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พฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวและความพึงพอใจต่ อรู ปแบบ
การนาเสนอข่ าวผ่ านเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวิณี น้อยช่างคิด

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวและความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าว จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ค
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน
400 ตั ว อย่ า ง โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มแบบหลายขั้น ตอน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ การทดสอบแบบ
Chi-Square ด้วยวิธีเปี ยร์สันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจ ัย พบว่า พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่า นทางเฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จะทาการเปิ ดรับจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด โดย
พบเห็นข่าวผ่านหน้า Feed ที่เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ได้ทาการกดไลค์หรื อแสดงความเห็น ประเภท
ข่าวที่ เปิ ดรั บได้แก่ ข่าวสังคม โดยพิจารณาความน่ าสนใจจากหัวข้อข่ าวมากที่ สุด จะมี การ
เปิ ดรับข่าวทุกวัน ในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามเหตุการณ์ ส่ วน
พฤติกรรมหลังการเปิ ดรับข่าวจะทาการกดไลค์ อีกทั้งยังพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่าน
เฟซบุ๊ค จะมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล ระดับความพึงพอใจต่อการนาเสนอ
ข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งในด้านคุณภาพของข่าว
และเทคนิคในการนาเสนอ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการนาเสนอข่าว จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กพบว่า พฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวแตกต่างกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเปิ ดรับ, ข่าว, เฟซบุ๊ก, ความพึงพอใจต่อการนาเสนอข่าว
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บทนา
ความเป็ นมาและสภาพปัญหา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ที่เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการ
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทาให้
ประชาชนมี โ อกาสในการรั บ ข่ า วสารและมี ช่ อ งทางในการแสดงความคิ ด เห็ น มากยิ่ง ขึ้ น
การพัฒนาทางการสื่ อสารก่อให้เกิดสื่ อรู ปแบบใหม่ข้ ึน และได้รับความนิ ยมจนทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ “ภูมิทศั น์สื่อและการสื่ อสาร” ซึ่ งหมายถึงรู ปแบบการเปิ ดรับและรู ปแบบการ
สื่ อสารที่เปลี่ยนไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, หน้า 83) โดยก่อนหน้านี้ มีเพียงสื่ อดั้งเดิ ม
(traditional media) หรื อสื่ อมวลชน ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เป็ นสื่ อ
หลัก ในการสื่ อ สารของสั ง คมเท่ า นั้น แต่ ก ารบริ โ ภคข่ า วในปั จ จุ บัน สามารถเปิ ดรั บ ผ่ า น
สื่ อมวลชนในช่ องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางสื่ อดั้งเดิม รวมทั้งการบริ โภคข่าวผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ (social media) เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) เป็ นต้น (พรจิตร สมบัติพานิช ,
2548)
พฤติกรรมการบริ โภคข่ าวที่เปลี่ ยนแปลงไป มี เหตุมาจากปั จจัย 2 ประการ (Purcell,
Rainie, Mitchell, Rosenstiel, & Olmstead, 2010) ได้แก่
1. การกาเนิดของสื่ อสังคมออนไลน์ (social media) โดยสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั หมายถึง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น เฟซบุ๊ก (facebook), ไฮไฟฟ์ (hi5), ทวิตเตอร์ (twitter) เป็ นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้งานสื่ อสังคมของประเทศ
ไทยในไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2557 (สมาคมโฆษณาดิจิทลั , 2559) พบว่า Facebook เป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่มียอดผูใ้ ช้งานสู งที่สุด โดยมี Active Users อยู่ที่ 30 ล้านคน รองลงมาคือ
บริ การวิดีโอออนไลน์ YouTube ที่มียอดผูใ้ ช้งานอยู่ที่ 26.5 ล้านคน และ Twitter ที่มีจานวน
ผูใ้ ช้งานอยู่ที่ 4.5 ล้านคน ตามลาดับ ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสื่ อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ เฟซบุ๊ก ได้เข้ามามีบทบาทสาหรับการบริ โภคข่าวสารมากขึ้น
2. กระแสความตื่นตัวในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศแบบพกพาเช่ น สมาร์ ทโฟน และ
คอมพิ ว เตอร์ แ ท็บเล็ต ซึ่ ง ท าให้การรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารและการรั บ รู ้ ข่ า วสารเป็ นสิ่ ง ที่
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สามารถกระทาได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ซึ่งจากผลการสารวจในไตรมาส
สุ ดท้ายในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี
สู งถึง 68 ล้านเลขหมาย และเป็ นการใช้ผา่ นระบบเครื อข่าย 4G มากถึง 10.8 ล้านเลขหมาย
อย่างไรก็ตาม สื่ อสังคมออนไลน์น้ นั เป็ นสื่ อที่ใคร ๆ ก็นาเสนอข่าวได้ ปั ญหาคือทาให้
มีท้ งั ข่าวเท็จ และข่าวที่เกินจริ ง แม้กระทัง่ การแอบอ้างแหล่งข่าว เพราะเป็ นสิ่ งที่เสรี มากและไม่
มีผทู ้ าหน้าที่กรองเนื้อหา ซึ่งผูร้ ับข้อมูลข่าวสารจะต้องทาการคัดกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ของข่าว จะต้องมีความรู ้เท่าทัน ก่อนจะนาไปใช้ประโยชน์ ต้องรู ้จกั พิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ให้รอบด้านก่อนที่จะปั กใจเชื่ อ ไม่ทาหน้าที่ผูส้ ่ งสารต่อทันทีเมื่อได้รับสาร เพียงเพื่อต้องการ
แข่งขันเรื่ องความรวดเร็ ว เพราะอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้
จากข้อมูลดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาถึง พฤติกรรมการเปิ ดรั บ
และความพึงพอใจที่ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทาง
เฟซบุ๊ก เนื่ องจากเขตกรุ งเทพมหานคร มีจานวนผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก มากที่สุด ซึ่ งมีสูงถึง 19 ล้าน
บัญชี (Thoth Zocial, 2016) โดยผลที่ได้รับจากการวิจยั สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางสาหรับ
การวางแผนเพื่อกาหนดกลยุทธ์การนาเสนอข่าวให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการนาเสนอ
การสร้างสรรค์เนื้อหาการจัดทา อีกทั้งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการผลิต
ข่าวขององค์กรสื่ อต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของประชาชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าว จาแนกตามพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับ หมายถึง การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอโดยองค์กรสื่ อผ่าน
ทาง เฟซบุ๊ก โดยวัดจากแหล่งข่าวที่เปิ ดรับ การค้นหาข่าวสาร ประเภทข่าวที่เปิ ดรับ วิธีของการ
เปิ ดรับ ความถี่ในการเปิ ดรับ ช่วงเวลาที่เปิ ดรับ วัตถุประสงค์การเปิ ดรับ และพฤติกรรมหลัง การ
เปิ ดรับ
2. ข่ าว หมายถึ ง เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่ เกิดขึ้ นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่นาเสนอโดยองค์กรสื่ อผ่านทางเฟซบุ๊ก
3. เฟซบุ๊ ก (facebook) หมายถึ ง พื้ น ที่ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ
ติดต่อสื่ อสาร เป็ นพื้นที่ที่ผใู ้ ช้บริ การใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารผ่านตัวอักษร ภาพ วิดีโอ หรื อลิงค์
เพื่อให้เกิดการรับรู ้
4. ความพึงพอใจต่อการนาเสนอข่าว หมายถึง ความรู ้สึกต่อการนาเสนอข่าวสาร ในด้าน
คุณภาพของข่าว ซึ่งครอบคลุมในเรื่ อง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็ น
กลาง ความชัดเจน รายงานด้วยภาษาง่าย สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงเทคนิ คของ
การนาเสนอ
5. ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง
ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นผูม้ ีบญั ชี และเคยอ่านข่าวที่นาเสนอโดยองค์กรสื่ อผ่านทางเฟซบุ๊ก

ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ข่ า วและความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบการ
นาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษา พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก
และความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าว ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เป็ นผูท้ ี่มีบญั ชี เฟซบุ๊กและเคยอ่านข่าวที่นาเสนอโดยองค์กรสื่ อผ่านทางเฟซบุ๊ก
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ครั้งนี้ ดาเนินในระหว่าง เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. ด้านองค์กรสื่ อ สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนเพื่อกาหนด
กลยุทธ์ การน าเสนอข่ าว ให้มี ความเหมาะสมทั้ง ในด้า นการนาเสนอการสร้ างสรรค์เนื้ อหา
เทคนิคการจัดทา ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
4. ด้านผูก้ ากับดู แล เช่ น สมาคมผูผ้ ลิ ตข่าวออนไลน์ สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อ
แนวทางในการกาหนดนโยบายการผลิตข่าวขององค์กรสื่ อต่าง ๆ แนวปฏิบตั ิของการนาเสนอ
ข่าวให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อิทธิ พลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลมีองค์ประกอบที่สาคัญ (Schramm, อ้างถึง
ใน ชนาภา ลิม้ สมบัติอนันต์, 2556, หน้า 13) ดังนี้
1. ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาให้ผรู ้ ับส่ งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน
2. การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารที่ผรู ้ ับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง
จุดประสงค์ของตนอย่างหนึ่งอย่างใด
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันทาให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมทาให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร
5. ความสามารถในการรับสาร ซึ่ งเกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจที่ทาให้พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสารแตกต่างกัน
6. บุคลิกภาพ ทาให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของ
ผูร้ ับสาร
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสาร จะทาให้เข้าใจความหมายของ ข่าวสาร หรื อ
อาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้
8. ทัศนคติ จะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่ งเร้า หรื อข่าวสาร
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ที่ได้พบเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนั้น
วิธีการเปิ ดรับข่าวสารจะเป็ นการรวบรวมและจัดระบบข่าวสาร ซึ่ งเป็ นวิธีที่มีพ้ืนฐาน มา
จากทฤษฏีระดับของการรับรู ้ ซึ่ งหมายถึงการรับรู ้จะเกิดขึ้นจากการกระตุน้ ที่มากพอ (ดรักเกอร์ ,
2544, หน้า 200) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ให้ความสาคัญไปที่พฤติกรรมของ ผูร้ ับสาร (audience)
กล่าวคือ ผูร้ ับสารเป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น (active) ในการเลือกที่จะเปิ ดรับ ข่าวด้วยตนเอง
ผูร้ ับสารจะมีการเลือกสรร และการแสวงหาข่าวสารเป็ นไปตามความต้องการหรื อความคาดหวัง
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน
ทฤษฎี ก ารใช้ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจ เป็ นทฤษฎี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ข่ า วสาร
จากสื่ อมวลชนมิได้มีอิทธิ พลกับผูร้ ับสารเสมอไป ผูร้ ับสารสามารถเป็ นตัวกาหนดอิทธิ พลของ
ข่าวสาร ถ้าผูร้ ับสารไม่แสวงหา ไม่เปิ ดรับข่าวสารหรื อไม่ใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ข่าวสารนั้น
ก็ไม่มีผลอะไรกับผูร้ ับสาร ข่าวสารนั้นจะมีอิทธิ พลหรื อมีผลก็ต่อเมื่อ ผูร้ ับสารเปิ ดรับ หรื อใช้
ข่าวสารนั้นเพื่อสนองความพึงพอใจของตน ซึ่ งจะเห็นว่าผูร้ ับสารในทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจจากสื่ อจะเป็ นผูก้ าหนดและเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของ
สื่ อมวลชน (พีระ จิรโสภณ, 2556, หน้า 34) ด้วยเหตุน้ ี การใช้ประโยชน์และความพอใจที่ได้รับ
จากสื่ อ จึงมองผูร้ ับสารเป็ นผูใ้ ช้สื่อมีลกั ษณะกระตือรื อร้นเป็ นฝ่ ายรุ ก (active) เป็ นผูเ้ ลือกใช้สื่อ
และเลือกรับสารตามความต้องการและสิ่ งจูงใจของตนเอง มากกว่าที่จะเป็ นฝ่ ายรับ (passive)
หรื อผูถ้ ูกกระทาเหมือนในอดีตที่คอยให้สื่อทาการป้ อนข้อมูลข่าวสารให้ หรื อทาไปด้วยความ
เคยชิ นไม่มีเหตุผลอื่นใด ซึ่ งในยุคนี้ ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบและประเมินผลสื่ อประเภทต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการสื่ อสาร

สมมติฐานการวิจยั
1. พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่ า นเฟซบุ๊ ก จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ลั ก ษณะข้ อ มู ล
ส่ วนบุคคล
2. ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าว จะมีความแตกต่างกันพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวผ่าน เฟซบุ๊ก
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าว
เพจข่าวที่เปิ ดรับ
วิธีการค้นหาข่าว
ประเภทข่าวที่รับ
RH 1 วิธีในการเลือกรับข่าว
ความถี่ในการเปิ ดรับ
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับ
วัตถุประสงค์การเปิ ดรับ
พฤติกรรมหลังการเปิ ดรับ

RH 2

ความพึงพอใจต่ อ
การนาเสนอ
- คุณภาพของข่าว
- เทคนิคในการ
นาเสนอ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งสารวจ (survey research) เพื่อศึก ษาถึ ง พฤติ กรรม
การเปิ ดรับข่าว และความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร การหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่าวผ่านเฟซบุ๊กกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคล และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อรู ปแบบของ การนาเสนอข่าว จาแนกตาม
พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่า นเฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ง นี้ เพื่ อ น า
ผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางกาหนดกลยุทธ์การนาเสนอข่าวให้มีความเหมาะสม อีกทั้งสามารถ
ใช้เ ป็ นแนวทางในการก าหนดนโยบายการผลิ ต ข่ า วขององค์ก รสื่ อ ต่ า ง ๆ ให้ต รงกับความ
ต้องการของประชาชน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
เป็ นผูท้ ี่มีบญ
ั ชี เฟซบุ๊ก และเคยอ่านข่าวที่ นาเสนอโดยองค์กรสื่ อผ่านทางเฟซบุ๊ก จากข้อมู ล
เกี่ยวกับจานวนประชากร พบว่าในเขตกรุ งเทพมหานครมี ผูใ้ ช้บญ
ั ชี เฟซบุ๊กจานวนทั้งสิ้ น 19
ล้านบัญชี (Thoth Zocial, 2016)
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ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการแปรผันร่ วมกันระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการเลือกตัวอย่างตามสู ตรของ Taro Yamane โดยกาหนดค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ที่ระดับความผิดพลาดไม่เกิน 5% หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
สถิติพรรณนา (descriptive statistics)
ข้อมู ลลักษณะทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่างโดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check – list) ใช้วธิ ีการหาค่าความถี่ (frequency) แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
ข้อ มู ล พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วผ่ า นเฟซบุ๊ ก โดยลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check – list) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (frequency) แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ
(percentage)
ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการนาเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ลักษณะแบบสอบถาม เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ใช้วิธีหาค่ าเฉลี่ย (mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ การแปลความหมาย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเสนอข่าวผ่านทาง เฟซบุ๊ก เป็ นคาถามปลายเปิ ดโดยวิเคราะห์
เนื้อหา (contents analysis) ออกมาเป็ นค่าความถี่
สถิติอ้างอิง (inference statistics)
การหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่าน เฟซบุ๊ก กับสถานภาพส่ วน
บุคคล ด้วยวิธี Pearson Chi-Square เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าว จาแนกตามพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวผ่าน เฟซบุ๊ก โดยใช้ค่า Independent – Samples T Test สาหรับตัวแปร 2 ตัว และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (ANOVA) กรณี พบค่าความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
รายกลุ่มเป็ นรายคู่อีกครั้งโดยใช้วธิ ีการ LSD
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ผลการวิจยั
ลักษณะข้ อมูลด้ านสถานภาพทัว่ ไป
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ได้ทาการศึกษานั้น แบ่งเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 61 เพศชาย ร้อยละ 25.75 และเพศที่สาม ร้อยละ 13.25 มีอายุอยูใ่ นช่วง 26 – 35 ปี
และการศึกษาในระดับสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง
ของภาคเอกชนมากที่สุด โดยจะมีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 15,001 – 30,000 บาท มากที่สุด
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวผ่ านทางเฟซบุ๊ก
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า มี
การเปิ ดรับจากแหล่งข่าวคือเฟซบุ๊กเพจของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก
เพจของหนังสื อพิมพ์ข่าวสด เฟซบุ๊กเพจของหนังสื อพิมพ์มติชน ตามลาดับ
การพบเห็นข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กเกิดจากการเห็นหน้า Feed ที่เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ได้ทาการ
กดไลค์หรื อแสดงความเห็นต่อข่าวมากที่สุด โดยประเภทข่าวที่เปิ ดรับผ่านทางเฟซบุ๊กได้แก่ข่าว
สังคมมากที่สุด ซึ่งวิธีในการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กจะทาโดยการพิจารณาความน่าสนใจจาก
หัวข้อข่าวมากที่สุด
การเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กใน 1 สัปดาห์ จะมีการเปิ ดรับข่าวทุกวันมากที่สุดโดยช่วงเวลา
ในการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ได้แก่ช่วง 18.00 – 24.00 น. มากที่สุด
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กได้แก่ เพื่อติดตามเหตุการณ์มากที่สุด
ส่ วนพฤติกรรมหลังการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กนั้นจะทาการกดไลค์ข่าวมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจต่ อการนาเสนอข่ าวผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับความพึงพอใจต่อการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่าประชาชน ที่เปิ ดรับข่าว
ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งในด้านคุณภาพของข่าว และ
เทคนิคในการนาเสนอ
ด้านคุณภาพข่าว พบว่าจะมีความพึงพอใจในเรื่ อง ความทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ความเที่ยงตรงของข่าว เป็ นข่าวที่สร้างสรรค์ มีความ
ชัดเจน ความถูกต้องของข่าวสาร มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็ นกลาง ตามลาดับ
ด้านเทคนิคการนาเสนอ พบว่าจะมีความพึงพอใจในเรื่ อง หัวข้อข่าวสะดุดตาน่าสนใจ การ
อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีลิงค์ไปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการตอบข้อคิดเห็นของผูอ้ ่าน การใช้
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รู ปภาพประกอบ เนื้อหาที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย และสามารถเชื่อถือได้มี
อ้างอิง ตามลาดับ
สาหรับข้อเสนอแนะทัว่ ไปเกี่ยวกับการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่าส่ วนใหญ่
แสดงความเห็นว่า ไม่ควรมีการพาดหัวข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อเรี ยกยอดจานวนคนเข้าดู
ควรมีการตรวจสอบข่าวก่อนนาเสนอ และควรมีความเป็ นกลาง
การหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กกับลักษณะข้อมูล
ส่ วนบุคคลพบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ในด้านการค้นพบข่าว วิธีการเปิ ดรับข่าว
ความถี่ในการเปิ ดรับข่าว ช่วงเวลาในการอ่านข่าว วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวและพฤติกรรม
หลังการเปิ ดรับข่าว ขึ้นอยูก่ บั เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวและความพึงพอใจที่มีต่อ รู ปแบบการ
นาเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การเปิ ดรับข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กนั้น เฟซบุ๊กแฟนเพจของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ จะได้รับความ
นิยมมากที่สุด ซึ่งอาจเป็ นเพราะไทยรัฐเป็ นสื่ อหนังสื อพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งได้รับความนิยมและ
มีผตู ้ ิดตาม เป็ นจานวนมาก สอดคล้องกับในกระบวนการเปิ ดรับข่าวสาร ที่ผรู ้ ับสารจะเลือก
เปิ ดรับสื่ อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกอ่านข่าวจากสานัก
ข่าวหรื อองค์กรสื่ อตามความสนใจ และ การเลือกให้ความสนใจที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่ง
ใดแหล่งหนึ่ง (Klapper, อ้างถึงใน สุ ภวัฒน์ สงวนงาม, 2557, หน้า 11)
ในการใช้งานเฟซบุ๊ก เมื่อทาการล็อกอิน (log in) เข้าสู่ ระบบ ก็จะเข้าไปสู่ หน้าที่เป็ น
หน้าหลักหรื อที่เรี ยกว่าหน้านิวฟี ด (new feed) ซึ่งสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหว ของเพื่อนที่
อยูใ่ นเครื อข่าย ทั้งข้อความ รู ปภาพ การแสดงความคิดเห็น หรื อการกดไลค์ ดังนั้นการรับรู ้
ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากการเปิ ดหน้าเพจหลัก สอดคล้องกับ บัณฑิต รอดทัศนา
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจต่อการบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านเฟซบุ๊ก คิง พาวเวอร์ ซึ่งพบว่า ลักษณะ การใช้งานเฟซบุ๊กนั้นจะถูกใช้
ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากหน้าเพจ ที่ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน
ดังนั้นการรับรู ้ข่าวที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากการเปิ ดหน้าเพจหลัก
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ในส่ วนของประเภทข่าวที่เปิ ดรับนั้นพบว่า ส่ วนใหญ่มกั จะเลือกอ่านข่าวสังคม รวมถึง
วิธีในการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กจะพิจารณาจากความน่าสนใจของหัวข้อข่าว มากที่สุด ซึ่ง
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553, หน้า 31) ได้อธิบายถึงเทคนิคในการจัดทาสื่ อออนไลน์ในการเผยแพร่
ข่าวสารว่า การเขียนหัวข้อที่เตะตาเหมือนการพาดหัวของหนังสื อพิมพ์ จะทาให้เกิดความสนใจ
ในเนื้อหาด้านในได้
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่สามารถทาให้เข้าถึงข่าวสารได้อย่าง
สะดวกในทุกที่ทุกเวลา ทาให้การเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กสามารถทาได้ทุกวัน ในช่วงเวลาที่
สะดวก โดยพบว่าส่ วนใหญ่จะมีการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กในช่วง 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาหลังจากเลิกงานแล้ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะ
สาธน์ และชาญ เดชอัศวนง (2554) ที่ได้ทาการศึกษาถึง พฤติกรรมการสื่ อสารในเฟซบุ๊ก
(facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยพบว่า นักศึกษามีการ
เล่นเฟซบุ๊กทุกวัน รวมถึงงานวิจยั ของ ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร (2558) ที่ได้ทาการศึกษาถึงการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิ ดรับข้อมูลที่ถูกแชร์ (shared) ผ่านเฟสบุ๊ค โดยพบว่า
ประชาชนจะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ทุกวัน และจะมีการเล่นเฟซบุ๊ก ในช่วงเวลา 20.01 24.00 น. มากที่สุด
วัตถุประสงค์การเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กจะใช้เพื่อติดตามเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
ต้องการที่จะทราบความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทาให้คนเป็ น
ที่ทนั เหตุการณ์ (Mccombs & Becker, อ้างถึงใน สุ ภวัฒน์ สงวนงาม, 2557, หน้า 16) ส่ วนการ
แสดงถึงความมีส่วนร่ วมต่อข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กนั้น จะทาการกดไลค์หลังจากการอ่านข่าวมาก
ที่สุด
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กนั้นพบว่า ขึ้นอยูก่ บั สถานภาพส่ วนบุคคล
ทั้งในเรื่ อง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งเป็ นเพราะภูมิหลังที่แตกต่างกันทาให้บุคคลมี
ความสนใจแตกต่างกัน ทั้งการศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่ทาให้พฤติกรรมการเปิ ดรับสารมี
ความแตกต่างกัน (Schramm, อ้างถึงใน ชนาภา ลิ้มสมบัติอนันต์, 2556, หน้า 13)
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับจากรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวสารทั้งในเรื่ องของคุณภาพของข่าวที่พบว่ามีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้านพบว่า จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของข่าวในเรื่ องความทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภคสามารถอ่านและค้นหาข่าวได้
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ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ ดังนั้น สื่ อมวลชนออนไลน์ จึงจาเป็ นต้อง
มีการผลิตและนาเสนอข่าวตลอดเวลา เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูอ้ ่านที่ตอ้ งการทราบข่าวทันที
ส่ วนความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอข่าวสารในเรื่ องเทคนิคในการนาเสนอข่าว พบว่ามี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้านพบว่า จะมีความพึง
พอใจต่อเทคนิคการนาเสนอในด้านหัวข้อข่าวสะดุดตาน่าสนใจมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การพาด
หัวข่าวที่สะดุดตา แต่ถา้ เนื้อหาไม่น่าสนใจหรื อชวนให้เกิดความเข้าใจผิด ก็อาจทาให้ความพึง
พอใจลดลงไปได้ นอกจากนั้นยังพบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ที่แตกต่างกันจะมี
ระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งความพึงพอใจจากการเปิ ดรับสื่ อ ผูร้ ับสารจะต้องมีมูลเหตุ
จูงใจในการใช้สื่อเพื่อตอบสนองสิ่ งที่ตนเองต้องการบางอย่าง ไม่ได้เปิ ดรับสื่ อแบบลอย ๆ แสดง
ให้เห็นว่าการใช้สื่อและเป้าหมายของการขับเคลื่อนขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่แต่ละบุคคลต้องการ
(Plamgreen and Rayburn, อ้างถึงใน ยุพา สุ ภากุล, 2540, หน้า 98) ดังนั้นความพึงพอใจที่ได้รับ
จากรู ปแบบการนาเสนอข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
สาหรับองค์กรสื่ อ จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร จะทาการ
เปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของสื่ อที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับ ดังนั้น องค์กรสื่ อต่าง
ๆ ควรสร้างแบรนด์ของตนเองให้มีความเข้มแข็ง เกิดความรู ้จกั และเกิดการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
รวมถึงหาวิธีเพื่อที่จะสร้างยอดผูต้ ิดตามให้เพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากสามารถที่จะสร้างโอกาสในการ
พบเห็นได้อย่างรวดเร็ ว สาหรับในการนาเสนอข่าวนั้น ควรเน้นการนาเสนอข่าวด้านสังคม
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคจานวนมาก ต้องการ ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว รวมถึง
รู ปแบบการนาเสนอข่าว ควรมีการพาดหัวที่ดึงดูด น่าสนใจ แต่ไม่ควรพาดหัวข่าวที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ มีการอัพเดทข่าวสารอยูส่ ม่าเสมอในทุก ๆ วัน โดยเน้นในช่วงเวลา
18.00 – 24.00 น. เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคทาการเปิ ดรับข่าวมากที่สุด และควรมีการ
นาเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ประเด็นที่ควรปรับปรุ งคือความเป็ นกลางขององค์กรสื่ อ ซึ่งแม้ความพึงพอใจจะอยูใ่ น
ระดับปานกลางก็ตาม แต่อยูใ่ นอันดับที่ต่าสุ ด ดังนั้นองค์กรสื่ อต่าง ๆ จึงควรที่จะสร้างความ
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น่าเชื่อถือและสร้างการรับรู ้ที่ถูกต้องให้กบั ผูบ้ ริ โภค ขณะที่การนาเสนอข่าวควรที่จะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นข่าวควรมีความน่าเชื่อถือ มีอา้ งอิงหรื อแหล่งที่มาชัดเจน และ
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงมีเนื้อหาที่เหมาะสม เนื่องจากสื่ อเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อสาธารณะที่มี
ผูค้ นทุกกลุ่มทุกวัยเข้ามาใช้บริ การ ไม่สามารถที่จะจากัดหรื อกาหนดผูอ้ ่านได้
อย่างไรก็ตามพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊กนั้นจะขึ้นอยูก่ บั สถานภาพส่ วน
บุคคล ดังนั้นในการนาเสนอข่าวประเภทต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เช่น ด้านสุ ขภาพ
ความงาม ที่เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นสตรี หรื อข่าวกีฬา ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นชาย ต้อง
พิจารณาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวที่ต่างกันด้วย ซึ่งการกาหนดกลุ่มเป้าหมายของผูร้ ับข่าวที่
ชัดเจน จะสามารถวางรู ปแบบการนาเสนอข่าวสารได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแล เช่น สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ควรมีการ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบจริ ยธรรมในวิชาชีพสื่ อมวลชน เพื่อให้องค์กรสื่ อมีความเป็ น
กลางปราศจากการครอบงาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และควรส่ งเสริ มให้เกิดการตระหนักถึง ความ
รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการนาเสนอข่าวสารของผูส้ ื่ อข่าว ที่ถือเป็ นจรรยาบรรณหลักที่สาคัญ
อีกทั้งการจัดอบรมให้ความรู ้ในการนาเสนอข่าว เช่น การจัดอบรมเทคนิคการเขียนหัวข้อข่าว
หรื อวิธีการเสนอข่าวทางสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จากัดในเรื่ องระยะเวลาในการศึกษา ทาให้สามารถทาการ
สารวจ (survey research) เฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งควรจะมีการ
ขยายพื้นที่การศึกษาไปในภูมิภาคอื่น ๆ เพิม่ เติม รวมถึงการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างประชากร
ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย
2. ควรที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก โดยกาหนดองค์กรสื่ ออย่าง
ชัดเจน เช่น หนังสื อพิมพ์ข่าวสด หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ วอยซ์ทีวี เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิ ดรับ หรื อความพึงพอใจ ซึ่งจะทาให้ได้ขอ้ มูลในการนามาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานให้มีความเหมาะสม สาหรับแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบนั
พบว่า เฟซบุ๊กได้มีการพัฒนาเครื่ องมือในรู ปแบบการถ่ายทอดสด (real time streaming) ที่เป็ น
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นวัตกรรมใหม่ของการนาเสนอข่าวสาร ซึ่งเป็ นอีกประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการวิจยั ในอนาคต
ต่อไป
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