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สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิชงิอนมุาน ได้แก่ การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ประชากร 2 
กลุม่ท่ีเป็นอสิระต่อกัน (T-test Groups) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดยีว (One-Way ANOVA) การทดสอบ Kruskal Wallis และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์เน้ือหาพบว่า แฟนเพจหนังสือพิมพ์มีโพสต์ข่าว
อาชญากรรมมากท่ีสุด เกือบทั้งหมดเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ 
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับโพสต์คือการกดปุ่มแสดงอารมณ์ ส่วนการส�ารวจ
ผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์พบว่าเกือบทั้งหมดติดตามแฟนเพจไทยรัฐ 
รองลงมา คือ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ ตามล�าดับ โดยติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์แห่งอื่นด้วย แต่ไม่อ่าน/ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ 
ผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นเพศชายและหญิงในจ�านวนท่ีใกล้เคียง
กัน ส่วนใหญ่มีอายุ 19-35 ปี (Gen Y หรือ Millennial) การศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทั มรีายได้ส่วนตวั 10,000–30,000  บาทต่อ
เดอืน  ใช้เฟซบุก๊เป็นประจ�าช่วงเย็นถึงค�า่  (16.01-22.00 น.) ผ่านโทรศพัท์
มอืถือ ผูอ่้านเกือบท้ังหมดใช้เฟซบุก๊ทกุวนั ใช้งาน 7 ครัง้ขึน้ไปต่อวัน 15-30 
นาทีต่อครั้ง โดยเข้าใช้จากที่พักมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์เพราะมีแรงจูงใจด้านข่าวสาร ด้านบันเทิง และด้านสังคมใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน และมีความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ใน
ระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ผู ้อ ่านที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันท้ังในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
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และรายได้ มแีรงจงูใจในการใช้แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ไม่แตกต่างกัน ผูอ่้าน
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ อายุ การ
ศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่
แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์
กับความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในทางบวก

ค�าส�าคัญ: การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหา / แรงจูงใจในการใช้ / พฤติกรรม
การใช้ / ความจริงจังในการใช้ / แฟนเพจหนังสือพิมพ์

Abstract
This research investigates the genre of content on newspa-

pers’ fan page as well as the use motivations and the behaviors of 
readers. The research employed two research methods: content 
analysis with three newspaper fan pages (Khaosod, Thairath and 
PostToday) from 16 to 23 November 2016 (952 samples) and online 
questionnaires with their readers from 16 November to 15 Decem-
ber 2016 (400 samples). All data have been analyzed through a 
classical descriptive and inferential statistics using Frequency; 
Percentage; Mean and Standard Deviation (S.D.); T-test groups; 
One-Way ANOVA; Kruskal Wallis Test and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient.

Regarding to the content analysis, the study shows that 
crime news were mostly found on newspaper fan pages. The ma-
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jority of posts used text with photo/picture and their content were 
linked with their news website(s). Reaction was the most popular 
reaction among readers. Concerning the online questionnaires, 
the study shows that the majority of readers followed Thairath fan 
page, followed by Khaosod and PostToday fan page, respectively. 
They also followed other newspaper fan pages but infrequently read 
the paper edition of newspaper. Newspapers’ fan page readers 
tended to be both genders, 19-35 years old (Gen Y or Millennial), 
highly educated, private company officer with a middle income 
(10,000-30,000 baht per month).  They mostly used Facebook from 
16.01 to 22.00 pm. via mobile phone on a daily basis, more than 7 
times per day with a session of 15-30 minutes. Using Facebook at 
home was the most popular option. They agreed that information, 
entertainment and social contact were their newspapers’ fan page 
using motives. The intensity (or seriousness) of newspapers’ fan 
page using were rated in a high level.

According to hypotheses testing results, there was no 
difference in the motives of newspapers’ fan page using among 
readers with different demographic characteristics (gender, age, 
education, occupation and income), there was no difference in 
the intensity of newspapers’ fan page using among readers with 
different demographic characteristics (gender, age, education, 
occupation and income), and the motives of newspapers’ fan page 
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using among readers positively associated with the intensity of 
newspapers’ fan page using.

Key words: Genre analysis / Use motivations / Reader Behaviors / 
Facebook Intensity / Newspaper Fanpage
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บทน�า
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมานี้ พัฒนาการและการเติบโตขึ้น

ของประชากรบนโลกอินเตอร์เน็ตได้สร้างความกังวลใจให้กับองค์กร
หนังสือพิมพ์ทั่วโลก ด้วยเกรงว่าอาจจะเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
หนังสือพิมพ์กระดาษต้องมลายหายไป หนังสือพิมพ์หลายแห่งในโลก
ตะวันตกอย่างเช่น หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York 
Times) ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีด�ารงอยู่มาอย่างยาวนานและเคยมี
ยอดพิมพ์จ�าหน่ายสงูจ�าต้องปรบัตวัโดยน�าหนงัสอืพิมพ์ไปจ�าหน่ายบนโลก
ออนไลน์โดยผู้อ่านต้องสมัครเป็นสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
เพ่ือพยุงให้ธุรกิจอยู่รอด ขณะเดยีวกันหนังสอืพิมพ์ฉบบัเลก็และฉบบัทัว่ไป
ทีพิ่มพ์เฉพาะท้องถ่ินทัว่สหรฐัฯ ก็ทานกระแสการเตบิโตของสือ่ออนไลน์ไม่
ไหวปิดตัวไปแล้วมากกว่า 100 ฉบับ (อนาคตสิ่งพิมพ์, 2555) ส่วนทางฝั่ง
ยุโรป หนงัสอืพิมพ์ดอินิดเิพนเดนท์ (The Independent) ในประเทศองักฤษ
ก็จ�าต้องประกาศยกเลิกการพิมพ์จ�าหน่ายและมุ่งไปที่ตลาดออนไลน์แต่
เพียงอย่างเดียว (นสพ.ดิอินดิเพนเดนท์ของอังกฤษวางแผงฉบับสุดท้าย 
ยุติจ�าหน่ายหลัง 30 ปี เดินหน้าออนไลน์เต็มรูปแบบ, 2559) เป็นต้น

ส�าหรับประเทศไทยในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเติบโต หนังสือพิมพ์
นบัว่าเป็นสือ่มวลชนแขนงแรกทีท่ยอยกันมพ้ืีนทีบ่นโลกออนไลน์ โดยบาง
กอกโพสต์ (Bangkok Post) ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เสนอข่าวสาร
ผ่านโลกออนไลน์ควบคู่ไปกับการผลิตหนังสือพิมพ์กระดาษ (Tutcha-
nok, 2009) ทิศทางการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในลักษณะเช่นนี้นับว่า
สอดคล้องกับทิศทางของตลาดที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่าน
สื่อดั้งเดิมน้อยลงและนักลงทุนหารายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้น (สื่อ
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ใหม่ ทางรอดสื่อเก่าเสริมคอนเทนท์เจาะเจนวาย, 25 สิงหาคม 2558) 
ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับบลิก้า (2559) รายงานว่า รายได้จากยอดขาย
หนังสือพิมพ์กระดาษในประเทศไทยก�าลังลดลงและเม็ดเงินโฆษณาใน
ธุรกิจหนงัสอืพิมพ์ก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง จาก 1.5 หมืน่ล้านบาทต่อปี เหลอื
เพียง 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 10% ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง เพียงไม่นานหนังสือพิมพ์บนโลกออนไลน์ก็จ�าเป็นต้องมีการ
ปรบัตัวครัง้ใหญ่อกีครัง้ จากยุคท่ีเรยีกว่า Web 1.0 ท่ีหนังสอืพิมพ์น�าเสนอ
ข่าวสารแบบทศิทางเดยีว  (One-Way Communication) ผูอ่้านท�าได้เพยีง
เปิดรบัข่าวสาร (Passive receiver) ก้าวเข้าสูสู่ยุ่ค Web 2.0 (ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2547) ทีเ่ทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็ท�าให้การสือ่สารโต้ตอบกันระหว่างผูส่้งสาร
และผู้รับสารบนโลกออนไลน์กระท�าได้ง่ายขึ้น (Pavlik and McIntosh, 
2011)  หนังสือพิมพ์จึงเริ่มสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านใน
ลกัษณะสองทาง (Two-Way Communication) มากขึน้ ย่ิงไปกว่านัน้ความ
ก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ยังท�าให้หนังสือพิมพ์
จ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบของข่าวสารให้สอดรับกับช่องทางการสื่อสาร
ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบข่าวสารส�าหรับการน�า
เสนอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต (Tablet) 
รวมท้ังการส่งข่าวตรงไปยังผู้บริโภคผ่านทางอีเมล หนังสือพิมพ์ออนไลน์
หลายแห่ง เช่น หนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่น และเครือ ASTV ผู้จัดการ ได้
มีการเพ่ิมแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ข่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้
มีบล็อกนักข่าว (Journalist Blog) การจัดให้มีพ้ืนท่ีส�าหรับการน�าเสนอ
เนื้อหาจากผู้อ่าน (User generate content) ได้แก่ บล็อกผู้อ่าน (Reader 
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Blog) กระดานสนทนา (Web board) การส�ารวจความคิดเห็น (Poll) ฯลฯ 
ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อมวลชนด้านข่าวใน
โลกตะวันตก (Prueksuralai, 2014)  

การก้าวเข้าสู่ยุค Web 2.0 นอกจากจะท�าให้หนังสือพิมพ์ต้อง
ปรบัรปูแบบเว็บไซต์ของตนโดยเปิดโอกาสให้กับผูอ่้านสามารถมส่ีวนร่วม
แบบสองทางกับเวบ็ไซต์หนงัสอืพิมพ์ได้มากข้ึนแล้ว ขณะเดยีวกันบนโลก
อินเทอร์เน็ตก็เกิดสื่อใหม่ท่ีเรียกกันว่าสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์คู่แข่งรายส�าคัญอีกด้วย ท้ังน้ีเพราะสื่อสังคมเป็นพ้ืนท่ีท่ีบุคคล
ทั่วไปสามารถใช้น�าเสนอข้อมูลข่าวสารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เหน็กนัเก่ียวกับเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในสงัคมได้อย่างทันทีทันใดโดยไม่
จ�าเป็นต้องรอการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนกระแสหลักอีกต่อไป (User 
generated content) การศกึษาของ Pew Research Center พบว่าในช่วง
สิบปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่พ.ศ.2548-2558 คนอเมริกันใช้สื่อสังคมเพิ่มขึ้น
จาก 7% เป็น 65% หรือคิดเป็น 10 เท่า และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(Andrew, 2015) นอกจากน้ีผลการส�ารวจจากอกีหลายส�านักพบว่า เฟซบุก๊
ซึง่เป็นเว็บไซต์เครอืข่ายสงัคม (อนัเป็นส่วนหน่ึงของสือ่สงัคม) ได้รบัความ
นิยมสูงสุด รายงานของ ComScore ระบุว่าเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียว ในกลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 18-34 ปี จะเล่นเฟซบุ๊กสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่ง ทิ้งห่าง Snapchat, Instagram, Tumblr, Pinterest, Twitter, 
Vine, Google+ และ Linkedin หลายเท่า (Andrew, 2016) 

ส�าหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ภายใน
งาน Thailand Zocial Awards 2017 มีการเปิดเผยเกี่ยวกับจ�านวนผู้ใช ้
เฟซบุ๊กในประเทศไทยว่ามีถึง 47 ล้านบัญชี เติบโต 15% โดยประเทศไทย
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เป็นอันดับ 9 ของโลก คิดเป็นจ�านวนคนใช้เฟซบุ๊ก 71% ของประเทศ (ณัฐ
จิตต์ บูราณทวีคูณ วลัยรัตน์, 2560) ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) วิเคราะห์
ไว้ว่าจ�านวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่เติบโตอย่างมากก�าลังดึงดูดให้นักสื่อสาร
การตลาดทีเ่คยให้ความส�าคญักับสือ่ดัง้เดมิหันมาให้ความสนใจเครอืข่าย
สงัคมชนดิน้ีเป็นอนัดบัต้น ๆ  การเตบิโตขึน้ของเว็บไซต์เครอืข่ายสงัคมโดย
เฉพาะอย่างย่ิงเฟซบุก๊ท�าให้หนังสอืพิมพ์ต้องใช้กลยุทธ์เปลีย่นคูแ่ข่งให้เป็น
พันธมิตร หลายแห่งสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นของตนเอง โดยบางแห่งได้
รับการตอบรับสูงมาก Socialbakers.com รายงานเมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2559 ว่า แฟนเพจข่าวสด (Khaosod) มีจ�านวนผู้ติดตาม (Fans) สูงถึง  
7,919,280 คน สูงเป็นอันดับ 5 ในบรรดาแฟนเพจทุกประเภทและสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแฟนเพจของหนังสือพิมพ์ โดยแฟนเพจไทยรัฐ 
(Thairath) ตามมาเป็นอันดับสอง คือมีผู้ติดตาม 4,986,020 คน และทิ้ง
ห่างแฟนเพจหนังสือพิมพ์แห่งอื่น ๆ ค่อนข้างมาก

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปและการเติบโตขึ้นของ 
เฟซบุก๊ดงักล่าวข้างต้น ผูวิ้จยัพบว่า มกีารศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
แรงจงูใจ และพฤตกิรรมของผูใ้ช้เฟซบุก๊อยู่พอสมควร ได้แก่ เมฟ (Maeve, 
2015) ศึกษาพบว่า คนอเมริกันส่วนใหญ่ (72%) ใช้เฟซบุ๊ก โดยเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 18-29 ปี ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
มีรายได้มากกว่า 75,000 ดอลล่าห์สหรัฐต่อปี และใช้เฟซบุ๊กทุกวัน ขณะ
ที่งานวิจัยของรูเอลและอินจิฮอฟ (Ruehl and Ingenhoff, 2015) พบว่า 
บุคคลท่ัวไปใช้แฟนเพจเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ขณะที่นักการ
เมอืงจะชอบใช้ทวิตเตอร์มากกว่า ทัง้นีค้นทีน่ยิมเล่นเฟซบุก๊มกัเป็นผูจ้งรกั
ภักดีต่อเพจองค์กร ท�าให้องค์กรได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากเครือข่าย
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ของลูกค้าซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและการบริหารจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ  ได้ดย่ิีงข้ึน งานวิจยัของณัฐภทัร บทมาตร (2553) และจฑุามณี  
คายะนนัทน์ (2554) พบว่า ผูห้ญิงวัยผูใ้หญ่ตอนต้น ศกึษาในระดบัปรญิญา
ตร ีเป็นพนกังานบรษิทั รายได้ 10,001-20,000 บาท มกัใช้เฟซบุก๊ช่วงหวัค�า่
เพ่ือความบนัเทิง โดยมกัแสดงความคดิเหน็และกดปุม่ถูกใจ ท้ังน้ีคนกลุม่นี ้
จะใช้เฟซบุ๊กเพ่ือติดตามข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของณัฐภัทร  
บทมาตร (2553) จฑุามณี คายะนันทน์ (2554) ภาณุวัฒน์ กองราช (2554)   
ศศมิา ชยัวรจนิดา (2555) และกนกวรรณ ดษุฎพีาณิชย์ (2556) ทีศ่กึษาการ
ใช้เฟซบุก๊โดยทัว่ไป และงานวิจยัของวมิลพรรณ อาภาเวท สาวติร ีชวีะสาธน์ 
และชาญ เดชอศัวนง (2556) ท่ีศกึษาการใช้เฟซบุก๊ของนกัศึกษา เป็นต้น

นอกจากการศกึษาเฟซบุก๊ในมมุของผูร้บัสารแล้ว งานวิจยัทีศ่กึษา
ตวัสารและการใช้ประโยชน์ในเชงิธุรกิจด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา ผูว้จิยัก็
พบว่ามีอยู่พอสมควร ได้แก่ งานวิจัยของอรรถพล ร่วมสุข (2556) ที่พบว่า 
หากผูด้แูลเฟซบุก๊แฟนเพจโพสต์เนือ้หากิจกรรมทางการตลาดและค�าถาม
มากจะท�าให้ผู้อ่านกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันสูงขึ้น โดย
แบรนด์ที่ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในเชิงธุรกิจได้แก่ โคคาโคล่า (Coca-Cola) 
เบสท์บาย (Best Buy) และสตาร์บคัส์ (Starbucks) (Hoping to find some 
new fans for a great brand, 2009) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการท�าการ
ตลาดบนเฟซบุ๊ก (ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์, 2554) งานวิจัยของณัฐพล 
หิรัญเรือง (2556) วัฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555)  และพิชามญชุ์ มะลิขาว 
(2554) ที่ศึกษาเรื่องการใช้แฟนเพจของธุรกิจ เป็นต้น

ในแง่ของการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กเพ่ือเป็นแหล่งข่าวสาร จาก
รายงานของสถาบนัรอยเตอรส์เพ่ือศกึษาวิจยัด้านวารสารศาสตร์ (Reuters 
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Institute for the Study of Journalism, RISJ) ซึ่งได้มีการส�ารวจประเทศ
ต่าง ๆ  รวม  26 ประเทศในแถบยุโรปและเอเชยี (ไม่ได้ส�ารวจประเทศไทย) 
เมื่อปี ค.ศ. 2016 พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งรับทราบข่าว
สารจากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป และสื่อสังคมอื่นๆ โดยพวกเขาปฏิเสธ
การจ่ายค่าบริการรายเดือนเพ่ือแลกกับการอ่านข่าวแบบท่ีเคยเป็นมา 
รายงานชิน้นียั้งระบอุกีว่าผูร้บัข่าวสารผ่านแฟนเพจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุประมาณ 18-24 ปี ใช้เฟซบุ๊กในการค้นหาข่าวสาร อ่าน รับชม และ
แบ่งปันข่าวสารมากที่สุด โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการเข้าใช้
งานและอ่านข้อความมากกว่าการคลิกดูวิดีโอเพราะสะดวกรวดเร็วและ
ไม่มีโฆษณามาคั่นกวนใจ อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาสื่อสังคมเพื่อ
การรับข่าวสารในภาพรวมไม่ได้เจาะจงที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นการเฉพาะ 
(Newman, Fletcher, Levy and Neilsen, 2016) 

จากการส�ารวจงานวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าว อาจพอสรุปได้ว่า นอก
จากเฟซบุก๊จะถูกใช้ประโยชน์ในหลายลกัษณะแล้ว เฟซบุก๊ยังเป็นเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมที่ประชาชนหันมาใช้เป็นช่องทางในการบริโภคข่าวสาร
อีกด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาวิจัยแฟนเพจของสื่อมวลชนโดย
เฉพาะอย่างย่ิงแฟนเพจหนังสือพิมพ์ ท้ังที่มีคนติดตามอ่านสูงมาก การ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแฟนเพจของหนังสือพิมพ์ไทยที่ได้
รับความนิยมว่ามีประเภทของเนื้อหาข่าวสารเป็นอย่างไร รวมท้ังศึกษา
ในฝั่งผู้รับสารด้วยว่าผู้ใช้งานแฟนเพจหนังสือพิมพ์มีลักษณะอย่างไร มี
แรงจูงใจอะไรในการติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ และมีพฤติกรรมการ
ตดิตามข่าวสารบนโพสต์ของแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์อย่างไร นอกจากนีก้าร
วิจยัในครัง้นียั้งศึกษาว่าประเภทของเน้ือหาข่าวสารต่าง ๆ  ทีห่นงัสอืพิมพ์มี
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การโพสต์บนเฟซบุก๊แฟนเพจตรงกับแรงจงูใจในการตดิตามเน้ือหาข่าวสาร
ต่าง ๆ  ของผูอ่้านหรอืไม่ ซึง่จะช่วยท�าให้ทราบว่าการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ  ของหนังสอืพิมพ์บนเฟซบุก๊ด�าเนนิไปในทิศทางท่ีผูอ่้านต้องการหรอื
ไม่ ดงัทีกิ่ตต ิกันภยั (2556: 45) ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เราสามารถตอบประเดน็
เรื่องการใช้สื่อจากฟากผู้รับสารโดยอาจตั้งค�าถามว่าอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ตัวเลือกและพฤติกรรมของผู้รับสาร หรือจากฟากสื่อโดยการตั้งค�าถาม
ถึงปัจจัยเกี่ยวกับเน้ือหา การน�าเสนอ สถานการณ์ที่ช่วยสร้างและธ�ารง
รักษาความสนใจในการเปิดรับสื่อของผู้รับสาร แนวทางท้ังสองลักษณะ
ไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด เช่น ค�าถามเรื่องแรงจูงใจ (ฟากผู้รับ
สาร) ไม่สามารถตอบได้โดยปราศจากการอ้างอิงเรื่องผลผลิตและเนื้อหา
สื่อ (ฟากผู้ผลิต)” ทั้งนี้แคทซ์ บลูมเลอร์ และกูเรอวิช (Katz, Blumler and 
Gurevitch, 1974) ขวัญเรอืน กิตวัิฒน์ และภัสวล ีนิติเกษตรสนุทร (2542) 
กาญจนา แก้วเทพ (2546) นรินทร์ น�าเจริญ (2549) ก็ได้เคยอธิบายเอาไว้
เช่นเดียวกันว่า ผูร้บัสารแต่ละคนนัน้มกัจะมคีวามกระตอืรอืร้นในการเปิด
รับข่าวสารจากสื่อ ท้ังนี้ก็เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์หรือสนองความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคล โดยการเปิดรับข่าวสารจากสื่อของแต่ละบุคคลก็จะมา
จากลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้ อาชพี 
ฯลฯ ลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจหรือความต้องการ และปัจจัย
อื่น ๆ  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ  จากสื่อก็
ต่อเมื่อสื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสารสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจ 
และมีความเกี่ยวข้องกับพวกเขามากพอนั่นเอง 

งานวิจัยชิ้นน้ีจะช่วยให้นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสาร
มวลชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เห็นภาพการปรับตัวรับสื่อใหม่ของ
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องค์กรหนังสอืพิมพ์ไทย รวมท้ังได้ทราบถึงประเภทเน้ือหาของข่าวสารบน
แฟนเพจหนังสอืพิมพ์ไทยทีไ่ด้รบัความนิยม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ของผู ้อ ่าน 
นอกจากนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ยังสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้
พัฒนาช่องทางการน�าเสนอข่าวสารผ่านสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาประเภทเนื้อหาของข่าวสารท่ีปรากฏบนแฟนเพจ

หนังสือพิมพ์
2. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้อ่าน แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการ

ใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ 

สมมติฐานการวิจัย
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านท่ีแตกต่างกันมีแรง

จูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
2.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านที่แตกต่างกันมีความ

จริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
3.  แรงจูงใจของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความจริงจังในการใช้

แฟนเพจหนังสือพิมพ์
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
งานวจิยันี ้ ผูวิ้จยัได้ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องมาใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาดังนี ้1.แนวคิดเก่ียวกับเฟซบุก๊แฟนเพจ เป็นแนวคดิที่
ท�าให้ทราบถึงความเป็นมาของเฟซบุก๊แฟนเพจ ลกัษณะของ    เฟซบุก๊แฟน
เพจ ประโยชน์ของเฟซบุก๊แฟนเพจต่อธุรกิจ และการน�าเฟซบุก๊แฟนเพจมาใช้
เป็นช่องทางน�าเสนอข่าวสารไปยังผูอ่้าน 2.แนวคดิเก่ียวกับการรายงานข่าว
หนังสอืพิมพ์ เป็นแนวคดิท่ีท�าให้เข้าใจถึงนยิามของข่าวและการรายงานข่าว
หนงัสอืพิมพ์ ลกัษณะของข่าว รปูแบบของข่าวหนงัสอืพิมพ์ทัง้แบบออฟไลน์
และออนไลน์ ความเป็นมาของข่าวหนังสอืพิมพ์ ประเภทเนือ้หาของข่าวสาร
ที่น�าเสนอทางหนังสือพิมพ์ และผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อการรายงาน
ข่าวสารของหนงัสอืพิมพ์ 3.แนวคดิเกีย่วกับการเปิดรบัข่าวสาร เป็นแนวคดิที่
ท�าให้เข้าใจถึงปัจจยัและพฤตกิรรมในการเปิดรบัข่าวสารจากสือ่มวลชนของ
ผูร้บัสารซึง่รวมถึงความจรงิจงัในการใช้ การแบ่งกลุม่ผูร้บัสารจากสือ่มวลชน
ตามลกัษณะของกลุม่คนรุน่ต่าง ๆ  (เจนเนอเรชัน่) และอทิธิพลของเทคโนโลยี
ทีส่่งผลต่อการเปิดรบัข่าวสารของผูร้บัสารจากสือ่มวลชน และ 4.ทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีท่ีช่วยในการท�าความเข้าใจถงึ
ตวัแปรต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกเปิดรบัสือ่ของผูร้บัสารซึง่เป็น
ทฤษฎทีีม่กัถูกใช้เป็นกรอบในการศกึษาวิจยัผูร้บัสารทีม่ลีกัษณะกระตอืรอืร้น
ในการรบัสารจากสือ่มวลชนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจบุนั รวมทัง้ถูกน�า
ไปใช้เป็นกรอบในการศกึษาพฤตกิรรมของผูร้บัสารบนสือ่ใหม่ ผูวิ้จยัจงึน�า
ทฤษฎน้ีีมาใช้เป็นกรอบในการศกึษาถึงความสมัพันธ์ของลกัษณะของผูอ่้าน 
แรงจงูใจ และพฤตกิรรมในการใช้แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ว่าตวัแปรท้ัง 3 ตัวมี
ความสมัพันธ์กันหรอืไม่ และ 5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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นิยามศัพท์
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หมายถึง หน้าจอที่ผู้พัฒนาเฟซบุ๊กออก

แบบให้เจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปใช้เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะแยกออกมาจาก
บัญชีส่วนตัว โดยการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง แฟนเพจของหนังสือพิมพ์
ข่าวสด (Khaosod) ไทยรัฐ (Thairath) และโพสต์ทูเดย์  (PostToday)

การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของข่าวสาร หมายถึง การแยกแยะ
ประเภทของโพสต์ (Post) บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ข่าวสด ไทยรัฐ และ
โพสต์ทูเดย์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

1. ปกข่าว* หน้าหนึง่ของหนังสอืพิมพ์ฉบบักระดาษ (Cover Page)
2. ข่าวอาชญากรรม หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับคดี

อาชญากรรม ปัญหาสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อุบัติเหตุ ความโศกเศร้าของชีวิต เช่น เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง 
ความยากจน การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่าง ๆ

3. ข่าวการเมือง หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวทางกิจการบ้านเมือง การบริหารงานของรัฐบาล กิจกรรมหรือ
การท�างานของนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้ง กลุ่มพลังต่าง ๆ  องค์กรพัฒนา
เอกชน การต่อสู้ทางการเมือง การท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ 
และการทหาร

4. ข่าวบนัเทิง หมายถงึ รายงานเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกับเบือ้งหน้าและ
เบื้องหลังของแวดวงบันเทิง และบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคม (Celebrity) 

*ข่าว หมายถึง รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
และ/หรือท�าไม (5W1H) โดยอาจเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว อาจมีภาพ วิดีโอ และ/หรือการ
รายงานสด ซึ่งอาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์หลักของหนังสือพิมพ์
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ซึ่งรวมถึงละคร เพลง ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การออกหนังสือใหม่ กิจกรรม
ทางศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

5. ข่าวเศรษฐกิจ หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน 
การตลาดของสินค้าและบริการ อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และคมนาคม 
รวมถึงเรือ่งของราคาหุน้ ราคาทอง ราคาน�า้มนั-ก๊าซ อตัราแลกเปลีย่น ค่าน�า้ 
ค่าไฟ ค่าครองชพีของประชาชน เช่น การเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสม่ีวง 

6. ข่าวเรื่องแปลก (Weird News) หมายถึง รายงานเหตุการณ์
เกีย่วกับเรือ่งราวท่ีพบเหน็ได้ยาก/ไม่ปกต ิเช่น หมมูสีามขา กบทองค�า รอย
พญานาค หญิงคลอดลูกแฝด 8 คน เป็นต้น

7. ข่าวสาธารณสุข หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล โรคภัยไข้เจ็บ ระบบบริการ/
สร้างเสรมิสขุภาพของประชาชน เช่น พบไวรสัซก้ิาระบาด การค้นพบวัคซนี
รักษาอีโบลา การควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก เป็นต้น

8. ข่าวการศึกษา หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาทุกระดับ ระบบการศึกษาและกิจกรรมทางการ
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้จัดการศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลง
ระบบแอดมชิชัน่ การได้แข่งขนัทางวิชาการของนักเรยีน นักศกึษา อาจารย์ 
การโยกย้ายข้าราชการครู เป็นต้น

9. ข่าวกีฬา หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับเคลื่อนไหวใน
วงการกีฬาทั้งที่เป็นสาระและบันเทิง การบริหารขององค์กรกีฬา นักกีฬา 
โค้ช เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน 
การแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 
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10. ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง รายงานเหตุการณ์
ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ไอที และ
โทรคมนาคม เช่น การเปิดตัวไอโฟน 7

11. ข่าวสิ่งแวดล้อม หมายถึง รายงานเหตุการณ์เก่ียวกับสิ่ง
แวดล้อม สิ่งมีชีวิต พัฒนาการของสิ่งแวดล้อม การกระท�าของมนุษย์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

12. ข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในทุก ๆ ด้าน

13. ข่าวในพระราชส�านัก หมายถึง รายงานเหตกุารณ์หรอืพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

14. ข่าวอื่น ๆ ได้แก่ รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับกับจราจรทางบก 
ทางน�้า ทางอากาศ รายงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น

15. ข่าวหลายประเด็น หมายถึง ข่าวหลายประเภทอยู ่ใน 
โพสต์เดียว

16. ข่าว เรื่องราว และ/หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 หมายถึง รายงานเหตุการณ์ เรื่องราว และ/หรือความ
คดิเหน็เก่ียวกับการถวายบงัคมและท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชพิธีพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

17. บทความ/สารคด/ีคอลัมน์ต่าง ๆ  หมายถงึ เรื่องราวทีไ่มใ่ชข่่าว
หรอืรายงานเหตกุารณ์ แต่เน้นให้ความคดิเห็นของผูเ้ขยีน โดยแทรกสาระ
ความรู้และความบันเทิง 

18. ค�าคม/ส�านวน/คติพจน์ หมายถึง ข้อเขียนท่ีเน้นให้ค�าสอน
หรือแง่คิด
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19. เรือ่งตลกขบขนั/เรือ่งลีล้บั/ภาพหรอืคลปิเดด็ หมายถึง เรือ่งราว
ที่เน้นให้ความบันเทิง สนุกสนาน ข�าขัน ผ่อนคลายความตึงเครียด 

20. คลิปบทเพลง/ดนตรี/ภาพถ่ายแฟชั่น หมายถึง คลิปเพลงหรือ
ดนตรี มิวสิควิดีโอ หรือภาพถ่ายแฟชั่นการแต่งหน้า เครื่องแต่งกาย ทรง
ผม เป็นต้น

21. กิจกรรม เล่นเกม ตอบปัญหา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้
ดูแลแฟนเพจเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมสนุก เล่นเกม หรือตอบปัญหาเพื่อชิง
รางวัลของหนังสือพิมพ์หรือองค์กรต่าง ๆ

22. ปกิณกะ ได้แก่ ท�านายดวงชะตา ตอบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น
23. โฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ชี้แจงข่าวสาร

และชักชวนให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด�าเนินการต่าง ๆ ของ
หนังสือพิมพ์ หรือองค์กรต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วมกับโพสต ์หมายถึง จ�านวนครั้งหรือความถี่ในการ
ปรากฏ (Frequency) ของการทีผู่อ่้านมปีฏสิมัพันธ์กับโพสต์ ได้แก่ การกด
ปุ่มแสดงอารมณ์ การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปันข้อมูล

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายได้ และอาชีพ ของผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์

พฤตกิรรมการใช้เฟซบุก๊ หมายถึง ช่วงเวลาทีใ่ช้งานเฟซบุก๊ ช่อง
ทางในการใช้งานเฟซบุก๊ จ�านวนวันในการใช้เฟซบุก๊ต่อสปัดาห์ จ�านวนครัง้
ต่อวันในการใช้เฟซบุก๊ ระยะเวลาทีใ่ช้เฟซบุก๊ต่อครัง้ และสถานท่ีใช้เฟซบุก๊

แรงจงูใจในการใช้แฟนเพจหนังสอืพมิพ์ หมายถึง ระดบัความ
ต้องการในประเด็นต่าง ๆ  ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ 
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ได้แก่ แรงจงูใจด้านข่าวสาร แรงจงูใจด้านบนัเทิง และแรงจงูใจด้านสงัคม 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

พฤติกรรมการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หมายถึง ประเภท
เนื้อหาข่าวสารที่ผู้อ่านสนใจ  ช่องทางที่อ่าน ลักษณะของการอ่าน รวม
ถึงข้อค�าถามในการวัดระดับความจริงจังในการใช้ (Intensity) แฟนเพจ
หนังสอืพิมพ์ ได้แก่ การอ่านแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ถือเป็นกจิวตัรประจ�าวัน 
การอ่านแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์เป็นสิง่แรก ๆ  ทีท่�าเมือ่เข้าใช้งานเฟซบุก๊ การ
อ่านแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ท�าให้ทนัเหตกุารณ์/รูส้กึไม่ตกข่าว การอ่านแฟน
เพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนคนติดตามข่าวสาร 
และการอ่านแฟนเพจหนังสอืพิมพ์เป็นช่องทางหลกัทีส่�าคญัในการตดิตาม
ข่าวสาร ซึ่งความจริงจังในการใช้แฟนเพจฯเหล่าน้ีแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ผู้อ่าน หมายถึง ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่ีกดถูกใจเพ่ือติดตามอ่านแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ไทยรัฐ และ/หรือโพสต์ทูเดย์

กรอบแนวคิดการวิจัย

ลักษณะทางประชากรศาตร์
- เพศ - อายุ
- การศึกษา - รายได้
- อาชีพ

แรงจูงใจในการใช้แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ 3 ด้าน
- ด้านข่าวสาร
- ด้านความบันเทิง

พฤติกรรมการใช้แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ 

(ตัวแปรความจริงจังในการใช้)

ประเภทเนื้อหาของข่าวสารที่ปรากฏบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชงิปรมิาณด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา

ประเภทของข่าวสารบนโพสต์ต่าง ๆ ที่อยู่ในแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไทย 
3 ฉบับ ได้แก่ ข่าวสด ไทยรัฐ และโพสต์ทูเดย์  และการวิจัยเชิงส�ารวจ
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์แบบวัดผลครั้งเดียวเพ่ือวิเคราะห์แรงจูงใจ
และพฤติกรรมการใช้ของผู้อ่านที่ได้กดถูกใจเพ่ือติดตามแฟนเพจของ
หนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ใน 3 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อหาจะ
ช่วยในการตอบค�าถามวิจยัข้อ 1 ท่ีว่า ประเภทเน้ือหาของข่าวสารทีป่รากฏ
บนแฟนเพจหนังสอืพิมพ์เป็นอย่างไร และการใช้แบบสอบถามออนไลน์จะ
ช่วยในการตอบค�าถามวิจัยข้อ 2 ที่ว่า ลักษณะของผู้อ่าน แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร

การวิเคราะห์เน้ือหา ประชากรเป้าหมายคือ จ�านวนโพสต์ที่เกิด
ขึ้นบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ระดับชาติของไทยท่ีมีคนกดติดตามสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ แฟนเพจข่าวสด ไทยรัฐ และโพสต์ทูเดย์ (Socialbakers.
com, 2016) ผู้วิจัยใช้แบบลงรหัส (Coding Sheet) พร้อมคู่มือการลง
รหัส (Coding Instruction) ในการเก็บข้อมลู หน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหา 
ประกอบด้วย 1.หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) ได้แก่ 
ประเดน็หลกั (Theme) พิจารณาจากการน�าเสนอเน้ือหาทีป่รากฏในโพสต์
บนแฟนเพจหนังสอืพิมพ์และจดัเข้าประเภทของข่าวสารทีก่�าหนดไว้ และ 
2.หน่วยในการระบุจ�านวน (Unit of Enumeration) ได้แก่ ความถี่ในการ
ปรากฏ (Frequency) โดยการนับจ�านวนครั้งของการมีส่วนร่วมกับโพสต์
ในลกัษณะต่าง ๆ  ของผูต้ดิตามแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ตามท่ีก�าหนดไว้ ก่อน
เก็บข้อมลูได้มกีารทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) โดยน�าแบบลงรหัสให้



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560

75

ผูท้รงคณุวุฒด้ิานนิเทศศาสตร์จ�านวน 3 ท่านเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบด้าน
ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) และทดสอบความเชือ่ถือได้ 
(Reliability) โดยน�าแบบลงรหัสไปให้กับผู้ช่วยวิจัยจ�านวน 2 คนทดสอบ
โพสต์ตัวอย่างชุดเดียวกันแบบเป็นอิสระต่อกัน (Intercoder Reliability) 
จ�านวน 62 โพสต์ หรือคิดเป็น 10% ของเป็นโพสต์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3 
แห่งที่เกิดขึ้นในรอบ 1 วัน ผลการทดสอบ Intercoder Reliability มีดังนี้ 
1.แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ทีศ่กึษา r=1.000 2.ประเภทเน้ือหาโพสต์ทีป่รากฏ 
r=0.839 3.มีภาพประกอบ วิดีโอ สด หรือข้อความล้วน r= 0.935 4.ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล r=1.000 5.กดปุ่มแสดงอารมรณ์ r=1.000 6.แสดง
ความคิดเห็น r=1.000 และ7.แบ่งปัน r=1.000 ถือว่าแบบลงรหัสมีความ
เชื่อถือได้ Kenix (2009) ระบุว่าการวิเคราะห์เนื้อหาบนสื่อสังคมจ�านวน 
7 วันก็ท�าให้เห็นธรรมชาติของข้อมูลที่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงด�าเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2559 รวม 8 วัน ได้โพสต์รวม
ทั้งสิ้น 2,826 โพสต์ จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบด้วยวิธีการ 1 เว้น 
3  ได้จ�านวนตัวอย่างโพสต์รวม 952 โพสต์ แบ่งเป็นแฟนเพจข่าวสด 337 
โพสต์ แฟนเพจไทยรัฐ 350 โพสต์ และแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ 265 โพสต์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
ความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

การวจิยัเชงิส�ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ประชากรเป้าหมาย
ทีใ่ช้ในการวิจยั คอื ผูต้ดิตามอ่านแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ข่าวสด ไทยรฐั และ/
หรือโพสต์ทูเดย์ โดยผู้ติดตามอ่านแฟนเพจข่าวสด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 
2559 มีจ�านวน 7,866,900 คน แฟนเพจไทยรัฐ มีจ�านวน 5,233,082 คน 
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และแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ มีจ�านวน 2,719,801 คน (Socailbaker.com, 
2016) จากน้ันค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยสตูรของยามาเน่ (Yamane, 
1967) ท่ีระดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 ได้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 400 คน การ
สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) แบบตามสะดวก (Convenient Sampling) เก็บข้อมูลจากผู้
ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ใน 3 แห่งดังกล่าว โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
(Self-Selection) จาก1.ตัวเชื่อมโยง (Link) ของแบบสอบถามที่บนแฟน
เพจของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ 2.โฆษณาบนเฟซบุ๊กผ่าน (Facebook 
Ad) และ3.เพื่อนส่งต่อมายังเพื่อน (Snowball Sampling) แบบสอบถาม
ประกอบด้วยค�าถาม 6 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
แฟนเพจของหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วยค�าถามย่อย 3 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็น
ค�าถามเก่ียวกับข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม
ย่อย 5 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กโดยทั่วไป 
ประกอบด้วยค�าถามย่อย 6 ข้อ ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การใช้แฟนเพจหนังสอืพิมพ์ของผูอ่้าน ประกอบด้วยค�าถามปลายปิดใน 3 
ด้านคือ ด้านข่าวสารจ�านวน 14 ข้อ ด้านความบันเทิงจ�านวน 6 ข้อ และ
ด้านสังคมจ�านวน 5 ข้อ ก่อนเก็บข้อมูลได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนิเทศศาสตร์จ�านวน 3 ท่านประเมินว่าข้อค�าถามในแบบสอบถาม
สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสอดคล้อง (Index of Concordance: IOC) โดยมีเกณฑ์ (ศิริชัย 
พงษ์วิชัย, 2558: 141-142) ผลการทดสอบค่า IOC พบว่าข้อค�าถามใน
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แบบสอบถามทุกข้อได้ค่าคะแนน 1.00 ทุกข้อ มีเพียงข้อ 11 ข้อ 15 และ
ข้อ 33 ที่ได้ค่า IOC = 0.67 สรุปได้ว่าข้อค�าถามในแบบสอบถามทุกข้อมี
ความเที่ยงตรงใช้ได้ และการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจัย
น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองจ�านวน 30 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาและล�าดับขั้นตอนใน
ข้อค�าถาม หลังจากน้ันจึงทดสอบความเชื่อถือได้ในข้อค�าถามเก่ียวกับ
การวัดแรงจูงใจและความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธี
แบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-Coefficient) จากสูตรของ Cronbach’s 
Alpha Formula (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น
ในส่วนของแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ได้ค่า Alpha = .888 
และในส่วนของความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ได้ค่า Alpha 
= .849 ดังนั้นสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ จึงด�าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2559  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statis-
tics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T-test 
Groups) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) การ
ทดสอบ Kruskal Wallis และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ประเภทเนื้อหาของโพสต์ที่ปรากฏบนเแฟนเพจหนังสือพิมพ์มาก

ที่สุดคือ ข่าวอาชญากรรม มีจ�านวน 180 โพสต์ คิดเป็น ร้อยละ 18.9 รอง
ลงมาคือ ข่าวต่างประเทศ จ�านวน 119 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
ข่าวเศรษฐกิจ จ�านวน 115 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 12.1 หากพิจารณาเป็น
รายฉบับ พบว่า แฟนเพจข่าวสดและไทยรัฐมีเนื้อหาของโพสต์ที่เป็นข่าว
อาชญากรรมมากท่ีสดุ ขณะท่ีแฟนเพจโพสต์ทูเดย์มข่ีาวเศรษฐกิจมากทีส่ดุ 
ลักษณะเนื้อหาพบว่า โพสต์เกือบทั้งหมดเป็นข้อความและภาพประกอบ 
คือ มีจ�านวน 873 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 91.7 โพสต์เกือบท้ังหมดที่ระบุ
แหล่งข้อมูลที่มาจากการผลิตเอง/สื่อในเครือ คือ มีจ�านวน 940 โพสต์ คิด
เป็นร้อยละ 98.7 การกดปุม่แสดงอารมณ์เป็นปฏสิมัพันธ์ทีเ่กดิขึน้บนแฟน
เพจหนังสือพิมพ์มากที่สุด คือมีจ�านวน 24,085 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.3 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์จ�านวน 
400 คน พบว่า เกือบทั้งหมดติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือ มี
จ�านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมาคือติดตามแฟนเพจข่าวสด 
จ�านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และติดตามแฟนเพจโพสต์ทูเดย์
จ�านวนน้อยท่ีสดุ คอื 121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.6 โดยผูอ่้านทัง้หมดตดิตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์แห่งอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่อ่าน/
ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ คือมีจ�านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.00 ส่วนคนที่อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษประจ�าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับกระดาษมากที่สุด คือ มีจ�านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 
และเป็นเพศหญิง จ�านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนใหญ่มีอายุ
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ระหว่าง 19-35 ปี จ�านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคอื มอีายุ
ระหว่าง 36-51 ปี คดิเป็นร้อยละ 34.8 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 
223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 เป็นพนักงานบริษัท จ�านวนมากที่สุด คือ 152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ/เกษตรกร/
ประมง จ�านวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 21.5  รายได้ส่วนตัว 10,000–30,000  
บาทต่อเดือน จ�านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 

กลุม่ตวัอย่างใช้เฟซบุก๊เป็นประจ�าช่วงเย็นถึงค�า่  (16.01-22.00 น.)  
มากที่สุด คือมีจ�านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 โดยใช้เฟซบุ๊กผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด คือมี จ�านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5  เกือบ
ทั้งหมดใช้เฟซบุ๊กทุกวัน คือมีจ�านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.3 ทั้งนี้มี
การใช้เฟซบุก๊ 7 ครัง้ขึน้ไปต่อวัน คอืมจี�านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  
มีระยะเวลาการใช้เฟซบุ๊กต่อครั้ง 15-30 นาทีมากที่สุด คือมีจ�านวน 201 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้งานเฟซบุ๊กจากบ้าน/ที่พัก
มากที่สุด คือมีจ�านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ ใช้งาน
เฟซบุ๊กจากทุกสถานที่เมื่อมีเวลาว่างจ�านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8

แรงจูงใจด้านข่าวสาร 3 ล�าดับแรกท่ีกลุ่มตัวอย่างติดตามแฟน
เพจหนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะมีการน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องราวใน
พระราชส�านัก 2.เพราะมีการน�าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับข่าวเศรษฐกิจ และ 
3.เพราะมีการน�าเสนอเก่ียวกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้ง 
3 ล�าดับเป็นแรงจูงใจในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างติดตามแฟน
เพจหนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้านข่าวสารในระดับมาก แรงจูงใจด้าน
ความบนัเทิง 3 ล�าดบัแรกท่ีกลุม่ตวัอย่างตดิตามแฟนแพจหนงัสอืพิมพ์ คอื 
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1.เพราะมกีารน�าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับบทความ/สารคดท่ีีมเีน้ือหาสนุกชวน
อ่าน 2.เพราะมกีารน�าเสนอเน้ือหาเกีย่วกับเรือ่งตลกขบขนั/เรือ่งลีล้บั/ภาพ
หรือคลิปเด็ด  และ 3.เพราะมีการน�าเสนอเกี่ยวกับค�าคม ส�านวน คติพจน์ 
และ บทเพลง/ดนตร/ีแฟชัน่ โดยทัง้ 3 ล�าดบัเป็นแรงจงูจงูในระดบัมาก ภาพ
รวมกลุม่ตวัอย่างตดิตามเฟซบุก๊แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์เพราะแรงจงูใจด้าน
ความบันเทิงในระดับมาก และแรงจูงใจด้านความสังคม 3 ล�าดับแรกท่ี
กลุม่ตวัอย่างตดิตามแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ คอื 1.เพราะช่องทางในการแบ่ง
ปันเรือ่งราวไปยังเพ่ือนได้ 2.เพราะมช่ีองทางในการแสดงความคดิเห็นร่วม
กับผู้อื่น และ 3.เพราะมีช่องทางในการแสดงอารมณ์ โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็น
แรงจงูใจในระดบัมาก ภาพรวมกลุม่ตวัอย่างตดิตามแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์
เพราะแรงจูงใจด้านความเป็นสังคมในระดับมาก 

กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์มากกว่า 2 ปีมากที่สุด 
คอืมจี�านวน  158 คน คดิเป็นร้อยละ  39.5 ส่วนใหญ่อ่านโพสต์จาก News 
feed (Timeline) จ�านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 

ความจรงิจงัในการใช้แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ 3 ล�าดบัแรก พบว่าคอื 
1.การอ่านแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ท�าให้ทนัเหตกุารณ์/ไม่ตกข่าว 2.การอ่าน
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ถือเป็นช่องทางหลักท่ีส�าคัญในการติดตามข่าวสาร 
และ3.การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
คนติดตามข่าวสาร โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็นความจริงจังในการใช้แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความจริงจังในการใช้
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดัง น้ี  ผู ้อ ่านที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันท้ังในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
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และรายได้ มแีรงจงูใจในการใช้แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ไม่แตกต่างกัน ผูอ่้าน
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ อายุ การ
ศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่
แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์
กับความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในทางบวก

อภิปรายผล
ประเภทเน้ือหาของโพสต์บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ที่ศึกษา 

3 ล�าดับแรกพบว่าเป็น ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ และข่าว
เศรษฐกิจ ตามล�าดับ แฟนเพจข่าวสดและไทยรัฐมีเนื้อหาของโพสต์ท่ี
เป็นข่าวอาชญากรรมมากที่สุด ขณะที่แฟนเพจโพสต์ทูเดย์มีโพสต์ที่เป็น
ข่าวเศรษฐกิจมากที่สุด สอดคล้องกับมาลี บุญศิริพันธ์ (2556) ปณิธี สาย
สงเคราะห์ (2552) และทองสิบสอง (Tongsibsong, 2012) ที่ได้ระบุไว้
ว่า การเน้นน�าเสนอเนือ้หาของข่าวสารของหนังสอืพิมพ์ขึน้อยู่กับนโยบาย
ของหนังสือพิมพ์ว่าได้มีการก�าหนดว่า เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด หาก
เป็นหนังสือพิมพ์ประชานิยม (Popular Newspaper) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
ก็มักเน้นน�าเสนอข่าวสาระเบา (Soft News) ท่ีผู้อ่านไม่จ�าเป็นต้องใช้
ภูมิหลัง ความรู้ อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ในทันทีเป็นหลัก ได้แก่ ข่าว
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ กีฬา บันเทิง และเรื่องเร้าอารมณ์ โดยใช้
ลีลาการเขียนด้วยการใส่สีสันเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ แต่
หากเป็นหนงัสอืพิมพ์เชงิคณุภาพ (Quality Newspers) ผูผ้ลติหนังสอืพิมพ์
ก็มักจะเน้นน�าเสนอข่าวสาระหนกั (Hard News) ทีผู่อ่้านต้องใช้ภูมหิลงั สติ
ปัญญา และใช้ความตัง้ใจในการอ่านเป็นหลกั เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมอืง 
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ต่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสดซึ่ง
จัดเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม จึงเน้นน�าเสนอข่าวเบาประเภท
ข่าวอาชญากรรม ขณะที่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จัดเป็นหนังสือพิมพ์เชิง
คุณภาพจะเน้นน�าเสนอข่าวเศรษฐกิจซึ่งจัดอยู่ในประเภทข่าวหนัก 

โพสต์เกือบทั้งหมดท่ีพบเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ โดย
มีการถ่ายทอดสด (Live) และอื่น ๆ น้อยมาก สอดคล้องกับนรินทร น�า
เจริญ (2549) ที่ระบุว่าอินเทอร์เน็ตอ�านวยให้ผู้รายงานข่าวสารสามารถ
น�าเสนอเน้ือหาในรปูแบบสือ่ผสมได้ กล่าวคอืสามารถน�าเสนอในรปูแบบ
ของตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว และ/หรอืเสยีงเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่าแฟนเพจหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบในการรายงานข่าวสารมากนัก ซึ่ง
น่าจะเป็นเพราะต้นฉบับท่ีเนื้อหามาจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อ
เสริมของหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษท่ีน�าเสนอได้เฉพาะเพียงตัวอักษรกับ
ภาพประกอบเป็นหลกั นอกจากนีโ้พสต์เกือบท้ังหมดระบแุหล่งข้อมลูท่ีมา
จากการผลติเอง/สือ่ในเครอื โดยผูอ่้านสามารถกดทีร่ปูหรอืข้อความทีม่ตีวั
เชือ่มโยงเพ่ืออ่านต้นฉบบัทีเ่ว็บไซต์หลกัได้ ดงัที ่ทวิกบรูีแ่ละรดิเทนเบอร์ก 
(Tewksbury and Rittenberg, 2012) และอิงค์ควิตี้ดอตคอม (2557) ยืน
ยันว่าเฟซบุก๊สามารถท�าตวัเชือ่มโยงช่วยดงึคนเข้าเว็บไซต์ (Traffic) หลกัได้ 
นอกจากนียั้งช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการท�า Search Engine Optimization 
(SEO) ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย (อิงค์ควิตี้ดอตคอม, 2557) 
อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยพิว (Bialik and Matsa, 2017) ศึกษาพบว่า แม้ว่า
ตวัเชือ่มโยง (Link) จะช่วยดงึคนเข้าไปอ่านข่าวบนเว็บไซต์หลกัขององค์กร
สือ่สารมวลชนได้ แต่ผูอ่้านเหล่าน้ันมกัจะจ�าไม่ได้ว่าข่าวสารชิน้น้ัน ๆ  ผลติ
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โดยใคร แต่หากตวัเชือ่มโยงถูกส่งมาในอเีมลข่าวหรอืข้อความเตอืน (Texts 
or Alert) คนอ่านส่วนใหญ่จะจ�าได้ว่าใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาข่าวสารชิ้นนั้น ๆ

ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านที่มีต่อโพสต์นั้น พบว่า การกดปุ่ม
แสดงอารมณ์เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์มากที่สุด 
คือ มีจ�านวน 24,085 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ การกดแบ่ง
ปันข้อมลู จ�านวน 734 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 2.9 และการแสดงความคดิเหน็
มีจ�านวนน้อยที่สุด คือ 450 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.8 สอดคล้องกับนรินทร์ 
น�าเจริญ (2549) ที่ระบุว่า การน�าเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ ผู้อ่านสามารถ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาได้ อาจเรียก
ได้ว่า การน�าเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์มีลักษณะเป็นสื่อเชิงโต้ตอบซึ่งสื่อ
หนังสือพิมพ์แบบออฟไลน์ไม่สามารถท�าได้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าผู้
อ่านโพสต์ของแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ยังไม่ค่อยกดแบ่งปันข้อมลูหรอืแสดง
ความคดิเห็นต่อโพสต์มากนกัท�าให้ข่าวสารเหล่าน้ันแพร่หลายไปได้ไม่เตม็
ศักยภาพ ซึ่งหากผู้ดูแลแฟนเพจสามารถกระตุ้นผู้อ่านให้มีส่วนร่วมกับ
เพจในสองประเด็นหลังนี้ได้มากขึ้น ก็จะช่วยท�าให้จ�านวนคนที่เห็นโพสต์
ข่าวสารมากขึ้น เพราะลักษณะของการแสดงบน Newsfeed มีอัลกอริทึ่ม 
(Algorithm) บนหลกัการทีว่่า โพสต์ไหนมคีนเข้ามส่ีวนร่วมมากโพสต์นัน้ก็
จะแสดงบน News feed ของเพื่อนบนเฟซบุ๊กได้มากขึ้นด้วย (Facebook 
เตรยีมปรบัอลักอรทึิมบน News Feed อกีรอบ เพ่ิมให้เหน็โพสต์เพ่ือนมาก
ขึน้ ลดเพจให้เหน็น้อยลง (ไปอกี), 2559) ส่วนสาเหตุท่ีผูอ่้านโพสต์บนแฟน
เพจหนังสอืพิมพ์มกีารกดปุม่แสดงอารมณ์มากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะการกด
ปุ่มแสดงอารมณ์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะอื่น อีกทั้งไม่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์มากนัก
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การส�ารวจผู้อ่านด้วยแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทั้งหมด (9 ใน 10 คน) ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รองลง
มาคือติดตามแฟนเพจข่าวสด (6 ใน 10 คน) และติดตามแฟนเพจโพสต์
ทูเดย์จ�านวนน้อยที่สุด (3 ใน 10 คน) โดยผู้อ่านทั้งหมดติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์แห่งอื่น ๆ ด้วย ผลการวิจัยในประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ติดตามอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์มิได้ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์
ฉบับใดฉบับหนึ่ง เน่ืองจากเทคโนโลยีอ�านวยให้สามารถติดตามแฟน
เพจแห่งอื่นได้อย่างไม่จ�ากัดน่ันเอง ซึ่งก็มีข้อดีคือ ผู้อ่านสามารถเปรียบ
เทียบการน�าเสนอเนื้อหาอันเป็นการช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสารได้ และผู้อ่านยังได้ในเรื่องของความหลากหลายของเน้ือหาอีก
ด้วย นอกจากน้ีกลุม่ตวัอย่าง 3 ใน 10 คนอ่านหนงัสอืพิมพ์กระดาษประจ�า 
โดยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับกระดาษมากที่สุด สอดคล้องกับมน
วิภา วงรุจิระ (2547) ที่ระบุว่า ผู้บริโภคข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งก็
ตดิตามอ่านหนงัสอืพิมพ์ฉบบักระดาษร่วมด้วย อาจเป็นเพราะยังต้องการ
ทราบความคดิเห็นหรอืมมุมองของนักเขยีนต่าง ๆ  รวมท้ังใช้เพ่ือการอ้างองิ
นอกจากนีห้นงัสอืพิมพ์บางฉบบับนออนไลน์ก็จ�ากัดการเข้าถงึข้อมลู ซึง่ผู้
อ่านต้องมกีารเสยีค่าสมาชกิจงึจะเข้าอ่านได้นัน่เอง จงึอาจพอกล่าวได้ว่า 
หนังสือพิมพ์กระดาษตอบโจทย์ผู้อ่านบางส่วนในเรื่องของความลึกของ
ข้อมูลหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ท่ีหนังสือพิมพ์บนโลกออนไลน์ท้ังบน
แฟนเพจและเว็บไซต์ไม่มีนั่นเอง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสารเป็นการ
ศกึษาบนพ้ืนฐานของการมองว่าผูร้บัสารเป็นตลาดทีอ่งค์กรสือ่สารมวลชน
ด้านข่าวสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าความเข้าใจเพ่ือตอบโจทย์
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ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น (Tewksbury and 
Rittenberg, 2012)   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ติดตามแฟน
เพจหนังสอืพิมพ์เป็นเพศชายและหญิงในสดัส่วนท่ีใกล้เคยีงกนั ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 19-35 ปี (Gen Y หรือ Millennial) รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 36-51 ปี (Gen X) ทัง้นี ้รอ็บบนิส์ (Robbins, 1996 อ้างถงึในเดชา 
เดชะวัฒนไพศาล, 2552: 5) กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation 
Y) มีวุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) น้อยกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ๊กซ์ ทั้งนี้กลุ่มเจนวายมีลักษณะเด่นคือ ชอบตั้งค�าถามอยู่เสมอ ชอบใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับเพ่ือนฝูง เปิดรับสื่อต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 
คุณลักษณะทัศนคติและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีวิถีการด�าเนินชีวิตที่
รวดเรว็ เป็นตวัของตวัเองสงู ต้องการการยอมรบัและความเข้าใจจากกลุม่ 
ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนส�าคัญ ชอบอะไรท้าทาย อยากรู้
อยากเหน็แต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ท่ีอ่อนไหวต่อสิง่เร้า สถานการณ์และความ
ไม่แน่นอนของการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  (Howe and Strauss, 2000, Eisner, 
2005; Martin, 2005; Glass, 2007 อ้างถึงในเดชา เดชะวัฒนไพศาล, 
2552: 6) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Pew Research Center (2008) ที่
ศกึษาวจิยัพบว่า เว็บไซต์เครอืข่ายสงัคมได้รบัความนยิมในหมูค่นอายุน้อย 
แต่บุคคลกลุ่มนี้ก็ไม่ได้พ่ึงพาเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นแหล่งข่าวหลัก 
สอดคล้องกับเมฟ (Maeve, 2015) ท่ีศึกษาพบว่า คนอเมริกันส่วนใหญ่
ใช้เฟซบุ๊กมักมีช่วงอายุ 18-29 ปี ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับมนวิภา วงรุจิระ (2547) ท่ีระบุว่า คนที่อ่านข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
มักจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยท�างานยุคใหม่ และสอดคล้องกับผลการ
ส�ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงาน
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พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ที่พบว่า กลุ่มคน 16-35 ปี (Gen Y) 
ใช้อินเทอร์เน็ตมาก โดยใช้ถึงสัปดาห์ละ 53.2 ชั่วโมง หรือคิดเป็นวันละ 
7.6 ชั่วโมง ทั้งนี้ 9 ใน10 คน ใช้สื่อสังคม ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (2560) 
ได้เคยแสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุที่กลุ่มคน Gen Y นิยมใช้อินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสังคมน้ันเป็นเพราะว่าพวกเขานิยมท่ีจะไปติดตาม
ในเพจดังต่างๆ ที่เน้นการเอาประเด็นข่าวที่เป็นเรื่อง Talk of the Town มา
วิพากษ์วิจารณ์ และตั้งข้อสังเกต โดยผู้ติดตามเหล่านี้ไม่เพียงอ่าน แต่ยัง
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันต่อเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้นกันอย่างสนุกสนาน 
ดงัน้ันแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ทีผู่วิ้จยัศกึษาในครัง้น้ีควรน�าเสนอข่าวสารบน
แฟนเพจให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มคนในช่วงอายุตั้งแต่ 19-51 ปี 
โดยเน้นให้ความส�าคัญกับกลุ่ม Gen Y เป็นล�าดับแรกเนื่องจากเป็นกลุ่ม
คนทีต่ดิตามแฟนเพจจ�านวนมากท่ีสดุนัน่เอง และไม่ควรละเลยกลุม่ Gen 
X เนื่องจากเป็นกลุ่มคนนิยมบริโภคข่าวสารผ่านแฟนเพจเช่นกัน ส�าหรับ
กลุ่ม Baby Boomer หรือกลุ่มคนที่มีอายุ 52-70 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ.2489 
ถึง 2507 ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีเตบิโตมาพร้อมกับหนงัสอืพิมพ์แบบดัง้เดมิก่อน
ทีส่ือ่สงัคมจะเกิดขึน้ ผลการวิจยัพบว่า จากกลุม่ตวัอย่างท่ีตดิตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ทั้งหมดมีกลุ่ม Baby Boomer เพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2559 
(Thailand Internet User Profile 2016) ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พบว่ากลุ่ม Baby Boomer ไม่ได้ใช้งานเฟซบุ๊กมากนักแต่เล่น 
แอฟลเิคชัน่ไลน์ (Line) สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ (ส�านกัยุทธศาสตร์ ส�านกังาน
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พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)

ส�าหรับตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์อีกสามตัวแปรที่น่า
สนใจคือ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชพี ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตัวอย่าง
ก�าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,000–30,000  บาท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
กลุม่ผูต้ดิตามแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ทีผู่วิ้จยัศกึษาส่วนใหญ่มกีารศกึษาสงู
และมีรายได้ปานกลาง จึงสอดคล้องกับ Pew Research Center (2008) 
และจุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ที่พบว่าคนที่ติดตามอ่านข่าวสารจาก
สื่อมวลชนมักมีรายได้ปานกลางขึ้นไปและมีการศึกษาดี ด้านพฤติกรรม
การใช้เฟซบุก๊โดยทัว่ไปของผูอ่้านแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�าช่วงเย็นถึงค�่า  (16.01-22.00 น.) มาก
ทีส่ดุ โดยใช้ผ่านโทรศพัท์มอืถือมากทีส่ดุ เกือบทัง้หมดใช้เฟซบุก๊ทกุวัน ใช้
เฟซบุ๊ก 7 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  ใช้เฟซบุ๊กต่อครั้ง 15-30 นาทีมากที่สุด เข้าใช้
จากทีพั่กมากท่ีสดุ รองลงมาในจ�านวนทีใ่กล้เคยีงกันคอืใช้งานเฟซบุก๊จาก
ทุกสถานที่เมื่อมีเวลาว่าง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ
ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ที่พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 85.5% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิด
เป็นเวลาเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน สาเหตุที่อุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมอย่าง
มากเป็นเพราะการแข่งขันด้านราคาและนโยบายส่งเสริมการขายของผู้
ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท�าให้ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องโทรศัพท์
ได้ รวมทั้งการแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้
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บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้โดยง่าย 
ผลการวิจยัในประเดน็นียั้งสอดคล้องกับงานวจิยัของจฑุามณี คายะนันทน์ 
(2554) ที่พบว่าคนใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่ในช่วงเวลา 19.01-22.00 น. และ
ใกล้เคยีงกับงานวจิยัของณัฐภทัร บทมาตร (2553) จากข้อค้นพบและงาน
วิจัยครั้งก่อน ๆ นี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าหากต้องการให้ข่าวสารที่ส�าคัญ ๆ 
เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านมาก ๆ ผู้ดูแลแฟนเพจหนังสือพิมพ์ทั้งสามแห่งน่าจะ
ต้องให้ความส�าคญักับการน�าเสนอข่าวสารในช่วงเวลาเยน็ถึงค�า่มากทีส่ดุ

แรงจงูใจด้านข่าวสาร 3 ล�าดบัแรกท่ีกลุม่ตวัอย่างตดิตามแฟนเพจ
หนงัสอืพิมพ์ คอื 1.เพราะมกีารน�าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรือ่งราวในพระราช
ส�านกั 2.เพราะมกีารน�าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับข่าวเศรษฐกจิ และ 3.เพราะมี
การน�าเสนอเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็น
แรงจงูใจในระดบัมาก ภาพรวมกลุม่ตวัอย่างตดิตามแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์
เพราะแรงจูงใจด้านข่าวสารในระดับมาก ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนจาก
ผลวิจัยในประเด็นน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับผลวิจัยจากการวิเคราะห์ประเภท
เนือ้หาของโพสต์บนแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ซึง่พบว่าโพสต์ทีห่นงัสอืพิมพ์น�า
เสนอมากที่สุด คือ ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ 
ตามล�าดับ ผลการวิจัยจากเครื่องมือวิจัยสองส่วนจึงไม่สอดคล้องกัน 
กล่าวคอืผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้มแีรงจงูใจหลกัในการตดิตามแฟนเพจ
หนงัสอืพิมพ์เพราะมกีารน�าเสนอข่าวอาชญากรรมตามทีห่นังสอืพิมพ์เน้น
น�าเสนอมากที่สุด จึงนับเป็นประเด็นท่ีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ควรต้อง
พิจารณาทบทวนทิศทางการน�าเสนอข่าวสารบนแฟนเพจเพราะแรงจูงใจ
ของผู้รับสารเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารตามทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ นอกจากน้ีอีกประเด็นที่น่า
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สนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์เพราะ
มกีารน�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกับเรือ่งราวในพระราชส�านกั โดยมค่ีาเฉลีย่แรง
จูงใจสูงสุด น่าจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ศึกษาวิจัยเกิดเหตุการณ์ส�าคัญที่
เศร้าสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภมูพิลอดลุยเดช (รชักาลที ่9) เสด็จสวรรคต (เมือ่วันที ่13 ตลุาคม 2559) 
ผู้อ่านจึงมีแรงจูงใจในการติดตามอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เพ่ือต้องการ
รบัทราบข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเอง 

แรงจูงใจด้านความบันเทิง 3 ล�าดับแรกท่ีกลุ่มตัวอย่างติดตาม
แฟนแพจหนังสอืพิมพ์ คอื 1.เพราะมกีารน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับบทความ/
สารคดทีีม่เีนือ้หาสนุกชวนอ่าน 2.เพราะมกีารน�าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรือ่ง
ตลกขบขนั/เรือ่งลีล้บั/ภาพหรอืคลปิเดด็  และ 3.เพราะมกีารน�าเสนอเก่ียว
กับค�าคม ส�านวน คติพจน์ และ บทเพลง/ดนตรี/แฟชั่น โดยทั้ง 3 ล�าดับ
เป็นแรงจูงจูงในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้านความบันเทิงในระดับมาก ส�าหรับแรง
จูงใจด้านความเป็นสังคม 3 ล�าดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะช่องทางในการแบ่งปันเรื่องราวไปยังเพ่ือนได้ 
2.เพราะมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น และ 3.เพราะ
มีช่องทางในการแสดงอารมณ์ (ถูกใจ รักเลย หัวเราะ ว้าว เสียใจ โกรธ) 
โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็นแรงจูงจูงในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างติดตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้านความสังคมในระดับมาก ผล
การวิจัยในประเด็นแรงจูงใจของผู้อ่านด้านความบันเทิงและด้านสังคมท่ี
พบว่าเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่ในระดับมากด้วย สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการ
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ตดิตามอ่านข่าวสารแล้ว ผูอ่้านก็ต้องการความบนัเทงิและสงัคมจากแฟน
เพจหนงัสอืพิมพ์ด้วย ซึง่ตรงกับการศกึษาของสมอ็ค เอลสินั ลาเป และโวห์ 
(Smock, Ellison, Lape and Wohn, 2011) ที่พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมีแรง
จงูใจในการใช้เฟซบุก๊เพ่ือ 1.การพักผ่อนหย่อนใจ/สร้างความบนัเทงิ 2.การ
แบ่งปันข้อมูล 3.การหลบหนีจากโลกความเป็นจริง 4.ความทันสมัยและ
ความเป็นเพ่ือน 5.ความเป็นมอือาชพี 6.การปฏสิมัพันธ์กันในสงัคม 7.การ
ใช้งานเพื่อการฆ่าเวลา 8.เพื่อได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทั้งนี้หากเปรียบเทียบแรง
จูงใจ 3 ด้านจะพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่แรงจูงใจด้านสังคม
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย กล่าวคือ แรงจูงใจด้านข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
รวม 3.537 แรงจูงใจด้านความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.4183 และแรง
จูงใจด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.593 

ส่วนพฤติกรรมการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์มากกว่า 2 ปีมากท่ีสุด โดย
อ่านโพสต์จากแฟนเพจหนังสือพิมพ์ผ่าน News feed (Timeline) ของ 
เฟซบุก๊ส่วนตวัมากกว่าอ่านจากหน้าหลกัแฟนเพจหนงัสอืพิมพ์ ส่วนความ
จริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ 3 ล�าดับแรก พบว่าคือ 1.การอ่าน
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้ทันเหตุการณ์/ไม่ตกข่าว 2.การอ่านแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ถือเป็นช่องทางหลักท่ีส�าคัญในการติดตามข่าวสาร และ 
3.การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู ้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
คนติดตามข่าวสาร โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็นความจริงจังในการใช้แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความจริงจังในการใช้
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในระดับมาก สอดคล้องกับปาร์คและลี (Park and 
Lee, 2014) ที่พบว่า ความจริงจังในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook Intensity) 
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มีลักษณะคือ ผู้ใช้รู้สึกว่าเฟซบุ๊กเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ�าวัน เป็น
สิ่งท่ีต้องท�าทุกวัน และผู้ใช้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเฟซบุ๊ก และ
สอดคล้องกับทิวกบูรี่และริดเทนเบอร์ก (Tewksbury and Rittenberg, 
2012) ทีร่ะบวุ่า คนมกัเปิดรบัสือ่มวลชนด้านข่าวเพ่ีอท�าให้ตนเองไม่ตกข่าว

การทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการใช้แฟนเพจ
หนงัสอืพิมพ์มคีวามสมัพันธ์กับความจรงิจงัในการใช้แฟนเพจหนงัสอืพิมพ์
ในทางบวก กล่าวคือ ยิ่งผู้อ่านมีแรงจูงใจมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความจริงจัง
ในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มากเท่านั้น ข้อค้นพบในประเด็นน้ียืนยัน
แนวคดิเก่ียวกับการเปิดรบัข่าวสาร และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจที่ว่า ผู้รับสารจากสื่อ (ในกรณีนี้คือเฟซบุ๊กแฟนเพจหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่ง) มีความกระตือรือร้น (Active reciever) ใน
การเลือกเปิดรับข่าวสาร ไม่ได้รอคอยข่าวสาร (Passive receiver) ตาม
ที่สื่อก�าหนดว่าเนื้อหาใดผู้รับสารควรเปิดรับหรือไม่ควรเปิดรับ โดยความ
กระตอืรอืร้นนีม้แีรงจงูใจเป็นลกัษณะทางจติวิทยาทีม่คีวามส�าคญัตวัแปร
หนึ่งในการก�าหนดให้ผู้รับสารเลือกเปิดรับข่าวสารใดจากช่องทางใด เมื่อ
ใดก็ตามท่ีสื่อต้องการท�าความเข้าใจผู้รับสาร ตัวแปรนี้นับเป็นตัวแปรที่
ส�าคญัมากสือ่ไม่ควรมองข้าม และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน การวิจยัครัง้นี้
พบว่า แรงจงูใจในการติดตามแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ด้านข่าวสารมมีคีวาม
สัมพันธ์กับความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มากท่ีสุด (.663) 
รองลงมาคือแรงจูงใจด้านสังคม (.618) และแรงจูงใจด้านความบันเทิง 
(.450) ตามล�าดบั อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะแฟนเพจหนังสอืพิมพ์ผลติโดย
องค์กรหนังสือพิมพ์ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการน�าเสนอข่าวสารมายัง
ประชาชน แรงจูงใจของผู้อ่านในด้านนี้จึงมีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งเป็น
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ไปตามแนวคดิเก่ียวกับการเปิดรบัสือ่ (Media Selectivity) และทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) ทีม่หีลกัการว่า 
การเปิดรบัสือ่ได้รบัผลมาจากปัจจยัด้านสงัคมและจติวทิยา โดยแรงจงูใจ
ในการใช้สือ่ถือเป็นปัจจยัทางจติวิทยาทีส่�าคญัในการท�าให้คนเลอืกเปิดรบั
ข่าวสารจากสื่อ (Katz et al., 1974 cited in McQuail, 2010; Tewksbury 
and Rittenberg, 2012; สมสุข หินวิมาน, 2546; นรินทร์ น�าเจริญ, 2549) 

ข้อเสนอแนะจากผลวิจัยครั้งนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่ได้ติดตาม

แฟนเพจเพียงแห่งใดแห่งหน่ึงหรือสื่อใดสื่อหน่ึงเท่านั้น หากแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์แห่งใดตอบโจทย์เรื่องของการสนองตอบต่อแรงจูงใจในการ
ใช้แฟนเพจหนังสอืพิมพ์ของผูอ่้านได้มากกว่า ก็น่าจะน�ามาซึง่จ�านวนการ
คลกิเข้าอ่านหรอืยอดการชมในเชงิลกึทีม่ากขึน้ การท่ีมยีอดการเข้าชมและ
มีส่วนร่วมสูงจากผู้อ่าน ก็ย่อมน�ามาซึ่งเม็ดเงินโฆษณาที่จะไหลเข้ามายัง
สื่อมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างความจงรักภักดีของผู้อ่านให้มีการติดตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในระยะยาวต่อไป

2. ผู้อ่านโพสต์ของแฟนเพจหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยกดแบ่งปัน
ข้อมลู หรอืแสดงความคิดเหน็ต่อโพสต์มากนกัท�าให้ข่าวสารเหล่าน้ันแพร่
หลายไปได้ไม่เตม็ศกัยภาพ ซึง่หากผูด้แูลแฟนเพจสามารถกระตุน้ผูอ่้านให้
มส่ีวนร่วมกับเพจในสองประเดน็หลงันีไ้ด้มากข้ึน กจ็ะช่วยท�าให้จ�านวนคน
ทีเ่ป็นเพ่ือนของผูอ่้านบนเฟซบุก๊เห็นโพสต์ข่าวสารมากขึน้ เพราะลกัษณะ
ของการแสดงบน Newsfeed มีอัลกอริทึ่มอยู่บนหลักการท่ีว่าโพสต์
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ไหนมีคนเข้ามีส่วนร่วมมาก ๆ โพสต์น้ันก็จะแสดงบน News feed ของ 
เพื่อนบนเฟซบุ๊กได้มากขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวจิยัในครัง้น้ีเป็นจดุเริม่ต้นของการศกึษาในประเดน็ของการใช้

แฟนเพจกับงานข่าว งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปต่อยอดให้
มีความรอบด้านมากขึ้น อาจศึกษาตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรความพึงพอใจ
ในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หรือศึกษาสื่อสังคมอื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์ 
เนือ่งจากเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีได้รบัความนิยมสงูมากเช่นกัน โดย
เฉพาะในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักของประชาชน (Bialik 
and Matsa, 2017; Newman et al., 2016) หรืออาจศึกษาในแนวทางที่
เว็บสเตอร์และวาคแชล็ก (Webster and Wakshlag, 1983) ได้ระบุไว้ใน
แบบจ�าลองเชงิบรูณาการกระบวนการเลอืกใช้สือ่ (An intergrated model 
of the process of media choice) หรืออาจศึกษาในประเด็นรูปแบบการ
เขยีนข่าวบนแฟนเพจว่าเป็นไปตามหลกัการเขยีนข่าวแบบปิระมดิหวักลบั
หรือไม่ เป็นต้น
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