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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันและ 3) เปรียบเทียบความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวบันเทิงตางกัน กลุม ตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 434 คน สุม ตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.891 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและผลวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05
ผลวิจยั พบวา 1) กลุม ตัวอยางมีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลและดานเนือ้ หาขาว ระดับ
ปานกลาง 2) อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกัน 3) ชนิดของสื่อ ระยะเวลา และเนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นํา
เสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้คนอายุนอยมักมองโลกในแงดีกวาคนอายุมาก คนมีการศึกษา
ตํ่ามีความเชื่อถือขาวบันเทิงสูงกวาคนมีการศึกษาสูง และอาชีพพอบาน แมบาน เชื่อถือขาวบันเทิงมากกวา
เนื่องจากไมตองอาศัยทักษะ การคิดวิเคราะห หากมีการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณเชิงลึกและ
การรูเทาทันขาวบันเทิง
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: parinda.r@bu.ac.th

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

111

คําสําคัญ
ความเชื่อถือ ขาวบันเทิง สื่อสังคมออนไลน

Abstract
This research aims to 1) study Bangkok users’ trust in entertainment news presented on
social media 2) compare trust in entertainment news on social media among users with different
demographic background and 3) compare trust in entertainment news presented on social media
among users with different news exposure behaviors. 434 participants drawn by the multi-stage
random sampling method were samples of the study. Questionnaires with the reliability value of
0.891 were used to collect data.Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way ANOVA at the level of significance of 0.05.
The results show that 1) users in Bangkok trust entertainment news presented on social
media moderately 2) those who are different in age, education and occupation trust entertainment
news presented on social media differently and 3) those who consume different type of media,
duration, and type of content trust entertainment news presented on social media differently. Users
in younger age tend to be more optimistic than those who are older. Low-educated users trust in
entertainment news more than those who are higher educated. Househusband and housewife trust
in entertainment news because it does not require critical skill. Future research should apply
in-depth interview methodology and investigate entertainment news literacy.

Keywords
Trust, Entertainment News, Social Media

บทนํา
เมือ่ โลกกาวเขาสูย คุ ของขอมูลขาวสารสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทําใหคนเราจําเปนตองอาศัยขอมูล
เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจหรือนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ขาวสารจึงมีความสําคัญกับคนยุคปจจุบัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม หรือขาวตางประเทศ เปนตน อยางไร
ก็ตาม ทางเลือกหนึ่งของผูคนที่เปดรับขาวสารคือ การพึ่งพาขาวบันเทิงอันเปนหนทางชวยผอนคลาย
ความเครียดได จากผลสํารวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับความเห็นของคนไทยจํานวน 1,267 คนที่เปดรับ
ขาวการเมือง ระหวางวันที่ 16 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา กลุมตัวอยางใชวิธีบรรเทาความเครียด
โดยการเปดรับขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 37.4 (Ninklat, 2013)
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ดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวของขาวบันเทิงทีแ่ ตกตางจากขาวทัว่ ไปนัน่ คือมุง นําเสนอเรือ่ งราวในแวด
วงการบันเทิงเปนหลักทัง้ ภาพยนตร ดนตรี หนังสือ ศิลปวัฒนธรรม และการละคร รวมถึงขาวทีเ่ กีย่ วของกับบุคคล
สําคัญในแวดวงการบันเทิง เชน ดาราหรือนักแสดง นักรอง ผูก าํ กับ ผูอ าํ นวยการสราง เปนตน (Phingkhanon,
2005) สิ่งเหลานี้กลายเปนแรงดึงดูดใหผูคนเกิดความสนใจและกระหายใครรูเรื่องราวของคนบันเทิง
โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวของนักแสดง การแตงกาย ความรัก หรือแมแตการทะเลาะวิวาท เปนตน (Saisanan,
2009 cited in Boondech, 2012) แตในขณะเดียวกันการนําเสนอขาวชนิดนี้มีการสอดแทรกความคิดเห็น
วิพากษวิจารณ และมักหยอกลอ หรือติชมบุคคลในขาวอีกดวย รวมทั้งธุรกิจดานอุตสาหกรรมบันเทิง
ก็เปนธุรกิจที่มีมูลคาสูงในระบบเศรษฐกิจ (Vitayarat, 2009) จึงนับเปนขาวที่สื่อมวลชนตางใหความสําคัญ
ทัง้ นีช้ อ งทางการเปดรับขาวบันเทิงมิไดจาํ กัดอยูเ พียงหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนเทานัน้
แตสามารถเขาถึงไดผานสื่อสังคมออนไลนและกลายเปนชองทางที่ไดรับความนิยม ซึ่งผลสํารวจเรื่อง
พฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นตอสื่อมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชี้ใหเห็นวา คนสวนใหญนิยมเปดรับชมขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 54.4 และใชชองทางผานสื่อสังคม
ออนไลนบอยที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 4.13 (Isranews Agency, 2016)
แมดานหนึ่งนั้นขาวบันเทิงมุงรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน
แตการสรางแรงดึงดูดใหเกิดความกระหายใครรูเรื่องราวของคนบันเทิงอาจนําไปสูการนําเสนอเนื้อหา
ทีว่ นเวียนเรือ่ งรักใครสวนตัวหรือเรือ่ งซุบซิบของดารามากเกินไปดังเชน รายงานวิจัยเรือ่ ง ขาวบันเทิงในฟรีทวี ี
โดยโครงการศึกษาเฝาระวังสือ่ และพัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ เพือ่ สุขภาวะของสังคม หรือ Media Monitor (2010)
พบวา เนื้อหาขาวบันเทิงที่พบมากที่สุดคือ ขาวคนดัง ถึงรอยละ 56 ขณะที่ขาวศิลปวัฒนธรรม พบเปน
สวนนอยเพียงรอยละ 12 นอกจากนี้การเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน เชน ทวิตเตอร เฟซบุก และ
อินสตาแกรม ยังเปนการนําพาสารจากผูใชสูผูใช ไมวาจะเปนเพื่อนหรือญาติ ซึ่งสามารถกอความนาเชื่อถือ
ของขอมูลในขาวสารนั้นใหเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายความวา หากขาวบันเทิงนั้นเปนขอมูลเท็จ เพื่อหวัง
ผลประโยชนบางประการของผูน าํ เสนอยอมทําใหผรู บั สารอาจหลงเชือ่ ในกระแสขาวและขยายผลตอไปยังคนหมูม าก
ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีบุคคลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในชองวางดังกลาวอาจใชสื่อสังคมออนไลน
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ส าธารณะนํ า เสนอข า วบั น เทิ ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของตั ว เอง เช น ละครเริ่ ม ออก
อากาศตอนแรก คิวการแสดงโชวตัว หรือแมกระทั่งการเสนอขายสินคาตางๆ รวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหา
รุกลํ้าสิทธิของบุคคลในวงการบันเทิง การวิจารณ กระทบกระเทียบ หรือติชมตางๆ ดวย จนทําใหขาวบันเทิง
ก็ถกู วิจารณถงึ การนําเสนออยางไมเหมาะสม ซึง่ สิง่ เหลานีก้ ลายเปนการลดทอนความนาเชือ่ ถือของขาวบันเทิง
อยางหลีกเลี่ยงไมได
ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาว เนื่องจากขาวบันเทิงถือเปนขาวชนิดหนึ่งที่ยังคงตองนําเสนอ
ภายใตหลักการของ "คุณสมบัติของขาวที่ดี" ไดแก ความถูกตอง ความสมดุล ความเปนกลางความชัดเจน
และกะทัดรัด และความทันตอเหตุการณ โดยมีความแตกตางจากขาวชนิดอื่นในดานการใสความคิดเห็น
ลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจของขาวแตประเด็นคําถามที่นาสนใจคือ เนื้อหาของขาวบันเทิงที่นําเสนอ
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ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอหรื อ ไม ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาความน า เชื่ อ ถื อ ของ
ขาวบันเทิงสามารถพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือของแหลงสาร ซึ่งไดแก ความรูความสามารถ (Expertise
หรือ Competence) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) ซึ่งมักจะประเมินไปกับความนาเชื่อถือ
ของเนื้อหาขาวสารอีกดวย จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผล
ตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้
ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเกิดความสงสัยใครรูวาประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนอยางไร และมีความเชื่อถือจาก
การเป ด รั บ ข า วบั น เทิ ง ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน อ ย า งไร อั น จะเป น ประโยชน ต  อ การเรี ย นการสอนทาง
ดานวารสารศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน
3. เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงตางกัน

สมมติฐาน
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตา งกันมีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิง
ที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน
2. พฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง ไดแก ชนิดของสือ่ ระยะเวลาทีเ่ ปดรับ และเนือ้ หาของขาวบันเทิง
ที่เปดรับตางกัน ทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการวิจัยนี้อาจเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนให
มีความเชื่อถือของการผลิตสารมากขึ้น
2. ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตรได

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนที่กลาววา สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนสวนหนึ่งของ
เทคโนโลยีที่เรียกวาเว็บ 2.0 (Web 2.0) คือเครื่องมือตางๆที่ทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อนุญาตใหแตละบุคคลเขาถึงแลกเปลี่ยนสรางเนื้อหาและสื่อสารกับบุคคลอื่นและ
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การเขารวมเครือขายออนไลนตางๆ โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางคือ มีรูปแบบการทํางานใน
ลักษณะออนไลน และสามารถทีจ่ ะใชสรางและเพิม่ เติมเนือ้ หาได (Williamson, 2013 cited in Pongput, 2013)
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรกลาววา คนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางประชากร
ศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย การสื่อสารจัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่ง
ของมนุษย นักวิชาการสือ่ สารบางกลุม จึงเชือ่ วา พฤติกรรมเกีย่ วกับการสือ่ สารของบุคคลนัน้ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จึงนาจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตางกันดวย (Bencharongkit, 1989)
สอดคลองกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนิยมของผูชมรายการปกิณกะ
บันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความนิยมตอรายการชิงชาสวรรคตางกัน
แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง กลาววา เปนขาวที่รายงานเกี่ยวกับประเด็นขาวบันเทิงที่สรางสรรค
อาทิ ผลงาน ธุรกิจทางอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมและทางบันเทิง ผลงานทีม่ ตี อ สังคม สวนประเด็นขาวบันเทิง
ที่ไมสรางสรรคหรือสุมเสี่ยงผิดจรรยาบรรณ อาทิ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่อยูในรายการขาว
หรือละครในลักษณะโฆษณาแฝง และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของศิลปน ดารานักแสดง นักรอง
(Vitayarat, 2009 cited in Kananuruk, 2011)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพขาว กลาววา ขาวที่ดีหรือมีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติที่นาเชื่อถือดังนี้
ความถูกตองความสมดุล ความเปนกลาง ความกระชับชัดเจน ความรวดเร็ว การอางอิง การตรวจสอบ
การยอเรื่องราวการคัดเลือก (Saksheat, 2001 ; Melvin, 2000 cited in Phoovatis, 2008)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกลาววา กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือน
เครือ่ งกรอง (Filters) ขาวสารในมนุษยเรา ประกอบดวยการกลัน่ กรอง 3 ขัน้ ตอน คือ การเลือกเปดรับหรือเลือก
สนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or
Selective Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) (Chirasophon, 1988)
แนวคิดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือในแหลงขาวสาร (Source Credibility) กลาวไววา องคประกอบของ
ความนาเชือ่ ถือของแหลงสารคือ ความรูค วามสามารถ (Expertise หรือ Competence) และความนาไววางใจ
(Trustworthiness) ซึง่ การประเมินคุณลักษณะทีน่ า เชือ่ ถือของแหลงสารนัน้ จะประเมินไปกับความนาเชือ่ ถือ
ของเนื้อหาขาวสาร (Content) ที่ถูกสงมาดวย (Hovland, 1953 cited in Techakirangkrai, 1997)
การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อสรุปเปน
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีคําอธิบายสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่กลาววา
ผูรับสารแตละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันออกไปตามแตละบุคคลนั้นๆ ผูวิจัย
จึงมีขอสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน มีผลตอ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงของบุคคลไมเทากัน
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2. แมวา การทบทวนวรรณกรรมทําใหผวู จิ ยั พบวา อิทธิพลของสือ่ มวลชนเปนปจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน เพียงแตมิไดสงผลอยางมหาศาลเทาในอดีต แตอาจสงผลได
ในบางกรณี เชน กรณีของสื่อสังคมออนไลนที่มีลักษณะเฉพาะในดานความรวดเร็ว เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา
การโพสตความคิดเห็น และการแชรเกีย่ วกับการนําเสนอขอมูลขาวสารก็สามารถสรางผลกระทบตอผูร บั สารได
โดยเฉพาะกรณีการนําเสนอเนื้อหาขาวบันเทิงอาจโนมนาวใจใหผูรับสารเชื่อถือขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อ
สังคมออนไลนตามมา
3. การทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยพบวา แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตรอาจเปนปจจัย
สนับสนุนอยางหนึ่งที่นําไปสูพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย (Bencharongkit, 1989)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเชื่อวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน อาจมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผาน
สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ศึกษาไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติจําแนกผูใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2559 พบวา เขตกรุงเทพมหานคร
มีจํานวนผูใชจํานวนทั้งสิ้น 4,080,875 คน (National Statistical Office, 2016).
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคม
ออนไลนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamane เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 สุมแบบงาย จํานวนเขตกรุงเทพมหานครตามการแบงเขตการปกครอง 50 เขต
ใชการกําหนดเกณฑ กลาวคือ จํานวนประชากรทัง้ หมดเปนหลักรอย ใชกลุม ตัวอยางรอยละ15-30 (Ritcharun,
2008) การวิจยั นี้กําหนดรอยละ15 ดังนั้นจึงมีขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 8 เขต ดังนั้นจับฉลากรายชื่อเขต
ไดแก ปทุมวัน บางกอกนอย ดอนเมือง บางกะป ยานนาวา บางขุนเทียน หนองแขม และสวนหลวง
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1.2.2 สุมแบบชั้นภูมิ ใชเกณฑชวงอายุตามการสํารวจผูใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย
ในไทย (มกราคม 2559) ซึ่งแบงชวงอายุไว 6 ชวง ไดแก อายุ 13-19 ป อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป
อายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปขนึ้ ไป (Fayossy (pseud), 2016) โดยนําชวงอายุเหลานีม้ าคํานวณ
สัดสวนกลุมตัวอยาง 8 เขต ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 407 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
จํานวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุและเขต (คน)
°µ¥» (¸ )

13-19

Á 
»¤ª´
µ°o°¥
°Á¤º°
µ³d
¥µµªµ
µ »Á¸¥
®°Â ¤
ª®¨ª
¦ª¤

15
8
4
9
11
14
12
7
80

20-29

30-39

13
7
17
20
12
8
16
15
28
16
17
12
4
8
28
6
135
92
¦ª¤¨»n¤´ª°¥n µ´Ê ®¤

40-49

50-59

60 ¹ Ê Å

9
6
11
6
5
5
6
3
51

3
4
4
5
2
4
3
2
27

3
2
3
2
2
4
2
4
22
407

อยางไรก็ตามในขัน้ ตอนการของการเก็บรวบรวมขอมูลนัน้ ผูว จิ ยั ไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 434 ชุด
ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.2.3 สุม แบบบังเอิญ กระจายเก็บขอมูลจากผูเ ปดรับขาวบันเทิงผานสือ่ สังคมออนไลน
ยานชุมชน เพื่อใหมีโอกาสเปนตัวแทนของประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 3 สวนไดแก
2.1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 3 ขอ เปนแบบเลือกตอบ
2.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน 5 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบ สรางตามแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
2.3 คําถามเกีย่ วกับความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 22 ขอ สรางตามแนวคิดคุณภาพของขาว แนวคิดขาว
บันเทิง และแนวคิดความนาเชื่อถือในแหลงขาวสาร โดยทําการประเมิน 2 ดาน คือ ดานแหลงขอมูลและ
ดานเนื้อหาขาว
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3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก
3.1 ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตรวจสอบทั้ง 3 สวนของแบบสอบถามดวยคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2 ทาน
3.2 ดานความเชื่อมั่น ตรวจสอบในสวนที่ 3 ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดเทากับ 0.891
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม ใชเวลา 1 เดือน แบบสอบถาม 460 ชุด ไดคืนมาอยางสมบูรณ
จํานวน 434 ชุดคิดเปนรอยละ 94.35
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ใชคา รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม
การเปดรับ และความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
5.2 ใชการทดสอบที (t-test) เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคม
ออนไลนกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
5.3 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนกับปจจัยสวนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได) และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

ผลการวิจัย
1. ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ความเชื่อถือดาน
แหลงขอมูล อยูระดับปานกลางและความเชื่อถือดานเนื้อหาขาว อยูระดับปานกลาง ซึ่งภาพรวมความเชื่อถือ
ขาวบันเทิงอยูระดับปานกลาง
2. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานปจจัยสวนบุคคล
ตางกัน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้
2.1 กลุมตัวอยางมีอายุตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา อายุ มีความแตกตางกันใน
รายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือ กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป (x̅ = 3.57) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอายุ 30-39 ป (x̅ = 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผาน
สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟไดผลวิจัยดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบรายคูค วามเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนดา นแหลงขอมูลจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
¦³´
µ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ
¤´¥¤«¹¬µ
ª./ª.
¦·µ¦¸
¦·µÃ
¦·µÁ°

xxࡄ̅
3.41
3.46
3.42
3.43
2.97
2.67

¦³¤«¹¬µ ¤´¥¤«¹¬µ
3.41
-

3.46

ª./
ª.
3.42

¦·µ
¦¸
3.43

-

¦·µ
Ã
2.97

¦·µ
Á°
2.67

.49*
-

.46*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
กลุ  ม ตั ว อย า งระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (x̅ = 3.46) มีค วามเชื่ อ ถื อ ในขา วบั น เทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅ = 2.97) กลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.43)
มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาระดับปริญญาโท (x̅ = 2.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 3
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาว
จําแนกตามระดับการศึกษา
¦³´
µ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ
¤´¥¤«¹¬µ
ª./ª.
¦·µ¦¸
¦·µÃ
¦·µÁ°

xxࡄ̅
3.94
3.69
3.48
3.38
3.07
2.7

¦³¤«¹¬µ ¤´¥¤«¹¬µ
3.94
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

3.69

ª./
ª.
3.48

-

¦·µ
¦¸
3.38
.57*
.31*

¦·µ
Ã
3.07
.87*
.61*

¦·µ
Á°
2.7

-
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กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (x̅ = 3.94) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.38) และกลุมตัวอยางปริญญาโท (x̅ = 3.07)
กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา (x̅ = 3.69) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง
ระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.38) และกลุม ตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅ = 3.07) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
กลุมตัวอยางอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทีร่ ะดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูด ว ยวิธกี ารของเชฟเฟ ไดผลวิจยั ดังตารางที่ 4 และ 5
(สวนกลุมตัวอยางที่มีเพศ และรายได ตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ไมแตกตางกัน)
ตารางที่ 4
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานแหลงขอมูล
จําแนกตามอาชีพ
°µ¸¡

¡n°oµ
Â¤noµ
¨¼oµ
¦·¬´Á°
´Á¦¸¥
´«¹¬µ
¦´oµ
oµ µ¥
¡´µ
¦´ª·µ®·
¦´¦µµ¦
¦¼
°µµ¦¥r

xࡄ

x̅

¡n °o µ
Â¤n oµ

3.61

3.61
-

3.36

¨¼o µ
¦·¬´
Á°
3.36

´Á¦¸ ¥
´«¹¬µ

¦´ o µ

¡´µ
¦´ ª·µ®·

o µ µ¥

¦´ 
¦µµ¦

¦¼
°µµ¦¥r

3.45

3.42

3.34

3.31

3.56

2.78
.83*

-

3.45
3.42
3.34
3.31
3.57
2.78

-

.66*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
É าวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวา
กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในข
กลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) และกลุม ตัวอยางอาชีพนักเรียน นักศึกษา (x̅ = 3.45) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตารางที่ 5
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาวจําแนก
ตามอาชีพ
°µ¸¡

¡n°oµ
Â¤noµ
¨¼oµ
¦·¬´Á°
´Á¦¸¥
´«¹¬µ
¦´oµ
oµ µ¥
¡´µ
¦´ª·µ®·
¦´¦µµ¦
¦¼
°µµ¦¥r

xࡄ

x̅

¡n °o µ
Â¤n oµ

3.61

3.61
-

¨¼o µ
¦·¬´
Á°
3.36

3.36
3.45
3.42
3.34
3.31
3.57
2.78

´Á¦¸ ¥ ¦´ o µ
´«¹¬µ
3.45

3.42

¡´µ
¦´ ª·µ®·

o µ µ¥

¦´ 
¦µµ¦

¦¼
°µµ¦¥r

3.34

3.31

3.56

2.78
1.09*

-

.66*
-

.72*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา
กลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) กลุม ตัวอยางอาชีพลูกจางบริษทั เอกชน (x̅ = 3.36) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานขอมูลขาวสารสูงกวากลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) และกลุม ตัวอยางอาชีพคาขาย
(x̅ = 3.34) มี ค วามเชื่ อ ถื อ ในข า วบั น เทิ ง ด า นเนื้ อ หาข า วสู ง กว า กลุ  ม ตั ว อย า งอาชี พ ครู อาจารย
(x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับตางกัน ไดผลการวิจัยเปนดังนี้
ชนิดของสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา ชนิดของสื่อที่เปดรับ
มีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป
(x̅ = 3.53) อินสตาแกรม (x̅ = 3.46) เฟซบุก (x̅ = 3.39) และทวิตเตอร (x̅ = 3.37) มีความเชื่อถือใน
ขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ (x̅ = 2.42) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ระยะเวลาทีก่ ลุม ตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลน
แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟไดผลวิจัยดังนี้ กลุมตัวอยางที่เปดรับ
ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยาง
ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง
(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง
(x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (x̅ = 3.51) มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง
ทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง (x̅ = 3.41) มีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล
สูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) นอกจากนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางที่เปดรับ
ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือ ในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง
ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง ที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง
(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง
(x̅ = 3.06)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื้อหาที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ พบวา เนื้อหาที่เปดรับมีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยาง
ทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงทีม่ เี นือ้ หาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับการแสดง (x̅ = 3.56) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับเนื้อหาขาวเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของดารานักรอง
นักแสดง (x̅ = 3.33) และกิจกรรมความเคลือ่ นไหวในวงการบันเทิง (x̅ = 3.32) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล ระดับปานกลาง ดานเนื้อหาขาว
ระดับปานกลาง และภาพรวมความเชื่อถือ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูรับสารยังมีความเชื่อถือใน
ขาวบันเทิงที่นําเสนอจากสื่อกระแสหลักอาทิ หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงมากกวา
เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน สอดคลอง
กับผลสํารวจของ University of the Thai Chamber of Commerce (2016 cited in Isranews Agency, 2016)
เรื่ อ งพฤติ ก รรมการรั บ ข า วสารและความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต  อ สื่ อ มวลชนพบว า คนไทยทุ ก รุ  น
เสพสื่อออนไลนและขาวแชรสูง แตเชื่อถือสื่อหลักดั้งเดิมมากกวาโดยใหความเชื่อถือกับการนําเสนอขาว
ผานทางโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คะแนนเฉลี่ย 3.66
2. อายุตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน โดยพบวา
กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาอายุ 30-39 ป เนื่องจาก
คนอายุนอ ยมักจะมีความคิดเสรีนยิ ม มีอดุ มการณและมองโลกในแงดมี ากกวาคนทีอ่ ายุมากสวนคนอายุมาก
มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ปฏิบัติอยางระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนอายุนอย เนื่องจากผาน
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ประสบการณชวี ติ ทีแ่ ตกตางกัน และคนอายุมากมักจะใชสอื่ เพือ่ แสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
(Bencharongkit, 1989)
3. ระดับการศึกษาตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
ซึ่งงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล
สูงกวาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท อีกทัง้ กลุม ตัวอยางระดับประถมศึกษามีความเชือ่ ถือขาวบันเทิง
ดานเนือ้ หาขาวสูงกวาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เนือ่ งจากคนเราทีม่ รี ะดับการศึกษาในสาขาวิชาและ
ระบบที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็น อุดมการณ รสนิยม คานิยม และความตองการที่แตกตางกัน รวมทั้ง
ผูที่มีการศึกษาสูงมีความรูกวางขวางจะมีความเขาใจสิ่งตางๆ ไดมากเปนผูที่ไมเชื่ออะไรงายๆ (Burgoon,
1974) สอดคลองกับ Surasonthi (2001) กลาววา คนที่มีการศึกษาตํ่ามักจะถูกชักจูงโนมนาวใจไดมากกวา
คนที่มีการศึกษาสูง นอกจากนี้สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความนิยมของผูชมรายการปกิณกะบันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความนิยมตอ
รายการชิงชาสวรรคตางกัน
4. อาชีพตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้
กลุมตัวอยางอยูในบริบทอาชีพที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอาชีพ
พอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวานักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย
รวมทั้งกลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวาลูกจางบริษัท
เอกชน คาขาย และครู อาจารย สอดคลองกับการศึกษาของ Schramm (1964) อธิบายวา ประสบการณนั้น
มีอทิ ธิพลตอการรับรู เนือ่ งจากแตละคนลวนมีประสบการณในการทํางานทีแ่ ตกตางกัน จึงสงผลใหความเชือ่ ถือ
ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนมีความแตกตางกันดวย
5. ชนิดของสื่อที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป อินสตาแกรม เฟซบุก และทวิตเตอร มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ และมีการเปดรับ
ขาวบันเทิงผานเฟซบุกมากที่สุด (รอยละ 77.2) เนื่องจากเฟซบุกไดรับความนิยมมากกวาสื่อสังคมออนไลน
ประเภทอื่น ทําใหมีอิทธิพลตอผูใชในชีวิตประจําวัน Roengsak (2014) สําหรับติดตอสื่อสารกับกลุมบุคคล
ตางๆ เชน เพื่อนหรือบุคคลที่รูจัก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวใชประโยชนจากขาวสารที่ไดรับผาน
การสือ่ สารทางเฟซบุก ในดานตางๆ อาทิความบันเทิงและความสนุกสนานทีห่ ลากหลาย Jithkraikroun (2010)
จึงสงผลใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน
6. ระยะเวลาในการเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวา มากกวา 8 ชั่วโมง ประมาณ 4 ชั่วโมง ประมาณ 2 ชั่วโมง และนอยกวา 1 ชั่วโมง
กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา
เปดรับนอยกวา 1 ชัว่ โมงและกลุม ตัวอยางทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชัว่ โมง มีความเชือ่ ถือ
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ในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวาที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง และยังพบวาเปดรับขาวบันเทิงแตละครั้ง
นานประมาณ 2 ชัว่ โมงมากทีส่ ดุ (รอยละ 26) ในการตอบสนองความตองการทราบเรือ่ งของดารา นักรอง และ
ความเปนไปในวงการบันเทิง เปนเพราะวาการเปดรับของผูรับสารมีความตอเนื่องในการรับสารจึงมีอิทธิพล
ตอทัศคติของแตละบุคคล (Wiwatbutsiri, 2009) จึงทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน
7. เนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
งานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับ
การแสดง มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับเนื้อหาขาวเกี่ยวกับ
เรื่องสวนตัวของดารา นักรอง นักแสดงและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงาน การแสดง การกํากับการแสดง เปนขอมูลความจริง ถูกตอง ไมมีอคติหรือ
ความคิดเห็นของผูสงสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sirithamwilai (2008)ศึกษาการยอมรับและ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ พบวา ขาวที่นําเสนออยางเปนเหตุเปนผล และมีโอกาสเกิดขึ้นจริง
จะทําใหขาวไดรับการยอมรับและเชื่อถือมากกวาขาวซุบซิบ

สรุป
จากผลวิจยั แมวา กลุม ตัวอยางนิยมเปดรับขาวบันเทิงผานสือ่ สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก มากทีส่ ดุ
แต ภ าพรวมของความเชื่ อ ถื อ ในข า วบั น เทิ ง ที่ นํ า เสนอผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูระดับปานกลางเทานั้น จึงสะทอนใหเห็นไดวา ขาวบันเทิงของสื่อสังคมออนไลนยัง
ไมสามารถแยงความนาเชื่อถือไปจากสื่อกระแสหลัก เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง
ไดทั้งหมด เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน
สิ่งที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตํ่ามีความเชื่อถือในขาวบันเทิงสูงกวา
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูง ซึ่งอาจจะสงผลเชื่อมโยงไปสูการสงตอหรือแบงปนขอมูลขาวเหลานั้นไปสู
ผูร บั สารคนอืน่ ๆ ในเฟซบุก อีกเปนจํานวนมาก โดยทีไ่ มไดมกี ารแยกแยะ หรือตรวจสอบขอมูลใหรอบคอบกอน
ที่จะนําเสนอออกไป จึงสงผลใหคนในสังคมไดเปดรับขาวที่ไมถูกตอง บิดเบือน และลดความเชื่อถือในขาว
ที่ไมเปนความจริงเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตหรือตัดสินใจจากการนําเสนอขาว
ของผูร ับสารตามมา ดังนั้นผูผลิตสารควรตระหนักเกีย่ วกับการผลิตขาวสารทีผ่ านการตรวจสอบความถูกตอง
มีการกลั่นกรองเนื้อหาขาว คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสอดแทรกความรูลงไปในขาวกอน
ที่จะเผยแพรไปยังผูรับสาร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปคือ
ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดขอมูลที่มีความลึกมากยิ่งขึ้น และหากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนในครั้งตอไปควรจะมีการเพิ่มคําถามเกี่ยวกับการรู
เทาทันขาวบันเทิงดวยเพื่อใหไดองคความรูใหมเพิ่มขึ้น
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