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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาความเชือ่ถือในขาวบนัเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันและ 3) เปรียบเทียบความเช่ือถือ

ในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวบันเทิงตางกัน กลุมตัวอยาง คอื ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 434 คน สุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.891 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทแีละผลวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ทีร่ะดบันยัสําคญั .05

 ผลวจิยัพบวา 1) กลุมตวัอยางมคีวามเชือ่ถอืในขาวบนัเทงิดานแหลงขอมลูและดานเน้ือหาขาว ระดบั

ปานกลาง 2) อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนแตกตางกัน 3) ชนิดของสื่อ ระยะเวลา และเนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นํา

เสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้คนอายุนอยมักมองโลกในแงดีกวาคนอายุมาก คนมีการศึกษา

ตํ่ามีความเชื่อถือขาวบันเทิงสูงกวาคนมีการศึกษาสูง และอาชีพพอบาน แมบาน เชื่อถือขาวบันเทิงมากกวา

เน่ืองจากไมตองอาศัยทักษะ การคิดวิเคราะห หากมีการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการสัมภาษณเชิงลึกและ                 

การรูเทาทันขาวบันเทิง
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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
 เมือ่โลกกาวเขาสูยคุของขอมลูขาวสารสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทําใหคนเราจําเปนตองอาศยัขอมลู

เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจหรือนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ขาวสารจึงมีความสําคัญกับคนยุคปจจุบัน

อยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม หรือขาวตางประเทศ เปนตน อยางไร

ก็ตาม ทางเลือกหน่ึงของผูคนท่ีเปดรับขาวสารคือ การพ่ึงพาขาวบันเทิงอันเปนหนทางชวยผอนคลาย

ความเครียดได จากผลสํารวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับความเห็นของคนไทยจํานวน 1,267 คนที่เปดรับ                 

ขาวการเมือง ระหวางวันที่ 16 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา กลุมตัวอยางใชวิธีบรรเทาความเครียด                     

โดยการเปดรับขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 37.4 (Ninklat, 2013)
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 ดวยคณุลักษณะเฉพาะตัวของขาวบนัเทงิทีแ่ตกตางจากขาวทัว่ไปน่ันคือมุงนาํเสนอเร่ืองราวในแวด   

วงการบันเทิงเปนหลักทัง้ภาพยนตร ดนตร ีหนงัสอื ศลิปวัฒนธรรม และการละคร รวมถงึขาวท่ีเกีย่วของกับบคุคล

สาํคญัในแวดวงการบันเทิง เชน ดาราหรือนกัแสดง นกัรอง ผูกาํกบั ผูอาํนวยการสราง เปนตน (Phingkhanon, 

2005) สิ่งเหลานี้กลายเปนแรงดึงดูดใหผู คนเกิดความสนใจและกระหายใครรู เรื่องราวของคนบันเทิง                           

โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวของนักแสดง การแตงกาย ความรัก หรือแมแตการทะเลาะวิวาท เปนตน (Saisanan, 

2009 cited in Boondech, 2012) แตในขณะเดียวกันการนําเสนอขาวชนิดนี้มีการสอดแทรกความคิดเห็น 

วิพากษวิจารณ และมักหยอกลอ หรือติชมบุคคลในขาวอีกดวย รวมทั้งธุรกิจดานอุตสาหกรรมบันเทิง                                

ก็เปนธุรกิจที่มีมูลคาสูงในระบบเศรษฐกิจ (Vitayarat, 2009) จึงนับเปนขาวที่สื่อมวลชนตางใหความสําคัญ 

ทัง้น้ีชองทางการเปดรับขาวบันเทิงมิไดจาํกัดอยูเพียงหนังสือพิมพ วทิยุกระจายเสยีง หรือวิทยุโทรทัศนเทาน้ัน

แตสามารถเขาถึงไดผานสื่อสังคมออนไลนและกลายเปนชองทางท่ีไดรับความนิยม ซึ่งผลสํารวจเร่ือง 

พฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นตอสื่อมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ชี้ใหเห็นวา คนสวนใหญนิยมเปดรับชมขาวบันเทิงมากท่ีสุดถึงรอยละ 54.4 และใชชองทางผานสื่อสังคม

ออนไลนบอยที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย  4.13 (Isranews Agency, 2016)

 แมดานหนึ่งน้ันขาวบันเทิงมุงรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงเพ่ือความเพลิดเพลิน                           

แตการสรางแรงดึงดูดใหเกิดความกระหายใครรู เรื่องราวของคนบันเทิงอาจนําไปสูการนําเสนอเนื้อหา                            

ทีว่นเวียนเร่ืองรกัใครสวนตวัหรอืเรือ่งซบุซิบของดารามากเกนิไปดังเชน รายงานวจิัยเรือ่ง ขาวบนัเทงิในฟรทีวีี 

โดยโครงการศกึษาเฝาระวงัสือ่และพัฒนาการรูเทาทนัสือ่เพ่ือสขุภาวะของสงัคม หรอื Media Monitor (2010)

พบวา เน้ือหาขาวบันเทิงท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขาวคนดัง ถึงรอยละ 56 ขณะท่ีขาวศิลปวัฒนธรรม พบเปน                        

สวนนอยเพียงรอยละ 12 นอกจากนี้การเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน เชน ทวิตเตอร เฟซบุก และ

อินสตาแกรม ยังเปนการนําพาสารจากผูใชสูผูใช ไมวาจะเปนเพื่อนหรือญาติ ซึ่งสามารถกอความนาเชื่อถือ

ของขอมูลในขาวสารนั้นใหเพ่ิมมากข้ึน นั่นหมายความวา หากขาวบันเทิงน้ันเปนขอมูลเท็จ เพ่ือหวัง                                

ผลประโยชนบางประการของผูนาํเสนอยอมทําใหผูรบัสารอาจหลงเช่ือในกระแสขาวและขยายผลตอไปยงัคนหมูมาก

ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีบุคคลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในชองวางดังกลาวอาจใชสื่อสังคมออนไลน

ซึ่งเปนพื้นท่ีสาธารณะนําเสนอขาวบันเทิงเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของตัวเอง เชน ละครเร่ิมออก                             

อากาศตอนแรก คิวการแสดงโชวตัว หรือแมกระทั่งการเสนอขายสินคาตางๆ รวมไปถึงการนําเสนอเน้ือหา              

รุกลํ้าสิทธิของบุคคลในวงการบันเทิง การวิจารณ กระทบกระเทียบ หรือติชมตางๆ ดวย จนทําใหขาวบันเทิง

กถ็กูวิจารณถงึการนําเสนออยางไมเหมาะสม ซึง่ส่ิงเหลาน้ีกลายเปนการลดทอนความนาเชือ่ถือของขาวบนัเทงิ

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาว เน่ืองจากขาวบันเทิงถือเปนขาวชนิดหน่ึงท่ียังคงตองนําเสนอ                  

ภายใตหลักการของ "คุณสมบัติของขาวท่ีดี" ไดแก ความถูกตอง ความสมดุล ความเปนกลางความชัดเจน

และกะทัดรัด และความทันตอเหตุการณ โดยมีความแตกตางจากขาวชนิดอื่นในดานการใสความคิดเห็น                  

ลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจของขาวแตประเด็นคําถามที่นาสนใจคือ เน้ือหาของขาวบันเทิงที่นําเสนอ                            
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ผานสื่อสังคมออนไลนมีความนาเชื่อถือเพียงพอหรือไม   ทั้ง น้ีการพิจารณาความนาเชื่อถือของ                                                       

ขาวบันเทิงสามารถพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือของแหลงสาร ซึ่งไดแก ความรูความสามารถ (Expertise 

หรือ Competence) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) ซึ่งมักจะประเมินไปกับความนาเชื่อถือ                        

ของเนื้อหาขาวสารอีกดวย จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผล

ตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้

ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเกิดความสงสัยใครรู วาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลนอยางไร และมีความเช่ือถือจาก               

การเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลนอยางไร อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนทาง                                

ดานวารสารศาสตรตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพือ่เปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน

 3. เพือ่เปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงตางกัน  

สมมติฐาน 
 1. ปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา และรายไดตางกันมคีวามเชือ่ถอืในขาวบันเทิง

ที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

      2.   พฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง ไดแก ชนิดของสือ่ ระยะเวลาท่ีเปดรับ และเนือ้หาของขาวบันเทิง

ที่เปดรับตางกัน ทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ผลการวิจัยนี้อาจเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนให

มีความเชื่อถือของการผลิตสารมากขึ้น

 2. ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตรได

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลนที่กลาววา สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนสวนหนึ่งของ

เทคโนโลยีที่เรียกวาเว็บ 2.0 (Web 2.0) คือเคร่ืองมือตางๆท่ีทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อนุญาตใหแตละบุคคลเขาถึงแลกเปลี่ยนสรางเนื้อหาและสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและ                
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การเขารวมเครือขายออนไลนตางๆ โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางคือ มีรูปแบบการทํางานใน

ลกัษณะออนไลน และสามารถท่ีจะใชสรางและเพ่ิมเติมเนือ้หาได (Williamson, 2013 cited in  Pongput, 2013)

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรกลาววา คนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางประชากร

ศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย การส่ือสารจัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหน่ึง                     

ของมนุษย นกัวิชาการสือ่สารบางกลุมจึงเชือ่วา พฤตกิรรมเกีย่วกบัการส่ือสารของบุคคลนัน้ๆ ทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จึงนาจะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกตางกันดวย (Bencharongkit, 1989)  

สอดคลองกับงานวิจัยของ  Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนิยมของผูชมรายการปกิณกะ

บันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความนิยมตอรายการชิงชาสวรรคตางกัน

 แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง กลาววา เปนขาวที่รายงานเก่ียวกับประเด็นขาวบันเทิงท่ีสรางสรรค                 

อาทิ ผลงาน ธรุกจิทางอุตสาหกรรมศลิปวัฒนธรรมและทางบันเทิง ผลงานทีม่ตีอสงัคม สวนประเด็นขาวบันเทิง

ที่ไมสรางสรรคหรือสุมเสี่ยงผิดจรรยาบรรณ อาทิ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่อยูในรายการขาว                

หรือละครในลักษณะโฆษณาแฝง และประเด็นเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวของศิลปน ดารานักแสดง นักรอง                            

(Vitayarat, 2009 cited in Kananuruk, 2011)

 แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพขาว กลาววา ขาวที่ดีหรือมีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติที่นาเชื่อถือดังนี้

ความถูกตองความสมดุล ความเปนกลาง ความกระชับชัดเจน ความรวดเร็ว การอางอิง การตรวจสอบ 

การยอเรื่องราวการคัดเลือก (Saksheat, 2001 ; Melvin, 2000 cited in Phoovatis, 2008)

 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกลาววา กระบวนการเลือกสรรเปรยีบเสมือน

เครือ่งกรอง (Filters) ขาวสารในมนษุยเรา ประกอบดวยการกล่ันกรอง 3 ขัน้ตอน คอื การเลือกเปดรับหรือเลือก

สนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or 

Selective Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) (Chirasophon, 1988)

 แนวคิดเก่ียวกับความนาเช่ือถือในแหลงขาวสาร (Source Credibility) กลาวไววา องคประกอบของ

ความนาเชือ่ถือของแหลงสารคอื ความรูความสามารถ (Expertise หรอื Competence) และความนาไววางใจ 

(Trustworthiness) ซึง่การประเมนิคุณลกัษณะท่ีนาเชือ่ถือของแหลงสารน้ัน จะประเมนิไปกบัความนาเชือ่ถือ

ของเนื้อหาขาวสาร (Content) ที่ถูกสงมาดวย (Hovland, 1953 cited in Techakirangkrai, 1997)

 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

ของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อสรุปเปน                          

กรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีคําอธิบายสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

 1. การวิจัยครั้งน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีกลาววา                       

ผูรับสารแตละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันออกไปตามแตละบุคคลนั้นๆ ผูวิจัย                    

จึงมีขอสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลน มีผลตอ

ความเชื่อถือขาวบันเทิงของบุคคลไมเทากัน
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 2. แมวาการทบทวนวรรณกรรมทาํใหผูวจิยัพบวา อทิธพิลของส่ือมวลชนเปนปจจยัหนึง่ทีเ่กีย่วของ

กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน เพียงแตมิไดสงผลอยางมหาศาลเทาในอดีต แตอาจสงผลได

ในบางกรณี เชน กรณีของสื่อสังคมออนไลนที่มีลักษณะเฉพาะในดานความรวดเร็ว เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา  

การโพสตความคดิเหน็ และการแชรเก่ียวกบัการนาํเสนอขอมูลขาวสารกส็ามารถสรางผลกระทบตอผูรบัสารได 

โดยเฉพาะกรณีการนําเสนอเนื้อหาขาวบันเทิงอาจโนมนาวใจใหผูรับสารเช่ือถือขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อ

สังคมออนไลนตามมา

 3. การทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยพบวา แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตรอาจเปนปจจัย

สนับสนุนอยางหนึ่งที่นําไปสูพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย (Bencharongkit, 1989)                           

ดังนั้นผูวิจัยจึงเช่ือวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน อาจมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผาน                

สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน

 จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
 
      
  
 
 
 

1.  
2. 

 

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 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคม

ออนไลนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamane เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย               

ขั้นตอน ดังนี้

   1.2.1 สุมแบบงาย จํานวนเขตกรุงเทพมหานครตามการแบงเขตการปกครอง 50 เขต          

ใชการกาํหนดเกณฑ กลาวคอื จาํนวนประชากรทัง้หมดเปนหลกัรอย ใชกลุมตวัอยางรอยละ15-30  (Ritcharun, 

2008) การวิจยัน้ีกําหนดรอยละ15 ดังน้ันจึงมีขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 8 เขต  ดังน้ันจับฉลากรายช่ือเขต 

ไดแก ปทุมวัน บางกอกนอย ดอนเมือง บางกะป ยานนาวา บางขุนเทียน หนองแขม และสวนหลวง

1. ปจจัยสวนบุคคล

2. พฤติกรรมการเปดรับ

ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน
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   1.2.2  สุมแบบช้ันภูมิ 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 และอาย ุ60 ปขึน้ไป  (Fayossy (pseud), 2016) โดยนําชวงอายุเหลานีม้าคํานวณ

สัดสวนกลุมตัวอยาง 8 เขต ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 407 คน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

จํานวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุและเขต (คน)

 ( ) 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60  

 15 13 7 9 3 3 
 8 17 20 6 4 2 

 4 12 8 11 4 3 
 9 16 15 6 5 2 
 11 28 16 5 2 2 
 14 17 12 5 4 4 

 12 4 8 6 3 2 
 7 28 6 3 2 4 

 80 135 92 51 27 22 
 407 

 

 

 อยางไรก็ตามในขัน้ตอนการของการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ผูวจิยัไดแจกแบบสอบถาม  จาํนวน 434 ชดุ 

ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.2.3 สุมแบบบังเอิญ กระจายเกบ็ขอมลูจากผูเปดรบัขาวบันเทงิผานสือ่สงัคมออนไลน

ยานชุมชน เพื่อใหมีโอกาสเปนตัวแทนของประชากร

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

     ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 3 สวนไดแก

  2.1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 3 ขอ เปนแบบเลือกตอบ

  2.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน 5 ขอ เปนแบบ

เลือกตอบ สรางตามแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

  2.3  คาํถามเก่ียวกบัความเช่ือถือในขาวบนัเทงิท่ีนาํเสนอผานสือ่สังคมออนไลนของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 22 ขอ สรางตามแนวคิดคุณภาพของขาว แนวคิดขาว

บันเทิง และแนวคิดความนาเช่ือถือในแหลงขาวสาร โดยทําการประเมิน 2 ดาน คือ ดานแหลงขอมูลและ               

ดานเนื้อหาขาว
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 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 

  3.1 ดานความเท่ียงตรงของเนื้อหา ตรวจสอบท้ัง 3 สวนของแบบสอบถามดวยคาดัชนี             

ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2 ทาน

  3.2 ดานความเชื่อม่ัน ตรวจสอบในสวนที่ 3 ดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค                           

ไดเทากับ 0.891

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม ใชเวลา 1 เดือน แบบสอบถาม 460 ชุด ไดคืนมาอยางสมบูรณ                   

จํานวน 434 ชุดคิดเปนรอยละ 94.35

 5. การวิเคราะหขอมูล

  5.1 ใชคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายปจจัยสวนบคุคล พฤตกิรรม

การเปดรับ และความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

  5.2 ใชการทดสอบท ี(t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคม

ออนไลนกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ

  5.3  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ              

ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนกับปจจัยสวนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได) และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ                  

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

ผลการวิจัย
 1. ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ความเชื่อถือดาน

แหลงขอมูล อยูระดับปานกลางและความเช่ือถือดานเน้ือหาขาว อยูระดับปานกลาง ซึ่งภาพรวมความเช่ือถือ

ขาวบันเทิงอยูระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานปจจัยสวนบุคคล

ตางกัน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้

  2.1 กลุมตัวอยางมีอายุตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา อายุ มีความแตกตางกันใน                  

รายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือ กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป    (x̅ = 3.57) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง

ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาย ุ30-39 ป  (x̅ = 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผาน                                

สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ           

ของเชฟเฟไดผลวิจัยดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 

การเปรยีบเทียบรายคูความเชือ่ถือในขาวบันเทิงท่ีนาํเสนอผานส่ือสังคมออนไลนดานแหลงขอมูลจําแนกตาม

ระดับการศึกษา

 
x  ./

.    
3.41 3.46 3.42 3.43 2.97 2.67 

 3.41 -      
 3.46  -   .49*  

./ . 3.42   -    
 3.43    - .46*  
 2.97     -  
 2.67      - 

*  .05 
 

 กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (x̅= 3.46) มีความเช่ือถือในขาวบันเทิง                          

ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅= 2.97) กลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅= 3.43) 

มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาระดับปริญญาโท (x̅= 2.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาว

จําแนกตามระดับการศึกษา

 
x  ./

.    
3.94 3.69 3.48 3.38 3.07 2.7 

 3.94 -   .57* .87*  
 3.69  -  .31* .61*  

./ . 3.48   -    
 3.38    -   
 3.07     -  
 2.7      - 

*  .05 

x̅

x̅
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 กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (x̅= 3.94) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง                         

ดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅= 3.38) และกลุมตัวอยางปริญญาโท (x̅= 3.07)     

กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา (x̅= 3.69) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง

ระดบัปรญิญาตร ี(x̅= 3.38) และกลุมตัวอยางระดบัปริญญาโท (x̅= 3.07) อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

กลุมตัวอยางอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 จงึทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิกีารของเชฟเฟ ไดผลวจิยัดงัตารางที ่4 และ 5 

(สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และรายได ตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลน 

ไมแตกตางกัน)

ตารางที่ 4

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานแหลงขอมูล

จําแนกตามอาชีพ

 x  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.61 3.36 3.45 3.42 3.34 3.31 3.56 2.78 
 
 

3.61 -       .83* 

 
3.36  -       

 
3.45   -     .66* 

 3.42    -     
 3.34     -    

 
3.31      -   

 3.57       -  
  

 
2.78        - 

*  .05 
 

 กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน  (x̅= 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวา

กลุมตวัอยางอาชพีคร ูอาจารย (x̅= 2.78) และกลุมตวัอยางอาชีพนกัเรียน นกัศกึษา  (x̅= 3.45) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาชีพครู อาจารย  (x̅= 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .05

x̅
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ตารางที่ 5

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาวจําแนก

ตามอาชีพ

 x  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

3.61 3.36 3.45 3.42 3.34 3.31 3.56 2.78 
 
 

3.61 -       1.09* 

 
3.36  -      .66* 

 
3.45   -      

 3.42    -     
 3.34     -   .72* 

 
3.31      -   

 3.57       -  
  

 
2.78        - 

*  .05 

 กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน  (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา

กลุมตวัอยางอาชพีคร ูอาจารย (x̅ = 2.78) กลุมตวัอยางอาชีพลูกจางบริษทัเอกชน (x̅ = 3.36) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานขอมลูขาวสารสงูกวากลุมตวัอยางอาชีพครู อาจารย  (x̅ = 2.78) และกลุมตวัอยางอาชีพคาขาย  

(x̅ = 3.34) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุ มตัวอยางอาชีพครู อาจารย                                               

(x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. เปรียบเทียบความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนของประชาชนใน                          

เขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับตางกัน ไดผลการวิจัยเปนดังนี้

  ชนิดของส่ือที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกันมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา ชนิดของส่ือท่ีเปดรับ               

มีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทาน้ัน กลาวคือกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป                  

(x̅= 3.53) อินสตาแกรม (x̅= 3.46) เฟซบุก (x̅ = 3.39) และทวิตเตอร (x̅  = 3.37) มีความเชื่อถือใน                        

ขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ (x̅= 2.42) อยางมี                

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x̅
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 ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเปดรับตางกนั มคีวามเชือ่ถือในขาวบนัเทงิท่ีนาํเสนอผานสือ่สังคมออนไลน

แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟไดผลวิจัยดังน้ี  กลุมตัวอยางท่ีเปดรับ

ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยาง

ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง                        

(x̅= 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง                    

(x̅= 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  (x̅= 3.51) มีความเชื่อถือ                    

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06)  และกลุมตัวอยาง

ทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิเปนระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง  (x̅ = 3.41)  มคีวามเชือ่ถอืในขาวบนัเทงิดานแหลงขอมูล

สูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06)   นอกจากนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางที่เปดรับ                  

ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาท้ังวัน  (x̅ = 3.43) มีความเช่ือถือ  ในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง

ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง ที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง  

(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง                        

(x̅ = 3.06)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เน้ือหาที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชื่อถือ                            

ในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ                 

ของเชฟเฟ พบวา เนื้อหาที่เปดรับมีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยาง

ทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิทีม่เีนือ้หาประชาสมัพนัธ ผลงาน การแสดง การกาํกบัการแสดง (x̅ = 3.56) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับเน้ือหาขาวเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวของดารานักรอง                     

นกัแสดง  (x̅ = 3.33) และกจิกรรมความเคลือ่นไหวในวงการบนัเทงิ (x̅ = 3.32) อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. กลุมตัวอยางมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล ระดับปานกลาง ดานเน้ือหาขาว    

ระดับปานกลาง และภาพรวมความเช่ือถือ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูรับสารยังมีความเช่ือถือใน                  

ขาวบันเทิงที่นําเสนอจากส่ือกระแสหลักอาทิ หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงมากกวา 

เน่ืองจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน สอดคลอง

กบัผลสาํรวจของ University of the Thai Chamber of Commerce (2016 cited in  Isranews Agency, 2016) 

เรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีตอส่ือมวลชนพบวา คนไทยทุกรุน                                

เสพส่ือออนไลนและขาวแชรสูง แตเชื่อถือสื่อหลักดั้งเดิมมากกวาโดยใหความเชื่อถือกับการนําเสนอขาว                  

ผานทางโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คะแนนเฉลี่ย 3.66 

 2. อายุตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน โดยพบวา 

กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาอายุ 30-39 ป เนื่องจาก                     

คนอายุนอยมกัจะมีความคิดเสรีนยิม มอีดุมการณและมองโลกในแงดมีากกวาคนท่ีอายมุากสวนคนอายมุาก

มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ปฏิบัติอยางระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนอายุนอย เนื่องจากผาน
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ประสบการณชวีติทีแ่ตกตางกนั และคนอายมุากมกัจะใชสือ่เพือ่แสวงหาขาวสารหนกัๆ มากกวาความบนัเทงิ 

(Bencharongkit, 1989)

 3.  ระดับการศึกษาตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน

ซึ่งงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล

สงูกวาระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท อกีทัง้กลุมตวัอยางระดบัประถมศกึษามคีวามเชือ่ถอืขาวบนัเทงิ

ดานเน้ือหาขาวสงูกวาระดบัปรญิญาตรี และปริญญาโท เนือ่งจากคนเราท่ีมรีะดบัการศึกษาในสาขาวิชาและ

ระบบที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็น อุดมการณ รสนิยม คานิยม และความตองการที่แตกตางกัน รวมทั้ง           

ผูที่มีการศึกษาสูงมีความรูกวางขวางจะมีความเขาใจส่ิงตางๆ ไดมากเปนผูที่ไมเชื่ออะไรงายๆ (Burgoon, 

1974) สอดคลองกับ Surasonthi (2001) กลาววา คนที่มีการศึกษาตํ่ามักจะถูกชักจูงโนมนาวใจไดมากกวา

คนท่ีมีการศึกษาสูง นอกจากนี้สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ                  

ความนิยมของผูชมรายการปกิณกะบันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความนิยมตอ

รายการชิงชาสวรรคตางกัน

 4. อาชีพตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งน้ี                

กลุมตัวอยางอยูในบริบทอาชีพท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอาชีพ                  

พอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวานักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย                  

รวมท้ังกลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวาลูกจางบริษัท

เอกชน คาขาย  และครู อาจารย สอดคลองกับการศึกษาของ Schramm (1964) อธิบายวา ประสบการณนั้น

มอีทิธิพลตอการรบัรู เน่ืองจากแตละคนลวนมีประสบการณในการทาํงานทีแ่ตกตางกัน จงึสงผลใหความเชือ่ถือ              

ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนมีความแตกตางกันดวย 

 5.  ชนิดของส่ือท่ีเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน                     

แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป อินสตาแกรม เฟซบุก และทวิตเตอร มีความเชื่อถือ

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ และมีการเปดรับ                

ขาวบันเทิงผานเฟซบุกมากที่สุด (รอยละ 77.2) เน่ืองจากเฟซบุกไดรับความนิยมมากกวาสื่อสังคมออนไลน

ประเภทอื่น ทําใหมีอิทธิพลตอผูใชในชีวิตประจําวัน Roengsak (2014) สําหรับติดตอสื่อสารกบักลุมบุคคล

ตางๆ เชน เพื่อนหรือบุคคลท่ีรูจัก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวใชประโยชนจากขาวสารท่ีไดรับผาน                  

การสือ่สารทางเฟซบุกในดานตางๆ  อาทคิวามบันเทิงและความสนุกสนานท่ีหลากหลาย  Jithkraikroun (2010) 

จึงสงผลใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน 

 6.  ระยะเวลาในการเปดรับตางกันมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลน             

แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง                  

ดานแหลงขอมูลสูงกวา มากกวา 8 ชั่วโมง ประมาณ 4 ชั่วโมง ประมาณ 2 ชั่วโมง และนอยกวา 1 ชั่วโมง                 

กลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานท้ังวัน มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวา

เปดรบันอยกวา 1 ชัว่โมงและกลุมตวัอยางทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิเปนระยะเวลามากกวา 8 ชัว่โมง  มคีวามเชือ่ถอื
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ในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวาที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง และยังพบวาเปดรับขาวบันเทิงแตละคร้ัง                  

นานประมาณ 2 ชัว่โมงมากท่ีสดุ (รอยละ 26) ในการตอบสนองความตองการทราบเรือ่งของดารา นกัรอง และ

ความเปนไปในวงการบันเทิง เปนเพราะวาการเปดรับของผูรับสารมีความตอเนื่องในการรับสารจึงมีอิทธิพล

ตอทัศคติของแตละบุคคล (Wiwatbutsiri, 2009) จึงทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน

 7.  เนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

งานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวบันเทิงท่ีมีเนื้อหาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับ                     

การแสดง มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับเน้ือหาขาวเก่ียวกับ                 

เรื่องสวนตัวของดารา นักรอง นักแสดงและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ             

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงาน การแสดง การกาํกับการแสดง เปนขอมูลความจริง ถูกตอง ไมมีอคติหรือ

ความคิดเห็นของผูสงสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sirithamwilai (2008)ศึกษาการยอมรับและ                          

ความเชื่อถือขาวบันเทิงในส่ือส่ิงพิมพ พบวา ขาวท่ีนําเสนออยางเปนเหตุเปนผล และมีโอกาสเกิดข้ึนจริง                  

จะทําใหขาวไดรับการยอมรับและเชื่อถือมากกวาขาวซุบซิบ

สรุป
 จากผลวิจยั แมวากลุมตวัอยางนิยมเปดรบัขาวบันเทิงผานส่ือสงัคมออนไลนประเภทเฟซบุกมากท่ีสดุ 

แตภาพรวมของความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูระดับปานกลางเทานั้น จึงสะทอนใหเห็นไดวา ขาวบันเทิงของส่ือสังคมออนไลนยัง                    

ไมสามารถแยงความนาเชื่อถือไปจากสื่อกระแสหลัก เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง 

ไดทั้งหมด เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน     

 สิ่งท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตํ่ามีความเช่ือถือในขาวบันเทิงสูงกวา

กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูง ซึ่งอาจจะสงผลเช่ือมโยงไปสูการสงตอหรือแบงปนขอมูลขาวเหลาน้ันไปสู                        

ผูรบัสารคนอืน่ๆ ในเฟซบุกอีกเปนจํานวนมาก โดยท่ีไมไดมกีารแยกแยะ หรือตรวจสอบขอมูลใหรอบคอบกอน

ที่จะนําเสนอออกไป จึงสงผลใหคนในสังคมไดเปดรับขาวท่ีไมถูกตอง บิดเบือน และลดความเช่ือถือในขาว               

ที่ไมเปนความจริงเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตหรือตัดสินใจจากการนําเสนอขาว                     

ของผูรับสารตามมา ดงัน้ันผูผลิตสารควรตระหนกัเก่ียวกับการผลติขาวสารทีผ่านการตรวจสอบความถูกตอง 

มีการกลั่นกรองเน้ือหาขาว คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสอดแทรกความรูลงไปในขาวกอน                 

ที่จะเผยแพรไปยังผูรับสาร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปคือ                              

ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน                        

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดขอมูลที่มีความลึกมากยิ่งขึ้น และหากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ความเชื่อถือขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนในคร้ังตอไปควรจะมีการเพ่ิมคําถามเกี่ยวกับการรู          

เทาทันขาวบันเทิงดวยเพื่อใหไดองคความรูใหมเพิ่มขึ้น
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