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สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ประชากร 2
กลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน (T-test Groups) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบ Kruskal Wallis และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แฟนเพจหนังสือพิมพ์มีโพสต์ข่าว
อาชญากรรมมากที่สุด เกือบทั้งหมดเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับโพสต์คือการกดปุ่มแสดงอารมณ์ ส่วนการส�ารวจ
ผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์พบว่าเกือบทั้งหมดติดตามแฟนเพจไทยรัฐ
รองลงมา คือ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ ตามล�าดับ โดยติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์แห่งอื่นด้วย แต่ไม่อ่าน/ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ
ผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นเพศชายและหญิงในจ�านวนที่ใกล้เคียง
กัน ส่วนใหญ่มีอายุ 19-35 ปี (Gen Y หรือ Millennial) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทั มีรายได้สว่ นตัว 10,000–30,000 บาทต่อ
เดือน ใช้เฟซบุก๊ เป็นประจ�าช่วงเย็นถึงค�า่ (16.01-22.00 น.) ผ่านโทรศัพท์
มือถือ ผูอ้ า่ นเกือบทัง้ หมดใช้เฟซบุก๊ ทุกวัน ใช้งาน 7 ครัง้ ขึน้ ไปต่อวัน 15-30
นาทีต่อครั้ง โดยเข้าใช้จากที่พักมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์เพราะมีแรงจูงใจด้านข่าวสาร ด้านบันเทิง และด้านสังคมใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน และมีความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ใน
ระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู ้ อ ่ า นที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
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และรายได้ มีแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน ผูอ้ า่ น
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 newspapers’ 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 December 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 maปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560
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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
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560
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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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ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ พัฒนาการและการเติบโตขึ้น
ของประชากรบนโลกอินเตอร์เน็ตได้สร้างความกังวลใจให้กับองค์กร
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั่ ว โลก ด้ ว ยเกรงว่ า อาจจะเป็ น สาเหตุ ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้
หนังสือพิมพ์กระดาษต้องมลายหายไป หนังสือพิมพ์หลายแห่งในโลก
ตะวันตกอย่างเช่น หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York
Times) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ด�ารงอยู่มาอย่างยาวนานและเคยมี
ยอดพิมพ์จา� หน่ายสูงจ�าต้องปรับตัวโดยน�าหนังสือพิมพ์ไปจ�าหน่ายบนโลก
ออนไลน์โดยผู้อ่านต้องสมัครเป็นสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
เพือ่ พยุงให้ธรุ กิจอยูร่ อด ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กและฉบับทัว่ ไป
ทีพ่ มิ พ์เฉพาะท้องถิน่ ทัว่ สหรัฐฯ ก็ทานกระแสการเติบโตของสือ่ ออนไลน์ไม่
ไหวปิดตัวไปแล้วมากกว่า 100 ฉบับ (อนาคตสิ่งพิมพ์, 2555) ส่วนทางฝั่ง
ยุโรป หนังสือพิมพ์ดอิ นิ ดิเพนเดนท์ (The Independent) ในประเทศอังกฤษ
ก็จ�าต้องประกาศยกเลิกการพิมพ์จ�าหน่ายและมุ่งไปที่ตลาดออนไลน์แต่
เพียงอย่างเดียว (นสพ.ดิอินดิเพนเดนท์ของอังกฤษวางแผงฉบับสุดท้าย
ยุติจ�าหน่ายหลัง 30 ปี เดินหน้าออนไลน์เต็มรูปแบบ, 2559) เป็นต้น
ส�าหรับประเทศไทยในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเติบโต หนังสือพิมพ์
นับว่าเป็นสือ่ มวลชนแขนงแรกทีท่ ยอยกันมีพนื้ ทีบ่ นโลกออนไลน์ โดยบาง
กอกโพสต์ (Bangkok Post) ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เสนอข่าวสาร
ผ่านโลกออนไลน์ควบคู่ไปกับการผลิตหนังสือพิมพ์กระดาษ (Tutchanok, 2009) ทิศทางการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในลักษณะเช่นนี้นับว่า
สอดคล้องกับทิศทางของตลาดที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่าน
สื่อดั้งเดิมน้อยลงและนักลงทุนหารายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้น (สื่อ
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ใหม่ ทางรอดสื่อเก่าเสริมคอนเทนท์เจาะเจนวาย, 25 สิงหาคม 2558)
ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับบลิก้า (2559) รายงานว่า รายได้จากยอดขาย
หนังสือพิมพ์กระดาษในประเทศไทยก�าลังลดลงและเม็ดเงินโฆษณาใน
ธุรกิจหนังสือพิมพ์กล็ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง จาก 1.5 หมืน่ ล้านบาทต่อปี เหลือ
เพียง 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 10% ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง เพียงไม่นานหนังสือพิมพ์บนโลกออนไลน์ก็จ�าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ จากยุคทีเ่ รียกว่า Web 1.0 ทีห่ นังสือพิมพ์นา� เสนอ
ข่าวสารแบบทิศทางเดียว (One-Way Communication) ผูอ้ า่ นท�าได้เพียง
เปิดรับข่าวสาร (Passive receiver) ก้าวเข้าสูส่ ยู่ คุ Web 2.0 (ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2547) ทีเ่ ทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตท�าให้การสือ่ สารโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ง่ สาร
และผู้รับสารบนโลกออนไลน์กระท�าได้ง่ายขึ้น (Pavlik and McIntosh,
2011) หนังสือพิมพ์จึงเริ่มสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านใน
ลักษณะสองทาง (Two-Way Communication) มากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ความ
ก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ยังท�าให้หนังสือพิมพ์
จ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบของข่าวสารให้สอดรับกับช่องทางการสื่อสาร
ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบข่าวสารส�าหรับการน�า
เสนอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต (Tablet)
รวมทั้งการส่งข่าวตรงไปยังผู้บริโภคผ่านทางอีเมล หนังสือพิมพ์ออนไลน์
หลายแห่ง เช่น หนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่น และเครือ ASTV ผู้จัดการ ได้
มีการเพิ่มแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ข่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้
มีบล็อกนักข่าว (Journalist Blog) การจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับการน�าเสนอ
เนื้อหาจากผู้อ่าน (User generate content) ได้แก่ บล็อกผู้อ่าน (Reader
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560
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Blog) กระดานสนทนา (Web board) การส�ารวจความคิดเห็น (Poll) ฯลฯ
ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อมวลชนด้านข่าวใน
โลกตะวันตก (Prueksuralai, 2014)
การก้าวเข้าสู่ยุค Web 2.0 นอกจากจะท�าให้หนังสือพิมพ์ต้อง
ปรับรูปแบบเว็บไซต์ของตนโดยเปิดโอกาสให้กบั ผูอ้ า่ นสามารถมีสว่ นร่วม
แบบสองทางกับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ได้มากขึน้ แล้ว ขณะเดียวกันบนโลก
อินเทอร์เน็ตก็เกิดสื่อใหม่ที่เรียกกันว่าสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์คู่แข่งรายส�าคัญอีกด้วย ทั้งนี้เพราะสื่อสังคมเป็นพื้นที่ที่บุคคล
ทั่วไปสามารถใช้น�าเสนอข้อมูลข่าวสารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันเกีย่ วกับเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้อย่างทันทีทนั ใดโดยไม่
จ�าเป็นต้องรอการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนกระแสหลักอีกต่อไป (User
generated content) การศึกษาของ Pew Research Center พบว่าในช่วง
สิบปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่พ.ศ.2548-2558 คนอเมริกันใช้สื่อสังคมเพิ่มขึ้น
จาก 7% เป็น 65% หรือคิดเป็น 10 เท่า และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Andrew, 2015) นอกจากนีผ้ ลการส�ารวจจากอีกหลายส�านักพบว่า เฟซบุก๊
ซึง่ เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (อันเป็นส่วนหนึง่ ของสือ่ สังคม) ได้รบั ความ
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�านวนผู้ใช้
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
การตลาดทีเ่ คยให้ความส�าคัญกับสือ่ ดัง้ เดิมหันมาให้ความสนใจเครือข่าย
สังคมชนิดนีเ้ ป็นอันดับต้น ๆ การเติบโตขึน้ ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมโดย
เฉพาะอย่างยิง่ เฟซบุก๊ ท�าให้หนังสือพิมพ์ตอ้ งใช้กลยุทธ์เปลีย่ นคูแ่ ข่งให้เป็น
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
เฟซบุก๊ ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า มีการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์
แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้เฟซบุก๊ อยูพ่ อสมควร 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
บุคคลทั่วไปใช้แฟนเพจเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ขณะที่นักการ
เมืองจะชอบใช้ทวิตเตอร์มากกว่า ทัง้ นีค้ นทีน่ ยิ มเล่นเฟซบุก๊ มักเป็นผูจ้ งรัก
ภักดีต่อเพจองค์กร ท�าให้องค์กรได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่าย
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ของลูกค้าซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและการบริหารจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ งานวิจยั ของณัฐภัทร บทมาตร (2553) และจุฑามณี
คายะนันทน์ (2554) พบว่า ผูห้ ญิงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เป็นพนักงานบริษทั รายได้ 10,001-20,000 บาท มักใช้เฟซบุก๊ ช่วงหัวค�า่
เพือ่ ความบันเทิง โดยมักแสดงความคิดเห็นและกดปุม่ ถูกใจ ทัง้ นีค้ นกลุม่ นี้
จะใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดตามข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของณัฐภัทร
บทมาตร (2553) จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ภาณุวฒ
ั น์ กองราช (2554)
ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) และกนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ (2556) ทีศ่ กึ ษาการ
ใช้เฟซบุก๊ โดยทัว่ ไป และงานวิจยั ของวิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน์
และชาญ เดชอัศวนง (2556) ทีศ่ กึ ษาการใช้เฟซบุก๊ ของนักศึกษา เป็นต้น
นอกจากการศึกษาเฟซบุก๊ ในมุมของผูร้ บั สารแล้ว งานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ตัวสารและการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา ผูว้ จิ ยั ก็
พบว่ามีอยู่พอสมควร ได้แก่ งานวิจัยของอรรถพล ร่วมสุข (2556) ที่พบว่า
หากผูด้ แู ลเฟซบุก๊ แฟนเพจโพสต์เนือ้ หากิจกรรมทางการตลาดและค�าถาม
มากจะท�าให้ผู้อ่านกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันสูงขึ้น โดย
แบรนด์ที่ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในเชิงธุรกิจได้แก่ โคคาโคล่า (Coca-Cola)
เบสท์บาย (Best Buy) และสตาร์บคั ส์ (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
ในแง่ของการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กเพื่อเป็นแหล่งข่าวสาร จาก
รายงานของสถาบันรอยเตอรส์เพือ่ ศึกษาวิจยั ด้านวารสารศาสตร์ (Reuters
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Institute for the Study of Journalism, RISJ) ซึ่งได้มีการส�ารวจประเทศ
ต่าง ๆ รวม 26 ประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย (ไม่ได้สา� รวจประเทศไทย)
เมื่อปี ค.ศ. 2016 พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งรับทราบข่าว
สารจากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป และสื่อสังคมอื่นๆ โดยพวกเขาปฏิเสธ
การจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อแลกกับการอ่านข่าวแบบที่เคยเป็นมา
รายงานชิน้ นีย้ งั ระบุอกี ว่าผูร้ บั ข่าวสารผ่านแฟนเพจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุประมาณ 18-24 ปี ใช้เฟซบุ๊กในการค้นหาข่าวสาร อ่าน รับชม และ
แบ่งปันข่าวสารมากที่สุด โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการเข้าใช้
งานและอ่านข้อความมากกว่าการคลิกดูวิดีโอเพราะสะดวกรวดเร็วและ
ไม่มีโฆษณามาคั่นกวนใจ อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาสื่อสังคมเพื่อ
การรับข่าวสารในภาพรวมไม่ได้เจาะจงที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นการเฉพาะ
(Newman, Fletcher, Levy and Neilsen, 2016)
จากการส�ารวจงานวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าว อาจพอสรุปได้ว่า นอก
จากเฟซบุก๊ จะถูกใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะแล้ว เฟซบุก๊ ยังเป็นเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมที่ประชาชนหันมาใช้เป็นช่องทางในการบริโภคข่าวสาร
อีกด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาวิจัยแฟนเพจของสื่อมวลชนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งแฟนเพจหนังสือพิมพ์ ทั้งที่มีคนติดตามอ่านสูงมาก การ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแฟนเพจของหนังสือพิมพ์ไทยที่ได้
รับความนิยมว่ามีประเภทของเนื้อหาข่าวสารเป็นอย่างไร รวมทั้งศึกษา
ในฝั่งผู้รับสารด้วยว่าผู้ใช้งานแฟนเพจหนังสือพิมพ์มีลักษณะอย่างไร มี
แรงจูงใจอะไรในการติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ และมีพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารบนโพสต์ของแฟนเพจหนังสือพิมพ์อย่างไร นอกจากนีก้ าร
วิจยั ในครัง้ นีย้ งั ศึกษาว่าประเภทของเนือ้ หาข่าวสารต่าง ๆ ทีห่ นังสือพิมพ์มี
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การโพสต์บนเฟซบุก๊ แฟนเพจตรงกับแรงจูงใจในการติดตามเนือ้ หาข่าวสาร
ต่าง ๆ ของผูอ้ า่ นหรือไม่ ซึง่ จะช่วยท�าให้ทราบว่าการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์บนเฟซบุก๊ ด�าเนินไปในทิศทางทีผ่ อู้ า่ นต้องการหรือ
ไม่ ดังทีก่ ติ ติ กันภัย (2556: 45) ได้เคยกล่าวไว้วา่ “เราสามารถตอบประเด็น
เรื่องการใช้สื่อจากฟากผู้รับสารโดยอาจตั้งค�าถามว่าอะไรที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวเลือกและพฤติกรรมของผู้รับสาร หรือจากฟากสื่อโดยการตั้งค�าถาม
ถึงปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา การน�าเสนอ สถานการณ์ที่ช่วยสร้างและธ�ารง
รักษาความสนใจในการเปิดรับสื่อของผู้รับสาร แนวทางทั้งสองลักษณะ
ไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด เช่น ค�าถามเรื่องแรงจูงใจ (ฟากผู้รับ
สาร) ไม่สามารถตอบได้โดยปราศจากการอ้างอิงเรื่องผลผลิตและเนื้อหา
สื่อ (ฟากผู้ผลิต)” ทั้งนี้แคทซ์ บลูมเลอร์ และกูเรอวิช (Katz, Blumler and
Gurevitch, 1974) ขวัญเรือน กิตวิ ฒ
ั น์ และภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร (2542)
กาญจนา แก้วเทพ (2546) นรินทร์ น�าเจริญ (2549) ก็ได้เคยอธิบายเอาไว้
เช่นเดียวกันว่า ผูร้ บั สารแต่ละคนนัน้ มักจะมีความกระตือรือร้นในการเปิด
รับข่าวสารจากสื่อ ทั้งนี้ก็เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์หรือสนองความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคล โดยการเปิดรับข่าวสารจากสื่อของแต่ละบุคคลก็จะมา
จากลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ฯลฯ ลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจหรือความต้องการ และปัจจัย
อื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อก็
ต่อเมื่อสื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสารสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจ
และมีความเกี่ยวข้องกับพวกเขามากพอนั่นเอง
งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสาร
มวลชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เห็นภาพการปรับตัวรับสื่อใหม่ของ
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องค์กรหนังสือพิมพ์ไทย รวมทัง้ ได้ทราบถึงประเภทเนือ้ หาของข่าวสารบน
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยม ลักษณะทางประชากรศาสตร์
แรงจู ง ใจ และพฤติ ก รรมในการใช้ แ ฟนเพจหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข องผู ้ อ ่ า น
นอกจากนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ยังสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้
พัฒนาช่องทางการน�าเสนอข่าวสารผ่านสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาของข่าวสารที่ปรากฏบนแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์
2. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้อ่าน แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการ
ใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านที่แตกต่างกันมีแรง
จูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านที่แตกต่างกันมีความ
จริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
3. แรงจูงใจของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความจริงจังในการใช้
แฟนเพจหนังสือพิมพ์
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องมาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาดังนี้ 1.แนวคิดเกีย่ วกับเฟซบุก๊ แฟนเพจ เป็นแนวคิดที่
ท�าให้ทราบถึงความเป็นมาของเฟซบุก๊ แฟนเพจ ลักษณะของ เฟซบุก๊ แฟน
เพจ ประโยชน์ของเฟซบุก๊ แฟนเพจต่อธุรกิจ และการน�าเฟซบุก๊ แฟนเพจมาใช้
เป็นช่องทางน�าเสนอข่าวสารไปยังผูอ้ า่ น 2.แนวคิดเกีย่ วกับการรายงานข่าว
หนังสือพิมพ์ เป็นแนวคิดทีท่ า� ให้เข้าใจถึงนิยามของข่าวและการรายงานข่าว
หนังสือพิมพ์ ลักษณะของข่าว รูปแบบของข่าวหนังสือพิมพ์ทงั้ แบบออฟไลน์
และออนไลน์ ความเป็นมาของข่าวหนังสือพิมพ์ ประเภทเนือ้ หาของข่าวสาร
ที่น�าเสนอทางหนังสือพิมพ์ และผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อการรายงาน
ข่าวสารของหนังสือพิมพ์ 3.แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสาร เป็นแนวคิดที่
ท�าให้เข้าใจถึงปัจจัยและพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารจากสือ่ มวลชนของ
ผูร้ บั สารซึง่ รวมถึงความจริงจังในการใช้ การแบ่งกลุม่ ผูร้ บั สารจากสือ่ มวลชน
ตามลักษณะของกลุม่ คนรุน่ ต่าง ๆ (เจนเนอเรชัน่ ) และอิทธิพลของเทคโนโลยี
ทีส่ ง่ ผลต่อการเปิดรับข่าวสารของผูร้ บั สารจากสือ่ มวลชน และ 4.ทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีทชี่ ว่ ยในการท�าความเข้าใจถึง
ตัวแปรต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสือ่ ของผูร้ บั สารซึง่ เป็น
ทฤษฎีทมี่ กั ถูกใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจยั ผูร้ บั สารทีม่ ลี กั ษณะกระตือรือร้น
ในการรับสารจากสือ่ มวลชนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ถูกน�า
ไปใช้เป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมของผูร้ บั สารบนสือ่ ใหม่ ผูว้ จิ ยั จึงน�า
ทฤษฎีนมี้ าใช้เป็นกรอบในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะของผูอ้ า่ น
แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์วา่ ตัวแปรทัง้ 3 ตัวมี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ และ 5.งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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นิยามศัพท์
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หมายถึง หน้าจอที่ผู้พัฒนาเฟซบุ๊กออก
แบบให้เจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปใช้เป็นพื้นที่เฉพาะแยกออกมาจาก
บัญชีส่วนตัว โดยการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง แฟนเพจของหนังสือพิมพ์
ข่าวสด (Khaosod) ไทยรัฐ (Thairath) และโพสต์ทูเดย์ (PostToday)
การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของข่าวสาร หมายถึง การแยกแยะ
ประเภทของโพสต์ (Post) บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ข่าวสด ไทยรัฐ และ
โพสต์ทูเดย์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
1. ปกข่าว* หน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษ (Cover Page)
2. ข่าวอาชญากรรม หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
อาชญากรรม ปัญหาสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อุบัติเหตุ ความโศกเศร้าของชีวิต เช่น เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง
ความยากจน การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่าง ๆ
3. ข่าวการเมือง หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวทางกิจการบ้านเมือง การบริหารงานของรัฐบาล กิจกรรมหรือ
การท�างานของนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้ง กลุ่มพลังต่าง ๆ องค์กรพัฒนา
เอกชน การต่อสู้ทางการเมือง การท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ
และการทหาร
4. ข่าวบันเทิง หมายถึง รายงานเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับเบือ้ งหน้าและ
เบื้องหลังของแวดวงบันเทิง และบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคม (Celebrity)
*ข่าว หมายถึง รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
และ/หรือท�าไม (5W1H) โดยอาจเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว อาจมีภาพ วิดีโอ และ/หรือการ
รายงานสด ซึ่งอาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์หลักของหนังสือพิมพ์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560

69

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

70

ซึ่งรวมถึงละคร เพลง ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การออกหนังสือใหม่ กิจกรรม
ทางศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
5. ข่าวเศรษฐกิจ หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับตลาดเงิน
การตลาดของสินค้าและบริการ อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และคมนาคม
รวมถึงเรือ่ งของราคาหุน้ ราคาทอง ราคาน�า้ มัน-ก๊าซ อัตราแลกเปลีย่ น ค่าน�า้
ค่าไฟ ค่าครองชีพของประชาชน เช่น การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
6. ข่าวเรื่องแปลก (Weird News) หมายถึง รายงานเหตุการณ์
เกีย่ วกับเรือ่ งราวทีพ่ บเห็นได้ยาก/ไม่ปกติ เช่น หมูมสี ามขา กบทองค�า รอย
พญานาค หญิงคลอดลูกแฝด 8 คน เป็นต้น
7. ข่าวสาธารณสุข หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล โรคภัยไข้เจ็บ ระบบบริการ/
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เช่น พบไวรัสซิกา้ ระบาด การค้นพบวัคซีน
รักษาอีโบลา การควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก เป็นต้น
8. ข่าวการศึกษา หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาทุกระดับ ระบบการศึกษาและกิจกรรมทางการ
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้จัดการศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลง
ระบบแอดมิชชัน่ การได้แข่งขันทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์
การโยกย้ายข้าราชการครู เป็นต้น
9. ข่าวกีฬา หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับเคลื่อนไหวใน
วงการกีฬาทั้งที่เป็นสาระและบันเทิง การบริหารขององค์กรกีฬา นักกีฬา
โค้ช เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน
การแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ
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10. ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง รายงานเหตุการณ์
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ไอที และ
โทรคมนาคม เช่น การเปิดตัวไอโฟน 7
11. ข่าวสิ่งแวดล้อม หมายถึง รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม สิ่งมีชีวิต พัฒนาการของสิ่งแวดล้อม การกระท�าของมนุษย์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
12. ข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในทุก ๆ ด้าน
13. ข่าวในพระราชส�านัก หมายถึง รายงานเหตุการณ์หรือพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
14. ข่าวอื่น ๆ ได้แก่ รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับกับจราจรทางบก
ทางน�า้ ทางอากาศ รายงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
15. ข่ า วหลายประเด็ น หมายถึ ง ข่ า วหลายประเภทอยู ่ ใ น
โพสต์เดียว
16. ข่าว เรื่องราว และ/หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 หมายถึง รายงานเหตุการณ์ เรื่องราว และ/หรือความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการถวายบังคมและทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชพิธพี ระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
17. บทความ/สารคดี/คอลัมน์ตา่ ง ๆ หมายถึง เรื่องราวทีไ่ ม่ใช่ขา่ ว
หรือรายงานเหตุการณ์ แต่เน้นให้ความคิดเห็นของผูเ้ ขียน โดยแทรกสาระ
ความรู้และความบันเทิง
18. ค�าคม/ส�านวน/คติพจน์ หมายถึง ข้อเขียนที่เน้นให้ค�าสอน
หรือแง่คิด
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19. เรือ่ งตลกขบขัน/เรือ่ งลีล้ บั /ภาพหรือคลิปเด็ด หมายถึง เรือ่ งราว
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
การมีส่วนร่วมกับโพสต์ หมายถึง จ�านวนครั้งหรือความถี่ในการ
ปรากฏ (Frequency) ของการทีผ่ อู้ า่ นมีปฏิสมั พันธ์กบั โพสต์ ได้แก่ การกด
ปุ่มแสดงอารมณ์ การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปันข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายได้ และอาชีพ ของผู้อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์
พฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ หมายถึง ช่วงเวลาทีใ่ ช้งานเฟซบุก๊ ช่อง
ทางในการใช้งานเฟซบุก๊ จ�านวนวันในการใช้เฟซบุก๊ ต่อสัปดาห์ จ�านวนครัง้
ต่อวันในการใช้เฟซบุก๊ ระยะเวลาทีใ่ ช้เฟซบุก๊ ต่อครัง้ และสถานทีใ่ ช้เฟซบุก๊
แรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หมายถึง ระดับความ
ต้องการในประเด็นต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์
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ได้แก่ แรงจูงใจด้านข่าวสาร แรงจูงใจด้านบันเทิง และแรงจูงใจด้านสังคม
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
พฤติกรรมการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หมายถึง ประเภท
เนื้อหาข่าวสารที่ผู้อ่านสนใจ ช่องทางที่อ่าน ลักษณะของการอ่าน รวม
ถึงข้อค�าถามในการวัดระดับความจริงจังในการใช้ (Intensity) แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ ได้แก่ การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ถอื เป็นกิจวัตรประจ�าวัน
การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นสิง่ แรก ๆ ทีท่ า� เมือ่ เข้าใช้งานเฟซบุก๊ การ
อ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ทา� ให้ทนั เหตุการณ์/รูส้ กึ ไม่ตกข่าว การอ่านแฟน
เพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนติดตามข่าวสาร
และการอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นช่องทางหลักทีส่ า� คัญในการติดตาม
ข่าวสาร ซึ่งความจริงจังในการใช้แฟนเพจฯเหล่านี้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ผู้อ่าน หมายถึง ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่กดถูกใจเพื่อติดตามอ่านแฟนเพจ
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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วิธีดา� เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
ประเภทของข่าวสารบนโพสต์ต่าง ๆ ที่อยู่ในแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไทย
3 ฉบับ ได้แก่ ข่าวสด ไทยรัฐ และโพสต์ทูเดย์ และการวิจัยเชิงส�ารวจ
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์แบบวัดผลครั้งเดียวเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจ
และพฤติกรรมการใช้ของผู้อ่านที่ได้กดถูกใจเพื่อติดตามแฟนเพจของ
หนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ใน 3 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อหาจะ
ช่วยในการตอบค�าถามวิจยั ข้อ 1 ทีว่ า่ ประเภทเนือ้ หาของข่าวสารทีป่ รากฏ
บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร และการใช้แบบสอบถามออนไลน์จะ
ช่วยในการตอบค�าถามวิจัยข้อ 2 ที่ว่า ลักษณะของผู้อ่าน แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร
การวิเคราะห์เนื้อหา ประชากรเป้าหมายคือ จ�านวนโพสต์ที่เกิด
ขึ้นบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ระดับชาติของไทยที่มีคนกดติดตามสูงสุด 3
อันดับ ได้แก่ แฟนเพจข่าวสด ไทยรัฐ และโพสต์ทูเดย์ (Socialbakers.
com, 2016) ผู้วิจัยใช้แบบลงรหัส (Coding Sheet) พร้อมคู่มือการลง
รหัส (Coding Instruction) ในการเก็บข้อมูล หน่วยในการวิเคราะห์เนือ้ หา
ประกอบด้วย 1.หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) ได้แก่
ประเด็นหลัก (Theme) พิจารณาจากการน�าเสนอเนือ้ หาทีป่ รากฏในโพสต์
บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์และจัดเข้าประเภทของข่าวสารทีก่ า� หนดไว้ และ
2.หน่วยในการระบุจา� นวน (Unit of Enumeration) ได้แก่ ความถี่ในการ
ปรากฏ (Frequency) โดยการนับจ�านวนครั้งของการมีส่วนร่วมกับโพสต์
ในลักษณะต่าง ๆ ของผูต้ ดิ ตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ตามทีก่ า� หนดไว้ ก่อน
เก็บข้อมูลได้มกี ารทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) โดยน�าแบบลงรหัสให้
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ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นนิเทศศาสตร์จา� นวน 3 ท่านเป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบด้าน
ความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) และทดสอบความเชือ่ ถือได้
(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.แฟนเพจหนังสือพิมพ์ทศี่ กึ ษา r=1.000 2.ประเภทเนือ้ หาโพสต์ทปี่ รากฏ
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
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
ความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิจยั เชิงส�ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ประชากรเป้าหมาย
ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูต้ ดิ ตามอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ขา่ วสด ไทยรัฐ และ/
หรือโพสต์ทูเดย์ โดยผู้ติดตามอ่านแฟนเพจข่าวสด ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2559 มีจา� นวน 7,866,900 คน แฟนเพจไทยรัฐ มีจา� นวน 5,233,082 คน
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และแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ มีจ�านวน 2,719,801 คน (Socailbaker.com,
2016) จากนัน้ ค�านวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยสูตรของยามาเน่ (Yamane,
1967) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุม่ ตัวอย่างจ�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�าถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม
ย่อย 5 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กโดยทั่วไป
ประกอบด้วยค�าถามย่อย 6 ข้อ ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ของผูอ้ า่ น 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
สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
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
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาและล�าดับขั้นตอนใน
ข้อค�าถาม หลังจากนั้นจึงทดสอบความเชื่อถือได้ในข้อค�าถามเกี่ยวกับ
การวัดแรงจูงใจและความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธี
แบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (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 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T-test
Groups) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การ
ทดสอบ Kruskal Wallis และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 เพื่อ
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
อาชญากรรมมากทีส่ ดุ ขณะทีแ่ ฟนเพจโพสต์ทเู ดย์มขี า่ วเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ
ลักษณะเนื้อหาพบว่า โพสต์เกือบทั้งหมดเป็นข้อความและภาพประกอบ
คือ มีจ�านวน 873 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 91.7 โพสต์เกือบทั้งหมดที่ระบุ
แหล่งข้อมูลที่มาจากการผลิตเอง/สื่อในเครือ คือ มีจา� นวน 940 โพสต์ คิด
เป็นร้อยละ 98.7 การกดปุม่ แสดงอารมณ์เป็นปฏิสมั พันธ์ทเี่ กิดขึน้ บนแฟน
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�านวนน้อยทีส่ ดุ คือ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 โดยผูอ้ า่ นทัง้ หมดติดตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์แห่งอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่อ่าน/
ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ คือมีจ�านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ
67.00 ส่วนคนที่อ่านหนังสือพิมพ์กระดาษประจ�าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับกระดาษมากที่สุด คือ มีจา� นวน 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 รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 36-51 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี 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 คิดเป็นร้อยละ 21.5 รายได้สว่ นตัว 10,000–30,000
บาทต่อเดือน จ�านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
กลุม่ ตัวอย่างใช้เฟซบุก๊ เป็นประจ�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 ครัง้ ขึน้ ไปต่อวัน คือมีจา� นวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8
มีระยะเวลาการใช้เฟซบุ๊กต่อครั้ง 15-30 นาทีมากที่สุด คือมีจา� นวน 201
คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้งานเฟซบุ๊กจากบ้าน/ที่พัก
มากที่สุด คือมีจา� นวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ ใช้งาน
เฟซบุ๊กจากทุกสถานที่เมื่อมีเวลาว่างจ�านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8
แรงจูงใจด้านข่าวสาร 3 ล�าดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟน
เพจหนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะมีการน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวใน
พระราชส�านัก 2.เพราะมีการน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ และ
3.เพราะมีการน�าเสนอเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้ง
3 ล�าดับเป็นแรงจูงใจในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างติดตามแฟน
เพจหนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้านข่าวสารในระดับมาก แรงจูงใจด้าน
ความบันเทิง 3 ล�าดับแรกทีก่ ลุม่ ตัวอย่างติดตามแฟนแพจหนังสือพิมพ์ คือ
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1.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับบทความ/สารคดีทมี่ เี นือ้ หาสนุกชวน
อ่าน 2.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งตลกขบขัน/เรือ่ งลีล้ บั /ภาพ
หรือคลิปเด็ด และ 3.เพราะมีการน�าเสนอเกี่ยวกับค�าคม ส�านวน คติพจน์
และ บทเพลง/ดนตรี/แฟชัน่ โดยทัง้ 3 ล�าดับเป็นแรงจูงจูงในระดับมาก ภาพ
รวมกลุม่ ตัวอย่างติดตามเฟซบุก๊ แฟนเพจหนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้าน
ความบันเทิงในระดับมาก และแรงจูงใจด้านความสังคม 3 ล�าดับแรกที่
กลุม่ ตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะช่องทางในการแบ่ง
ปันเรือ่ งราวไปยังเพือ่ นได้ 2.เพราะมีชอ่ งทางในการแสดงความคิดเห็นร่วม
กับผู้อื่น และ 3.เพราะมีช่องทางในการแสดงอารมณ์ โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็น
แรงจูงใจในระดับมาก ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์
เพราะแรงจูงใจด้านความเป็นสังคมในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์มากกว่า 2 ปีมากที่สุด
คือมีจา� นวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่อา่ นโพสต์จาก News
feed (Timeline) จ�านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5
ความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ 3 ล�าดับแรก พบว่าคือ
1.การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ทา� ให้ทนั เหตุการณ์/ไม่ตกข่าว 2.การอ่าน
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ถือเป็นช่องทางหลักที่ส�าคัญในการติดตามข่าวสาร
และ3.การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
คนติดตามข่าวสาร โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็นความจริงจังในการใช้แฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความจริงจังในการใช้
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านมี ดั ง นี้ ผู ้ อ ่ า นที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
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และรายได้ มีแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน ผูอ้ า่ น
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ อายุ การ
ศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่
แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์
กับความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในทางบวก
อภิปรายผล
ประเภทเนื้ อ หาของโพสต์ บ นแฟนเพจหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ศึ ก ษา
3 ล�าดับแรกพบว่าเป็น ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ และข่าว
เศรษฐกิจ ตามล�าดับ แฟนเพจข่าวสดและไทยรัฐมีเนื้อหาของโพสต์ที่
เป็นข่าวอาชญากรรมมากที่สุด ขณะที่แฟนเพจโพสต์ทูเดย์มีโพสต์ที่เป็น
ข่าวเศรษฐกิจมากที่สุด สอดคล้องกับมาลี บุญศิริพันธ์ (2556) ปณิธี สาย
สงเคราะห์ (2552) และทองสิบสอง (Tongsibsong, 2012) ที่ได้ระบุไว้
ว่า การเน้นน�าเสนอเนือ้ หาของข่าวสารของหนังสือพิมพ์ขนึ้ อยูก่ บั นโยบาย
ของหนังสือพิมพ์ว่าได้มีการก�าหนดว่า เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด หาก
เป็นหนังสือพิมพ์ประชานิยม (Popular Newspaper) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
ก็มักเน้นน�าเสนอข่าวสาระเบา (Soft News) ที่ผู้อ่านไม่จ�าเป็นต้องใช้
ภูมิหลัง ความรู้ อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ในทันทีเป็นหลัก ได้แก่ ข่าว
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ กีฬา บันเทิง และเรื่องเร้าอารมณ์ โดยใช้
ลีลาการเขียนด้วยการใส่สีสันเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ แต่
หากเป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ (Quality Newspers) ผูผ้ ลิตหนังสือพิมพ์
ก็มกั จะเน้นน�าเสนอข่าวสาระหนัก (Hard News) ทีผ่ อู้ า่ นต้องใช้ภมู หิ ลัง สติ
ปัญญา และใช้ความตัง้ ใจในการอ่านเป็นหลัก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง
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ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสดซึ่ง
จัดเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม จึงเน้นน�าเสนอข่าวเบาประเภท
ข่าวอาชญากรรม ขณะที่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จัดเป็นหนังสือพิมพ์เชิง
คุณภาพจะเน้นน�าเสนอข่าวเศรษฐกิจซึ่งจัดอยู่ในประเภทข่าวหนัก
โพสต์เกือบทั้งหมดที่พบเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ โดย
มีการถ่ายทอดสด (Live) และอื่น ๆ น้อยมาก สอดคล้องกับนรินทร น�า
เจริญ (2549) ที่ระบุว่าอินเทอร์เน็ตอ�านวยให้ผู้รายงานข่าวสารสามารถ
น�าเสนอเนือ้ หาในรูปแบบสือ่ ผสมได้ กล่าวคือสามารถน�าเสนอในรูปแบบ
ของตัวอักษร ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และ/หรือเสียงเข้าไว้ดว้ ยกัน อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่าแฟนเพจหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบในการรายงานข่าวสารมากนัก ซึ่ง
น่าจะเป็นเพราะต้นฉบับที่เนื้อหามาจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อ
เสริมของหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษที่น�าเสนอได้เฉพาะเพียงตัวอักษรกับ
ภาพประกอบเป็นหลัก นอกจากนีโ้ พสต์เกือบทัง้ หมดระบุแหล่งข้อมูลทีม่ า
จากการผลิตเอง/สือ่ ในเครือ โดยผูอ้ า่ นสามารถกดทีร่ ปู หรือข้อความทีม่ ตี วั
เชือ่ มโยงเพือ่ อ่านต้นฉบับทีเ่ ว็บไซต์หลักได้ ดังที่ ทิวกบูรแี่ ละริดเทนเบอร์ก
(Tewksbury and Rittenberg, 2012) และอิงค์ควิตี้ดอตคอม (2557) ยืน
ยันว่าเฟซบุก๊ สามารถท�าตัวเชือ่ มโยงช่วยดึงคนเข้าเว็บไซต์ (Traffic) หลักได้
นอกจากนีย้ งั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�า Search Engine Optimization
(SEO) ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย (อิงค์ควิตี้ดอตคอม, 2557)
อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยพิว (Bialik and Matsa, 2017) ศึกษาพบว่า แม้ว่า
ตัวเชือ่ มโยง (Link) จะช่วยดึงคนเข้าไปอ่านข่าวบนเว็บไซต์หลักขององค์กร
สือ่ สารมวลชนได้ แต่ผอู้ า่ นเหล่านัน้ มักจะจ�าไม่ได้วา่ ข่าวสารชิน้ นัน้ ๆ ผลิต
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โดยใคร แต่หากตัวเชือ่ มโยงถูกส่งมาในอีเมลข่าวหรือข้อความเตือน (Texts
or Alert) คนอ่านส่วนใหญ่จะจ�าได้ว่าใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาข่าวสารชิ้นนั้น ๆ
ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านที่มีต่อโพสต์นั้น พบว่า การกดปุ่ม
แสดงอารมณ์เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์มากที่สุด
คือ มีจา� นวน 24,085 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ การกดแบ่ง
ปันข้อมูล จ�านวน 734 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 2.9 และการแสดงความคิดเห็น
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
อ่านโพสต์ของแฟนเพจหนังสือพิมพ์ยงั ไม่คอ่ ยกดแบ่งปันข้อมูลหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อโพสต์มากนักท�าให้ขา่ วสารเหล่านัน้ แพร่หลายไปได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งหากผู้ดูแลแฟนเพจสามารถกระตุ้นผู้อ่านให้มีส่วนร่วมกับ
เพจในสองประเด็นหลังนี้ได้มากขึ้น ก็จะช่วยท�าให้จ�านวนคนที่เห็นโพสต์
ข่าวสารมากขึ้น เพราะลักษณะของการแสดงบน Newsfeed มีอัลกอริทึ่ม
(Algorithm) บนหลักการทีว่ า่ โพสต์ไหนมีคนเข้ามีสว่ นร่วมมากโพสต์นนั้ ก็
จะแสดงบน News feed ของเพื่อนบนเฟซบุ๊กได้มากขึ้นด้วย (Facebook
เตรียมปรับอัลกอริทมึ บน News Feed อีกรอบ เพิม่ ให้เห็นโพสต์เพือ่ นมาก
ขึน้ ลดเพจให้เห็นน้อยลง (ไปอีก), 2559) ส่วนสาเหตุทผี่ อู้ า่ นโพสต์บนแฟน
เพจหนังสือพิมพ์มกี ารกดปุม่ แสดงอารมณ์มากทีส่ ดุ 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 ผลการวิจัยในประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ติดตามอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์มิได้ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์
ฉบับใดฉบับหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีอ�านวยให้สามารถติดตามแฟน
เพจแห่งอื่นได้อย่างไม่จ�ากัดนั่นเอง ซึ่งก็มีข้อดีคือ ผู้อ่านสามารถเปรียบ
เทียบการน�าเสนอเนื้อหาอันเป็นการช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสารได้ และผู้อ่านยังได้ในเรื่องของความหลากหลายของเนื้อหาอีก
ด้วย นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่าง 3 ใน 10 คนอ่านหนังสือพิมพ์กระดาษประจ�า
โดยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับกระดาษมากที่สุด สอดคล้องกับมน
วิภา วงรุจิระ (2547) ที่ระบุว่า ผู้บริโภคข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งก็
ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษร่วมด้วย อาจเป็นเพราะยังต้องการ
ทราบความคิดเห็นหรือมุมมองของนักเขียนต่าง ๆ รวมทัง้ ใช้เพือ่ การอ้างอิง
นอกจากนีห้ นังสือพิมพ์บางฉบับบนออนไลน์กจ็ า� กัดการเข้าถึงข้อมูล ซึง่ ผู้
อ่านต้องมีการเสียค่าสมาชิกจึงจะเข้าอ่านได้นนั่ เอง จึงอาจพอกล่าวได้วา่
หนังสือพิมพ์กระดาษตอบโจทย์ผู้อ่านบางส่วนในเรื่องของความลึกของ
ข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่หนังสือพิมพ์บนโลกออนไลน์ทั้งบน
แฟนเพจและเว็บไซต์ไม่มีนั่นเอง
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสารเป็นการ
ศึกษาบนพืน้ ฐานของการมองว่าผูร้ บั สารเป็นตลาดทีอ่ งค์กรสือ่ สารมวลชน
ด้านข่าวสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าความเข้าใจเพื่อตอบโจทย์
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ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น (Tewksbury and
Rittenberg, 2012) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ติดตามแฟน
เพจหนังสือพิมพ์เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 19-35 ปี (Gen Y หรือ Millennial) รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 36-51 ปี (Gen X) ทัง้ นี้ ร็อบบินส์ (Robbins, 1996 อ้างถึงในเดชา
เดชะวัฒนไพศาล, 2552: 5) กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation
Y) มีวุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) น้อยกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ๊กซ์ ทั้งนี้กลุ่มเจนวายมีลักษณะเด่นคือ ชอบตั้งค�าถามอยู่เสมอ ชอบใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับเพื่อนฝูง เปิดรับสื่อต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณลักษณะทัศนคติและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีวิถีการด�าเนินชีวิตที่
รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการการยอมรับและความเข้าใจจากกลุม่
ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนส�าคัญ ชอบอะไรท้าทาย อยากรู้
อยากเห็นแต่แฝงไว้ดว้ ยอารมณ์ทอี่ อ่ นไหวต่อสิง่ เร้า สถานการณ์และความ
ไม่แน่นอนของการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ (Howe and Strauss, 2000, Eisner,
2005; Martin, 2005; Glass, 2007 อ้างถึงในเดชา เดชะวัฒนไพศาล,
2552: 6) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Pew Research Center (2008) ที่
ศึกษาวิจยั พบว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้รบั ความนิยมในหมูค่ นอายุนอ้ ย
แต่บุคคลกลุ่มนี้ก็ไม่ได้พึ่งพาเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นแหล่งข่าวหลัก
สอดคล้องกับเมฟ (Maeve, 2015) ที่ศึกษาพบว่า คนอเมริกันส่วนใหญ่
ใช้เฟซบุ๊กมักมีช่วงอายุ 18-29 ปี ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับมนวิภา วงรุจิระ (2547) ที่ระบุว่า 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
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขานิยมที่จะไปติดตาม
ในเพจดังต่างๆ ที่เน้นการเอาประเด็นข่าวที่เป็นเรื่อง Talk of the Town มา
วิพากษ์วิจารณ์ และตั้งข้อสังเกต โดยผู้ติดตามเหล่านี้ไม่เพียงอ่าน แต่ยัง
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันต่อเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้นกันอย่างสนุกสนาน
ดังนัน้ แฟนเพจหนังสือพิมพ์ทผี่ วู้ จิ ยั ศึกษาในครัง้ นีค้ วรน�าเสนอข่าวสารบน
แฟนเพจให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มคนในช่วงอายุตั้งแต่ 19-51 ปี
โดยเน้นให้ความส�าคัญกับกลุ่ม Gen Y เป็นล�าดับแรกเนื่องจากเป็นกลุ่ม
คนทีต่ ดิ ตามแฟนเพจจ�านวนมากทีส่ ดุ นัน่ เอง และไม่ควรละเลยกลุม่ Gen
X เนื่องจากเป็นกลุ่มคนนิยมบริโภคข่าวสารผ่านแฟนเพจเช่นกัน ส�าหรับ
กลุ่ม Baby Boomer หรือกลุ่มคนที่มีอายุ 52-70 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ.2489
ถึง 2507 ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีเ่ ติบโตมาพร้อมกับหนังสือพิมพ์แบบดัง้ เดิมก่อน
ทีส่ อื่ สังคมจะเกิดขึน้ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุม่ ตัวอย่างทีต่ ดิ ตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ทั้งหมดมีกลุ่ม Baby Boomer เพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการส�ารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559
(Thailand Internet User Profile 2016) ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พบว่ากลุ่ม Baby Boomer ไม่ได้ใช้งานเฟซบุ๊กมากนักแต่เล่น
แอฟลิเคชัน่ ไลน์ (Line) สูงสุดเป็นอันดับหนึง่ (ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงาน
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พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
ส�าหรับตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์อีกสามตัวแปรที่น่า
สนใจคือ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ก�าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,000–30,000 บาท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
กลุม่ ผูต้ ดิ ตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ทผี่ วู้ จิ ยั ศึกษาส่วนใหญ่มกี ารศึกษาสูง
และมีรายได้ปานกลาง จึงสอดคล้องกับ Pew Research Center (2008)
และจุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ที่พบว่าคนที่ติดตามอ่านข่าวสารจาก
สื่อมวลชนมักมีรายได้ปานกลางขึ้นไปและมีการศึกษาดี ด้านพฤติกรรม
การใช้เฟซบุก๊ โดยทัว่ ไปของผูอ้ า่ นแฟนเพจหนังสือพิมพ์ ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�าช่วงเย็นถึงค�า่ (16.01-22.00 น.) มาก
ทีส่ ดุ โดยใช้ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือมากทีส่ ดุ เกือบทัง้ หมดใช้เฟซบุก๊ ทุกวัน ใช้
เฟซบุ๊ก 7 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ใช้เฟซบุ๊กต่อครั้ง 15-30 นาทีมากที่สุด เข้าใช้
จากทีพ่ กั มากทีส่ ดุ รองลงมาในจ�านวนทีใ่ กล้เคียงกันคือใช้งานเฟซบุก๊ จาก
ทุกสถานที่เมื่อมีเวลาว่าง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ
ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ที่พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม 85.5% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิด
เป็นเวลาเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน สาเหตุที่อุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมอย่าง
มากเป็นเพราะการแข่งขันด้านราคาและนโยบายส่งเสริมการขายของผู้
ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา� ให้ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องโทรศัพท์
ได้ รวมทั้งการแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้
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บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้โดยง่าย
ผลการวิจยั ในประเด็นนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑามณี คายะนันทน์
(2554) ที่พบว่าคนใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่ในช่วงเวลา 19.01-22.00 น. และ
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของณัฐภัทร บทมาตร (2553) จากข้อค้นพบและงาน
วิจัยครั้งก่อน ๆ นี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าหากต้องการให้ข่าวสารที่สา� คัญ ๆ
เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านมาก ๆ ผู้ดูแลแฟนเพจหนังสือพิมพ์ทั้งสามแห่งน่าจะ
ต้องให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข่าวสารในช่วงเวลาเย็นถึงค�า่ มากทีส่ ดุ
แรงจูงใจด้านข่าวสาร 3 ล�าดับแรกทีก่ ลุม่ ตัวอย่างติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งราวในพระราช
ส�านัก 2.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับข่าวเศรษฐกิจ และ 3.เพราะมี
การน�าเสนอเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็น
แรงจูงใจในระดับมาก ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์
เพราะแรงจูงใจด้านข่าวสารในระดับมาก ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนจาก
ผลวิจัยในประเด็นนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลวิจัยจากการวิเคราะห์ประเภท
เนือ้ หาของโพสต์บนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ซงึ่ พบว่าโพสต์ทหี่ นังสือพิมพ์นา�
เสนอมากที่สุด คือ ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ
ตามล�าดับ ผลการวิจัยจากเครื่องมือวิจัยสองส่วนจึงไม่สอดคล้องกัน
กล่าวคือผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้มแี รงจูงใจหลักในการติดตามแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์เพราะมีการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมตามทีห่ นังสือพิมพ์เน้น
น�าเสนอมากที่สุด จึงนับเป็นประเด็นที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ควรต้อง
พิจารณาทบทวนทิศทางการน�าเสนอข่าวสารบนแฟนเพจเพราะแรงจูงใจ
ของผู้รับสารเป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารตามทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ นอกจากนี้อีกประเด็นที่น่า
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สนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์เพราะ
มีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งราวในพระราชส�านัก โดยมีคา่ เฉลีย่ แรง
จูงใจสูงสุด น่าจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ศึกษาวิจัยเกิดเหตุการณ์ส�าคัญที่
เศร้าสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จสวรรคต (เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559)
ผู้อ่านจึงมีแรงจูงใจในการติดตามอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์เพื่อต้องการ
รับทราบข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชพิธพี ระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเอง
แรงจูงใจด้านความบันเทิง 3 ล�าดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างติดตาม
แฟนแพจหนังสือพิมพ์ คือ 1.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับบทความ/
สารคดีทมี่ เี นือ้ หาสนุกชวนอ่าน 2.เพราะมีการน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ ง
ตลกขบขัน/เรือ่ งลีล้ บั /ภาพหรือคลิปเด็ด และ 3.เพราะมีการน�าเสนอเกีย่ ว
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.เพราะช่องทางในการแบ่งปันเรื่องราวไปยังเพื่อนได้
2.เพราะมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น และ 3.เพราะ
มีช่องทางในการแสดงอารมณ์ (ถูกใจ รักเลย หัวเราะ ว้าว เสียใจ โกรธ)
โดยทั้ง 3 ล�าดับเป็นแรงจูงจูงในระดับมาก ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างติดตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์เพราะแรงจูงใจด้านความสังคมในระดับมาก ผล
การวิจัยในประเด็นแรงจูงใจของผู้อ่านด้านความบันเทิงและด้านสังคมที่
พบว่าเป็นแรงจูงใจที่อยู่ในระดับมากด้วย สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการ
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ติดตามอ่านข่าวสารแล้ว ผูอ้ า่ นก็ตอ้ งการความบันเทิงและสังคมจากแฟน
เพจหนังสือพิมพ์ดว้ ย ซึง่ ตรงกับการศึกษาของสม็อค เอลิสนั ลาเป และโวห์
(Smock, Ellison, Lape and Wohn, 2011) ที่พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมีแรง
จูงใจในการใช้เฟซบุก๊ เพือ่ 1.การพักผ่อนหย่อนใจ/สร้างความบันเทิง 2.การ
แบ่งปันข้อมูล 3.การหลบหนีจากโลกความเป็นจริง 4.ความทันสมัยและ
ความเป็นเพือ่ น 5.ความเป็นมืออาชีพ 6.การปฏิสมั พันธ์กนั ในสังคม 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 ปีมากที่สุด โดย
อ่านโพสต์จากแฟนเพจหนังสือพิมพ์ผ่าน News feed (Timeline) ของ
เฟซบุก๊ ส่วนตัวมากกว่าอ่านจากหน้าหลักแฟนเพจหนังสือพิมพ์ ส่วนความ
จริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ 3 ล�าดับแรก พบว่าคือ 1.การอ่าน
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้ทันเหตุการณ์/ไม่ตกข่าว 2.การอ่านแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์ถือเป็นช่องทางหลักที่ส�าคัญในการติดตามข่าวสาร และ
3.การอ่านแฟนเพจหนังสือพิมพ์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
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
สิ่งที่ต้องท�าทุกวัน และผู้ใช้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเฟซบุ๊ก และ
สอดคล้องกับทิวกบูรี่และริดเทนเบอร์ก (Tewksbury and Rittenberg,
2012) ทีร่ ะบุวา่ คนมักเปิดรับสือ่ มวลชนด้านข่าวเพีอ่ ท�าให้ตนเองไม่ตกข่าว
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า แรงจู ง ใจในการใช้ แ ฟนเพจ
หนังสือพิมพ์มคี วามสัมพันธ์กบั ความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์
ในทางบวก กล่าวคือ ยิ่งผู้อ่านมีแรงจูงใจมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความจริงจัง
ในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มากเท่านั้น ข้อค้นพบในประเด็นนี้ยืนยัน
แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสาร และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจที่ว่า ผู้รับสารจากสื่อ (ในกรณีนี้คือเฟซบุ๊กแฟนเพจหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่ง) มีความกระตือรือร้น (Active reciever) ใน
การเลือกเปิดรับข่าวสาร ไม่ได้รอคอยข่าวสาร (Passive receiver) ตาม
ที่สื่อก�าหนดว่าเนื้อหาใดผู้รับสารควรเปิดรับหรือไม่ควรเปิดรับ โดยความ
กระตือรือร้นนีม้ แี รงจูงใจเป็นลักษณะทางจิตวิทยาทีม่ คี วามส�าคัญตัวแปร
หนึ่งในการก�าหนดให้ผู้รับสารเลือกเปิดรับข่าวสารใดจากช่องทางใด เมื่อ
ใดก็ตามที่ส่ือต้องการท�าความเข้าใจผู้รับสาร ตัวแปรนี้นับเป็นตัวแปรที่
ส�าคัญมากสือ่ ไม่ควรมองข้าม และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน การวิจยั ครัง้ นี้
พบว่า แรงจูงใจในการติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ดา้ นข่าวสารมีมคี วาม
สัมพันธ์กับความจริงจังในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์มากที่สุด (.663)
รองลงมาคือแรงจูงใจด้านสังคม (.618) และแรงจูงใจด้านความบันเทิง
(.450) ตามล�าดับ อาจกล่าวได้วา่ เป็นเพราะแฟนเพจหนังสือพิมพ์ผลิตโดย
องค์กรหนังสือพิมพ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการน�าเสนอข่าวสารมายัง
ประชาชน แรงจูงใจของผู้อ่านในด้านนี้จึงมีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งเป็น
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ไปตามแนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับสือ่ (Media Selectivity) และทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) ทีม่ หี ลักการว่า
การเปิดรับสือ่ ได้รบั ผลมาจากปัจจัยด้านสังคมและจิตวิทยา โดยแรงจูงใจ
ในการใช้สอื่ ถือเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาทีส่ า� คัญในการท�าให้คนเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อ (Katz et al., 1974 cited in McQuail, 2010; Tewksbury
and Rittenberg, 2012; สมสุข หินวิมาน, 2546; นรินทร์ น�าเจริญ, 2549)
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ข้อเสนอแนะจากผลวิจัยครั้งนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ติดตามแฟนเพจหนังสือพิมพ์ไม่ได้ติดตาม
แฟนเพจเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งหรือสื่อใดสื่อหนึ่งเท่านั้น หากแฟนเพจ
หนังสือพิมพ์แห่งใดตอบโจทย์เรื่องของการสนองตอบต่อแรงจูงใจในการ
ใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ของผูอ้ า่ นได้มากกว่า ก็นา่ จะน�ามาซึง่ จ�านวนการ
คลิกเข้าอ่านหรือยอดการชมในเชิงลึกทีม่ ากขึน้ การทีม่ ยี อดการเข้าชมและ
มีส่วนร่วมสูงจากผู้อ่าน ก็ย่อมน�ามาซึ่งเม็ดเงินโฆษณาที่จะไหลเข้ามายัง
สื่อมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างความจงรักภักดีของผู้อ่านให้มีการติดตาม
แฟนเพจหนังสือพิมพ์ในระยะยาวต่อไป
2. ผู้อ่านโพสต์ของแฟนเพจหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยกดแบ่งปัน
ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์มากนักท�าให้ขา่ วสารเหล่านัน้ แพร่
หลายไปได้ไม่เต็มศักยภาพ ซึง่ หากผูด้ แู ลแฟนเพจสามารถกระตุน้ ผูอ้ า่ นให้
มีสว่ นร่วมกับเพจในสองประเด็นหลังนีไ้ ด้มากขึน้ ก็จะช่วยท�าให้จา� นวนคน
ทีเ่ ป็นเพือ่ นของผูอ้ า่ นบนเฟซบุก๊ เห็นโพสต์ขา่ วสารมากขึน้ เพราะลักษณะ
ของการแสดงบน Newsfeed มีอัลกอริทึ่มอยู่บนหลักการที่ว่าโพสต์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ไหนมีคนเข้ามีส่วนร่วมมาก ๆ โพสต์นั้นก็จะแสดงบน News feed ของ
เพื่อนบนเฟซบุ๊กได้มากขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของการศึกษาในประเด็นของการใช้
แฟนเพจกับงานข่าว งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปต่อยอดให้
มีความรอบด้านมากขึ้น อาจศึกษาตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรความพึงพอใจ
ในการใช้แฟนเพจหนังสือพิมพ์ หรือศึกษาสื่อสังคมอื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์
เนือ่ งจากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมสูงมากเช่นกัน โดย
เฉพาะในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักของประชาชน (Bialik
and Matsa, 2017; Newman et al., 2016) หรืออาจศึกษาในแนวทางที่
เว็บสเตอร์และวาคแชล็ก (Webster and Wakshlag, 1983) ได้ระบุไว้ใน
แบบจ�าลองเชิงบูรณาการกระบวนการเลือกใช้สอื่ (An intergrated model
of the process of media choice) หรืออาจศึกษาในประเด็นรูปแบบการ
เขียนข่าวบนแฟนเพจว่าเป็นไปตามหลักการเขียนข่าวแบบปิระมิดหัวกลับ
หรือไม่ เป็นต้น
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