
พฤตกิรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ 
 www.facebook.com กรณศึีกษา ผู้ส่ือข่าวออนไลน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมธินี  ไชยพงัยาง 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกันิเทศศาสตรมหาบัณฑติ
สาขาวชิานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
พ.ศ. 2555 

DPU

http://www.facebook.com/


ฉ 

A behavior of user online community  
www.facebook.com  A case study of  online reporter 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYTINEE   CHAIPANGYANG 
 
 
 

 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Art (Communication) 

Department of Information Communication 
Faculty of Communication, Dhurakij Pundit University 

2012 
 

 

DPU

http://www.facebook.com/


ช 

กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะ
น ามาก ล่ าวได้ทั้ งหมด  ซ่ึ งผู ้มีพระ คุณ ท่ีผู ้ศึ กษาใค ร่ขอกราบพระ คุณประกอบไปด้วย  
รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร. พนารัตน์ ล้ิม  ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูส้อนท่ีไดใ้ห้ความรู้  ค าแนะน าตรวจทาน 
และแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
สมบูรณ์ท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณ พ่อสุธรรม แม่สมจิตร พี่เบิร์ด และ พี่นาย  ท่ีคอยให้ค  าแนะน าและ
สนับสนุนในทุกๆด้าน  รวมถึงให้ก าลงัใจตลอดมา นอกจากน้ี ผูศึ้กษาใคร่ขอขอบพระคุณ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัคร้ังน้ี และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ท่ีมอบโอกาสในการศึกษาดีๆคร้ังน้ี  

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัมีบุคคลอ่ืนท่ีอยู่เบ้ืองหลงัอีกมากท่ีมีส่วนในการ
ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และให้ก าลงัใจ ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกๆคนท่ีไม่อาจกล่าวถึง
ไดห้มดดว้ยความรู้สึกขอบคุณอยา่งแทจ้ริง  

สุดทา้ยหากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีได้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูท่ี้สนใจ ผูว้ิจยั 
ขออุทิศความดีทั้งหมดแด่บพัการี ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณต่อวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

 
         เมธินี ไชยพงัยาง 

DPU



ซ 

สารบัญ 
 
บทคดัยอ่ภาษาไทย…………………………………………………………………………..   ฆ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ…………………………………………………………….…………   จ 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………….….…………   ช 
สารบญัตาราง….....................................................................................................................   ซ 
สารบญัแผนภาพ…………………………………………………………………………….  ฒ 
สารบญัภาพ……………………………………………………………………….………...    
บทที่          

1. บทน า……………………………………………………………………………….   1 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา………………………………………..   1 

             1.2  ปัญหาน าวิจยั…………………………………………………………….……..  20 
 1.3  วตัถุประสงคข์องการวจิยั………………………………………………..……..  20 
 1.4  ขอบเขตของการวจิยั……………………………………………………..…….  21 
             1.5  นิยามศพัท…์…………………………………………………………….……..  21          
            1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ……………………………………………...……..   22 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง…………………………………………….  23 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์........................................................  23 
     2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าว................................................................  27 
     2.3  แนวทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ ……………………………….  28 
     2.4  แนวคิดทฤษฏีเครือข่ายสังคม......................................………………………..  32                                                       
     2.5  แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มและเครือข่ายการส่ือสาร.........................................……..  34 
     2.6  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ.............................………………  36  
     2.7  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม..............…..................................................  38 
 2.8  แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ .........................................       41 
 2.9 แนวคิดทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล……………………………………..   45 
     2.10  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง........................................................................................…..  46 

 

DPU



ฌ 

สารบัญ (ต่อ)  
                หน้า 

3. ระเบียบวธีิวจัิย……………………………………………………………………...  50 
3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล…………………………………………………………  50 
3.2 เคร่ืองมือ...............................................................................................…………  50 
3.3 การน าเสนอขอ้มูล.........................................................................……………..  51 

4. ผลการวจัิย…………………………………………………………………………..  52 
4.1  ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์.................................  52 
4.2  ส่วนท่ี 2 การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ 
                   เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์................................................................ …….  55 
4.3 ส่วนท่ี 3 การสร้างเครือข่ายของผูส่ื้อข่าวออนไลน์จากการใชบ้ริการ 
                เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์...................................................................     59 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ...........................................................  62 
 5.1  สรุปผลการวจิยั………………………………………………………….……...  62 
 5.2  การอภิปรายผล………………………………………………………….……....  65 

 5.4  ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………...….  69 
 5.5  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต……………………………………..…    69   
บรรณานุกรม.............................................................................................................. …….  70  
ภาคผนวก...................................................................................................................... ……  74 
ประวติัผูเ้ขียน……………………………………………………………………………….....  86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่                         หน้า                         
 1.1  แสดงการใหบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ………………….......................... 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ฎ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่                       หน้า    
  1.1  แสดงผลการวจิยัอตัราการใชง้าน Social Network ...........................................  4 
 1.2  แสดงจ านวนผูช้มและใชง้านเวบ็วดัเป็น UIP โดยการประมวลจาก IP Address  5 
 1.3  แสดงจ านวนผูช้มและใชง้านแต่ละเวบ็ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 – มีนาคม 2552 5 
 1.4 แสดงอตัราการใชง้าน Facebook กบั Social Network อ่ืนๆ……………………  6 
 1.5 แสดงสถิติการใชง้าน facebook.com ในประเทศไทย………………………….. 7 
 1.6 แสดงสถิติอตัราผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย แบ่งตามเพศ....................... 8 
 1.7 แสดงสถิติอตัราผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย แบ่งตามช่วงอาย ุ................ 8 
 2.1 แสดงแบบจ าลองการส่ือสารของแคทซ์และคณะ………………………………. 29 
 2.2 แสดงแบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ…………………………. 31
 2.3 แสดงการปฎิสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ระหวา่งพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม……….. 39 
 2.4 แสดงแบบจ าลองขั้นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ……………………………… 42 
 2.5 แสดงแบบจ าลองส่วนประกอบของการเรียนรู้ข้ึนกบัการรับมาซ่ึงการเรียนรู้….. 43 
 2.6 แสดงแบบจ าลองกระบวนการในการเรียนรู้โดยสังเกต………………………… 43 
 
      
 
 
 

DPU



ค 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  
   www.faceook.com กรณีศึกษา:ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
ช่ือนักศึกษา  เมธินี ไชยพงัยาง 
อาจารย์ทีป่รึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ 
สาชาวชิา  นิเทศศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2554 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไชตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ (2)เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
การใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์(3) เพื่อศึกษา
ความเป็นเครือข่ายจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  www. facebook.comของผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน แบ่งตามช่วงอายุเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ผูใ้ช้บริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงและ
ประจ าโต๊ะข่าวไอที ช่วงอายุ 25-30 ปี จ  านวน 6 คน กลุ่มผูใ้ช้บริการ www.facebook.com เป็น
ประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงและประจ าโต๊ะข่าวไอที ช่วงอายุ 30 ปี เป็น
ตน้ไป จ านวน 6 คน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนงัสือพิมพA์STV
ผูจ้ดัการออนไลน์, ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพไ์ทยรัฐออนไลน์ และผูส่ื้อข่าว
ประจ ากองบรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชนออนไลน์ 
 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1.พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไชต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการชุมชนออนไลน์ สามารถวดัไดจ้ากระยะเวลาและความถ่ีในการ
ใชบ้ริการเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 2 กลุ่ม มีระยะเวลาและความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีแตกต่าง มี
ขอ้จ ากดัอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปการเปิดรับส่ือหลงัเลิกงาน หรือมีการเปิดรับ
ส่ือไปพร้อมกบัการท างาน หรือใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พื่อการท างานไดด้ว้ยเช่นกนั 
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2.การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์
www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

การใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมทั้งหมด 2 กลุ่มเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ เป็นการติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ์ต่างๆในสังคม ซ่ึงถือว่าเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ โดยสามารถน าประโยชน์มาใช้ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อ
สืบคน้ ต่อยอดข่าวสาร รวมทั้งยงัเป็นช่องทางการน าเสนอข่าวสารเพื่อเขา้ถึงผูรั้บสาร รวมไปถึงการ
แชร์ลิงค ์(Link) ข่าวท่ีตนเองผลิตหรือข่าวในองคก์ร เพื่อตอ้งการกระจายข่าวออกไปให้ไดม้ากท่ีสุด 
ยงัสามารถช่วยในการวดัผลของข่าววา่มีกระแสตอบรับมากนอ้ยแค่ไหน โดยวดัจากจ านวนการคอม
เมนท ์(Comment) หรือจ านวนการกดไลด ์(Like) 

3.ความเป็นเครือข่ายจากการใช้บริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  www. facebook.com
ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ยงัใช้เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com เป็นช่องทางการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างแหล่งข่าวและเพื่อน
เก่าๆ ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมหลกั โดยติดต่อส่ือสารผา่นกลุ่ม (Group) คอมเมนท ์(Comment) ขอ้ความ 
(Message) แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การรวมกลุ่มข้ึน แต่ละคนจะมีการติดต่อส่ือสารกนั 
โดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัในลกัษณะต่างๆ รวมถึงท าหนา้ท่ีของตนเพื่อให้กลุ่มด ารงอยู่
และด าเนินไปได้ ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างมีการส่ือสารของเครือข่าย www.facebook.com นั้นมีการ
รวมตวัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบใน www.facebook.com เหมือนกนั โดยอาศยั
รูปแบบการส่ือสารในแบบต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
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ABSTRACT 

 
This recherched aims to examine (1) to study behavior of online community website 

services. From www.facebook.com  of  online reporter (2) to study an utilization and 
complacency of the online community website services; www.facebook.com  of online reporter 
(3) to study the network of community uses of this website; www.facebook.com of online 
reporter. Which this researched is a qualitative research. (Quantitative Research) By an In-Depth 
Interviews (In-Depth Interview) from 12 samples, as divided by age into two groups: i.e. group of 
Online Entertainment Reporter who always uses www.facebook.com , and Online IT Reporter, 
with 6 samples in age 25-30 year old. And group of Online Entertainment Reporter who always 
uses www.facebook.com , and Online IT Reporter, with 6 samples in age over 30 year old.  

Which the sample in this study is ASTV (Thai newspaper and online media) Online 
Editorial Department, Thai Rath online editorial department and Matichon online editorial 
department. 

 
Interpretation of  research results: 

One. Behavior of online community website services. From www.facebook.com  of  
online reporter. 

The used online community Behaviors, be able to checked on space of time and 
uses’s frequency of the 2 sample groups, result of the study is different on space of time and the 
uses’s frequency, as the result of tool’s limitation are different, exposure information after work, 
get information along with work or used the website service for work as well. 
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Two. An utilization and complacency of the online community website services; 
www.facebook.com  of online reporter. 

The utilization and activities as the two sample groups are attend, went on an 
unidirectional is following the movement of all situation in social. Which  it be compared as an 
important tool of online reporter, with able to compiled infomations, to search, supplement an 
informations, includes an opportunity to communicated needs informations. Along with sharing a 
newslink (Link) of them self or organization’s news, to dispersed news in highest maximum. And 
be able to helps to evaluate of news that how informed their audiences are, which evaluated by 
total of commentator or total of like. 

Three. A Network of community uses of this website; www.facebook.com of online 
reporter.  

In addition to, the research result find that the two sample groups used community 
online website; www.facebook.com are opportunity to communicated the network between an 
informed source and old friend as main activity, by communicated through group, comments, 
message. Proved that, when the samples have confederated by each person will do communicated. 
With exchange of different types of informations, do their own duty to ensure the existence and 
possibility. 

Therefore, the sample groups do communicated between the network of 
www.facebook.com , from the lovers assembled in www.facebook.com , by means of 
communication format in several styles to bring the person belong the network. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

ในยคุปัจจุบนัคงไม่มีใครกลา้ปฏิเสธไดว้า่ “อินเทอร์เน็ต” เป็นส่ืออิเลคทรอนิกส์ทางการ
ส่ือสารสมยัใหม่หรือเป็น “ส่ือใหม่” ท่ีส าคญัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัของโลกเรา เรา
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท างาน การเรียน และเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เราจะท าการส่ือสารถึงกนัใน
รูปแบบของการสนทนาออนไลน์ท่ีเรียกวา่การแชท (Chat) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นท่ีนิยมกนัมากตั้งแต่วยั
เด็กท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดแ้ลว้จนกระทัง่ถึงวยัท างาน สุกญัญา สุดบรรทดั ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าว่า “ส่ือใหม่” หมายถึง ส่ือท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน (Computer – Mediated 
Communication: CMC) เป็นส่ือสัมพนัธ์ อาทิ อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นสมรรถนะของส่ือใหม่โดยเฉพาะ 
CMC จะมีการเปล่ียนแปลงจากการท่ีมนุษยเ์คล่ือนยา้ยตวัเองจากสถานท่ีท่ีท่ีตนอาศยัอยูท่างกายภาพ
ไปสู่อีกสถานท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นนามธรรมท่ีอาจเขา้ถึงไดทุ้กเวลาเป็น อเทศะ (space less) และอกาละ 
(Timeless)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) ก็เป็นช่องทางการส่ือสารผา่นส่ือ
ใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของวยัรุ่นในปัจจุบนัเช่นกนั เพราะเครือข่าย
สังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นการบริการพื้นฐานของเวบ็ไซตท่ี์ให้ผูใ้ชส้ามารถแสดงตนให้เป็น
ท่ีรู้จกัแค่คนทัว่ไป โดยการสร้างหนา้ต่างหรือเวบ็ไซต ์(web page) ของตวัเอง และอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ี
ใชบ้ริการเครือข่าวเดียวกนัเขา้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์หรือดูหนา้ต่างของผูใ้ชน้ั้นๆได ้เครือข่าย
ทางสังคมเปรียบเสมือนเป็นการเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ของผูเ้ล่นในลกัษณะต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเพื่อนกนั
อยู่แลว้ เพื่อนของเพื่อน เพื่อนเก่า หรือแมก้ระทัง่คนท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนก็สามารถมาท าความ
รู้จกัผา่นเครือข่ายทางสังคมการส่ือสารโดยคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางได ้(CMC) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดถื้อก าเนิดข้ึนและเป็นท่ีนิยมกนัเป็นอย่างมากในหมู่วยัรุ่น
ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1997  โดยเวบ็แรกคือ SixsDegrees.com และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนกระทัง่ใน
ปัจจุบนัไดมี้เวบ็ไซต์อ่ืนๆถือก าเนิด เพิ่มข้ึนมากกว่า 100 เวบ็ไซต์ ซ่ึงสมาชิกของแต่ละเวบ็ไซต์มี
มากกวา่ 20 ลา้นคน ในแต่ละเวบ็ไซตท์ัว่โลกในแต่ละปี ในแต่ละเวบ็ไซตน์ั้นไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะการ
ใหผู้เ้ล่นไดท้  าการสนทนาซ่ึงกนัและกนั การส่งขอ้ความถึงกนั แต่ยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นไดฟั้งเพลง 
อ่านบนัทึกออนไลน์ หรือ ไดอาร่ีออนไลน์ของผูอ่ื้น ดูหนงัหรือหาขอ้มูลความรู้ต่าง 
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ตารางท่ี 1.1 การใหบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) 
 

ค.ศ. เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1997 - SixDegrees.com 
1999 - Live Joumal 

- AsianAvenue 
- BlackPlanet 

2000 - MiGente 
- LunarStorm (SNS relaunch) 
- SixsDegrees.com (ปิดตวัลง) 

2001 - Cyworld 
- Ryze 

2002 - Fotolog 
- Friendster 
- Skyblog 

2003 - Couchsurfing 
- Linkedin 
-MySpace 
-Tribe.net, Open BC/Xing 
- Last.FM 
- Hi5 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
ค.ศ. เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2004 - Orkut, Dogster 

- Frickr, Piczo, Mixi, Facebook 
- Multiply, aSmallWorld (เปิดใชท่ี้มหาลยัฮาวร์ด
เท่านั้น) 
- Dodgeball, Care2 (SNS relaunch) 

2005 - Yahoo 360! 
- YouTube,Xanga (SNS relaunch) 
- CyWorld (เปิดตวัท่ีประเทศจีน) 
- Bebo (SNS relaunch) 
- Facebook (เปิดใชท่ี้โรงเรียนไฮน์สคูล) 
- Ning 
- AsianAvenue, BlackPlanet (relaunch) 

2006 - QQ  (relaunch) 
- Facebook  (เปิดใชใ้นระดบัองคก์ร) 
- Window Live Space 
- Cyworld (สหรัฐอเมริกา) 
- Twitter 
- MyChurch, Facebok (เปิดใหบ้ริการแก่ผูเ้ล่น
ทัว่ไป) 

 
ท่ีมา : “Social Network Sites : Definition, History, and Scholarship,” 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (2006) 21 January 2008. 
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“เครือข่ายทางสังคม” (Social network) หมายถึง ชุดของความเก่ียวพนั (Knit) และ
ผกูพนั (Ties) ระหวา่งกนัของบุคคล ซ่ึงประกอบกนัข้ึนเป็น ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกักนั เป็น
การเก่ียวพนัระหว่างกันของคนในสังคม แต่ในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลนั้น บางคร้ังคนท่ีมี
เพื่อนมากอาจมีความผกูพนักบัเพื่อนๆ อยา่งผิวเผิน (Weak ties) แต่บางคนอาจจะมีเพื่อนนอ้ยแต่มี
ความผกูพนักบัเพื่อนอยา่งมัน่คง (Strong ties) ก็เป็นได ้

ทุกวนัน้ีคนใชชี้วิตอยูก่บัสังคมออนไลน์มากข้ึนทุกวนั และมีการใช้ Social Media ท่ี
ผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใ้ช้
เขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของ
ตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์ Social Network ท่ีให้บริการบนออนไลน์  ปัจจุบนัการส่ือสารแบบน้ีท าผา่น
ทาง Internet และโทรศพัทมื์อถือ เช่น กระดานความคิดเห็น เวบ็บล็อก วิกิ (wiki)  Podcast รูปภาพ 
และวิดีโอ  โดยมีเทคโนโลยีท่ีรองรับเน้ือหา (content) เหล่าน้ี ได้แก่ เวบ็บล็อก เวบ็ไซต์ท่ีแชร์
รูปภาพ แชร์เพลง แชร์วิดีโอ  เวบ็บอร์ด  อีเมล์  IM (Instant Massage) ส่วนเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ 
Social Network ไดแ้ก่ Google Group   Facebook   MySpace  หรือ Youtube เป็นตน้ 

จากผลการวจิยัอตัราการใชง้าน Social Network พบวา่  Social Network ยงัไม่ใช่บริการ
ชนิดท่ีนิยมท่ีสุดบนเวบ็ (อนัดบั 4 อนัดบั 1 คือ Search คิดเป็น penetration rate คืออตัราต่อผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตทั้งหมด) แต่ก็มีอตัราการเติบโตสูงกวา่อีเมลเ์ป็นเท่าตวั 

 

ภาพท่ี 1.1 ผลการวจิยัอตัราการใชง้าน Social Network อินเทอร์เน็ตจากผลการวจิยั
ตั้งแต่ปี 2550 ท่ีมา : http://netfuture.wordpress.com 
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ภาพท่ี 1.3 จ านวนผูช้มและใชง้านแต่ละเวบ็ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 – มีนาคม 2552 
ท่ีมา : http://netfuture.wordpress.com 
 
 

จ านวนผูช้มและใชง้านแต่ละเวบ็ 

 

ภาพท่ี 1.2 จ านวนผูช้มและใชง้านเวบ็วดัเป็น UIP โดยการประมวลจาก IP Address 
ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมือนกนัประเมินโดย comScore 
 
 

DPU



6 
 

จากภาพเปรียบเทียบอตัราการใชง้าน Facebook กบั Social Network อ่ืนๆ 
- ผูใ้ช ้ Facebook เติบโต 170% เม่ือเทียบกบัปี 2008 ถา้คิดเป็นระยะเวลาใชง้านโตใกลเ้คียงกนัคือ 
182% 
- Twitter อตัราการเติบโตสูงกวา่ 1400% แต่เทียบเป็นจ านวนทั้งหมดแลว้ยงันอ้ยอยู ่
- Xiaonei ของจีนก็มีอตัราการเติบโตสูงเช่นกนั 197% 
- LinkedIn มาเร่ือยๆ เก็บตลาดของตวัเองไดค้รบ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.4 ภาพอตัราการใชง้าน Facebook กบั Social Network อ่ืนๆ 
ท่ีมา http://netfuture.wordpress.com 
 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ภาพรวมของการใชอิ้นเทอร์เน็ตจากผลการวิจยัตั้งแต่ปี 2550 
จนถึงปัจจุบนักระแสเวบ็ไซตย์งัคงไดรั้บความนิยมสูงสุดทุกเพศทุกวยัตั้งแต่วนัเรียนจนถึงวยัท างาน 
จากการส ารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอรเน็ตของเนคเทค พ.ศ. 2544 ในฐานะส านกังานเลขานุการกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติร่วมกบัส านักงานสถิติแห่งชาติ (วรรณสิกา เช้ือชาติไทย,2544)  
จากการสุ่มตัวอย่างผู ้ใช้ตามบ้าน 78,000 ครัวเรือน พบว่า จ  านวนผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 
 3.5 ลา้นคน สาเหตุของการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือการใช้บริการเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีนิยมมากของคนรุ่น
ใหม่  
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ขอ้มูลจากเว็บไซต์ CheckFacebook.com เผยผลส ารวจการใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ยอดฮิตของโลกอยา่ง facebook.com พบว่าไตห้วนัเป็นพื้นท่ีมีการใช้งานเฟสบุ๊ค
เติบโตรวดเร็วท่ีสุดในโลก อตัราการเติบโตอยู่ท่ี 38.63% เพิ่มข้ึน 484,000 ราย อนัดับ 2 เป็น
เวียดนาม 15.75% เพิ่มข้ึน 90,740 รายและอนัดบั 3 คือประเทศไทย 14.86% เพิ่มข้ึน 133,740 ราย 
(ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์,2552) 

จากสถิติผูใ้ช้ Facebook ในประเทศไทยจากเว็บไซต์ CheckFacebook เม่ือวนัท่ี 6 
มกราคม 2554 พบวา่มีคนไทยใชง้านทั้งส้ิน 6,915,020 คน  คิดเป็นสัดส่วน 1.20 % ของผูใ้ชเ้ฟสบุ๊ค
ทัว่โลก ผูใ้ชส่้วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นสัดส่วน 54.8 % และผูช้าย คิดเป็นสัดส่วน 45.2 %  กลุ่มผู ้
ท่ีใหญ่ท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 18-24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี อนัดบัสามใกลเ้คียงกนัระหว่าง
อาย ุ14-17 ปี และกลุ่ม 35-44 ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 1.5 สถิติการใชง้าน facebook.com ในประเทศไทย 
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Demographic 
 

          
- อตัราผูใ้ชที้เป็นหญิง 58.8% หรือ 3,753,120 สมาชิก 
- อตัราผูใ้ชท่ี้เป็นชาย 45.2%   หรือ 3,095,220 สมาชิก 
 

ภาพท่ี 1.6 สถิติอตัราผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย แบ่งตามเพศ 
 
อายสุมชิกกลุ่มผูท่ี้ใชง้านมากท่ีสุดคือช่วงอาย ุ18-24 ปี คิดเป็นสัดส่วน 36.6% รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ
25-34 ปี คิดเป็นสัดส่วน 31.2% และ ช่วงอาย ุ14-17 ปี คิดเป็นสัดส่วน 15.0%  
 

          
ภาพท่ี 1.7 สถิติอตัราผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย แบ่งตามช่วงอาย ุจากเวบ็ไซต ์
CheckFacebook 
ท่ีมา: http://www.checkfacebook.com/ 
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เทคโนโลยีทางการส่ือสารสมยัใหม่อย่างการให้บริการเครือข่ายทางสังคมในลกัษณะ
เวบ็ไซต์ ชุมชนออนไลน์อย่าง www.facebook.com นัน้ มีขอ้ดีคือ การสร้างความสัมพนัธ์ทางการ
ส่ือสารในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะแต่การสนทนาซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ลดช่องวา่งทางระยะทางและเวลา เพราะท าให้ไดพ้บเพื่อนใหม่ และยงั
ได้พบเพื่อนเก่าๆท่ีไม่ได้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน แต่ยงัสามารถโคจรกลับมาเจอกันในเว็บไซต์
ออนไลน์คอมมิวนิต้ีเวบ็ไซตน้ี์ไดเ้ช่นกนั ท าให้การส่ือสารง่ายและรวดเร็วมากข้ึน โดยไม่ใช่แค่การ
รู้จกักนัในกลุ่มเล็กๆเท่านั้น และยงัท าใหเ้กิดการส่ือสารกนัคลอบคลุมทัว่โลก 

ในแง่ของความเป็นส่ือสมยัใหม่นั้น เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง การส่ือสารมี
ความทนัสมยั รวดเร็ว และความก้าวล ้ าทางเทคโนโลยีมากข้ึน จากสมยัก่อนท่ีการส่ือสารทาง
จดหมาย โทรเลข โทรศพัท์ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ
สาร เน่ืองจากความผิดพลาดทางเทคนิค อาทิ จดหมายไม่ถึงมือผูรั้บ โทรเลขส่งไม่ถึง เป็นตน้ แต่
เม่ือสังคมมีความกา้วหนา้ทางวฒันธรรมท่ีมีทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงออกไป วิถีชีวิต ความเป็นอยูใ่น
ด้านต่างๆ ท่ีตอ้งการให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
เทคโนโลยตี่างๆจึงพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นนัน่เอง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัท่ี
ส่ี อาทิ เส้ือผา้ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม หรือปัจจยัเสริม โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเสียงหรือวทิยติุดตามตวั ท าใหผู้ค้นมีการส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วมาก
ข้ึน จากท่ีเคยใช้เวลาในการติดต่อส่ือสารเป็นระยะเวลา 1-2 วนั ในปัจจุบนัเพียงแค่เปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เนต และใชโ้ปรแกรมออนไลน์ต่างๆ อยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็
สามารถติดต่อกบัเพื่อนหรือคนทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที และท าให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนัไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากสามารถสอบถามพูดคุยไดอ้ยา่งอิสรเสรี โดยท่ีไม่ตอ้งรอ
ค าตอบเป็นระยะเวลานานเม่ือเทียบกบัการใช้โทรศพัท์หรือการเขียนจดหมาย นอกจากนั้นผูเ้ล่น
สามารถหาขอ้มูลความรู้ เน้ือหาสาระต่างๆ ได้ตามความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเปรียบเสมือนมี
หอ้งสมุดจากทัว่โลก ยอ่ส่วนมารวมไวใ้นหนา้จอคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกหาขอ้มูลในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ ในแง่ของการให้บริการอ่ืน เช่นการให้ความบนัเทิงผ่านเวบ็ไซต์ต่างๆ อย่างท่ีไดอ้ธิบาย
ขา้งตน้ เปรียบเสมือนโลกไซเบอร์แห่งจินตนาการท่ีผูเ้ล่นไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงได ้
เพราะผูเ้ล่นสามารถจะแสตงตวัตวัเป็นใครก็ไดต้ามท่ีผูเ้ล่นตอ้งการเพื่อเพิ่มอารมณ์ความสนุกสนาน
ในการเล่นและการใชบ้ริการนัน่เอง 

เหตุผลท่ีเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์อยา่ง facebook ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนในไทย คุณวฤต
ดา วรอาคม Director Business Planning บริษทั Mindshare Thailand จ ากดั กล่าววา่ (Positioning 
Magazine มีนาคม 2552)  
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เน่ืองจาก facebook มีความเป็นพื้นท่ีส่วนตวัมากข้ึน เพราะยงัเป็น Social Network ท่ี
ค่อนขา้งใหม่ กลุ่ม Friend’s list ของคนท่ีเล่น facebook นั้น ถือเป็นกลุ่มคนรู้จกัท่ีค่อนขา้งคุน้เคยกนั 
หรือถา้มีคนไม่ค่อยสนิทก็สามารถตั้ง Privacy ได ้เพื่อจะให้ใครเห็นขอ้มูลส่วนตวัดา้นใดไดบ้า้ง 
เพราะฉะนั้นขอ้มูลต่างๆ (Photo, Status Update, Comment, etc.) ท่ีผูใ้ชน้ ามาแชร์ก็จะมีความเป็น
ส่วนตวัและบ่งบอกถึงเป็นตวัตนมากข้ึน 

นอกจากน้ี Applications ช่วยบ่งบอกถึงความเป็นตวัตน Self Expression ของผูใ้ชไ้ด้
หลากหลายมากข้ึน เช่น การ Become a fan ของ ดารานกัร้อง รายการท่ีชอบดู แบรนด์ในดวงใจ 
การแต่งตวัแต่งบา้นใหก้บัสัตวเ์ล้ียงในสไตล์ท่ีตวัเองชอบ / การโพสตรู์ปท่ีเก่ียวกบัไลฟ์สไตล์ต่างๆ 
ท่ีไดไ้ปมา ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร ปาร์ต้ี ท่องเท่ียว คอนเสิร์ต เป็นตน้ 

และรูปแบบการใช้งาน Applications ช่วยสนบัสนุนการ Socialization ของวยัรุ่นได้
อยา่งชดัเจน เช่น การส่งของให้กนัไม่วา่จะเป็น ดอกไม ้อาหาร / การไปเยี่ยมสัตวเ์ล้ียงของเพื่อน / 
การเล่นเกมแข่งกบัเพื่อน / การเขียน Notes เก่ียวกบัตวัเองและ Tag ให้เพื่อนเขา้มาเขียนของเพื่อน
บา้ง และการท า Quiz ในดา้นทศันคติต่างๆ แลว้เทียบดูวา่มีความเหมือนหรือต่างกบัเพื่อนอยา่งไร
บา้ง เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมี Applications ใหม่ๆ มาตลอดเวลา ตอบโจทย์ความต้องการด้าน 
Personalization เช่น การส่งส่ิงของอินเทรนด์ต่างๆ ท่ีเลือกไดไ้ม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา
Blythe เคร่ืองประดบัแฟชัน่แบรนด์เนม Vivienne Westwood โดนทั Krispy Kreme ปลูกตน้ไมช่้วย
โลกร้อน / การส่งของใหก้นัตามเทศกาลส าคญัๆ อยา่งวาเลนไทน์ ปีใหม่ เป็นตน้ 

อน่ึง ส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของ facebook.com ทีท าให้ไดรั้บความนิยมสูงข้ึน
ประกอบดว้ยส่วนประกอบดงัน้ี 

1.หน้าแรก (Home) เป็นหน้าหลกัท่ีรวบรวมความเคล่ือนไหวล่าสุดของเพื่อน โดย
สามารถเลือกดูจากส่ิงท่ีเขาท าล่าสุดผ่าน ข่าวใหม่ (News) สถานะ (Status) รูปภาพ (Pics) ลิงค ์
(Link) หรือจะดูเป็นภาพรวมผ่าน ข่าวทั้งหมด ในหนา้น้ีเป็นหนา้รวม Applications และสามารถ
คน้หาเพื่อนผา่นทาง Friend Finder ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงท่ีนิยมคือการคน้หาเพื่อนในบญัชีอีเมลของเราเอง 

2.ขอ้มูลส่วนตวั (Profile) แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ดา้นซ้ายสุดจะเป็นรูปโปรไฟล์
ขนาด 2 x 1.5 น้ิว (ใหญ่กวา่ hi5 ซ่ึงรูปโปรไฟล์มีขนาดไม่ถึง 1 น้ิว) ถดัลงไปดา้นล่างเป็นขอ้มูล
ส่วนตวั เช่น วนัเกิด ต่อดว้ยรายช่ือเพื่อนพร้อมภาพประกอบเล็กๆ จากนั้นเป็นลิงคท่ี์เราโพสต์ไว ้
ส่วนกลางของหนา้ เป็นส่วนท่ีอนุญาตใหเ้ราโพสตส์ถานะ รูปภาพ ลิงคต่์างๆ ไดต้ลอดเวลา และเรา
สามารถรับฟีดแบ็กจากเพื่อนในเร่ืองนั้นๆ ได้ทันที ผ่านทาง แสดงความคิดเห็น-ชอบ-แชร์ 
(Comment-Like-Share) ผา่น The wall 
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การสร้างสรรคใ์ห้เกิด Interactive ในหนา้น้ีอาจท าไดด้ว้ยการโพสตเ์ร่ืองราวใหม่ๆ น่า
ต่ืนเตน้ของแบรนดใ์นหนา้น้ีไดด้ว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ีเรายงัสามารถเพิ่ม Applications ต่างๆ ท่ีช่ืนชอบไวใ้นส่วนของขอ้มูลส่วนตวั
ไดอี้กดว้ย 

ส่วนดา้นขวาสุด ตอนบนเป็นพื้นท่ีของโฆษณาท่ีเป็นแบนเนอร์ ทั้งน้ีหนา้ขอ้มูลส่วนตวั
ไดรั้บการ Redesign ใหม่เม่ือกลางปี 2551 ท่ีผา่นมาใหดู้ง่ายข้ึน ไม่รกตา  

 3. เพื่อน (Friend) แยกความเคล่ือนไหวของเพื่อนแต่ละคนโดยละเอียด และส่วนน้ีมี
การเก็บขอ้มูลของหมายเลขโทรศพัทด์ว้ย แต่ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัแต่อยา่งใด นอกจากน้ียงัสามารถ
คน้หาเพื่อนๆ จากส่วนน้ีไดด้ว้ย 

4. กล่องขอ้ความ (Inbox) จะเป็นขอ้ความท่ีถูกฝากไวจ้ากเพื่อนๆ ผ่านทางขอ้ความท่ี
สามารถแนบลิงคไ์ปดว้ยได ้

ทั้งน้ีมุมขวาสุดของเลยเ์อาต์ในทุกหน้าของ facebook จะเป็น facebook Chat ท่ีเปิด
โอกาสใหเ้ราแชตสดๆ กบัเพื่อนในรายช่ือของเราซ่ึงขณะนั้นใชง้าน facebook อยู ่

ประเทศไทยได้มีการน าเสนอข่าวสารจากเดิมท่ีเคยปรากฏอยู่บนกระดาษ (Print 
newspaper) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีรู้จกักันดีในนามของ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (Online 
newspaper) โดยเวบ็ไซต์ของหนงัสือพิมพอ์อนไลน์จะให้บริการข่าวสารฟรี โดยมีรายไดห้ลกัจาก
การโฆษณา เน้ือหาท่ีน าเสนอจะมีความแตกต่างไปตามธรรมชาติของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั 

 
รายช่ือหนังสือพมิพ์ทีม่ีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยแบ่งออกเป็นเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
หนังสือพมิพ์ทัว่ไป 
รายวนั 
ข่าวสด   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือมติชน 
คมชดัลึก  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือเนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
เดลินิวส์  หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ท่ีมียอดจ าหน่ายเป็นอนัดบัท่ีสองของ  
  ประเทศ  
ไทยรัฐ   สัญลกัษณ์เป็นภาพฟันเฟือง ปากกาขนนก สายฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป ซอ้น 
  กนัอยูภ่ายในวงกลม ขวามือมีตวัอกัษร ไทยรัฐ 
ไทยโพสต ์ หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั 
แนวหนา้ หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั 
บางกอก ทูเดย ์ เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือทราฟฟิก คอร์เนอร์ พบัลิชชิง 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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บา้นเมือง  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั มีรูปนกคาบข่าวอยูบ่นตวัหนงัสือ   
  "บา้นเมือง" สีแดงเป็นสัญลกัษณ์ 
ประชาทรรศน์  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั  
พิมพไ์ทย  หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ท่ีมีช่ือเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีขาวสี 
  แดงเป็น สัญลกัษณ์ เวบ็ไซคพ์ิมพไ์ทย 
มติชน   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือมติชน 
โลกวนัน้ี  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือวฏัฏะ  
สยามรัฐ  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัท่ีมีอายยุาวนานท่ีสุดท่ียงัวางจ าหน่ายอยู ่
M2F   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เร่ิมฉบบัแรกวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.  
  2554 โดยมีการพิมพแ์จกฟรีในตอนเชา้วนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวน้วนัหยดุ  
  นกัขตัฤกษ ์
รายสามวนั 
มหาประชาชนฉบบัความจริงวนัน้ี  
รายสัปดาห์ 
ดอกเบ้ียธุรกิจรายสัปดาห์ 
โลกวนัน้ี วนัสุข 
 
หนังสือพมิพ์ธุรกจิ 
รายวนั 
กรุงเทพธุรกิจ  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือเนชัน่   
  มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
เอเอสทีวผีูจ้ดัการ เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวธุรกิจ และการเมือง ในเครือ 
  ผูจ้ดัการ 
โพสต ์ทูเดย ์ เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือโพสต ์พบัลิช ชิง  
ทนัหุน้   หนงัสือพิมพร์ายวนั เสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้ การลงทุน ตลาดหลกัทรัพย ์ 
  ตลาดหุน้รายวนั ความรู้ส าหรับนกัธุรกิจ 
ข่าวหุน้   ข่าวสารเพื่อการลงทุน วเิคราะห์เจาะลึกเร่ืองหุน้ 
รายสามวนั 
ประชาชาติธุรกิจ เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือมติชน
ฐานเศรษฐกิจ เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือฐานเศรษฐกิจ  

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%28%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.pimthai.co.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99_%28%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8F%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=M2F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://www.dbbnews.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.thunhoon.com/home/
http://www.kaohoon.com/home.php
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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สยามธุรกิจ   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวธุรกิจ เวบ็ไซตส์ยาม 
   ธุรกิจ 
รายสัปดาห์ 
ดอกเบ้ียธุรกิจรายสัปดาห์  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วเิคราะห์หุน้ ตลาดหลกัทรัพย ์การ
    ลงทุน การเงิน การธนาคาร การตลาด เทคโนโลยี 
กรุงเทพธุรกิจ บิซวคี   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสัปดาห์ เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือ
    เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป  
ผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสัปดาห์ เสนอข่าวธุรกิจ ในเครือ
    แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป  

หนังสือพมิพ์กฬีา 
รายสามวนั 
สยามกีฬารายวนั  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวกีฬา ในเครือสยาม 
                                         สปอร์ตเวบ็ไซต ์ เครือสยามสปอร์ต 
สตาร์ซอคเกอ้ร์  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวฟุตบอล โดยเฉพาะฟุตบอล
   ยโุรป 
คิกออฟ    เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวกีฬา ในเครือ 
                                    ฐานเศรษฐกิจ  
สปอร์ตพลู  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวฟุตบอล และอตัราต่อรอง 
   โดยเฉพาะฟุตบอลยโุรป ในเครือสยามสปอร์ต 
สปอร์ตแมน   เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวฟุตบอล และอตัราต่อรอง 
   โดยเฉพาะฟุตบอลยโุรป ในเครือสยามสปอร์ต 
ฟุตบอลพลูฉบบัตลาดลูกหนงั  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวฟุตบอล 
                                   และอตัราต่อรอง โดยเฉพาะฟุตบอลยโุรป ในเครือสยามสปอร์ต 
 

รายสามวนั 
ซูเปอร์พลู  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวฟุตบอล และอตัรา  
  ต่อรองโดยเฉพาะฟุตบอลยโุรป ในเครือวฏัฏะ เวบ็ไซตซู์เปอร์พลู 
มองอยา่งเซียน  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวฟุตบอล และอตัรา  
  ต่อรองโดยเฉพาะฟุตบอลยโุรป ในเครือสยามสปอร์ต 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://www.siamturakij.com/
http://www.siamturakij.com/
http://www.dbbnews.com/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_360%C2%B0_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://www.siamsport.co.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.watta.co.th/super_p.html
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หนังสือพมิพ์บันเทงิ 
รายวนั 
สยามดารา  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวบนัเทิง ในเครือสยามสปอร์ต  
ดาราเดล่ี  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั เสนอข่าวบนัเทิง ในเครือ  
รายสามวนั 
สยามบนัเทิง  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวบนัเทิง ในเครือสยาม 
  สปอร์ต   
มายาแชนแนล  เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายสามวนั เสนอข่าวบนัเทิง ในเครือ 
  ทราฟฟิก คอร์เนอร์ พบัลิชชิง  

ท่ีมา  : th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย 

และจากขอ้มูลของ 9accounting.com พบวา่มีเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพก์ระดาษท่ีผนัตวัเอง
มาเป็นหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ควบคู่กนั ในประเทศไทยมีอยูด่ว้ยกนัหลกัๆดงัน้ี 

ไทยรัฐ หนงัสือพิมพร์ายวนั รายงานข่าว เหตุการณ์บา้นเมืองของไทยทุกแง่มุม รวดเร็ว
http://www.thairath.co.th  

เดลนิิวส์ หนงัสือพิมพร์ายวนั เสนอข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา บนัเทิง การศึกษา 
ไอที ส่ิงแวดลอ้ม เกษตร 
http://www.dailynews.co.th 

มติชน หนังสือพิมพ์มติชนรายวนั เสนอข่าวสาร เศรษฐกิจ ต่างประเทศ บันเทิง การศึกษา 
ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุข สงัคม กีฬา ข่าวภูมิภาค ผูห้ญิงและครอบครัว และคอลมัน์ประจ า 

http://www.matichon.co.th/matichon 
ผู้จัดการ หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั เสนอข่าวสารดา้นต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าว ข่าวจากหนงัสือพิมพ์

ในเครือผูจ้ดัการ 

http://www.manager.co.th   
กรุงเทพธุรกจิ หนงัสือพิมพร์ายวนั เสนอข่าวสาร สาระ ดา้นธุรกิจ เทคโนโลยี การเมือง 

สังคม การศึกษา บนัเทิง ฯลฯ  
http://www.bangkokbiznews.com  

คม ชัด ลึก หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเครือเดอะเนชัน่ฯ เสนอข่าวสารประจ าวนั บทความ 
บทวเิคราะห์ เหตุการณ์บา้นเมือง 
http://www.komchadluek.com  

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.thairath.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=11956
http://www.dailynews.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=11957
http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/matichon
http://www.manager.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15075
http://www.bangkokbiznews.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15076
http://www.komchadluek.net/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=271758
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บ้านเมือง เสนอข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม กรุงเทพฯ สาธารณสุข 
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา ฯลฯ 
http://www.banmuang.co.th/ 

เดอะเนช่ัน : The Nation หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ เสนอข่าวสาร การเมือง ธุรกิจ สังคม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีกีฬา ท่องเท่ียว และข่าวบริการ 
http://www.nationmultimedia.com 

ข่าวสด หนงัสือพิมพข์่าวสด เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั เสนอข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ 
ต่างประเทศ กีฬา สังคม เยาวชน บนัเทิง การศึกษา ฯลฯ 
http://www.matichon.co.th/khaosod  

ฐานเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เสนอข่าวเศรษฐกิจ การเมือง การท่องเท่ียว 
การเงิน เอสเอม็อี 
http://www.thannews.th.com  

บางกอก โพสต์ หนงัสือพิมพบ์างกอก โพสต์ หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ เสนอ
ข่าวสาร ธุรกิจ สังคม การเมือง การศึกษา บนัเทิง โดยจะเนน้ข่าวสารทางดา้นธุรกิจ และเทคโนโลยี 
http://www.bangkokpost.com 

ประชาชาติธุรกิจ น าเสนอข่าวสารในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ต่างประเทศ 
http://www.prachachat.net 

สยามกีฬา หนงัสือพิมพท่ี์เสนอข่าวสาร เกาะติดสถานการณ์ข่าวกีฬา รายงานข่าวกีฬา 
ผลการแข่งขนักีฬา  
http://www.siamsport.co.th 

แนวหน้า เสนอข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั บทวิเคราะห์ข่าว ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
อาชญากรรม ธุรกิจ เกษตร บนัเทิง ภูมิภาค และข่าวประกาศทัว่ ๆ ไป พร้อมขอ้มูลข่าว 7 ฉบบั
ยอ้นหลงั 

http://www.naewna.com 

โพสต์ทูเดย์ หนงัสือพิมพธุ์รกิจ ในเครือบางกอกโพสต ์เสนอข่าวสารทางดา้นธุรกิจ การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ การเงิน การเมือง การศึกษา กีฬา และสถานการณ์
ข่าวสารในปัจจุบนั 
http://www.posttoday.com 

ไทยโพสต์ อิสระแห่งความคิด หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์เสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ต่างประเทศ และกีฬา 

DPU

http://www.banmuang.co.th/
http://www.banmuang.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15246
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15246
http://www.khaosod.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=22128
http://www.thannews.th.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=11988
http://www.bangkokpost.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15245
http://www.prachachat.net/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=341760
http://www.siamsport.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=16087
http://www.naewna.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=41411
http://www.posttoday.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=69971
http://www.thaipost.net/
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http://www.thaipost.net 
สยามดารา หนงัสือพิมพบ์นัเทิงรายวนั เสนอข่าวดารา ศิลปิน นกัร้อง ภาพยนตร์ รายการ

โทรทศัน์ ข่าวในวงการบนัเทิง 
http://www.siamdara.com  

สยามรัฐ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์รายวนั เสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
อ า ชญาก ร รม  ภู มิ ภ า ค  ก า ร ศึ ก ษ า -วิ ท ย า ก า ร  บัน เ ทิ ง  กี ฬ า  แ ล ะ ข่ า ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
http://www.siamrath.co.th  

สยามธุรกิจ หนงัสือพิมพส์ยามธุรกิจ หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ รายงานข่าวดา้นเศรษฐกิจ 
พร้อมถาม-ตอบปัญหาเศรษฐกิจ 
http://www.siamturakij.com 

บางกอกทูเดย์  เป็นหนังสือพิมพ์รายวนัท่ีให้ข่าวสารควบคู่ไปกับความบันเทิงใน
รูปแบบของ Social & Info tainment  
http://www.bangkok-today.com  

ท่ีมา: http://www.9accounting.com/newspaper.html (สืบคน้เม่ือ 13 มกราคม 2554) 

นอกจากน้ีเวบ็ “ทรูฮิตส์ (Truehits)” ได้จดัอนัดบัส่ือและข่าวยอดนิยม ประจ าวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2553 อนัดบัหน่ึง คือ หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน์ มีผูเ้ขา้ชม 336 ,437 คน เขา้ชมหน้า 
ข่าวทั้งหมด 2.7 ลา้นหนา้ และมีผูเ้ขา้ชมรายใหม่คิดเป็นร้อยละ 17 ส าหรับเวบ็ข่าวยอดนิยมอนัดบั 
สอง คือ หนงัสือพิมพไทยรัฐออนไลน์ มีผูเ้ขา้ชม 200 ,460 คน เขา้ชมหน้าเวบ็ข่าวทั้งหมด 1.2 ลา้น
หนา้ และมีผูเ้ขา้ชมรายใหม่คิดเป็นร้อยละ 24 และอนัดบัท่ีสาม คือ หนงัสือพิมพ์มติชนออนไลน์  
มีผูเ้ขา้ชม 68,664 คน เข้าชมหน้าเว็บข่าวทั้งหมด 370,000 หน้า และมีผูเ้ขา้ชมรายใหม่คิดเป็น 
ร้อยละ 25  

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ท่ีผูว้ิจ ัยท าการเลือกนั้น ก าลังขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  

“นกัข่าว” หลายคนในยุคน้ี ไม่ไดแ้ค่อยู่ในพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์แหล่งข่าว หาขอ้มูล และ
จากนั้ นส่งข่าวถึงสถานี หรือส านักพิมพ์เท่านั้ นแต่ “นักข่าว” ก าลัง มี ส่ือเป็นของตัว เอง 
นอกเหนือจากสามารถสนองความตอ้งการของตวันกัข่าวเองในการไดร้ายงานเบ้ืองหลงัข่าวท่ีไม่
อาจบอกในเบ้ืองหนา้ได ้

DPU

http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=22123
http://www.siamdara.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=127855
http://www.siamrath.co.th/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=84578
http://www.siamturakij.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=15078
http://www.bangkok-today.com/
http://webindex.sanook.com/clickstat.php?linkid=195440
http://www.9accounting.com/newspaper.html
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สุภาณี เดชาบูรณานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทยให้
สัมภาษณ์ไวว้่า “หากเปรียบเทียบแล้วก็เป็นวิธีการ Marketing Product โดยใช้ส่ือทวิตเตอร์ท่ี
สามารถสร้างแฟนผูอ่้าน ผูช้ม หรือเป็นดาราเหมือนการสร้างแฟนคลบั และในทางกลบักนันกัข่าวก็
สามารถไดข้อ้มูลจากผูท่ี้ส่ือสารกลบัมาได ้เพราะในท่ีสุดแลว้ Consumer ก็กลายเป็นผูท่ี้ส่ือสารให้
ข่าวดว้ย หากเปรียบเทียบแลว้ก็เหมือนคอลมันิสต์สมยัก่อนท่ีผูอ่้านติดตามทางคอลมัน์ และเขียน
จดหมายพดูคุย 

การพูดคุยได้อย่างสะดวกจากความสามารถของโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
และเทคโนโลยีอยา่งสมาร์ทโฟน ท่ีเอ้ือให้ทวีตไดทุ้กท่ีทุกเวลา ท าให้ผูอ่้านหรือแฟนๆ รู้สึกเขา้ถึง
และใกลชิ้ดนกัข่าวยิง่ข้ึน ซ่ึงในอนาคตสามารถสร้างข้ึนเป็นชุมชนของตวัเองข้ึนมาได ้และสามารถ
ต่อยอดในอนาคตหากนกัข่าวคนนั้นดงัและเป็นท่ีตอ้งการของสินคา้และบริการในการเป็นพรีเซน
เตอร์ นอกเหนือการเช็คเรตต้ิง หรือรับค าติชมจากผูอ่้านหรือผูช้มโดยตรง เพื่อน ามาปรับปรุงตวัเอง
ใหถู้กใจผูช้มมากข้ึน” (ไพเราะ เลิศวริาม(บรรณาธิการ),2553:73) 

กระแสการเมืองท าใหค้นไทยกระหน ่าใช ้facebook จนมียอดอตัราเติบโตพุ่งสูงข้ึนอยา่ง
น่าจบัตา โดยเฉพาะสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน 2553 ท่ีเส้ือหลากสีและม๊อบเฟสบุ๊คเร่ิมเป็น
รูปเป็นร่างจนอยู่ตวัด้วยการออกมาชุมนุมตามจุดต่างๆทั่วทั้ งกรุงเทพและต่างจังหวดัอย่าเช่น 
เชียงใหม่ 

ในวิกฤติม็อบเส้ือแดง พลงัของ Social Network อยา่งเช่น facebook  ถูกน ามาใชเ้ป็น
สนามรบทางความคิดผา่นขอ้ความ ขอ้มูล รูปภาพ และคลิปข่าวต่างๆ เหนือกวา่ยุคโทรศพัทมื์อถือ 
ท่ีเป็นการบอกต่อแบบ One to One แมแ้ต่อีเมลก็ตาม การส่งต่อแต่ละคร้ังตอ้งไล่พิมพช่ื์ออีเมล
เจาะจงผูรั้บทีละคน 

ใน facebook การส่งไปยงัทุกคนในลิสของเราท าไดด้ว้ยการกดคร้ัง ไม่ตอ้งระบุผูรั้บ ท า
ให้ “วงรอบของการบอกต่อ” หรือ “Viral Process” ใช้เวลาสั้ นลงมาก เกิดข้ึนไดห้ลายคร้ังใน
ระยะเวลาสั้นๆ ขยายกลุ่มผูรั้บรู้ไดก้วา่การส่ือสารแบบดั้งเดิมทั้งหมดอยา่งมหาศาล 

Facebok  เป็นเทคโนโลยท่ีีเช่ือมคนเขา้มาได ้เป็นการส่ือสารท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราว
จากคนหน่ึงไปยงักลุ่มคนในสังคมไดห้ลายๆ คน ท่ามกลางวฒันธรรมของคนในโลกออนไลน์ ท่ี
เขา้สู่เวบ็ 3.0 หรือบางคนเรียกวา่ People 3.0 คือ Many to Many จาก 2.0 ท่ียงัเป็น People to People 

นภพฒัน์จกัษ ์อตัตนนท ์ใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่ “โซเชียลเน็ตเวิร์คมีบทบาทต่อการเมืองไทย
อย่ากมากในวนัน้ี ซ่ึงเห็นได้ชดัเจนจากการชุมนุมของ “เส้ือหลากสี” ท่ีมาจากการรวมตวักนับน
เฟสบุ๊กในกลุ่ม “มัน่ใจวา่คนไทยเกิน 1 ลา้นคนต่อตา้นการยุสภา” ท่ีตอนน้ีมีสมาชิกกวา่ 4 แสนคน
แลว้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือน ซ่ึงเป็นการรวมตวัท่ีเร็วมาก โดยเขาประเมินวา่ 60-70% ของกลุ่มคน
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เส้ือหลากสีท่ีมาชุมนุมนั้นมาจากช่องทางดงักล่าว ท่ีส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่อายุประมาณ 25-35 ปี 
และมีการบอกต่อไปยงักลุ่มคนอ่ืนๆท่ีไม่ไดใ้ชช่้องทางน้ีแต่มีความเห็นเดียวกนั แลว้มารวมตวักนั
จนเป็นกลุ่มใหญ่ได”้ (ไพเราะ เลิศวริาม,2553:77) 

ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวฒันากุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ กล่าวไวว้่า “ปกตินักข่าวจะเคยชินกับการเก็บข้อมูลเฉพาะเน้ือหา โดยมีผ่ายภาพแยก
ต่างหาก แต่ตอนน้ีนักข่าวท าข่าวช้ินหน่ึงต้องจินตนาการไปพร้อมๆ กันว่าจะน าเสนอออก
หลากหลายช่องทางอย่างไร ตอ้งใชภ้าพ เสียง กราฟิกประกอบ รวมใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองอยา่งไร 
เหมือนนกัข่าวส านกัข่าวรอยเตอร์และอีกหลายๆองคก์รข่าวในต่างประเทศท่ีท าไดห้ลายอยา่งในตวั
คนเดียว 

นอกจากน้ียงัตอ้งท างานให้ได้เร็วอีกด้วย เพราะผูรั้บสารยุคใหม่อยากเห็นข่าวนั้นมี
ความอพัเดทอย่างต่อเน่ืองและแน่นอนท่ีสุดเม่ือตอ้งเลือกความรวดเร็ว ความรอบคอบและความ
ถูกต้องย่อมน้อยลง นักข่าวจึงควรเป็นคนฉับไว รอบรู้และมีไหวพริบ มีทกัษะของการคน้ควา้
ตรวจสอบขอ้มูลไดเ้ร็ว ตดัสินใจไดดี้ดงันั้น นกัข่ายคุใหม่จะไม่ใช่แค่นกัข่าว แต่เป็นทั้งเอดิเตอร์และ
โปรดิวเซอร์ไปพร้อมๆ กนั” 

และจกัร์กฤษ เพิ่มพูน บรรณาธิการอาวุโส กรุงเทพธุรกิจ มองว่า ในอนาคตเน้ือหาใน
หนงัสือพิมพต์อ้งเปล่ียนไป บ.ก. ตอ้งคิดให้หนกัว่าจะบริหารเน้ือหาอย่างไร ท่ีจะไดใ้ช้ทั้งกบัส่ือ 
วิทยุ ทีวี หรือกระทัง่คิดเน้ือหาลงอินเทอร์เน็ต ฉะนั้นส่ิงท่ีตอ้งการท าคือ ตอ้งสร้างคนท างาน หรือ
กอง บ.ก. ให้เป็น “Multi Journalist” คือสามารถท่ีจะมีทกัษะท างานไดห้ลายส่ือพร้อมๆ กนั ซ่ึงไม่
ใชเ้ร่ืองง่าย (รินี เรืองหนู, 2553:36) 

ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เห็นว่า 
“เราสามารถใช้ Social Media ในเชิงข่าวสืบสวนสอบสวนไดอี้กมาก หรือแค่ระดมความคิดเห็นก็
เป็นประโยชน์ เพราะหวัใจหลกัอยา่งหน่ึงของ Social Media  ก็คือ การสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล
ของผูใ้ขด้ว้ยกนัเองหรือถา้เราไม่มองวา่ตวัเราเป็นผูส่้งข่าว คือ เราเป็นผูรั้บสารจากนกัการเมือง หรือ
นกัธุรกิจ ก็น่าจะใช ้Social Media เป็นเวทีสาธารณะท่ีระดมความคิดเห็นไดม้ากกวา่น้ี” 

ส่วนชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ เห็นวา่ “ทิศทางส่ือใหม่
ในอนาคตสุดทา้ยคงหนีไม่พน้เร่ืองการปรับตวั แต่จะปรับตวัไปในทิศทางใด ส่ือหลกัตอ้งท าความ
เขา้ใจกบั Social Media อยา่งเป็นระบบ เช่น ส่ือจะบูรณาการข่าวให้เขา้กบั Social Media อยา่งไรให้
ลงตวั น่ีคือโจทยห์ลกัในการปรับตวัเขา้สู่ออนไลน์” (รินี เรืองหนู, 2553:38) 

การมาของ Social Network นั้นท าให้เกิดสังคมยอ่ยๆ ข้ึนมากมาย ทั้งกลุ่มท่ีเป็นเพื่อน
กนั กลุ่มท่ีมีความสนใจดา้นเดียวกนั ซ่ึงท าให้เราสามารถเขา้ไปหาขอ้มูลติดตามความเคล่ือนไหว
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ของส่ิงท่ีเราสนใจไดอ้ยา่งสะดวก เน่ืองจากสินคา้หลายแบรน์หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่างก็เปิด Hi5 
หรือ Facebook กนัเป็นแถว นอจากน้ีเรายงัสามารถท่ีจะใช้เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลทัว่ไปไดเ้ช่นกนัโดยดูจาก Comment ทีเกิดข้ึนหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ท่ีมีคนโพสต์
เอาไว ้

นอกจากการเป็นแหล่งขอ้มูลในการท าข่าวท่ีดีแลว้ Social Network ยงัจดัวา่เป็นช่องทาง
หน่ึงท่ีสามารถกระจายข่าวสารออกไปได ้ซ่ึงถา้เป็นส่ือมวลชนเอง ก็สามารถท่ีจะเพิ่มช่องทางใน
การเขียนข่าวในกบัตวัเองไดโ้ดยอาจจะใช้เป็นช่องท าส าหรับการเล่นประเด็นในอีกแง่มุมท่ีอาจจะ
ไม่สามารถท าไดใ้นส่ือท่ีตนประจ าอยู่ รวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีสามารถจะเปล่ียนตวัเองเป็นนกัข่าว
พลเมืองไดใ้นพริบตาเม่ือเขา้สู่  

นอกจากน้ียงัมีการหารือโต๊ะกลมของผูท่ี้เก่ียวข้องในแวดวงหนังสือพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเร่ือง ดิจิทลั มีเดีย จนมีขอ้สรุปว่า ถึงเวลาแลว้ท่ีคนท าหนงัสือพิมพต์อ้งรู้จกัใช้
รูปแบบการการท างานผ่านระบบโทรศทัท์เคล่ือนท่ีเพื่อขยายฐานคนอ่านและเช่ือมโยงผูอ่้าน
ข่าวสารดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก Social Media ไม่วา่จะเป็น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค หรือแมก้ระทัง่การ
ผลิตเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมของส่ือส่ิงพิมพเ์อง เพื่อรักษาท่ียนืของหนงัสือพิมพใ์หค้งอยูต่่อไปไดใ้น
อนาคต  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า การใช้ประโยชน์จากการส่ือสารสมยัใหม่ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์อยา่ง www.facebook.com ก าลงัมีบทบาทมากกวา่การเป็นแค่เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร
ส่งข่าวแบบเดิม ดว้ยประสิทธิภาพความเร็วของ Facebook สามารถส่งต่อขอ้มูลในแบบเรียลไทม ์
สร้างการรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว วินาทีต่อวินาที ในแบบท่ีหาไม่ไดจ้ากส่ือแบบเก่า และดว้ยพื้นท่ีส่ือท่ี
เปิดกวา้งให้กบัการแสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลาย ผูรั้บขอ้มูลเป็นทั้งผูส่้งขอ้มูลไดใ้นเวลา
เดียวกนั จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคนท่ีมีความคิดและความชอบเดียวกนั จนเกิดเป็นคลงัขอ้มูล
ขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ จึงเป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาในกรณีของ “พฤติกรรมการใช้บริการ
เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com” กรณีศึกษา : ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ว่ามีพฤติกรรมอยา่งไร มีการใชป้ระโยชน์และมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการเวบ็ไซตอ์ยา่งไร เร่ืองราวท่ีส่ือสารนั้นเป็นรูปแบบใด และมีการสร้างเครือข่าย
กนัอยา่งไร โดยท าการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวระหวา่งโตะ๊บนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอที และมีประสบการณ์ในการ
ใชค้อมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลา 1 ปีเป็นตน้ไป 
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1.2 ปัญหาน าวจัิย 
1.ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ มีพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 

www.facebook.com อยา่งไร 
2.ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ใชป้ระโยชน์และมีความพึงพอใจจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชน

ออนไลน์ www.facebook.com อยา่งไร 
3.ผูส่ื้อข่าวออนไลน์สร้างเครือข่ายจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 

www.facebokk.com อยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไชตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

2.เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

3.เพื่อศึกษาความเป็นเครือข่ายจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์   
www. facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 
ในการวิจยั “พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ” 

กรณีศึกษา : ผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 คน แบ่งตามช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้บริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ประจ าโต๊ะข่าว
บัน เ ทิ งและประจ า โต๊ ะ ข่ า วไอที  ช่ ว งอายุ  2 5 -30  ปี  จ  านวน  6  คน  ก ลุ่ มผู ้ใ ช้บ ริก า ร 
www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงและประจ าโต๊ะข่าว
ไอที ช่วงอายุ 30 ปี เป็นต้นไป จ านวน 6 คน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูส่ื้อข่าวประจ ากอง
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์ASTVผูจ้ดัการออนไลน์, ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐออนไลน์ และผู ้ส่ือข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ โดย
ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม ประโยชน์และความพึงพอใจรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ และผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะ www.facebook.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด รูปแบบการส่ือสารท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
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www.facebook.com นั้นเป็นเร่ืองท่ียงัไม่มีผูใ้ดศึกษา ซ่ึงท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ระยะเวลาในการท าการศึกษาคือ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554 

 
1.5 นิยามศัพท์   

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com” 
กรณีศึกษา : ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ จ าเป็นตอ้งมีการนิยามศพัท์เฉพาะเพื่อความเขา้ใจความหมายของ
ศพัทแ์ต่ละค าใหถู้กตอ้งตรงกนัดงัน้ี 

เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ (Social Network) หมายถึงเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการผูเ้ล่นท าการ
ส่ือสารระหวา่งกนัในกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การส่ือสารผา่นเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์จะท าในรูปแบบของการส่งขอ้ความ การสนทนา การแชท การเขียนไดอาร่ี การดู
หนงัและการฟังเพลง การโหลดคลิปวีดีโอ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง www.facebook.com ซ่ึงเป็น
เวบ็ท่ีให้บริการทางการส่ือสารเพื่อความบนัเทิง การเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการส่ือสารท่ีไม่จ ากดั
เฉพาะการโตต้อบระหวา่งผูเ้ล่น 2 คน เท่านั้น แต่ยงัสามารถเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นคนอ่ืนๆเขา้มาร่วม
เป็นเพื่อนเพื่อท าการสนทนาโตต้อบระหวา่งกนัได ้นอกจากนั้น facebook.com ยงัให้ผูเ้ล่นสามารถ
ท าการโหลดภาพ แบ่งปันภาพ โหลดเพลง โหลดคลิปวีดีโอ เขียนไดอาร่ีออนไลน์ การตกแต่งเวบ็
เพจและการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนโดยผา่นทาง comment และ status 

พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ หมายถึง (1) ระยะเวลาท่ีผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ โตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง ใชบ้ริการเวบ็ไซต ์facebook.com ซ่ึงมีประสบการณ์มากกวา่ 1 
ปี เป็นตน้ไป (2) ความถ่ีท่ีผูส่ื้อข่าวออนไลน์ใช้บริการเว็บไซต์ facebook.com ในแต่ละคร้ัง (3) 
สาเหตุท่ีผูส่ื้อข่าว เลือกเล่นเว็บไซต์ facebook.com (4) พฤติกรรมต่างๆของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
ในขณะท่ีเล่นเวบ็ไซต ์facebook.com 

ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ หมายถึง ส่ิงท่ี
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ โตะ๊ข่าวบนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอที ไดรั้บจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com อาทิ การติดต่อส่ือสารกบัแหล่งข่าว การติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน การสร้างเวบ็
เพจเป็นของตนเอง การได้รับความบนัเทิงจากการฟังเพลง ชมคลิปวีดีโอ หรือการเขียนไดอาร่ี
ออนไลน์ สามารถน ามาปรับใช้กบัการท างาน อีกทั้งยงัเป็นการผ่อนคลายความเครียด คลายความ
เหงา การมีส่วนร่วมทางสังคม และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

การสร้างเครือข่าย  หมายถึง การรวมกลุ่มในชุมชนเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นลกัษณะชองชุมชนท่ีรวมกลุ่มกนัทางความคิด โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัส่ือสาร
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น ความรู้ ความบนัเทิง สร้างความสัมพนัธ์ ไม่มีลกัษณะพื้นท่ีทาง
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กายภาพแต่เป็นพื้นท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณเครือข่ายการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการวิจยัน้ี
หมายถึง www.facebook.com 

ผู้ส่ือข่าวออนไลน์ ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเสาะแสวงหา ขอ้เท็จจริง รวบรวมขอ้มูล
ของสถานการณ์ในสังคม โดยน าเสนอในรูปแบบของ เน้ือหา บทความ ข่าวทุกชนิดผลิตข้ึนเวบ็ไซต์
ของหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
ASTVผูจ้ดัการออนไลน์, ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ และ
ผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชนออนไลน์  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. เพื่อทราบถึงผลการศึกษาพฤติกรรมของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ โต๊ะข่าวบนัเทิงและโต๊ะข่าว

ไอที ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัเร่ืองของการส่ือสารผา่นส่ือ
ใหม่ได ้

2. เป็นแนวทางส าหรับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในการน าเครือข่ายชุม
ออนไลน์มาประยกุตใ์ชง้าน 

3. เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นขอ้แนะน าใหแ้ก่ผูส้ร้างเวบ็ไซต ์หรือเวบ็มาสเตอร์เก่ียวกบัการ
สร้างกฎระเบียบและมาตรการในการควบคุมท่ีรัดกุมมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ช้บริการและ
สังคมใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. เพื่อน าผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทางวชิาการและการคน้ควา้ต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเกีย่วข้อง 
 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com 
ท าการศึกษาโดยน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มาเป็นแนวทางในการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated communication - 
CMC) 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าว (Information Exposure Theory) 
 2.3 แนวทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification- Theory) 
 2.4 แนวคิดทฤษฏีเครือข่ายสังคม (Social Network)  
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มและเครือข่ายการส่ือสาร 
 2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
 2.7 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Leaning Theory) 
 2.8 แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning- 
Modeling) 
 2.9 แนวคิดทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2.10 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎกีารส่ือสารผ่านคอมพวิเตอร์ (Computer Mediated communication - CMC) 

โดยอนัดบัแรกผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงการพฒันาการและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของ
ผูใ้ชก้ารสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนั 
โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ไว ้ดงัน้ี 

การส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ (Computer – Mediated Communication: CMC) 
เกิดข้ึนในช่วงปี 1970 และ 1980 โดยเร่ิมต้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Networking) ถูกน ามาใชเ้พื่อการส่ือสารกนัระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ซ่ึง Santoro (อา้งถึง
ใน วิทวสั  เถ่ือนทอ,  2543 : 14) ไดก้ล่าววา่การส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์น้ีเป็นบริการท่ี
อ านวยความสะดวกทางการส่ือสารให้กบับุคคลหรือกลุ่มโดยตรง และในการส่ือสารรูปแบบน้ี 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเป็นตวักลางของการส่ือสารของมนุษย ์(Human Communication) โดยผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกบัเครือข่ายโทรศพัทท่ี์เราใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  

วอลเตอร์ (Walther) ไดใ้ห้ความหมายของ CMC ว่า หมายถึง การประชุมโดยอาศยั
คอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing) และการใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ซ่ึง
เกิดข้ึนและด าเนินไปในเวลาเดียวกนั (Synchronous) หรือต่างเวลา (Asynchronous) โดยท่ีผูส่้งใส่
รหสั (Encode) ลงไปในเน้ือหาสาร (Text Message) ซ่ึงถูกถ่ายทอด (Relayed) จากคอมพิวเตอร์ของ
ผูส่้งสารไปสู่คอมพิวเตอร์ของผูรั้บสาร 

การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลท่ีมีความรวดเร็วและมีการตอบกลบัท่ีสามารถตอบกลบัไปยงัผูส่ื้อสารไดท้นัทีคลา้ย
กบัการพดูคุยต่อหนา้กนันั้น ยงัเป็นการส่ือสารท่ีมีขอ้จ ากดั 

ดงัท่ี ปาร์ค และ ฟรอยด์ (Parks and Floyed) ไดอ้ธิบายวา่ จุดแตกต่างระหวา่งการส่ือ
แบบเห็นหนา้ค่าตากนั (Face to Face) และการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์นั้นจะขาด Social Context 
Clues คือ ขาดสภาพทางกายภาพ (Physical Environment) และพฤติกรรมการแสดงอวจันะภาษา
ระหวา่งกนัของผูส่ื้อสาร 

ดังนั้น ข้อจ ากัดของการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ คือ การขาดการมองเห็นลักษณะ 
ท่าทาง แววตา และการแสดงอารมณ์ทางสีหนา้ รวมทั้งน ้าเสียงของผูรั้บสาร 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัทางดา้นการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคแก่
ผูใ้ช้แต่อย่างใด เน่ืองจากการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ยงัคงไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั และยงักลายเป็น “สถานท่ี” ส าหรับการสร้างโอกาสในการรู้จกัหรือเป็นมิตรกบัผูใ้ช้
คนอ่ืนๆ บนโลกไซเบอร์ 

กนัติ กนัภยั (2443) กล่าวไวว้่าการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ CMC ท าให้เกิดรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ฉนัมิตรหรือแมแ้ต่ท าใหค้นแต่งงานกนัได ้และคนในสังคมจ านวนหน่ึงใช ้CMC เป็น
เคร่ืองมือเพื่อแกปั้ญหาของตนเองท่ีก าลงัประสบอยู่ ความสัมพนัธ์ฉันเพื่อนทางออนไลน์อาจจะ
พฒันามาจากคนท่ีไม่เคยพบปะเห็นหนา้กนัมาก่อน โดยไม่ค  านึงถึงถ่ินท่ีอยูห่รือบางคร้ังไม่ค  านึงถึง
เพศ อายแุละสัญชาติ 
 รัตนาวลี เกียรตินิยมศกัด์ิ (2542:16) ผูซ่ึ้งท าวิจยัเก่ียวกบัมณฑลสาธารณะของการส่ือสาร
ผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์วา่ “เป็นการ
ส่ือสารท่ีใชค้อมพิวเตอร์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชง้านร่วมกนัเป็นการส่ือสาร
ท่ีท าใหอุ้ปสรรคเร่ืองสถานท่ีและเวลาหมดไป”  
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นอกจากน้ี Hoffman และ Novak (อา้งถึงใน เพญ็ทิพย ์จิรินนุสรณ์, 2539:24 )พบว่า
อินเตอร์เน็ตมีคุณลักษณะของการส่ือสารแบบการแสวงหาข้อมูลตามความสนใจของผู ้ใช้
(Information pull) ซ่ึงมีความแตกต่างจากส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจะมีลกัษณะของการผลกัดนั
เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร เขา้สู่ประชาชน (Information push) รูปแบบการบริโภคข่าวสารของส่ือทั้ง
สองประเภทจึงแตกต่างกนั อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีถูกควบคุมโดยผูใ้ชม้ากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ผูใ้ชส้ามารถ
ควบคุมข่าวสารท่ีตอ้งการเปิดรับ และเลือกปฏิเสธขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่น่าสนใจได ้รวมทั้งการเรียก
หาขอ้มูลสามารถท าได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ไม่มีขีดจ ากดัในการเลือกเปิดรับสาร และสามารถ
ควบคุมข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการจะเปิดรับได้มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ในปัจจุบนัเม่ือมีการส่ือสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต ผูรั้บสารจะสามารถแสวงหาขอ้มูลข่าวสารไดต้ามความพอใจของตน เม่ือผูรั้บสารมี
ความสนใจเป็นพิเศษต่อขอ้มูลข่าวสารก็จะมีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) เพื่อติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือ
แสดงความคิดเห็น    

กิตติ กนัภยั (2543:26) ยงักล่าวอีกว่าคุณสมบติัความต่างของ CMC กบัส่ือรุ่นก่อนท่ี
ส าคญัคือลกัษณะของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง ในการส่ือสารบนระบบอินเตอร์เน็ตน้ี ไม่
จ  ากดัสถานท่ีในการส่ือสาร CMC กระจายตวัเองอยู่ทัว่ไป (Widely Distributed) สามารถใช้กบั
คอมพิวเตอร์เคร่ืองไหนก็ไดใ้นโลกในการเขา้ระบบส่ือสาร และไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา เน่ืองจาก 
CMC เป็นส่ือประเภทท่ีใช้เม่ือไหร่ก็ได ้(transient) ไม่ติดเง่ือนไขเร่ืองเวลาในการน าเสนอเน้ือหา
เหมือนส่ืออ่ืน ๆ สามารถต่อเขา้ไปในระบบเม่ือไหร่ก็ไดท่ี้ตอ้งการ ส่วนเร่ืองราวท่ีน าเสนอในส่ือ
อินเตอร์เน็ต ก็มีไม่จ  ากดัเช่นกนั CMC  ให้โอกาสกบัผูส่ื้อสารในการกระท าใด ๆ กบัเน้ือหาสารก็
ย่อมได ้(Manipulation of content) แลว้แต่ว่าผูส่้งสารตอ้งการส่ือสารเร่ืองอะไร สามารถสร้าง
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ มากมายไม่จ  ากดั และผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตสามารถจบักลุ่ม สร้างกลุ่มใหม่
กนัตามความสนใจได ้

กาญจนา และ คณะ (2543:42) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของการส่ือสารแบบใหม่ใน
รูปแบบอินเตอร์เน็ตไวด้งัน้ี 

1.  การไหลของข่าวสารจากผูส่้งสารหลายคนสู่ผูรั้บหลายคน และเป็นการส่ือสารขอ้มูล 
ของบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงท่ีส่งไปยงัศูนยค์อมพิวเตอร์ใหบ้ริการเครือข่ายผูใ้ชข้่าวสาร หรือระบบ
กระดานข่าวคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงัลดขอ้จ ากดัของเวลา และระยะทางการส่ือสารออกไป เพราะ
ไม่วา่ผูส่้งสารจะอยูบ่ริเวณซีกโลกใด ๆ ของโลกก็สามารถส่ือสารกนัได ้

2.    ผูส่้งสารมีความรู้อยา่งมากต่อผูรั้บสาร เน่ืองจากระบบ Interactive 
3. การแบ่งประเภทของผูรั้บสารสูงมากเป็นรายบุคคล 
4. ระดบัการโตต้อบสูง 
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5. ปฏิกิริยาการป้อนกลบัมีบา้งแต่ยงัมีขอ้จ ากดัอาจจะฉบัพลนัหรือตอ้งรอ  
6. ศกัยภาพในการเก็บรักษาข่าวสารสูงมาก 
7. ลกัษณะอวจันภาษาค่อนขา้งมาก 
8. ผูส่ื้อสารทั้งสองฝ่ายสามารถควบคุมการไหลของสารไดเ้ท่าเทียมกนั 
9. การส่ือสารจากจุดศูนยก์ลางคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการเฉพาะกลุ่ม   คือการส่ือสารจาก 

บุคคลหน่ึงไปยงัศูนยบ์ริการโดยท่ีผูรั้บตอ้งเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเอาไว ้ และการเขา้ถึงขอ้มูลน้ี
ไดจ้ะตอ้งการใชช่ื้อและรหสัผา่นดว้ย 
 

การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเช่ือมโยง เป็นท่ี
แพร่หลายอยา่งมาก จนจดัไดว้า่เป็นนวตักรรมใหม่ของการส่ือสารในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถ
ขจดัปัญหาในเร่ืองของกาละและเทศะออกไป เพราะสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผู ้
ท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตไม่วา่จะอยูท่ี่ใดในโลกก็ตาม หากมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโยงใยไปถึงก็สามารถจะ
ติดต่อส่ือสารถึงกนัไดภ้ายในเส้ียววินาที อีกทั้งเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมบูรณ์คือ ให้การ
แสดงผลท่ีเป็นทั้งภาพ เสียง และตวัอกัษร จึงท าให้สะดวกในการใช ้จนกลายเป็นแหล่งขอ้มูลใหม่ 
ขนาดใหญ่ท่ีมีผูนิ้ยมเขา้ไปใชบ้ริการ 

จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบนัเรายอมรับการส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
เน่ืองจากความสามารถของคอมพิวเตอร์พฒันาให้มีความรู้สึกเสมือนจริง (Virtual Reality) แมว้า่จะ
ยงัมีขอ้จ ากดับางประการท่ีท าให้ไม่สามารถแสดงหรือรับรู้ถึง สีหนา้ น ้ าเสียง อารมณ์ และท่าทาง 
อนัเป็นส่วนประกอบส าคญัในการส่ือสารไม่นอ้ยไปกวา่ตวัเน้ือหาของสารได ้แต่ทั้งผูรั้บสารและผู ้
ส่งสารก็มีวิธีการปรับตวัให้เขา้กบับริบทของการส่ือสาร ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยการสรรหาวิธีท่ีจะ
ส่ือสารกนัไดใ้นขอ้จ ากดัท่ีมีอยู ่ 

ส าหรับในประเทศไทยการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นั้น ได้เขา้มามีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ และการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ การคน้หาไฟล์ และ ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายใย
แมงมุม ซ่ึงจะมีขอ้มูลข่าวสารมากมายท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของ Multi Media ท าให้ผูใ้ช้
สามารถใชง้านไดง่้ายในรูปแบบของส่ือท่ีผสมผสาน ให้ขอ้มูลไดท้ั้ง รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และ
เสียงประกอบ แหล่งขอ้มูลท่ีจะใหค้น้หาก็มีไม่จ ากดั เพราะสามารถเช่ือมต่อไปยงัแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัมีความนิยมในการใชบ้ริการในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การดาวน์โหลดขอ้มูล การพูดคุยแสดงความคิดเห็นผา่นห้องสนทนา การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์  เป็นตน้ 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับสาร (Information Exposure Theory) 
ส าหรับงานวจิยัช้ินน้ี ผูว้จิยัเลือกให้ความสนใจเก่ียวกบัผูรั้บสาร (Receiver) โดยมีความ

เช่ือท่ีวา่ ผูรั้บสารจะเป็นผูก้ระท าการเลือกรับส่ือดว้ยตนเอง (Active) ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับสาร
ก็เป็นทฤษฎีทีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีเช่นกนั กล่าวคือ การท่ีผูรั้บสารจะเลือกใชส่ื้อประเภทใด ชนิด
ใดก็ตาม ผูรั้บสารจะมีการเลือกสรร คดัสรร และแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการ หรือความ
คาดหวงัจากการรับสารนั้ นๆ ท่ีแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล โดยกระบวนการเลือกสรรข่าว 
(Selective Process) ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษยเ์รา ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง
แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจ หรือเปิดรับสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดจากท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลาย
แหล่ง โดยทัว่ไปแลว้ผูรั้บสารมกัจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติ 
และความสนใจของตน โดยผูรั้บสารมกัจะเลือกเปิดรับส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของตนอยูเ่สมอ 
และหลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความคิดและความรู้สึกของตนเอง 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองขั้นต่อมา ซ่ึงเม่ือผูรั้บสารเลือกเปิดรับสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ผูรั้บ
สารจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความตามความเขา้ใจของตนเอง หรือตามทศันคติ ตามประสบการณ์ 
ตามความเช่ือ ตามความต้องการ ความคาดหวงั ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายหรือสภาวะ
อารมณ์ เป็นตน้ 

3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร
โดยเฉพาะสารท่ีมีเน้ือหาส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตน การเลือกจดจ าน้ี 
เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองกรองข้ึนสุดทา้ย ท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงในบางคร้ังก็อาจจะ
ลืมเน้ือหาส่วนนั้นไม่เป็นท่ีตอ้งการ หรือไม่ตรงกบัความสนใจของตนเอง 

แนวคิดในกลุ่มการแสงหาข่าวสารของผูรั้บสาร (Information Acquisition) เสนอวา่ ใน
การวิเคราะห์การบวนการของการส่ือสารนั้น จะตอ้งไม่เร่ิมตน้จากผูส่้งสาร หากทว่าจะตอ้งเร่ิมตน้
พิจารณาจาก “ผูรั้บสาร” เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีว่า ในยุคปัจจุบนัสังคมข่าวสารมีการผลิตข่าวสาร
ต่างๆ ข้ึนมากมายเกินความต้องการและความสามารถในการเปิดรับสารจากทุกแหล่งและทุก
ประเภท ทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน ดงันั้นสภาวการณ์ท่ีผูรั้บสารจะตอ้งเผชิญหน้า
กบัการท่ีมีข่าวสารมากเกินไป จึงกลายเป็นความยุง่ยากท่ีจะคน้หาข่าวสารให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บสารเอง ท่ีจะสามารถรับสารได้ง่ายและรวดเร็ว จึงท าให้ผูใ้ช้เลือกใช้วิธีการใดๆ ในการ
เลือกรับสารท่ีเป็นความพยายามท่ีนอ้ยท่ีสุด แต่ก็ยงัสามารถบรรลุเป้าหมายกบัการเลือกรับสารนั้นๆ
ได ้
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จากแนวคิดทฤษฏีการเปิดรับข่าวสารน้ี ผูว้ิจยัได้น ามาเป็นกรอบแนวความคิดในการ
ศึกษาวจิยั เพื่อช้ีให้เห็นพฤติกรรมการเปิดรับสารจากเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  www.facebook.com 
ของกลุ่มผูใ้ช้บริการ ว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อความ
เพลิดเพลิน ความบนัเทิง และตอบสนองความตอ้งการเพื่อความพึงพอใจของตนเองอยา่งไร และวดั
ว่าระดบัอายุของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอายุ 25-30 ปี กลุ่มกลุ่ม
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นต้นไปนั้น มีวตัถุประสงค์ในการเปิดรับส่ือเว็บไซต์ชุมชน
ออนไลน์ รวมทั้ งระยะเวลา ความถ่ีและความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชน
ออนไลน์ www.facebook.com อยา่งไรเป็นตน้ 

 
2.3 แนวทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) เป็นทฤษฎี
ท่ีเนน้ศึกษาถึงผูรั้บสาในฐานะท่ีเป็นผูก้ระท าการเลือกใชส่ื้อ (Active Receiver) วา่มีกระบวนการ
อย่างไร แนวทางการศึกษาดงักล่าวอยู่ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าพฤติกรรมและปรากฏการณ์ในสังคม
มนุษยต่์างก็เกิดข้ึนจากความตอ้งการ (Need) ซ่ึงมีท่ีมาต่างกนั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของบุคคล
เกิดข้ึนจากกความตอ้งการพื้นฐานภายในจิตใจบุคคล และประสบการณ์โดยตรงจากท่ีบุคคลนั้น
ไดรั้บจากสังคมโดยตรง ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จึงเนน้ทีการอธิบายเชิงเหตุผล
ต่อเน่ืองถึงความตอ้งการ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจตามมา 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจน้ีถูกพูดข้ึนคร้ังแรกโดยแคทซ์ (Katz) 
จารุวรรณ  กิตตินราภรณ์ (2547) เขากล่าววา่ การวจิยัทางการส่ือสารควรจะเปล่ียนแปลงจากแนวคิด
และค าถามท่ีว่า “ส่ือส่งผลกระทบต่อผูรั้บสารอย่างไร” ไปเป็นการหาค าตอบว่า “ผูรั้บสารกระท า
อยา่งไรกบัส่ือ” เน่ืองจากแคทซ์มองผูรั้บสารในฐานะเป็นผู ้กระท า (Active) และเป็นผูท่ี้สามารถท่ี
จะเลือกเปิดรับส่ือมากกวา่ท่ีจะเป็นผูถู้กกระท า (Passive) ท่ีเป็นแค่ผูรั้บส่ืออยา่งเดียว 

แคทช์และคณะ (Katz & Others) ไดท้  าการศึกษาทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจโดยศึกษาและเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชส่ื้อในการเทศอิสราเอล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจขั้นพื้นฐานซ่ึง
เน้นท่ีความพยายามท่ีจะประดิษฐ์เคร่ืองมือในการวดัมากกว่าท่ีจะเป็นการศึกษาพิสูจน์โดย
สมมติฐานใดๆ ท่ีแคทซ์และคณะไดส้ร้างมาตรวดัความตอ้งการทางดา้นจิตใจและสังคมมนุษย ์(The 
Social and Psychological Needs) และความพึงพอใจจากการเปิดรับส่ือมวลชนข้ึนโดยมี
องคป์ระกอบ 3 อยา่งดงัน้ี 

1. Mode คือ ลกัษณะความตอ้งการ ไดแ้ก่ 
 1.1 ตอ้งการใหเ้พิ่มมากข้ึน (Strengthen) 
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 1.2 ตอ้งการใหล้ดนอ้ยลง (Weaken) 
2. Connection คือจุดประสงคข์องการติดต่อของบุคคลต่อส่ิงภายนอกไดแ้ก่ 
 2.1 เพื่อรับข่าวสาร ความรู้ (Information) 
 2.2 เพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณ์ทางอารมณ์ (Gratification) 

 2.3 เพื่อความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความมัน่คงและสถานภาพ (Credibility and 
Confidence) 
 2.4 เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Contact) 

3. Reference คือ บุคคลหรือส่ิงภายนอกท่ีมนุษยต์อ้งการเช่ือมโยงการติดต่อไปสู่ ไดแ้ก่ 
 3.1 ตนเอง (Self) 
 3.2 ครอบครัว (Family) 

 3.3 เพื่อนฝงู (Friend) 
 3.4 ผูป้กครอง สังคม (State and Society) 
 3.5 ขนบประเพณี วฒันธรรม (Tradition and Culture) 

 โดยองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวกบัเร่ืองแนวคิดในเร่ือง “การใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจจากส่ือมวลชน” สามารถแสงใหเ้ห็นในรูปแบบจ าลองดงัน้ี 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองการส่ือสารของแคทซ์และคณะ 
ท่ีมา : จารุวรรณ  กิตตินราภรณ์ (2547:45) 
 

แบบจ าลองน้ีได้อธิบายถึงกระบวนการรับสารในการส่ือสารมวลชนและการใช้
ส่ือสารมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเลือกผูบ้ริโภคส่ือมวลชน
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการหรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวตัถุประสงค์ มีความ
ตั้งใจและมีความตอ้งาการใช้ประโยชน์จากส่ือสารมวลชน เพื่อสนองความพอใจของตนเองใน
รูปแบบและเหตุผลท่ีแตกต่างกนั 

สภาวะทาง
จิตใจและ
สงัคม  

(ซ่ึงก่อใหเ้กิด) 

ความตอ้งการ 
จ าเป็นของ 
บุคคล  

(และเกิดมี) 

ความคาดหวงั 
จากส่ือมวลชน
หรือแหล่ง
ข่าวสารอ่ืนๆ  
(ซ่ึงก่อใหเ้กิด) 

การเปิดรับ 
ส่ือมวลชนใน 
รูปแบบต่างๆ  
(อนัก่อใหเ้กิด) 

การไดรั้บ
ความพึงพอใจ
ท่ีตอ้งการ 

ผลอ่ืนๆท่ี 
ตามมา  

(ไม่ไดห้วงัไว)้ 
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ทั้งน้ี แคทซ์และคณะ ไดศึ้กษาและอธิบายถึงปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการใช้ส่ือของ
ผูใ้ชส่ื้อหรือผูรั้บสารดงัน้ี 

1.สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู ้รับสาร (The Social And 
Psychological Origins) ท าใหม้นุษยมี์ความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป 

2. ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชส่ื้อของผู ้รับสาร (Needs, Expectation of 
the Mass Media) ท่ีแตกต่างกนั ท าใหแ้ต่ละคนคาดคะเนวา่ส่ือแต่ละประเภทจะสนองความพึงพอใจ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

โดยทั้งสองปัจจยัน้ี สรุปไดว้่าความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัจึงน าไปสู่ผลของพฤติกรรม
การเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 

อน่ึง ความต้องการก็เป็นตวัแปรส าคัญตวัแปรหน่ึงในการศึกษาตามทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ โดยการศึกษาตามทฤษฎีน้ีช้ีให้เห็นว่า ความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษย์ (Needs) ตามแนวคิดของ มาสโลว ์(Maslow) ได้แก่ ความต้องการทางด้านกายภาพ 
(Physiological Need) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการดา้นความรัก 
(Belonging and Love Need) ความตอ้งการความมีช่ือเสียง (Esteem Needs) และความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization Needs for Orientation) ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ี
จะแสวงหาระเบียบและเขา้ใจสภาวะแวดลอ้มของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการอยา่งสุดทา้ยน้ีเป็นความ
ตอ้งการท่ีมนุษยพ์ึงมีเพื่อความอยูร่อดในสังคมนัน่เอง 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการของผูรั้บสารต่อการเปิดรับ และใช้ประโยชน์จาก
ส่ือมวลชนของนกัวชิาการและนกัคิดต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถาม เพื่อวดัความตอ้งการและเหตุผลในการเปิดรับเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ โดย
ผูว้จิยัแบ่งความตอ้งการออกเป็น 

1.ความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศ (Information) 
  1.1 เพื่อทราบขอ้มูลและเหตุการณ์ต่างๆ (Surveillance)  
  1.2 เพื่อหาขอ้แนะน า (Guidance) ในการปฏิบติัและการตดัสินใจต่างๆ 
  1.3 เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา การคน้ควา้ตามความตอ้งการ (Social Integration)  

2. ความตอ้งการการมีส่วนร่วม เช่ือมโยงตนเองเขา้กบัสังคม (Social Integration) 
3. ความตอ้งการความบนัเทิงเพื่อลดและผอ่นคลายความตึงเครียด (Entertainment) 
4. เพื่อสร้างเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เพื่อเสริมสร้าง

ความมัน่ใจในการแสดงออกความเป็นตวัเอง 
5. เพื่อผลประโยชน์อ่ืนๆ ของตนเอง 

DPU



31 

ปาล์มกรีน (Palmgreen) ได้รวบรวมงานวิจัยของนักวิชาการต่างๆ และได้สร้าง
แบบจ าลองซ่ึงแสดงโครงสร้างและขอบเขตของทฤษฎีข้ึน เพื่อจดัวางกระบวนการของความพึง
พอใจในการใชส่ื้อท่ามกลางสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบต่างๆ โดยแบบจ าลองต่างๆแสดงให้
เห็นโครงสร้างท่ีซบัซอ้น และมีการเช่ือมโยงกนัในลกัษณะความสัมพนัธ์สองทางของตวัแปรต่างๆ 
พร้อมแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนนั้น ท่ามกลางความสัมพนัธ์แบบสองทาง
ระหวา่งโครงสร้างทางสังคมกบัลกัษณะส่วนตวัของแต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ตาม จุดส าคัญของแบบจ าลองน้ีไม่ได้อยู่ท่ีความพึงพอใจท่ีได้รับจากส่ือ 
(Gratification Obtained) อยา่งท่ีไดมี้การศึกษาวิจยัในยุคตน้ๆ แต่อยูท่ี่การแสวงหาความพึงพอใจ 
(Gratification Sought) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดจากแรงจูงใจหรือความตอ้งการส่วน
บุคคล นอกจากนั้น แบบจ าลองน้ียงัแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาความพึงพอใจจากการใช้ส่ือท่ี
กล่าวถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลกบัการใชส่ื้อและตวัแปรทางสังคมและจิตวทิยาดว้ย  

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 ภาพท่ี 2.2 แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
ท่ีมา : จรินธร ธนาศิลปะกุล 2545.35 

 

1.1 โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล รวมทั้งสภาพทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางจิตวทิยา 

2.โครงสร้างของส่ือและเทคโนโลย ี 3. เน้ือหาของส่ือ 

4.นิสยัในการ
เปิดรับส่ือ 

6.ความรู
สึกถึงความ
ตอ้งการ 

5. ความเช่ือและ
ความคาดหวงั
เก่ียวกบัส่ือและ
ทางเลือกอ่ืน 

7.ค่านิยม
และ

ทศันคติที
ส าคญั 

8. การ
แสวงหาความ
พึงพอใจ 

10 ผล 

ผลกระทบ 
- ขั้นรับรู้ 
- เปล่ียนแปลง 
- แสดง
พฤติกรรม 

การับรู้ 
ถึงความ 
พึงพอใจ 
ท่ีไดรั้บ 
 

9. พฤติกรรม 
กิจกรรม
อ่ืนท่ีไม่ใช่
การใชส่ื้อ 

การ
ใชส่ื้อ 
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จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจดงักล่าว ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เป็นกรอบ
แนว คิ ดหลัก ในก า รวิ จัย เ ร่ื อ ง  “พฤ ติก รรมก า ร ใช้บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ มชนออนไลน์ 
www.facebook.com” เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรม การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ 
และผลกระทบท่ีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจากเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com  เป็นตน้ 
 
2.4 ทฤษฎเีครือข่ายสังคม (Social Network) 

เครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึง ประกอบข้ึนดว้ยความสัมพนัธ์ทางสังคมทั้งหมดท่ีบุคคล
นั้นๆมีอยู่ในสังคม นบัตั้งแต่ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ระหว่างญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อน
บา้น เป็นตน้ ถา้หากจะมองเครือข่ายสังคมให้เป็นรูปธรรมข้ึนมา เครือข่ายสังคมก็เปรียบเสมือน
รูปภาพของจุดต่างๆ ท่ีมีเส้นหลายๆ เส้น โยงมาระหว่างจุดต่างๆ เหล่าน้ีกบัจุดๆ หน่ึงซ่ึงเป็นจุด
ศูนยก์ลาง จุดศูนยก์ลางเปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดต่างๆ เป็นตวัแทนของบุคคลรอบๆ ขา้ง
ท่ีบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์ด้วย ส่วนเส้นโยงหลายๆ เส้นนั้น หมายถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
ส าคญั คือ การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม การติดต่อส่ือสารอยา่งเดียว
ยงัไม่พอท่ีจะเรียกวา่ เป็นเครือข่ายสังคมได ้จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งอ่ืนดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่การปฎิ
สัมพนัธ์ (Interaction) และการแลกเปล่ียนข่าวสาร ขอ้มูล เคร่ืองใช้ไมส้อย อาหาร การบริการ 
(Transaction) ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ความสัพพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกนัและกนัของบุคคลต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นเครือข่ายสังคมนั้น 
เป็นความสัมพนัธ์ในทุกๆ ด้านท่ีบุคคลทั้งหมดในเครือข่ายสังคมมีต่อกันทั้งในด้านของระบบ
เศรษฐกิจ การแต่งงาน เครือญาติ การเมือง สุขภาพอนามัย ฯลฯ ส่วนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึน ไดแ้ก่ การไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนกนั การปรึกษาหารือกนั การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ เครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึงๆ จึงเปรียบเสมือนส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ และขณะเดียวกนับุคคลนั้นๆ ก็เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของบุคคลอ่ืนๆ ในเครือข่ายสังคม ซ่ึงสามารถมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั 

การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมนั้น จะเนน้ท่ีความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งบุคคลท่ีด ารง
อยูใ่นเครือข่ายสังคมวา่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร ซ่ึง Jeremy Boissevain (อา้งถึง
ใน พิมพว์ลยั ปรีดาสวสัด์ิ และ วาทินี บุญชะลกัษมี, 2533) ไดเ้สนอถึงลักษณะความสัมพนัธ์ทาง
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สังคมท่ีสามารถน ามาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายสังคมไว ้4 ลกัษณะดว้ยกนัดว้ยกนั
ดงัน้ีคือ 
 
 1.ความสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย อันเน่ืองมาจากบทบาทท่ีมีอยู่ในสังคม : 
ความสัมพนัธ์เชิงซ้อน (Diversity of Linkage : Multiplicity) ลกัษณะของความสัมพนัธ์น้ี สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เพราะในเครือข่ายสังคมนั้น จะประกอบไปดว้ยบุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัตามบทบาทหรือหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่ความสัมพนัธ์มีอยู ่ซ่ึงแต่ละ
คนนั้นมิไดมี้เพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งสวมในชีวิตประจ าวนั เช่น บทบาท
พ่อ บาทบาทผูใ้หญ่บ้าน บทบาทลูก บทบาทของประธานคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น 
ดงันั้น บุคคลสองคนอาจมีความสัมพนัธ์กนัได ้ทั้งในบทบาทเดียวหรือหลายบทบาทประกอบกนั 
เรียกไดว้า่เป็นความสัมพนัธ์เชิงเด่ียวและความสัมพนัธ์เชิงซ้อน (Uniplex or Single – stranded และ 
Multiplex or Multi - stranded) ซ่ึงบทบาทแต่ละบทบาทจะมีบรรทดัฐานและความคาดหวงัเป็นตวั
ช้ีน าแนวทางพฤติกรรมท่ีจะปฏิบติัต่อกนัและกนั 
 
 2.ความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปล่ียน (Transactional 
Contact) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม บางคร้ังอาจเป็นไปตามทฤษฎีของการ
แลกเปล่ียน (Exchange Theory) เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีคาดหวงัในสังคม
หรือตามบรรทดัฐานท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลยงัข้ึนอยู่บน
พื้นฐานของการรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหว่างคู่ความสัมพนัธ์ ทั้ง
ในดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ เช่น ส่ิงของ ความช่วยเหลือต่างๆ เงินทอง หรือบุญคุณท่ีตอ้งมีการ
ตอบแทนกนัต่อไปภายหน้า โดยท่ีตวับุคคลเป็นผูต้ดัสินใจเองในการท่ีจะเลือก หรือมีพฤติกรรม
อยา่งไร หรือแลกเปล่ียนอะไรกบัอีกบุคคลหน่ึง เช่น ความเป็นเพื่อนระหวา่ง นาย ก. กบันาย ข. อาจ
เป็นไปไดท้ั้งในเร่ืองของความรัก ความซ่ือสัตย ์การให้ของขวญัในโอกาสต่างๆ การให้ยืมเงินทอง 
แต่ นาย ก. และ นาย ข. ก็อาจเลือกท่ีจะแลกเปล่ียนในเพียงบางส่ิงบางอย่างซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น 
ทั้งน้ีโดยค านึงถึงความเหมาะสมหรือความพอใจท่ีจะไดจ้ากการแลกเปล่ียนนั้นๆ ดว้ย 
 
 3.ความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เท่าเทียมกัน (Directional 
Flow) ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ซ่ึงวางอยู่บนพื้นฐานการแลกเปล่ียนนั้น สามารถ
ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในลกัษณะร่วมมือกนั หรือแข่งขนักนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน อีกทั้ง
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสมดุลกนั (Balance reciprocity) และไม่สมดุลกนั (negative reciprocity) 
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ข้ึนดว้ย ซ่ึงหมายถึงการไดรั้บผลประโยชน์จากกนัและกนั ทั้งในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เท่า
เทียมกนั โดยฝ่ายหน่ึงอาจไดรั้บมากกวา่อีกฝ่ายหน่ึง 
 
 4. ความถ่ีและระยะเวลาของความสัมพนัธ์? (Frequency and Duration of Relationship)
ความถ่ีหรือความบ่อยคร้ังของความสัมพนัธ์นั้น เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่คุณภาพของความสัมพนัธ์ใน
ลักษณะการเกิดความสัมพนัธ์เชิงซ้อน และในท านองเดียวกันความถ่ีหรือความบ่อยคร้ังของ
ความสัมพนัธ์ ก็เป็นผลเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์เชิงซ้อน ความผูกพนัและความมีอิทธิพลต่อกนั
และกนัในดา้นพฤติกรรมนั้น จะข้ึนอยูท่ี่ความถ่ีและความบ่อยคร้ังของการพบปะสัมพนัธ์ ประกอบ
ข้ึนอยู่ท่ีช่วงระยะของเวลาความสัมพนัธ์ด้วย ยิ่งบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัอีกบุคคลหน่ึงบ่อยคร้ัง
เพียงใดและบุคคลมีช่วงระยะเวลาของการรู้จกักนันานเท่าใด ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลสองคน 
จะมีอิทธิพลก าหนดพฤติกรรมของกนัและกนัมากข้ึนเท่านั้น 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบักลุ่มและเครือข่ายการส่ือสาร 
 การท่ีมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ “การส่ือสาร” มาเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยเช่ือมโยงบุคคลในกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยมีผู ้ให้นิยามของ “เครือข่ายการส่ือสาร” ได้
หลากหลายดงัต่อไปน้ี 
 วินิจ เกตุข า กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง แบบแผนการติดต่อ เก่ียวขอ้งและ
ประสานงานกนัภายในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีวางไว ้
 ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2533) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง ระบบการ
แพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงมีเครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
 เครือข่ายมีหลายระดบั ตั้งแต่การเช่ือมโยงระหว่างบุคคล  การเช่ือมโยงระหว่างบุคคล
กบักลุ่มบุคคล การเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มบุคคลกบักลุ่มบุคคล หรือแมก้ระทัง่การเช่ือมโยงระหวา่ง
เครือข่ายกบัเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ 
 หากมองในแง่พฤติกรรมมนุษยแ์ลว้ โดยปกติมนุษยจ์ะมีปฏิกิริยาโตต้อบกนั ซ่ึงเป็นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัระหวา่งบุคคลหน่ึงกบัอีกบุคคลหน่ึงหรือมากกวา่นั้น ปรกติแลว้บุคคล
ในระบบจะท าการติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆ และเพิกเฉยกบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีเหลือดว้ยเช่นกนั (หากระบบ
นั้นมีขนาดใหญ่) การไหลของการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงกลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ “โครงสร้าง
การส่ือสาร” (Communication structure) หรือ “เครือข่าย” (network) 
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 การวเิคราะห์เครือข่ายการส่ือสาร จะอธิบายการสร้างความผกูพนัของตนเขา้กบัหมู่คณะ
โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัในโครงสร้างการส่ือสารระหวา่งบุคคล เครือข่ายการส่ือสารประกอบ
ข้ึนดว้ยการติดต่อระหวา่งบุคคล โดยจะติดต่อกนัในรูปแบบการไหลของการส่ือสาร 
 วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงของการวจิยัการส่ือสารโดยการใชก้ารวิเคราะห์เครือข่ายนั้นเป็น
การช้ีเฉพาะไปท่ีโครงสร้างการส่ือสารและเพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของปฏิกิริยาของมนุษยใ์น
ระบบเพอ่ศึกษาถึงผลกระทบของการส่ือสารต่อบุคคล 
 

การวิเคราะห์เครือข่ายเป็นการปล่อยให้ค  าพูดไหลออกมาในระบบ และท าการ
เปรียบเทียบโครงเปรียบโครงสร้างการส่ือสารดว้ยโครงสร้างสังคม เพื่อท่ีจะดูวา่โครงสร้างสังคมมี
ความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายการส่ือสารอย่างไร ดงันั้นจึงจะตอ้งเขา้ใจโครงสร้างทางสังคมดว้ย เช่น
ช่องทางการส่ือสาร 

การวิเคราะห์เครือข่ายการส่ือสารเป็นหน่ึงในหลายๆ วิธีการวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นส่วนท่ีการวิจยัอ่ืนๆไม่เน้น เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ทางการส่ือสารระหวา่งคน
สองคนหรือมากกวา่นั้น 

การวเิคราะห์เครือข่ายการส่ือสารจะเป็นการคน้หาค าตอบของส่ิง 2 ส่ิง คือ 
1. พฤติกรรมทางธรรมชาติทางการส่ือสารของมนุษย ์
2. เน้ือหาและขอ้มูลของการแลกเปล่ียนข่าวสารกนั 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง การแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงการส่ือสารท่ีใชใ้นการสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม ซ่ึงมี
ทั้งเครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal network) หรือเครือข่ายการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนเอง เกิดข้ึนจากการส่ือสารระหว่างบุคคลซ่ึงไม่มีใครไดรั้บมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใชก้าร
ติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่างตั้ งใจ ตรงกันขา้มเครือข่ายเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งอิสระในอตัราความถ่ีความเขม้ขน้ของการส่ือสารท่ีต่างกนั 
 เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal network)  หรือเครือข่ายการส่ือสารท่ีได้
ถูกก าหนดไวเ้ป็นประเภทของการส่ือสารระหว่างบุคคลซ่ึงเกิดปฏิสัมพนัธ์ในเครือข่ายท่ีไดมี้การ
วางแผนอยา่งแน่นอน ดงันั้น เครือข่ายเหล่าน้ีมีโครงสร้างท่ีมีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของ
สมาชิกจึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาอย่างมาก ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่ทุกวนัต้องการวางรูปแบบ
เครือข่ายการส่ือสารแทบทั้งส้ิน 
 ในขณะเดียวกนัการติดต่อส่ือสารของคู่ส่ือสารภายในเครือข่ายจะมี 2 ลกัษณะคือ 
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 1. เครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลหลายคน (Redial Personal Network)  คือการท่ี
บุคคลหน่ึงมีการติดต่อส่ือสารกบับุคคลหลายคน แต่ในกลุ่มบุคคลท่ีบุคคลนั้นติดต่อส่ือสารดว้ยจะ
ไม่มีการติดต่อสารส่ือสารระหวา่งกนั บุคคลส่วนใหญ่ท่ีติดต่อส่ือสารดว้ยนั้นมีความผกูพนักนัแบบ
ผวิเผนิ เช่น คนรู้จกัหรือผูร่้วมงาน เป็นตน้ และเป็นการติดต่อส่ือสารของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 
 2. เครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลแบบซ้อนติดกนั (Interlocking personal Network) 
คือ การท่ีบุคคลหน่ึงมีการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ อีกหลายคน โดยกลุ่มคนในเครือข่ายนั้นจะมี
การติดต่อส่ือสารถึงกนัทั้งหมด และความสัมพนัธ์แบบสนิทสนม เช่น เพื่อนสนิทหรือญาติ โดยแต่
ละบุคคลจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 จากแนวคิดเก่ียวกบักลุ่มและเครือข่ายการส่ือสาร แสดงให้เห็นว่าเม่ือบุคคลได้มีการ
รวมกลุ่มข้ึน แต่ละคนจะมีการติตต่อส่ือสารกนั โดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัในลกัษณะ
ต่างๆ รวมถึงท าหนา้ท่ีของตนเพื่อใหก้ลุ่มด ารงอยูแ่ละด าเนินไปได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดน้ีมา
ใช้ในการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการส่ือสารของเครือข่าย facebook เครือข่ายนั้นมีการรวมตวัของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบใน  www.facebook.com เหมือนกัน โดยอาศยัรูปแบบการ
ส่ือสารในแบบต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายของ
กลุ่มร่วมกนั มีการส่ือสารระหวา่งเครือข่าย 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
  โรเจอร์  (Rogers) (2526)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ไวว้่า เป็นการประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจในระบบการส่ือสารและการ
ใชค้อมพิวเตอร์บนฐานขอ้มูลเดียวกนัในการคน้หาขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล และการติดต่อส่ือสาร
ดว้ยความเร็วและถูกตอ้ง 
 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงหมายความถึง ความรู้ในผลิตภณัฑ์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การติดต่อส่ือสาร 
การรวบรวมและการน าข้อมูลมาใช้อย่างทนัการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิต การ
บริการ การบริหาร และการด าเนินการ รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
ไดเ้ปรียบ ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและการพฒันาคุณภาพประชาชน
ในสังคม 
 จินตนา วฒัฑกโกศล (2543)กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่างๆ เพื่อการจดัท าสารสนเทศไวใ้ช้งาน ซ่ึงจะประกอบด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนาคมเป็นหลกั รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูล
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ข่าวสารมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการ และจดัเก็บขอ้มูล เพื่อความสะดวกและเป็นระบบ ส่วนเร่ืองของการส่ือสารนั้นจะมีการ
ใช้การส่ือสารในรูปแบบของระบบโทรคมนาคมมาใช้เป็นส่ือกลางในการจดัการขอ้มูล เผยแพร่
ภาพและเสียงออกไปเพื่อท าการส่ือสารเช่นเดียวกนั 
 องอาจ ฤทธ์ิทองพิทกัษ ์(2539) ช้ีให้เห็นวา่ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงมีท่ีมาจาก
การคน้ควา้วิจยัท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลยัเขา้ไวด้ว้ยกนั และ
ต่อมาไดข้ยายวงกวา้งข้ึนในหมู่ประชาชนทัว่ไป จนเกิดการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารติดต่อกนัไปทัว่
โลก ซ่ึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยข้อได้เปรียบของการส่ือสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีโดดเด่นท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ส่ือสารในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.ท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคล ทั้งท่ีอยูใ่นเครือข่ายเดียวกนัและ
นอกเครือข่ายท่ีห่างไกลกัน ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวมากข้ึนอีกทั้ งย ังท าให้
ประหยดัเวลามากข้ึนเช่นกนั 
 2. เป็นแหล่งความรู้อนัยิ่งใหญ่ เน่ืองมาจากมีขอ้มูลข่าวสาร งานวิจยั ท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุมทัว่ทุกมุมโลก และโปรแกรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมายหมุนเวียนอยู่ในเครือข่าย
เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถอ่านและศึกษาไดท้ัว่ทุกมุมโลก 
 3. เป็นช่องทางในการกระจายความรู้จากแหล่งหน่ึงไปยงัอีกแหล่งหน่ึง ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
 4. ในการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ขอ้มูลจากบุคคลหน่ึงจะถูกส่งไปถึงอีกบุคคลหน่ึง
ไดอ้ยา่งแน่นอนและแม่นย  า เน่ืองจากระบบจะมีการตรวจสอบการส่งขอ้มูล ซ่ึงหากไม่ถึงผูรั้บก็จะ
ข้ึนขอ้ความเตือนใหผู้ส่้งทราบถึงผลการลม้เหลวของการส่งขอ้มูลนั้นๆ 
 5. ช่วยลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเอกสารต่างๆลงไดม้าก 
 จากขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวน้ี ท าให้ผูท่ี้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถพฒันาตนเองใน
ดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั กล่าวคือ สามารถคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีมีอยูใ่นทัว่ทุกมุมโลกไดใ้น
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว สามารถพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตจากท่ีอ่ืนๆไดใ้น
ช่วงเวลาเดียวกนัทั้งในและต่างประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มูลวชิาการจากหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั
ต่างๆ ทัว่โลก ท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ได้รับเพื่อนใหม่ๆ จากทัว่ทุกมุมโลกอีก
เช่นกนั นอกจากน้ีในดา้นการศึกษายงัสามารถช่วยในเร่ืองของการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น 
การส่งรายงานและการปรึกษาปัญหาทางวิชาการต่างๆ กบัอาจารยโ์ดยผา่นการส่ือสารท่ีเรียกวา่การ
แชทหรือการเขียนเมล ์เป็นตน้ 
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 ในปัจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประจ าวนัของเราใน
ทุกๆดา้น เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท าลายก าแพงในเร่ืองของสถานท่ีและเวลาไดเ้ป็น
อยา่งมาก นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดนวตักรรม ทางการศึกษาข้ึนเสมอๆ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลาย ถือไดว้า่การใช ้“อินเทอร์เน็ต” นบัเป็นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยูสู่งในปัจจุบนั โดยบริการท่ีไดค้วามนิยมและมีประโยชน์
มากในการบริการอยา่งหน่ึงบนอินเทอร์เน็ตคือ การคน้หาขอ้มูลผา่นระบบ เวิล์ด ไวด์ เวบ็ (World 
Wide Web)  ขององคก์รต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดมหึมาท่ีสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย และผูรั้บสารเป็นผูค้วบคุมการใชบ้ริการเอง นอกจากนั้นยงัเป็นส่ือท่ีสามารถตอบโตไ้ดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และมีรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย นบัตั้งแต่การคน้หาขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น
ผา่นกระดานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผา่นทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 ค าว่า “อินเทอร์เน็ต” ไม่ได้เป็นค าเฉพาะท่ีใช้กันในหมู่ผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์
เท่านั้น หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลอีกต่อไปแล้ว เราสามารถไดย้ินคนกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้จาก
ทุกๆท่ี แมแ้ต่ในชั้นเรียนของเด็กประถม อินเทอร์เน็ต ไม่ไดเ้ป็นองคก์ร และไมไดเ้ป็นสถาบนั ไม่มี
ใครเป็นเจา้ของ อินเทอร์เน็ตสามารถควบคุมตวัของมนัเองได ้
 จากกรอบแนวความคิดน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเอาส่ืออินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซต์เป็น
ส่ือในการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการส่ือสาร เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือสมยัใหม่โดยเฉพาะเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากข้ึนท่ามกลางส่ือต่างๆมากมาย
ท่ีมีผูใ้ห้รับสารเลือก เพื่อช้ีให้เห็นถึงพฒันาการทางสารสนเทศอีกทั้ งแนวคิดเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์และความคาดหวงัของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั อีกทั้งเวบ็ไซตชุ์มชน
ออนไลน์ยงัเป็นส่ือท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นอยา่งยิ่งกบัผูรั้บสารท่ีมีบทบาทรุก (Active Receiver) 
กล่าวคือเป็นส่ือท่ีผูรั้บสารสามารถใชแ้ละควบคุมไดต้ามความตอ้งการ นัน่คือสามารถเปิดรับเพื่อใช้
บริการดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา บ่อยคร้ังเพียงใดก็ไดแ้ละสามารถเลือกช่องทางหรือเน้ือหา โดยใช้
คุณสมบติัต่างๆของเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
คร้ังน้ีเช่นกนั 
 
2.7  แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม  (Social Learning Theory) 
 อลัเบิร์ต บนัดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาผูคิ้ดทฤษฏีทางสังคมปัญญา (Social 
Learning Theory, Social Cognitive Theory) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “การเรียนรู้” ท่ีไม่แตกต่าง
ไปจากนกัจิตวทิยาคนอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามหมายวา่เป็น “การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม” แต่การตีความของ
ค าว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในความคิดของบันดูรามีความแตกต่างกันออกไปเน่ืองจาก
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นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในแง่ของการแสดงออกหรือท่ี
เรียกว่า Performance หมายถึง บุคคลจะตอ้งแสดงออกในพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเดการ
เรียนรู้ แต่นนัดูรากลบัมองว่า การเรียนรู้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หาก
ไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ๆ (Acquired) นัน่ถือวา่การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ แมว้า่ยงัไม่ไดมี้การแสดงออกก็
ตาม ดงันั้นการเรียนรู้ของบนัดูราจึงมกัจะเนน้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายใน 
 บนัดูราไดส้ร้างทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning 
Theory) โดยเกิดความเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
ลอกเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ “การ
เลียนแบบ” และเน่ืองจากมนุษยมี์การปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเสมอ บนั
ดูราจึงอธิบายไดว้า่ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มในสังคมนั้น 
มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัเสมอ 
 บนัดูราจึงเปล่ียนช่ือทฤษฎีจากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) เน่ืองจากบนั
ดูราพบการทดลองว่า สาเหตุส าคญัอย่างหน่ึงในการเรียนรู้ดว้ยการสังเกต คือ ผูเ้รียนจะตอ้งเลือก
สังเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้โดยเฉพาะ และส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงก็คือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีการเขา้รหัส 
(Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวได้อย่างถูกตอ้ง ผูเ้รียนตอ้งสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตน
เลียนแบบไดดี้หรือไม่ดีอยา่งไร และจะตอ้งควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดด้ว้ย (Meta Cognitive) 
บนัดูราจึงสรุปผลการทดลองวา่ การเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิ
ปัญญา (Cognitive Process) 
 บนัดูราไดน้ าเสนอแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาดงัน้ี 
 1.ความส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์ของอินทรียแ์ละส่ิงแวดลอ้มและถือวา่การเรียนรู้ก็เป็น
ผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและ
กนั บนัดูรา ถือว่าทั้งบุคคลท่ีตอ้งการจะเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเป็นสาเหตุของพฤติกรรมและได้
อธิบายการปฏิสัมพนัธ์ดงัน้ี 

B 
 
 
 

   B = พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของคน (Behavior) 
   P =  บุคคล (Person) 

E P 

B 
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   E= ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
ภาพท่ี 2.3 การปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ระหวา่งพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระท า (Performance) มี
ความส าคญัมาก บนัดูราไดส้รุปวา่พฤติกรรมของมนุษยอ์าจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 พฤติกรรมตอบสนองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ผูซ่ึ้งแสดงออกหรือกระท าสม ่าเสมอ 
2.2 พฤติกรรมท่ีเรียนรู้แต่ไม่ไดแ้สดงออกหรือกระท า 
2.3 พฤติกรรมท่ีไม่เคยแสดงออกทางการกระท า เพราะไม่เคยเรียนรู้จริงๆ 

 3. บนัดูราไม่เช่ือวา่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะคงตวัอยูเ่สมอ เพราะส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ และทั้งส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 
 อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัน้ีไม่ไดมี้อิทธิพลท่ีเท่าเทียมกนั หากแต่บางปัจจยัอาจจะ
มีอิทธิพลมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึง และตอ้งอาศยัระยะเวลาท่ีปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงมีผลต่ออีกปัจจยัอ่ืนๆ
เป็นตน้ 
 
 ปัจจยัทั้ง 3 สามารถสรุปไดอ้อกมาเป็นคู่ดงัน้ี 
 1.ความสัมพนัธ์ระหว่าง P – B ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความคิด 
ความรู้สึก และการกระท า ความคาดหวงั ความเช่ือ การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง เป้าหมายความตั้งใจ ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าวก าหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรมส่ิงท่ีบุคคล เช่ือและรู้สึก จะก าหนดว่า
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ในขณะเดียวกนั การกระท าของบุคคลก็จะเป็นตวัก าหนดลกัษณะ
การคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ ลกัษณะทางร่างกาย ระบบการเรียนรับรู้ระบบประสาท มีผล
ต่อพฤติกรรม ศกัยภาพของบุคคล เช่นเดียวกบัระบบการรับรู้และโครงสร้างของสมองก็ปรับเปล่ียน
ไดโ้ดยประสบการณ์ทางพฤติกรรมเช่นกนั 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง E – P ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสภาพแวดลอ้ม
ความคาดหวงั ความเช่ือ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของบุคคลนั้ นจะพฒันาและ
เปล่ียนแปลงโดยอิทธิพลทางสังคมท่ีเขาอาศยัอยู่จากลกัษณะทางกายภาพของเขา เช่น อายุ ขนาด
ร่างกาย เช้ือชาติ เพศ และความน่าสนใจของร่างกายท่ีจะแยกออกจากส่ิงท่ีเขาพูดและกระท า 
นอกจากนั้นการตอบสนองยงัข้ึนอยูก่บับทบาทและสังคมของเขาอีกดว้ย 
 3. ความสัมพนัธ์ของ B – E ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและสถานภาพ
แวดลอ้มในชีวติประจ าวนัของคนเรา พฤติกรรมการเปล่ียนเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนั
เง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปนั้น ท าให้พฤติกรรมถูกเปล่ียนไปด้วยสภาพแวดลอ้มเอง
และจะไม่มีอิทธิพลใดๆต่อบุคคล จนกว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดข้ึน เน่ืองจากทั้งพฤติกรรม
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และสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั ดงันั้นบุคคลจึงจ าเป็นตอ้งเป็นทั้งผูก่้อให้เกิดและเป็นทั้ง
ผู ้ผลิตของสภาพแวดล้อม การมีผลซ่ึงกันและกันน้ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม 
 การศึกษาวิจยั “พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com” 

นี ้จ่ึงใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญาเป็นกรอบแนวการวิจยัโดยมีแนวคิดในการศึกษา
ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  
2.8  แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning Modeling) 
 บนัดูรา (1977) กล่าววา่ คนเรามีการปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆตวั
เราเสมอ การเรียนรู้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม
มีอิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นตวัแบบท่ีมีชีวติเท่านั้น แต่อาจจะเป็นสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ 
หรืออาจจะเป็นรูปภาพในหนังสือการ์ตูนก็ได ้นอกจากน้ี ค  าบอกเล่าดว้ยค าพูดหรือขอ้มูลท่ีเขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก็เป็นตวัแบบได ้การเรียนรู้โดยสังเกตไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากส่ิงท่ีสังเกต
โดยผูเ้รียนไม่ได้คิด เพราะคุณสมบัติของผู ้เรียนก็มีความส าคัญเช่นกัน เช่น ผูเ้รียนจะต้องมี
ความสามารถท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า และสามารถสร้างรหัสหรือก าหนดสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีสังเกตเก็บไว้
ในความทรงจ าจะยะยาว และสามารถเรียกใชใ้นขณะท่ีผูส้ังเกตตอ้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวั
แบบ 
 บนัดูราไดเ้ร่ิมท าการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบตั้งแต่ปี 
1960 เป็นตน้มา โดยไดท้  าเป็นโครงการวิจยัระยะยาวและไดท้  าการพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไวที้ละ
อยา่ง โดยกลุ่มทดลองและควบคุมอยา่งละเอียด และเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 การทดลองช้ินแรกโดยบนัดูรา ร็อส และร็อส เป็นการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวโดยการ
สังเกต บนัดูราและคณะไดแ้บ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้กลุ่มท่ีหน่ึงมีตวัอยา่งจากตวัแบบท่ีมีชีวิต 
แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว เด็กกลุ่มท่ีสองมีตวัแบบท่ีไม่มีพฤติกรรมกา้วร้าว และเด็กกลุ่มท่ีสามไม่มี
ตวัแบบแสดงพฤติกรรมให้ดูเป็นตวัอยา่ง ส าหรับเด็กในกลุ่มท่ีหน่ึง การทดลองเร่ิมดว้ยตวัเล็กและ
ตวัแบบเล่นตุก๊ตา (Tinker Toys) โดยใชเ้วลาประมาณ 1-10 นาที ตวัแบบลุกข้ึนต่อย เตะ ทุบตุ๊กตาท่ี
ท าดว้ยยางแลว้เป่าลม ฉะนั้นตุก๊ตาจึงทนต่อการเตะต่อยหรือแมว้า่จะนัง่ทบัหรือยนืก็ไม่แตก ส าหรับ
เกกลุ่มท่ีสองนั้น เด็กเล่นตุ๊กตาใกล้ๆกบัตวัแบบ แต่ตวัแบบไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวให้ดูเป็น
ตวัอยา่ง เด็กกลุ่มท่ีสามเล่นตุก๊ตาโดยไม่มีตวัแบบ หลงัจากเล่นตุก๊ตาแลว้ถึงแมว้า่ผูท้ดลองพาเด็กไป
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ดูหอ้งตุก๊ตาท่ีน่าเล่นมากกวา่ แต่บอกวา่หา้มจบัตุก๊ตา เพื่อจะใหเ้ด็กรู้สึกคบัขอ้ใจ เสร็จแลว้พาเด็กไป
อีกห้องหน่ึงทีละคน ซ่ึงมีตุ๊กตาหลายชนิดวางอยูแ่ละมีตุ๊กตายางท่ีเหมือนกบัตุ๊กตาตน้แบบเตะต่อย
และทุบรวมอยูด่ว้ย ผลการทดลองพบวา่ เด็กในกลุ่มท่ีหน่ึงจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว เตะต่อยทุบ 
รวมทั้งนัง่ทบัตุ๊กตายางเหมือนกบัท่ีสังเกตกบัตวัแบบ  แสดงและค่าเฉล่ีย (Mean) ของพฤติกรรม
กา้วร้าวท่ีแสดงโดยกเด็กกลุ่มน้ีทั้งหมดสูงกว่าค่าเฉล่ียพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กกลุ่มท่ีสองและ
กลุ่มท่ีสาม 
 การทดลองชั้นท่ีสองเป็นการทดลองของบนัดูรา ร็อส และร็อส โดยใช้วิธีการทดลอง
เหมือนการทดลองช้ินท่ีหน่ึงแต่ใชภ้าพยนตร์แทนของจริง โดยกลุ่มท่ีหน่ึงดูภาพยนตร์เป็นตวัแบบ
แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว อีกกลุ่มหน่ึงดูภาพยนตร์ท่ีตวัแบบไม่แสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว ผลของการ
ทดลองท่ีไดเ้หมือนกนักบัการทดลองท่ีหน่ึง คือ เด็กกลุ่มท่ีหน่ึงจะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว
กวา่เด็กกลุ่มท่ีสอง 
 
ขั้นของการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ 
 บนัดูรากล่าวว่า การเรียนรู้ทางสังคมดว้ยการรู้คิดจากการเลียนแบบมี 2 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้น
การไดรั้บการซ่ึงการเรียนรู้ (Acquisition) ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขั้นการกระท า 
(Performance) ซ่ึงอาจจะกระท าหรือไม่กระท าได้ การแบ่งขั้นของการเรียนรู้น้ีท าให้ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงจากแผนภาพท่ี 2.4 ไดด้งัน้ี 

 
 
  

   
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แบบจ าลองขั้นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ 
 
  

ส่ิงเร้า 
การรับเขา้ 
(Input) 

บุคคล 
Person 

พฤติกรรมตอบสนอง
หรือการส่งออก 

(Output) 

ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ 
(Acquisition) 

ขั้นการกระท า 
(Performance) 
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ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญัเป็นล าดบั 3 ล าดบัดงัแผนภาพท่ี 2.5 
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แบบจ าลองส่วนประกอบของการเรียนรู้ข้ึนกบัการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ 
  
 จากแผนภาพท่ี 2.5 จะเห็นไดว้่า ส่วนประกอบทั้ง 3 อย่าง ของการรับมาซ่ึงการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการทางพุทธปัญญา (Cognitive Processes) ซ่ึงความใส่ใจท่ี
เลือกส่ิงเร้ามีบทบาทส าคญัในการเลือกตวัแบบ 
 ส าหรับข้ึนการกระท านั้น (Performance) นั้นข้ึนอยู่กับผูเ้รียน เช่น ความสามารถ
ทางดา้นร่างกาย ทกัษะต่างๆ รวมทั้งความคาดหวงัท่ีไดรั้บแรงเสริมซ่ึงเป็นแรงจูงใจ 
กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต 
 บนัดูรา ไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดย
ตวัแบบวา่มีทั้งหมด 4 อยา่งคือ 

1. กระบวนการเอาใจใส่ (Attention) 
2. กระบวนการจดจ า (Retention) 
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Reproduction) 
4. กระบวนการจูงใจ (Motivation) 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 แบบจ าลองกระบวนการในการเรียนรู้โดยการสังเกต 
 

ตวัแบบ 
(Model) 
(Input) 

ความใส่ใจเลือกส่ิงเร้า 
(Selective Attention) 

การเขา้รหสั 
(Coding) 

การจดจ า 
(Retention) 

การแสดงพฤติกรรม 
เหมือนตวัอยา่ง 
(Reproduction) 

การจดจ า 
(Retention) 

 

แรงจูงใจ 
(Motivation) 

 

ความสนใจ 
(Attention) 
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 1.กระบวนการความใส่ใจ (Attention Process) 

 บนัดูรากล่าวว่า ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ถา้ผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจใน
การเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือลอกเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน การเรียนรู้ชนิดน้ี ความใส่ใจจึงเป็นส่ิง
แรกท่ีผูเ้รียนตอ้งมี ผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้ส่วนประกอบท่ีส าคญัของพฤติกรรมของ ผู้ ท่ี เ ป็ น ตั ว
แบบองคป์ระกอบท่ีส าคญัของตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผูเ้รียนมีหลายอยา่ง เช่น เป็นผู ้
ท่ีมีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถสูง (High Competence) หนา้ตาดี รวมทั้งการแต่งตวั การ
มีอ านาจท่ีจะใหร้างวลัหรือการลงโทษ 
 คุณสมบัติของผู ้เ รียนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการใส่ใจ เช่น ว ัยของผู ้เ รียน 
ความสามารถทางดา้นพุทธปัญญา ทกัษะการใชมื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งตวัแปรทาง
บุคลิกภาพของผูเ้รียน เช่น ความรู้สึกวา่ตนนั้นมีค่า (Self - Esteem) ความตอ้งการและทศันคติของ
ผูเ้รียน ตวัแปรเหล่าน้ีมกัจะเป็นส่ิงจ ากดัขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต เป็นตน้ 
 2.กระบวนการจดจ า (Retention Process) 
 บนัดูราอธิบายวา่ การท่ีผูเ้รียนหรือผูส้ังเกตสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรม
เหมือนตวัแบบไดก้็เป็นเพราะผูเ้รียนบนัทึกส่ิงท่ีตนสังเกตจากตวัแบบไวใ้นความทรงจ าระยะยาว 
บนัดูราพบว่าผูส้ังเกตท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระท าของตวัแบบด้วยค าพูดหรือ
สามารถมีภาพพจน์ท่ีตนสังเกตไวใ้นใจจะเป็นผูท่ี้สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดยการสังเกตไดดี้กวา่ผู ้
ท่ีเพียงแต่พูดเฉยๆ (Visual Imagery) และสามารถเขา้รหสัดว้ยค าพูดหรือถอ้ยค า (Verbal Coding) 
จะเป็นผู ้ท่ีสามารถแสดงพฤตกรรมเลียนแบบจากตัวแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานๆและ
นอกจากน้ีถา้ผูส้ังเกตหรือผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ห็นตวัแบบแสดงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ซ ้ า จะเป็นการช่วย
ความจ าไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3.กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction Process) 
 กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน แปรสภาพ 
(Transform) ภาพพจน์ (Visual Image) หรือส่ิงท่ีจ  าไวเ้ป็นการเขา้รหสัถอ้ยค า (Verbal Coding) ใน
ท่ีสุดแสดงออกมาเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ ปัจจยัส าคญัของกระบวนการน้ี
คือ ความพร้อมทางดา้นร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการเลียนแบบผูเ้รียน ถา้หากผูเ้รียน
ไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได ้
 บันดูรากล่าวว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมท่ี
ลอกเลียนแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วยกระบวนการทางพุทธิ
ปัญญา (Cognitive Process) และความพร้อมทางดา้นร่างกายของผูเ้รียน ฉะนั้นในขั้นการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) ของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงผูเ้รียน
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บางคนอาจจะท าไดดี้กวา่ตวัแบบ แต่คลา้ยคลึงกบัตวัแบบในบางส่วน บางส่วนเหมือน บางส่วนไม่
เหมือน หรือผูเ้รียนบางคนไม่สามารถท าตามพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได้ ดงันั้น บนัดูราจึงให้
ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้มีหน้าท่ีเป็นตวัแบบ เช่น ผูป้กครอง หรือครู ควรใช้ผลยอ้นกลบัท่ีตอ้งตรวจสอบ
แกไ้ข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้ผูเ้รียนหรือผูส้ังเกตมีโอกาสทบทวนใน
ใจวา่การแสดงพฤติกรรมของตวัแบบมีอะไรบา้ง และพยายามแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 4.กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) 
 บนัดูรา อธิบายว่า แรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต 
เน่ืองมาจากการคาดหวงัวา่ การเลียนแบบจะน าประโยชน์มาใช ้เช่น การไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลั 
หรือการจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอยา่งมาให้ รวมทั้งคิดวา่การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะ
ท าใหค้นหลีกเล่ียงปัญหาได ้ในห้องเรียนเวลาท่ีครูให้รางวลัหรือลงโทษพฤติกรรมของนกัเรียนคน
ใดคนหน่ึง นกัเรียนทั้งห้องจะเรียนรู้โดยการสังเกตและเป็นแรงจูงใจให้ผูแ้สดงพฤติกรรมหรือไม่
แสดงพฤติกรรม เวลาท่ีนกัเรียนแสดงความประพฤติดี เช่น นกัเรียนคนหน่ึงท าการบา้นมาส่งตรง
เวลา และถูกตอ้งทุกขอ้ เม่ือครูมีการใหร้างวลัจากความประพฤติดี เด็กนกัเรียนคนอ่ืนๆก็จะพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อความคาดหวงัว่าจะได้รับแรงเสริมหรือรางวลับา้ง ในทางกลบักนั 
เม่ือนกัเรียนคนใดคนหน่ึงมีความประพฤติไม่ดีและโดนลงโทษ นกัเรียนทั้งชั้นก็จะไม่ปฏิบติัตาม 
 จากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) นั้น
สามารถน ามาอธิบายร่วมกบัการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com” เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชท่ี้ท าให้เกิดการจดจ า การลอกเลียนแบบตวัตน้แบบ
ท่ีเป็นเพื่อนสมาชิกดว้ยกนัท่ีผูเ้ล่นเขา้ไปดูความเคล่ือนไหวของเพื่อนหรือตอ้งการเอาเป็นแบบอยา่ง 
และส่งให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ทีเปล่ียนแปลงไป ทั้งในเร่ืองของการ
พฒันาตนเอง ระยะเวลาท่ีใช ้และพฤติกรรมส่วนบุคคล เป็นตน้ 
 
2.9 ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันามาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง (stimulus-
response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) และน ามาประยุกตใ์ช้ (Defleur, 1989 : 173) อธิบายวา่ 
บุคคล มีความแตกต่างกนัหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทศันคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็น
ตน้ และความแตกต่างน้ียงัข้ึนอยูก่บัสภาพทาง สังคมและวฒันธรรมท าให้มีพฤติกรรมการส่ือสาร
และการเลือกเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนั 
 หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีท่ีส าคญัคือ 
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 1.บุ ค ค ล มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ใ น ด้ า น บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ ส ภ า พ จิ ต วิ ท ย า 
 2.ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ดั ง ก ล่ า ว น้ี เ ป็ น เ พ ร า ะ บุ ค ค ล มี ก า ร เ รี ย น รู้ 
 3.บุ ค ค ล ท่ี อ ยู่ ต่ า ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม กัน จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น 
 4.การเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท าใหบุ้คคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือถือ 
และบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั 

                 ทั้งน้ีในการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีปัจจยั 2 ประการ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการยอมรับการส่ือสารของผู ้รับสารคือ  (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ,2533,หน้า 60-67) 
                  1. ปัจจยัแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัยอ่มจะมองหรือจะยอมรับขอ้มูล
ในการส่ือสารแตกต่างกนัไป 

                  2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลท าให้การยอมรับขอ้มูลในการส่ือสารแตกต่างกนัเช่น ด้าน
ประชากร (demographics) ได้แก่ อายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือด้าน จิตวิทยา 
(psychographics) ไดแ้ก่ แบบแผนการด าเนินชีวิต (lift style) หรือดา้นการเปิดรับส่ือท่ีไม่เหมือนกนั 
ก็มีผลท าใหบุ้คคลมีความช่ืนชอบไม่เหมือนกนัได ้

                  แนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (individual differences theory) ไดน้ ามาเป็น
ตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีบนพื้นฐานความคิดท่ีว่า อายุ ท่ีแตกต่างกนัท าให้มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com แตกต่างกนั และความแตกต่าง
ในเร่ืองทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชน
ออนไลน์ www.facebook.com เช่นกนั 

 
2.10 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 เรวดี คงสุภาพกุล (2539)ได้ศึกษาการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของนิสิตนกัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา่ ตวัแปรท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต การไดรั้บความรู้และการมี
ทศันคติต่ออินเทอร์เน็ต คือการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งเพื่อนในระบบท่ีมีปริมาณการใชแ้ละการมี
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ า  และส่วนใหญ่นักศึกษาทั้ งสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใชง้านจากอินเทอร์เน็ตในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัเพื่อนมากกวา่คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมในส่ิงท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 อรพิน จิรวฒันศิริ (2541)  ไดศึ้กษาการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเทอร์เ น็ตได้แ ก่  ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุและอาชีพ นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความเป็นเจา้ของส่ือ 
และทกัษะการใช้ส่ือ ซ่ึงผูท่ี้มีโอกาสเป็นเจา้ของส่ือหมายถึงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงติดตั้งเคร่ือง
อินเทอร์เน็ตและมีเลขท่ี IP Address ใช้ส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์จากส่ือ
อินเทอร์เน็ต หมายถึง มีแนวโนม้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือมาก ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของส่ือก็จะมี
การใช้ประโยชน์จากส่ือน้อย ในขณะเดียวกนัทกัษะการใชส่ื้อมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์
จากส่ืออินเทอร์เน็ตโดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญการใชส่ื้อมากจะมีการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเทอร์เน็ต
โดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการใช้ส่ือน้อยจะใช้ประโยชน์จากส่ืออินเทอร์เน็ตน้อย อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยทางด้านรายได้ ซ่ึงคาดว่าจะเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากส่ือ
อินเทอร์เน็ตในลกัษณะโอกาสท่ีเป็นเจา้ของส่ือสูง และจะท าให้มีการใชป้ระโยชน์เกิดข้ึน แต่กลบั
พบวา่ไม่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะนกัศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์
จากส่ืออินเทอร์เน็ตมหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดว้ย
ตนเอง 
 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต ์
(website) ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูใ้ชมี้วตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซต์
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกเป็นอนัดบัหน่ึงมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เพื่อสืบคน้ขอ้มูล เพื่อส่งขอ้มูลและ
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และเพื่อความบนัเทิง โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีกลุ่มตวัอย่างประสบมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การใช้เวลาดาวน์โหลดขอ้มูลนาน การขดัขอ้งทางเทคนิค และการใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการติดต่อส่ือสาร 
 น ้ าทิพย ์ส าเภาประเสริฐ  (2543) ท าการศึกษาเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตของผูใ้ช้ระยะ
เร่ิมต้นในเขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร ด้วย
การศึกษากลุ่มตวัอย่างเดียวกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนั (One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อ
การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในระยะเร่ิมตน้ และศึกษาวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ตัวอย่างว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างบุคคลภายในครอบครัวหลังจากการใช้
อินเทอร์เน็ตในระยะเร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 123 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการใช้ในระดบัปานกลาง คือ 2-3 วนัต่อ
สัปดาห์ มีระยะเวลาในการใช้ในระดบัปานกลางคือ 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง และนิยมการใช้การรับส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสืบค้นหาข้อมูลด้วยไฮเปอร์เท็กซ์และการ
สนทนาทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู ้ท่ีมีความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตมากมีความถ่ีในการเปิดรับ
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ส่ือมวลชนลดลง แต่ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือมวลชนไม่ลดลง และผูท่ี้มีระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากมีความถ่ีและระยะเวลาในการอ่านหนงัสือพิมพล์ดลงแต่ความถ่ีและระยะเวลาใน
การชมโทรทศัน์และฟังวิทยุไม่ลดลง แต่ผูท่ี้มีความถ่ีและระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากไม่มี
พฤติกรรมการส่ือสารระหว่างบุคคลในครอบครัวลดลง ส่วนตัวแปรเร่ืองของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา อาชีพ และการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมี
ความสัมพนัธ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ธนสัถ ์เกษมไชยานนัท ์(2544) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์(website) 
ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ ความคาดหวงัต่อประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการใชเ้วบ็ไซต ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่งมีการใชโ้ดยเฉล่ียสัปดาห์
ละ 5.52 คร้ัง และมีระยะเวลาในการใช้เฉล่ียคร้ังละ 2.44 ชัว่โมง โดยช่วงเวลาท่ีมีการใชบ่้อยท่ีสุด
คือช่วงเวลาระหวา่งเวลา 2.01 – 24.00 น. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตม์าแลว้ 1-2 ปี สถานท่ีท่ี
ใช้เว็บไซต์มากท่ีสุดคือ บ้านและท่ีท างาน และส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์โดยไม่เสียค่าบริการ 
วตัถุประสงคใ์นการใช้เวบ็ไซต์พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกมากท่ีสุดคือ 3 อนัดบัแรก 
คือ เพื่อสืบคน้ขอ้มูล เพื่อส่งขอ้มูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อความบนัเทิง 
 โดยมี 3 เว็บไซต์ ท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้กันคือ ฮอทเมลล์ ดอท คอม 
(Hotmail.com) ยะฮู ดอท คอม (Yahoo.com) และ สนุก ดอท คอม (Sanook.com) ในส่วนของความ
คาดหวงัประโยชน์ท่ีไดจ้ากเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดย คาดหวงัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 3 
อนัดบัแรก คือการช่วยให้ทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีน่าสนใจ ช่วยค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในด้าน
การศึกษาและวิจยัช่วยประหยดัเวลาในการส่ือสาร และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวบ็ไซต์
ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ นัน่คือ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียนตรวจสอบผล
ลงทะเบียน แจง้จบการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษา ในระดบัมาก รองลงมาคือติดตามความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยั โดยส่วนใหญ่มีความสามารถลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียนเรียน แจง้จบการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษาไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วใน
ระดับปานกลาง รองลงมามีความพึงพอใจท่ีทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวทิยาลยัในระดบัปานกลาง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
ก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  พ ฤ ติ ก ร รมก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ ม ชนออนไลน์ 

www.facebook.com กรณีศึกษา : ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรม  การใชป้ระโยชน์ 
ความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์โดยมุ่งศึกษาไปถึงผูรั้บสารหรือเล่น 
facebook.com เป็นประจ า  

ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เก่ียวกบัพฤติกรรม การใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจจากการ
ใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ facebook.com  

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ คือแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการ
เวบ็ไซต ์ facebook.com เป็นประจ า จ  านวน 12 คน  

1กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ช่วงอายุ 25-
30 ปี จ  านวน 6 คน ไดแ้ก่ 

-  ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นางสาวเจิมใจ แยม้ผกา                                                          
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวศิริรัตน์ สวสัด์ิหวา่ง     

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ไทยรัฐออนไลน์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คนคือ นางสาวนนัทภ์สั ฬิลหาเวสส 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวกนกรัตน์ โกวชิยั   

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ มติชนออนไลน์  
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นางสาวปรีชยา ซิงห์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวตรีทิพย ์แสงอาภา 
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2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ช่วงอายุ 30 
ปี เป็นตน้ไป จ านวน 6 คน  

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์   
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายวฒันะชยั ยะนินทร 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาววรมน ด ารงศิลป์สกุล 

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ไทยรัฐออนไลน์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายอุกฤษฎ ์ผลพิบูลย ์
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นายจุลดิส รัตนค าแปง 

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ มติชนออนไลน์   
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายเกษตร นอ้ยทิพย ์
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวณฐิัณี  คงสนิท 

 
เหตุผลท่ีแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2  กลุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส าหรับหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ทั้ง 3 ฉบบัท่ีเลือกนั้น กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมีประสบการณ์
ในการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.facebook.com มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป แต่แบ่งตามช่วง
อาย ุเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมีวตัถุประสงค ์ความสนใจและประสบการณ์ในการใชบ้ริการ
เวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ผูว้ิจยัเห็น
วา่กลุ่มตวัอยา่งจึงมีพฤติกรรม การใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจจากเวบ็ไซต ์www.facebook.com ท่ี
น่าจะแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั 
 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 12 คน ดว้ยการสนทนาตามประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
เป็นการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล (Face to Face Interview)  

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย
การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล และสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์โดยรายละเอียดดงัน้ี 

การสัมภาษณ์ ท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และมีเคร่ืองมือในการช่วยท าการศึกษา 
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ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ (กรอบในการสัมภาษณ์) ซ่ึงเป็นค าถามปรายเปิด และเป็นค าถามชุดเดียวกนัท่ี
ใช้ในแต่ละช่วงอายุ ผูส้ าภาษณ์จะเน้นการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือบนัทึก
เทปในการสัมภาษณ์ เพื่อความถูกตอ้งแม่นย  า มีแนวค าถามแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็น
ค าถามทางดา้นพฤติกรรม ประเด็นค าถามดา้นการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจและประเด็นการ
สร้างเครือข่ายท่ีผูส่ื้อข่าวออนไลน์ไดจ้ากการใชบ้ริการเวบ็ไซตอ์อนไลน์ www.facebook.com โดยมี
แนวค าถามหลกัดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 ประเด็นค าถามดา้นพฤติกรรม 
1. ผูเ้ล่นมีการเล่นเวบ็ไซต ์facebook.com มาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ 
2. ท าไมผูเ้ล่นถึงเลือกเล่นเวบ็ไซต ์facebook.com 
3. ระยะเวลาในการเล่นแต่ละคร้ังนานเท่าไหร่ 
4. ผูเ้ล่นเลือกท ากิจกรรมอะไรเป็นส่วนใหญ่ในเวบ็ไซต ์เพราะอะไร 
5. ผูเ้ล่นมีการเปิดรับเพื่อนเพื่อเขา้มาเป็นสมาชิกอยา่งไร 

3.2.2 ประเด็นค าถามทางดา้นการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
1.  ผูเ้ล่นไดรั้บประโยชน์และไดเ้รียนรู้อะไรจากการเล่นเวบ็ไซต ์ facebook.com 
2. ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีผูเ้ล่นไดรั้บ 
3. การเล่นเวบ็ไซต ์facebook.com ท าใหผู้เ้ล่นมีความรู้สึกมัน่ใจมากข้ึนหรือรู้สึกวา่

มีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
3.2.3ประเด็นค าถามทางดา้นการสร้างเครือข่ายทางสังคม 

1. รูปแบบการส่ือสารกบัเพื่อนใน facebook.com เป็นอยา่งไร 
2. เร่ืองราวท่ีส่ือสารกบัเพื่อนใน facebook.com ส่วนใหญ่เก่ียวกบัอะไร 
3. Facebook.com มีบทบาทกบัการท างานหรือไม่อยา่งไร 

 
3.3 การน าเสนอข้อมูล 

เ น่ืองจากการวิจัย เ ก่ียวกับ “พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com” กรณีศึกษา : ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มาท าการวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษาวิจยั ซ่ึง
น าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)  เก่ียวกบัพฤติกรรม การ
ใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจจากเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com วา่มีความสอดคลอ้ง
กบักลุ่มตวัอยา่งในกรณีต่างๆอยา่งไร 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

ผลก า ร ศึ กษ า เ ร่ื อ ง  “ พ ฤ ติ ก ร รมก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ ม ชนออนไลน์ 
www.facebook.com” กรณีศึกษา ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ จากการประมวลขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวม
มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีและน าข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาประมวลวิเคราะห์ โดยผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com 
ส่วนท่ี 2 การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 

www.facebook.com  
ส่วนท่ี 3 การสร้างเครือข่ายของผูส่ื้อข่าวออนไลน์จากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชน

ออนไลน์ www.facebook.com  
ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการท าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ตวัอยา่ง จ านวน 12 คน ซ่ึงไดแ้บ่งตาม
ช่วงอายเุป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 25-30 ปี จ  านวน 6 คน กลุ่มผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ท่ีมีอายตุั้งแต่ 30 ปีเป็นตน้ไป จ านวน 6 คน 

 
4.1 ส่วนที ่1 พฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชน
ออนไลน์ www.facebook.com แตกต่างกันออกไป ระยะเวลาและความถ่ีของกลุ่มผูใ้ช้บริการ 
ประสบการณ์ในการใชบ้ริการ สาเหตุท่ีใช ้และพฤติกรรมระหวา่งการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ การน าเสนอรายละเอียดบนหน้าเวบ็เพจ และการ
เปิดรับเพื่อนเขา้มาเป็นสมาชิกสรุปไดด้งัน้ี 
 4.1.1 ระยะเวลาและความถ่ี 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอายุ 25-30 ปี มีประสบการณ์ในการเล่น
เวบ็ไซตน้ี์มาเป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป และรู้จกัน้ี เป็นอยา่งดี เน่ืองจากเวบ็ไซตน้ี์เป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
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ผูส่ื้อข่าวเป็นอย่างมาก กลุ่มตวัอย่างจึงคิดว่าถ้าไม่ได้เล่นแลว้จะเกิดความรู้สึกไม่ทนัสถานการณ์ 
ลา้สมยั และมีความสนใจและการตั้งใจในการเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตน้ี์ 

ส าหรับสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกเล่นเวบ็ไซตน้ี์เน่ืองจากตอ้งการอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร 
ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆ และติดตามความเป็นไปของเพื่อนๆปัจจุบนัและเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันรูปภาพ กลุ่มตวัอยา่งบางคนไดรู้้จกัเวบ็ไซต ์facebook.com จากการท่ีตนไดเ้คยใชเ้วบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์อยูแ่ลว้ และเวบ็ไซต์น้ีก็เป็นท่ีนิยมกลุ่มเพื่อนจึงชกัชวนให้หันมาเล่นแทนเวบ็ไซต ์
hi5.com  

ในขณะท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป มีความสนใจในการใช้บริการ
เวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ในขอบเขตท่ีจ ากดัมากกว่ากลุ่มตวัอย่างแรก เน่ืองประสบการณ์ ลกัษณะ
หนา้ท่ีของการท างานและเวลาในการเล่นท่ีมีความจ ากดัในเร่ืองของ อุปกรณ์ เวลา  กลุ่มตวัอย่างมี
การรู้จกัเว็บไซต์ facebook.com จากเพื่อนๆและแหล่งข่าว ประกอบกบัเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจาก
หนงัสือพิมพม์าเป็นหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ จึงจ าเป็นตอ้งมาศึกษาและเขา้มาใชบ้ริการ   

 
ผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี  

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอทีท่ีมีอายุ 25-30 ปี ส่วน
ใหญ่มีความสนใจในการใช้บริการเว็บไซต์น้ีทุกวนัอย่างต่อเน่ืองและยงัคงเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
ผูส่ื้อข่าว กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการเล่นเวบ็ไซตน้ี์มาเป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป สาเหตุท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเล่นเว็บไซต์น้ีเน่ืองจาก เป็นเครือข่ายออนไลน์ท่ีใหญ่และสามารถท าอะไรได้
หลากหลาย และสามารถติดต่อกบัเพื่อนเก่าท่ีไม่ค่อยไดเ้จอกนั นอกจากน้ียงัลองหนัมาเล่นตามกลุ่ม
เพื่อนเพราะเห็นวา่เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

ในขณะท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอทีท่ีมี 30 ปีเป็นตน้ไป มีการเขา้ใช้
บริการเวบ็ไซต์ facebook.com เป็นประจ าทุกวนั และเล่นมาเป็นเวลา 2-3 ปีเป็นส่วนใหญ่ กลุ่ม
ตวัอย่างจะมีการใชเ้วลาในการเล่นแต่ละคร้ัง คร้ังละ 5 นาที ต่อวนั วนัละหลายๆ คร้ัง และตั้งแต่ 1 
ชัว่โมงเป็นตน้ไป จนกระทัง่ถึงการเปิดหน้าจอทิ้งไวท้ั้งวนั เพื่อตอ้งการแชร์ลิงค์ (Line) ข่าว เช็ค
ประเด็นข่าว หาขอ้มูลต่างๆ และพดูคุยกบัเพื่อน 

 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ

ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโตะ๊ข่าวบนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบวา่มีลกัษณะในการเขา้
ใช้บริการเหมือนกนั คือ เขา้ใชบ้ริการทุกวนั แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองของความถ่ีของเวลา ข้ึนอยู่
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กบัขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น อุปกรณ์ในการเขา้ถึงเวบ็ไซต์อย่างเช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ใช่
โทรศพัทส์มาร์ตโฟน (Smart Phone) ท่ีจะมีความสามารถพิเศษในการเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดง่้ายกวา่  
 4.1.2 กจิกรรมทีก่ลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ 

กิจกรรมท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมีอายุ 25-30 ปีเขา้ร่วม คือ 
แบ่งปันลิงค ์(Link) ข่าว แชร์เพลงผา่นเวบ็ไซต์ youtube.com การอพัโหลดรูปภาพ การท า group 
การเขียนไดอาร่ี รวมถึงการติดต่อส่ือสารกนั จะเป็นการทกัทายกนั คุยกนัเร่ืองนานาสาระต่างๆ 
รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเพื่อน รวมไปถึง ศิลปิน ดารา ผา่นทางคอมเมนท ์(Comment) และ 
ขอ้ความ (Message) เน้ือหารายละเอียดส่วนใหญ่ท่ีได้ติดต่อส่ือสารกนั จะเป็นการทกัทายกนั คุย
เร่ืองกระแสประเด็นข่าวท่ีก าลงัมาแรง การแสดงการให้ก าลงัใจในเร่ืองประสบการณ์ต่างๆท่ีไดไ้ป
เจอมาและเอามาเล่าสู่กนัฟัง 

ในขณะท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นต้นไปนั้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือแชร์ลิงค์ข่าวผ่านทางสถานะ อพัเดทสถานการณ์ต่างๆ ผ่านทางหน้า 
โฮม (Home) รวมไปถึงการเขา้ไปนดัหมายแหล่งข่าว สถานะของแหล่งข่าว ตลอดจนกลุ่มเพื่อนดว้ย 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งบางคนจะเขา้ไปเล่นเกมเพื่อผอ่นคลาย  

 
ผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี  

กิจกรรมท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 25-30 ปี เขา้ร่วมคือ ส่ง
ขอ้ความ แชร์ลิงค์ (Link) ข่าว แชร์รูปภาพ ตั้งกระดานขอ้ความเพื่อกระจายข่าว หลงัจากท าหน้าท่ี
แลว้ก็จะเป็นการผ่อนคลายส่วนตวั เช่น คอมเมนท์ (Comment) สถานะ (Status) ของเพื่อน พูดคุย
กบัเพื่อน เล่นเกมในบางคร้ัง 
 ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวไอทีท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป
เขา้ร่วมคือ แชร์ลิงค์ (Link) ข่าว โพสตส์ถานะของตนเอง ดูสถานะเพื่อน ติดตามความเคล่ือนไหว
ของเพื่อนๆจากหนา้ วอล หรือ คอมเมนท์ บางกลุ่มตวัอยา่งเขา้มาเพื่อฟังเพลงท่ีเพื่อนโพสตเ์อาไว ้
รวมถึงเอาไวศึ้กษาดูโปรโมชัน่สินคา้ และร่วมกิจกรรมกบัหนา้เพจต่างๆเพื่อชิงของรางวลั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหว่างโต๊ะข่าวบนัเทิงและโต๊ะข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบว่ากิจกรรมท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้ร่วมมีลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ การแปะลิงค ์(Link) ข่าวท่ีตวัเองผลิตและ
ข่าวขององค์กรตวัเอง หาข้อมูลและมอนิเตอร์ (Monitor) ข่าวเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ และ
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นอกเหนือจากนั้นแลว้ก็จะโพสตส์ถานะของตวัเองหรือคอมเมนท ์(Comment) สถานะและรูปภาพ
ของเพื่อนเพื่อเป็นการผอ่นคลายความเครียด 
 4.1.3 การเปิดรับเพือ่นเข้ามาเป็นสมาชิก 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ 

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิง ท่ีมีอายุ 25-30 ปี มีขอ้จ ากดัในการรับ
เพื่อนมาเป็นสมาชิก จะเลือกรับเฉพาะคนท่ีคิดว่ารู้จกัหรือผ่านการคดัเลือกแลว้เท่านั้น เพื่อนท่ีรับ
เป็นสมาชิกคือจะเป็นเพื่อนสมยัเก่าสมยัเรียน เพื่อนปัจจุบนั เพื่อนในท่ีท างาน เพื่อนของเพื่อน เพื่อน
ของแฟน แหล่งข่าว หรือบุคคลท่ีสนใจ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิง ท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป มี
ขอ้จ ากดัในการเปิดรับเพื่อนมาเป็นสมาชิกมากกว่า เพราะอยากรู้จกัเฉพาะเพื่อนกนัจริงๆเท่านั้น
หรือเป็นแหล่งข่าว หรือเป็นบุคคลท่ีสนใจเท่านั้น ถา้ไม่รู้จกัหรือไม่เปิดเผยรายละเอียดก็จะไม่รับ 
 
ผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี  

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวไอที ท่ีมีอาย ุ25-30 ปี มีขอ้จ ากดัและในการ
เปิดรับเพื่อนมาเป็นสมาชิกเช่นกนั จะเลือกรับเฉพาะคนรู้จกัท่ีสนิทกนัเท่านั้น หรือ เฉพาะแวดวงใน
การท างานทางดา้นองคก์รการส่ือสาร  

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 30 ปี เป็นตน้ไป มีการพิจารณาใน
การเปิดรับเพื่อนใหม่เขา้มาเป็นสมาชิกท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยมีการเลือกเช็คดูเบ้ืองตน้ก่อนว่า
ไม่ไดเ้ป็นโฆษณาขายของ หรือแอบแฝงประเด็นทางการเมือง ก็จะรับเป็นเพื่อนหมด นอกจากน้ี
กลุ่มตวัอย่างบางคนเลือกรับเพื่อนท่ีรู้จกักนัอยู่แลว้ หรือรู้จกักบัเพื่อน เพื่อนแนะน ามา  บางกลุ่ม
ตวัอยา่งรับเพื่อนดว้ยการเพิ่มเป็นเพื่อนแบบต่อหนา้ หรือคน้หาเพื่อนจากอีเมล ์

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโตะ๊ข่าวบนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบวา่การเปิดรับเพื่อนเขา้
มาเป็นสมาชิกนั้นเหมือนกนัทั้งหมด คือ เลือกรับเฉพาะเพื่อนท่ีรู้จกั หรือเป็นเพื่อนของเพื่อน หรือ
เป็นแหล่งข่าวท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานข่าวเท่านั้น 

   
4.2 ส่วนที ่2 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com  

จากการศึกษาพบกวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยสรุปดงัน้ี 
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 4.2.1 ประโยชน์ในการใช้บริการ 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ   

จากการศึกษาพบวา่ ประโยชน์ท่ีผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวบนัเทิง ท่ีมีอายุ 25-30 
ปีไดรั้บจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์คือ ไดมี้โอกาสเจอเพื่อนเก่า ท่ีไม่เคยไดเ้จอกนัมา
นาน ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัเห็นวา่ช่วย
ในการท างานใหส้ะดวกข้ึนสามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเสียค่าโทรศพัท ์

ในขณะท่ี กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวบนัเทิงท่ีมีอาย ุ30 ปี เป็นตน้ไปนั้น 
พบวา่ ประโยชน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บจากการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ไดแ้ก่ เร่ืองการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อพัเดทข่าวสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยู ่ณ ปัจจุบนัไดเ้ร็วกวา่คนท่ีไม่ไดเ้ขา้มา
เล่นเวบ็ไซตน้ี์ การไดติ้ดต่อส่ือสารกบัเพื่อน ไดท้ราบความเคล่ือนไหวของเพื่อนแต่ละคน แชร์
ประสบการณ์ส่วนตวัหรือประสบการณ์ร่วม สร้างความเพลิดเพลิน สามารถเป็นตวัช่วยในการนดั
หมายการท างาน หรือคุยกบัคนต่างชาติ รวมไปถึงการใชเ้ฟสบุค๊เพื่อตรวจสอบขอ้มูลแหล่งข่าวหรือ
คดักรองขอ้มูลในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) อีกดว้ย 

 

กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี  
จากการศึกษาพบวา่ ประโยชน์ท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ท่ีมีอาย ุ25-30 ปีไดรั้บจากการ

ใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์คือ เวลาท่ีคิดอะไรแลว้สามารถคิดออกมาไดด้งัๆ โดยการโพสต์
หนา้วอลล ์(Wall) และทราบวา่สังคมออนไลน์เช่ือมโยงกนัมากแค่ไหนเม่ือส่ืออะไรออกไปเพียง
ไม่ก่ีวนิาทีคนหลายๆคนท่ีอยูต่่างสถานท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลบัมาอยา่งทนัท่วงที เพื่อนสามารถคน้หา
เราจากอีเมลล ์(E- Mail) รวมถึงเราก็คน้หาเพื่อนไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งบางคนยงัรู้สึก
ผอ่นคลาย เพลิดเพลินกบัการเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตน้ี์ 

ในขณะท่ีกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์คือเร่ืองของการเปิดกวา้งในการรับขอ้มูล
ข่าวสาร รวมไปถึงใชเ้ป็นช่องทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อนให้ติดต่อกนั ไดรู้้ความเคล่ือนไหว
ต่อสังคมและสถานการณ์ต่างๆ นอกจากน้ียงัช่วยในการมอนิเตอร์ข่าวท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้แต่เพื่อเป็น
บนัใดท่ีจะตามประเด็นนั้นๆต่อไป ยงัพบว่ามีการพฒันาฟีเจอร์ตลอดเพราะแต่ละฟีเจอร์มกัจะมี
ประโยชน์และเปิดกวา้งใหน้กัพฒันาเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชม้าก 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโตะ๊ข่าวบนัเทิงและโต๊ะข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบวา่ มีการใชป้ระโยชน์
ในการท างานไปพร้อมๆกบัประโยชน์ส่วนตวั คือ ไดใ้ชเ้ป็นช่องทางการส่ือสาร เช่ือมโยงเครือข่าย
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ทางสังคมระหว่างแหล่งข่าวและเพื่อนเก่าๆ จากการสร้างกลุ่ม (Group) หรือหน้าแฟนเพจ (Fan 
page) สะดวก รวดเร็ว เพียงไม่ก่ีวนิาทีก็สามารถท าใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ตอบกลบัมา 
  
 4.2.2 ข้อดีทีไ่ด้รับ 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ   

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมีอายุ 25-30 ปีเห็นวา่ขอ้ดีของเวบ็ไซต ์
facebook.com คือ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการข่าวท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว เรียกไดว้า่ยอ่โลก
ทั้งใบไวใ้นหน้าเวบ็เดียว และนอกจากไดเ้จอเพื่อนท่ีไม่ไดเ้จอมานาน นอกจากนั้นยงัท าให้ไดเ้พิ่ม
มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย โดยการแนะน าจากกลุ่มเพื่อนท่ีมีอยู ่

ส่วนผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป เห็นวา่ขอ้ดีของ
เวบ็ไซต ์facebook.comท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บคือ ท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน สามารถนดัหมาย 
พดูคุย สัมภาษณ์กบัแหล่งข่าวอยูท่างไกลเช่นต่างประเทศท่ีเขา้ถึงยาก   

 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี 

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวไอที ท่ีมีอาย ุ25-30 ปี เห็นวา่ขอ้ดีของเวบ็ไซตคื์อ
ช่องทางการส่ือสารหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่บนโลกออนไลน์ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการท างาน
และประโยชน์ส่วนตวั ส่ือสารและรับรู้ความเคล่ือนไหวกบัเพื่อนไดง่้ายข้ึน ตลอดเวลาท่ีตอ้งการ 
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างบางคนยงัคิดว่าเวบ็ไซต์น้ีเป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่มการติดตามของผูอ่้าน 
เพราะบางคร้ังผูอ่้านไม่ไดเ้ขา้เวบ็ข่าวเพื่ออ่านข่าว แต่มีความสนใจอ่านข่าวท่ีน าเสนอผ่านเฟสบุ๊ค
มากกวา่ 

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวไอที ท่ีมีอาย ุ30 ปีเป็นตน้ไป ใหค้วามเห็นวา่ขอ้ดี
ของเวบ็ไซตคื์อ สามารถติดตามข่าวสารท่ีสนใจ โดยรวมเอาไวใ้นหนา้เวบ็เดียว มีการส่ือสาร
ระหวา่งกนัไดฉ้บัไวและทนัท่วงที นอกจากน้ียงัท าใหไ้ดมี้เพื่อนใหม่เพิ่มมากข้ึนดว้ย 
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จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโตะ๊ข่าวบนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบวา่ ขอ้ดีท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ไดรั้บคือช่วยในเร่ืองของการอพัเดท (Update) สถานการณ์ ข่าวสารปัจจุบนั สามารถรวบรวมขอ้มูล
ทุกอย่างท่ีเราสนใจไวใ้นหน้าเว็บเพียงหน้าเดียวและสามารถใช้เว็บไซต์น้ีเหมือนกัน ในขณะ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวบนัเทิงท่ีมีอาย ุ30 ปีข้ึนไป จะพบขอ้ดีแตกต่างกนัคือการนดัหมาย
แหล่งข่าวท่ีเข้าถึงยาก หรือแหล่งข่าวท่ีอยู่ต่างแดนผ่านหน้าวอลล์ (Wall) หรือทางข้อความ 
(Messages) แทนการใชโ้ทรศพัท ์ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายลงได ้ 
  
 4.2.3 การมีส่วนร่วมในสังคม 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ   

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมีอายุ 25-30 ปี เห็นวา่การเล่นเวบ็ไซต ์
facebook.com ท าใหรู้้สึกมัน่ใจวา่ตนเองไดมี้ส่วนร่วมบนโลกออนไลน์อยา่งนอ้ยกลุ่มตวัอยา่งก็เป็น
เสียงสะทอ้นท่ีมีต่อสังคมไดใ้นเร่ืองต่างๆผา่นการใชเ้วบ็ไซตน้ี์ และรู้สึกมัน่ใจท่ีไดแ้ชร์ความคิดเห็น
ท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆท่ีเป็นประเด็นในสังคมผา่นการคอมเมนท ์(Comment) กลุ่มตวัอยา่งบางคนยงัรู้สึก
มีส่วนร่วมในสังคมตรงท่ีท าใหไ้ม่ตกประเด็นข่าว 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิงท่ีมี 30 ปีเป็นตน้ไป เห็นว่า
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมออนไลน์ เม่ือมีกิจกรรมต่างๆสามารถแชร์ความรู้สึกท่ีมีได ้เหมือนเป็น
คนส าคญัคนหน่ึงในกลุ่ม  

 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอท ี 

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโตะ๊ข่าวไอทีท่ีมีอาย ุ25-30 ปี เห็นวา่การเล่นเวบ็ไซต ์
facebook.com ท าใหมี้ความรู้สึกมัน่ใจมากข้ึนโดยเห็นวา่ไดแ้สดงความคิดเห็นมากข้ึน จากการ
แสดงสถานะ เป็นส่วนหน่ึงในสังคมจากการ Tag (ติดป้ายช่ือ) รูปภาพท่ีมีเราจากเพื่อน เม่ือมีการ
น าเสนอข่าวมีคนติดตาม กด Like (ถูกใจ) แสดงความคิดเห็น บางคร้ังหยบิยกประเด็นข่าวท่ีเรา
โพสตไ์ปเล่าสู่กนัฟัง ยงัสามารถตรวจสอบความพึงพอใจของการเขา้ชมข่าวไดด้ว้ยจ านวนการกด 
ไลค ์(Like) และ คอมเมนท ์(Comment)  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ประจ าโต๊ะข่าวไอทีท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป เห็น
วา่มีความรู้สึกมัน่ใจมากข้ึนเม่ือไดใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ facebook.com มีความรู้สึกดี
ระดบัหน่ึง ท าให้เรารู้ความเป็นไปของเพื่อน ทราบทศันคติของเพื่อนใหม่ก่อนจะพบหน้า และท า
ใหเ้ราเหมือนใกลชิ้ดกบัเพื่อนมากข้ึน 
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จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหว่างโต๊ะข่าวบนัเทิงและโต๊ะข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอายุ พบว่าการมีส่วนร่วมใน
สังคมนั้นแตกต่างกนัออกไป และในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ จากการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนท่ีมีต่อสังคมผ่านเว็บไซต์น้ี นอกจากน้ียงัทราบความ
เคล่ือนไหวของแหล่งข่าวและเพื่อนท าใหเ้กิดความรู้สึกใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 
 
4.3 ส่วนที ่3 การสร้างเครือข่ายของผู้ส่ือข่าวออนไลน์จากการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com 

 การสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์จากการใชบ้ริการเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์แตกต่างกนัออกไปโดยสรุปดงัน้ี 
  
 4.3.1 รูปแบบการส่ือสาร 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ   

 จากการศึกษาพบวา่การจากการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ของกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  
ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิง ท่ีมีอายุ 25-30 ปี มีรูปแบบการส่ือสารกบัเพื่อนใน facebook.com ส่วนใหญ่
คลา้ยกนัคือ พูดคุย ทกัทายแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนท่ีจดัร่วมกลุ่ม (Group) เดียวกนั รวมไปถึง
คอมเมนท ์(Comment) สถานะของเพื่อน ระบายความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น และแชร์ประสบการณ์
ของตวัเองต่อส่ิงท่ีพบเจอ แชร์รูปภาพท่ีถ่ายร่วมกนั 

และจากการศึกษาพบวา่การจากการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ของกลุ่มผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์  ประจ าโตะ๊ข่าวบนัเทิง ท่ีมีอาย ุ30 ปีเป็นตน้ไป มีรูปแบบการส่ือสารกบัเพื่อนใน 
facebook.com คือ เขา้มาอพัเดท (Update) สถานการณ์ในกลุ่ม (Group) วา่มีอะไรเคล่ือนไหวบา้ง 
นดัแนะเพื่อนส าหรับการเล่นเกมออนไลน์ผา่น application อพัเดทสถานะของตวัเอง comment 
สถานะของเพื่อน รวมไปถึงแบ่งปันลิงค ์(Link) ทีมีเน้ือหาสาระดีๆ แก่กลุ่มเพื่อน  
กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  

จากการศึกษาพบวา่การจากการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ของกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 25-30 ปี และกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 30 ปี
เป็นตน้ไป มีรูปแบบการส่ือสารกบัเพื่อนใน facebook.com ในลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ ลกัษณะการ
พูดคุยเหมือนในชีวิตประจ าวนั ทกัทาย พูดคุย แสดงความคิดเห็นกบัสถานะหรือรูปภาพท่ีเพื่อนๆ
แชร์ไว ้
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จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโตะ๊ข่าวบนัเทิงและโตะ๊ข่าวไอทีทั้ง 2 ช่วงอาย ุพบวา่รูปแบบในการ
ส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งเหมือนกนั คือ แปะ ลิงค ์(Link) ข่าว ทกัทาย พดูคุย อพัเดทสถานการณ์ของ
ตวัเองและเพื่อน แชร์ประสบการณ์ต่างๆท่ีไดพ้บเจอมาในแต่ละวนั  

 
 4.3.2 รูปแบบการส่ือสาร 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบันเทงิ   

 กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโตะ๊ข่าวบนัเทิง ท่ีมีอาย ุ25-30 ปีเห็นวา่ การเล่นเวบ็ไซต ์
facebook.com มีบทบาทกบัการท างาน เพราะท าให้กลุ่มตวัอย่างได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสังคม
เครือข่ายท่ีเราเพิ่มเป็นเพื่อนหรือแอด (Add) ไว ้หรือจากคนท่ีแอด (Add) เรา สามารถแชร์ข่าวหรือ
ผลงาน ผา่นลิงค์ เวบ็ไซต์หรือคลิปวีดีโอน้ีได ้เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอ่ืนๆได ้รวมถึงยงัสามารถ
รายงานสถานการณ์ต่างๆผา่นสถานะแทนการพูดคุยผา่นโทรศพัทแ์ละส่งรูปข่าวได ้แมจ้ะไม่ไดอ้ยู่
ในบริษทัก็ตาม 

 และกลุ่มกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิง ท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไปเห็นวา่ 
การเล่นเว็บไซต์ facebook.com มีบทบาทกบัการท างาน คือ ท าให้สามารถติดต่อ นัดหมายกับ
แหล่งข่าวไดถึ้งแมจ้ะเป็นบุคคลท่ีสามารถนดัหมายไดย้าก และยงัช่วยในการสัมภาษณ์กบับุคคลท่ี
เป็นแหล่งข่าวแต่อยู่ต่างแดน ช่วยให้การท างานสะดวกข้ึน นอกจากน้ีเม่ือใดท่ี facebook.com มี
ประเด็นหรือกระแสสังคมใหม่ๆเกิดข้ึน สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ย 
กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  

กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 25-30 ปี เห็นว่า การเล่นเวบ็ไซต ์
facebook.com มีบทบาทกบัการท างานมาก คือ ช่วยกระจายข่าวสาร และรับรู้กระแสตอบรับของแต่
ละข่าวไดเ้ป็นอยา่งดีวา่เป็นอยา่งไร นอกจากน้ียงัรับรู้ข่าวสารใหม่ๆผา่นสถานะของแหล่งข่าว รูป
ของแหล่งข่าว ถือเป็นแหล่งขอ้มูลอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอที ท่ีมีอายุ 30 ปีเป็นตน้ไป เห็น
วา่ การเล่นเวบ็ไซต์ facebook.com มีบทบาทกบัการท างานในระดบัหน่ึงคือ ช่วยในเร่ืองของการ
มอนิเตอร์โลก มอนิเตอร์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไดใ้นหนา้จอเดียว ไม่วา่จะเป็นเพื่อน ญาติ ตราสินคา้ 
และติดตามความเคล่ือนไหว เพื่อมาเป็นขอ้มูลประกอบ หรืออา้งอิงในการท าข่าว รวมไปถึงใชใ้น
การคดัเลือกสถานท่ีในการหาร้านอาหารเพื่อน ามาลงข่าว โดยดูจากคนท่ีมาโพสต์รูปภาพหรือ
สถานะ 
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จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผู ้ส่ือข่าวออนไลน์ ระหว่างโต๊ะข่าวบันเทิงและโต๊ะข่าวไอทีทั้ ง 2 ช่วงอายุ พบว่าเว็บไซต ์
facebook.com มีบทบาทในการท างานเหมือนกนัคือ เป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัของผูส่ื้อข่าวยุคดิจิทลั 
โดยยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อสืบคน้และต่อยอดข่าวสารให้มีความ
หลากหลาย รวมทั้งยงัเป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสารเพื่อเขา้ถึงผูรั้บสาร ซ่ึงปัจจุบนัหนัมารับ
สารทาง facebook.com มากกวา่ส่ือกระแสหลกั  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

กา ร ศึ กษ า วิ จัย เ ร่ื อ ง  “พฤ ติก รรมก า ร ใช้บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ มชนออนไลน์ 
www.facebook.com” กรณีศึกษา ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ การใช้ประโยชน์ อีกทั้งการสร้างเครือข่ายท่ีได้รับจากการใช้
บริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ โดยมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะเวบ็ไซต ์www.facebook.com ซ่ึงก าลงัเป็นท่ี
นิยมแก่ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ในปัจจุบนั 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษามีดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไชตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com ของ

ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชน

ออนไลน์ www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาความเป็นเครือข่ายจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์   

www. facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 คน ซ่ึงแบ่งตามช่วงอายแุละโตะ๊ข่าวไดแ้ก่  
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ช่วงอายุ 25-

30 ปี จ  านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ช่วงอายุ 25-

30 ปี จ  านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
-  ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 

ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นางสาวเจิมใจ แยม้ผกา                                                         
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวศิริรัตน์ สวสัด์ิหวา่ง     

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ไทยรัฐออนไลน์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นางสาวนนัทภ์สั ฬิลหาเวสส 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวกนกรัตน์ โกวชิยั  
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- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ มติชนออนไลน์  
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นางสาวปรีชยา ซิงห์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวตรีทิพย ์แสงอาภา  

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com เป็นประจ า ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ช่วงอายุ 30 ปี 
เป็นตน้ไป จ านวน 6 คน  

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์   
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายวฒันะชยั ยะนินทร 
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาววรมน ด ารงศิลป์สกุล 

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ ไทยรัฐออนไลน์ 
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายอุกฤษฎ ์ผลพิบูลย ์
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นายจุลดิส รัตนค าแปง 

- ตวัแทนผูส่ื้อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ มติชนออนไลน์  
ประจ าโตะ๊ข่าวศิลปะและบนัเทิง จ านวน 1 คน คือ นายเกษตร นอ้ยทิพย ์
ประจ าโตะ๊ข่าวไอที  จ านวน 1 คน คือ นางสาวณฐิัณี  คงสนิท 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

โดยศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม การใช้ประโยชน์และการสร้างเครือข่ายของผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์จากการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com นอกจากน้ียงัมีการศึกษา
คน้ควา้จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเวบ็ไซต ์เวบ็บล็อกต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไชตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com ของ
ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ facebook.com ของผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ ระหว่างโต๊ะข่าวบันเทิง และโต๊ะข่าวไอที ทั้ ง 2 กลุ่ม มีลักษณะการเข้าใช้บริการท่ี
คล้ายกนั คือ เข้าใช้บริการทุกวนั เพื่อ ความบนัเทิง ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และ
สามารถน าไปใช้ร่วมกบัการท างานได้ กิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมส่วนใหญ่จะเป็นการ
แปะลิงค ์(Link) ข่าวท่ีตนเองผลิตหรือข่าวในองคก์ร  เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัแหล่งข่าวและเพื่อน 
ความตอ้งการติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ์ต่างๆในสังคม หาขอ้มูลและเป็นการมอนิเตอร์ 
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(Monitor) ข่าวเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และนอกเหนือจากนั้นก็จะโพสตส์ถานะของตวัเอง
หรือคอมเมนท ์(comment) สถานะและรูปภาพของเพื่อน  

แต่จะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ ความถ่ีของเวลา ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัและอุปกรณ์
ของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งบางคนใชโ้ทรศพัทส์มาร์ตโฟน (Smart Phone) สามารถเขา้ถึง
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งบางคนก็กลบัไปใชบ้ริการท่ีบา้นหลงัเลิกงาน  

นอกจากน้ีการเปิดรับเพื่อนเพื่อเขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ  เลือกรับเฉพาะเพื่อนท่ีเรารู้จกั หรือเป็นเพื่อนของเพื่อน หรือเป็นแหล่งข่าวท่ี
เป็นประโยชน์ในการท าข่าว  

ส่วนท่ี 2 ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชน
ออนไลน์ facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหว่างโต๊ะข่าวบนัเทิง และโต๊ะข่าวไอที ทั้ง 2 
กลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ในดา้นการท างานไปพร้อมๆ กบัประโยชน์ส่วนตวั คือใช้
เป็นช่องทางการส่ือสารเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างแหล่งข่าวและเพื่อนเก่าๆ จากการสร้างกลุ่ม 
(Group) หรือหน้าแฟนเพจ (Fan page) สะดวก รวดเร็ว เพียงไม่ก่ีวินาที ก็สามารถท าให้มี
ปฏิสัมพนัธ์ตอบกลับมา รวมทั้ งมีข้อดีในเร่ืองของการอัพเดท (Update) สถานการณ์ ข่าวสาร
ปัจจุบนั สามารถรวบรวมขอ้มูลทุกอย่างท่ีเราสนใจไวใ้นหน้าเว็บเพียงหน้าเดียวและสามารถใช้
เวบ็ไซต์น้ีในการนดัหมายผ่านหน้าวอลล์ (Wall) แสดงความคิดเห็นต่อลิงค์ (Link) ข่าว ผ่านคอม
เมนท ์(Comment)หรือทางขอ้ความ (Message) แทนการใช้โทรศพัท ์ประหยดัค่าใชจ่้ายลงได ้และ
ช่วยผอ่นคลายความเครียด  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้ง 2 กลุ่ม ในเร่ืองของการมีส่วนร่วม
ในสังคมออนไลน์ จากการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เปรียบเสมือนเสียงสะทอ้นท่ีมีต่อสังคมผ่าน
เวบ็ไซต์น้ี นอกจากน้ียงัทราบความเคล่ือนไหวของแหล่งข่าวและกลุ่มเพื่อนท าให้เกิดความรู้สึก
ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 

ส่ วน ท่ี  3  ก า รส ร้ า ง เ ค รือข่ า ย จ ากก า รใช้บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ มชนออนไล น์   
www. facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

 จากการศึกษาลกัษณะการสร้างเครือข่ายจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
facebook.com ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ ระหวา่งโต๊ะข่าวบนัเทิง และโต๊ะข่าวไอที ทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง 
สรุปไดว้า่ กลุ่ม (Group) มีส่วนช่วยในการสร้างเครือข่ายทางสังคมส าหรับผูส่ื้อข่าวออนไลน์ไดม้าก 
เน่ืองจากมีการจดักลุ่มเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น กลุ่มเพื่อนท่ีท างาน เพื่อนเก่า เม่ือกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการส่ือ
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ส่ิงต่างๆ เพียงคร้ังเดียว เพื่อนสมาชิกทุกคนท่ีอยูใ่นกลุ่ม (Group) เพื่อเป็นศูนยก์ลางประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมต่างๆให้รับรู้ไดอ้ย่างทัว่ถึง และการท่ีมีผูอ่้านมาแสดงความเห็นต่อข่าว ถือว่าเป็นการเปิด
เช่ือมโยงใหน้กัข่าวไดรู้้จกักบัคนท่ีจะเป็นแหล่งข่าวในอนาคตได ้

นอกจากน้ียงัมีเครือข่ายสังคมท่ีเรียกวา่ หนา้แฟนเพจ (Fan page) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้  า
การกดไลค ์(Like) เพื่อเขา้ไปติดตามความเคล่ือนไหวและน ามาเป็นขอ้มูลประกอบ อา้งอิง ในการ
ท าข่าว รวมไปถึงเห็นขอ้มูลทีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ความสนใจ ความปรารถนาและความตอ้งการของ
กลุ่มตวัอยา่งในส่ือสังคมออนไลน์  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จ า ก ผลก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ งพฤ ติ ก ร รมก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร เ ว็บ ไซต์ ชุ ม ชนออนไลน์
www.facebook.com กรณีศึกษา ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคไ์ด้
ดงัน้ี 

www.facebook.com เป็นเสมือนสังคมๆหน่ึงท่ีอยูใ่นลกัษณะของสังคมออนไลน์ หรือท่ี
เรียกกนัวา่ “Social Network Online” ซ่ึงสังคมออนไลน์น้ีเป็นสังคมท่ีรวมกลุ่มคนท่ีมีความชอบ 
ความสนใจในส่ิงเดียวกนัเข้าไวด้้วยกนั หรืออยู่คนละเว็บไซต์ แต่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆสามารถ
ส่ือสาร ส่งต่อ หรือแบ่งปันกนัได ้เป็นเวบ็ไซตท่ี์ก าลงันิยมส าหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์   

 เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ถือไดว้า่เป็นส่ือทางสังคมสมยัใหม่ Social Networking Online 
ท่ีท  าใหก้ารติดต่อส่ือสาร สะดวก สบาย ง่ายข้ึน สามารถยอ่โลกของการส่ือสารให้แคบลง สามารถ
เขา้ไปท าการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแลกเปล่ียนข่าวท่ีผลิตข้ึนหรือข่าวในองคก์ร
ท่ีน่าสนใจกบัเพื่อน พูดคุย สอบถาม ความเคล่ือนไหวของกลุ่มเพื่อน กลุ่มญาติ ติดต่อส่ือสารกบั
แหล่งข่าว ไดฟ้ื้นฟูมิตรภาพในอดีต รวมถึงการรู้จกักนัต่อเป็นทอดๆ คลา้ยเครือข่ายใยแมงมุมท่ีโยง
กันไปมาได้ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเป็นชุมชนเสมือน (Virtual 
Communities) ซ่ึงสอดคล้องกบั บุญมาก ศิริเนาวกุล (2551) ท่ีกล่าวไวว้่า เครือข่ายสังคม (Social 
Network) หมายถึงโครงสร้างทางสังคมซ่ึงสามารถท่ีจะสร้างเป็นเครือข่าย อย่างใดอย่างหน่ึงได ้
โดยการใชโ้หนด (Node) ซ่ึงมีสัญลกัษณ์เป็นวงกลม ซ่ึงหมายถึง คน หรือกลุ่มคน หรือองคก์ร และ
มีเส้นเช่ือมต่อระหวา่งกนัท่ีเรียกวา่ Ties เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเฉพาะต่างๆกนัไป 
เช่น ญาติ ครอบครัว ความคิด คุณค่าทางสังคม เราสามารถท่ีจะสร้างเครือข่ายน้ีในหลายระดบัตั้งแต่
ระดบัครอบครัวไปสู่จุดหมายปลายทางไดด้ว้ยการติดต่อสัมพนัธ์กนั คุยกนั เพื่อขยายต่อความสาม
พนัธ์ตามจุดหมายท่ีเราอยากจะได ้เท่าท่ีท าได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี พิมพว์ลยั ปรีดาสวสัด์ิ และ วาทินี 
บุญชะลักษมี (2553) รวบรวมความหมายของเครือข่ายสังคมไวว้่า 1.ความสัมพันธ์มีความ
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หลากหลาย อนัเน่ืองมากจากบทบาทท่ีมีอยูใ่นสังคม : ความสัมพนัธ์เชิงซ้อน (Diversity of Linkage 
: Multiplicity) เพราะในความสัมพนัธ์นั้น จะประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
ตามบทบาทหรือหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่ความสัมพนัธ์มีอยู่ ซ่ึงแต่ละคนไม่ไดมี้เพียงบทบาทเดียว 
หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งสวมในชีวิตประจ าวนั เช่น บทบาทพ่อ บทบาทผูใ้หญ่บา้น บทบาท
ลูก บทบาทของประธานคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆเป็นต้น ดังนั้ นบุคคลสองคนอาจมี
ความสัมพนัธ์กนัไดท้ั้งในบทบาทเดียวหรือหลายบทบาทประกอบกนั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มนั้น
มีบทบาทหลายบทบาทประกอบกันในขณะท่ีใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เช่น บทบาท
ผูส่ื้อข่าว บทบาทผูรั้บข่าว บทบาทความเป็นเพื่อน ซ่ึงบทบาทแต่ละบทบาทจะมีบรรทดัฐานและ
ความคาดหวงัเป็นตวัช้ีน าแนวทางพฤติกรรมท่ีจะปฏิบติัต่อกนัและกนั 2.ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปล่ียน (Transaction Contact)  บุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีคาดหวงัในสังคมหรือตามบรรทดัฐานท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลยงัข้ึนอยู่บนพื้นฐานการรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน
ระหว่างคู่สัมพนัธ์ทั้งในดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ เช่น กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจท่ีจะเลือกรับ
เพื่อนเขา้มาเป็นสมาชิก 

 วตัถุประสงคข์องการให้บริการเวบ็ไซตน้ี์คือ การสร้างสัมพนัธ์ทางการส่ือสารท่ีมีการ
เปิดกวา้ง ไม่จ  ากัดเฉพาะในกลุ่มสมาชิกเล็กๆ อย่างกลุ่มโประแกรมสนทนา MSN ท่ีสามารถ
ติดต่อส่ือสารกับเพื่อนท่ีมีอีเมลแอดเดรสของ Hotmail เท่านั้น แต่เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com ยงัสามารถเปิดรับเพื่อนจากทัว่โลกเขา้มาเป็นสมาชิกไดด้ว้ย ขอ้ดีของเวบ็ไซต์
น้ีคือเร่ืองของการอพัเดท (Update) สถานการณ์ ข่าวสารปัจจุบนั และสามารถใช้เวบ็ไซต์น้ีในการ
นัดหมายต่างๆผ่านหน้าวอล (Wall) แสดงความคิดเห็นต่อลิงค์ (Link) ข่าว ผ่านคอมเมนท ์
(Comment) หรือทางขอ้ความ (Message) แทนการใช้โทรศพัท์ ประหยดัค่าใช้จ่ายลงได ้และช่วย
ผอ่นคลายความเครียด และสามารถรวบรวมขอ้มูลทุกอยา่งท่ีเราสนใจไวใ้นหนา้เวบ็เพียงหนา้เดียว 
ดงัท่ีเพ็ญทิพย ์จิรินนุสรณ์(2539) ศึกษาไวพ้บว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีถูกควบคุมโดยผูใ้ชม้ากกว่า
ส่ืออ่ืน ๆ ผูใ้ช้สามารถควบคุมข่าวสารท่ีต้องการเปิดรับ และเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารท่ีไม่
น่าสนใจได ้รวมทั้งการเรียกหาขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน ไม่มีขีดจ ากดัในการเลือก
เปิดรับสาร และสามารถควบคุมข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการจะเปิดรับไดม้ากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
เม่ือมีการส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ต ผูรั้บสารจะสามารถแสวงหาขอ้มูลข่าวสารไดต้ามความพอใจของ
ตน เม่ือผูรั้บสารมีความสนใจเป็นพิเศษต่อขอ้มูลข่าวสารก็จะมีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) เพื่อติดต่อขอ
ขอ้มูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ในขณะท่ี เอเบอร์โซล (อา้งถึงใน จินตนา วฒัฑกโกศล,2543 
: บทคดัย่อ) กล่าวว่า เวบ็ไซต์มีบางส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ และดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีว่าเราสามารถเขา้ถึง
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เวบ็ไซต์ไดจ้ากท่ีโรงเรียน ห้องสมุด ท่ีท างานและท่ีบา้น จึงมีความเป็นไปไดท่ี้มีผูรั้บสารจะเขา้ถึง
เวบ็ไซตแ์ละอินเทอร์เน็ตกวา่ส่ืออ่ืน 

www.facebook.com มีรูปแบบการส่ือสารเป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตวัส่ือสารและใชเ้ป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก เพื่อแลกเป็นทศันะความคิดผา่น www.facebook.com แต่ในกรณีน้ีจะข้ึนอยูก่บัผูเ้ล่นทั้ง 2 
หรือมากกว่านั้น มีการออนไลน์พร้อมกนั จึงจะสามารถโตต้อบกนัไดผ้่านทางช่อง Chat หรือจะ
เป็นการฝากขอ้ความไวใ้น Inbox รวมไปถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่ม (Group) ซ่ึงเป็นคุณสมบติั
โดดเด่นของ www.facebook.com เม่ือเปรียบเทียบกบัเวบ็ประเภท Social Network ดว้ยกนัท่ีผูเ้ล่น
ส่วนใหญ่นิยม 

จากการศึกษาเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 12 คน ซ่ึงแบ่งตามอายไุดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวบนัเทิง  ช่วงอายุ 25-30 ปี และช่วงอายุ 30 เป็น
ตน้ไป ,กลุ่มผูส่ื้อข่าวออนไลน์  ประจ าโต๊ะข่าวไอที  ช่วงอายุ 25-30 ปีและช่วงอายุ 30 เป็นตน้ไป 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรม การใชป้ระโยชน์ และการสร้างเครือข่ายท่ีไดรั้บ
จากการใชบ้ริการเวบ็ไซตุชุมชนออนไลน์ไดด้งัน้ี 
1. พฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไชต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของผู้ส่ือข่าวออนไลน์ 

 พฤติกรรมการใช้บริการชุมชนออนไลน์ สามารถวดัไดจ้ากระยะเวลาและความถ่ีใน
การใช้บริการเวบ็ไซต์ของกลุ่มตวัอย่าง ดงัท่ีแม็คลอยด์และคณะ (อา้งถึงใน จิตรา เอ้ือจิตรบ ารุง, 
2544 : 19)ไดก้ล่าวไวว้า่ ตวัช้ีวดัความถ่ีของการใชส่ื้อของกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัท่ีแมคลอยด์และคณะได้
กล่าวไวว่า ตวัช้ีวดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ท่ีมีการใชก้นัไดแ้ก่ 1.วดั
จากเวลาท่ีใช้ส่ือ 2.วดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อแยกตามประเภทของเน้ือหาของรายการท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงในกรณีของการการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีระยะเวลาและความถ่ีในการใช้บริการท่ีแตกต่าง มีขอ้จ ากดัอนัเน่ืองมาจาก
อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป การเปิดรับส่ือหลงัเลิกงาน หรือมีการเปิดรับส่ือไปพร้อมกบัการ
ท างาน หรือใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พื่อการท างานไดด้ว้ยเช่นกนั 
2. การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์
www.facebook.com ของผู้ส่ือข่าวออนไลน์ 

การใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมทั้งหมด 2 กลุ่มเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ เป็นการติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ์ต่างๆในสังคม ซ่ึงถือว่าเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ โดยสามารถน าประโยชน์มาใช้ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อ
สืบคน้ ต่อยอดข่าวสาร รวมทั้งยงัเป็นช่องทางการน าเสนอข่าวสารเพื่อเขา้ถึงผูรั้บสาร รวมไปถึงการ
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แชร์ลิงค ์(Link) ข่าวท่ีตนเองผลิตหรือข่าวในองคก์ร เพื่อตอ้งการกระจายข่าวออกไปให้ไดม้ากท่ีสุด 
ยงัสามารถช่วยในการวดัผลของข่าววา่มีกระแสตอบรับมากนอ้ยแค่ไหน โดยวดัจากจ านวนการคอม
เมนท ์(Comment) หรือจ านวนการกดไลด์ (Like)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั McCombs and Becker (อา้งถึง
ใน New Jersey : Prentice Hall,1979 : 51-52) ท่ีท  าการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูรั้บสารเก่ียวกบัการ
ใช้ส่ือมวลชนเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน ว่าผูรั้บสารมีความต้องการใช้ส่ือมวลชนเพื่อ
วตัถุประสงค ์6 ประการ 1.เพื่อตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ 2.เพื่อตอ้งการค าแนะน า 3.เพื่อน าเอาไปใชใ้น
การสนทนา 4. เพื่อความต่ืนเตน้ สร้างความรู้สึกว่าไดอ้ยู่ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 5.เพื่อสร้างความ
คิดเห็นเดิมใหม้ัน่คงยิง่ข้ึน 6.เพื่อความบนัเทิง เพลิดเพลินและผอ่นคลาย   
3. ความเป็นเครือข่ายจากการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์  www. facebook.com ของผู้ส่ือข่าว
ออนไลน์ 

นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ยงัใช้เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ 
www.facebook.com เป็นช่องทางการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างแหล่งข่าวและเพื่อน
เก่าๆ ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมหลกั โดยติดต่อส่ือสารผา่นกลุ่ม (Group) คอมเมนท ์(Comment) ขอ้ความ 
(Message) ซ่ึงการส่ือสารน้ีสอดคลอ้งกบั ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ (2553) ท่ีกล่าวไวว้า่ เครือข่ายการ
ส่ือสาร หมายถึง ระบบการแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารในระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงมีเครือข่าย
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งแต่การเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกบับุคคล การเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคลกบักลุ่มบุคคล การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลกบักลุ่มบุคคล หรือแมก้ระทัง่การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกบัเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ โดยแนวคิดเก่ียวกบักลุ่ม
และเครือข่ายการส่ือสาร แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การรวมกลุ่มข้ึน แต่ละคนจะมีการติด 
ต่อส่ือสารกนั โดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัในลกัษณะต่างๆ รวมถึงท าหน้าท่ีของตน
เพื่ อให้ก ลุ่มด ารงอยู่และด า เ นินไปได้ ดังนั้ นก ลุ่มตัวอย่า ง มีการ ส่ือสารของเค รือข่ าย 
www.facebook.com นั้ นมีการรวมตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบใน  
www.facebook.com เหมือนกนั โดยอาศยัรูปแบบการส่ือสารในแบบต่างๆ เพื่อให้บุคคลเขา้ร่วม
เป็นเครือข่าย มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายของกลุ่มร่วมกนัและมีการส่ือสารระหว่าง
เครือข่าย 

ส่ิงท่ีน่าสนใจในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual 
differences theory) ไดน้ ามาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีบนพื้นฐานความคิดท่ีว่า อายุ ท่ี
แตก ต่ า งกันท า ให้ มี ผล ต่อคว ามพึ งพอใจในการใช้บ ริก า ร เว็บไซต์ ชุ มชนออนไล น์ 
www.facebook.com แตกต่างกนั และความแตกต่างในเร่ืองทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือพบวา่อายุและ
โต๊ะข่าวท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างนั้น ไม่สามารถเป็นตวัแปรหรือท าให้กลุ่มตวัอย่างมีผลต่อ
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ความพึงพอใจในการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com ท่ีแตกต่างกนั นอกจาก
จากน้ีแลว้ ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชุมชน
ออนไลน์ www.facebook.com ดว้ยเช่นกนั 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบว่า ถึงแม้จะมีข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 
Network) ในปริมาณมากแต่บรรณาธิการหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากสังคม
ออนไลน์ไดไ้ม่มากเพียงพออย่างท่ีควรจะเป็น  ควรปรับเปล่ียนบทบาทของกองบรรณาธิการ โดย
การแตกยอดประเด็น แลกเปล่ียนความคิดทีเป็นประโยชน์ โดยใช ้Social Media มาประยุกตใ์ชง้าน
เป็นเวทีสาธารณะเป็นท่ีระดมความคิดเห็น เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

  
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

5.4.1 ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com 
กรณีศึกษา ผูส่ื้อข่าวออนไลน์ วา่มีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์อยา่งไร 
แต่ควรศึกษาในเชิงปริมาณ 

 5.4.2 ศึกษาอิทธิพลของเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ www.facebook.com ต่อการเลือกรับ
ส่ือ โดยศึกษาวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์วา่มีการเลือกรับส่ืออยา่งไร 

 5.4.3 ศึกษาเร่ืองของการสร้างความหมาย การสร้างสังคมของผูรั้บสารผา่นทางเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com โดยศึกษาเร่ืองของความหมายท่ีผูรั้บสารไดรั้บและการ
น าไปใชเ้ช่ือมต่อกบัสังคมอยา่งไร 

 5.4.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
www.facebook.com กบั www.twitter.com  ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ วา่มีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์
จากเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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ตวัอยา่การคน้หารายช่ือเพื่อน (Search)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 80  

ตวัอยา่งกล่องขอ้ความ (Inbox) 
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ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com 
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ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com 
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ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com 
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ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com 
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ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของผูใ้ชบ้ริการ www.facebook.com 
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      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
   ปีการศึกษา 2546 
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