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บทคัดย่อ 
 

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

1.พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไชต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com ของผูส่ื้อข่าว
ออนไลน์ 

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

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

3.ความเป็นเครือข่ายจากการใช้บริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  www. facebook.com
ของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

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

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

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

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

 
Interpretation of  research results: 

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

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

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

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

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

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