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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog กรณีศึกษา: Bloggang และ 
OK Nation Blog วัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ
บล็อก, ศึกษารูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธในเว็บบล็อก และ ศึกษารูปแบบของภาษาที่ใชใน
เว็บบล็อก การศึกษาเรื่องนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษา 
3 รูปแบบ ไดแก 1.การสังเกตการณ (Observation) 2.การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ 
3.การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical 
Description)  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อก ของ Bloggang และ OK 
Nation Blog เปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร งานเขียน รวมถึงบันทึกประจําวันของเจาของบล็อก 
โดยมีลักษณะการสื่อสารที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทักทาย ผานทางกลองแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงประเด็นหัวขอตางๆที่ไดตั้งขึ้นสําหรับเว็บ Bloggang เนื้อหาจะเนนการเขียนเลาเรื่องราว
สวนตัว (Personal) และเรื่องทั่วไป (General) สําหรับเว็บ OK Nation Blog เนื้อหาจะเนนขาวสาร 
และการเมืองเปนหลัก 

รูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธนั้นพบวา หลังจากที่เจาของบล็อกไดเริ่มมีการ
เขียนบล็อกของตนเองอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายกัน ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบความสัมพันธมีลักษณะเปนกันเอง มีความผูกพัน และใกลชิดกับผูเขียนบล็อกรายอ่ืนๆที่ไม
เคยรูจักกันมากอน ทําใหเกิดความรูสึกไวใจกัน ผูเขียนบล็อกหลายรายมีการแลกเปลี่ยนที่อยู
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) และไดพัฒนาการสื่อสารกันตอโดยใช การ Chat การแลก
เบอรโทรศัพทมือถือเพื่อเปล่ียนจากการเขียนขอความมาเปนการพูดคุยกัน จนสุดทายก็เกิด
ความสัมพันธขั้นสนิทสนม มีการติดตอ นัดหมายออกมาพบเจอกันในโลกแหงความเปนจริง 
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สําหรับรูปแบบของภาษาในเว็บ Blog พบวาภาษาที่ใชเขียนขอความจะมีการนํา
สัญลักษณ รูปภาพ icon หรือ emoticon เขามาประกอบในการเขียนเรื่องราวตางๆดวย ซ่ึงภาษาหรือ
ถอยคําที่พบในเว็บ Bloggang จะนิยมใชภาษาพูดทั่วไปในการเขียน และจะพบภาษาแชต คําศัพท
เฉพาะกลุมจํานวนมาก ในขณะที่ทางเว็บ OK Nation blog พบวาจะใชภาษาที่เปนทางการ เปนภาษา
เชิงวิชาการ แตจะมีการใชคําที่คอนขางรุนแรง ในกลุมยอยบล็อกการเมือง  
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ABSTRACT 
 

The research on Pattern of the Online Communication in Web Blog Case Study             
of Bloggang and OK Nation Blog had objectives to study patterns of the Online Communication            
in Weblogs or “Blogs” , to study the development of relationships among web bloggers, and to      
study  the  language style as used in Weblog. The methodology used in this research was       
Qualitative Research comprising three methods namely 1.Observation, 2.Content Analysis,             
and 3. In -Depth Interviews.  This research was presented in the Analytical Description.     

Research results found that patterns of the Online Communication in Bloggang          
and OK Nation Blog were the disseminations of news and information, journalists’ writing works,         
and Diary of bloggers. Communications were the exchange of opinions and self-expression, and 
greetings through Blogges’ Forum Box. In addition, specific issues were posted in Bloggang. 
Content in Bloggang was bloggers’writing on personal information and general issues. For the 
OK Nation Blog, the content focused more on news and information and political issues. 

As for the development of relationships among web bloggers, it was found that         
after bloggers started writing their own blogs and continued a running account of their writings, 
bloggers then exchanged opinions and greetings among themselves. The research results showed     
that the forms of relationships among bloggers were friendly with close intimacy to authors of 
other blogs even though they had never met or known one another before.  This led to the trust 
among bloggers. Many bloggers exchanged E-mail addresses, and developed their forms of 
communication to the Chatting stage. They exchanged phone numbers and moved from writing 
into having personal conversation. Finally, the relationships were so close that they kept 
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contacting one another which led to making dates or appointments to meet face to face in the real 
world. 

For the language style used in Weblogs, it was found that bloggers had their writings 
with the use of symbols and “Icon” or “ Emoticon” to compliment their writings of different 
subjects. Bloggers articulated ideas and opinions in Bloggang with the use of general language for 
writing with specific chatting language and jargons used in certain group of people.  Whereas the 
OK Nation Blog used more official language with some technical terms.  However, the language 
used was more direct and stronger in the politic Sub- Blog. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเจริญรุดหนาและ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว พัฒนาการที่สําคัญ คือ การนําระบบโทรคมนาคมมาเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอรจนกลายเปนเครือขายคอมพิวเตอร (computer network) ขนาดใหญที่เรารูจักในชื่อของ 
“อินเตอรเน็ต” ซ่ึงทําหนาที่เปนทั้งชองทางการสื่อสารและเปนสื่อรูปแบบใหม (new media) จัดได
วาเปนรูปแบบหนึ่งของเครือขายที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในยุคของสังคมขาวสารในปจจุบัน 
อินเตอรเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรทุกมุมโลกเขาดวยกัน ผูใชเครือขายจึงสามารถสง
ขาวสารหรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดอยางงายดายในเวลาอันรวดเร็ว ไมวาจะอยูสถานที่ใด 

“อินเตอร เน็ต” เปนเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงเริ่มกอตั้งโดยกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา อินเตอรเน็ตในยุคแรก ๆ ประมาณป พ.ศ. 2512 เปนเพียงการนําคอมพิวเตอรจํานวน
ไมกี่เครื่องมาเชื่อมตอกัน โดยสายสงสัญญาณเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 
ภารกิจหลักเพื่อใชในงานวิจัยทางทหาร โดยใชช่ือวา อารปา (ARPA : Advanced Research Project 
Agency) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  เครือขาย ARPANET October, 1980 
ทีม่า:  http://www.skn.ac.th/a_cd/internet/wan.html 
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ป พ.ศ. 2515 หลังจากที่เครือขายทดลองอารพาประสบความสําเร็จ ก็ไดมีการปรับปรุง
หนวยงานจาก อารปามาเปนดารพา (Defence Communication Agency) ในป พ.ศ. 2526 อารปาเน็ต
ไดแบงเปน 2 เครือขาย ดานงานวิจัยใชช่ือวาอารปาเน็ตเหมือนเดิม สวนเครือขายของกองทัพใช มิล
เน็ต (MILNET: Military Network) ซ่ึงมีการเชื่อมตอโดยใชโปรโตคอล TCP/IP (Transmission 
Control Protocol / Internet Protocol) เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ
อเมริกา (NSF : National Science Foundation) ไดใหเงินทุนในการสรางศูนยคอมพิวเตอรขนาด
ใหญ 6 แหง และใชช่ือวา NSFNET และพอมาถึงในป พ.ศ. 2533 อารปาเน็ตไมสามารถที่จะรองรับ
ภาระที่เปนหลัก (Backbone) ของระบบได อารปาเน็ตจึงไดยุติลง และเปลี่ยนไปใช NSFNET และ
เครือขายอื่น ๆ แทนมาจนเปนเครือขายขนาดใหญ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โดยเรียกเครือขายวา 
อินเตอรเน็ต โดยเครือขายสวนใหญจะอยูในอเมริกา และปจจุบันนี้มีเครือขายยอยมากมายทั่วโลก 
 

อินเตอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอมินิคอมพิวเตอร 
(Mini computer) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ไปยัง
มหาวิทยาลัย เมลเบิรนประเทศออสเตรเลีย แตในครั้งนั้นยังเปนการเชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท 
ซ่ึงสามารถสงขอมูลไดชาและไมเปนการถาวรจนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดทําการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับ
มหาวิทยาลัย 6 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาดวยกันเรียกวา "เครือขายไทยสาร" 
เครือขายไทยสารเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการเขามาเชื่อมตอกับ          
เครือขายนี้เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก จะเห็นไดวาอินเตอรเน็ตในประเทศขณะนั้นยังจํากัดอยูในวง
การศึกษา และการวิจัยเทานั้น ไมไดเปนเครือขายที่ใหบริการในรูปของธุรกิจ แตทางสถาบันนั้น ๆ 
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง 

 ตอมาในป พ.ศ. 2537 ความตองการในการใชอินเตอรเน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น 
การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) จึงไดรวมมือกับบริษัทเอกชนเปดบริการอินเตอรเน็ตใหแก
บุคคล และผูสนใจทั่วไปไดสมัครเปนสมาชิก พรอมตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย เรียกวา "ผูใหบริการอินเตอรเน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) จน
ใชกันมาอยางแพรหลายในปจจุบัน  
(ที่มา:  http://www.csjoy.com/story/net/netedu.htm, 10 มีนาคม 2550) 
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ทุกวันนี้ส่ืออินเตอรเน็ตไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยไปแลว ซ่ึงในสื่อ
อินเตอรเน็ตนั้นมีทั้งเนื้อหา สาระ มากมายหลากหลาย แตอีกหนึ่งรูปแบบในสื่ออินเตอรเน็ต ที่กําลัง
ไดรับความสนใจอยูในขณะนี้คือ Web log หรือที่เรียกสั้นๆวา Blog  

"Web log" หรือ "blog" ชื่อดังกลาวเริ่มใชเมื่อเดือนธันวาคม ป 1997 โดยผูที่คิดชื่อนี้คือ 
Jorn Barger. ตอมามีฝร่ังที่ชอบเรียกส้ันๆ ช่ือนาย Peter Merholz จับมาเรียกยอเหลือแต"Blog" แทน
ในเดือนเมษายนป ค.ศ. 1999 และจนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2003 ทาง Oxford English 
Dictionary จึงไดบรรจุคําวา Blog ในพจนานุกรม แสดงวาไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ ซ่ึงคํา
วา Blog ยอมาจากคําวา weblog หรือ web log โดยคําวา weblog นั้นมาจาก web (เวิลดไวดเว็บ) และ 
log (ปูม, บันทึก) รวมกัน หมายถึง บันทึกบนเวิลดไวดเว็บ นั่นเอง ในปจจุบันบล็อก ถูกใชเปน
เครื่องมือส่ือสารรูปแบบใหม ไมวาจะเปนการประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร
ผลงาน ฯลฯ และกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยขณะนี้ไดมีผูใหบริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบ
ใหบริการฟรี และเสียคาใชจาย (ที่มา: http://www.bloggang.com, 10 มีนาคม 2550) 

 
ความหมายของคําวา Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลง

บนเว็บไซต โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว หรือ
เปนบทความเฉพาะดานตาง ๆ เชน เร่ืองการเมือง เร่ืองกลองถายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เปนตน 
โดยจุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใสลง
ไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพลในการโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตใน
ขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันในกลุมเฉพาะ เชนกลุมเพื่อน ๆ หรือ
ครอบครัวตนเอง มีหลายครั้งที่เกิดความเขาใจกันผิดวา Blog เปนไดแคไดอารี่ออนไลน แตในความ
เปนจริงแลว ไดอารี่ออนไลนเปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเทานั้น เพราะบล็อกมี
เนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแตการบันทึกเรื่องสวนตัว อยางเชนไดอารี่ หรือการบันทึกบทความ
ที่ผูเขียนบล็อกสนใจในดานอื่นดวย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณการเมือง หรือ
การรีวิวผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ตัวเองเคยใช หรือซ้ือมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหา
ในประเภทตาง ๆ อีกมากมาย ตามแตที่เจาของบล็อกจะเปนคนที่ถนัดในดานไหน ก็มักจะเขียน
บทความเรื่องที่ตนเองถนัด หรือสนใจเปนตน จุดเดนที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเปนเครื่องมือ
ส่ือสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปน
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผานทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง ในอดีตแรกเริ่ม 
คนที่เขียน Blog นั้นยังทํากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหนา แตในปจจุบันนี้ มีเครื่องมือ
หรือซอฟทแวรใหเราใชในการเขียน Blog ไดมากมาย เชน WordPress, Movable Type เปนตน 
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ผูคนหลายลานคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอยางแพรหลาย ตั้งแตนักเรียน อาจารย 
นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษใหญในตลาดหุน NasDaq เมื่อสองสามปที่ผานมา Blog 
เร่ิมตนมาจากการเขียนเปนงานอดิเรกของกลุมสื่ออิสระตาง ๆ หลาย ๆ แหงกลายเปนแหลงขาว
สําคัญใหกับหนังสือพิมพหรือสํานักขาวชั้นนํา จวบจนกระทั่งป 2004 คนเขียน Blog ก็ไดรับการ
ยอมรับจากสื่อและสํานักขาวตาง ๆ ถึงความรวดเร็วในการใหขอมูลตั้งแตเรื่องการเมืองไป
จนกระทั่งเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ 

จากเหตุการณเหลานี้ นับไดวา Blog เปนส่ือชนิดหนึ่งที่ไมตางจาก วีดีโอ, ส่ิงพิมพ, 
โทรทัศน หรือแมกระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกไดวา Blog ไดเขามาเปนส่ือชนิดใหมที่สําคัญอยาง
แทจริง สรุปใหงาย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซตที่มีรูปแบบเนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัว
ออนไลน มีสวนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย  
(ที่มา: http://www.keng.com/2005/09/30/what-is-blog/, 15 มนีาคม 2550) 

 
ในปจจุบันมีผูคนสนใจศึกษาเรื่องราวของ Blog กันมากขึ้น ในขนาดที่เรียกวา มีการ

บัญญัติวิชา Blogology หรือบล็อกวิทยาขึ้นมา (Blogology – บล็อกวิทยา เปนคํานาม (noun) ถูก
ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกชื่อ วิชา “การศึกษาเกี่ยวกับบล็อก” โดยผูชํานาญการบล็อกหลายทานตางคนตาง
บัญญัติศัพท-เทอมเดียวกันนี้ขึ้นมาใชตรงกัน แลวยอมรับกันทั่วโลก) Blogology – บล็อกวิทยา ตรง
กับนิยามภาษาอังกฤษวา “The study of blogs.” หรือ “The science of blogging.” 
(http://www.kyotojournal.org) 
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ภาพที่ 1.2  ตัวอยางบทความที่กลาวถึงวิชา Blogology 101 
ที่มา:  http://www.kyotojournal.org 
 

ในการเขาไปใชงานภายใน Blog นั้น ภาษาซึ่งเปนส่ือกลางในการเขียนจะถูกบัญญัติ
ขึ้นมาใหมอยางมากมาย จึงเปนที่มาของการนําคําศัพทเหลานั้นมาแปลความหมาย เพื่อใหเกิดความ
เขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงชุมชนชาวบล็อกจะเรียกวาเปน “บล็อกกานุกรม” หรือ 
“Blogictionary” เปนพจนานุกรมของชาวบล็อก ที่ไดบัญญัติและใหความหมายของคําศัพทที่ชาว 
blogger ไดใชงานกัน ซ่ึงเราสามารถหาความหมายของคําศัพทเหลานั้นไดทางอินเตอรเน็ต อาทิเชน 
เว็บไซตของ blogossary.com เปนตน 

 

DPU
DPU



  
 
 
 

   
6 

 

 
 

ภาพที่ 1.3  แสดงถึงเว็บไซตทีใ่หความหมายคําศัพทที่ใชเกี่ยวกับบล็อก (Blogictionary) 
ที่มา:  http://www.blogossary.com 
 

ชุมชนชาวบล็อกยังไดมีการกําหนดวันของชาวบล็อก หรือ Blogday ขึ้น ซ่ึงความ
เปนมาก็คือ วันหนึ่งในการประชุมอยางเปนทางการที่จัดขึ้นในอิสราเอล, Nir Ofir บรรณาธิการ
เว็บไซตอิสราเอลชื่อ: Tapuz.co.il ไดสังเกตเห็นวาเมื่อเขียนวันที่ 31 สิงหาคมดวยตัวเลข 3108 แลว 
มันมองดูเหมือนกับอักษรเขียนภาษาอังกฤษวา “Blog” เธอจึงเขียนรางแนวนึกคิดเลนๆไวบน
หนากระดาษ วันนั้นเองจึงเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดเรื่อง Blogday  
Nir Ofir เชื่อวา bloggers ควรจะมีวันสักวันหนึ่งที่จะไดทุมเทใหกับการไดทําความรูจักกับ bloggers 
คนอื่น ๆ โดยเฉพาะชาวบล็อกจากตางแดน (ตางประเทศหรือตางขอบเขตความสนใจ) ในวันสําคัญ
นั้น blogger ทั้งหลายจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อกเกอรตางแดนที่นาสนใจเหลานั้นบอกเลา/
แนะนํา/โพสตไวบนบล็อกของตนเอง เพื่อบอกกลาวใหผูเขามาเยี่ยมบล็อกของตนไดรูจักบล็อก
เกอรตางแดนเหลานั้น แลว BlogDay 2005 ก็ถือกําเนิดขึ้นเปนคร้ังแรก 
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ภาพที่ 1.4  แสดงถึงเว็บไซต Blogday เปรียบเสมือนวันเกดิของชาวบล็อก 
ที่มา:  http://www.blogday.org 
  

จากรายงานการวิจัยของเว็บไซต DigitalMediaAsia (http://www.digitalmediaasia.com) 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ไดรายงานถึงเรื่องของ Asia’s blogosphere 2006 หรือ ปรากฏการณ
การเลนบล็อกของชาวเน็ตประเทศในเอเชียป พ.ศ. 2549 ของ Microsoft’s MSN and Windows Live 
Online Service Business ไวดังนี้คือ  

- ประชากรออนไลนที่ใชบล็อกในแถบเอเชียมีรอยละ 46%  
- ผูใชอินเตอรเน็ตในแถบเอเชียรอยละ 74 ใหความสนใจ blogs โดยใหเหตุผลเกี่ยวของ

กับ “เพื่อนและครอบครัว” มากที่สุดกวาเหตุผลอ่ืน 
- เด็ก เยาวชนและผูหญิง มีจํานวนมากและเปนผูมีสวนสําคัญในโลกของบล็อกในเอเชยี 

(ยกเวน “ในพื้นที่อิทธิพลของพวกผูชาย” และขอยกเวนที่ประเทศเกาหลีใตซ่ึง การเลนบล็อก-
blogging เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันสําหรับใครทุกคน) 
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- รอยละ 50 ของบล็อกเกอรในเอเชีย เชื่อวาเนื้อหาของบล็อก (blog content) เปนความ
จริงที่เชื่อถือได เหมือนกับสื่อหลักที่เคยมีมา (traditional media หรือส่ือกระแสหลัก เชน 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน) 

- บล็อกเกอรในเอเชีย รอยละ 41 ใชเวลามากกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในการโพสต 
(เขียนหรืออานบล็อก) 

- ผูที่ใชบล็อกในเอเชียมากกวารอยละ 40 มีผูมาเยี่ยมบล็อกของตน นอยกวา 10 visitors 
ตอสัปดาห 

นอกจากนี้ ในรายงานวิจัยดังกลาว ยังแสดงใหเห็นวา การเลนบล็อก หรือ blogging เปน
ปรากฎการณทางสังคมอันมีนัยสําคัญแสดงถึง การใชบล็อกเปนเครื่องมือในการสรางโอกาสและ
รักษาไวซ่ึง การเชื่อมตอทางสังคม และเพื่อแสดงตัวตนของพวกเขา 
 

 
 

ภาพที่ 1.5  แสดงถึงเว็บไซต Digital Media Asia ทีร่ายงานถึงผลการวิจยัผูเลนบล็อกในเชีย 
ที่มา:  http://www.digitalmediaasia.com 
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ถาจะกลาวถึงเรื่องการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการทําการตลาดขององคกร ณ 
เวลานี้มีบริษัทยักษใหญเร่ิมหันมาใชบล็อกกันมากขึ้นภายใตคํานิยามใหมเกี่ยวกับเรื่อง Blog 
Marketing โดยที่มีรายงานจาก Jupiter Research เกี่ยวกับเรื่องการ Corporate Blog ไววา 

1. บริษัทยักษใหญกวา 34% มี blog กันแลว และคาดวาตัวเลขจะสูงขึ้นอีกภายในสิน้ปนี ้
(พ.ศ. 2549) 

2. มี 23% บอกวามีงบประมาณสําหรับการทํา blog ระหวาง 10,000 – 50,000 เหรียญ
สหรัฐ 

3. แตยังมีอีก 6% บอกวามีงบประมาณใหเอาไปทํา blog ของบริษัทสูงถึง 5 ลานเหรียญ
ขึ้นไป 

4. บริษัทเหลานี้เชื่อวา blog จะเปนโอกาสที่จะใหบริษัทไดใชกลยุทธการตลาดแบบ
ปากตอปาก 

5.มีผูบริหารระดับสูงใช blog ถึง 35% เพื่อทําการตลาดแบบปากตอปากใหกับ
ผลิตภัณฑ หรือบริษัทตนเอง 
 

 
 
ภาพที่ 1.6  แสดงถึงผลการวิจัยเกีย่วกับเรื่องการ Corporate Blog 
ที่มา:  http://www.901am.com 
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ในสวนของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องราวของ Blog อาจจะเปนอะไรที่คอนขางใหม 
เพราะเริ่มมีการนํามาใชงานอยางเปนจริงเปนจังเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา (อางอิงจากเว็บไซต pantip.com 
ผูใหบริการ bloggang.com: มีนาคม 2550) โดยมีผูใหบริการเพียงไมกี่รายในเมืองไทย ที่ใหบริการ
พื้นที่สวนตัวบนเว็บไซต เพื่อใหผูคนสามารถสรางสรรคงานเขียนตัวเองไดอยางอิสระ ซ่ึงหนึ่งใน
ผูใหบริการเว็บบล็อกรายใหญของเมืองไทยไดแก เว็บพันทิปดอทคอม (www.pantip.com) ภายใต
ช่ือ บล็อกแกงคดอทคอม (www.bloggang.com) 

เว็บบล็อกของ bloggang.com ไดเร่ิมใหบริการอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 โดยจะมีการใหพื้นที่บนอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาไปสมัครเพื่อรับพื้นที่
สวนตัวไดฟรีจากเว็บไซต ในการที่จะนําพื้นที่ตรงนี้ไปสรางสรรคผลงานเขียนตางๆ ของตนเอง
อยางอิสระ ทั้งบอกเลาเรื่องสวนตัว เหตุการณที่เกิดขึ้นประจําวัน แบงปนขอมูล บทความ รูปภาพ 
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาวสารตางๆ ตามแตที่ผูใชบริการแตละทานตองการ นอกจากนั้น 
bloggang ยังถือเปนชุมชนออนไลน ที่เจาของบล็อกสามารถติดตอ เชื่อมความสัมพันธ กับเจาของ
บล็อกอื่นๆ สรางมิตรภาพดีๆ บนโลกอินเทอรเน็ต และเพื่อเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น ซ่ึงในปจจุบัน
จํานวนสมาชิกของ bloggang มีถึง 304,667 Blog (ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550) 

ภายในเว็บบล็อกจะมีการจัดแบงกลุมยอยของ Blog ตางๆไวเพื่อเปนการแบงแยก
หมวดหมูของผูใชงานวามีความสนใจในเรื่องใด เพื่อความสะดวกในการใชบริการและการรวมตัว
เปนสังคมออนไลนในการที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ซ่ึงในกลุมยอย Blog ของ
เว็บ BlogGang ไดจัดแบงกลุมยอยไวมากมายเชน ขาวเดนประเด็นดัง, เพลงออนไลน, ดารา-
นักรอง-คนดัง, ไดอารี่-ประสบการณชีวิต, Reality Show, จิปาถะ และอื่นๆอีกมากมาย 
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ภาพที่ 1.7  แสดงถึงหนาแรกของเว็บ Bloggang 
ที่มา:  http://www.bloggang.com 
  

นอกเหนือจาก bloggang.com จะไดรับความนิยมอยางสูงจนสามารถติดอับดับ1ใน10 
ของเว็ปยอดนิยมในประเทศไทยแลว (อางอิง: http://truehits.net/: มีนาคม 2550) ยังมีเว็บบล็อกอีก
หลายรายที่ไดรับความนิยมจากผูใชจํานวนมาก จนสามารถทําสถิติขึ้นมาอยูในอันดับเว็ปไซตยอด
นิยมของเมืองไทย ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือ บล็อกของ OK Nation 

เว็บบล็อกของ OK Nation Blog เกิดขึ้นจากความตองการสรางสถานที่สําหรับอิสระ
ทางปญญา  ทุกคนมีสิทธิ เขียน  เผยแพรความคิดผานอินเทอร เน็ต  ชองทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนชั่นกรุป ในฐานะสื่อที่ทําหนาที่ ตรงไปตรงมา ดวยความนาเชื่อถือ ทัน
เหตุการณ อยางสรางสรรค ไดเปดบล็อกสําหรับผูใชบริการทุกคน เพื่อบอกเลาเรื่องราว ส่ิงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน ประสบการณ ความรูถายทอดสูผูอ่ืนรวมแสดงความเห็นอยางเสรี 

ภายในเว็บ Blog OK Nation ยังไดถูกจัดแบงกลุมยอยของ Blog ไวอีกมากมาย เชน 
กฎหมาย การเมือง วิทยาศาสตร/ไอที ดารา/นักรอง/นักแสดง บล็อกเดนคนดัง บล็อกคนขาวเนชั่น 
เปนตน ซ่ึงในปจจุบัน OK Nation Blog ไดมีสมาชิกทั้งหมด 7,932 คน (ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 
2550) 
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ภาพที่ 1.8  แสดงถึงหนาแรกของเว็บ OK Nation Blog 
ที่มา:  http://www.oknation.net 
 

จากความสําคัญและการใชงานอยางแพรหลายของ Blog ที่เปนส่ือสังคมออนไลน ที่
กลุมผูใชไดมีความหลากหลาย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม
ในปจจุบัน ที่สามารถตอบสนองผูใชบริการ Blog ในการที่จะสามารถสรางโลกสวนตัวบน cyber 
space เปนไปไดอยางงายดาย จนสามารถพัฒนาการไปสูการสรางสังคมออนไลนขึ้นมา จากกลุม
ผูคนที่ไมเคยรูจักมากอน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการศึกษาถึง “รูปแบบการสื่อสาร
ออนไลนในเว็บ Blog”  เพื่อตองการที่จะทราบถึง การนําส่ือใหม (new media) เขามาใชเปนสวน
หนึ่งในชองทางการติดตอส่ือสาร ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันในยุคปจจุบัน กระทั่ง
ถึงการขยายตัวของเว็บ Blog ในอนาคต ที่จะเปนชองทางในการนําพื้นที่สาธารณะตรงนี้มาใช
ประโยชนในรูปแบบตางๆได 
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1.2 ปญหานําวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog (กรณีศึกษา: Bloggang และ 
OK Nation Blog)” คร้ังนี้ไดตั้งปญหานําวิจัยไวดังนี้ คือ 

1. รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog เปนอยางไร 
2. รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog เปนอยางไร 
3. รูปแบบของภาษาที่ใชในเว็บ Blog เปนอยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษารปูแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 
2. เพื่อศึกษารปูแบบในการพัฒนาความสมัพันธของผูใชเว็บ Blog จากความสัมพันธใน

ระดับเริ่มตน ไปสูความสัมพันธในระดับใกลชิดสนิทสนมกัน 
3. เพื่อทราบถึงรูปแบบของภาษาทีใ่ชในเว็บ Blog 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะ การส่ือสารระหวางผูใชเว็บ Blog ของผู
ใหบริการคือ Bloggang และ OK Nation Blog เทานั้นไมนับรวม Blog จากผูใหบริการรายอื่นๆที่อยู
นอกเหนือจากที่ไดกลาวมานี้ โดยไดทําการศึกษาระหวางชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 และทําการเลือกกลุมยอยบล็อกของผูใหบริการทั้ง 2 เว็บบล็อก ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

www.bloggang.com ไดทําการคัดเลือกกลุมยอยบล็อก คือ 
1. กลุมไดอารี่-ประสบการณชีวิต 
2. กลุมความงาม 
3. กลุมครอบครัว 
4. กลุมแกลเลอรี่ภาพถาย 
www.oknation.net ไดทําการคัดเลือกกลุมยอยบล็อก คือ 
1. กลุมบล็อกการเมือง 
2. กลุมบล็อกไดอารี่ 
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3. กลุมบล็อกนักขาวอาสา 
สาเหตุที่ทําการคัดเลือกกลุมบล็อกดังกลาวเนื่องจาก เปนกลุมยอยบล็อกที่ไดรับความ

นิยมในการเขาไปใชงานมากที่สุด  
ประเด็นที่ใชในการสังเกตุ จะสังเกตุจากรูปแบบการนําเสนอ หัวขอที่นําเสนอในเว็บ

บล็อก รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ และ รูปแบบภาษาที่ใช 
  
1.5 คํานิยามศัพท 
 

1. รูปแบบการสื่อสารออนไลน ในงานวิจัยช้ินนี้ หมายถึง  
1.1 การศึกษาการนําเสนอเนื้อหาในเว็บ bloggang และ oknation ซ่ึงไดแก การจัดวาง

รูปแบบ (layout) ของหนาบล็อก และ เนื้อหาที่นําเสนอในเว็บบล็อก 
1.2 ประเด็นหัวขอที่นําเสนอในเว็บบล็อก ไดแก หัวขอหลักที่ blogger ทานนั้นๆได

ตั้งขึ้น เพื่อดึงดูดจุดสนใจจาก blogger รายอ่ืน ในการเขามารวมปฏิสัมพันธในบล็อกนั้นๆ 
 

2. รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ ในงานวิจัยช้ินนี้ หมายถึง ขั้นตอนของการสราง
ความสัมพันธระหวางผูใชงานภายในเว็บ Blog โดยศึกษาจาก การเขามามีสวนรวมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในเว็บบล็อก เร่ิมจากความสัมพันธขั้นเริ่มตน ซ่ึงวิเคราะหจากการที่คู
ส่ือสารมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวทั่วๆไป เกี่ยวกับขอมูลและเนื้อความใน Blog นั้นๆ ไปสู
ความสัมพันธที่คูส่ือสารภายในเว็บบล็อก มีความสนิทสนมกันมากที่สุด ซ่ึงวิเคราะหจากการที่คู
ส่ือสารมีการเปดเผยตนเองระหวางกัน รวมถึงมีการติดตอส่ือสารดวยชองทางอื่นๆ จนกระทั่ง
สามารถทําการนัดหมายเพื่อมาพบเจอกันในโลกของความจริง 

 

3. รูปแบบของภาษาที่ใช หมายถึง ขอความ สัญลักษณที่แสดงอารมณ (emoticon) 
รูปภาพไอคอน(icon) ที่ปรากฏอยูบนเว็บ Blog 

3.1 ขอความ หมายถึง ภาษาและขอความที่ถูกใชเพื่อนําเสนอเนื้อหาบนเว็บบล็อก ไดแก 
ขอความในลักษณะภาษาพูดทั่วไป, ขอความในลักษณะภาษาแชต, การใชคําศัพทเฉพาะกลุม และ
การใชตัวอักษรตางๆบนแปนพิมพ (Keyboard) เขามาผสมกันเปนคําพูด เชน Inw = เทพ, uou = 
นอน 

DPU
DPU



  
 
 
 

   
15 

 

3.2 สัญลักษณแสดงอารมณ(emoticon) หมายถึง การใชสัญลักษณตางๆบนแปนพิมพ 
(Keyboard) มาผสมกันเพื่อเปนการแสดงถึงอารมณ หรือสีหนา ทาทางของผูเขียนใหอีกฝายไดรับรู 
เชน :) แสดงอารมณดีหรือยิ้ม :( แสดงอารมณเศราหรือโกรธ เปนตน 

3.3 รูปภาพไอคอน(icon) หมายถึง รูปภาพการตูน หรือภาพกราฟฟค แสดงสีหนา 
ทาทางตางๆ ที่ผูใหบริการเว็บบล็อกไดจัดเตรียมไวให เชน  หมายถึง ยิ้ม,  หมายถึง 
โกรธ 

 

4. เว็บ Blog หมายถึง weblog หรือ web log โดยคําวา weblog นั้นมาจาก web 
(เวิลดไวดเว็บ) และ log (ปูม, บันทึก) รวมกัน หมายถึง บันทึกบน world wide web ในปจจุบันเว็บ 
Blog ถูกใชเปนเครื่องมือส่ือสารรูปแบบใหม ไมวาจะเปนการประกาศขาวสาร การแสดงความ
คิดเห็น การเผยแพรผลงาน ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ หมายถึง ระบบ blog และ blogger ของเว็บ 
bloggang และ oknation 

 

5. Blogger หมายถึง คนเขียน Blog หรือเจาของ Blog ในเว็บ bloggang และ oknation 
     
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารออนไลน และ การพัฒนาความสัมพันธ ในเว็บ 
Blog รวมถึงลักษณะภาษาและรูปแบบในการใชงานเว็บ Blog ของกลุมผูใช และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการสื่อสารแบบใหมของสังคม รวมทั้งความคิดเห็นตางๆถึงประโยชน 
ขอดีและขอเสียตางๆของการใชงานเว็บ Blog เพื่อท่ีจะนํามาใชในการไปปรับปรุงและพัฒนาของผู
ใหบริการเว็บ Blog ตอไป 

2. ผลงานวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอองคกรและประชาชนโดยทั่วไป ที่จะได
นําเอาการสื่อสารในรูปแบบใหม มาใชเปนอีกหนึ่งชองทาง ในการที่จะใหความรู สนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยทําใหเห็นถึงพัฒนาการและรูปแบบใน
การใชงานเว็บ Blog เพื่อที่จะนําไปประยุกตในการใชงาน ใหเกิดประโยชนกับตัวเอง และสังคม 
ตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ 
Blog (กรณีศึกษา: Bloggang และ OK Nation Blog)” ผูวิจัยไดใชแนวคิด และทฤษฎีในการวิเคราะห 
ดังนี้คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (Computer – Mediated 
Communication) 

2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย (Human Behavioral 
Communication) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับ web 2.0 
4. ทฤษฎี Social Penetration 
5. ทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร  
(Computer – Mediated Communication) 
 

Hoffman และ Novak (อางถึงในเพ็ญทิพย, 2539 : 17) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
ผานสื่อกลางคอมพิวเตอรและใหคํานิยามอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับ Hyper media CMC วา เปน
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการแจกจายขาวสารเพื่อใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีขอมูล
หลากหลาย การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรเปนสิ่งใหมในสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรู 
(Socially oriented) ความไมเจาะจงในการสื่อสารใน CMC ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา การ
ส่ือสารที่ไมเจาะจงผูรับสารหรือปราศจากอารมณในการสื่อสาร (Socioemotional) ไมเหมือนกับ
การสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Communication) นอกจากนั้นการสื่อสารผานสื่อกลาง
คอมพิวเตอรเปนการสื่อสารแบบไมเปนกันเอง ไมเราอารมณและไมเจาะจงผูรับสาร ผูรวมส่ือสาร
แบบ CMC ตองปรับสภาพตัวเองใหเขากับการสื่อสารมากกวาการสรางปฏิสัมพันธในการสื่อสาร
แบบเผชิญหนา 
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ความสัมพันธจากการสื่อสารในเบื้องตนไมไดเกิดขึ้นระหวางผูสงสารและผูรับสาร แต
เกิดจากสภาพบรรยากาศการสื่อสารผานตัวกลาง (Computer – Mediated Environment) ซ่ึงผูสงสาร
และผูรับสารมีปฏิสัมพันธกัน นอกจากนั้น ผูรับสารอาจกลายเปนผูสงสารไดอันเนื่องมาจาก
ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ในมุมมองนี้ขาวสารไมไดเปนการ
สงผานจากผูสงสารไปยังผูรับสารเทานั้น แตเปนการสงผานตัวกลางในการสื่อสารซึ่งเปนตัวทําให
เกิดกระบวนการในการสื่อสารที่แทจริง เมื่อเกิดปฏิสัมพันธขึ้นในการสื่อสารผานตัวกลาง ผูส่ือสาร
จะรับรูบรรยากาศการสื่อสารสองแบบ คือ บรรยากาศทางกายภาพที่ผูส่ือสารนําเสนอออกไป และ
บรรยากาศในการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร 

Joseph B. Walther (อางถึงในกิตติ กันภัย, 2543) ใหความหมายของ CMC เอาไวกวางๆ
วา คือการประชุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร (computer conferenceing) และการใชไปรษณียอิเล็กโทร
นิกส (electronic mail) ซ่ึงเกิดขึ้นและดําเนินไปในเวลาเดียวกัน (synchronous) หรือตางเวลากัน 
(asynchronous) โดยที่ผูสงสารใสรหัส (encode) ลงไปในเนื้อหาสาร (text message) ซ่ึงจะถูก
ถายทอด (relayed) จากคอมพิวเตอรของผูสงสารไปสูคอมพิวเตอรของผูรับสาร 

จากนิยามของ Walther ดังกลาวจะเห็นไดวา อุปกรณคอมพิวเตอรเปนองคประกอบ
สําคัญที่ขาดไมไดสําหรับ CMC และโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรของผู
สงสารและผูรับสารที่จะทําหนาที่เปนสะพานลําเลียงสารที่ถูกใสรหัส 

Hitz (1978) กลาววา ปรากฏการณของการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อกลางเพื่อการ
ส่ือสาร สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก (Hitz, 1978 อางถึงในกิติพงศ ไทยเจริญ, 2541: 
20) 

1. ใชเพื่อการแทนที่ (Substitution) คือ ใชแทนวิธีการสื่อสารในรูปแบบเดิมที่เคยเปนมา 
เชน การใชจดหมายอิเล็กโทรนิกสแทนการใชโทรเลขหรือโทรศัพท 

2. ใชเพื่อการเสริม (Add-on) จะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอรถูกนํามาใชในขณะที่วิธีการ
ส่ือสารแบบเดิมก็ยังคงอยู เชน การอานผังรายการโทรทัศนบนอินเตอรเน็ตกอนที่จะเปดดูรายการ
โทรทัศนที่ตองการ 

3. ใชเพื่อการแผขยาย (Expansion) คือ การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารที่แตกตางไป
จากกระบวนการสื่อสารแบบเดิม เชน การอานหนังสือพิมพบนอินเตอรเน็ต เปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการบริโภคสื่อหนังสือพิมพ แมวาจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวกันก็ตาม 

การเกิด CMC กอใหเกิดผลสะเทือน จนอาจสรุปไดวา “เทคโนโลยี” เปนตัวการสาํคญัที่
ทําใหเกิดผละสะเทือนตอสังคมในวงกวาง รวมทั้งสงผลตอความสนใจในวงวิชาการที่มีตอส่ือใหม
ซ่ึงกําเนิดจากเทคโนโลยีใหม จึงเกิดเปนสาขาการศึกษา “new media” ที่มี “CMC” เปนศูนยกลาง
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ของการศึกษา ผลจากการศึกษาและถกเถียงของนักวิชาการตอเรื่องดังกลาว สามารถอธิบายได 2 
แนวทาง คือ (กิตติ กันภัย, 2543) 

 
ก.  ผลตอสังคมและคนในสังคม โดยมีจุดเนนที่การใชคอมพิวเตอรสวนตัว (personal 

computers) ในฐานะที่เปนอุปกรณถายทอดลําเลียงขอมูลขาวสารเปนตัวกอผล 
J.W. Chesebro และ D.G. Bonsall (1989) ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ CMC ที่ปรากฏ

และแยกแยะผลกระทบออกเปน 9 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. คอมพิวเตอรเปนสื่อที่ส่ือสารแบบเลือกที่รักมักที่ชัง (Selective) คอนขางมาก 
เมื่อใดก็ตามที่คอมพิวเตอรที่อาศัยการพิมพถูกใชเพื่อสรางปฏิสัมพันธในสังคม โอกาส

ในการแสดงอวัจนภาษาจะหมดไปทันที คอมพิวเตอรจะทําใหผูส่ือสารหมดโอกาสที่จะเห็นการ
แสดงออกทางสีหนาและทาทางอื่นๆของคูส่ือสาร การสื่อสารดวยคอมพิวเตอรยังทําใหผูส่ือสาร
มองไมเห็นรองรอยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ นอกจากนั้น การพิมพดวยคอมพิวเตอรยังทําใหผูส่ือสาร
หมดโอกาสที่จะเขาใจความหมายทางสังคมที่แฝงน้ําเสียง ระดับเสียง และคุณภาพของเสียงของผู
ส่ือสารอีกดวย 

2. เทคโนโลยีที่เปนมิตรและเปนภัยตอสังคม 
J.W. Chesebro และ D.G.Bonsall (1989) มองวา CMC เปนดาบสองคม ที่ใหทั้ง

ประโยชนและกอใหเกิดโทษไดในขณะเดียวกัน หากไมมีวิธีการจัดการเชิงกลยุทธที่ดีพอ 
อาจกลาวไดวา CMC ไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผูส่ือสารมากนัก 

รวมทั้งไมมีผลตออารมณและการประเมินตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา
ของคนในบริบททั่วไป นั่นคือ ในบริบท CMC ผูส่ือสารมีอิสรภาพที่จะแสดงออกทางอารมณ
มากกวา โดยไมตองกังวลวาตัวเองจะถูกประเมินโดยคูส่ือสารวาอยางไร 

ผลกระทบของ CMC ที่เปนภัยตอสังคม ไดแก ปฏิสัมพันธในบริบทคอมพิวเตอรกําลัง
เขามาแทนที่รูปแบบการสื่อสารดั้งเดิมที่มีเอกลักษณและมีความเปนมนุษย ถึงแมวาคอมพิวเตอร
ควรจะเปนการมองเพื่อแสวงหาจุดดี เพื่อนํามาใชกับการสื่อสารในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชน
สูงสุด จุดดีดังกลาว เชน กระดานขาว สามารถสรางสายสัมพันธและมิตรภาพในหมูคนที่ไมมี
โอกาสไดพบกันเลยก็ไดถาไมมีคอมพิวเตอร 

 
3.  งานและความสัมพันธทางสังคม 
ความสัมพันธทางสังคมของคนในบริบทของการใชคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของวิถี

ชีวิตนี้ เปนไดทั้งเพื่อจุดหมายคืองาน คือตองมีการรวมตัวในระบบองคกรระดับหนึ่ง และทั้งเพื่อฉีก
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ตัวเองไปจากระบบใหญ เพื่อคนหาและขยายประสบการณใหม ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจการงาน
คอมพิวเตอรชวยเราทํางานใหสําเร็จลุลวงไปได แตในสภาพแวดลอมทางสังคมโดยอาศัยเวลา
คอมพิวเตอรขยายประสบการณทางสังคมใหกับเรา 

4. คอมพิวเตอรไมมีประสิทธิผลในการแกไขความขัดแยง 
การสื่อสารผานคอมพิวเตอรไมสามารถใชอวัจนภาษาและจังหวะในการพูด ซ่ึงเปน

ปจจัยสําคัญตอการแกปญหาและความขัดแยงได 
5. คอมพิวเตอรเปนชองทางการสื่อสารดวยอวัจนภาษาที่มีประสิทธิภาพ 
ในบริบท CMC ผูส่ือสารจะตัดประโยคและคํารุมรามออก เหลือเปนประโยคที่ไม

สมบูรณ (ดวยรูปแบบ) แตใหความหมายไดตามความตองการ ถอยคํามักถูกตัดทอน ยอยน แปลงให
เปนคอมพิวเตอรสแลง เพื่อลดปริมาณการใชถอยคําลง การตัดทอนนี้จะชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การแลกเปลี่ยนสาร แตในขณะเดียวกันก็อาจจะลดรายละเอียดที่มีคาควรแกการจะเสียสละเวลา
ส่ือสารได 

6. คอมพิวเตอรเปนอุปกรณทุนเวลา 
การประชุม “teleconference” มีประสิทธิภาพในแงของการใชเวลามากกวาการประชุม

แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังรัดกุมตรงไปตรงมาและมีลักษณะเปนงานเปนการกวา 
7. ระบบวัฒนธรรมใหม 
การปฏิสัมพันธในบริบท CMC เกิดขึ้นไดโดยไมมีเงื่อนไขเรื่องเวลาและสถานที่ การ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศรวมทั้งการสื่อสารในลักษณะตางๆ กระทําโดยการอาศัยสายโทรศัพทและ
ระบบไมโครโพรเซสเซอร ซ่ึงอํานวยความสะดวกใหผูส่ือสารไมรูสึกวามีสถานที่ที่แทจริงในการ
ส่ือสาร หรืออาจกลาวไดวาสถานที่ที่ใชในการสื่อสารภายในเครือขายคอมพิวเตอรมีลักษณะ
เฉพาะตัว แตกตางไปจากนิยามของสถานที่ที่เปนส่ิงแวดลอมทางสังคมทั่วไปที่มีเงื่อนไขของเวลา
และสถานที่ทางกายภาพเขามาเกี่ยวของ ในสถานการณการสื่อสารภายใตบริบทเชนนี้ ผูส่ือสร
จําตองสรางบรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) และกฎเกณฑกติกา (rules) ขึ้นมาเพื่อใชควบคุม 
จัดการบริบททางสังคมใหมนี้ โดยนัยนี้ การสื่อสารของมนุษยดวยคอมพิวเตอรไดสรางความจําเปน
จริงชนิดใหมสําหรับผูใชระบบดังกลาว 

 
 
8. กระตุนใหเกิดการสื่อสารดวยส่ือทางเลือกชนิดอื่นๆ 
นอกจาก CMC จะเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธระหวางคนในสังคมแลว การใชคอมพิวเตอร

อยางแพรหลายยังกระทบการใชส่ือเพื่อการสื่อสารชนิดอ่ืนๆ วาจะถูกใชอยางไรอีกดวย ในอีกดาน
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หนึ่งการใชส่ือตางๆจะขยายวงกวางมากขึ้นในสังคม เมื่อการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการสื่อสาร 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะคอมพิวเตอรเองก็ไมมีความสมบูรณพรอมในการทํางานเสมือนมนุษย มนุษยจึง
ตองอาศัยส่ืออ่ืนๆเขาชวย 

9. ลดการสื่อสารที่มีผูนําเปนศูนยกลาง (leader-centered communication) 
ในบริบทของการทํางานในองคกรธุรกิจ CMC จะลดบทบาทของผูนําในกระบวนการ

ส่ือสารที่มีหนาที่เปนผูประสานงานจัดระเบียบวาระและออกกฎเกณฑกติกา Kiesler, Siegel และ 
McGuire (1984) ไดศึกษากระบวนการสื่อสารในประเด็นดังกลาว พบวา บทบาทที่หลากหลายของ
สมาชิกในกลุมที่ส่ือสารดวยคอมพิวเตอรจะลดลงและไมมีเสถียรภาพ คือไมมีผูนําที่มีบทบาทถาวร
และไมมีผูตามหรือคนอ่ืนๆที่เปนสมาชิกในกลุมจะมีบทบาทอื่นใดที่ตายตัวไมเปลี่ยนแปลง 

 
ข. CMC กับสังคมไซเบอร 
แนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจ CMC ที่เปนตัวกอผลใหเกิดกับสังคม 

คือ การฉายภาพความสัมพันธระหวาง CMC กับสังคมชนิดใหมที่เกิดขึ้น ซ่ึงไดรับการขนามนามวา 
“สังคมไซเบอร” (cybersociety) อันถือเปนตนตอของผลสะเทือนจากชั้นแรก คือ แบบแผน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยที่เริ่มเปลี่ยนไป 

James Beniger (1987) และ Scott Peck (1987) ตั้งชื่อชุมชนใหมนี้วา “ชุมชนเทียม” 
พรอมกับกลาววาเปนประสบการณ การแปลงโฉมสังคมครั้งยิ่งใหญในศตวรรษที่ 19 การควบคุม
พฤติกรรมปจเจกบุคคลโดยกลไกปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลดถอยชนิดเฉียบพลัน จากรูปแบบ
ความสัมพันธแบบอยูรวมกันตามประเพณีไปสูภาคีที่มีกติกาเฉพาะกลุม แตกลับไรตัวตน จากเห็น
หนาคาตากันไปสูความสัมพันธทางออมหรือกลุมเชิงสัญลักษณ (symbolic group) (Beniger, 1987, 
p.353) 

Baym ไดรวบรวมผลงานของนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย 5 
ประการ ที่มีผลตอแบบแผนของ CMC ไดแก 

1. บริบทแวดลอมการใช CMC 
การปฏิสัมพันธทุกชนิด มีธรรมชาติที่ตรงกันอยูประการหนึ่งคือ เกิดขึ้นภายใตบริบท

แวดลอมสําหรับ CMC ก็เชนเดียวกัน ในขณะที่ผูส่ือสาร “log” เขาไปในคอมพิวเตอร ผูส่ือสาร
กําลังอยูในบริบทที่มีจริงในชีวิตจริง กอนที่จะเขาไปสูชุมชนใน cyberspace ถึงแมวาผูส่ือสารใน 
CMC จะมาจากบริบทดั้งเดิมที่แตกตางกันทางวัฒนธรรม แตชุมชนใน CMC จะสรางใหเกิดการใช
ภาษา วิธีการพูดส่ือสารและความเขาใจรวม นี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให “ชุมชน online” ดํารง
ตอไปได คอมพิวเตอรเปนสื่อที่มีบุคลิก ผูใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานจะคอยๆซึมซับบุคลิกและใช
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วัฒนธรรมรวมที่มีคุณลักษณะเปนของกลางๆ เปนมุมมองระดับโลก จะทําใหขาดความสบายในแง
ของจิตใจอยูบาง ในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากบริบทเกาที่ตนเคยอยู
กอนจะ “log” เขาไปใน CMC เชน ตองใชภาษาอังกฤษ ทั้งๆที่ไมคอยอยากใช ตองทําความเขาใจ
กับสัญลักษณใหมๆ ที่ใชกันในหองสนทนา ที่ในวัฒนธรรมที่แทจริงภายนอกของคอมพิวเตอรของ
ตนไมเคยมีปรากฏ เปนตน 

2. โครงสรางเวลา (Temporal Struture) 
McGrath (1984) ไดขยายความในลักษณะโครงสรางของเวลาของ CMC วาอาจปรากฏ

อยูไดในการปฏิสัมพันธ 3 ลักษณะ คือ 
2.1 กลุมที่ประกอบดวยสมาชิกผูส่ือสารอาจพบกัน (ใน cyberspace) เพียงครั้งเดียวใน

เวลาอันจํากัด  และส่ือสารภายใตโครงสรางทั้งที่ เปนการสื่อสารในจังหวะเวลาเดียวกัน 
(synchronistic) และ การสื่อสารรอจังหวะ (asynchronistic) 

2.2 กลุมอาจมีการพบกันอีกหลายครั้ง และสื่อสารกันโดยอาศัยโครงสรางทั้งสอง
ลักษณะ 

2.3 กลุมสามารถทําใหเกิดการพบปะสื่อสารกันแบบ  Asynchronistic อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอเปนเวลานาน 

3. โครงสรางพื้นฐานของระบบ (System Infrastructure) 
โครงสรางพื้นฐานของเครือขายคอมพิวเตอรมีผลตอการปฏิสัมพันธหลายดาน Seibold 

และคณะ (1994) เสนอวา ระบบตางๆมีความแตกตางกันใน 3 ลักษณะ คือ โครงสรางทางกายภาพ 
(physical configuration) ความสามารถในการใชงานของระบบ (system adaptability) และระดับ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูใช (level of user friendliness) 

4. เปาประสงคของการใช CMC ของกลุมผูส่ือสาร (Group Purposes) 
Hollingshead และ McGrath (1995) เสนอวาประเภทของงานนับวาเปนโครงสรางแรก

สุดที่มีผลกระทบตอกระบวนการสื่อสาร ความแตกตางหลากหลายของประเภทของงานขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของงานที่ตองการใหกลุมคิดหรือวางแผน 

5. คุณลักษณะของกลุมและสมาชิกที่ใช CMC (Participant Characteristic) 
คุณลักษณะของกลุมและสมาชิกในกลุมเปนปจจัยสุดทายที่มีผลตอ CMC คุณลักษณะ

ของกลุมที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ขนาด องคประกอบดานประวัติการปฏิสัมพันธของสมาชิกใน
กลุมในอดีตที่เคยเปนมา และโครงสรางที่อาจมีลักษณะการจัดลําดับเปนชวงชั้น ความแตกตางของ
สมาชิก การรับรูที่มีตอส่ือ 
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กิตติ กันภัย (2543) ไดอธิบายถึงชุมชนใหม ความหมายใหมวา ความหมายทางสังคม
เปนผลผลิตของทุกๆสังคม หากเราพิจารณาวาชุมชนเทียมที่กําลังกอตัวมีคุณสมบัติเปนสังคมหนึ่ง 
เราก็คงจะกลาวไดวา ชุมชนนี้มีความหมายเปนของตนเอง แตเปนความหมายที่เพิ่งจะเกิดขึ้น 
(emergent) และแตกตางไปจากความหมายทางสังคมอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในเชิงกายภาพที่สัมผัสได
ดวยตา ในการศึกษาความหมายทางสังคมหรือความเปนสังคมที่สรางใน CMC มักจะศึกษาเกี่ยวกับ 

1. รูปแบบของการแสดงออก (Focus of Expression) 
ส่ือคอมพิวเตอรมักจะถูกใชเปนโอกาสในการแสดงออกโดยการสื่อสารรูปแบบตางที่

หลากหลาย นอกจาก CMC จะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงออกแลว สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือ 
ส่ือคอมพิวเตอรสามารถนําไปสูการสรางรูปแบบการแสดงออกดวยการสื่อสารใหมๆ Bakhtin 
(1986) เสนอวา ในขณะที่กลุมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา กลุมก็จะสรางความหมาย
เฉพาะกลุมขึ้นมาดวย และในที่สุดรูปแบบใหมของการใชถอยคําหรือประเภทของการใชถอยคํา
ส่ือสารก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว เปนลักษณะเฉพาะของชุมชนหรือกลุมนั้น 

ผูใชคอมพิวเตอรในชุมชนหรือกลุมเฉพาะจะเลือกสรรและเรียนรูการใชโดยการ
ถอดรหัสเพื่อทําความเขาใจระหวางการมีปฏิสัมพันธดวยการแสดงออกทางการสื่อสาร สัญลักษณ
แสดงความหมายลักษณะตางๆ จะถูกใชหมุนเวียนผานการปฏิสัมพันธในหมูผูใชและเปนเครื่องชี้วา
ผูใชตระหนักรูวา ชุมชนของพวกเขามีรูปแบบการแสดงออกที่มีลักษณะเปนของกลุมโดยเฉพาะ ผูที่
อยูในกลุมหรือในชุมชนเดียวกันเทานั้นที่จะสามารถถอดรหัส เพื่อเขาใจความหมายที่ถูกซอนใส
เอาไวในสัญลักษณหรือ emoticons ลักษณะตางๆ 

2. อัตลักษณ (Identity) 
จุดเริ่มตนที่เห็นไดชัดที่สุดของการสรางอัตลักษณ คือการเลือกชื่อ Myers (1987) เขียน

แสดงไววา ช่ือตางๆจะถูกแปลงเปนเครื่องหมายการคา เอาไวบอกยี่หอ ปจเจกบุคคลผูส่ือสารจะใช
วิธี “ดมกลิ่น” เพื่อรูวาเปนมิตรหรือศัตรู ในทามกลางสภาวะการสื่อสารที่คลุมเครือไมรูวาใครเปน
ใคร ระบบ CMC ที่ปกปดนี้จะเปดชองใหผูคนไดตั้งชื่อใหกับตัวเอง 

3. ความสัมพันธระหวางผูรวมในกระบวนการสื่อสาร 
ผูส่ือสารจะมีหรือสรางความสัมพันธกับผูรวมสื่อสารอื่นๆไดอีกดวย ความสัมพันธ

ดังกลาว อาจเปนไปไดทั้งแบบเคยรูจักเห็นหนาคาตากันมากอน กอนที่จะมาสื่อสารใน CMC การ
รูจักคุนเคยหรือเคยคุยกันมากอนในชุมชนอื่นๆของ CMC กอนจะมาสื่อสารและสรางความสัมพันธ
ระหวางกันในชุมชนเฉพาะแบบ การสื่อสารครั้งแรกนําไปสูความสัมพันธที่ซับซอนขึ้นในการ
ส่ือสารครั้งตอไปภายใตบริบทเดียวกัน 

4. บรรทัดฐานของการแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioural norms) 
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การเกิดขึ้นและดําเนินปอยางตอเนื่องของกลุม CMC ใดๆมักจะนําไปสูการพัฒนา
บรรทัดฐาน  ความหมาย  บุคลิกภาพ และความสัมพันธที่สมาชิกในกลุมจะใชรวมกัน เพื่อ
กําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม บรรทัดฐานในกลุมเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งอาจถูกนําไปใช
เปนบรรทัดฐานสําหรับกลุมอ่ืนๆดวยก็อาจเปนได 

บรรทัดฐานมีความสัมพันธกับปจจัยโครงสรางในประการตางๆดังนี้ 
4.1 บรรทัดฐานสัมพันธโดยตรงกับวัตถุประสงคของกลุม บรรทัดฐานที่สรางขึ้นตอง

สอดรับกับความตองการและความจําเปนของชุมชน บรรทัดฐานดังกลาวครอบคลุมทั้งมาตรฐาน
การแสดงออกและวิธีการลงโทษพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้น 

4.2 ระบบคอมพิวเตอรมีผลตอการพัฒนาบรรทัดฐาน ศักยภาพของระบบโครงสราง
พื้นฐานจะเปดโอกาสใหบรรทัดฐานบางอยางเปนไปได ในขณะที่บางอยางอาจทําไมได 

4.3 บริบทภายนอกมีผลตอบรรทัดฐานของกลุม โดยเปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานเดิม
ที่มีอยูกอน ซ่ึงจะถูกนํามาใชในการพัฒนาระบบบรรทัดฐานใหมในบริบท CMC ของชุมชนเฉพาะ
แหงใหม 

4.4 เนื่องเพราะการพัฒนาระบบบรรทัดฐานจําเปนตองอาศัยเวลา โครงสรางของ CMC 
ที่เปนความตอเนื่องของเวลาจึงสอดรับกับการพัฒนาดังกลาว และในขณะเดียวกัน บรรทัดฐานก็
กลายเปนปจจัยกําหนดเรื่องของเวลาไดเชนกัน 

4.5 ลักษณะของกลุมและสมาชิกผูส่ือสารในกลุม จะมีบทบาทตอการพัฒนาบรรทัด
ฐาน 

ผูส่ือสารใน CMC ไดพัฒนารูปแบบในการแสดงออกซึ่งทําใหกลุมคนเหลานี้สามารถ
ส่ือสารในระบบสังคมสารสนเทศ รวมทั้งสามารถสรางความหมายและผลิตรหัส (codify) เพื่อเขาใจ
ความหมายเฉพาะกลุมได รูปแบบการแสดงออกที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ยังกอใหเกิดอัตลักษณเฉพาะกลุม 
ที่มีลักษณะปรับเปลี่ยนไดไมตายตัว ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมของกลุม สรางสัมพันธในลักษณะ
หลากหลาย ตั้งแต แบบเลนละครตบตา ไมจริงใจ ไมจริงจัง ไปจนถึงขั้นการพัฒนาความสัมพันธที่
ลึกซึ้งโรแมนติก ทั้งในระดับที่เปนการสื่อสารแบบตัวตอตัว เครือขายหลายคนรวมสื่อสารสัมพันธ 
และที่โดดเดนนาจับตาที่สุดคือ การแสดงออกดังกลาวนําไปสูการสรางบรรทัดฐานใหมที่ทําหนาที่
ควบคุมกํากับการปฏิสัมพันธและรักษาสภาพทางสังคมที่กลุมพึงปรารถนาเอาไว 

จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ผูวิจัยจะนํามาเปนกรอบในการ
ทําความเขาใจถึงการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ซ่ึงถือเปนปฏิสัมพันธรูปแบบใหมที่เกิดขึ้น
ในสังคม เปนการสื่อสารที่กอใหเกิดสังคมในรูปแบบใหม ซ่ึงในที่นี้คือสังคมออนไลน โดยสังคมนี้
จะมีกฎเกณฑ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม สัญลักษณ การใหความหมาย ที่แตกตางจากสังคมเดิม 
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แนวคิดนี้จะเปนกรอบแนวคิดในการทําความเขาใจเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog” 
ซ่ึงเปนการสื่อสารทางสังคมในชุมชนไซเบอร ที่มีบริบทแตกตางไปจากบริบทของชุมชนที่เคยมีมา
ในอดีต 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย  
 (Human Behavioral Communication) 
 

พฤติกรรมการสื่อสารมีลักษณะเปนกระบวนการ กลาวคือ การแสดงออกซึ่งการติดตอ
ส่ือความหมายของมนุษยในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องอยูตลอดเวลา เปนปรากฏการณที่ไมมี
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ไมมีขอบเขตอยางแนชัด ผูรวมกระทําการสื่อสารทั้ง 2 ฝาย คือฝายผูสงสาร
และผูรับสารตางสับเปลี่ยนบทบาทสลับไปมาโดยอัตโนมัติ ตางฝายตางแสดงปฏิกิริยาตอบโตและ
ตอบสนองระหวางกันและกัน จนกระทั่งเกิดความเขาใจรวมกัน จึงเห็นไดวากระบวนการ
พฤติกรรมการสื่อสารเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนวงจรตอเนื่องกันไปตลอดเวลา จนบางครั้งมนุษยอาจ
ไมรูสึกตัววากําลังกระทํากิจกรรมการสื่อสารอยู  

วงจรของกระบวนการพฤติกรรมการสื่อสารจึงประกอบดวยพฤติกรรมการเขารหัส 
(Encoding Behavior) หมายถึงการแปลสารใหเปนภาษาหรือรหัสที่เหมาะสมกับการถายทอดและ
เหมาะสมกับผูรับสาร คือพฤติกรรมการถายทอด และการรับ (Transmitting and Receiving 
Behavior) อยางเหมาะสม และพฤติกรรมการถอดรหัส (Encoding Behavior) หมายถึงการแปลรหัส
กลับเปนสารเพื่อความเขาใจของผูรับสาร และพฤติกรรมการตีความหมาย (Interpretive Behavior) 
ซ่ึงพฤติกรรมการตีความหมายนี้มีความสําคัญมากตอผลของการสื่อสาร กลาวคือ ถาผูสงสารและผุ
รับสารตีความสารใหตรงตามวัตถุประสงคของอีกฝายหนึ่งไดการสื่อสารก็จะสัมฤทธิผล อยางไรก็
ตาม การตีความสารนั้นจะขึ้นอยูกับกรอบแหงการอางอิง(Frame of Reference) อันไดแก พื้นความรู
เดิม ประสบการณทางสังคมและวัฒนธรรมของผูกระทําสารสื่อสารทั้ง 2 ฝายเปนสําคัญ (มัลลิกา 
คณานุรักษ, 2547 : 26-27) 
 

พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการที่สัมพันธกับกระบวนการจิตวิทยา ทางสังคม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ พฤติกรรมการสื่อสารบางอยางเกิดขึ้นเองโดย
สัญชาตญาณ แตบางอยางก็เกิดขึ้นจากการถายทอดจากแมแบบทางสังคม พฤติกรรมการสื่อสารเปน
การกระทําที่สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอกและเปนสภาวการณบางอยางภายในจิตใจ ซ่ึงไม
อาจจะสังเกตเห็นไดจากภายนอก รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารมีหลายระดับแตกตางกันไปตาม
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ปริบทของการสื่อสาร เพราะนอกเหนือจากความตองการปจจัยพื้นฐานในทุกดานแลว มนุษยยัง
ตองการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นดวยทําใหผลตอบสนองของพฤติกรรมการ
ส่ือสารเปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุมสังคม ตัวอยางเชน ในบางคนหรือบาง
กลุมสังคมมีบุคลิกลักษณะพรอมที่จะเปดตัวในการติดตอส่ือสาร ยอมรับขาวสาร ความรู และ
แนวคิดใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งทีแนวโนมที่พรอมจะแพรกระจายขาวและถายทอดขาวไปสู
บุคคลอื่นแตในทางตรงกันขาม บางคนหรือบางกลุมสังคมอาจจะมีลักษณะเฉื่อยชาตอการ
ติดตอส่ือสาร ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดใหมๆ ที่ขัดตอความเชื่อหรือ
คานิยมที่ยึดมั่นอยูดั้งเดิม  

บางครั้งพฤติกรรมการสื่อสารจึงมีผลตอบสนองไปในทางที่ไมตรงกับวัตถุประสงค
ของคูส่ือสารทั้ง 2 ฝาย เปนสาเหตุใหการสื่อสารลมเหลว ทั้งนี้เนื่องจากผูรวมกระทําการสื่อสารไม
มีกรอบแหงการอางอิงและประสบการณรวมกันนั่นเองพฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบบการสื่อสารจะเห็นไดวากระบวนการสื่อสารมิไดเกิดขึ้นใน
บรรยากาศที่วางเปลา แตเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายนอกระบบ
การสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ การเมือง การเศรษฐกิจ ฯลฯ  

ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลจะเกิดขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับ
ปจจัยและการผันแปรของปจจัยสภาพแวดลอม หรือสภาพการณภายนอกระบบการสื่อสารดวยสวน
หนึ่ง ปจจัยดังกลาวนั้น ไดแก ดานสรีระ เวลา โอกาส ระยะทาง การเงิน ฯลฯพฤติกรรมการสื่อสาร
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ และจากการเรียนรูทางสังคม กลาวคือ คนเราทุกคนมี
สัญชาตญาณการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารมาโดยกําเนิดตามธรรมชาติของมนุษยนับตั้งแต
วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลก จะเห็นวาเด็กทารกสงเสียงรองเพื่อส่ือสารบางอยาง เชน หิว งวงนอน ปวด
ทอง เปนตน คร้ันเมื่อเติบโตขึ้น เด็กๆจะเริ่มเรียนรูและจดจําแบบอยางการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การสื่อสารจากแมแบบทางสังคม เริ่มตั้งแตบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใกลชิด เชน บิดามารดา ครู
อาจารย เพื่อนฝูง ฯลฯ อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาโครงสรางและสวนประกอบของระบบสังคมตางมี
สวนในการตระเตรียมและกําหนดรูปแบบแหงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อใหสมาชิกในสังคมนั้นได
เรียนรูและถือเปนแนวปฏิบัติสืบทอดกันไป เชนการพนมมือไหวเพื่อแสดงความเคารพ การทักทาย 
หรือขอบคุณ เปนตน  

อยางไรก็ตามรูปแบบของการสื่อสารในสังคมหนึ่งอาจไมเปนที่เขาใจและยอมรับในอีก
สังคมหนึ่ง ดังนั้นผูกระทําการสื่อสารควรตระหนักและเลือกใชรูปแบบของการสื่อสารทั้งวัจนภาษา 
และอวัจนภาษาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆดวยกระบวนการสื่อสารของมนุษย
เกิดขึ้นจากองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญคือผูรวมกระทําการสื่อสาร (ผูสงสาร-ผูรับสาร) สาร ชอง
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ทางการติดตอ ปฏิกิริยาตอบสนองและสิ่งรบกวน ลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย 
แสดงออกแตกตางกันไปตามปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยบุคลิกภาพและจิตวิทยา
สวนบุคคล ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกระบบการ
ส่ือสาร (มัลลิกา คณานุรักษ, 2547 : 27-28) 

ในการวิจัยเร่ืองนี้จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย (Human Behaviour) ในระดับปจเจก
บุคคล (individual level) ซ่ึง Freudian (1974) ไดกลาววา การแสดงออกทางสังคมของมนุษย สวน
ใหญจะอยูบนพื้นฐานของความตองการของมนุษยที่ตองการความรักจากผูอ่ืน และบนพื้นฐานการ
แสดงออกเกี่ยวกับความรักความตองการทางเพศ ซ่ึงการตอบสนองของมนุษยสวนใหญนั้น จะ
ตอบสนองตอสภาพทางสังคม (Social Context) 

Mead (1972) กลาววา อิทธิพลของการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal 
Communication) บนพื้นฐานพฤติกรรมระหวางปจเจกบุคคล จะมีการพัฒนามาจากประสบการณ
ทางสังคมและกิจกรรมทางสังคม ไมใชพัฒนามาโดยกําเนิดโดยบุคคลจะเรียนรูพฤติกรรมการ
ส่ือสารระหวางบุคคลจาการเรียนรูทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวยตัวเอง หรือจากการเรียนรูใน
สถานศึกษา ไมใชวาพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นมาเองโดยสัญชาติญาณ 

จากกรอบความคิดดานพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ก็จะเห็นไดวาการสื่อสารบน
เครือขายอินเตอรเน็ตในบทสนทนาที่ตองการทราบถึง ช่ืออะไร อายุเทาไหร เพศอะไร ถามเบอร
โทรศัพท เพื่อนําไปสูการติดตอนัดหมาย ทําใหผูวิจัยพบวาพฤติกรรมดังกลาวเปนการแสดงออกบน
พื้นฐานความตองการของมนุษยที่ตองการจะทําความรูจักกับผูอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถนํามาวิเคราะห
ในประเด็นของรูปแบบในการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog ได 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับ web 2.0 

จากบทความของ Tim O'Reilly ที่กลาวไวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ในเว็บไชต 
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html สามารถสรุป
ใจความสําคัญไดวา web 2.0 เปนวิวัฒนาการของบริการบนเว็บ ที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมของผูใชอินเตอรเน็ตทั้งหลาย จากเดิมในยุด web 1.0 มีเว็บตางๆ มากมาย ตางคนตาง
สราง ตางคนตางเขียน พัฒนามาสูการแบงปน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น ทําใหสังคม
ออนไลนไดขยายตัวอยางมาก มีการพัฒนาบริการเว็บที่ตอบสนองการขยายตัวเหลานี้ 

สรุปวา web 2.0 เปนรูปแบบของบริการเว็บที่ตอบสนองสังคมออนไลนที่มีการ 
Collaboration & Sharing ระหวางกันมากขึ้น 
จากบทความของ Tim O’reilly ไดยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงจาก web 1.0 —-> web 2.0 ดังนี้ 
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  Web 1.0                                              Web 2.0 
 

DoubleClick --> Google AdSense  
Ofoto --> Flickr 
Akamai --> BitTorrent 
mp3.com --> Napster 
Britannica Online --> Wikipedia 
personal websites --> blogging 
evite --> upcoming.org and EVDB 
domain name speculation --> search engine optimization 
page views --> cost per click 
screen scraping --> web services 
publishing --> participation 
content management systems --> wikis 
directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") 
stickiness --> syndication 

 
จะเห็นไดวา สมัย web 1.0 เวลาเราโหลดเพลง ก็จะไปหาเอาที่เว็บ mp3.com แตในยุค 

web 2.0 เราจะโหลดเพลง หาเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอรของเพื่อนคนอื่นๆ ที่อยูในเครือขาย
เดียวกัน (คือ เครือขายของ Napster) ซ่ึงถาเครือขายหรือ Network มีการขยายตัว ยิ่งมากเทาไหร 
จํานวนเพลงก็จะมากเทานั้น เพราะเพื่อนแตละคนก็จะตองแสดงน้ําใจในการแบงปนเพลงของ
ตัวเอง เพื่อแลกกับการไดโหลดเพลงจากเครื่องคนอื่น (นี่คือ concept ของการ Sharing & 
Contribution) หรือถาเราตองการหาขอมูลอางอิง สมัย web 1.0 ก็จะไปหาใน Britannica Online 
สารานุกรมออนไลนที่เปนของไมโครซอฟท แตมาในสมัย web 2.0 เราจะใชบริการของ Wikipedia 
หรือสารานุกรมเสรี ที่มีคนใชอินเตอรเน็ตทั้งโลก ชวยกันเขียนขึ้นมา (Collaboration) ทําให
ฐานขอมูลของ Wikipedia มีขนาดใหญขึ้นอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงของยุค web 
2.0 เกิดขึ้นมาได เพราะพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป คนเริ่มรูจักการแบงปน การทํางานรวมกัน 
รวมไปถึงการสรางเครือขายระหวางผูใชอินเตอรเน็ตดวยกันเอง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญในอุตสาหกรรมออนไลน 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับ web 2.0 ผูวิจัยไดนํามาใชในการเปนกรอบในการวิเคราะหรูปแบบ
การสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อก  ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอินเตอรเนต ที่จากเดิม
เปนผูอานหรือผูรับสารเพียงอยางเดียว แตปจจุบันเมื่อมี web 2.0 ขึ้นมา ผูใชอินเตอรเน็ต จะเปนผู
กําหนดเรื่องราวตางๆ และเขียนถายทอดเรื่องราวตางๆเพิ่มมากขึ้น รวมถึงใชเปนแนวทางในการ
สรางประเด็นคําถามที่จะนําไปใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ที่ไดคัดเลือกมาทําการศึกษาใน
คร้ังนี้ 

 
2.4 ทฤษฎี Social Penetration 

จากหนังสือ Human Communication เขียนโดยลิตเติ้ลจอหน (Littlejohn, 1995, pp. 
264-266) ผูคนพบคือ ไอรวิน อัลทแมน และ ดารมาส เทยเลอร (Irwin Alman & Dalmas Taylor) 
ไดอธิบายวา ความสัมพันธจะมีความสนิทสนม (Intimates) กันมากขึ้นเมื่อคูส่ือสารมีการเปดเผย 
(Disclosure) ตอกันมากและมีขอมูลของกันและกัน (Information Themselve) โดยรูปแบบของการ
ส่ือสารจะเริ่มจากเรื่องผิวเผิน ไมเปนสวนตัว ในชวงแรกของความสัมพันธไปสูความลึกซึ้งและ
คุนเคยกันมากขึ้น เมื่อมีความสนิทสนมกัน ซ่ึงมีขั้นตอนของการสื่อสารที่เร่ิมตนจากเรื่องที่กวางๆ 
หรือเร่ืองราวทั่วๆไป ไปสูเร่ืองราวที่ลึกซึ้งมากขึ้น หรือเปนเรื่องราวที่มีขอมูลความเปนสวนตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิต ความรูสึก และความคิด ของผูรวมส่ือสาร 

อัลทแมน และ เทยเลอร ไดแบงการพัฒนาความสัมพันธไว 4 ขั้นตอน ไดแก 
- Orientation คือ ขั้นตอนของการสื่อสารกันดวยขอมูลที่ไมเปนสวนตัว (Impersonal 

Communication) เชน เร่ืองราวทั่วๆไปเกี่ยวกับตนเอง 
- Exploratory Affective Exchange เปนขั้นที่เร่ิมมีการขยายขอบเขตของขอมูลและ

เปดเผยขอมูลที่ลึกซึ้ง 
-  Affective Exchange ในระหวางการสื่อสารกันเริ่มมีการประเมินและพิจารณา

ความรูสึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหวางคูส่ือสาร 
- Stable Exchange เปนขั้นตอนที่มีความสนิทสนมกันมากที่สุดและคูส่ือสารสามารถ

ทํานายใจ การกระทําและการตอบกลับระหวางกันได 
จากทฤษฎีดังกลาวขางตนเห็นถึงการใหความสําคัญกับขอมูล และการเปดเผย โดยมี

ขั้นตอนของการพัฒนาความสัมพันธที่ผูวิจัยสรุปไดวาการสรางความสัมพันธระหวางกันของคู
ส่ือสารมีการพัฒนาความสัมพันธที่เร่ิมตนจากการสื่อสารในเรื่องทั่วๆไป ไมเปนสวนตัว พัฒนาจน
มีความใกลชิดสนิทสนม มีความลึกซึ้งของเร่ืองราวและขอมูลที่ส่ือสารกันพัฒนาจนไปถึงระดับ
ความสัมพันธที่มีความสนิทสนมมากที่สุด สามารถคุยกันไดทุกเรื่อง ไมมีการปดบังขอมูลระหวาง
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กัน ซ่ึงมีงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ โดย ปารค และฟรอยด (Park and 
Floyed, 1999, p. 87) ไดศึกษาเรื่อง Making Friend in Cyberspace โดยเฉพาะการสื่อสารใน 
Newsgroup พบวา ความสัมพันธระหวางบุคคลจะเริ่มพัฒนาจากไมเปนสวนตัว (Impersonal) จนมา
เปนสวนตัว (Personal กันมากขึ้น โดยมีทิศทางที่เร่ิมตนจากเพิ่มการพึ่งพากันมากขึ้น (increases in 
interdependence) มีความกวางและความลึกซึ้งในปฏิสัมพันธ (in the breadth and depth of 
interaction) สามารถเดาใจและเขาใจซึ่งกันและกัน (in interpersonal predictability and 
understanding) มีการเปลี่ยนไปสูการสื่อสารที่มีวิธีเฉพาะหรือเปนสวนตัวและเขาใจกันไดระหวางคู
ส่ือสารเทานั้น (in the change toward more personalized way’s of communication) มีการใหคํามั่น
สัญญา และมีความเกี่ยวโยงกันของผูรวมสื่อสารในเครือขายทางสังคม (in the convergence of the 
participants social network) ในที่สุด นอกจากนี้ยังพบอีกวาผูที่มีความสัมพันธกับผูส่ือสารคนอื่นๆ 
ใน CMC จะใชชองทางการสื่อสารอื่นๆสนับสนุนดวย เชน จดหมาย โทรศัพท และการสื่อสารแบบ
เห็นหนาคาตากัน และพบวาผูเลนบางคนไดบอกความรูสึกวา เพื่อนทางออนไลนของเขามี
ความสัมพันธกันลึกซึ้งและเปนเพื่อนที่ดีมากกวาเพื่อนในชีวิตจริง และในบางกรณีความสัมพันธ
ทางออนไลนอาจพัฒนาไปสูความรักและแตงงานกันได 

จากรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธที่ไดจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ไดกลาวขางตน 
ผูวิจัยไดสรุปกรอบการศึกษาการพัฒนาหรือการสรางความสัมพันธ (Relationship Development) 
ระหวางกันของคูส่ือสารในการใชเว็บ Blog และนอกจากการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
กลุมคนที่ใชเว็บ Blog แลว ผูวิจัยยังจะศึกษาถึงความคิดเห็นในดานบวกและดานลบของการใชเว็บ 
Blog เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอีกดวย 
 
2.5 ทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

การวิเคราะหเนื้อหา ตามความหมายของเบเรลสัน (Berelson) หมายถึงเทคนิคของการ
วิจัยแบบหนึ่งซึ่งมีความเปนกลางหรือเปนไปตามภาววิสัย (objective) เปนระบบ เปนการพรรณนา
เชิงปริมาณของเนื้อหาการสื่อสารที่ปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัด ตามความนี้แดเนียลสัน 
(Danielson) ไดแยกแยะใหเห็นสวนประกอบที่สําคัญของการวิจัยแบบนี้ คือ 

1. มีความเปนกลางหรือตรงไปตรงมา (objective) ไมวาจะมีการวิจัยโดยวิธีการเดียวกัน
กี่คร้ังก็ตาม การวิจัยจะใหผลสรุปเหมือนกันทุกครั้ง 

2. เปนระบบ (systematic) ผูวิจัยจะตองมีวิธีการที่เปนระบบ 
3. สามารถอธิบายไดในเชิงปริมาณ (quantitative) หมายถึง การแสดงผลไดดวยตัวเลข

ทางสถิติ เชนการกระจายความถี่ ตารางความสัมพันธ สหสัมพันธ หรือ คารอยละ 
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4. ชัดเจน (manifest) เนื้อหาที่นํามาวิจัยจะตองชัดเจน ทดสอบได ไมเงื่อนงํา 
หลังจากที่เบเรลสันไดเสนอวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแลวนั้น การวิเคราะหเนื้อหาไดรับ

ความสนใจไปอีกหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และผลการสื่อสาร 
มากกวาการวิเคราะหเนื้อหาของขาวสารโดยตรง 

การิเคราะหเนื้อหาสามารถศึกษาไดหลายกรณี เชน ศึกษาเนื้อหาของขาวสาร เพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิด บุคลิกภาพ ความเชื่อ แรงจูงใจ เปาหมายของผูสงสาร หรือ
แมแตการศึกษาเนื้อหาของขาวสารทางหนังสือพิมพในแงผลของการสื่อสารวา เนื้อหาของขาวสาร
นั้น มีผลอยางไรตอพฤติกรรมของผูอาน สรางความเขาใจอะไรใหแกผูรับสาร 

ในปจจุบันการวิเคราะหเนื้อหาสามารถประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรและใช
วิธีการทดสอบสมมติฐานมากกวาการวิจัยเชิงพรรณนาอยางสมัยแรกๆ ยิ่งไปกวานั้น วิธีการใหม
ของการวิเคราะหเนื้อหามีแนวโนมจะใชวิธีการทดลอง เชน การวิเคราะหเนื้อหาโฆษณา เพื่อศึกษา
ความคิดในการผลิตผลงานทางโฆษณา ฯลฯ 

ตามหลักฐานที่แทจริงแลว วิธีการวิเคราะหเนื้อหาไดมีการพัฒนามาตั้งแตตนศตวรรษที่ 
20 เร่ิมดวยนักศึกษาวิจัยทางดานวารสารศาสตรใชวิเคราะหความสําคัญของขาวดวยการนับบรรทัด
ของขาวในหนังสือพิมพ เชนขาวตางประเทศหรือขาวกีฬา แลวนํามาเปรียบเทียบกับขาวเรื่อง
เดียวกันในหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ  หรือวัดขนาดของหัวขาวในหนังสือพิมพตางๆเพื่อมา
เปรียบเทียบกันวา เร่ืองเดียวกันนี้ ฉบับใดใหความสําคัญมากนอยเพียงใด 

ตอมาราวป 1938 ฮาโรลด ลาสสเวลล (Harold Lasswell) ไดนําเอาวิธีวิเคราะหเนื้อหา
มาศึกษาเรื่องประชามติ การโฆษณาชวนเชื่อ ซ่ึงสหรัฐอเมริกาใหความสนใจมากในสงครามโลก
คร้ังที่ 2 การสื่อสารมวลชนสมัยนั้นไดรับการวิเคราะหอยางมีแบบแผนภายใตหัวขอวา ใคร พูด
อะไร กับใคร วาอยางไร และไดผลอยางไร นับเปนโครงการใหญโครงการหนึ่งในยุคนั้น 

เบอรนารด เบเรลสัน ก็ไดใหความสนใจการศึกษาดวยวิธีการนี้ โดยไดรวบรวม
บทความตางๆเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา และตีพิมพเปนหนังสือเผยแพร ซ่ึงมีสวนทําให
การศึกษาวิธีการนี้ แพรหลายมาจนกระทั่งปจจุบัน 

จากแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาการ
นําเสนอเนื้อหา และเรื่องราวตางๆที่ปรากฏอยูในเว็บ Blog เพื่อนําวิเคราะหรูปแบบของเนื้อหาที่
นํามาใชเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อก 
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2.6 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.6.1 งานวิจัยเร่ือง การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง 

จิรัฐ ศุภการ  (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง” เปน
การสํารวจชุมชนใหมบนไซเบอรสเปซที่มีช่ือวา แลมบดามู พบวาผูคนในชุมชนเสมือนจริงแหงนี้มี
การสรางตัวตนที่หลาหลายและมีรูปรางหนาตาเหมือนกับมนุษยในโลกแหงความจริงและยังมี
รูปแบบการปกครองตนเองในแบบที่เรียกวา เดโมเครติค เทคโนเครซหรือประชาธิปไตยผานผู
แทนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรช้ันสูง และยังสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของ
คานิยมตางๆ ในโลกแหงความเปนจริงผานตัวตนของประชากรดวย 

 
 

2.6.2 งานวิจัยเร่ือง การสรางสัมพันธทางอินเตอรเน็ตของผูใชการสนทนา (Chat) 
อาทิชา เมืองยม (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสรางสัมพันธทางอินเตอรเน็ตของ

ผูใชการสนทนา (Chat)” เปนการศึกษาลักษณะการใชอินเตอรเน็ตดวยการสนทนา รูปแบบของ
พัฒนาการความสัมพันธของผูใชการสนทนา รวมถึงความคิดเห็นจากการใชการสนทนา (Chat) ซ่ึง
พบวา ในการสนทนานั้นผูเลนแตละคนจะมีนามแฝงที่ใชในการแสดงตัวตน และในการตัดสินใจ
เลือกผูสนทนารวมนั้น ผูเลนจะใชเพียงความรูสึกในการคุยกันถูกคอ มีความชอบเหมือนๆกัน สวน
ในรูปแบบการสรางความสัมพันธระหวางกัน จะเปนไปใน 3 ขั้นคือ ขั้นความสัมพันธขั้นเริ่มตน 
ขั้นระดับความสัมพันธที่เพิ่มความใกลชิด และขั้นระดับความสัมพันธใกลชิดสนิทสนม และใน
งานวิจัยยังพบอีกวา กลุมผูเลนนั้นมี่ความคิดเห็นวาการเลนสนทนานั้นทําใหไดเพื่อน มีความ
สนุกสนาน และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน แตก็มีความเห็นในดานลบคือ การเลนสนทนา
นั้นไมสามารถหาความจริงได 

 
2.6.3 งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม 
PIRCH 98 บนเครือขายอินเตอรเน็ต 

กุศลทิพย ไชศิวามงคล (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการ
ส่ือสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม PIRCH 98 บนเครือขายอินเตอรเน็ต” เปนการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร และปจจัยที่นํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เปนรูปแบบ
เฉพาะการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม PIRCH 98 บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยวัตถุประสงคในการเขามาใชหองสนทนานั้น เพื่อการเขามาหาเพื่อนสนทนา การ
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เขามานัดพบคูสนทนา การเขามาโฆษณา การเขามาซื้อขายบริการทางเพศ ซ่ึงยังพบอีกวามีการ
เคล่ือนยายจากชุมชนเสมือนจริงไปสูชุมชนจริง 
 
2.6.4 งานวิจัยเร่ือง การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอล
ตางประเทศ กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ 

โอหม สุขศรี (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัต
ลักษณลัสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ” เปน
การศึกษาเกี่ยวกับกลุมบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของฟุตบอลที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด โดยมีการจัดตั้งเว็บไซตขึ้นมา เพื่อใชในการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ
ตางๆ ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงสมาชิกบางคนที่ส่ือสารในเว็บบอรดเปนเวลานานจนมี
ความสนิทสนมกับสมาชิกคนอื่นๆ สามารถพัฒนาความสัมพันธจนสามารถติดตอส่ือสารในชุมชน
จริงดวย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog (กรณีศึกษา: Bloggang 
และ OK Nation Blog)” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารออนไลนใน
เว็บ Blog, รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog และ รูปแบบภาษาที่ใชในเว็บ Blog 
โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 3 วิธีไดแก 

1. การสังเกตการณ (Observation) 
2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 
ผูวิจัยจะใชวิธีการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) โดยมีการ

กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการทํางานวิจัยคร้ังนี้ ตามตารางที่ 3.1 แสดงกรอบ
ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตารางที่ 3.1 แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจัย 
 
ปญหานําวจิัย แนวคดิทฤษฎ ี ระเบียบวิธีวิจยั 

  กลุมเปาหมาย วิธีการวิจยั 
1. รูปแบบการสื่อสาร
ออนไลนในเว็บ Blog 
เปนอยางไร 

- แนวคิดการสื่อสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร 
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุษย 
- แนวคิดเกี่ยวกับ web 
2.0 

- Bloggang 4 กลุมยอยคือ กลุม
ไดอารี่-ประสบการณชีวิต กลุม
ความงาม  กลุมครอบครัว กลุม
แกลเลอรี่ภาพถาย 
- OKNation 3 กลุมยอย คือ กลุม
การเมือง กลุมไดอารี่ กลุมนักขาว
อาสา 
- สัมภาษณผูใชบล็อกจํานวน 12 
คน 

- การสังเกตการณ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะห
เนื้อหา 
- การสัมภาษณเชิง
ลึก 

2. รูปแบบการพัฒนา
ความสัมพันธของผูใช
เว็บ Blog เปนอยางไร 

- ทฤษฎี Social 
Penetration 
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุษย 
 

- Bloggang 4 กลุมยอยคือ กลุม
ไดอารี่-ประสบการณชีวิต กลุม
ความงาม  กลุมครอบครัว กลุม
แกลเลอรี่ภาพถาย 
- OKNation 3 กลุมยอย คือ กลุม
การเมือง กลุมไดอารี่ กลุมนักขาว
อาสา 
- สัมภาษณผูใชบล็อกจํานวน 12 
คน 

- การสังเกตการณ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะห
เนื้อหา 
- การสัมภาษณเชิง
ลึก 
 

3. รูปแบบของภาษาที่
ใชในเว็บ Blog เปน
อยางไร 

- แนวคิดการสื่อสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร 
- ทฤษฎีการวิเคราะห
เนื้อหา 
 

- Bloggang 4 กลุมยอยคือ กลุม
ไดอารี่-ประสบการณชีวิต กลุม
ความงาม  กลุมครอบครัว กลุม
แกลเลอรี่ภาพถาย 
- OKNation 3 กลุมยอย คือ กลุม
การเมือง กลุมไดอารี่ กลุมนักขาว
อาสา 

- การสังเกตการณ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะห
เนื้อหา 

DPU
DPU



  
35 

 

โดยงานวิจัยคร้ังนี้ จะประกอบไปดวย 3 ประเด็นที่จะทําการศึกษาวิจัย คือ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 
ระเบียบวิธีวิจัย คือ วิธีการสังเกตการณ (Observation) การวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ประเด็นท่ีสอง คือ รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog 
ระเบียบวิธีวิจัย คือ วิธีการสังเกตการณ (Observation) การวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ประเด็นท่ีสาม คือ รูปแบบของภาษาที่ใชในเว็บ Blog 
ระเบียบวิธีวิจัย คือ วิธีการสังเกตการณ (Observation) การวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

3.2 วิธีการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
เปนการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อหาคําตอบในปญหานําวิจัยในหัวขอ รูปแบบการสื่อสาร

ออนไลนในเว็บ Blog เปนอยางไร รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog เปนอยางไร 
และรูปแบบของภาษาที่ใชในเว็บ Blog เปนอยางไร โดย Blog ที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรณีศึกษา 
ไดแก bloggang และ oknation ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกกลุมยอยบล็อกที่ไดรับความนิยมมาทําการศึกษา 
ไดแก 

 
www.bloggang.com 
กลุมที่ 1 กลุมไดอารี่-ประสบการณชีวิต เปนกลุมยอย Blog ที่ไดรับความนิยมสุงสุดใน 

www.bloggang.com โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมยอยนี้มากกวา 65,000 Blog (ขอมูล มีนาคม พ.ศ.
2551) ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเขียน Blog ในเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ส่ิงที่ไปพบไปเจอ
มา การแนะนําการใชชีวิต ไถถามปญหาหรือบอกเลาเรื่องราวตางๆ ที่ Blogger ทานนั้นๆไดไป
ประสบพบเจอมา  

กลุมที่ 2 กลุมความงาม เปนกลุมยอย Blog ที่ไดรับความนิยมมากในอันดับตนๆของ 
www.bloggang.com โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมยอยนี้มากกวา 11,000 Blog (ขอมูล มีนาคม พ.ศ.
2551) ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเขียน Blog ในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม วิธีการแตงหนา การ
เลือกซื้อเลือกใชเครื่องสําอาง Review ผลิตภัณฑ เคล็ดลับการดูแลผิวพรรณ  
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กลุมที่ 3 กลุมครอบครัว เปนกลุมยอย Blog ที่ไดรับความนิยมมากสําหรับกลุมผูหญิงที่
มีครอบครัวแลว โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมยอยนี้มากกวา 13,000 Blog (ขอมูล มีนาคม พ.ศ.2551) 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเขียน Blog ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหลังแตงงาน การดูแลสุขภาพ การ
เล้ียงดูลูก 

กลุมที่ 4 กลุมแกลเลอรี่ภาพถาย เปนกลุมยอย Blog ที่ไดรับความนิยมมากในอันดับ
ตนๆของ www.bloggang.com โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมยอยนี้มากกวา 11,000 Blog (ขอมูล 
มีนาคม พ.ศ.2551) ซ่ึงสวนใหญจะเปนการโพสตภาพถาย ไมวาจะเปนภาพสัตว ภาพบุคคล ภาพ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆที่ Blogger ทานนั้นไดไปถายมา รวมถึงการแนะนําอุปกรณถายภาพ 
วิธีการใชงาน วิธีการตกแตงภาพถาย 

 
www.oknation.net 
กลุมที่ 1 กลุมบล็อกการเมือง เปนกลุมบล็อก ที่ไดรับความนิยมสุงสุดใน 

www.oknation.net โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมนี้มากกวา 15,000 Blog (ขอมูล มีนาคม พ.ศ.2551) 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเขียน Blog ในประเด็นรอนๆเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน การ
วิเคราะหการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องราว
ของการเมืองทั้งหมด ที่ส่ือกระแสหลักอาจใหขอมูลไดไมครบถวน หรือไมกลาเอามานําเสนอ 

กลุมที่ 2 กลุมบล็อกไดอารี่ เปนกลุมบล็อก ที่ไดรับความในอันดับตนๆของ 
www.oknation.net โดยมีผูที่เขียน Blog ในกลุมนี้มากกวา 14,000 Blog (ขอมูล มีนาคม พ.ศ.2551) 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเขียน Blog ในเรื่องราวทั่วๆไป ไมวาจะเปนเรื่องราวในชีวิตจริงของ 
Blogger ทานนั้นๆ หรืออาจจะเปนการเขียนกลอน เขียนเรื่องสั้นที่แตงขึ้นมาเอง 

กลุมที่ 3 กลุมบล็อกนักขาวอาสา เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญของเว็บ OK Nation 
เนื่องจากเปนกลุมบล็อกที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่วา เมื่อ Blogger ไดสวมบทบาทเปน นักขาว
พลเมือง (Citizen Journalist) ซ่ึงสามารถเปนไดมากกวาการที่มาเขียนบอกเลาเรื่องราวโดยทั่วไป 
หรือเรื่องราวเฉพาะกลุม หากแต Blogger เหลานี้ จะทําหนาที่เปนนักขาวระดับทองถ่ินที่ใช
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน ใหขอมูล ขาวสาร ที่ตนเองไดไปพบมา เปรียบเสมือนเปน
ส่ือมวลชนคนหนึ่ง 
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มีขั้นตอนดังนี้ 
 

(1.1) ผูวิจัยทําการศึกษารูปแบบการสื่อสารออนไลนของ bloggang และ oknation โดย
นําแนวคิดการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร มาเปนแนวทางในการศึกษาโดยสรางเครื่องมือใน
การบันทึกขอมูล ตามตารางที่ 3.2 ซ่ึงในสวนของการวิเคราะหการสื่อสารออนไลน ประกอบดวย 

1. การนําเสนอเนื้อหาในเว็บบล็อก ไดแก การจัดวางรูปแบบ (layout) ของหนาบล็อก 
และเนื้อหาที่นําเสนอในเว็บบล็อก 

2. ประเด็นหัวขอที่นําเสนอในเว็บบล็อก ไดแก หัวขอหลักที่ blogger ทานนั้นๆได
ตั้งขึ้น เพื่อดึงดูดจุดสนใจจาก blogger รายอ่ืน ในการเขามารวมปฏิสัมพันธในบล็อกนั้นๆ 

 
(1.2) ผูวิจัยทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog โดยนํา

ทฤษฎี Social Penetration มาเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงวิเคราะหจากการเขามามีสวนรวมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในเว็บบล็อก เร่ิมจากความสัมพันธขั้นเริ่มตน โดยดูจากการที่คูส่ือสาร
มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวทั่วๆไป เกี่ยวกับขอมูลและเนื้อความใน Blog นั้นๆ ไปสู
ความสัมพันธที่คูสื่อสารภายในเว็บบล็อก มีความสนิทสนมกันมากที่สุด ซ่ึงวิเคราะหจากการที่คู
ส่ือสารมีการเปดเผยตนเองระหวางกัน รวมถึงมีการติดตอส่ือสารดวยชองทางอื่นๆ จนกระทั่ง
สามารถทําการนัดหมายเพื่อมาพบเจอกันในโลกของความจริง 

 
 (1.3) ผูวิจัยทําการศึกษารูปแบบภาษาที่ใชในเว็บ Blog โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการ

ส่ือสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร มาเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงในสวนของการวิเคราะหรูปแบบ
ภาษา ประกอบดวย 

1. ขอความ หมายถึง ภาษาและขอความที่ถูกใชเพื่อนําเสนอเนื้อหาบนเว็บบล็อก ไดแก 
ขอความในลักษณะภาษาพูดทั่วไป, ขอความในลักษณะภาษาแชต, การใชคําศัพทเฉพาะกลุม และ
การใชตัวอักษรตางๆบนแปนพิมพ (Keyboard) เขามาผสมกันเปนคําพูด เชน เชน Inw = เทพ, uou = 
นอน 

2. สัญลักษณแสดงอารมณ (emoticon) หมายถึง การใชสัญลักษณตางๆบนแปนพิมพ 
(Keyboard) มาผสมกันเพื่อเปนการแสดงถึงอารมณ หรือสีหนา ทาทางของผูเขียนใหอีกฝายไดรับรู 
เชน :) แสดงอารมณดีหรือยิ้ม, :( แสดงอารมณเศรา หรือโกรธ เปนตน 

3. รูปภาพไอคอน(icon) หมายถึง รูปภาพการตูน หรือภาพกราฟฟค แสดงสีหนา ทาทาง
ตางๆ ที่ผูใหบริการเว็บบล็อกไดจัดเตรียมไวให เชน  หมายถึง ยิ้ม,  หมายถึง โกรธ 
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จากขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาตั้งแตขั้นตอนที่ (1.1), (1.2) และ (1.3) นี้ ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหดวยการลงบันทึกขอมูลในตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) โดยมีรายละเอียดดังรูป 
ตารางที่ 3.2 ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) 
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ตารางที่ 3.2 ตัวอยางตารางบนัทึกขอมูล (Coding Sheet) 
  

รูปแบบการสื่อสารออนไลน รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ รูปแบบภาษา 

บล็อกที่ ชื่อบล็อก 

การนําเสนอ ประเด็นหัวขอ ขั้นเริ่มตน 
ขั้นใกลชิด 
สนิทสนม 

ขอความ 
สัญลักษณ 

แสดงอารมณ 
(emoticon) 

รูปภาพ 
ไอคอน(icon) 
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2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
 
ขั้นตอนการเลือกสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
1.  ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณในเว็บ Blog ของ bloggang และ oknation และทําการเขา

ไปสนทนากับกลุมตัวอยางเพื่อทําการนัดออกมาทําการสัมภาษณขางนอก โดยสังเกตุจาก Blog ที่มี
การเปลี่ยนแปลง (update) อยางสม่ําเสมอ และ สังเกตุจาก Blog ที่มีการเขาไปมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมาก  

2. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะคัดเลือกกลุมตัวอยางซึ่งดูจากกลุมตัวอยางที่
นาสนใจ โดยวิเคราะหในสวนของความถี่ในการใชงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูล (update blog) การมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการมีความสัมพันธขั้นสนิทสนมจนถึงขั้นมีการนัดหมาย
กันออกมาพบเจอกัน หรือไปทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 

3. ทําการสัมภาษณ Blogger ของ bloggang และ oknation จากกลุมตัวอยางที่นาสนใจที่
ถูกคัดเลือกมา 

 
ขนาดของกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางที่นาสนใจ จากการเขาไปสังเกตการณเพื่อใชในการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกในประเด็นเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog จํานวน 
12 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

กลุมที่ 1 ระดับความสัมพันธขั้นเริ่มตน   จํานวน 6 คน  
(จาก bloggang 3 คน และ oknation 3 คน) 
 
กลุมที่ 2 ระดับความสัมพันธขั้นใกลชิดสนิทสนม จํานวน 6 คน 
(จาก bloggang 3 คน และ oknation 3 คน) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยจัดทําแบบชวยสัมภาษณ (Interview Guide) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยมีแนวทางสัมภาษณดังตอไปนี้ 
1. คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog  
- เหตุจูงใจในการใชเว็บ Blog ของทานคืออะไร 
- Blog ที่ทานสรางมีเปาหมายอยางไร 
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- ความถี่ในการเขาไปใช Blog ของทาน 
- ทานใชบริการจากผูใหบริการเว็บ Blog รายใดบาง 
- Blog ของทานมีการแสดงความเปนตัวตน (identity) อยางไร 
- กลยุทธในการนําเสนอ Blog ของทาน เปนอยางไร 
- วัตถุประสงคในการมีเพื่อนทางเว็บ Blog เพื่ออะไร 
- ลักษณะของเพื่อนในเว็บ Blog ที่รวมสนทนา เปนอยางไร 
- ความเชื่อถือตอเพื่อนทางเว็บ Blog และการเปดเผยระหวางกัน มีมากนอยเพียงใด 
 
2. คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog 
- ขั้นเริ่มตนที่จะเขาไปทําความรูจักกับเพื่อนในเว็บ Blog มีการคุยกันอยางไร 
- การเริ่มตนความสัมพันธกับเพื่อนที่ใชเว็บ Blog ทางอินเตอรเน็ต มีความเปนมาหรือมี

เร่ืองราวอยางไร 
- เร่ืองราวที่สนทนาระหวางกันกับเพื่อนในเว็บ Blog สวนใหญเกี่ยวกับอะไร 
- รูปแบบการสนทนาระหวางกันกับเพื่อนในเว็บ Blog เปนอยางไร (ขอความ, โพสตรูป

ภาพ, icon, คลิปวีดีโอ เปนตน) 
- ทานมีความเปนตัวของตัวเองในการสนทนากับเพื่อนในเว็บ Blog มากนอยเพียงใด 

เพราะอะไร 
- จุดที่ทําใหคิดวาตองเริ่มสรางความสัมพันธกับเพื่อนทางเว็บ Blog เร่ิมจากจุดใด 

(ความประทับใจ, มีความชอบในเรื่องเดียวกัน, ตองการสรางเรตติ้ง เปนตน) 
- ระยะเวลาของการคบกันหรือระยะเวลาที่ติดตอกับเพื่อนผานทางเว็บ Blog กวาจะมา

สนิทกัน หรือเช่ือใจกัน ใชเวลามากนอยเพียงใด 
- การขยายขอบเขตความสัมพันธจากการคุยกันในเว็บ Blog ที่นําไปสูรูปแบบการ

ติดตอกันในรูปแบบอื่นๆ (แลกเบอรโทร, นัดออกมาเจอกัน) มีหรือไม อยางไร 
- ในมุมมองของทาน ใหเปรียบเทียบระหวางเพื่อนทางเว็บ Blog กับเพื่อนในชีวิตจริง 

ทานคิดวา เหมือนหรือแตกตางกัน หรือไม อยางไร 
- ความประทับใจตอเพื่อนทางเว็บ Blog ของทาน เปนเชนไร 
- อุปสรรคที่พบในการติดตอกับเพื่อนทางเว็บ Blog ของทาน เปนเชนไร 
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3. คําถามเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาที่ใชในเว็บ Blog 
- สัญลักษณ และรูปแบบภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางเพื่อนในเว็บ Blog เปน

อยางไร 
- ทานมีการใชรูปภาพประกอบในการเขียนเว็บ Blog หรือไม เพื่ออะไร มากนอย

เพียงใด 
- ทานมีการใชส่ือในรูปแบบอื่น (คลิปวีดีโอ, คลิปเสียง, สไลด ฯลฯ) ในการเขียนเว็บ 

Blog หรือไม เพื่ออะไร มากนอยเพียงใด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. จากการเขาไปสังเกตการณ การวิเคราะหเนื้อหา และการเก็บรวบรวมขอมูล ของผูใช

เว็บ Blog ผูวิจัยไดนํามาใชในการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ในดานของรูปแบบ
ของภาษาที่ใชในเว็บ Blog รวมถึงรูปแบบของการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 

2. จากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนํามาใชในการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
ในเรื่องของรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog จากความสัมพันธขั้นเริ่มตน ไปสู
ความสัมพันธขั้นใกลชิดสนิทสนมกัน 

 
การนําเสนอผลงานวิจัย 
การนําเสนอขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 

Analysis) ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชเพื่อชี้แจงใหเห็นตามประเด็น โดยผูวิจัยแบงการ
นําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 บท ไดดังนี้ 

 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 
สวนที่ 2 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ 

Blog 
สวนที่ 3 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบภาษาที่ใชในเว็บ Blog 
 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย ขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อก” ผูวิจัยไดทําการศึกษาดวย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิจัย 3 วิธีดวยกัน คือ การสังเกตการณ (Observation) การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มาใชพิจารณา
ในการวิเคราะหจากเว็บ Blog ที่ทําการศึกษา ไดแก www.bloggang.com และ www.oknation.net 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเรียบเรียง โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตามประเด็นปญหา
นําวิจัย ดังนี้ 

รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 
รูปแบบในการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog 
รูปแบบของภาษาที่ใชในเว็บ Blog  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

1. รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บ Blog 
1.1 รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาในเว็บบล็อก 
การจัดวางรูปแบบ (Layout) ในหนาใชงานเว็บบล็อกของสมาชิก www.bloggang.com 

นั้น จะมีรูปแบบของ Theme สําเร็จรูปที่ทางผูใหบริการไดจัดทําเพื่อใหสมาชิกสามารถเลือกใชได
อยางสะดวกสบาย แตหากสมาชิกทานใดที่มีความประสงคที่จะตกแตงบล็อกของตัวเองใหแปลกตา
และดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ก็สามารถทําได โดยจะมีวิธีการบอกอยูในหนาที่ใชสําหรับจัดการ-แกไข
เว็บบล็อก ซ่ึงสมาชิกสามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลัง (Background) ใหเปนไปอยางที่ตัวเองตองการ 
รวมถึงสามารถใส script และ StyleSheet ในเว็บบล็อก เพื่อเพิ่มลูกเลนใหกับเว็บบล็อกดูนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น สวนในการจัดวางรูปแบบ (Layout) ของ www.oknation.net นั้น จะมี Template 
สําเร็จรูปทั้งหมด 9 แบบ ใหสมาชิกเลือกใชไดตามตองการ ซ่ึงสมาชิกจะตองเลือกรูปแบบของหนา 
Blog ตามที่ถูกกําหนดไวเทานั้น และไมสามารถตกแตงเพิ่มเติมภาพพื้นหลัง (Background) ได 
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เหตุผลสวนใหญของผูใชงานเว็บบล็อกคือ การเขาไปหาขอมูลความรูในเรื่องที่ตัวเอง
สนใจ โดยจะเปนผูอานมากกวาผูที่แสดงความคิดเห็น สังเกตไดจากจํานวนของ “Pageviews” ใน
เว็บบล็อกของ www.bloggang.com และ จํานวนของ “ผูอาน” ในเว็บบล็อกของ www.oknation.net 
ซ่ึงจะมีสัดสวนของผูอานกับสัดสวนของผูแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันเยอะมาก จากการวิจัย
ครั้งนี้ยังพบอีกวา พฤติกรรมของผูใชงานบล็อกจะนิยมเขียนบล็อกในชวงเวลาหลังเลิกงานหรือ
ชวงเวลาหลัง 17.00 น. เปนตนไป จากสถิติที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลในชวงแวลาดังกลาว คือตั้งแตเวลา 
17.00 น. ถึง 23.00 น. ในวันจันทรถึงวันศุกรเปนระยะเวลา 1 เดือนพบวา ทุกๆ 1 ช่ัวโมงจะมีบล็อก
ที่ถูกสรางขึ้นมาใหมโดยเฉลี่ยจํานวน 37 บล็อก ของ www.bloggang.com และ จํานวน 32 บล็อก 
ของ www.oknation.net หรือสรุปงายๆก็คือในทุกๆ 2 นาที จะมีบล็อกถูกสรางขึ้น 1 บล็อก 

 
การใชช่ือในการสมัครสมาชิกและใชในการแทนตัวตนของแตละคนเพื่อเขียนบล็อก

นั้น เกือบทั้งหมดของผูใชงานเว็บบล็อกนิยมใชนามแฝงหรือช่ือเลนในการแสดงตัวตนในเว็บบล็อก 
และจะพบเพียงสวนนอยเทานั้นที่จะใชช่ือจริงในการแสดงตัวตนในเว็บบล็อก สําหรับบุคลิกของ
ผูใชงานเว็บบล็อกนั้นพบวาโดยสวนใหญมีความเปนกันเอง ราเริง สนุกสนาน แตจะแสดงความ
เปนตัวตน (identity) คอนขางสูง ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการเขาไปแสดงความคิดเห็นโตตอบซึ่ง
กันและกันในบล็อกนั้นๆ และหากวาเรื่องราวในบล็อกนั้นเปนเรื่องที่นาสนใจ หรือผูที่เขียนบล็อก
นั้นเปนผูที่มีช่ือเสียง มีความรู และเขียนบล็อกไดนาสนใจ ก็จะทําใหจํานวนของผูที่เขาไปแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู หรือเขาไปทักทายชื่นชมในผลงานมีเปนจํานวนมาก และผูที่แสดง
ความคิดเห็นบางคนก็อาจมีการติดตามผลงานอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบอย
ขึ้น บางสวนพบวามีการพัฒนาความสัมพันธเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ จะสังเกตไดจากการ
แลกเปลี่ยนที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) เพื่อใชในการติดตอกันในรูปแบบของ
การสนทนา (Chat) หรือมีการขอเบอรโทรศัพทเพื่อทําการพูดตุย จนถึงขั้นมีการนัดหมายกันออกมา
พบกันเพื่อไปทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 

 
1.2 ประเด็นหัวขอท่ีเขียนในเว็บบล็อก 
ประเด็นหรือหัวขอที่ถูกเขียนขึ้นในเว็บบล็อกนั้นมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงในเว็บ

บล็อกของ www.bloggang.com จะเปนการเขียนเลาเรื่องราวสวนตัวและเรื่องทั่วไปเปนสวนใหญ 
ไมวาจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของ Blogger ทานนั้นๆ เร่ืองความสวยความงาม เร่ือง
เกี่ยวกับดารานักรองนักแสดง เร่ืองทองเที่ยว เปนตน ซ่ึงเรื่องราวใน www.bloggang.com จะ
แตกตางจากของ www.oknation.net นั้นจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับขาวสาร และการเมืองเปนสวนใหญ 
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และเนื้อหาดานขาวสารและการเมืองที่ถูกนํามาเผยแพรนั้น มีความนาเชื่อถือคอนขางสูง เพราะจะ
สังเกตุเห็นไดจาก Blogger โดยสวนใหญจะเปนนักขาว อาจารย และนักวิชาการ ซ่ึงมีความรูและ
เชี่ยวชาญในเรื่องราวนั้นๆเปนอยางดี และกอนที่เนื้อหานั้นจะถูกนํามาเผยแพร จะตองถูกตรวจสอบ
และกลั่นกรองจาก Blogger ทานนั้นๆอยางละเอียด เพราะถือไดวาจะเปนหนาเปนตาของ Blogger 
ทานนั้นดวย และเนื้อหาในนั้น ยังจะตองถูกตรวจสอบจาก Blogger รายอื่นๆที่เขาไปอาน และทํา
การวิเคราะห วิจารณกัน ซ่ึงหากขอมูลท่ีถูกนําเสนอออกมา เกิดการผิดเพี้ยนไป ก็จะทําใหความ
นาเชื่อถือของ Blogger ทานนั้นถูกลดทอนลงไปดวย 

 
2. รูปแบบในการพัฒนาความสัมพันธของผูใชเว็บ Blog 
ผูวิจัยไดแบงระดับความสัมพันธไว 2 กลุมดวยกัน คือ 
2.1 กลุมความสัมพันธขั้นเริ่มตน 
2.2 กลุมความสัมพันธขั้นใกลชิดสนิทสนม 
 
2.1 กลุมความสัมพันธขั้นเริ่มตน 
ระดับความสัมพันธขั้นเริ่มตนนั้น พบวา จะมีการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภายบล็อกในเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกเขียนถึงในบล็อกนั้นๆ และสวนใหญจะเขามาทักทาย
กันมากกวา ในรูปแบบการสงขอความทักทาย หรือบางรายอาจจะสงแคสัญลักษณตัวอักษร หรือไอ
คอนแสดงอารมณเพียงอยางเดียว โดยไมมีขอความใดๆ เพียงแคมาลงชื่อไวเพื่อบอกใหเจาของ
บล็อกนั้นรูวา ไดเขามาอานเนื้อหาภายในบล็อกแลว แตก็ไมแสดงความคิดเห็นใดๆออกมา แตก็
ยังคงมีการติดตามผลงานของบล็อกรายนั้นอยูตลอด ซ่ึงในอนาคตอาจเกิดความไววางใจซึ่งกันและ
กัน และพัฒนาไปสูความสัมพันธในระดับอื่นๆตอไป ขอมูลที่ไดรับรูจากกลุมระดับความสัมพันธ
ขั้นเริ่มตนอีกอยางก็คือ แทบทุกรายจะไมนิยมเปดเผยตัวเองในบล็อกมากเทาที่ควร ไมวาจะเปนการ
หลีกเลี่ยงที่จะโพสตรูปตัวเอง หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนตัว เชน ช่ือจริง ที่อยู เบอรโทรศัพท 
อาชีพการงาน เปนตน  

2.2 กลุมความสัมพันธขั้นใกลชิดสนิทสนม 
กลุมความสัมพันธขั้นใกลชิดสนิทสนมกันนั้น สาเหตุมาจาก การที่มีความชื่นชอบใน

เร่ืองเดียวกันมากๆ มีทัศนคติ มุมมองไปในทิศทางเดียวกัน มีการพูดคุยในเรื่องเดียวกันอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ จากจุดแรกที่ไดพบกันมาเปนระยะเวลานานในระดับหนึ่ง ทําใหเกิดความ
ประทับใจกันและเชื่อใจกัน  ทําใหมีการเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารกันมากขึ้น  เชน 
แลกเปลี่ยนที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) หรือมีการสงเบอรโทรศัพทใหแกกันและ
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จะมีการพัฒนาความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง สวนจะใชเวลาจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลเปนรายๆไป แตจะมีความใกลชิดสนิทสนมกันมากที่สุด มีการเปดเผยขอมูลความเปนจริงทุก
อยางระหวางกัน คุยกันไดอยางเปดเผยแทบทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว หรือความรูสึกของแต
ละฝาย มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง จนถึงขั้นมีการนัดหมายออกมาเจอกัน ไปเที่ยว ไปทานอาหาร 
หรือไปทํากิจกรรมตางๆรวมกัน  

 
3. รูปแบบภาษาที่ใชในเว็บบล็อก 
การเขียนบล็อกนั้นจะนิยมนําเสนอบล็อกในรูปแบบของการใชภาษาและขอความเปน

สวนใหญ ซ่ึงภาษาหรือถอยคําที่ใชนั้นมีมากมายหลากหลาย รวมถึงมีการใชรูปภาพประกอบ การ
ใชสัญลักษณที่เปนตัวอักษรเพื่อแสดงอารมณหรือเปนการสื่อถึงความรูสึกของผูเขียนในขณะนั้น 

 
3.1 การใชภาษาและขอความในเว็บบล็อก 
การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บบล็อกนั้นเกิดจากการเขียนขอความเปนสวนใหญ เนื่องจาก

เปนที่รูกันอยูแลววา เว็บบล็อกก็เปรียบเสมือนกับการเขียนบันทึกออนไลน เพื่อเลาเรื่องราวตางๆ
ใหกับคนทั่วไปในหมูมากไดรับรู ดังนั้นการเขียนขอความและการใชภาษานั้นจึงมีบทบาทที่สําคัญ
ในการใชงานในเว็บบล็อก อีกทั้งยังนํามาใชในการสื่อสาร และยังเปนการแสดงออกถึงอารมณ 
ความรูสึกตางๆของผูใชงานในขณะนั้น ซ่ึงเมื่อผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณและทําการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายที่คัดเลือกมา ทําใหเห็นวามีการใชภาษาและขอความที่หลากหลาย ซ่ึงไดรวบรวมแยก
ตามหัวขอไดดังนี้ 

1. การใชภาษาแชต การเขียนเรื่องราวในเว็บบล็อกนั้น ส่ิงที่พบมากในอันดับตนๆ
นอกจากการใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณแลว ยังพบอีกวา บล็อกเกอรสวนใหญ โดยเฉพาะ
ในกลุมวัยรุนจะนิยมใชภาษาแชต ในการบอกเลาเรื่องราวรวมถึงการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตอส่ือสารกัน ซ่ึงภาษาแชตก็คือ ภาษาที่ถูกแปลงมาจากคําในภาษาเดิม ใหสามารถเขียนไดใน
รูปลักษณใหม โดยสวนใหญภาษาแชตนี้มักจะผิดหลักในการเขียนอยูเสมอ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 การใชคําพองเสียงหรือคําเลียนเสียง 
การใชขอความในการสื่อสารและสนทนาบนเว็บบล็อกนั้น จะพบภาษาแชตในรูปแบบ

ของการใชคําพองเสียงหรือคําเลียนเสียงมากที่สุด เนื่องจากจะเปนการพิมพขอความเลียนแบบ
คําพูดจริงๆโดยไมสนใจวาตัวเองจะสะกดถูกตองตามไวยากรณหรือไม เนนเพื่อความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร และแสดงอารมณความรูสึกเหมือนกับวากําลังคุยโตตอบอยูกับคู
สนทนาจริงๆ อีกทั้งยังเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความนารักนาเอ็นดูของผูแสดงความคิดเห็น
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โตตอบในบล็อกนั้นๆ ตัวอยางของคําพองเสียงหรือคําเลียนเสียงเชน เทอ(เธอ), จัย(ใจ), งัย(ไง), นู
(หนู), มู(หมู), ปนยา(ปญญา), กํา(กรรม), เหน(เห็น), เปน(เปน) 

1.2 การใชคําแบบลากเสียง 
การใชคําแบบลากเสียงจะเปนการพิมพตัวอักษรหรือสระตัวสุดทาย ซํ้าๆกันยาวๆ เพื่อ

เปนการแสดงอารมณความรูสึกขนาดนั้นอยางมาก เชน มากกกๆๆๆๆๆๆ จาาาาาาาาาาาา คิดถึงงงงง
งง หรืออาจมีการใชตัวอักษรหรือตัวเลขที่มีการออกเสียงคลายๆกับภาษาพูดเชนการใชเลขหา (5) 
แทนเสียงการหัวเราะ ซ่ึงอาจจะใชส่ือสารไดกับคนไทย หรือคนที่รูภาษาไทยเทานั้น ถาใชส่ือสาร
กับชาวตางชาติ ความหมายอาจจะผิดเพี้ยนไปในทิศทางอื่นได 

1.3 การใชคําเลียนเสียงพูดไมชัด 
การใชคําเลียนเสียงพูดไมชัดนั้น จะพบวามีการพิมพขอความเลียนเสียงพูดไมชัดของ

เด็ก หรือเปนกระแสจากการเริ่มนํามาพูดของศิลปน-ดาราในโทรทัศน ซ่ึงเปนที่นิยมของบล็อกเกอร
วัยรุนจํานวนมาก คําเลียนเสียงพูดไมชัดเชน มาแวว(มาแลว), อายัยอา(อะไรอะ), เหงๆกัลอยู(เห็นๆ
กันอยู), เปงยางงายบาง(เปนยังไงบาง) 

1.4 การใชคําแบบเติมทาย 
การใชคําแบบเติมทายนั้น สวนใหญที่พบจะเปนคําที่ไมมีความหมายในพจนานุกรม 

เพราะจะเปนคําที่ใชแสดงอารมณหรือใชแสดงความคิกขุนารักของผูเขียน เชน งุงิ, งา, เงอะ, แงว, 
งั่ม, คริคริ, แงมๆ, หุหุ เปนตน 

 
2. การใชคําศัพทเฉพาะกลุม 
การใชคําศัพทเฉพาะกลุมในการสนทนาในเว็บบล็อกนั้น สวนมากจะพบวาเปนการใช

คําศัพทแทนสิ่งที่ตองการกลาวถึง ไมวาจะเปน คน สัตว หรือส่ิงของ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจใน
กลุมคนที่สนทนาในเรื่องเดียวกัน เชน ในกลุมการเมืองจะเรียก “เจเพ็ญ” ซ่ึงหมายถึง คุณจักรภพ 
เพ็ญแข, “หลอใหญ” หมายถึง คุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หรือในกลุมแกลเลอรี่ภาพถายจะเรียก 
“หนอน” หมายถึง กลองยี่หอแคนอน, “นิกร” หมายถึง กลองยี่หอนิคอน เปนตน 

 
3. การใชสัญลักษณตางๆ 
การใชสัญลักษณจากการใชตัวอักษรตางๆบนแปนพิมพ (Keyboard) เขามาผสมกันเปน

คําพูด หรือเปนรูปภาพที่ส่ือถึงอารมณตางๆ หรือไมวาจะเปนการใชรูปภาพไอคอน (emoticon) ที่
ทางผูใหบริการเว็บบล็อกไดจัดเตรียมไวใหนั้น พบวาไดรับความนิยมเปนอยางมากในการสื่อสาร
กันภายในเว็บบล็อก เพราะจากการสื่อสารดวยขอความภายในเว็บบล็อกเพียงอยางเดียวนั้น ไม
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อาจจะสื่อถึงความรูสึกตางๆไดทั้งหมด ดังนั้นการที่ไดนําเอาสัญลักษณเขามาประกอบกับเนื้อหา 
หรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อก จะเปนการชวยเติมเต็มสวนที่ขาดหายไป และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยสามารถรวบรวมและแบงยอยกลุมและรูปแบบของการ
ใชสัญลักษณตางๆไดดังนี้ 

3.1 การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนตัวอักษรภาษาไทย 
การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนตัวอักษรภาษาไทยนั้น เพิ่งจะไดรับความนิยมเมื่อไม

นานมานี้ ซ่ึงจะเปนการนําตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ที่มีลักษณะรูปรางคลายๆตัวอักษรในภาษาไทย 
มาผสมเปนคําในภาษาไทย ซ่ึงในหมูวัยรุนมักจะเรียกวาขั้น Inw (เทพ) ตัวอยางของภาษาในรูปแบบ
นี้ เชน Inw = เทพ, uou = นอน, llOU = แอบ, IISJ = แรง, llnJ = แทง, JollJ= งอแง เปนตน 

3.2 การใชสัญลักษณแสดงอารมณ (emoticon) 
การใชสัญลักษณแสดงอารมณ emoticon เปนที่นิยมอยางมากในหมูผูที่ใชกระดาน

สนทนา (webboard) การเลนสนทนา (Chat) รวมกระทั่งในเว็บบล็อก เพื่อเปนการแสดงถึงอารมณ 
หรือสีหนา ทาทางของผูเขียนในขณะนั้นใหอีกฝายไดรับรู คําวา emoticon ในภาษาอังกฤษ มาจาก
การผสมคําวา emotion (อารมณ) และ icon (สัญลักษณ) เขาดวยกัน ตัวอยางของ emoticon ที่พบใน
เว็บบล็อกเชน :) :-) ^^ ^-^ ^_^ ^_* (^_^) @^_^@ :(  :-(  T_T  Y_Y  :-O  O_O  @_@ 

3.3 การใชรูปภาพไอคอนที่มีอยูในเว็บบล็อก 
การเขียนบล็อกหรือการเขาไปแสดงความคิดเห็นในบล็อกนั้น จะมีไอคอนรูปภาพ

แสดงอารมณที่ทางเว็บบล็อกไดจัดเตรียมไวให เพื่อความสะดวกในการใชงาน ซ่ึงผูวิจัยพบวา การ
ใชรูปภาพไอคอนที่กลาวมานี้ ไดรับความนิยมมากที่สุด ทั้งใน www.bloggang.com และ 
www.oknation.net ซ่ึงรูปภาพไอคอนนั้นเชน  

 
5.2 อภิปรายผล 
 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย รูปแบบของการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต ที่เปนการสื่อสาร
ผานสื่อกลางดวยคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication) นั้นพบวา มีวิวัฒนาการของ
การใหบริการบนเว็บ ที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมและวัฒนธรรมของผูใชอินเตอรเน็ต จากเดิมใน
ยุด web 1.0 ที่มีเว็บตางๆ มากมาย ตางคนตางสราง ตางคนตางเขียน พัฒนามาสูการแบงปน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น ทําใหสังคมออนไลนไดขยายตัวอยางมาก 

Weblog (เว็บบล็อก) หรือ Blog (บล็อก) ก็เปนรูปแบบของการสื่อสารในอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบันบล็อกก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal 
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Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราว
สวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะดานตาง ๆ โดยจุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียนบล็อก 
จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใสลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพล
ในการโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก จุดเดนที่สุดของบล็อกก็คือสามารถเปนเครื่องมือส่ือสารชนิด
หนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมายที่
ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผานทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง ผูคนหลายลานคนจากทั่วทุกมุม
โลก หันมาเขียน บล็อกกันอยางแพรหลาย ตั้งแตนักเรียน อาจารย นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัท
หรือองคกรยักษใหญระดับโลก ทําใหเกิดรูปแบบการสื่อสารออนไลนในรูปแบบใหมขึ้นมา  

ดวยรูปแบบของการสื่อสารในเว็บบล็อก ภายใตเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีผูใชบริการ
ที่มากมายและหลากหลาย อีกทั้งยังไดรับความนิยมเปนอยางสูงนั้น ทําใหเกิดรูปแบบการสื่อสาร
ออนไลนในรูปแบบใหมขึ้นมา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด Computer-Mediated Communication 
(CMC) ของ Hoffman และ Novak (อางถึงในเพ็ญทิพย, 2539 : 17) กลาวไววา ความสัมพันธจาก
การสื่อสารในเบื้องตนไมไดเกิดขึ้นระหวางผูสงสารและผูรับสาร แตเกิดจากสภาพบรรยากาศการ
ส่ือสารผานตัวกลาง (Computer – Mediated Environment) ซ่ึงผูสงสารและผูรับสารมีปฏิสัมพันธ
กัน นอกจากนั้น ผูรับสารอาจกลายเปนผูสงสารไดอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธที่ เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ในมุมมองนี้ขาวสารไมไดเปนการสงผานจากผูสงสารไปยัง
ผูรับสารเทานั้น แตเปนการสงผานตัวกลางในการสื่อสารซึ่งเปนตัวทําใหเกิดกระบวนการในการ
ส่ือสารที่แทจริง เมื่อเกิดปฏิสัมพันธขึ้นในการสื่อสารผานตัวกลาง ผูส่ือสารจะรับรูบรรยากาศการ
ส่ือสารสองแบบ คือ บรรยากาศทางกายภาพที่ผูส่ือสารนําเสนอออกไป และบรรยากาศในการ
ส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร และยังสอดคลองกับแนวคิด CMC กับสังคมไซเบอรที่ กิตติ 
กันภัย (2543) ไดกลาวไววา ผูส่ือสารใน CMC ไดพัฒนารูปแบบในการแสดงออกซึ่งทําใหกลุมคน
เหลานี้สามารถสื่อสารในระบบสังคมสารสนเทศ รวมท้ังสามารถสรางความหมายและผลิตรหัส 
(codify) เพื่อเขาใจความหมายเฉพาะกลุมได รูปแบบการแสดงออกที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ยังกอใหเกิดอัต
ลักษณเฉพาะกลุม ที่มีลักษณะปรับเปลี่ยนไดไมตายตัว ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมของกลุม ดังจะ
เห็นไดจากเรื่องราวหรือหัวขอที่ถูกเขียนขึ้นในเว็บบล็อกนั้นมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงเรื่องราว
เหลานั้นเปนเหมือนเรื่องที่ใชพูดคุยทั่วไปในชีวิตความเปนจริง เพียงแตถูกนํามาถายทอดลงบน
พื้นที่สาธารณะในชุมชนออนไลน (Virtual Community) เพื่อใหบุคคลทานอื่นๆไดรับรูเร่ืองราว
เหลานั้น แลวหากแบงแยกกลุมตามสไตลการโพสตที่ชัดเจนแลว ก็จะพบวายิ่งมีความเปนตัวตน
เฉพาะ หรือ กลุมอัตลักษณ ของคนเลนบล็อก กระจายออกไปมากนอยอยูเปนกลุมๆอีก เชน กลุม
บล็อกไดอารี่, กลุมการเมือง, กลุมความสวยความงาม เปนตน ความเปนตัวตนและกลุมกอนของ
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ชาวบล็อก หรือคนเลนบล็อก ที่ไดจากปรากฏการณดังกลาวแลวก็คือ คนเลนบล็อกมักจะมีการไป
มาหาสูกันอยูในแวดวง กลุม หรือ ชุมชน หมูพวกของตนเอง ตั้งแตระดับญาติสนิท คนใน
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน ทํากิจกรรมกลุมเล็กๆ กลุมสนใจคลายกันหรือเหมือนกัน ทําใหเกิดการ
พัฒนาความสัมพันธในระดับตางๆขึ้นมา 

ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย (Human Behavioral 
Communication) ซ่ึง Freudian (1974) ไดกลาววา การแสดงออกทางสังคมของมนุษย สวนใหญจะ
อยูบนพื้นฐานของความตองการของมนุษยที่ตองการความรักจากผู อ่ืน และบนพื้นฐานการ
แสดงออกเกี่ยวกับความรักความตองการทางเพศ ซ่ึงการตอบสนองของมนุษยสวนใหญนั้น จะ
ตอบสนองตอสภาพทางสังคม (Social Context) และผูวิจัยยังไดนําทฤษฎี Social Penetration เขียน
โดยลิตเติ้ลจอหน (Littlejohn, 1995, pp. 264-266) ผูคนพบคือ ไอรวิน อัลทแมน และ ดารมาส เทย
เลอร (Irwin Alman & Dalmas Taylor) ไดอธิบายวา ความสัมพันธจะมีความสนิทสนม (Intimates) 
กันมากขึ้นเมื่อคูส่ือสารมีการเปดเผย (Disclosure) ตอกันมากและมีขอมูลของกันและกัน 
(Information Themselve) โดยรูปแบบของการสื่อสารจะเริ่มจากเรื่องผิวเผิน ไมเปนสวนตัว ในชวง
แรกของความสัมพันธไปสูความลึกซึ้งและคุนเคยกันมากขึ้น เมื่อมีความสนิทสนมกัน ซ่ึงมีขั้นตอน
ของการสื่อสารที่เร่ิมตนจากเรื่องที่กวางๆ หรือเร่ืองราวทั่วๆไป ไปสูเร่ืองราวที่ลึกซ้ึงมากขึ้น หรือ
เปนเรื่องราวที่มีขอมูลความเปนสวนตัวรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิต ความรูสึก และความคิด ของผูรวม
ส่ือสาร จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว ไดสรุปรูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธของผูใช
เว็บบล็อกออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับความสัมพันธขั้นเริ่มตน และ ระดับความสัมพันธที่ใกลชิด
สนิทสนม ซ่ึงระดับของความสัมพันธและพัฒนาการดังกลาว ยังนําไปสูการเคลื่อนยายของชุมชน 
ในลักษณะของการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงไปสูชุมชนจริง กลาวคือ ดวยความสนใจตอ
บริบทรอบตัวที่คลายกัน มีทัศนะคติ และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน แตถูกจํากัดดวยชองทางการ
ส่ือสาร ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเลนบล็อกไดทั้งหมด จึงเกิดการนัดหมายและ
รวมตัวกันขึ้น เพื่อพบปะและติดตอส่ือสารกัน โดยชองทางอื่นที่นอกเหนือจากการสื่อสารผาน
คอมพิวเตอร 

ขอความที่ถูกนํามาใชในเว็บบล็อกนั้น มีการผสมผสานตัวอักษร หรือสัญลักษณตางๆ 
การใชคําศัพทเฉพาะกลุม รวมถึงคําที่ผิดเพี้ยนไปตามหลักไวยากรณ เปนการแสดงออกของชาว
บล็อกหรือผูเลนบล็อก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย 
(Human Behavioral Communication) เนื่องจากการสื่อสารกันภายในเว็บบล็อกนั้น เปนการสื่อสาร
ดวยขอความเปนสวนใหญ ภาษาที่ถูกนํามาใชในการสื่อสารจึงใชแตจะมีเพียงภาษาที่เปนทางการ
หรือถูกตองตามแบบแผน ถูกหลักไวยากรณทั้งหมด แตการนําภาษาแชตในรูปแบบตางๆมาใชเปน
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สวนหนึ่งในการสื่อสารนั้น ยังมีใหไดพบเห็น และไดรับความนิยมจากชาวบล็อกเปนสวนมาก และ
จากขอจํากัดที่ตองสื่อสารดวยตัวอักษรเพียวอยางเดียวนั้น ทําใหไมสามารถสื่อถึงอารมณ ความรูสึก 
กิริยา ทาทาง อาการตางๆของผูใชงานไดทั้งหมด การนําเอาสัญลักษณตางๆมาใช หรือการนําเอา
ตัวอักษรตางๆบนแปนพิมพ (Keyboard) มาผสมรวมกันเปนคําๆใหม หรือเปนสัญลักษณรูปราง
หนาตาที่แสดงถึงอารมณ ความรูสึกตางๆ ไดถูกคิดคนและประดิษฐกันขึ้นมา เพื่อเพิ่มอรรถรสใน
การใชงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเลนบล็อกหลายรายมีการนําเอารูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิป
เพลง มาเปนอีกสวนหนึ่งในการโพสตขอความ การเขียนบล็อก เพื่อใหเนื้อหาตางๆที่ถูกเขียนขึ้น
ภายในเว็บบล็อก มีความนาเชื่อถือ และไมขาดตกบกพรองตอการนําเสนอชิ้นงานนั้นๆ เพื่อการ
ส่ือสารที่สมบูรณ เกิดความชัดเจนถูกตอง และไมเกิดความคลาดเคลื่อนระหวางผูสงสารและผูรับ
สาร 

 
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

5.3.1 จากการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อก ของผูวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดคัดเลือกศึกษาจากผูใหบริการของเว็บบล็อก www.bloggang.com และ www.oknation.net 
ซ่ึงไดนําเอาเว็บบล็อกทั้ง 2 รายนี้ มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกัน เนื่องจากสังเกตพบวาเว็บ
บล็อกทั้ง 2 ราย มีแนวทางและรูปแบบในการนําเสนอที่แตกตางกันไป ซ่ึงเราสามารถนําจุดตางที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายหลักของเว็บบล็อกนั้น มาทําการศึกษาถึงชุมชน และรูปแบบของการสื่อสาร
ออนไลน ไดเห็นภาพเดนชัดยิ่งขึ้น รูปแบบในการสื่อสารของ www.bloggang.com จะเปนการเขียน
บล็อกในรูปแบบของไดอารี่ หรือการเขียนบันทึกประจําวัน มากกวาจะเปนการเขียนบล็อกใน
เร่ืองราวของขาวสาร และการเมือง แตก็จะพบวามีการเขียนถึงเรื่องราวที่เปนการใหความรูในดาน
ตางๆ เชน ดวนความงาม ดานครอบครัว ซ่ึงขอมูลที่บล็อกเกอรไดนํามาถายทอด เปนขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางมากสําหรับผูที่มีความสนใจ หรือกําลังหาความรูในเร่ืองราวดังกลาวที่สนใจ ขอมูล
เหลานั้น บางสวนยังไดรับการนําไปตีพิมพในบทความหรือวารสารตางๆ ซ่ึงสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบล็อกเกอรทานนั้นๆดวย ในสวนรูปแบบของ www.oknation.net จะมีการเขียนถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับขาวสาร และการเมืองเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนเว็บบล็อกของสํานักขาวเนชั่น ทําใหผูที่
เขามาเขียนบล็อกสวนใหญ จะเนนหนักไปที่การใหขอมูลขาวสารเปนหลัก และขอมูลท่ีไดรับสวน
ใหญ จะมีความนาเชื่อถือสูง เพราะจะถูกคัดกรองจากบล็อกเกอรเอง และการตรวจสอบจากนักขาว
ตัวจริง ที่ไดเขามามีสวนรวมในการเขียนบล็อกดวย อีกประการหนึ่งที่ทําใหเว็บบล็อกของ 
www.oknation.net ไดรับความนิยมและมีความเชื่อถือสูง นั่นก็คือ การที่มีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
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ในดานตางๆ เชน ดานขาวสาร ดานเศรษฐกิจ การเมือง กีฬา ไดเขามาสรางบล็อกในเว็บของ 
oknation และมีการวิเคราะห การใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในดานตางๆดังกลาว กับผูที่สนใจ
ไดเขาไปอานและแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองกัน ซ่ึงถือไดวา เปนสังคมออนไลน ที่มีเนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 

5.3.2 การพัฒนาความสัมพันธนั้น เว็บบล็อกทั้ง 2 รายนี้ ไดมีการสรางความสัมพันธ
จากผูใชเว็บบล็อกดวยกัน ซ่ึงในปจจุบันมีผูคนมากมายในเว็บบล็อกที่รูจักกัน และกลายมาเปน
เพื่อนสนิทกันจากการเขาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติตอกัน ผูที่มีมุมมองไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะเริ่มคุยหรือติดตอกันมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการใชชองทางอื่นๆในการติดตอส่ือสารดวย 
ซ่ึงหลายรายมีการนัดหมายกันออกมาพบเจอกันในโลกของความจริง และไปทํากิจกรรมตางๆ
รวมกัน ดังนั้นผูที่ชอบเลนสนทนาทางอินเตอรเน็ต หรือแชต แลวตองการที่จะหาเพื่อนที่มีความ
จริงใจตอกัน ไมปดบังไมเสแสรง เว็บบล็อกก็เปนอีกหนึ่งชองทางในการที่จะไดรับความจริงใจ
หรือการแลกเปลี่ยนส่ิงดีๆใหแกกัน จากผูที่ไมเคยรูจักกันมากอน 

5.3.3 การใชขอความหรือภาษาที่ปรากฏอยูบนเว็บบล็อก โดยสวนใหญจะนิยมใชภาษา
เขียนที่มีลักษณะคลายกับภาษาพูดทั่วๆไป หรือภาษาแชต ซ่ึงในขอความดังกลาวอาจจะเขียนผิด
หลักไวยากรณ และอาจจะพบเห็นถึงการแสดงความคิดเห็นดวยถอยคําที่ดุเดือดและรุนแรง หาก
เปนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง ที่ผูใชแตละรายอาจจะมีความคิดเห็นไมตรงกัน ดังนั้นผูที่จะ
เขาไปใชเว็บบล็อก ควรมีวิจารณญานในการเขาไปอานหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทบกระทั่งกันทางวาจาขึ้นได 

 
5.4 ขอจํากัดในงานวิจัย 

 
เว็บบล็อกถูกจัดไดวาเปนการสื่อสารในรูปแบบใหม ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยาง

รวดเร็ว และมีการเปดใหใชและสมัครใชบริการฟรีเปนจํานวนมาก ดังนั้นสิ่งที่พบอีกอยางหนึ่งก็คือ 
การที่บุคคลๆหนึ่ง จะมีการสมัครสมาชิกไวหลายที่ จะสังเกตไดจากบางคนจะไมมีการอัพเดท
บล็อกตัวเองเลย หรือบางคนก็สมัครไวเฉยๆ เพื่อท่ีจะเขาไปอานขอมูลนั้นๆเพียงอยางเดียว ดังนั้นก็
จะเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล 

อุปสรรคสําคัญอีกประการที่จะตองคํานึงถึงอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในเว็บบล็อกก็คือ 
การมีขอตกลงการใชงานจากผูใหบริการ ในการที่จะตองทําการสมัครสมาชิกของเว็บบล็อกนั้น
กอน ถึงจะเขาทําการใชงานได และการไหลผานของขอมูลที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว นั่นก็คือการ
เกิดขึ้นของบล็อกใหมๆ หรือบล็อกเกอรรายใหมๆ จะมีขึ้นทุกๆนาที ทุกชั่วโมง การศึกษาวิจัยดวย
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การสังเกตการณ จึงควรมีการเฝาติดตามและสังเกตุการณอยางตอเนื่อง และควรมีการบันทึกเก็บไว
เปนระยะๆ หากขอมูลเหลานั้นที่สําคัญและเปนประโยชนผานเลยไป จะยากตอการคนหา หรือ
บล็อกเกอรบางรายอาจจะลบขอมูลที่สําคัญเหลานั้นไป ซ่ึงเปนที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง 

การนัดหมายกลุมเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณ ก็เปนอีกหนึ่งอุปสรรคที่พบในการทํา
การวิจัย เนื่องจากบล็อกเกอรบางรายไมสะดวกที่จะใหขอมูลจริง หรือไมสะดวกที่จะออกมาพบใน
โลกแหงความเปนจริง ทําใหเสียโอกาสและเสียเวลาในการเฝาสังเกตการณบล็อกเกอรรายนั้นๆ 
ดังนั้นขอเสนอแนะวา ควรมีการติดตอกันแตเนิ่นๆ เพื่อที่เราจะไดรูวาบล็อกเกอรรายนั้นสะดวกที่
จะใหขอมูลเราหรือไม จะไดไมเสียโอกาสหรือเสียเวลาไปกับการสังเกตุการณแลวไมสามารถ
นํามาใชประโยชนได 

 
5.5 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษาเว็บบล็อกเพิ่มเติมในสวนของ Blog Marketing หรือ Blog 
Advertising เขาไปดวย เนื่องจากมีผูใหบริการเว็บบล็อกหลายรายที่มีรูปแบบของการเขียนบล็อกที่
แตกตางกันไปเชน multiply, exteen, storythai เปนตน ซ่ึงสามารถนํามาศึกษาเพิ่มเติมได 

2. ควรมีการทําวิจัยเชิงปริมาณหรือแบบสอบถามออนไลน เพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร และขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานเว็บบล็อกในรูปแบบตางๆ เพื่อสะดวกใน
การคัดเลือกกลุมตัวอยางที่นาสนใจใหไดตรงกับวัตถุประสงคในการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

DPU
DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  
102 

 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

 
หนังสือ 

 
กาญจนา แกวเทพ. สื่อมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ, 2541 
กาญจนา แกวเทพ, กิตติ กนัภัย และ ปาริชาติ สถาปตานนท สโรบล. มองส่ือใหม มองสังคมใหม. 

กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 2543 
นพดล อินนา. ไอทีกับงานสื่อสารมวลชน. จามจุรีโปรดักท, 2548 
ปาริชาติ สถาปตานนท. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2545 
มัลลิกา คณานรัุกษ. จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย. โอเดยีนสโตร, 2547 
สุกัญญา สุดบรรทัด. เอกสารการสอน วิชา  Information Technology and Society. มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย, 2547 
 

วิทยานิพนธ 
 

กุศลทิพย ไชยศิวามงคล. การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549 

จิรัฐ ศุภการ. การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

มริสสา ลามกิจจา. องคประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฎในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
และทัศนะของเว็บมาสเตอร. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2550 

วรรณี ศิริรัตนรุงเรือง. ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู. วิทยานิพนธนิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2548 

  

DPU
DPU



  
103 

วิธษ รักเอี่ยมสะอาด. การสื่อสารระหวางบุคคล ในเว็บไซตไทยเมท กับการเคลื่อนยายจากชุมชน
เสมือนสูความเปนจริง (กรณีศึกษา เว็บไซต ไทยเมท). วิทยานิพนธนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2547 

อาทิชา เมืองยม. การสรางสัมพันธทางอินเตอรเน็ตของผูใชการสนทนา (Chat). วิทยานิพนธ
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 

โอหม สุขศรี. การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอล
ตางประเทศ กรณีศึกษา : เรดอารมีแฟนคลับ. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DPU
DPU



  
104 

ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 
Crispin Thurlow, Laura Lengel and Alice Tomic. (2005). Computer Mediated Communication 

social interaction and the internet. London: Sage Publications Ltd. 
David Gauntlett. (2000). Web Studies : rewiring media studies for the digital age.  London: 

Arnold. 
Gregory J. Shepherd, Jeffrey St. John and Ted Striphas. (2006). Communication as… 

Perspectives on Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc. 
James Slevin. (2000) The Internet and Society. Cambridge [UK]: Polity. 
Jenny Preece. (2000). Online Communities: Designing Usability Supporting Sociability. 

Chichester: John Wiley & Sons. 
John R. Baldeoin, Stephen D. Perry and Marey Anne Moffitt. (2004). Communication Theories 

for Everyday life. Boston [MA]: Pearson Education. 
Philip N. Howard and Steve Jones. (2004). Society Online: The Internet in Context. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications Inc. 
Stephen W. Littlejohn. (2002). Theories of Human Communication. : Wadsworth/Thomson 

Learning. 
Werner J. Severin and James W. Tankard. (2000) Communication Theories: Origins Methods 

and Uses in the Mass Media. New York [NY]: Longman. 
William H. Dutton. (2001). Society on the Line: Information Politics in the Digital Age. New 

York: Oxford University Press Inc. 
 

ELECTRONIC SOURCES 
 
Fernanda B. Vi� s. “Bloggers' expectations of privacy and accountability: An initial survey.” 

Journal of Computer-Mediated Communication, 2005. from 
http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/viegas.html 

  

DPU
DPU



  
105 

Jerz’s Literacy Weblog. “Behaviors of the Blogosphere: Understanding the Scale. Composition 
and Activities of Weblog Audiences.” from 

 http://jerz.setonhill.edu/weblog/permalink.jsp?id=3621 
Justine Cassell and Dona Tversky. “The language of online intercultural community formation.” 

Journal of Computer-Mediated Communication, 2005. from 
http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/cassell.html 

Kaye D. Trammell, Alek Tarkowski, Justyna Hofmokl and Amanda M. Sapp. “Rzeczpospolita 
blogów [Republic of Blog]: Examining Polish bloggers through content analysis.” 
Journal of Computer-Mediated Communication, 2005. from 
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/trammell.html 

Mike Thelwall and David Stuart. “RUOK? Blogging Communication Technologies During 
crises” Journal of Computer-Mediated Communication, 2007. from 

 http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue2/thelwall.html 
Nicole Ellison, Rebecca Heino and Jennifer Gibbs. “Managing impressions online: Self- 

presentation processes in the online dating environment.” Journal of Computer-
Mediated  Communication, 2006. from 

 http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html 
Robert Brady. “Blogology 101” from 
 http://www.kyotojournal.org/kjselections/blogology101.html 
 
http://th.wikipedia.org 
http://www.blogday.org 
http://www.bloggang.com 
http://www.blogossary.org 
http://www.digitalmediaasia.com 
http://www.keng.com 
http://www.oknation.net 
http://www.pantip.com 
http://www.901am.com 
 

  

DPU
DPU



  
106 

 
 

  

DPU
DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  
107 

 
 

www.bloggang.com 
เว็บ www.bloggang.com ไดเร่ิมใหบริการอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 โดยจะมีการใหพื้นที่บนอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาไปสมัครเพื่อรับพื้นที่
สวนตัวไดฟรีจากเว็บไซต ในการที่จะนําพื้นที่ตรงนี้ไปสรางสรรคผลงานเขียนตางๆ ของตนเอง
อยางอิสระ ทั้งบอกเลาเรื่องสวนตัว เหตุการณที่เกิดขึ้นประจําวัน แบงปนขอมูล บทความ รูปภาพ 
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาวสารตางๆ ตามแตที่ผูใชบริการแตละทานตองการ 

 
การสมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอเปดเว็บ Blog ของ www.bloggang.com มี

รายละเอียดดังนี้ คือ ผูที่จะสราง Blog เปนของตนเองได จะตองเปนสมาชิกเว็บไซต Pantip.com 
โดยในการสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต Pantip.com นั้นทําได 2 วิธี คือ วิธีที่1.ระบุขอมูลเลข
ประชาชน พรอมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน โดยหลักฐานที่จะไดรับการพิจารณา จะตองมีขอมูล
เลขประชาชน เชน บัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ตองสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน และ
เหมือนจริงไมใชสําเนา โดยถายรูปบัตร หรือ scan สีจากหลักฐานจริงเทานั้น วิธีที่ 2.Mobile 
Register ใชมือถือ Activate เปนสมาชิก สามารถใชสิทธิ์ตางๆ เหมือนสมาชิก ยกเวนไมสามารถมี
สวนรวมในการ โหวตกระทูแนะนํา, โหวตลบกระทู (ไฟเขียว-ไฟแดง), หรืออาจจะถูกจํากัดสิทธิ
พิเศษบางอยาง ที่จะมีในอนาคต (เชน การโหวต blog) 

 
ขอตกลงในการเปดใชบริการเว็บ Blog ของ BlogGang.com ไปตามขอตกลงดังนี้คือ 

(http://www.bloggang.com/register.html) 
1. ขณะนี้ทาง BlogGang ใหบริการแกทาน โดยไมคิดคาบริการใดๆ 
2. เจาของ Blog มีสิทธิ์วางโฆษณาในเว็บ Blog ตนเอง และสามารถขายเพื่อการคาได 

โดยไมตองมีสวนแบงให BlogGang ทั้งนี้สงวนสิทธิ์หามโฆษณาเกี่ยวกับ สินคาผิดกฎหมาย หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีของสังคม, สินคา MLM, ธุรกิจออนไลน 

3. BlogGang มีสิทธิ์ในตําแหนงโฆษณาในเว็บของทาน และสามารถขายเพื่อการคาได
เชนกัน 

4. เจาของ Blog จะดูแลรับผิดชอบไมได blog ของตน ที่เกี่ยวของกับการเสนอซื้อ-ขาย 
รบกวนพื้นที่สวนรวม 
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5. BlogGang สงวนสิทธิ์ไมใหใชกระทูในเว็บไซต Pantip.com เพื่อโปรโมท Blog ไม
วา Blog นั้นจะมีเนื้อหาการคาหรือไม 

6. หากมีการนําพื้นที่ไปใชทําเว็บในทางที่ไมเหมาะสม เชน เสนอเนื้อหาอันเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับสิ่งผิดกฎหมาย (และขายของผิดกฏหมาย เชน CD เถ่ือน) หรือผิดศีลธรรมอันดีของ
สังคม รวมทั้ง ใชเปนชองทางทําธุรกิจ MLM, ธุรกิจออนไลน เชน ชวนสมัครสมาชิกเพื่อหารายได
พิเศษ ทาง BlogGang ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนเว็บ และเพิกถอนสมาชิก Pantip โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

7. หากมีความจําเปนเกิดขึ้น BlogGang ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเว็บของทาน ออกจาก
ระบบออนไลน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

8. ทีมงานจะดูแลขอมูลของทานบน BlogGang ใหดีที่สุด แตขอใหทานตระหนักวา เรา
ไมมีความสามารถรับประกันการสูญหายของขอมูลได ดังนั้นทานควรทําการสํารองขอมูล ที่ทาน
คิดวาสําคัญไวเสมอ 

9. ทานมีหนาที่ดูแลใหเว็บของทาน อยูภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ความ
รับผิดชอบใดๆ ตอเนื้อหาในเว็บที่ทานขอเปด ทั้งทางแพงและทางอาญา BlogGang ไมมีสวน
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (กรุณาเล่ียงการเผยแพรเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เชน เพลง, การตูน หรือ
ผลงานอันมีลิขสิทธิ์อ่ืนๆ ไมวาจะเปนรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม) 
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Bloggang.com ประกอบดวยเว็บเพจ (Webpages) หลักทั้งหมด 4 หนา ดังนี ้
1. Home เปนหนาเว็บเพจแรกและหนาหลักของ bloggang.com ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

รายละเอียดตางๆ ที่สําคัญในการใชงานเว็บ Blog รวมถึงไดมีการจัดแบงกลุมยอยของ Blog เพื่อให
เขาถึงประเภทของ Blog ที่เราสนใจไดงายมากยิ่งขึ้น โดยการจัดวางรูปแบบและหัวขอสําคัญใน
หนาหลักของ bloggang.com มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนบนในหนาหลักจะประกอบดวย ระบบการคนหาเว็บ Blog สมาชิก, ขาวสารและ
กิจกรรม, แวดวงสมาชิก และสมาชิกใหม 

สวนกลางในหนาหลักจะเปน Blog ที่สรางใหมลาสุด ของสมาชิกแตละคน ซ่ึงจะมีการ
อัพเดททุกๆ 15 นาที 

สวนซายในหนาหลักจะประกอบดวย LOG-IN ผูใชงาน การจัดการ-แกไข Blog, อันดับ
เว็บ Blog ในแตละวัน, Guru in blog, Blogger ไทยในตางแดน และกลุมยอย Blog โดยในกลุมยอย 
Blog จะแยกกลุมยอยไว 76 กลุมดังนี้ 

1. ขาวเดน-ประเด็นดัง  
2. กระทูพันทิป  
3. แวดวงสมาชิก  
4. กิจกรรมนาสนใจ  
5. เทศกาล-วันสําคัญ  
6. ดารา-นักรอง-คนดัง  
7. รองเพลง  
8. ดนตร ี
9. เพลงออนไลน  
10. เนื้อเพลง (Lyric)  
11. ภาพยนตร  
12. รายการโทรทัศน  
13. ละครไทย  
14. ซีรีสตางประเทศ  
15. Reality show  
16. ศิลปะ  

DPU
DPU



  
110 

17. การตูน  
18. เกม  
19. อุปกรณส่ือสาร-Gadget  
20. คอมพิวเตอร-เทคโนโลยี  
21. แวดวงอินเทอรเน็ต  
22. เว็บไซตนาสนใจ  
23. การตกแตง Blog  
24. ความรูทั่วไป  
25. วิทยาศาสตร  
26. ภาษาตางประเทศ  
27. ประวัติศาสตร  
28. การเมือง-สังคม  
29. หุน-เศรษฐกจิ  
30. การบริหารและจัดการ (How-to)  
31. กฎหมาย  
32. ยานยนต  
33. ทองเที่ยวไทย  
34. ทองเที่ยวตางประเทศ  
35. แกลเลอรี่ภาพถาย  
36. กลองและการถายภาพ  
37. ขาวสารกีฬา  
38. เทคนิคการเลนกีฬา  
39. งานอดิเรก-ของสะสม  
40. สัตวเล้ียง  
41. สัตวเล้ียง : สุนขั  
42. สัตวเล้ียง : แมว  
43. สัตว-ดูนก  
44. ดอกไม-ตนไม-ธรรมชาติ  
45. การจัดดอกไม  
46. การตกแตงบาน  
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47. DIY-ส่ิงประดิษฐ  
48. อาหารการกิน  
49. สูตรทําอาหาร  
50. รานอาหาร  
51. สุขภาพ  
52. ความงาม  
53. แฟชั่น  
54. แวดวงวรรณกรรม  
55. หนังสือ  
56. งานเขียน-บทประพันธ  
57. งานเขียน : เร่ืองสั้น  
58. งานเขียน : นิยาย  
59. งานเขียน : เร่ืองแปล  
60. โคลง-ฉันท-กาพย-กลอน  
61. ไดอารี่-ประสบการณชีวติ  
62. การดําเนนิธุรกิจ-ลงทุน  
63. ชีวิตการงาน  
64. การเรียน  
65. ชีวิตในตางแดน  
66. หลักพัฒนาตนเอง  
67. ขอคิด-ธรรมะ  
68. เร่ืองขําขํา  
69. เร่ืองเลาบอกตอ  
70. ดูดวง-ทํานาย  
71. เร่ืองลึกลับ  
72. ความรัก  
73. ครอบครัว  
74. เพื่อน  
75. guestbook  
76. จิปาถะ 
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2. Register เปนเว็บเพจที่ใชในการเขาไปสมัครสมาชิก ซ่ึงเปนสวนที่แสดงรายละเอียด
ของขั้นตอนการลงทะเบียน และขอตกลงในการเปดใชเว็บ Blog 

3. About & faq. เปนเว็บเพจที่ใชตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง Blog และ bloggang รวมถึง
คําแนะนําตางๆในกรณีที่พบปญหาในการใชงาน 

4. Advertising เปนเว็บเพจที่แสดงใหเห็นถึงพื้นที่สวนตางๆในหนาหลัก ที่กําหนดให
เปนพื้นที่ที่ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธเว็บ Blog 
 

www.oknation.net 
เว็บ OK Nation Blog ไดเร่ิมใหบริการอยางเปนทางการเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 

ซ่ึงเกิดขึ้นจากความตองการสรางสถานที่สําหรับอิสระทางปญญา ที่ทุกคนมีสิทธิเขียน เผยแพร
ความคิดผานอินเทอรเน็ต ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนชั่นกรุป ในฐานะสื่อที่
ทําหนาที่ ตรงไปตรงมา ดวยความนาเชื่อถือ ทันเหตุการณ อยางสรางสรรค ไดเปดบล็อกสําหรับ
ผูใชบริการทุกคน เพื่อบอกเลาเรื่องราว ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ประสบการณ ความรูถายทอด
สูผูอ่ืนรวมแสดงความเห็นอยางเสรี (http://www.oknation.net/blog/manual/2007/01/19/entry-1) 

การสมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอเปดเว็บ Blog ของ www.oknation.net มี
รายละเอียดดังนี้คือ ผูสมัครตองมีขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก รหัสบัตรประชาชน ที่อยูจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ที่อยูตามทะเบียนบาน เปนขอมูลเบื้องตน นอกจากขอมูลสําคัญ
ดังกลาวแลว ผูสมัครตองกําหนดชื่อที่ใชในการแสดงบนเว็บ Blog และ รหัสผาน (Password) 
สําหรับทําการ Login เขาเว็บ Blog  
 

 
 

 
ภายในหนาหลักขอ www.oknation.net ไดมีการวางรูปแบบและหัวขอสําคัญตางๆ 

เพื่อใหสะดวกตอการเขาไปใชงานในเว็บ Blog ซ่ึงจะมีหัวขอสําคัญๆ เชน Login สมาชิกเพื่อเขาใช
งาน, เร่ืองแนะนําจากกองบก.OK Nation, Blog TV/Blog Talk, เร่ืองลาสุด, เร่ืองที่มีผูเขาชมมาก
ที่สุด , ขาวดวน , อันดับบล็อกยอดนิยม และ  กลุมบล็อกตางๆ โดยในกลุมบล็อกตางๆทาง 
www.oknation.net ไดแบงยอยไวทั้งหมด  33 กลุมยอย ดังนี้ 

1. กฎหมาย  
2. กลอง/ถายภาพ  
3. การตูน  
4. การเมือง  
5. กีฬา  
6. เกมส  
7. การศึกษา  
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8. งานอดิเรก  
9. ดนตรี  
10. ดารา/นักรอง/คนดัง  
11. ไดอารี่  
12. ตางจังหวัด  
13. ตางประเทศ  
14. ตํารวจ-อาชญกรรม  
15. ทองเที่ยว  
16. ทั่วไป  
17. นักขาวอาสา  
18. บานและสวน  
19. แฟชั่น  
20. ภาพยนตร/ละคร  
21. รถยนต  
22. วรรณกรรม/กาพยกลอน  
23. วิทยาศาสตร/ไอที  
24. ศาสนา  
25. เศรษฐกิจ  
26. สัตวเล้ียง  
27. สุขภาพความงาม  
28. อาหาร  
29. ศิลปะ/วัฒนธรรม  
30. เร่ืองขําขัน  
31. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
32. Blog Kids  
33. นักเรียน/นักศกึษา 
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ผลสรุปการสัมภาษณผูใชเว็บบล็อกตอขอคําถามเกี่ยวกับดวยรูปแบบการสื่อสารออนไลน
ในเว็บ Blog 
  

- เหตุจูงใจในการใชเว็บ Blog ของทานคืออะไร 
 
มีนนารี  เพศหญิง  อายุ  29  ป  กํ า ลังศึกษาในระดับปริญญาโท  ช่ือบล็อกคือ 

http://numor.bloggang.com “เหตุที่มาใชเว็บบล็อกก็เพื่อตองการแลกเปลี่ยนความสนใจสวนตัว 
เร่ืองความงาม สุขภาพ และสรางขอมูลของผลิตภัณฑความงามในแงมุมผูใชใหกับคนอื่นๆไดรับรู” 
(มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 

 
รพี ชูสุวรรณ เพศชาย อายุ 32 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปจจุบันทํางานอิสระ ช่ือ

บล็อกคือ http://alwaysfluke.bloggang.com “ส่ิงจูงใจคือไดมีพื้นที่ที่ใชแสดงความคิดเห็น ใน
มุมมองของตัวเอง” (รพี ชูสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 

 
บุษบา เพศหญิง อายุ 28 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปจจุบันทํางานอิสระ ช่ือ

บล็อกคือ http://mithuna.bloggang.com “เหตุจูงใจที่ใชเว็บ Blog ก็คือจะใชไวเปนที่รวบรวมนิยายที่
ตัวเองแตงขึ้น ใหคนอื่นไดอาน เวลาเคาอยากจะอานนิยายของเรา จะไดหาอานไดสะดวก” (บุษบา, 
สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 

 
Book (นามแฝง) เพศหญิง อายุ 19 ป กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช่ือบล็อกคือ 

http://kingyo.bloggang.com “เหตุจูงใจในการใชเว็บ Blog ก็ใชเปนที่เขียนไดอารี่ เพื่อบันทึก
เร่ืองราวสําคัญๆที่เกิดขึ้นคะ” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 

 
ลูกบัว (นามแฝง) เพศหญิง อายุ 29 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ปจจุบันทํางาน

เปนแอรโฮสเตท ช่ือบล็อกคือ http://www.oknation.net/blog/happytofly “เหตุจูงใจที่มาใชเว็บ Blog 
ก็เพื่อตองการบันทึกแลวก็เผยแพรเรื่องราว ประสบการณที่ไดไปเจอมาทั้งดีแลวก็ไมดีคะ” (ลูกบัว 
(นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
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ไก (นามแฝง) เพศหญิง อายุ 27 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันมีกิจการธุรกิจ
เปนของตัวเอง ช่ือบล็อกคือ http://aitai.bloggang.com “เหตุจูงใจในการสรางบล็อกก็เพื่อใชบอกเลา
เร่ืองราวของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรูบาง” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 

 
กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล เพศหญิง อายุ 48 ป  อาชีพ รับราชการครู ช่ือบล็อกคือ 

http://www.oknation.net/blog/roungkaw “สาเหตุจูงใจที่ตองมาเขียน Blog เพราะตองการเขียน
ขอมูลที่รังสรรคสังคม” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 

 
อัจฉรีย เจตินัย เพศหญิง อายุ 26 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันทํางานเปน

พนักงานบริษัท ช่ือบล็อกคือ http://aob-ab.bloggang.com “เหตุจูงใจของการใชเว็บ Blog ก็เพื่อ
บันทึกเรื่องราวสวนตัว และส่ิงที่นาสนใจคะ” (อัจฉรีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 

 
พนัสชัย คงศิริขันต เพศชาย อายุ 22 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันทํางาน

เปนผูส่ือขาว ช่ือบล็อกคือ http://www.oknation.net/blog/phanasgook “เหตุจูงใจที่มาใชเว็บ Blog 
คือเนื่องจากมีการโปรโมตของเครือเนชั่น และมีความสนใจกับปรากฎการณบล็อกเกอรที่กําลังเปน
กระแสเกิดขึ้น” (พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 

 
Nity (นามแฝง) เพศชาย อายุ 26 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันทํางานเปน

ผูส่ือขาว ช่ือบล็อกคือ http://www.oknation.net/blog/nity “เหตุจูงใจที่มาใชเว็บ Blog คือ ใชเปน
พื้นที่เผยแพรขอมูลและความคิดเห็นสวนตัว” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 

 
ปลิวลม (นามแฝง) เพศหญิง อายุ 43 ป จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปจจุบันทําอาชีพ

รับจาง ช่ือบล็อกคือ http://www.oknation.net/blog/pliewlom “เหตุจูงใจในการใชเว็บ Blog คือ เพื่อ
แสดงผลงาน” (ปลิวลม (นามแฝง), สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 

 
นิศากร แกนมีผล เพศหญิง อายุ 27 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันทํางานเปน

บรรณาธิการบริหารเว็บไซต ช่ือบล็อกคือ http://www.oknation.net/blog/lukekaew “เหตุจูงใจที่ใช
เว็บบล็อกคือ ชอบการเขียนและชอบการเลาเรื่อง” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
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- Blog ท่ีทานสรางมีเปาหมายอยางไร 
 
“เลาประสบการณการใชผลิตภัณฑทางความงาม เเลกเปลี่ยนความรูดานสุขภาพ และ

เลาเรื่องประสบการณชีวิตตัวเองบาง” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
 
“เปาหมายที่สราง Blog ก็คือใหความรู และความเห็นเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และการ

แตงหนา” (รพี ชูสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“รวบรวมนิยายท่ีแตง นักอานจะไดหาอานไดสะดวก” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 

2551) 
 
“เอาไวเขียนไดอารี่คะ” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“อยากใหคนรูจัก แลวเขามาอานกันเยอะๆ สักวันอยากทํา pocket book สวนตัวคะ” (ลูก

บัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“เปาหมายจริงๆเลยก็คือ อยากใชเปนที่แลกเปล่ียนความคิดเห็น” (ไก (นามแฝง), 

สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“เนนแลกเปลี่ยนหลักธรรมและงานศิลป”  (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 

เมษายน 2551) 
 
“แชรความคิดเห็นและอัพเดทชีวิตของเพื่อนๆ” (อัจฉรีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 

2551) 
 
“ตองการเนนขอมูลการทําขาวแบบฉบับขาวอาสา โดยเปนผลงานจากตัวเองโดยเฉพาะ 

และมีบางที่ลงบทความเกี่ยวกับสถานการณในชวงนั้นๆ” (พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 
เมษายน 2551) 
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“เพื่อเผยแพรขอมูลความคิดเห็นสวนตัว” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 เมษายน 
2551) 

 
“เสนอขอมูลเร่ืองการเมือง” (ปลิวลม (นามแฝง), สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
“เปนเหมือนไดอารี่ที่เก็บความทรงจําเอาไว สามารถเปดดูทีไหนก็ได” (นิศากร แกนมี

ผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
- ความถี่ในการเขาไปใช Blog ของทาน 
“แลวแตเวลาวาง ราวๆ อาทิตยละครั้ง” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
 
“ทุกวันครับ” (รพี ชูสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“เกือบทุกวัน” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“อยางต่ําๆเดือนละ 2 คร้ังคะ” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“เกือบทุกวันคะ” (ลูกบัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“อาทิตยละ 2 คร้ังเปนอยางต่ํา” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“ทุกวัน” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“เกือบทุกวัน อาทิตยละไมต่ํากวา 5 คร้ัง” (อัจฉรีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 
 
“เขาใชทุกวัน เพียงแตการอัพบล็อกนั้น จะเฉลี่ยแลวเดือน 5 ครั้ง” (พนัสชัย คงศิริขันต, 

สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“ทุกวัน วันละหลายชั่วโมง” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
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“ทุกวันคะ” (ปลิวลม (นามแฝง), สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
“เมื่อกอนทุกวัน เดี๋ยวนี้อาทิตยละ 3-4 ครั้ง” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 

2551) 
 
- Blog ของทานมีการแสดงความเปนตัวตน (identity) อยางไร 
 
“จะเขียนบลอกทุกเรื่องดวยตัวเอง อาจจะมีการอางอิงแหลงที่มาบาง ใชภาษาของ

ตัวเอง” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
 
“ในบางสวนที่เขียนหลายๆ คนไมรูวาเราทําได หรือรู blog เปนสิ่งที่ทําใหเราแสดง

ความเปนเราใหผูอ่ืนเห็นได” (รพี ชูสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“ก็จะเขียนเรื่องที่ชอบ เชน นวนิยาย และจะใสความรูสึกของเราลงไปนวนิยายเรื่อง

นั้นๆ” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“ใชสีชมพูเปนฉากหลังคะ” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“แสดงไมหมดคะ แรกๆ จะไมเปดเผยเลยวาตัวเองเปนใคร ใครเปนคนเขียน blog นี้ แต

หลังๆ มานี้เร่ิมเอารูปตัวเองลง แตก็ไมไดบอกตรงๆ วาเปนตัวเอง (แตคนอานก็จะรูคะ)” (ลูกบัว 
(นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 

 
“จะมีรูป Profile ทีใ่ชเปนรูปของเรา แตการตกแตงบล็อกก็จะแสดงความเปนตัวเราดวย

คะ วาเราชอบความสวยความงาม และออนหวาน เหมือนพวกรูปหรือตัวการตูนที่เอามาแตงใน
บล็อก” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 

 
“มีคะ มีหมวดหมูแนะนําเจาของบล็อก” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 

เมษายน 2551) 
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“เปนตัวของตัวเอง ชีวิตจริงเปนอยางไร ในบล็อกก็เปนอยางนั้น” (อัจฉรีย เจตินัย, 
สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 

 
“แสดงตัวแบบเปดเผยตัวเองจริงๆ สวนนามปากกาก็มาจากชื่อจริงซึ่งประสมกัน” 

(พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“แสดงความคิดเห็นสวนตัวลงไปตรงๆ” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“เขียนเรื่องกาพย กลอน การเมือง และเทิดทูน ชาติ ศาสน กษัตริย” (ปลิวลม (นามแฝง), 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
“มีการลงรูปจริงและเลาเรื่องสวนตัว” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
- กลยุทธในการนําเสนอ Blog ของทาน เปนอยางไร 
 
“ไมมีกลยุทธ เขียนใหงายๆ เพื่อใหคนอานเขามาหาเรื่องราวที่อยากรูโดยไมลําบาก” 

(มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
 
“ไมมีอะไรมากครับ เขียนสิ่งที่อยากเขียน และสิ่งที่อยากบอกผูอาน” (รพี ชูสุวรรณ, 

สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“เสนอเรื่องที่ตัวเองชอบเปนหลักคะ” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“ทําการตกแตงใหสวยงาม” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“ก็เนนเรื่องราวประสบการณจากการทํางาน เพราะอาชีพที่ทําอยูมีคนสนใจเยอะอยูแลว

คะ แตก็ไมเนนเขียนแตเร่ืองการทํางาน หรือเร่ืองสวนตัวมากเทาไหร เนนเรื่องที่แบบวาคนทั่วไป
อานไดมากกวาคะ เชนเรื่องกิน เร่ืองทองเที่ยว (ชอบอยูแลวดวย)” (ลูกบัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 
เมษายน 2551) 
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“พยายามเขียนเรื่องใหนาสนใจและตั้งหัวขอใหดึงดูดคนเขามาอานคะ และก็พยายาม
แตงบล็อกใหมีสีสันสวยงาม” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 

 
“ซึมซับคะ เขียนทุกวัน” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“เนนเฮฮา อานงาย ไมเครียด” (อัจฉรีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 
 
“เนนขาวอาสา ประเด็นที่นาสนใจดวยการไปทําขาวแลวนํามาเรียบเรียงเปนภาษาขาว 

ประกอบการภาพขาวที่ถายเองในเหตุการณตางๆ ตั้งหัวขอท่ีคิดวาเรียกความนาสนใจจากผูเขาชม” 
(พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 

 
“เนนหลากหลาย ขอเขียน ขาว และใสคลิปวีดีโอ” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 

เมษายน 2551) 
 
“เนนเขียนเรื่องรอนประเด็นเดนรายวันทางการเมือง” (ปลิวลม (นามแฝง), สัมภาษณ, 

29 เมษายน 2551) 
 
“ตั้งหัวขอใหดูนาสนใจ เขียนเรื่องที่ตัวเองสนใจเปนหลัก และเรื่องที่อยากเลา” (นิศากร 

แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
- วัตถุประสงคในการมีเพื่อนทางเว็บ Blog เพื่ออะไร 
 
“แลกเปลี่ยนประสบการณทางความงาม แฟชั่น สุขภาพ” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 

เมษายน 2551) 
 
“การมีเพื่อนที่หลากหลายก็ชวยเพิ่มมุมมองของเราใหกวางขึ้น” (รพี ชูสุวรรณ, 

สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“เพื่อทําความรูจักกับคนอื่นๆ” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
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“ไวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“อยากรูจักคนเยอะขึ้น” (ลูกบัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“ไวพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ที่บางคนอาจจะเคยไปเจอะเจอ

เหตุการณเหมือนเรา ก็เอามาแชรกัน” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“จะแชรความคิดเห็นในสิ่งที่สนใจเหมือนกัน ทําใหเราไดมีมุมมองที่หลากหลาย” (อัจฉ

รีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 
 
“เพื่อเชื่อมความสัมพันธและแสดงความคิดเห็นตอกัน หากมีแนวคิดเดียวกันก็จะ

ติดตอกันและพูดคุยกัน” (พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“ไวสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแงมุมตางๆ” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 

เมษายน 2551) 
 
“มีคนอานคอมเมนท ผลงาน” (ปลิวลม (นามแฝง), สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
“หาคนที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
- ลักษณะของเพื่อนในเว็บ Blog ท่ีรวมสนทนา เปนอยางไร 
 
“สนใจเรื่องเดียวกัน คือ ความงาม แฟชั่น สุขภาพ สวนมากอายุก็จะรุนราวคราวเดยีวกนั

ดวย” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
 
“สนทนาในเรื่องที่ชอบเหมือนๆ กัน ก็พวกเรื่องเกี่ยวกับการแตงหนา” (รพี ชูสุวรรณ, 

สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
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“สวนใหญถอยทีถอยอาศัย” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“คุยสนุก อัธยาศัยดี” (Book (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“คุยกันไดทุกเรื่องคะ” (ลูกบัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“นารัก นิสัยดี เปนกันเอง” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“เพื่อนวัยทํางานเสียสวนมาก” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“เปนมิตร และคอนขางคุนชื่อล็อคอินกันอยูแลว” (อัจฉรีย เจตินัย, สัมภาษณ, 26 

เมษายน 2551) 
 
“มีความสุภาพเปนสวนใหญ แสดงความคิดเห็นอยางเสรี จะมีบางที่บางรายแสดงความ

คิดเห็นดวยความกาวราว แตก็ถูกตักเตือนจากเว็บมาสเตอรดวยกฎระเบียบที่บล็อกไดกําหนดไว” 
(พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 

 
“สวนใหญเปนคนทํางานมีความสนใจในเรื่องตางๆเหมือนกัน” (Nity (นามแฝง), 

สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“แนวคิดเดียวกัน หลากหลายทางอารมณและการนําเสนอ” (ปลิวลม (นามแฝง), 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 
“เปนทั้งเพื่อนรวมงานและคนที่ไมเคยรูจักมากอน” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 29 

เมษายน 2551) 
 
- ความเชื่อถือตอเพื่อนทางเว็บ Blog และการเปดเผยระหวางกัน มีมากนอยเพียงใด 
 
“แลวแตบุคคลนะ มีทั้งนาเชื่อถือและก็เฉยๆ ไมถึงกับไมนาเชื่อถือ แตก็จะมีอยูสัก

ประมาณ 60 เปอรเซนต ที่มีการเปดเผยตัวจริง และนาเชื่อถือ” (มีนนารี, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2551) 
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“นาจะถือวาเปนคนที่รูจักกัน แตก็อาจพัฒนาเปนเพื่อนสนิทได เหมือนกับเพื่อนที่พบ

ดวยวิธือ่ืนๆ” (รพี ชูสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“มากหรือนอย แลวแตคน เปนคนๆ ไป” (บุษบา, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2551) 
 
“มีความนาเชื่อถือพอสมควร  แตไมคอยเปดเผยตัวจริงกันสักเทาไหร” (Book 

(นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“นาเชื่อถือราวๆ 80% คะ อีก 20% กั๊กไว พวกเรื่องสวนตัวจริงๆ ก็จะไมเปดเผยคะ” (ลูก

บัว (นามแฝง), สัมภาษณ, 19 เมษายน 2551) 
 
“สวนใหญจะนาเชื่อถือนะ เพราะคุยกันมาสักพักแลว และก็ไมคอยมีเรื่องที่จําเปน

จะตองมาหลอกกัน บางคนก็จะเปดเผยตัวเองจริงๆออกมาเหมือนกัน” (ไก (นามแฝง), สัมภาษณ, 
20 เมษายน 2551) 

 
“มีมาก” (กิตติญาณี   หิริศักดิ์สกุล, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2551) 
 
“สนิทในระดับหนึ่ง คุยกันเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจเหมือนกันเปนสวนใหญ” (อัจฉรีย 

เจ-ตินัย, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2551) 
 
“มีความนาเชื่อถือมากครับ และมีการติดตอกันแบบอื่นดวย มีการนัดกันไปทํากิจกรรม

รวมกัน” (พนัสชัย คงศิริขันต, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2551) 
 
“คุยในเรื่องที่สนใจ แตเปดเผยความเปนสวนตัวนอย” (Nity (นามแฝง), สัมภาษณ, 27 

เมษายน 2551) 
 
“นอยมากเพราะไมคอยสะดวกในการเปดเผยตัวกันสักเทาไหร” (ปลิวลม (นามแฝง), 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
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“แลวแตคน บางคนรูจักกันแบบเจอตัวเลย บางคนไม” (นิศากร แกนมีผล, สัมภาษณ, 
29 เมษายน 2551) 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล   นาย จักรกฤษณ มะสะพันธุ 
วันเดือนปเกิด   6 เมษายน 2522 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(โทรคมนาคม)  มหาวิทยาลัยรังสิต  ปการศึกษา  2545 
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