิจัย 

 
1. ผู้ร่วมวิจัย และบทบาทของผู้ร่วมวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักข่าวแผนกข่าวภาษาลาว และพนักงานฝ่ายสนับสนุน คือ ฝ่ายธุรการ  
และเทคนิคของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ทั้งหมด 5 คน รวมผู้วิจัย 
 บทบาทของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย มีบทบาท และมีสถานะที่เท่าเทียม
กันในการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผล เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว 
 
2. ขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนก
ข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบกับการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
การศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิจัย โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 10 
ขั้นตอนดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2550: 3-22) 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation)  
ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning)  
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ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) 
ข้ันท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) 
ข้ันท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
ข้ันท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 
ข้ันท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) 
ข้ันท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 
ข้ันท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflection) 
ข้ันท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 
ข้ันท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) (5 ธันวาคม 2555) 

ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 5 คน ประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ของการท าวิจัยครั้งนี้ 
โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้  

1. ความหมายของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
2. เหตุผลในการท าวิจัยครั้งนี้ 
3. หน้าที่และบทบาทของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 

หลังจากชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ถึงสภาพ
การท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีในระยะเวลาที่ผ่านมา กระบวนการท างานในปัจจุบัน ปัญหา 
อุปสรรคในทการท างาน วิธีแก้ไขปัญหาที่เคยปฎิบัติ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต
 หลังจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาในการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี มี 2 ปัญหา
หลักคือ 1. งานข่าวยงัไม่ได้คุณภาพ และ 2. งานเอกสารและการจัดระบบสนับสนุนยังไม่เป็นระบบ  

ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นจากรูปแบบ
การท างานในอดีตของส านักข่าวแห่งนี้ยังไม่เคยมีการตกลงและจัดระบบในการท างานอย่างเป็น
ทางการ แม้จะมีความพยายามในการจัดประชุมทุกวัน แต่พบว่า การประชุมในห้องประชุม มีอุปสรรค
หลายอย่าง รวมทั้งระยะเวลาในการประชุมยังไปกระทบระยะเวลาในการท างานอีกด้วย 

หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เสนอการใช้ระบบเครือข่ ายสังคม
ออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้เสนอให้สร้างรูปแบบที่จะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ร่วมกัน โดยผู้วิจัยได้ให้รูปแบบร่างที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมาแล้วให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนช่วยกัน
เพิ่มเติม เสนอความคิดเห็น และปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการท างานจริง  โดยตกลงกันว่าจะมาปรับแก้
ร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป 
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การด าเนินงานขั้นที่ 1 นี้ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการวิจัยได้ใน
อนาคต 

 
ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning) (5–10 ธันวาคม 2555) 
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 5 คน ได้ประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม 2555

หลังจากที่ผู้ร่วมวิจัยได้น าร่างรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวกลับไปท าความเข้าใจ 
และคิดข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การประชุมครั้ งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รูปแบบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะน ามาปฏิบัติจริงใน 2 เดือนหลังจากน้ี  

การประชุมครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงร่างรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว
เล็กน้อย ในส่วนของก าหนดเวลาของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาท างานจริงของผู้ร่วมวิจัย
แต่ละคน ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนไม่ได้มีการแก้ไข 

การด าเนินการขั้นที่ 2 นี้ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 30 นาที ผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี และได้มีการตกลงว่าจะเริ่มน ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวที่ได้
ออกแบบร่วมกันนั้นมาใช้จริงต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556     

           
ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) (2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 5 คน น ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว มา

ใช้จริงในทุกวันท างานต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556  
ในช่วงแรกของการปฏิบัติจริง วันที่ 2  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ร่วมวิจัย ยังมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันน้อย เนื่องจากยังไม่มีความคุ้นเคยในการใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องาน
ข่าว ผู้วิจัยจึงต้องช่วยท าหน้าที่เป็นคนคอยตักเตือน เรื่องเวลาการท ากิจกรรม และกระตุ้นการท า
กิจกรรม ทั้งโดยใช้ทั้งการเตือนเป็นค าพูดปากเปล่า การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเตือนใน
ระบบสังคมออนไลน์  

ช่วงที่ 2 ของการปฏิบัติจริง ช่วงวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ร่วมวิจัยเริ่มคุ้นเคยกับ
เงื่อนไข และเวลาของการใช้ระบบสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคในการเก็บข้อมูลคือ 
ผู้ร่วมวิจัย แสดงความคิดเห็นร่วมกันน้อย ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้วิจัย
ต้องใช้การกระตุ้นด้วยค าพูดปากเปล่า แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ดี 

การด าเนินการขั้นที่ 3 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติจริง 42 วัน พบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้พยายาม
ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวที่ได้ตกลงกัน แต่มีหลายครั้งที่
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พบว่า รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวนั้นยังไม่เหมาะสมกับรูปแบบการท างานจริง 
และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ผู้วิจัยพยายามช่วยเหลือ และกระตุ้น
เตือนด้วยค าพูด ลายลักษณ์อักษร และเตือนในระบบออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร รวมทั้งพบ
ปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การลาหยุดของผู้ร่วมวิจัยบ่อยครั้ง รวมทั้งพบปัญหาที่ไม่ได้
วางแผนรองรับเอาไว้คือ แม้ผู้ร่วมวิจัยจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้แม้อยู่นอก
ส านักงานแล้ว แต่ผู้ร่วมวิจัยหลายคนกลับไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตนอกสถานที่ได้ เนื่องจากไม่ได้เปิด
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การปฏิบัติตามรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่องานข่าวครั้งนี้จึงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อผู้ร่วมวิจัยอยู่ในที่ซึ่งไม่มีระบบอินเตอร์ไร้สาย 
(Wifi-Internet) และมีการปรับรูปแบบการส่งข่าวจากผู้บริหารส านักข่าว  
 

ข้ันท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) (2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 
ระหว่างขั้นที่ 3 การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้สังเกตผลไปด้วย โดยมีการจดบันทึกเอาไว้ เพื่อที่จะได้น า

ข้อมูลต่างๆ มาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวใหม่ และเพื่อ
จะน าข้อมูลเหล่านี้น าเสนอให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนๆ ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการ
สรุปเป็นข้อความสั้นๆ ในตอนเย็นหลังเลิกงานของแต่ละวัน ตลอดระยะเวลา 42 วันที่ด าเนินการใน
ขั้นตอนที่ 3 

โดยประเด็นในการสังเกตผลมีดังนี้ 
1. ข้อดีที่ได้รับของรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 
2. อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไข 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากจะใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว

จริงๆ 
4. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่องานข่าว 
 

ข้ันท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) (2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 
ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการสังเกต และผลการสัมภาษณ์เสนอต่อผู้ร่วมวิจัยทุกสุดสัปดาห์ โดยใช้

การจัดประชุมย่อย ระยะเวลาครั้งละประมาณ 10 นาที รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การประชุมครั้งที่ 1 (18 มกราคม 2556) ผู้ร่วมวิจัยได้เสนอแนะว่า ควรมีการยืดหยุ่นเรื่อง
เวลาให้มากกว่าเดิม เนื่องจากผู้วิจัยแต่ละคนมีเวลาท างาน และรูปแบบในการท างานที่ แตกต่างกัน 
ขณะที่ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมวิจัยรักษาเวลาในการท างานให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 

การประชุมครั้งที่ 2 (1 กุมภาพันธ์) ปัญหาเรื่องเวลาลดน้อยลงไป ทุกคนสามารถท ากิจกรรม
ตามเวลาได้ หลังจากที่ได้ยืดหยุ่นเวลาให้สะดวกมากขึ้น แต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ยังคงน้อยเกินไป ซึ่งผู้ร่วมวิจัยได้เสนอให้ผู้วิจัย ใช้การกระตุ้นเตือนด้วยปากเปล่ามากขึ้น 

การประชุมครั้งที่ 3 (15 กุมภาพันธ์ 2556) ปัญหาท่ีพบยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อมูลที่น้อยเกินไป การแก้ปัญหาคือ ผู้วิจัยใช้การกระตุ้นเตือนผ่านระบบสังคมออนไลน์ เพื่อเปิด
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน 

การประชุมครั้งที่  4  (28 กุมภาพันธ์ 2556) ปัญหาที่พบคือ มีการปรับรูปแบบการส่งข่าวจาก
ผู้บริหารส านักข่าว และการลาหยุดของผู้ร่วมวิจัย ท าให้การปฏิบัติ และเก็บข้อมูลในช่วงนี้ท าได้ไม่ดี
เท่าที่ควร  

ในขั้นตอนที่ 5 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเอาปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการสังเกต และการสะท้อนผล มา
รวบรวม เพื่อน าไปเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ต่อไป เพื่อให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวในอนาคต 
 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) (10 พฤษภาคม 2556) 
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้ง 5 คน ประชุมร่วมกันอีกครั้ง  เพื่อปรับปรุงรูปแบบการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์เพื่องานข่าวใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมได้น าประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสังเกต และสะท้อนผลมาใช้เป็นหัวข้อในการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมาอย่าง เต็มที่ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น า
ประเด็นต่างๆ มาร่างรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวแบบใหม่ 

หลังจากใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
งานข่าวรูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเลี่ยนรูปแบบจากเดิมดังนี้ 

1. ยืดหยุ่นเวลาในการท างานมากขึ้น 
2. กระชับหัวข้อในการแลกเปลี่ยนให้สั้นลง 
3. สร้างกติกาในการใช้ระบบใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
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4. สร้างหัวข้อถาวรในการสนทนา โดยใช้รูปภาพประกอบหัวข้อ 
5. ลดจ านวนกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความกดดันในการร่วมปฏิบัติ 

ที่การประชุมวางแผนใหม่ในขั้นตอนที่ 6 ล่าช้าจากขั้ นตอนที่ 5 ถึง 2 เดือนเนื่องจากมี
อุปสรรคเรื่องการท างาน ผู้ร่วมวิจัยหลายคนลาพักผ่อน และต้องไปท างานต่างประเทศ ท าให้การเก็บ
ข้อมูลไม่สามารถท าได้สะดวก จึงตกลงกันว่าต้องเลื่อนเวลาท าการวิจัยออกมา และจะกลับมาเริ่มเก็บ
ข้อมูลใหม่ภายหลัง  
  

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) (15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556)  
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 5 คน น ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวที่

ปรับปรุงแล้วมาใช้จริงในทุกวันท างานต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556 
ในการปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยยังคงท าหน้าที่คล้ายกับขั้นตอนที่ 3 โดยผู้วิจัยท าหน้าที่คอยตอบ

ค าถามหากผู้ร่วมวิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว ผู้วิจัยคอย
เตือน และกระตุ้นให้ผู้วิจัยร่วมมือกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง  

การปฏิบัติใหม่ครั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีปัญหาเดิมคือ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังน้อยอยู่ ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งข่าว แจ้งเตือนมากกว่า
ที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นประเด็นลึกซึ้ง 

ในการปฏิบตัตามขั้นตอนที่ 7 เป็นระยะเวลา 23 วันนี้ พบว่า หลังจากปรับปรุงรูปแบบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวใหม่แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความสะดวก และมีความต้องการจะร่วมกิจกรรมมากขึ้น แต่
ปัญหาเดิมคือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเข้าถึงระบบผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ยังคง
มีอยู ่
 

ข้ันท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) (15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556) 
ระหว่างขั้นที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการคล้ายกับในขั้นตอนที่ 4 คือ สังเกตผลไป

พร้อมๆ กับการปฏิบัติใหม่ โดยมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เอาไว้ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลต่างๆ มาจะน า
ข้อมูลเหล่านี้น าเสนอให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนๆ ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น และน ามาใช้สรุป
ผลการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็นข้อความสั้นๆ ในตอนเย็นหลังเลิกงานของแต่ละวัน 
ตลอดระยะเวลา 23 วันที่ด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 
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ข้ันท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) (15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556) 
ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการสังเกต และผลการสัมภาษณ์เสนอต่อผู้ร่วมวิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการ

เก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์ในการใช้จริง หรือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในหัวข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป 

รวมทั้งยังน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมไว้ เพื่อใช้ในการสรุปผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 10 ใน
ขั้นตอนการสะท้อนผล ผู้วิจัยได้จัดประชุมโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
วิจัยทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีการก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดังนี้ 

1. ข้อดีที่ได้รับของรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 
2. อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไข 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากจะใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว

จริงๆ 
4. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่องานข่าว 
 

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion) (28 มิถุนายน 2556) 
ผู้วิจัยศึกษาทบทวนผลการการวิจัย ในขั้นตอนที่ด าเนินการมาทั้งหมด แล้วสรุปในลักษณะ

เขียนบรรยาย แล้วจัดประชุมอีกครั้ง เพื่อน าเสนอผลวิจัยให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนรู้ โดยใช้ระยะเวลาในการ
ประชุม 30 นาที มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ร่วมวิจัย และผู้วิจัยทั้งหมด 5 คน 
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นท่ี1 การเตรียมการ (Preparation) 
(5 ธันวาคม 2555) 

 
ขั้นท่ี 2 การวางแผน (Planning) 

(5 – 10 ธันวาคม 2555) 

 
ขั้นท่ี 3 การปฏิบัต ิ(Acting) 

(2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
ขั้นท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) 
(2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
ขั้นท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
(2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม ่(Re-Planning) 

(10 พฤษภาคม 2556) 

 
ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัตใิหม ่(Re-Acting) 
(15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556) 

 
ขั้นท่ี 8 การสังเกตผลใหม ่(Re-Observing) 
(15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556) 

 
ขั้นท่ี 9 การสะท้อนผลใหม ่(Re-Reflecting) 

(15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556) 

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 
(28 มิถุนายน 2556) 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสังเกต โดยเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยสังเกต 2 แบบ คือ 
1.1 สังเกตและตรวจสอบเอกสาร 
1.2 สังเกตสภาพการท างาน 

2. แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ 2 แบบ คือ 
2.1 สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ตัวต่อตัว 
2.2 สัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ในที่ประชุม 

  
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการออกแบบแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการออกแบบแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 
2. ศึกษาสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในส านักข่าว 
3. ต้ังประเด็นค าถามส าหรับแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ 
4. น าประเด็นค าถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5. น าประเด็นค าถามไปใช้จริงในการลงมือเก็บข้อมูล 

 
โดยใช้แนวค าถามตามแบบของชาย โพธิสิตา (2549: 233) ซึ่งประกอบด้วยส่วน 

ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
1. ประเด็นศึกษา คือ ค าถามในการสนทนากลุ่มควรสร้างขึ้นจากประเด็น 

เหล่านี้ควรอยู่ในกรอบประเด็นที่จะศึกษา เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
2. ประเด็นสนทนา หรือค าถาม คือ ค าถามปลายเปิดที่สร้างจากประเด็น 

ศึกษา และผู้ด าเนินการสนทนาที่ดีควรซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นด้วย 
3. รายการเพื่อการซักถามต่อ คือ การซักถามจะย้ าความเข้าใจ และให้ได้ 

รายละเอียดมากขึ้น และต้องซักถามในสิ่งที่จ าเป็น บางครั้งอาจเป็นประเด็นที่ใช้ถกกันภายในวง
สนทนา 

และก่อนท าการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการปรึกษารูปแบบของเครื่องมือกับอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยก่อนน าไปใช้จริง โดยเครื่องมือทั้ง 2 อย่างจะใช้พร้อมกันระหว่างการด าเนินการวิจัย โดยมี
ประเด็นในการสังเกตและการสัมภาษณ์ดังนี้  
 1. ข้อดีที่ได้รับของรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว 
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 2. อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไข 
 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากจะใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าว
จริงๆ 

 4. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เพื่องานข่าว 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสังเกต และสัมภาษณ์ ทั้งแบบการสนทนากลุ่ม 
และตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 
2555 – 28 มิถุนายน 2556  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต ทั้งแบบสนทนากลุ่มและตัวต่อตัว รวมทั้งการ
เก็บข้อมูลที่ผู้ร่วมวิจัย แสดงความคิดเห็นบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าว
มาจัดระเบียบข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 

1. ข้อมูลก่อนใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ วิธีการท างานของส านักวิทยุเอเชียเสรี  
ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 

1.1  หน้าที่ของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 
1.2  วิธีการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 
1.3  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 

2. ข้อมูลหลังการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ผลการใช้งานรูปแบบเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงาน
ประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 

2.1  ผลการออกแบบรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องาน 
ข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

2.2  รูปแบบการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องาน 
ข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องาน 
ข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 
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6. การเขียนรายงานผลการวิจัย 
 เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต ทั้งแบบสนทนากลุ่มและตัวต่อตัว รวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลที่ผู้ร่วมวิจัย แสดงความคิดเห็นบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และได้น าเสนอผลการวิจัยโดยใช้การบรรยาย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการน าเสนอผลการวิจัยโดยเป็น 2 
ประเด็นดังต่อไปนี้คือ 

1. ผลการศึกษาวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี  
2. ผลการพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 

กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 
และผู้วิจัยยังได้น ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวมา 

แสดงเป็นภาพ รวมทั้งเขียนค าอธิบายการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เพื่องานข่าวด้วย รวมทั้งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในการใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ด้วย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพจนได้ต้นแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว การศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี  
2. ผลการพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 

กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 
 

1. ผลการศึกษาวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี (ดั้งเดิม) 
ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีได้เริ่มก่อต้ังขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2539 เป็นส านัก

ข่าวที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท าข่าวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกครองด้วย
ระบบคอมมิวนิสต์ บริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารจากองค์กรสื่อมวลชนของสหรัฐ ภายใต้การควบคุมของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

หลังจากก่อต้ังในสหรัฐอเมริกา ได้ขยายมาตั้งส านักงานย่อยๆ ในหลายประเทศ และได้ก่อต้ัง
ส านักงานกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อน าเสนอข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบด้วยแผนก
ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเกาหลี(เกาหลีเหนือ) โดยเหตุผลที่ต้องต้ัง
ส านักงานในประเทศไทยนั้น เนื่องจากไม่สามารถต้ังส านักงานอย่างเปิดเผยในประเทศเจ้าของภาษา
น้ันๆ ได้ ด้วยลักษณะการปกครองที่มีการปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชน หลังจากด าเนินการเต็มรูปแบบใน
การน าเสนอข่าวภาษาท้องถิ่นต่างๆ ไม่นาน วิทยุเอเชียเสรีส านักงานกรุงเทพฯ ก็เริ่มจ้างพนักงานชาว
ไทยเข้ามาเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ทั้งต าแหน่งนักข่าว และฝ่ายสนับสนุนงานข่าว เช่น ธุรการ และเทคนิค 

สภาพการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานกรุงเทพ แผนกภาษาลาว จะ
ด าเนินงานโดยมีนักข่าวไทย 4 คน หาข่าวของประเทศลาวคนละ 2 ข่าว เป็นทั้งหมด 8 ข่าว โดยส่งคน
ละ 1 ข่าว  ให้ผู้ประกาศข่าว และบรรณาธิการข่าว แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว แล้วอ่าน
ออกอากาศจากประเทศไทยเข้าไปกระจายเสียงในประเทศลาว เวลา 18.00 น. โดยก าหนดเวลาส่งให้
บรรณาธิการตรวจก่อน 12.00 น. ของทุกวัน หลังจากนั้นต้องเขียนคนละ 1 ข่าวเพื่อส่งไปให้ส านักงาน
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ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อออกอากาศในเวลา 08.00 น. โดยก าหนดเวลาให้ส่งข่าวไปยังสหรัฐอเมริกาก่อน
เวลา 17.00 น.  

ในด้านการสนับสนุนการท างาน จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และเจ้าหน้าที่เทคนิค 1 คน คอย
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ส านักข่าวได้งด
ออกอากาศสดในเวลา 08.00 น. ที่สหรัฐอเมริกา และยกเลิกออกอากาศสดที่ประเทศไทยในเวลา 
18.00 น. โดยเปลีย่นให้มาออกอากาศสดเพียงครั้งเดียวในเวลา 18.00 น. (เทียบเป็นเวลาประเทศไทย) 
โดยออกอากาศจากส านักงานสหรัฐอเมริกา ท าให้นักข่าวต้องเปลี่ยนระบบการท าข่าว โดยท าข่าวคน
ละ 2 ข่าวส่งประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลา 12.00 น. ของแต่ละวัน และยังได้ลดปริมาณนักข่าวคน
ไทยจากใช้ 4 คน เหลือ 3 คน อีกด้วย 
 ในการศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ หน้าที่ของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี, กระบวนการท างานของ
พนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี และปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานในส านักข่าว
วิทยุเอเชียเสรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1  หน้าที่ของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 
 หน้าที่ของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากการสังเกต และ 
สัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย พบว่าพนักงานในส านักข่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ นักข่าว และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีหน้าที่ที่ต่างกันอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็น 2 หัวข้อคือ 
หน้าที่ของนักข่าว และ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว  

1.1.1  หน้าที่ของนักข่าว 
1) หาประเด็นข่าวที่น่าสนใจตรงไปตามเป้าหมายของส านักข่าว 
2) ค้นหาช่องทางการติดต่อแหล่งข่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าว 
3) ติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้เสียงสัมภาษณ์ 
4) เขียนข่าวความยาว 1 หน้ากระดาษ  A4 วันละ 2 หัวข้อข่าว 
5) ตัดเสียงสัมภาษณ์ประกอบทุกข่าวที่เขียน โดยความยาวแต่ละเสียงอยู่ระหว่าง 

10 – 30 วินาที 

6) ติดตามประเด็น หรือช่วยเหลือด้านข้อมูลเรื่องอ่ืนๆ  ตามที่บรรณาธิการ
มอบหมาย 
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1.1.2 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ฝ่ายธุรการ และฝ่าย
เทคนิค 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) ดูแลเรื่องการเงิน 
2) ตรวจสอบเวลางาน การลาหยุด 
3) กระจายข่าวภายในส านักงาน และข่าวการติดต่อจากภายนอกส านักงาน 
4) ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอก  

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ส านักงาน 
2) ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานที่ช ารุด 
3) แจ้งข่าวอุปกรณ์ส านักงานช ารุด 
4) ดูแลการยืม-คืนอุปกรณ์ส านักงาน 

 
1.2  วิธีการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 

 กระบวนการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากการสังเกต 
และสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยพบว่า นักข่าวและพนักงานฝ่ายสนับสนุนนักข่าว มีกระบวนการท างานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอเป็น 2 หัวข้อคือ กระบวนการท างานของนักข่าว และกระบวนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

1.2.1 กระบวนการท างานของนักข่าว 
1) ถึงที่ท างานกันระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น.  
2) เริ่มค้นหาประเด็นที่จะท าในแต่ละวัน จากการตามข่าวที่เคยท า หรือการอ่านข่าว

หนังสือพิมพ์ 
3) ต้ังค าถาม เข้าห้องอัดเสียง โทรศัพท์สัมภาษณ์แหล่งข่าว 
4) น าเสียงสัมภาษณ์ที่ได้มาตัดให้สั้นลงเพื่อใช้ประกอบข่าว และเขียนข่าว 
5) ส่งข่าวและเสียงให้บรรณาธิการตรวจแก้ไข 
6) ส่งข่าวหลังจากแก้ไขตามค าแนะน าของบรรณาธิการ ก่อนเวลา 12.00 น. 
7) เสร็จสิ้นกระบวนการท าข่าวใน 1 วัน 
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1.2.2 กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการจะเริ่มงานในเวลา 9.00 น. และเลิกงานในเวลา 17.00 น. การลาจะ 
มีการจดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ มีระบบบันทึกวันท างาน วันลากิจ วันลาป่วย และจะสรุป

ส่งส านักงานที่สหรัฐอเมริกาทุกเดือน การแจกจ่ายหมายข่าว คือการคัดข่าวที่แหล่งข่าวต่างๆ ส่งมา 
ส่วนใหญ่ กระทรวงประชาสัมพันธ์ หรือกระทรวงอื่นๆ ที่ส่งข่าวเพื่อเชิญให้ส านักข่าวไปท าข่าว ขณะที่
การเบิกจ่ายเงินจะมีแบบฟอร์มให้นักข่าวกรอก เพื่อรับค่าใช้จ่ายท่ีนักข่าวส ารองจ่ายไปก่อนล่วงหน้า 
และท าสรุปเพื่อส่งส านักงานสหรัฐอเมริกา 

 2)   กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
เจ้าหน้าที่เทคนิค จะเริ่มงานในเวลา 9.00 น. และเลิกงานในเวลา 17.00 น. โดยจะคอย

ดูแลแก้ไขปัญหาให้ทุกคน มีการจดบันทึกการยืมและคืนอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับภาคสนาม เช่น กล้อง
ถ่ายภาพ เม็มโมรี่การ์ด เครื่องบันทึกเสียง กล้องวิดีโอ ขาต้ังกล้อง หรือแฟลช เป็นต้น ซึ่งการยืมคืนนั้น
จะมีสมุดบันทึกเฉพาะเพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์อยู่กับใครและควรทวงคืนเมื่อใด ซึ่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมี
หน้าที่คอยทวงคืน และแจ้งการช ารุดโดยการใช้การบอกกล่าวด้วยวาจาด้วย 

 
1.3  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 

 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานในส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ผู้วิจัยได้
สังเกตจากเอกสารข่าวเก่า สังเกตการท างาน และสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย พบว่ามีหลายปัญหาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพงาน และปัญหาของนักข่าว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะ
น าเสนอเป็น 2 หัวข้อคือ ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของนักข่าว และปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว  

1.3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของนักข่าว 
1) คุณภาพข่าวไม่ดี เนื่องจากหาประเด็นข่าวไม่ได้ 
2) ขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท าให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือต่ า 
4) การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบ ท าให้การค้นหาข้อมูลย้อนหลังท าได้ยาก 
5) เขียนประเด็นข่าวซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากขาดการพูดคุย 
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1.3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวแบ่งออกเป็น 2  

ส่วนคือ ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 

1.3.2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1)  การแจ้งข่าวจากภายนอกไม่เป็นระบบ ท าให้พนักงานรู้ข่าวไม่ทั่วถึง 
2)  การแจ้งการหยุด การลาไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดการสับสนในการท างาน 

1.3.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1)  การแจ้งข่าวอุปกรณ์ช ารุด หรือก าลังซ่อมแซม ใช้การบอกกล่าว ท าให้เกิด 

 การคลาดเคลื่อนและไม่ทั่วถึง 
2)  การจัดการเรื่องการยืม-คืนอุปกรณ์ไม่เป็นระบบ ท าให้ทวงคืน หรือนับ

จ านวนยาก 
3)  การช่วยแก้ปัญหาระบบของอุปกรณ์มีการล่าช้า เนื่องจากต้องรอพบตัว

เท่านั้น 
 จากการศึกษาวิธีการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี พบว่า วิธีการท างานของส านักข่าว
ในปัจจุบัน ยังมีปัญหาอยู่หลายข้อ โดย ปัญหาและอุปสรรคของการท างานคือ คุณภาพข่าวยังไม่ดี 
เนื่องจากขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลที่ดี เนื่องจากขาดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแต่
ละคน  
 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องาน
ข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศ
ไทย  
 ในการพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยใน 2 ประเด็น คือ ผลการออกแบบรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศ
ไทย และรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าว
ภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ผลการออกแบบรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อ 
งานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย  
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว:  
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ไปทดลองใช้กับ
นักข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี และพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานข่าว ซึ่งการทดลองด าเนินไปได้
ด้วยดี นักข่าวและพนักงานให้ความร่วมมือ และผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศ
ไทยที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอเป็น 3 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์
สังคมออนไลน์ Facebook เพื่องานข่าวส าหรับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี, ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รูปแบบ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว และองค์ประกอบของรูปแบบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าว
วิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook  
เพื่องานข่าวส าหรับส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี  มีรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network)  เพื่องานข่าว มุ่งพัฒนาเพื่อให้การท างานข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อส่งเสริมงานข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3) เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
4) เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้สื่อสมัยใหม่ให้เข้ากับงานข่าวมากขึ้น 
5) เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 
2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Network) เพื่องานข่าว มีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าว คือ ปัจจัยต่างๆ ท่ีผู้วิจัยใช้มาเป็นหลักในการพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่องานข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) นักข่าว  
 มีหน้าที่น าสารจากแหล่งข่าว รวบรวมข้อมูล ความจริง ความคิดเห็น บรรยากาศ  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม จัดเรียงเพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย และน าเสนอเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ รับทราบ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
 มีหน้าที่ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในส านักงานข่าว เพื่อให้การ
ท างานข่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  

3) แหล่งข่าว 
 เป็นคน สถานที่ เหตุการณ์ สถานการณ์ สภาพ ที่เกิดขึ้นจริง โดยนักข่าวมีหน้าที่ 
รับฟัง สังเกต ต้ังค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อมาน าเสนอให้แก่ผู้ฟัง 

4) แหล่งข้อมูล 
 เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่นักข่าวใช้เสริมในเนื้อหาข่าว เพื่อให้ข่าวมีความสมบูรณ์ 
มากขึ้น ผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้น อาจเป็นความเป็นมาของข่าวในอดีต ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ซึ่ง
นักข่าวไม่ได้ติดต่อ หรือสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข่าว โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาในรูปแบบของเอกสาร 
ภาพ เสียง หรือวิดีโอก็ได ้

5) อุปกรณ์ 
 สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าข่าว เช่น กล้อง เครื่องอัดเสียง  
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้มีความส าคัญที่ช่วยท าให้ข่าวสมบูรณ์มากท่ีสุด 

6) รูปแบบการท างานข่าว 
 กระบวนการท างานที่ส านักงานข่าวได้ก าหนดเพื่อการท าข่าว และเพื่อน าเสนอ 
ข่าวไดต้ามตาราง โดยนักข่าวทุกคนต้องปฏิบัติตาม อาจมีการยืดหยุ่นได้บ้าง ตามแต่การตกลง 
 

2.1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 
 องค์ประกอบของรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย คือส่วนส าคัญของการ
ใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวที่ท าให้รูปแบบการท างานใน
ลักษณะนี้แตกต่างจากการท างานแบบเดิม 

1) การค้นหาประเด็นข่าวที่ตนเองถนัดและสนใจ 
 การค้นหาประเด็นข่าวที่ตนเองถนัดและสนใจ เป็นขั้นตอนแรกของการท าข่าว 
ซึ่งมีล าดับการด าเนินการดังนี้ 

1.1 อ่านข่าวของแต่ละส านักข่าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
1.2 น าข่าวที่อ่านมาแยกแยะประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่ถนัด 
1.3 สรุปประเด็นที่ได้จากการอ่านข่าว 
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1.4 สังเคราะห์ประเด็นที่ได้จากข่าวเป็นหัวข้อข่าวที่คิดว่าตัวเองจะท า 
1.5 หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงกับประเด็นที่ต้องการท า 

 
2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นขั้นตอนส าคัญของการท าข่าว เพราะข่าวต้องยืนอยู่
บนข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งมีล าดับการด าเนินการดังนี้ 

2.1 น าเสนอหัวข้อที่ตนเองต้องการจะท าต่อที่ประชุม 
2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเสนอต่อที่ประชุม 
2.3 ดูประเด็นทีผู่้ร่วมประชุมคนอ่ืนเสนอ 
2.4 ช่วยคนหาข้อมูลในประเด็นของผู้ร่วมประชุมคนอ่ืน แล้วน ามาน าเสนอ 

เพิ่มเติม 
3) การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 การถกเถียงแลกเปลี่ยนเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ประเด็นข่าวมีมิติน่าสนใจมาก
ขึ้น เนื่องจากจะได้มุมมองของนักข่าวแต่ละคนช่วยแตกประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งมีล าดับการด าเนินการ
ดังนี้ 

3.1 ท าความเข้าใจหัวข้อข่าวทั้งหมดที่ถูกเสนอในที่ประชุม 
3.2 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการเสนอในที่ประชุม 
3.3 น าข้อมูลนั้นๆ มาแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นประกอบทีละหัวข้อ 

4) การน าสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปเขียนข่าว 
 การน าสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปเขียนข่าว เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลดิบ และ
มุมมองที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปเป็นข่าว ซึ่งมีล าดับการด าเนินการดังนี้ 

4.1 น าข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดมา สังเคราะห์เป็นหัวข้อข่าวที่เหมาะสม 
4.2 ต้ังค าถามจากหัวข้อข่าวที่ได้ เพื่อน าไปสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
4.3 ด าเนินการสัมภาษณ์ตามค าถาม และข้อมูลที่มี 
4.4 น าข้อมูลที่ไดจากแหล่งข่าว และข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนมาสังเคราะห์อีก

ครั้งเพื่อเขียนเป็นข่าว   
5) การประเมินผล 

 การประเมินผล เป็นการน าข่าวที่เขียนเสร็จมาประเมิน เพื่อความเข้าใจ และการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข่าวในอนาคต ซึ่งมีล าดับการด าเนินการดังนี้ 
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5.1 หลังจากเขียนข่าวเสร็จ น าข่าวนั้นมาอภิปรายกันอีกครั้ง 
5.2 เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการท าข่าวให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
2.2 รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว:  

กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 
 หลังจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทดลองใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าว ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปลี่ยนจนพัฒนามาเป็นรูปแบบการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าว
วิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ซึ่งมี 6 ขั้นตอนอันมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4 รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว 
  

1. ประชุมประเด็นข่าว (News Topics Discussion) คือ ช่วงเวลาการระดมสมองของนักข่าว
และฝ่ายสนับสนุนงานข่าวทุกคนถึงประเด็นท่ีน่าสนใจที่จะน ามาเสนอเป็นข่าวในแต่ละวัน  

โดยแต่ละคนจะต้องมีหัวข้อของตัวเองเพื่อมาน าเสนอในที่ประชุม และให้สมาชิกแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ มีข้อตกลงก าหนดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ต 
การประชุมประเด็นข่าวมีขั้นตอนคือ เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. ของทุกวัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
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จะประชุมร่วมกันก่อนเริ่มงานอ่ืน ซึ่งในการประชุมประเด็นข่าวนี้ จะมีกิจกรรมย่อย ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยต้องท าหลายข้อ โดยจะแบ่งเป็นกิจกรรมของนักข่าว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมของนักข่าว 
1) โพสต์รายการข่าวของแผนกภาษาลาว ส านักข่าวเอเชียเสรี ในวันที่ผ่านมา เพื่อให้รู้ว่า 
ข่าวใดออกอากาศไปแล้วบ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการเขียนข่าวซ้ าประเด็นเก่า 
2) โพสต์ประเด็นข่าวที่คิดว่า ตัวเองสนใจจะท า เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยคนที่เหลือช่วยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแหล่งข่าว ซึ่งขั้นตอนนี้คล้ายกับเป็นการจองหัวข้อ

ข่าวเพื่อลดปัญหาการเขียนข่าวซ้ ากัน 
 
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) โพสต์แจ้งจดหมายข่าวที่ถูกส่งเข้ามาที่ส านักงาน 
2) โพสต์แจ้งเตือนก าหนดการประชุมหรือสัมมนานอกสถานที่ 
3) โพสต์แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เช่น ลงตารางเวลาท างาน เบิกค่าเดินทาง เบิกค่า 

อุปกรณ์ เป็นต้น 
4) โพสต์แจ้งวันหยุด การลา หากมีพนักงานลาหยุด 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) โพสต์แจ้งสภาพอุปกรณ์ หรือแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ที่ช ารุด 

2) โพสต์แจ้งการยืม-คืนอุปกรณ์ 
3) โพสต์แจ้งปัญหา และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก 

 
 2. สัมภาษณ์ (Interviewing) คือ  ช่วงที่นักข่าวแต่ละคนน าประเด็นที่ได้จากการประชุม
ประเด็นข่าวเข้าห้องอัดเพื่อโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นข่าวนั้นๆ  

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกระบบอินเตอร์เน็ต ที่ท าหลังจากการประชุมประเด็นข่าว การ
สัมภาษณ์มีขั้นตอน คือ เริ่มกิจกรรมนี้ในเวลา 09.30 น. ของทุกวัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จะน า
ประเด็นจากการประชุมมาใช้สัมภาษณ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวจะท ากิจกรรมอย่างอ่ืน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมของนักข่าว 
1) สัมภาษณ์แหล่งข่าว โดยใช้ประเด็นที่ได้จากการประชุมประเด็นข่าว 
2) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่จะเขียน 
 
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) จัดการบัญชี และรายการการเงินต่างๆ 
2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ส านักงานทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 

 
 3. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล (News Information Exchange) คือ  ช่วงเวลาที่นักข่าวและ
ฝ่านสนับสนุนงานข่าวมาระดมสมองกันอีกครั้ง พร้อมกับน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่
ได้จากการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนทิศทางในการเขียนข่าว  

โดยเป็นกิจกรรมบนระบบอินเตอร์เน็ตหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เริ่มกิจกรรมนี้ในเวลา 
10.30 น. ของทุกวัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่จะเขียนการลงมือเขียนข่าวจริง โดยมีรายละเอียดการท ากิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมของนักข่าว 
1)  น าหัวข้อข่าวที่ได้หลังจากการสัมภาษณ์มาร่วมอภิปราย โดยให้พนักงานคนอ่ืนๆ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี เพื่อให้การเขียนข่าวสมบูรณ์ที่สุด 
2) เจ้าของหัวข้อข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปเขียนข่าว 
 
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับนักข่าว 

 2) แจ้งข่าวจากหมายข่าว แหล่งข่าวภายนอก และสายข่าว (ถ้ามีการติดต่อเข้ามา
เพิ่มจากช่วงเช้า) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับนักข่าว 
2) แจ้งการช ารุด หรือขัดข้องของอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
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 4. เขียนข่าว (News Writing) คือ ช่วงเวลาที่นักข่าวแต่ละคนแยกย้ายไปเขียนข่าวจากข้อมูล
ที่ได้ในการสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยน และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

โดยเป็นกิจกรรมหลักของแต่ละวันที่ท านอกระบบอินเตอร์เน็ต หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูล เริ่มกิจกรรมนี้ในเวลา 10.45 น. ของทุกวัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะแยกย้ายไป
ท างานในส่วนของตัวเอง โดยกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมของนักข่าว 
1) เขียนข่าวจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าว และความคิดเห็น และข้อมูลที่ได้จากการ 
ประชุมร่วมกับพนักงานทั้งหมด 
2) ตัดต่อเสียงสัมภาษณ์ให้พร้อมออกอากาศ 
3) เมื่อเขียนข่าวเสร็จ ท าการส่งอีเมล์ และเสียงสัมภาษณ์ที่ตัดเสร็จแล้วเข้าระบบ 
เซิร์ฟเวอร์ของส านักงาน 
 
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) ท ากิจกรรมการเงิน และประสานงานผู้ติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 
2) ตรวจสอบข้อมูลเสียงสัมภาณษ์ว่าเข้าถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ของส านักงานหรือไม่ 
3) แก้ไข และแนะน าวิธีแก้ไข หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ 

 
 5. ประชุมสรุปข่าว (News Summary) คือ ช่วงเวลาที่นักข่าวแต่ละคนน าข่าวที่เขียนเสร็จแล้ว
มาน าเสนอให้สมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงความคิดเห็น เพื่อเก็บเป็นประเด็นใช้เพิ่มเติมในการเขียนข่าวครั้ง
ต่อไป หรือปรับปรุงการท าข่าวหัวข้อนี้ให้ดีขึ้นในโอกาสหน้า  

โดยเป็นกิจกรรมหลังจากนักข่าวเขียนข่าว ส่งข่าว และส่งเสียงสัมภาษณ์เสร็จ เริ่มกิจกรรมนี้
ในเวลา 14.00 น. ของทุกวัน โดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเก็บไว้
ปรับปรุงในการเขียนข่าวครั้งต่อไป กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมของนักข่าว 
1) โพสต์ข่าวที่ตัวเองเขียน เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) นักข่าวเก็บเอาความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูล และปรับปรุงในการเขียนข่าวหัวข้อนี้ ใน 
ครั้งต่อไป 
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กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว 
2) แจ้งข่าวจากภายนอก (ถ้ามี) 
3) สรุปเรื่องค่าใช้จ่ายส านักงานต่างๆ (ถ้ามี) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว 
2) แจ้งปัญหาระบบและวิธีแก้ไขหากเกิดขึ้นในครั้งต่อไป (ถ้ามี) 

 
 6. จัดเก็บข้อมูลสู่ระบบ (Information Storing) คือ ช่วงเวลาที่นักข่าวแต่ละคนน าข่าวที่เขียน
เสร็จ และเสียงสัมภาษณ์ที่พร้อมออกอากาศ อัพโหลดขึ้นไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สมาชิกทุกคน
สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้กลับมาอ่านภายหลังได้ โดยเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการท างานของวัน  

โดยทุกคนสรุปงานที่ตัวเองรับผิดชอบขึ้นสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นคลังข้อมูล
ในการสืบค้น ก าหนดเริ่มกิจกรรมนี้ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน โดยกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมของนักข่าว 
1) โพสต์ไฟล์ข่าว และไฟล์เสียง เข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2) โพสต์ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวกับข่าวนั้นๆ เข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
1) โพสต์สรุปข่าวที่ได้รับแจ้งจ้างภายนอก (ถ้ามี) 
2) แจ้งเตือนการลาล่วงหน้าของวันรุ่งขึ้น (ถ้ามี) 

 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
1) ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในห้องสัมภาษณ์ ปิดห้องสัมภาษณ์ และปิดระบบ 

เซิร์ฟเวอร์ 
2) แจ้งการซ่อมแซมอุปกรณ์ล่วงหน้าในของวันรุ่งขึ้น (ถ้ามี) 
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2.3 ผลการทดลองการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ไปทดลองใช้กับส านัก
ข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานกรุงเทพ ทั้งกับนักข่าว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว ซึ่งผู้วิจัยจะได้
สรุปผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ ผลของการทดลองกับนักข่าว และผลของการทดลองกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  ผลของการทดลองกับนักข่าว 
นักข่าวคนที่ 1 

ประโยชน์ 
1) “ ท าให้ได้สื่อสารกันมากขึ้นกว่าเดิม” คือ การน ารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวมีช่องทางติดต่อระหว่างพนักงานมากขึ้น ท าให้สามารถ
ปรึกษาปัญหาที่ไม่สามารถปรึกษากับหัวหน้างานได้  

2) “ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น” คือ เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารมากขึ้น ซึ่งปกติ
ส่วนตัวแล้วตามข่าวน้อยมาก พอมีคนมาช่วยกันแลกเปลี่ยนก็ท าให้ได้ตามข่าวจากหลายแหล่งมากขึ้น 

3) “ย้อนอ่านงานเก่าได้ง่ายขึ้น” คือ นักข่าวสามารถกลับไปอ่านรายการข่าวที่
ออกอากาศ และข่าวเก่าๆ ท าได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเข้าระบบอีเมลล์ของส านักงานที่ยุ่งยากกว่า หากเข้า
ระบบอีเมลล์จากภายนอกส านักงาน 

4) “รู้วันลาตรงกัน” คือ นักข่าวแต่ละคนเห็นตารางการลาหยุดงานพร้อมๆกัน เข้าใจ
ตรงกัน ท าให้วางแผนการหยุดของตัวเองได้ง่ายขึ้น 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) “บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นระบบเกินไป ท าอะไรไม่ค่อยทัน” คือ นักข่าวรู้สึกว่าการ 

ก าหนดเวลาตายตัวท าให้ในบางครั้งการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เพื่องานข่าวท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด 

2)   “บางครั้งหาอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ก็ถูกตัดขาดจากกิจกรรม” คือ นักข่าวเกิด 
อุปสรรคเมื่อต้องออกไปท างานในที่ที่อยู่นอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
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นักข่าวคนที่ 2 
ประโยชน์ 
1) “อ่านข่าวเก่าง่ายขึ้น ค้นหาข่าวเก่าได้สะดวกขึ้น ดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยไม่

ต้องเข้าอีเมลล์เหมือนเมื่อก่อน”  คือ นักข่าวสามารถย้อนกลับมาอ่านข่าวท่าเคยออกอากาศไปแล้วง่าย
ข้ึนกว่าในอดีตที่อ่านผ่านการเข้าระบบอีเมลล์ 

2) “ท างานง่ายขึ้น มีคนช่วยมากขึ้น เร็วขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ” คือ เกิด
การแลกเปลี่ยนบนระบบท าให้มีคนช่วยอ่านและแปลข่าวภาษาอังกฤษเร็วกว่าปกติที่แปลเอง 

3) “เรื่องยืม เรื่องเบิกก็ง่ายขึ้น” คือ นักข่าวสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงาน
คนอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องการเบิกค่าเดินทาง การแจ้งวันลา และการยืมอุปกรณ์ 

4) “เจอแหล่งข่าวใหม่ๆแปลกๆเยอะขึ้น หลังจากแชร์กันไปมา” คือ นักข่าวค้นพบ
แหล่งข่าวใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ปกติแล้วเห็นข่าวที่
แลกเปลี่ยนกันเป็นกระดาษ แต่เมื่อแลกเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ท าให้รู้ที่มาของข่าวนั้นๆ สามารถตามไป
อ่านข่าวอ่ืนๆ ได้ 

5) “ใช้สะดวกกว่าใช้อีเมลล์ ติดต่อกันง่ายกว่าเพราะปกติใช้ facebook อยู่แล้ว” คือ 
ปกติแล้ว นักข่าวแต่ละคนจะได้ใช้อีเมลล์เฉพาะเวลาอยู่ส านักงานเท่านั้น ซึ่งท าให้หลังจากเลิกงาน
กลับบ้านแล้สไม่ได้ย้อนไปดูข่าวเก่า หรือไม่ได้ติดต่อกัน แต่การโพสต์ข่าว และรายการข่าวใน 
Facebok ท าให้สามารถดูข่าวย้อนหลัง และรายการข่าวได้ที่บ้าน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) “บางครั้งก็คิดเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนไม่ออก” คือ หลายครั้งนักข่าวที่คิดประเด็นที่ 

จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้ 
2) “บางวันก็รู้สึกเหนื่อย ไม่อยากกระตือรือร้น ไม่อยากขยับตัว” คือ การท างานใน 

บางครั้งท าให้รู้สึกว่าในแต่ละวันต้องกระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งในบางครั้งรู้สึกไม่อยาก ต่ืนตัว หรือเร่งรีบ 
 

นักข่าวคนที่ 3 
ประโยชน์ 
1) “อ่านข้อมูลง่าย มีคนเอามาเรียงกันให้” คือ มีการรวบรวมข้อมูลมาไว้ในแหล่ง 

เดียว ท าให้ค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
2) “ใช้ facebook ติดต่อกันสะดวกกว่าใช้อีเมลล์” คือ นักข่าวแต่ละคนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเข้าจากระบบอีเมลล์อย่างที่เคยท ามาในอดีต 
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3) “ยิ่งมีสมาร์ทโฟนยิ่งง่ายกว่าเดิม เอาเข้าห้องอัดด้วยก็ได้ เข้าห้องน้ าด้วยก็ได้”  
นักข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ในสมาร์ทโฟน สามารถท าได้ในหลายๆ
ที่ โดยเฉพาะที่ที่ไม่สามารถเอาคอมพิวเตอร์ไปได้ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) “รู้สึกเหมือนโดนกดดัน” นักข่าวรู้สึกว่า การก าหนดเวลาการท ากิจกรรมตายตัว 

ท าให้รู้สึกว่าโดนกดดัน และอึดอัด 
2) “บางครั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ด้วย ซึ่งบางครั้งก็แลกเปลี่ยนข้อมูลก็น้อยเกินไป” คือ บางครั้งการแลกเปลี่ยนก็ขาดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ซึ่งท าให้การเขียนข่าวท าได้ยาก 

 
2.3.2  ผลของการทดลองกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 

ประโยชน์ 
1) “ดูเรื่องการหยุดการลาง่ายขึ้น ไม่ต้องจดเอง เพราะจดเด๋ียวก็หาที่จดไม่เจอ” คือ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลบน facebook ท าให้การตรวจสอบการลา โควต้าลาพักผ่อน ลากิจ และลาป่วย
ของแต่ละคนท าได้ง่ายขึ้น มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถน ามายืนยันได้ง่าย 

2) “แจ้งข่าวง่ายขึ้นไม่ต้องเมื่อยปาก” คือ การโพสต์ช่วยให้การแจ้งข่าวง่ายขึ้น 
เพราะสามารถแนบไฟล์ได้ทันที และแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้มากกว่าระบบอีเมล์ของส านักงาน 

3) “เห็นรูปแบบการท างานข่าวชัดเจนมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ” คือ ในอดีตฝ่าย
สนับสนุนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่างานข่าวท าอะไรบ้าง แต่เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน facebook ซึ่ง
มีสื่อหลายประเภทท าให้เห็นภาพมากขึ้น  เข้าใจมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งการแลกเปลี่ยนภาพ และไฟล์ 
วิดีโอ  

ปัญหาและอุปสรรค 
1) “ไม่คุ้นกับความตายตัว ความเป๊ะๆ” คือ ในอดีตการท างานไม่มีการก าหนดเวลา

ตายตัว ท าให้เมื่อมีก าหนดเวลาตายตัวเกิดความไม่คุ้นเคย  
2) “บางครั้งก็ไม่รู้จะแลกเปลี่ยนอะไร ไม่มีข้อมูล ไม่มีความคิดเห็น” คือ ในหลาย

สถานกรณ์ ฝ่ายธุรการไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
ประโยชน์ 
1) “ยืมคืนเป็นระบบ การเก็บอุปกรณ์ก็เป็นระเบียบ” คือ การใช้ facebook ช่วยให้ 

การยืม คืน อุปกรณ์เป็นระบบมากข้ึน สามารถทวงได้ง่ายขึ้นกว่าแบบเดิมที่ไม่ค่อยมีระบบ ระเบียบ
เท่าใดนัก 

2) “อุปกรณ์เสียก็รู้ทันที เร็วดี เข้าใจง่าย และตรงกันดี” คือ การแจ้งอุปกรณ์หรือ 
สตูดิโอช ารุด ท าได้ง่ายขึ้น สามารถท าให้นักข่าวได้วางแผน เฉพาะหน้าหากไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) “ไม่คุ้นเคยกับการก าหนดเวลาตายตัว” คือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้มี 

ก าหนดเวลาท าให้เกิดความไม่คุ้นชินในการท างาน 
2) “หลายครั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยไม่ได้” คือ ในบางครั้งฝ่ายเทคนิคซึ่งไม่ได้ 

รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข่าว ท าให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในบางประเด็นที่ไม่มีความเข้าใจได้ 
 

จากการใช้งานรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย สามารถสรุปได้เป็น 2 
ประเด็นคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เพื่องานข่าว และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เพื่องานข่าว ซึ่งผู้วิจัยจะดังนี้ 

ประโยชน ์
1. ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
3. ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 
4. ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันของแต่ละฝ่าย 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
     ความไม่คุ้นเคยในการใช้งานระบบ 
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ซึ่งโดยสรุปแบบพบว่า การใช้งานรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย  มี
ประโยชน์มากกว่ามีปัญหาและอุปสรรค พบว่า ประโยชน์ต่างๆช่วยให้งานข่าวมีคุณภาพมากขึ้น 
เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นที่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้การท างาน
สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดระบบข้อมูลที่มากขึ้น ประหยัดเวลาในการท างาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา และพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศ
ไทย ตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการท างานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี 
2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องาน

ข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย  
 

 ขอบเขตวิจัย 
 ขอบเขตพื้นที่วิจัย 
 พื้นที่ในการวิจัย คือ ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานกรุงเทพ 

ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักข่าว และพนักงานคนไทย ของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีจ านวน 5 คน 

เวลาในการท าวิจัย 
 5 ธันวาคม 2555 – 14 มิถุนายน 2556 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แบบสังเกต โดยเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยสังเกต 2 แบบ คือ 

1.1 สังเกตและตรวจสอบเอกสาร 
1.2 สังเกตสภาพการท างาน 

2. แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ 2 แบบ คือ 
2.1 สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ตัวต่อตัว 
2.2 สัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ในที่ประชุม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 

กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย เป็นการศึกษาด้วย
ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาการท างาน ความ
คิดเห็น และการพัฒนาการใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าวส าหรับส านักข่าว
วิทยุเอเชียเสรี โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ 
2. ก าหนดแนวทางในการศึกษา เพื่อสร้างประเด็นสังเกต ส าหรับการเก็บข้อมูลวิจัย 
3. สัมภาษณ์นักข่าว และพนักงาน เพื่อเก็บข้อมูลการท างานจากสภาพจริง และน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ 
4. พัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 

กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ประกอบกับการใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ 10 ขั้นตอนดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2550: 3-22) 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation)  
ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning)  
ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) 
ข้ันท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) 
ข้ันท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
ข้ันท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 
ข้ันท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) 
ข้ันท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 
ข้ันท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflection) 
ข้ันท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 

5. สรุปผลการวิจัย 
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1. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษา
แผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยได้เป็น 
 

1.1 วิธีและปัญหาในการท างาน 
วิธีการท างานของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีแบบด้ังเดิมนั้น นักข่าวและฝ่ายสนับสนุนงานข่าว 

จะมีลักษณะการท างานในลักษณะตัวใครตัวมัน ท าข่าวของแต่ละคน โดยมีการยุ่งเกี่ยว สัมพันธ์กัน
ค่อนข้างน้อย 
 จากสภาพดังกล่าวนั้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน คือ ขาดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการประชุม และขาดการจัดการเอกสาร และอุปกรณ์ที่เป็น
ระเบียบ ซึ่งปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพข่าว ท าให้คุณภาพข่าวด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น  

ซึ่งงานข่าวที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้  (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ม.ป.ป.: ออนไลน์) มีความเที่ยงตรง (Accuracy) เขียนข่าวโดยปราศจากอคติ 
ความล าเอียง หรือ ใส่ความคิดเห็น, ใช้ส านวนและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย เขียนเหมือนกับพูดคุยกับคนฟัง 
(Simplicity), การด าเนินเรื่องและข้อความกะทัดรัด (Brevity), ด าเนินเรื่องตรงไปตรงมา 
(Directiness), การเพิ่มสีสันของเรื่อง (Color), การรักษาข้อเท็จจริง (Objectivity), ความยุติธรรม 
(Fairness) และ รสนิยมดี (Good Taste)  ซึ่งพบว่า ในงานข่าวของส านักข่าววิทยุเอเชียเสรีนั้นยังขาด
ในหลายๆข้อ และต้องแก้ไข 
  

1.2 รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว:  
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชยีเสรี ส านักงานประเทศไทย 

หลังจากท าการวิจัย 10 ขั้นตอนตามแบบวิโรจน์ สารรัตนะ (2550: 3-22) ท าให้ได้รูปแบบการ 
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าว
วิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมี 6 ขั้นตอนอันประกอบด้วย การประชุม
ประเด็นข่าว (News Topics Discussion), การสัมภาษณ์ (Interviewing), การประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (News Information Exchange), การเขียนข่าว (News Writing), การประชุมสรุปข่าว (News 
Summary) และ การจัดเก็บข้อมูลสู่ระบบ (Information Storing) 
 ซึ่งเมื่อใช้งานรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงานประเทศไทย มีประโยชน์มากกว่ามี
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ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ประโยชน์ต่างๆ ช่วยให้งานข่าวมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นที่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้การท างานสะดวกสบายมากขึ้น 
เนื่องจากมีการจัดระบบข้อมูลที่มากขึ้น ประหยัดเวลา 

ซึ่งส่งผลให้คุณภาพข่าวดีขึ้นสอดคล้องกับประโยชน์ และข้อดีของ Facebook (สุพาพร 
เทพยสุวรรณ. 2553: ออนไลน์); (อิงค์ควิต้ี. 2553: ออนไลน์) ซึ่งมีนักวิชาการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อสารมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเตอร์เน็ต ได้รวบรวมเอาไว้คือ สร้างระบบสังคมได้ง่าย 
และไม่ต้องจ่ายเงิน, สามารถเฝ้ามองพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรายอ่ืนๆ ได้, มีเครื่องมือวัดผลที่แม่นย า, 
เก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานหน้าเพจนั้นๆ ได้, มีการสร้างเครือข่าย และจุดประกายด้านการศึกษาที่ดี, มี
ผู้ใช้จ านวนมาก และสุดท้ายท าให้ไม่ตกข่าว 
 

1.3 การเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  
Network) เพื่องานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงาน
ประเทศไทย 

 ด้วยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งเป็นการวิจัย
ที่มีคุณลักษณะหลายประการแตกต่างไปจากการวิจัยแบบปกติทั่วไป เช่น กระบวนการที่ใช้สามารถ 
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มีพันธะกรณีระหว่างนักวิจัยกับชุมชน กรอบของการด าเนินงานก าหนด
ขึ้นโดยกลุ่มคนในพื้นที่วิจัย จุดเน้นของการวิจัยเริ่มที่คนเป็นหลัก โดยท าให้คนมีคุณค่า มีความภูมิใจ
ในการกระท า เป้าหมายของการวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุ่มคนในพื้นที่ตาม
เงื่อนไขที่เหมาะสมและตามความจ าเป็น เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะ
แตกต่างในด้านพื้นฐาน ทักษะและโครงสร้างทางสังคม แต่นักวิจัยเชื่อมั่นในความสามารถที่จะเรียนรู้
ได้ของคน จึงต้องการให้คนเหล่านั้นมีส่วนร่วม โดยนักวิจัยจะไม่ก าหนดกรอบที่ตายตัว แต่ผ่อนสั้นผ่อน
ยาวตามลักษณะของชุมชน ใช้วิธีการด าเนินการที่เรียบง่ายซึ่งคนในชุมชนรู้จักคุ้นเคยและมีทางเลือก
หลากหลาย (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. 2545: 23) จึงท าให้การวิจัยครั้งนี้เกิดการมีส่วนร่วมที่น าพาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอเป็น 2 หัวข้อคือ การเปลี่ยนแปลงตาม
ความคาดหวัง และการเปลี่ยนนอกเหนือความคาดหวัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.3.1 การเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวัง  
1) การส่งข่าวมีความตรงเวลามากขึ้น ทุกคนสามารถรักษาเวลา เนื่องจากการ

ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงกลายเป็นเงื่อนไขที่ทุกคนปฏิบัติตาม แม้มีเหตุสุดวิสัยให้ส่งข่าวช้าบ้าง 
มาถึงที่ท างานช้าบ้าง แต่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลามากกว่าปกติ 



73 
 

2) มีการแลกเปลี่ยนหัวข้อข่าวมากขึ้นหลังจากใช้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เพื่องานข่าว 

3) นักข่าวไม่เขียนข่าวซ้ ากัน นักข่าวไม่เขียนข่าวซ้ าข่าวเก่าๆ ที่เคยออก ส่วนนี้เป็น
ส่วนที่ชัดเจนทีสุ่ด โดยตลอดระยะเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว ไม่
มีนักข่าวเขียนข่าวซ้ ากัน หรือซ้ าข่าวเก่าที่เคยออก ทั้งยังช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละ
หัวข้อข่าวได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

4) สามารถพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว ของ
ส านักงานในการเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขียนข่าว ดาวน์โหลดข่าวเก่ามาอ่าน และอ่านข้อมูลข่าวส านัก
ข่าวอ่ืนย้อนหลัง 

1.3.2 การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือความคาดหวัง 
1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งน าไปสู่การเขียนข่าวในหัวข้อแปลก 

ใหม่กว่าที่เคยเป็นมาในอดีต 
2) การแก้ปัญหาข่าวนอกสถานที่และการติดต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าได้ง่ายขึ้น  

ยกตัวอย่างเช่น มีนักข่าวออกไปท าข่าวนอกสถานที่ และฝากข่าวนักข่าวที่อยู่ในส านักงานส่ง สามารถ
ส่งข่าว ภาพถ่าย และวิดีโอ โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว ได้เพิ่ม
ความสะดวกมากกว่าเก่า มีความรวดเร็วกว่าการส่งอีเมล์ของส านักงาน ซึ่งมีการจ ากัดขนาดของไฟล์ที่
ส่ง 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
2.1.1 ก่อนที่จะลงมือใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่องานข่าวจริง ควรให้เวลาผู้ 

ร่วมวิจัยสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบ ระบบ และข้อตกลงต่างๆก่อน เพราะเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วผู้
ร่วมวิจัยจะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้งานแบบต่างๆ ได้เต็มที่ 
                   2.1.2 ส าหรับการใช้งานนอกสถานที่ พยายามหาวิธีให้สมาชิกแต่ละคนสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได้ เพื่อแก้ปัญหาขาดการติดต่อกับกลุ่ม 
                   2.1.3  ควรท าส าเนาข้อมูลดิจิตัลเป็นระยะ เนื่องจากแม้ว่าปัจจุบันการเก็บข้อมูลด้วย
ระบบดิจิตอลท าให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้นกว่าในอดีตที่เก็บเป็นเอกสาร แต่ในการใช้ระบบดิจิตอล
รวบรวมข้อมูลก็ต้องมีข้อควรค านึงถึงคือ การเก็บข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ควรมีการพิมพ์ออกมาเป็น
เอกสารจริงเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันปัญหา ข้อมูลที่จัดเก็บสูญหายจากปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์  
  



74 
 

2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการวิจัยในกลุ่มพนักงานขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่พนักงาน
ทั้งหมดของส านักงาน การวิจัยครั้งต่อไปถ้าต้องการให้ครอบคลุมและเกิดผลมากที่สุด ควร
ท าการศึกษาให้ครบทุกส่วนของส านักงาน 
              2.2.2 การวิจัยอาจสามารถปรับเปลี่ยนไปทดลองกับสาขาอาชีพอ่ืนได้ โดยยึดหลักการ
สร้างรูปแบบเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้ แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกระบวนการ ระยะเวลาการท า
วิจัย รวมถึงการเก็บข้อมูล 
                   2.2.3 การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาระบบสังคมออนไลน์ในขณะนั้นว่า ระบบใด
เหมาะสมกับส านักงาน หรือสถานการณ์ ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องยึดติดอยู่กับ Facebook ถ้าหากมีระบบ
สังคมออนไลน์อ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของส านักงาน หรือมีความเหมาะสมกับ
พนักงานมากกว่าได้ 
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บันทึกผลการใช้      การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชยีเสรี ส านักงานประเทศไทย 

(ขั้นตอนท่ี 3  การปฎิบัติ: 2 ม.ค.-28 ก.พ. 2556) 

วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้จากการสนทนา/สัมภาษณ์/สังเกต 
2 มกราคม 2556 
 

วันแรกทุกคนยังไม่คุ้นชินกับการต้องใช้ Facebook ในการท างาน ผู้วิจัย
จึงต้องคอยกระตุ้นให้ทุกคนท าตามตาราง โดยตอนเช้าเริ่มโพสต์ข้อความ
ถามหัวข้อข่าวที่จะท าวันน้ีของแต่ละคน ต้องเรียกประชุม ทุกกิจกรรมต้อง
ใช้ค าพูดในการกระตุ้นก่อนเสมอ เพราะทุกคนยงัไม่ชินกับระบบที่สร้างขึ้น
ใหม่มีการน าวิดีโอมาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจ 

3 มกราคม 2556 
 

ยังคงต้องคอยเตือนด้วยค าพูดในการกระตุ้นให้ทุกคนท ากิจกรรมตาม
ตารางกิจกรรมโดยวันนี้นอกจากจะใช้ Facebook ในการแลกเปลี่ยน
ประเด็นข่าวกันแล้ว ยังใช้ในการนัดหมายสถานที่กินเลี้ยงปีใหม่ของ
ส านักงานอีกด้วย โดยมีการแลกเปลี่ยน สถานที่ที่ตนเองรู้จัก และออก
ความคิดเห็น  

4 มกราคม 2556  
 

ผู้วิจัยยังคงต้องเป็นคนน าประเด็นในกาท ากิจกรรม ทั้งคอยกระตุ้นเตือน
ให้ท าตามตารางเวลา เป็นคนจุดประเด็นต้ังกระทู้ถามต่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วันนี้มีการใช้ Facebook ในการแจ้งวัดลาป่วยของพนักงาน 
และแจ้งการซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

7 มกราคม 2556 
 

ผู้วิจัยยังคงเป็นคนเปิดประเด็นสนทนาหลักในแต่ละวัน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรื่องหัวข้อข่าว และความคิดเห็น ขณะที่นักข่าวคนอ่ืนๆ และสมาชิกคน
อ่ืนๆ เริ่มเข้าใจตารางกิจกรรมมากขึ้น วันนี้มี นักข่าวลาป่วยหนึ่งคน โดยมี
การแจ้งการลาผ่าน Facebook ต้ังแต่ตอนเช้า 

8 มกราคม 2556 
 

วันนี้ สมาชิกแต่ละคนเริ่มต้นกิจกรรมด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเตือนแล้ว วันนี้
มีการใช้ Facebook ในการส่งแบบฟอร์มร่วมงานนอกสถานที่ผ่าน
Facebook ด้วย ซึ่งพบว่า การดาว์นโหลดจาก Facebook ในรูปแบบไฟล์ 
Word สามารถท าได้รวดเร็วกว่าการใช้ MS Outlook 

9 มกราคม 2556 
 

ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเริ่มชินกับตารางกิจกรรม สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องมีการเต่ือนแล้ว แต่ถือว่าการปฎิสัมพันธ์ร่วมกันยังมีน้อยอยู่  
มีเพียงการแลกเปลี่ยนหัวข้อข่าวและแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยเท่านั้น 
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10 มกราคม 2556 
 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามปกติ โดยผู้วิจัย ได้พยายามกระตุ้น
ให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนพยายามแสดงความคิดเห็นและปฎิสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ซึ่งผู้ร่วมวิจัยให้เหตุผลว่า ไม่รู้จะเสนอแนะอะไร 

11 มกราคม 2556 
 

กิจกรรมต่างๆ ถือว่าด าเนินไปตามปกติ ทุกคนเข้าใจตารางกิจกรรมดีแล้ว 
ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องเตือนให้ท าตามตารางแตอย่างใด วันนี้มีกิจกรรมที่เพิ่ม
จากปกติคือ การนัดหมายเพื่อเดิ                                  
                 

14 ม    ม 2556 
 

                                 SD C    
                                                  ม 
       ม         ม             2 
            ม       ม       ม       

15 ม    ม 2556 
 

       ม                         1    
         ม       ม              ม     
             ม    ม              ม                           
             ม           ม  ม                    

16 ม    ม 2556 
 

            ม                   ม                ม      ม 
ม                       ม      ม                 
          ม       ม       
                              ม          

17 ม    ม 2556 
 

                  ม                 ม                           
        ม           ม           ม 
              ม           ม           ม                          
                           ม          
                                    

18 ม    ม 2556 
 

มีนักข่าวออกไปตามข่าวการสัมมนานอกสถานที่ มีการใช้ Facebook เพื่อ
แบ่งปันภาพข่าว บอกประเด็นหัวข้อข่าวที่จะเขียน และยังสามารถปรึกษา
กันระหว่างนักข่าว เพื่อให้แจ้งประเด็นกับบรรณาธิการข่าวได้ ถือว่าเป็น
ประโยชน์อีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากตารางเวลาปกติ 
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21 มกราคม 2556 
 

ความเคยชินในการท าตามตารางเวลาเกิดขึ้น ขณะที่ความเคยชินในการ
ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลก็ตามมาเช่นกัน การสนทนาและแลกเปลี่ยนจึงน้อย
มากในแต่ละวัน เช่นวันนี้ ที่มีการปฎิสัมพันธ์กันเพียงการแจ้งหัวข้อข่าว 
และแนบไฟล์ข่าวเท่านั้น 

22 มกราคม 2556 
 

การปฎิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังเป็นปัญหา แต่ละคนต่าง
ต้ังหน้าต้ังตาท างานของตัวเองจนแม้แต่ผู้วิจัยก็ไม่กล้ากระตุ้น จึงเป็นอีก
หนึ่งวันที่ท าให้ขาดการแลกเปลี่ยน 

23 มกราคม 2556 
 

มีการเปลี่ยนแปลงระบบท างานใหม่แบบไม่เป็นทางการภายในแผนกข่าว
ภาษาลาว ท าให้เวลาการท างานต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมใน Facebook นั้นจากการปรึกษานักข่าวทุกคน เชื่อว่ายัง
สามารถใช้ตารางเวลาเดิมได้ 

24 มกราคม 2556 
 

ระบบท างานใหม่ของแผนกข่าวภาษาลาวยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ ขณะที่
ตารางกิจกรรม Facebook ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาม เนื่องจากพนักงาน
แต่ละคนเชื่อว่า ตารางกิจกรรมถูกสร้างขึ้นมาอย่างหลวมๆ จึงสามารถ
ปรับแปลงให้เข้ากับระบบการท างานใหม่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขตารางเวลา
ให้ชัดเจนนัก วันนี้จึงยังด าเนินกิจกรรมไปแบบเดิม แต่ปัญหาการ
แลกเปลี่ยนที่น้อยเกินไปยังคงอยู่ 

25 มกราคม 2556 
 

การแก้ปญัหา การขาดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนนั้น ผู้วิจัยพยายามใช้
การกระตุ้นปากเปล่า แต่อุปสรรคในการด าเนินวิจัยยังมีอยู่เนื่องจาก มี
ความเกรงใจเมื่อเห็นผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ก าลังท างานอยู่ขมักเขม้น และต้อง
ปรึกษางานกับบรรณาธิการมากขึ้นกว่าระบบงานเก่า 

28 มกราคม 2556 
 

ยังไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนการแลกเปลี่ยน และการ
ปฏิสัมพันธ์ได้ นอกจากการใช้ปากเปล่าในการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อย เรียกได้ว่า ยังคงเป็นการท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเพื่อเก็บข้อมูลอยู่ ยังไม่ถูกใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จริงๆ 

29 มกราคม 2556 
 

ความเกรงใจเป็นปัจจัยปัญหาส าคัญส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ การเก็บ
ข้อมูลด้วยปากเปล่า การแลกเปลี่ยนบนหน้า Facebook สามารถท าได้
น้อยมากกว่าที่คาดเอาไว้ในครั้งแรกก่อนท าการวิจัย ซึ่งถือว่า ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ 
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30 มกราคม 2556 ปัญหาการไม่แลกเปลี่ยนยังคงสะสมอยู่ ผู้วิจัยยังไม่สามารถหาวิธีที่ดีใน

การแก้ไขจุดนี้ได้ จึงต้องปล่อยปัญหาทิ้งเอาไว้ เพื่อเก็บไว้ประชุมและ
ปรับปรุงตารางกิจกรรม รวมถึงรูปแบบกิจกรรมหลังจากเก็บข้อมูลครบ  
1 เดือน 

31 มกราคม 2556 
 

การน าภาพที่ได้ไปถ่ายมาจากการท างานนอกสถานที่ สามารถเพิ่ม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในการท างานได้ โดย ในกรณีส าหรับวันนี้ พบว่าภาพ
ข่าวของนักข่าวที่ออกไปท าข่าวงานสัมมนานั้น ติดภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แม่น้ าโขงและอาเซียนคนหนึ่ง ซึ่งในงานนั้นเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
ท าให้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กลายเป็นประเด็นแลกเปลี่ยน และต่อยอดให้เกิด
การค้นหาข้อมูล และผลงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มากขึ้น 

1 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ยังคงมีการแลกเปลี่ยน หัวข้อ และข่าวกันตามปกติ ในส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์ถือว่า มีน้อยเช่นเดิม 
 

4 กุมภาพันธ์ 2556 
 

แต่หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบท าให้ ผู้วิจัยต้องใช้การกระตุ้นด้วย
วาจา เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัย ได้ท ากิจกรรมตามเวลาวันนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เปิด
ประเด็นแลกเปลี่ยนในเวลา 9.00 น. เพื่อให้นักข่าวเสนอหัวข้อที่จะท าให้
ตอนเช้า รวมทั้งแจ้งระบบงานที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาคือ บรรณาธิการ (คน
ลาว) จะขอประชุมรายบุคคลในตอนเช้าของทุกวันเพื่อเสนอแนะหัวข้อข่าว 
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเสนอหัวข้อข่าวเพื่อให้แลกเปลี่ยนกันนั้น ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนกันมากกว่าการท ากิจกรรมในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีการ
แนะน าแหล่งข่าวเพิ่มเติมซึ่งกันและกันขณะที่การแลกเปลี่ยนของฝ่าย
สนับสนุนนั้นถือว่ายังมีอยู่น้อยมาก 
* มีนักข่าวลา 1 คน ( การลาป่วยถูกแจ้งในเวลา 9.53 น. ) 
 

5 กุมภาพันธ์ 2556 
 

เริ่มการท ากิจกรรมในเวลา 8.46 น. โดยผู้วิจัย วันนี้ถือว่า เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน้อย มีเพียงการเสนอหัวข้อข่าว และโพสต์ข่าว
ตามเวลาเท่านั้น ถือว่าการเปลี่ยนตารางกิจกรรมใหม่ยังไม่เกิดความเคย
ชินเท่าใดนัก แม้กระทั่งตัวผู้วิจัยเองก็ยังลืมตารางเวลาในบางครั้ง ซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ได้ 
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6 กุมภาพันธ์ 2556 
 

8.53 น. เริ่มแลกเปลี่ยนประเด็นในการท าข่าว โดยผู้วิจัย เสนอหัวข้อข่าว
ของตัวเอง ทุกคนสามารถท าตามตารางเวลาที่ก าหนดได้ โดยส่งข่าวได้
ภายในเวลา 12.00 น. ตามเวลาที่ปรับใหม่ แต่ปัญหาคือ การแสดงความ
คิดเห็นยังมีอยู่น้อยมาก 

7 กุมภาพันธ์ 2556 
 

วันนี้ เริ่มการท ากิจกรรมได้ช้ากว่าตารางเวลา โดยผู้วิจัยได้โพสต์ รายชื่อ
ข่าวที่ออกอากาศของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อเวลา 9.37 น. รวมทั้ง 
วันนี้ ได้โพสต์ ระเบียบและข้อเสนอแนะในการท างานระบบใหม่เพิ่มเติม
ด้วย  วันนี้มีกิจกรรมแทรกเข้ามามาก ปัญหาเดิมยังคงอยู่คือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังน้อยมากเช่นเดิม 
* มีนักข่าวลา 1 คน (แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ผู้วิจัยแจ้งอีกครั้งใน  
Facebook ) 

8 กุมภาพันธ์ 2556 
 

วันนี้ผู้วิจัยได้เริ่มต้นกิจกรรมเวลา 9.05 น. โดยการโพสต์รายการข่าวที่
ออกอากาศในวันก่อนหน้า และเริ่มเปิดประเด็นในการพูดคุยประจ าวัน แต่
วันนี้มีนักข่าวออกไปท าข่าวนอกสถานที่ 1 คน ใช้การส่งข่าวผ่าน 
Facebook และส่งรูปภาพเข้ามา การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ยังมีไม่มากนัก 

11 – 13 กุมภาพันธ์ 
2556 
 

ช่วงนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยบน Facebook เรียกได้ว่า มีเพียงการโพสต์
หัวข้อข่าว และข่าวที่เขียนเสร็จแล้วเท่านั้น เนื่องจากใกล้ถึงวันประเมินผล 
ทุกคนต่างยุ่งกับงานของตัวเองจนลืมที่จะโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น 
* วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีนักข่าวลาหยุด 1 คน แจ้งผ่าน Facebook 

14 กุมภาพันธ์ 2556 
 

เปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนในเวลา 9.25 น. สายกว่าตารางที่ก าหนด แต่
ถือว่าสามารถกลับมาสนทนากันได้เหมือนเดิม มีการแลกเปลี่ยนใน
ประเด็นข่าวมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข่าวที่สนใจจากหนังสือพิมพ์ 

15 กุมภาพันธ์ 2556 
 

9.07 น. เริ่มโพสต์ รายการข่าวที่ออกอากาศในวันที่ผ่านมา มีการ
แลกเปลี่ยนประเด็นข่าวกันเล็กน้อย ก่อนลงมือท า ทุกคนยังสนใจงานของ
ตัวเองมากกว่าการสนทนาใน Facebook 
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บันทึกผลการใช้      การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว: 
กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชยีเสรี ส านักงานประเทศไทย  

(ขั้นตอนท่ี 7  การปฎิบัติใหม่: 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2556) 
 

วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้จากการสนทนา/สัมภาษณ์/สังเกต 
15 พฤษภาคม 2556 
 

วันแรกในการใช้รูปแบบใหม่ของระบบการใช้ facebook เพื่อพัฒนางาน
ข่าว ผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้ความสนใจดี มีส่วนร่วมพอประมาณ ไม่ได้มีการ
แสดงความคิดเห็นมากนัก แต่ในการพูดคุย พบว่า รูปแบบใหม่มีความ
สะดวกกว่ารูปแบบเก่า 

17 พฤษภาคม 2556 
 

พี่หวาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ เล่าว่า ปัญหาในการทดลองช่วงแรก คือ 
ผู้ร่วมวิจัยที่ไม่ใช่นักข่าวไม่รู้ว่าตัวเองควรท าอะไรบ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร 
แต่พบว่า รูปแบบใหม่ช่วยให้รู้ว่า ผู้ร่วมวิจัยซึ่งไม่ใช่นักข่าวจะมีส่วนร่วมได้

18 กุมภาพันธ์ 2556 
 

เริ่มต้นแลกเปลี่ยนในเวลา 9.33 น. โดยผู้วิจัยเอง โพสต์รายการข่าวที่ออก
ในวันที่ผ่านมา ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงโพสต์อีเมลล์จาก
ผู้อ านวยการส านักข่าวถึงสถานการณ์การเงินของส านักข่าว ซึ่งถือว่าสร้าง
ความกังวลสงสัยในอนาคตการท างานอยู่ไม่น้อย การแลกเปลี่ยนจึงเป็น
ในประเด็นอีเมล์เสียมากกว่าการแลกเปลี่ยนในประเด็นข่าว 

19 กุมภาพันธ์ 2556 
 

แต่ละคนเริ่มไม่มีสมาธิในการท ากิจกรรม ผู้วิจัยก็ไม่กล้าที่จะกระตุ้นให้
พวกเขามีส่วนร่วมเท่าใดนัก เนื่องจากเข้าใจดีที่ภาระหน้าที่ในการท างาน
แต่ละวันที่จ าเป็นต้องเอาใจใส่ในงานข่าวส่วนตัวมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์
ใน Facebook จึงเป็นไปค่อนข้างล าบาก 

20 – 22   
กุมภาพันธ์ 2556 
 

ฝ่ายสนับสนุนงานข่าวค่อนข้างมีบทบาทน้อยในกลุ่ม Facebook ที่ต้ังขึ้น 
ขณะที่นักข่าวก็เกิดความเคยชินกับการท าเพียงแค่โพสต์ข่าวที่ท าในแต่ละ
วัน ความเกรงใจ และรูปแบบการท างานกับบรรณาธิการคนใหม่ ถือว่า
เป็นอุปสรรคส าคัญในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ 

25 – 28  
กุมภาพันธ์ 2556 
 

มีความล้มเหลวอย่างมากในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยไม่สามารถจัดการกับ
ตารางข้อตกลงที่สร้างขึ้นได้  ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกจึงมีเพียงการโพสต์
หัวข้อข่าวและข่าวที่เขียนเสร็จแล้วเท่านั้น 
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อย่างไร 
20 พฤษภาคม 2556 
 

หลังจากผ่านสัปดาห์แรกในการทดลอง ในสัปดาห์ใหม่นี้ ยังต้องใช้การ
ตักเตือนตารางกิจกรรมโดยปากเปล่าอยู่บ้าง เนื่องจากการหยุด 
เสาร์-อาทิตย์ ท าให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนหลงลืมตารางเวลา แต่ถือว่ายังคงท า
ตามตารางได้ดี ครบถ้วนตามข้อตกลง 

21 พฤษภาคม 2556 
 

ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นอกจากตารางกิจกรรม
ประจ าวันนั้นยังคงมีอยู่สอบถามผู้ร่วมวิจัยได้รับค าตอบว่า ไม่รู้จะแสดง
ความคิดเห็นอะไร แต่รับปากว่าจะพยายามมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 

22 พฤษภาคม 2556 
 

ใช้การกระตุ้นปากเปล่าในการเตือนเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยท ากิจกรรม 
 การกระตุ้นยังมีความจ าเป็น เพราะร่วมวิจัยยื่นยันว่า ถ้าลืมท า ต้องเตือน 

23 พฤษภาคม 2556 
 

ประโยชน์ของรูปแบบการใช้ Facebook ส าหรับงานข่าวเริ่มเห็นผล บาง
ข่าวถูกน ามาต่อยอดจากระบบนี้ ผู้ร่วมวิจัยให้ข้อมูลว่า ถือว่ามีประโยชน์
มากขึ้นกว่าช่วงแรก 

24 พฤษภาคม 2556 
 

วันนี้มีพนักงานหยุด 1 คน Facebook สามารถใช้เป็นท่ีฝากข่าวส่งได้ เป็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความคาดหมายเดิม ในอดีตเคยใช้การ
ส่งอีเมล์ แต่ถือว่า การส่งผ่าน Facebook สะดวกกว่า 
 

27 พฤษภาคม 2556 
 

เริ่มเกิดความเคยชินในการใช้ Facebook ส าหรับงานข่าวแล้ว โดย ผู้ร่วม
วิจัยแสดงความคิดเห็นว่า สะดวกขึ้นกว่าการพูดปากเปล่า รวมทั้งการแจ้ง
เตือนอัตโนมัติของ Facebook เองก็ช่วยเตือนให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนๆ ไม่ลืม
ที่จะปฎิบัติตามตาราง 
 

28 พฤษภาคม 2556 
 

ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่า ส่วนของ Technician เป็นส่วนที่มีการใช้งานน้อยที่สุด 
ด้วยเหตุผลว่า อุปกรณ์ส านักงาน ไม่มีการช ารุดเกิดขึ้น แต่ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ การที่อุปกรณ์ไม่ช ารุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่ง
ฝ่าย Technician ก็จะไม่มีงานจนกว่าจะมีอุปกรณ์ช ารุด 
 

29 พฤษภาคม 2556 
 

เวลาท างาน และประเด็นแลกเปลี่ยน ยังมีส่วนส าคัญกับการมีส่วนร่วมอยู่ 
การมีส่วนร่วมถือว่ายังน้อยกว่าที่ต้ังใจไว้แต่แรก แต่ผู้ร่วมวิจัยสามารถมี
ส่วนร่วมได้มากกว่าการทดลองใช้ Facebook ในช่วงแรก 
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30 พฤษภาคม 2556 
 

การแลกเปลี่ยนประเด็นข่าวมีมากขึ้น หลังจากผู้ร่วมวิจัยเข้าใจถึง
จุดประสงค์ในการเสนอหัวข้อ โดยเฉพาะในกระทู้ หัวข้อข่าวส านักข่าวอ่ืน 
ที่มีการน าข่าวจากส านักข่าวอ่ืนๆ มาแลกเปลี่ยนและเสนอซึ่งกันและกัน
มากขึ้นกว่าช่วงเริ่มต้น 

31 พฤษภาคม 2556 
 

ถือว่านักข่าวมีโอกาสไปท าข่าวนอกสถานที่มากขึ้น จากการใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวผ่าน Facebook ทันสถานการณ์มากขึ้น แต่ปัญหา
ในการใช้อินเตอร์เน็ตนอกส านักงานยังเป็นอุปสรรค์ในการส่งข่าวแบบ
ปัจจุบันทันด่วน 

3 มิถุนายน 2556 
 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Facebook ในเรื่องที่แต่ละคนสนใจ ท าให้เกิด
การค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่มากมาย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นในประเทศ
ลาว ถือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้ 

4 มิถุนายน 2556 
 

บางครั้งการแลกเปลี่ยน ท าให้เราได้ข่าวที่เราไม่ต้องสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 
แต่ใช้การต่อยอดจากข่าวที่ส านักข่าวอ่ืนท า ได้เสียงสัมภาษณ์จากสารคดี
ขนาดยาว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ในตอนแรก 

5 มิถุนายน 2556 
 

นอกจากการแลกข้อมูลปกติแล้ว ประโยชน์ที่ได้จากรูปแบบการใช้ 
Facebook เพื่อพัฒนางานข่าวคือ สามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
เช่น วันนี้คอมพิวเตอร์ของนักข่าวคนหนึ่งเสีย เสียงสัมภาษณ์ทั้งหมดไม่
สามารถดึงออกมาใช้ได้ นักข่าวอีกคนจึงแนะน าหัวข้อข่าว และช่วยให้
เสียงสัมภาษณ์ข่าวผ่าน Facebook ซึ่งช่วยแก้ปัญหาไปได้ 

6 มิถุนายน 2556 
 

บรรณาธิการมีส่วนร่วมในการแนะน าหัวข้อ ผ่านการใช้ Facebook แต่
ผ่านเป็นการแนะน าผ่านนักข่าวอีกที โดยให้นักข่าวโพสต์แทน ที่เหลือ
สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมข้อมูล 

7 มิถุนายน 2556 
 

ผู้ร่วมวิจัยบอกว่า การใช้ Facebook ท าให้สามารถดูหัวข้อข่าวที่
ออกอากาศแต่ละวันย้อนหลังได้ ง่ายกว่าการเกิดอีเมล์ ทั้งยังเรียงล าดับ
ตามวันได้ ต่างกับอีเมล์ เป็นผลประโยชน์ที่คาดหมายเอาไว้แต่แรกของ
การวิจัย 

10 มิถุนายน 2556 
 

เวลาท างานยังคงเป็นปัญหา เมื่อทุกคนไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้จาก
มือถือได้ถนัด ข้อจ ากัดเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น ถือเป็นปัญหาด้ังเดิมที่พยายาม
หาวิธีแก้ แต่ยังแก้ไม่ได้ 
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11 มิถนายน 2556 
 

มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนหลายๆ เรื่องนอกจากเรื่องข่าว ซึ่งนอกเหนือจาก
ที่วางแผน และคาดหมายเอาไว้ตอนแรก โดยมีแม้กระทั่งปรึกษาเรื่องการ
เขียนจดหมายลาออกของนักข่าว 

12 มิถุนายน 2556 
 

ผู้วิจัยบางคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้อย ร่วมกิจกรรมเพียงตาราง
กิจกรรมที่ก าหนด เป็นปัญหาที่แก้ยาก ทั้งใช้การบอกด้วยวาจา และการ
สร้างเงื่อนไข แต่ถือว่าไม่ส าเร็จเท่าที่ควร 

13 มิถุนายน 2556 
 

มีนักข่าวออกไปท าข่าวข้างนอก และใช้การฝากข่าวผ่านระบบ Facebook 
สะดวกกว่าใช้อีเมล์แบบเดิม เพราะเฟซบุ๊ค ส่งได้เร็วกว่า ดาวโหลดได้เร็ว
กว่า และไม่ต้องเข้าผ่านโปรแกรมอ่านอีเมล์ 

14 มิถุนายน 2556 
 

นอกจากระบบจะใช้แจ้งการลาพักผ่อน หรือลากิจ ยังถือเป็น 
บันทึกช่วยจ าให้ฝ่ายธุรการในการนับโควต้าการลาหยุดของแต่ละคนด้วย 
ซึ่งสะดวกกว่าการบอกปากเปล่าในอดีต 
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ภาพการด าเนินการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 1 กระทู้ที่ต้ังขึ้นส าหรับการดูรายการข่าวที่ออกอากาศไปแล้ว 
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ภาพที่ 2 กระทู้ที่ต้ังขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นข่าวที่น่าสนใจ 

 
ภาพที่ 3 กระทู้ที่ต้ังขึ้นเพื่อแจ้งหัวข้อข่าวที่นักข่าวแต่ละคนจะเขียนในแต่ละวัน 
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ภาพที่ 4 กระทู้ที่ต้ังขึ้นเพื่อแจ้งการลา, การเงิน, หมายข่าวจากภาพนอกส านักงาน  

และงานธุรการอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 5 กระทู้ที่ต้ังขึ้นเพื่อการแจ้งการซ่อมอุปกรณ์ ยืมอุปกรณ์ และงานเทคนิคต่างๆ 
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 ภาพที่ 6 การใช้ส่งภาพเวลาออกไปท างานนอกสถานที่ 
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ภาพที่ 7 การใช้ส่งภาพเวลาไปท างานนอกสถานที่ 
 

 
ภาพที่ 8 การใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับงานข่าว แต่เกี่ยวกับอุปกรณ์ส านักงาน 
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ภาพที่ 9 การส่งข่าวเก็บไว้ในระบบ 
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ภาพที่ 10 การส่งเสียงเก็บไว้ในระบบ 

 
ภาพที่ 11 การแจ้งหัวข้อข่าวที่จะท า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ภาพที่ 12 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 
ภาพที่ 13 การเสนอหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ 
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ภาพที่ 14 การแลกเปลี่ยนหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ 
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ภาพที่ 15 การแจ้งรายการข่าวที่ออกอากาศในแต่ละวัน 
 

 
ภาพที่ 16 บรรยากาศการประชุม 

 

 
ภาพที่ 17 บรรยากาศการประชุม 
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ภาพที่ 18 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

 
ภาพที่ 19 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ภาพที่ 20 บรรยากาศหลังประชุมเสร็จ 
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