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บทคดัย่อ 
   การศึกษางานวิจัยเรื�องรูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื�อ 
ศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวที�ดึงดูดใจผู้อ่านของเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ และศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
พาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ทั�วไปและหนังสื�อพิมพ์ประเภทธุรกิจ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิเคราะห์เนื� อหา (Content Analysis) เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ใช้การสุ่มแบบอย่างมีระบบ( Systematic sampling) โดยสุ่มวันเว้นวัน ของ
เดือนเมษายน ���� จ�านวน ��� ข่าว เมื�อลงรหัสแล้วน�าข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวที�มากที�สุด คือ 
การพาดหัวข่าวแบบใช้เครื�องหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ ตามด้วย การพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ 
การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์ความรู้สึก การพาดหัวข่าวเรียกชื�อคนดัง/เรียกชื�อจริง-เล่น/สมญา
นามแหล่งข่าว การพาดหัวข่าวโดยระบุค�า เช่น ชมคลิป ชมภาพ ภาพชุดตามล�าดับ ส่วนเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวมากที� สุดคือ การพาดหัวข่าวแบบใช้
เครื�องหมายเร้าอารมณ์ความรู้ สึก ตามด้วย การพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ การพาดหัวข่าว
แบบใช้อักษรย่อ/ค�าย่อ/ ของชื�อเฉพาะยศ ต�าแหน่ง การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์ความรู้สึก 
ตามล�าดับ  
   ทั�งนี�พบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวที�ทั�ง � เวบ็ไซต์ใช้น้อย คือการพาดหัวข่าวที�ใช้สุภาษิต/วลี/
ส�านวน การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าสแลง และการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเนื�อหา (Misleading) 
    

1.บทน�า 
  บทบาทของสื�อใหม่ (New Media) ในยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของการด�ารงชีวิตอย่างมา
เพราะเทคโนโลยีการสื�อสารในยุคนี� เติบโตไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้คนกต้็องปรับตัวตามเทคโนโลยีการ
สื�อสารโดยเฉพาะเรื�องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผู้รับสารหันมารับข้อมูลข่าวสารผ่านสื�อใหม่มากขึ�นเพราะ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเรว็ในทุกสถานที�ที�มีระบบอนิเทอร์เน็ตเข้าถึง หรือแม้กระทั�งแต่การใช้สื�อ
ใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือ และสื�อใหม่ถูกพัฒนามาใช้งานทั�งในองค์กรสื�อมวลชน ในรูปแบบการรายข่าวผ่าน
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ซึ�งจะใช้สื�อใหม่เป็นเครื�องมือในการติดต่อสื�อสาร 
  ผลวิจัยหัวข้อพฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อสื�อมวลชน ของ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนวัยท �างานรับข้อมูล

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ข่าวสารจากสื�อใหม่ในอตัราที�สูงขึ�น โดยช่องทางที�เข้าไปชมหรืออ่านข่าวมากที�สุดคือ สื�อออนไลน์บ่อยที�สุด
คิดเป็น �.�� คะแนน (จากคะแนนเตม็ �) รองลงมาคือโทรทศัน์ คิดเป็นคะแนนเฉลี�ย �.�� และเวบ็ไซต์
หรือแอปพลิเคชั�นข่าวคิดเป็น �.�� คะแนน 
  ปัจจุบันองค์กรสื�อมวลชน มีการปรับตัวเพื�อความอยู่รอดของธุรกิจ บางองค์กรโดยเฉพาะ
องค์กรหนังสือพิมพ์และนิตยสารปรับตัวไม่ทันก็ต้องปิดกิจการลง เช่น ล่าสุดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ประกาศปิดกิจการ คงเหลือไว้เฉพาะส่วนที�เป็นข่าวเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ นอกจากจะปรับช่องทางการ
สื�อสารแล้ว การพาดหัวข่าวกเ็ป็นส่วนหนึ�งที�สื�อต้องปรับตัวเพราะเป็นเหมือนหน้าบ้านที�จะดึงดูดคนอ่าน 
  รูปแบบการพาดหัวข่าวผ่านสื�อใหม่ปัจจุบันมีการพาดหัวข่าวที�แข่งขันกนัสูงเพื�อให้เป็นจุดสนใจ
ให้ผู้รับสารกดเข้าไปอ่านข่าว หรือกดติดตามเป็นแฟนเพจองค์กรใดที�มีผู้อ่านติดตามจ�านวนมากย่อม
ส่งผลดีท�าให้โฆษณาทุ่มเม็ดเงินโฆษณาลงสู่องค์กรนั�น  
  กลยุทธ์คลิกเบต หรือการล่อปลาให้มาติดเบ็ดถูกน�ามาใช้มากในการพาดหัวข่าวผ่านสื�อสังคม
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาค�า ส �านวน ภาษา การเปรียบเปรย การใช้ภาพ ใช้คลิป ใช้ เครื�องหมาย
ต่างๆ มาเล่นในการพาดหัวข่าวเพื�อให้คนกดเข้าไปอ่านข่าว นอกจากนี� คลิกเบต ยังเป็นการใช้ค�าในการ
พาดหัวข่าวเพื�อกระตุ้นให้คนอ่านเกิดอารมณ์อยากกดแชร์ต่อไปเป็นไวรอล 
  ดังนั�นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที�ศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ในยุค
ปัจจุบันว่ามีรูปแบบอย่างไร มีการน�าคลิกเบตมากใช้มากน้อยเพียงใด รวมไปถึงการพาดหัวข่าวแบบ
ดั�งเดิมยังมีการน�ามาใช้บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หรือไม่ โดยงานวิจัยชิ� นนี�  ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ทั�วไป คือ ไทยรัฐ และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ธุรกิจ คือ ประชาติธุรกิจ เพื�อน�ามาเปรียบเทียบ
กันว่ารูปแบบการพาดหัวข่าว มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร สาเหตุที�เลือกทั�ง�เวบ็ไซต์นี� มาเป็น
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เพราะว่าเวบ็ไซต์ไทยรัฐ มียอดคนดูล�าดับต้นๆ ของเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ทั�วไป ที�
จัดล�าดับโดยทรูฮิต เว็บไซต์จัดล�าดับที�มีความน่าเชื�อถือได้ ส่วนเวบ็ไซต์ประชาชาติธุรกิจ กเ็ป็นเวบ็ไซต์
หนังสอืพิมพ์ธุรกจิ ที�มียอดคนดูสงูสดุ 
 

�.วตัถุประสงค ์
 2.1 เพื�อศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวที�ดึงดูดใจผู้อ่านของเวบ็ไซต์หนังสอืพิมพ์ 
  2.2 เพื�อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ทั�วไปและหนังสื�อพิมพ์
ประเภทธุรกิจ 
 

�.ปัญหาน�าวิจัย 
 �.� เวบ็ไซต์หนังสอืพิมพ์มีรูปแบบการพาดหัวข่าวที�ดึงดูดใจผู้อ่านอย่างไร 
 �.� เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ทั�วไปมีรูปแบบการพาดหัวข่าวแตกต่างจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
อย่างไร 
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4.การทบทวนวรรณกรรม 
  จากการจัดท �าวิจัยเรื�องรูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย เพื�อให้การศึกษามี
ความน่าเชื�อถือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทบทวนวรรณกรรมในการน�ามาศึกษาในครั�งนี�  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี�  
 4.1 แนวคิดการเขียนข่าวออนไลน ์

  จิระ ห้องส �าเริง (2551) กล่าวว่า การเขียนข่าวออนไลน์ที�ดีต้องเน้นความถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน สิ�งที�ส�าคัญที�สุดเป็นอันดับแรก คือ ความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล เพราะหากผิดพลาดจะส่งผล
กระทบต่อสังคม นอกจากนี� ต้องมีความเที�ยงตรง ไม่มีอคติ เพื�อให้ผู้อ่านน�าไปเป็นข้อมูลในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันได้ 
  การเขียนข่าวออนไลน์ต้องเขียนให้มีสีสัน และมีพลังโดยหลักการเขียนข่าวออนไลน์ที�ยังคง
เหมือนการเขียนข่าวในสื�อดั�งเดิม คือ 5 W-1H ยังคงสาระส�าคัญของการเสนอข่าวต้องตอบสนองความ
ต้องการในการรับรู้ ของคนอ่านเ บื� องต้นอย่างน้อยต้องครอบคลุม Who - What – When – Where – 
Why – How ทุกครั�งที�เขียนข่าวจบต้องตรวจสอบเสมอว่าข่าวที�เขียนให้สาระส�าคัญเบื� องต้นของข้อมูล
เหล่านี� เพียงพอหรือไม่  
  นอกจากการเขียนข่าวตามหลักการเบื� องต้นแล้วต้องการตรวจสอบความถูกต้องเช่นชื� อ -
นามสกุล ต�าแหน่ง แหล่งข่าว ตัวเลขต่างๆ ประเดน็ข่าวที�น�าเสนอ ที�มาจากไหน ใครเป็นคนพูด ผู้สื�อข่าว
คือผู้รายงานเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ส�าคัญ ให้เกดิความน่าสนใจ ดังนั�นต้องยึดเที�ยงตรงต้อง
มาก่อนอันดับแรก จากนั�นต้องมีความกระชับ ไม่เยิ�นเย้อ มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง เชื�อถือได้ ข้อความ
ทุกค�าต้องมีความหมาย หลักการเขียน ส�าหรับสื�อในเว็บไซต์หลักการเบื�องต้นจะเหมือนกับสื�อดั�งเดิม คือ 
ต้องเขียนจากข้อเทจ็จริงที�เที�ยงตรง ไม่บิดเบือน มุ่งเพื�อประโยชน์แก่สาธารณะเป็นหลัก 
 4.2 แนวคิดเกี�ยวกบัการพาดหัวข่าว (Headline) และคลิกเบต (Clickbait) 

  นรินทร์ น�าเจริญ (2549, น. 195-209) ได้ให้ความหมายของไว้ดังนี�  การพาดหัวข่าวคือสิ�ง
แรกที�ผู้อ่านจะพบเจอในการอ่านข่าว และจะมีผลต่อการเข้าติดตามอ่านข่าวต่อไปในรายละเอยีด เป็นส่วน
ส�าคัญที�ผู้อ่านจะตัดสินใจอ่านหรือไม่ ชื�อเรื�องต้องสะดุดตา ครอบคลุมเนื� อหา สั�นกะทัดรัด วิธีการตั�งชื�อ
หรือการพาดหัวข่าว มีหลายแบบเช่น การพาดหัวข่าวแบบสรุปความ การพาดหัวข่าวแบบตั�งค�าถาม การ
พาดหัวข่าวแบบอ้างค�าพูด การพาดหัวข่าวแบบเล่นสัมผัส การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าอุทาน การพาดหัวข่าว
แบบยกย่อง การพาดหัวข่าวแบบเปรียบ การพาดหัวข่าวแบบบอกเล่า และการพาดหัวข่าวแบบปริศนา 
  Dolors Palau-Sampio (2015) กล่าวว่า ได้ศึกษาการใช้รูปแบบและกลยุทธ์คลิกเบตในการ
พาดหัวข่าว สื�อในประเทศสเปน สามารถสรุปได้ดังนี� ส่วนใหญ่จะใช้ค�าเร้าอารมณ์ ให้ผู้อ่านรู้สึกถึงอารมณ์
และให้อารมณ์คล้อยตามเพื�อให้กดเข้าไปอ่านในรายละเอียดข่าว และยังใช้เครื�องหมายต่างๆเข้ามาช่วยใน
การพาดหัวข่าวเพื�อให้เกิดการสะดุดตา บางครั�งกพ็บว่ามีการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�อให้ผู้อ่านอยากรู้  แต่
ที�ขาดไม่ได้เลยคือรูปแบบการพาดหัวข่าวระบุว่ามีคลิป ภาพ ภาพชุด และการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/
วลี/ส�านวน ให้ขบขัน และยังพบว่ามีการพาดหัวข่าวที�น�าเอาเรื�องเพศ เรื� องความขัดแย้งหรือดราม่า อีก
ด้วย ส่วนรูปแบบหนึ�งคือการพาดหัวข่าวที�ไม่ตรงกับเนื� อหามีการน�ามาใช้น้อย เพราะจะท�าให้ชื�อเสียง
องค์กรสื�อเสียหาย 
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 4.3 แนวคิดวารสารศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ์ 

  สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล และคณะ (2557) กล่าวว่า วารสารศาสตร์คอนเวอร์
เจนซ์เกิดขึ�นเนื�องจากประเทศไทยเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ�นนับตั�งแต่ปี 2536 เป็นต้นโดยมีคนไทย
ที�เข้าถึงระบบอนิเทอร์เนต็ได้มากถึงร้อยละ 30 และมีโอกาสที�จะเติบโตอย่างต่อเนื�อง ท�าให้สื�อกระแสหลัก
อย่างหนังสือพิมพ์ต้องเร่งปรับตัวสู่สื�อดิจิทัลเพื�อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�เข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต และมีพฤติกรรมชอบอ่านข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต สื�อหลายส�านักจัดท �าเว็บไซต์หรือปรับปรุง
โครงสร้าง ให้ทันสมัยเพื�อรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ มีการปรับปรุงเนื� อหา ทั�งหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ซึ�ง
เป็นการหารายได้เข้าองค์กรเพิ�มจากสื�อเดิมที�มีอยู่ 
   ทักษะการใช้ภาษา (News Language Skill) ภาษาที�ใช้ต้องเป็นภาษาที�เข้าใจง่าย มีความชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ ต้องมีความกระชับ ตรงประเดน็ การสื�อสารแต่ละช่องทางกจ็ะมีวิธีการใช้ภาษา ที�แตกต่างกัน
ออกไป เช่นภาษาที�ใช้ในหนังสือพิมพ์ และออนไลน์ กจ็ะแตกต่างกันออกไป เพื�อให้เหมาะสมกับช่องทาง
การสื�อสาร และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ ปัจจุบันต้องมีเทคนิคการถ่ายภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว ตกแต่ง
ภาพ ตัดต่อ ท�ากราฟฟิก การเล่าเรื�องบนสื�อใหม่ หัวใจส�าคัญที�สุดต้อง กระชับ ตรวจสอบข้อมูลให้ดี การ
ตัดสนิใจเลือกประเดน็ข่าวที�จะน�าเสนอข้อมูลต้องชัดเจน 
  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบการวิเคราะห์รูปแบบการพาด
หัวข่าวได้ �� รูปแบบการพาดหัวข่าว ดังตารางต่อไปนี�  
 
ตารางที� � รูปแบบการพาดหัวข่าว 

ลกัษณะการพาดหัวข่าว�� รูปแบบ ค�าอธิบายลกัษณะรูปแบบการพาดหัวข่าว 

1.การพาดหัวข่าวที�ใช้ค�าสแลง ถ้อยค�าที�ใช้เข้าใจกันเฉพาะชนหมู่ใดหมู่หนึ�ง 
ค�าพูดแปลกๆ ภาษามักใช้กันชั�วระยะเวลาหนึ�ง
เท่านั�น, ค�าตลาด เป็นภาษาปาก สร้างความ
สนุก สนาน 

�.การพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงค�าพูด เป็นการอ้างค�าพูดของบุคคลที�ให้ข่าวใจความ
ส�าคัญใจความใดใจความหนึ�ง 

3.การพาดหัวข่าวเรียกชื�อคนดัง/เรียกชื�อจริง-
เล่น/สมญานามแหล่งข่าว 

เรียกชื�อคนดัง/เรียกชื�อจริง-เล่น/สมญานาม
แหล่งข่าว 

4.การพาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ ค�าย่อของชื�อ
เฉพาะยศต�าแหน่ง 

ใช้ตัวอักษรย่อ ค�าย่อ ของชื�อเฉพาะ ยศ 
ต�าแหน่ง 

5.การพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ เป็นการเรียกอาชีพมาใช้ในการพาดหัวข่าว 

6.การพาดหัวข่าวแบบเรียกชื�อหน่วยงาน เป็นการเรียกชื�อหน่วยงานมาในการพาดหัวข่าว 

7.การพาดหัวข่าวใช้ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เป็นการใช้ภาษาประเทศทับศัพท์ในการพาด
พาดหัวข่าว 

�.การพาดหัวข่าวที�ใช้ค�ารุนแรง - ค�าไม่สุภาพ 
- การซ��าเติมผู้เสียหาย/ผู้กระท�าผิด 
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ลกัษณะการพาดหัวข่าว�� รูปแบบ ค�าอธิบายลกัษณะรูปแบบการพาดหัวข่าว 

- ค�า วลี ประโยคที�ชี� ชัดถึงการกระท�ารุนแรง 

�. การพาดข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล �.ความชัดเจน – 5W 1H ใคร ท�าอะไร ที�ไหน 
อย่างไร ท�าไม 
�.รูปประโยคอย่างง่าย 

10.การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�ออยากให้เข้า
อ่านอยากรู้ 

1.คลุมเครือ–ไม่ระบุ 5W 1 H ชัดเจน 
2. เน้นใช้วลี มากกว่าประโยค 
3. ใช้ตัวย่อ (ที�คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจร่วมกนั
หรือไม่รู้) 

11.การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์
ความรู้สึก 

(ตกใจ ตื�นเต้น เศร้า สนุก ประทับใจ ฯลฯ) 
- ค�าอุทาน 
- ค�าอุปมา ให้เกิดจินตนาการ ความรู้สึก 
- ค�าแสลง 

12.การพาดหัวข่าวแบบใช้เครื�องหมายเพื�อเร้า
อารมณ์หรือเรียกความสนใจ 

เครื�องหมายอัศเจรีย์ 
- เครื�องหมายค�าพูด 
- เครื�องหมายจุด 

13.การพาดหัวข่าวโดย ระบุว่า (ชมคลิป) (ชม
ภาพ) (ภาพชุด) 

เพื�อบอกให้ผู้อ่านทราบว่ามีเนื�อหาอื�นนอกจาก
ตัวหนังสือในเนื�อข่าว / หรือประกอบพาดหัว
ข่าวในประเดน็ที�เป็นที�สนใจของสังคมอยู่ ณ 
ขณะนั�น 

14.การพาดหัวข่าวโดยระบุค�า เป็นการพาดหัวข่าวที�น�าเอาเรื�องเพศมาเป็นจุด
ดึงดูด 

��.การพาดหัวข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส�านวน เป็นการใช้สุภาษิต/วลี/ส�านวน มาพาดหัวข่าว 
ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเปรยให้ขบขัน 

��.การพาดหัวข่าวเน้นความขัดแย้ง - พาดหัวข่าวความขัดแย้ง แบบเน้นที�คู่ขัดแย้ง 
โดยชี� ว่าใครผิด-ถูก ชี� ว่าใครเป็นพระเอก 
นางเอก ผู้ร้าย หรือชูประเดน็ความขัดแย้งให้
เป็นจุดเด่นในพาดหัวข่าว 

17.การพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข เป็นการใช้ตัวเลขในหัวข่าว หรือภาษาเขียนที�
บอกถึงจ�านวน 

18.การพาดหัวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเนื�อหา เป็นการพาดหัวข่าวที�เนื� อข้างในไม่ตรงกบัหัว
ข่าว 
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 4.4 วิจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สุรัตน์ ศรีราษฎร์ (����) ศึกษาวิจัย เรื�องการใช้ค�าในการพาด
หัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน สรุปได้ว่า การใช้ค�าในการพาดหัวข่าวมีการใช้ค�าอยู่ � ลักษณะ ดังนี� ลักษณะที� 
�ใช้รูปค�าเดิมแต่ความหมายของค�าเปลี�ยนไปหรือแตกต่างจากความหมายในพจนานุกรมแต่ยังมีเค้าโครง
ความหมายเดิมอยู่ ขณะเดียวกันมีบางส�านักข่าวใช้รูปแบบค�าเดิมแต่ความหมายของค�าเปลี�ยนไปไม่มีเค้า
โครงเดิมลักษณะที� � คือการใช้ค�าโดยรูปค�าเปลี�ยนแปลงไปจากรูปค�าตามพจนานุกรม โดยการตัดค�าหรือ
พยางค์บางพยางค์ออกไปแต่ยังคงความหมายที�ระบุไว้พจนานุกรม ทั�งนี� อาจเป็นเพราะให้พอดีกับเนื� อที�ที�
จะใช้ในการพาดหัวข่าว บางบริษัทใช้ 
  บุษดี พนมภู (2556) ศึกษาวิจัยเรื�องการปรับตัวของคนข่าวในยุคออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สรุปผลการวิจัยพบว่าการเกิดขึ�นของสื�อใหม่ในยุคออนไลน์  ปรับตัวหันไป
เพิ�มการน�าเสนอข่าวเว็บไซต์ คนท �างานข่าวยุคออนไลน์ต้องมีการปรับตัวให้ทันตามกระแสสังคมปัจจุบัน 
และเปิดรับข่าวสารจากสื�อต่างๆเพื� อให้รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคที�แท้จริง ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและ
สื�อออนไลน์ บุคคลกรข่าวในยุคออนไลน์ต้องมีความคิดแปลกใหม่เพื�อให้ข่าวมีความแตกต่างจากคู่แข่ง 
แยกแยะประเดน็ข่าวให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี� ต้องเรียนรู้ความต้องการและช่องทางการรับสื�อ
ของผู้บริโภคด้วยการวางแผนด้านเนื�อหาที�ดี และการพาดหัวข่าวที�ดึงดูดจะดึงดูด 
 

5. วิธีการด�าเนินการวิจัย 
  กลุ่มประชากรที�ใช้ในการวิจัยในครั� งนี�  ได้แก่ การพาดหัวข่าวที�น�าเสนอบนเว็บไซต์ข่าว
หนังสือพิมพ์ โดยเลือกศึกษาพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์จากประเภททั�วไปและประเภท
หนังสอืพิมพ์ธุรกจิ โดยใช้เกณฑจ์�านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์สูงสุดที�ได้จัดล�าดับโดยทรูฮิต (truehits.net)ซึ�งเป็น
เวบ็ไซต์ที�มีการจัดท�าสถิติเวบ็ไซต์ไทยยอดนิยมให้บริการสารบัญเวบ็ไทย ซึ�งพบว่าทั�ง 2 เว็บไซต์มียอดผู้
เข้าไปอ่านข่าวสูงสุด  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (www.thairath.co.th) และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ (www.prachachat.net) 
  งานวิจัยครั�งนี� ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื� อหา 
(Content Analysis) จากการพาดหัวข่าวหน้าเว็บไซต์ข่าวของหนังสือพิมพ์ ใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) โดยเลือกสุ่ม 1 วัน เว้น �วัน เริ�มศึกษาตั�งแต่วิเคราะห์เนื� อหาข่าวบน
เวบ็ไซต์ตั�งแต่วันที� � เมษายน ����-วันที� �� เมษายน ���� รวมทั�งสิ�น15วัน โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
ข่าวที�ติดล�าดับยอดนิยม �อนัดับแรก เท่านั�นจ�านวนทั�งสิ�น ��� ข่าว ใช้เครื�องมือคือออกแบบ แบบบันทึก
ลงรหัส(Coding Sheet) ซึ�งได้ออกแบบรูปแบบการพาดหัวข่าวที�จะใช้บันทกึลงรหัสทั�งสิ�น �� รูปแบบ โดย
รูปแบบทั�งหมดเป็นไปตามแนวคิด และทฤษฎี ที�เกี�ยวข้องกับการพาดหัวข่าวทั�งในรูปแบบสื�อดั�งเดิม และ
รูปแบบคลิกเบต จากนั�นน�าข้อมูลมาสรุปผล และอภิปรายผลวิจัย 
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6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวเว็บไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยรฐั (เว็บไซตน์สพ.ทั �วไป) 
  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีรูปแบบการพาดหัวข่าวที�ดึงดูดความสนใจ โดยจะเรียงล�าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังต่อไปนี�  1.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบการใช้เครื�องหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความ
สนใจ 2.รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ 3.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์ความรู้สึก             
4.รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกชื�อคนดัง/เรียกชื�อจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว 5. รูปแบบการพาดหัว
ข่าวโดยระบุ(ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) �.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข 7. รูปแบบการ
พาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพต่างๆ 8.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ �.รูปแบบการ
พาดหัวข่าวแบบเน้นความขัดแย้ง และ 10. รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล ตามล�าดับ 
   ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวที�พบว่าน�ามาใช้น้อยคือ การพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�อให้ผู้อ่าน
อยากรู้  รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ/ค�าย่อ/ชื�อเฉพาะ ยศ ต�าแหน่ง รูปแบบการพาดหัวข่าวที�
ใช้ค�ารุนแรง รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงค�าพูด รูปแบบการพาดหัวแบบเรียกชื�อหน่วยงาน ส�าหรับ
ผลวิจัยที�ไม่พบเลย คือรูปแบบการพาดหัวข่าวที�ใช้ค�าแสลง และการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/ส�านวน 
รวมถึงการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเนื�อหา  
 6.2 ผลการศึกษารูปแบบการพาดหัวข่าวเว็บไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ (เว็บไซต ์นสพ.

ธุรกิจ) 

   จากที� ผู้วิจัยได้น�าเสนอไปในบท� ในงานวิจัย เรื� องรูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทย ผู้วิจัยได้สรุปผลวิจัยของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มีรูปแบบการพาดหัวข่าว
ที�ดึงดูดความสนใจ โดยจะเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี�  1.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้
เครื�องหมายเร้าอารมณ์ความรู้ สึก 2.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 3. รูปแบบการ
พาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ/ค�าย่อ/ ของชื�อเฉพาะ ยศ ต�าแหน่ง 4.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้า
อารมณ์ความรู้สึก 5. รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข 6. รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกชื�อคน
ดัง/เรียกชื�อจริง-เล่น สมญานามแหล่งข่าว ล�าดับ � รูปแบบการพาดข่าวแบบเรียกชื�อหน่วยงาน 8. 
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเน้นความขัดแย้ง 9.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล  
  ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวที�ใช้น้อย ได้แก่ รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�อให้ผู้อ่าน
อยากรู้ รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุชมคลิป ภาพ ภาพชุด  รูปแบบการพาดหัวแบบอ้างอิงค�าพูด 
รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�ารุนแรง รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบ
ใช้ค�าสแลง นอกจากนี� ยังพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวที�เวบ็ไซต์หนังสอืพิมพ์ประชาชาติธุรกจิ ที�ไม่ใช้เลยมี 
2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบสุภาษิต/วลี/ส�านวน และรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าว
ไม่ตรงกับเนื�อหา (Misleading) 
 6.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการพาดหัวข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพไ์ทยรัฐกับ

เว็บไซตห์นงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
   ขณะเดียวกันผลวิจัยทั�ง 2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์  หากน�ามาเปรียบเทียบกันจะพบว่ามีสิ�งที�
เหมือนและแตกต่างกัน โดยพบว่าสิ�งที�แตกต่างกันมากที�สุด แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี�  1. เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุชมคลิป ชมภาพ ภาพชุด มากกว่าเว็บไซต์
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ประชาชาติธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดเจน 2.เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวโดยระบุเพศ 
มากกว่า 3.เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพ มากกว่าเว็บไซต์
ประชาชาติธุรกิจ อย่างเห็นได้ชัดเจน 4.เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกชื�อคน
ดัง/เรียกชื�อจริง-เล่น/สมญานามแหล่งข่าว มากกว่า 5.รูปแบบสุดท้ายที�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้
มากคือการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�ารุนแรง 
  ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวที�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ที�ใช้มากที�สุดและแตกต่าง
จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที� มีการใช้ น้อยมีดั ง ต่อไปนี�  1. การพาดหัว ข่าวแบบทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ 2.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเรียกชื�อหน่วยงาน และ 3.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้
อักษรย่อ/ของชื�อเฉพาะ ยศ ต�าแหน่ง 
  ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวที�ทั�ง 2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ใช้ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 1.รูปแบบการ
พาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์ ความรู้สึก 2.รูปแบบการพาดข่าวแบบใช้เครื� องหมายเร้าอารมณ์หรือ
เรียกความสนใจ 3.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงค�าพูด 4.รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�อให้
คนอ่านอยากรู้ 5.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล 6.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�า
สแลง 7.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบเน้นความขัดแย้ง 8.รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข ส่วน
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/วลี/ส�านวน และรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับ
เนื�อหา พบว่าทั�ง 2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไม่มีการใช้ 
 

7. อภิปรายผล 
  จากการสรุปผลวิจัยข้างต้นมีประเดน็ที�น�ามาอภิปรายทั�งหมด � ประเดน็ ดังต่อไปนี�   
  ประเด็นที� 1 การใช้เครื� องหมายและค�าเร้าอารมณ์เป็นรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์
หนังสอืพิมพ์ ที�ยอดนิยมในการดึงดูดความสนใจผู้อ่านทั�ง � เว็บไซต์หนังสือพิมพ์มีการใช้รูปแบบการพาด
หัวข่าวแบบใช้เครื�องหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจสูงสุดเหมือนกันทั�งคู่ ส่วนใหญ่ใช้เครื�องหมาย
อัศเจรีย์และเครื�องหมายค�าพูดมากที�สุด จะเหน็ได้ว่าการใช้เครื�องหมายเข้ามาช่วยในการเร้าอารมณ์และ
หรือเรียกความสนใจ ได้รับความนิยมจากการพาดหัวข่าวบเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เพราะการใช้เครื�องหมาย
ต่างๆเข้ามาช่วยการพาดหัวข่าวที�เป็นตัวอักษรจะช่วยดึงดูดคนอ่านมากขึ� นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Dolors Palau-Sampio. (����) ได้ศึกษางานวิจัยเกี�ยวกับคลิกเบตในประเทศสเปนพบว่ามีการใช้
เครื�องหมายเพื�อช่วยให้เร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ  
  รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าเร้าอารมณ์ หรือเรียกความสนใจ สามารถช่วยดึงดูดผู้อ่านได้
เป็นอย่างดี จึงท �าให้ข่าวขึ�นไปติดล�าดับข่าวยอดนิยม เมื�อองค์กรข่าวใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบค�าเร้า
อารมณ์ และเรียกความสนใจ สอดคล้องกับ Dolors Palau-Sampio (����)ที�กล่าวว่า ค�าเร้าอารมณ์ คือ
แรงจูงใจ และสิ�งที�ดึงดูดให้ผู้อ่านตัดสินใจกดเข้าไปอ่านข่าว บนสื�อออนไลน์และยัง สอดคล้องกับ นรินทร์ 
น�าเจริญ (����) กล่าวว่า การพาดหัวข่าวจะต้องดึงดูดใจความสนใจผู้อ่านให้มากที�สุด โดยการใช้ค�า 
ภาษาต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ 
  ผลวิจัยยังชี� ให้เหน็ว่าองค์กรสื�อสิ�งพิมพ์มีการปรับตัวมากเพื�อรับมือในการแข่งขันในธุรกิจสื�อที�
นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ� น สอดคล้องกับแนวคิดเกี�ยวกับธุรกิจสื�อของ สมสุข หินวิมาน และคณะ 
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(2558) ที�กล่าวว่า การปรับปรุงเนื� อหาการน�าเสนอข่าวเป็นอีกช่องทางหนึ�งในการรับมือการแข่งขันใน
ธุรกิจยุคดิจิทัล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษดี พนมภู (2556) ศึกษาวิจัยเรื�องการปรับตัวของคน
ข่าวในยุคออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กล่าวว่ารูปแบบการปรับตัวปัจจุบันองค์กร
หนังสือพิมพ์หันมาใช้สื�อใหม่ในการรายงานข่าวเช่น เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม โดยมีการ
ปรับปรุงเนื�อหา การพาดหัวข่าวป็นอกีหนึ�งรูปแบบที�มีการปรับปรุงเพื�อสู้กับการแข่งขัน 
  ประเดน็ที� 2 รูปแบบการพาดหัวข่าวที�นิยมใช้แตกต่างกันระหว่างเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์
ธุรกิจกับเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ทั�วไป ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวที�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์
ธุรกิจ(เว็บไซต์ นสพ.ธุรกิจ) มีการใช้รูปแบบพาดหัวข่าวทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ มากกว่าเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรับ (เวบ็ไซต์นสพ.ทั�วไป) สาเหตุที�ผลวิจัยเป็นเช่นนี� อาจเป็นเพราะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจเป็นเวบ็ไซต์ข่าวธุรกิจที�มุ่งเน้นการน�าเสนอข่าวเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่เหน็ได้จากผลวิจัย
ข้างต้นที�แยกประเภทข่าวที�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจใช้มากที�สุดพบว่าข่าวเศรษฐกิจ จึงพบ 
การพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข มีการใช้มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dolors Palau-Sampio (2015) 
ที�บอกว่ามีการน�าการพาดหัวข่าวแบบอ้างองิตัวเลขจ�านวนยิ�งมากยิ�งท�าให้ดึงดูด 
  ทั�งนี� รูปแบบการพาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ทั�วไป (เวบ็ไซต์นสพ.ไทยรัฐ)ที�มีความ
แตกต่างจากเว็บไซต์หนังสือธุรกิจ คือเว็บไซต์ข่าวทั�วไปมีการใช้รูปแบบ การพาดหัวข่าวโดยระบุเรียกเพศ 
การพาดหัวข่าวแบบเรียกชื�อคนดัง/ชื�อจริง-เล่น มากว่า การที�ผลวิจัยนี� สอดคล้องกับงานวิจัย ของธีร์วรา 
ขะบูรณ์ (2557) ที�ศึกษางานวิจัยเรื�องวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลวิจัย
พบว่าการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวเรียกชื�อจริง/ -เล่น/สมญา
นามแหล่งข่าว มีการใช้การพาดหัวลักษณะนี�จ�านวนมากเพราะเป็นการน�าชื�อของคนดังหรือสมญานามไป
เป็นจุดดึงดูดบนหัวข่าว 
  นอกจากนี� ยังมีการรูปแบบที�ถูกน�ามาใช้มาก คือรูปแบบการพาดหัวข่าวระบุ สอดคล้องกับ
แนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของ สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล และคณะ (2557) 
กล่าวว่า วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ยุคปัจจุบันมีการน�าคลิป รูปภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการ
รายงานข่าวมากขึ�น ช่วยให้คนอ่านได้รู้รายละเอียดของข่าวได้ทั�งเนื� อหาที�เป็นตัวอักษร รวมถึงภาพคลิป  
ไปได้ในเวลาเดียวกัน 
  ประเดน็ที� � เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไม่นิยมใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวด้วยค�าสแลงและค�ารุนแรง 
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวที�พบว่าทั�ง�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์มีการใช้น้อย ได้แก่ รูปแบบ
การพาดหัวข่าวที�ใช้ค�าสแลง และรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�ารุนแรง สาเหตุที�ท �าให้ผลวิจัยเป็นเช่นนี�
อาจเป็นเพราะถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของสื�อออนไลน์ว่ามีการพาดหัวข่าวดังกล่าวผิด
จรรยาบรรณ สอดคล้องกับ เทียนทิพย์ เดียวกี� (����) ที�ศึกษางานวิจัยเรื�องจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สื�อในการน�าเสนอข่าวยุคดิจิทัล พบว่าสื�อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการรายงานข่าวผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มี
การกระท�าที�ไร้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท�าให้ถูกสังคมวิจารณ์ ท �าให้สื�อตระหนักจรรยาบรรณ
สอดคล้องกับ เทียนทิพย์ เดียวกี� (����) ที�อ้างถึงในเรื�องปทัสถานสื�อมวลชนตามทฤษฏีว่าด้วยความ
รับผิดชอบทางสังคม 
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  ประเด็นที�� รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลิกเบตที�ไม่เป็นที�นิยมในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ 
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบคลิกเบตที�ไม่นิยมใช้ในเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ ทั�งเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้แก่ �.) รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื� อให้อยากรู้  
รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/วลี/ส�านวน และรูปแบบกาพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเนื�อหา 
�.)รูปแบบการพาดหัวข่าวคลุมเครือเพื�อให้อยากรู้  และ �.)รูปแบบกาพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับ
เนื�อหา  
  การที�พบรูปแบบการพาดหัวข่าวที�กล่าวมาข้างต้นน้อยอาจเป็นเพราะอาจเป็นเพราะเรื�อง
จรรยาบรรณ จริยธรรมสื�อ เข้ามาเป็นปัจจัยท �าให้มีการพาดหัวข่าวลักษณะนี� น้อยสอดคล้องกับ เทียนทิพย์  
เดียวกี� (����) ที�ศึกษางานวิจัยเรื�องจริยธรรมและจรรยาบรรณสื�อในการน�าเสนอข่าวยุคดิจิทัล พบว่าสื�อ
โซเชียลมีเดีย และเวบ็ไซต์ข่าวมีการกระท�าที�ไร้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อให้เกดิผลกระทบไปยัง
สาธารณชนที�เป็นเช่นนี�อาจเกิดจากการแข่งขันด้านธุรกจิและด้านเวลา เป็นตัวก�าหนดทศิทางในการท�างาน
ของสื�อมวลชนจนท�าให้จิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของสื�อมวลชนลดน้อยลง การน�าเสนอข่าวของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัลต้องระวังข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการ
หนังสอืพิมพ์แห่งชาติพ.ศ. ���� หมวด � จริยธรรมขององค์กรหนังสือพิมพ์ ข้อที� � องค์กรหนังสือพิมพ์
ต้องยึดถือข้อเทจ็จริง ความถูกต้องแม่นย�าและความครบถ้วน 
  ส่วนรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบการใช้ส�านวน/วลี/สุภาษิต พบว่ามีการใช้น้อยเช่นกัน แต่
งานวิจัยของ Dolors Palau-Sampio.(����) พบว่ามีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวลักษณะนี�มาก สาเหตุ
ที�งานวิจัยชิ�นนี�พบการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใช้สุภาษิต/วลี/ส�านวน น้อยอาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลา
ในการศึกษาน้อยท�าให้ไม่พบ เพราะผู้วิ จัยได้ทดลองไปศึกษาข้อมูลย้อนหลังเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจพบว่ามีการใช้การพาดหัวข่าวลักษณะนี�มากพอสมควร 
  ประเดน็ที� � ประเภทข่าวที�รูปแบบการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ใช้มากผลการศึกษา
ที�พบว่าประเภทข่าวที�รูปแบบการพาดหัวข่าวของแต่ละเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ใช้มากที�สุด คือ เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้มาก คือประเภทข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา 
ตามล�าดับ ส่วนประเภทข่าวที�เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกจิใช้มาก คือ ประเภทข่าวเศรษฐกิจ ข่าว
ต่างประเทศ ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง และข่าวในพระราชส�านัก ตามล�าดับ 
   เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้ก่อน สาเหตุที�ท �าให้ผลวิจัยเป็นเช่นนั�นกเ็พราะว่าเว็บไซต์       
ข่ าวหนังพิมพ์ ไทยเ ป็น เว็บ ไซต์ ข่ าวหนั ง สือพิมพ์ทั� ว ไปที� มุ่ ง เ น้นการ เสนอข่าวทั� ว ไป (ที� มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/) หรือบางครั�งก็เรียกหนังสือพิมพ์ทั�วไปว่าหนังสือพิมพ์ประเภทประชา
นิยม (Popular Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที� มุ่งเสนอเนื� อหาที�คนทั�วไปสนใจ และความ
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ได้แก่ เนื� อหาเกี�ยวกับอาชญากรรม อุบัติเหตุ วิบัติภัย ความหายนะ กีฬา ความ
เคลื�อนไหวต่างๆ ในสังคม โดยมักจะมีการตอบสนองแบบทันทีทันใด รวดเร็วต่อสถานการณ์บ้านเมืองสด 
ทนัต่อเหตุการณ์ รายงานข่าวตามข้อเทจ็จริงที�เกิดขึ�น ด้วยเหตุนี� เองจึงท�าให้งานวิจัยเรื�องรูปแบบการพาด
หัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ค้นพบว่าประเภทข่าว บันเทิง สังคม และอาชญากรรม ติดล�าดับสูงสุด
ของข่าวยอดนิยม 
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  ส่วนประเภทข่าวต่างๆของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจใช้มาก พบว่าประเภทข่าวข่าว
เศรษฐกิจ ติดอันดับสูงสุด การที�ผลวิจัยเป็นเช่นนี�  ก็เพราะสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทมติชนจ�ากัด 
(มหาชน) ที�มีนโยบายให้หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์ที�มุ่งเน้นการน�าเสนอข่าวธุรกิจ
(ที�มา: https://th.wikipedia.org/wiki) 
  ประเดน็ที� � รูปแบบการพาดหัวข่าวของแต่ละประเภทข่าวมีการใช้ภาษาที�ใกล้เคียงกนั รูปแบบ
การพาดหัวข่าวแต่ละประเภทข่าวมาเปรียบเทียบกันพบว่ามีการใช้ส�านวนภาษาที�มีลักษณะที�ใกล้เคียงกัน 
ยกตัวอย่างเช่นการพาดหัวข่าวของประเภทข่าวเศรษฐกิจ ของวันที�  �� เมษายน ���� เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการพาดหัวข่าวว่า ทฤษฎีพ่อ+ต�าราอิสราเอลสวนผัก�ไร่ได้�แสน เปรียบเทียบการ
พาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที� �เมษายน ���� มีการพาดหัวข่าวว่า ปลูกสต
รอว์เบอร์รี�ในป่ายาง...แลนด์มาร์กใหม่จังหวัดบึงกาฬ จะเหน็ได้ว่าทั�ง เวบ็ไซต์มีการใช้ภาษาที�เข้าใจง่าย
เหมือนกัน แม้ว่าข่าวของเว็บไซต์ไทยรัฐจะเป็นข่าวเศรษฐกิจแนวเกษตร ส่วนข่าวของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ เป็นข่าวเศรษฐกิจแนวท่องเที�ยว สาเหตุที�ทั�ง � เว็บไซต์หนังสือพิมพ์มีการใช้ภาษาและ
รูปแบบการพาดหัวข่าวประเภทเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกัน อาจเป็นเพราะข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวที�เข้าใจ
ยาก จึงจ�าเป็นต้องใช้ส�านวนภาษาให้เข้าใจง่าย 
  ประเดน็ที� � การใช้ภาษาถิ�นเป็นรูปแบบการพาดหัวข่าวแบบใหม่ที�พบในเวบ็ไซต์ข่าวปัจจุบัน 
สิ�งที�ค้นพบใหม่ในงานวิจัยรูปแบบการพาดหัวข่าวบนเวบ็ไซต์หนังสือพิมพ์ คือการพาดหัวข่าวปัจจุบันมี
การน�าภาษาถิ�นเข้าใช้ในการพาดหัวข่าวด้วย ยกตัวอย่างเช่น การพาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์ไทยรัฐ เมื�อวันที� � 
เมษายน ���� มีการพาดหัวข่าวว่าจ�าเป็นต้องเฮ็ด! พ่อจับลูกใส่กล่องนั�งรถกระบะแค็บเห็นต�ารวจให้ก้ม
หัว (ชมคลิป) ซึ�งความจ�าเป็นต้องเฮ็ด เป็นภาษาอีสาน เหตุผลน�าภาษาถิ�น และเครื�องหมายที�หลากหลาย
มาใช้ในการพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์อาจเป็นเพราะต้องการดึงดูด สร้างความสนุก ขบขัน ให้กับ
ผู้อื�นให้มากยิ�งขึ�น 
 

8. ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจัยครั�งต่อไป 
 8.1 การศึกษาครั�งต่อไปจะศึกษาสื�อใหม่ให้มีความหลากหลายกว่านี�  เช่นเว็บไซต์ที�ไม่ใช่เว็บข่าว
หนังสอืพิมพ์ เพื�อให้เหน็ถึงการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวหรือที�หลากหลายสื�อยิ�งขึ�นไป 
 8.2 ศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างเวบ็ไซต์ของหนังสือพิมพ์ที�เป็นสื�อกระแสหลักเปรียบเทยีบกับเวบ็ไซต์
ที�ไม่ใช่สื�อกระแสหลัก 
 8.3 ควรท�าการวิจัยทั�งในรูปแบบของการวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ด้วยเพื�อให้ได้ข้อมูลและผลวิจัยที�ละเอยีดยิ�งขึ�น 

8.4 ระยะเวลาในการศึกษาควรใช้เวลาที�มากกว่า 1 เดือน เพื�อให้เหน็การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการ
พาดหัวข่าวที�มีความหลากหลาย 
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