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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบลูกผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย และ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ คนข่าวและแหล่งข่าวจ านวน 11 คน ใช้เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และแบบสอบถามออนไลน์ส ารวจความคิดเห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับและการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทยกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือผู้รับสาร จ านวน 586 คน คนข่าว จ านวน 417 
คน และนักวิชาการ จ านวน 261 คน รวม 1,264 คน ให้ตอบค าถามส าหรับ 33 ตัวแปร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทยมีท้ังหมด 5 กลุ่มองค์ประกอบปัจจัย คือ 1) ความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวท่ี
เช่ือถือได้ 2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม 4) การมีหลัก
ธรรมาภิบาล และ 5) การมีศักยภาพในการรายงานข่าว กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคน
ข่าวในประเทศไทย มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจตนเอง 2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย  
3) การสร้าง 4) การส่ือสาร 5) การประเมินผล และ 6) การบ ารุงรักษาตราสินค้าบุคคล 

รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หรือ รูปแบบ “STaBEM 
Key of Journalist Personal Brand Model รูปแบบกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว” 
ประกอบด้วย 1) Passion Personality สร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ 2) People Fandom ข้อมูลเติบสาน
จากเครือข่าย 3) Practical Integrity ธรรมาภิบาล 4) Professional Leadership มืออาชีพระดับ
ผู้น า และ 5) Potential & Experience พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ ส่วนกระบวนการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจตนเอง 2) การวิเคราะห์
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย 3) การสร้าง 4) การส่ือสาร 5) การประเมินผล และ 6) การบ ารุงรักษาตราสินค้า
บุคคล 
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ABSTRACT 
 

This research aimed 1)  to study the analyzed factors and the process of 
personal brand management of journalists in Thailand and 2)  to create a personal 
brand management model for journalists in Thailand. Research tools were the in-depth 
interviews of 11 journalists and contributors and the online questionnaire with 33 
variables. Eleven journalists and data source were interviewed. A total of 1,264 survey 
respondents were divided into three groups including 586 recipients, 417 journalists, 
and 261 academicians. Data were analyzed by using content analysis and factor 
analysis. 

It was found that the factors and process for the personal brand 
management of journalists in Thailand consisted of 1) the professionalism in rich and 
reliable news reporting, 2) the ability to use communication technology, 3) the social 
responsibility, 4) good governance, and 5) having news reporting potential. 

There were 6 steps to the individual brand management process of 
journalists in Thailand including 1) self-reflection, 2) target-audience analysis, 3) creation, 
4) communication, 5) evaluation, and 6) individual brand maintenance. 

The Process model create personal branding of journalist in Thailand or the 
"STaBEM Key of Journalist Personal Brand Model" format consisted of 1 )  Passion 
Personality, 2) People Fandom, 3) Practical Integrity, 4) Professional Leadership, and  
5 )  Potential & Experience. There were 6 steps to the individual brand management 
process of journalists in Thailand including 1) self-reflection, 2) target-audience analysis, 
3) creation, 4) communication, 5) evaluation, and 6) individual brand maintenance. 
 
Keywords: reputation, reputation management, personal branding, journalists 
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ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนท่ีให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีอนุญาตให้สัมภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมวิพากษ์ผลการวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การสร้างตราสินค้าบุคคล (Personal Branding) เป็นความพยายามทางการตลาดของ
บุคคลเพื่อส่งเสริมตนเองเพื่อความส าเร็จในธุรกิจ (Montoya et al., 2002; Nessmann, 2010; Rein 
et al., 2006) เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ผู้คนจดจ าบุคคล โดยน าเสนอตัวตนผ่านเครือข่ายต่าง ๆ แตกต่าง
ไม่เหมือนใคร (Henley, 2019; Molyneux et al., 2017) การสร้างตราสินค้าบุคคลปรากฏเป็นครั้ง
แรก ในปี  1981 ในหนั ง สือ  The Battle for your Mind ท่ี ร ะบุ ถึ ง จุด เริ่ ม ต้นของการสร้ า ง 
ตราสินค้าขององค์กร ธุรกิจ อาชีพ รวมถึงคนทุกคนก็สามารถสร้างตราสินค้าได้ สาเหตุท่ีบุคคลต้อง
สร้างตราสินค้าก็เพื่อช่วยส่งเสริมความเช่ียวชาญในอาชีพให้แก่บุคคล เพิ่มความน่าสนใจให้กับบุคคล 
(Montoya & Vandehey, 2008)  ให้เป็นที่ต้องการของเจ้าขององค์กรหรือนายจ้าง สร้างความพอใจ
ในกลุ่มทางสังคม และเพิ่มโอกาสเข้าถึงอาชีพและโอกาสในการพัฒนาบุคคล คนทุกคนล้วนแล้วแต่มี
ตราสินค้าบุคคลในแบบท่ีไม่ต้องค านึงถึงอายุ ต าแหน่ง และธุรกิจ (Peters, 1997) มีโอกาสท่ีจะเป็น
ตราสินค้าหากน าหลักการสร้างตราสินค้ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็สามารถเปล่ียนบุคคลใด ๆ ให้เป็นตรา
สินค้าในสาขาใดก็ได้ (Rein et al., 2006) การก าหนดตราสินค้าส่วนบุคคลเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
โดยบุคคลเพื่อท าให้ตัวเองเป็นท่ีรู้จักในตลาด หลายธุรกิจ หลายองค์กร หลายบุคคลประสบความส าเร็จ
เป็นท่ีรู้จักได้จากการสร้างตราสินค้า อาทิ Coca-Cola, Nike หรือ Amazon ท่ีมีโลโก้ หรือตราสินค้า
ท่ีสามารถระบุตัวตนเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้ (Henley, 2019) หากบุคคลไม่มีตราสินค้า
อาจท าให้เกิดความเสียเปรียบในอาชีพของธุรกิจและชีวิตส่วนตัว การสร้างตราสินค้าบุคคลจึงกลายเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคนท่ีก าลังต้องการความก้าวหน้าของธุรกิจและการท างานท่ีดีขึ้น (Sweetwood, 
2017)  

ท่ีผ่านมาบุคคลหลากหลายอาชีพประสบความส าเร็จด้วยการสร้างตราสินค้าบุคคล 
โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบ าบัด ทนายความ ท่ีปรึกษาด้านการเงิน ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 
สถาปนิก (Montoya & Vandehey, 2008) งานในวิจัยการสร้างตราสินค้าบุคคลท่ีผ่านมาพบว่าต้ังแต่ 
1990 การสร้างตราสินค้าบุคคลกลายเป็นท่ีนิยมมากขึ้น (Nessmann, 2010) ดาราคนดัง (Rein et al., 
2006) นักกีฬา ผู้บริหารธุรกิจ (Bendisch et al., 2013) ผู้น าทางการเมือง หรือแม้กระท่ังนักวิชาการ
ต่างก็สร้างตราสินค้าบุคคล  (Parmentier et al., 2012) โดยใช้ตัวตนให้กลายเป็นตราสินค้าท่ีทรงพลัง 
สามารถชนะคู่แข่งและมีรายได้ท่ีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับส่ือมวลชนเองท่ีใช้การสร้างตราสินค้ามาใช้ใน
วิชาชีพนี้ (Sweetwood, 2017; Ma, 2017)  
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สาเหตุท่ีส่ือมวลชนต้องสร้างตราสินค้าบุคคล เนื่องจากความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท างานของส่ือมวลชนและรูปแบบ
การบริโภคข่าวสารของผู้บริโภค (Broersma & Graham, 2013; Canter, 2014; Lasorsa et al., 
2012) การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคจากส่ือดั้งเดิมลดน้อยลง ผู้บริโภคหันมาบริโภคข่าวสารผ่านส่ือ
ใหม่มากขึ้น (พรณรงค์ พงษ์กลาง, 2560) ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาผู้บริโภคนิยมใช้ส่ือหลายแพลตฟอร์ม 
โดยส่ือสังคมอย่างเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ (Duggan et al., 2015) และผู้บริโภคยังเข้าถึงเว็บไซด์
องค์กรส่ือเพื่อบริโภคข่าวสารมากกว่า 11 ช่ัวโมงต่อวัน (Dossett, 2018) จึงส่งผลต่อความความสัมพันธ์
ระหว่างส่ือสารมวลชนกับผู้บริโภคท่ีต้องท างานอย่างโปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วม การสนทนากัน 
และการแลกเปล่ียนระหว่างส่ือสารมวลชนกับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภค
ท่ีมีต่อส่ือฯ ลดน้อยลงและการรายงานข่าวของส่ือฯ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเนื่องจากไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้บริโภค (Wilding et al., 2018) ส่ือมวลชนจึงต้องปรับวิธีการท างานข่าวให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น (Sweetwood, 2017)  

คนข่าวเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นกลไกหลักส าคัญของส่ือมวลชนในการท าหน้าท่ีผู้เฝ้าประตู
ข่าวสาร (Gatekeeper) ประกอบด้วยผู้ส่ือข่าว นักข่าว ผู้ประกาศข่าว และ บรรณาธิการข่าว เป็นต้น 
ร่วมกันท าหน้าท่ีในการรายงานข่าวต่อสาธารณชน ผ่านกระบวนการคิดประเด็นข่าว แสวงหาข้อเท็จจริง 
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าว ลงพื้นท่ีท าข่าว มีกองบรรณาธิการข่าวขององค์กรส่ือคัดกรองประเด็นและ
เนื้อหา ยึดหลักการรายงานข่าวท่ีเป็นกลาง น่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบได้ (ชนิดา รอดหยู่, 2560) 
แต่ส่ือสังคมได้เปล่ียนวิธีการท างานของคนข่าวไปจากเดิม คนข่าวแต่ละคนกลายเป็นผู้ให้บริการข่าวท่ี
น่าเช่ือถือ องค์กรข่าวมีขนาดเล็กลงและงบประมาณในการสนับสนุนองค์กรข่าวก็ถูกตัดทอนจึงมี
ผลกระทบต่อคนข่าวในการท าหน้าท่ีส่ือมวลชนเป็นอย่างมาก (Molyneux & Holton, 2014) องค์กร
ข่าวจึงสนับสนุนให้คนข่าวสร้างตราสินค้าบุคคลของตัวเองบนแพลตฟอร์มส่ือสังคมเพื่อรักษาความยั่งยืน
ขององค์กรข่าวและตัวคนข่าว  

การสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวเริ่มได้รับความนิยมต้ังแต่ปี 2010 ท้ังคนข่าว
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายองค์กรข่าวหันมาสร้างตราสินค้าบุคคล เพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จัก
และน่าติดตาม ก่อนหน้านี้คนข่าวสร้างตราสินค้าผ่านส่ือแบบด้ังเดิมคือหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
(Molyneux et al., 2017) จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าคนข่าวสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านส่ือ
สังคม โดยเฉพาะทวิตเตอร์มากท่ีสุด (Brems et al., 2016; Canter, 2014; Broersma & Graham, 
2013; Rodgunphai & Kheokao, 2019) องค์ประกอบของการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้
เป็นท่ีรู้จักในส่ือสังคม (Social Media) มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) คนข่าวต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ 
2) แสดงโปรไฟล์ด้วยต าแหน่งในองค์กรข่าว 3) น าเสนอผลส าเร็จจากการท างานหรือการได้รับรางวัล 
4) การติดแฮชแท็กท่ีระบุถึงหัวข้อข่าวท่ีน่าสนใจ และองค์กรข่าวท่ีคนข่าวสังกัดอยู่ 5) ช่องทางการส่ือสาร
ท่ีหลากหลาย 6) ค่านิยมของสังคม และ 7) มีปฏิกิริยาตอบกลับกับผู้รับสาร (Rodgunphai & Kheokao, 
2019) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง (Myers, 2019)  

https://www.researchgate.net/profile/Todd_Graham3
https://www.researchgate.net/profile/Todd_Graham3
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ช่ือเสียง (Reputation) เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตราสินค้าและเป็นมากกว่าการท าให้
องค์กรหรือบุคคลเป็นท่ีรู้จัก (Threlfall, 2020) ช่ือเสียงคือแนวคิดท่ีนักการตลาดด าเนินการศึกษามา
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 (Fombrun, 2012) ท่ีสะท้อนถึงความส าเร็จเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อบุคคล องค์กร สินค้า ท่ีส่ังสมมาจนท าให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับ
และไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ผู้บริโภค (Herbig & Mielwicz, 1993) บุคคลสามารถพัฒนา
ช่ือเสียงส าหรับส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (Lifestyle) เป็นการยกระดับของสินค้าและบริการโดยใช้
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นเสมือนต้นแบบ (Role Model) เพื่อส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค 
(Tripp et al., 1994) บุคคลส่วนใหญ่พยายามสร้างช่ือเสียงของตัวเองในท่ีท างาน (Baumeister, 
1982) แต่การสร้างช่ือเสียง โดยเฉพาะช่ือเสียงของคนข่าวที่ไม่สามารถสร้างได้ขึ้นช่ัวข้ามคืน ต้องใช้
เวลาในการแข่งขันกันท้ังเนื้อหา รูปแบบและลีลาการน าเสนอของคนข่าว (สิฎาพัณณ์ จงรักษ์, 2549) 

จากการสืบค้นเอกสารและงานวิจัย การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
พบว่า มีเพียงผู้ส่ือข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวท่ีมีการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านส่ือสังคม ท่ีเน้น
การสร้างการรับรู้และการจดจ าผ่านส่ือสังคมหรือการส่ือสารข้ามส่ือ วิธีการส่ือสารให้ตรงกับผู้รับสาร
กลุ่มเป้าหมาย แต่ปัญหาการท างานของคนข่าวในยุคของการพัฒนาด้านการส่ือสารท่ามกลางวิกฤตส่ือ
ในปัจจุบัน (ศรีลัดดา อุทยารัตน์ พระราชปริยัติกวี และ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, 2562) ยังขาดการสร้าง
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนข่าวท่ีท าให้กลายเป็นตราสินค้าบุคคล รวมถึงขั้นตอนการจัดการ  
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวเพื่อให้ตราสินค้าบุคคลมีความยั่งยืนมากขึ้น   

ดังนั้นการสร้างและการจัดการตราสินค้าบุคคล จึงถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความส าเร็จกับคนข่าว ท าให้คนข่าวแต่ละคนมีโอกาสท่ีจะกลายเป็นผู้ให้บริการข่าวที่น่าเช่ือถือ การสร้าง
ตราสินค้าบุคคลเป็นหนึ่งในวิธีการท่ีหลายองค์กรข่าวรวมถึงนักข่าวใช้กลยุทธ์ในการสร้างการแข่งขัน
เพื่อความอยู่รอดในวงการส่ือสารมวลชนโดยการผลิตแม่เหล็กขององค์กรส่ือโดยใช้การสร้างตราสินค้า
บุคคลของคนข่าว (Molyneux et al., 2017; Dossett, 2018) และในปัจจุบันการสร้างตราสินค้า
บุคคลอาจยังไม่เพียงพอ แต่ต้องบริหารจัดการกับตราสินค้าบุคคลด้วย ดังนั้นการศึกษาการจัดการ 
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ส่ือมวลชนไทยในอนาคตได้ 

 
ค าถามการวิจัย 
 

1. ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยใดและมีกระบวนการ
จัดการอย่างไร 

2. การจัดการตราสินค้าบุคคลมีรูปแบบอย่างไร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการในการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทย 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย (Scope) 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” ผู้วิจัย
ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน

ประเทศไทย จึงใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับคนข่าว โดยมีผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการ
ข่าว บรรณาธิการข่าว แหล่งข่าว นักวิชาการ และผู้รับสาร 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยองค์ประกอบของการจัดการตราสินค้า

บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 2) กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
3) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
1 ปี (ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563) 
 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 

1. การจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท าให้บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ
ส่ิงท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสร้างขึ้นให้เกิดความแตกต่างและมีความโดดเด่น เป็นกระบวนการน าเสนอ
ตัวตนเพื่อดึงดูดความสนใจ และท าให้ตนเองมีคุณค่าทางสังคมและในเรื่องของมูลค่า การมีปฏิสัมพันธ์ 
และการประเมินตนเองผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  

2. ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง การสร้างตราสินค้าบุคคลโดยใช้ปัจจัย
ด้านช่ือเสียงและปัจจัยด้านตราสินค้าบุคคล พิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัย ดังนี้  

2.1 ปัจจัยด้านตราสินค้าบุคคล หมายถึง องค์ประกอบของการสร้างเอกลักษณ์และ
แสดงตัวตนของบุคคลสู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ การตอบสนองและมีความหมายในเชิงอารมณ์
ต่อบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณภาพของบุคคลนั้น ๆ พิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ คือ  

1) การมีความรู้และประสบการณ์  
2) บริบทและค่านิยมของสังคม  
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3) ความรับผิดชอบต่อสังคม  
4) การสร้างตราสินค้าบุคคล  
5) การส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร  
6) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร  

2.2 ปัจจัยด้านชื่อเสียง หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นในขอบเขตท่ี
บุคคลเป็นท่ีรู้จัก ดีหรือเลว เช่ือมั่นได้ น่าไว้วางใจ มีช่ือเสียง และเช่ือได้ โดยพิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ  

1) ภาพลักษณ์ช่ือเสียง  
2) การสร้างช่ือเสียง  
3) การส่ือสารช่ือเสียง  
4) ขอบเขตช่ือเสียง  
5) ความน่าเช่ือ  
6) ความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.3 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลน าปัจจัย
ช่ือเสียงมาจัดการเพื่อให้เกิดตราสินค้าบุคคล โดยพิจารณากระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ  

1) การรู้จักตนเอง  
2) การรู้จักคนอื่น  
3) การสร้าง  
4) การส่ือสาร  
5) การประเมินผล  
6) การบ ารุงรักษา  

3. รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลน าปัจจัยด้าน
ช่ือเสียงและปัจจัยด้านตราสินค้าบุคคลมาด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการจัดการ ซึ่งในการวิจัยนี ้
หมายถึง รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

4. คนข่าว หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีรวบรวม เขียน และเผยแพร่ข่าว หรือการให้ข้อมูล
แก่สาธารณะ นักข่าวอาจท างานในประเด็นท่ัว ๆ ไป หรือประเด็นเฉพาะทางได้ และอาจร่วมงานกับ
นักข่าวอื่น ๆ ผลิตข่าวในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการส่ือสารต่าง ๆ  ซึ่งอาจเรียกช่ือเป็นอื่นแต่มี
ความหมายเช่นเดียวกันคือ นักข่าว ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว บรรณาธิการข่าวท่ี
สังกัดอยู่กับส่ือมวลชนใดก็ตาม ในงานวิจัยนี้ใช้ค าว่า “คนข่าว” 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance  of the Study) 
 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทยช่วยให้คนข่าว บุคลากรด้านงานข่าว องค์กรข่าว และสมาคมส่ือมวลชน หรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ือสารมวลชน สามารถน าผลองค์ประกอบปัจจัยไปใช้ในการวางแผน 
การสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวเพื่อให้การรายงานข่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. ผลการศึกษากระบวนการจัดการท าให้เกิดตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย
ช่วยให้คนข่าว บุคลากรด้านงานข่าว องค์กรข่าว และสมาคมส่ือมวลชน หรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับส่ือสารมวลชน สามารถน าผลไปปฏิบัติตามเพื่อให้สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านการ
วารสารศาสตร์สามารถน าไปใช้ปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอน เพื่อให้บุคคลท่ีสนใจศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ 

3. รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยสามารถเป็นแนวทางให้คนข่าว องค์ข่าว และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน ารูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ไปใช้ในการวางแผน 
การรายงานข่าว โดยส่ือสารช่ือเสียงของตราสินค้าบุคคลให้สอดคล้องและตรงต่อผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ช่ือเสียงของตราสินค้าบุคคลของคนข่าวยั่งยืนมากขึ้น 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน และเว็บไซด์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยแนวความคิดท่ีมีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าบุคคล  
2. แนวคิดเกี่ยวกับช่ือเสียง  
3. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารมวลชน 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยแบบลูกผสม  
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แนวคิดเก่ียวกับตราสินค้าบุคคล  

 
ตราสินค้า (Brand) คือ การสร้างตราสินค้านั้นมีมานานหลายศตวรรษ เพื่อเป็นวิธีในการ

แยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง  ในความเป็นจริงแล้วค าว่า brand หรือ ตราสินค้า 
นั้นมาจากค าว่า "นอร์สโบราณ" ซึ่งหมายถึง "การเผา" ตามท่ีตราสินค้าเคยท าและยังคงเป็นวิธีการท่ี
เจ้าของปศุสัตว์ท าเครื่องหมายสัตว์เพื่อระบุสัตว์ตัวนั้น ๆ ตามท่ีสมาคมการตลาดอเมริกัน ท่ียังระบุว่า
ตราสินค้าเป็น "ช่ือ, ค า, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์หรือการออกแบบหรือการรวมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อระบุสินค้าและบริการของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายและเพื่อแยกความแตกต่างของสินค้า (Schultz & 
Schultz, 2003)  

1. ความหมายของตราสินค้าบุคคล 
จุดเริ่มต้นของแนวคิดของการสร้างตราสินค้าบุคคลถูกพบในวรรณกรรมการพัฒนา

ส่วนบุคคลของนโปเลียนฮิลล์ ในหนังสือ Think and Grow Rich (Hill, 1937) ซึ่งน าเสนอปรัชญา
ชีวิตใหม่ท่ีช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จท้ังในชีวิตส่วนตัวและในสังคม Peter Montoya 
นักวิชาการผู้บุกเบิกเรื่องนี้ มีแนวคิดว่าทุกคนสามารถสร้างตราสินค้าของตนเองได้ เป็นการพยายาม
แสดงให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขาสามารถใช้ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
อาชีพและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาได้ (Montoya & Vandehey, 2008) เช่นเดียวกับคนทุกคนท่ีล้วน
แล้วแต่มีตราสินค้าท้ังส้ิน (Khedher, 2015; Sweetwood, 2017) ตราสินค้าคือส่ิงท่ีท าให้บุคคล
แตกต่างไม่เหมือนใคร ซึ่งการสร้างตราสินค้าบุคคลเป็นวิธีท่ีผู้คนจะจดจ าบุคคลได้ 
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Aaker กล่าวค านิยมไว้ในหนังสือ Personal Brands ของ Roberto Álvarez del 
Blanco ในปี 2010 ว่าแนวคิดเรื่องตราสินค้าบุคคลอาจจะเป็นเรื่องท่ีไม่คุ้นเคยส าหรับใครหลาย ๆ คน 
เนื่องจากมาจากเวลาท่ีเรากล่าวถึงตราสินค้า คนท่ัวไปมักนึกถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ หรือในรูปแบบ
ของบริษัท องค์กร ท้ังนี้เพื่อท าความเข้าใจกับแนวคิดของตราสินค้าบุคคลมากขึ้น ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้
ความหมายเอาไว้ ดังนี้ (Del Blanco, 2010) 

Montoya และ Vandehey (2008) นิยามการสร้างตราสินค้าบุคคล หมายถึง การแสดง
ตัวตนของตนเองสู่สาธารณะชนให้เกิดการจดจ าและมองเห็นคุณลักษณะทีีีตนต้องการ หรือ ท่ีเรียกว่า 
“กระบวนการส่ือสารตัวเอง” ให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับ Goffman (1999) 
อธิบายว่าการสร้างตราสินค้าบุคคลเป็นการน าเสนอตัวเอง (Self-Presentation) รวมไปถึงเป็นการสะท้อน
ตัวตนของบุคคลในด้านความสามารถ คุนสมบัติ และรูปแบบการใช้ชีวิต 

การสร้างตราสินค้าของคนท าให้บุคคลมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เป็นการท าให้
บุคคลกลายเป็นสัญลักษณ์ (Icon) อย่างเช่น มารีลีน มอนโรว์, ชาลี แชปลิน, ไมเคิล จอร์แดน, บริทนีย์ 
สเปียร์ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า การสร้างตราสินค้าบุคคล คือ การสร้างเอกลักษณ์บุคคลท่ีมีผลต่อการ
กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและมีความหมายในเชิงอารมณ์ต่อผู้ชมหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือ
คุณภาพของบุคคลนั้น ๆ และสอดคล้องกับธุรกิจท่ีบุคคลนั้นก าลังท าอยู่เช่นเดียวกับตราสินค้าท่ัวไป 
ตราสินค้าบุคคลยังเป็นการสะท้อนภาพการถูกตระหนักรู้จากบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะดึงดูดและส่งเสริมจุด
แข็งและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลให้กับกลุ่มเป้าหมาย  (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) 

สรุปได้ว่า การสร้างตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท าให้บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล 
หรือส่ิงท่ีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลสร้างขึ้นให้เกิดความแตกต่างและมีความโดดเด่น เป็นกระบวนการ
น าเสนอตัวตนเพื่อดึงดูดความสนใจ และท าให้ตนเองมีคุณค่าทางสังคมและในเรื่องของมูลค่าผ่านช่อง
ทางการส่ือสารแบบต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลมาใช้เป็นแนวทางศึกษา
องค์ประกอบของตราสินค้าบุคคลและกระบวนการในการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย 

2. ความส าคัญของตราสินค้าบุคคล  
การสร้างตราสินค้าบุคคลมาจากการค้นหาความหมายของมนุษย์ของแต่ละบุคคล  

มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ บางกรณีจะเป็นพื้นฐานท่ีมั่นคง
ส าหรับการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง ตราสินค้าบุคคลยังเป็นกรอบทางจิตวิทยาส าหรับความคิด และ
ตัวขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีความส าคัญซับซ้อน ตราสินค้าบุคคลยังมรส่วนส าคัญในการบรรลุ
ความสามัคคีของมนุษย์และปรับปรุงข้อเสนอชีวิตส่วนตัวของบุคคล และส่งเสริมบุคคลตามจินตนาการ 
ท้ังยังเป็นกลไกในการยกระดับบุคคลให้ท างานได้ดีและประสบความส าเร็จ (Del Blanco, 2010) 

ตราสินค้าบุคคลเป็นสร้างโอกาสให้กับบุคคล Sweetwood (2017) อธิบายว่าเมื่อ
ตราสินค้าของบุคคลเป็นท่ีดึงดูดใจ บริษัทหรือองค์กรท่ีต้องการจ้างงานก็จะพบและเข้าถึงบุคคลได้ 
ดังนั้นตราสินค้าบุคคลถือเป็นการสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบุคคลท่ีมีตราสินค้าด้วย ตราสินค้า
ยังช่วยสร้างพลังเครือข่ายบนโลกออนไลน์ เมื่อบุคคลมีตราสินค้าท่ีน่าสนใจ ผู้บริโภคจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์
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ทันที นอกจากนี้ตราสินค้ายังช่วยสร้างพลังเครือข่ายกับบุคคลอื่น ๆ เมื่อบุคคลใดท่ีมีตราสินค้าจะยิ่ง
ท าให้เพิ่มความน่าสนใจ และท าให้บุคคลอื่นต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีตราสินค้า ท้ังยังช่วย
เรื่องการสร้างธุรกิจหากผู้น าองค์กรมีตราสินค้าบุคคล ตราสินค้าบุคคลยังสร้างโอกาสการจ้างงาน และ
ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้บุคคลประสบความส าเร็จได้ ตราสินค้ายังท าให้บุคคลกลายเป็นผู้น าทรงอิทธิพล 
และได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง (Henley, 2019) โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรท่ีจะตระหนักถึงส่ิง
ท่ีบุคคลก าลังจะท าหรือปฏิบัติ (Larsen, 2018) ตราสินค้าบุคคลยังเป็นการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะ
ท่ีจับต้องได้และจับไม่สามารถจับต้องได้ โดยผ่านสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเพื่อสร้างการแข่งขันและ
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ (Bogdan & Olins, 2011) สอดคล้องกับมุมมองของ Scott (2016) ท่ีอธิบายว่า
การสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวยังช่วยสร้างช่ือเสียงและสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน
ในยุคดิจิทัล (Dossett, 2018)  

Thomas (2011) ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างตราสินค้า เพื่อสนับสนุนตัว
บุคคลและเพื่อพัฒนาบุคคลให้น่าเช่ือถือเป็นที่รู้จัก ไว้ 4 ประการ 

1) ช่ือตราสินค้า 
2) ข้อความ หรือ ส่ิงท่ีอธิบายความเป็นตราสินค้าของบุคคล 
3) ช่องทาง หรือการส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของตราสินค้าบุคคล 
และ 4) การพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
Manai และ Holmlund (2015) อธิบายถึงความส าคัญหลักของตราสินค้าบุคคล 3 

ประการ คือ 
1) เอกลักษณ์หลัก หรือ การศึกษาทักษะบุคลิกภาพ ค่านิยม ประสบการณ์ ฯลฯ  
2) เอกลักษณ์เพิ่มเติม หรือ ความสามารถของบุคคล ทัศนคติแง่มุมทางวัฒนธรรม ฯลฯ  
และ 3) คุณค่า หรือ ประโยชน์ใช้สอย ผลประโยชน์ทางอารมณ์การแสดงออกและ

ความสัมพันธ์ 
3. องค์ประกอบของตราสินค้าบุคคล 

การสร้างตราสินค้าบุคคลเกิดขึ้นเพราะในโลกธุรกิจผู้คนเริ่มตระหนักถึงความต้องการ
ท่ีจะมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเอกลักษณ์ของตราสินค้าบุคคล ท้ังในชีวิตออนไลน์เช่นส่ือสังคมออนไลน์ 
(Labrecque et al., 2011) และในออฟไลน์ จึงเป็นเหตุผลว่าอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพและ
การสร้างตราสินค้าท่ีก าลังท างานให้กับคนอื่น ๆ เพื่อเป็นพนักงานท่ีดีขึ้นโดยการปรับและใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดจากส่วนธุรกิจไปสู่ตัวตนส่วนบุคคล (Brooks & Anumudu, 2015) ให้เป็นประโยชน์กับ
ทุกคนในการเติบโต  

ปีเตอร์ มอนโตย่า และคณะ (Montoya & Vandehey, 2002) อธิบายว่าองค์ประกอบ
หลักของตราสินค้าบุคคลคือ  

1) เป็นผู้ท่ีส่ือสารเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รู้ว่าเป็นใครและเช่ียวชาญ
ในเรื่องใด  

2) ค าสัญญาและความมั่นใจท่ีให้กับผู้บริโภคในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  



10 

3) ความสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะท่ีจะก าหนดความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ
กับผู้อื่นและอิทธิพลท่ีมีในพื้นท่ีท างานของเขา เมื่อพิจารณาว่าการสร้างตราสินค้าบุคคลเป็นการผสมผสาน
ของช่ือเสียงความไว้วางใจความสนใจและการด าเนินการ  

Brogan (2020) นักเขียน นักข่าว และผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดของสหรัฐอเมริกา
อธิบายการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) คุณค่าของข้อเสนอ คือการระบุส่ิงท่ีสามารถเสนอให้กับกลุ่มสังคมจะน าไปสู่ 
การสร้างตราสินค้าบุคคล  

2) สร้างปลายทาง คือ ส่ิงส าคัญคือต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าสามารถเช่ือมต่อกับ
บุคคลอื่นได้อย่างไร ในโลกดิจิตอลทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายท่ีจะสร้างจุดหมายปลายทางโดยใช้บัญชีอีเมล 
บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter) โปรไฟล์เฟซบุ๊ก (Facebook) โปรไฟล์ LinkedIn หรือเครื่องมือส่ือสังคมอื่น ๆ  

3) เข้าร่วมการสนทนา โดยการพูดและเขียนเกี่ยวกับความคิดท่ีจะช่วยให้คนอื่นรู้
และเข้าใจดีขึ้น 

4) ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นหนึ่งในข้อคิดหลักของบุคคลถึง
การปฏิบัติร่วมกันกับการมีตราสินค้าบุคคล  

5) ความรับผิดชอบ เป็นการปฏิบัติตามค าสัญญาท้ังหมดท่ีให้ไว้กับบุคคลอื่นเพื่อ
ความน่าเช่ือถือ 

6) บริษัท หรือองค์กร ท่ีอ้างถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าบุคคลท่ีมีความปรารถนาในการสร้าง
ตราสินค้าบุคคลจ าเป็นต้องท าหน้าท่ีเป็นมืออาชีพโดยไม่ค านึงถึงบริบท  

7) การสร้างและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างการจ าจดของตัว
บุคคลให้กับผู้รับสารหรือผู้บริโภคผ่านการสร้างตราสินค้า และการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่อง 

8) การเรียนรู้ทักษะการส่ือสารท้ังหมด ท้ังการส่ือสารออนไลน์และออฟไลน์จะน าไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างกลุ่มทางสังคม  

การสร้างช่ือเสียงของตราสินค้าบุคคล (Personal brand Reputation) ตามแนวคิด
ของ del Blanco (2010) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญในการสร้างตราสินค้าบุคคล เนื่องจากช่ือเสียง
ของตราสินค้าบุคคลนั้นคือส่ิงท่ีผู้อื่นพูดถึง หรือ นึกถึงเรา การมีช่ือเสียงท่ีดีจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กับตราสินค้าบุคคล และยังเป็นเครื่องส าคัญในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับตราสินค้า ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1) ความรู้ (knowledge) ผู้ท่ีจะประสบความส าเร็จในการมีตราสินค้าบุคคล จะต้องมี
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ หรือได้รับการยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญ อย่างคนข่าว ความรู้ท่ี
จะต้องมีคือความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องการคิดประเด็นข่าว การหาข้อมูล การลงพื้นท่ีท าข่าว และ
การมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวนั้น ๆ เพื่อถ่ายทอดและรายงานต่อสาธารณชน 

2) ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์มักจะเป็นค าท่ีใช้แทนกันได้กับค าว่า
ความช านาญ และการมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ คนข่าวต้องมีความความช านาญ มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการท าข่าว และการรายงานข่าว ประสบการณ์และความช านาญจะต้องใช้เวลาส่ังสมนานหลายป ี
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3) การรับรอง (credentials) หมายถึง สัญลักษณ์ทางความรู้ของบุคคล เช่น 
ต าแหน่งการเป็นหัวหน้างาน, การจบการศึกษาท่ีสูงขึ้น อย่างคนข่าว การได้เล่ือนต าแหน่งจากผู้ส่ือข่าว 
ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว และบรรณาธิารข่าวตามล าดับถือว่าเป็นการรับรองอย่างหนึ่ง เป็นต้น 

4) การให้ข้อเสนอแนะ (backing) คือการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเป็นเรื่อง
ส าคัญในการสร้างช่ือเสียงให้กับตราสินค้า เช่น อาชีพคนข่าว มีหน้าท่ีในการให้ข้อเสนอแนะกับสังคม
ต่อประเด็นข่าวหรือประเด็นในสังคม เพื่อให้สังคมดีขึ้น ในส่วนนี้ก็สามารถเพิ่มช่ือเสียงให้กับตราสินค้า
บุคคลได้ 

5) การสนับสนุน ช่วยเหลือ (contributors) เป็นอีกองค์ประกอบในการสร้างช่ือเสียง
ตราสินค้าบุคคลอีกประการหนึ่ง เช่น เมื่อคนข่าวได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานต่างๆ แล้วมีการ
ประกาศช่ือองค์ข่าวที่สังกัดอยู่ก็มีส่วนในการสนับสนุนช่ือเสียงของคนข่าวได้อีกทางหนึ่ง 

6) สัญญาณ (signal) เป็นการประกาศถึงความมีเช่ือถือของตราสินค้าส่วนบุคคล 
โดยถูกถ่ายทอดผ่านงานกราฟฟิก ภาพ และมีการตอกย้ าซ้ าเตือนบ่อย ๆ ผ่านการส่ือสารทางการตลาด 

7) การตอบกลับ (feedback) การสร้างช่ือเสียงของตราสินค้าส่วนบุคคลไม่สามารถ
เกิดขึน้จากตัวผู้สร้างเพียงด้านเดียวเท่านั้น ปฏิกริยาตอบกลับจะเป็นกลไกท่ีใช้ในการประมวลความคิดเห็น
ของสาธารณชนท่ีมีต่อตราสินค้าส่วนบุคคล 

8) บริบท (context) ช่ือเสียงตราสินค้าส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีถูกตีความหมายผ่านบริบท
ทางสังคมและบริบทส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริบทนี้จะเช่ือมโยงกับคุณลักษณะทางสังคม การสร้างคุณค่าของ
ตราบุคคลจึงเปล่ียนแปลงไปตามสังคม ดังนั้นตราสินค้าส่วนบุคคลท่ีต้องการไปอยู่ในบริบทใหม่หรือ
อีกบริบทหนึ่งจึงจะต้องท าความเข้าใจบริบททางสังคมนั้น ๆ ด้วย 

9) ค่านิยมทางสังคม (social value) วิธีการสร้างช่ือเสียงตราสินค้าส่วนบุคคลนั้น
เป็นระบบทางสังคมท่ีเกิดจากคุณค่าในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกันออกไป กระบวนการในการสร้างช่ือเสียง
ให้กับตราสินค้าส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างมากกับระบบสังคมซึ่งถูกก าหนดโดยค่านิยม 
ในบริบททางสังคมอย่างวงการส่ือสารมวลชน ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และความเป็นกลางอาจ
มีความส าคัญมากกว่าบริบทอื่น แต่ส่ิงเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

10) การเช่ือมต่อ (connections) เป็นการเช่ือมโยงตราสินค้าส่วนบุคคลเข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง การเช่ือมต่อหรือติดตามกับกลุ่มเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการของ
การส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ อาทิ ส่ือสังคม การปรากฏตัวต่อสาธารณะชนในกิจกรรม เป็นต้น 

จากองค์ประกอบของตราสินค้าบุคคลท่ีหลากหลายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
เป็น 6 องค์ประกอบ ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงการสังเคราะห์ตราสินค้าบุคคล 
องค์ประกอบของตราสินค้าบุคคล Montoya et al., (2002) Brogan (2020) Blanco (2010) 

1.  การมีความรู้และประสบการณ์  1. การสร้างและเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
2. การเรียนทักษะการสื่อสาร
ทั้งหมด 
3. ความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ 
1. ความภาคภูมิใจในตนเอง 

1. ความรู้ 
2. ประสบการณ ์
 

2. บริบทและค่านิยมของสังคม   1. บริบท 
2. ค่านิยมของสังคม 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. ค าสัญญาและความมั่นใจที่
ให้กับผู้บริโภค 

1. คุณค่าของข้อเสนอ 
2. ความรับผิดชอบ 

3. การให้ข้อเสนอแนะ 

4. การสร้างตราสินค้าบุคคล   1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
2. สร้างแก่นแทข้องตนเอง 
3. ก าหนดบุคลิกของ 
ตราสินค้าบุคคล 

5. การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับสาร 

1. สื่อสารเก่ียวกับตัวเอง 
2. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

1. การเข้าร่วมการสนทนา 
2. การสร้างปลายทาง 

4. การเชื่อมต่อการตอบกลับ 

6. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร  1. ได้รับการอ้างถึงจากองค์กร
หรือบริษัท 

1. การรับรอง 
2. การสนับสนุน 
3. สัญญาณ 

ที่มา: Montoya & Vandehey, (2002), Brogan (2020), Blanco (2010) 

 
1) การมีความรู้และประสบการณ์ คนข่าวท่ีจะประสบความส าเร็จในการมีตราสินค้า

บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้รับการยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (Del Blanco, 2010) จนกลายเป็นประสบการณ์ หรือความช านาญด้านการท าข่าว
ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้ทักษะการส่ือสาร ท้ังการส่ือสารออฟไลน์และออนไลน์  

2) บริบทและค่านิยมของสังคม การสร้างช่ือเสียงให้กับตราสินค้าบุคคลมีความ
เกี่ยวข้องกับระบบของสังคมซึ่งถูกก าหนดโดยค่านิยมในบริบททางสังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริบทนี้
จะเช่ือมโยงกับคุณลักษณะทางสังคม การสร้างคุณค่าสังคมจึงถูกเปล่ียนแปลงไปตามสังคม  

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ ค าสัญญาและ
ความมั่นใจท่ีจะให้กับผู้บริโภคในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร คนข่าวจึงมีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะกับ
สังคมเพื่อให้สังคมดีขึ้นและเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ  

4) การสร้างตราสินค้าบุคคล เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะต้องสร้างหรือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
นิยามแก่นแท้หลักของตนเอง ตอบค าถามกับตนเองให้ได้ว่าท าไมต้องเป็นเรา และการมีบุคลิกภาพท่ี
ชัดเจน  

5) การส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร เป็นการเช่ือมโยงตราสินค้าบุคคล
เข้ากับกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่ือสารเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รู้ว่าเป็นใครและ
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เช่ียวชาญในเรื่องใด โดยอาศัยกระบวนการส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ รวมถึงมีปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับ
สารเพื่อเป็นการประมวลความคิดเห็นของสาธารณชนท่ีมีต่อตราสินค้า 

6) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เป็นการยืนยันและรับรองจากองค์กรท่ีบุคคลสังกัด
ว่ามีความปรารถนาในการสร้างตราสินค้าบุคคล ซึ่งองค์กรจะเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม การันตี 
และน าเสนอผลงานต่าง ๆ ซึ่งต้องย้ าเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านการส่ือสารการตลาด 

โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของตราสินค้าบุคคลมาใช้เป็นแนวทางศึกษาองค์ประกอบ
ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

4. ขั้นตอนการสร้างตราสินค้าบุคคล 
กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล Labrecque และคณะ (2011) ระบุไว้ใน Online 

Personal Branding : Process, Challenges and Implications ถึงกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล
ว่าประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การส ารวจค้นหา (Discover) การสร้าง (Create) การส่ือสาร 
(Communication) และการรักษาให้คงไว้ (Maintain) 

1) รู้จักตนเอง เป็นการส ารวจค้นหาตัวเองท้ังภายในและภายนอก โดย “การส ารวจ
ภายใน” คือการประเมินตนเอง ว่าคุณเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต เป้าหมายเป็นอย่างไร แรงบันดาล
ใจคืออะไร และมีแรงขับเคล่ือนอะไร ส่วน “การส ารวจภายนอก” คือการตรวจสอบคนรอบข้างว่า  
พูดถึงคุณอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องส ารวจว่าตนเองมี “จุดแข็ง” ท่ีเหนือกว่าคนอื่นอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ี
จะท าให้คนอื่น ๆ สนใจในตัวคุณเอง จากนั้นจึงน ามาเริ่มสร้างเป็นแผนในการพัฒนา โดยก าหนดท้ัง
เป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว 

2) การสร้าง เป็นกระบวนการท่ีต้องสร้างและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย อัตลักษณ์ของ
ตราสินค้าและบุคลิกภาพของตราสินค้า ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล 
เช่น ลูกค้า ผู้ชม หัวหน้างาน หรือผู้บริโภค ซึ่งต้องทราบว่าเป้าหมายเหล่านี้ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร 
ซึ่งการท าความเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะท าให้เข้าใจแก่นแท้หรือจุดยืนของตนเอง
ได้ง่ายข้ึน บุคลิกภาพของตราสินค้า มีบุคลิกภาพท่ีชัดเจนว่าบุคคลเป็นอย่างไร ตอบสนองต่อเรื่องราว
ต่าง ๆ อย่างไร มีทัศนคติท่ีมีต่อโลก สังคม หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างไร ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้คือพื้นฐานของ
บุคลิกภาพของตราสินค้า โดยบุคลิกภาพเป็นผลรวมของลักษณะเชิงจิตวิทยาของบุลคล และการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งมีท้ังท่ีสังเกตจากลักษณะภายนอกได้และไม่ได้ ลักษณะท่ีหลากหลาย  
ท าให้บุคคลแสดงออกมากแตกต่างในแต่ละช่วงแต่ละเวลา ส่วนบุคลิกภาพของตราสินค้า มีรากศัพท์
จากค าว่า Persona ซึ่ง แปลว่า หน้ากากซึ่งนักแสดงในสมัยโบราณใช้สวมใส่เพื่อเล่นตามบทบาทท่ี
แตกต่างกัน นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “บุคลิกภาพ” ท่ีแตกต่างออกไป 
และอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) หรือแก่นแท้หลักของตนเอง คือการนิยามความเป็น
ตัวเอง ซึ่งควรเป็นตัวตนท่ีแท้จริง โดยพัฒนามาจากจุดแข็งท่ีมีอยู่จริง นอกจากนี้ยังต้องมีความแตกต่าง 
(Differentiation) จากคู่แข่งและต้องมีความสัมพันธ์ (Relevance) กับกลุ่มเป้าหมายด้วย  
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3) การส่ือสาร หลังจากสร้างและก าหนดทิศทางขอตราสินค้าแล้ว ในการท าให้บุคคล
เป็นตราสินค้าได้ต้องท าให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่าน “การส่ือสาร” โดยก่อนท่ีจะส่ือสารจะต้องทราบ
ก่อนว่า “กลุ่มเป้าหมาย” ของเขาคือใคร จากนั้นจึงเลือกส่ือท่ีจะน าเสนอเพื่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การโพสต์แสดงความคิดเห็นในบล็อกส่วนตัว การเขียน
บทความในส่ือฯ การปรากฏตัวตามสถานท่ีต่าง ๆ การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4) การรักษาตราสินค้าบุคคล (Maintain) เมื่อตราสินค้าบุคคลมีความชัดเจนและ
เข้มแข็งแล้วทุก ๆ การน าเสนอ การปรากฏตัว นอกจากการน าเสนอความเป็นตราสินค้าแล้วยังต้อง
รักษาและคงสภาพความเป็นตัวเองเอาไว้ โดยต้องท าให้คงเส้นคงวาอีกด้วย 

เช่นเดียวกับ Kotler และ Pfoertsch (2007) อธิบายว่ากระบวนการจัดการตราสินค้า
ถูกก าหนดไว้ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1) การระบุและก าหนดต าแหน่งของตราสินค้าและค่านิยม เป็นกระบวนการทาง
การตลาดเพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้รับสารเมื่อเทียบกับตราสินค้าของคู่แข่งขันซึ่งต้องอาศัยกระบวนการส่ือสารทางการตลาดโดย
การดึงจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ มาใช้ในการส่ือสารตอกย้ าให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นที่จดจ าและโดด
เด่นเมื่อผู้รับสารนึกถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กรในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 

2) การวางแผนและการใช้โปรแกรมการตลาดตราสินค้า เป็นกระบวนการวางแผน
การตลาด ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมายและวัดขนาดความต้องการซื้อของตลาด การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และ
การจัดเตรียมแผนการตลาดให้กับตราสินค้า 

3) การวัดและตีความประสิทธิภาพของตราสินค้า เป็นการวัดระดับคุณภาพของ
ตราสินค้าในมุมมองของผู้รับสารเพื่อปรับปรุงตราสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับสาร 

4) การเติบโตและยั่งยืนของตราสินค้า เป็นการปฏิบัติท้ัง 3 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาตราสินค้าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

Ma (2017) ระบุถึงขั้นตอนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวไว้ 3 ขั้นตอน 
1) การสร้างตราสินค้าเป็นรูปแบบของการเล่าเรื่อง ต้องมีทักษะ มีบุคลิกภาพและ

ประสบการณ์ใช้ข้อความท่ีชัดเจนในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและแตกต่างจากคนอื่น 
2) เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค กล่าวคือคนข่าวจะต้องระบุกลุ่มตัวอย่างผู้รับสาร 

แม้ว่าในฐานะคนข่าวเคยมีความเช่ือว่าการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารไปสู่คนจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ แต่การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมายรวมถึงช่องทางการส่ือสารจะท าให้เนื้อหาท่ีส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

3) น าเสนออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพความเป็นตัวตนของคน
ข่าวก่อนส่ือสารไปยังผู้รับสารเป้าหมายในส่ือทุกแพลตฟอร์ม 
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เช่นเดียวกับ Myers (2019) และ Scott (2016) อธิบายข้ันตอนการสร้างตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) น าเสนอตัวตนผ่านทางส่ือสังคม โดยก าหนดต าแหน่งของตราสินค้าและกลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมายว่าเป็นใคร เพื่อท่ีจะก าหนดเนื้อหาในการน าเสนอ ซึ่งควรท่ีจะน าเสนอเนื้อ หา
เกี่ยวกับข่าว 80% ส่วนอีก 20% เป็นการน าเสนอเรื่องราวส่วนตัวของคนข่าว พร้อมก าหนดโปรไฟล์
บัญชีส่วนตัวให้เช่ือมโยงกันในทุกประเภทของส่ือสังคมเพื่อสร้างการจดจ า 

2) ระมัดระวังการน าเสนอส่ิงต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ คนข่าวควรระลึกอยู่เสมอว่า
การเผยแพร่ส่ิงต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานให้ระลึกเสมอว่านั่นคือ
การออกอากาศอยู่ ไม่ว่าจะเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ก็ตามก็ต้องมีบุคลิกภาพของตัวเองไปด้วย 

3) การสร้างเครือข่ายบนโลกออนไลน์ โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท้ังเพื่อนร่วมงาน
และผู้บริโภค 

4) ฝึกฝนความช านาญด้านมัลติมีเดีย เช่น การผลิตวิดิโอ การตัดต่อวิดิโอ และ 
การออกแบบกราฟฟิกเพื่อช่วยในการสร้างตราสินค้าบุคคลให้น่าสนใจขึ้น (Myers, 2019) 

 
จากแนวคิดการสร้างตราสินค้าบุคคลท่ีหลากหลายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็น

ขั้นตอนการสร้างตราสินค้าบุคคลได้ 6 ขัน้ตอน ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนการสร้างตราสินค้าบุคคล 

ขั้นตอนการสร้างตรา
สินค้าบุคคล 

Labrecque & et 
al. (2011) 

Kotler & 
Pfoertsch 

(2007) 

Ma (2017 Scott (2016) Myers (2019) 

1. การรู้จักตนเอง 1. ส ารวจตัวเอง ทั้ง
ภายในและภายนอก 

1. การระบุ
ต าแหน่งของตรา
สินค้า 

   

2. การรู้จักคนอ่ืน   1. การรู้จักค่านิยม
ของคนในสังคม 
2. การวางแผนและ
การใช้โปรแกรม
การตลาดตรา
สินค้า 

1. เข้าใจความ
ต้องการของ
ผู้บริโภค 

1. ระบุ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การสร้างตราสินค้า 1. ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 
2. อัตลักษณ์ของตรา
สินค้า 
3. ก าหนดบุคลิกภาพ
ของตราสินค้า 

 1. สร้างรูปแบบ
ในการเล่าเร่ือง 
2. มีทักษะในการ
เล่าเร่ือง 
3. บุคลิกภาพ 

  

4. การสื่อสารตราสินค้า 1. การสื่อสารไปถึงลุ่ม
เป้าหมาย 

 1. น าเสนออย่าง
ต่อเน่ือง 

1. น าเสนอ
ตัวตนผ่านสื่อ
สังคม 

1. น าเสนอ
ตัวตนผ่านสื่อ 
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ตารางท่ี 2 แสดงการสังเคราะห์ข้ันตอนการสร้างตราสินค้าบุคคล (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างตรา
สินค้าบุคคล 

Labrecque & et 
al. (2011) 

Kotler & 
Pfoertsch 

(2007) 

Ma (2017 Scott (2016) Myers (2019) 

5. การวัดและประเมิ น
ประสิทธิภาพตราสินค้า 

 1. การวัดและ
ตีความ
ประสิทธิภาพของ
ตราสินค้า 

   

6. การรักษาตราสินค้า 1. รักษาความเป็น
ตัวเอง 

1. การเติบโตและ
ย่ังยืนของตรา
สินค้า 

 1. สร้าง
เครือข่ายบนโลก
ออนไลน์ 

1. ฝึกฝนความ
ช านาญในด้าน
มัลติมีเดีย 

ที่มา: Labrecque และคณะ (2011), Kotler และ Pfoertsch (2007), Ma (2017), Scott (2016), Myers (2019) 

 
ตารางดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์ตัวแปรกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลโดยมี

ท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) การรู้จักการตนเอง คือการส ารวจค้นหาตนเอง เป็นการส ารวจตัวเองท้ังภายใน

และภายนอก การส ารวจภายในเป็นการประเมินตนเอง ว่าคุณเป็นใคร ซึ่งต้องสร้างความชัดเจนในส่ิง
ท่ีจะท า (Scott, 2016) การส ารวจภายนอก คือการตรวจสอบคนรอบข้างรวมถึงผู้บริโภคว่าพูดถึงคุณ
อย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีจะท าให้คนอื่น ๆ สนใจในตัวคุณ (Labrecque et al., 2011) ซึ่งต้องก าหนดความ
แตกต่างท่ีโดดเด่น บุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นเอกภาพ (Montoya & Vandehey, 
2002) 

2) การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เป็นการท าความเข้าใจ
ว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการรับสารแบบใด เพื่อให้คนข่าวน าเสนอเนื้อหาท่ีส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Ma, 2017) 

3) การสร้างตราสินค้า เป็นการส ารวจ ค้นหาอัตลักษณ์ตราสินค้าบุคคลจากการสร้าง
จุดเด่นแตกต่าง แล้วน าอัตลักษณ์ตราสินค้าบุคคลมาประกอบการสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าบุคคล 
เพื่อช่วยในการวางต าแหน่งตราสินค้าบุคคลให้เหมาะสมและชัดเจน การก าหนดบุคลิกภาพตราสินค้า
ส่วนบุคคลควรสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัวตนจริง ๆ และควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสินค้าท่ี
ต้องการน าเสนอ และควรมีความชัดเจนในบุคลิกภาพนั้น ๆ จึงจะสร้างภาพการจดจ าท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่องได้ 

4) การส่ือสารตราสินค้า หลังจากสร้างและก าหนดทิศทางขอตราสินค้าแล้ว ในการ
ท าให้บุคคลเป็นตราสินค้าได้ต้องท าให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่าน “การส่ือสาร” โดยก่อนท่ีจะส่ือสาร
จะต้องทราบก่อนว่า “กลุ่มเป้าหมาย” ของเขาคือใคร จากนั้นจึงเลือกส่ือท่ีจะน าเสนอเพื่อส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การโพสต์แสดงความคิดเห็นในบล็อก
ส่วนตัว การเขียนบทความในส่ือฯ การปรากฏตัวตามสถานท่ีต่าง ๆ การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น 

5) การวัดและประเมินประสิทธิภาพตราสินค้า เป็นการประเมินถึงผลของการสร้าง
ตราสินค้าของบุคคลหลังจากการส่ือสารตราสินค้า  
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6) การรักษาตราสินค้า เป็นการรักษาตราสินค้าให้คงไว้ เมื่อตราสินค้าบุคคลมี
ความชัดเจนและเข้มแข็งแล้วก็ต้องรักษาและคงสภาพเป็นตัวตนเอาไว้อย่างคงเส้นคงวา เพื่อให้ 
ตราสินค้าบุคคลอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย 

โดยผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของการสร้างตราสินค้าบุคคลมาใช้เป็นแนวทางศึกษา
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

 
แนวคิดเก่ียวกับชื่อเสียง  
 

1. นิยามความหมายของชื่อเสียง 
ช่ือเสียง (Reputation) เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ต่อบุคคล องค์กร สินค้า หรือแม้กระท่ังส่ิงต่าง ๆ ช่ือเสียงยังหมายถึงคุณงามความดีท่ีบุคคล องค์กรได้
ส่ังสมมาจนท าให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ค าว่าช่ือเสียง
ยังมีความคล้ายคลึงกันกับตราสินค้า ซึ่งช่ือเสียงแสดงถึงการผสมกันของความส าเร็จในอดีตและ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีถูกประเมินจากกลุ่มหรือองค์กรท่ีหลากหลาย แต่ในขณะท่ีตราสินค้าแสดงถึงส่ิง
ท่ีจับต้องไม่ได้แต่กลับอยู่ในใจผู้บริโภค (Herbig & Milewicz, 1993)  

ช่ือเสียง ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Reputation ท่ีมีรากศัพท์ภาษาลาตินสองค าคือ 
“re” ซึ่งหมายถึงครั้งแล้วครั้งเล่า ส่วน “putare” หมายถึงการคิดค านวณหรือคาดคะเน เมื่อน ามา
รวมกันเป็น “Reputation” จึงเป็นค าท่ีบ่งบอกถึงการคิดค านวณหรือประมาณการครั้งแล้วครั้งเล่า
เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้น ในเชิงเห็นด้วยและเห็นแย้ง (Riel & 
Fombrun, 2012)  ช่ือเสียงยังเป็นความรู้จักในเชิงบวกและเช่ือใจท่ีบุคคลมีต่อบุคคลอื่น, องค์กร, 
อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ประเทศ ช่ือเสียงยังเป็นผลมาจากกระบวนการข้อมูลท่ีได้รับผลกระทบจาก
ตัวชี้น าองค์กร (Rien et al., 2007) 

Levit ได้อธิบายความหมายของค าว่า ช่ือเสียง เมื่อปี ค.ศ.1965 ว่าเป็นคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นในขอบเขตท่ีธุรกิจนั้นเป็นท่ีรู้จัก ดีหรือเลว เช่ือมั่นได้ น่าไว้วางใจ มีช่ือเสียง 
และเช่ือได้ ช่ือเสียงยังอยู่ในความคิดเห็นและการติดตามของผู้ท่ีประเมินเรื่องขึ้น ในช่วงต้นถูกสร้างขึ้น
จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นที่รู้จักดีหรือไม่ดี เช่ือถือได้หรือไม่ (Aula, 2008) 

สอดคล้องกับมุมมองของ Bennett และ Kottasz (2000) ท่ีอธิบายไว้เมื่อปี ค.ศ.1965 
ว่า ช่ือเสียง เป็นผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแข่งขันท่ีช้ีให้เห็นถึงกุญแจสู่ความส าเร็จในมุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

ขณะท่ี Harris และ Fombrun (2007) ยังให้ค าจ ากัดความของช่ือเสียง ว่าเป็นค่า
ความนิยม ศักด์ิศรี ความนับถือ และยังเป็นการประเมินโดยรวมจากบุคคลต่อบุคคล องค์กร หรือ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้น  

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rita%20Kottasz
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การจัดการช่ือเสียง เว็บไซด์ www.businessdictionary.com ใหน้ิยามว่าเป็นกิจกรรม
ท่ีด าเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรท่ีพยายามรักษาหรือสร้างกรอบความคิดบางอย่างเกี่ยวกับตนเองใน
สายตาสาธารณะ การจัดการช่ือเสียงเป็นกระบวนการในการระบุส่ิงท่ีคนอื่นพูดหรือรู้สึกเกี่ยวกับบุคคล
หรือธุรกิจของบุคคล และท าตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าฉันทามติท่ัวไป สอดคล้องกับเป้าหมายของ
บุคคล หลายบุคคลและองค์กร (reputation management, 2020)  

กลยุทธ์การจัดการช่ือเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตราสินค้า (Threlfall, 2020) 
เป็นแนวคิดท่ีได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางในระดับสากลมาเป็น เวลายาวนาน มีนัยยะเชิงบวก  
ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นท่ีรู้จัก อาจรวมไปถึงคุณค่าหรือคุณงามความดีท่ีผู้คน โดยท่ัวไปท้ังท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยสามารถรับรู้หรือสัมผัสกับส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นได้ โดยช่ือเสียงอาจเป็นเรื่องของ
บุคคล สถานท่ี องค์กร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุท่ี “ช่ือเสียง” มีคุณลักษณะเชิงนามธรรมสูง  
การประเมินช่ือเสียงของบุคคล สินค้า บริการ หรือองค์กรใด ๆ แต่เดิมนั้น มักเป็นการประเมินจากคุณค่า 
ท่ีบุคคล หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความรู้สึกโดยรวม โดยท่ีไม่สามารถระบุถึงระดับของช่ือเสียงใน
เชิงคุณภาพได้อย่างแน่ชัด (รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 2558) 

จากนิยามดังกล่าวข้างต้น ช่ือเสียง จึงหมายถึง กระบวนการด าเนินการงานของบุคคล 
องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก ดีหรือเลว เช่ือมั่นได้ น่าไว้วางใจ มีช่ือเสียง และเช่ือได้ 
โดยสร้างช่ือเสียง การบ ารุงรักษาช่ือเสียง การแก้ไขช่ือเสียง และการยอมรับช่ือเสียง 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการสร้างช่ือเสียงมาใช้เป็นแนวทางศึกษาปัจจัยการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

2. องค์ประกอบของชื่อเสียง  
Riel และคณะ (2006) ได้อธิบายองค์ประกอบของการขับเคล่ือนช่ือเสียงขององค์กร

ว่ามี 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
1) อารมณ์ (Emotional appeal) เป็นความรู้สึกภายในจิตใจท่ีดี ความไว้วางใจ 

ความช่ืนชมบุคคลหรือองค์กร  
2) ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product and services) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ

บุคคลหรือองค์กรต้องมีคุณภาพสูง มีการน านวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพิ่มมูลค่าของช่ือเสียง 
3) สถานท่ีท างาน (Workplace environment) สถานท่ีท างานในองค์กรต้องเป็น

สถานท่ีท่ีดีให้กับพนักงานในองค์กร 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ถือว่ามีบทบาทท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในการขับเคล่ือนช่ือเสียงของบุคคลและองค์กร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนช่ือเสียงขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
5) วิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า (Vision and leadership) เป็นการมองภาพอนาคต

ของผู้น าและสมาชิกในองค์กร ก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือ
เข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดในอนาคต 

6) ประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial performance) ช่ือเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ
เหนือกว่าคู่แข่งถือเป็นผลก าไรท่ีเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ า 
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ภาพท่ี 1 แบบจ าลองช่ือเสียงองค์กร ปรับจาก Riel และคณะ (2006) 

 
ส่วน  Zinko และ Rubin (2015) อธิบายองค์ประกอบของช่ือเสียงว่ามี 10 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 
1) ช่ือเสียง (Reputation) เป็นเอกลักษณ์การรับรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้ร่วมกันของ

ผู้อื่นซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานท่ีซับซ้อนของลักษณะส่วนบุคคลและความส าเร็จท่ีเด่นชัดพฤติกรรมท่ี
แสดงให้เห็นและภาพท่ีต้ังใจน าเสนอในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งสังเกตได้โดยตรงหรือการรายงานจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  

2) สถานะ (Status) คือความแตกต่างในศักดิ์ศรีและการยอมรับซึ่งสถานะมักขึ้นอยู่
กับเครือข่ายและความสอดคล้องกับบรรทัดฐานท่ียอมรับได้และสถานท่ีแห่งหนึ่งในเครือข่าย สถานะ
มักจะมีความเกี่ยวข้องกับต าแหน่งการงานของบุคคล เช่น ผู้บริหารองค์กร หรือข้าราชการ  

3) ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์ของช่ือเสียง คือมุมมองท่ีสร้างขึ้นในสังคม 
และเป็นไปตามการประเมินของบุคคลมากกว่าผู้อื่นมองเข้ามา  

4) ขอบเขตของช่ือเสียง (Frame) ช่ือเสียงเกี่ยวข้องกับท้ังผู้มีช่ือเสียงและช่ือเสียง 
ท่ีสามารถรับรู้ได้ผ่านส่ือและส่ือสังคม ช่ือเสียงเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ไม่ได้
ถูกจ ากัดว่าต้องเกิดขึ้นกี่ครั้ง แต่หากบุคคลท าหน้าท่ีนี้ซ้ าหลายครั้งเมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถมีช่ือเสียงได้  

5) ผู้มีช่ือเสียง (Celebrity) ผู้มีช่ือเสียงหมายถึงบุคคลเหล่านั้นท่ีดึงดูดความสนใจ
จากสาธารณชนในระดับสูงและสร้างผลในเชิงบวกการตอบสนองทางอารมณ์จากผู้ชมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แม้ว่าท้ังผู้มีช่ือเสียงและช่ือเสียงจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลอื่น (หรือกลุ่ม) เครือข่ายท่ี
สร้างคนดังสามารถส่ือสารได้ อย่างเช่น การประชาสัมพันธ์  

6) การการันตีผลงาน (Pedigree) การการันตีผลงานมีความคล้ายคลึงกันกับสถานะ 
แต่การการันตีจะถูกก าหนดโดยปัจจัยภายนอกท่ีมีส่วนในการสนับสนุนช่ือเสียงของบุคคล ดังนั้นส่วน
หนึ่งของช่ือเสียงของบุคคล ขึ้นอยู่กับสมาคม องค์กรท่ีสนับสนุนบุคคลเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือต่อบุคคล  
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7) ความถูกต้องและชอบธรรม (Legitimacy) ความชอบธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรอง
จากผู้มีอ านาจ ซึ่งมาจากการรับรู้และการให้รางวัล ซึ่งถือเป็นการสร้างช่ือเสียงบุคคลโดยผู้อื่น  

8) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความเช่ือมั่นในความต้ังใจขององค์กร ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ท่ีต้องสร้างความน่าเช่ือถือก่อนเพื่อตีความสัญญาณท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณชน  

9) การสร้างตราสินค้า (Branding) การสร้างตราสินค้านั้นคล้ายคลึงกับการพัฒนา
ช่ือเสียงมาก เนื่องจากเป็นการสะท้อนกระบวนการสร้างตราสินค้าของบุคคลและองค์กร โดยต้อง
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือเริ่มจากการระบุคุณสมบัติท่ีส าคัญของบุคคล จากนั้นก็สร้างส่ิงท่ีน่าสนใจ 
รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ให้ตราสินค้ามีช่ือเสียง ส าหรับการสร้างตราสินค้าเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้จาก
ภายนอก แม้ว่าจะคล้ายกับการส่งเสริมช่ือเสียง แต่ก็แตกต่างกันตรงท่ีช่ือเสียงอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่เจตนา 

10) การจัดการความประทับใจ (Impression management) หมายถึง กระบวนการ
ท่ีบุคคลพยายามควบคุมการแสดงออก รูปแบบอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งถือเป็นการจัดการของพลังทางสังคม 
รวมถึงการกระท าในอดีตท่ีจับต้องได้และตรวจสอบได้  

ในขณะท่ีองค์ประกอบของช่ือเสียง ในมุมมองของ Casare และ Sichman (2005) 
ระบุว่ามี 7 องค์ประกอบดังนี้  

1) ลักษณะของช่ือเสียง (Reputation Nature) ลักษณะของช่ือเสียงท าให้ช่ือเสียง
แตกต่างตามประเภทของกิจการท่ีเกี่ยวข้องหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียง อาจเกิดจากบุคคล กลุ่มคน และ
บริษัท ท้ังหมดนี้สามารถมีช่ือเสียงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 

2) ความน่าเช่ือถือ (Reputation Roles) ช่ือเสียงมีผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์และ
การรับรู้ทางสังคมระหว่างบุคคลท่ีมีช่ือเสียงกับสาธารณชน 

3) แหล่งข้อมูลของช่ือเสียง (Information Source of Reputation) ช่ือเสียงซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบความเช่ือและความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้คนและส่ิงต่าง ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกได้
ตามแหล่งก าเนิดของความเช่ือและความคิดเห็นเหล่านี้ ความเช่ือสามารถสืบเนื่องมาจากหลายแหล่ง 
เช่น ประสบการณ์ตรงข้อมูลท่ีได้รับและอคติกลุ่มสังคม การก าหนดช่ือเสียงเป็นผลมาจากการตอบโต้
โดยตรง และมาจากความคิดเห็นท่ีได้รับจากผู้อื่นท่ีมีต่อบุคคล และองค์กร 

4) การประเมินผลและการวัดช่ือเสียงช่ือเสียง (Reputation Evaluation and 
Measurement) สามารถสรุปได้ในค าหรือในการแสดงออกเช่น "ดี" หรือ "ดีมาก" หรือสามารถอธิบาย 
รายละเอียดผ่านตัวอย่างและเหตุผล โดยท่ัวไปช่ือเสียงสามารถประเมินผ่านการวัดหลายประเภท
ปัจจัยท่ีแตกต่างกัน เช่น ระดับความนิยม "เลว", "ดี" และ "ดีมาก" หรือการประเมินท่ีเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น การประเมินเนื้อหานั้นช่วยให้สามารถระบุได้ว่าอะไรคือแง่มุมท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเสียงรวมถึง
ความเกี่ยวข้องท่ีให้กับแต่ละคน  

5) การบ ารุงรักษาช่ือเสียง (Reputation Maintenance) กระบวนการบ ารุงรักษา
ช่ือเสียงเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาและโครงสร้างของช่ือเสียงเมื่อเวลาผ่านไป 
ช่ือเสียงควรสะท้อนพฤติกรรมปัจจุบันของตัวแทนแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน การรักษา
ช่ือเสียงและการควบคุมคุณค่าของช่ือเสียงก็เป็นส่ิงท่ีต้องรักษา  
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6) ขอบเขตความมีช่ือเสียง (Reputation Scope) ขอบเขตช่ือเสียงสร้างความแตกต่าง
ช่ือเสียงตามวิธีการใช้งานของบุคคลในท้องถิ่นหรือในระดับโลก ช่ือเสียงสามารถเป็นท่ีรู้จักในฐานะ
ลักษณะสากลร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนของกลุ่มทางสังคม 

7) การเผยแพร่ช่ือเสียง (Reputation Propagation) กระบวนการเผยแพร่ช่ือเสียง 
หรือการถ่ายทอดช่ือเสียง ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเสียงผ่านผู้เผยแพร่โฆษณา
รวมถึงการน าเสนอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีท าให้มีช่ือเสียง  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของช่ือเสียงบุคคล 
ซึ่งในงานวิจัยนี้มีท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของช่ือเสียงบุคคล 

องค์ประกอบ Riel & et al.  
(2006) 

Zinko & Rubin 
(2015) 

Casare & Sichman 
(2005) 

1. ความรับผิดชอบ 1. ความรับผิดอบต่อสังคม 
 

1. ความถูกต้องชอบธรรม  

2. ภาพลักษณ์ 1. ภาพลักษณ์ 
2. อารมณ ์

1. ผู้มีชื่อเสียง 1. แหล่งข้อมูลของชื่อเสียง 

3. ความน่าเชื่อถือ 1. สถานที่ท างาน 
2. ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
3. ประสิทธิภาพทางการเงิน 

1. ความน่าเชื่อถือ 2. ความน่าเชื่อถือ 

4. ขอบเขตของชื่อเสียง 1. วิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า 1.ขอบเขตของชื่อเสียง 
2. การการันตีผลงาน 

3. ขอบเขตของความมี
ชื่อเสียง 

5. การสร้าง  1. การสร้างชื่อเสียง 
2. สถานะ 

 

6. การสื่อสาร  1. การจัดการความประทับใจ 1. การเผยแพร่ชื่อเสียง 
2. การประเมินผลและการวัด
ชื่อเสียง 
3. การบ ารุงรักษาชื่อเสียง 

ที่มา: Riel et al. (2006), Zinko & Rubin (2015), Casare & Sichman (2005) 

 
ตารางดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์ตัวแปรขององค์ประกอบช่ือเสียงของบุคคล โดยมี

ท้ังหมด 5 องค์ประกอบ มีดังนี้  
1) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบุคคลท่ีจะต้องเกี่ยวข้อง 

และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเองด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายส่ิงหลายอย่าง 
ต้ังแต่สังคมขนาดเล็ก ๆ จนถึงสังคมขนาดใหญ่ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบสังคม
ไม่มากก็น้อย บุคคลจึงต้องมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติต่อสังคม (Obligations 
and Responsibilities of the Person, 2019) ความรับผิดชอบต่อสังคมถือว่ามีบทบาทท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในการขับเคล่ือนช่ือเสียงของบุคคล หรือปัจเจกชน และองค์กร โดยการสร้างความชอบธรรมจากผู้มี
อ านาจ  
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2) ภาพลักษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึก
ท่ีถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริง ประสบการณ์ การค้นคว้าหาความรู้ การหลอมรวมและสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ จนท าให้เกิดความเช่ือ การรับรู้ การเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นการประเมินคุณลักษณะ
จากมุมมองของผู้รับสาร  

3) ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความเต็มใจ ความเช่ือมั่นท่ีจะวางใจต่อบุคคล เป็น
การให้บริการตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับสารอย่างเหมาะสม จะท าให้ผู้รับสารรู้สึกว่าส่ิงท่ีได้รับนั้นมี
ความน่าเช่ือถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ ความน่าเช่ือถือท่ีเกิดจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความ
สนใจ และเป็นความเช่ือมั่นท่ีมีผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์และการรับรู้ทางสังคมระหว่างบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงกับสาธารณชน  

4) ขอบเขตของช่ือเสียง หมายถึง ขอบเขตของช่ือเสียงสามารถเป็นรู้จักในฐานะ
ลักษณะสากล่วมกันโดยสมาชิกทุกคนท้ังในระดับชุมชน องค์กร ระดับประเทศ และนานาประเทศ  
ท่ีรับรู้ได้ผ่านส่ือและส่ือสังคม ช่ือเสียงเกิดได้เมื่อมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ถูกจ ากัดว่า
ต้องเกิดขึ้นกี่ครั้ง แต่หากบุคคลท าหน้าท่ีซ้ าหลายครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถมีช่ือเสียงได้ นอกจากนี้
การรับรองผลงานจากองค์กรสมาคมท่ีมีส่วนสนับสนุนช่ือเสียงของบุคคลก็มีส่วนท าให้ขอบเขตของ
ช่ือเสียงกว้างขึ้นได้  

5) การสร้างช่ือเสียง หมายถึง การสร้างลักษณะช่ือเสียงของบุคคล ผ่านการมีสถานะ 
ท้ังในสถานะภายในองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ  

6) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการเผยแพร่ช่ือเสียงหรือถ่ายทอดช่ือเสียงเกิดจาก
การถ่ายทอดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเสียงผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดช่ือเสียง โดยจะต้องน าเสนอ
อย่างต่อเนื่องด้วยการดัดแปลงเนื้อหาและโครงสร้างของช่ือเสียงท่ีสะท้อนพฤติกรรมปัจจุบันเป็นการ
บ ารุงรักษาช่ือเสียงและการควบคุมคุณค่าของช่ือเสียง นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการประเมินผล
และการวัดช่ือเสียงจากผู้รับสาร  

โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของช่ือเสียงมาใช้เป็นแนวทางศึกษาองค์ประกอบการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

3. ขั้นตอนการจัดการช่ือเสียง  
ช่ือเสียงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่มาจากความคิดเห็นและการสนทนากัน

ระหว่างบุคคลและบุคคลท่ีต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมา ดังนั้นการจัดการช่ือเสียงจึงมีความส าคัญ  
ซึ่งถือเป็นกระบวนการควบคุมและปรับปรุงวิธีการรับรู้ตราสินค้าบุคคล (Whatman, 2020; Roberson, 
2017) ขั้นตอนในการจัดการช่ือเสียงมีนักวิชาการด้านช่ือเสียงให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

Whatman (2020) อธิบายข้ันตอนของการจัดการช่ือเสียงว่ามี 5 ขั้นตอน 
1) การตรวจสอบช่ือเสียงของตัวเอง ถือเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการช่ือเสียง เป็น

การตรวจสอบว่าตราสินค้าบุคคลเป็นอย่างไร ผ่านการถูกพูดถึงในส่ือสังคม  
2) จัดท าแผนการตอบสนอง เป็นวิธีการปรับปรุงช่ือเสียงของบุคคลโดยตรวจสอบ

ความคิดเห็นในเชิงลบจากส่ือสังคม 
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3) จัดการกับความคิดเห็นเชิงลบ เมื่อช่ือเสียงถูกท าลายจากการวิจารณ์ในส่ือสังคม 
บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถเพิกเฉยต่อความคิดเห็นในเชิงลบได้ แต่ต้องมีการตอบโต้อย่างเหมาะสม
และรวดเร็ว เร่งด าเนินการช้ีแจงอย่างสุภาพและเป็นมิตร 

4) สร้างช่ือเสียงในด้านดี เป็นการจัดการช่ือเสียงในด้านดีของบุคคลโดยการมีปฏิสัมพันธ์
ตอบสนองผู้อื่นเมื่อมีความคิดเห็นในเชิงบวกของบุคคล ซึ่งสามารถเพิ่มช่ือเสียงของบุคคลได้ 

5) ติดตามและวัดผลของช่ือเสียง ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการช่ือเสียงบุคคล 
หลังจากท่ีส่ือสารช่ือเสียงออกไป ซึ่งเป็นการติดตามผลของการส่ือสารช่ือเสียง หากเป็นช่องทางออนไลน์
ก็สามารถท าได้โดยการติดแฮชแท็ก 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดขั้นตอนการจัดการช่ือเสียง 5 ประการข้างต้น มาใช้เป็นแนวทาง
ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 
แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารมวลชน 
 

นักข่าว ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว และบรรณาธิการข่าว มีความส าคัญ
ต่ออุตสาหกรรมส่ือ เพราะเป็นตัวขับเคล่ือนหลักในวงการส่ือสารมวลชนท่ีมีหน้าท่ีน าเสนอข่าวสารสู่
ผู้รับสารผ่านส่ือหลายแพลตฟอร์มท้ังส่ือหลัก และส่ือออนไลน์ การส่ือสารมวลชนแบ่งออกเป็น 7 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. นิยามความหมายของการส่ือสารมวลชน 
2. ความหมายของข่าว 
3. องค์ประกอบของข่าว 
4. องค์กรส่ือสารมวลชน 
5. นักส่ือสารมวลชน 
6. คุณสมบัติของคนข่าว 
7. จริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือมวลชน 
8. การท าข่าวข้ามส่ือ 

 
1. นิยามความหมายของการสื่อสารมวลชน 

การส่ือสารมวลชน เป็นกระบวนการสร้างทางสังคมท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีแตกต่างกัน ซึ่งบริบทแวดล้อมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดบทบาท หน้าท่ี และพันธกิจของส่ือมวลชนในขณะเดียวกันส่ือมวลชนเองก็เป็นกลไกทาง
สังคมท่ีส าคัญท่ีมอ านาจในการก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือรักษาสถานภาพเดิมของสังคมเช่นกัน  
(พีระ จิรโสภณ, 2563) 

Wright (1986) อธิบายว่า ส่ือสารมวลชน คือการส่ือสารท่ีส่งไปหาผู้รับสารจ านวนมาก 
มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้รับสารและผู้ส่งสารจะไม่รู้จักกัน สารท่ีถูกส่งออกไปจะถูกส่งให้กับประชาชนท่ัวไป
อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน ซึ่งสารนั้นจะมีลักษณะท่ีไม่ยังยืน โดยผู้ส่งสารมักจะเป็นหรือด าเนินกิจการ
ภายใต้องค์การท่ีซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายมหาศาล  



24 

ณรงค์ สมพงษ์ (2543) ให้ความหมายของส่ือมวลชน ว่า ส่ือมวลชน คือหัวใจส าคัญ
ของการส่ือสารท่ีแลกเปล่ียนความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งส่ือมวลชนมีบทบาทอย่างมาก
ในการก าหนดทิศทางให้กับผู้รับสาร ท้ังทางสังคมและส่วนตัวของผู้รับสารเอง  

ขณะท่ี ธีระศักด์ิ ละม่อม (2542) ให้ความหมายว่า ส่ือมวลชน มาจากค าในภาษาอังกฤษ
ท่ีว่า Mass Communication ซึ่งค าว่า Mass หมายถึง “มวลชน” และค าว่า Communication หมายถึง 
“การติดต่อส่ือสาร” เมื่อน าท้ังสองค าเข้ามารวมกัน ก็จะหมายถึง การส่ือสารท่ีต้องเผยแพร่ไปสู่คน
จ านวนมาก ไม่จะกัดเพศ วัย ความรู้ ฐานะ หรือเช้ือชาติ ซึ่งผู้รับสารจะอยู่กระจัดกระจาย อาจจะรู้จัก
กันหรือไม่รู้จักกันก็ได้  

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารมวลชน หมายถึง 
กระบวนการของผู้ส่งสารและผู้รับสาร สารดังกล่าวถูกผลิตขึ้นจากผู้ส่งสารท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถส่ือสารถึงกลุ่มคนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน และรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสาธารณะ ท่ีทุกคนใน
สังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งสารจะถูกส่งผ่านเครื่องมืองบางชนิด อาทิ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีถูกพัฒนาเข้ามา
ใช้ในกิจการต่าง ๆ มากมายอย่างรวดเร็ว จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีผู้ส่งสารเลือกใช้ในการส่งสารไปยัง
ผู้รับสารมากขึ้น เรียกเครื่องมือนี้ว่า ส่ือใหม่ (New media) นั้นคือ ส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet) โดยมี
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกันดังนี้ 

2. ความหมายของ “ข่าว” มีความหมาย แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองแง่มุม
ของเหตุการณ์อย่างไร เพราะในขณะท่ีบุคคลหนึ่งให้ค าจ ากัดความของข่าวไว้อย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่ง
อาจก าหนดความหมายของข่าวไว้อีกลักษณะหนึ่งได้ขึ้นอยู่มุมของเหตุการณ์ เพราะข่าวมีตัวแปรอยู่
หลายประการ เช่น ข่าวต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่จ าเป็นต้องเป็นรายงานเพียงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว
เท่านั้น แต่เหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดและคาดว่าจะเกิด ก็อาจน ามารายงานเป็นข่าวได้ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ข่าว คือค าบอกเล่าเรื่องราว ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่อง
ท่ีเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2563) ข่าว คือสารท่ีน าเสนอเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้น ผู้รายงานข่าวต้องบรรยายสถานการณ์ หรือรายงานต าพูดของบุคคลต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบ (Cappon, 1991) 

พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ให้ความหมายว่า ข่าว หมายถึง ความเป็นจริงสมบูรณ์ (Completely 
true) เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง รวมถึง
ข้อคิดเห็นด้วย ดังนั้น ส่ิงท่ีถูกบันทึกในเนื้อข่าวต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ียืนยันได้ไม่ว่าอีกกี่ปีข้างหน้า  
ข้อส าคัญ ข้อเท็จจริงจะเป็นเท็จหรือสมมติขึ้นเองหาได้ไม่ เรื่องราวเหล่านั้นบางครั้งอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนหมู่มากท้ังระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ หรือมวลมนุษย์ในโลก และเมื่อปรากฏเป็นข่าวสู่
สาธารณชนสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวมันเองได้ ข้อเท็จจริงท่ีเป็นข่าวนั้นต้องสามารถจะพิสูจน์
ได้ไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้า (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2549) 

สิริทิพย์ ขันสุวรรณ อธิบายว่าข่าวคือการรายงานเหตุการณ์หรือความคิดเห็น ซึ่งผู้ส่ือข่าว
และบรรณาธิการในฐานะตัวแทนของสาธารณชนได้พิจารณาเลือกสรรแล้ว ด้วยความเช่ือมั่นว่า เหตุการณ์
หรือความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นท่ีสนใจของผู้รับสารส่วนใหญ่หรือบางส่วน (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539) 
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ฉอ้าน วุฒิกรรมรักษา ความหมายว่า ข่าวคือ รายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญ (Significance) และเป็นท่ี
น่าสนใจ (Interest) อันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือสังคม (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536) 

มาลี บุญศิริพันธ์ ให้ความหมายข่าวว่า หมายถึง รายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้น ล าพังเหตุการณ์ไม่ใช่ข่าว แต่ข่าวจะต้องเป็นเหตุการณ์ท่ีได้มีการรายงานให้ผู้รับสารทราบ
สาระส าคัญของข่าว ต้องเป็นรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการเห็นพ้อง
ต้องกันว่ามีความส าคัญ และน่าสนใจพอท่ีประชาชนควรหรือต้องรับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้นตาม
หลักการประเมินคุณค่าของข่าว (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) 

จากข้อมูลข่าวสารท่ีมากมายในปัจจุบัน นักข่าวมักหยิบยกข้อมูลข่าวสารใดขึ้นมา
รายงานนั้น ต้องใช้ประสบการณ์ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบว่าข้อมูลข่าวสารใดมีคุณค่าต่อผู้อ่านหรือ
ผู้ชมมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ข่าวท่ีจะปรากฏอยู่บนพื้นท่ีในส่ือมวลชนไม่ควรเป็นเพียงแต่ข่าวท่ี
สมบูรณ์แบบด้วยความใหม่ แต่ควรเป็นชนิดของข่าวที่ผู้อ่านหรือผู้ชมต้องการจะอ่านด้วย นี่คือเหตุผล
ท่ีว่าท าไมส่ือมวลชนและผู้อ่าน หรือผู้ชมจึงต้องมีความหลากหลาย ค าตอบในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า
คุณค่าของข่าวที่มีต่อผู้อ่านหรือผู้ชมเฉพาะกลุ่มก็มีความส าคัญ 

จากความหมายของข่าวและคุณค่าข่าวสรุปได้ว่า ข่าว คือการรายงานเหตุการณ์ 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลในระดับต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญและความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท้ังยังเป็นเรื่องท่ีความส าคัญ มีผลกระทบต่อคนในสังคมวงกว้าง  

นอกจากนิยามเกี่ยวกับข่าวแล้ว ส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ข่าวถูกน าเสนอได้อย่างแพร่หลาย
ก็คือบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการน าเสนอข่าวสู่ประชาชน คือ “นักข่าว” “ผู้ส่ือข่าว” “ผู้ประกาศข่าว 
“ผู้ด าเนินรายการข่าว” และ “บรรณาธิการข่าว” ซึ่งก็คือบุคลากรท่ีส าคัญในการรายงานข่าวสาร  
ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกว่า “คนข่าว” มีบทบาทหลายประการ อาทิ การเป็นผู้ควบคุมการหล่ังไหลของ
ข่าวสาร และการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้ส่ือข่าวมีหน้าท่ีในการแสวงหาและรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารแล้วน ามาเขียนเป็นข่าว เพื่อน าเสนอต่อผู้อ่านหรือผู้รับสารต่อไป (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 
2536)  

3. องค์ประกอบของข่าว จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน และแต่ละเหตุการณ์
มีความน่าสนใจท่ีแตกต่างกัน การท่ีส่ือมวลชนจะน ามาเสนอเป็นข่าวทุกข่าวนั้นไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากจ านวนพื้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ท่ีมีจ ากัด และส่ือมวลชนประเภทอื่น อย่าง วิทยุ หนังสือพิมพ ์
ก็มีเวลาจ ากัดเช่นกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกข่าวจากเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  
โดยค านึงถึงองค์ประกอบของข่าวว่ามีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงใดมีคุณค่าทางข่าวสูง จะได้พิจารณา
น ามารายงานเป็นข่าวต่อไป องค์ประกอบของคุณค่าข่าวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ (ฉอ้าน 
วุฑฒิกรรมรักษา, 2536) 

1) ความสดต่อสมัย (Timeliness) นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการน าเสนอข่าว 
เพราะผู้อ่านมักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ หรือเรื่องราวท่ีทันสมัย ดังค ากล่าว
ท่ีว่า "ข่าวต้องสดเหมือนปลา" 
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2) ความใกล้ชิด (Proximity/nearness) หมายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3) ความเด่น (Prominence) หมายถึงบุคคลส าคัญท่ีเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งอาจรวมถึง
สถานท่ีส าคัญ วัตถุอันล้ าค่า ฯลฯ 

4) ความแปลกประหลาด (Oddity / Unusualness) เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่าง
ผิดปกติหรือผิดวิสัยในสังคม เหตุการณ์นั้นย่อมก่อให้เกิดความสนใจและมีคุณค่าทางข่าวสูง หนังสือพิมพ์
ให้ความส าคัญแก่องค์ประกอบนี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์ท่ีไม่เอื้ออ านวยในการเสนอ
ข่าว เพราะถูกปิดกั้นเสรีภาพของหนังสือพิมพ์จึงมักใช้ความแปลกประหลาดมาเสนอเป็นข่าว เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศท่ีตึงเครียดให้ผ่อนคลายลงได้ช่ัวระยะหนึ่ง 

5) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ข่าวท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวน
มากมักได้รับการพิจารณาท่ีจะเสนอเป็นข่าวมากกว่า ข่าวท่ีว่านี้อาจเป็นผลกระทบกระเทือนทาง
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

6) ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งย่อมเป็นท่ีสนใจของคนท่ัวไป อาจเป็น
ความขัดแย้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

7) ความมีเงื่อนง า (Suspense/Mystery) บางครั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจมีเบ้ืองหลัง
ลึกลับซับซ้อน หนังสือพิมพ์จึงมักให้ความสนใจขุดคุ้ยและน ามาตีแผ่เสนอเป็นข่าวติดต่อกันเป็นเวลา
หลายวัน เพราะผู้อ่านให้ความสนใจ 

8) ปุถุชนสนใจ (Human Interest) ข่าวที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ส่วน
ใหญ่มักเป็นข่าวอาชญากรรมท่ีผู้อ่านสนใจอยากรู้สาเหตุท่ีแท้จริงเนื่องมาจากอะไร 

9) เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มักให้ความสนใจเกี่ยวกับเพศ ท้ังเพศเดียวกัน
และต่างเพศ หรือความผิดปกติทางเพศ 

10) ความขบขัน (Amusement) ข่าวขบขันอาจจะเกิดจากการกระท าของตลกเอง
หรือ จากเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีผู้อ่านเห็นแล้วเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย 

11) ความเปล่ียนแปลง (Change) สังคมมนุษย์ย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ อาจ
เป็นความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ และมีผลกระทบต่อประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

12) ความก้าวหน้า (Progress) เกิดขึ้นจากการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. องค์กรสื่อสารมวลชน หรือองค์กร หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร (Source) 
ไปสู่มวลชน มีลักษณะเป็นองค์กรท่ีซับซ้อน มีการจัดโครงสร้างท่ีเป็นระเบียบแบบแผนอย่างดี มีการลงทุน
สูงในการผลิตข่าวสาร โดยได้รับรายได้จากค่าตอบแทนโฆษณา (Chan-Olmsted & Cha, 2007)  
การสร้างรายได้ขององค์กรข่าวส่วนหนึ่งมาจากการสร้างตราสินค้าองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่าง
ขององค์กรจากคู่แข่งในการตลาด (Molyneux et al., 2017) กิจกรรมของการสร้างตราสินค้าองค์กร
ข่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคและเกิดความภักดีต่อองค์กรส่ือมวลชน โดยระบุกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความผูกพันทางเศรษฐกิจ (Nitins & Burgess, 2014; Williams, 2018) 
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การสร้างตราสินค้าบุคคลของผู้ส่ือข่าวจึงมักผลิตเนื้อหาข่าวภายใต้ช่ือขององค์กร และได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรให้มีส่วนร่วมในการสร้างตราสินค้าขององค์กรให้เช่ือมโยงกับตราสินค้าบุคคล
ของผู้ส่ือข่าว ความพยายามในการสร้างตราสินค้าของผู้ส่ือข่าวยังช่วยสงเสริมองค์กรและโครงสร้าง
ของส่ือสารมวลชนท่ีแตกต่างกัน (Holton & Molyneux, 2016)  

5. นักสื่อสารมวลชน  
นักส่ือสารมวลชน คือ บุคลากรภายในองค์กรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับข่าวสาร

ต่าง ๆ เช่น ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว และบรรณาธิการข่าว มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 นักข่าวหรือผู้ส่ือข่าว (Reporter) 

ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กล่าวไว้ในหนังสือวันนักข่าวประจ าปี พ.ศ. 2553 
เกี่ยวกับความเป็นนักข่าวว่า “นักข่าวควรตระหนักว่า การท าหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ
ด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และการน าเสนอข่าวอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่เท่านั้นท่ีจะท าให้วิชาชีพนี้ได้รับความเคารพและยอมรับจากสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , 2553) โดยท่ัวไป
นักข่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามประเภทของลักษณะเนื้อหาท่ีรับผิดชอบและแบ่ง
ตามลักษณะพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ หากแบ่งตามเนื้อหาข่าว สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ (1) นักข่าว
ประจ าสาย (Beat Reporter) (2) นักข่าวทั่วไป (General Assignment Reporter) และ (3) นักข่าว
พิเศษ (Special Assignment Reporter) แบ่งตามพื้นท่ีรับผิดชอบ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท 
คือ (1) นักข่าวประจ ากองบรรณาธิการ (Editorial Report) (2) นักข่าวภูมิภาค (Local Report)  
(3) นักข่าวต่างประเทศ (Correspondent)  

ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา ได้ให้ความหมายของผู้ส่ือข่าว คือ บุคลากรท่ีมี
ความส าคัญท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกองบรรณาธิการของส่ือ ซึ่งมีบทบาทในการรับใช้สังคมหลายประกาศ 
อาทิ การดูแลควบคุมการหล่ังไหลของข่าวสาร และการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร ผู้ส่ือข่าวยังมีหน้าท่ีในการ
แสวงหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วน ามาเขียนเป็นข่าวเพื่อน าเสนอต่อผู้อ่านหรือผู้รับสารต่อไป 
(ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536) 

1.2 ผู้ประกาศข่าวและผู้ด าเนินรายการข่าว (Anchor)  
การน าเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวโทรทัศน์จ าเป็นจ้องใช้บุคลากรข่าว หรือเรียกว่า 

ผู้ประกาศข่าว ผู้อ่านข่าว หรือผู้ด าเนินรายการข่าว คือบุคคลท่ีเป็นศูนย์กลางของการบรรยายข่าว  
ตัวของ Anchor ไม่ได้เป็นแค่ผู้ท าหน้าท่ีเสนอข่าวเท่านั้น พวกเขายังได้กลายเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบ
บุคคลในข่าวไว้ท้ังหมด และเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อข่าวเท่าเทียมกับบุคคลท่ีเขาน าเสนอข่าวด้วย 
(Ivor, 1995) รายการรายงานข่าว รายการในลักษณะนี้ผู้น าเสนอจะท าหน้าท่ีอ่านข่าวหรือประกาศข่าว
ตามบทท่ีเตรียมไว้ โดยจะมีภาพข่าวแทรกเป็นระยะ ผู้ท าหน้าท่ีลักษณะนี้จะเรียกว่า “ผู้ประกาศข่าว” 
ซึ่งต้องมีความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน ส่วนการวิเคราะห์ข่าว การเล่าข่าว 
เป็นรายการท่ีน าเสนอประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจและส าคัญอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน น าเสนอ
ในลักษณะตีแผ่หรือขุดตุ้ยท่ีมาท่ีไป พร้อมน าเสนอด้านต่าง ๆ ให้คนดูได้ทราบ (ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์, 
2560)  
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1.3 บรรณาธิการข่าว (News Editor)  
กลุ่มคนท่ีท าหน้าท่ีเป็นแกนหลัก รับผิดชอบการท างานท้ังหมด เสมือนเป็น

หัวหน้าทีม บางแห่งจะมีบรรณาธิการเพียงคนเดียว หรือบางแห่งอาจแบ่งย่อยเป็นบรรณาธิการฝ่าย
ต่าง ๆ รองลงไปจากบรรณาธิการบริหารซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุด เช่น บรรณาธิการสารคดี บรรณาธิการ
บทความ บรรณาธิการฝ่ายภาพ บรรณาธิการฝ่ายแฟช่ัน เป็นต้น ท้ังนี้บรรณาธิการมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าท่ีประจ ากองบรรณาธิการต่าง รวมถึงการเขียนบทบรรณาธิการด้วย 
(หทัยชนก ตระกูลจ าลอง, 2560) 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเรียก นักข่าว ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการ
ข่าว และบรรณาธิการข่าวว่า “คนข่าว” 

6. คุณสมบัติของคนข่าว 
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และยงยุทธ รักษาศรี (สุภา ศิริมานนท์, 2528; พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 

2549; ยงยุทธ และคณะ, 2549) อธิบายว่า คนข่าวต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือ  
1) การเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เพราะความอยากรู้อยากเห็นนี้

เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจเหตุการณ์ท่ีอุบัติรอบ ๆ ตัว โดยชักน าสู่ความสงสัยใคร่รู้
ถึงสาเหตุความเป็นมาของเหตุการณ์จนกระท่ังออกไปค้นหาข้อเท็จจริงท่ีถูกปิดบังเอาไว้ เพื่อน ามาตีแผ่
ให้สาธารณชนได้ทราบ 

2) เป็นคนช่างสังเกต (Observance) เป็นบุคลิกคล้ายกับนักสืบคือต้องเป็นคน 
ช่างสังเกตในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้อาจเป็นรายละเอียดท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิดร่องรอย
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเป็นข่าวใหญ่ได้ 

3) ไม่วางใจใครง่าย ๆ (Cynical) หรือเป็นคนช่างสงสัย บุคลิกนี้แม้จะท าให้ดูเหมือน
คนมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา แต่การไม่วางใจใครง่าย ๆ หรือเป็นคนช่างสงสัยจะท าให้ผู้ท่ีมี
อาชีพเกี่ยวกับงานข่าวได้คอยสอดส่องและก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฐานะตัวแทน
ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

4) มีจมูกไวต่อข่าว (Nose for news) บุคลิกนี้เปรียบเสมือนกับเป็น “ประสาท
สัมผัสท่ีหก” (Sixth sense) ของผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานข่าว ซึ่งจะท าให้สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงท่ีมี
คุณค่าข่าวออกจากข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดไว้รวมท้ังแยกแยะเงื่อนง า (clues) ท่ีแฝงอยู่ในข้อเท็จจริงท่ี
เป็นเหตุการณ์ออกมาเพื่อน าไปสู่การเปิดโปงพฤติกรรมต่าง ๆ 

5) มีความสามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ เพราะผู้ประกอบวิชาชีพนี้จะต้อง
ประสบกับความกดดันหลายรูปแบบ ท้ังความกดดันทางภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจาก รายได้จาก
การประกอบอาชีพไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และความกดดันทางครอบครัวเนื่องจากภาระหน้าท่ีอาจ
ท าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยเกินไป นอกจากนี้ยังมี “เส้นตาย” (Deadline) คอยก ากับการท างาน
จะต้องรวดเร็วและถูกต้องในช่วงเวลาอันจ ากัดด้วย 

6) มองเหตุการณ์ต่างไปจากบุคคลอื่น คุณสมบัติข้อนี้คือการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง
ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อรายงานส่ิงท่ีหามาได้ให้สังคมรู้ 
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7) มีความถูกต้องเท่ียงตรงในการเสนอข่าว (Accuracy) 
8) มีความจดจ าท่ีดี (Recognition of story) เพราะงานข่าวเป็นงานท่ีพลาดไม่ได้ 
9) มีความแม่นย า ต้ังแต่เริ่มต้นของข่าวจนมีจุดส าคัญตรงไหน มีรายละเอียดอย่างไร

จะหาได้ในท่ีแห่งใด ผู้ส่ือข่าวจะจะต้องเก็บรายช่ือบุคคลในข่าวให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
10) ใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย (Clarity) 
11) มีมนุษย์สัมพันธ์ (Pleasant personality)  
12) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย (Adjusting approach) 
13) มีความรวดเร็วในการท างาน (Speed) 
14) มีความคิดริเริ่ม 
15) รู้แหล่งข่าว (Knowing news source)  
16) เคร่งครัดต่อการตรวจสอบรายช่ือบุคคลในข่าว (Checking names) เพราะถ้า

ผิดพลาดอาจเกิดการฟ้องร้องได้ 
17) การสร้างความสนิทสนม (Building contracts) กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวซึ่ง

จะช่วยให้การท างานข่าวรวดเร็วและไม่ค่อยมีอุปสรรค 
18) การสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพราะจะช่วยให้ท าข่าวได้สะดวก 
19) การรักษาค ามั่นสัญญา 
20) การแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
คุณสมบัติของคนข่าวทั้ง 20 ข้อนี้คือหลักการขั้นพื้นฐานของความเป็นส่ือสารมวลชน 

แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือของผู้บริโภคก็ตาม  
ในปัจจุบันก็ท าให้คุณสมบัติของคนข่าวถูกปรับเปล่ียนไป (Ezell, M. S., 2021) ดังนี้ 

1) ค้นหาความจริง วารสารศาสตร์เกิดขึ้นจากความต้องการการรับรู้ของสาธารณชน 
ในการให้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวโดยปราศจากการแทรกแซงจากส่ิงต่าง ๆ  

2) การรักษามาตรฐานทางจริยธรรม วารสารศาสตร์ถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักของ
ความจริงและความน่าเช่ือถือ โดยคนข่าวจะต้องระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจนทุกครั้งท่ี
น าเสนอข่าว  

3) ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการส่ือสารมวลชนใน
ยุคปัจจุบัน ท่ีข่าวสารถูกผู้รับสารบริโภคตลอด 24 ช่ัวโมง โดยส่วนใหญ่มาจากอินเทอร์เน็ตและช่อง
ข่าวเคเบิลทีวี เนื่องจากผู้บริโภคส่ือต่างก็อยากรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้น  จึงท าให้ส่ือต้องการ
ด าเนินงานตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นคนข่าวจึงต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เพื่อน าเสนอข่าวสารถึงผู้บริโภค 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ท่ีผ่านมาการส่ือสารมวลชนมี
เพียงส่ือด้ังเดิมเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ท้ังหมดนี้ได้ถูกเปล่ียนไปด้วยอินเทอร์เน็ต จึงท าให้ส่ือมี
แพลตฟอร์มมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารได้อย่างหลากหลายแพลตฟอร์ม ท้ังเว็บไซต์ บล็อก 
ส่ือสังคม และแพลตฟอร์มท่ีขับเคล่ือนด้วยเนื้อหาอื่น ๆ ดังนั้นคนข่าวจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้
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เครื่องมืีอการส่ือสารต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูล และการน าเสนอข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค  

7. จริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
นอกจากคุณสมบัติของคนข่าวที่พึงมีแล้ว คนข่าวยังต้องมีคุณสมบัติด้านจริยธรรม  

จรรยาบรรณเป็นกรอบในการน าไปปฏิบัติหน้าท่ีทางวิชาชีพ ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน อธิบายว่า ค าว่า
จริยธรรม มาจากรากของค าว่า “จริยศาสตร์” หรือ ethics เป็นค าท่ี พลตรีศาสตราจารย์พระเจ้า- 
บรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ส าหรับค าว่า ethics และ 
ถือเป็นศัพท์บัญญัติในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและใช้ค าว่า 
จริยธรรรมมากกว่าจริยศาสตร์  สรุปได้ว่า จริยธรรมหมายถึงความเช่ือ ค่านิยม และหลักศีลธรรม  
ซึ่งแต่ละสังคมก าหนดขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินว่า ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า ท้ังนี้ 
หมายถึงแนวทางปฏิบัติของบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือมวลชนท่ีสังคมเรียกร้อง
ความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมสูง  

หนังสือคู่มือจริยธรรม ส าหรับทุกส่ือในเครือเนช่ันฯ “Nation Way ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” 
หมวด 1 ระบุว่า ข้อ 1.6 เขียนว่า “ต้องใช้วิธีท่ีสุภาพและสุจริตในการหาข้อมูล ข่าวสาร และภาพต่าง ๆ” 
ข้อ 1.8 เขียนว่า “ละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าไป
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ” ซึ่งวิธีการหาข่าว ผู้ส่ือข่าวควรต้องค านึงถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสารนั้น 
เช่น การบุกรุกเข้าไปในบ้านของแหล่งข่าว การดักฟังหรือแอบบันทึกเสียงการติดต่อ สนทนาของผู้อื่น 
การสะกดรอยติดตาม และแอบถ่ายด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง การลอบถ่ายเอกสารข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล เป็นวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีเข้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น รวมท้ังการไม่แสดง
ตัวว่า เป็นนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อใช้อภิสิทธิ์ หลีกเล่ียงความผิด แม้ว่าการไม่แสดงตัวว่าเป็น
ผู้ส่ือข่าว ขณะก าลังท าข่าวจะเป็นข้อยกเว้น ในกรณีท่ีจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารในการท า
ข่าวเชิงสืบสอบ สอบสวน เนื่องจากการเปิดเผยตัวต่อแหล่งข่าวอาจท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือ
อาจเกิดอันตรายได้ แต่ตามหลักจริยธรรมในการท าข่าวแล้วไม่ว่าผู้ส่ือข่าวจะก าลังท าข่าวลักษณะใดก็
ตาม ผู้ส่ือข่าวต้องแนะน าตัวเองและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์ให้แหล่งข่าวทราบ ไม่ควร
ท าให้แหล่งข่าวประหลาดใจว่า ท าไมค าพูดของเขาจึงไปปรากฏเป็นข่าวได้ (สุทธิชัย หยุ่น, 2554) 

เช่นเดียวกับข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่สาธารณะแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 ถึงการส่ือข่าวหรือการ
ลงพื้นท่ีท าข่าวในข้อ 10.3 ว่าการปกปิดแหล่งข่าว หรือการหาข่าวหรือข้อมูลอย่างไม่เปิดเผย ต้องมีเหตุผล
อันสมควร หรือประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ หรือเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว 
ส่วนในข้อ 10.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่จ่ายเงินแก่แหล่งข่าว ไม่รับรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อให้เสมอข่าวและ/หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าใดอันท าให้ขาดความเป็นธรรม และความ
เป็นอิสระแห่งวิชาชีพ และข้อ 10.5 การแอบบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ ควรเป็นวิธีการ
สุดท้าย เพราะอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของข่าวหรือรายการหรือองค์การ ยกเว้นด้วยเหตุจ าเป็น
ภายใต้เงื่อนไขของการท าข่าวแบบสืบสวนสอบสวนเพื่อเสนอส่ิงท่ีประชาชนมีสิทธิรับรู้ (องค์การ
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กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552, 2563; สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 
2559) 

ส่วนการการรับของขวัญจากแหล่งข่าว แม้ว่าการรับของขวัญจากแหล่งข่าว จะเป็น
ส่ิงท่ีคนข่าวส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีผิดหลักจริยธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่า ของขวัญมีมูลค่า
เท่าใดควรปฏิเสธ องค์กรข่าวบางแห่ง เช่น กลุ่มเนช่ัน เขียนชัดเจนในประมวลจริยธรรมว่า ปฏิทิน 
ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวัญท่ีมีค่าทางเงินเล็กน้อย สามารถรับได้ เพราะการปฏิเสธอาจท าให้ผู้ให้
รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่ถ้าเป็นของขวัญท่ีมีราคาสูง ควรส่งคืนทันที พร้อมอธิบายถึงหลักปฏิบัติและ
นโยบายของบริษัทอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตาม คนข่าวต้องใช้วิจารณญาณ และสามัญส านึกของการเป็น
ส่ือมวลชนท่ีต้องท าหน้าท่ีเพื่อสังคมมากกว่าหวังประโยชน์ส่วนตัว คู่มือจริยธรรม ของส่ือในเครือเนชั่น 
หมวดท่ี 6 ว่าด้วยสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ข้อ 6.3 การรับของขวัญ
ท่ีมีมูลค่า ระบุว่า คนข่าวไม่ควรรับของขวัญท่ีมีมูลค่าสูง หรือเรียกร้องการยกเว้นค่าท่ีพัก หรือขอราคา
พิเศษในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ หรือร้องขอสิทธิพิเศษอื่นใดท่ีประชาชนท่ัวไปไม่ได้รับ  
(สุทธิชัย หยุ่น, 2554) 

การเขียนข่าว เป็นขั้นตอนหลังจากการลงพื้นท่ีส่ือข่าว หรือการท าข่าว ซึ่งเป็นการเขียน
ข่าวเพื่อเตรียมเผยแพร่หรือน าเสนอสู่สาธารณชน คู่มือจริยธรรมของส่ือในเครือเนช่ัน หมวด 2 ข้อ 
2.8 อธิบายว่า “ต้องไม่เสนอข่าวอย่างเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมาท่ีชัดเจน ข่าวลือหรือข่าวจากแผ่น
ปลิว พึงระบุช่ือบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์ หรือบุคคลท่ีให้ข้อมูลอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิด 
เพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร
ของสาธารณชน” ส่วนข้อ 2.9 อธิบายว่า “ต้องปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าวไว้เป็นความลับ 
หากได้ให้ค ามั่นแก่แหล่งข่าวนั้นไว้ เช่นเดียวกับต้องปกปิดช่ือจริงของ ผู้ใช้ “นามปากกา” หรือ 
“นามแฝง” ในการเขียนหรือรายงานด้วย” การเปิดเผยช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าว ในบางกรณี อาจ
มีผลถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเขาได้ เช่น เขาเป็นพยานส าคัญในคดี การเปิดเผยช่ือ อาจ
ท าให้จ าเลยหรือฝ่ายตรงข้ามถูกปองร้ายได้ หรือในบางกรณี การปกปิดช่ือจะท าให้เขาไม่ต้อง
เดือดร้อน กรณีท่ีข้อมูล ค าให้สัมภาษณ์จะเป็นผลต่ออาชีพการงานของเขา (สุทธิชัย หยุ่น, 2554) 

จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ระบุในข้อท่ี 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง 
เท่ียงตรง โดยเฉพาะข้อ 4.1 ระบุว่าการน าเสนอข่าว หรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง 
เท่ียงตรง โดยการเลือกแหล่งข่าวแหล่งข้อมูล การใช้ภาษา การก าหนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบ
น าเสนอ ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติ
ส าคัญ ส่วนในข้อ 4.2 ระบุว่า การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริง ไม่แทรก
ความคิดเห็น ไม่บิดเบือน ไม่คาดเดา ไม่ช้ีน า ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ท าให้เกิดการต่ืนตัวอย่าง
เกินเหตุ ข้อ 4.3 ยังต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นเนื้อหาข่าวกับการวิเคราะห์
ตีความ เหตุผลท่ีแท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล ในข้อท่ี 5 จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม 
ระบุไว้ในข้อ 5.1 ว่าการรายงานข่าวหรือการผลิตรายการโดยเฉพาะในประเด็นส าคัญหรือประเด็นท่ีมี
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ความขัดแย้งสูงต้องน าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน สมดุล และเป็นธรรม 
ในกรณีท่ีองค์การและ หรือบุคลากรขององค์การกลายเป็นข่าว นักข่าวหรือผู้น าเสนอรายการต้อง
รายงานหรือน าเสนออย่างซื่อตรง ถูกต้อง ไม่ล าเอียง และไม่ถือพวกพ้อง  

ในขณะท่ี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559 ระบุจริยธรรมจรรยาบรรณของ
คนข่าวในการน าเสนอข่าวว่าให้ยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นย า และความครบถ้วน น าเสนอข่าว
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ แสดงความพยายามในการให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคล่ือน หรือเกินจากความเป็นจริง 
ละเว้นการน าเสอนข่าวเพราะความล าเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคล่ือน หรือเกินจาก
ความจริง ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว การเสนอข่าวที่มีการพาดพิงอันเกิดจากความเสียหายแก่
บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ต้องแสดง ถึงความพยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริง
ด้วย  ในกรณีท่ีเสนอข่าวผิดพลาด ต้องน าเสนอแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ต้องไม่เสนอข่าว
โดยเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมา พึงระบุช่ือบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์หรือ ให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะ
มีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ต่อสิทธิใน
การรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ ในการน าเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ ต้องค านึงมิให้ล่วงละเมิดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลท่ีตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่าเคร่งครัดต่อสิทธิ-
มนุษยชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว 
โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน ในการแสดงความคิดเห็น หรือการวิพากษ์วิจารณ์ 
ต้องให้ความเท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถูกพาดพิงเสมอ เนื้อหาท่ีเป็นประกาศโฆษณาท่ีปรากฏอยู่ในส่ือต้อง
แสดงให้เห็นว่าเป็นประกาศโฆษณา ไม่สามารถแอบแฝงในการน าเสนอข่าวหรือความคิดเห็นได้ 
นอกเหนือจากจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีถือเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคนข่าวแล้ว นโยบายทาง
การเมือง การปกครอง และนโยบายขององค์กรข่าวยังถือเป็นส่ิงส าคัญในการท าหน้าท่ีน าเสนอข่าว
ของคนข่าว ท่ีเช่ือมโยงกับการเป็นปัจเจกชนของคนข่าว (สรรพัชญ์ เจียระนานนท์, 2563)  

8. การท าข่าวข้ามสื่อ  
ในปัจจุบันมีส่ือหลายแพลตฟอร์มท่ีน าเสนอข่าวสาร มีท้ังส่ือกระแสหลัก อย่าง

หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีส าคัญ 
คือ ความสามารถในการเก็บบันทึกเหตุการณ์ ความรู้ ความคิด ไว้ในรูปแบบท่ีสัมผัสได้ เช่น รูปภาพ เสียง 
การเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ โดยดัดแปลงปรุงแต่งให้ผู้รับเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือน่าสนใจ เช่น การตัดต่อภาพ 
เสียงประกอบ จากนั้นก็มีการท าส าเนา ขยาย จ าหน่ายจ่ายแจก ส่งกระจายข่าวสารจ านวนมาก ไปยัง
ผู้รับจ านวนมากพร้อม ๆ กัน การพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร รวมถึง
พฤติกรรมการท าหน้าส่ือของคนข่าวเปล่ียนไป ผู้บริโภคไม่เพียงบริโภคข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ 
หรือส่ือวิทยุเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางส่ือสารไปได้หลายรูปแบบยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการหลอม
รวมส่ือหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน โดยมีตัวกลางคืออินเทอร์เน็ต (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2561) 

Filak (2014) นักวิชาการด้านส่ือชาวอเมริกาการ อธิบายว่า การหลอมรวมส่ือยังแสดง
ถึงการเปล่ียนแปลงด้านวารสารศาสตร์ อย่างหนังสือพิมพ์ีก็ได้รับความนิยมน้อยลง ธุรกิจส่ือมีการรวมตัว
กันหลายส่ือ นักข่าวต้องท างานมากขึ้นโดยหาจุดแข็งของแต่ละส่ือเพื่อเล่าเรื่องให้ดีขึ้น ซึ่งเป้าหมาย
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ของการหลอมรวมส่ือ คือท าให้ผู้รับสารได้รับเนื้อหาท่ีต้องการจากส่ือท่ีชอบตามแนวทางท่ีผู้รับสาร
เปิดรับส่ือโดยการท างานข้ามส่ือ ซึ่งท าให้คนข่าวสามารถสร้างตราสินค้าบุคคลได้ง่าย มีปัจจัยดังนี้ 

1) เพิ่มช่องทางการใช้ส่ือ (Ever-increasing media usage) ในแต่ละวันผู้บริโภค
ใช้ส่ือมากขึ้น โดยในปี 2016 พบว่ามีผู้บริโภคใช้ส่ือออนไลน์ 3,805 ช่ัวโมงต่อปี โดยเฉพาะสมาทโฟน
จึงท าให้คนรับข่าวสารได้อย่างหลากหลายจากสถานท่ีใดก็ได้ นักข่าวจึงพยายามหาช่องทางส่ือท่ีคนให้
ความสนใจจึงมีลักษณะหลอมรวมของส่ือมากขึ้น  

2) ความต้องการของผู้รับสาร (Audience demanded) ดิจิทัลมีเดียซึ่งมีหลากหลาย
ช่องทาง ผู้รับสารจะมีตัวเลือกในการบริโภคข่าวสารอย่างมาก โดย คอรี่ เฮก โปรดิวเซอร์อาวุธโสของ 
The Washington Post ระบุว่า นักข่าวถือเป็นวิชาชีพท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะส่งต่อข้อมูลท่ีดีผ่านเครื่องมือท่ี
หลากหลาย ข่าวต้องสนองความต้องการได้ไม่ว่าจะท าอะไรอยู่หรืออยู่ท่ีไหน ซึ่งเรียกลักษณะดังกล่าวว่า 
“Adaptive Journalism” เป็นนวัตกรรมของเนื้อหาพฤติกรรมผู้ใช้เทคโนโลนีและโฆษณาเพื่อจะส่ง
ข่าวสารไปยังผู้รับสาร นักข่าวยังต้องเสนอเนื้อหาไปยังช่องทางท่ีดีท่ีสุด อย่างเช่น การรายงานอุบัติเหตุ
บนทางด่วนช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน นักข่าวอาจใช้ทวิตเตอร์รายงานข้อมูลเบื้องต้น หากรายงานในส่ือวิทยุเป็น
การประกาศรายละเอียดระหว่างคนก าลังขับรถเพื่อเป็นการวางแผนการเดินทาง ซึ่งนักข่าวอาจใช้เว็บไซด์ 
หรือหนังสือพิมพ์เพื่อเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ ความเสียหาย และเบื้องหลังของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน  

3) เวลา (Time is of essence) ถือได้ว่าเวลาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักข่าว นักข่าว
มักภูมิใจกับความสดใหม่ของข่าวสารท่ีเผยแพร่ได้เร็วกว่าคู่แข่ง โทรทัศน์อาจเสนอได้หลายช่วงท้ังบ่าย 
เย็น และค่ า ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์ได้ 1-2 กรอบต่อวัน ส่วนนิตยสารก็ขายความลึก แต่ปัจจุบัน เว็บไซด์ 
ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ก และดิจิทัล มีเดียอื่น ๆ สามารถรายงานได้ตลอดเวลา จึงท าให้ส่ือเก่าต้องปรับตัว 
แต่ก็ยังถือว่าทักษะในการใช้ส่ือเก่าอย่างส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโทรทัศน์ คือการเขียนข่าว การบรรยาย
ภาพด้วยภาพนิ่งและภาพวิดิโอยังคงมีคุณค่าในแพลตฟอร์มด้ังเดิม  

4) การสร้างความน่าสนใจให้ตนเอง (Self-interest) การท่ีบุคคลจะท างานด้านส่ือ
จะต้องมีทักษะในการรายงานข่าวแบบหลอมรวมส่ือ คือท างานได้และน าเสนอข่าวได้หลายส่ือ หรือ
หลายแพลตฟอร์มได้อย่างน่าสนใจ 

วิธีการท าข่าวข้ามส่ือเพื่อให้คนข่าวสร้างตราสินค้า เป็นขั้นตอนของกระบวนการท าข่าว
เพื่อน าเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย โดยมี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ค านึงถึงผู้รับสารเป็นอย่างแรก (The consumer comes first) นักข่าวต้องผลิต
เนื้อหาตามความสนใจของผู้รับสารท่ีมีหลายช่องทาง ท่ีผู้รับสารเลือกข่าวสารได้ตามความต้องการ 
นักข่าวยังคงต้องเน้นคุณค่าข่าวแต่ต้องมีลูกเล่นมากขึ้นและส่ือสารให้ผู้รับสารสนใจได้  

2) อุปกรณ์ในการท าข่าว (Right tool, right job) นักข่าวในยุคหลอมรวมส่ือต้องมี
เครื่องมือเฉพาะ เช่น กล้องวิดีโอ ปากกา โน็ตบุ๊ค เพื่อใช้ในงานของเรา นักข่าวยังต้องมีทักษะในการ
ท างานข้ามส่ือ ดังนั้นเมื่อมีเครื่องมือท่ีหลากหลายท้ังภาพ กราฟฟิกผ่านเสียงและวิดิโอก็อาจท าให้
นักข่าวยังไม่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากยังยึดติดอยู่กับเครื่องมือท่ีคุ้นเคย ในการท างานข้ามส่ือต้อง
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เรียนรู้ข้อดีของแต่ละเครื่องมือ เช่น วิดิโอเล่าเรื่องได้ดีบางเรื่อง แต่เสียงดังก็อาจท าให้เกิดความน่าร าคาญ 
ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันหากใช้ในถูกสถานการณ์จะท าให้ผู้รับสารพอใจ 

3) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การเล่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อนักข่าวแข่งกับเวลา ซึ่งต้อง
เล่าเรื่องให้กระตุ้นความสนใจด้วยกราฟฟิกและการเขียนข้อความท าให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ การเล่าเรื่อง
เป็นวิธีการท่ีดีโดยให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ ผู้รับสารยังชอบเรื่องท่ี
ซับซ้อนแต่สามารถเล่าได้อย่างน่าสนใจจากนักข่าว นอกจากนี้นักข่าวยังควรท่ีจะเล่าเรื่องโดยคิดว่า
ผู้รับสารต้องการอะไรจะท าให้นักข่าวท างานข้ามส่ือโดยใช้เครื่องมือทุกชนิดกับส่ือท้ังหมดได้  
 
การวิจัยแบบลูกผสม (Hybrid Research Method) 
 

การวิจัยแบบลูกผสมเป็นการผสมระหว่างเทคนิคการวิจัยตลาดสองแบบ คือการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ หรือการผสมวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการส ารวจการวิจัยเชิงปริมาณท่ี
มุ่งเน้นไปท่ีสถิติและการวัดผลเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการส ารวจเชิงคุณภาพ 
(Carroll, 2019)  

1. ความหมายของการวิจัยแบบลูกผสม 
Haf (2020) อธิบายว่าวิธีการวิ จัยแบบลูกผสม เรียกอีกอย่างว่า Bricolage, 

Triangulation หรือ Mixed Methodology ท้ังหมดนี้หมายถึงการรวมหรือการผสมผสานของวิธีการ
แนวทางหรือมากกว่าหนึ่งวิธี การผสมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นแนวทางลูกผสม
ท่ัวไป แต่แบบลูกผสม หรือ Hybrid methodology หมายถึงการน าส่วนผสมของวิธีเชิงคุณภาพท่ี
แตกต่างกันมารวมกัน วิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่ม  

2. ความส าคัญของการวิจัยแบบลูกผสม 
ลักษณะของโครงสร้างการวิจัยนี้เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม่ เป็นการถือก าเนิดของ

ลัทธิหลังสมัยใหม่ เป็นวิธีการค้นพบและวิเคราะห์ความรู้โดยการพัฒนาแนวคิดการเขียน โดยส ารวจ
ความเห็นทางสังคมและการต้ังค าถามเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมท่ีก าหนดไว้ ข้อเสนอแนะในท่ีนี้
คือการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการฝึกฝนรูปแบบการวิจัยท่ีถูกต้อง (Richardson, 1994) การวิเคราะห์
เนื้อหาท่ีเป็นข้อความสามารถให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ส าหรับวิธีการวิจัยท่ีไม่ใช่แบบด้ังเดิมนี้ โดย
ใช้วิธีการเชิงปริมาณแบบด้ังเดิมในการรวบรวมข้อมูล เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้สามารถรวบรวมและ
วิเคราะห์รูปแบบข้อความท่ีหลากหลายโดยท่ี 'ข้อความ' สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ประเภทใดก็ได้ ตามท่ี Neuman เขียนการวิเคราะห์เนื้อหาให้สามารถน าไปใช้กับข้อความใด ๆ ก็ได้ท่ี
รวมถึงหนังสือบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารโฆษณา สุนทรพจน์ เอกสารราชการ ภาพยนตร์
หรือวิดีโอเทป เนื้อเพลง ดนตรี ภาพถ่ายเส้ือผ้าหรืองานศิลปะ ดังนั้นวิ ธีการนี้สามารถน าไปใช้กับ
งานวิจัย ซึ่งมีการใช้ต าราท่ีสร้างขึ้นจากวรรณกรรมและเชิงสมมติสังคมวิทยา ทฤษฎีและวัฒนธรรมท่ี
เป็นท่ีนิยมเพื่อแจ้งทฤษฎีและการปฏิบัติของงานวิจัยเพื่องานมีพื้นฐานการอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ทฤษฎีจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สังคมวิทยา วัฒนธรรมสมัยนิยมและการศึกษาวรรณกรรม และ
การวิจัยทางการแพทย์ (Neuman, 2020) 
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ระเบียบวิธีวิจัยแบบลูกผสมสามารถใช้วิธีการวิจัยท่ีแตกต่างกัน แต่ได้ผลของการวิจัย
ท่ีได้จากการตรวจสอบและเปรียบเทียบจากส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวิจัยได้เหมือนกัน ผู้วิจัยสามารถ
ใช้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์เพื่อสร้างรายละเอียดและความเข้าใจท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับความท้าทายในการวิจัย 
แรงจูงใจในการใช้การวิจัยแบบลูกผสม คือการสร้างความเข้าใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับผลการวิจัย เช่น การวิจัย
เชิงปริมาณสามารถก าหนด "ส่ิงท่ีจะศึกษา" และการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถให้ "เหตุผล" ได้ ในปัจจุบัน
การวิจัยแบบลูกผสมสามารถขยายได้นอกเหนือจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น วิธีการวิจัย
แบบออฟไลน์และออนไลน์ ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถเช่ือมโยงจากค าถามหนึ่งหรือ
ขั้นตอนของการวิจัยไปสู่ค าถามถัดไป โดยสร้างการเช่ือมโยงท่ีมีความหมายมากขึ้น ซึ่งสามารถแจ้ง
การวิจัยในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ทันเวลาและคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี
การด าเนินการร่วมกันระหว่าง 2 วิธีการจะท าให้การวิจัยน่าสนใจและส่งผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากมี
การใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมค าตอบและเพิ่มช้ันประสบการณ์และความเข้าใจของผู้บริโภคมากขึ้น 
(Hybrid Research: Combining Qualitative and Quantitative Methods and More, 2020) 

3. ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวิจัยแบบไฮบริดหรือลูกผสมสามารถท าได้ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

วิธีการนี้ยังครอบคลุมวิธีการวิจัยท่ีแตกต่างกันหลายวิธีและไม่จ าเป็นต้องผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่านั้น การรวมวิธีวิจัย 2 วิธีการ เป็นวิธีการค้นหาผลการวิจัย แต่ต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน ดังนี้ (Hybrid Research: 
Combining Qualitative and Quantitative Methods and More, 2019)  

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบค าถามเกี่ยวกับการผสมผสาน

ระหว่าง ใคร อะไร เมื่อไร หรืออย่างไร การวิเคราะห์ข้ันตอนแรกคือการตระหนักว่าการวิเคราะห์มี 2 
ขั้นตอนคือ ก่อนและหลังการด าเนินการวิจัย ก่อนท่ีจะด าเนินการวิจัยต้องพิจารณาค าถามการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย และรูปแบบการใช้ข้อมูลเพื่อตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย (Hybrid Research: Combining Qualitative and Quantitative Methods and 
More, 2020) 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้ข้อมูลผลการวิจัยสมบูรณ์ขึ้น การวิจัยเชิงคุณภาพ

ต้องระมัดระวังให้ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลเป็นความจริงสูงสุด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
อธิบายการวิจัยเพิ่มเติมและให้ตัวอย่างเฉพาะได้ โดยท าควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน 

การผสานวิธีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพช่วยให้สามารถจ ากัด 
การวิจัยให้แคบลงว่าจะใช้ข้อมูลประเภทใด และมุ่งเน้นการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในจุดใด 
ส่วนท่ียากท่ีสุดของการท าวิจัยเชิงปริมาณคือการหาสาเหตุท่ีแท้จริงว่าตัวเลขทางสถิติส่งผลถึงการวิจัย
เชิงคุณภาพอย่างไร หรือใช้การวิจัยเชิงคุณภาพก่อนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อค้นหาตัวแปรส าหรับการวิจัย
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เชิงปริมาณ วิธีวิจัยแบบลูกผสมยังท าให้ผู้วิจัยแน่ใจว่ามีรายการค าตอบท่ีครบถ้วนถูกต้องซึ่งช่วยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้นท าให้หาค าตอบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดข้อมูลและเรื่องราวของผู้บริโภคสามารถน าไปสู่ความท้าทายและโอกาสท่ีควรได้รับการแก้ไขด้วย
การด าเนินการแบบลูกผสม  

4. การออกแบบการวิจัยแบบลูกผสม 
ขึ้นตอนของการออกแบบการศึกษาวิจัยแบบลูกผสม ผู้วิจัยต้องก าหนดวัตถุประสงค์

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาวิจัย โดยจัดล าดับความส าคัญและพัฒนาแนวคิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ จากนั้นผู้วิจัยจะต้องประเมินวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการวิจัย เช่น การจัดล าดับ
ความส าคัญของแนวคิดผ่านขั้นตอนเชิงปริมาณและการปรับแต่งเพิ่มเติมในขั้นตอนเชิงคุณภาพ หรือ
เริ่มจากขั้นตอนเชิงคุณภาพก่อนเชิงปริมาณ หรือด าเนินการพร้อมกันท้ังวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการก าหนดล าดับหรือขั้นตอนการด าเนินการวิจัยใช้ชัดเจน การวิจัย
แบบลูกผสมไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในเวลาเดียวกันหรือท าตามข้ันตอนแบบแผน แต่สามารถน าไปใช้
ในวิธีการซ้ า ๆ กันได้  

ส าหรับการวิจัยแบบไฮบริดหรือลูกผสมยังรวมถึงการรวมข้อมูลขนาดใหญ่กับข้อมูล
การส ารวจ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ ใช้การวิจัยแบบไฮบริดในรูปแบบซ้ า ๆ เพื่อบรรลุความส าเร็จ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของสินค้านี้ 

การเช่ือมต่อวิธีวิจัยท้ังสองวิธีนี้ เป็นการสร้างการเคล่ือนไหวแบบวัฏจักรระหว่าง
ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ทฤษฎีท่ีก าหนดไว้ให้
กลายเป็นแนวคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการกัน  

ในงานวิจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยา
แบบลูกผสมน ามาเป็นวิธีวิจัยในเรื่องนี้ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” ครั้งนี้ ผู้วิจัยท า
การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในมิตินี้โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการจ าแนก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 
2) การสร้างช่ือเสียงบุคคล และ 3) กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลและการสร้างช่ือเสียง ซึ่งบางส่วน
ของงานวิจัยเหล่านี้ นับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีมีประโยชน์ท่ีมีประโยชน์ และเป็นแนวทางเบื้องต้นใน
การท าวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถจัดกลุ่มได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นของการสร้างตราสินค้า

บุคคลของคนข่าวในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุดจ านวน 7 เรื่อง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านส่ือสังคมอย่างทวิตเตอร์ วงศกร ศันสนียรัตน์ 
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(2556) ศึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์ พบว่า
นักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามท่ีเป็นกรณีศึกษาจ านวน 3 คน มีรูปแบบการส่ือสารผ่านทวิตเตอร์ท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ภูชนก รักไทย และฐปนีย์ เอียดศรีไชยใช้รูปแบบการทวีตมากท่ีสุด ส่วนนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ 
ใช้รูปแบบด้วยการรีพลายมากท่ีสุด ในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้งานทวิตเตอร์ของนักข่าวท้ัง 3 คน 
มีลักษณะร่วมกันในการรายงานข่าว เผยแพร่ข่าว และการใช้งานส่วนตัว แต่นภพัฒน์จักษ์จะใช้เพื่อ
การสนทนาสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามในเครือข่ายทวิตเตอร์ ขณะท่ีฐปนีย์ และภูชนก มักใช้เพื่อให้
ข้อมูล ท่ีมา ภูมิหลังของข่าว และในส่วนขององค์ประกอบท่ีใช้เพื่อการสร้างตราสินค้าบุคคลพบว่า  
นภพัฒน์จักษ์ มีองค์ประกอบด้านท่ีแสดงเด่นชัด ได้แก่ ค่านิยมของสังคม ปฏิกิริยาตอบกลับและ
บริบท และช่องทางการส่ือสาร ขณะท่ีฐปนีย์ มีองค์ประกอบท่ีโดดเด่น ได้แก่ ค่านิยมของสังคม 
สัญลักษณ์ และประสบการณ์ ส่วนภูชนก มีองค์ประกอบท่ีโดดเด่น ได้แก่ ความรู้ ค่านิยมของสังคม 
และประสบการณ์ 

Bruns (2012) ศึกษาเรื่อง Journalists and Twitter: how Australian news rganisations 
adapt to a new medium. ซึ่งเป็นการศึกษาการปรับตัวของนักข่าวในองค์กรข่าวให้เข้ากับส่ือใหม่
โดยใช้ทวิตเตอร์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากหน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของนักข่าว
องค์กรข่าวในออสเตรเลีย ในช่วงการเลือกต้ังของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2010 
ผลการวิจัยพบว่า นักข่าวและองค์ข่าวน าทวิตเตอร์มาใช้เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยเฉพาะ
การหาเสียงของผู้น าในเดือนมิถุนายน 2010 และการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม ซึ่งช้ีให้เห็นถึงบทบาทท่ี
ส าคัญของทวิตเตอร์ท่ีสามารถน าเสนอข่าวออนไลน์ของออสเตรเลีย ท่ีถูกใช้ส าหรับการเผยแพร่และการ
อภิปรายข่าวด่วนล่าสุด เช่นเดียวกับการเกาะติดเหตุการณ์ทางการเมืองและข่าวอื่น ๆ ในกรณีนี้
นักข่าวและองค์กรข่าวของออสเตรเลีย เช่น ABC และเจ้าหน้าท่ีของบริษัท มีการพัฒนาตนเองในสร้าง
ตัวตนในส่ือนี้ โดยใช้ช่ือ @abcnews เพื่อการรีทวีตและการตอบกลับจากผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่น ๆ และ
การใช้แฮชแทก #spill และ #ausvotes ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในทวิตเตอร์ได้ 
เพื่อให้มีผู้ติดตามท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลอื่นสามารถมองเห็นทวิตเตอร์ของตัวนักข่าวมากกว่า
องค์กรข่าวท่ีสังกัดอยู่ ซึ่งการมองเห็นทวิตเตอร์ปรากฏขึ้นจากบุคลิกภาพส่วนบุคคลไม่ใช่องค์กร 
ดังนั้นการรักษาและปรับปรุงความมีช่ือเสียงขององค์กรข่าวคือการสนับสนุนให้นักข่าวใช้ทวิตเตอร์ 
และส่ือสังคมอื่น ๆ ในการสร้างบัญชีส่วนบุคคลส าหรับการใช้งานข่าวอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมงานด้านงานข่าวของตนเองและเพื่อนร่วมงานในองค์กรข่าวด้วย 

เช่นเดียวกับ Brems, Temmerman, Graham และ Broersma (2016) ศึกษาเรื่อง 
Personal Branding on Twitter : How employed and freelance journalists stage themselves 
on social media เป็นการศึกษาการการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านทวิตเตอร์ของคนข่าวในองค์กรข่าว
และคนข่าวอิสระ พบว่า คนข่าวแต่ละคนกลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์ 
เนื่องจากลักษณะสาธารณะของเครือข่ายสังคมประเภทนี้เหมาะสมส าหรับการสร้างตราสินค้าบุคคล 
นักข่าวส่วนใหญ่ใช้การรีพลายมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังตอบโต้กับผู้ชมซึ่งถือเป็นการพัฒนาตราสินค้า
บุคคล และสร้างความภักดีของผู้รับสาร องค์ประกอบสุดท้ายและส าคัญท่ีสุดในการสร้างตราสินค้า
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บุคคลคือนักข่าวในองค์กรและนักข่าวอิสระมีการก าหนดตราสินค้าบุคคล และน าเสนอความโดดเด่น
แตกต่าง รวมถึงความสามารถของตนเอง วิธีการส่ือสารตราสินค้าบุคคลของนักข่าวที่มีสังกัดจะแตกต่าง
จากนักข่าวอิสระ ซึ่งนักข่าวอิสระใช้ทวิตเตอร์ใช้วิธีการโต้ตอบกับผู้รับสาร ส่วนนักข่าวท่ีมีสังกัดมักจะไม่
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเท่าท่ีควรแต่จะเน้นไปท่ีการน าเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ เท่านั้น 

Hanusch & Bruns (2016)  ศึ กษา เ รื่ อ ง  Journalistic Branding on Twitter a 
representative study of Australian journalists’ activities and profile descriptions.  พบว่า 
นักข่าวชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ถูกผู้รับสารติดตามทวิตเตอร์จ านวนมากเพราะเป็นบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ กลุ่มนักข่าวยังสร้างตราสินค้าด้วยการส่ือสารถึงผู้รับสารด้วยการน าเสนอต าแหน่งหน้าท่ี
การท างานและช่ือองค์กรท่ีสังกัดอยู่เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวส่วน
ใหญ่เป็นนักข่าวโทรทัศน์มากกว่านักข่าวหนังสือพิมพ์ เนื่องจากนักข่าวหนังสือพิมพ์มีความช านาญการ
ใช้ส่ือออนไลน์น้อยกว่านักข่าวโทรทัศน์ นักข่าวท่ีสร้างตราสินค้าบุคคลยังเช่ือมโยงไปถึงตราสินค้า
องค์กรด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือองค์กร และอีเมลขององค์กรเพื่อเปิดโอกาสในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารมากขึ้น 

Molyneux, Holton และ Lewis (2017) ศึกษาเรื่อง How journalists engage in 
branding on Twitter: individual, organizational, and institutional levels ซึ่งเป็นการศึกษา
การมีส่วนร่วมของนักข่าวในการสร้างตราสินค้าของนักข่าวบนทวิตเตอร์ :  กรณีศึกษาในระดับบุคคล 
ระดับองค์กร และระดับสถาบัน พบว่าการสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องปกติในกลุ่มนักข่าวบนทวิตเตอร์ 
การสร้างตราสินค้ายังเกิดขึ้นในท้ังสามระดับ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
เนื่องจากนักข่าวมองว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้ส่งผลกระทบต่อวงวารส่ือสารมวลชน เนื่องจาก
ผู้รับสารมีช่องทางในการติดตามข่าวสารเพิ่มมากขึ้น (Holton & Molyneux, 2016) การสร้างตราสินค้า
บุคคลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะท าให้นักข่าวอยู่รอดในองค์กรข่าว และองค์กรข่าวบางแห่งก็มีนโยบาย
ให้นักข่าวสร้างตราสินค้าบุคคลบนทวิตเตอร์เพื่อเช่ือมโยงกับตราสินค้าองค์กรข่าวและองค์กรข่าวก็
พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท างานของนักข่าวรวมถึงการสร้างตราสินค้าบุคคล (Holton 
& Molyneux, 2016) นอกจากนี้ยังพบว่า นักข่าวโทรทัศน์มักสร้างตราสินค้าบุคคลมากกว่านักข่าว
ประเภทอื่น โดยสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านทวิตเตอร์ด้วยการส่ือสารความเป็นตัวตนและเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร 

นอกจากนี้ยังมี Molyneux และ Holton (2014) ศึกษาเรื่อง Branding (Health) 
Journalism Perceptions, practices, and emerging norms เป็นการศึกษาการสร้างแบรนด์ (สุขภาพ) 
การรับรู้การรับรู้การปฏิบัติและบรรทัดฐานท่ีเกิดขึ้นใหม่ จากการศึกษาพบว่า การสร้างตราสินค้าบุคคล
กลายเป็นส่วนส าคัญของการส่ือสารมวลชน เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ในการส่ือสารมวลชนและในสังคมโดยรวม นักข่าวให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของการสร้างตราสินค้ามากกว่าการสร้างความแตกต่างให้กับประเด็นข่าวที่จะน าเสนอ 
วิธีการสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวจะใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับสารท่ีมุ่งเน้นท่ีการรับรู้
ข่าวสารท่ีน าเสนอและการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนพูดคุยกับกับผู้รับสาร การสร้างตราสินค้าบุคคล
ยังส่งผลกระทบต่อองค์กรข่าวของนักข่าวท่ีสังกัดอยู่ ท่ีไม่ได้รับความเป็นอิสระเท่าท่ีควร เนื่องจาก
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องค์กรไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวมากนัก และอาจมองว่าการสร้าง  
ตราสินค้าบุคคลยังไม่ส่งผลต่อตราสินค้าองค์กร นักข่าวจึงให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้าใน
ระดับบุคคลมากกว่าการสร้างตราสินค้าองค์กรท่ีนักข่าวสังกัดอยู่ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ รับสาร  
จนกลายเป็นผู้โฆษณาตัวแทนองค์กรข่าว ท่ีเรียกว่า “ adverjournalists”  

Holton และ Molyneux (2016) ศึกษาเรื่อง Identity lost? The personal impact 
of brand journalism. ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบของการสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวที่ท าให้
ความเป็นตัวตน หรือความเป็นส่วนตัวหายไป ผลการวิจัยระบุว่า การใช้ส่ือสังคมในกลุ่มนักข่าวเกิด
ขึ้นมานานแล้ว และยังถูกทดลองจากองค์กรข่าวต่าง ๆ โดยการมอบนโยบายให้นักข่าวและบรรณาธิการ
ข่าวต้องปฏิบัติตาม นักข่าวและบรรณาธิการข่าวส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างตราสินค้าปฏิเสธไม่ได้ท่ี
จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของนักข่าวและ
บรรณาธิการข่าว ซึ่งพวกเขาจะต้องน าเสนอความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวบนโลกออนไลน์
ตลอดเวลา จึงท าให้เกิดความเครียด นอกจากนี้พวกเขายังต้องระมัดระวังในการน าเสนอข่าวรวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารบนส่ือสังคม เนื่องจากทุกครั้งท่ีโพสต์อะไรลงไปในส่ือสังคมก็ถือว่าพวก
เขาเป็นตัวแทนขององค์กรข่าวนั้น ๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อองค์กรท่ีสังกัดอยู่ 

2. ชื่อเสียงของบุคคล 
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องช่ือเสียง พบว่าส่วนใหญ่มีผู้ศึกษา

เรื่องช่ือเสียงองค์กร ซึ่งการสร้างช่ือเสียงของบุคคลมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยมากท่ีสุด 2 เรื่อง ของ 
Zinko และคณะ (2011) ศึกษาเรื่อง Personal reputation in organizations: Two-study constructive 
replication and extension of antecedents and consequences พบว่ามี 7 องค์ประกอบ คือ 
1) ช่ือเสียงบุคคล เป็นการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น 2) เวลา เป็นการประเมินจากหัวหน้าองค์กรใน
การส่ังสมช่ือเสียงของบุคคล 3) ทุนมนุษย์ เป็นความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีถูกใช้เป็นตัวด าเนินการของ
ทุนมนุษย์และสามารถวัดผลได้จากเพื่อนร่วมงาน 4) การควบคุมทางสังคมและความสามารถ เป็นการ
รวบรวมผ่านการรายงานตัวเองของบุคคล โดยถูกใช้เป็นตัวด าเนินการของการควบคุมทางสังคมและ
ความสามารถและวัด โดยใช้ทักษะทางการเมืองในการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 5) อ านาจ 
เป็นการวัดผลจากท้ัง 4 องค์ประกอบก่อนหน้านี้ 6) เอกราช ท่ีวัดความเป็นอิสระเป็นการวัดระดับท่ี
บุคคลมีอิสระในการท างาน และ 6) ความส าเร็จในอาชีพท่ีวัดได้ อาจเป็นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
มากกว่าเพื่อนร่วมงาน 

และ Zinko และ Rubin (2015) ศึกษาเรื่อง Personal reputation and the organization 
ซึ่งเป็นการศึกษาการมีช่ือเสียงของบุคคลในองค์กร พบว่า การสร้างช่ือเสียงของบุคคลในองค์กรเป็น
ผลลัพธ์จากการพัฒนาตนเองในเชิงบวก เมื่อมีช่ือเสียงจะได้รับส่ิง ๆ เช่น ความส าเร็จในอาชีพการงาน 
ไม่เพียงบุคคลเท่านั้นท่ีได้รับประโยชน์จากการใช้ช่ือเสียงบุคคล แต่องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการมี
ช่ือเสียงบุคคลในองค์กร องค์กรต่าง ๆ ใช้ช่ือเสียงบุคคลในการท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ หาก
บุคคลมีช่ือเสียงประสบความส าเร็จในการน าองค์กรไปสู่นวัตกรรม สามารถสันนิษฐานได้ว่าพฤติกรรม
นี้จะด าเนินต่อไปเมื่อพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหม่ พฤติกรรมในอดีตและช่ือเสียงท่ี
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พัฒนาแล้วถูกใช้โดยองค์กรเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต พฤติกรรมและลดความเส่ียงในการจ้างงาน
บุคคลท่ีไม่มีประสิทธิผล (Zinko et al., 2007) เมื่อองค์กรมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอันทรงพลังอยู่ในองค์กร 
บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ขององค์กรนั้น ดังนั้นองค์กรก็จะมีช่ือเสียงไปด้วย  
ยิ่งช่ือเสียงของแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่ือเสียงขององค์กรก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เท่านั้น นอกจากนี้การท่ีจะขยายขอบเขตของช่ือเสียงและองค์กร จะต้องมีการส่ือสารข้อความถึง
ผู้บริโภคและคู่แข่งว่าองค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของตลาดได้ด้วย 

3. กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลและช่ือเสียงของบุคคล 
กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลและช่ือเสียงของบุคคลพบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

มากท่ีสุด 2 เรื่อง คือการวิจัยของ Pera และคณะ (2016) ศึกษาเรื่อง Who Am I ? How compelling 
self-storytelling builds digital personal reputation. พบว่า วิธีการเล่าเรื่องของตนเองเพื่อสร้าง
ช่ือเสียงในโลกออนไลน์เริ่มจากการระบุค าอธิบายโปรไฟล์ของบุคคลบนส่ือสังคม โดยเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการอธิบายคุณลักษณะ
ของตัวเอง ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางต าแหน่งตัวเองให้มีเสน่ห์และน่าจดจ า การเล่าเรื่องท่ีทรงพลังมี
ผลดีต่อช่ือเสียงโดยรวม ยิ่งเล่าได้มากหรือส่ือสารได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเท่านั้น 

และณัฎฐ์ บุณยสิริยานนท์ (2560) ศึกษาเรื่องการส่ือสารข้ามส่ือเพื่อสร้างแบรนด์
บุคคลของผู้ด าเนินรายการข่าว พบว่า มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดแบรนด์บุคคลของผู้ด าเนิน
รายการข่าว เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตนเอง โดยวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการเป็นผู้ด าเนินรายการ
ข่าวที่ดีว่าควรเป็นอย่างไร ประกอบกับลักษณะส่วนตัวของตนเองเป็นอย่างไร และเป้าหมายในการท า
หน้าท่ีผู้ด าเนินรายการข่าว การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์คาดการณ์พฤติกรรมและความชอบ
ของกลุ่มเป้าหมายด้วยพื้นฐานจากตนเอง โดยการเปล่ียนมุมมองจากสถานะผู้ส่งสารไปเป็นผู้รับสาร
แล้วประเมินว่าหากตนเองเป็นผู้รับสารจะต้องการส่ิงใดบ้าง ท้ังยังต้องระบุได้ว่าต้องการจะสร้างแบรนด์
บุคคลกับใคร บุคคลนั้นมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรและมีการใช้ส่ืออย่างไร การวิเคราะห์คู่แข่งโดยคาดการณ์
จากตนเอง ใช้ข้อมูลพื้นฐานของตนเองและต้องจ ากัดขอบเขตหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คู่แข่ง เช่น 
การใช้เกณฑ์วิธีการน าเสนอข่าว ประเด็นในการน าเสนอ หรือบุคลิกในการน าเสนอ เป็นต้น โดยเกณฑ์
ในการพิจารณานั้นจะต้องเป็นลักษณ์ร่วมที่ผู้ด าเนินรายการข่าวคนนั้นมีอยู่ด้วย จากนั้นจึงวิเคราะห์จุด
เหมือนและจุดแตกต่างระหว่างตนเองกับคู่แข่ง รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่งด้วย  
2) การส่ือสารแบรนด์ของผู้ด าเนินรายการข่าว พบกว่า เริ่มจากการก าหนดเนื้อหาและวิธีการส่ือสาร
แบรนด์ของผู้ด าเนินรายการท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของตนเองท่ีสะท้อนผ่านส่ือออนไลน์
ของแต่ละบุคคลแต่ยังขาดความเช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย มีเพียงการแชร์เนื้อหาจากส่ือหนึ่งไปอีกส่ือ
หนึ่งเท่านั้นแต่ไม่มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับประเภทของส่ือท่ีใช้ส่ือสาร และ 3) การรักษาแบรนด์
บุคคลของผู้ด าเนินรายการข่าว พบว่าผู้ด าเนินรายการไม่ได้มีการวางแนวทางในการรักษาแบรนด์
บุคคลของตนเองเอาไว้ว่าควรมีแนวทางอย่างไร แต่มีการติดตามและประเมินผลเมื่อมีโอกาสเท่านั้น 
ไม่มีติดตามทุกครั้งท่ีส่ือสารไปแล้วว่ามีผลอย่างไรบ้าง เช่นเดียวกับการประเมินผลท่ีผู้ด าเนินรายการ
ข่าวไม่ได้มีการประเมินผลว่าหลังส่ือสารไปแล้วมีผลอย่างไรบ้าง หรือมีความคิดเห็นจากผู้ติดตาม
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อย่างไร โดยเป็นการประเมินผลเมื่อมีโอกาส แต่เป็นการประเมินผลด้วยตนเองและมองจากมุมมอง
ของตนเองท่ีพิจารณาในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้รับสาร ส่วนการรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคล พบว่ามีการรักษา
ความสม่ าเสมอในการส่ือสารแบรนด์ว่าจะต้องรักษาจุดยืนของแบรนด์และรักษาความสม่ าเสมอในการ
ส่ือสารท่ีมีความถ่ีค่อนข้างสูง คงความเช่ียวชาญการเป็นผู้รอบรู้ด้านข่าวสารเฉพาะด้าน และการรักษา
ภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนของผู้ด าเนินรายการข่าว   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” ผู้วิจัยใช้วิธีการ

วิจัย แบบลูกผสม (Hybrid Method Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทย และ 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศ
ไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะห์องค์ประกอบและ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) และการอภิปรายกลุ่ม 
(Focus Group) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3.1 ประชากร  
1.1.1 กลุ่มคนข่าว โดยมีผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว 

บรรณาธิการข่าว และบุคคลในวงการส่ือสารมวลชน ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ 
1.1.2 แหล่งข่าวหรือเบาะแสข่าว เป็นบุคคลท่ีให้ข้อมูลกับนักข่าว ปฏิบัติ

หน้าท่ี ติดต่อประสานงาน รวมถึงให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีสังคมให้ความ
สนใจในข่าว ซึ่งไม่สามารถก าหนดจ านวนประชากรท่ีแท้จริงได้  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ตัวแทนคนข่าว ท่ีมีประสบการณ์การท าข่าวและการรายงานข่าวผ่าน

ทางส่ือต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีช่ือเสียงในวงการส่ือสารมวลชน โดยใช้วิธีการสี่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 4 คน  

1.2.2 แหล่งข่าวหรือเบาะแสข่าว เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 3 คน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตโฆษกกองทัพเรือ 
จ านวน 1 คน อดีตรองนายกรัฐมนตรี จ านวน 1 คน ข้าราชการต ารวจระดับสูง จ านวน 1 คน และ
นักวิชาการด้านอาชญวิทยา จ านวน 1 คน รวมเป็น 7 คน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ คือกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ท่ียินดีและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม



43 

ตัวอย่างจากท้ัง 2 กลุ่ม รวมจ านวน 11 คน ซึ่งเกินจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้อย่างน้อย  
8 คน (Nastasi & Schensul, 2005) รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก ปรากฏท่ีภาคผนวก ฅ 
 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.1 ประชากร 

2.1.1 ประชาชนท่ัวไป เป็นบุคคลท่ีบริโภคหรือติดตามข่าวสารผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ ไม่สามารถก าหนดจ านวน
ประชากรท่ีแท้จริงได้ น ามาใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทย ตามการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ 

2.1.2 กลุ่มคนข่าวไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ 
2.1.3 นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการส่ือสารการตลาด 

เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยในก ากับคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐ 
และมหาวิทยาลัยเอกชน น ามาใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคน
ข่าวในประเทศไทย ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นบุคคลท่ีบริโภค

หรือติดตามข่าวสาร เพื่อใช้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย  

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างคนข่าวท่ีตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ศึกษาปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

2.2.3 กลุ่มนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารการตลาด และการสร้างตราสินค้า ท้ังอาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ จากสถาบันอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศ ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ ท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง อ้างอิงสูตรการก าหนดขนาดของ
ตัวอย่างประเภทไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งเป็นสูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมันร้อยละ 95 และ
ระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการค านวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

สูตร   n  =   2

2

e

Z Pq
 

เมื่อ  n  แทน  ขนาดตวัอย่าง  
       P  แทน  สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50  
       Z  แทน  ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 

1.96 ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05)  
 E  แทน  ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05  
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แทนค่า   n  =   2

2

(0.05)

(0.5) (0.5)(1.96) D
 

         =  384.16 
    

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม เพื่อตอบค าถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยท่ีค านวณได้จากสูตรต้องไม่น้อยกว่า 385 
ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling)  
 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทย  

3.1 ประชากร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 4 กลุ่ม คือ 1) คนข่าว 2) ผู้บริหาร

องค์กรส่ือ 3) สมาคมวิชาชีพส่ือมวลชน และ 4) นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และ  
การส่ือสารการตลาดและการสร้างตราสินค้าบุคคล ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการ

ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 
4 กลุ่ม คือ 1) คนข่าว 2) ผู้บริหารองค์กรส่ือ 3) สมาคมวิชาชีพส่ือมวลชน และ 4) นักวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการส่ือสารการตลาดและการสร้างตราสินค้าบุคคล อย่างน้อยกลุ่ม
ละ 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักในกิจกรรมนี้ไม่น้อย กว่า 16 คน โดยเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก ด 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้พัฒนา

เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของ

คนข่าวในประเทศไทย 
การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน

ประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบลูกผสม คือการน าผลจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมา
ยืนยันด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของการวิจัย (Creswell, 2014) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี้  
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1. แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกคนข่าวและแหล่งข่าว มีค าถาม 2 ส่วน คือ  
1) การสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 2) การสร้างช่ือเสียงของคนข่าว และ 2) กระบวนการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าว โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การสร้างแนวค าถามเพื่อสัมภาษณ์คนข่าวและแหล่งข่าว ผู้วิจัยได้ก าหนด
ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ท่ีต้ังไว้ ปรากฏใน
ภาคผนวก ก โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย ค าถาม 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้องและกระบวนการ
จัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทย 

1. การจัดการชื่อเสียง 
(Reputation 
Management) 
1.1 ภาพลักษณ์ 

1. คนข่าว 
2. แหล่งข่าว 

1.1.1 ท่านคิดว่าการมี
ชื่อเสียงของคนข่าวเกิดข้ึน
ได้อย่างไร 
1.1.2 ท่านคิดว่าคนข่าว
ควรมีภาพลักษณ์ 
บุคลิกลักษณะอย่างไร 

 1.2 บริบทของสังคม  1.2.1 ท่านคิดว่าบริบท
และค่านิยมทางสังคม มีผล
ต่อชื่อเสียงและการท า
หน้าท่ีของสื่อมวลชนและ
คนข่าวหรือไม่ 

 1.3 ความรับผิดชอบ  1.3.1 ท่านคิดว่าคนข่าว
ควรมีีความรับผิดชอบต่อ
การท าหน้าท่ีและสังคม
อย่างไร  

 1.4 การสร้าง  1.4.1 ท่านคิดว่าคนข่าวมี
ชื่อเสียงได้อย่างไร 
1.4.2 วิธีการสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่รู้จัก ควรท า
อย่างไรบ้าง 

 1.5 การสื่อสาร  1.5.1 ท่านคิดว่าการ
สื่อสารหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับ
สารมีความส าคัญต่อการมี
ชื่อเสียงอย่างไร 
1.5.2 ท่านคิดว่าช่องทาง 
การสื่อสารของคนข่าวไป
ยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
ควรใช้ช่องทางการสื่อสาร
ใดบ้างเพ่ือให้เกิดชื่อเสียง 
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ตารางท่ี 4 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย ค าถาม 

 1.6 ขอบเขตชื่อเสียง  1.6.1 ท่านคิดว่าการมี
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น ามี
ผลต่อชื่อเสียงของคนข่าว
หรือไม่ 
1.6.2 ท่านคิดว่าการได้รับ
การรับรองผลงานหรือการ
การันตีผลงานมีผลต่อ
ชื่อเสียงของคนข่าวหรือไม่ 

 2. แนวคิดการสร้างตรา
สินค้าบุคคล (Personal 
Branding) 
2.1 ความรู้และ
ประสบการณ ์

 2.1.1 คนข่าวควรมีการ
สร้างตราสินค้าหรือไม่ ควร
สร้างตราสินค้าในระดับ
บุคคลหรือองค์กร 
2.1.2 คนข่าวที่มีชื่อเสียง
ควรมีความรู้ในด้านใดบ้าง 
ทั้งในด้านการรายงานข่าว
และความรู้เก่ียวกับ 
เรื่องที่จะรายงานข่าว
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

   2.1.3 คนข่าวที่มีชื่อเสียง
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
ในการท างานข่าวหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด 

 2.2 ความน่าเชื่อถือ  2.2.1 วิธีการสร้างความ
น่าเชื่อถือของคนข่าวที่มี
ชื่อเสียงจนเกิดเป็นตรา
สินค้าต้องมีองค์ประกอบ
ใดบ้าง 

 2.3 ความรับผิดชอบ  2.3.1 การท าหน้าท่ีของคน
ข่าวที่มีชื่อเสียงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
และสังคมอย่างไรบ้าง 

 2.4 การสร้างตราสินค้า
บุคคล 

 2.4.1 วิธีการสร้างตรา
สินค้าบุคคลของคนข่าว
ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 
2.4.2 องค์ประกอบของ
การเกิดตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวมีอะไรบ้าง 
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ตารางท่ี 4 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย ค าถาม 

   2.4.3 วิธีการสร้างจุดเด่น 
สร้างความแตกต่างของคน
ข่าวมีองค์ประกอบใดบ้าง 

 2.5 การสื่อสาร  2.5.1 ท่านคิดว่าการ
สื่อสารตัวตนของคนข่าว
เพ่ือการสร้างตราสินค้า
บุคคลควรมีวิธีการสื่อสาร
ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

   2.5.2 ท่านคิดว่าการสื่อสาร
ของคนข่าวเพ่ือให้การติดตาม
และการจดจ า ควรมีวิธีการ
อย่างไร และควรใช้ช่องทาง
การสื่อสารช่องทางใดบ้าง 

   2.5.3 ท่านคิดว่าคนข่าว
ค ว ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
แหล่ ง ข่าวและผู้ รั บสาร
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

 2.6 การได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร 

 2.6.1 ท่านคิดว่าตัวบุคคล
คนข่าวมีความเชื่อมโยงกับ
องค์กรข่าวหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
2.6.2 องค์กรข่าวมีส่ วน
สนับสนุนคนข่าวหรือไม่
มากเพียงใด 

 3. แนวคิดจรรยาบรรณ
และจริยธรรมสื่อมวลชน 

 3.1 คนข่าวควรปฏิบัติหน้าที่
ในการท า ข่ าวและการ
รายงานข่ า ว ต า ม ห ลั ก
จรรยาบรรณและจริยธรรม
สื่อมวลชนหรือไม่  ต้อง
ปฏิบัติอย่างไร 

 4. กระบวนการจัดการตรา
สินค้าบุคล 

  

 4.1 การวิเคราะห์ตนเอง 
 
4.1 การวิเคราะห์ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 

 4.1.1 ท่านคิดว่าคนข่าวควร
วิเคราะห์ตนเองและผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร เช่น 
การวิเคราะห์พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ การวิเคราะห์
ช่องทางการใช้ชื่อ 
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ตารางท่ี 4 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย ค าถาม 

 4.3 การสร้าง  4.3.1 ท่านคิดว่าคนข่าวมี
วิธีการและกระบวนการใน
การสร้างตัวตนให้แตกต่าง
จากบุคคลอื่นได้อย่างไร 

 4.4 การสื่อสาร  4.4.1 วิธีการที่คนข่าวสื่อสาร
กับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย
ต้องสื่อสารอย่างไร  
4.4.2 วิธีการใช้ช่องทางการ
สื่อสารให้ตรงกับผู้รับสาร
เป้าหมายควรใช้ช่องทาง
ใดบ้าง 

 4.5 การประเมินผล  4.5.1 ท่านคิดว่าคนข่าว
ควรประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเองอย่างไร  

 4.6 การบ ารุงรักษา  4.6.1 ท่านคิดว่าคนข่าวที่มี
ชื่ อเสียงมี วิ ธีการในการ
บ ารุงรักษาชื่อเสียงและตรา
สินค้าบุคคลของตนเอง
อย่างไร เพ่ือให้ชื่อเสียงและ
ตราสินค้าย่ังยืน 

 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

 
1.2 การสร้างคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

สัมภาษณ์เชิงลึก ให้ได้ประเด็นครบถ้วนตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 โดยการก าหนดนิยามของ
ข้อมูล ตัวอย่างของกลุ่มค าท่ีแสดงลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา คือการจัดการตราสินค้าบุคคล โดยมี
รายการปัจจัย คือ การสร้างตราสินค้าบุคคล การสร้างช่ือเสียงบุคคล และกระบวนการสร้างช่ือเสียง
และตราสินค้าบุคคล ดังรายละเอียดในภาคผนวก ซ 

1.3 การทดสอบความตรงของเคร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจัดท าคู่มือ
การวิเคราะห์เนื้อหาและค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ท่ีเป็นผู้ทดสอบ
ความเท่ียงของเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดท าข้อมูลลงแบบฟอร์ม ซึ่งได้
คะแนนค่าวัดดัชนีช้ีวัดความสอดคล้อง (IOC) ของค าถาม 0.95 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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2. แบบสอบถามเพื่อการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของ
คนข่าวในประเทศไทย 

2.1 การสร้างแนวค าถามเพื่อส ารวจปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์
เนื้อหาตัวแปรปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยก าหนด
แนวค าถามตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อยืนยันข้อค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งได้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยมี 3 องค์ประกอบ รวม 8 ปัจจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ผู้รับสาร (Stakeholders) เพื่อยืนยันข้อมูลของการจัดการตราสินค้าส่วนบุคคลของคนข่าว โดยมีการ
พัฒนาแบบสอบถามในครั้งท่ี 1 เมื่อผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้จากการตัดทอนข้อค าถามตัวแปร
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยพบว่ามีท้ังหมด 
33 ข้อค าถาม ดังตารางท่ี 5 นี้ และปรากฎในภาคผนวก ฉ 

 
ตารางท่ี 5 การออกแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้า

บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1. คนข่าวมีอิทธิพลทางความคิดของประชาชนผู้รับสาร √ √ 
2. คนข่าวมีหน้าท่ีส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐบาล √ √ 
3. คนข่าวมีหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาน และตรวจสอบการท าหน้าท่ี

ของรัฐบาล  
√ √ 

4. น าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยไม่มีผลประโยชน์สว่นตัวหรือองค์กร √ √ 
5. มีเสรีภาพในการท างาน สร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม √  
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น √ √ 
7. เป็นผู้น าในการปลุกกระแสสังคม √  
8. คนข่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ √ √ 
9. คนข่าวต้องมีความขยัน ใฝ่หาความรู้ และข้อมูลในการท าข่าว √ √ 
10. คนข่าวต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา √ √ 
11. คนข่าวต้องช่างสังเกต √ √ 
12. คนข่าวต้องสามารถใช้วจนภาษา และอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจให้กับผู้รับสาร 
√ √ 

13. คนข่าวต้องมีความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา √ √ 
14. คนข่าวท าต้องท าหน้าท่ีอย่าง Active มากกว่า Passive √  
15. คนข่าวต้องมีความเป็นมืออาชีพ √ √ 
16. คนข่าวต้องมีความเชี่ยวชาญในการท าข่าวประเภทต่าง ๆ และข่าวที่ตนเองมี

ความรู้ ช านาญเฉพาะด้าน 
√ √ 
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ตารางท่ี 5 การออกแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย (ต่อ) 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
17. คนข่าวควรมีแหล่งข่าวเป็นของตัวเอง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว

ได้อย่างแม่นย า 
√ √ 

18. คนข่าวต้องมีประสบการณ์อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเป็นเวลานาน จนท าให้
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 

√ √ 

19. คนข่าวต้องสามารถหาข้อมูลเชิงลึก และสามารถรายงานข่าวได้อย่างรอบ
ด้าน  

√ √ 

20. คนข่าวต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพลักษณ์โดยการใช้
หลักการสื่อสารการตลาดและการสร้างตราสินค้าส่วนบุคคล 

√ √ 

21. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร 

√ √ 

22. คนข่าวควรมีประเด็นในการน าเสนอข่าวของตัวเอง ไม่อิงกระแสสังคมเพียง
อย่างเดียว 

√  

23. คนข่าวควรน าเสนอข่าวแบบเจาะลึก หรือ Excursive Investigative  √  
24. คนข่าวควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือไม่สไตน์การรายงานข่าวของตัวเอง √  
25. คนข่าวควรรายงานข่าวได้อย่างน่าติดตาม สามารถท าให้ผู้รับสารคล้อยตามได้ √  
26. คนข่าวต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการน าเสนอข่าว √ √ 
27. เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ √ √ 
28. คนข่าวรายงานหรือน าเสนอข่าวได้อย่างมีเสน่ห์และน่าสนใจ √  
29. คนข่าวควรมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่โดดเด่น √ √ 
30. คนข่าววางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจ า √  
31. คนข่าวควรมีใบรับรองการเป็นผู้สื่อข่าวหรือผู้ประกาศข่าว และผ่านการสอบ

ใบผู้ประกาศข่าว 
√ √ 

32. คนข่าวควรมีความถ่ีในการรายงานหรือน าเสนอข่าวผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ ให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย 

√ √ 

33. คนข่าวควรใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่วนบุคคล √ √ 
34. การมีชื่อเสียงของคนข่าวย่อมต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมข่าวและองค์กร

ข่าวที่สังกัด 
√ √ 

35. การมีชื่อเสียงของคนข่าวท าให้มีแฟนคลับ √  
36. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยเพ่ิมช่องทางอาชีพให้หลากหลายมากข้ึน √ √ 
37. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน √ √ 
38. คนข่าวควรน าเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารวงกว้างอย่างต่อเน่ือง √  
39. คนข่าวควรเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมวงกว้าง √ √ 
40. คนข่าวควรน าเสนอประเด็นข่าวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมได้ √  
41. คนข่าวควรน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้ังธงในการน าเสนอ √  
42. คนข่าวควรน าเสนอข่าวโดยไม่สร้างกระแสดราม่า √  
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ตารางท่ี 5 การออกแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย (ต่อ) 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
43. คนข่าวควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารจนมีแฟนคลับ √  
44. คนข่าวควรเป็นผู้น าด้านการสร้างกระแสสังคมได้ √  
45. ปรับเปลี่ยนเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอข่าวให้เข้ากับยุคสมัย √  
46. ใช้สื่ออย่างเหมาะสมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย √ √ 
47. คนข่าวต้องพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงตนเองเมื่อพบกับภาวะวิกฤติ √ √ 
48. คนข่าวต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเมื่อพบกับภาวะวิกฤติ √ √ 
49. คนข่าวต้องแสดงความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อพบ

กับภาวะวิกฤติ 
√ √ 

50. คนข่าวควรใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย √ √ 

 
2.2 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

2.2.1 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย การหาค่าดัชนี
แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
และกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ส่งผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการสร้างตราสินค้า จ านวน 5 คน (ดังรายช่ือในภาคผนวก ฃ) 
ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยประเมินความเหมาะสมของภาษา 
ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ 

1) ผู้วิจัยเตรียมแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัยแต่ละประเภท 
และเอกสารประกอบการพิจารณา คือโครงการวิจัยแบบย่อ และนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีใช้ในการวัดตัวแปร
ท้ังหมดให้ผู้เช่ียวชาญทราบท่ีมาของข้อค าถามแต่ละข้อว่ามาจากประเด็นใด ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง
นั้นหรือไม่ โดยใช้ดัชนีแสดงความความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence Index: IOC) ให้คะแนนระดับความสอดคล้อง ตามวิธีของ Rovinelli & Hambleton 
(1976) ดังนี้ 

IOC   =  n

2
 

โดยท่ี  IOC  หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Congruence) 

 R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
โดยค่า  +1  หมายถึง ข้อค าถามสามารถน าไปวัดได้อย่าง

แน่นอน 
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 ค่า 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ 
 ค่า -1 หมายถึง  ข้อค าถามไม่สามารถน าไปวัดได้

อย่างแน่นอน 
 ค่า N  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

2) การก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความสอดคล้องเหมาะสม หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ถ้าผลค่าวัดดัชนีช้ีวัดความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมี
ค่าอยู่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งมีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้  

3) ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องรายข้อของแบบสอบถามสภาพ
การใช้ช่ือเสียงในการจัดการตราสินค้าส่วนบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
จากข้อค าถาม จ านวน 33 ข้อ ได้คะแนน 0.95 ซึ่งไม่พบข้อท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 0.4 (ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5) 
ปรากฏในภาคผนวกท่ี ฌ 

4) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยท่ีสร้างขึ้นมีความ
ตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ รายละเอียดดัชนีค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ปรากฏในภาคผนวกท่ี ฌ 

2.2.2 การทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย การทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามนี้
เป็นการผ่านการตรวจสอบความตรงเช้ืองเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับสารท่ีบริโภคข่าวสาร จ านวน 46 คน แต่เป็นคนละกลุ่มท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง ผลการทดสอบ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจข้อค าถามและใช้เวลาในการตอบเฉล่ียประมาณ 20 นาที ผู้วิจัยได้น าค าตอบ
ในแบบสอบถามท้ัง 46 ชุด มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.857 รายละเอียด ปรากฏในภาคผนวกท่ี ฎ 

 
3. การวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

การสร้างคู่มือประกอบการวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคน 
ข่าวในประเทศไทย เป็นผลมาจากการน าประเด็นหรือข้อค้นพบจากการสัมภาษ์เชิงลึกปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย และการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยด้วย
แบบสอบถาม น ามาก าหนดรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ดังปรากฎ
ในภาคผนวกท่ี ด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยท่ีผ่านการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยน าแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ท่ีผ่านมาการทดสอบความเท่ียงของแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง โดยประสานกับแหล่งข่าวจากหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงคนข่าวที่มีช่ือเสียง เพื่อนัดหมายวัน เวลาท่ีเหมาะสมเพื่อด าเนินการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันท่ี 6 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2563  

การสัมภาษณ์สามารถติดต่อให้ผู้ให้ข้อมลหลัก (Key Informant) ได้จ านวนท้ังส้ิน 
11 คน ซึ่งเป็นคนข่าวท่ีมีช่ือเสียงและแหล่งข่าว รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก วันเวลา ท่ีสัมภาษณ์ 
ปรากฏในภาคผนวก ฆ 

การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มคนข่าว และแหล่งข่าว เฉล่ียเวลาในการสัมภาษณ์คนละ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการประมวล
ข้อมูลท่ีจะการท าโดยภาพรวม ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ีข้อมูลหลักในการบันทึก 
เสียงและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้น ามาถอดเทปก่อนแนบหนังสือน าส่ง
ไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและขออนุญาตในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่ข้อมูล 
ดังรายละเอียดในจดหมายน าส่งบทบันทึกการสัมภาษณ์ ภาคผนวก จ เมื่อผู้วิจัยได้เนื้อหาท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาค าซ้ าท่ีเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวของและกระบวนการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 11 คน ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก ง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยใชี้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มดังนี้  
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มผู้รับสาร แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อาชีพ 
3) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือ และส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ได้แก่ การมีช่ือเสียง การมีตราสินค้าบุคคล และ
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน - เดือน
พฤษภาคม 2563 ได้ข้อมูลตอบกลับท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 586 ชุด  

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มคนข่าว แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 
3) ระดับการศึกษาสูงสุด 4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 5) ประสบการณ์การท างานในวงการส่ือสารมวลชน 
6) งานหลักท่ีรับผิดชอบ 7) รางวัลท่ีเคยได้รับ 8) การเป็นเจ้าของส่ือสังคม และ 9) การเปิดรับข่าวสาร



54 

จากส่ือ และส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทย ได้แก่ การมีช่ือเสียง การมีตราสินค้าบุคคล และกระบวนการจัดการตราสินค้า
บุคคล ผู้วิจัยได้ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ได้ข้อมูลตอบกลับท่ีมีความสมบูรณ์ 
จ านวน 417 ชุด 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากนักวิชาการ แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษาสูงสุด 4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 5) สถานะของการเป็นนักวิชาการ 6) ประสบการณ์ใน
การสอน และ 7) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือ และส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ได้แก่ การมีช่ือเสียง การมีตราสินค้า
บุคคล และกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล ผู้วิจัยได้ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 
2563 ได้ข้อมูลตอบกลับท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 261 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย เพื่อยืนยันตัวแปร
ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยท่ีผ่านการสังเคราะห์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยประสานงานส่ง Link แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น กระจายตาม
เครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก และได้ข้อมูลตอบกลับท่ีมีความสมบูรณ์รวมท้ังส้ิน 
1,264 ชุด ดังรายละเอียดจดหมายขอความอนุเคราะห์นักวิชาการตอบแบบสอบถาม ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ี ฏ และมีรายละเอียดค าถามในแบบสอบถาม ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แนวค าถามเพื่อส ารวจปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน

ประเทศไทย 
แนวคิดทฤษฎี ข้อค าถาม จ านวน การวิเคราะห์ 

แนวคิดการจัดการชื่อเสียงและ
การสร้างตราสินค้าบุคคล 

1. ลักษณะของบทบาทและหน้าที่ของคน
ข่าวที่มีชื่อเสียง 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคนข่าวตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน 

33 ข้อ  วัดระดับความคิดเห็นของข้อค าถาม
ด้วยมาตรวัด Likert Scale 5 ระดับ 
โดยเป็นค าถามปลายปิด 

 3. ความจริงใจต่อการท าข่าวและการ
น าเสนอข่าวมีความส าคัญต่อคนข่าวที่มี
ชื่อเสียงอย่างไร 

  

 4. ความซื่อสัตย์ต่อการท าข่าวและการ
น าเสนอข่าวมีความส าคัญต่อคนข่าวที่มี
ชื่อเสียงอย่างไร 

  

 5. ความกล้าหาญต่อการท าข่าวและการ
น าเสนอข่าวมีความส าคัญต่อคนข่าวที่มี
ชื่อเสียงอย่างไร 

6. การช่างสังเกตในการท าข่าวและการ
น าเสนอข่าวมีความส าคัญต่อคนข่าวที่มี
ชื่อเสียงอย่างไร 

  



55 

ตารางท่ี 6 แนวค าถามเพื่อส ารวจปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย (ต่อ) 

แนวคิดทฤษฎี ข้อค าถาม จ านวน การวิเคราะห์ 
 7. การค้นหาข้อมูลความรู้ของคนขา่ว 

ความสามารถด้านการท างานข่าวและ
การรายงานข่าว ประสบการณ์ในการท า
ข่าวและการรายงานข่าว 

8. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าว 
9. ลักษณะเฉพาะตนที่โดดเด่นไม่เหมือน

ใคร 
10. การใช้ลีลา น้ าเสียง ถ้อยค าในการ

น าเสนอข่าว 
11. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม

ข่าวสารและการน าเสนอข่าวตรงตาม
ความต้องการของผู้รับสารเป้าหมาย 

12. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรง
กับผู้รับสารเป้าหมาย 

13. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมาย 
14. การตรวจสอบและปรับปรุงการท างาน

และการรายงานข่าวของคนข่าวอยู่
เสมอ 

15. คนข่าวต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่
เสมอ 

16. เมื่อเกิดภาวะวิกฤติหรือรายงานข่าว
ผิดพลาดก็พร้อมที่จะแก้ไขอย่างจริงใจ 

  

รายละเอียดของแบบสอบถาม ดังปรากฎในภาคผนวก ญ 
 

3. การสร้าง (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าส่วนบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion) 

เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยจัดให้มีการอภิปราย
กลุ่มในวันท่ี 16 สิงหาคม 2563 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 การเตรียมการ ผู้วิจัยจัดท าก าหนดการเพื่อการอภิปรายกลุ่ม ประสานงาน
เชิญผู้ให้ข้อมูลหลักตามท่ีก าหนดไว้ จัดส่งจดหมายเชิญพร้อมร่างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ 
ท่ีจัดท าไว้พร้อมจดหมายไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฎ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจ และเตรียมข้อมูลท่ีจ าเป็นมาร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ และประชุมทีมงานเพื่อ
อธิบายหน้าท่ี การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบันทึกภาพและเสียง และท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการ
อภิปรายกลุ่ม เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

3.2 การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง ในวันท่ีจัดวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย วิทยากรผู้น าการสนทนาท่ีได้รับมอบหมายช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ ขออนุญาตท่ีประชุมในการบันทึกเสียงและภาพการอภิปรายกลุ่ม รวมถึงช้ีแจงสิทธิใน
การเข้าร่วมและการถอนตัวออกจากโครงการแก่ผู้ให้ข้อมูลทุกคน จากนั้นมีการบรรยายหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง



56 

กับสถานการณ์การปฏิบัติงานของส่ือสารมวลชนโดยผู้วิจัย พร้อมท้ังรายงานสรุปโครงการการวิจัยให้ท่ี
ประชุมทราบ แล้วให้ตัวแทนแหล่งข่าว ตัวแทนสมาคมส่ือ ตัวแทนผู้บริหารองค์การส่ือ ตัวแทนบรรณาธิการ 
ตัวแทนผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว และผู้ส่ือข่าว ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมาร่วมในการอภิปราย
กลุ่ม มีจ านวนท้ังส้ิน 16 คน ดังรายละเอียดภาคผนวกท่ี ณ 

3.3 หลังการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยถอดเทปบันทึกค าอภิปรายแบบ
สรุปความน ามาจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมเพื่อน าไปวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป 
ดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี ด 
 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 
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ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม (ต่อ) 
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ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม (ต่อ) 

 
 
การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง  
 

โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลทราบถึงสิทธิ์ท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล 
โดยมีตัวแทนคนข่าว นักวิชาการ แหล่งข่าว รวมถึงผู้บริโภคข่าวสาร ตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
การวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของ
คนข่าวในประเทศไทย แบ่งได้ตามเคร่ืองมือการวิจัยดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาถอดเทปเนื้อหา 

ค าสัมภาษณ์ พิมพ์เป็นเอกสารแบบค าต่อค าลงในแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฆ โดยแบ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาก าหนดตามหัวเรื่องท่ีศึกษา โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการช่ือเสียง และแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารมวลชน มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไป
อย่างมีระบบและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นอ่านทบทวนเนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
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โดยปราศจากอคติ และท าการก าหนดประเด็นค าซ้ าท่ีค้นพบในการบันทึกการสนทนา และท าการจัด
หมวดหมู่ประเด็นย่อย (Sub - Category) แล้วเรียบเรียงหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถแสดง
ให้เห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ตามกรอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีก าหนดไว้ รายละเอียด ปรากฏในภาคผนวกท่ี ง 

1.2 การวิเคราะห์แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด
มาใส่รหัสข้อมูล (Coding data) หลังจากนั้นท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้

วิธีแจกแจงค่าความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการ

ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยให้น้ าหนัก
ความส าคัญ ซึ่งจะให้น้ าหนักคะแนนข้อค าถามในเชิงบวก โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อหาค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการแปลความหมาย มีหลักพิจารณาดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 เห็นด้วย 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ไม่เห็นด้วย 

1.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่าง  

ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยให้น้ าหนักความส าคัญ  
ซึ่งจะให้น้ าหนักคะแนนข้อค าถามในเชิงบวก โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่า  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการแปลความหมาย มีหลักพิจารณาดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 เห็นด้วย 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ไม่เห็นด้วย 

1.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย 
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ ของปัจจัยช่ือเสียง และ

ปัจจัยตราสินค้าบุคคลให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยอาศัยเทคนิคการจัดกลุ่มของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์
ทางสถิติเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างเป็นตัวแปรแฝง (Latent Variable) ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทดสอบ
ในครั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ มีดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
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1) พิจารณาความสัมพันธ์เบ้ืองต้นของตัวแปรท้ัง 33 ตัวแปร 
2) การสกัดองค์ประกอบของปัจจัย เป็นการก าหนดจ านวนของ 

ตัวแปรแฝงท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วยวิธี Principle Component Analysis โดยการพิจารณา
จ านวนปัจจัยจาก Eigent Value ท่ีมากกว่า 1.00 เป็นเกณฑ์การก าหนดจ านวนตัวประกอบล่วงหน้า 
มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 60% ขึ้นไป และ Scree Plot เส้นกราฟเส้นตรงขนานกับแกน
นอนถือเป็นจ านวนองค์ประกอบสูงสุด (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) ดังภาพประกอบท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 Scree Plot 

 

 
 

3) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ท่ีชัดเจน เลือกวิธีหมุนแกนแบบแกนต้ังฉาก (Orthogonal) ด้วยวิธี Varimax เพื่อให้ปัจจัยสามารถ
แบ่งกลุ่มของตัวแปรองค์ประกอบท่ีเป็นอิสระต่อกัน  

4) การเลือกค่า Loading เป็นการพิจารณาค่า Loading ของตัวแปร
ท่ีมีค่าสูงสุด เพื่อให้จัดเข้ากลุ่มของตัวแปรแฝง โดยการพิจารณาค่า Loading ท่ีมีมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
เนื่องจากมีปัจจัยมี 33 ปัจจัย และต้องการจ านวนตัวอย่างขั้นต่ า 440 ตัวอย่างขั้นไป (Stevens, 
2002) หากมีปัจจัยใดท่ีสามารถเข้าองค์ประกอบได้จะไม่น ามาพิจารณาเป็นตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์
ปัจจัย และค านวณค่า Loading ใหม่อีกครั้ง 

5) การต้ังช่ือค่าองค์ประกอบด้วยค าส้ัน ๆ เพื่อให้สามารถส่ือ
ความหมายของปัจจัย ซึ่งมีรายละเอียดทางสถิติของการวิเคราะห์ปัจจัย ปรากฏในภาคผนวกท่ี ฐ 
 

2. การสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
2.1 การวิพากษ์รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

เมื่อได้ข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคน
ข่าวในประเทศไทย ขั้นต่อไปผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิจัยแบบอภิปรายกลุ่มเพื่อรวบรวมแนวคิด โดยน า
รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยให้ผู้เช่ียวชาญได้ศึกษา ท าความเข้าใจ 
จากนั้นผู้วิจัยได้รายงานสรุปโครงการวิจัยให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อด าเนินการอภิปรายกลุ่มตามประเด็น
ท่ีเตรียมไว้ 



61 

6) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างมาก าหนด (ร่าง) รูปแบบ  
การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

7) น า (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่ออภิปรายกลุ่มวิพากษ์และเสนอแนะแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

8) น าข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิเคราะห์แบบองค์รวม ในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาท่ี
น าไปสู่การสรุปประเด็นท่ีเป็นตัวแปรส าคัญในการจัดท ารูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคน
ข่าวในประเทศไทย  

9) น าไปสู่การวางแผนรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์

ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทย และ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบลูกผสม (Hybrid Method Research) ผสมวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้ได้ข้อมูลท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาในบทนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 
ตอนที่ 1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวเพื่อให้คนข่าว องค์กรข่าว 
และวงการส่ือสารมวลชนได้มีเจตคติร่วมกันถึงการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว สามารถท าให้
น าไปสู่การจัดการตราสินค้าบุคคลให้มีความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงถึงองค์กรส่ือ ส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายผ่านเครื่องมือการส่ือสารอย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย ท่ีได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และยืนยันผลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
1.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ท่ีมีด้วยกัน 8 องค์ประกอบ 
คือองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการส่ือสาร ด้านขอบเขต
ของช่ือเสียง ด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร และบริบทและ
ค่านิยมของสังคม ดังนี้ 

1.1.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เป็นการสร้างบุคลิกลักษณะให้มีความแตกต่าง
จากบุคคลอื่น ซึ่งมี 8 ข้อ ดังนี้  

1) การมีเอกลักษณ์บุคคลท่ีโดดเด่นและแตกต่าง เป็นการสร้าง
บุคลิกลักษณะของคนข่าวให้แตกต่าง โดดเด่นจากคนอื่นจนกลายเป็นที่จดจ าของผู้รับสาร  
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2) การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าจดจ า เป็นการจัดวางต าแหน่ง
บุคคลโดยการบริหารจัดการมุมมองท่ีผู้รับสารมีต่อคนข่าว เพื่อให้ผู้รับสารสามารถแยกแยะว่าคนข่าว
แต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร  

3) ช่างสังเกต ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นคนข่าวที่พึงมี 
ท่ีเป็นบุคลิกคล้ายกับนักสืบ เมื่อลงพื้นท่ีท าข่าวต้องเป็นผู้ท่ีช่างสังเกตในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ของข้อเท็จจริงท่ีประกอบข้ึนเป็นข่าว เนื่องจากรายละเอียดท่ีถูกสร้างขึ้นจะกลายเป็นข่าวได้  

4) มีความจริงใจ การท างานข่าวบุคลิกลักษณะความจริงใจถือเป็น
ส่ิงส าคัญอีกข้อหนึ่ง คนข่าวจะต้องแสดงความจริงใจในทุกขั้นตอนของการท าข่าว ต้ังแต่การลงพื้นท่ี
ท าข่าว ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลของข่าว รวมถึงการรายงานข่าวเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้รับสาร  

5) อัธยาศัยดี เนื่องจากอาชีพส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
คนข่าว ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย ต้องลงพื้นท่ีท าข่าวประสานงานกับบุคคลหลากหลายอาชีพ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงเป็นส่ิงส าคัญ คนข่าวจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีอัธยาศัยดี ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติท่ีองค์กรข่าวใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคนข่าวที่เข้ามาท างานในองค์กรด้วย  

6) มีความกระตือรือร้น เป็นบุคลิกท่ีส าคัญของคนข่าวอีกข้อหนึ่ง 
เนื่องจากผู้รับสาต้องการข่าวที่รวดเร็ว แม่นย า เจาะลึก ดังนั้นคนข่าวจะต้องเป็นคนท่ีอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้น สนใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องมี  

7) มีความกล้าหาญ กล้าท่ีจะเผชิญกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาก
บางครั้งอาจเส่ียงอันตรายถึงชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าว นั่นก็เพื่อหาค าตอบ หาข้อมูลมาให้ผู้รับสารอย่าง
ชัดเจน  

8) มีเสน่ห์น่าติดตาม ในการน าเสนอข่าวของคนข่าวภาพลักษณ์ท่ี
จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้รับสารได้ คนข่าวจะต้องมีเสน่ห์น่าติดตาม เพราะคนข่าวถือเป็น
ตัวแทนในการส่งสารจึงต้องมีเสน่ห์น่ามองและมีความน่าเช่ือถือในเวลาเดียวกัน  

1.1.2 ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ คนข่าวจะต้องน าเสนอตัวตนให้น่าเช่ือถือ 
เนื่องจากเป็นผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร เป็นผู้รายงานส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนรับรู้ ความน่าเช่ือถือ 
มี 7 ข้อ ดังนี้ 

1) มีแหล่งข่าวเป็นของตนเองเพื่อสามารถตรวจสอบท่ีมาของข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง เจาะลึกและเช่ือถือได้ก่อนน าเสนอถึงผู้รับสาร  

2) หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อน าเสนอข่าว ข่าวสินค้าและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับสาร ยิ่งคนข่าวหรือองค์กรข่าวหาข้อมูลเชิงลึกได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีผู้รับสารติดตามคน
ข่าวและองค์กรมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นการสะท้อนความน่าเช่ือถือและความรอบรู้ของคนข่าว 

3) มีความเป็นมืออาชีพ คนข่าวต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็น
ส่ือสารมวลชน น าเสนอข่าวอย่างถูกต้องเท่ียงตรงของข้อมูล น าเสนออย่างรอบด้านและมีความ
ช านาญในด้านงานข่าว ท้ังการลงพื้นท่ีท าข่าว และการรายงานข่าว  

4) ไม่แสดงออกความชอบทางการเมือง หรือน าเสนอข่าวอย่างเป็น
กลางไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง เนื่องจากจะกลายเป็นการช้ีน าอันน าไปสู่ความแตกแยกของ
คนในสังคม  
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5) แสวงหาข้อมูลให้ปรากฏ เพื่อให้เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
สังคมชัดเจนและถูกต้องเช่ือถือได้  

6) มีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ์หรือถูกครอบง า
การน าเสนอข่าว และไม่ถูกบิดเบือนการน าเสนอข่าว  

7) เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น คนข่าวจะต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไข 
แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นอย่างจริงใจเพื่อเรียกความน่าเช่ือของคนข่าว 

1.1.3 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานและการน าเสนอข่าวสาร
ของคนข่าวย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อบุคคลในข่าวและสังคม ซึ่งการน าเสนอ
ข่าวย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน คนข่าวจึงต้องมีความรับผิดชอบ
คู่ไปกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร ท่ีต้องค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีส าคัญคือ ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย และความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณจริยธรรม ความรับผิดชอบ มี 9 ข้อ ดังนี้  

1) คนข่าวต้องเป็นคนพูดจริง น าเสนอข้อเท็จจริงให้รอบด้าน  
2) เป็นคนซื่อสัตย์ คนข่าวจะต้องซื่อสัตย์ ท้ังต่อในหน้าท่ี วิชาชีพ 

และผู้อื่น ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
3) ไม่ต้ังธงในการน าเสนอข่าว คนข่าวต้องน าเสนอตามข้อมูลข้อเท็จจริง

อย่างตรงไปตรงมา หากตั้งธงในการน าเสนอ ก็จะท าให้คนข่าวเลือกในส่ิงท่ีคิดว่าถูกต้องโดยปราศจาก
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน  

4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและองค์กร คนข่าวจะต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวและองค์กรเข้ามา เพราะหากมีผลประโยชน์จะส่งผลต่อการ
ท าหน้าท่ีและการน าเสนอข่าวสารอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

5) คนข่าวต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหา
หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ชอบมาพากลให้สังคมได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาและน าไปสู่แนวทาง 
การแก้ไข  

6) น าเสนอข้อเท็จจริงให้รอบด้าน เป็นกลาง  
7) ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
8) พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการท าหน้าท่ีอยู่เสมอ โดยปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
9) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท าหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขทันทีเพื่อรักษา

ช่ือเสียงและตราสินค้า 
1.1.4 ปัจจัยด้านการสื่อสาร ในการสร้างช่ือเสียงสู่การสร้างตราสินค้าของ

คนข่าว การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งท่ีจะท าให้ช่ือเสียงและตราสินค้าถูก
น าเสนอผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ไปถึงผู้รับสาร ซึ่งมี 5 ข้อ ดังนี้ 

1) คนข่าวต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างเอกลักษณ์แสดงความเป็น
ตัวตนท่ีแตกต่างจากบุคคลอื่นเพื่อส่ือถึงผู้รับสารเป้าหมาย  
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2) คนข่าวต้องใช้ส่ือท่ีหลากหลายช่องทางให้เหมาะสมกับผู้รับสาร
ท้ังส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์ โดยคนข่าวจะต้องส ารวจหรือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมาย 
ว่าผู้รับสารเป้าหมายใช้ส่ือช่องทางใด มีพฤติกรรมการรับสารอย่างไร  

3) คนข่าวยังต้องมีความถ่ีในการน าเสนออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้
วิธีการรีรันหรือน าเสนอข่าวบ่อย ๆ เพื่อสร้างการจดจ าและการติดตามก็จะท าให้มีช่ือเสียงของตราสินค้า
บุคคลได้  

4) มีทักษะในการส่ือสาร ท้ังทักษะการใช้เครื่องมือการส่ือสาร และ
ทักษะการส่ือสารใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างถูกต้องและน่าสนใจ  

5) คนข่าวจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
จนเกิดเป็นแฟนคลับ ถือเป็นการรักษาช่ือเสียงตราสินค้าบุคคล 

1.1.5 ปัจจัยด้านขอบเขตของชื่อเสียง ขอบเขตของช่ือเสียงถือเป็นการเผยแพร่
ช่ือเสียงของบุคคลว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งมีต้ังแต่ระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ขอบเขตของช่ือเสียงจะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าในการสร้างกระแสสังคม สร้างการเปล่ียนแปลง
ให้เกิดข้ึนในสังคม และน ามาสู่การเพิ่มช่องทางในอาชีพได้ ซึ่งมี 3 ข้อ ดังนี้ 

1) ขอบเขตช่ือเสียงระดับองค์กร เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงในความ
เป็นคนข่าว เป็นการวางต าแหน่งของช่ือเสียงในองค์กร หรือสถานท่ีท างาน  

2) ขอบเขตช่ือเสียงระดับชุมชน เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงในความ
เป็นคนข่าว เป็นการวางต าแหน่งของช่ือเสียงในระดับชุมชน 

3) ขอบเขตช่ือเสียงระดับประเทศ เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงในความ
เป็นคนข่าว เป็นการวางต าแหน่งของช่ือเสียงในระดับประเทศ  

1.1.6 ปัจจัยด้านความรู้และประสบการณ์ คนข่าวท่ีมีช่ือเสียงและมีตราสินค้า
ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ความรู้และประสบการณ์
มี 4 ข้อ ดังนี้  

1) ความรู้ความสามารถในการรายงานข่าวได้หลายประเภท ท้ังข่าว
การเมือง ข่าวเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ท้ังยังต้องมีความรู้ในงานข่าวนั้น ๆ และมีความรู้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีรายงานข่าวให้เหมาะสมกับส่ือแต่ละแพลตฟอร์มและให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมาย 

2) คนข่าวยังต้องมีประสบการณ์การท าข่าว โดยส่ังสมประสบการณ์
การปฏิบัติงานข่าว และการน าเสนอข่าว รวมถึงพัฒนาศักยภาพการท างานอยู่เสมอ 

3) มีความเช่ียวชาญในการท าข่าวอย่างเจาะลึกเฉพาะด้าน เพราะ
เป็นการสร้างความแตกต่างและความช านาญเฉพะตัวของคนข่าว 

4) มีประเด็นข่าวของตนเอง เปิดประเด็นน าเสนอข่าวเพื่อสร้าง
กระแสสังคมน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
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1.1.7 ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร การมีช่ือเสียงของ
บุคคลมักถูกเช่ือมโยงกับองค์กรเสมอ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลกับองค์ข่าว 
ท้ังในแง่ของการสร้างช่ือเสียงและตราสินค้า การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร มี 3 ข้อ ดังนี้ 

1) องค์กรจะต้องสนับสนุนการมีผลงาน และการน าเสนอผลงาน
ของคนข่าวผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2) คนข่าวจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของการรายงาน
ข่าว หรือการมีใบผู้ประกาศข่าวท่ีผ่านการรับรองจากองค์กรและสมาคมต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยัน
อย่างหนึ่งว่าเป็นคนข่าวที่มีความสามารถในการน าเสนอข่าว 

3) การการันตีช่ือเสียงของตราสินค้าผ่านการได้รับรางวัลจากองค์กร
และสมาคมต่าง ๆ  

1.1.8 ปัจจัยด้านบริบทและค่านิมยมทางสังคม เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมี
ส่วนส าคัญในการมีช่ือเสียงของตราสินค้าบุคคลของคนข่าว ท่ีคนข่าวผู้ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
ของประชานต้องเป็นท่ีพึ่งให้กับคนในสังคม มี 3 ข้อ ดังนี้ 

1) คนข่าวต้องเป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบการท าหน้าท่ีของ
ภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศท่ีต้องบริหารด้วยความสุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ คนข่าวจึงเป็นกลไกลหนึ่งท่ีจะสามารถตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลท่ีเกิดขึ้น
ได้แทนประชาชน 

2) รักษาความมั่นคงของประเทศให้เกิดสันติสุขและความสงบในสังคม 
การเป็นผู้น าทางความคิดของประชาชนในการน าเสนอข่าวสารของคนข่าวจะต้องรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจะต้องไม่น าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นท่ีท าให้ประเทศเกิดความสงบ ลดความขัดแย้ง
ท่ีเกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3) คนข่าวจะต้องรายงานข่าวอย่างสมดุลไม่สร้างความแตกแยกให้
เกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อให้คนในประเทศเกิดความสงบสุข 
 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย สามารถสรุปเป็นแผนผังความคิด 
ดังภาพท่ี 5 นี้ 
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ภาพท่ี 5 แผนผังความคิดผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับและ
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
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ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยบูรณาการองค์ประกอบ
ตราสินค้า และองค์ประกอบช่ือเสียงเข้าด้วยกัน จากนั้นก็น ามาออกแบบข้อค าถามของแบบสอบถาม 
ในขั้นแรกได้ 55 ข้อ เมื่อตัดข้อค าถามท่ีซ้ าซ้อนลงจึงเหลือ 33 ข้อ และน าผลการวิเคราะห์เนื้อหา
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยท่ีได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ ก่อนได้ผล ดังนี้ 

1.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทย ท่ีได้จากแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวนท้ังส้ิน 1,264 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 เพศชาย จ านวน 533 คน คิดเป็นร้อยละ 42.24 
มีอาชีพคนข่าว จ านวน 417 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.04 นักวิชาการ 261 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68 และ
ประชาชนท่ัวไป 586 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้รับสาร พบว่า อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 24.70% รองลงมาคือข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.30% ตามล าดับ อายุของกลุ่มตัวอย่าง
คนข่าวอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.2% ระดับการปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 73.9 จาก
สาขาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร ร้อยละ 33.8 ตามล าดับ ส่วนนักวิชาการ อายุระหว่าง 
41-50 ปี ร้อยละ 44.1 ระดับการศึกษาปริญญาเอกมากท่ีสุด ร้อยละ 52.9% และจบการศึกษาสาขา
วิชาเอกวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ร้อยละ 34.9 และสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
ส่ือใหม่ ร้อยละ 26.1  

ในจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,264 คน 
สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้รับสาร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 586 คน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 เพศชาย จ านวน 236 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีอาชีพพนักงานเอกชนมากท่ีสุด คือจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 
รองลงมาคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง/
อาชีพอิสระ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 94 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยท่ีสุดคือเกษตรกร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 

2) กลุ่มคนข่าว กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 417 คน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 เพศชายจ านวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 
180 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.4 และน้อยท่ีสุดคืออายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ระดับการศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่างคนข่าว พบว่าระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมา
คือระดับปริญญาโท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และระดับปริญญาเอกน้อยท่ีสุด จ านวน 4 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 1.0 และในส่วนของสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างคนข่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนข่าวจบการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มากท่ีสุด จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาจบการศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และ
ส่ือใหม่ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และสาขาวิชาท่ีน้อยท่ีสุดคือส่ิงพิมพ์/ดิจิทัล จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส่วนท่ีสองคือกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างคนข่าวจบการศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์และอื่น ๆ มากท่ีสุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และสาขาวิชาท่ีน้อยท่ีสุดคือนิติศาสตร์ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 

3) กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 261 คน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 เพศชายจ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าอายุระหว่าง 41-50 ปีมากท่ีสุด จ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.3 และน้อยท่ีสุดคืออายุ 20-30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ
ปริญญาโท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และน้อยท่ีสุดคือระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.1 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชนมากท่ีสุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และส่ือใหม่ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และน้อยท่ีสุดคือสาขาวิชาอื่น ๆ จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี 7  

 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร 
ประชาชน 
(n=586) 

คนข่าว  
(n=417) 

นักวิชาการ 
(n=261) 

รวม 
(n=1,264) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 

 
236 

 
40.3 

 
196 

 
47.0 

 
103 

 
39.5 

 
533 

 
42.24 

หญิง 350 59.7 221 53.0 158 60.5 729 57.76 
2. อายุ - - 110 26.4 8 3.1 - - 
20 – 30 ปี - - 180 43.2 100 38.3 - - 
31 – 40 ปี - - 85 20.4 115 44.1 - - 
41 – 50 ปี - - 42 10.1 38 14.6 - - 
3. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- -  
8 

 
1.9 

 
 

 
 

- - 

ปริญญาตรี - - 308 73.9 8 3.1 - - 
ปริญญาโท - - 97 23.3 115 44.1 - - 
ปริญญาเอก - - 4 1.0 138 52.9 - - 
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ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ตัวแปร 
ประชาชน 
(n=586) 

คนข่าว  
(n=417) 

นักวิชาการ 
(n=261) 

รวม 
(n=1,264) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 

 
94 

 
16.0 

- - - - - - 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 125 21.3 - - - - - - 
พนักงานเอกชน 145 24.7 - - - - - - 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 77 13.1 - - - - - - 
รับจ้าง/อาชีพอิสระ 123 21.0 - - - - - - 
เกษตรกร 1 0.2 - - - - - - 
เกษียณอายุ/ว่างงาน 21 3.6 - - - - - - 
5. สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

   
90 

 
21.6 

 
91 

 
34.9 

  

วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อใหม่ - - 135 32.4 68 26.1 - - 
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ - - 46 11.0 57 21.8 - - 
สื่อสารการตลาด - - 5 1.2 33 12.6 - - 
อ่ืน ๆ - - 141 33.8 12 4.6 - - 

 
1.2.2 ระดับการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม เปิดรับ

ส่ือออนไลน์ เฟซบุ๊กมากท่ีสุด กลุ่มผู้รับสารเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ีย 4.63 กลุ่มคนข่าว  
มีค่าเฉล่ีย 4.84 กลุ่มนักวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.87 รองลงมาคือ ส่ือออนไลน์ ไลน์ กลุ่มผู้รับสารเปิดรับ
ส่ือไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.28 กลุ่มคนข่าว มีค่าเฉล่ีย 4.63 และกลุ่มนักวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.83 ตามล าดับ 
และน้อยท่ีสุดคือส่ือวิทยุ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.70 ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงการเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่าง 

สื่อ 
ประชาชน 
(N=586) 

คนข่าว  
(N=417) 

นักวิชาการ 
(N=261) 

รวมทั้ง 3 กลุ่ม 
(N=1,264) 

�̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD 
สิ่งพิมพ์ 2.86 1.562 2.74 1.574 2.98 1.283 2.84 1.514 
วิทยุ 2.48 1.436 2.92 1.530 2.82 1.218 2.70 1.440 
โทรทัศน์ 4.08 1.227 4.20 1.195 4.07 0.968 4.12 1.168 
เว็บไซต์ 4.17 1.230 4.81 0.639 4.83 0.538 4.52 1.000 
Facebook 4.63 0.904 4.84 0.618 4.87 0.520 4.75 0.757 
Line 4.28 1.207 4.63 0.939 4.83 0.624 4.51 1.047 
รวม 3.75 0.748 4.02 0.650 4.07 0.515 3.91 0.689 
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1.2.3 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า
ข้อมูลท่ีได้มานั้นมีความสัมพันธ์อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาค่า
ความเหมาะสมของข้อมูล คือ ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-ไอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett's Test Sphericity) ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-ไอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test 

Sphericity) ของแบบประเมินปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx Chi-Square 

(𝑥2) 
df Sig 

0.940 16027.741 528 0.000 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-ไอลคิน (KMO)  
มีค่าเท่ากับ 0.940 ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.800 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลท้ังหมดและตัวแปรต่าง ๆ นั้น  
มีความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ และจาก
ค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (𝑥2) ท่ีใช้ในการทดสอบ
มีค่าเท่ากับ 16027.741 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมตริกซ์สัมพันธ์จึงเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้ 

1.2.4 การสกัดองค์ประกอบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ 
(Principal Component Analysis: PC) โดยการพิจารณาค่า Eigen Value ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ 
Varimax ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  จ านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสมในแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวในประเทศไทย  

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 9.774 29.617 29.617 
2 3.083 9.341 38.958 
3 1.693 5.131 44.089 
4 1.410 4.274 48.363 
5 1.110 3.365 51.728 
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จากตารางท่ี 10 การสกัดองค์ประกอบ ได้ท าการสกัดองค์ประกอบ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยท าการหมุนแกนองค์ประกอบและพบว่า เมื่อ
พิจารณาค่า Eigen Value ท่ีมากกว่า 1.00 อยู่ 6 ค่า ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ พิสัยค่าไอเกน
อยู่ระหว่าง 1.110 -  9.774 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 51.728  

1.2.5 การหมุนแกนองค์ประกอบ และอธิบายความหมายขององค์ประกอบ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการหมุนแกนองค์ประกอบ เพื่อให้ตัวแปรมีลักษณะท่ีชัดเจนมากขึ้น โดยท าการหมุน
แกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax เพื่อแสดงถึงระดับ
ความส าคัญของตัวแปรท่ีมีต่อแต่ละองค์ประกอบ มีเกณฑ์การพิจารณาค่าพิสัยของตัวแปรท่ีมีค่ามาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับทุกปัจจัย โดยต้องมีค่าพิสัยมากกว่า 0.5 เพื่อแสดงถึงการจัดเข้าปัจจัยของตัวแปร  
ดังตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบสอบถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้า

บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ภายหลังจากจากการหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) 

ล าดับท่ี ข้อท่ี ตัวแปร �̅� SD 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Component) 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 1 ความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวท่ีเชื่อถือได้  
1. 15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ 4.55 0.590 0.677    
2. 18. การใช้อวัจนภาษา 4.54 0.620 0.671         
3. 12. ความจริงใจในการรายงานข่าว 4.57 0.634 0.660         
4. 11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 4.63 0.578 0.648   0.354     
5. 17. การใช้วัจนภาษา 4.56 0.623 0.619         
6. 13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่าง

ตรงไปตรงมา 
4.53 0.683 0.617         

7. 20. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าว 4.59 0.596 0.579   0.318     
8. 16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่าง

ตรงไปตรงมา 
4.39 0.717 0.565         

9. 19. การรายงานข่าวได้หลากหลายประเภท 4.43 0.704 0.527         
องค์ประกอบท่ี 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  

1. 
2. 

30. 
27. 

ช่วยเพิ่มช่องทางอาชีพที่หลากหลาย 
ความถี่ในการรายงานข่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ  

4.14 
4.01 

0.774 
0.814 

  
  

0.702 
0.692 

  
  

  
  

 

3. 29. มีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็น
ของตนเอง  

3.74 0.983   0.670       

4. 24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสาร 4.21 0.736 0.361 0.652       
5. 23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนที่ไม่มีเหมือน

ใคร 
4.14 0.767 0.319 0.642      

6. 25. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับผู้รับ
สารกลุ่มเป้าหมาย 

4.28 0.705 0.385 0.635    

7. 28. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและทีมข่าว 4.07 0.777   0.611       
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ตารางท่ี 11 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบสอบถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ภายหลังจากจากการหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) (ต่อ) 

ล าดับท่ี ข้อท่ี ตัวแปร �̅� SD 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Component) 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 3 ความรับผดิชอบตอ่สังคม 
1. 32. พร้อมที่จะถูกตรวจสอบการท างานตลอดเวลา 4.52 0.652     0.705     
2. 33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่าง

ตรงไปตรงมา 
4.64 0.565 0.365   0.637     

3. 6. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
รายงานข่าวอย่างย่ิง 

4.72 0.539 0.411   0.562     

4. 31. เมื่อรายงานข่าวผิดพลาดของคนข่าวต้องรับ
แก้ไขทันท ี

4.35 0.746   0.444 0.560     

5. 10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ 4.75 0.511 0.503   0.545     
6. 8. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าวละเมิด

สิทธิ ์
4.58 0.655 0.391   0.544     

องค์ประกอบท่ี 4 การมีหลักธรรมาภิบาล 
1. 1. การเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน 3.80 1.068    0.724 
2. 2. เป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับประชาชน

ในการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
4.39 0.743    0.620  

3. 4. เป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบการท า
หน้าที่ของรัฐบาล 

4.38 0.775       0.612   

4. 7. ช่วยสร้างสันติสุขหรือความสงบให้เกิดขึ้นใน
สังคม 

4.07 0.951       0.567   

5. 3. ยึดมั่นในการรายงานข่าวที่ส่งเสริม และรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

3.80 1.113       0.552 0.393 

องค์ประกอบท่ี 5 การมีศักยภาพในการรายงานข่าว 
1. 22. ประสบการณ์ของคนข่าวหน้าใหม ่ 3.24 1.138     0.744 
2. 14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าว

อย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งส าคัญ แต่ในบางคร้ัง
อาจเกิดผลเสียต่อผู้เก่ียวข้อง คนข่าวจึงไม่
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามทุกคร้ัง 

3.48 1.225         0.632 

3. 26. การมีใบผู้ประกาศข่าว 3.37 1.053   0.316     0.627 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการ

หมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแบบสอบถาม
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้รับสาร  
กลุ่มคนข่าว และกลุ่มนักวิชาการ ได้ท้ังหมด 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบที่ 1 “ความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวที่
เชื่อถือได้”  

องค์ประกอบนี้ มีท้ังหมด 9 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ 15, 18, 12, 11, 17, 
13, 20, 16, และ ข้อ 19 มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.677 - 0.527 และเมื่อพิจารณา
ข้อความโดยรวมแล้ว ข้อดังกล่าวจะเน้นในเรื่อง ความช่างสังเกต ละเอียดรอบครอบ ความจริงใจ ความ
ซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ การค้นคว้าหาความรู้ของคนข่าว โดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการรายงาน
ข่าว สามารถรายงานข่าวได้หลายประเภทและสามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าวกับแหล่งข่าวได้อย่างถูกต้อง  

ในเรื่อง ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ พบว่าข้อมูลท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวต้องมีความช่างสังเกต ท้ังการสังเกตส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว ว่าเกิดอะไรขึ้น มีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าส่ิงท่ีได้จากการสังเกตมา
เขียนเป็นข่าวน าไปสู่การรายงานข่าว การสังเกตของคนข่าวยังสามารถเปรียบเทียบได้กับลักษณะของ
ต ารวจท่ีต้องสังเกตส่ิงต่าง ๆ และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความท่ีเกิดขึ้น เพื่อด าเนินการสืบสวน
สอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิด เช่นเดียวกันกับคนข่าว หากมีความสังเกต ละเอียดรอบคอบก็จะ
ท าให้การรายงานข่าวมีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...นักข่าวต้องเป็นนักสังเกต สามารถเข้าใจสถานการณ์นั้น ๆ 
สามารถส่ือสารรายงานข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องท่ียาก
มาก ค าว่าถูกต้องเขียนง่ายแต่ท ายากเพราะฉะนั้นมันมีโอกาส
ผิดพลาดแน่นอนไม่มีใครถูก 100%...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
ความสังเกต และละเอียดรอบคอบ มุมมองของแหล่งข่าวยังมอง

ว่ามีความคล้ายคลึงกับการท างานของต ารวจท่ีต้องสังเกต กล่ันกรอง ละเอียดรอบคอบ ก่อนน าเสนอ
ข่าวออกไปสู่สาธารณะ เนื่องจากบางเหตุการณ์อาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรวมถึงมีผลต่อคดี
ความต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักขยายความเพื่อให้ชัดเจนขึ้นว่า 
 

“...บทบาทท่ีส าคัญคือความระมัดระวังในการท่ีจะไปน าเสนอข่าว
ก่อนน าเสนอข่าวก็ต้องมีการกรองกันพอสมควรหรือพยายามให้
มากท่ีสุดนี่เป็นยิ่งเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนหรือมีผลต่อรูปคดีสังเกต
ว่าตอนท่ีพี่เป็นผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์การน าเสนอส่ิง
ใดต้องมั่นใจแล้วการจะน าไปสู่ส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยยังไม่สามารถท่ีจะ
ระบุได้ มันจะมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชน...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 
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นอกเหนือจากความช่างสังเกตของคนข่าวแล้ว การใช้อวัจนภาษา
ในการรายงานข่าว ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงและมีตราสินค้าบุคคลได้ ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า นอกเหนือจากการรายงานข่าวตามข้อมูลแล้ว คนข่าวยังควร
ใช้ลีลา ท่าทาง น้ าเสียง หรือแสดงบุคลิกภาพความเป็นตัวตนน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่ออธิบายให้
ผู้บริโภคข่าวสารเข้าใจเนื้อหาของข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...หากเป็นเมื่อก่อนการอ่านข่าว ก็อ่านตามตัวหนังสือแต่เด๋ียวนี้
ต้องใช้ลีลาใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก เอาความรู้สึกส่วนตัวส่วนรวม 
เข้าไปในค าพูดความรู้สึกแววตา การแสดงออกทางกิริยา วัจนภาษา
เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่านี้จะมาประกอบแล้วประชาชนจะคล้อยตาม
...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
ในมุมมองคนข่าวยังมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การใช้อวัจน-

ภาษาของคนข่าว เป็นการใช้ลีลาการบอกเล่าเรื่องราวของข่าวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังช่วย
ส่งเสริมการมีช่ือเสียงและตราสินค้า ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...ปัจจัยท่ีท าให้เรามีช่ือเสียงขึ้นมาคือหนึ่งบุคลิกส่วนตัว ลีลาการ
อ่านข่าว เวลาเล่าข่าวต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึก มีอารมณ์
ร่วมกับข่าว ถ้าคุณรู้สึกเสียใจ ถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบบุคคลในข่าว  
ถ้าคุณรู้สึกสงสัยต้ังค าถาม คนดูจะสัมผัสได้...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สาเหตุท่ีคนข่าวต้องใช้อวัจนภาษาในการส่ือสาร เนื่องจากผู้บริโภค

สามารถรับรู้ และติดตามจากบุคลิกภาพของคนข่าวที่แตกต่างกันโดยส่ือสารผ่านอวัจภาษาของคนข่าว 
ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...คนรับรู้จากประสาทสัมผัสคนจะรู้จักเราจากการดูทีวี รับรู้จาก
ตาดูหูฟัง แล้วก็จะเห็นจากบุคลิกเราก่อน มีคนเคยบอกว่าพี่เสียงมี
เอกลักษณ์ แล้วก็ตาดุ พอพี่อ่านข่าวมาสักพักผลงานเราดีขึ้น  
คุณเทพชัยก็ให้พี่อ่านทุกวัน...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 
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คนข่าวยังต้องความจริงใจในการรายงานข่าว ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า ความจริงใจคือพื้นฐานการท าหน้าท่ีของคนข่าวต้องมี ท้ังต่อ
ตนเอง องค์กร วิชาชีพ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข่าว เมื่อคนข่าวมีความจริงใจต่อการท าหน้าท่ี แหล่งข่าว
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวก็พร้อมท่ีจะให้ข้อมูล เพื่อให้คนข่าวรายงานข่าวได้อย่างตรงไปตรงมาและ
น าเสนอตามข้อเท็จจริง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...นักข่าวท่ีพี่อยากจะให้สัมภาษณ์หนึ่งก็คือมีความจริงใจอาจจะ
พูดแล้วก็ง่าย ด้วยค าพูด แต่สังเกตได้ด้วยค าพูดด้วยการน าเสนอ
ข่าวบางครั้งเขาเขียนอย่างหนึ่ง เราไปน าเสนออย่างหนึ่ง...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่ง ท่ีเห็นว่า

คนข่าวต้องมีความจริงใจ มีคุณธรรม และมีความสุภาพ อันมาจากจิตวิญญาณภายใน ท้ังยังต้อง
น าเสนอข้อมูลหรือปมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม และเสนอทางออกของปัญหาอย่างเป็นกลาง ผู้ให้ข้อมูล
หลักสรุปไว้ว่า 
  

“...นักข่าวที่อยากให้สัมภาษณ์ จะต้องมีจิตวิญญาณมีความสุภาพ 
นุ่มนวล ไม่เล่นค าจนเกินไป ไม่เหน็บแนม นักข่าวควรมีความจริงใจใน
การท าข่าว มีคุณธรรม น าเสนอความจริง ความถูกต้องท่ีครบถ้วน ...” 
“... ต้องมีจริยธรรม มีความจริงใจในการท างาน น าเสนอปัญหาโดย
ไม่ท้ิงปม โดยน าเสนอวิธีแก้ไข และอย่าให้เกิดความขัดแย้งและต้อง
ให้ความเป็นกลางกับทุกฝ่าย...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 

 
แหล่งข่าวอีกบุคคลหนึ่งยังมีความคิดเห็นว่า คนข่าวมักท างาน

ร่วมกันกับต ารวจในการค้นหาความจริง มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน คนข่าวจึงต้องมีความ
จริงใจต่อแหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า  
 

“...นักข่าวมักท างานกับต ารวจ 80-90 ปี หรือเป็นร้อย ๆ ปี  
เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน ต้องมี
ความจริงใจต่อกัน ในบทบาทหนึ่ง ท้ังนักข่าวและต ารวจจะช่วยกัน
ค้นหาความจริง ...” “...ต้องมีความจริงใจต่อกัน ในบทบาทหนึ่ง  
ท้ังนักข่าวและต ารวจจะช่วยกันค้นหาความจริง เพราะฉะนั้นนักข่าว
ในอุดมคดี ต้องเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง น าเสนอรอบด้าน และไม่มี
อคติ ยึดมั่นในความจริงตามพยานหลักฐาน...” 
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2562) 
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คนข่าวยังต้องค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
หาข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า นอกเหนือจากเพื่อการรายงานข่าวที่
ถูกต้องแล้ว จะท าให้ข้อมูลในการน าเสนอครบถ้วน ครอบคลุมในทุกมิติของข่าว สามารถหาประเด็น
การท าข่าวเป็นของตัวเองได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนี่งของตราสินค้าบุคคลของคนข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...ทางออกของส่ือมวลชนยุคใหม่ การท าข่าวแบบ investigated 
แบบ Exclusive แบบนี้จะเป็นตัวหนึ่งท่ีท าให้คนสนใจท่ีจะเสพส่ือจาก
ส่ือมวลชน...” “...การแสวงหาข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่เลือก
ว่าเป็นแหล่งข่าวฝ่ายใด กลุ่มไหนเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ในขณะเดียวกัน
เองแหล่งข่าวแต่ละแหล่งข่าวก็อาจจะพูดได้ไม่ครบถ้วนนักนักข่าว
เองก็ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนจากหลาย ๆ  แหล่งและ
น าเสนอออกมาในภาพรวมให้ประชาชนตัดสินใจ...”  
(นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของแหล่งข่าวอีกบุคคลหนึ่ง ท่ีอธิบาย

ว่า คนข่าวมืออาชีพต้องมีความรู้ในการหาข้อมูลอย่างถูกต้อง และการได้มาซึ่งข้อมูล คนข่าวต้อง
อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล เพื่อความน่าเช่ือในการน าเสนอข่าว  
 

“...นักข่าวที่ดีควรมี Knowhow หรือความรู้ มีการหาข้อมูลให้ครบ
ในทุกมิติ อย่างเอียงข้างใดข้างหนึ่ง ท าการบ้านให้เยอะ...” “...นักข่าว
ควรท่ีจะต้องมีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเพื่อไปขยายต่อ โดยข้อมูลต้อง
เป็นข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ อ้างอิงท่ีมาของข่าวได้ ว่ามาจากท่ีใด 
มีเอกสารอ้างอิงจากท่ีไหนมากกว่าเอาความคิดเห็นท่ีไม่อ้างอิง...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 

 
การท าข่าวเชิงรุก ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท าให้คนข่าวมีช่ือเสียง

และมีตราสินค้า ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลว่า คนข่าวควรท างานเชิงลึก หรือ active เพื่อเปิดประเด็น
ข่าวที่แตกต่าง น่าสนใจ เจาะลึก และมีทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...นักข่าวไม่ควรจะ Passive อย่างเดียว ไม่ใช่แค่ใครพูดอะไร
มาแล้วเราก็เผยแพร่ออกไป แต่ควร Active เป็นตัวตั้งต้นบ้าง เช่น 
ประเด็นท่ีเราสนใจ เราไปขุดไปดูสิว่าใครควรจะเป็นแหล่งข่าวท่ีให้
ข้อมูลเราได้บ้าง แล้วสร้างประเด็นขึ้นมาสู่สังคม ไม่ใช่แค่การรายงาน
แค่ว่าใครพูดอะไร คนนั้นด่าคนนั้นว่าอย่างนี้...” “...เราอยากเห็น
นักข่าวท่ีต้ังต้นจับประเด็นของตัวเองแล้วหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์
ประเด็นดี ๆ ท าเป็นผลงานช้ินของตัวเอง มันไม่ได้ยกระดับความเป็น
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มืออาชีพของเราอย่างเดียวนะ แต่จะท าให้การน าเสนอข่าวมีทิศทาง
และเป็นทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
ผู้ให้ข้อมูลยังเพิ่มอีกว่าคนข่าวยังต้องน าเสนอแต่ข้อเท็จจริง โดย

กล่ันกรองข้อมูลก่อนน าเสนอทุกครั้ง 
 

“...ความจริง ข้อเท็จจริง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เมื่อไหร่คุณเห็น
เราคุณเห็นความจริง เมื่อไหร่คุณเจอเราคุณจะข้อเท็จจริง เมื่อไหร่
คุณเดินมาหาเราคุณจะพบได้ว่าเรามีข้อมูลข่าวสาร ท่ีถูกกล่ันกรอง
แล้ว ว่ามันจริง ทุกค าท่ีออกจากปากเราคือความจริง...” 
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ในเรื่อง “การใช้วัจนภาษา” พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวจะต้องส่ือสารด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน โดยใช้จังหวะของน้ าเสียงให้น่าสนใจและชวนติดตาม โดยคนข่าวที่มีตราสินค้าบุคคลจะต้องมี
ส านวนการพูดเป็นของตัวเอง ส านวนการพูดจะได้จากการความรู้ ประสบการณ์ อย่างเช่น การอ่าน
หนังสือ การดูข่าว การฟังข่าวจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล เพื่อเป็นคลังความรู้ในข่าว นอกจากนี้คนข่าวยัง
สามารถน าภาษาท้องถิ่น หรือภาษาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายมาส่ือสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ตัวเอง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ท่ีเปล่ียนแปลงการน าเสนอข่าว การ
แสดงออกสีหน้า ท่าทาง วัจนภาษา เป็นเรื่องท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในประเทศไทย...” “...ชอบเรื่องเล่าเช้านี้คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา 
เป็นคนหนึ่งท่ีใช้กริยา วัจนภาษาค่อนข้างมาก...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
การเปล่งค าออกเสียงภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน ก็ถือเป็นการใช้ 

วัจนภาษาท่ีสร้างตราสินค้าบุคคลให้กับคนข่าวได้ เนื่องจากคนข่าวต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการออกเสียง
ให้กับสาธารณะชน  
 

“...เริ่มแรกต้องท าให้คนได้ยินเสียงคุณแล้วอยากหันมามอง แล้วก็
หยุดดู สองคุณต้องเช่ือในส่ิงท่ีคุณพูด ส่ิงแบบนี้มันต้องสร้าง ความ
น่าเช่ือถือมั่นต้องสร้าง มันต้องใช้เวลาสร้างซ้ า ๆ กันท าซ้ า ๆ กัน 
อย่างพี่สร้างมา 20 ปี มันต้องใช้เวลาและมันต้องมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวคุณ ส านวนการพูดวิธีการใช้ภาษา วิธีการเปล่งค า...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 
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สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่ง  
ท่ีมองว่าข้อมูลท่ีน ามาใช้น าเสนอข่าวสารมักใช้ค าศัพท์ท่ีเป็นทางการ จึงท าให้ผู้รับสารส่วนหนึ่งไม่เข้าใจ 
คนข่าวจึงใช้ค าศัพท์หรือค าพูดท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 

“...บางอย่างต้องอธิบายเป็นภาษาชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกข่าวเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล พวกชิมช้อปใช้ การลดค่าเงิน 
ข่าวพวกนี้ต้องอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านให้เขาเข้าใจ ซึ่งการอ่าน
ข่าวไม่สามารถท่ีจะขย้ีและใช้น้ าเสียงได้เหมือนอย่างการคุยข่าว...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
คนข่าวบางคนอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก ยังใช้ความหลากหลายของ

ภาษาสร้างตราสินค้าบุคคลให้กับตนเอง อยากการน าเอาค าว่า “ฮิ” ท่ีมักใช้กันในจังหวัดระยองมาพูด
งานการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับชาวบ้านจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 

“...เราน าวัฒนธรรมการพูดท้องถิ่น เช่นค าว่า "ฮิ" ของจังหวัดระยอง 
มาพูดใส่ในรายการ ก็โดนเหมือนกัน ซึ่งค าว่า "ฮิ" เป็นค าท่ีคน
ระยองพูด แต่คนเมืองรับไม่ได้กับค าว่า "ฮิ" หาว่าเราทะล่ึง เพราะ
ชีวิตเขาท้ังชีวิตเกิดมาท่ีกรุงเทพฯ ไปเรียนเมืองนอก ไม่เคยสัมผัส
ชนบท ค าว่าฮิรับไม่ได้ ก็คือผู้บริหารเรานี่แหละ แต่เราไปถึงต้นตอ 
ความหลากหลายของภาษา ความงามของภาษาท้องถิ่น...” “...เรา
คิดว่าค าทุกค าเป็นทรัพยากรของชาติ เพียงเรายืมมาใช้ แต่รู้จักใช้ 
แค่นั้นเอง สุดท้ายค านี้จึงเป็นวลีฮิตขึ้นมา ต่อมามีคนแนะน า ให้เอา
ค านี้ไปพูดท่ีภาคอีสาน จากนะจะบอกให้ เป็นเด้อสิบอกให้ พอเรา
ไปพูดอีก ชาวบ้านก็ติดอีก เราจึงเริ่มคิดแล้วว่า นะจะบอกให้ต้องมี
มากกว่านี้...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
การอ่าน และการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นปัจจัยส าคัญ

ท่ีสร้างตราสินค้าและช่ือได้เสียงได้ เพราะความรู้เหล่านั้นจะกลายเป็นคลังค าพูดไว้ใช้ในการรายงาน
ข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ค าพูดเฉียบคม เกิดจากการอ่านหนังสือเยอะ เพราะอ่านหนังสือ
เยอะแล้วจะมีข้อมูลในสมองเยอะ ท าให้เรามีเรื่องท่ีจะพูดมีเรื่องท่ี
จะเล่า มีเรื่องท่ีจะกล่าวขาน ความท่ีเราชอบอ่าน ท าให้แสวงหา
ข้อมูลได้เร็ว เข้าได้ลึก...” 
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์, 2563) 
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ปัจจัยความจริงใจ การค้นคว้าหาความรู้ การใช้ภาษาในการส่ือสาร
อย่างถูกต้องของคนข่าวแล้ว คนข่าวยังต้องยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวจะต้องท าหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
ท้ังต่อองค์กรข่าว วิชาชีพ แหล่งข่าว และการรายงานข่าวอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง แต่บางครั้งการน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาก็กระทบ
ต่อสภาพการณ์ของธุรกิจองค์กรส่ือนั้น ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...15 ปีท่ีพี่ใช้งานส่ือสารมวลชนบนเวทีให้เกิดประโยชน์ ปลุก
ผู้คนให้ลุกขึ้นสู้ ด้วยการรายงานข้อมูลข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมา
ไม่บิดเบือนไม่บิดพริ้ว...” 
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักยังมีมุมมองว่าการต้ังค าถามสัมภาษณ์แหล่งข่าว

อย่างตรงประเด็น จะยิ่งท าให้คนข่าวมีมืออาชีพมากขึ้น 
 

“...อยากเจอนักข่าวจี้จุดท่ีตรงประเด็น ยิ่งนักข่าวที่ท าให้เราอึดอัด
ยิ่งชอบ เพราะท าให้คิดว่านี่คือส่ือมวลชนตัวจริง ท าเพื่อประชาชน
โดยแท้จริง และก็ยิ่งกระตุ้นท าให้เราต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นท าให้เรา
ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากขึ้น...” 
(ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, สัมภาษณ์, วันท่ี 27 ตุลาคม 2562) 

 
ขัดแย้งกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความคิดเห็นว่าความซื่อสัตย์

ในรายงานข้อมูลข่าวสารของคนข่าวจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรส่ือท่ีคนข่าวสังกัด เนื่องจากอาจไป
กระทบกับผู้สนับสนุนองค์กรข่าว ซึ่งโครงสร้างการด าเนินธุรกิจส่ือฯ ส่วนใหญ่จะถูกสนับสนุนจาก
องค์กรภาคเอกชน มีเพียงช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง NBT และ ThaiPBS ท่ีสนับสนุนโดยองค์กรภาครัฐ 
ดังนั้นการน าเสนอข่าวจะขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนและนโยบายขององค์กร ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

... “สถานการณ์ทางการเมือง ท่ีบีบรัดสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีไม่ว่า
จะเป็นช่องโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ต้องเอาตัวรอด เพราะฉะนั้น
การท่ีจะน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแบบมืออาชีพก็อาจจะมี
ผลต่ออนาคตของธุรกิจส่ือมวลชนนั้น ๆ ซึ่งท าให้ โอกาสท่ีจะน าเสนอ
ข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นมืออาชีพก็จะลดน้อยลง”... 
(นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2562) 
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นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบท่ีมาของข่าวกับแหล่งข่าว เพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูล ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การเป็นคนข่าวท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ คือการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้องสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้โดย
ไม่น าเสนอความคิดเห็นลงไปในข่าว ซึ่งการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข่าว นอกเหนือจะเป็นการอ้างอิง
จากเอกสารแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลจากบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดย
รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อเพิ่มน้ าหนักของข่าวให้น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเป็น
ผู้ส่ือข่าวหรือคนข่าวประจ าสายก็สามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าวได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากได้รับ
ความไว้วางใจจากแหล่งข่าวในสายข่าวนั้น ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ใครก็ตามท่ีมาขอความช่วยเหลือพี่ก็จะท าเป็นสกู๊ปเป็นราย
ละเอียดให้ พยายามจะบอกท้ังข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบั ติ
เพื่อให้การน าเสนอใด ๆ ก็ตามไม่ผิดพลาดและไม่พลาดมาถึงตัวเรา
ด้วย...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกบุคคลหนึ่งท่ีอธิบายว่า การเป็นคนข่าว

ท่ีมีความน่าเช่ือถือนอกเหนือจากการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลแล้ว ยังต้องมีทักษะการจัดเก็บ
ความรู้และความช านาญในสายข่าวของคนเอง เพื่อสามารถน าข้อมูลเก่า ๆ มาใช้ประกอบในการรายงาน
ข่าวได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...นักข่าวควรท่ีจะต้องมีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเพื่อไปขยายต่อ 
โดยข้อมูลต้องเป็นข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ อ้างอิงท่ีมาของข่าวได้ 
ว่ามาจากท่ีใด มีเอกสารอ้างอิงจากท่ีไหนมากกว่าเอาความคิดเห็น
ท่ีไม่อ้างอิง...” “...อย่างคุณเล็ก วาสนา นาน่วม คือมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับสายทหาร สายความมั่นคง มี Knowhow มีวิทยายุทธ 
สามารถพูดเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงได้ นอกจากนี้ยังอยู่มา
นาน รู้จักคนบุคคลต่าง ๆ และมีข้อมูลพื้นฐาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป
แค่ไหนก็สามารถหยิบข้อมูลนั้นมาใช้ได้ จนท าให้เล็ก วาสนา  
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 

 
นอกจากนี้คนข่าวยังต้องสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก

แหล่งข่าวหรือหลาย ๆ แหล่ง ก่อนน าเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 
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“...นักข่าวเองก็ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนจากหลาย ๆ 
แหล่งและน าเสนอออกมาในภาพรวมให้ประชาชนตัดสินใจ โดยไม่
ช้ีชัดว่าบทสรุปของตัวเองเป็นอย่างไร...”  
(นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2562) 

 
ในเรื่อง “ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา” 

พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การท่ีจะเป็นคนข่าวที่มีช่ือเสียงและ
มีตราสินค้าจะต้องมีความกล้าหาญ ความกล้าหาญนี้ นอกเหนือจากความกล้าในการลงพื้นท่ีท าข่าวใน
พื้นท่ีเส่ียงแล้ว ยังต้องกล้าน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนได้รับความเสียหาย กล้าเปิดโปงความไม่
ชอบมาพากลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อตีแผ่ข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...นักข่าวท่ีต้องยืนข้างประชาชน กล้าท่ีจะต่อสู้ในส่ิงท่ีประชาชน
เสียหาย แม้ว่านักข่าวสนิทกับแหล่งข่าวหรือรัฐบาล นักข่าวก็ต้อง
กล้าออกมาติติงรัฐบาล...”  
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลอีกบุคคลหนึ่งท่ีเห็นว่า การมี

ช่ือเสียงและตราสินค้าคนข่าวยังยึดโยงกับนโยบายขององค์กรข่าว ท่ีต้องกล้าน าเสนอข่าวเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  
 

“...เต๋า ณัฐถา โกมลวาทิน มีความรู้ พยายามน าเสนอข่าวในเชิง
สาธารณะ ไม่มีดราม่า กล้าท่ีจะน าเสนอข่าวหนัก ๆ แน่น ๆ ไม่ดู
ถูกคนดู แต่อาจจะเพราะนโยบายของช่องด้วย ด้วยความท่ีเป็น
ไทยพีบีเอส จึงน าเสนอข่าวแบบนี้ได้ ไม่ต้องอิงเรทต้ิงมาก...”  
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
ความกล้าหาญของคนข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักยังต้องมีความกล้าพูด 

กล้าต้ังข้อสงสัย และกล้าซักถาม แม้ว่าแหล่งข่าวจะเป็นผู้น าของประเทศก็ยิ่งต้องซักถามเพื่อเป็นตัวแทน
ของประชาชน 
 

“...ช่วงท่ีคุณทักษิณเข้ามาเป็นรัฐบาล เรากล้าท่ีจะพูด เราไม่เคย
กลัว เราก็พูดในวิทยุ แล้วคนฟังเราเยอะ ท้ัง 3 สถานี เราก็จะมี
ค าถาม ถึงนโยบายนั้นนโยบายนี้ ในปีนั้นคุณทักษิณเพิ่งเริ่มต้นเข้า
มา นอกจากคุณทักษิณแล้ว พี่ก็ยังมีความสงสัยในรัฐมนตรีคนนั้น 
คนนี้ เราก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ เริ่มมีการสัมภาษณ์...”  
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
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คนข่าวท่ีมีช่ือเสียงและตราสินค้ายังต้องสามารถรายงานข่าวได้
หลายประเภท ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวท่ีมีความเป็นมืออาชีพ
ควรมีความรู้ของข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย และรายงานข่าวได้หลายประเภท สามารถจับประเด็นข่าว
ต่าง ๆ ได้ดี ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
... “จะมีช่ือเสียงต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างผสมกันไม่ใช่แค่
ได้พื้นท่ีหน้าจอ ต้องมีความรู้ต้องจับประเด็นเก่ง มีเซ้นส์ข่าว รู้ว่า
จะต้องใช้ค าพูดอย่างไรให้คนดูรู้ว่ามันส าคัญนะ ไม่ใช่แค่อ่านไป
เรื่อย ๆ ” ...  
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่ง ท่ีอธิบายว่า การท่ีจะ

สามารถจับประเด็นข่าวได้ดี มาจากการอ่านค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ฝึกฝนการท างานข่าวและ
รายงานข่าวอยู่เสมอ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“.. .ถามว่ าท าไมเราถึ งท างานพวกนี้ ได้  ก็ เพราะเรามาจาก
หนังสือพิมพ์ เราเห็นข้าวตรงหน้าเราเรารู้เลยว่าเราจะรายงานอะไร 
โดยท่ีแทบจะไม่ต้องเขียนบท ช่วงนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงจุด
ประกายช่ือเสียงของเราเลย ช่วงข่าวเด็ด 7 สี...” “...เข้าไปช่อง 7 
เขาก็คิดท าเบรกกิ้งนิวส์ และเรียกมันว่าข่าวเด็ด 7 สี เราก็อยู่ใน
ก รุ๊ ป ค น อ่ า น ข่ า ว นั้ น  
ท่ีถูกเรียกว่าไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ข่าวไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ภัยพิบัติ 
และช่วงท่ีพี่เข้าไปนั้น ก็เกิดเหตุฝนตกน้ าท่วม ท่ีนั่นท่ีนี่ เกิดอุบัติภัย
เยอะมาก พี่ไปยืนรายงานสดแบบท้ังวันท้ังคืน ตอนนั้นพี่เป็นนักข่าว
ภาคสนาม พี่รายงานข่าวมากกว่าผู้ประกาศข่าวในห้องส่ง...”  
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
2. องค์ประกอบที่ 2 “ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ

สื่อสาร”  
องค์ประกอบท่ี 2 นี้มีท้ังหมด 7 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ 30, 27, 29, 

24, 23, 25, และ ข้อ 28 มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.702 - 0.611 และเมื่อ
พิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ข้อดังกล่าวจะเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสาร
และน าเสนออย่างเหมาะสมกับช่องทางการส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยคนข่าว
จะต้องมีบัญชีส่ือสังคมเป็นของตนเองเพื่อสร้างความโดดเด่นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อ
เพิ่มช่องทางในอาชีพให้หลากหลาย  
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ในเรื่อง “การช่วยเพิ่มช่องทางอาชีพท่ีหลากหลาย” พบว่าข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า เมื่อคนข่าวสร้างช่ือเสียงและมีตราสินค้าจน
กลายเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียง จะท าให้ช่วยเพิ่มช่องทางอาชีพท่ีหลากหลายได้ เช่น การเป็นนักร้อง นักแสดง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...มีค่ายเพลง 2 ค่ายเพลงเข้ามาหา ให้เราร้องเพลง ท้ัง ๆ ท่ีเราไม่
ปรารถนาจะเป็นนักร้อง นักข่าวเองเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะเป็น
นักข่าว ตอนนี้มีค่ายเพลงเข้ามาเราก็บอกเราร้องไม่เป็น เขาต้องการ
จะเอาช่ือเสียงเราไปขายด้วย...”  
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ผลของการมีช่ือเสียงและมีตราสินค้าของคนข่าว ผู้ให้ข้อมูลยัง

เพิ่มเติมอีกว่ายังถูกชักชวนไปเป็นพิธีกรรายการวาไรต้ี หรือผู้ด าเนินรายการต่าง ๆ  
 

“...พอหลังจากไอทีวี รายการเจาะใจได้ติดต่อพี่ไปเป็นพิธีกรคู่กับ
พี่ดู๋สัญญา จากเป็นผู้ประกาศข่าวก็กลายเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์ 
คือรายการเจาะใจ...”  
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
คนข่าวท่ีมีช่ือเสียงและตราสินค้ายังต้องมีความถ่ีในการรายงาน

ข่าวผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า 
การท่ีจะท าให้ผู้ชม หรือผู้บริโภคติดตาม คนข่าวจะต้องปรากฎหรือน าเสนอตัวตนผ่านช่องทางการส่ือสาร
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ ต่อเนื่อง และช่วงเวลาเดิม ๆ ในทุก ๆ วัน ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...เมื่อก่อนข่าวต้องอ่านทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย  ซึ่งท่ีเมืองนอก
ก็อ่านทุกวันเหมือนกันไม่มีหยุดอาศัยความถ่ีให้คนติด เพราะข่าวไม่
มีวันหยุดและแฟนข่าวก็รอ เขาไม่สนใจ เขาถือว่าอาชีพการอ่านข่าว
ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนท่ีมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ คุณจะต้องมาอ่านทุก
วัน ทุกเวลา 3 ทุ่ม คุณจะต้องอยู่หน้าจอ อันนี้คือความถี่ให้คนจดจ า
ได้...” “...ถ้าคุณหายไปแล้วมีคนถามหาแสดงว่าคุณมีแฟนแล้ว  
คุณได้รับรองโดยพฤตินัยจากคนดูทางบ้านท่ีส่งฟีดแบคกลับมา ตรง
นี้ท่ีเกิดจากความถี่และการสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพ...”  
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
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สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีระบุว่าการน าเสนอตัวตนและ
ข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรส่ือ
ด้วย 
 

“...คุณเทพชัยก็ให้พี่อ่านทุกวัน อาทิตย์นึงอ่านข่าวภาคค่ า 6 วัน 
แล้วก็อ่านข่าวเบรคท้ังวัน คนก็เห็นเราบ่อย ๆ เกิดความถ่ีขึ้น...”  
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
นอกจากนี้คนข่าวยังต้องมีช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์

เป็นของตนเอง ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า ในปัจจุบันช่องการน าเสนอข่าวหรือการส่ือสารไม่ได้มีเพียงแค่
ส่ือกระแสหลัก อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เท่านั้น แต่เมื่อมีส่ือดิจิทัลจึงท า
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการส่ือสาร และท าให้ส่ือกระแสหลักลดความส าคัญลง ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สรุปไว้ว่า 
 

“...ปัจจุบันเมื่อดิจิทัล เข้ามาแทนฟรีทีวี ใครก็มีส่ืออยู่ในมือ เกิด
ความเท่าเทียมกันในระบบส่ือสาร ส าหรับส่ือหลัก ชาวบ้านก็ยังให้
ความสนใจอยู่ แต่ความส าคัญจะลดลง...”  
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีเห็นว่า เนื่องจากมี

ความหลากหลายของการส่ือสาร จึงท าให้ผู้บริโภคเลือกรับชมข่าวสารได้หลายช่องทาง ดังนั้นคนข่าว
จึงต้องใช้ช่องทางการส่ือสารน าเสนอข่าวสารและตัวตนเพื่อสร้างช่ือเสียงและตราสินค้าได้  
 

“...ผู้บริโภคก็มีโอกาสเยอะ มีโอกาสเลือกรับชมในหลาย ๆ ด้าน 
นักข่าวอยากเสนอทุกอย่าง แต่ด้วยนโยบายก็ไม่อยากให้นอกกรอบ 
หรือน าเสนอข่าวเท็จ ตอนนี้สังคมเปิดกว้างก็ใช้ช่องทางหลาย
ช่องทางในการน าเสนอ...”  
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 

 
คนข่าวไม่จ าเป็นต้องอยู่บนแพลตฟอร์มส่ือกระแสหลักแล้ว แต่ต้อง

น าเสนอผ่านส่ือสังคมท่ีคนข่าวเป็นเจ้าของบัญชีส่ือสังคมควบคู่กับส่ือกระแสหลักเพื่อเพิ่มกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมาย 
 

“...ไม่คิดว่าเราจะต้องอยู่แต่ในทีวีแล้ว ตอนนี้พี่ก าลังจะท าวิทยุแล้ว
ก็ท าออนไลน์ควบคู่กันไป ใช้ส่ือท่ีคนรุ่นใหม่ใช้ ก็คือโซเชียล มี 
Facebook ของตัวเอง ท าข่าวลง YouTube...”  
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(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 
ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหลายครั้งท่ีการน าเสนอ

ข่าวผ่านส่ือกระแสหลัก อาจถูกจ ากัดพื้นท่ีด้วยเวลาหรือหน้าหนังสือพิมพ์จึงท าให้ข้อมูลข่าวสารถูก
น าเสนอได้ไม่เต็มท่ี การมีบัญชีส่ือสังคมเป็นตนเองจึงสามารถน าเนื้อหาหลาย ๆ ประเด็นมาน าเสนอได้ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...โพสต์เรื่องการเมืองบ้างในมุมท่ีเราไม่สามารถเล่าผ่านหน้าจอได้ 
เราก็เอามาโพสต์ในส่ือของเราเอง ทุกวันนี้ทุกคนมีส่ือของตัวเอง 
ทุกคนมีเฟชบุ๊ก มีไอจี เราก็เอาเรื่องท่ีคิดว่าไม่เหมาะท่ีจะพูด
หน้าจอมาลงในส่ือโซเชียลของเราเอง...”  
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

  
ขัดแย้งกับมุมมองผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีระบุว่าคนข่าวบางคนมักค านึงถึง

เรื่องความเป็นส่วนตัว การท่ีจะน าเสนอตัวตนหรือน าเสนอข่าวผ่านส่ือสังคมหรือส่ือออนไลน์ อาจกระทบ
กับความเป็นส่วนตัวได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...ทางทีวีและวิทยุ ออนแอร์อย่างเดียว ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่คิด
อย่างไรเดินอย่างไรเปิดทีวีดูอย่างเดียว เท่านั้น นอกนั้นไม่เจอกัน 
เพราะพี่มีโลกส่วนตัวสูง...”  
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
คนข่าวยังต้องใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสาร ซึ่งถือเป็น

ทักษะอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้การค้นหา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึง
ท าให้วิธีการท างานและการหาข้อมูลของคนข่าวเปล่ียนไป ซึ่งแต่เดิมคนข่าวหาข้อมูลจากการลงพื้นท่ีท า
ข่าวในสถานท่ีต่าง ๆ หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันคนข่าวสามารถค้นหา และรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้เทคโนโลยีและช่องทางการติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ได้จากหลายแหล่ง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุป
ไว้ว่า 
 

“...นักข่าวเองก็ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนจากหลาย ๆ 
แหล่งและน าเสนอออกมาในภาพรวมให้ประชาชนตัดสินใจ...”  
(นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2562) 
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สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลอีกบุคคลหนึ่งท่ีอภิบายเพิ่มเติมว่า 
แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีรวบรวมข่าวสารจะท าได้อย่างสะดวก แต่คนข่าวก็ต้องใช้ความระมัดระวังกล่ันกรอง
ข้อมูลก่อนการน าเสนอเพื่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  

 
“...แน็ทเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ซึ่งเวลาน าเสนอค่อนข้างระมัดระวังและ
อยากได้ข้อมูลท่ีแท้จริง แล้วก็เป็นคนท่ีอยู่ท้ังในยุคกลางเก่า กลาง
ใหม่ คือเป็นยุคเดิมแล้วก็ส่ือโซเชียล ตีฆ้องร้องป่าวเพื่อให้คนสนใจ
...”  
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
ในเรื่อง “ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนท่ีไม่เหมือนใคร” พบว่า

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การมีตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 
นอกเหนือจากบทบาท หน้าท่ี และทักษะการส่ือข่าวแล้ว ยังต้องมีลักษณะเฉพาะตนท่ีโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร หรือ การสร้างลักษณะเฉพาะให้แตกต่างจากคนข่าวคนอื่น ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...คาแรคเตอร์แบบคุณจอมขวัญ คุณสรยุทธ คุณหนุ่มกรรชัย คือ
ต้องมีคนดูต้องการอะไรเราก็ท าตามใจท่ีเขาต้องการคือขายการท่ี
คุณจะลุกขึ้นมาทรงอิทธิพลในวงการส่ือก็ ต้องมีอะไรท่ีการ
กลายเป็นว่าคุณฐปนีย์ คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณกนก พี่ปองก็เป็น
คุณสมบัติท่ีท ายังไงก็ได้ให้มีแฟนคลับก็คล้าย ๆ ดารา...” 
(ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งยังเสริมข้อมูลว่า การสร้างลักษณะ 

เฉพาะตนของคนข่าวยังมีความเช่ือมโยงกับตราสินค้าขององค์กรข่าว ท่ีมีส่วนเสริมการมีตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...เนช่ันก็มีภาพลักษณ์ของการท าข่าวอย่างจริงจัง มีลีลาการ
ซักถามอย่างตรงไปตรงมาต้ังแต่รุ่นบุกเบิก ภาพลักษณ์เป็นท่ี
น่าเช่ือถือในเรื่องของข่าว เป็นช่องแรกท่ีเปิดเป็นทีวี 24 ช่ัวโมง  
ภาพลักษณ์ของเนช่ันมีส่วนเสริมในเรื่องของช่ือเสียงตัวบุคคล ถ้า
สมมุติกนกไปอยู่ช่องอื่นก็จะไม่เป็นอย่างนี้แน่ เพราะเวทีแรกมัน
เกิดขึ้นที่นี้...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
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การสร้างลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นอีกวิธีการหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ให้ข้อมูลว่า คนข่าวควรท่ีจะท าข่าวและน าเสนอข่าวในประเด็นเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับเพียงอย่างเดียว  

 
“...นักข่าวไม่ควรจะ Passive อย่างเดียว ไม่ใช่แค่ใครพูดอะไร
มาแล้วเราก็เผยแพร่ออกไป แต่ควร Active เป็นตัวตั้งต้นบ้าง เช่น 
ประเด็นท่ีเราสนใจ เราไปขุดไปดูสิว่าใครควรจะเป็นแหล่งข่าวท่ีให้
ข้อมูลเราได้บ้าง แล้วสร้างประเด็นขึ้นมาสู่สังคม ไม่ใช่แค่การ
รายงานแค่ว่าใครพูดอะไร...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
นอกเหนือจากการการเปิดประเด็นข่าว และท าข่าวในเชิงรุกแล้ว 

การสร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของสังคม น าเสนอในทุกมิติของสังคม เช่น การน าเสนอวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ตัวตนของคนข่าวเข้าไปเช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนในข่าว  
ยังสามารถท าให้คนข่าวมีตราสินค้าบุคคลและมีช่ือเสียงได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...ท าไมคุณไม่เอาวิถีการกินอยู่ปากท้องของเขามาน าเสนอ ว่าวันนี้
เขาสุขเขาทุกข์อย่างไร ท าไมคุณเอาคนในกรุงเทพฯ นักการเมือง 
ดารา นักร้อง นักแสดง คนมีช่ือเสียง คนมีโอกาส คนรวย มาออก
ทีวี แล้วให้คนจนนั่งดู คนจนก็เสียภาษีเท่าเทียมกับคนรวย แล้ว
ท าไมไม่เอาเรื่องราวของเขามาออกให้รู้ ว่าวันนี้เป็นอย่างไร...” 
“...การจะน าเสนอชีวิตผู้คนเหล่านี้ ท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อนใน
รูปแบบข่าว มันก็ต้องคิดหนัก ว่าจะเสนออย่างไร จะพลิกมุม
อย่างไร ให้คนเมือง คนมีโอกาส นักการเมืองดู ว่าเขาเป็นอย่างไร 
คิดนาน เพราะว่าเมื่อก่อนทีวีมันถูกคุมหลายอย่าง...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
การส่ือสารความโดดเด่นเฉพาะตนของคนข่าวจะต้องท าควบคู่กับ

ไปกับการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารให้ตรงกับผู้รับสารเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่าเนื่องจากแต่
เดิมช่องทางการส่ือสารมีเพียงแค่ส่ือกระแสหลัก แต่ในปัจจุบันมีส่ือใหม่อย่างส่ือออนไลน์เข้ามามี
บทบาทต่อการส่ือสาร ผู้บริโภคสามารถเลือกส่ิงท่ีต้องการบริโภคได้ทุกเวลา ท้ังข่าวสาร และความ
บันเทิงต่าง ๆ จึงท าให้ผู้ผลิตส่ือ โดยเฉพาะส่ือสารมวลชน องค์กรข่าว รวมถึงคนข่าวต้องเลือกใช้ช่องทาง
การส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคเป้าหมายมี
รสนิยมการบริโภคข่าวสารอย่างไร และใช้ส่ือแบบใด เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจ า และการติดตามคน
ข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
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“...เราจะจับกลุ่มเป้าหมาย เรามองว่าคนเรานั้น คือญาติ คือพ่อแม่
พี่น้องเรา จะท าอย่างไรให้คนเหล่านี้ได้ออกทีวี ซึ่งก็มีมากมายถึง 
40 ล้านคน นี่คือความต้ังใจ...” “...เราก็ดูจุดดีของชาวบ้าน หนึ่ง
ชาวบ้านยิ้มง่ายหัวเราะง่าย ไม่ชอบอะไรเครียด เนื้อหาสาระไม่เอา 
เอาแต่กระพี้ไม่เอาแก่น ฉะนั้น เราจะเอาวิชาการ เอาแก่นหนักๆ 
ประโยชน์ให้เขาเขารับไม่ได้ เราจึงเอากระพี้เข้าไป กระพี้ก็คือ
ความไร้สาระ เอาความไร้สาระเข้าไป แต่เราเสียบเนื้อหานิดเดียว
...” “...เมื่อดิจิตอลเข้ามาทุกอย่างมันพลิกเลย จากหน้ามือเป็นหลัง
มือ คนเท่าเทียมกันทางด้านการส่ือสาร ส่ือท่ีเราท าอยู่อาจจะด้อย
ค่าลงไป แต่มันก็ยังไม่ได้ขาดช่วงนะ คนท่ีติดตามเราเขาก็ยังจ าเรา
ได้อยู่ เพียงแต่ตอนนี้คนท่ีเขาเคยติดตามเราเขาอาจจะอายุ 60 70 
80 แล้ว ส่วนเด็ก ๆ ในขณะนี้คงไม่รู้จัก “ค ารณ หว่างหวังศรี...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ี

อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์ได้จากการแสดงความคิดเห็น ยอดการกด 
ไลค์ และกดแชร์ ของผู้ติดตามคนข่าวในส่ือสังคม ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...เวลาเราโพสอะไรลง Facebook คนท่ีมีความเห็นตรงกัน ก็จะมี
เข้ามาคอมเม้นแสดงความคิดเห็น แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพสต์ท่ีเป็น
เรื่องอยู่ในกระแส ในยุค Social Media ท่ีใครก็เป็นเจ้าของส่ือได้ 
คนท่ีมี Data คนท่ีมีข้อมูลมากท่ีสุด คนท่ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้อง ก็สามารถยืนอยู่ในสมรภูมิส่ือสมัยนี้ได้ แต่ถ้าเป็นส่ือใหญ่ ๆ 
เป็นองค์กร เขาก็จะมีคนวิเคราะห์ข้อมูล แต่เราวิเคราะห์ของเรา
เอง สังเกตจากยอด ไลค์ยอดเม้นยอดแชร์...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

   
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อสร้าง

ช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคล หากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและทีมข่าวจะท าให้ตราสินค้า
แข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายในประเด็นนี้ว่า หากคนข่าว
สังกัดอยู่ในองค์กรข่าวที่มีความน่าเช่ือถือจะท าให้คนข่าวมีช่ือเสียงมากยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
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“...นักข่าวส่วนใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเกิดจากความมี Power อยู่ในมือ
อยู่ในช่องส่ือหรือช่องโทรทัศน์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่เสพ...” “...
ทีมงานก็เป็นส่วนส าคัญความพร้อมของทีมงานท่ีเข้ามาสัมภาษณ์
จะท าให้ผู้ท่ีได้รับการสัมภาษณ์รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติ และทุกครั้ง
พี่ก็ได้รับเกียรติพี่ก็พร้อมท่ีจะให้ข้อมูล...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกบุคคลหนึ่งท่ีระบุว่า ขั้นตอนการท างาน

ของคนข่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้เพียงล าพัง แต่ต้องมีทีมงานสนับสนุน หากเป็นผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์ 
ก็จะต้องมีช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ และทีมงานหลายภาคส่วนคอยสนับสนุนการผลิตข่าวให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  
 

“...คุณมานพ ค าหอม ผู้ร่วมงานของเรา ฝีมือของเขาท่ีถ่ายภาพ
ออกมาได้สุดยอด ดูแล้วรู้สึกอิ่มรู้สึกเต็ม ตัวของส่ือซึ่งมันแรงมาก 
ช่อง 7 สี จนคุณมานพ ค าหอม พูดว่า ใครได้ออกทีวีคือมีบุญ คน 60 
ล้านคนมีได้ออกทีวีกี่คน ในตอนนั้นพี่ก็คิดว่ามันใช่นะ แต่เมื่อโลก
เปล่ียนแปลงไป มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว แต่เมื่อก่อนมันใช่...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

3. องค์ประกอบที่ 3 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  
องค์ประกอบท่ี 3 มีท้ังหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ 32, 33, 6, 31, 

10, และ ข้อ 8 มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.705 - 0.544 และเมื่อพิจารณา
ข้อความโดยรวมแล้ว ข้อดังกล่าวจะเน้นเรื่องของการยึดมั่นในจรรยาบรรณจริยธรรม ยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน น าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและองค์กร พร้อมท่ีจะถูก
ตรวจสอบการท าหน้าท่ีตลอดเวลา และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาด
และแก้ไขทันที  

ในเรื่อง “ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการท างานตลอดเวลา” 
พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การท่ีจะท าให้คนข่าวพัฒนา
ศักยภาพท้ังในแง่ของทักษะการส่ือสาร และในวิชาชีพในการท างานได้ เราต้องตรวจสอบการท างาน
และน าเสนอข่าว รวมถึงเป็นผู้ท่ีถูกตรวจการท างานตลอดเวลาจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
และสามารถน าไปปรับปรุงตนเองได้ ซึ่งการถูกตรวจสอบการท างานของคนข่าวส่วนใหญ่จะมาจาก
ผู้บริโภคข่าวสารว่ามีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวของคนข่าวอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
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“...คุณจะเอาทุกอย่างเก็บมาคิดหมดไม่ได้ ถ้าค าวิจารณ์เป็นเรื่อง
จริง คุณก็ต้องกลับมาดูตัวเอง ตอนนั้นพี่ก็ประเมินตัวเองทุกวัน ดู
เทปตัวเองอ่านข่าวทุกวันทุกวัน ท าแบบนั้นมาเป็นปี แต่ก็มีบางคน
ท่ีวิจารณ์ด้วยความเกลียด ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องเลือกท่ีจะไม่ฟัง...” 
“...ตอนท่ีเริ่มมีช่ือเสียง คนเริ่มชอบ แต่ก็มีคนวิจารณ์เยอะมาก ด้วย
ความท่ีเราเป็นเด็กและเป็นคนหน้าใหม่ คนชอบก็มีคนเกลียดก็เยอะ 
ตอนนั้นเป็นยุคท่ีโซเชียลเพิ่งเริ่มมา มีเว็บไซต์ pantip มีคอมเม้นใน
เว็บไซต์พันทิปเยอะมาก ต้ังกระทู้ด่าเยอะมาก...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
การตรวจสอบการน าเสนอข่าวของคนข่าวยังสามารถประเมินได้

ด้วยการวิเคราะห์เรทต้ิงหรือการเปิดรับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ แต่ก็ต้องน าเสนออยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงและเป็นกลาง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...น าเสนอแบบนี้มีเรตต้ิงนะ เคยวัดเรตต้ิง แต่เคยถามตัวเองไหม
ว่ามันเป็นกลางไหมมันเป็นข้อเท็จจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วมันเป็น
การด่าคนอื่นเสีย ๆ หาย ๆ หรือมีเหตุการณ์ท่ีไปวิพากษ์วิจารณ์ว่า
คนนั้น...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

    
นอกเหนือจากความพร้อมในการตรวจสอบการท างานของคนข่าว

แล้ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คนข่าวยังต้องมีความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมา 
ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า ในการท าหน้าท่ีน าเสนอข่าวสารถึงผู้บริโภคย่อมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเสมอ  
ท้ังการลงพื้นท่ีหาข่าว และการน าเสนอข่าวผ่านส่ือต่าง ๆ หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว การเป็นคนข่าวท่ีเป็น
มืออาชีพ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นต้องมีความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองก่อน ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สรุปไว้ว่า 
 

“...กรณีท่ีเจอคนตัดต่อคลิปใส่ร้าย ผมก็เลือกท่ีจะหายจากหน้าจอ
ทีวีไป 1 เดือน ช้ีแจงอย่างตรงไปตรงมา ถ้าเป็นเรื่ องจริงก็ต้อง
ยอมรับ อะไรท่ีเรามีเหตุผลก็ต้องช้ีแจง ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องด้ือแพ่ง
เพื่อช่ือเสียง  ผมไม่เคยเอาช่ือเสียงความดังมาเป็นปัจจัยไปสู่เรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เคยคิด...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
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สอดคล้องกับแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า คนข่าวท่ีเป็นมืออาชีพ 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องกล่าวขอโทษอย่างจริงใจ 

 
“...สังเกตคุณสรยุทธหลายครั้ง เวลาเขาผิดพลาดเขาขอโทษ เพราะ
เขาเป็นส่ือท่ีมีเรตต้ิงสูงเพราะฉะนั้นการแสดงออกมันเป็นเรื่องส าคัญ
ของนักข่าว หรือผู้ท่ีเป็นผู้ประกาศข่าว เมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องขอโทษ
เพราะบางครั้งข่าวมันมาเร็ว...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
ในเรื่อง “การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานข่าว

อย่างยิ่ง” พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การน าเสนอข่าวสารของ
คนข่าวจะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ต้ังแต่การต้ังประเด็นก่อนการลงพื้นท่ีท าข่าว ท่ีต้องเป็น
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการน าเสนออย่างเป็นกลาง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...นักข่าวน าเสนอในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และต้องตระหนักอยู่เสมอ
ว่าค าพูดเป็นนายของตัวเองนี่ส าคัญเมื่อเราพูดไปแล้ว แล้วเราแสดง
ความรับผิดชอบได้หรือไม่...” “...ทุกวันนี้เท่าท่ีสังเกตก็ยังไม่มีความ
รับผิดชอบพอเกลียดคนนี้พอพูดถึงคนนี้ ก็มีนักข่าวหลายส านัก 
ความเป็นกลางไม่มี ความเป็นกลางความเป็นกลางเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับการน าเสนอข่าว กูจะด่าเขาอย่างเดียว แต่พอถึงคนท่ีคุณชอบ 
คุณก็ชมท้ังท่ีมันก็คล้ายกันหรืออาจจะเหมือนกันในบางกรณี...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

   
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีระบุว่า ต้องรับผิดชอบ

ต่อบุคคลท่ีอยู่ในข่าว โดยต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนน าเสนอ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ข่าวออกไปน าเสนอใหญ่โตว่าคนท่ีพบเป็นเพียงข้อสงสัยท่ีว่า
ช่วยเหลือผู้ก่อเหตุในพื้นท่ี ก็เห็นได้ชัดว่าส่ือควรรับผิดชอบต่อเรื่อง
นี้เหมือนกัน คือต้องมีความระมัดระวังอยู่...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
การรายงานข่าวของคนข่าวย่อมต้องเกิดความผิดพลาดขึ้น เมื่อ

รายงานข่าวผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไขทันที ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า 
เป็นการสะท้อนถึงความจริงใจต่อการท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนอย่างคนข่าวที่มีต่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สรุปไว้ว่า 
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“...เวลามีปัญหาก็จะแก้ไขเป็นเรื่อง ๆ ไป เพื่อให้คนดูเข้าใจ ผมแคร์
แฟนข่าวมาก ซึ่งส่วนใหญ่คือคนท่ีติดตามเรามายาวนาน...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“...ประเมินตัวเอง แก้ไขปรับปรุง สมัยอยู่ท่ีช่อง 7 พี่อ่านข่าวดึก
แล้วถูกขอให้ไปช่วยอ่านข่าวเช้า พี่ท าอยู่ 2 เดือนแล้วไม่ไหวหน้าจอ
พี่ดูแย่เพราะพักผ่อนไม่พอเลยขอออกมาจากตรงนั้น...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ในเรื่อง “การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ” พบว่า

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพคือ
หลักการส าคัญต่อการท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนของคนข่าว พื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรม
ในวิชาชีพคือการรายงานข่าวโดยยึดความถูกต้อง เป็นกลาาง ไม่เลือกข้าง ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ในส่วนของการมีคุณธรรมจริยธรรมมีอยู่ในใจ ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง 
แต่หากเรายึดถือความถูกต้องความเป็นกลางไม่เลือกข้างก็จะท าให้
แคล้วคลาดปลอดภัย...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 
 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีเสริมว่าคนข่าวท่ียึดมั่น
จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน น าเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้าน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีถูกพาดพิงได้ช้ีแจง ซึ่งวิชาชีพต่างจากค าว่า อาชีพ ท่ีมุ่งเน้นการหารายได้เพียงอย่างเดียว 
 

“...นักข่าวต้องมีวิชาชีพ จะต่างจากอาชีพ เพราะอาชีพจะท าเพราะ
มีประโยชน์ หวังรวย แต่หากเป็นวิชาชีพ เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ...” 
“...นักข่าวบางส่วนอาจถูกมองว่าอยู่ฝ่ายนั่นฝ่ายนี้ แต่มีนักข่าว
บางส่วนมีแก่นของวิชาชีพอยู่ ส านักนี้จะเป็นฝ่านไหนก็ตาม แต่ก็ยัง
เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ช้ีแจง...” “...นักข่าวในอุดมคติ ต้องเสนอข่าว
ตามข้อเท็จจริง น าเสนอรอบด้าน และไม่มีอคติ ยึดมั่นในความจริง
ตามพยานหลักฐาน เพราะหลายเรื่องหากท าไปตามกระแส อาจท า
ร้ายคนท่ีถูกกระท า...” 
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2562) 

 
การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณจริยธรรมของคนข่าวยังรวมถึง

การยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าวละเมิดสิทธิ์ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
หลักอธิบายว่า คนข่าวต้องท าข่าวและน าเสนอข่าวโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคม ผู้ให้
ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
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“...การน าเสนอส่ิงใดต้องมั่นใจแล้วการจะน าไปสู่ส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดย
ยังไม่สามารถท่ีจะระบุได้ มันจะมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพแล้วก็สิทธิ
มนุษยชน...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
คนข่าวยังต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบด้าน โดยไม่ค านึง 

ถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าว
จะต้องท าหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องไม่น าความเช่ือทาง
การเมือง หรือเรื่องใด ๆ เข้ามามีส่วนส าคัญต่อการรายงานข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
 

“...ความเช่ือทางการเมือง ความเช่ือ ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
จุดยืน หรือผลประโยชน์หรือชนช้ันของนักข่าวจะต้องไม่มามีผลท าให้
เกิดผลกระทบต่อแหล่งข่าวและเนื้อข่าว...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของแหล่งข่าวผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีอธิบายว่า 

คนข่าวยังต้องน าเสอข่าวสารท่ีมีประโยชน์ เปิดโปงเรื่องราวท่ีไม่ดีเพื่อสังคม 
 

“...ส่ือควรมีความเป็นกลางท่ีจะแฉเรื่องราวไม่ดีท่ีเกิดขึ้น ควรคิดถึง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นท่ีต้ัง...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 

    
ผู้ให้ข้อมูลหลักยังแสดงความคิดเห็นว่า คนข่าวท่ีไม่อยากให้ข้อมูล 

คือคนข่าวที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และเรียกรับผลประโยชน์  
 

“...นักข่าวท่ีไม่อยากให้สัมภาษณ์คือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว...” 
“...ส่ือมวลชนเป็นส่ือท่ีเสียได้ง่ายท่ีสุดแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ หาก
ถามว่าไม่อยากให้อีกส่วนหนึ่งคือพวกท่ีมาแล้วชอบมาขอเงิน...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลท่ีย้ าว่า คนข่าวท่ีเป็นมืออาชีพ

ต้องรายงานข่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่รายงานความคิดเห็นของแหล่งข่าวท่ีเป็น
ลักษณะตอบโต้กันไปมา 
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“...ต้องถามตัวเองว่าให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้าง รายงานในฐานะ
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นก็อาจรายงานได้แต่จริง ๆ  ไม่มีสาระอะไร เป็นการ
ปิงปองกันไปมา ได้อะไรสังคมได้อะไร...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

    
4. องค์ประกอบที่ 4 “การมีหลักธรรมาภิบาล” 

องค์ประกอบท่ี 4 มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 7, และข้อ 3 
มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.724 – 0.552 และเมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว 
ข้อดังกล่าวจะเน้นเรื่องของการเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน เป็นกระบอกเสียงในการน าเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของรัฐบาล ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงของรัฐ 
เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม  

ในเรื่อง “การเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน” พบว่าข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวท่ีเป็นกลไกหนึ่งของส่ือสารมวลชน มีหน้าท่ี
ในการให้ความรู้ความคิด เสริมสร้างประสบการณ์ท้ังทางตรง และทางอ้อมให้เป็นผู้รับสารจึงท าให้
ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อประชาชนหลาย ๆ ด้าน ท้ังการเป็นผู้น าทางความคิดและการก าหนดวาระข่าวสาร
ให้กับสังคม และสามารถเปล่ียนสังคมให้ไปในทางท่ีดีได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...นักข่าวเป็นหนึ่ง ผู้มีอิทธิพลในผู้มีอิทธิพลทางการส่ือสาร แม้ทุก
วันนี้จะมี youtuber ซึ่งทุกคนก็เป็นสามารถเป็นนักข่าวด้วยตัวเอง
ได้ แต่นักข่าวท่ีอยู่ในช่องหลักหรือในส่ือท่ีน่าเช่ือถือส่ือใหญ่ส่ือหลัก
ของแต่ละประเทศก็เป็นผู้มีอิทธิพลท่ีจะสามารถเปล่ียนสังคมได้ ...” 
“...น าเสนออะไรท่ีท าให้คนฟังแล้วคิดขึ้นมาได้เปล่ียนได้รู้สึกได้ว่า
แบบนี้มันท าให้โลกสงบสุขผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ส าคัญท่ีสุดคือคุณสมบัติ
ของนักข่าวที่ดีมัน Open มากคือเป็นยังไงก็ได้ให้คนสนใจให้คนฟัง
ให้คนเช่ือ ให้ความบันเทิงก็ได้...” 
(ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
นอกเหนือจากการเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชนแล้ว  

คนข่าวต้องเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
หรือการเป็นท่ีพึ่งให้กับประชาชนได้ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า  
คนข่าวจะต้องน าเสนอข่าวสารเพื่อเป็นตัวแทนของคนในสังคมเพื่อเป็นกระบอกเสียงสะท้อนเรื่องราว
ความไม่ชอบมาพากล หรือความเดือดร้อนของประชาชนให้สังคมได้รับรู้ เพื่อน ามาซึ่งแนวทางการแก้ไข
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้นได้ ประเด็นนี้ยังมีความเช่ือมโยง
ไปถึงนโยบายการน าเสอนข่าวสารขององค์กรอีกด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 
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“...ชีวิตนักข่าวท่ีประสบความส าเร็จคือข่าวสักช้ินท่ีสร้างการเปล่ียนแปลง
ได้จริง ไม่ใช่แค่เสนอแล้วจบ แต่เป็นการเสนอเข้าไปแล้วเกิดการแก้ไข
ปัญหา...” “...พี่แยม ฐปนีย์ เห็นความทุ่มเท อินมาก ลุยมาก มี Passion 
จริง  ๆเช่น เรื่องโรฮิงญาก็อินตามต่อเนื่องไม่ปล่อย ต่อมาก็พี่เต๋า ณัฐถา 
โกมลวาทิน มีความรู้ พยายามน าเสนอข่าวในเชิงสาธารณะ ไม่มีดราม่า 
กล้าท่ีจะน าเสนอข่าวหนัก ๆ แน่น ๆ ไม่ดูถูกคนดู แต่อาจจะเพราะ
นโยบายของช่องด้วย...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีอธิบายว่า ข้อได้เปรียบ

ของคนข่าวในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งข่าวได้ง่าย จึงท าให้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการท างาน
ของทุกภาคส่วนแทนประชาชน 

 
“...ผมคิดว่าส่ือมวลชนเป็นตัวแทนประชาชนในการท าหน้าท่ีตรวจสอบ
การท างานของทุกภาคส่วน ข้อได้เปรียบของนักข่าวคือมีอิสระ 
เข้าถึงแหล่งข่าวได้ง่าย...” 
(ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2562) 

 
คนข่าวยังต้องเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบการท า

หน้าท่ีของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลท าหน้าท่ีในการบริหารประเทศเพื่อประชาชน คนข่าวจะต้องกล้าท่ี
จะน าเสนอส่ิงท่ีเป็นพิรุธ ข้อบกพร่อง และการทุจริตต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศ
โดยไม่เกรงกลัว ประเด็นนี้พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า  

 
“...เป็นนักข่าวท่ีต้องยืนข้างประชาชน กล้าท่ีจะต่อสู้ในส่ิงท่ีประชาชน
เสียหาย แม้ว่านักข่าวสนิทกับแหล่งข่าวหรือรัฐบาล นักข่าวก็ต้องกล้า
ออกมาติติงรัฐบาล นักข่าวต้องมีส่ิงนี้ก่อน แต่ทักษะ ความเช่ียวชาญ 
อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีต้องช่วงชิงกัน ประชาชนมีหลายฝ่ายก็ต้อง
เสนอข่าวทุกฝ่าย เพราะสุดท้ายประชาชนท่ีมีความคิด มีปัญหาก็จะ
ตัดสินเอง...” 
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2562) 

 
การเป็นผู้น าทางความคิด กระบอกเสียงของคนข่าวยังช่วยสร้าง

สันติสุขหรือความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมได้ โดยคนข่าวจะต้องไม่น าเสนอข่าวสารท่ีสร้างความแตกแยก
ให้กับคนในสังคม ต้องสร้างความสมดุล ความสงบสุขให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายเรื่องนี้ว่า  
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“...ส่ือมวลชนเป็นผู้สร้างสันติภาพ และสันติสุขไม่น้อยไปกว่าอาชีพ
อื่น ประชาชนมองว่าเป็นครอบครัว เป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นคนท่ี
มีความผูกพัน อาจผูกพันมากกว่าครอบครัว เพราะคนต้องบริโภค
ข่าวสาร...” 
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 2562) 
 
“...นักข่าวที่ดีก็ควรต้องท าให้สังคมกลายเป็นสังคมในอุดมคติให้ได้
สังคมในอุดมคติคือ คนไม่ทะเลาะกันคนไม่ตีกันคนไม่โกงกันคนไม่
ฆ่ากันคนไม่ท าร้ายกันคนไม่คิดร้ายต่อกันจะท าอย่างไรให้สังคมใน
อุดมคติเป็นไปได้...” “...น าเสนออะไรท่ีท าให้คนฟังแล้วคิดขึ้นมาได้ 
เปล่ียนได้ รู้สึกได้ว่าแบบนี้มันท าให้โลกสงบสุข ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ส าคัญ
ท่ีสุดคือคุณสมบัติของนักข่าวที่ดี...” 
(ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 
 
“...ส่ือมีส่วนมากท่ีจะท าให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง 
เพราะฉะนั้นการน าเสนอข่าว ประเด็นท่ีตอบโต้ไม่สร้างสรรค์อาจ
ขายได้ โอเคอาจเป็นประเด็นดราม่าขายได้ แต่ก็ต้องถามตัวเองว่า
ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้าง รายงานในฐานะประเด็นท่ีเกิดขึ้นก็อาจ
รายงานได้แต่จริง ๆ ไม่มีสาระอะไร เป็นการปิงปองกันไปมา ได้อะไร
สังคมได้อะไร...” “...ส่ิงท่ีพึงระวังส าหรับนักข่าว คือการน าเสนอข่าว
จะท าให้เกิดความเกลียดชังกันมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ี
อ่อนไหว ยกตัวอย่างท่ีเกิดขึ้น คือปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ียะลา เห็นได้ชัดว่าบทบาทของส่ือฯ ท าให้
สถานการณ์ดีขึ้น หรือแย่ลง...” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
นอกเหนือจากการน าเสนอข่าวสารของคนข่าวที่ท าให้เกิดความ

สงบและสันติสุขเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องยึดมั่นในการรายงานข่าวที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
ท าใหช้าติบ้านเมืองมั่นคงเป็นปึกแผ่น ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า 

 
“...ส่ือควรมีความเป็นกลางท่ีจะแฉเรื่องราวไม่ดีท่ีเกิดขึ้น ควรคิดถึง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นท่ีต้ัง ความมั่นคงของประเทศควรจะ
ขับเคล่ือนโดยความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ...” 
(พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562) 
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5. องค์ประกอบที่ 5 “การมีศักยภาพในการรายงานข่าว”  
องค์ประกอบท่ี 5 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ 22, 14, และ ข้อ 26  

มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.744 - 0.627 และเมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว 
ข้อดังกล่าวจะเน้นเรื่องของการยึดหลักความซื่อสัตย์ของคนข่าว แม้ว่าเป็นสีี่งท่ีจ าเป็นแต่บางครั้งขัดต่อ
การปกปิดแหล่งข่าวก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องน าเสนอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการเป็นคนข่าวหน้า
ใหม่ท่ีสามารถมีช่ือเสียงและตราสินค้าได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการรายงานข่าว และคนข่าว
จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการสอบใบผู้ประกาศข่าว 

ในเรื่อง “ประสบการณ์ของคนข่าวหน้าใหม่” พบว่าข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า การมีประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีของคนข่าวแม้ว่า
จะมีความส าคัญ ในบางครั้งการมีช่ือเสียงและมีตราสินค้าได้อาจไม่จ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ แต่
เกิดจากความบังเอิญหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากการมีประสบการณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...บางทีมันก็เกิดจากความบังเอิญ เป็นความบังเอิญคือมันตอบ
ไม่ได้ตรง ๆ ว่าอะไรใช่ คือค าว่านักข่าวกับผู้เป็นส่ือมวลชนหรือ 
ยูทูปเบอร์ผมให้เป็นกลุ่มคนเดียวกัน...” 
ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
การรายงานข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาเป็นส่ิงส าคัญของคนข่าว 

แต่ในบางครั้งอาจเกิดผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง คนข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง ประเด็นนี้เกิด
จากการการได้มาซึ่งข้อมูลข่าว อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่นเดียวกับการท าหน้าของท่ีต ารวจท่ีไม่อาจเปิดเผยข้อมูลหรือช่ือผู้กระท าความผิดเนื่องจากเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงท่ีสุด  ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปไว้ว่า 

 
“...บางครั้งการน าเสนอออกไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีเสมอไป อาจจะ
มีผลลบกลับมา อย่างเช่น เสนอช่ือบางครั้ง ไม่บอกช่ือ ในข้อก าหนด
เขาให้สิทธิกับผู้ต้องหา เรามีความท่ีจะต้องปกปิด...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับคนข่าวจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องน าเสนออย่างละเอียด 

แต่น าเสนอเพียงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก
อธิบายว่า 

 
“...นักข่าวคือมีอิสระ เข้าถึงแหล่งข่าวได้ง่าย หรือสามารถปกปิด
แหล่งข่าว นักข่าวสามารถปกปิดท่ีมาของข่าว และเข้าถึงแหล่งข่าว
ระดับลึก ท าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ...” 
(ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2562) 
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ในเรื่อง “การมีใบผู้ประกาศข่าว” พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่า คนข่าวจะต้องพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ 
ต้ังแต่เริ่มเข้าสู่วงการส่ือสารมวลชน การท่ีคนข่าวมีความน่าเช่ือถือได้จะต้องมีใบรับรองการเป็นผู้ประกาศ
ข่าวที่รับรองโดยองค์กรส่ือสารมวลชนท่ีน่าเช่ือถือ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก
อธิบายว่า  
 

“...ตอนเรียนอยู่วารสารธรรมศาสตร์ เรียนปีแรกอาจารย์ท่ีวิทยุก็บอก
ให้ไปสอบใบผู้ประกาศ ก็เลยลองไปสอบดู สอบครั้งแรกติดเลย  
ได้ทันทีเลยต้ังแต่อยู่ปี1 เราก็ใช้ใบผู้ประกาศไปเป็นดีเจ...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
1.3 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลขอคนข่าวในประเทศไทย 

ผลการศึกษากระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ามี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การรู้จักตนเอง (Self reflection) เป็นการส ารวจความต้องการของ
บุคคลว่าต้องการอะไร มีเป้าหมายอะไร ส ารวจความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านการท างาน ว่ามี
ความเช่ียวชาญในด้านใด แตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไร รวมถึงส ารวจต าแหน่งของตราสินค้าท้ังใน
องค์กร และในวิชาชีพ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 

 
“...พี่ชอบเพราะฉะนั้นเราจะได้ท างานเยอะมาก” 
(อัญชะลี ไพรีรัก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีต้องส ารวจความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน และต้องท าในส่ิงท่ีตัวเองชอบ  
 

“...สไตน์เรามันก็ไม่ใช่วัยรุ่น เสียงเราก็แก่ ไม่ใช่เสียงโทนอ่อนนุ่ม 
เหมือนวัยรุ่นเขา...” “...ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน...” “...ได้ท างาน
ในส่ิงท่ีตัวเองชอบดีท่ีสุด 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
นอกจากนี้ยังผู้ให้ข้อมูลหลัก ยังให้ข้อมูลว่าต้องวิเคราะห์ตนเองจากปัจจัย

ภายนอก ว่าบุคคลอื่นมองเราอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
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“...ปัจจัยภายนอกมาก่อนเพราะปัจจัยภายนอกมันท าให้คนเห็นเรา 
คนรับรู้จากประสาทสัมผัส คนจะรู้จักเราจากการดูทีวี รับรู้จากตาดู 
หูฟัง แล้วก็จะเห็นบุคลิกเราก่อน...” “...ต้องสร้างตัวเอง ไม่ใช่ท าตัวเอง
ให้เหมือนใครนะ ไม่ได้เลียนแบบใคร แต่คุณต้องหาความเป็นตัวเอง
ของคุณ...” “...ท างานท่ีเราชอบก็คือการพูด การเป็นพิธีกร...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งยังเน้นย้ าว่า ขั้นตอนของการรู้จักตนเอง คือ

การมองตนเอง 
 

“...เราก็เริ่มมองตัวเอง...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
2) การรู้จักคนอื่น (Target Audience Analysis)  เป็นการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เพื่อคนข่าว
จะสามารถก าหนดจุดยืนของตราสินค้าของตนเองเพื่อส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้ ข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ข้อมูลว่า คนข่าวจะต้องวิเคราะห์ช่วงเวลาการน าเสนอข่าว ซึ่งอาจดูตัวอย่าง
จากรายการข่าวในต่างประเทศ และคนข่าวยังต้องน าเสนอข่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...เมืองนอกข่าวค่ าจะอยู่เวลาประมาณ 2-3 ทุ่ม อย่างท่ีสหรัฐฯ  
ก็จะประมาณ 3 ทุ่ม...” “...ต้องอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านให้เขา
เข้าใจ...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
นอกเหนือจากการดูตัวอย่างในต่างประเทศแล้ว คนข่าวยังต้องวิเคราะห์

ผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้บริโภคข่าวสารคือคนใน
ประเทศ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสามารถได้โดยการวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ของผู้บริโภค เพื่อออกแบบเนื้อหาข่าวสาร และสร้างตราสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สรุปว่า 
 

“...ประเทศไทยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ ก าเนิดประเทศไทย มันอีกต้ัง 
40 กว่าล้านคน ท าไมคุณไม่เอาวิถีการกินอยู่ ปากท้องของเขามา
น าเสนอ...” “...เราเอาความเรียบง่ายท่ีชาวบ้านมี เขาพูดอย่างไร เขา
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กินอย่างไร เขานั่งอย่างไร เขานอนอย่างไร เขามีกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี เขาอยู่อย่างไร แต่ว่าค่อย ๆ ดึงมาทีละนิด เพราะกลัวคน
เมืองท่ีเสพทีวีแบบเก่า ๆ จะรับไม่ได้...” “...เขาชอบบันเทิง เราให้
บันเทิง แต่สอดแทรกส่ิงท่ีมีสาระเข้าไป เราก็ค่อยเติมเข้าไปทีละนิด 
ให้เขาปรับตัวได้...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
3) การสร้าง (Branding) การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็น

การสร้างบุคลิกลักษณะความแตกต่างโดดเด่นและน่าสนใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งการสร้างจะต้องมาจากความเป็นตัวตน ความช านาญด้านการท างานข่าวอย่างน่าเช่ือถือ ข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...ท าให้ตัวเองได้รับความน่าเช่ือถือ เจาะลึกข่าวมากขึ้นท าให้คน
สนใจ...” “...การท าข่าวแบบ Investigative แบบ Excrusive แบบ
นี้จะเป็นตัวหนึ่งท่ีท าให้คนสนใจ...” 
(นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2562) 

 
“...ช่ือเสียงของคนมันได้มาโดยการสร้างความเช่ือมั่น...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีคนข่าวสามารถ

สร้างตราสินค้าได้ต้องมีความสร้างสรรค์ในการน าเสนอข่าวและตัวตนของตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ 
 

“...สร้างสรรค์ หล่อหลอมเอกลักษณ์...” 
(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2562) 

 
คนข่าวยังต้องมีแรงบันดาลใจในการท างาน ต้องทุ่มเทให้กับงานท่ีรับผิดชอบ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...ทุ่มเท อินมาก ลุยมาก มี passion…” 
(พรรณิการ์ วาณิช, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2562) 

 
แรงบันดาลใจท่ีสะท้อนออกมาเป็นตราสินค้าบุคคลของคนข่าว ผู้ให้ข้อมูล

หลักให้ข้อมูลว่าต้องเกิดจากความชอบส่วนตัวในข่าว และต้องน าเสนอข่าวนั้นซ้ า ๆ เพื่อสร้างการจดจ า
ให้แก่ผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
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“...คุณต้องมีความชอบส่วนตัวในข่าวใดข่าวหนึ่ง เพื่อสร้างภาพจ า 
...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
การสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวยังต้องมีวิธีการพูด การน าเสนอให้

แตกต่างจากคนข่าวคนอื่น ๆ เพื่อให้มีความโดดเด่น 
 

“...วิธีการน าเสนอ วิธีการพรีเซนท์ วิธีการพูดท่ีแตกต่างจากผู้ประกาศ
เดิม ๆ ท่ีเคยเห็น มันก็เลยท าให้เราโดดเด่นขึ้นมา...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

    
สอดคล้องกับคนข่าวอีกบุคคลหนึ่งท่ีเน้นย้ าเรื่องของการสร้างความแตกต่าง

อย่างมีเอกลักษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...เราก็เริ่มท่ีจะสร้างความแตกต่างเพิ่มข้ึน พยายามท่ีจะท าอะไร
ให้ไม่เหมือนคนอื่น...” “...เรามีเอกลักษณ์ก็คือชาวบ้าน ชอบหัวเราะ
เราหัวเราะให้ ชาวบ้านชอบเพลงลูกทุ่ง เรามีเพลงลูกทุ่งให้...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
4) การสื่อสาร (Communication) เมื่อสร้างตัวตนของคนข่าวแล้ว การท่ี

จะท าให้เกิดช่ือเสียงของตราสินค้าบุคคลให้ไปอยู่ในจิตใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้ต้องมีการ
ส่ือสาร ซึ่งนอกเหนือจากการส่ือสารหรือน าเสนอข่าวสารแล้ว คนข่าวต้องน าเสนอตราสินค้าบุคคล
ของตนเอง ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลว่า ต้องน าเสนอข่าวให้มีรศชาติ 
คล้ายการท าอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคผ่อนคล้าย ซึ่งต้องน าเสนอผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...มีรสชาติ มีอารมณ์ขัน ท าให้คนดูรีแล็คซ์...” “...นอกจาก
หน้าจอเนชั่นทีวี ก็มีทางโซเชียล...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

การน าเสนอข่าว และตัวตนของคนข่าวยังต้องเริ่มจากการฝึกฝนทักษะการ
ส่ือสารของตนเอง จากนั้นก็น าเสนออย่างต่อเนื่องผ่านส่ือสังคม จนเกิดภาพจ าให้กับผู้บริโภคเป้าหมาย 

 
“...เริ่มจากตัวคุณท่ีต้องฝึกฝนก่อนแล้วจึงถ่ายทอดออกไป ท าซ้ า ๆ 
ทุก ๆ วันจนคนเขาจ าได้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้...” “...สามารถแสดง
ออกไปให้คนรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ คนท่ีชอบแบบนี้เขาจะชอบเรา 
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เพราะเราเป็นแบบนี้...” “...พอไม่ได้ออกหน้าจอก็ต้องมาใช้ช่องทาง
เฟซบุ๊ก ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่ือของเรา แล้วก็พยายามท าผ่าน youtube...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
สอดคล้องกับมุมมองของของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกบุคคลหนึ่งท่ีให้ข้อมูลว่า

การส่ือสารส่ิงใหม่ ๆ ผู้บริโภคบางกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่คุ้นเคย จึงต้องเริ่มค่อย ๆ น าเสนอเพื่อสร้าง
การรับรู้ ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 

 
“...เป็นอีกยุคหนึ่ง ชาวบ้านเริ่มรับเราได้แล้ว พี่ค่อย ๆ โผล่หน้าตัวเอง
ออกไปทีละนิดในทีวีให้เขาเห็น...” “...วิถีชีวิตซ่อนอยู่ตามมุมต่าง ๆ 
ท่ีไม่เคยถูกเปิดเผยให้เราได้เข้าไป แล้วน าเสนอออกมาให้คนอื่น ๆ 
ได้เห็น กลายเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
5) การประเมินผล (Evaluation) เมื่อมีการส่ือสารช่ือเสียงตราสินค้าบุคคล

ของคนข่าวแล้ว คนข่าวควรจะต้องท าการประเมินผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับสารเป้าหมาย โดยคน
ข่าวจะประเมินผลการสร้างช่ือเสียงตราสินค้าของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสาร
เป้าหมายผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...พอสัมภาษณ์แล้วเราก็จะนั่งดูว่าทุกครั้งท่ีเขาออกไป feedback 
ท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานของเราเป็นอย่างไร...” “...ส่วนใหญ่ท่ีเขาพูด
เขารีรันภาพให้ดู จะให้ดูว่าตรงนี้เราพลาด...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
“...คุณอ่านผิด ๆ พลาด ๆ ไม่สามารถอ่านเรื่องยาก ๆ ให้ทุกคน
เข้าใจได้ ใช้เวลานาน 2 ปี 3 ปี เขาก็ไม่ติดคุณ...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

    
“...องค์กรจะมีคนวิเคราะห์ข้อมูล แต่เราต้องวิเคราะห์ตัวเราเอง 
สังเกตจากยอดไลค์ ยอมเม้นท์ ยอดแชร์”... “...โพสต์อะไรออกไป
มีคนกดไลค์ 1,000 คน มีคนด่า 10 คน เราจะไปสนใจคน 10 คน 
ท าไม...” “...คุณต้องกลับมาดูตัวเอง ตอนนั้นพี่ก็ประเมินตัวเองทุก
วัน ดูเทปตัวเองอ่านข่าวทุกวัน ท าแบบนั้นมาเป็นปี...” “...ประเมิน
ตัวเอง แก้ไขปรับปรุง...” 
(นารากร ติยายน, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 
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6) การบ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้า
บุคคลของคนข่าว เป็นการบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้คงเส้นคงวา ส าหรับ
คนข่าวแล้วการบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลเป็นการพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพ
อยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขให้ทันท่วงที ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...สังเกตคุณสรยุทธหลายครั้ง เวลาเขาผิดพลาดเขาขอโทษ 
เพราะเขาเป็นส่ือท่ีมีเรตต้ิงสูงเพราะฉะนั้นการแสดงออกมันเป็น
เรื่องส าคัญของนักข่าว หรือผู้ท่ีเป็นผู้ประกาศข่าว...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

 
ผู้ให้ีข้อมูลหลักยังเสริมว่า คนข่าวยังต้องส่ือสารท้ังการน าเสนอข่าวสาร 

และน าเสนอตัวตน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
 

“...ถ้าคุณหายไปแล้วมีคนถามหาแสดงว่าคุณมีแฟนแล้ว...” 
(กนก รัตน์วงศ์สกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
นอกจากนี้คนข่าวยังต้องระมัดระวังการน าเสนอข่าวให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปว่า 
 

“...ต้องระวังถ้อยระวังค า มันเป็นยุคท่ีทีวีถูกจับจ้อง...” “ปัจจุบัน
เมื่อมีดิจิทัลเข้ามาแทนฟรีทีวี ใครก็มีส่ืออยู่ในมือ เกิดความเท่าเทียม
ในระบบส่ือสาร...” 
(ค ารณ หว่างหวังศรี, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
จากผลของการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักถึง

กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 6 ขั้นตอน สามารถสรุปผลและอธิบาย
เป็นภาพตามภาพท่ี 6 นี้ 
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ภาพท่ี 6 รูปแบบข้ันตอนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 
 

 
 

ตอนที่ 2 (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 

ผู้วิจัยได้น าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย มาบูรณาการกันระหว่างผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีท้ังหมด 4 กลุ่ม 
คือกลุ่มผู้รับสาร กลุ่มคนข่าว กลุ่มนักวิชาการ และท้ัง 3 กลุ่มรวมกัน เมื่อบูรณาการแล้วจึงน ามา
ออกแบบและสร้าง (ร่าง) “รูปแบบกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โดย
พบว่ามี 6 องค์ประกอบ และ 6 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 7 นี้  
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ภาพท่ี 7 (ร่าง) รูปแบบ “STaBEM Key of Journalist Personal Brand Model รูปแบบ
กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว” 
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จากภาพท่ี 7 (ร่าง) รูปแบบกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย
พบว่ามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มืออาชีพระดับผู้น า Professional Leadership คนข่าวต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ 
มีความจริงใจต่ออาชีพ ท้ังจริงใจต่อแหล่งข่าว บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข่าว เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้รับสาร 
ท้ังยังต้องมีความสังเกตรอบคอบ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ คนข่าวยังต้องมีแหล่งข่าวเป็น
ของตนเองเพื่อตรวจสอบท่ีมาของข่าวได้อย่างถูกต้อง และคนข่าวยังต้องมีจรรยาบรรณต่อตัวเองและ
อาชีพอีกด้วย ซึ่งการมีจรรยาบรรณถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นส่ือสารมวลชน 

2) สร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ Passion Personality คนข่าวต้องรู้จักการปรุงแต่งการน าเสนอ
ข่าวให้น่าสนใจ ใช้ภาษากระแสและภาษาถิ่นในการน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ หาแหล่งข่าวท่ีแตกต่าง
จากคนอื่นไม่ตามกระแส และสร้างหลากหลายบุคลิกเพื่อขยายช่องทางความนิยมเพื่อเพิ่มช่องทางใน
อาชีพ 

3) ส่ือด้วยความเจนจัดประสบการณ์ Positive คนข่าวต้องรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา
ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง แสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์ในการน าเสนอข่าวอย่างมีภูมิรู้ใช้
ภาษาไทยท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างถูกต้อง มีความเช่ียวชาญในด้านการให้ข้อมูล ปกป้อง
แหล่งข่าวเมื่อต้องน าเสนอเรื่องหรือข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว 

4) ข้อมูลเติบสานจากเครือข่าย People Fandom คนข่าวจะต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายว่ากลุ่มผู้รับสารของเราคือคนกลุ่มไหน โดยการแยกกลุ่มรุ่น หรือ Generation จากนั้นก็สร้าง
กระแสข่าวบนส่ือสังคมโดยการเปิดประเด็นข่าวที่แตกต่าง เจาะลึก และน่าสนใจ สร้างแฟนคลับจาก
การน าเสนอข่าวเพื่อหากระแสสังคม จากนั้นก็ขยายผลการน าเสนอข่าวด้วยการให้ความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย หรือแฟนคลับ เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างการจดจ า นอกจากนี้คนข่าวยังต้องมีบัญชีส่ือสังคมท่ีหลากหลายเพื่อขยายฐาน  
แฟนคลับ 

5) ธรรมาภิบาล Practical Integrity คนข่าวต้องรักษาจรรยาบรรณจริยธรรมในการท า
หน้าท่ีท้ังการลงพื้นท่ีท าข่าว และการน าเสนอข่าว ท้ังยังต้องเป็นผู้น าด้านงานข่าวรายงานข่าวอย่าง
เป็นกลาง รับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลท่ีเกิดขึ้นในสังคมเพื่อสร้างโปร่งใส
น าไปสู่การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชาติ  

6) ส่งเสริมให้องค์กรมีช่ือเสียง Place Destination การมีช่ือเสียงและมีตราสินค้าของ
คนข่าวย่อมเช่ือมโยงกับตราสินค้าองค์กรท่ีจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยคนข่าวจะต้องวางต าแหน่ง
ตราสินค้าในองค์กรข่าว สร้างทีมงานเพื่อสนับสนุนผลงานให้เกิดการขยายช่ือเสียงเพื่อให้องค์กรและ
บุคคลมีช่ือเสียงและตราสินค้า 
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ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย มี 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) การรู้จักตนเอง เป็นการส ารวจความต้องการของบุคคลว่าต้องการอะไร มีเป้าหมาย
อะไร ส ารวจความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านการท างาน ว่ามีความเช่ียวชาญในด้านใด แตกต่าง
จากบุคคลอื่นอย่างไร รวมถึงส ารวจต าแหน่งของตราสินค้าท้ังในองค์กร และในวิชาชีพ  

2) การรู้จักคนอื่น เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เพื่อคนข่าวจะสามารถก าหนดจุดยืนของตราสินค้าของตนเองเพื่อ
ส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้  

3) การสร้าง การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการสร้างบุคลิกลักษณะ
ความแตกต่างโดดเด่นและน่าสนใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งการสร้างจะต้องมา
จากความเป็นตัวตน ความช านาญด้านการท างานของคนข่าวเอง  

4) การส่ือสาร เมื่อสร้างตัวตนของคนข่าวแล้ว การท่ีจะท าให้เกิดช่ือเสียงของตราสินค้า
บุคคลให้ไปอยู่ในจิตใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้ต้องมีการส่ือสาร ซึ่งนอกเหนือจากการส่ือสาร
หรือน าเสนอข่าวสารแล้ว คนข่าวต้องน าเสนอตราสินค้าบุคคลของตนเอง  

5) การประเมินผล เมื่อมีการส่ือสารช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าวแล้ว คนข่าวควร
จะต้องท าการประเมินผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับสารเป้าหมาย โดยคนข่าวจะประเมินผลการสร้าง
ช่ือเสียงตราสินค้าของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสารเป้าหมายผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
ท้ังออฟไลน์และออนไลน์  

6) การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการบ ารุง 
รักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้คงเส้นคงวา ส าหรับคนข่าวแล้วการบ ารุงรักษาช่ือเสียง
และตราสินค้าบุคคลเป็นการพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ
น าเสนอข่าวหรือการปฏิบัติหน้าก็ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขให้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 
เมื่อได้ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศแล้ว ผู้วิจัยได้

จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ ในวันท่ี 16 สิงหาคม 
2563 ผลจากการอภิปรายพบประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ เป็นรูปแบบท่ีกลุ่มคนข่าว
และบุคคลท่ีสนใจในเรื่องการสร้างตราสินค้าบุคคลทุกคนสามารถน าไปใช้ได้ โดยปฏิบัติตามปัจจัยใน
องค์ประกอบ และขั้นตอนท้ัง 6 ข้ันตอนได้ แต่ต้องเสริมการมีธรรมาภิบาลในวิชาชีพเพิ่มเข้ามาเป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบหลัก เพื่อให้ตราสินค้าบุคคลมีความยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปว่า 
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“...งานวิจัยช้ินนี้จึงเป็นงานโมเดลท่ีทุกคนสามารถน าไปใช้ได้ คนข่าว
ท่ีจะอยูรอดและมีช่ือเสียงได้ในยุคนี้ มันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ซึ่งเราก็สามารถไปดูได้จาก 6 ข้อในงานวิจัยช้ินนี้ อันนี้เป็นมุมท่ีผม
ว่าสามารถน าเอาไปใช้ได้ ในแง่ของประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ก็สามารถ
ดูในข้อย่อยได้ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าดีมาก...” “...แบรนด์ในยุคนี้จะเน้น
ความยั่งยืน อาจจะมีเรื่องของธรรมาภิบาลเข้ามา แต่ในข้ออื่น ๆ ก็ต้อง
มีความยั่งยืนรวมอยู่ด้วย จะรักษาความเป็นมืออาชีพได้อย่างไร...” 
(ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่าน ท่ีแสดงความคิดเห็นว่าการสร้าง

ตราสินค้าบุคคลต้องตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาล การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือในการฏิบัติ
งานมากกว่าเรทต้ิง หรือความนิยมของผู้บริโภค 

 
“...ในฐานะท่ีสวมหมวกวิชาชีพส่ือก็มองว่าการสร้างแบรนด์ จะต้อง
ท ายังไงให้คนท่ีจะสร้างแบรนด์ตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมส่ือ คิดถึง
เรื่องส่วนรวม เพราะเราเช่ือว่าหลายคน พอท าไป เริ่มมีช่ือเสียงมี 
Rating ก็อาจจะมองข้ามเรื่องจริยธรรมไป...” 
(อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิยังเสริมในเรื่องของการมีศีลธรรม เปรียบเสมือนว่า 6 องค์ประกอบปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ คือการปฏิบัติตามศีล 5 ของคนข่าว ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปว่า 
 

“...ท้ัง 6 ข้อในงานวิจัยนี้มันก็เหมือนกับศีล 5 คนดีคือศีล 5 ผมว่า
ไม่ใช่ ต ารวจท่ีดีก็ไม่ใช่ต ารวจท่ีมีศีล 5 แต่กอบของการวางไว้ 6 ข้อ 
มันคือกรอบของความท่ีจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้าคุณมีเยอะ
พอสมควรจะได้รับการยอมรับว่าคุณเป็นคนดี คุณเป็นนักข่าวท่ีดี...” 
(พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

   
ผู้ทรงคุณวุฒิยังเสริมว่าการน าเอา (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ มาเป็นหลัก

ของการปฏิบัติงานและการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวสามารถเป็นแกนหลักได้ โดยใช้หลักการ
ของการมีบุคลิกภาพของตราสินค้าเข้าไปเสริมเพื่อสร้างความแตกต่างของคนข่าวในแต่ละบุคคล 
พร้อมท้ังน าเสนอตัวตนผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนท าให้ตราสินค้าของคนข่าวกลายเป็น DNA ใน
ตัวตนของคนข่าวได้ ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปว่า 
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“...เราน ามันมาใช้เป็นแกน แล้วค่อยหยิบส่วนอื่นมาเป็นไส้ใน 
อย่างเช่นค าท่ีหลายท่านพูดถึงเช่นค าว่า Passion Personality ค า
ว่า Personal Brand ในความคิดอาจารย์ คือภาพในหัวของคนอื่นท่ี
มีต่อเรา นั่นหมายความว่าเมื่อเรา present ตัวเองผ่าน channel ต่าง 
ๆ ไปแล้ว ส่ิงท่ีมันไปเกิดในหัวคนอื่นมันไม่เหมือนกันร้อยคนก็ร้อย
แบบ แต่ Personal Brand มันคือการ set ได้...” “...หลักเนื้อแท้
ของการสร้าง Personal Brand คือการท่ีเราสร้างจากความเป็นตัว
เรา รวมถึงไลฟ์สไตล์เรา DNA ของเรา ถ้าเราหนีจากความเป็นตัว
เราแล้วเอาตัวเราไปแปะกับองค์กรเมื่อไหร่ ถึงเวลาวันนึงมันจะแยก
ไม่ได้เลย มันไม่ใช่เรื่องท่ีผิดมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่คนสร้าง 
Personal Brand ต้องคิดอีกนิดนึง...” 
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
“...ภาพท่ีเห็นในโมเดลนี้มันเป็นโมเดลกลาง ยังไม่ได้ลงรายละเอียด 
แล้วถ้าส่ือมี segmentation ท่ีต่างกัน หรือว่าวางต าแหน่งสินค้า
ของแต่ละช่องต่างกัน การก าหนดคนมาใช้ มันจะต่างกัน ส่วนท่ี 2 
คือการเป็นส่ือเด๋ียวนี้ มันมีท้ังส่ือทีวีและส่ือออนไลน์ซึ่งท้ังสองมี
ความแตกตา่งกัน...” 
(ดร.พลภฤต เรืองจรัส, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่านท่ีแสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยใน 

6 องค์ประกอบสามารถท าให้คนข่าวยุคนี้อยู่รอดในสมรภูมิส่ือได้โดยเสริมการมีตราสินค้าบุคคลเข้าไป  
 

“...จุดท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดและคิดว่าส าคัญท่ีสุดก็คือค าว่า branding 
เพราะโครงสร้างในงานวิจัยท้ัง 6 ส่ิงมันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว รวมกับ
กรอบจริยธรรมท่ีผสมกันอยู่แล้วเป็นหลัก พอจับตัวแบรนด์ด้ิงเข้า
ไปจะท าให้มีน้ าหนักมากข้ึน ส าหรับยุคปัจจุบัน...” 
(เอกรัฐ ตะเคียนนุช, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิยังเสริมเรื่องความเช่ียวชาญการท าข่าวของคนข่าวท่ีต้องมีจุดเด่นเมื่อผนวก

เข้าไปกับการมีตราสินค้าก็จะท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงและอยู่รอดในวงการส่ือสารมวลชนได้ 
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“...การท่ีคนเขามีแบรนด์ท่ีชัดว่าเขาเช่ียวชาญเรื่องอะไร ส่ิงนี้เป็น
เรื่องส าคัญมาก ๆ ในสภาวะแบบนี้ การท่ีนักข่าวมีภาพจ าท่ีชัด ต่อ
ให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้แต่นักข่าวท่ีมีแบรนด์ท่ีชัดจะท าให้อยู่รอด เขา
จะไปท่ีไหนก็ได้ถ้าภาพลักษณ์เขาชัด...” 
(พุทธิฉัตร จินดาวงศ์, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
คนข่าวซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 6 องค์ประกอบ และ 6 ขั้นตอน

ของ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ ว่าจะท าให้คนข่าวมีช่ือเสียงและมีตราสินค้าได้ 
เนื่องจากปัจจุบันนี้คนข่าวส่วนใหญ่มีแต่ช่ือเสียงแต่ยังขาดการมีตราสินค้าบุคคล ท่ีต้องเริ่มจากการ
รู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น ประเมินความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย และยังต้องส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องโดยคงบุคลิกภาพของคนข่าวไว้ ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปว่า 

 
“...ปัจจุบันนักข่าวที่มีช่ือเสียงมีเยอะมากแต่ไม่มีแบรนด์ ผมเองมี
กระบวนการสร้างตัวเองท่ีเรียกว่ารู้ตัวเอง ผมไม่รู้และเคยปฏิเสธความ
ต้ังใจของผู้บริหารท่ีจะสร้างแบรนด์ด้วย เพราะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างและ
ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น...” “...ผมถามคนอื่นว่าท าไมถึงชอบดูข่าวท่ี
ผมอ่าน สรุปใจความได้ว่าเขาจะดูคนท่ีอ่านข่าวฮาร์ดคอร์ เป็นคนอายุ 
35 ปีข้ึนไปชอบความเข้มข้นของข่าว เราจะรู้ทิศทางของเราว่าจะเป็น
ยังไง อันนี้คือกระบวนการสร้างแบรนด์ของผมเอง พูดถึงการประเมิน
ผู้รับสารไปพร้อมกับท่ีเราสร้างแบรนด์ ปัจจุบันรายการ live ผ่าน 
Facebook เราต้องบริหารกระท่ังอารมณ์ของคนท่ีแสดงความคิดเห็น
เข้ามา ต้องเดาใจเขาว่าเขาอยากจะรู้อะไร เราต้องรู้ว่าข่าวนี้เราต้อง
จบแล้วหรือคนก าลังอิน เราต้องเอาแบรนด์ของเรานี่แหละครับ
ออกมาดึงคนเอาไว้...” “...การใช้แบรนด์ในแนวทางอื่นผมมองว่าต้อง
ระวัง คนข่าวไปสร้างแบรนด์ในช่องทางอื่นเช่นการเปล่ียนโฉม เปล่ียน
จากคาแรคเตอร์ของเรา เป็นส่ิงท่ีต้องระวัง...” 
(ณัชฐพงศ์ มูฮ าหมัด, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
“...การสร้างตัวตนของ คนข่าวมันไม่ได้มาเพียงล าพังมันมาท้ังส่วน
ความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามความต้ังใจ รวมถึงการคัดกรองของ
องค์กรส่ือ...” “...จะต้องมีมุมมองท่ีเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน  
ท่ีเล่ียงไม่ได้ก็คือสกิล การใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ  
ท่ีคล่องแคล่วและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน...” “...ผลงานหรือว่า
ตัว Content ท่ีเราเป็นคนน าเสนอ ตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนท่ีให้เห็น
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ชัดเจนว่าแบรนด้ิงของเราคืออะไร...” “...การสร้างตัวตนให้ชัดเจน
จะต้องวางทิศทางให้ได้ target ของเราคือใคร ส่วนการส่ือสารคง
เป็นเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี และท่ีส าคัญก็คือ
การน าเสนออย่างเป็นมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพต้องรวมหลาย
องค์ประกอบ ท้ังความรู้ทางประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าเรารวมส่ิงเหล่านี้ลงไปชัดตัวตนจะโดดเด่น
มาก แล้วก็ไปสร้างทางของ branding อื่น ๆ เพิ่มเติม มองในเรื่อง
ของ target ได้ชัด สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และอีกส่วน
หนึ่งก็คือเรื่องของ การน าเสนอในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม...” 
(โกศล สงเนียม, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิยังมีมุมมองว่าตราสินค้าบุคคลของคนข่าวยังเช่ือมโยงกับตราสินค้า

ขององค์กรข่าว คนข่าวจะต้องวางต าแหน่งในองค์กรให้ชัดเจน 
 

“...มันก็จะโยงมาท่ี Brand prositioning  เราวางตัวตนไว้ที่ตรงไหน 
และมันก็จะไปสอดคล้องกับ Corporate Brand ก็คือ Corporate 
ขององค์กรนั่นเอง...” 
(ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิยังเสนอความคิดเห็นการเจาะลึกถึงปัจจัยและกระบวนการสร้างตราสินค้า

บุคคลให้สอดคล้องกับรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ท้ังส่ือกระแสหลักและส่ือใหม่ เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่าส่ือแต่ละประเภทแตกต่างกัน 

 
“.. .6 ข้อในงานวิจัย ถ้าปรับลงไปในระดับท่ีมันลึกขึ้น เช่น
แพลตฟอร์มออนไลน์กับออฟไลน์ แบรนด์บุคคลกับคนข่าวทีวีหรือ
แบรนด์หนังสือพิมพ์ หรือกระท่ังใน Application tiktok ตัว 6 ข้อ
นี้สามารถใช้ได้หมดหรือเปล่า ใช้ได้เหมือนกันไหม...” 
(มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัลย์, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะถึงการสะท้อนมุมมองของกลุ่มตัวอย่างผู้รับสาร  

คนข่าว และกลุ่มตัวอย่างนักวิชาการท่ีต้องเห็นพ้องต้องกันว่าแต่ละตัวแปรส าคัญต่อการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าว ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปว่า 
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“...คุณจะท า 6P นี้ คุณต้องมั่นใจว่า ตัวแปรท้ังหมดมันยังอยู่ครบ
ทุกอัน ทุกอันนี้ท้ัง 3 ฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันส าคัญ ดังนั้นมันต้องมา
สะท้อนในนี้ให้ชัดเจน...” 
(ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
เรื่องการใช้ภาษาอธิบายตัวแปรปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความ

คิดเห็นว่าไม่สามารถเข้าใจได้ในทันที 
 

“...เรื่อง 6P เห็นด้วยกับอาจารย์ท่านท่ีแล้วพอมันเป็นภาษาไทย 
มันเลยดูแปลก ๆ มันยังไม่สะท้อนความเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีคุณ
พยายามจะสโคปออกมา ตัวรายละเอียดท่ีเป็น indicator ต่าง ๆ 
บางตัวมันยังไม่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที เราอาจจะต้องไป
ปรับให้อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที ว่าตัวนี้มันคืออินดิเคเตอร์ ท่ีระบุ 
index ข้อไหน แล้วก็ส่ิงท่ีมันอาจจะขาดหายไป พอเราเอามารวม
เป็น 6 p บางข้อมันหลุดไป...” 
(ผศ.ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
“...เราพยายามท่ีจะ challenge ตัวเรา หรือ challenge ในด้าน
ของการส่ือสารมวลชน  มาถึงในเรื่องของการปั้นแบรนด์แล้ว จริง ๆ 
เราน่าจะเอาค าว่าแบรนด์ branding เนี่ยมาเป็น keyword ตรงนี้ ก็
น่าจะดี...” “...คนข่าวที่เป็นนักปฏิบัติการจริงๆ พอพูดค านี้ปุ๊บเขาก็
จะชัดค านี้ได้เลย แต่ว่า ตัวย่อย ๆ สามารถไปเขย่าใหม่ ไปขยี้มา
ใหม่...” 
(ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร, วิพากษ์ร่างรูปแบบฯ, 16 สิงหาคม 2563) 

 
จากผลของการอภิปรายกลุ่มการวิพากษ์ฯ ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง

แก้ไข โดยปรับลดองค์ประกอบจาก 6 องค์ประกอบ ให้เหลือเป็น 5 องค์ประกอบตามข้อเสนอแนะ
การเพิ่มเติมเรื่องการมีธรรมาภิบาล และผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีได้จากการวิจัยเชิงปริมาณของกลุ่ม
ตัวอย่างรวมกันท้ัง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้รับสาร กลุ่มคนข่าว และกลุ่มนักวิชาการ เมื่อพิจารณาแล้ว 5 
องค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยถือได้ว่าครอบคลุมกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว
ในประเทศไทย โดยเป็นตัวรูปแบบ “STaBEM Key of Journalist Personal Brand Model รูปแบบ
กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว” ผู้วิจัยจึงได้จัดท ารูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าวตามผลการวิเคราะห์ปัจจัย ดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 รูปแบบ “STaBEM Key of Journalist Personal Brand Model รูปแบบกระบวนการ
สร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว” 
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จากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้บูรณาการจากองค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดการสร้างตราสินค้า
บุคคล การสร้างช่ือเสียง และกระบวนการสร้างช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคล เป็นกระบวนทัศน์ในการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า “STaBEM Key of Journalist Personal 
Brand Model รูปแบบกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าว” ซึ่งมี 5 องค์ประกอบของปัจจัย 
และ 6 กระบวนการ ดังนี้  

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1) สร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ Passion Personality เป็นการใช้วัจนภาษาและใช้อวัจนภาษา

ในการน าเสนอข่าวมีลีลาท่ีโดดเด่น ท้ังยังต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ สามารถตรวจสอบท่ีมาของ
ข่าวก่อนน าเสนอได้ คนข่าวยังต้องมีความช่างสังเกต มีความซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญ และความจริงใจ
ในการปฏิบัติงานและการน าเสนอข่าว นอกจากนี้คนข่าวยังต้องสามารถรายงานข่าวได้หลายประเภท 

2) ข้อมูลเติบสานจากเครือข่าย People Fandom คนข่าวควรจะสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนอข่าวสาร โดยการเลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพราะสร้างแฟนคลับของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีบัญชีส่ือ
สังคมเป็นของตนเอง ใช้ส่ือสังคมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร
เป้าหมาย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้หากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจะส่งผลดีต่อตราสินค้าบุคคลและยัง
เช่ือมโยงไปยังตราสินค้าองค์กรได้ 

3) ธรรมาภิบาล Practical Integrity คนข่าวจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่น าเสนอข่าวหรือท าข่าวละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใคร คนข่าวยังต้องยึดมั่นใ น
จรรยาบรรณจริยธรรม พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการท าหน้าท่ีอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องใด
ก็ได้ก็ต้องจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดทันที 

4) มืออาชีพระดับผู้น า Professional Leadership คนข่าวถือได้ว่าเป็นฐานันดรท่ี 4 
เป็นผู้น าทางความคิด เป็นกระบอกให้เสียงให้กับประชาชน คนข่าวจึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการท า
หน้าท่ีของภาครัฐหรือตรวจสอบส่ิงไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้าง ท้ังนี้ก็เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม 

5) พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ Potential & Experience เป็นการใช้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าท่ีน าเสนอข่าวสาร โดยพัฒนา ฝึกฝนศักยภาพควบคู่ไปกับการท างาน เช่น การศึกษา 
การฝึกอบรม หรือการสอบใบผู้ประกาศข่าวเพื่อรับรองศักยภาพของคนข่าว  
 

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1) การส ารวจตนเอง เป็นการส ารวจความต้องการของบุคคลว่าต้องการอะไร มีเป้าหมาย

อะไร ส ารวจความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านการท างาน ว่ามีความเช่ียวชาญในด้านใด แตกต่าง
จากบุคคลอื่นอย่างไร รวมถึงส ารวจต าแหน่งของตราสินค้าท้ังในองค์กร และในวิชาชีพ  
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2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมาย
ว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เพื่อคนข่าวจะสามารถก าหนดจุดยืน
ของตราสินค้าของตนเองเพื่อส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้  

3) การสร้าง การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการสร้างบุคลิกลักษณะ
ความแตกต่างโดดเด่นและน่าสนใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการสร้างจะต้องมา
จากความเป็นตัวตน ความช านาญด้านการท างานของคนข่าวเอง  

4) การส่ือสาร เมื่อสร้างตัวตนของคนข่าวแล้ว การท่ีจะท าให้เกิดช่ือเสียงของตราสินค้า
บุคคลให้ไปอยู่ในจิตใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้ต้องมีการส่ือสาร ซึ่งนอกเหนือจากการส่ือสาร
หรือน าเสนอข่าวสารแล้ว คนข่าวต้องน าเสนอตราสินค้าบุคคลของตนเอง  

5) การประเมินผล เมื่อมีการส่ือสารช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าวแล้ว คนข่าว
ควรจะต้องท าการประเมินผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับสารเป้าหมาย โดยคนข่าวจะประเมินผลการ
สร้างช่ือเสียงตราสินค้าของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสารเป้าหมายผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์  

6) การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการบ ารุง 
รักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้คงเส้นคงวา ส าหรับคนข่าวแล้วการบ ารุงรักษาช่ือเสียง
และตราสินค้าบุคคลเป็นการพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ
น าเสนอข่าวหรือการปฏิบัติหน้าก็ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขให้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย และ
การสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการวิจัยแบบลูกผสม โดยการใช้วิจัยเชิงคุณภาพและยืนยันด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในประเด็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ีข้อมูลหลักตามคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยจ านวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนข่าว และแหล่งข่าว จ านวน 11 คน ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการน าเอาข้อค้นพบท่ีได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 1,264 
ชุด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยอาศัยเทคนิคการจัดกลุ่มของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
สถิติเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างเป็นตัวแปรแฝง (Latent variable) ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันของท้ัง 33 ตัวแปรปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย  

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้า
บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย มาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอนแนะจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย มี 2 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ท่ีได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว มีท้ังหมด 5 
ปัจจัย ดังนี้ รายละเอียด ดังนี้ 
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1) ความเป็นมืออาชีพในงานข่าว โดยคนข่าวจะต้องใช้วัจนภาษาและใช้อวัจนภาษา
ในการน าเสนอข่าว ต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ สามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าวก่อนน าเสนอ ท้ังยัง
ต้องมีความช่างสังเกต มีความซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญ และความความจริงใจในการน าเสนอข่าว 
นอกจากนี้คนข่าวยังต้องสามารถรายงานข่าวได้หลายประเภท  

2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อสร้างความโดดเด่นเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในอาชีพได้ โดยคนข่าวจะต้องสร้างความโดดเด่นท่ีแตกต่างไม่เหมือนใคร สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการรวบรวมข่าวสารน าเสนอข่าวสาร เลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องมีบัญชีส่ือสังคมเป็นของตนเอง ใช้ส่ือสังคมเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางในอาชีพ  

3) ความรับผิดชอบต่อสังคมในงานข่าว คนข่าวจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในจรรยาบรรณจริยธรรม พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา จริงใจ
ยอมรับข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดทันที  

4) การเป็นผู้น าทางความคิดเป็นกระบอกให้เสียงให้กับประชาชนในการตรวจสอบ
ภาครัฐเพื่อสร้างสันติสุขในสังคม และตรวจสอบการท าหน้าท่ีของภาครัฐ  

5) การใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพในการรายงานข่าว 
  

1.2 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย เป็นขั้นตอนการจัดการ

ช่ือเสียงและการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เพื่อให้ผู้รับสารเป้าหมายได้มีเจตคติร่วมกันต่อตราสินค้า
ของคนข่าว ซึ่งกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลและช่ือเสียงของคนข่าว มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจ
ตนเอง 2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย 3) การสร้าง 4) การส่ือสาร 5) การประเมินผล และ  
6) การบ ารุงรักษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) การส ารวจตนเอง เป็นการส ารวจความต้องการของบุคคลว่าต้องการอะไร  
มีเป้าหมายอะไร ส ารวจความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านการท างาน ว่ามีความเช่ียวชาญในด้าน
ใด แตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไร รวมถึงส ารวจต าแหน่งของตราสินค้าท้ังในองค์กร และในวิชาชีพ  

2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร
เป้าหมายว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เพื่อคนข่าวจะสามารถก าหนด
จุดยืนของตราสินค้าของตนเองเพื่อส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้ โดยใช้วิธีการแบ่งรุ่น หรือ 
Generation เนื่องจากกลุ่มผู้รับสารแต่ละรุ่น แต่ละวัย จะมีความต้องการการบริโภคข่าวสารแตกต่างกัน 
มีความชอบ ความนิยมคนข่าวแตกต่างกัน รวมถึงการใช้ช่องทางการบริโภคข่าวสารและการส่ือสารท่ี
แตกต่างกันด้วย 

3) การสร้าง การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการสร้างบุคลิก 
ลักษณะความแตกต่างโดดเด่นและน่าสนใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการสร้าง
จะต้องมาจากความเป็นตัวตน ความช านาญด้านการท างานของคนข่าวเอง  



119 

4) การส่ือสาร เมื่อสร้างตัวตนของคนข่าวแล้ว การท่ีจะท าให้เกิดช่ือเสียงของ 
ตราสินค้าบุคคลให้ไปอยู่ในจิตใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้ต้องมีการส่ือสาร  ซึ่งนอกเหนือจาก 
การส่ือสารหรือน าเสนอข่าวสารแล้ว คนข่าวต้องน าเสนอตราสินค้าบุคคลของตนเอง โดยเริ่มต้นจาก
การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารเพื่อน าเสนอต่อผู้รับสารเป้าหมายผ่านช่องทางการน าเสนอ
อย่างเหมาะสมท้ังช่องทางออฟไลน์หรือส่ือกระแสหลัก และออนไลน์หรือส่ือใหม่  โดยต้องน าเสนอ
อย่างต่อเนื่อง  

5) การประเมินผล เมื่อมีการส่ือสารช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าวแล้ว  
คนข่าวควรจะต้องท าการประเมินผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับสารเป้าหมาย โดยคนข่าวจะประเมินผล
การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสาร เป้าหมายผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ยังต้องประเมินผลจากบุคคลในองค์กรและนอก
องค์กร เช่น ผู้บริหารองค์กรส่ือ กองบรรณาธิการ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อร่วมวิชาชีพ และทีมงาน  
นั่นก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท างานและเป็นการวัดผลการรับรู้การสร้างช่ือเสียงและตราสินค้า
บุคคลของคนข่าว 

6) การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็น
การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้คงเส้นคงวา ส าหรับคนข่าวแล้วการบ ารุงรักษา
ช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลเป็นการพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ในการน าเสนอข่าวหรือการปฏิบัติหน้าก็ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขให้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1) Passion Personality สร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ เป็นการใช้วัจนภาษาและใช้อวัจนภาษา

ในการน าเสนอข่าวมีลีลาท่ีโดดเด่น ท้ังยังต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ สามารถตรวจสอบท่ีมาของ
ข่าวก่อนน าเสนอได้ คนข่าวยังต้องมีความช่างสังเกต มีความซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญ และความจริงใจ
ในการปฏิบัติงานและการน าเสนอข่าว นอกจากนี้คนข่าวยังต้องสามารถรายงานข่าวได้หลายประเภท 

2) People Fandom ข้อมูลเติบสานจากเครือข่าย คนข่าวควรจะสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การรวบรวมข่าวสารและน าเสนอข่าวสาร โดยการเลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพราะสร้างแฟนคลับของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีบัญชีส่ือสังคม
เป็นของตนเอง ใช้ส่ือสังคมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมาย 
ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้หากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจะส่งผลดีต่อตราสินค้าบุคคลและยังเช่ือมโยงไป
ยังตราสินค้าองค์กรได้ 

3) Practical Integrity ธรรมาภิบาล คนข่าวจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่น าเสนอข่าวหรือท าข่าวละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใคร คนข่าวยังต้องยึดมั่นใน
จรรยาบรรณจริยธรรม พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการท าหน้าท่ีอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องใด
ก็ได้ก็ต้องจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดทันที 
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4) Professional Leadership มืออาชีพระดับผู้น า คนข่าวถือได้ว่าเป็นฐานันดรท่ี 4 
เป็นผู้น าทางความคิด เป็นกระบอกให้เสียงให้กับประชาชน คนข่าวจึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการท า
หน้าท่ีของภาครัฐหรือตรวจสอบส่ิงไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้าง ท้ังนี้ก็เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม 

5) Potential & Experience พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ เป็นการใช้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าท่ีน าเสนอข่าวสาร โดยพัฒนา ฝึกฝนศักยภาพควบคู่ไปกับการท างาน เช่น การศึกษา 
การฝึกอบรม หรือการสอบใบผู้ประกาศข่าวเพื่อรับรองศักยภาพของคนข่าว 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยพบประเด็นท่ีส าคัญสามารถน ามาอภิปราย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
1. การสร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น 

แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได้ โดยคนข่าว
จะต้องมีความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ มีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ เมื่อลงพื้นท่ีท าข่าว การเขียน
ข่าว และการรายงานข่าว ท้ังยังต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข่าวก่อนน าเสนอ 
คนข่าวที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ หรือได้รับการยอมรับ
ว่ามีความเช่ียวชาญ ในการคิดประเด็นข่าว การหาข้อมูล การลงพื้นท่ีท าข่าว และการมีความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาข่าวนั้น ๆ เพื่อถ่ายทอดและรายงานต่อสาธารณชน และยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องช่ือเสียง
และการสร้างตราสินค้าบุคคล คนข่าวต้องมีความรับผิดชอบและมีความน่าเช่ือถือในการน าเสนอข่าว 
นักข่าวต้องระมัดระวังและพิถีพิถันในการสังเกตรายละเอียดข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ ต้องไม่เพิกเฉย
หรือมองข้ามข้อมูลเบื้องต้นท่ีน าไปสู่การเปิดประเด็นข่าวในเชิงลึกถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว  (มาลี 
บุญศรีพันธ์, 2556) นอกจากนี้คนข่าวยังต้องมีภาพลักษณ์ มีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคน
อื่น โดยจะต้องใช้วัจนภาษา คือการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนให้ถูกต้อง และอวัจนภาษา คือการใช้
น้ าเสียง ลีลาท่าทางในการน าเสนอข่าวให้น่าสนใจ มีบุคลิกภาพท่ีชัดเจนว่าบุคคลเป็นอย่างไร สามารถ
ตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไร และมีทัศนคติท่ีมีต่อโลก สังคม หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างไร ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้คือพื้นฐานของบุคลิกภาพของตราสินค้าบุคคลของคนข่าว ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Zinko 
& Rubin (2015) อธิบายองค์ประกอบของช่ือเสียงว่าเป็นคือมุมมองท่ีถูกสร้างขึ้นในสังคม และเป็นไป
ตามการประเมินของบุคคลมากกว่าท่ีบุคคลอื่นมองสะท้อนกลับมา จนกลายเป็นผู้มีช่ือเสียงท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนในระดับสูงและสร้างผลในเชิงบวกการตอบสนองทางอารมณ์จาก
ผู้รับสารได้ นอกจากนี้คนข่าวยังต้องสามารถรายงานข่าวได้หลายประเภท ท้ังข่าวการเมือง ข่าว
อาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม เป็นต้น คนข่าวยังมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม
ข่าวสารและน าเสนอข่าวสาร เลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Filak (2014)  ท่ีอธิบายว่าคนข่าวยังต้องมีทักษะในการท างานข้ามส่ือ ต้อง
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ผลิตเนื้อหาตามความสนใจของผู้รับสารท่ีหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามยังต้องเน้นคุณค่าข่าว แต่ต้องมี
ลูกเล่นมากขึ้นและส่ือสารให้ผู้รับสารสนใจได้  

การสร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Pera และคณะ (2016) 
ศึกษาเรื่อง Who Am I? How Compelling Self-storytelling Builds Digital Personal Reputation 
ท่ีต้องวางต าแหน่งตราสินค้าตัวเองให้มีเสน่ห์และน่าจดจ า และต้องสร้างเรื่องราวเล่าเรื่องราวของตัวเอง
ให้น่าสนใจและน่าติดตาม  

2. ข้อมูลเติบสานจากเครือข่าย เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องช่ือเสียงการสร้างตราสินค้าส่วนบุคคล
และกระบวนการสร้างช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคล คนข่าวท่ีมีการสร้างตราสินค้าบุคคลต้องสร้าง
ความแตกต่างอย่างโดดเด่นในการรายงานข่าวเพื่อสะท้อนภาพการถูกตระหนักรู้จากบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะ
ดึงดูดและส่งเสริมจุดแข็งและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เสริมยศ ธรรมรักษ,์ 2554) 
คนข่าวยังต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารส่ือสาร โดยเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความถี่ในการส่ือสารท่ีสม่ าเสมอ คนข่าวควรมีบัญชีส่ือสังคมเพื่อน าเสนอข่าวสาร
ส่ือสารแบรนด์และโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อคนข่าวท่ีมีช่ือเสียงและมีตราสินค้าบุคคลท่ีโดดเด่น  
ก็สามารถเพิ่มช่องทางในอาชีพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zinko และคณะ (2011) ศึกษาเรื่อง 
Personal reputation in organizations: Two-study constructive replication and extension of 
antecedents and consequences และ Zinko & Rubin (2015) ศึกษาเรื่อง Personal Reputation 
and the Organization ท่ีพบว่าหากบุคคลมีช่ือเสียงก็จะสามารถมีความส าเร็จในอาชีพการงานมากกว่า
เพื่อนร่วมงานได้ ตัวอย่างเช่น น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้ก่อต้ังส านักข่าวออนไลน์ The Reporters 
กลายเป็นคนข่าวคนแรกของประเทศท่ีได้รับการว่าจ้างจากบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS 
ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาธารณะของไทย ท่ีให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ในการรายงานข่าวผ่านเทคโนโลยีด้วย Virtual Reality ซึ่งเป็นการรายงาน
ข่าวรูปแบบใหม่ท่ีถ่ายทอดผ่านมุมมอง 360 องศาเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความเป็นจริง (The Reporters, 
2020) ดังนั้นตราสินค้าบุคคลถือเป็นการสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบุคคลท่ีมีตราสินค้าด้วย  
ท้ังยังช่วยสร้างพลังเครือข่ายบนโลกออนไลน์ เมื่อบุคคลมีตราสินค้าท่ีน่าสนใจ ผู้บริโภคจะเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ทันที และท าให้คนข่าวกลายเป็นผู้น าทรงอิทธิพล และได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง 
(Henley, 2019; Brogan, 2020) Molyneux and Holton (2014) ยังระบุว่าคนข่าวมักพิจารณาถึง
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในสายอาชีพท่ีสร้างตราสินค้าบุคคล ซึ่งแตกต่างจาก
การท าข่าวแบบเดิม จึงต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านส่ือสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเพื่อให้เป็น 
ผู้โฆษณาแทนองค์กรข่าวที่เรียกว่า "adverjournalists"  

3. หลักธรรมาภิบาล ท่ีคนข่าวจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
จรรยาบรรณจริยธรรมในการน าเสนอข่าว และยึดหลักจรรยาบรรณจริยธรรม พร้อมท่ีถูกตรวจสอบ
การท าหน้าท่ีอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องเร่งแก้ไขทันที ซึ่งสอดคล้องกับสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ พ.ศ.2559 ระบุจริยธรรมจรรยาบรรณของคนข่าวในการน าเสนอข่าวว่าให้ยึดถือข้อเท็จจริง 
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ความถูกต้องแม่นย า และความครบถ้วน น าเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตนหรือหมู่คณะ แสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระ
ของข่าวจนคลาดเคล่ือน หรือเกินจากความเป็นจริง ละเว้นการน าเสอนข่าวเพราะความล าเอียง หรือมี
อคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคล่ือน หรือเกินจากความจริง ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่ าว 
การเสนอข่าวท่ีมีการพาดพิงอันเกิดจากความเสียหายแก่บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ต้องแสดง ถึงความ
พยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงด้วย ในกรณีท่ีเสนอข่าวผิดพลาด  
ต้องน าเสนอแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ต้องไม่เสนอข่าวโดยเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมา 
พึงระบุช่ือบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์หรือ ให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องช่ือเสียงและการสร้างตราสินค้าส่วนบุคคลท่ีคนข่าวควรท าหน้าท่ีสอบสวน
ผู้อื่นหรือหน่วยงานของรัฐ และยังต้องถูกตรวจสอบโดยบรรณาธิการและมีภาระหน้าท่ีต่อสาธารณะใน
การรายงานต่อประชาชนอย่างถูกต้องยึดมั่นในจริยธรรมสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือ
การมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ไม่น าเสนอเรื่องราวข่าวสารท่ีจะน าไปสู่ความต่ืนตระหนก การก่อให้เกิด
อาชญากรรมหรือความรุนแรงต่าง ๆ (ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด ทองรินทร์, 2559) นอกจากนี้ 
คนข่าวยังต้องปฏิบัติตามค าสัญญาท้ังหมดท่ีให้ไว้กับสังคมเพื่อความน่าเช่ือถือ (Brogan, 2020)  
ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะกับสังคมต่อประเด็นข่าวหรือประเด็นในสังคมเพื่อให้สังคมดีขึ้น  
(del Blanco, 2010)  

4. มืออาชีพระดับผู้น า เป็นบทบาทและหน้าท่ีของคนข่าวในการตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คนข่าวควรใช้ความเป็นผู้น าสะท้อนส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เป็นผู้น าทาง
ความคิดและกระบอกเสียงให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมและรักษาความมั่นคงของประเทศ ตรวจสอบ
การท าหน้าท่ีของภาครัฐ และสร้างสันติสุขความสงบให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดล้องกับกับแนวคิดของ 
del Blanco (2010) ท่ีอธิบายว่า วิธีการสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลเป็นระบบทางสังคมท่ีเกิดจาก
คุณค่าในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกันออกไป การสร้างช่ือเสียงให้กับตราสินค้าบุคคลมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์อย่างมากกับระบบสังคมซึ่งถูกก าหนดโดยค่านิยม ในบริบททางสังคมอย่างวงการ
ส่ือสารมวลชน ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และความเป็นกลางอาจมีความส าคัญมากกว่าบริบทอื่น 
แต่ส่ิงเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย การมีความเป็นมืออาชีพยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Holton และ Molyneux (2016) ศึกษาเรื่อง Identity lost? The personal 
impact of brand journalism ผลการวิจัยระบุว่า คนข่าวส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างตราสินค้าเป็นส่ิง
ส าคัญ ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง และอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของ 
คนข่าวที่ต้องน าเสนอความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวบนโลกออนไลน์ตลอดเวลา  

5. การใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถในการรายงานข่าว สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องช่ือเสียงการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและการสร้างช่ือเสียง คนข่าวท่ีมีตราสินค้าบุคคลท่ี
ยั่งยืนต้องอาศัยประสบการณ์และต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
del Blanco (2010) ท่ีอธิบายว่า คนข่าวต้องมีประสบการณ์หรือความช านาญในการท าข่าว และ 
การรายงานข่าวที่จะใช้เวลาส่ังสมนานหลายปี  
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ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1. การส ารวจตนเอง เป็นการส ารวจความต้องการของคนข่าวว่าต้องการอะไร มีเป้าหมาย

อะไร ส ารวจความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านการท าข่าวหรือการน าเสนอข่าวในด้านใด แตกต่าง
จากคนข่าวคนอื่น ๆ อย่างไร มี “จุดแข็ง” ท่ีเหนือกว่าคนอื่นอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีจะท าให้คนอื่น ๆ 
สนใจในตัวคุณเอง จากนั้นจึงน ามาเริ่มสร้างเป็นแผนในการพัฒนาตราสินค้าบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Labrecque และคณะ (2011) และ del Blanco (2010) ท่ีระบุว่า การส ารวจตนเองเป็น
การส ารวจตัวเองท้ังภายในและภายนอก เป็นการประเมินตนเองว่าเราเป็นใคร ซึ่งต้องสร้างความ
ชัดเจนในส่ิงท่ีจะท าเพื่อสร้างตราสินค้าบุคคล นอกจากนี้ยังต้องส ารวจต าแหน่งของตราสินค้าท้ังใน
องค์กร และในวิชาชีพส่ือสารมวลชน โดยวางต าแหน่งตราสินค้าบุคคลให้เหมาะสมและชัดเจน  
ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้า มี 5 ลักษณะคือ (1) มีสีสัน สนุกสนาน ท่ีแสดงถึงความต่ืนเต้น เร้าใจ มีสีสัน 
ไม่น่าเบื่อ (2) มีความจริงใจ ความติดดิน ความเป็นห่วงเป็นใย (3) เลิศหรูดูดี ตราสินค้าบุคคลท่ีแสดงซึ่ง
ความหรูหรา ร่ ารวย มีระดับมีรสนิยม (4) ความฉลาด ประสบความส าเร็จ ท่ีแสดงความเหนือกว่า  
ล้ าหน้ากว่าใคร ฉลาดล้ ายุค ท่ีเห็นได้ชัดเจน และ (5) ความกระด้าง ท่ีแสดงถึงความห้าวหาญ ความดิบ 
ความโหด ความลุย โดยปกติการก าหนดบุคลิกภาพตราสินค้าส่วนบุคคลควรสอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ของตัวตนจริง ๆ และควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสินค้าท่ีต้องการน าเสนอ และควรมีความชัดเจน
ในบุคลิกภาพนั้น ๆ จึงจะสร้างภาพการจดจ าท่ีชัดเจนและต่อเนื่องได้ (Aaker, 2002) 

2. การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมาย 
ว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เพื่อคนข่าวจะสามารถก าหนดจุดยืน
ของตราสินค้าของตนเองเพื่อส่ือสารไปถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้ โดยใช้วิธีการแบ่งรุ่น หรือ 
Generation เนื่องจากกลุ่มผู้รับสารแต่ละรุ่น แต่ละวัยซึ่งจะมีความต้องการการบริโภคข่าวสาร
แตกต่างกัน มีความชอบ ความนิยมคนข่าวแตกต่างกัน รวมถึงการใช้ช่องทางการบริโภคข่าวสารและ
การส่ือสารท่ีแตกต่างกันด้วย คือการตรวจสอบคนรอบข้างรวมถึงผู้บริโภคว่าพูดถึงคุณอย่างไร อะไร
คือส่ิงท่ีจะท าให้คนอื่น ๆ สนใจในตัวคุณ (Labrecque et al., 2011) ซึ่งต้องก าหนดความแตกต่างท่ี
โดดเด่น บุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นเอกภาพ (Montoya & Vandehey, 2002)  
การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายยังเป็นการท าความเข้าใจว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการ
รับสารแบบใด เพื่อให้คนข่าวน าเสนอเนื้อหาท่ีส่ือสารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Ma, 2017)  

3. การสร้าง การสร้างช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการสร้างบุคลิกลักษณะ
ความแตกต่างโดดเด่นและน่าสนใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการสร้างจะต้องมา
จากความเป็นตัวตน ความช านาญด้านการท างานของคนข่าวเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Labrecque 
และคณะ (2011) ท่ีอธิบายว่าเป็นกระบวนการท่ีต้องสร้างและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย อัตลักษณ์ของ
ตราสินค้าและบุคลิกภาพของตราสินค้า หรือแก่นแท้หลักของตนเอง คือการนิยามความเป็นตัวเอง  
ซึ่งควรเป็นตัวตนท่ีแท้จริง โดยพัฒนามาจากจุดแข็งท่ีมีอยู่จริง นอกจากนี้ยังต้องมีความแตกต่างจาก
คู่แข่งและต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วย  



124 

4. การส่ือสาร เมื่อสร้างตัวตนของคนข่าวแล้ว การท่ีจะท าให้เกิดช่ือเสียงของตราสินค้า
บุคคลให้ไปอยู่ในจิตใจของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้ต้องมีการส่ือสาร ซึ่งนอกเหนือจากการส่ือสาร
หรือน าเสนอข่าวสารแล้ว คนข่าวต้องน าเสนอตราสินค้าบุคคลของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการใช้
เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารเพื่อน าเสนอต่อผู้รับสารเป้าหมายผ่านช่องทางการน าเสนออย่าง
เหมาะสมท้ังช่องทางออฟไลน์หรือส่ือกระแสหลัก และออนไลน์หรือส่ือใหม่ โดยต้องน าเสนออย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Labrecque และคณะ (2011) ท่ีอธิบายว่าเป็นการเลือกส่ือท่ีจะ
น าเสนอเพื่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การโพสต์แสดง
ความคิดเห็นในบล็อกส่วนตัว การเขียนบทความในส่ือฯ การปรากฏตัวตามสถานท่ีต่าง ๆ การให้
สัมภาษณ์ เป็นต้น  

5. การประเมินผล เมื่อมีการส่ือสารช่ือเสียงตราสินค้าบุคคลของคนข่าวแล้ว คนข่าว
ควรจะต้องท าการประเมินผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับสารเป้าหมาย โดยคนข่าวจะประเมินผลการ
สร้างช่ือเสียงตราสินค้าของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสารเป้าหมายผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ยังต้องประเมินผลจากบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร 
เช่น ผู้บริหารองค์กรส่ือ กองบรรณาธิการ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อร่วมวิชาชีพ และทีมงาน นั่นก็เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพการท างานและเป็นการวัดผลการรับรู้การสร้างช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคล
ของคนข่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler และ Pfoertsch (2007) อธิบายว่า การวัดและ
ตีความประสิทธิภาพของตราสินค้า เป็นการวัดระดับคุณภาพของตราสินค้าในมุมมองของผู้รับสารเพื่อ
ปรับปรุงตราสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับสาร   

6. การบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เป็นการบ ารุงรักษาช่ือเสียง
และตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้คงเส้นคงวา ส าหรับคนข่าวแล้วการบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้า
บุคคลเป็นการพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการน าเสนอข่าว
หรือการปฏิบัติหน้าก็ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขให้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับสารเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง Labrecque และคณะ (2011) เมื่อตราสินค้าบุคคลมีความชัดเจน
และเข้มแข็งแล้วทุก ๆ การน าเสนอ การปรากฏตัว นอกจากการน าเสนอความเป็นตราสินค้าแล้วยังต้ 
ผองรักษาและคงสภาพความเป็นตัวเองเอาไว้ โดยต้องท าให้คงเส้นคงวาอีกด้วย Myers (2019) และ 
Scott (2016) ระมัดระวังการน าเสนอส่ิงต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ คนข่าวควรระลึกอยู่เสมอว่าการเผยแพร่
ส่ิงต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานให้ระลึกเสมอว่านั่นคือการออกอากาศ
อยู่ ไม่ว่าจะเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ก็ตาม สอดคล้องกับการวิจัยของ Molyneux และ Holton (2014) 
ศึกษาเรื่อง Branding (Health) Journalism Perceptions, practices, and emerging norms ท่ีพบว่า
วิธีการสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวจะใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับสารท่ีมุ่งเน้นท่ีการรับรู้
ข่าวสารท่ีน าเสนอและการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนพูดคุยกับกับผู้รับสาร  
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ข้อเสนอแนะ  
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.1 ข้อเสนอต่อนิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจการสร้างตราสินค้าบุคคล 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทยยังไม่ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์ ด้านวิทยุ โทรทัศน์ 
และส่ือใหม่ รวมถึงหลักสูตรการอบรมบุคลากรด้านงานข่าวขององค์กร สมาคมวิชาชีพส่ือต่าง ๆ เพื่อ
เสริมศักยภาพให้กับคนข่าวในอนาคตท่ีสนใจจะเข้าสู่วิชาชีพส่ือสารมวลชน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรวิชาชีพส่ือต่าง ๆ จ าเป็นต้องออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมเพื่อติดปีก
พัฒนาทางด้านการสร้างตราสินค้าให้กับบุคคลท่ีสนใจ นอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องการท าข่าว  
การคิดประเด็นข่าว และการน าเสนอข่าว เพื่อสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน 

1.2 ข้อเสนอต่อบุคลากรในวงการสื่อสารมวลชน 
การศึกษาการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย เป็นการศึกษา

องค์ประกอบปัจจัยการมีตราสินค้าบุคคลและช่ือเสียงของคนข่าวอย่างกว้าง เป็นแกนหลักท่ีสามารถ
ใช้ได้กับคนข่าวทุกกลุ่ม ทุกส่ือ และทุกประเภทของข่าว ซึ่งคนข่าวแต่ละคนสามารถน าเอาหลักการ  
ไปปรับใช้ให้ตรงกับอัตลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ความช านาญของตนเองได้อย่างเหมาะสม หรือสร้าง  
ตราสินค้าบุคคลให้เป็น Brand DNA ได้ ปัจจุบันคนข่าวหลายคนมี “ช่ือเสียง” แต่มักไม่มี “ตราสินค้า” 
เพราะหลายคนไม่มีความช านาญ ทักษะ และวิธีการในการสร้างตราสินค้า การมีช่ือเสียงหรือมีตราสินค้า
ของคนข่าวรุ่นใหม่ควรเริ่มจากการการวิเคราะห์ผู้รับสารเป้าหมาย ว่ามีพฤติกรรมในการรับชมอย่างไร 
จากนั้นคนข่าวจึงจะน าเสนอข่าวให้ตรงตามความต้องการของผู้รับสาร ท้ังยังต้องน าเสนอความเป็น
ตัวตนท่ีมีบุคลิกท่ีแตกต่าง โดดเด่น และน่าสนใจไม่เหมือนใคร คนข่าวต้องมีการประเมินผู้รับสารอยู่
เสมอว่าประเด็นข่าว หรือเนื้อหาข่าวนั้นผู้รับสารสนใจมากน้อยเพียงใด เพื่อให้คนข่าวเข้าไปนั่งในใจ
ของผู้รับสารได้ หรือท าให้ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวกลายเป็น Brand loyalty ซึ่งส่ิงเหล่านี้ คนข่าว
สามารถน าเอาแก่นหรือผลท่ีได้จากการวิจัยเรื่องนี้ไปปฏิบัติตามได้ 

 
1.3 ข้อเสนอต่อองค์กรสื่อสารมวลชน 

หน่วยงานหรือองค์กรข่าวที่ส่วนใหญ่มีตราสินค้าองค์กรแล้ว ควรเช่ือมโยงหรือ
สนับสนุนกันและกันระหว่างตราสินค้าองค์กรกับตราสินค้าบุคคลของคนข่าว เพื่อให้ตราสินค้าแข็งแรงขึ้น 
เนื่องจากการท าข่าวของคนข่าวจะต้องอยู่ท่ีนโยบายขององค์กรข่าวท่ีสังกัด ท่ีต้องจัดวางคนข่าวคนนั้น
ไว้ในจุดไหนขององค์กร หรือพื้นท่ีข่าว จากประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม
ของคนข่าวนั้น ๆ ความเช่ียวชาญข่าวเฉพาะด้าน การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจึงเป็นส่ิงส าคัญ 
ดังนั้นองค์กรข่าวต่าง ๆ สามารถน าวิธีการสร้างตราสินค้าบุคคลไปใช้เป็นหลักสูตรการอบรมให้กับ
บุคลากรขององค์กรได้ และต้องให้เช่ือมโยงกับตราสินค้าขององค์กรด้วย 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี  
ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบว่า “การสร้างตราสินค้าบุคคล” เป็นการ

ผสานกันระหว่างการสร้างตราสินค้าบุคคลกับช่ือเสียงบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดหลักการจัดการตราสินค้าบุคคล
ท่ีมีท้ังตราสินค้าและช่ือเสียงในเวลาเดียวกัน แนวคิดการสร้างตราสินค้าบุคคลโดยท่ัวไปมักกล่าวถึง
การมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ การรับรอง การให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุนช่วยเหลือ 
สัญญาณ การตอบกลับ บริบทและค่านิยมของสังคม รวมถึงการเช่ือมต่อหรือการส่ือสาร ซึ่งเป็นแนวคิด
ของ del Blanco (2010) และยังผสานกับแนวคิดของ David Aaker (2002) ก าหนดการสร้างตราสินค้า
ไว้ 6 ข้ันตอน คือ การก าหนดเป้าหมายของตราสินค้า การวางต าแหน่งสินค้าของตราสินค้า การสร้าง
ความแตกต่างให้กับตราสินค้า การสร้างตัวตนของตราสินค้า การสร้างความเช่ือมั่นให้กับตราสินค้า 
และการท าความดีของตราสินค้า เมื่อผสานรวมกับแนวคิดช่ือเสียงบุคคลตามแนวคิดของ Zinko & 
Rubin (2015) ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีสถานะของบุคคล ภาพลักษณ์ ขอบเขตของช่ือเสียง การการันตีผลงาน 
ความถูกต้องชอบธรรม ความน่าเช่ือถือ การสร้างตราสินค้า และการจัดการความประทับใจ จึงท าให้
การสร้างและการจัดตราสินค้าบุคคลมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ท่ีนอกเหนือจากการยืนยันตั วแปร
องค์ประกอบและขั้นตอนของการสร้างตราสินค้าแล้ว ยังพบว่าการสร้างตราสินค้ายังมีปัจจัยความเป็น
มืออาชีพ การสร้างเสน่ห์บุคลิกภาพ การสร้างเครือข่ายโดยการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญ
คือการมีธรรมาภิบาลท่ีท าให้แนวคิดของ Blanco David Aaker และ Zinko & Rubin ถูกขยายต่อ
จากปัจจัยเหล่านี้  
 

2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรท าวิจัยรูปแบบการจัดการตราสินค้าของคนข่าวในแต่ละส่ือ เพื่อสะท้อน

ให้เห็นภาพของการสร้างช่ือเสียงและการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวให้ชัดขึ้นในแต่ละส่ือ 
เนื่องจากส่ือในหลายแพลตฟอร์มมีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน  

2.2 ควรท าการวิจัยการสร้างตราสินค้าบุคคลแยกออกไปตามประเภทของคนข่าว 
เช่น คนข่าวการเมือง คนข่าวอาชญากรรม คนข่าวเศรษฐกิจ ฯลฯ มีการสร้างตราสินค้าแบบใด เพื่อให้
คนข่าวแต่ละประเภทมีคาเรคเตอร์ท่ีเด่นชัดออกไป เนื่องจากลักษณะของข่าวแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกัน  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล.......................................นามสกุล............................................................อายุ.................ปี 
ต าแหน่ง......................................กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กร....................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน................................................ปี สถานท่ีสัมภาษณ์.......................................... 
วันท่ี....................เดือน................. พ.ศ....................... เวลาเริ่มต้น....................เวลาส้ินสุด................... 
 
1. ท่านคิดว่าการมีช่ือเสียงของคนข่าวเกิดข้ึนได้อย่างไร 
2. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีภาพลักษณ์ บุคลิกลักษณะอย่างไร 
3. ท่านคิดว่าบริบทและค่านิยมทางสังคม มีผลต่อช่ือเสียงและการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนและคนข่าว

หรือไม่ 
4. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีความรับผิดชอบต่อการท าหน้าท่ีและสังคมอย่างไร  
5. วิธีการสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จัก ควรท าอย่างไรบ้าง 
6. ท่านคิดว่าการส่ือสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับสารมีความส าคัญต่อการมีช่ือเสียงอย่างไร 
7. ท่านคิดว่าช่องการการส่ือสารของคนข่าวไปยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายควรใช้ช่องทางการส่ือสาร

ใดบ้าง 
8. ท่านคิดว่าการได้รับการรับรองผลงานหรือการการันตีผลงานมีผลต่อช่ือเสียงของคนข่าวหรือไม่ 
9. คนข่าวควรมีการสร้างตราสินค้าหรือไม่ ควรสร้างตราสินค้าในระดับบุคคลหรือองค์กร 
10. คนข่าวที่มีช่ือเสียงควรมีความรู้ในด้านใดบ้าง ท้ังในด้านการรายงานข่าวและความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ี

จะรายงานข่าวหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
11. คนข่าวที่มีช่ือเสียงจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างานข่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
12. วิธีการสร้างความน่าเช่ือถือของคนข่าวที่มีช่ือเสียงจนเกิดเป็นตราสินค้าต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 
13. การท าหน้าท่ีของคนข่าวท่ีมีช่ือเสียงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมอย่างไรบ้าง 
14. วิธีการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนข่าวต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 
15. วิธีการสร้างจุดเด่น สร้างความแตกต่างของคนข่าวมีองค์ประกอบใดบ้าง 
16. ท่านคิดว่าการส่ือสารตัวตนของคนข่าวเพื่อการสร้างตราสินค้าบุคคลควรมีวิธีการส่ือสารถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างไร 
17. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข่าวและผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  

ท่านคิดว่าคนข่าวควรวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไร เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ การวิเคราะห์ช่องทางการใช้ช่ือ 
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18. ท่านคิดว่าคนข่าวท่ีมีช่ือเสียงมีวิธีการในการบ ารุงรักษาช่ือเสียงและตราสินค้าบุคคลของตนเอง
อย่างไร  

19. ท่านคิดว่าตัวบุคคลคนข่าวมีความเช่ือมโยงกับองค์กรข่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
20. ในปัจจุบันคนข่าวและองค์กรข่าวควรมีบทบาทและหน้าท่ีอย่างไรในการน าเสนอข่าวให้สอดคล้อง

กับสังคมและรูปแบบการเมืองการปกครอง 
21. คนข่าวควรปฏิบัติหน้าท่ีในการท าข่าวและการรายงานข่าวตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม

ส่ือมวลชนหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
จดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 

 
 
ท่ี มกค. D.Com.Arts. ๔๔/ ๒๕๖๒ 

                 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เรียน ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. เครื่องมือการวิจัย จ านวน ๒ ชุด  
  
 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย อนุมัติให้ นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียว
แก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนักศึกษาจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่าน
ความเห็นชอบเบื้องต้นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 ในเรื่องนี้เพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หลักสูตร
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัย ดังมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณา
ติดต่อนางสาว   ชลธิชา ฯ หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๘๔-๒๘๙-๖๘๖๕ หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ n_chonticha59@hotmail.com 
 ขอแสดงความนับถือ 

  
    (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 

           ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย   

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 



ภาคผนวก ฃ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เกณฑ์การเลือก 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจ า
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

- มีประสบการณ์ในการประเมิน
บทความวิชาการและบทความ
วิจัยให้กับวารสารทางวิชาการ 
- อาจารย์ด้านการส่ือสารมวลชน
และการประชาสัมพันธ์ 
- เป็นวิทยากรด้านการส่ือสาร
ความเส่ียง การส่ือสารในภาวะ
วิกฤต การส่ือข่าวและการเขียน
ข่าว  
- มีผลงานการวิจัยด้านการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต 
- มีผลงานการวิจัยด้านการสร้าง
ตราสินค้า 

2. ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม - หัวหน้าสาขา วิชา
วารสารศาสตร์คอนเวอร์
เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน ์

- มีประสบการณ์ในการเป็น
นักข่าว 
- มีผลงานวิจัยด้านวารสาร
ศาสตร์, การส่ือสารออนไลน์, 
กระบวนการส่ือข่าวออนไลน์,  
- ผู้สอนวิชาการส่ือข่าวคอนเวอร์
เจ้นท์, การวารสารศาสตร์เพื่อ
งานส่ือสารองค์กร, การเล่าเรื่อง
ข้ามส่ือ, ข่าววิทยุ โทรทัศน์ และ
ออนไลน ์

3. ดร.นครินทร์ ชานะมัย - Creative & Synergy 
Manager, Creative 
Production 
Department, Content 

- มีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน
ประเทศไทย 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เกณฑ์การเลือก 
& Media division, 
True Corporation 
- อาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรปริญญาโท
นิเทศศาสตร์การตลาด 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

- มีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล, การวางแผนการส่ือสาร
การตลาดของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 

4. ดร.หฤทัย  ปัญญาวุธตระ
กูล 

- คณบดีคณะนิเทศ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ี
- นักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ระดับสูง   

- เป็นวิทยากรประจ าการอบรม
ของนักประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศ 
 

  นักบริหารประชาสัมพันธ์
ระดับกลาง และระดับ
ต้น  ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์    

- เป็นวิทยากรอบรมการเป็นผู้
ประกาศระดับต้น  ระดับกลาง 
ระดับสูง ของ กสทช.- เป็น
วิทยากรการเขียนและการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
- มีผลงานวิจัยด้านการส่ือสาร
การตลาด 
- มีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาส่ือ 

5. ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล - อาจารย์ประจ าคณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน ์

- เป็นวิทยากรและอาจารย์สอน
รายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย และ
สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
- มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
รายการโทรทัศน์ระบบอนาล็อก
และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
- อนุกรรมาธิการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการส่ือ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการ
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สารสนเทศ ในคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปส่ือสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปฏิรูป
แห่งชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 

 
1. เคร่ืองมือการวิจัยประเภทแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 วันที่ให้สัมภาษณ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.2 เวลาท่ีท าการสัมภาษณ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.3 สถานที่สัมภาษณ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1. ท่านคิดว่าการมีชื่อเสียงของคนข่าวเกิดข้ึนได้อย่างไร 0 1 1 1 1 4 0.80 
2. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีภาพลักษณ์ บุคลิกลักษณะอย่างไร 1 1 0 1 1 4 0.80 
3. ท่านคิดว่าบริบทและค่านิยมทางสังคม มีผลต่อชื่อเสียงและ

การท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนและคนข่าวหรือไม่ 
1 1 1 1 1 5 1.00 

4. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีความรับผิดชอบต่อการท าหน้าที่
และสังคมอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1.00 

5. วิธีการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ควรท าอย่างไรบ้าง 1 1 1 1 1 5 1.00 
6. ท่านคิดว่าการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับสาร

มีความส าคัญต่อการมีชื่อเสียงอย่างไร 
1 1 1 1 1 5 1.00 

7. ท่านคิดว่าช่องการการสื่อสารของคนข่าวไปยังกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายควรใช้ช่องทางการสื่อสารใดบ้าง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

8. ท่านคิดว่าการได้รับการรับรองผลงานหรือการการันตี
ผลงานมีผลต่อชื่อเสียงของคนข่าวหรือไม่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

9. คนข่าวควรมีการสร้างตราสินค้าหรือไม่ ควรสร้างตราสินค้า
ในระดับบุคคลหรือองค์กร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

10. คนข่าวที่มีชื่อเสียงควรมีความรู้ในด้านใดบ้าง ทั้งในด้าน
การรายงานข่าวและความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะรายงานข่าว
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

0 1 0 1 1 4 0.80 

11. คนข่าวที่มีชื่อเสียงจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างาน
ข่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

12. วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือของคนข่าวที่มีชื่อเสียงจนเกิด
เป็นตราสินค้าต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

13. การท าหน้าท่ีของคนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง องค์กร และสังคมอย่างไรบ้าง 

1 1 1 0 1 4 0.80 

14. วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ต ร า สิ น ค้ า บุ ค คล ของ คน ข่ า ว ต้อ งมี
องค์ประกอบใดบ้าง 

1 1 1 0 1 4 0.80 

15. วิธีการสร้างจุดเด่น สร้างความแตกต่างของคนข่าวมี
องค์ประกอบใดบ้าง 

0 1 1 1 1 4 0.80 

16. ท่านคิดว่าการสื่อสารตัวตนของคนข่าวเพ่ือการสร้างตรา
สินค้าบุคคลควรมีวิธีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

1 1 0 1 1 4 0.80 

17. ท่านคิดว่าคนข่าวควรมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข่าวและผู้รับ
สารกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

18. ท่านคิดว่าคนข่าวที่มีชื่อเสียงมีวิธีการในการบ ารุงรักษา
ชื่อเสียงและตราสินค้าบุคคลของตนเองอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

19. ท่านคิดว่าตัวบุคคลคนข่าวมีความเชื่อมโยงกับองค์กรข่าว
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

20. ในปัจจุบันคนข่าวและองค์กรข่าวควรมีบทบาทและหน้าที่
อย่างไรในการน าเสนอข่าวให้สอดคล้องกับสังคมและ
รูปแบบการเมืองการปกครอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

21. คนข่าวควรปฏิบัติหน้าท่ีในการท าข่าวและการรายงานข่าว
ตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชนหรือไม่ 
ต้องปฏิบัติอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

รวมผลการประเมิน 0.95 

 
2. สรุปข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 ค าถามบางข้อค าถามมีหลายประเด็น ควรถามแบบปลายเปิดกว้างแล้วให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ
แบบกว้าง ๆ  

2.2 ค าถามบางข้อค าถามมีความหมายซ้ ากัน สามารถตัดข้อค าถามบางข้อได้ 
2.3 แบบสัมภาษณ์ข้อท่ี 20, 21 สามารถบูรณาการรวมกันได้ 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฅ 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เกณฑ์การเลือก 

1.  นายค ารณ หว่างหวังศรี ผู้ด าเนินรายการข่าว
เช้าช่อง 33 

- ผู้ด าเนินรายการข่าวเช้าช่อง 3 
- อดีตผู้ด าเนินรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
- อดีตพิธีกรรายการด้วยล าแข้ง 
- ได้รับรางวัลด้านส่ือมวลชนดีเด่น 

2. น.ส.นารากร ติยายน ผู้ด าเนินรายการทาง
วิทยุ FM 101.0 

- อดีตผู้ประกาศข่าวและผู้ด าเนิน
รายการข่าวช่อง 5, ไอทีวี, ช่อง 3, 
ช่อง 9, ช่อง 7, ช่องวัน และช่อง
อมรินทร์ทีวี 
- อดีตผู้อ านวยการฝ่ายข่าวช่อง
วัน 
- มีประสบการณ์การท างานข่าว
ไม่ 28 ปี 
- ได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวยอด
เย่ียม 

4. น.ส.อัญชะลี ไพรีรักษ ์ ผู้ด าเนินรายการเนช่ัน
ทันข่าว สถานีโทรทัศน์
เนช่ันทีวี ช่อง 22 

- มีผลงานการเป็นผู้ด าเนิน
รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์
เนช่ันทีวี 
- มีประสบการณ์การเป็นนักข่าว 
ผู้ด าเนินรายการไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
- ได้รับรางวัลด้านส่ือมวลชนดีเด่น 
ตราช่ังทอง 

5. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
คอลัมนิสต์ประจ าเว็บ
ไซด์ประชาไท 

- เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนข่าวมายาวนาน 
- อดีตรองนายกรัฐมนตรี  
- อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  
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- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  
- เลขาธิการพรรคพลังประชาชน 
- หนึ่งในกลุ่มคนเดือนตุลา 

6. พลเรือเอกจุมพล  
ลุมพิกานนท์ 

ข้าราชการบ านาญ - เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนข่าว เนื่องจากเคยด ารง
ต าแหน่งอดีตรองปลัดกระทรวง
กลาโหม และอดีตโฆษก
กองทัพเรือ 

7. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
ประชาชาติ 

- เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์
และท างานร่วมกันกับคนข่าวใน
หลายบทบาทหน้าท่ี  
- อดีตข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม  
- อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
- อดีตรองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
- ผู้อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
- เลขาธิการพรรคประชาชาติ 

8. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง รองจเรต ารวจแห่งชาติ - เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์
และท างานร่วมกันกับคนข่าวมา
หลายหน้าท่ี 
- อดีตผู้บังคับการต ารวจ
ปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
- อดีตรองผู้บังคับการต ารวจกอง
บังคับการปราบปราม 
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9. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒ ิ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคก้าวไกล 
- เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนข่าว เนื่องจากเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ก้าวไกล และอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
อนาคตใหม่ 

10. น.ส.พรรณิการ์ วาณิช สมาชิกคณะก้าวไกล - เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนข่าว เนื่องจากเป็นอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
อนาคตใหม่ และอดีตโฆษกพรรค
อนาคตใหม่ 

11. ผศ. ร.ต.อ. ดร.จอมเดช ตรี
เมฆ 

- นักอาชญาวิทยา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
- สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคพลัง
ประชาชาติไทย 

- เป็นแหล่งข่าวท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนข่าวในหลายบทบาท ท้ัง
บทบาทนักวิชาการด้านอาชญา
วิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต และ
บทบาททางการเมืองคือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
พลังประชาชาติไทย 



ภาคผนวก ฆ 
ถอดเทปการสัมภาษณ์งานวิจัย เรื่องการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน 

ประเทศไทย 
 

ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
สถานท่ีสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันท่ีสัมภาษณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 

เวลาเริ่มต้น 11:00 น. เวลาส้ินสุด 11:30 น. 
 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

RS : นักข่าวที่มีช่ือเสียงและมีตราสินค้าบุคคลควรมี
บทบาทอยา่งไร 
KI : หากถามว่านักข่าวต้องมีบทบาทอย่างไรเหรอ 
เริ่มต้นคือต้องมีความเป็นมืออาชีพ ความเชื่อทาง
การเมือง ความเชื่อ ทางเศรษฐกิจ หรือสงัคม หรือ
จุดยืน หรือผลประโยชน์หรือชนชั้นของนักข่าวจะต้อง
ไม่มามีผลท าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งข่าวและเน้ือ
ข่าว การแสวงหาข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่
เลือกว่าเป็นแหล่งข่าวฝ่ายใด กลุ่มไหนเป็นเรื่องที่
ส าคัญ ในขณะเดียวกันเองแหล่งข่าวแต่ละแหล่งข่าวก็
อาจจะพูดได้ไม่ครบถ้วนนักนักข่าวเองก็ต้องพยายาม
รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนจากหลาย ๆ แหล่งและ
น าเสนอออกมาในภาพรวมให้ประชาชนตัดสินใจ โดย
ไม่ชี้ชัดว่าบทสรุปของตัวเองเป็นอย่างไร อยากเห็น
นักข่าว ท่ีท าข่าวในด้านใดก็ตาม ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดในเรื่องน้ันอย่างลึกซึ้ง เพ่ือที่สามารถที่จะ
เข้าใจในสิ่งที่แหล่งข่าวพูดและสามารถที่จะต้ังค าถาม
แหลมคม เข้าใจในเน้ือหาสาระที่อาจจะพูดไม่หมด
หรือไม่ครบถ้วนได้ บทบาทนักข่าวกับการเมือง เมื่อ
ครั้งวันที่ 6 ตุลาคมปี 2519 บทบาทของนักข่าว ในวัน
น้ัน  6 ตุลาคมสื่อมวลชนเป็นส่วนหน่ึงที่มีส่วนในการ
ท าให้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ไม่ว่าจะเป็นวิทยุยาน
เกราะ หนังสือพิมพ์ดาวสยาม ซึ่งมีปรากฏการณ์ที่เห็น
ได้ชัดน าไปสู่การขยายความขัดแย้งและท าให้เกิด
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ข้อวิพากษ์ 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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39 
40 
41 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

ความเกลียดชัง แต่ในขณะเดียวกันก็มีสื่อมวลชนอีก
จ านวนหน่ึงที่พยายามน าเสนอข้อมูลของฝ่ายนักศึกษา
หรือแม้แต่ฝ่ายของรัฐบาล แต่ด้วยความแพร่กระจาย
ของข่าวสารทางวิทยุ ท าได้ง่ายกว่า และไปได้
กว้างขวาง ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองท าให้
ข่าวสารของอีกฝั่งหน่ึงไม่ได้รับการเผยแพร่ 
แต่จากบทเรียนครั้งน้ันก็น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาของวงการสื่อมวลชน ตลอด 43 ปีที่ผ่านมาน้ี 
เห็นสื่อมวลชนพัฒนาเป็นล าดับ มีการพัฒนาด้าน
ความเป็นมืออาชีพมากข้ึน  มีความพยายามท่ีจะ
ก ากับดูแลตัวเองมากข้ึน ท าให้เรามีโอกาสได้รับ
ข่าวสารมากข้ึน 
แต่มาในยุคปัจจุบันน้ีเป็นยุคที่มีการ Disruption ของ
สื่อมวลชนกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สื่อมวลชน
กระแสหลัก ไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่น าเสนอฝ่ายเดียวที่
น าเสนอเผยแพร่ข่าวสารอีกต่อไปแล้ว แต่ยังมีสื่อ
กระแสรอง และประชาชนที่ใชโ้ซเชียลมีเดียในการ
เผยแพร่ข่าวสารตรงน้ันท าให้สื่อมวลชนเอง ท่ีเคยเป็น
สื่อมวลชนด้ังเดิมก็ต้องปรับตัว ท าให้ตัวเองได้รับความ
น่าเชื่อถือเจาะข่าวลึกมากข้ึนท าให้คนสนใจจุดต่าง
ต้องยอมรับว่าคนที่ใช้ Social Media โดยส่วนใหญ่
แล้ว เป็นข่าวผิวเผิน เป็นข่าวเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่ม
ของตนเองเท่าน้ัน อาจไม่ได้รวบรวมโดยครบถ้วน
ถูกต้อง เพราะฉะน้ันทางออกของสื่อมวลชนยุคใหม่ 
การท าข่าวแบบ investigated แบบ Exclusive แบบ
น้ีจะเป็นตัวหน่ึงที่ท าให้คนสนใจที่จะเสพสื่อจาก
สื่อมวลชน 
RS : นักข่าวแบบไหนทีอ่ยากให้ขา่วคะ 
KI : นักข่าวแบบไหนที่อยากให้ข่าวเหรอ ก็เป็นนักข่าว
กลุ่มที่เรียกว่ามืออาชีพคือท างานแบบมืออาชีพ ไม่มี
อคติใด ๆ รู้จริงในเรื่องที่ตัวเองก าลังท า โดยพิจารณา
จากค าถามท่ีเขาถาม โดยดูว่าเขาเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ 
หรือไม่ค าถามต่อยอดจากสิ่งที่พูดไป เขาสามารถที่จะ
ต่อยอดต้ังค าถามได้ตรงเป้า แล้วท าให้เสริมข้อมูลใน
ส่วนที่เราอาจจะพูดไม่ครบหรือพูดตกหล่นไป การพูด
ไม่เป็นไรแต่ส าคัญที่การต้ังค าถาม 
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61 
62 
63 
64 
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66 
67 
68 
69 
70 
71 
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73 
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RS : ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ตัวนักข่าวกับ
สังกัดมีผลต่อการตัดสินใจให้สัมภาษณ์ไหมคะ 
KI : ในอดีต เคยเชื่อว่า 2 สิ่งน้ีไม่เชื่อมโยงกัน ตอน
แรกคิดว่านักข่าวที่เป็นมืออาชีพอาจอยู่ในช่องที่ไม่มือ
อาชีพ หรือนักข่าวที่ไม่เป็นมืออาชีพแต่อยู่ในช่องที่
เป็นมืออาชีพก็ได้ แต่ไม่ได้สัมพันธ์หรือ related 
โดยตรงขนาดน้ัน แต่ปัจจุบันน้ีเข้าใจว่าด้วย
สถานการณ์ทางการเมือง ท่ีบีบรัดสถานการณ์
เศรษฐกิจที่ไม่ว่าจะเป็นช่องโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์
ต้องเอาตัวรอด เพราะฉะน้ันการที่จะน าเสนอข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาแบบมืออาชีพก็อาจจะมีผลต่อ
อนาคตของธุรกิจสื่อมวลชนน้ัน ๆ ซึ่งท าให้ โอกาสที่
จะน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นมืออาชีพก็จะ
ลดน้อยลง 
RS : หากให้นึกถึงชื่อนักข่าว 4 ล าดับแรก อาจารย์นึก
ถึงใครคะ 
KI : นักข่าวที่นึกถึง 4 ล าดับแรก ก็มีคุณสรยุทธ สุ
ทัศนะจินดา คุณแยม ฐปนีย์ เอียดศรีไชย คุณอิสรีย์ 
หนูเมือง หนังสือพิมพ์ประชาชาติ และคุณหทัย
กาญจน์ ตรีสุวรรณ บีบีซี 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม 

สถานท่ีสัมภาษณ์ ถ.บางแค วันท่ีสัมภาษณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลาเริ่มต้น 09:00 น. เวลาส้ินสุด 12:30 น. 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 

RS : ทา่นคิดว่าบทบาทของนักข่าวที่มีช่ือเสียง
และมีตราสินค้าควรเป็นอยา่งไรคะ  
KI : ในมุมมองของภาคส่วนต่าง ๆ มีวิธีคิดในการ
ตอบโจทย์ที่หลากหลายมุมมอง ในส่วนตัวเราอยู่
หน่วยงานความมั่นคงก็จะมองผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นหลัก หากเป็นกลุ่มการเมืองก็จะมอง
ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ส่วนประชาชน
ทั่วไปก็จะมองความอยู่รอดเป็นที่ต้ัง เวลาให้ข้อมูล
ในข่าวจึงค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ สื่อควร
น าเสนอความเป็นกลางอย่าจุดชนวนสร้างความ
แตกแยกภายในประเทศ  
ส่วนตัวมองว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดความขัดแย้งอยู่ทุก
วันน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากสื่อมวลชนที่มีกลุ่มทุนมา
ครอบง า ที่จริงแล้วสื่อควรมคีวามเป็นกลางที่จะแฉ
เรื่องราวไม่ดีที่เกิดข้ึน ควรคิดถึงผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นที่ต้ัง ความมั่นคงของประเทศควรจะ
ขับเคลื่อนโดยความมั่นคงภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อยากให้ข่าวในประเทศไทยมี
ทิศทางที่ถูกต้องในการด าเนินนโยบายในประเทศ
และต่างประเทศที่ชัดเจน ควรที่จะต้องเป็นกลางไม่
เอียงไปฝากใดฝากหน่ึง อย่างประเทศจีนหรือ
สหรัฐอเมริกา ก็ต้องน าเสนอข่าวด้วยการรักษา
ความอยู่รอดของตัวเอง  
RS : แล้วนักข่าวแบบไหนที่อยากให้สัมภาษณ์คะ 
KI : นักข่าวที่ดีควรมี Knowhow หรือความรู้ มี
การหาข้อมูลให้ครบในทุกมิติ อย่างเอียงข้างใดข้าง
หน่ึง ท าการบ้านให้เยอะ อีกส่วนหน่ึงหน่ึงต้องมี
จริยธรรม มีความจริงใจในการท างาน น าเสนอ
ปัญหาโดยไม่ทิ้งปม โดยน าเสนอวิธีแก้ไข และอย่า
ให้เกิดความขัดแย้งและต้องให้ความเป็นกลางกับ
ทุกฝ่าย ในส่วนของการมีคุณธรรมจริยธรรมมีอยู่ใน
ใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง แต่หากเรายึดถือความถูก
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ต้องความเป็นกลางไม่เลือกข้างก็จะท าให้แคล้ว
คลาดปลอดภัย นักข่าวยังต้องมีหลักการในการ
รองรับในทุก ๆ เรื่องที่จะน าเสนอ นักข่าวไม่
เพียงแต่มีทักษะการน าเสนอเท่าน้ัน แต่ต้องมี 
Knowhow ในการท าสกู๊ปข่าวเจาะลึกเป็นเฉพาะ
เรื่อง สร้างเอกลักษณ์เชี่ยวชาญในเรื่องราวน้ัน ๆ 
จึงท าให้เขามีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่าง อย่างคุณ
เล็ก วาสนา นาน่วม คือมีความรู้เรื่องเก่ียวกับสาย
ทหาร สายความมั่นคง มี Knowhow มีวิทยายุทธ 
สามารถพูดเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงได้ 
นอกจากน้ียังอยู่มานาน รู้จักคนบุคคลต่าง ๆ และ
มีข้อมูลพ้ืนฐาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็
สามารถหยิบข้อมูลน้ันมาใช้ได้ จนท าให้เล็ก 
วาสนา มีเอกลักษณ์ของตัวเอง 
อย่างคุณเทพชัย หย่อง ชอบในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันมากกว่า แต่อย่างคุณดนัย เอกมหา
สวัสด์ิ หรือ หมาแก่ ท่ีจะต้องระมัดระวังตัวในการ
พูดคุย เพราะกลัวว่านักข่าวจะมาหลอกถามหรือมา
หลอกเอาข้อมูล เคยคุยกับคุณดนัยต้องระวังในทุก
ค าพูด เพราะบางครั้งไม่สามารถให้ค าตอบได้ แต่
หลายครั้งนักข่าวพยายามเอาค าตอบเอาความเห็น
เพ่ือไปขายข่าวต่อ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วนักข่าวควร
ที่จะต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือไปขยายต่อ 
โดยข้อมูลต้องเป็นข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ อ้างอิง
ที่มาของข่าวได้ ว่ามาจากท่ีใด มีเอกสารอ้างอิงจาก
ที่ไหนมากกว่าเอาความคิดเห็นที่ไม่อ้างอิง นักข่าว
ที่อยากให้สัมภาษณ์ จะต้องมีจิตวิญญาณมีความ
สุภาพ นุ่มนวล ไม่เล่นค าจนเกินไป ไม่เหน็บแนม 
นักข่าวควรมีความจริงใจในการท าข่าว มีคุณธรรม 
น าเสนอความจริง ความถูกต้องที่ครบถ้วน 
RS : สว่นตัวของท่านนักข่าวจะต้องสังกัดองค์กร
หรือมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ จึงจะให้
สัมภาษณ์ 
KI : ไม่เลย ผู้ให้ข่าวที่ดี ไม่ว่าใครจะอยู่สังกัดไหนก็
สามารถมาสัมภาษณ์ได้ทุกคน แต่การในการมา
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สัมภาษณ์ก็ต้องมีความรู้พ้ืนฐานมี knowhow ที่
ถูกต้อง  
RS : แล้วนักข่าวแบบไหนที่ไมอ่ยากให้สัมภาษณ์ 
KI : ไม่ชอบนักข่าวที่มีโจทย์ต้ังต้นมาแล้วว่าต้อง
อยากได้ค าตอบแบบไหน และมีธงในใจจากกอง
บรรณาธิการแล้วว่าอยากให้แหล่งข่าวตอบแบบ
ไหน ไม่ชอบนักข่าวที่มีใบสั่งต้องการที่จะเอาให้ได้ 
นักข่าวที่ไม่มีความรู้ไม่มี knowhow ไม่รู้ความ
เป็นมาถึงเรื่องน้ัน นักข่าวที่ตามถามแต่ความ
คิดเห็นไม่มีความเป็นมาของเรื่องที่จะถามไม่มี fact 
หรือข้อเท็จจริงรองรับ  
RS : หากให้ทา่นนึกถึงนักข่าว 5 รายชื่อที่อยาก
ให้สัมภาษณ์ จะเป็นใครคะ  
KI : ก็อย่างที่บอกไปก็มี คุณเทพชัย หย่อง คุณ
สุทธิชัย หยุ่น คุณสุภาพ คลี่ขจาย และคุณเล็ก 
วาสนา นาน่วม 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรต ารวจแห่งชาติ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ ท่ีบ้านพัก ย่านนนทบุรี  วันท่ีสัมภาษณ์ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลาเริ่มต้น 13:00 น. เวลาส้ินสุด 15:30 น. 
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RS : ทา่นคิดว่านักข่าวควรมีบทบาทในการท าหน้าที่
อย่างไร  
KI : ถ้าบอกว่าข่าวในสังคมโลกในโซเชียลก็ดี เข้าถึง
ง่ายส าหรับประชาชนในโลกน้ีและความเชื่อที่ได้รับใน
แต่ละครั้งที่เขามีผลต่อความรู้สึกของเขาด้วย บทบาท
ของผู้สื่อข่าวเองหรือตัวต ารวจเอง มีไม่ต่างกัน น่ันคือ
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อภาคประชาชนเพราะฉะน้ัน
ข้อเท็จจริงมันอยู่ในข้อมูลเป็นคนที่เราเสพมาแล้วน าไป
น าเสนอเพราะฉะน้ันบทบาทที่ส าคัญคือความ
ระมัดระวังในการที่จะไปน าเสนอข่าวก่อนน าเสนอข่าว
ก็ต้องมีการกรองกันพอสมควรหรือพยายามให้มาก
ที่สุดน่ีเป็นย่ิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือมีผลต่อรูป
คดีสังเกตว่าตอนที่พ่ีเป็นผู้บังคับการปราบปรามการค้า
มนุษย์การน าเสนอสิ่งใดต้องมั่นใจแล้วการจะน าไปสู่สิ่ง
หน่ึงสิ่งใดโดยยังไม่สามารถที่จะระบุได้ มันจะมีผลต่อ
สิทธิและเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนซึ่งทุกคนไม่ว่าจะ
เป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายแต่เราให้ความส าคัญกับ
ผู้เสียหายเป็นหลักอยู่แล้ว เราพูดกันง่าย ๆ เราคือ
กระจกเงาท่ีจะใหค้นที่เขามายืนแต่เราภาพปรุงแต่งเข้า
ไปกระจกเงาน้ันก็เป็นการหลอกคนว่าเขาสวยเขาไม่
อ้วนเขาผอมก็น่าจะเทียบเคียงกันได้ บทบาทด้าน
การเมืองด้านสังคมด้านการเมืองปัจจุบันการเมืองหาก
เราเทียบและแปลความหมาย การที่เราอยู่ในสังคมมี
ผู้บริหารประเทศส่วนหน่ึงแล้วมีประชาชนอีกส่วนหน่ึง
การเมืองจะเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อยุติ ปัญหาหา
ข้อยุติมาบริหารสังคมมาบริหารประเทศ ด้วยหน้าท่ี
เป็นคนน าไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ พืช
ไร่เกษตรกร อุตสาหกรรม ทุกอย่างตอนน้ีใช้การเมือง
เป็นหลักการเมืองน าไปสู่ความส าเร็จหรือไมส่ิ่งเหล่าน้ี
คนที่เป็นผู้บริหาร เช่นนายกรัฐมนตรีเขาจะเป็นคนที่
น าเอานโยบายที่เขาคิดว่าดีมาใช้แล้วน าไปสู่
ความส าเร็จที่เขาต้ังไว้ ข่าวการเมืองควรจะสนใจมักจะ
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มีมุมมองที่เป็นมุมลบมาน าเสนอเพ่ือให้คนสนใจที่จะ
แต่บางครั้งเพราะอ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรมันคือการ
พาดหัวจั่วหัวอ่านเข้าไปในเน้ือในมันก็คือค าพูดของ
บุคคลหรือค าพูดของผู้น าฝ่ายใดก็ตามท่ีเขาแสดงความ
คิดเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นข้อน้ันยังไม่ตกผลึกว่าสิ่งที่
เขาพูดมันจะน าไปสู่นโยบายหรือการกระท าเพ่ือ
ประเทศน้ีหรือไม่เพราะฉะน้ันก็ต้องยอมรับว่าข่าวที่
พาดหัว เป็นการชี้น าหรือการจูงใจใหค้นฟังแล้วไม่อ่าน 
เชื่อเราเพราะไม่ชอบอยู่แล้วก็จะท าให้บุคคลเหล่าน้ี
เอาไปใช้เป็นเครื่องมือแต่ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ
เพราะฉะน้ันแต่ค าพูดใด ๆ ค าพูดเป็นนายตัวเอง
เพราะเราพูดไปแล้วบางครั้งมาแก้สังเกตง่าย ๆ เรา
กล่าวหาบุคคลคนหน่ึงร้ายแรงมากแต่วันหน่ึงเขารอด
ออกมาหรือความผิดน้ัน ๆ ออกมาถามว่า ไอ้คนน้ีไม่ดี
แต่ฝ่ายยุติธรรมบอกว่าเขาไม่ผิดเขาก็เป็นคนดีใช่ไหม
อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่หรืออาจจะมีหลักฐานไม่
เพียงพอแต่ปีหน้าเขาไปแล้ว ตีตราเขาไปแล้วว่าเขา
เป็นคนไม่ดีแต่ไม่คิดถึงวันที่เขาไม่ได้รับโทษไม่ได้ถูก
ลงโทษน่ันคือสิง่ที่สังคมต้องบอกด้วยว่าเขาอาจไม่ใช่
คนผิดแล้วก็ให้เครดิตเขาไม่ใช่ไปตีตราเขาสิ่งเหล่าน้ี
เพราะฉะน้ันการเมืองมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็น
เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องความมันมันเป็นเรื่องของฝั่ง
ซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งอะไรก็แล้วแต่ สื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ
จะเห็นได้ว่าทุกวันน้ีในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นในการ
เสพสื่อการน าไปสู่การค้ามนุษย์ตอนที่พ่ีเคยเป็นผู้การ 
5-6 ชั่วโมงเราจะอยู่จอคอมพิวเตอร์เราจะท่อง 
Google ได้ง่ายไม่มีอะไรมาปิดกั้นกว่าจะปิดกั้นได้ก็
เสพไปเป็นล้านคนแล้วข่าวก็ออกไป 14 ล้านเป็น
เหมือนใยแมงมุมที่กระจายไปเรื่อย ๆเพราะฉะน้ันสิ่ง
เหล่าน้ี ข่าวการเมืองจึงกระทบความรู้สึกของ
ประชาชนเพราะฉะน้ันใดก็ตามอยากจะให้นักข่าว
น าเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์และต้องตระหนักอยู่
เสมอว่าค าพูดเป็นนายของตัวเองน่ีส าคัญเมื่อเราพูดไป
แล้ว แล้วเราแสดงความรับผิดชอบได้หรือไม่เมื่อเรา
แสดงความรับผิดชอบแล้วประชาชนฟังแล้วสามารถ
ดึงความรู้สึกคนอื่นกลับมาได้ว่าไอ้คนที่เราพูดไปเมื่อ
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สักครู่หรือเดือนที่แล้วมันไม่ผิดนะค าพูดที่พูดเมื่อวาน
นะผมขอโทษนะ ซึ่งทุกวันน้ีเท่าที่สังเกตก็ยังไม่มีความ
รับผิดชอบพอเกลียดคนน้ีพอพูดถึงคนน้ีก็มีนักข่าว
หลายส านัก ความเป็นกลางไม่มีความเป็นกลางความ
เป็นกลางเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการน าเสนอข่าวกูจะ
ด่าเขาอย่างเดียวแต่พอถึงคุณที่คุณชอบคุณก็ชมทัง้ที่
มันก็คล้ายกันหรืออาจจะเหมือนกันในบางกรณี 
นักข่าวก็เหมือนคนที่ท ากับข้าวคนอยากกินหวานแล้ว
ก็ท าหวานเพราะเราชอบหวานคนไหวก็พวกเดียวกัน
แต่พอเราชอบเค็มคนฝ่ายตรงข้ามชอบหวานก็ไม่ฟัง
แล้วจะท าอย่างไรให้ข่าว นักข่าวก็เหมือนคนที่
ท ากับข้าวคนอยากกินหวานแล้วก็ท าหวานเพราะเรา
ชอบหวานคนไหวก็พวกเดียวกันแต่พอเราชอบเค็มคน
ฝ่ายตรงข้ามชอบหวานก็ไม่ฟังแล้วจะท าอย่างไรให้ข่าว
ซึ่งเป็นลักษณะของอาหารที่เรากินทุกวันเป็นรสชาติที่
กลมกล่อม นักข่าวก็เหมือนคนที่ท ากับข้าวคนอยากกิน
หวานแล้วก็ท าหวานเพราะเราชอบหวานคนไหวก็พวก
เดียวกันแต่พอเราชอบเค็มคนฝ่ายตรงข้ามชอบหวานก็
ไม่ฟังแล้วจะท าอย่างไรให้ข่าวซึ่งเป็นลักษณะของ
อาหารที่เรากินทุกวันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมทุกคน
สามารถทานได้ค่ะทานได้ไม่ชอบพ่ีไม่ชอบหวานก็ทาน
ได้เมื่อคุณท า ให้ได้ก็ต้องมาปรุงคุณจะท ายังไงจะเสริม
สิ่งเหล่าน้ียังไงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วการน าเสนอข่าว
ของเราก็หวังให้คุณหรือภาคประชาชนได้รับทราบสิง่
ส าคัญ คือต้องมีวิจารณญาณเราไม่แบ่งชั้นวรรณะใคร
เรียนสูงเรียนต่ าจริงอยู่ที่ประสบการณค์นที่เล่น
การเมืองที่เสียบการเมืองก็จะมีความรู้เรื่องการเมือง
เพราะฉะน้ันเวลาน าเสนอเรื่องพวกน้ีประชาชนที่ถูก
ชักจูงไปอันน้ีน่ากลัวเพราะฉะน้ันจะท าอย่างไร 
RS : ทา่นคิดว่านักข่าวมีช่ือเสียงได้อยา่งไรคะ 
นักข่าว 
KI : ส่วนใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงเกิดจากความมี Power อยู่
ในมืออยู่ในช่องสื่อหรือช่องโทรทัศน์ที่ประชาชนส่วน
ใหญ่เสพแต่ถามว่าจริง ๆ แล้วบางครั้งข่าวปัจจุบันที่พ่ี
เห็นเยอะๆคนตีกันควรทะเลาะกันกับกลายเป็นว่าสิ่ง
เหล่าน้ีพอน าเสนอบนหน้าจอประชาชนชอบดูดูแล้วไป
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วิจารณ์ซึ่งบางครั้งไม่ได้เป็นอย่างน้ันเลย แต่กลายเป็น
ว่าสิ่งเหล่าน้ีช่องน้ัน ๆ หรือคนน้ัน ๆ จับจุดได้ ว่าจะ
น าเสนอแบบน้ีมีเรตต้ิงนะ เคยวัดเรตต้ิง แต่เคยถาม
ตัวเองไหมว่ามันเป็นกลางไหมมันเป็นข้อเท็จจริงไหม
แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการด่าคนอื่นเสีย ๆ หาย ๆ หรือ
มีเหตุการณ์ที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนน้ันท าผิดแต่เมื่อ
เขาพ้นโทษคุณเคยขอโทษเขาไหม ไม่เคย คนจะแย่ง
กันในช่วงเวลาท างานคนจะสนใจในช่วงเวลา Prime 
Time แต่กลางวันคนไม่ค่อยสนใจเพราะต้องท างาน
ควรจะสนใจตอน 19:00 น. ไปแล้ว 20:00 น. ไปแล้ว
ก็จะมีข่าวที่มันค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันย่ิงด่าใครได้
พูดจาสองแง่สองง่ามคิดใน 2 ทางคือดีและไม่ดีมันจะ
ท าให้ข่าวน้ันช่วงน้ัน ๆ ติดอันดับเพราะฉะน้ันชื่อเสียง
ของคนมันได้มาโดยการสร้างความเชื่อมั่นไหม หาก
เป็นเมื่อก่อนการอ่านข่าว ก็อ่านตามตัวหนังสือแต่
เด๋ียวน้ีต้องใช้ลีลาใช้อารมณ์ใชค้วามรู้สึก เอาความรู้สึก
ส่วนตัวส่วนรวมเข้าไปในค าพูดความรู้สึกแววตา การ
แสดงออกทางกิริยา วัจนภาษาเพราะฉะน้ันสิ่งเหล่าน้ี
จะมาประกอบแล้วประชาชนจะคล้อยตาม ถ้าเรา
เสนอข่าวที่เป็นธรรมเป็นจริงอันน้ีเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคม 
แต่ถ้าเราเสนอข่าวที่ไม่ให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคล
น้ัน ๆ อย่างน้ี มันจะไม่มีประโยชน์ต่อสังคม
เพราะฉะน้ันใดก็ตามการน าเสนอต่อสาธารณชนต้อง
ระมัดระวังที่ส าคัญ ก็คือ นักข่าวต้องเป็นนักสังเกต 
สามารถเข้าใจสถานการณ์น้ัน ๆ สามารถสื่อสาร
รายงานข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก 
ค าว่าถูกต้องเขียนง่ายแต่ท ายากเพราะฉะน้ันมันมี
โอกาสผิดพลาดแน่นอนไม่มีใครถูก 100% นอกจาก
ภายในประเทศนักข่าวต้องสนใจนอกประเทศ ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ท่ัวโลกเข้าใจสถานการณ์ที่ส าคัญ
ต้องมีสุขภาพที่ดี มีลักษณะดีไหม ก็ท าให้มีความ
น่าเชื่อถือมากข้ึน 
RS : นักข่าวแบบไหนที่ทา่นอยากให้สัมภาษณ์และ
ไม่อยากให้สัมภาษณ์คะ 
KI : ด้วยประสบการณ์ที่มีตลอด 3 ปีที่เป็นผู้บังคับการ
ต ารวจปราบปรามค้ามนุษย์เชื่อว่าได้ผ่านนักข่าวได้
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ผ่านการสัมภาษณ์มาเป็นร้อยครัง้ ก่อนอื่นที่ให้
สัมภาษณ์ใครคือมั่นใจในค าพูดและข้อมูลที่พ่ีมีเพราะ
เราลงไปท าเองเราลงไปคลุกคลีกับลูกน้องเพราะ
ลูกน้องเป็นคนท างานเราจะนั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง
ไม่ได้หรอก ในสิ่งที่เราจะน าเสนอให้กับประชาชนโดย
ผ่านสื่อกลางก็คือสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่เราต้อง
ระมัดระวังเพราะฉะน้ันค าพูดทุกค าพูดเหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์มันจะน าไปสู่ความรู้สึกของประชาชน ผู้เสพ
ข่าวน้ัน ๆ และจะท าให้เขามีความรู้สึกคล้อยตาม
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการค้ามนุษย์ ท่ีต้องการให้
บุคคลคนในประเทศและประชาชนมีส่วนร่วม การพูด
ในแต่ละครั้งมีการมุ่งหวังเมื่อฟังแล้วเขาจะเข้าใจว่าสิ่ง
น้ีไม่ควรท าหรือควรท า สิ่งเหล่าน้ีคือกศุโลบายที่ได้
น าเสนอเพราะฉะน้ันนักข่าวที่เข้ามาหาก็จะมองว่าน้อง 
ๆ ที่เข้ามาหา มาเพ่ือเอาข่าวไปน าเสนอเท่าน้ันใช่
หรือไม่มาหรือมาเพ่ือปฏิสัมพันธ์แบบพี่กับน้องมาแล้ว
เราเป็นกลุ่มคนเดียวกันเรามีอาชีพคล้ายกันคือการหา
ข้อมูลข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องเข้าใจว่า
บางครัง้ มีผลต่อรูปคดีหากเราพูดเอามันมันก็มี จุด
ด้อยของการท าคดี เพราะฉะน้ันคนที่เป็นนักข่าวก็ไม่
ต่างกับต ารวจเพราะฉะน้ันต้องมีมุมมองมีเจตนาคติที่ดี
เราต้องมีถ้าเป็นเราไม่ต่างกันเท่าไหร่ตอนสุดท้ายของ
เส้นทางคือการส่งฟ้องโดยใช้คดีอาญาเป็นเครื่องมือ
อย่างนักข่าวก็มีหน้าท่ีน าเสนอข่าวแต่ไม่สามารถตัดสิน
ใครได้นักข่าวที่พ่ีอยากจะให้สัมภาษณ์หน่ึงก็คือมคีวาม
จริงใจอาจจะพูดแล้วก็ง่าย ด้วยค าพูด แต่สังเกตได้
ด้วยค าพูดด้วยการน าเสนอข่าวบางครั้งเขาเขียนอย่าง
หน่ึง เราไปน าเสนออย่างหน่ึงเราก็ต้องรู้ว่าจริง ๆ เขา
ไม่ได้ท าก็ต้องเข้าใจอย่าไปตีโพยตีพายแล้วไปตีขลุ่มเรา
ไม่ชอบทั้งหมด ในบางครัง้ทีมงานก็เป็นส่วนส าคัญ
ความพร้อมของทีมงานที่เข้ามาสัมภาษณ์จะท าให้ผู้ที่
ได้รับการสัมภาษณร์ู้สึกว่าเราได้รับเกียรติ และทุกครั้ง
พ่ีก็ได้รับเกียรติพ่ีก็พร้อมทีจ่ะให้ข้อมูลแต่บางครั้งเรา
ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เราต้องเก็บไว้ ทุกอย่างจบลง
ด้วยความรู้สึกความเป็นพ่ีเป็นน้องในความรู้สึกของพ่ี 
สังเกตพ่ีไม่เคยแทนตัวว่าผู้การนะ หรือผู้บัญชาการนะ 
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แต่แทนตัวว่าพ่ี เขาก็จะรู้ว่าเราให้ได้ไม่ได้ค าพูดเหล่าน้ี
เราพูดเพ่ืออะไรเพราะเรามีแนวทางเดียวกันวิธีคิด
เดียวกันก็จะท าให้เรื่องน้ัน ๆ เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นใน
ช่วงเวลาท่ีพ่ีอยู่ประชาชนให้ความต่ืนตัวในเรื่องของ
การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เพราะว่าเขาได้รับ
ข้อมูลจากสื่อที่ดีเพราะเขารู้เขาก็ไม่ท า เราได้ข้อมูล
จากบุคคลเหล่าน้ีมากมายก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะ 
แต่เพียงแต่ว่าพอสัมภาษณ์แล้วเราก็จะน่ังดูว่าทุกครั้งที่
เขาออกไป feedback ที่เกิดข้ึนกับหน่วยงานของเรา
เป็นอย่างไร เพราะบางครั้งการน าเสนอออกไปก็ไม่ใช่
ว่าจะเป็นผลดีเสมอไป อาจจะมีผลลบกลับมา 
อย่างเช่น เสนอชื่อบางครั้ง ไม่บอกชื่อ ในข้อก าหนด
เขาให้สิทธิกับผู้ต้องหา เรามีความท่ีจะต้องปกปิด 
นักข่าวที่ไม่อยากให้สัมภาษณ์คือ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมาก็จะเอาแต่เรื่องที่เป็นหัวไม่ฟังเรื่องอื่นเห็น
แค่น้ีบอกให้เตือนประชาชนบ้างไม่เคยมีไม่เคยเอา
สังคมเข้ามาจะเขียนเอามันเพ่ือให้ได้อรรถรสของความ
มันเท่าน้ันไม่ได้เน้ือหาไม่ได้สาระ ไม่มีส่วนที่จะไม่มี
ส่วนที่จะจรรโลงสงัคมนะคะแบบน้ีพ่ีไม่อยากให้ข่าว
เขียนเสร็จต้องบอกต้องเตือนว่าผิดอย่างไร ข่าวที่บอก
ว่ามีโทษอย่างไรพ่ีชอบมาก เพราะเราได้บอกโทษมัน
เป็นการเขียนเสือให้วัวกลัว พอคนเห็นคนก็ไม่กล้าท า
เพราะสื่อมวลชนเป็นสื่อที่เสียได้ง่ายที่สุดแล้วในยุค
โลกาภิวัตน์ หากถามว่าไม่อยากให้อีกส่วนหน่ึงคือพวก
ที่มาแล้วชอบมาขอเงิน เช่น ผมไม่ลงให้หรอกเพราะไม่
เคยให้ตังค์ผมก็ยังมีอยู่ มันมีค่าข้าวกันไปก็เหมือน
ต ารวจ ต ารวจก็มีท าไม่ดีแล้ว นักข่าวที่ไม่อยากให้พอ
เสร็จแล้วไม่มีของให้ แต่หลัง ๆ ก็ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะ
กลัวออกไม่ทันคนอื่นในส่วนน้ีไม่ได้ตกใจเพราะใน
สังคมมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีต ารวจไม่ดีก็มี เพียงแต่
ว่าเราจะท าอย่างไรให้คนดีมีเยอะอยู่ในสังคมน้ีมาก ๆ 
แล้วก็น าไปสู่ฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ท าให้สังคมน่าอยู่ 
RS : อยากให้ทา่นเอ่ยชื่อนักข่าวที่ดี มีช่ือเสียงสัก 5 
คนค่ะ เป็นนักข่าวที่ดีมีช่ือเสียงเก่งหรือจะสนิทก็ได้  
KI : นักข่าวที่ดี ก็ต้องเป็นคนที่มีศีล 5 อย่าง ดร. 
สมเกียรติ อ่อนวิมล ท่ีเปลี่ยนแปลงการน าเสนอข่าว 
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การแสดงออกสีหน้า ท่าทาง วัจนภาษา สีหน้า ท่าทาง 
เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย แล้วก็
ชอบเรื่องเล่าเช้าน้ีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นคน
หน่ึงที่ใช้กริยา วัจนภาษาค่อนข้างมาก แต่บางครั้งต้อง
ยอมรับว่าอาจจะดูเยอะไป แต่ไม่ได้เสียหายแต่ก็เป็น
ส่วนหน่ึง ท่ีท าให้ประชาชนหันมาชอบฟังข่าวแต่ก่อน
อาจจะเฉย ๆ กับการฟังข่าวเขาก็จะมาเร้าใจกับข่าว 
ซึ่งความรู้สึกของพ่ีอาจจะมีทัง้สาระและไม่มีสาระมัน
อาจจะเป็นข่าวสนุกสนานข่าวการเมือง ข่าวบ้าน
การเมืองต่าง ๆ แต่สังเกตคุณสรยุทธหลายครัง้ เวลา
เขาผิดพลาดเขาขอโทษ เพราะเขาเป็นสื่อที่มีเรตต้ิงสูง
เพราะฉะน้ันการแสดงออกมันเป็นเรื่องส าคัญของ
นักข่าว หรือผู้ที่เป็นผู้ประกาศข่าว เมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องขอ
โทษเพราะบางครั้งข่าวมันมาเร็วและช้า ๆ น าเสนอช้า
ก็แพ้ช่องอื่น เป็นข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่ท่ีเขาพูดเขามีรี
รันภาพให้ดูเขาจะให้ดูว่าตรงน้ีเขาพลาด ก็ต้องถือว่าดี
ที่ชอบอีกก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นเป็นคนฟังได้ทั้งอรรถรส
น้ าเสียงได้เป็นที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์มีเวลาขอ
น้ าเสียงความรู้ที่เขามีต้องยอมรับว่าเป็น 
International การพูดจาใดๆก็ตามเพราะฟังแล้วไม่
รู้สึกเบื่อแล้วเขาท าการบ้านดีเวลาพูดแต่ก็เป็นบุคคลที่
อาจจะพูดรุนแรง น่ีก็เป็นเรื่องเฉพาะคนแต่อันน้ีชอบ
ส่วนตัว ไม่ได้ชอบที่เขาว่าใครด่าใครสมมุติเขาพูดเรื่อง 
Elvis Presley หรือสงครามทะเลทรายฟังแล้วเขา
ศึกษาแล้วมันเชิญชวนให้น่ังฟังน่ีคือสิ่งที่ของที่เป็นผู้
ประกาศข่าวอีกคนนึงที่ชอบคือเวลาพูดคนฟังคล้อย
ตาม ถ้าคุณเป็นไอดอล เวลาคุณพูดอะไรก็อย่าไปชี้น า
มากผมไม่อยากพูดถึงใครเวลาเขาเกลียดใครเขาก็พูด
มันไม่ควรเกิดปัญหาน้ีอย่าแสดงออกคนที่กระท าผิด
คนน้ีก็ท าผิด อีกคนหน่ึงปัจจุบัน ชอบแนทอยู่อย่างนึง
คือแนทเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ซึ่งเวลาน าเสนอค่อนข้าง
ระมัดระวังและอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงรวมไปถึงได้ยา
ด้วย แล้วก็เป็นคนที่อยู่น ากันใหม่คือทั้งยุบทั้งกลางเก่า
กลางใหม่คือเป็นยุคเดิมแล้วก็สื่อโซเชียลตีฆ้องร้องป่าว
เพ่ือให้คนสนใจ เวลาพ่ีคุยกับแนทเราพูดได้สนิทใจ
บางครัง้เป็นชั้นความลับก็พูดได้แล้วก็มั่นใจว่าเด็กคนน้ี
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ไม่เอาความลับเราไปพูดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
น าเสนอได้ พอการน าเสนอไป มันไม่ควรน าเสนอใน
ความรู้สึก ของคนที่เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ ก็กลับเข้าข้าง
ที่ว่า ก็กลับเข้าข้างพ่ีว่าพ่ีท าถูกแล้วสกุชชี่ตัวเองท า
หรือรายการที่ดูแลรับผิดชอบสิ่งเหล่าน้ีก็ไม่ได้ไป
ขัดขวางกับฝ่ายน้ันๆเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่แสดง
ออกมาสีหน้าแววตา แล้วชอบมากๆคือวันที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคต
ตอนน้ันพ่ีจ าได้เด็กคนน้ีเขามีความจงรักภักดีแววตา
ท่าทางสิ่งที่แสดงออกมันคือ First impression มี
ความรู้สึกว่าถ้าเขาต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัว
เขาต่อช่องต่อประชาชนพ่ีก็ยินดีใครก็ตามท่ีมาขอ
ความช่วยเหลือพ่ีก็จะท าเป็นสกู๊ปเป็นรายละเอียดให้
พยายามจะบอกท้ังข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้การน าเสนอใด ๆ ก็ตามไม่ผิดพลาดและไม่
พลาดมาถึงตัวเราด้วยเพราะฉะน้ันถ้าเขาเขียนผิดก็
แสดงว่าเขาเขียนนอกเหนือไปจากที่ผมเขียน 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ ท่ีท าการพรรคอนาคตใหม่ ฝ่ังธนบุรี  วันท่ีสัมภาษณ์ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลาเริ่มต้น 11:00 น. เวลาส้ินสุด 11:30 น. 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

RS : ในฐานะ ส.ส. มองวา่บทบาทของนักข่าวหรอื
สื่อมวลชนควรเป็นแบบไหน 
KI : ผมคิดว่าสื่อมวลชนเป็นตัวแทนประชาชนในการ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของทุกภาคส่วน ข้อ
ได้เปรียบของนักข่าวคือมีอิสระ เข้าถึงแหล่งข่าวได้
ง่าย หรือสามารถปกปิดแหล่งข่าว นักข่าวสามารถ
ปกปิดที่มาของข่าว และเข้าถึงแหล่งข่าวระดับลึก ท า
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ เช่น 
นักการเมือง นักธุรกิจไม่สุจริตต่าง ๆ ถ้าพูดถึงการ
เขียนข่าวสามารถใส่สีสันเข้าไปได้ เป็นข้อได้เปรียบ
มากกว่านักการเมืองมากกว่านิติบัญญัติได้ ซึ่ง
นักการเมืองหากเขียนอะไรก็ไม่น่าสนใจเท่ากับนักข่าว
เขียน แล้วก็ในแง่ของการท างานที่ท าหน้าท่ีแทน
ประชาชน อยากเห็นความเป็นนักข่าวที่ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเต็มที่ อยากเจอนักข่าวจี้จุดที่ตรงประเด็น ย่ิง
นักข่าวที่ท าให้เราอึดอัดย่ิงชอบ เพราะท าให้คิดว่าน่ี
คือสื่อมวลชนตัวจริง ท าเพ่ือประชาชนโดยแท้จริง 
และก็ย่ิงกระตุ้นท าให้เราต้องเตรียมตัวให้ดีข้ึนท าให้
เราต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากข้ึน จริง ๆ ก็
พร้อมจะเจอกับนักข่าวทุกคนไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหน แต่
ว่ารู้สึกที่ไม่ประทับใจคือนักข่าวเลือกข้าง มีธงในใจ จึง
ท าให้นักข่าวที่ดีคือวางตัวเป็นกลาง ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบแทนประชาชน 
RS : นักข่าวแบบไหนทีอ่ยากให้สัมภาษณ์คะ 
KI : ไม่นับค่าย พร้อมให้สัมภาษณ์ทุกคน โดยเฉพาะ
นักข่าวที่ท าการบ้านมาดี ยิงค าถามเก่ง ๆ เพราะจะ
ท าให้เราย่ิงต้องเตรียมตัว โดยส่วนตัวไม่ใช่ว่าชอบคน
ที่ถามจี้ แต่ย่ิงชอบเพราะจะท าให้เราต้องพัฒนาตัวเอง 
RS : แล้วนักข่าวที่ไม่ชอบเลยล่ะคะ 
KI : ปกติคุยได้กับทุกคน แต่หากคนที่ไม่ชอบคือ
นักข่าวที่มีธงในใจ เอาข่าวไปปั้นต่อเพ่ือสร้างกระแส
สังคมทางด้านต่าง ๆ หรือทางการเมือง หากเรารู้ว่ามี

   



165 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

ธงมาก่อนก็ท าให้เราคอยระมัดระวังว่าจะไปผิดเหลี่ยม
การเมืองหรือไม ่
RS : ส าหรับคุณเท้งมองวา่สังกัดมีความส าคัญกับ  
นักข่าวต่อการตัดสินใจให้สัมภาษณ์หรือไม่คะ  
KI : โดยทั่วไปแล้วเก่ียว แต่ส่วนตัวไม่เก่ียว เพราะ
อย่างผมมาเป็น ส.ส.สมัยแรกก็เป็น ส.ส.ใหม่ อย่าง
นักข่าวเองก็คงไม่ต่างกัน ไม่ว่าอยู่ช่องไหน หากเคย
เป็นนักข่าวดังก็เคยไม่ดังมาก่อน เพราะฉะน้ันดังไม่ดัง
ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสังกัด แต่หากมองในมุมของแบรนด์
หรือตราสินค้าก็อาจมีผลกบัคนทั่วไป แต่ส าหรับผม
แล้วไม่เกี่ยว แต่หากถามอย่างตรงจุดท าหน้าท่ีแทน
ประชาชนก็ให้สัมภาษณ์หมด 
RS : หากให้นึกถึงคนข่าวที่มีช่ือเสียงส าหรับคุณเท้ง 
คุณคิดถึงใครคะ 
KI : ผมก็ไม่ค่อยได้สัมผัสนักข่าวคนไหนมากนัก 
เพราะเพ่ิงเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ ๆ ที่คิดได้ก็มีพ่ีเล็ก  
วาสนา นาน่วม พ่ีกิตติ สิงหาปัด 
และพ่ีแยม ฐปนีย์ 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก นางสาวพรรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ ท่ีท าการพรรคอนาคตใหม่ วันท่ีสัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
เวลาเริ่มต้น 12:00 น. เวลาส้ินสุด 13:30 น. 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

RS : คุณช่อคิดว่าบทบาทของนักข่าวในความคิดของ
คุณช่อควรมีบทบาทอยา่งไรคะ 
KI : ในบทบาทของนักข่าวใช่ไหมคะ มีหลักอยู่อย่าง
หน่ึง ช่อมีความเชื่อว่ามีหลักง่าย ๆ คือเชื่อในการแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อในเสรีภาพของสื่อ จริง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค าถามท่ีรุนแรงแค่ไหน นักข่าวมีสิทธ์ิที่จะถาม แต่
อยู่ที่ผู้ตอบเองว่าจะตอบแบบไหน ต้องรับผิดชอบ
ค าพูดของตัวเอง จะเกิดคดีความหรืออะไรก็ตามก็อยู่ที่
ตัวคุณเองจะคิดค าตอบออกมายังไง แต่ว่าสิ่งที่พึงระวัง
ส าหรับนักข่าว คือการน าเสนอข่าวจะท าให้เกิดความ
เกลียดชังกันมากข้ึน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่อ่อนไหว 
ยกตัวอย่างที่เกิดข้ึน คือปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่ยะลา เห็นได้ชัดว่าบทบาท
ของสื่อฯท าให้สถานการณ์ดีข้ึน หรือแย่ลง เพราะเกิด
รุนแรงสถานการณ์ความตึงเครียดจะแย่อยู่แล้ว คนจะมี
ความหวาดระวางมากข้ึนอยู่แล้ว สื่อจะคลี่คลายความ
รุนแรงน้ีได้ด้วยการน าเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ 
อย่างเช่น การท าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีว่าคืบหน้าไปถึง
ไหนแล้ว ก็อาจจะพูดถึงความรักใคร่สมคัรสมานกลม
เกลียวกัน งานศพก็มีทั้งคนพุทธคนมุสลิม ท าให้
บรรยากาศในพ้ืนที่มันดี แต่เราเห็นว่ามีการน าเสนอ
ข่าวบางอย่างที่ท าให้สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
แย่ลง เช่นเจ้าหน้าท่ีพบหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ เรียก
คนไปสอบสวนอะไรก็ตาม ข่าวออกไปน าเสนอใหญ่โต
ว่าคนที่พบเป็นเพียงข้อสงสัยที่ว่าช่วยเหลือผู้ก่อเหตุใน
พ้ืนที่ ก็เห็นได้ชัดว่าสื่อควรรับผิดชอบต่อเรื่องน้ี
เหมือนกัน คือต้องม่ความระมัดระวังอยู่ อย่างเช่น 
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ได้
รุนแรงเหมือนตอนมีม็อบ แต่ถามว่าสถานการณ์
การเมืองเข้มข้นไหม ก็เข้มข้น เราก็เห็นว่ามีการโจมตี
กันรายวันอยู่พอสมควร เพราะฉะน้ันสื่อมีส่วนมากท่ีจะ
ท าให้บรรยากาศทางการเมืองดีข้ึนหรือแย่ลง 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

เพราะฉะน้ันการน าเสนอข่าว ประเด็นที่ตอบโต้ไม่
สร้างสรรค์อาจขายได้ โอเคอาจเป็นประเด็น ดราม่า 
ขายได้ แต่ก็ต้องถามตัวเองว่าให้ประโยชน์อะไรกับ
สังคมบ้าง รายงานในฐานะประเด็นที่เกิดข้ึนก็อาจ
รายงานได้แต่จริง ๆ ไม่มีสาระอะไร เป็นการปิงปองกัน
ไปมา ได้อะไรสังคมได้อะไร การขายข่าวขายดราม่า
มากเกินไปก็ท าให้ 1.การเมืองดูแย่ลง เป็นบรรยากาศ
ของความแตกแยกมากข้ึน 2. สื่อมีส่วนส าคัญมากท่ีท า
ให้คนเสื่อมศรัทธากับระบอบประชาธิปไตย เพราะว่า
คนจ านวนมากจะรู้สึกว่าทะเลาะกัน ด่ากันไปมา ไม่
สร้าง นักการเมือง หลาย ๆ พรรค พยายามท างานที่
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่สื่อไม่ค่อยสนใจ
เพราะไม่ซู่ซ่า ไม่สนใจที่จะท าอะไรกับมันมากนัก แต่
หากสื่อมองว่าน าเสนออะไร ก็จะท าให้สร้างความ
ศรัทธาสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหน่ึง  
หากเป็นตัวนักข่าว / อาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่ Active 
มากกว่า Passive คือโดยเฉพาะนักข่าวต่างประเทศ 
ประเทศที่สื่อขุดคุ้ยอะไรต่าง ๆ มากมาย จริง ๆ เรา
เห็นว่าโอเคเราเป็นสื่อมาก่อน เห็นว่าบรรยากาศของสื่อ
ไทยคนน้อย ต้องท างานแข่งกับเวลา ไม่มีเวลามาหา
ข้อมูล แค่ท างานแต่ละวันก็จะตายแล้ว เพราะฉะน้ัน
รายงานที่เป็นเชิงลึกใช้เวลาเป็นเดือนแทบเป็นไปไม่ได้
เลย แต่ก็ไม่ควรให้ข้อจ ากัดน้ันขัดขวางการท างานที่มีคุ
ภาพของเรา ช่อคิดว่านักข่าวไม่ควรจะ Passive อย่าง
เดียว ไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรมาแล้วเราก็เผยแพร่ออกไป 
แต่ควร Active เป็นตัวต้ังต้นบ้าง เช่น ประเด็นที่เรา
สนใจ เราไปขุดไปดูสิว่าใครควรจะเป็นแหล่งข่าวที่ให้
ข้อมูลเราได้บ้าง แล้วสร้างประเด็นข้ึนมาสู่สังคม ไม่ใช่
แค่การรายงานแค่ว่าใครพูดอะไร คนน้ันด่าคนน้ันว่า
อย่างน้ี คนน้ีว่ายังไง ข่าวที่ไหลไปตามเหตุการณ์
ประจ าวัน ข่าวแบบน้ันก็ต้องมีอยู่แหละแต่เราอยาก
เห็นนักข่าวที่ต้ังต้นจับประเด็นของตัวเองแล้วหา
แหล่งข่าวสัมภาษณ์ประเด็นดี ๆ ท าเป็นผลงานชิ้นของ
ตัวเอง มันไม่ได้ยกระดับความเป็นมืออาชีพของเรา
อย่างเดียวนะ แต่จะท าให้การน าเสนอข่าวมีทิศทาง
และเป็นทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากข้ึน 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

RS : แล้วนักข่าวแบบไหนที่อยากให้สัมภาษณ์และไม่
อยากให้สัมภาษณ์คะ 
KI : โดยทั่วไปโอเคกับนักข่าวอยู่แล้วอาจจะยกเว้นอยู่
บ้างกับนักข่าวที่ต้ังใจน าเสนอข่าวที่มีธงอยู่แล้ว ว่าเอา
คนน้ีให้ตาย ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามก็จะเอาไปบิดให้
เขาดูแย่ได้ มันบั่นทอนเหมือนกัน อย่างที่บอกว่า
นักข่าวมีสิทธ์ิถามอะไรก็ได้ เราเป็นคนตอบ เราต้อง
ดูแลค าตอบของตัวเองว่าจะต้องไม่เป็นปัญหากับใคร
รวมถึงตัวเรา แต่มันก็มีบางสถานการณ์ที่ไม่ว่าเราตอบ
ดีแค่ไหนก็โดนเอาไปสปิน เอาไปบิด เอาไปปั่น แล้ว
ออกมากลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้ คือจะไม่ให้เลยก็รู้สึก
ว่ามันไม่ควร เพราะเราเชื่อว่าเสรีภาพสื่อเป็นสิ่งส าคัญ 
เราจะปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์กับใครเลยก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง แต่เจอนักข่าวแบบน้ี ช่อเชื่อว่าน่าจะเป็น
นักข่าวประเภทเดียวที่มีปัญหา เกือบเป็นเฟคนิวส์ 
ไม่ใช่ว่าเป็นความเดือดร้อนของเราอย่างเดียวนะ 
เดือดร้อนกับคนดูด้วย บางทีเราไม่ได้ต้ังใจให้เป็นแบบ
น้ัน 
RS : คุณช่อคิดว่านักข่าวมีช่ือเสียงได้อยา่งไร  
KI : นักข่าวสร้างชื่อเสียง โดยโชว์ว่าตัวเองมีข่าวซีฟ
เยอะในสมรภูมิข่าวในประเทศไทย อันน้ีช่อมองว่าไม่
ย่ังยืน แต่หากแข่งกันด้วยความแม่นความเร็ว อันน้ีได้ 
หากคุณตามทวิตเตอร์นักข่าวคนน้ี คุณจะแม่นกว่าคน
อื่น ละก็จะมีชื่อเสียงกว่าคนอื่น หรือเป็นข่าวซีฟก็ต้อง
เชื่อถือได้ แต่ว่าหากประเภทข่าวซีฟ ข่าวเต้า ก็เป็น
บ่อนท าลายในระยะยาว การสร้างชื่อเสียงแบบไหนที่
ควรจะเป็น ช่อมองว่าการสร้างชื่อเสียงของนักข่าวที่
ควรจะเป็นมันคือการผ่านคุณภาพงาน เราเป็นนักข่าว
มาก่อน เรารู้สึกว่าชีวิตนักข่าวที่ประสบความส าเร็จคือ
ข่าวสักชิ้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง ไม่ใช่แค่เสนอ
แล้วจบ แต่เป็นการเสนอเข้าไปแล้วเกิดการแก้ไขปัญหา 
อันน้ีเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าส าเร็จ มันไม่ใช่แค่ชื่อเสียง 
เพราะชื่อเสียงจะตามมา แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการ
ท างานในฐานะสื่อของคุณจะม่ีความหมาย คือการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงอะไร
บางอย่างที่ดีข้ึนได้  
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

RS : ให้เอ่ยชือ่นักข่าวที่มีช่ือเสียงส าหรับคุณช่อ คุณ
ช่อเลือกใครคะ 
KI : ก็คิดถึงพ่ีแยม ฐปนีย์ เห็นความทุ่มเท อินมาก ลุย
มาก มี Passion จริง ๆ เช่น เรื่องโรฮงิญา ก็อิน ตาม
ต่อเน่ืองไม่ปล่อย ต่อมาก็พ่ีเต๋า ณัฐถา โกมลวาทิน มี
ความรู้ พยายามน าเสนอข่าวในเชิงสาธารณะ ไม่มีด
ราม่า กล้าที่จะน าเสนอข่าวหนัก ๆ แน่น ๆ ไม่ดูถูกคนดู 
แต่อาจจะเพราะนโยบายของช่องด้วย ด้วยความท่ีเป็น
ไทยพีบีเอส จึงน าเสนอข่าวแบบน้ีได้ ไม่ต้องอิงเรทต้ิ
งมากนัก ต่อมาก็พ่ีอีกคนหน่ึงที่เป็นพิธีกรงานดีเบต 
ช่อง 9 โดยช่องเล่นงาน  
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ นักอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถานท่ีสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันท่ีสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
เวลาเริ่มต้น 12:00 น. เวลาส้ินสุด 13:30 น. 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

RS : ในมุมมองของอาจารย์มองวา่นักข่าวที่มี
ชื่อเสียงและมีตราสินค้าบุคคลควรมีบทบาทอย่างไร  
KI : บทบาทนักข่าวควรที่จะมีบทบาทอะไรบ้าง
หมายถึงในแง่ไหนล่ะ ในความคิดเห็นของผมคิดว่า
นักข่าวเป็นหน่ึง ผู้มีอิทธิพลในผู้มีอิทธิพลทางการ
สื่อสารแม้ทุกวันน้ีจะมี youtuber ซึ่งทุกคนก็เป็น
สามารถเป็นนักข่าวด้วยตัวเองได้แต่นักข่าวที่อยู่ใน
ช่องหลักหรือในสื่อที่น่าเชื่อถือสื่อใหญ่สื่อหลักของแต่
ละประเทศก็เป็นผู้มีอิทธิพลที่จะสามารถเปลี่ยนสังคม
ได้สูงคือสามารถพาสังคมพาไปในทิศทางเดียวกันได้
เรามีศักยภาพในระดับน้ัน เพราะฉะน้ันนักข่าวที่ดีก็
ควรต้องท าให้สังคมกลายเป็นสังคมในอุดมคติให้ได้
สังคมในอุดมคติคือ คนไม่ทะเลาะกันคนไม่ตีกันคนไม่
โกงกันคนไม่ฆ่ากันคนไม่ท าร้ายกันคนไม่คิดร้ายต่อกัน
จะท าอย่างไรให้สังคมในอุดมคติเป็นไปได้ เช่น
น าเสนออะไรที่ท าให้คนฟังแล้วคิดข้ึนมาได้เปลี่ยนได้
รู้สึกได้ว่าแบบน้ีมันท าให้โลกสงบสุขผมรู้สึกว่าเรื่องน้ี
ส าคัญที่สุดคือคุณสมบัติของนักข่าวที่ดีมัน Open 
มากคือเป็นยังไงก็ได้ให้คนสนใจให้คนฟังให้คนเชื่อ ให้
ความบันเทิงก็ได้แต่จุดส าคัญคือมันต้องมีคนดูถูกไหม
อันน้ีในเชิงธุรกิจเองก็ด้วยหรือคุณเป็นยูทูปเบอร์คุณ
ท ายังไงก็ต้องตลกเด๋ียวน้ีน่าจะขายได้แล้วนะข่าวที่ดี
ต้องท ายังไงล่ะ อะไรนะครับผมว่าในคาแรคเตอร์ที่
สามารถขายได้ในความคิดของผมเช่น คาแรคเตอร์
แบบคุณจอมขวัญคุณสรยุทธคุณหนุ่มกรรชัย คือต้องมี
คนดูต้องการอะไรเราก็ท าตามใจที่เขาต้องการคือขาย
การที่คุณจะลุกข้ึนมาทรงอิทธิพลในวงการสื่อก็ต้องมี
อะไรที่การกลายเป็นว่าคุณฐปนีย์ คุณสุทธิชัยหยุ่นคุณ
กนกที่ปองก็เป็นคุณสมบัติที่ท ายังไงก็ได้ให้มีแฟนคลับ
ก็คล้ายๆดารา 
RS : สว่นตัวอาจารย์อยากให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบ
ไหน 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

KI : ผมให้สัมภาษณ์หมดผมไม่เลือกเลยว่าสื่อแบบ
ไหนว่าช่องไหนสีไหนผมให้สัมภาษณ์หมดโนเนมก็ได้
ได้หมดตอนเพจอีจันท าเพจแรกๆมาขอสัมภาษณ์ผม
ให้สัมภาษณ์หมดผมเป็นแหล่งข่าวซึ่งผมเองก็คล้ายกับ
นักข่าวตัวผมเองก็ต้องท าบนพ้ืนฐานเดียวกันคือหน่ึง
อาจไม่ต้องสนใจการขายเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้
ต้องการ ได้เงินในอาชีพของการขายข่าวแต่อาชีพผม
เป็นอาจารย์ผมมีเงินเดือนเทคนิคการขายผมไม่ต้อง
สนใจผมสนใจแค่ว่าจะสง่หรือจะสื่อสารหรือ 
Message ออกไปให้คนรู้พอฟังผมแล้วมันมี Impact 
ยังผมพูดเรื่องแชร์ลูกโซ่ผมกร็ู้สึกว่าท าให้ใครหลายๆ
คนฟังแล้วหยุดชะงักหยุดการสูญเสียท าให้ครอบครัว
ลดการสูญเสียออกไปได้น่ีคือ Message ที่ผมต้องการ
จะสื่อสารออกไปมากเท่าไหร่ย่ิงดีไม่จ าเป็นว่าจะเป็น
ใครมาสัมภาษณ์ผมในสายตาของแหล่งข่าวผมไม่คิด
แบบน้ัน มันคนละคนผู้บริหารกับนักข่าวก็คนละคน
ไม่ได้จ าเป็นว่าผู้บริหาร เสื้อเหลืองนักข่าวต้องเป็นเสื้อ
เหลืองเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าผมอยู่รวมพลัง
ประชาชาติไทยแล้วผมจะเป็นเสื้อเหลืองผมอาจจะ
ไม่ใช่แฟนอย่างแต่ก่อน ผมชอบคุณทักษิณเพราะเขา
เป็นรุ่นพ่ีนักเรียนนายร้อยต ารวจแต่วันนึง ผมไม่ชอบ
ในวันที่แกคอรัปชั่นหนักๆแต่ผมชอบในวันที่แกพัฒนา
ประเทศได้ดีมากอย่างน้ีเป็นต้นผมก็ไม่เคยตามก านันสุ
เทพไม่เคยเชียร์ตอนแกเป็นกปปสไม่เคยเชื่ออาจารย์
สุริยะใสแต่วันน้ีก็ท างานด้วยกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็
รู้สึกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเป็น Message ผมก็
ท าตรงน้ันแต่ไม่ได้จ าเป็นว่าผมจะคิดเหมือนเขาอะไรที่
เขาคิดผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้แต่เราเป็นลูกจ้างใน
ฐานะนักข่าว มีอะไรบ้างที่ท าให้สามารถ 
RS : อาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบา้งที่ท าให้นักข่าวมี
ชื่อเสียง 
KI : แฟกเตอร์อะไรที่ท าให้นักข่าวสร้างชื่อเสียงได้มัน
เยอะมากเลยนะบางทีมันก็เกิดจากความบังเอิญเป็น
ความบังเอิญคือมันตอบไม่ได้ตรงๆว่าอะไรใช่คือค าว่า
นักข่าวกับผู้เป็นสื่อมวลชนหรือยูทูปเบอร์ผมให้เป็น
กลุ่มคนเดียวกันอย่างเช่น คิวแทใน YouTube จุด
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

ระเบดิของมันคือการกินแซลมอนโดยใช้ asmr asmr 
จะ 10 ล้านวิวแล้ว 10 ล้านวิวได้แล้ว 400 บาท 
YouTube ยังไม่รวมค่าโฆษณาถามว่าคิวแทท าอะไร
มันเอาแซลมอนมาแล้วเปิดใหม่แล้วก็พูดกระซิบแล้ว
กินแซลมอนกินวาซาบิแล้วก็เป็นเสียงเคี้ยวไม่มีอะไร
ไม่มีบรรทัดฐานหรือสูตรส าเรจ็ใดๆที่บอกว่าท าอะไร
ถึงจะดังมันดังเฉยๆท าได้ยังไง มันไม่มีอะไรที่คาดเดา
ได้ มันกว้างมากมันเป็นแฟกเตอร์ที่กว้างมาก 
RS : นักข่าวแบบไหนคะที่ไมอ่ยากให้สัมภาษณ์เลย 
KI : ไม่มีนักข่าวที่ไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่มีนะ แต่ผม
ไม่ให้สัมภาษณ์ทางการเมืองถ้าเห็นว่าท าผมพรรค
การเมืองก็ไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องการเมืองเพราะผมรู้ว่า
การเมืองพัทยาอ่อนมีคนเกลียดมีคนชอบผมจึงพูด
แนะน านะอาชญวิทยาเสมอถึงพูดก็เป็นลักษณะใน
การให้ความรู้ แต่ไม่เคยพูดในลักษณะทางการเมือง
เพราะผมรู้ว่ามีคนรักมีคนเกลียด อย่างคุณธนาธรผม
ว่าเขาเป็นหน่ึงคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองผมก็รู้สึก
ว่าแกก็หวังดีกับประเทศผมเชื่อว่านักการเมืองหวังดี
กับประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปรีดีหรือ
อาจารย์จอมพลปทั้งสองคนอยากให้ประเทศดีแต่วิธี
มันต่างกันคนหน่ึงเป็นทหารก็ใช้วิธีการทางทหารอีก
คนนึงเป็นนักธุรกิจอีกคนนึงเป็นนักวิชาการก็ใช้วิธีการ
ของเขาแต่ทุกคนอยากให้ประเทศดีถ้าไม่ล้มความ
เลวร้ายของแต่ละบุคคลผมเชื่อว่าฝันให้ประเทศดีใน
อุดมคติของเขา ก็ท าลายและสูญเสียเยอะไม่ว่าจะเป็น
เงินทองอ านาจหรือแม้กระทั่งอนาคตธุรกิจที่บ้านที่
สร้างมาอาจจะหายไปกับตาก็ได้เพราะเดินผิดหลาย
จุด 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก นายกนก รัตน์วงศ์สกุล 

สถานท่ีสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี วันท่ีสัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
เวลาเริ่มต้น 10:00 น. เวลาส้ินสุด 13:30 น. 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

RS : พีเ่ริ่มท างานในวงการสื่อสารมวลชนต้ังแต่
เมื่อไหร่คะ 
KI : เริ่มท างานต้ังแต่ปี 2530 เริ่มต้นด้วยการอ่านสาร
คดีสั้นทางวิทยุ แล้วก็เขียนสารคดี ท าได้ปี 2 ปี ก็ไปจัด
รายการวิทยุ เป็นฟรีแลนซ์ในยุคน้ันเป็นยุคที่คนเรียน
นิเทศกันเยอะ นักศึกษาเลือกเรียนนิเทศกันเยอะ คณะ
นิเทศเป็นคณะที่เน้ือหอมมาก มีเสน่ห์มาก เป็นคณะที่
มีการเลือกเรียนโดยเด็ก ม.ปลายมากที่สุด แล้วก็แตก
ไป บางคนก็ท าภาพยนตร์ บางคนก็ท าโฆษณา บางคน
ก็ท าหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์จะน้อยหน่อย บางคนก็
ท าประชาสัมพันธ์ ตอนน้ันผมเลือกเอกหนังสือพิมพ์ 
ตอนน้ันก็มีอาชีพดีเจ ตอนน้ันวิทยุมันยังไม่ดาวน์ขนาด
น้ี วิทยุยังมีฟังกันตามบ้าน ช่วงไพม์ไทม์ของวิทยุน่ีคือ
ช่วงละคร ตอนเช้าน่ีก็มีบ้าง ตอนเช้าก็ไม่ได้เป็นเหมือน
ยุคน้ี ตอนเช้าถ้าเกิดเป็นข่าวก็จะเป็นช่วงเช้ามืด 6 โมง
เช้า และส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการเพลงทางวิทยุตอน
เช้า ก็เริ่มต้นด้วยการเป็นดีเจ 
RS : คอนเทนต์ที่จัด 
KI : ก็เปิดเพลง แต่ผมเป็นดีเจตอนดึก และผมเป็นคน
ที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ผมอ่านหนังสือพิมพ์ต้ังแต่เด็ก 
ติดหนังสือพิมพ์ต้ังแต่เด็ก ติดทีวีต้ังแต่เด็ก แล้วเวลาไป
จัดรายการวิทยุ รายการวิทยุเป็นการจัดส าหรับวัยรุ่น
ฟัง ก็เปิดเพลงวัยรุ่น ยุคผมก็จะเป็นพวก อัสนี วสันต์ 
พ่ีเบิร์ดธงไชย ก็ปรากฎว่าเวลาเราเปิดเพลงแล้วเรา
สลับพูด คนอื่นเขาก็พูดกันแบบวัยรุ่น แต่พ่ีพูดแบบ
ข่าว พูดแต่ข่าว อาจจะมีเลือกต้ังผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯตัวเต็ง
สมัยน้ีมีใครบ้าง คือเอาข่าวสารบ้านเมืองมาพูด 
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรมไปท านู้นท าน่ี นโยบายหก
สิบหกทับสองสามเป็นยังไงไปพูด แต่เปิดเพลงวัยรุ่น 
เจ้านายก็เลยบอกกนกท าไมไม่พูดอะไรที่วัยรุ่นเขาพูด
กัน ท าไมพูดแต่เรื่องหนักๆ ผมพูดไม่เป็น คนอื่นเขา
เล่นเกมส์ผมก็เล่นไม่เป็น พูดไม่เป็นจะให้พูดยังไง? 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

แล้วผมตลกมาก ผมไปฟังเขาจัดรายการเพลงวัยรุ่น 
เขาก็อ่านแต่พวกนิตยสารวัยรุ่น ทายนิสัยจากการกิน
ไอติม กินไอติมจากโคน บ่งบอกนิสัยแบบน้ี โห่จะให้
ผมพูดอย่างน้ี ผมพูดไม่เป็นหรอก ผมพูดไม่ได้ ตลก ก็
เลยทู้ซี้ท ากันไป 
RS : เหตุการณ์ไหนที่ท าให้กลายเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 
KI : เป็นดีเจไม่ได้มีชื่อเสียงนะตอนน้ัน ตอนน้ันยุคที่มี
ชื่อเสียงจะเป็นยุคของพ่ีเปิ้ล หัทยา แล้วก็พวกคลื่น 
พวกไนท์สปอร์ต พวกพ่ีวินิจ พวกน้ัน เขาจะแพ็คเป็น
คลื่น ตอนน้ันก็ยังไม่ได้เหมาคลื่นแบบน้ีด้วยนะ แล้วพ่ี
เป็นดีเจฟรีแลนซ์ ไปจัดที 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง จัดชั่วโมง
นึงประมาณน้ี มันก็ไม่มีอิมแพค ไม่เหมือนแบบกรีน
เวฟทั้งคลื่นหรือเพลงลูกทุ่งทั้งคลื่น ก็มามีชื่อเสียงตอน
อยู่ที่เนชั่น ตอนน้ันจัดรายการคู่กับคุณสรยุทธ แต่ว่า
ก่อนที่จะมาจัดท่ีเนชั่นผมไปสมัครอ่านข่าวที่ช่อง 11 
ตอนน้ันเขาเปิดสมัครอ่านข่าว เวลาน้ันผมก็จัดรายการ
วิทยุมาจนรู้สึกเบื่อและสไตล์เรามันก็ไม่ใช่วัยรุ่น เสียง
เราก็แก่ ไม่ใช่เสียงโทนอ่อนนุ่มเหมือนวัยรุ่นเขา เล่น
เกมส์ก็ไม่ได้ มันขัดกับนิสัย ขัดกับสไตล์ของเรา 
อยากจะจัดเพลงเก่าพวกสุนทราภรณ์ แต่คนที่เขาจัด
เพลงพวกน้ีก็จัดกันมานานและเขาอายุยืนมาก เขา
แข็งแรงมากเขาไม่เป็นอะไรเลย ไม่มีช่องว่างให้เรา
สอดแทรกเลย แต่ละคนที่จัดก็ 60-70 ปี ตอนน้ันก็
เห็นช่อง 11 เขาเปิดรับสมัครคนอ่านข่าว ก็เลยไป
สมัคร มีการสอบก็ไปสอบแล้วก็สอบติดที่ 3 ก็อ่านข่าว
ที่ช่อง11 อยู่ช่วงหน่ึง ประมาณสัก 6-7 เดือน ก็รู้สึกไม่
สนุก เพราะว่าเป็นการอ่านข่าวจริง ๆ เลย อ่านตาม
สคริปต์ ตอนน้ันยังไม่มีการเล่าข่าว การเล่าข่าวมีใน
วิทยุบ้าง แต่ก็ยังไม่เชิงนะ พวกหญิงไทยขายข่าว พวก 
ปรีชา ทรัพย์โสภา เขาก็ไม่ใช่เล่าข่าวนะ เขาก็อ่านข่าว 
อ่านจากหนังสือพิมพ์ อ่านแบบเร็วเลย อ่านข่าว
ชาวบ้านบ้างอะไรบ้าง ตอนผมไปสอบ ไปแบบมั่นใจ
เลยว่าได้แน่นอน เพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านข่าว อ่าน
หนังสือพิมพ์ และเวลาอ่านที่บ้านจะอ่านออกเสียงด้วย 
ชอบอา่นวรรณคดี ชอบอ่านบทร้อยกรองอ่านกลอน ก็
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

จะชอบอ่านออกเสียง อักขระ ควบกล้ าเราไม่มีปัญหา
เลย ตอนเรียนอยู่วารสารธรรมศาสตร์ เรียนปีแรก
อาจารย์ที่วิทยุก็บอกให้ไปสอบใบผู้ประกาศ ก็เลยลอง
ไปสอบดู สอบครั้งแรกติดเลย ได้ทันทีเลยต้ังแต่อยู่ปี1 
เราก็ใช้ใบผู้ประกาศไปเป็นดีเจ แล้วก็ไปอ่านที่ช่อง 11 
อ่านไปได้สักพักหน่ึง ก็รู้สึกเบื่อว่าข่าวที่อ่านไม่สามารถ
ใส่ความคิดเห็นอะไรได้เลย แม้กระทั่งให้สัมภาษณ์
รัฐมนตรี สมมุติว่าวันน้ีสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศ 
เขาก็จะมีค าถามมาให้เลยนะ 4 ค าถาม แต่ในระหว่าง
ที่เราถามค าถามท่ี 2 ไปค าถามท่ี 3 รัฐมนตรีตอบไม่
เคลียร์ เราก็ถามต่อในค าถามของเรา พอสัมภาษณ์
เสร็จปุ๊ปโดน บก.ข่าวดุ ว่าท าไมไม่ถามตามท่ีเขียนไป
ให้ ถามตามท่ีผมให้คุณไปสิ 4 ค าถามก็ 4 ค าถาม  
พอเราหมดสนุกกับการอ่านข่าว พอเราหมดใจ เราก็
อ่านข่าวออกมาไม่ดี อ่านผิดๆถูกๆ เราอ่านข่าวเร็ว เรา
อ่านข่าวไม่ดี มันเกิดข้ึนทันทีที่เราเบื่อ ซึ่งตอนน้ันก็แค่
เบื่อแต่ยังไม่คิดจะออก เพ่ือนที่สอบติดเข้ามาด้วยกันก็
สงสัยว่าเป็นอะไรท าอ่านข่าวผิดบ่อย อ่านติดๆขัดๆ ก็
เลยเริ่มรู้ซึ่งตอนแรกไม่รู้นะ พอดีมีพ่ีคนหน่ึงท างานอยู่
ที่วิทยุเนชั่น ตอนน้ันคุณสุทธิชัยจัดกับคุณสุภาพ จัด
รายการเช้ารายการเย็น เขาก็อยากจะหาตัวช่วยมาจัด
รายการกับคุณสุทธิชัย เขาก็เลยชวนผมมาจัดวิทยุ มา
นิวส์ทอล์ก คุยข่าวทางวิทยุเป็นครั้งแรกที่เนชั่นในปี 
2537  เป็นฟรีแลนซ์อยู่ 2 ปี ในปี 2539 ก็ได้เป็น
พนักงานประจ าท่ีเนชั่น ในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิทยุ 
จนกระทั่งเนชั่นเข้าไปท าไอทีวี ผมก็ได้จัดรายการตอน
เช้ากับคุณสรยุทธ และจัดรายการกับคุณสุทธิชัยตอน
เย็น โดยรายการตอนเช้าคุณสรยุทธจะจัดอยู่ที่บ้าน
โทรศัพท์เข้ามา ส่วนผมอยู่ที่ห้องส่ง  ต่อมาคุณสุทธิชัย
ก็ให้คุณสรยุทธไปจัดรายการทีวีโดยจัดที่เนชั่นแล้วลิงค์
ไปช่องไอทีวี จัดตอนเช้า จัดเหมือนรายการวิทยุ 
เพียงแต่ว่ามีการใส่เชิ้ตผูกไทด์ จัดคนเดียวโดยมีการ
แบ่งเวรสลับกันจัดกับผม จนกระทั่งปี 2543 ได้ก าเนิด
เนชั่นชาแนล สถานีข่าว 24 ชั่วโมง ทางเคเบิ้ล ซึ่งที่น่ีก็
ได้มีการซ้อม การเตรียมผู้ประกาศ ส าหรับข่าวเช้า 
ข่าวค่ า ไพม์ไทม์คือ 3 ทุ่มเหมือนกับเวลาท่ีเมืองนอก 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

เมืองนอกข่าวค่ าจะอยู่เวลาประมาณ 2-3 ทุ่ม อย่างที่
สหรัฐฯก็จะประมาณ 3 ทุ่ม ก็เห็นคุณสุทธิชัยก็เตรียม
ทีม ผมกับคุณสรยุทธก็เฉยๆเราก็อยู่จัดวิทยุไป  แต่พอ
ก่อนออกอากาศประมาณ 1 เดือน ช่วงพฤษภาคม 
2543 คุณสุทธิชัยก็เรียกเข้าไปคุย บอกจะให้ไปอ่าน
ข่าวทางทีวี อ่านทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืน ตอนเช้า
ก็จัดกับคุณสรยุทธและลิงค์ออกวิทยุ ส่วนกลางคืนก็
อ่านข่าวกับผู้ประกาศหญิงเป็นอ่านข่าวตามสคริปต์  
ส่วนตอนเช้าเป็นเล่าข่าว ผมก็บอกปฏิเสธไม่อยากท า 
อยากท ารายการวิทยุ คุณสุทธิชัยก็เรียกไปคุยอีก 2-3 
รอบ ผมก็ยืนยันไม่ท า ไปปรึกษากับคุณสรยุทธ คุณสร
ยุทก็ไม่ท าเหมือนกัน เพราะข้ีเกียจ ปกติจัดวิทยุจัดอยู่
ที่บ้านได้ ถ้าจัดรายการทีวีต้องมาจัดท่ีสถานี 
นอกจากน้ีคุณสรยุทธยังมีหน้าท่ีคุมข่าวเดอะเนชั่นซึ่ง
ต้องเลิกดึก 
ที่สุดแล้วอีก 1 อาทิตย์จะเริ่ม คุณสุทธิชัยเลยบอกว่า 
“ผมขอสั่งให้คุณสองคนท า” ผมไม่ถามความเห็นแล้ว 
ผมขอสั่งให้คุณท า จบก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องท า 
แล้วเมื่อก่อนข่าวต้องอ่านทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย  
ซึ่งที่เมืองนอกก็อ่านทุกวันเหมือนกันไม่มีหยุดอาศัย
ความถ่ีให้คนติด เพราะข่าวไม่มีวันหยุดและแฟนข่าวก็
รอ เขาไม่สนใจ เขาถือว่าอาชีพการอ่านข่าวไม่ใช่
มนุษย์เงินเดือนที่มีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ คุณจะต้องมา
อ่านทุกวัน ทุกเวลา 3 ทุ่ม คุณจะต้องอยู่หน้าจอ อันน้ี
คือความถ่ีให้คนจดจ าได้ ก็น่าจะเป็นเพราะจุดน้ีที่ท า
ให้เริ่มเป็นบุคคลที่มชีื่อเสียงข้ึนมา 
ตอนน้ันในทีวีตอนเช้ายังไม่มีรายการข่าว ในยุคปี 
2544-2545 ตอนน้ันยังไม่มีรายการข่าว ส่วนใหญ่
รายการทีวีตอนเช้าจะเป็นละครจักรๆวงศ์ๆ ละครรรีัน 
มีทางช่อง 5 เป็นรายการทอล์ก แต่ก็ยังไม่ใช่รายการ
ข่าว เป็นรายการปกิณกะบ้านเลขที่5 เป็นการคุยกัน
เรื่องสวย ๆ งาม ๆ  จนกระทั่งเนชั่นชาแนลท า ผมกับ
คุณสรยุทธ คุยข่าวกัน แต่ไม่ใช่ฟรีทีวีเป็นเคเบิ้ล แต่ก็
เป็นการท าให้ฟรีทีวีเห็นว่ามันเป็นการคุยข่าวที่โอเค 
เป็นการคุยข่าวที่ไม่ใช่อ่านข่าว ตอนน้ันการคุยข่าวทาง
ทีวีก็ไม่มี มีแต่ทางวิทยุ เนชั่นชาแนลถือเป็นที่แรกที่ท า
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141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

รายการคุยข่าว ช่อง3เห็นเลยทาบทามคุณสรยุทธไป 
ไปท าแบบน้ีท าแบบกนก ไปท าให้ทีที่ช่อง 3 คุณสร
ยุทธก็เลยออกไป   แล้วตอนน้ันคุณมิ่งขวัญเป็น ผอ.
ช่อง9 ก็อยากได้แบบน้ีเหมือนกัน อยากได้กนกกับสร
ยุทธจัดรายการกันที่ช่อง 9 ผมก็เลยได้ไปจัดรายการ
กับคุณสรยุทธที่ช่อง 9 และที่ช่อง 3 เค้าก็ท าเป็นคุณ
สรยุทธกับคุณอรปรียาในยุคแรกๆ 
พอการเล่าข่าว การคุยข่าว เริ่มออกฟรีทีวีมันก็เลยดัง 
จากจุดเริ่มต้นที่ผมกับคุณสรยุทธจัดรายการด้วยที่
เนชั่น พอคุณสรยุทธไปจัดกับคนอื่นมันเลยไม่ลงตัวเท่า
จัดรายการกับผม จุดน้ีเลยกลายเป็นจุดที่ท าให้มี
ชื่อเสียงทางฟรีทีวี หลังจากท่ีมชีื่อเสียงระดับหน่ึงจาก
เนชั่น ซึ่งตอนน้ันเนชั่นเป็นแค่ช่องเคเบิ้ลไม่ใช่ฟรีทีวี 
RS : ปัจจัยอะไรที่ท าให้มีช่ือเสียง เกิดจากความ
ต้ังใจหรือไม่? 
KI : การมีชื่อเสียงไม่ได้เกิดจากความต้ังใจ ไม่ได้ต้ังใจ
เลย เรารู้สึกว่าเราเป็นคนข่าว เราอยากจะน าเสนอข่าว
ให้คนดูทางบ้านด้วยสไตล์อย่างเรา เหมือนกับว่าเราไป
คุยข่าวในบ้านของเขา ไม่ใช่เราไปอ่านข่าวในบ้านของ
เขา ความจริงการคุยข่าวเกือบจะเกิดข้ึนครั้งหน่ึงแล้ว 
ในยุคของอาจารย์สมเกียรติ ท่ีท ากับช่อง 9 อาจารย์
สมเกียรติเป็นคนแรกที่ท าการเล่าข่าวแบบรีแล็คซ์ แต่
อาจารย์สมเกียรติก็ยังเป็นการอ่านข่าว ไม่เชิงเล่าข่าว
แต่จะรีแล็คซ์ตอนเชื่อมข่าว รีแล็คซ์ตอนเข้ารายการ 
แต่พอเข้ารายการแล้วก็จะเป็นการอ่านข่าว แต่เวลา
ก่อนจะเบรคก่อนจะเชื่อมข่าวก็จะมีลูกเล่นให้
เหมือนกับการเล่าข่าว แต่นิดเดียวเอง ถ้าเทียบเป็น
เวลาของการเล่าข่าวของอาจารย์สมเกียรติผมว่าไม่
เกิน 5 นาทีต่อการเล่าข่าว 1 ชั่วโมง ใช้ในการเชื่อม
ข่าว เบรคข่าว เข้าหัวข่าวแค่น้ันเอง  แต่มาเกิดเต็มๆ
ตัวการเล่าข่าวคือที่เนชั่น สไตล์คุณสุทธิชัยที่ทอล์กกัน
ตอนจัดวิทยุน่ีแหละยกมาออกทีวี   
คนดูทางบ้านก็เข้าใจข่าวง่ายข้ึน ข่าวบางข่าว
จ าเป็นต้องอธิบายด้วยการเล่าไม่ใช่การอ่าน การอ่าน
มันคือการใช้ส านวนที่เป็นทางการ แต่บางอย่างต้อง
อธิบายเป็นภาษาชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกข่าว
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177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 

เศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล พวกชิมช้อปใช้ การลด
ค่าเงิน ข่าวพวกน้ีต้องอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านให้
เขาเข้าใจ ซึ่งการอ่านข่าวไม่สามารถที่จะขย้ีและใช้
น้ าเสียงได้เหมือนอย่างการคุยข่าว ผมคิดว่าสิ่งน้ีแหละ
ที่ท าให้คนติดเรา ติดเพราะสไตล์การเล่าข่าว ท าให้ดูรู้
เรื่อง มีรสชาติ มีอารมณ์ขัน ท าให้คนดูรีแล็คซ์  
RS : การสรา้งชื่อเสียงต้องใช้เวลามั้ย 
KI : การสร้างชื่อเสียงต้องใช้เวลา ใช้เวลาเป็นปี เมือง
นอกก็เหมือนกัน กว่าท่ีคน คนหน่ึงจะสร้างชื่อทาง
หน้าจอจะต้องใช้เวลาที่ให้คนดูติด ถามว่าเวลานาน
เท่าไหร่? ตอบไม่ได้ มันอยู่ในระหว่างที่คุณปฏิบัติ
หน้าท่ี 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะ 1 ปี คนดูเขาดู
คุณรู้เรื่อง ดูแล้วเข้าใจ ต่อเมื่อคุณหายไปจากหน้าจอ 
เขาก็จะเริ่มถาม ถ้าคุณหายไปแล้วมีคนถามหาแสดงว่า
คุณมีแฟนแล้ว คุณได้รับรองโดยพฤตินัยจากคนดูทาง
บ้านที่ส่งฟีดแบคกลับมา ตรงน้ีที่เกิดจากความถ่ีและ
การสร้างสรรงานที่มีคุณภาพ  ถ้าคุณอ่าน 2 ปี 3 ปี 
แต่คุณอ่านผิดๆพลาดๆ ไม่สามารถอ่านเรื่องยากๆให้
ทุกคนเข้าใจได้ ใช้เวลานาน2ปี 3 ปี เขาก็ไม่ติดคุณ 
และเขาไม่ดูคุณด้วยซ้ าไป คุณปรับสไตล์มาเล่าข่าวก็
จริงแต่คุณต้องเล่ารู้เรื่อง 
RS : ปัจจัยที่ท าให้มีช่ือเสียง 
KI : นอกจากสไตล์ ความถ่ี คุณภาพ แล้วยังมีอีก 2-3 
อย่าง ท่ีน่าจะเป็นปัจจัยที่ท าให้เรามีชื่อเสียงข้ึนมา 1.
บุคลิกส่วนตัว ลีลาการอ่านข่าว เวลาเล่าข่าวต้อง
แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึก มีอารมณ์ร่วมกับข่าว ถ้า
คุณรู้สึกเสียใจ ถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบบคุคลในข่าว ถ้าคุณ
รู้สึกสงสัยต้ังค าถาม คนดูจะสัมผัสได้  
2.ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งยุคน้ียังไม่ค่อยชัดและ
ขาดแคลน การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่วนตัว จะ
ท าให้มีชื่อเสียงได้ง่ายในเวทีของเขา ไม่ใช่เหมือนเป็ด 
ว่ายน้ าได้แต่ไม่เก่งเท่าปลา บินได้แต่ไม่เก่งเท่านก ท า
ได้หมดแต่ไม่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหน่ึง เหมือนกับคุณ
อ่านข่าวได้ทุกด้านทุกวงการ แต่พอถึงข่าวที่คุรเชี่ยว
ชายคุณจะสามารถเล่าแบบขย้ีข่าวน้ันๆได้ คนดูก็จะ
จดจ า 
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213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 

เนชั่นเวลารับผู้ประกาศข่าวเข้ามา เขาจะถามว่าคุณ
ชอบข่าวอะไร แล้วคุณจะได้ไปอยู่ตามโต๊ะข่าวน้ันๆ 
แล้วคุณจะท าได้ดีเวลาต้องมาเล่าข่าวที่หน้าจอ ซึ่ง
ปัจจุบันน้ีหายาก ถ้าดูตามหน้าจอคือเหมือนๆกันหมด 
ท าไมเราฟังพ่ีวีระเล่าข่าวเศรษฐกิจด้วยภาษาง่ายๆ 
คุณต้องมีความชอบส่วนตัวในข่าวใดข่าวหน่ึงเพ่ือสร้าง
ภาพจ า  
3. ส่วนตัวผมบังเอิญได้มีการแสดงออกนอกจอ เลยมี
ส่วนท าให้เป็นที่รู้จักข้ึนมา ผมไปร่วมชุมนุมกับ กปปส. 
ผมไปร่วมแสดงออกกับเหตุการณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 
สวรรคต ด้วยความถ่ีที่สื่อสังคมโซเชียลรับได้ ก็เลยท า
ให้เป็นที่จดจ า เฟชบุ๊คผมมีคนเข้ามาติดตามเป็น
จ านวนมากเป็นหลักแสนในช่วงชุมนุม กปปส. และ 
หลักล้านในช่วงในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต 
RS : ท าไม?ยอดติดตามในโซเชียลมากถึงหลักล้าน
ช่วงในหลวงรัชกาลที่9 สวรรคต 
KI : เวลาผมไปเคารพพระบรมศพ ผมมีเรื่องราวมา
โพสต์ลงโซเชียลตลอด ต้ังแต่วันแรกๆ ไปถ่ายรูป 
ไปไลฟ์สด บรรยากาศคนต่อแถวยาว วันที่ผมเขียน
เรื่องที่มีการแซงคิวมีข้าราชการบางคนใช้อภิสิทธ์ิไม่มา
ต่อแถวเหมือนประชาชนคนอื่นๆ ประเด็นน้ีก็
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์  มีหลายเรื่องเกี่ยวกับพระ
บรมศพที่ผมเขียนลงไปบนพ้ืนที่โซเชียล มีแฟนข่าว
หลายคนเคยบอกว่าติดตามคุณกนกเพราะว่าคุณกนก
รักในหลวง มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานทางหน้าจอ 
ซึ่งคนดูเขารับได้แล้วเขาก็จะติดตามเรา  ตรงน้ีมันเป็น
ส่วนหน่ึงและเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เรามีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จัก  จากความรู้สึก จากความชอบส่วนตัว จาก
อุปนิสัย วิถีปฏิบัติของเรา และเราแสดงออกมาทาง
หน้าจอบ้าง แสดงออกมาทางโซเชียลบ้าง จนเขารับได้
และเขาก็ติดตามเรา อันน้ีส าคัญมาก 
RS : ความถ่ีในการโพสต์โซเชียล 
KI : การโพสต์โซเชียลไม่ได้มีความถ่ีที่แน่นอน เพราะ
ผมไม่ได้โพสต์เหมือนเพจข่าวทั่วไป ส่วนใหญ่ผมจะ
โพสต์แต่เรื่องตลกๆ หรือโพสต์เรื่องการเมืองบ้างในมุม
ที่เราไม่สามารถเล่าผ่านหน้าจอได้ เราก็เอามาโพสต์ใน
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249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 

สื่อของเราเอง ทุกวันน้ีทุกคนมีสื่อของตัวเอง ทุกคน
มีเฟชบุ๊ก มีไอจี เราก็เอาเรื่องที่คิดว่าไม่เหมาะที่จะพูด
หน้าจอมาลงในสื่อโซเชียลของเราเอง 
RS : การแสดงออกกับการเลือกข้างอยา่งชัดเจนใน
ฐานะสื่อมวลชน? 
KI : การไปชุมนุมทางการเมือง ผมท าไปด้วยความ
ต้องการส่วนตัว ผมอยากจะไป และผมก็ถือว่าผมไปใน
ฐานะพลเมือง ผมไม่ได้ไปในฐานะสื่อฯ แต่ก็ห้ามไม่ได้ 
กนกในฐานะประชาชน กนกในฐานะสื่อมวลชน ความ
เป็นสื่อมันเป็นตลอดเวลา เราเข้าใจ ฉะน้ันเราต้อง
พยายามระวังตรงน้ีให้ชัด ทางเนชั่นก็รู้ว่าผมไป
เคลื่อนไหวทางการเมือง เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะแต่เขาก็
เคารพสิทธิส่วนตัวของผมในความเป็นพลเมือง ผมก็มี
สิทธิที่จะไม่ชอบนายกคนน้ี ผมก็มีสิทธิที่จะไม่ชอบ
พรรคการเมืองพรรคน้ีเพราะว่ามันชัดเจนมันทุจริต
แบบน้ี เหมือนอย่างที่สื่อของอเมริกาโพสต์ เขาก็
ชัดเจน พอถึงวันเลือกต้ังเขาก็จะบอกเลยว่า
เขาสนันสนุนประธานาธิบดีคนน้ี พรรคการเมืองน้ี 
เพราะอะไร เขาจะบอกชัดเจน สื่อของอเมริกาจะ
ชัดเจนมาก รวมทั้งสื่อทีวีด้วยที่แสดงออกชัดเจนเรื่อง
การเมือง  แต่ผมไม่ได้คิดแบบน้ันนะ ผมคิดว่าผมเป็น
สื่อก็จริงอยู่แต่ผมก็มีสิทธิที่จะไม่ชอบคนน้ี แล้วสิ่งที่ผม
ไม่ชอบมันอาจจะแตกต่างกับอเมริกา อเมริกาเขาใจ
กว้างเขาเคารพความเห็นต่าง เขาถือว่าสื่อหัวหน่ึงเป็น
เหมือนบุคคลคนหน่ึงที่มีสิทธิที่จะชอบหรือไม่ชอบ
นักการเมืองคนไหน โดยดูจากนโยบาย แต่ของเราจะ
แรงกว่าน้ัน ท่ีเราไม่ชอบคุณเพราะคุณโกง คุณจะออก
กฎหมายช่วยคนโกง ช่วยเครือญาติคุณ ให้ไม่โกงให้
เป็นคนบริสุทธ์ิทั้งๆที่เขามีคดีมากมาย อันน้ีมันก็
ชัดเจน และมันแตกต่างจากการชอบนักการเมืองคนน้ี
เพราะนโยบายแบบน้ี  ผมชอบใครผมไม่บอก แต่ผมไม่
ชอบคุณผมแสดงออก แสดงออกว่าไม่ชอบเพราะอะไร 
แต่ผมก็เข้าใจว่าความเป็นสื่อจะติดตัวไปตลอด ทาง
เนชั่นเขาก็ขอว่าอย่าข้ึนเวที แต่ไม่ร่วมเดินชุมนุมได้ ผม
ก็ไปร่วมเดินชุมนุมนะผมก็ไม่ได้ข้ึนเวที  แต่กล้องมาจับ
ภาพเรา มาสัมภาษณ์เรา 
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RS : การมีชื่อเสียงเชื่อมโยงกับตัวองค์กร? 
KI : ก็มีส่วนนะ อย่างน้อยเนชั่นก็มีภาพลักษณ์ของการ
ท าข่าวอย่างจริงจงั มีลีลาการซักถามอย่าง
ตรงไปตรงมาต้ังแต่รุ่นบุกเบิก ภาพลักษณ์เป็นที่
น่าเชื่อถือในเรื่องของข่าว เป็นช่องแรกที่เปิดเป็นทีวี 
24 ชั่วโมง  ภาพลักษณ์ของเนชั่นมีส่วนเสริมในเรื่อง
ของชื่อเสียงตัวบุคคล  ถ้าสมมุติกนกไปอยู่ช่องอื่นก็จะ
ไม่เป็นอย่างน้ีแน่ เพราะเวทีแรกมันเกิดข้ึนที่น้ี ในขณะ
ที่สื่ออื่นยังไม่มีรายการข่าวตอนเช้าเลย  เราเป็นคนจุด
ประกายข้ึนที่น่ีเป็นผู้บุกเบิก อะไรที่เป็นที่บุกเบิกจะ
ได้เปรียบ  แม้ว่าจะมียี่ห้ออื่นตามมามันก็ยากท่ีจะโค่น
ได้ 
RS : มีความช านาญด้านไหนเป็นพิเศษ? 
KI : ในตอนแรกยังไม่รู้ตัว แต่ในตอนหลังผมสนใจข่าว
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับอดีต วัดวาอาราม
จนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ จะรู้สึกให้ความส าคัญ 
มีรายการไลน์กนกที่ผมท าก็จะเป็นแนวน้ีจะไปทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ไปทางวัด ไปทางอดีต ไปทางเรื่องราว
เก่าๆ   เรื่องราวเก่าๆนอกจากจะเป็นวัด ศาสนา 
ประวัติศาสตร์แล้ว ยังรวมสภาพสังคม ความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรม  รู้สึกสนุก มีความสุขเมื่อได้อ่านเรื่องราว
เหล่าน้ี  แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่การรู้สึก
ชอบก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การได้ท างานในสิ่งที่
ตัวเองชอบส าคัญที่สุด ถ้าทุกวันน้ีท างานอยู่กับสิ่งที่
ตัวเองไม่ชอบอย่าเสียเวลาให้ออกมาและพยายามฟัน
ฝ่าไปอยู่ในเส้นทางของเรา แม้ว่าจะยังไม่ถึงจุดที่เรา
ใฝ่ฝัน แต่อย่างน้อยมันก็อยู่ในเส้นทาง 
RS : สิ่งทีไ่ด้จากการท างานใน 20 ปีที่ผ่านมา  
KI : เงินทองไม่ได้มีมากมาย ผมไม่เคยต่อรองกับ
บริษัท ผมไม่เคยคิดว่าผมท างานเพ่ือแลกกับเงิน ผม
ท างานเพราะผมอยากท างาน ผมมีความสุข บริษัทจะ
ให้อะไรแค่ไหนก็แล้วแต่  คนอื่นเขาไม่เป็นแบบน้ีนะ 
ระดับรุ่นเดียวกันที่ออกจอตอนน้ีเขาจะรับเป็นค่าส่วน
แบ่งเวลาถึงได้มีรายได้สูง แต่ผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้
เอาตรงน้ันเป็นตัววัด ผมไม่เคยต้ังเป้าว่าจะท าอาชีพน้ี
ไปจนถึงปีน้ีหรือว่ามีเงินในบัญชีเท่าน้ีแล้วจะหยุดท า 
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ผมไม่เคยคิด ไม่เคยคิดถึงเรื่องย่ังยืน  เมื่อหลายปีก่อน
ตอนที่ดังใหม่ๆมีบริษัทมาจ้างผมให้เงินเดือนเป็นล้าน 
มีหนังสือพิมพ์ไปพาดหัวกนก 1 ล้าน  แม่ผมได้ข่าวก็
เรียกผมไปคุย แม่ผมเป็นคนจีนเขาไม่อยากให้ลูก
เปลี่ยนงานบ่อยๆอยู่ที่ไหนก็อยากให้อยู่น้ัน ซื่อสัตย์
ตอบแทนบุญคุณคน การเปลี่ยนที่ท างานในสายตาของ
คนรุ่นแม่ผมจะเป็นเรื่องใหญ่ 
RS : การท างาน 20 ปีที่ผ่านมาเคยเจอวิกฤตมั้ย? 
KI : เคยเจออยู่ 2 เหตุการณ์ วิกฤติแรกคือวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 40 ช่วงน้ันเป็นช่วงที่ล าบากมาก  สื่อก็
ได้รับผลกระทบ โฆษณาก็ไม่เข้า ต้องรัดเข็มขัด ต้อง
เอาคนออก  ตอนน้ันเราเป็นหัวหน้าเราต้องเอาลูกน้อง
ออก เอาออกหลายคนด้วยนะ ในยามท่ีบ้านเมือง
วิกฤติมันเหมือนกับเราฆ่าคนทั้งเป็นเลยนะ ล าบากใจ
มาก แต่ก็ต้องท า 
เคยเจอปัญหาจากแฟนรายการ  มีผู้หญิงแอบอ้างเอา
รูปคนอื่นมาในโซเชียลแล้วมาเป็นแฟนคลับเรา แล้วยัง
สร้างตัวละครอื่นข้ึนมาอีกหลายตัว เพ่ือมาคอมเม้นต์
เขาให้ดูเป็นแฟนคลับวงในของกนก จนแฟนคลับในเฟ
ชบุ๊กคนอื่นๆของผมเชื่อว่าเขามีตัวตนอยู่จริง สุดท้ายมี
คนติดต่อมาหาผมว่ารู้จักคนในรูปไม่ใช่ผู้หญิงคนน้ี แต่
เรื่องน้ียังไม่กระทบกับผมเท่าไหร่  ส่วนเรื่องที่กระทบ
มีอีกคนหน่ึงซึ่งก็เป็นแฟนรายการเป็นคนไทย 
การศึกษาดี มีลูก 2 คน มีครอบครัวอยู่ที่สิงคโปร์ 
ผู้หญิงคนน้ีเป็นแฟนคลับผม มีการการติดต่อพูดคุยกัน
ทางโซเชียล ลูกเขามีความสามารถด้านดนตรี ผมก็
เชิญเขามาออกรายการ มีความสนิทสนมกันพอสมควร  
จนกระทั่งมีแฟนรายการอีกคนทักมาบอกผมว่าผู้หญิง
คนน้ีไปให้ข้อมูลด้านลบของผมกับแฟนรายการผู้หญิง
คนอื่นๆ เพราะคิดว่าผมจะไปชอบ ไปพูดว่าร้ายผม
ต่างๆ สุดท้ายผมก็อันเฟรนด์ หลังจากน้ันก็มีคลิปตัด
ต่อผมหลุดออกมา เป็นคลิปโป๊ เรียกได้ว่าเรื่องน้ีเป็น
วิกฤติต่อชื่อเสียงของผมมาก 
ประเด็นเรื่องคลิปตัดต่อธนาธร ท่ีเอามาเปิดในรายการ 
ตอนที่ผมพูดในรายการการ ผมใช้ค าพูดว่าวันน้ีมี
คลิปๆหน่ึงที่เผยแพร่มากในโซเชียล พอฟังจบผมก็ยัง
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พูดว่ามันฟังดูแปลกๆ แต่ผมก็ต้ังใจปล่อยคลิปน้ันต่อ
จากข่าวธนาธร แต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปธนาธร ผม
พูดว่าเผยแพร่กันมากในโซเชียล ไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไร 
จริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบ ก็จบไป วันต่อมานักข่าวไป
สัมภาษณ์ คุณธนาธรก็ว่าเนชั่นท าคลิปปลอมมาใส่ร้าย 
ผมก็ท้าว่าฟ้องสิ ถ้าเราผิดจริงก็ให้ฟ้อง ซึ่งเขาก็ไม่ฟ้อง 
เพราะมันฟ้องไม่ได้ 
RS : การจัดการเวลาเจอผลกระทบต่อชื่อเสียง 
KI : ในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน กรณีที่เจอคนตัดต่อ
คลิปใสร่้าย ผมก็เลือกท่ีจะหายจากหน้าจอทีวีไป 1 
เดือน ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้อง
ยอมรับ อะไรที่เรามีเหตุผลก็ต้องชี้แจง ผมไม่ได้คิดว่า
จะต้องด้ือแพ่งเพ่ือชื่อเสียง  ผมไม่เคยเอาชื่อเสียง
ความดังมาเป็นปัจจัยไปสู่เรื่องต่างๆ ไม่เคยคิด กิจวัต
ประจ าวันของผมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างน้ันไม่เคย
เปลี่ยนแปลง  เวลามีปัญหาก็จะแก้ไขเป็นเรื่องๆไป 
เพ่ือให้คนดูเข้าใจ ผมแคร์แฟนข่าวมาก ซึ่งส่วนใหญ่คือ
คนที่ติดตามเรามายาวนาน  
RS : ช่องทางการสร้างชือ่เสียง 
KI : นอกจากหน้าจอเนชั่นทีวี ก็มีทางโซเชียล  
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก คุณอัญชะลี ไพรีรัก 

สถานท่ีสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี วันท่ีสัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
เวลาเริ่มต้น 15:00 น. เวลาส้ินสุด 17:30 น. 
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RS : จุดเริ่มต้นของการท างานสายน้ีและการมีชื่อเสียง 
KI : พ่ีเริ่มต้นจากการฝึกงาน พ่ีแข็งขันมากกับการ
ฝึกงาน โรงเรียนพ่ีเป็นวิทยาลัย เทอมสุดท้ายฝึกงาน 
แล้วฝึกงานเสร็จต้องมาท ารายงานของการฝึกงาน สมัย
น้ันคนอื่นไปเลือกฝึกงานสายการเมืองหมดเลย แต่พ่ี
เลือกฝึกโต๊ะศิลปวัฒนธรรม ของมติชน คือเป็นคนเดียว
ที่ไปเลือกฝึกโต๊ะศิลปวัฒนธรรม เขาไม่ใช่หน้าบันเทิง
นะ เขาเป็นหน้าศิลปวัฒนธรรม พ่ีชอบ เพราะฉะน้ันเรา
จะได้ท างานเยอะมาก มีสถานทูตต่างๆจัดงาน
วัฒนธรรม หรือแม้แต่กรมศิลป์ งานเยอะมากเลยเรา
สนุกเรารู้สึกมีความสุข และเราก็ชอบอ่านหนังสือ
วัฒนธรรม กลับมาแล้วก็เอามาเขียน ก็มีสัมภาษณ์
บรรณาธิการ เอามาเขียนวิทยานิพนธ์ ง่ายมากคล่อง
มาก แล้วก็ได้คะแนนสูงมาก บก.เขาก็ถามเราว่าท าไหม 
แล้วพ่ีปองก็ไปสอบได้ที่เดลินิวส์ สมัยก่อนหนังสือพิมพ์
ยักษ์ใหญ่ ถ้าหัวสีมี 2 ฉบับ คือไทยรัฐและเดลินิวส์ แต่
ถ้าหัวขาวด าคือการเมือง ก็จะมี มติชนสยามรัฐแนว
หน้า สมัยก่อนฮาร์ดคอร์คือต้องอ่าน 3 เล่มน้ีเลย หรือ
อีกอันหน่ึงคืออาทิตย์ มาตุภูมิ เป็นต้น 
พ่ีปองก็มาน่ังชั่งใจระหว่าง ท าศิลปะวัฒนธรรมกับ
ผู้หญิง บังเอิญบก.ผู้หญิงของพ่ีเขาเป็นสายเอ็นจีโอ พ่ีก็
เลยเลือกอันน้ีดีกว่า เลือกท างานที่เดลินิวส์ หน้าสตรี 
ซึ่งไม่ได้ไปออกงานแฟชั่นอะไรเลย สมัยก่อนจะออก
งานโรงแรมเยอะ จะมีจัดงานที่โรงแรมต่างๆ จะมงีาน
แฟชั่น ปาร์ต้ีเซเลบไฮโซหรู สมัยก่อนเขาจะเรียกไฮโซ 
พ่ีจะไม่ค่อยได้ออกงานอะไรพวกน้ี แต่จะออกงาน 
NGO เยอะมาก เช่นไปบ้านพักเด็ก ท่ีน่ันที่น่ี ไปกลุ่ม 
NGO เลี้ยงเด็กก่อสร้าง ไปท าข่าวเขา จนกระทั่งพ่ีปอง
รู้จัก NGO เยอะมาก และ NGO ยุคน้ัน หลายคนอยู่ใน
วงการการเมือง หลายคนอยู่ใน ส.ว. หลายคนอยู่ใน
พรรคการเมืองต่างๆ โตมาด้วยกันแบบน้ีเลย เป็นการ
สะสมแหล่งข่าวที่ดีมาก ต้ังแต่จุดน้ัน เป็นต้นมา หลาย
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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คนที่เป็น NGO ปัจจุบัน พ่ีเห็นมาต้ังแต่เด็ก สมัยก่อน
ไม่ค่อยมีใครท าข่าว NGO 
พอจากเดลินิวส์มา ตอนน้ันมีข่าวใหญ่ท่ีจะต้องท าก็คือ 
เจ้าหญิงไดอาน่าเสด็จมา พ่ีก็ได้ไปท าข่าว ได้ท าข่าว
ประกวดนางสาวไทย พ่ีก็โชคดีได้เจอคุณปุ๋ยภรณ์ทิพย์
เป็นคนแรก เพราะว่าแม่เขาฝากมากับ บก. เดลินิวส์ พ่ี
ไปรับคุณปุ๋ยที่ดอนเมือง เราก็ได้จับงานใหญ่ๆ เพราะ
เจ้านายเราสอนดี จับข่าวใหญ่ๆ ต้ังแต่ยังเขียนข่าวไม่
เป็น จนเขียนข่าวคล่อง   
ในสมัยก่อนจะมีย่อนิยายลงหนังสือพิมพ์ พ่ีปองมีหน้าท่ี
ต้องส่งต้นฉบับให้ บก. แล้ว บก.จะเป็นคนย่อลง
หนังสือพิมพ์ เวลาไปส่งเราก็จะยืนอ่าน ต่อมาเราก็ท า
เป็น สามารถย่อนิยายลงหนังสือพิมพ์ได้ พ่ีถูกฝึกมา
เยอะมาก ท างานทั้งวันทั้งคืน สิวเต็มหน้าเลยนะ 
พอหลังจากท าท่ีเดลินิวส์ ก็มีเพ่ือนมาบอกว่า ที่เนชั่นมี
เปิดหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ชื่อว่ากรุงเทพธุรกิจ เราก็
รู้สึกว่าดีนะใกล้บ้าน บ้านพ่ีอยู่ซอยแสงจันทร์ ตอนน้ันที่
พ่ีท าที่เดลินิวส์ อยู่วิภาวดีรังสิต มันไกลมาก ตอนน้ันพ่ี
ท ามาเกือบจะ 2 ปี รู้สึกหมดสนุก จึงลาออกจาก
เดลินิวส์ แล้วมาอยู่กรุงเทพธุรกิจ ในปีแรกที่เปิด 
ที่มีชื่อเสียงได้ในวันน้ี ไม่ใช่เรื่องเกิดข้ึนเมื่อวานน้ี แต่มัน
มาจากการท างานต้ังแต่วันแรกของเรา เราถูกฝึกปรือ 
เราถูกเคี่ยวเข็ญ เราถูกเคี่ยวกร า มาเยอะมาก พ่ีไม่เคย
ร้องไห้ และไม่เคยด่าเจ้านายในวงเหล้า สิ่งเดียวที่ท าคือ 
อยากกลับบ้านอาบน้ านอน และเช้ามาว่ิงไปดูหน้าแผง
หนังสือพิมพ์ สมัยก่อนจะเจอกันที่หน้าแผง ถ้าฉันได้
หน้าหน่ึงถ้าฉันได้เฮดไลน์ เจอกันที่หน้าแผง นักข่าวไม่
มา Copy Paste กัน น่ังหันหลังพิมพ์ข่าวส่งกัน ไม่มา
ซ้ ากัน 
พ่ีถูกฝึกที่กรุงเทพธุรกิจ ให้ไปท าข่าวธุรกิจ ท าข่าว
เศรษฐกิจ ท าข่าวการตลาด ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ 
จากกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่กระทรวงเกษตร กระทรวง
เกษตรต้องท ากระทรวงคมนาคมด้วย เพราะว่า
หนังสือพิมพ์ยังไม่มีคนพอ ต้องข้ามถนนมาท า แล้วก็
ต้องท าการท่องเท่ียวด้วย เพราะว่ามันอยู่กรุ๊ปเดียวกัน 
ถนนเส้นเดียวกัน พอคนไม่พอสภาเปิด ก็ต้องไปท าที่
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69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
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93 
94 
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99 
100 
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สภาด้วย จึงต้องท าข่าวเศรษฐกิจและสภาด้วย 
สมัยก่อนต้องไปท าสกู๊ปที่ต่างจังหวัด พ่ีสัมภาษณ์ก านัน
ทรง ท่ีท่าข้าวก านันทรงด้วย พ่ีได้สัมภาษณ์คนดังหลาย
คน มาเฟียหลายคนในยุคน้ัน ตอนน้ันพ่ีเป็นมือ
สัมภาษณ์เลยนะ แล้วก็เอามาเขียน เป็นเรื่องเป็นราว พ่ี
ชอบเขียน 
ต่อมาเขาส่งพ่ีไปท ากรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์ ซึ่ง
ภายหลังกลายเป็นเนชั่นสุดสัปดาห์ ยุคพ่ีเป็นยุคเริ่มต้น
ท ากรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์ ตอนน้ันสนุกมาก วันไหน
ข่าวเราได้อยู่หน้าหน่ึง แล้วเป็นเฮดไลน์ วันน้ันคือเดิน
ยืดเลยนะ แต่ถ้าวันไหน ข่าวเราได้อยู่คอลัมน์เล็กๆ เรา
ก็จะเสียใจ วันไหนตกข่าว ส านักอื่นมีข่าวน้ีแต่เราไม่มี 
เตรียมตัวโดนบก.ด่า เราก็ต้องรีบเช็คแหล่งข่าว แล้วรีบ
เขียนข่าว เราถูกฝึก ถูกเคี่ยวกร ามาแบบน้ี หลังจากน้ัน
เนชั่นก็มาท าทีวี เริ่มต้นท าทีวี ท าหุ้น ชื่อเสียงไม่ได้มา
ง่ายๆ มันถูกฝึกปรือมา ศิษย์มีครู คุณสุทธิชัยและคุณ
แดง สุรางค์ อยากท าข่าวหุ้นและในช่วงน้ัน พ่ีได้ท าข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือพิมพ์จะต้องมีข่าวหุ้น ใน
หนังสือพิมพ์เนชั่นจะต้องมี Extra Sheet และน่ีเป็น
ครั้งแรกในเมืองไทย คุณสุทธิชัยเป็นคนที่สร้าง
ปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยตลอดเวลา ท า
รายการข่าวหุ้นครั้งแรกในเมืองไทย และท า Extra 
Sheet ออกกรอบบ่ายเหมือนเมืองนอก คือตลาดหุ้น
ปิดปุ๊ป หนังสือพิมพ์ออกเลย จากน้ันเขาได้คัดคนไป
อ่านข่าวที่ช่อง 7 มีคุณเทพชัย คุณโสภณ อาจารย์พิรง
รอง รามสูต และพ่ีอัญชะลี แล้วพ่ีก็ไปจากซอยแจ่ม
จันทร์ ไปอยู่ที่หมอชิต จากน้ันอีก 3 วันทางช่อง 7 
เลือกกลับมา สรุปว่าเลือกอัญชะลี เราก็ได้ไปอ่านข่าวที่
ตลาดหลักทรัพย์ พ่ีอ่านไม่มีผิดเลยสักค า มีหลาย
คอลัมน์เขียนชมพ่ี และตอนน้ันทุกคนต้องท าผมทรงปุ๋ย
หมดต้องยกกระบัง พ่ียืนอ่านข่าวอยู่ครึ่งวัน เสร็จแล้วก็
กลับมาท ากรุงเทพธุรกิจอีก กลางคืนก็ท ากรงุเทพธุรกิจ
สุดสัปดาห์ เราท างานหนักกันมาตลอด ทุกวันทุกเดือน 
เดือนนึงแทบไม่มีวันหยุด ย่ิงช่วงวันหยุดยาว หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ย่ิงต้องท างานหนักเพ่ิม เพ่ือที่
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จะต้องมีเรื่องลงให้ได้ เราถูกฝึกกันมาขนาดน้ี ท าข่าว
สมัยก่อนมันยากมาก ยากกับการหาแหล่งข่าว 
จากหนังสือพิมพ์มาสู่โทรทัศน์ ตอนน้ันคุณแดงชวน พ่ีก็
ไปเลย พอพ่ีเข้าไปช่อง 7 เขาก็คิดท าเบรกกิ้งนิวส์ และ
เรียกมันว่าข่าวเด็ด 7 สี เราก็อยู่ในกรุ๊ปคนอ่านข่าวน้ัน 
ที่ถูกเรียกว่าไฟไหม้น้ าร้อนลวก ข่าวไฟไหม้น้ าร้อนลวก
ภัยพิบัติ และช่วงที่พ่ีเข้าไปน้ัน ก็เกิดเหตุฝนตกน้ าท่วม 
ที่น่ันที่น่ี เกิดอุบัติภัยเยอะมาก พ่ีไปยืนรายงานสดแบบ
ทั้งวันทั้งคืน ตอนน้ันพ่ีเป็นนักข่าวภาคสนาม พ่ีรายงาน
ข่าวมากกว่าผู้ประกาศข่าวในห้องส่ง คนดูจึงเริ่ม
ติดตามอัญชะลี พ่ีจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการ
รายงานข้างนอก จากน้ันพ่ีก็ได้ไปอ่านข่าวตามศูนย์ข่าว
ต่างๆ พอย่ิงไปอยู่ศูนย์ข่าว ข่าวภัยพิบัติต่างๆยิ่งเยอะ
มาก คนจึงจ าหน้าเราได้ ถามว่าท าไมเราถึงท างานพวก
น้ีได้ ก็เพราะเรามาจากหนังสือพิมพ์ เราเห็นข้าว
ตรงหน้าเราเรารู้เลยว่าเราจะรายงานอะไร โดยที่แทบ
จะไม่ต้องเขียนบท ช่วงน้ันจึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงจุด
ประกายชื่อเสียงของเราเลย ช่วงข่าวเด็ด 7 สี 
เราถูกสอนความอดทนมาจากหนังสือพิมพ์ ไม่ได้ไม่ได้ 
ไม่ได้ต้องมี ไม่มีไม่ได้ ไม่มีต้องมี เราถูกสอนมาแบบน้ี 
ทั้งที่เดลินิวส์และที่เนชั่นสอนเราว่า อย่ากลับมามือ
เปล่า   วันหน่ึง มีข่าวเรื่องเพชรซาอุ เขาไปรอ
สัมภาษณ์กันที่หน้าสถานทูต พ่ีรออยู่ครึ่งค่อนวัน 
ในขณะที่ช่องอื่นๆกลับกันหมดแล้ว จนสุดท้ายได้เจอ
ท่านทูต พ่ีจึงเป็นคนเดียวที่ได้สัมภาษณ์ในวันน้ัน พอ
หลังจากท าช่อง 7 เสร็จแล้ว มีคนชวนพ่ีไปท าวิทยุ พ่ี
เป็นโปรดิวเซอร์ด้วย ท าสถานีข่าว 24 ชั่วโมง เป็นแห่ง
แรก คนที่ติดต่อพ่ีมาคือ คุณสมชาย แสวงการ และคุณ
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เขาท าไอเอ็นเอ็นร่วมกัน
กับสไมล์เรดิโอ เขาตามหาโปรดิวเซอร์ ท่ีจะท าสถานี
วิทยุข่าว24ชั่วโมงครัง้แรกในประเทศไทย เมื่อโอกาส
มาถึงเราแล้ว ถามว่าท าได้ไหม ตอบเลยว่าสบายมาก 
ด้วยความอยากท า และสู้ กลับบ้านไปสิ่งแรกที่ท าคือ
อ่านต ารา หลักการท าวิทยุ ตอนน้ันพ่ีออกจากช่อง 7 
มาท าวิทยุเลยนะ พ่ีชอบฟังวิทยุมาต้ังแต่เด็ก พ่ีชอบ
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อ่านนิยาย ชอบอ่านวรรณกรรม ตอนน้ันเราเป็นเบอร์ 
1 ของคลื่น 102.5 
พ่ีต้องออกแบบโปรแกรมเอง หม่อมราชวงศร์ุจยาภา 
อาภากร เป็นพ่ีเลี้ยงพ่ี ให้เทปคาสเซ็ทพ่ีมาฟัง เป็น
คลื่นวิทยุ 24 ชั่วโมงของอังกฤษ น่ันคือจุดเริ่มต้นของพ่ี 
กับการท าวิทยุ ความส าเร็จในใดในโลกน้ีไม่ได้มาจาก
ฟากฟ้ามันเกิดจากการลงมือท า คลื่น 102.5 ประสบ
ความส าเร็จมาก เราได้สัมภาษณ์นักการเมืองใหญ่ๆ
ดังๆหลายคน เราได้แหล่งข่าวจากตอนที่อยู่ช่อง 7 
หลังจากน้ันพ่ีออกจากคลื่นสไมล์เรดิโอ มาเป็นฟรี
แลนซ์ ใน 1 วันพ่ีรับจัด 3 รายการ เช้าบ่ายค่ า พ่ีชอบ
จัดรายการข่าวเช้ามาก ตอนน้ันพ่ีเป็นราชินีข่าวเช้าเลย 
ข่าวเช้าไม่มีใครสู้พ่ีได้ ตอนน้ันไมค์ทองค าเขาเรียกพ่ีว่า
ลิ้นทองค า เสียงพ่ีไม่เหมือนใคร หลับตาฟังก็รู้ว่าน่ีคือ
เสียงอัญชะลี พ่ีชอบอยู่วิทยุ ไม่ต้องแต่งหน้าท าผม เรา
สนุก หนังสือที่เราอ่านมาท้ังชีวิต งานข่าวที่เราท ามาทั้ง
ชีวิต การรายงานสดที่เราท ามาทั้งชีวิต มันมาอยู่ในน้ี
ทั้งหมด 
RS : ชว่งไหนที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 
KI : ช่วงที่พีคที่สุด คือช่วงคุณทักษิณ เข้ามาเป็นรัฐบาล 
ช่วงน้ันเป็นช่วงที่พ่ีเกิดความสงสัยในหลายๆเรื่อง ตอน
น้ันเรามีรายได้สูงมาก ช่วงน้ันเป็นช่วงที่เรามีความสุข
และความสบายมากๆ ใครๆก็รูจ้ักอัญชะลี ช่วงที่คุณ
ทักษิณเข้ามาเป็นรัฐบาล เรากล้าที่จะพูด เราไม่เคย
กลัว เราก็พูดในวิทยุ แล้วคนฟังเราเยอะ ท้ัง 3 สถานี 
เราก็จะมีค าถาม ถึงนโยบายน้ันนโยบายน้ี ในปีน้ันคุณ
ทักษิณเพ่ิงเริ่มต้นเข้ามา นอกจากคุณทักษิณแล้ว พ่ีก็ยัง
มีความสงสัยในรัฐมนตรีคนน้ัน คนน้ี เราก็เริ่ม
วิพากษ์วิจารณ์ เริ่มมีการสัมภาษณ ์
วันหน่ึงพ่ีไปร้านขายของเก่าร้านหน่ึง พ่ีเจอเอกยุทธ 
อัญชันบุตร จนเขาไปพรรคประชาธิปัตย์ เราจึงได้มี
โอกาสสัมภาษณ์เขา ตอนน้ันร้อนแรงมาก ได้พาดหัว
ใหญ่เลย 30 วัน หลังจากน้ัน ไม่นาน สถานีวิทยุของพ่ี
ถูกเตือนเรื่องพ่ี ถ้ามีพ่ีเขาจะไม่ต่อสัญญา ทางสถานีเลย
ให้พี่เปลี่ยนชื่อ ผ่านไป 2 อาทิตย์ พ่ีเลยบอกเขา ว่าพ่ี
เป็นคนอื่นไม่ได้ พ่ีเลยลาออกจากสถานีน้ัน ปรากฏว่า 
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พอสิ้นเดือนหลังจากน้ัน ทุกสถานียกเลิกสัญญาพ่ีหมด
เลย เพราะมีปัญหากับคุณทักษิณ เพราะเขาไม่ชอบเรา
เขาไม่เปิดใจรับฟังเรา แล้วเราไม่มีผลประโยชน์กับใคร 
เราไม่มีพรรคพวกไหนเลย หลังจากน้ันเราไม่มีงานเลย 
แม้แต่งานที่เคยรับเขียน Spot ก็ไม่มีคนจ้าง ทุกคนกลัว 
เราถูกแบล็คลิส และจุดน้ันแหละ ท่ีท าให้ชื่อเราข้ึน
กลับมาอีก ทุกคนถามหาว่าอัญชะลีหายไปไหน 
ชื่อเสียงมันค่อยๆไต่บันไดมา ไม่ได้ข้ึนมาพรวดทีเดียว 
และทุกๆข้ันบันไดมันมีที่มาที่ไป ต้ังแต่การฝึกปรือเคี่ยว
กร า รวมถึงสถานการณ์มันก็สร้างเรามาเหมือนกัน แต่
ชื่อเสียงที่มี ล้วนมาจากการท างานทั้งสิ้น ท่ีมาของ
ชื่อเสียงมันแลกด้วยเลือดเน้ือจริงๆนะ พ่ีไม่ใช่คนที่ดัง
แบบลัดน้ิวมือเหมือนคนอื่น พ่ีค่อยๆไต่ข้ึนมาเรื่อยๆ แต่
ทุกๆก้าวที่เราไต่ข้ึนมาเราไต่ข้ึนมาอย่างศิษย์มีครู เรา
ถูกสอนเรื่องความถูกต้อง ศีลธรรม จรรยา คุณงาม
ความดี พ่ีเคยเขียนคอลัมน์ให้กับไทยโพสต์  หลังจาก
น้ันพ่ีก็พยายามต่อสู้ พ่ีซื้อขายของเก่า พ่ีท างานขายของ
เก่า ในระหว่างน้ันพ่ีก็สู้ วันหน่ึงมีคนมาหาพ่ี ที่ร้านขาย
ของเก่า 2 คน คนหน่ึงคือคุณหมอมโน อีกคนคือพระ
สันติอโศก มาร้องเรียนเรื่องธรรมกาย เขาถามว่าโยมจะ
อยู่อย่างน้ีหรอ หลังจากน้ันก็มีคุณอัมรินทร์มาหาพ่ี มา
บอกพ่ีว่าเราน่ังอยู่อย่างน้ีไม่ได้นะ จากน้ันเขาพาพ่ีไปน่ัง
กินข้าวกับ คุณประสงค์ และเรา 3 คนก็เริ่มต้นกันใหม่ 
แล้วเขาก็พาพ่ีไปหาคุณประชัย เลื่อมไพรัช พ่ีไปยืนอยู่
ชั้น 27 ตึกจีพีไอ พ่ีมองไปเห็นสาทรสีลมและสุขุมวิท พ่ี
บอกใช่เส้นเลือดใหญ่ของเมืองไทยอยู่ที่น่ี ให้คนที่น่ี
เข้าใจตรงกันก่อน และเราจะชนะ และวิทยุชุมชน
เกิดข้ึนครั้งแรกที่น่ัน และวันน้ันคือวันที่พ่ีเริ่มต้นท าวิทยุ
อีกครั้ง กับคลื่น 92.25 ถ้าจะรบกับรัฐบาลต้องรบกับ
กรมประชาสัมพันธ์ และหลังจากน้ันต ารวจก็มาเยือน 
ชายแปลกหน้าก็มาเยือน วันดีคืนดีมีคนส่งรูปเราตอน
น่ังท างานอยู่มา พ่ีถูกข่มขู่สารพัด พ่ีต้องย้ายที่นอน
หลายที่ พ่ีต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว สู้ไปขู่ไป 
จากนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงผู้คนชอบฟัง พ่ีกลายเป็น
นักสู้ แต่สุดท้ายก็ลงถนน.. พันธมิตร 1 พันธมิตร 2 
กปปส. เป็น 15 ปีที่พ่ีใช้งานสื่อสารมวลชนบนเวทีให้
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เกิดประโยชน์ ปลุกผู้คนให้ลุกข้ึนสู้ ด้วยการรายงาน
ข้อมูลข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนไม่บิดพริ้ว 
หลังจากจบ กปปส. ดิจิทัลมา ช่องnews18 ให้คนมา
เรียกพ่ี พ่ีท าข่าวตอน 18:00 น ถึง 20:00 น น่ังอ่านคน
เดียว หลังจากน้ันอีกครึ่งปี พ่ีก็ดึงเอาสกู๊ปของสันติสุข
เข้ามา ซึ่งก็คือขย้ีคดีโกงในปัจจุบันน้ีแหละ หลังจากท า
มาสักพักวันหน่ึงเขาก็ไม่อยากท าการเมือง คุณสนธิ
ญาณกลับเข้ามาในชีวิตพ่ี ชวนพ่ีมาท าวิทยุ คุณสนธิ
ญาณโทรหาพ่ี ชวนมาท าท่ีเนชั่น ผู้คนไม่เคยจากเราไป
ไหนเลย โลกของเราต้ังแต่วันแรกจนวันน้ีเราเติบโตกับ
ผู้คนมาด้วยกัน ในแต่ละก้าวของเรา ไม่ว่าใครจะแยก
ไปท าอะไร สุดท้ายเราก็จะกลับมาท าเรื่องดีๆด้วยกัน
เสมอ กลับมาท าเรื่องใหม่ๆด้วยกันเสมอ และท าเรื่องที่
เป็นปรากฏการณ์ทุกครัง้เลย มานับหน่ึงที่เนชั่น ตอน 1 
เมษายน ครั้งเมื่อตอนถ้ าหลวงเราก็ลงพ้ืนที่ไปรายงาน
สด เรื่องราวเมื่อครั้งอยู่ข่าวเด็ด7สีก็กลับมา อัญชะลียืน
พูดคนเดียว1ชั่วโมง คนยืนดูสดเต็มไปหมด มายืนฟัง
เราพูดเต็มเลย พ่ีรายงานทั้งวัน พ่ีกลับมาถึงสถานีปุ๊บ พ่ี
เรียกทุกคนมาดูเรตต้ิง วันน้ันรายงานไป 15 ครั้ง ไม่
เคยมีอะไรที่หายไปจากตัวเรา มีแต่เข้ามา ไม่มีเรื่อง
อะไรที่ไม่ดีในชีวิตเรา มีแต่สิ่งที่เรายังท าไม่หมดไม่
ครบถ้วน ชื่อเสียงไม่ได้มาง่ายๆ ส าหรับอัญชะล ี
RS : ปัจจัยที่ท าให้มีช่ือเสียง 
KI : พ่ีอ่านหนังสือเยอะ อ่านทุกอย่างแม้กระทั่งถุง
กล้วยแขก พ่ีอ่านหนังสือเยอะความจ าแม่น และข้ีสงสัย 
พ่ีไม่กลัวความยากล าบาก พ่ีเชื่อในสิ่งที่พ่ีท า พ่ีเดินเร็ว 
RS : บุคลิกภาพ 
KI : พ่ีเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง พ่ีเป็นคนมีเพ่ือนน้อย แต่
เพ่ือนพ่ีส่วนใหญ่มีอายุ พ่ีชอบคบรุ่นพ่ี เพ่ือนรุ่นเดียวกัน
ไม่ค่อยมี เพ่ือนในวงการมีน้อยมีแต่เพ่ือนนอกวงการ มี
แต่เพ่ือนเรียนด้วยกันต้ังแต่เด็กๆ พ่ีชอบอ่านข่าว
ต่างประเทศ พ่ีชอบอ่านหนังสือ พ่ีชอบอ่านทุกอย่าง 
ฝีปากกล้า ค าพูดเฉียบคม เกิดจากการอ่านหนังสือ
เยอะ เพราะอ่านหนังสือเยอะแล้วจะมีข้อมูลในสมอง
เยอะ ท าให้เรามีเรื่องที่จะพูดมีเรื่องที่จะเล่า มีเรื่องที่จะ



191 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อวิพากษ์ 

249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

กล่าวขาน ความที่เราชอบอ่าน ท าให้แสวงหาข้อมูลได้
เร็ว เข้าได้ลึก 
RS : วิกฤตต่อชื่อเสียง 
KI : พอเราเข้าสู่การเมืองภาคประชาชน ประชาชนถูก
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย มันก็จะมีทั้งรักทั้งชงั แต่พ่ีรับได้ รักก็
รักชังกช็ัง วิกฤตที่เกิดข้ึนพ่ีไม่แก้ พ่ีรักทุกคนเลย ไม่ว่า
จะรักพ่ีหรือช่างพ่ีก็ตาม พ่ีถือว่าเขาเป็นประชาชน เวลา
พ่ีเจอคนที่ชังพ่ี พ่ีก็ยังย้ิมให้เขา 
RS : วิธีรักษาชื่อเสียง 
KI : ความจริง ข้อเท็จจริง ความจริงมีเพียงหน่ึงเดียว 
เมื่อไหร่คุณเห็นเราคุณเห็นความจริง เมื่อไหรคุ่ณเจอ
เราคุณจะข้อเท็จจรงิ เมื่อไหร่คุณเดินมาหาเราคุณจะ
พบได้ว่าเรามีข้อมูลข่าวสาร ท่ีถูกกลั่นกรองแล้ว ว่ามัน
จริง ทุกค าท่ีออกจากปากเราคือความจรงิ 
RS : ช่องทางการสื่อสารกับแฟนคลับ 
KI : ทางทวีีและวิทยุ ออนแอร์อย่างเดียว ถ้าใครอยากรู้
ว่าพ่ีคิดอย่างไรเดินอย่างไรเปิดทีวีดูอย่างเดียว เท่าน้ัน 
นอกน้ันไม่เจอกัน เพราะพ่ีมีโลกส่วนตัวสูง 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก คุณค ารณ หว่างหวังศรี 
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RS : จุดเริ่มต้นของการมาท างานที่ช่อง 7 
KI : ก่อนหน้าน้ีก็อยู่มาหลายส านักพิมพ์ ชาวไทย ข่าว
สด แนวหน้า ต่อมา 17 กุมภาพันธ์ ปี 2529 ก็ได้เข้า
มาท าท่ีช่อง 7 เปลี่ยนจากการท าข่าวหนังสือพิมพ์มา
ท าข่าวทีวี ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยได้เรียนมา แต่พอมาท า
แล้วปรากฏว่าข่าวทีวีมันไม่ง่าย ไปเจาะไปไช ไปหา
ข้อมูลเรื่องทุจริตมันยากล าบาก เพราะทีวีมันโดนคุม
ด้วยหลายอย่าง มันซับซ้อน เขียนข่าวใครท าอะไรที่
ไหนเมื่อไหร่จบ เขียนจนเบื่อ พอมันเบื่อเราก็เริ่มมอง
ตัวเอง ว่าเรียนมาต้ัง 3-4 ปีเขียนได้แค่น้ีเองหรอ เบื่อ
ตัวเอง เราก็เริ่มหันมามองตัวเอง และคิดว่าจะท าอะไร
ให้ลดความน่าเบื่อน้ีไป จากน้ันก็เริ่มออกต่างจังหวัด
บ่อยกับสื่อทีวี ไปเก็บข่าวเหนือใต้จรดอีสาน ตะวันตก
ตะวันออกภาคกลาง เห็นชีวิตผู้คนมากมาย เราน่ังอยู่
ที่กรุงเทพฯมีคนอยู่สัก 10 ล้าน 20 ล้านคน แต่คนอีก 
40 ล้านคนล้วนอยู่ภูธร ก็เลยมองว่าประเทศไทยมัน
ไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ ก าเนิดประเทศไทยมันอีกต้ัง 40 
กว่าล้านคน ท าไมคุณไม่เอาวิถีการกินอยู่ปากท้องของ
เขามาน าเสนอ ว่าวันน้ีเขาสุขเขาทุกข์อย่างไร ท าไม
คุณเอาคนในกรุงเทพฯ นักการเมือง ดารา นักร้อง 
นักแสดง คนมีชื่อเสียง คนมีโอกาส คนรวย มาออกทีวี 
แล้วให้คนจนน่ังดู คนจนก็เสียภาษีเท่าเทียมกับคน
รวย แล้วท าไมไม่เอาเรื่องราวของเขามาออกให้รู้ ว่า
วันน้ีเป็นอย่างไร ประเทศไทยที่นู่นที่น่ันที่น่ี จุดน้ีจึง
เป็นจุดเปลี่ยน แต่ว่าการจะน าเสนอชีวิตผู้คนเหล่าน้ี 
ที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อนในรูปแบบข่าว มันก็ต้องคิด
หนัก ว่าจะเสนออย่างไร จะพลิกมุมอย่างไร ให้คน
เมือง คนมีโอกาส นักการเมืองดู ว่าเขาเป็นอย่างไร 
คิดนาน เพราะว่าเมื่อก่อนทีวีมันถูกคุมหลายอย่าง 
ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอข่าวหมอดูลายเท้า แล้ว
ถ่ายเท้าออกหน้าจอ ยังไม่ได้ เมื่อก่อนถูกคุมถึงข้ันว่า
ไปท าข่าวแปลก ประเทศไทยร้องเพลงชาติ แล้วมีสุนัข
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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59 
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
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ตัวหน่ึงยืนหอนอยู่ เอามาออกทีวีไม่ได้ ถูกเซ็นเซอร์ 
กลัวผู้ใหญ่จะว่ากลัวผู้ใหญ่จะต าหนิ ฉะน้ันเราเอาชีวิต
ของชาวบ้านซึ่งเป็นสังคมชนบท ไม่ใช่สังคมเมืองมา
น าเสนอ เริ่มคิดแล้ว ก็ต้องหาวิธีเหมือนการพลิกฝ่ามือ 
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ พลิกจากหน้ามือเป็นหลัง
เท้า ไม่ได้แน่เลย เหมือนสังคมไทยคอยจ้องกันอยู่ ว่า
ใครเล่นอะไรแปลกจะคอยโจมตีกัน เราไม่สามารถท า
แบบน้ันได้ แต่เราเลียนพฤติกรรมชาวบ้าน ชาวบ้าน
สื่อกันแบบมึงมาพาโวย ชาวบ้านไม่ได้อยู่กับระเบียบ
วินัย ชาวบ้านอยู่ตามป่าตามเขา ตามเทือกสวนไร่นา 
เขาไม่มีอะไรที่มาบีบเหมือนสังคมเมือง เราก็เอาความ
เรียบง่ายที่ชาวบ้านมี เขาพูดอย่างไร เขากินอย่างไร 
เขาน่ังอย่างไร เขานอนอย่างไร เขามีกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เขาอยู่อย่างไร แต่ว่าค่อยๆ
ดึงมาทีละนิด เพราะกลัวคนเมืองที่เสพทีวีแบบเก่าๆ
จะรับไม่ได้ อีกทั้งการพูดการจาของเรา การออกเสียง
อักขระของเราไม่ได้เป๊ะ เพราะเราเรียนหนังสือพิมพ์
มา ไม่ได้เรียนการพูดมา ก็ต้องระวังหลายๆอย่าง แต่
ส าคัญที่สุดเลย เราก็ดูจุดดีของชาวบ้าน หน่ึงชาวบ้าน
ย้ิมง่ายหัวเราะง่าย ไม่ชอบอะไรเครียด เน้ือหาสาระไม่
เอา เอาแต่กระพ้ีไม่เอาแก่น ฉะน้ัน เราจะเอาวิชาการ 
เอาแก่นหนักๆ ประโยชน์ให้เขาเขารับไม่ได้ เราจึงเอา
กระพ้ีเข้าไป กระพ้ีก็คือความไร้สาระ เอาความไร้
สาระเข้าไป แต่เราเสียบเน้ือหานิดเดียว เราพูดไปร้อย
ค าพันค าเขาจ าเราไม่ได้สักค า ไม่เป็นไร ร้อยค าพันค า
ที่เราพูดไปในทีวี เขาจ าเราได้ค าเดียวจบ น่ัน
หมายความว่าเขาจ าเราได้แล้ว เพราะฉะน้ัน เขาชอบ
บันเทิงเราให้บันเทิง แต่สอดแทรกสิ่งที่มีสาระเข้าไป 
เราก็ค่อยเติมเข้าไปทีละนิด ให้เขาปรับตัวได้ 
มุมมองของพ่ี อะไรที่แปลกแยก อะไรที่ผิดเพ้ียนไป
จากเดิม สังคมน้ีรับไม่ได้ และตอนน้ันสื่อช่อง 7 คือ
แรงมาก เสนออะไรไปปุ๊ป วันต่อมาเกิดผล บางทีมี
ผู้ใหญ่โทรมา บอกเราพูดอย่างน้ีไม่ได้นะพูดอย่างน้ัน
ไม่ได้นะ เพราะฉะน้ันเราจึงต้องเริ่มจากอย่างน้ีก่อน 
แม้กระทั่งเราน าวัฒนธรรมการพูดท้องถ่ิน เช่นค าว่า 
"ฮิ" ของจังหวัดระยอง มาพูดใส่ในรายการ ก็โดน
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69 
70 
71 
72 
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75 
76 
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83 
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เหมือนกัน ซึ่งค าว่า "ฮิ" เป็นค าท่ีคนระยองพูด แต่คน
เมืองรับไม่ได้กับค าว่า "ฮิ" หาว่าเราทะลึ่ง เพราะชีวิต
เขาท้ังชีวิตเกิดมาท่ีกรุงเทพฯ ไปเรียนเมืองนอก ไม่
เคยสัมผัสชนบท ค าว่าฮิรับไม่ได้ ก็คือผู้บริหารเราน่ี
แหละ แต่เราไปถึงต้นตอ ความหลากหลายของภาษา 
ความงามของภาษาท้องถ่ิน มันมีเยอะมาก น่ีคืออะไร
ก็ตามแต่ในบ้านเมืองเรา พอเกิดความเปลี่ยนแปลงนิด
หน่อยโดนเลย ว่าเราท าผิดกรอบ 
RS : จุดเริ่มต้นที่ท าให้มีช่ือเสียง 
KI : เมื่อก่อนพ่ีได้ช่างภาพฝีมือดีมาก ชื่อมานพ ค า
หอม ถือว่าเป็นช่างภาพที่สุดยอดมากในการถ่ายภาพ 
เมื่อก่อนยังไม่มีความหลากหลายในสื่อโซเชียล ภาพ
ต้องดูในทีวีเท่าน้ัน มานพถ่ายได้สุดยอด ถือว่าเป็น
ช่างภาพระดับอินเตอร์ พ่ีจึงไม่ใช้ค าว่าหวือหวา ไม่
เล่นมุก ไม่อะไรทั้งสิ้น ปล่อยให้ภาพมันเดินเรื่อง บาง
ทีเห็นภาพที่มานพถ่ายมา พ่ีเขียนเป็นกลอนออกมาได้
เลย แต่ต่อมา ต่อมาเป็นอีกยุคหน่ึง ชาวบ้านเริ่มรับเรา
ได้แล้ว พ่ีค่อยๆโผล่หน้าตัวเองออกไปทีละนิดในทีวี 
ให้เขาเห็น เมื่อเขารับได้ เราก็กล้ายืนถือไมค์ยืน
สัมภาษณ์ กล้าที่จะเข้าไปเล่นกับเขา ต่อมามานพ ค า
หอมไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว เราก็เริ่มที่จะต้องสร้างความ
แตกต่างเพ่ิมข้ึน พยายามท่ีจะท าอะไรไม่ให้เหมือนคน
อื่น แต่สาระยังได้ครบ ใส่ความบันเทิงปนเปื้อนไปด้วย 
กับกลุ่มเป้าหมายที่เรามองว่าเขาจะรับสิ่งน้ีได้ ก็คือ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดดิน 
RS : ต้องการเป็นคนมีช่ือเสียงไหม? 
KI : ถามว่าเราต้องการเป็นคนมีชื่อเสียงไหม ตอบเลย
ว่าไม่ เวลาเราเข้าไปตามชนบทตามหมู่บ้าน ทุกคน
รู้จักเรา เขาดูช่อง 7 แต่ว่าเราไม่เคยทะนงตัวว่าเรา
เป็นนักข่าวมีชื่อเสียง เราก็ท าตัวเป็นคนปกติน่ีแหละ 
กินที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ ใช้ชีวิตเรียบง่าย เราชอบ
อะไรที่มันเรียบง่าย แต่เมื่อครั้งที่เข้ามาช่อง 7 ถูก
เพ่ือนที่เป็นบก.ข่าว เพ่ือนบังคับเราลงเสียง บังคับให้
เรายืนรายงาน เราบอกว่ามันไม่เข้ากับเราเลยมันอึด
อัดมาก การบีบคั้นหลายอย่างของทีวีท าให้เราท าเต็ม
รูปแบบไม่ได้ พ่ีถึงค่อยๆเติมทีละนิด เติมไปจนสุดท้าย
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105 
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มันลงตัว แต่เราก็ยังพยายามไม่ปรากฏตัว พ่ีเคยไม่
กล้าลงเสียงถึงข้ันว่าให้คนอื่นมาลงเสียงในข่าวที่เราไป
ท ามา ไม่มั่นใจในตัวเอง เมื่อเขารับได้แล้วเราก็โอเค 
แต่ก็ต้องระวัง ถ้อยค าทุกถ้อยค าท่ีพูดออกไป บางทีสิ่ง
ที่เราคิดว่าถูกมันอาจจะไม่ถูก เพราะสิ่งที่เราสื่อ
ออกไปไม่ใช่แค่คนสองคน แต่เป็นคนทั้งประเทศ ใน
เมื่อสืบมันแรงก็ต้องระวังถ้อยระวังค า มันเป็นยุคที่ทีวี
ถูกจับจ้อง เป็นยุคที่รุ่งเรืองของทีวีก็ย่ิงต้องระวังหนัก 
แต่ทุกสิ่งที่เกิดข้ึนมาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา 
พอเรามีชื่อเสียงในยุคน้ัน มีสิ่งต่างๆเข้ามา มีโฆษณา
เข้ามาหาเรามากมาย กระทั่งสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะ
เป็นมันก็เป็นไปได้ มีค่ายเพลง 2 ค่ายเพลงเข้ามาหา 
ให้เราร้องเพลง ท้ังๆที่เราไม่ปรารถนาจะเป็นนักร้อง 
นักข่าวเองเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นนักข่าว ตอนน้ีมี
ค่ายเพลงเข้ามาเราก็บอกเราร้องไม่เป็น เขาต้องการ
จะเอาชื่อเสียงเราไปขายด้วย พ่ีก็เลยตัดสินใจลองดู 
แต่สิ่งที่เข้ามากลายเป็นสิ่งดี เราเข้าห้องบันทึกเสียง
ร้องเพลง ท าให้เรารู้ว่าเราควรจะเว้นวรรคช่วงไหน 
ช่วงไหนต้องใช้ลมหายใจแบบไหน มันก็เกิดประโยชน์
ส าหรับเรา เวลาไปร้องเพลงเหมือนเข้าห้องสอบ เรารู้
ว่าร้องอย่างไรไม่ให้เพ้ียน เวลาเพ้ียนแล้วจะแก้อย่างไร  
RS : รูปแบบรายการ ตัวเราต่างจากคนอื่นอย่างไร 
KI : ย้อนกลับไปประมาณ 30 ปีก่อน เรายังเป็นคน
หนุ่มเรายังสดอยู่ เรามีเอกลักษณ์ก็คือชาวบ้านชอบ
หัวเราะเราหัวเราะให้ ชาวบ้านชอบเพลงลูกทุ่งเรามี
เพลงลูกทุ่งให้ ชาวบ้านมีวิถีอย่างไรเราน าเสนอวิถีของ
เขา ซึ่งคนชอบเรื่องใกล้ตัว หมูหมาวัวควายเป็ดไก่ไร่
นา เหล่าน้ันของเขา ถูกน ามาเสนอ ให้คนทั้งประเทศ
ได้เห็น บ้านเขาอยู่กันมา 7 ชั่วโคตร ไม่เคยถูกเปิด
ออกมาเลย แต่วันน้ีเราเข้าไป แล้วเป็นสื่อที่แรงอย่าง
ช่อง 7 สี ชาวบ้านแทบจะกราบเรา ซึ่งเราเองก็ต้อง
กราบชาวบ้าน เพราะถ้าไม่มีเขาวันน้ีก็ไม่มีเรา เราดัง
เรามีชื่อเสียงได้เพราะพวกเขา เพราะวิถีชีวิตที่ซ่อนอยู่
ตามมุมต่างๆ ที่ไม่เคยถูกเปิดเผย ให้เราได้เข้าไป แล้ว
น าเสนอออกมาให้คนอื่นๆได้เห็น กลายเป็นสิ่งแปลก
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ใหม่ เพราะในขณะน้ันไม่มีใครท า ข่าวชาวบ้าน
กลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่โดนใจตลาด  
ปัจจุบันเมื่อดิจิตอล เข้ามาแทนฟรีทีวี ใครก็มีสื่ออยู่ใน
มือ เกิดความเท่าเทียมกันในระบบสื่อสาร ส าหรับสื่อ
หลัก ชาวบ้านก็ยังให้ความสนใจอยู่ แต่ความส าคัญจะ
ลดลง 
RS : ค าว่า "นะจะบอกให้" มาจากไหน 
KI : เมื่อก่อนน้ีท าข่าวท าเนียบสายทหาร วันๆก็ต้องไป
น่ังรออยู่ที่ท าเนียบ เมื่อก่อนสนามหลวงมีแผงหนังสือ 
ระหว่างน่ังรอท าข่าวเราก็อ่าน อ่านทุกสิ่งทุกอย่าง มี
อยู่เล่มหน่ึงชื่อ ต่วยตูน แต่ตอนน้ีเจ๊งไปแล้ว ในพ็อก
เก็ตบุ๊คมันเขียนว่าไม่จริงหรอก จะบอกให้ เราสนใจค า
น้ี คิดว่าจะเอาค าน้ีไปใช้อย่างไร ถ้าไปเอาของเขามา
ทั้งดุ้น ก็จะกลายเป็นลอกเขา ตอนแรกเราจึงคิดค าว่า 
ไม่จริงนะจะบอกให้ ตอนแรกคนไม่ได้ติดค าน้ีแต่ติดที่
เพลงลูกทุ่ง เพราะช่วงน้ันเป็นยุคที่วิทยุห้ามเปิดเพลง
ลูกทุ่ง ให้เปิดแต่เพลงสากลเท่าน้ัน พอเราน าสิ่งที่ขาด
หายไปมาใช้ ชาวบ้านเขาจึงติดโดยอัตโนมัติ ส่วนตัว
เราเอง ไม่เคยคิดว่าจะให้ค าไหนมาติดตัว เราคิดว่าค า
ทุกค าเป็นทรัพยากรของชาติ เพียงเรายืมมาใช้ แต่
รู้จักใช้ แค่น้ันเอง สุดท้ายค าน้ีจึงเป็นวลีฮิตข้ึนมา 
ต่อมามีคนแนะน า ให้เอาค าน้ีไปพูดที่ภาคอีสาน จาก
นะจะบอกให้ เป็นเด้อสิบอกให้ พอเราไปพูดอีก 
ชาวบ้านก็ติดอีก เราจึงเริ่มคิดแล้วว่า นะจะบอกให้
ต้องมีมากกว่าน้ี พอไปสุรินทร์ชายแดนกัมพูชา มี
ภาษาเขมร เราก็เอาค าว่านะจะบอกให้ไปพูดเป็น
ภาษาเขมรอีก ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็พูดเป็น
ภาษายาวี ไปภาคเหนือก็พูดเป็นภาษาเหนือ มีแปลง
เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ มันจึงแตกแขนงออกไป เป็น
วลีที่คนอายุสัก 30 - 40 จ าได้ และจ าไปจนวันตาย 
ต่อมาอีกสักพักก็เกิดค าว่า ครับเจ้านาย เสียงของป๋า
แหง๋ม ซึ่งไม่ได้โผล่หน้าออกมา กับข่าวช่วยชาวบ้าน 
RS : ปัจจัยที่ท าให้มีช่ือเสียง 
KI : 1.ต้องบอกว่าเป็นเพราะช่างภาพ คุณมานพ ค า
หอม ผู้ร่วมงานของเรา ฝีมือของเขาท่ีถ่ายภาพออกมา
ได้สุดยอด ดูแล้วรู้สึกอิ่มรู้สึกเต็ม 2.ตัวของสื่อซึ่งมัน
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แรงมาก ช่อง 7 สี จนคุณมานพ ค าหอม พูดว่า ใครได้
ออกทีวีคือมีบุญ คน 60 ล้านคนมีได้ออกทีวีกี่คน ใน
ตอนน้ันพ่ีก็คิดว่ามันใช่นะ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป 
มันอาจจะไม่ใช่แบบน้ันแล้ว แต่เมื่อก่อนมันใช่ 
3. เป็นมุมมองเล็กๆ ที่เรามองแล้วเราหยิบจับ ในสิ่งที่
คนอืน่ไม่มอง ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ในสิ่งที่คนอื่น
ละเลย เช่นเราเห็นบุคลิกของชาวบ้าน ชาวบ้านน่ัง
แบบหมดอาลัยตายอยาก น่ังแบบไม่มีระเบียบ
เรียบร้อย มันเป็นธรรมชาติ เราก็จับมาเปรียบเทียบ
กับคนในเมืองน่ัง เราหยิบจับเรื่องพวกน้ี ก็คือ
ธรรมชาติในตัวคนน่ันแหละ จริงๆในเมืองมีธรรมชาติ
ไหม มี แต่ธรรมชาติถูกบีบให้อยู่ในกรอบ อยู่ใน
ระเบียบ จนคนอึดอัด วันน้ีคนจึงโหยหาธรรมชาติ แต่
คนชนบทธรรมชาติล้นเหลือ เราพยายามเปรียบเทียบ
ว่าน่ันคือความสุขที่เขามี ถึงไม่มีกินแต่หัวเราะได้ 4.
เวลา เวลาส าคัญมาก สมัยก่อน คนต้องหาเสพความ
บันเทิงจากทีวี เพราะเป็นยุคอนาล็อก เวลาในช่วงน้ัน
เป็นปัจจัยส าคัญมาก 5. ความมุ่งมั่นต้ังใจ ด้วยความท่ี
ตัวเราเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา เราเป็นลูกของ
เกษตรกร เรารู้เราเห็นวิถีทั้งหมด ท่ีเกษตรกรมี และ
เราจะจับกลุ่มเป้าหมาย เรามองว่าคนเราน้ัน คือญาติ 
คือพ่อแม่พ่ีน้องเรา จะท าอย่างไรให้คนเหล่าน้ีได้ออก
ทีวี ซึ่งก็มีมากมายถึง 40 ล้านคน น่ีคือความต้ังใจ 
RS : วิกฤตต่อชื่อเสียง 
KI : วิกฤตต่อชื่อเสียงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัน
เวลา วันเวลาผันเปลี่ยนแปลงไปตามการเดินทางของ
มัน ไม่มีอะไรหยุดน่ิง เราท างานมาชั่วระยะหน่ึง ความ
หนืด ความเฉ่ือย ความซ้ าซากความจ าเจมันเกิดข้ึน 
ผู้บริหารเรียกพ่ีไปคุย บอกว่าคุณท าตรงน้ีถึงจุดอิ่มตัว
แล้วลองท าเรื่องแปลกบ้างสิ มันจึงเกิดช่วงแปลกจริง
หนอข้ึนมา รายการก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามภาวะ
ทั้งหลายทั้งปวง ท่ีข้ึนอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกด้วย แต่ความเปลี่ยนแปลงของการน าเสนอ
ก็เปลี่ยนมาเป็นระยะระยะ เมื่อดิจิตอลเข้ามาทุกอย่าง
มันพลิกเลย จากหน้ามือเป็นหลังมือ คนเท่าเทียมกัน
ทางด้านการสื่อสาร สื่อที่เราท าอยู่อาจจะด้อยค่าลงไป 
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แต่มันก็ยังไม่ได้ขาดช่วงนะ คนที่ติดตามเราเขาก็ยังจ า
เราได้อยู่ เพียงแต่ตอนน้ีคนที่เขาเคยติดตามเราเขา
อาจจะอายุ 60 70 80 แล้ว ส่วนเด็กๆในขณะน้ีคงไม่
รู้จัก "ค ารณ หว่างหวังศรี"  
RS : แก้ปัญหาจากการหายไปจากจอทวีี? 
KI : ใช้สื่อที่คนรุ่นใหม่ใช้ กค็ือโซเชียล มี Facebook 
ของตัวเอง ท าข่าวลง youtube แต่ในวันน้ีเราก็ได้
หวนกลับมาอยู่ในช่องหลักเหมือนเดิม ได้มาอยู่ช่อง 3 
แต่จากน้ีไปสื่อฟรีทีวี มันไม่มั่นคงแล้ว ซึ่งนักข่าวทุก
คนรู้ตัวดี และเราก็เตรียมรับมือกับภาวะตรงน้ีไว้แล้ว 
แต่ด้วยความรักเราก็ยังท ามันอยู่ เป็นรายได้ให้เรา
เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ เริ่มมองสิง่ที่ตัวเองไม่ชอบ
ก็คือธุรกิจ เช่นหาของมาขาย เราก็วางแผนชีวิตใน
อนาคตของเราไว้หมดแล้ว 
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ถอดเทปสัมภาษณ์งานวิจัยเร่ือง การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก คุณนารากร ติยายน 

สถานท่ีสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี วันท่ีสัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
เวลาเริ่มต้น 13:00 น. เวลาส้ินสุด 16:30 น. 
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RS : จุดเริ่มต้นการท างานสื่อมวลชน 
KI : ถ้าสื่อมวลชนหมายถึงการสื่อสารผ่านสื่อก็น่าจะ
ต้ังแต่ ปี 2533 เป็นปีที่พ่ีเรียนจบปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเกษตร พอเรียนจบก็เริ่มท างานเลยตอนน้ัน
เป็นพิธีกรรายการมาตามนัดออกอากาศทางช่อง 5 น่ัน
คือครัง้แรกที่เข้ามาในวงการสื่อ แต่ยังไม่ใช่ข่าวอันน้ัน
เป็นรายการวาไรต้ี 
RS : มาอยู่ช่อง 7 ได้อยา่งไร 
KI : ก่อนจะมาอยู่ช่อง 7 พ่ีอยู่ไอทีวีมาก่อน พ่ีย้ายมาอยู่
ไอทีวีปี 2539 เมื่อมีการประมูลทีวีเสรี หลังจากเกิด
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2537 รัฐบาลยุคน้ันก็จัดให้มี
การประมูลทีวีเสรี ตอนน้ันพ่ีก็ได้เข้ามาสมัครแล้วก็ได้
เป็นนักข่าวที่ไอทีวี อยู่ไอทีวีประมาณ 4 ปี ก็เริ่มมี
ชื่อเสียงในวงการข่าวจากช่องไอทีวี เริ่มแรกเป็นนักข่าว
ภาคสนามก่อน ฝึกเป็นนักข่าวฝึกเขียนข่าว แต่พอใกล้ๆ
จะออกอากาศเขาก็จะเลือกคนที่มีแววที่พอจะเป็นผู้
ประกาศข่าวได้ ตอนน้ันก็มีคุณสุทธิชัย คุณเทพชัย เป็น
คนเลือก คนที่มีแวว แล้วตอนน้ันพ่ีก็ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ประกาศข่าว แต่ครั้งแรกก็ไม่ใช่เป็นผู้ประกาศ
ข่าวหลักเลย ก็ยังเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นช่วงก่อน และ
ตอนน้ันเราก็ยังลงภาคสนามอยู่ เป็นนักข่าวด้วยเป็น
นักข่าวสายสังคมทั่วไป 
RS : จุดเริ่มต้นของการมีชื่อเสียง 
KI : จุดเริ่มต้นของชื่อเสียงต้ังแต่ไอทีวีแล้ว ต้ังแต่ปีแรกๆ
เลยของไอทีวี ด้วยความท่ีตอนน้ันยังไม่เคยมีสถานีข่าว
ในประเทศไทย ไอทีวีเป็นสถานีข่าวสถานีแรกใน
ประเทศไทย จุดประสงค์ต่อน้ันคือต้องมีข่าว 70 : 30 
นักข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวที่มาจากนักข่าว
หนังสือพิมพ์ คนที่มาจากข่าวทีวีน้อยมาก เพราะว่า
นักข่าวทีวี ท่ีอยู่ช่อง 3 5 7 9 เขาก็ยังมั่นคงอยู่ ตัวพ่ีเอง
ก็ยังถือว่าใหม่ในวงการข่าว มันก็จะมีวิธีการน าเสนอ 
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วิธีการพรีเซนต์ วิธีการพูดที่แตกต่าง จากผู้ประกาศ
เดิมๆ ที่เคยเห็น มันก็เลยท าให้เราโดดเด่นข้ึนมา 
RS : เราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร 
KI : อาจจะเป็นที่หน้าตา ที่ดูจิ้มลิ้ม เป็นคนตาดุๆ พูดจา
ฉะฉาน ชัดถ้อยชัดค า ร.เรือ ล.ลิง ควบกล้ า เพราะว่าเรา
มีพ้ืนฐานจากการท าวิทยุที่จุฬามาก่อน พ้ืนฐานมาจาก
การใช้เสียงการจัดรายการวิทยุ และสอบผู้ประกาศข่าว
ผ่านแล้วด้วย มันจึงสามารถท าให้เราโดดเด่นข้ึนมา ผู้
ประกาศข่าวหลักๆในตอนน้ันก็มี คุณเทพชัย คุณกิตติ 
แล้วก็มีพ่ีที่เป็นผู้หญิงที่โดดเด่นข้ึนมา การเป็นผู้ประกาศ
ข่าวที่ไอทีวีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชื่อเสียงของพ่ี เป็น
ชื่อเสียงที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าอยากจะมีชื่อเสียง เพราะ
สมัยน้ัน ยังไม่มีคนดังในวงการสื่อมวลชน ยังไม่เหมือน
ยุคน้ี ยุคน้ันที่จะมีชื่อเสียงก็จะมีพ่ีต๋ิว ศันสนีย์ นาคพงศ์ 
ซึ่งยุคน้ันเขาก็ดังระดับหน่ึง แต่ไม่เหมือนสมัยน้ีที่มีสื่อ
มาก แล้วตัวพ่ีเองตอนน้ันก็คิดว่าคือการไปท างาน 
ท างานที่เราชอบก็คือการพูดการเป็นพิธีกร มันก็ไม่ได้
คิดถึงว่าเราจะต้องมีชื่อเสียงและพอเราเริ่มเป็นที่รู้จัก 
เวลาไปไหนมาไหนเราก็เริ่มท าตัวไม่ถูก เริ่มมีคนมอง มี
คนเข้ามาทัก มีแมกกาซีนมาสัมภาษณ์ มีหนังสือพิมพ์มา
สัมภาษณ์ สมัยอยู่ไอทีวีมีสื่อนู้นสื่อน้ีมาสัมภาษณ์ทุกวัน 
จากตอนแรกที่แปลกใจไม่เคยชินก็เริ่มปรับตัวข้ึนเรื่อยๆ 
เริ่มเรียนรู้กับความมีชื่อเสียง เริ่มเรียนรู้กับเวลาไปไหน
มาไหน มีคนเข้ามาทักมีคนรู้จัก มีคนสัมภาษณ์แล้วก็
เห็นหน้าตัวเองอยู่ในสื่อต่างๆ มีแมกกาซีนมาติดต่อมอบ
รางวัลให้ ประมาณน้ีพ่ีคิดว่าการมีชื่อเสียงของพ่ี เริ่มจาก
ความอยากไปท างาน ไม่ใช่ว่าเราอยากมีชื่อเสียง เริ่ม
จากการท างานแล้วชื่อเสียงก็ค่อยๆตามมา 
RS : ปัจจัยที่ท าให้มีช่ือเสียง 
KI : ปัจจัยภายนอกมาก่อนเพราะปัจจัยภายนอกมันท า
ให้คนเห็นเรา คนรับรู้จากประสาทสัมผสัคนจะรูจ้ักเรา
จากการดูทีวี รับรู้จากตาดูหูฟัง แล้วก็จะเห็นจากบุคลิก
เราก่อน มีคนเคยบอกว่าพ่ีเสียงมีเอกลักษณ์ แล้วก็ตาดุ 
พอพ่ีอ่านข่าวมาสักพักผลงานเราดีข้ึน คุณเทพชัยก็ให้พี่
อ่านทุกวัน อาทิตย์นึงอ่านข่าวภาคค่ า 6 วัน แล้วก็อ่าน
ข่าวเบรคทั้งวัน คนก็เห็นเราบ่อยๆเกิดความถ่ีข้ึน แต่ถ้า
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เป็นปัจจัยภายในมันต้องใช้เวลา กว่าท่ีคนจะรู้ว่าเราเป็น
แบบไหน มันมาทีหลัง 
พอหลังจากไอทีวี รายการเจาะใจได้ติดต่อพ่ีไปเป็นพิธีกร 
คู่กับพ่ีดู๋สัญญา จากเป็นผู้ประกาศข่าวก็กลายเป็นพิธีกร
รายการทอล์คโชว์ คือรายการเจาะใจ พ่ีดึงลาออกจากไอ
ทีวีไปเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์อยู่ 5 ปี ระหว่างที่ท า
รายการทอล์คโชว์อยู่ช่อง 3 ก็ได้ติดต่อให้ไปอ่านข่าว พ่ี
ไปอ่านข่าวช่อง 3 อยู่ 3 ปี ระหว่างน้ันในทีวีมีการ
เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหม่ก็มาชวน
เรากลับไปไอทีวี ตอนน้ันเราก็ออกจากช่อง 3 กลับมาไอ
ทีวีอีกรอบ พ่ีก็อยู่จนในทีวีถูกปิดปี 2550 ถึงไปช่อง 7 พ่ี
ไปช่อง 7 ตอนปี 2550 แต่ว่าช่อง 7 เป็นช่องที่พ่ีอยู่นาน
ที่สุด อยู่ถึงปี 2557 คนจะจ าพ่ีได้ตอนอยู่ช่อง 7 ก็คือ
ช่วงหลังๆ 
RS : องคก์รมีส่วนเชื่อมโยงกับชื่อเสียงของเราไหม 
KI : แรกๆมีต้ังแต่ช่วงไอทีวี ไปรายการเจาะใจ ไปช่อง 3 
ไปช่อง 7 แต่พอออกจากช่อง 7 มาปี 2557 มาก่อต้ัง
ข่าวที่ช่อง one ด้วยความท่ีช่อง one เป็นช่องดิจิตอล
ทีวีใหม่เราก็ต้องมาเริ่มต้นท าไม คนต้องมาท าความรู้จัก
ดิจิตอลทีวี คนต้องมาท าความรู้จักช่องใหม่ สถานีนึงกว่า
จะเป็นที่รู้จักก็ประมาณ 3 ปี พอจังหวะที่ช่อง one เริ่ม
เป็นที่รู้จักเราก็ออกมาจากช่อง one โดยที่ไม่ได้สังกัด
ช่องไหน 3 ปีแล้ว แต่เวลาไปไหนมาไหนคนก็ยังเข้ามา
ถามว่าเราอยู่ช่องไหน เราก็จะบอกว่าเราไม่ได้สังกัดช่อง
ไหนแล้ว แต่คนก็ยังจ าภาพว่าเราอยู่ช่อง 7 พ่ีจึงคิดว่า
ช่องมีส่วนส าคัญกับชื่อเสียงเราในช่วงแรกๆ แต่พอเรา
เริ่มมีแบรนด์เป็นของตัวเองคือแบรนด์นารากร คนเห็น
หน้าเราก็คือนารากร ขนาด 3 ปีไม่ได้ออกหน้าจอ แต่
เวลาไปไหนมาไหนคนก็ยังจ าเราได้ บางคนเห็นหน้า
อาจจะยังจ าไม่ได้เพราะหน้าเราอ้วนข้ึน แต่พอได้ยิน
เสียงก็จ าได้ พ่ีคิดว่าส่วนหน่ึงที่คนเรามันจะมีแบรนด์เป็น
ของตัวเองได้ต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก่อน ให้คน
จ าได้ ถ้าถามพ่ีพ่ีว่าตอนน้ีไม่เกี่ยวกับช่องแล้วเป็นที่ตัว
เราท่ีคนจ าได้ 
RS : นักข่าวที่จะมีชื่อเสียงควรมีบทบาทหน้าที่อยา่งไร 
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KI : เริ่มแรกต้องท าให้คนได้ยินเสียงคุณแล้วอยากหันมา
มอง แล้วก็หยุดดู  สองคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูด สิ่ง
แบบน้ีมันต้องสร้าง ความน่าเชื่อถือมันต้องสร้าง มันต้อง
ใช้เวลาสร้างซ้ า ๆ กันท าซ้ า ๆ กัน อย่างพ่ีสร้างมา 20 ปี 
มันต้องใช้เวลาและมันต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ 
ส านวนการพูดวิธีการใช้ภาษา วิธีการเปล่งค า ทุกวันน้ีพ่ี
แทบไม่ฟังข่าวเลยนะไม่ดูข่าวทางทีวี เพราะพ่ีเปิด 
Facebook 5 นาทีพ่ีรู้ข่าวหมดแล้ว จะมีชื่อเสียงต้องมี
องค์ประกอบหลายๆอย่างผสมกันไม่ใช่แค่ได้พ้ืนที่
หน้าจอ ต้องมีความรู้ต้องจับประเด็นเก่ง มีเซ้นส์ข่าว รู้
ว่าจะต้องใช้ค าพูดอย่างไรให้คนดูรู้ว่ามันส าคัญนะ ไม่ใช่
แค่อ่านไปเรื่อยๆ เริ่มจากตัวคุณที่ต้องฝึกฝนก่อนแล้วจึง
ถ่ายทอดออกไป ท าซ้ าซ้ าๆซ้ าๆทุกๆวันจนคนเขาจ าได้
ว่าคุณเป็นคนแบบน้ี  
RS : ท าอยา่งไรให้คนจดจ า 
KI : ต้องสร้างตัวเอง ไม่ใช่ท าตัวเองให้เหมือนใครนะ 
ไม่ได้ไปเรียนแบบใครแต่คุณต้องหาความเป็นตัวเองของ
คุณ แล้วต้องสามารถแสดงออกไปให้คนรู้ได้ว่าเราเป็น
คนแบบน้ี คนที่ชอบแบบน้ีเขาก็จะชอบเรา เพราะเรา
เป็นแบบน้ี สมมุติเราโพสต์อะไรออกไปมีคนกดไลค์ 
1000 คนมีคนด่า 10 คนเราจะไปสนคน 10 คนท าไม 
ถามว่าต้องท าอย่างไรให้คนเจอจ า คุณก็ต้องมี
คาแรคเตอร์ มีอะไรที่โดดเด่น ท าให้เขาอยากจะดูคุณ
ตลอดแล้วเขาก็จะจ าคุณได้ เขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูด ซึ่ง
เรื่องแบบน้ีถ้าคุณไปเรียนแบบใคร เขาก็จะจ าว่าคุณ
เลียนแบบ เช่นคุณพุทธะ ถามว่าตอนน้ีเขาดังไหมเขาดัง
มาก แต่ก็ดังในร่มเงาท่ีว่าเลียนแบบสรยุทธ แต่พอถึงจุด
น้ีคนก็จะรู้ว่า ถึงพุทธะจะเลียนแบบสรยุทธ แต่ก็ไม่
เหมือนสรยุทธเลย และน่ีคือไม่มีใครสามารถเลียนแบบ
ใครได้ 
RS : เคยเจอปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชือ่เสียงบ้างไหม 
KI : เจอมาก ต้ังแต่แรกๆตอนอยู่ไอทีวี ตอนที่เริ่มมี
ชื่อเสียง คนเริ่มชอบ แต่ก็มีคนวิจารณ์เยอะมาก ด้วย
ความท่ีเราเป็นเด็กและเป็นคนหน้าใหม่ คนชอบก็มีคน
เกลียดก็เยอะ ตอนน้ันเป็นยุคที่โซเชียลเพ่ิงเริ่มมา มี
เว็บไซต์ pantip มีคอมเม้นในเว็บไซต์พันทิปเยอะมาก 
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ต้ังกระทู้ด่าเยอะมาก มีจดหมายด่ามาถึงสถานี 
หนังสือพิมพ์คอลัมน์ต่างๆ ชมก็มีด่าก็เยอะ น่ันคือตอน
แรกๆที่เราเพ่ิงเริ่มท างาน และเราก็ยังไม่ได้เตรียมใจกับ
การมีชื่อเสียง พอมีคนด่าเราก็ร้องไห้เสียใจ ตอนน้ันพ่ียัง
รับไม่ได้ ตอนมีคนชมก็ดีใจ พอมีคนด่าก็เสียใจ ตอนน้ัน
พ่ีต้องน่ังอ่านข่าวกับคุณเทพชัย เขาก็เห็นว่าเราแปลกไป 
เขาก็ถามว่าเป็นอะไร เราก็เล่าให้ฟัง คุณเทพชัยเขาก็
สอน ว่าคุณจะเอาทุกอย่างเก็บมาคิดหมดไม่ได้ ถ้าค า
วิจารณ์เป็นเรื่องจริง คุณก็ต้องกลับมาดูตัวเอง ตอนน้ันพ่ี
ก็ประเมินตัวเองทุกวัน ดูเทปตัวเองอ่านข่าวทุกวันทุกวัน 
ท าแบบน้ันมาเป็นปี แต่ก็มีบางคนที่วิจารณ์ด้วยความ
เกลียด ถ้าเจอแบบน้ีก็ต้องเลือกที่จะไม่ฟัง กว่าพ่ีจะ
ปรับตัวยอมรับตรงจุดน้ันได้ก็ร่วม 10 ปี มันอยู่ที่
ประสบการณช์ีวิตจริงๆ ทั้งการท างานทั้งการผ่านคน ท้ัง
การผ่านเรื่องอะไรมา ผิดแล้วก็ถูก ถูกแล้วก็ผิด 
โดนบังคับให้กราบเท้าผู้ใหญ่คนนึงก็เคย ทั้งๆที่เราไมผ่ิด 
แต่จะให้ไปน่ังเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ ตอนน้ันผู้ใหญ่คนน้ันก็
เป็นผู้มีอ านาจในบ้านเมือง แต่ตอนน้ีเขาหมดอ านาจไป
แล้ว แต่ก็ไม่รู้จะพูดท าไม เรื่องบางเรื่องก็เก็บไว้สอนใจ
ตัวเอง แต่ถามว่าเคยเจอปัญหาไหมก็เจอเยอะ  ช่วง
เหตุการณ์ที่ประเทศไทยเรามีสงครามสีเสื้อ เหลืองแดง
เราก็โดน 
RS : แก้วิกฤตอย่างไรKI : ประเมินตัวเอง แก้ไข
ปรับปรุง สมัยอยู่ที่ช่อง 7 พ่ีอ่านข่าวดึกแล้วถูกขอให้ไป
ช่วยอ่านข่าวเช้า พ่ีท าอยู่ 2 เดือนแล้วไม่ไหวหน้าจอพี่ดู
แย่เพราะพักผ่อนไม่พอเลยขอออกมาจากตรงน้ัน 
ท างานในขณะที่ไม่พร้อม ร่างกายไม่พร้อมท าการบ้านไม่
พอ ไม่มีความรู้จริงในเรื่องที่พูด อันน้ันก็เป็นครั้งหน่ึงที่
ยอมแพ้เอง 
RS : รักษาชื่อเสียงอย่างไร 
KI : พอไม่ได้ออกหน้าจอก็ต้องมาใช้ช่องทางทาง 
Facebook ซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อของเรา แล้วก็พยายามท า
ผ่านทาง YouTube แต่การแสดงความเห็นด้าน
การเมืองใน Facebook ก็ต้องระวังเป็นอย่างมาก 
อาจจะมีคนแปลเจตนาเราผิด ภาษาท่ีเราพิมพ์ไปมัน
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ข้ึนอยู่กับคนอ่าน ว่าเขามีกรอบความคิดอย่างไร แต่การ
ระวังมันยากกว่าการไม่แตะเลย 
RS : มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับตลอดไหม 
KI : ก็ไม่ค่อยนะ แต่เวลาเราโพสอะไรลง Facebook 
คนที่มีความเห็นตรงกัน ก็จะมีเข้ามาคอมเม้นแสดงความ
คิดเห็น แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพสต์ที่เป็นเรื่องอยู่ใน
กระแส ในยุค Social Media ที่ใครก็เป็นเจ้าของสื่อได้ 
คนที่มี Data คนที่มีข้อมูลมากท่ีสุด คนที่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ก็สามารถยืนอยู่ในสมรภูมิสื่อ
สมัยน้ีได้ แต่ถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆเป็นองค์กร เขาก็จะมีคน
วิเคราะห์ข้อมูล แต่เราวิเคราะห์ของเราเอง สังเกตจาก
ยอด ไลค์ยอดเม้นยอดแชร์  
ถามว่าท่ีเราเล่นกับสื่อตอนน้ีดีไหม ยังไม่ดีนะเพราะเรา
ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างจริงจงั แล้วปล่อยเวลาผ่านมา 2-
3 ปีถ้าตอนน้ีจะเริ่มท าช่อง YouTube ก็ช้ามาก แต่ช้าก็
ยังดีกว่าไม่ท า ถามว่าท าไมไม่เริ่มท าต้ังแต่ 2 3 ปีที่แล้ว 
ก็ต้องบอกว่าเราติดกับดัก ความมีชื่อเสียงทางหน้าจอทีวี 
ยอมรับเลย ยังคิดว่าเราต้องอยู่ในทีวี ฉันต้องเป็นคนอ่าน
ข่าวทีวี ฉันต้องบริหารงานทีวี มันยังติดกับดักตรงน้ันอยู่ 
ถ้าเราไม่ใช่คนที่เคยอยู่ในทีวีเราอาจจะปรับตัวได้ง่าย
กว่า แต่ตอนน้ีพ่ีก็หลุดออกมาได้แล้วไม่คิดว่าเราจะต้อง
อยู่แต่ในทีวีแล้ว ตอนน้ีพ่ีก าลังจะท าวิทยุแล้วก็ท า
ออนไลน์ควบคู่กันไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  

จ านวน 11 คน 
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1. มีความเป็นมืออาชีพ √  √   √      
2. ไม่มีผลประโยชน์ √   √    √ √   
3. มีความเป็นกลาง √ √ √ √ √ √   √   
4. มีความถูกต้องแม่นย า √       √    
5. รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน √ √ √  √    √   
6. ไม่น าเสนอความคิดเห็นของตัวเอง √  √ √        
7. ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดในเรื่องน้ันๆ 

อย่างลึกซึ้ง 
√           

8. สื่อมวลชนมีส่วนท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง 

√ √    √      

9. สื่อมวลชนมีอิทธิพลทางความคิด √      √     
10. สื่อมวลชนควรก ากับดูแลกันเอง √           
11. สื่อต้องปรับตัวเพ่ือแข่งขันกันในยุค 

Disruption 
√       √  √ √ 

12. น าเสนอข่าวแบบเจาะลึก หรือ 
Investigative 

√           

13. ต้องรู้จรงิในเรื่องที่ท าข่าว √     √      
14. ต้ังค าถามให้แหลมคม √     √      
15. มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก √           
16. ไม่จุดชนวนความแตกแยก

ภายในประเทศ 
√  √         

17. สื่อมีหน้าท่ีตรวจสอบสังคม  √    √      
18. ด าเนินนโยบายของประเทศและ

รัฐบาล 
 √          

19. มีบทบาทรักษาความอยู่รอดด้าน
ความมั่นคง 

 √   √  √     
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20. มีคุณธรรม จริยธรรม  √ √         
21. ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  √          
22. มีหลักการรองรับในสิ่งที่น าเสนอ  √ √         
23. มีความช านาญในการท าสกู๊ปข่าว  √  √  √      
24. ท าข่าวอย่างเจาะลึก Excursive 

เฉพาะเรื่อง  
 √    √      

25. มีความน่าเชื่อถือ  √          
26. มีประสบการณ์ ช านาญเฉพาะเรื่อง  √       √   
27. มีแหล่งข่าวเป็นของตัวเอง  √          
28. มีความจริงใจ เป็นมิตรกับ

แหล่งข่าว 
 √ √ √     √ √  

29. มีความสุภาพนุ่มนวล  √          
30. ไม่ต้องธงในการน าเสนอข่าว  √    √      
31. เป็นบุคคลของประชาชน   √  √       
32. น าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน   √ √        
33. เป็นตัวแทนของคนในทุก ๆ กลุ่ม   √         
34. สื่อมวลชนคือเสรีภาพ เมื่อสื่อมี

เสรีภาพประชาชนจะมีเสรีภาพ 
  √  √ √      

35. กล้าตรวจสอบรัฐบาล   √  √ √      
36. ตรวจสอบข้อมูลก่อนน าเสนอ    √        
37. มีความรับผิดชอบในการน าเสนอ    √        
38. น าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม    √  √ √   √ √ 
39. รู้จักขอโทษเมื่อผิดพลาด    √        
40. นักข่าวมีชื่อเสียงได้เพราะ Power 

ของช่อง 
   √     √   

41. สื่อมักด่าคนอื่นเพ่ือให้ตัวเองดัง    √        
42. ชื่อเสียงมักได้มาจากความ

น่าเชื่อถือ 
   √        

43. ควรใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาใน
การน าเสนอข่าว 

   √       √ 

44. ช่างสังเกต    √        
45. เข้าในสถานการณ์เพ่ือรายงานข่าว

ได้อย่างถูกต้อง 
   √        
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46. สนใจทั้งเรื่องในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   √        

47. นักข่าวควรมีสุขภาพดี มีบุคลิก
ลักษะที่ดี 

   √        

48. ท าให้ประชาชนคล้อยตาม    √   √     
49. มีเจตนคติที่ดี    √        
50. ไม่ใส่สีตีไข่ในการน าเสนอข่าว    √  √      
51. สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ    √   √ √ √ √ √ 
52. ท าการบ้าน หาข้อมูลเวลาน าเสนอ

ข่าว 
   √ √   √ √   

53. สร้างความเชื่อมั่น ซื่อสัตย์ และ
ความไว้วาางใจให้กับแหล่งข่าว 

   √        

54. มีไหวพริบต้ังค าถามท่ีแหลมคม     √       
55. ปั้นข่าวเพ่ือสร้างกระแสสังคมใน

ด้านต่างๆ 
    √       

56. ท างาน Active มากกว่า Passive      √      
57. น าเสนอประเด็นของตัวเอง      √   √   
58. น าเสนอข่าวที่สร้างการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม 
     √      

59. น าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง      √  √ √ √ √ 
60. นักข่าวต้องมีแรงบันดาลใจหรือ 

Passion 
     √      

61. มีความกล้าหาญ      √   √   
62. การน าเสนอข่าวต้องเชื่อมโยงกับ

นโยบายขององค์กร 
     √    √ √ 

63. น าเสนอสิ่งที่คนดูต้องการ       √ √    
64. สวมบทบาทความเป็น Youtuber       √     
65. ชื่อเสียงของนักข่าวอาจเกิดจาก

ความบังเอิญ 
      √     

66. นักข่าวต้องท าในสิ่งที่ชอบ        √ √   
67. หมั่นฝึกฝนสั่งสมประสบการณ ์        √ √ √ √ 
68. มีความอดทน        √    
69. สะสมแหล่งข่าวของตนเอง        √    
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70. สื่อสารหลากหลายช่องทาง         √   
71. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย         √ √  
72. สร้างภาพจ าให้กับผู้รับสาร         √ √  
73. น าเสนอตัวตนผ่านงาน Event         √   
74. พร้อมที่จะถูกตรวจสอบการท า

หน้าท่ีตลอด 
        √   

75. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องชี้แจงอย่าง
ตรงไปตรงมา 

        √   

76. ใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย         √   
77. มีใบผู้ประกาศข่าว         √  √ 
78. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร         √  √ 
79. ได้รับรางวัลรับรองผลงาน           √ 
80. แก้ไขปรับปรุงตนเองเสมอ           √ 
81. หมั่นใช้สื่อสังคม           √ 
82. ไม่ยึดติดกับสื่อกระแสหลัก           √ 
83. สร้างความแตกต่างในการน าเสนอ      √ √ √ √ √ √ 
84. มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารอย่าง

ชัดเจน 
         √  

85. มีทีมงานที่ดี          √  

 



ภาคผนวก จ  
จดหมายน าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 

 

 
             

25 ตุลาคม 2562 
เรื่อง  น าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน  พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรต ารวจแห่งชาติ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารค าสัมภาษณ์ 

ตามท่ีดิฉัน นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
การสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2562 เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย”  

ในการนี้ ผู้วิจัยขอน าส่งการถอดเทปค าสัมภาษณ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หากท่านต้องการให้ผู้วิจัยงดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใด
โปรดแจ้งกลับมายังผู้วิจัยเพื่อจักได้ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
              (นางสาวชลธิชา รอดกันภัย) 
 
 
 
นางสาวชลธิชา รอดกันภัย 
โทร. 084-289-6865  
E-mail : n_chonticha59@hotmail.com 
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     05 พฤศจิกายน 2562 
 

เรื่อง  น าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน  คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารค าสัมภาษณ์ 

ตามท่ีดิฉัน นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
การสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย”  

ในการนี้ ผู้วิจัยขอน าส่งการถอดเทปค าสัมภาษณ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หากท่านต้องการให้ผู้วิจัยงดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใด
โปรดแจ้งกลับมายังผู้วิจัยเพื่อจักได้ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
              (นางสาวชลธิชา รอดกันภัย) 
 
 
 
นางสาวชลธิชา รอดกันภัย 
โทร. 084-289-6865  
E-mail : n_chonticha59@hotmail.com 
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     20 พฤศจิกายน 2562 
 

เรื่อง  น าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน  ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ นักอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารค าสัมภาษณ์ 

ตามท่ีดิฉัน นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
การสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย”  

ในการนี้ ผู้วิจัยขอน าส่งการถอดเทปค าสัมภาษณ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หากท่านต้องการให้ผู้วิจัยงดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใด
โปรดแจ้งกลับมายังผู้วิจัยเพื่อจักได้ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
              (นางสาวชลธิชา รอดกันภัย) 
 
 
 
นางสาวชลธิชา รอดกันภัย 
โทร. 084-289-6865  
E-mail : n_chonticha59@hotmail.com 
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   29 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เรื่อง  น าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน  คุณนารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าวและผู้ด าเนินรายการข่าว  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารค าสัมภาษณ์ 

ตามท่ีดิฉัน นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
การสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย”  

ในการนี้ ผู้วิจัยขอน าส่งการถอดเทปค าสัมภาษณ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หากท่านต้องการให้ผู้วิจัยงดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใด
โปรดแจ้งกลับมายังผู้วิจัยเพื่อจักได้ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
              (นางสาวชลธิชา รอดกันภัย) 
 
 
 
นางสาวชลธิชา รอดกันภัย 
โทร. 084-289-6865  
E-mail : n_chonticha59@hotmail.com 
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29 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เรื่อง  น าส่งบทถอดเทปค าสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน  คุณอัญชะลี ไพรีรัก ผู้ด าเนินรายการข่าวสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี ช่อง 22  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารค าสัมภาษณ์ 

ตามท่ีดิฉัน นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
การสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย”  

ในการนี้ ผู้วิจัยขอน าส่งการถอดเทปค าสัมภาษณ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการจัดการ
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย หากท่านต้องการให้ผู้วิจัยงดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใด
โปรดแจ้งกลับมายังผู้วิจัยเพื่อจักได้ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
              (นางสาวชลธิชา รอดกันภัย) 
 
 
 
นางสาวชลธิชา รอดกันภัย 
โทร. 084-289-6865  
E-mail : n_chonticha59@hotmail.com 

 
 



ภาคผนวก ฉ 
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 

ในประเทศไทย 
 
รอบท่ี 1 เป็นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 8 ปัจจัย ดังนี้ 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ : การใช้ช่ือเสียงด้านผู้น าทางความคิด (Influencer Reputation) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการใช้ช่ือเสียงด้านผู้น าทางความคิด 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวมีอิทธิพลทางความคิดของประชาชนผู้รับสาร      
2. คนข่าวมีหน้าท่ีส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐบาล      
3. คนข่าวมีหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาน และตรวจสอบ

การท าหน้าท่ีของรัฐบาล  
     

4. น าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือองค์กร 

     

5. มีเสรีภาพในการท างาน สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม      
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น      
7. เป็นผู้น าในการปลุกกระแสสังคม      

 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ : การใช้ช่ือเสียงด้านบุคลิกภาพ (Persona Reputation) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการใช้ช่ือเสียงด้านบุคลิกภาพ 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวต้องมีความน่าเช่ือถือ      
2. คนข่าวต้องมีความขยัน ใฝ่หาความรู้ และข้อมูลในการท าข่าว      
3. คนข่าวต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา      
4. คนข่าวต้องช่างสังเกต      
5. คนข่าวต้องสามารถใช้วจนภาษา และอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับสาร 
     

6. คนข่าวต้องมีความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา      
7. คนข่าวท าต้องท าหน้าท่ีอย่าง Active มากกว่า Passive      
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ปัจจัยด้านกลยุทธ์ : การใช้ช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการใช้ช่ือเสียงด้านความเชี่ยวชาญ 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวต้องมีความเป็นมืออาชีพ      
2. คนข่าวต้องมีความเช่ียวชาญในการท าข่าวประเภทต่าง ๆ และ

ข่าวที่ตนเองมีความรู้ ช านาญเฉพาะด้าน 
     

3. คนข่าวควรมีแหล่งข่าวเป็นของตัวเอง สามารถตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของข่าวได้อย่างแม่นย า 

     

4. คนข่าวต้องมีประสบการณ์อยู่ในวงการส่ือสารมวลชนเป็น
เวลานาน จนท าให้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

     

5. คนข่าวต้องสามารถหาข้อมูลเชิงลึก และสามารถรายงานข่าวได้
อย่างรอบด้าน  

     

6. คนข่าวต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการสร้างภาพลักษณ์โดย
การใช้หลักการส่ือสารการตลาดและการสร้างตราสินค้าส่วน
บุคคล 

     

7. มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีของส่ือในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร 

     

 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ : การใช้ช่ือเสียงด้านความน่าสนใจ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการใช้ช่ือเสียงด้านความน่าสนใจ 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวควรมีประเด็นในการน าเสนอข่าวของตัวเอง ไม่อิงกระแส
สังคมเพียงอย่างเดียว 

     

2. คนข่าวควรน าเสนอข่าวแบบเจาะลึก หรือ Excursive 
Investigative  

     

3. คนข่าวควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือไม่สไตน์การรายงานข่าว
ของตัวเอง 

     

4. คนข่าวควรรายงานข่าวได้อย่างน่าติดตาม สามารถท าให้ผู้รับสาร
คล้อยตามได้ 

     

5. คนข่าวต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการน าเสนอข่าว      
6. เลือกใช้ช่องทางการส่ือสารกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

น่าสนใจ 
     

7. คนข่าวรายงานหรือน าเสนอข่าวได้อย่างมีเสน่ห์และน่าสนใจ      
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ปัจจัยด้านความส าเร็จ : การใช้ช่ือเสียงตราสินค้าส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการใช้ช่ือเสียงตราสินค้าส่วนบุคคล 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวควรมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลท่ีโดดเด่น      
2. คนข่าววางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจ า      
3. คนข่าวควรมีใบรับรองการเป็นผู้ส่ือข่าวหรือผู้ประกาศข่าว และ

ผ่านการสอบใบผู้ประกาศข่าว 
     

4. คนข่าวควรมีความถ่ีในการรายงานหรือน าเสนอข่าวผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่าง ๆ ให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย 

     

5. คนข่าวควรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า
ส่วนบุคคล 

     

6. การมีช่ือเสียงของคนข่าวย่อมต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมข่าว
และองค์กรข่าวที่สังกัด 

     

7. การมีช่ือเสียงของคนข่าวท าให้มีแฟนคลับ      
8. การมีช่ือเสียงของคนข่าวช่วยเพิ่มช่องทางอาชีพให้หลากหลาย

มากขึ้น 
     

9. การมีช่ือเสียงของคนข่าวช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น      
 
ปัจจัยด้านความส าเร็จ : ความสามารถท าให้ผู้รับสารพึงพอใจ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านความสามารถท าให้ผู้รับสารพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวควรน าเสนอประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง 

     

2. คนข่าวควรเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมวงกว้าง      
3. คนข่าวควรน าเสนอประเด็นข่าวที่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลง

ต่อสังคมได้ 
     

4. คนข่าวควรน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้ังธงในการน าเสนอ      
5. คนข่าวควรน าเสนอข่าวโดยไม่สร้างกระแสดราม่า      
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ปัจจัยด้านการจัดการตราสินค้าส่วนบุคคลเพื่อความยั่งยืน : การปกป้องและบ ารุงรักษาตราสินค้า 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการปกป้องและบ ารุงรักษาตราสินค้า 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารจนมีแฟนคลับ      
2. คนข่าวควรเป็นผู้น าด้านการสร้างกระแสสังคมได้      
3. ปรับเปล่ียนเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอข่าวให้เข้ากับยุคสมัย      
4. ใช้ส่ืออย่างเหมาะสมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย      

 
ปัจจัยด้านการจัดการตราสินค้าส่วนบุคคลเพื่อความยั่งยืน : การแก้ไขตราสินค้าส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการแก้ไขตราสินค้าส่วนบุคคล 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวต้องพร้อมท่ีจะแก้ไขและปรับปรุงตนเองเมือ่พบกับภาวะ
วิกฤติ 

     

2. คนข่าวต้องพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบเมื่อพบกับภาวะวิกฤติ      
3. คนข่าวต้องแสดงความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่าง

ตรงไปตรงมาเมื่อพบกับภาวะวิกฤติ 
     

4. คนข่าวควรใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเหมาะสมให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

 
 รอบท่ี 2 เป็นการตัดทอนข้อค าถามปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีซ้ ากันลงให้ครอบคลุมตามแนวคิด 
ทฤษฎี และการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว    5 4 3 2 1 

1. คนข่าวที่มีช่ือเสียงต้องท าตัวเป็นผู้น าทางความคิดให้กับ
ประชาชน  

     

2. การท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเป็นส่ิงส าคัญ
ของคนข่าว 

     

3. คนข่าวที่มีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องยึดมั่นใน
การรายงานข่าวที่ส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

     

4. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวช่วยเป็นตัวแทนประชาชน
ในการตรวจสอบการท าหน้าท่ีของรัฐบาล 

     

5. คนข่าวที่มีช่ือเสียงต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบด้าน 
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร 

     

6. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการรายงานข่าวอย่างยิ่ง 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว    5 4 3 2 1 
7. ความคิดเห็นของคนข่าวที่มีช่ือเสียงช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น

ในสังคม 
     

8. คนข่าวที่มีช่ือเสียงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าว
ละเมิดสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าว 

     

9. คนข่าวควรใช้ความมีช่ือเสียงของตนในการเป็นผู้ตรวจสอบและ
เปิดเผยความไม่ชอบมาพากลให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึง
ปัญหา และหามาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขได้ทันท้วงที 

     

10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นส่ิงท่ีคนข่าว
ท่ีมีช่ือเสียงต้องยึดถือ 

     

การสร้างช่ือเสียงด้านบุคลิกภาพ (Personality Reputation)      
11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอช่วยสร้างความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงในการรายงานข่าว  
     

12. ความจริงใจในการรายงานข่าวมีความส าคัญต่อการมีช่ือเสียง
ของคนข่าว 

     

13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา
สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานช่าวอย่างตรงไปตรงมา
เป็นส่ิงส าคัญ แต่ในบางครั้งอาจเกิดผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง คน
ข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม 

     

15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รายงานข่าวและคุณภาพของข่าว เป็นคุณสมบัติส าคัญของคน
ข่าวที่มีช่ือเสียง 

     

16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็น
คุณสมบัติเชิงรุกของคนข่าวที่มีช่ือเสียง 

     

17. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ท่ีถูกต้องตามหลัก
ไวยกรณ์เป็นส่ิงส าคัญของคนข่าวที่มีช่ือเสียง  

     

18. น้ าเสียง ถ้อยค า ลีลา ท้วงท่าในการรายงานข่าวถือเป็นอวัจน
ภาษาท่ีส าคัญช่วยสร้างความเข้าใจ เพิ่มระดับความน่าสนใจ 
และความนิยมให้กับคนข่าวที่มีช่ือเสียง 

     

การสร้างช่ือเสียงด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism 
Reputation) 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว    5 4 3 2 1 
19. ความสามารถในการประยุกต์หลักการ แนวทางจนสามารถใน

การรายงานข่าวได้หลายประเภท เช่น ข่าวการเมือง 
อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา ฯลฯ อย่าง
เช่ียวชาญ เป็นคุณสมบัติของคนข่าวมืออาชีพ  

     

20. การมีแหล่งข่าวที่สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข่าว
อย่างครอบคลุม กระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยท าให้คนข่าว
ท่ีมีช่ือเสียงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21. จ านวนเวลาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในวงการส่ือสารมวลชนมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความมีช่ือเสียงของคนข่าว  

     

22. แม้ว่าคนข่าวหน้าใหม่จะมีความรู้ ความสามารถในการรายงาน
ข่าว แต่ไม่สามารถท่ีจะมีช่ือเสียงได้ 

     

           การสร้างช่ือเสียงด้านความน่าสนใจ      
23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนท่ีไม่มีเหมือนใคร ท าให้คนข่าวมี

ช่ือเสียง 
     

24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ช่วย
เพิ่มความมีช่ือเสียงให้กับคนข่าวนั้น ๆ ได้ 

     

การสร้างช่ือเสียงด้านปกป้องและบ ารุงรักษาตราสินค้า      
25. การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย

จะท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงได้ 
     

26. การมีใบผู้ประกาศข่าวเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการ
รายงานข่าวของคนข่าวที่มีช่ือเสียงได้  

     

27. ความถ่ีในการรายงานหรือน าเสนอข่าวผ่านช่องทางการส่ือสาร
ช่วยเพิ่มความมีช่ือเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

28. การสนับสนุนจากทีมข่าวและองค์กรข่าวที่สังกัดแบบการท างาน
เป็นทีมจะเพิ่มช่ือเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

29. คนข่าวที่มีช่ือเสียงจ าเป็นต้องมีเฟสบุ๊กและมีผู้ติดตามท่ีแอคทีฟ
เพิ่มมากขึ้น 

     

30. การมีช่ือเสียงของคนข่าวช่วยเพิ่มช่องทางอาชีพท่ีหลากหลาย
และรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

     

การสร้างช่ือเสียงด้านการแก้ไขตราสินค้า      
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว    5 4 3 2 1 
31. เมื่อมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดของตนเอง แล้วไม่แก้ไขโดย

ทันที ท าให้ช่ือเสียงเสียหาย 
     

32. คนข่าวที่มีช่ือเสียงต้องพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการท างานของ
ตนเองตลอดเวลา 

     

33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการท างานของตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญของคน
ข่าวที่มีช่ือเสียง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ช 
จดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิง

ปริมาณ 

 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “จัดการตราสินค้าส่วนบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์วิจัย 3 
ข้อ คือ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศ
ไทย 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational Definition)  
1. การจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท าให้บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือส่ิง

ท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสร้างขึ้นให้เกิดความแตกต่างและมีความโดดเด่น เป็นกระบวนการน าเสนอ
ตัวตนเพื่อดึงดูดความสนใจ และท าให้ตนเองมีคุณค่าทางสังคมและในเรื่องของมูลค่า การมีปฏิสัมพันธ์ 
และการประเมินตนเองผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  
 2. ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง การสร้างตราสินค้าบุคคลโดยใช้ปัจจัยด้าน
ช่ือเสียงและปัจจัยด้านตราสินค้าบุคคล พิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัย ดังนี้  

2.1 ปัจจัยของตราสินค้าบุคคล หมายถึง องค์ประกอบของการสร้างเอกลักษณ์และ 
แสดงตัวตนของบุคคลสู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ การตอบสนองและมีความหมายในเชิงอารมณ์
ต่อบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณภาพของบุคคลนั้น ๆ พิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ คือ  
   1) การมีความรู้และประสบการณ์  

2) บริบทและค่านิยมของสังคม  
3) ความรับผิดชอบต่อสังคม  
4) การสร้างตราสินค้าบุคคล  
5) การส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร  
6) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร  

2.2 ปัจจัยของชื่อเสียง หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นในขอบเขตท่ี 
บุคคลเป็นท่ีรู้จัก ดีหรือเลว เช่ือมั่นได้ น่าไว้วางใจ มีช่ือเสียง และเช่ือได้ โดยพิจารณาจาก 6 
องค์ประกอบ  
   1) ภาพลักษณ์ช่ือเสียง  
   2) การสร้างช่ือเสียง  
   3) การส่ือสารช่ือเสียง  
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   4) ขอบเขตช่ือเสียง  
   5) ความน่าเช่ือ  
   6) ความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.3 กระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลน าปัจจัย 
ช่ือเสียงมาจัดการเพื่อให้เกิดตราสินค้าบุคคล โดยพิจารณากระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ  
   1) การประเมินตนเอง  
   2) การประเมินผู้อื่น  
   3) การสร้าง  
   4) การส่ือสาร  
   5) การประเมินผล  
   6) การบ ารุงรักษา  
 4. รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลน าปัจจัยด้านช่ือเสียง
และปัจจัยด้านตราสินค้าบุคคลมาด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการจัดการ ซึ่งในการวิจัยนี้ 
หมายถึง รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
 5. คนข่าว หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีรวบรวม เขียน และเผยแพร่ข่าว หรือการให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ นักข่าวอาจท างานในประเด็นท่ัว ๆ ไป หรือประเด็นเฉพาะทางได้ และอาจร่วมงานกับ
นักข่าวอื่น ๆ ผลิตข่าวในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการส่ือสารต่าง ๆ  ซึ่งอาจเรียกช่ือเป็นอื่นแต่มี
ความหมายเช่นเดียวกันคือ นักข่าว ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว บรรณาธิการข่าวที่
สังกัดอยู่กับส่ือมวลชนใดก็ตาม ในงานวิจัยนี้ใช้ค าว่า “คนข่าว” 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฌ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. เคร่ืองมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.2 อายุ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.4 จบการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.5 ประสบการณ์ในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.6 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.7 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ 1 1 1 1 1 5 1.00 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกระบวนการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
1. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน  0 1 1 1 1 4 0.80 
2. การท าหน้าที่ เป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับ

ประชาชนในการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
เป็นสิ่งส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

1 1 1 1 1 4 1.00 

3. คนข่าวที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องยึดมั่น
ในการรายงานข่าวที่ส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

1 1 1 0 1 4 0.80 

4. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องเป็นตัวแทน
ประชาชนในการตรวจสอบการท าหน้าท่ีของรัฐบาล 

1 1 1 1 1 5 1.00 

5. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบ
ด้าน โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

6. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการรายงานข่าวอย่างย่ิง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

7. ความคิดเห็นของคนข่าวที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างสันติสุขหรือ
ความสงบให้เกิดข้ึนในสังคม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

8. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงาน
ข่าวละเมิดสิทธ์ิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

9. คนข่าวควรใช้ความมีชื่อเสียงของตนในการเป็นผู้
ตรวจสอบและเปิดเผยความไม่ชอบมาพากลให้สังคมได้รบั
รู้และตระหนักถึงปัญหา และหามาตรการเฝ้าระวังและ
แก้ไขได้ทันท่วงที 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นสิ่งที่
คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องยึดถือ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอช่วย
พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของคนข่าว ซึ่งน าไปสู่
การมีชื่อเสียงในการรายงานข่าวได้  

1 1 1 1 1 5 1.00 

12. ความจริงใจในการรายงานข่าวมีความส าคัญต่อการมี
ชื่อเสียงของคนข่าว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอ ย่าง
ตรงไปตรงมาสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอ ย่าง
ตรงไปตรงมาเป็นสิ่งส าคัญ แต่ในบางครั้งอาจเกิดผลเสีย
ต่อผู้เก่ียวข้อง คนข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง 

1 1 1 0 1 4 0.80 

15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรายงานข่าวและคุณภาพของข่าว เป็นคุณสมบัติ
ส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็น
คุณสมบัติเชิงรุกของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

1 1 0 1 1 4 0.80 

17. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยกรณ์เป็นสิ่งส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง  

1 1 1 1 1 5 1.00 

18. น้ าเสียง ถ้อยค า ลีลา ท่วงท่าในการรายงานข่าวถือ
เป็นอวัจนภาษาที่ส าคัญช่วยสร้างความเข้าใจ เพ่ิมระดับ
ความน่าสนใจ และความนิยมให้กับคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

19. ความสามารถในการประยุกต์หลักการ แนวทางจน
สามารถรายงานข่าวได้หลายประเภท เช่น ข่าวการเมือง 
อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา ฯลฯ อย่าง
เชี่ยวชาญ เป็นคุณสมบัติของคนข่าวมืออาชีพ  

1 1 1 0 1 4 0.80 

20. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าวที่สามารถยืนยัน
ความถูกต้องของข่าวอย่างครอบคลุม กระจายอยู่ในภาค
ส่วนต่าง ๆ ช่วยท าให้คนข่าวที่มีชื่อ เสียงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

21. จ านวนเวลาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในวงการ
สื่อสารมวลชนมีความส าคัญอย่างมากต่อความมีชื่อเสียง
ของคนข่าว  

1 1 1 1 1 5 1.00 

22. แม้ว่าคนข่าวหน้าใหม่จะมีความรู้ ความสามารถในการ
รายงานข่าว แต่ไม่สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้เพราะขาด
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

0 1 1 1 1 4 0.80 



226 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนที่ไม่มีเหมือนใคร ท าให้
คนข่าวมีชื่อเสียงได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนอ
อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชนแต่
ละกลุ่มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าวน้ัน ๆ ได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

25. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับผู้รับสาร
กลุ่มเป้าหมายจะท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

26. การมีใบผู้ประกาศข่าวเป็นเครื่องยืนยันความสามารถใน
การรายงานข่าวของคนข่าวที่มีชื่อเสียงได้  

1 0 1 1 1 4 0.80 

27. ความถ่ีในการรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ได้อย่างหลายแพลตฟอร์มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับ
คนข่าวได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

28. คนข่าวที่มีชื่อเสียงมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและ
ทีมข่าวเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

29. คนข่าวที่มีชื่อเสียงจ าเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม 
ฯลฯ เป็นของตนเอง และมีผู้ติดตามต้ังแต่ 1 หมื่นคนข้ึนไป 

1 1 1 1 1 5 1.00 

30. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยเพ่ิมช่องทางอาชีพที่
หลากหลายและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

31. 31. เมื่อมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดของคนข่าว แล้วไม่
แก้ไขโดยทันที ท าให้ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 

32. 32. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องพร้อมที่จะถูกผู้อื่นตรวจสอบ
การท างานตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

33. 33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างานของตนเองเป็น
คุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

รวมผลการประเมิน 0.95 

 
2. สรุปข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 ค าถามบางข้อค าถามมีหลายประเด็น  
2.2 บางข้อไม่สามารถวัดเป็นตัวแปรได้ 

2.3 บางข้อเข้าใจได้ยาก 

 
 



ภาคผนวก ญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 

ในประเทศไทย 
 

 
 

แบบสอบถาม 
“ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 

 
1. แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน

ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศ
ไทย” ของ นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

2. ข้อมูลท้ังหมดจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นยกเว้นเพื่อการวิจัยนี้เท่านั้น ซึ่ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการสร้างช่ือเสียงต่อการมีตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน

ประเทศไทย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
* ตัวเลือกข้อใดท่ีอธิบายความเป็นตัวตนของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง  
  
2. การท างาน/อาชีพของท่าน 
   นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานเอกชน    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

 รับจ้าง/อาชีพอิสระ   เกษตรกร 
  เกษียณอายุ/ว่างงาน   อื่น ๆ โปรดระบุ............. 
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3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเปิดรับข่าวสารจากสื่อชนิดใดบ้าง และมีความถ่ีในการเปิดรับแต่
ละสื่ออย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สื่อ 

ความถ่ี 
มากกว่า 

1 
คร้ัง/วัน 

1 
คร้ัง/วัน 

2-3 
คร้ัง/

สัปดาห์ 

4-5 
คร้ัง/

สัปดาห์ 

1 
คร้ัง/

สัปดาห์ 

น้อยกว่า 
1 

คร้ัง/สัปดาห์ 
ไม่เคย 

สื่อสิ่งพิมพ์        
สื่อวิทยุ        
สื่อโทรทัศน์        
สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก        
สื่อออนไลน์ เว็บไซด์        
สื่อออนไลน์ ไลน์        
สื่อออนไลน์  ทวิตเตอร์        
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........        

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
          ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยในการสร้างช่ือเสียงต่อการมีตราสินค้าบุคคลข่าวคน
ข่าวในประเทศไทย เป็นไปตามประเด็นต่าง ๆ ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือระดับ 5 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ระดับ 4 เห็นด้วย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ไม่เห็นด้วย และระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน       
2. การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการน าเสนอ

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
     

3. คนข่าวที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องยึดมั่นในการรายงานข่าวที่
ส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

     

4. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องเป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบ
การท าหน้าท่ีของรัฐบาล 

     

5. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบด้าน โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร 

     

6. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การรายงานข่าวอย่างย่ิง 

     

7. ความคิดเห็นของคนข่าวที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างสันติสุขหรือความสงบให้เกิดข้ึนใน
สังคม 
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8. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าวละเมิดสิทธ์ิของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าว 

     

9. คนข่าวควรใช้ความมีชื่อเสียงของตนในการเป็นผู้ตรวจสอบและเปิดเผยความไม่
ชอบมาพากลให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหา และหามาตรการเฝ้าระวัง
และแก้ไขได้ทันท่วงที 

     

10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นสิ่งที่คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้อง
ยึดถือ 

     

11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็น
มืออาชีพของคนข่าว ซึ่งน าไปสู่การมีชื่อเสียงในการรายงานข่าวได้  

     

12. ความจริงใจในการรายงานข่าวมีความส าคัญต่อการมีชื่อเสียงของคนข่าว      
13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาสามารถสร้าง

ชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 
     

14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งส าคัญ แต่
ในบางครั้งอาจเกิดผลเสียต่อผู้เก่ียวข้อง คนข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามทุก
ครั้ง 

     

15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานข่าว
และคุณภาพของข่าว เป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นคุณสมบัติเชิงรุกของ
คนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

17. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ท่ีถูกต้องตามหลักไวยกรณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง  

     

18. น้ าเสียง ถ้อยค า ลีลา ท่วงท่าในการรายงานข่าวถือเป็นอวัจนภาษาท่ีส าคัญช่วย
สร้างความเข้าใจ เพ่ิมระดับความน่าสนใจ และความนิยมให้กับคนข่าวที่มี
ชื่อเสียง 

     

19. ความสามารถในการประยุกต์หลักการ แนวทางจนสามารถรายงานข่าวได้หลาย
ประเภท เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม สังคม เศรษฐกจิ บันเทิง กีฬา ฯลฯ 
อย่างเชี่ยวชาญ เป็นคุณสมบัติของคนข่าวมืออาชีพ  

     

20. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าวที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข่าว
อย่างครอบคลุม กระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยท าให้คนข่าวที่มีชื่อเสียง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21. จ านวนเวลาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความมีชื่อเสียงของคนข่าว  

     

22. แม้ว่าคนข่าวหน้าใหม่จะมีความรู้ ความสามารถในการรายงานข่าว แต่ไม่
สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้เพราะขาดประสบการณ์การปฏบิัติงาน 

     

23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนที่ไม่มีเหมือนใคร ท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงได้      
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24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนออย่างเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าว
น้ันๆ ได้ 

     

25. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเปา้หมายจะท าให้คนข่าว
มีชื่อเสียงได้ 

     

26. การมีใบผู้ประกาศข่าวเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการรายงานข่าวของคน
ข่าวที่มีชื่อเสียงได้  

     

27. ความถ่ีในการรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างหลาย
แพลตฟอร์มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

28. คนข่าวที่มีชื่อเสียงมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและทีมข่าวเสมอ      
29. คนข่าวที่มีชื่อเสียงจ าเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ฯลฯ เป็นของตนเอง และมีผู้ติดตามต้ังแต่ 1 
หมื่นคนข้ึนไป 

     

30. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยเพ่ิมช่องทางอาชีพที่หลากหลายและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

     

31. เมื่อมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดของคนข่าว แล้วไม่แก้ไขโดยทันที ท าให้
ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย 

     

32. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องพร้อมที่จะถูกผู้อื่นตรวจสอบการท างานตลอดเวลา      
33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ท างานของตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
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แบบสอบถาม 

“ปัจจัยที่การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา“ปัจจัยการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โดยขอความกรุณาให้ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศข่าว  
ผู้ด าเนินรายการข่าว และบรรณาธิการข่าว ซึ่งงานวิจัยนี้เรียกว่า “คนข่าว” เป็นผู้ตอบแบบสอบถามนี้ 

2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และขอความกรุณาท่านให้ความเห็นตามความจริง 
ค าตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ  
ตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

3. การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปในภาพรวม ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัยเฉพาะดุษฎีนิพนธ์นี้เท่านั้น  

4. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อ“ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 
5. การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จะถือเป็นความลับและจะไม่น าเสนอ

ข้อมูลเป็นรายบุคคล และหากท่านไม่สะดวก สามารถปฏิเสธตอบแบบสอบถามนี้ และหากท่านมี 
ข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาลันทึกในแบบสอบถามหรือติดต่อผู้วิจัยได้โดยตรง 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
น.ส.ชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0842896865 อีเมล์ n_chonticha59@hotmail.com 
 
 
 
 

mailto:n_chonticha59@hotmail.com


232 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวของท่านลงในช่องว่าง 
1. เพศ 
  1.1 ชาย    1.2 หญิง  

2. อายุ ……………. ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี    3.2 ปริญญาตรี 
  3.3 ปริญญาโท     3.4 ปริญญาเอก 

4. ท่านจบการศึกษาสาขาวิชาใด 
  4.1 นิเทศศาสตร์  
   4.1.1 สาขาวิชาวารศาสตร์ 
   4.1.2 สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
   4.1.3 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือใหม่ 
   4.1.4 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
  4.2 ไม่ใช่นิเทศศาสตร์  
   4.2.1 นิติศาสตร์ 
   4.2.2 รัฐศาสตร์ 
   4.2.3 บริหารธุรกิจ 
   4.2.4 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

5. ท่านท างานเปน็นักข่าวในวงการสื่อสารมวลชนมาแล้วก่ีปี ....................... ปี 

6. งานหลักที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันสายไหน 
  6.1 สายการเมือง   
  6.2 สายอาชญากรรม 
  6.3 สายส่ิงแวดล้อม    
  6.4 สายสังคม 
  6.5 สายบันเทิง    
  6.6 สายกีฬา 
  6.7 สายเศรษฐกิจ    
  6.8 สายเฉพาะกิจ 
  6.9 อื่น ๆ โปรดระบุ......................... 
 
 



233 

7. ท่านเคยได้รับรางวัลเก่ียวกับการท างานข่าวหรือสื่อสารมวลชนหรือไม่ 
  7.1 ไม่เคยได้รับรางวัล    
  7.2 เคยได้รับรางวัล 
  7.3 กรุณาระบุจ านวนครั้งท่ีได้รับรางวัล........................ครั้ง 

กรุณาระบุประเภทหน่วยงานท่านได้รับ ดังนี้ 
  7.4 ชมรม/สมาคมนักข่าว 
   7.4.1 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
   7.4.2 สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย 
   7.4.3 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
   7.4.4 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
   7.4.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
   7.4.6 สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
   7.4.7 สมาคมผู้ส่ือข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
   7.4.8 สมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกิจ 
   7.4.9 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
   7.4.10 ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อม 
   7.4.11 อื่น ๆ โปรดระบุ......................... 
  7.5 หน่วยงานของรัฐ 

 7.5.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 

 7.5.2 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) 

   7.5.3  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ก.ส.ม.) 
   7.5.4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
   7.5.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
   7.5.6 สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 
   7.5.7 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   7.5.8 อื่น ๆ โปรดระบุ .................. 
  7.6 หน่วยงานระหว่างประเทศ 

 7.6.1 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย    
 7.6.2 องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ 
 7.6.3 อื่น ๆ โปรดระบุ............................  
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8. ปัจจุบันคุณเป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมต่อไปนีห้รือไม่ 
  8.1 ไม่มีบัญชีส่ือสังคม    
  8.2 มีบัญชีส่ือสังคม 
 หากมีบัญชีส่ือสังคม กรุณาระบุประเภทของส่ือสังคมดังนี้ 
  8.2.1  เฟสบุ๊ก  มีผู้ติดตาม ....................... คน  ช่ือบัญชี.............................. 
  8.2.2  ทวิตเตอร์  มีผู้ติดตาม ....................... คน  ช่ือบัญชี.............................. 
  8.3.4  ยูทูป     มีผู้ติดตาม ....................... คน   ช่ือบัญชี.............................. 

 
9. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเปิดรับข่าวสารจากสื่อชนิดใดบ้าง และมีความถ่ีในการเปิดรับ 
แต่ละสื่ออย่างไร  
 

สื่อ 

ความถ่ี 
5 

(มากกว่า 1 
คร้ัง/วัน) 

4 
(1 คร้ัง/วัน) 

3 
(4-5 คร้ัง/
สัปดาห์) 

2 
(1 คร้ัง/
สัปดาห์) 

1 
(ไม่เคย) 

ส่ือส่ิงพิมพ์      
ส่ือวิทยุ      
ส่ือโทรทัศน์      
ส่ือออนไลน์ เว็บไซด์      
ส่ือออนไลน์ เฟซบุ๊ก      
ส่ือออนไลน์ ไลน ์      
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............      
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
          ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศ
ไทย เป็นไปตามประเด็นต่าง ๆ ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 
4 เห็นด้วย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ไม่เห็นด้วย และระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน       
2. การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการน าเสนอ

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
     

3. คนข่าวที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องยึดมั่นในการรายงานข่าว
ที่ส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

     

4. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องเป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบ
การท าหน้าท่ีของรัฐบาล 

     

5. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบด้าน โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร 

     

6. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การรายงานข่าวอย่างย่ิง 

     

7. ความคิดเห็นของคนข่าวที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างสันติสุขหรือความสงบให้เกิดข้ึนใน
สังคม 

     

8. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าวละเมิดสิทธ์ิของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าว 

     

9. คนข่าวควรใช้ความมีชื่อเสียงของตนในการเป็นผู้ตรวจสอบและเปิดเผยความไม่
ชอบมาพากลให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหา และหามาตรการเฝ้าระวัง
และแก้ไขได้ทันท่วงที 

     

10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นสิ่งที่คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้อง
ยึดถือ 

     

11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็น
มืออาชีพของคนข่าว ซึ่งน าไปสู่การมีชื่อเสียงในการรายงานข่าวได้  

     

12. ความจริงใจในการรายงานข่าวมีความส าคัญต่อการมีชื่อเสียงของคนข่าว      
13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาสามารถสร้าง

ชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 
     

14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งส าคัญ 
แต่ในบางครั้งอาจเกิดผลเสียต่อผู้เก่ียวข้อง คนข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ทุกครั้ง 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานข่าว
และคุณภาพของข่าว เป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นคุณสมบัติเชิงรุกของ
คนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

17. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ท่ีถูกต้องตามหลักไวยกรณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง  

     

18. น้ าเสียง ถ้อยค า ลีลา ท่วงท่าในการรายงานข่าวถือเป็นอวัจนภาษาท่ีส าคัญช่วย
สร้างความเข้าใจ เพ่ิมระดับความน่าสนใจ และความนิยมให้กับคนข่าวที่มี
ชื่อเสียง 

     

19. ความสามารถในการประยุกต์หลักการ แนวทางจนสามารถรายงานข่าวได้
หลายประเภท เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา 
ฯลฯ อย่างเชี่ยวชาญ เป็นคุณสมบัติของคนข่าวมืออาชีพ  

     

20. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าวที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข่าว
อย่างครอบคลุม กระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยท าให้คนข่าวที่มีชื่อเสียง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21. จ านวนเวลาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความมีชื่อเสียงของคนข่าว  

     

22. แม้ว่าคนข่าวหน้าใหม่จะมีความรู้ ความสามารถในการรายงานข่าว แต่ไม่
สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้เพราะขาดประสบการณ์การปฏบิัติงาน 

     

23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนที่ไม่มีเหมือนใคร ท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงได้      
24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนออย่างเหมาะสมตรงตาม

ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าว
น้ันๆ ได้ 

     

25. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเปา้หมายจะท าให้คนข่าว
มีชื่อเสียงได้ 

     

26. การมีใบผู้ประกาศข่าวเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการรายงานข่าวของคน
ข่าวที่มีชื่อเสียงได้  

     

27. ความถ่ีในการรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างหลาย
แพลตฟอร์มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

28. คนข่าวที่มีชื่อเสียงมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและทีมข่าวเสมอ      
29. คนข่าวที่มีชื่อเสียงจ าเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ฯลฯ เป็นของตนเอง และมีผู้ติดตามต้ังแต่ 1 
หมื่นคนข้ึนไป 

     

30. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยเพ่ิมช่องทางอาชีพที่หลากหลายและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

31. เมื่อมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดของคนข่าว แล้วไม่แก้ไขโดยทันที ท าให้
ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย 

     

32. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องพร้อมที่จะถูกผู้อื่นตรวจสอบการท างานตลอดเวลา      
33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ท างานของตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
     

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถาม 

“ปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา“ปัจจัยการ

จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และขอ
ความกรุณาท่านให้ความเห็นตามความจริง ค าตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  

2. การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปในภาพรวม ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัยเฉพาะดุษฎีนิพนธ์นี้เท่านั้น  

3. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการสร้างช่ือเสียงต่อการมีตราสินค้าบุคคลของคนข่าว

ในประเทศไทย 
4. การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จะถือเป็นความลับและจะไม่น าเสนอ

ข้อมูลเป็นรายบุคคล และหากท่านไม่สะดวก สามารถปฏิเสธตอบแบบสอบถามนี้ และหากท่านมีข้อ
สงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาลันทึกในแบบสอบถามหรือติดต่อผู้วิจัยได้โดยตรง 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
น.ส.ชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0842896865 อีเมล์ n_chonticha59@hotmail.com 
 
ท่านยินให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้   

 
 
 

mailto:n_chonticha59@hotmail.com
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย    ลงในช่อง    หรือเติมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวของท่านลงในช่องว่าง 
 
1. เพศ 
  1.1 ชาย    1.2 หญิง  

2. อายุ ....................... ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  3.1 ปริญญาตรี   3.2 ปริญญาโท  3.3 ปริญญาเอก 

4. สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
  4.1 กลุ่มสาขาวิชาวารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
  4.2 กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และส่ือใหม่ 
  4.3 กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  4.4 กลุ่มสาขาวิชาการส่ือสารการตลาด 
  4.5 อื่น ๆ โปรดระบุ.................  

5. ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พเิศษ และสอนอยูใ่นภาควิชาอะไร 

  อาจารย์ประจ า    อาจารย์พิเศษ 

  5.1 กลุ่มสาขาวิชาวารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
  5.2 กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และส่ือใหม่ 
  5.3 กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  5.4 กลุ่มสาขาวิชาการส่ือสารการตลาด  
  5.5 อื่น ๆ โปรดระบุ................. 
 
6. ท่านท างานสอนมาแล้วก่ีปี ทั้งในฐานะอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ...................... ป ี
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7. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเปิดรับข่าวสารจากสื่อชนิดใดบ้าง และมีความถ่ีในการเปิดรับ  
แต่ละสื่ออย่างไร  
 

สื่อ 

ความถ่ี 
5 

(มากกว่า 1 
คร้ัง/วัน) 

4 
(1 คร้ัง/

วัน) 

3 
(4-5 คร้ัง/
สัปดาห์) 

2 
(1 คร้ัง/
สัปดาห์) 

1 
(ไม่เคย) 

ส่ือส่ิงพิมพ์      
ส่ือวิทยุ      
ส่ือโทรทัศน์      
ส่ือออนไลน์ เฟซบุ๊ก      
ส่ือออนไลน์ เว็บไซด์      
ส่ือออนไลน์ ไลน ์      
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............      

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
          ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศ
ไทย เป็นไปตามประเด็นต่าง ๆ ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 
4 เห็นด้วย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ไม่เห็นด้วย และระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

1. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องเป็นผู้น าทางความคิดให้กับประชาชน       
2. การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการน าเสนอ

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
     

3. คนข่าวที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องยึดมั่นในการรายงานข่าว
ที่ส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

     

4. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องเป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบ
การท าหน้าท่ีของรัฐบาล 

     

5. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรี รอบด้าน โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กร 

     

6. การเป็นผู้น าทางความคิดของคนข่าวต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การรายงานข่าวอย่างย่ิง 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

7. ความคิดเห็นของคนข่าวที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างสันติสุขหรือความสงบให้เกิดข้ึนใน
สังคม 

     

8. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่รายงานข่าวละเมิดสิทธ์ิของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าว 

     

9. คนข่าวควรใช้ความมีชื่อเสียงของตนในการเป็นผู้ตรวจสอบและเปิดเผยความไม่
ชอบมาพากลให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหา และหามาตรการเฝ้าระวัง
และแก้ไขได้ทันท่วงที 

     

10. การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นสิ่งที่คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้อง
ยึดถือ 

     

11. การค้นคว้า หาความรู้และข้อมูลอย่างสม่ าเสมอช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็น
มืออาชีพของคนข่าว ซึ่งน าไปสู่การมีชื่อเสียงในการรายงานข่าวได้  

     

12. ความจริงใจในการรายงานข่าวมีความส าคัญต่อการมีชื่อเสียงของคนข่าว      
13. การยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาสามารถสร้าง

ชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 
     

14. การยึดหลักความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งส าคัญ 
แต่ในบางครั้งอาจเกิดผลเสียต่อผู้เก่ียวข้อง คนข่าวจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ทุกครั้ง 

     

15. ความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานข่าว
และคุณภาพของข่าว เป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

16. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นคุณสมบัติเชิงรุกของ
คนข่าวที่มีชื่อเสียง 

     

17. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ท่ีถูกต้องตามหลักไวยกรณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง  

     

18. น้ าเสียง ถ้อยค า ลีลา ท่วงท่าในการรายงานข่าวถือเป็นอวัจนภาษาท่ีส าคัญช่วย
สร้างความเข้าใจ เพ่ิมระดับความน่าสนใจ และความนิยมให้กับคนข่าวที่มี
ชื่อเสียง 

     

19. ความสามารถในการประยุกต์หลักการ แนวทางจนสามารถรายงานข่าวได้
หลายประเภท เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา 
ฯลฯ อย่างเชี่ยวชาญ เป็นคุณสมบัติของคนข่าวมืออาชีพ  

     

20. การตรวจสอบที่มาของข่าวกับแหล่งข่าวที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข่าว
อย่างครอบคลุม กระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยท าให้คนข่าวที่มีชื่อเสียง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21. จ านวนเวลาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความมีชื่อเสียงของคนข่าว  

     

22. แม้ว่าคนข่าวหน้าใหม่จะมีความรู้ ความสามารถในการรายงานข่าว แต่ไม่
สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้เพราะขาดประสบการณ์การปฏบิัติงาน 
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 5 4 3 2 1 

23. ลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตนที่ไม่มีเหมือนใคร ท าให้คนข่าวมีชื่อเสียงได้      
24. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารและน าเสนออย่างเหมาะสมตรงตาม

ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าว
น้ันๆ ได้ 

     

25. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับผู้รับสารกลุ่มเปา้หมายจะท าให้คนข่าว
มีชื่อเสียงได้ 

     

26. การมีใบผู้ประกาศข่าวเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการรายงานข่าวของคน
ข่าวที่มีชื่อเสียงได้  

     

27. ความถ่ีในการรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างหลาย
แพลตฟอร์มช่วยเพ่ิมความมีชื่อเสียงให้กับคนข่าวได้ 

     

28. คนข่าวที่มีชื่อเสียงมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและทีมข่าวเสมอ      
29. คนข่าวที่มีชื่อเสียงจ าเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ฯลฯ เป็นของตนเอง และมีผู้ติดตามต้ังแต่ 1 
หมื่นคนข้ึนไป 

     

30. การมีชื่อเสียงของคนข่าวช่วยเพ่ิมช่องทางอาชีพที่หลากหลายและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

     

31. เมื่อมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดของคนข่าว แล้วไม่แก้ไขโดยทันที ท าให้
ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย 

     

32. คนข่าวที่มีชื่อเสียงต้องพร้อมที่จะถูกผู้อื่นตรวจสอบการท างานตลอดเวลา      
33. ความจริงใจยอมรับข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ท างานของตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญของคนข่าวที่มีชื่อเสียง 
     

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 



ภาคผนวก ฎ 
แบบทดสอบความเท่ียงของเนื้อหาของแบบสอบถาม (Reliability) 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 46 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized 
Items 

N of Items 

.857 .884 33 
 

Summary Item Statistics 
 Mean Minimu

m 
Maximu

m 
Range Maximu

m / 
Minimu

m 

Varian
ce 

N of 
Items 

Item Means 4.292 3.000 4.891 1.891 1.630 .179 33 
Inter-Item 
Correlations 

.188 -.282 .720 1.002 -2.555 .033 33 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก ฏ 
จดหมายขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 
 
ท่ี มกค. D.Com.Arts. ๘๕/ ๒๕๖๓ 
                  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม 
เรียน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย อนุมัติให้ นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียว
แก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนักศึกษาจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์  

ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด จึงขอเรียนเชิญ
ท่านและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านตอบแบบสอบถาม ดังมีลิงค์และคิวอาร์โค้ดท่ีแนบมาด้วย 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อนางสาวชลธิชา ฯ หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
๐๘๔-๒๘๙-๖๘๖๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ n_chonticha59@hotmail.com 
 
                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์ 
   ขอแสดงความนับถือ 

  
       (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 

                         อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์   
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 
 
1). ลิงค์แบบสอบถาม   (https://survey.anpor.net/864293)            2). QR Code 

mailto:n_chonticha59@hotmail.com
https://survey.anpor.net/864293
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ท่ี มกค. D.Com.Arts. ๘๙/ ๒๕๖๓ 
                  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม 
เรียน ผู้อ านวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  
   
 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย อนุมัติให้ นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียว
แก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนักศึกษาจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นบรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนินรายการข่าว และผู้ส่ือข่าว  

ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด จึงขอเรียนเชิญ
ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านตอบแบบสอบถาม ดังมีลิงค์ท่ีแนบมาด้วย หากท่านมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อนางสาวชลธิชา ฯ หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๘๔-๒๘๙-๖๘๖๕ 
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ n_chonticha59@hotmail.com 
 
                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
  

       (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 
                         อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์   

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 

 ลิงค์แบบสอบถาม   
https://survey.anpor.net/445233?fbclid=IwAR0ToMbEsdZjoZqHP5wALxMem0WSIanJ47VIR-
seyVaKS08xgK8DWuhz18o 
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ภาคผนวก ฐ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว

ในประเทศไทย  
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.940 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 16027.741 

df 528 
Sig. 0.000 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 9.774 29.617 29.617 9.774 29.617 29.617 5.156 15.624 15.624 
2 3.083 9.341 38.958 3.083 9.341 38.958 4.171 12.641 28.265 
3 1.693 5.131 44.089 1.693 5.131 44.089 3.099 9.392 37.657 
4 1.410 4.274 48.363 1.410 4.274 48.363 2.625 7.956 45.612 
5 1.110 3.365 51.728 1.110 3.365 51.728 2.018 6.116 51.728 
6 0.992 3.005 54.733       
7 0.908 2.751 57.484       
8 0.877 2.656 60.141       
9 0.821 2.487 62.628       
10 0.790 2.394 65.022       
11 0.733 2.223 67.245       
12 0.694 2.104 69.349       
13 0.677 2.051 71.400       
14 0.655 1.984 73.384       
15 0.621 1.881 75.265       
16 0.602 1.824 77.089       
17 0.599 1.815 78.904       
18 0.554 1.679 80.583       
19 0.545 1.650 82.233       
20 0.519 1.572 83.805       
21 0.509 1.542 85.347       
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Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
22 0.493 1.495 86.842       
23 0.469 1.421 88.262       
24 0.438 1.327 89.589       
25 0.430 1.304 90.893       
26 0.422 1.280 92.173       
27 0.418 1.265 93.439       
28 0.404 1.225 94.663       
29 0.382 1.159 95.822       
30 0.371 1.125 96.947       
31 0.363 1.101 98.048       
32 0.327 0.990 99.038       
33 0.317 0.962 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4 5 
B01[SQ015] 0.677     

B01[SQ018] 0.671     

B01[SQ012] 0.660     

B01[SQ011] 0.648  0.354   

B01[SQ017] 0.619     

B01[SQ013] 0.617     

B01[SQ020] 0.579  0.318   

B01[SQ016] 0.565     

B01[SQ019] 0.527     

B01[SQ009] 0.432   0.417  

B01[SQ030]  0.702    

B01[SQ027]  0.692    
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Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4 5 
B01[SQ029]  0.670    

B01[SQ024] 0.361 0.652    

B01[SQ023] 0.319 0.642    

B01[SQ025] 0.385 0.635    

B01[SQ028]  0.611    

B01[SQ032]   0.705   

B01[SQ033] 0.365  0.637   

B01[SQ006] 0.411  0.562   

B01[SQ031]  0.444 0.560   

B01[SQ010] 0.503  0.545   

B01[SQ008] 0.391  0.544   

B01[SQ005]   0.468 0.329  

B01[SQ001]    0.724  

B01[SQ002]    0.620  

B01[SQ004]    0.612  

B01[SQ007]    0.567  

B01[SQ003]    0.552 0.393 

B01[SQ022]     0.744 

B01[SQ014]     0.632 

B01[SQ026]  0.316   0.627 

B01[SQ021]  0.424   0.463 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

 
 
 



ภาคผนวก ฑ 
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้า

บุคคลของคนข่าวในประเทศไทย 
 

 
ท่ี มกค.D.Com.Arts ๑๑๓/๒๕๖๒        
  

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 
ในประเทศไทย 

เรียน ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ จ านวน ๑ ชุด 

2. แบบตอบรับ จ านวน ๑ ชุด 
3. เอกสาร (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย  
    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วย น.ส.ชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การจัดการตรา
สินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ เพื่อก าหนด
รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวงการส่ือสารมวลชนของไทย โดยน าเสนอ (ร่าง) รูปแบบการจัดการฯ 
เพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะและน าไปพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป   

ในการนี้ เพื่อให้ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมวิพากษ์ (ร่าง) 
รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - 
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๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๐๑ อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโปรดส่งใบตอบ
รับเข้าร่วมกิจกรรมมาท่ี น.ส.ชลธิชา รอดกันภัย หรือ โทร. ๐๘๔-๒๘๙-๖๘๖๕ หรือตอบกลับทาง
อีเมล n_chonticha59@hotmail.com ภายในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม นี้  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการวิพากย์ (ร่าง) การรูปแบบการ
จัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยตามวันและเวลาดังกล่าว ทางหลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว)                           
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

         สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด  
โทร ๐๒-๖๙๗-๖๘๘๑-๖   
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ภาคผนวก ฒ 
ก าหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“วิพากย์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 
 

 
 

ก าหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“วิพากย์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 

วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5201 อาคาร 5  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
14.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 5201 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
14.30 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีคุณปิยะฉัตร กรุณานนท์ ผู้ประกาศข่าวและผู้ด าเนิน
รายการ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผู้ด าเนินรายการ 

14.40 น.  น าเสนอ (ร่าง) รูปแบบการใช้ช่ือเสียงในการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย โดยนักวิจัย น.ส.ชลธิชา รอดกันภัย  

14.50 น. วิพากย์ (ร่าง) รูปแบบการใช้ช่ือเสียงในการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวใน
ประเทศไทย 

 กลุ่มนักวิชาการ 
 แหล่งข่าว 
 กลุ่มสมาคมวิชาชีพส่ือมวลชน 
 กลุ่มผู้บริหารส่ือ 
 กลุ่มบรรณาธิการข่าว 
 กลุ่มผู้ด าเนินรายการข่าว 
 กลุ่มผู้ส่ือข่าว 

17.00 น. มองของขวัญท่ีระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และรับประทานอาหารเย็น 
 

จบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ



ภาคผนวก ณ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“วิพากย์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย” 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นักวิชาการ  
1. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
(นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน) 

2. ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักวิชาการด้าน
ส่ือสารการตลาด) 

3. ผศ.ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (นักวิชาการด้าน
ส่ือสารมวลชน) 

4. ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร  ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) (นักวิชาการด้าน
ส่ือสารการตลาด) 

5. ดร.ปรัชญา เป่ียมการุณ 
 

นักวิชาการด้านตราสินค้าบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรต ารวจ (สบ.8) 
7. คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
8. คุณนิรมล ประสารสุข ผู้จัดการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
9. ดร.พลภฤต เรืองจรัส รองผู้อ านวยการฝ่ายรายการสถานีโทรทัศน์ TNN16 
10. คุณโกศล สงเนียม ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
11. คุณพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV36 
12. คุณณัชฐพงศ์ มูฮ าหมัด ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 7 
13. คุณเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ด าเนินรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง One31 
14. คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกร
วัลย์ 

ผู้ด าเนินรายการข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ TNN16 และ
เจ้าของเพจ BizKlass. 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

15. คุณรัชตะ ไทยตระกูล
พาณิช 

ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง One31 

16. คุณรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ Thaipbs 
17. คุณกรสุดา วีระทัต ผู้ส่ือข่าวช่อง New1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ด 
สรุปการถอดเทป“วิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าว 

ในประเทศไทย” 
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1. ผศ.ดร.วรัชญ์  
ครุจิต 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
(นักวิชาการด้าน
ส่ือสารมวลชน) 

- เน้นการให้ค านิยามของค าว่า “คนข่าว” ให้
ชัดเจน เพราะในปัจจุบันการท าข่าวมี
หลากหลายรูปแบบท้ังในแบบ Online หรือคน
ท่ีเคยเป็นนักข่าวแล้วลาออกไปท าธุรกิจ
ออนไลน์เกี่ยวกับข่าวจะถือว่าเป็นคนข่าวในท่ีนี่
ไหม ต้องให้ความหมายให้ชัดเจน 
- ใช้แนวคิด และ model เรื่อง Branding มา
ประกอบในงานให้มากและลึกกว่านี้ รวมทั้ง
แนวคิดเรื่องความยั่งยืนของการท า Brand หรือ
หลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ Brand เข้ามาอธิบาย 
หรือประกอบด้วยก็จะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้น 

2. ผศ.ดร.วราภรณ์ 
ฉัตราติชาต 

คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(นักวิชาการด้านส่ือสาร
การตลาด) 

- จาก Model 6 P ของผู้วิจัยอยากให้เพิ่ม
ความหมายของแต่ละ P ให้เห็นเป็นภาพท่ี
ชัดเจนขึ้นมากกว่านี้ โดยเฉพาะการให้
ความหมายท่ีต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของ
ค าท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ หมายถึงการให้
ความหมายหรือการหาค าให้ตรงกับความ
ต้องการในการส่ือความหมายของผู้วิจัยให้
ชัดเจนมากกว่านี้ 
- เช่นค าว่า “ภาพลักษณ์” ในงานใช้ค าว่า 
Image ท่ีหมายถึง ส่ิงท่ีคนอื่นมองเรา แต่จริง ๆ 
แล้วอาจเป็นค าว่า “identity” หรืออัตลักษณ์
หรือเปล่า ให้ผู้วิจัยลองดูค าเหล่านี้ให้ชัดเจน  
- พร้อมท้ังองค์ประกอบของ “ความน่าเช่ือถือ” 
และ “ความรับผิดชอบ” ร่วมด้วย 



255 

รายชื่อ ต าแหน่ง สรุปการถอดเทปเนื้อหาวิพากษ ์
3. ผศ.ดร.สุทธิภา  
วงศ์ยะลา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 
(นักวิชาการด้าน
ส่ือสารมวลชน) 

- จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีรวดเร็วพบว่าได้
มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมืออาชีพของ
ส่ือมวลชนมาบ้างแล้ว จึงอยากให้ผู้วิจัยลองเอา
เรื่องนี้มารวมกับเรื่อง Branding โดย ให้เน้น
น้ าหนักส่วนมากไปทาง Branding มากกว่า
เพื่อให้ได้ค าตอบของงานวิจัยช้ินนี้มากขึ้นก็ได้  
- หาความแตกต่างท่ีความเป็นมืออาชีพไม่มี 
เพื่อให้งานดูน่าสนใจและแตกต่างมากขึ้น 
- ค้นหางานวิจัยเรื่องการสร้าง Branding ของ
ส่ือต่างประเทศร่วมด้วย เพื่อหาความเป็นสากล
ท่ีอาจจะมีบางปัจจัยท่ีแตกต่างจากส่ือไทย  
- ระมัดระวังในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีต้องส่ือ
ความหมายท่ีถูกต้องและชัดเจนให้กับค านั้น ๆ 
เช่น Character หรือ Identity เป็นต้น 

4. ผศ.ดร.ปริยา  
รินรัตนากร 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(วิทยาเขตชลบุรี) 
(นักวิชาการด้านส่ือสาร
การตลาด) 

- เน้นในเรื่องของ Theme เนื้อหางานวิจัย 
อยากให้ผู้วิจัยเอาเรื่องของ Branding มาจับให้
มากกว่านี้ น าหลักแนวคิดต่าง ๆ มาเป็นKey ใน
การสร้าง Model ของงานวิจัยเลยก็ว่าได้  
- คุณค่าของการสร้าง Brand ของคนข่าวนี้จะ
ได้อะไรบ้างเมื่อส าเร็จ ต้องอธิบายให้ชัดเจน 
และเห็นภาพ รวมทั้ง อรมณ์ในการสร้าง Brand 
นั้นจะเป็นอย่างไร  
- การวางตัวตนของคนข่าวจะให้อยู่ในรูปแบบ
ไหน ซึ่ง Brand Story ท่ีต้องมีความน่าสนใจ 
เช่ือมโยงไปกับความน่าเช่ือถือด้วย 
- ท่ีส าคัญคือ การเป็นคนข่าวที่มีช่ือเสียงจะต้อง
เป็นท่ีพึ่งให้กับสังคม ด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีถึงแม้
จะเป็นท่ีรู้จักก็อาจจะไม่สามารถสร้างการมี
ช่ือเสียงให้กับคนนั้นหรือเปล่า หรืออาจจะไม่ถือ
ว่าเป็นคนข่าวที่มีช่ือเสียงหรือประสบ
ความส าเร็จในการมีช่ือเสียงหรือเปล่า อยากให้
ผู้วิจัยลองดูในมุมมองนี้ด้วย 
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- เน้นการสร้าง Model ท่ีสามารถให้ทุกคน
สามารถหยิบไปใช้งานได้ง่าย ท่ัวถึงกลุ่มคนท า
ข่าวทุกคน 

5. ดร.ปรัชญา  
เป่ียมการุณ 
 

นักวิชาการด้านตราสินค้า
บุคคล วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

- Personal Brand คือ ภาพในหัว ในความคิด
ท่ีผู้อื่นมองเรา ซึ่งส่ิงนี้สามารถท่ีจะ set มันได้  
- ดูในเรื่องของ “ความเป็นตัวเรา” 
- การผูก Brand ตัวเองไว้กับองค์กรจะมีปัญหา
เมื่อเราต้องย้ายองค์กร เพราะจะไม่ท าให้ผู้อื่น
สามารถแยกความเป็นตะวเรา กับความเป็น
องค์กรออกจากันได้ทันที แต่ถ้าเมื่อใดเราต้องการ
ให้แยกส่ิงนี้ออกจากกันได้ก็คือ การสร้าง 
Personal Brand ให้เป็นตวัเราท่ีสุดขึ้นเอง 
- อยากให้ลองศึกในมุมมองของ “ผู้ประกอบการ
ส่ือ” ร่วมด้วย เพราะเรายังไม่เห็นในมุมมองนี้ 
เพราะหลาย ๆ ท่ีนักข่าวจะต้องเป็นไปในแบบท่ี
องค์กรอยากให้เป็นสะมากกว่าหรือไม่ 

6. พล.ต.ท.กรไชย 
คล้ายคลึง 

จเรต ารวจ (สบ.8) - หลักแนวคิดท่ีส าคัญของการเป็นแหล่งข่าวกับ
ผู้ส่ือข่าวท่ีแหล่งข่าวอย่างผมประทับใจ คือ 
ความน่าเช่ือถือของคนข่าว หรือนักข่าว มีนักข่าว
ไม่กี่คนท่ีผมสามารถบอกความลับทางราชการ
กับเขาได้อย่างสบายใจ เพราะผมเช่ือว่าเขาจะ
ไม่น าความลับนั้นไปบอกต่อจนกว่าจะถึงเวลา  
นี้คือส่ิงท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีดีของคนข่าว คือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการปกปิดท่ีมาของ
ข้อมูล เพื่อปกป้องแหล่งข่าวให้ได้รับความ
ปลอดภัย 
- การเป็นคนข่าวที่ดีแล้มีช่ือเสียง ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเป็นคนดี เช่นกันกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท่ีเป็นคนดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดี
ตามหลักพุทธศาสนาท่ีต้องมีศีล 5 แต่หมายถึง
การท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้อยู่ในพื้นฐาน
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพให้ได้มากท่ีสุด เป็นต้น 
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7. คุณอมรรัตน์  
มหิทธิรุกข์ 

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

- การสร้างช่ือเสียงของคนข่าวก็อาจจะ
เหมือนกับสมัยก่อนท่ี Nation ได้พยายามท า 
ด้วยการให้ผู้ส่ือข่าวพยายามโพสข่าวหรือโพสโล
โก้ของส านักข่าวให้ผู้รับชมได้มีภาพจ าท่ีติดตา 
และเป็นท่ีรู้จักอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักการ
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพจากอดีจถึงปัจจุบันก็
ยังเป็นเพียงบทบัญญัติเท่ ๆ ท่ีในทางปฏิบัติจริง 
ๆ แล้วไม่มีเลย เพราะหลาย ๆ องค์กรข่าวก็ล้วน
ต่อยากได้ Rating จนท าให้คนข่าวหลาย ๆ คน
ลืมตัวไป  
- เมื่อจะให้มี Model นี้ขึ้นมาแล้วอยากให้เพิ่ม
ในเรื่องของแนวคิดเข้าไปพร้อมด้วย ว่า “จะท า
อย่างไรให้คนข่าว หรือองค์กรข่าวในประเทศ
ค านึงถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมส่ือ กับทุก ๆ 
กระบวนการท างานและการสร้าง Brand ให้กับ
ตนเอง” 

8. คุณนิรมล  
ประสารสุข 

ผู้จัดการสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย 

- ถ้า Model นี้เกิดขึ้นได้จริง ๆ จะถือว่าเป็น
เรื่องท่ีดีมากส าหรับทางสมาคม เพราะจะถือ
เป็น Model ท่ีสามารถสร้างและพัฒนาคนข่าว
ให้มีคุณภาพขึ้นได้ ซึ่งจะขอน าไปใช้กับหลักสูตร
ต่าง ๆ ในการอบรมคนข่าวในอนาคตด้วย 

9. ดร.พลภฤต  
เรืองจรัส 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
รายการสถานีโทรทัศน์ 
TNN16 

- เมื่อต้องการท่ีจะก าหนดรูปแบบของการสร้าง 
Brand ตัวเองของคนข่าว ดังนั้น Model นี้ก็
ต้องเติมเรื่อง Branding เข้าไปอีกให้เยอะและ
ลึก รอบด้านให้ได้มากท่ีสุด เพราะการก าหนด 
Branding ของแต่ละองค์กรข่าวก็ล้วนแตกต่าง
กันออกไป  
- พร้อมท้ัง อยากเห็นการสร้า Brand ท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น Brand ของกลุ่มคน ของ
ประเภทข่าว ประเภทนักข่าว เป็นต้น (เช่นการ
พูดถึงนักข่าว A ในภาพจ าของเราเราจะนึกถึง
เขาในรูปแบบไหน เป็นต้น)  
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10. คุณโกศล สงเนียม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

- การได้มาของช่ือเสียงคนข่าวต้องประกอบด้วย
หลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะในเรื่องของความ
ต้ังใจ ร่วมกับโอกาสท่ีหน่วยงานให้ ท่ี ThaiPBS 
จะมีกระบวนการในการคัดกรองนักข่าว/คนข่าว
ท่ีมีช่ือเสียงในส่วนต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน เช่น
อาจจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างาน 
ลักษณะ บุคลิกภาพ ความเหมาะสมของคนข่าว
นั้น ๆ ความเช่ียวชาญข่าวเฉพาะด้าน เป็นต้น 
- ซึ่งเมื่อได้แล้วก็จะวางให้คนข่าวนั้นมีความถนัด
หรือเชียวชาญไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งคนข่าว
นั้นต้องมีทักษะในการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายไปพร้อม ๆ กันด้วย 
- การสร้าง Content ก็ต้องให้น่าสนใจ 
(ส่วนมากแล้วคนข่าวที่เป็นท่ีรู้จักหรือมีช่ือเสียง
ของช่องจะตามข่าวเฉพาะเรื่องท่ีตนเองถนัด
และสนใจ จะไม่ตามทุกเรื่อง) 
- การมี “จรรยาบรรณวิชาชีพ” ก็จะท าให้คน
ข่าวคนนั้นโดดเด่นมากในการสร้าง Brand ของ
ตัวเอง 
- แนะน าในเรื่องของการศึกษาหรือพูดคุยกับ
ส่วนผู้ประกอบการร่วมด้วย เพื่อให้ได้งานท่ี
ครอบคลุม และเกิดมุมมองท่ีหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น 

11. คุณพุทธิฉัตร 
จินดาวงศ์ 

บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์ PPTV36 

- เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องท่ีค่อนข่าวใหญ่ และกว้าง
มาก เพราะ Brand ส่งผลในเรื่องของ “ความอยู่
รอด” ถือเป็นปรากฏการณ์และข้อจ ากัดท้ังของ
องค์กร และคนข่าว และหน่วยธุระกิจต่าง ๆ  
- “เราจะท าอย่างไรให้นักข่าวของเรามีภาพจ า 
หรือมี Brand ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว” 
เพราะถ้าเมื่อใดองค์กรไปต่อไม่ได้ แต่คนข่าว
จะต้องสามารถไปต่อได้ด้วยตัวของเขาเอง 
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- แต่ถ้าองค์กรอยากอยู่ต่อไปได้ในสภาพการ
ประกอบกิจการในปัจจุบันคือ การต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนว่าตัวตนของช่องคืออะไร 
เพื่อให้ช่องมีความแตกต่าง และเป็นท่ีสนใจ
ให้กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย (ท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะ) 
อยากให้ลองมองในมุมมองนี้ด้วย 
- และอยากให้เปล่ียนค าอธิบายอย่างเช่นค าว่า 
“ปรุงแต่ง” “สร้างกระแส” ให้เป็นค าอื่นเพื่อให้
ผู้ส่ือข่าวดูมีความน่าเช่ือถือมากกว่านี้ หรือตาม
ความเหมาะสมท่ี Model จะสร้างคนข่าวให้มี
ช่ือเสียงได้ 

12. คุณณัชฐพงศ์  
มูฮ าหมัด 

ผู้ประกาศข่าว 
สถานีโทรทัศน์กองทัพ
บทช่อง 7 

- ปัจจุบันนักข่าวมี “ช่ือเสียง” แต่ไม่มี “Brand” 
เยอะมาก เพราะหลายคนประเด็นไม่แข็ง มอง
ข่าวไม่ขาด ท าให้เด็กยุคใหม่ไม่สามารถท าได้ 
หรือเป็นนักข่าวที่มีช่ือเสียงและBrand ได้ 
- การท าข่าวในปัจจุบันคนข่าวต้องมีทักษะ
หลาย ๆ อย่างประกอบกันโดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีมาใช้  
- การวิเคราะห์จากประสบการณ์มองว่าผู้ชมจ
ชอบฟังชมรายการท่ีมีผู้อ่านข่าวอายุประมาณ 
30 ปีข้ึนไป และต้องอ่านแบบแนว Hardcore 
ด้วย ซึ่งการท างานในแต่ละครั้งผู้ส่ือข่าวจะต้อง
มีการประเมินผู้ชมอยู่ตลอดเวลาด้วยว่าประเด็น
นั้น ๆ หรือเนื้อหาข่าวนั้นผู้ชมสนใจมากน้อยแค่
ไหน ซึ่งจะสามารถประเมินได้หลายทาง แต่โดย
ส่วนตัวแล้วจะประเมินจากยอดของผู้เข้าชมใน
ขณะนั้น โดยเฉพาะข่าวที่ต้อง Live สดผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Facebook ท่ีส าคัญท่ีสุดผู้ชมจะ
ชอบชมช่วงสุดท้ายของรายการเพราะช่วง
สุดท้ายจะมีมุมมองของผู้รายงานข่าวร่วมไปด้วย
ว่ามุมมองของคนข่าวมองมุมข่าวนี้ไปในทิศทาง
ไหร ประกอบการตัดสินใจในการรับชม เป็นต้น 
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- ซึ่งการใช้ Brand ของคนข่าวไปใช่ในการร่วม
รายการต่าง ๆ โดยเฉพาะเกมส์โชว์นี้คือส่ิงท่ีคน
ข่าวต้องคิดให้หนักมากนะ เพราะ ผลท่ีตามมา
จะมีปัญหากระทบต่อช่ือเสียงคนข่าวโดยตรง
มากกว่าผลดี เพราะนักข่าวจะมีภาพจ าท่ีผู้ชม
มองว่าต้องเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง ฉลาด น่าเช่ือถือ แต่
เมื่อไหรท่ีนักข่าวแนวอาชญากรรม หรือแนวข่าว
ร้ายไปตลก หรือแพ้เกมส์การแข่งขัน ความ
น่าเช่ือถือท่ีมีมานานหลายปีก็อาจจะหมดลงใน
วันนั้นก็เป็นได้ 
- แนะน าให้ผู้วิจัยแนกประเภทของคนข่าวออก
ให้ชัดเจน เพราะในปัจจุบันการท าข่าวมี
หลากหลายรูปแบบมาก เพื่อให้ Model ท่ีจะ
ออกมาสามารถใช้กับคนข่าวทุกกลุ่มได้
เหมือนกันทุกกลุ่ม 
- หวังว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้คนข่าวจะมีคู่มือ 
“ท าอย่างไรให้คนจ าคุณได้ในการเป็นคนข่าวที่มี
คุณภาพของคุณ” 

13. คุณเอกรัฐ 
ตะเคียนนุช 

ผู้ด าเนินรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 
One31 

- ปัจจุบันความเปล่ียนแปลงในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่าน
มา TV ยังอยู่ก็จริงแต่ก็น้อยกว่า Social 
Medial  จุดส าคัญคือค าว่า “Branding” จะท า
ให้วงการส่ือมีชีวิตรอดไปได้ (ถ้าตอยโจทย์ได้
ชัดเจนมากพอ) ซึ่งนั้นหมายถึง Model ท่ี
ออกมาจะต้องสามารถใช้ได้กับคนข่าวทุกกลุ่ม 
ทุกส่ือ ทุกประเภท  
- ซึ่งการสร้าง Branding ต้องใช้เวลาไม่สามารถ
สร้างด้วยระยะเวลาอันส้ันได้  
- ซึ่งมองว่า Modal 6 P อาจจะเข้ามาเป็นถนน
เส้นทางหลักให้กับวงการข่าวก็เป็นได้ (คาดหวัง
ให้เป็นพิมพ์เขียวของวงการเลยก็ว่าได้) 

14. คุณมนต์ชัย  
วงษ์กิตติไกรวัลย ์

ผู้ด าเนินรายการข่าว
เศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ 

- การรับรู้ในเรื่องท้ังหมดของ Brand ไม่แน่ใจว่า
จะสามารถใช้ค าว่า “Brand” ได้อยู่ไหมเพื่อให้
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TNN16 และเจ้าของเพจ 
BizKlass. 

ส่ือถึงส่ิงท่ีต้องการให้เกิดผล อยากให้ผู้วิจัยมอง
อนาคตด้วยว่า คนข่าวหรือผู้ประกอบกิจการ
ข่าวจะต้องมีการเปล่ียนไปมากน้อยแค่ไหน ยัง
สามารถใช้ Model นี้ได้อยู่หรือไม่ สามารถใช้ได้
ไปอีกกี่ปี  
- มิติของข่าวแบบ Online และ Offline มี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมท้ัง
อยากให้เพิ่มในส่วนของ Digital media เข้าไป
ด้วย - ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี สามารถไป
ปรากฏในส่ือไหนได้บ้าง พร้อมท้ังให้ค านิยาม
ของผู้ส่ือข่าวหรือคนข่าว คืออะไรกันแน ่
-เน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยนื (ท า
อย่างไรให้ข่าว หรือคุณข่าวท่ีมีช่ือเสียงมีคุณค่า
อย่างยั่งยืน ตามหลัก 3 P) 
- ปัจจุบันไม่มีแล้ว “จุดขายท่ีโดดเด่น” แต่
เปล่ียนเป็นการน าเสนอแบบ “ลึกเข้าไปใน
จิตส านึกของผู้ชม”ซึ่งก็ไม่แน่ใจแล้วเช่นกันว่า
ปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหม เพราะ Social 
Media สามารถวิเคราะห์ข่าวได้มากกว่าท่ีเคย
เป็นมาแล้ว 

15. คุณรัชตะ  
ไทยตระกูลพาณิช 

ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่อง One31 

-ผมเคยสงสัยว่าท าไหมตนเองไม่เป็นท่ีรู้จักสักที
จนได้ยินค าสอนจากพี่ ๆ คนข่าวว่า “ประเด็น
ข่าวจ าน ามาก่อนผู้ส่ือข่าวเสมอ” และ 
“สถานการณ์จะสร้างคนเสมอ” เช่นกันค าสอน
ของพี่ ๆ นักข่าวที่มีช่ือเสียงหลายคน 
- ซึ่งในลักษณะของการท าข่าวหลาย ๆ คน
อาจจะเป็นเช่นกัน เพราะการท าข่าวจะต้องอยู่
ท่ี “ผู้บริการ” หรือ “องค์กรข่าว” ท่ีสังกัด ท่ี
ต้องจัดวางคนข่าวคนนั้นไว้ในจุดไหนขององค์กร 
หรือของพื้นท่ีหน้าข่าว 
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