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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น  วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิง 

ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งการ เปิดรับ  
ข่าวบันเทิงกับทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
กับแนวโน้มพฤติกรรมในการติดตามข่าวบัน เทิง ใน เว็บ ไซต์ เฟซบุ๊กต่ อ ไป กลุ่มตัวอย่า งคือ  
คนเจ เนอเรชั่ น  วาย เกิดตั้ งแต่  พ.ศ .  2520 -2542 คือ  อายุ  17 -3 9  ป ี อ า ศ ัย อ ยู ่ ใ น เ ข ต
กรุง เทพมหานคร ทั้ ง เพศชายและเพศหญิง  ที่มีประสบการณ์ในการติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟ
ซบุ๊ก อย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 280 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/รับจ้าง มีการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เฉลี่ย 10 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลามากที่สุด
คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง ในช่วงเวลา 19.01 – 24.00 น. เหตุผลในการเปิดรับเพ่ือความบันเทิง โดยเลือก
ติดตามประเด็นข่าวที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนั้นมากที่สุด มีทัศนคติโดยภาพรวมในการเปิดรับข่าวบันเทิง
ในเว็บไซต์เฟซบุ๊กอยู่ในเชิงบวก และมีความตั้งใจในการติดตามและแนะน าข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กต่อไป  
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวบันเทิง ไม่มีความสัมพันธ์ 
กับทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ด้านทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  
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ABSTRACT 

The objectives of this independent research are to study the exposure, attitude and 
behavioral tendency of Generation Y toward entertainment news on Facebook, the relationship between such 
exposure and attitude, and the relationship between the attitude and behavioral tendency with regard to the 
following of the entertainment news on Facebook.  The samples are 280 Generation-Y people born in 1977-
1999, between 17 and 39 years of age, living in the Bangkok Metropolitan area, male and female, with an 
exposure to entertainment news on Facebook for the past six months at least.  The findings reveal that the 
majority of the samples are female, ages between 23 and 29 years, with a bachelor’s degree, working as 
company/general employees, with an average exposure to the entertainment news on Facebook 10 
times/week, each time for less than one hour during 19.01-24.00 hours.  The reason for exposure is for 
entertainment purposes, choosing to follow the most popular news items at the time.  The samples overall 
have a positive attitude toward the entertainment news and intend to continue following it and feeding on it 
further.  With regard to the testing of the hypothesis, it is found that the frequency (times/week) of the exposure 
to the entertainment news has no relation with the attitude toward it on Facebook, while the attitude toward 
it on Facebook shows a relationship with the behavioral tendency towards the exposure to such news on 
Facebook. 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกของยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

ในทุกๆด้าน เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงค์ชีวิตหรือการติดต่อสื่อสาร  
การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนการเปิดรับข่าวสารของมนุษย์การใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียมีอิทธิพล
ต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่น วัยท างาน หรือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ที่จัดอยู่ในเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ที่เกิด ค.ศ. 1977-1999 (พ.ศ. 2520-2542) (Wong et al., 2008) 
คนกลุ่มนี้เลือกใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารอัพเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวง
ต่างๆ โดยเฉพาะข่าวสารในด้านบันเทิงเพ่ือตามกระแส อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือก าหนดกระแส
สังคม หรือเทรนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่อันดับ 1 คือ Social Network โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลในด้านต่างๆ อย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ แสวงหาข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็น เฟซบุ๊กจึงกลายมาเป็นช่องทางในการสื่อสารและการขยายพ้ืนที่สื่อที่
ส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ ประเภทไม่เว้นแม้แต่วงการสื่อบันเทิง ที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นอีก
หนึ่งในกลยุทธ์ขยายช่องทางการสื่อสารเ พื่อ ให้ เข้าถึงกลุ่มผู ้บริ โภคในปัจจุบัน ที่นิยมอ่านข่าวตาม
เว็บไซต์ออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่ถือว่าเป็นแหล่งรวมข่าวสารที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนในกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายได้เป็นอย่างดี  

ข่าวบันเทิงเป็นหนึ่งในประเภทข่าวที่ได้รับความนิยมสูงติดอันดับ 1 ใน 10 จากเว็บไซต์ที่จัด
อันดับข่าวเด่นรอบปีหลากหลายส านัก ทั้งนี้ ข่าวบันเทิง มีความแตกต่างจากข่าวประเภทอ่ืนๆทั้งในเรื่อง
ของวิธีการน าเสนอและความอิสระในการน าเสนอ ข่าวบันเทิงคือการน าเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงทุก ๆ ด้าน ซึ่งสื่อมวลชนอาจมีการสอดแทรกความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์  มักหยอกล้อ หรือติชมบุคคลที่ปรากฏในข่าวบ่อยครั้ง ดังนั้น สื่อบันเทิงถือเป็นสายข่าว
อันดับต้นๆ ที่ถูกสังคมและผู้บริโภคข่าวจับตามองม า ก ที ่ส ุด ใ น ช ่ว ง ที ่ผ ่า น ม า  อีกทั้งยังมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นความไม่เหมาะสมในเนื้อหา การน าเสนอข่าว รวมไปถึงประเด็นของการละเลย
หลักจริยธรรมการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของ ศิลปิน ดารา นักแสดง และบุคคลมีชื่อเสียงในสังคม
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อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของข่าวบันเทิงจึงจ าเป็นต้องสร้างการยอมรับให้ได้ทั้งสาระควบคู่ไปกับความ
บันเทิง  

อย่างไรก็ตามการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดและบทบัญญัติที่
ชัดเจนในบางกรณีศึกษา กลายเป็นดาบสองคม เพราะแม้จะสามารถกระจายข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
แต่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารก็ลดทอนลงไปเรื่อยๆ  และถือเป็นวิกฤตศรัทธาสื่อเช่นเดียวกับสื่อแขนงอ่ืน 
ยกตัวอย่างเช่น การวิพากษ์วิจารณ์ท่ีรุนแรงเกินความเป็นจริง การน าเสนอข่าวที่รายงานตามความคิดเห็น
มากกว่าความเป็นจริง เนื้อหาข่าวไม่ครบถ้วนไม่เป็นกลาง ความไม่เหมาะสมของการรายงาน การน าเสนอ 
หรือการอ้างถึง เพียงเพราะต้องการการติดตามหรือเป็นกระแสสังคม เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้รับสาร และท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงการน าเสนอข่าวของสื่อ
บันเทิงในประเทศไทย ความน่าเชื่อถือนั้น เป็นสิ่งที่มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ไม่ได้ สื่อมวลชนจะต้องสร้าง
ขึ้นมาด้วยการกระท าของตนเอง  และเพราะความน่าเชื่อถือนั้น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของผู้รับสาร 
อันเป็นผลจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าของสื่อมวลชน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสนใจว่า
ขณะที่สถานการณ์ที่สื่อมวลชสายบันเทิงถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
น าเสนอข่าวบันเทิงในโลกออนไลน์ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้เสพสื่อบันเทิงทั่วไปมีการเปิดรับข่าวบันเทิงจาก
สื่ออนไลน์ประเภทใดบ้าง ตลอดจนมีความคิดเห็น ทัศนคติต่อข่าวบันเทิงไปในทิศทางบวกหรือลบมาก
น้อยแค่ไหน  จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือจะน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การน าเสนอข่าวบันเทิงของสื่อออนไลน์ในมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติ และ แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับกับทัศนคติที่มีต่อข่า วบัน เทิง ผ่าน ทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมในการติดตามข่าวบันเทิง
ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
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วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิงใน
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)” เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) 
โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)  ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูล เอง 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่ ง เป็นกลุ่มประชากร เจเนอเรชั่น  วาย ที่ เ กิด ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2520-2542 (ค.ศ. 1977-1999) คือ อายุ 17-39 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุง เทพมหานครที่ เปิดรับ
ข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยที่ประชากรจะต้องมี
ประสบการณ์ในการติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อย่างน้อย 6 เดือนทีผ่่ านมา จ านวน 280 คน  
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) คือ Pearson’s product moment correlation efficient 

 
ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ข้อมูลทางลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนเจเนอเรชั่น วาย ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2542 (ค .ศ .  1977 -1999) คือ 
อายุ 17-39 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยที่ประชากรจะต้องมีประสบการณ์ในการติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
อย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา  จ านวน 280 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 23-29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีรายได้อยู่
ในช่วง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน 

ด้านความถี่ในการเปิดรับเนื้อหาข่าวบัน เทิงผ่านทางเว็บ ไซต์ เฟซบุ ๊ก  ครั้ ง /สัปดาห์  
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 
มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการเปิดรับเนื้อหาข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มากที่สุด
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คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง เปิดรับข่าวบันเทิงในช่วงเวลา 19.01 – 24.00 น. (ช่วงเย็นเป็นต้นไป) มากที่สุด มีเหตุผล
ในการเปิดรับข่าวบัน เทิง ผ่านทา ง เว็บ ไซต์ เ ฟซบุ ๊ก เพ่ือความบันเทิง เครื่องมือในการเปิดรับคือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเปิดรับเนื้อหาข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟ
ซบุ๊กจากแฟนเพจของ Gmm one tv ส่วนส านักข่าวที่ใช้ในการเปิดรับเนื้อหาข่าวบันเทิงผ่านทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊กมากท่ีสุด คือ แฟนเพจ Nine Entertain กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามประเด็นข่าวที่ก าลัง
ได้รับความนิยมในขณะนั้นมากที่สุด 

ด้านทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติโดยภาพรวมในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในเชิงบวก มีค่า เฉลี่ย 
3.51 และเมื่อพิจารณาถึงทัศนคติในด้านต่างๆ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ ทัศนคติ
ด้านด้านโครงสร้างของข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมากคือ ด้านคุณค่าของข่าว มีค่าเฉลี่ย 3.62 
และน้อยที่สุดคือ ทัศนคติเชิงปานกลาง  ด้านคุณภาพของข่าว มีค่าเฉลี่ย 3.23 

แนวโน้มพฤติกรรมในการติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มหรือความตั้งใจทีจ่ะติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  อยู่ในระดับตั้งใจ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยมีแนวโน้มที่จะติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อไป สูงที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.81 และ มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้ อ่ืนติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
(Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิง 
ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)” สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้ในด้านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 23-29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท
ต่อเดือน ด้านการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น มีความถี่ จ านวน (ครั้ง/สัปดาห์) ด้าน
การเปิดรับข่าวบันเทิง เฉลี่ย 10 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลามากที่สุดคือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง ส่วนใหญ่ 
เปิดรับข่าวบันเทิงในช่วงเวลา 19.01 – 24.00 น. (ช่วงเย็นเป็นต้นไป) มีเหตุผลในการเปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก เพ่ือความบันเทิง มากที่สุด เลือกใช้เครื่องมือในการเปิดรับเนื้อหาข่าวบันเทิงผ่านทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน)  ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจของนิด้าโพล 
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคน เจ เนอ เรชั่น วาย พบว่ากลุ ่ม
ตัวอย่า งส่วน ใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้อิน เทอร์ เน็ตผ่าน ช่องทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ( สมาร์ท
โฟน) มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสาร เปิดรับข่าวสาร และเพื่อ
ความบันเทิง  โดยเพจของส านักข่าวที่เลือกเปิดรับคือ Gmm one tv เป็นแฟนเพจที่น าเสนอเกี่ยวกับ
ผลงานละคร เพลง รายการต่างๆ ของศิลปิน นักแสดง ในเครือ GMM Grammy มีความหลากหลายใน
การน าเสนอในผลงานละครที่น่าติดตาม และก าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น อีกทั้งยังมีการโปรโมท
กิจกรรมต่างๆของศิลปิน นักแสดง และละครอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเชื่อมต่อไปสู่ช่องทางการรับชม
รายการสดและย้อนในเว็บไซต์หลักของทางสถานีช่อง one อีกด้วย ในขณะที่แฟนเพจของส านักข่าว
บันเทิงที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด คือ Nine Entertain เป็นส านักข่าวที่น าเสนอข่าวในแวด
วงบันเทิงทุกด้าน โดยไม่แบ่งค่าย ไม่แบ่งสังกัด ครอบคลุมทั้งวงการบันเทิงและแวดวงสังคม เกาะติดความ
เคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง ผลงานเพลง รวมไปถึงกิจกรรม
ร่วมสนุกต่างๆท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับศิลปิน นักแสดงที่ชื่นชอบ ตลอดจนการจัดงาน
ประกาศรางวัลของคนบันเทิง Nine Entertain  Awards  อีกด้วย จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ชื่นชอบ และเลือกติดตามประเด็นข่าวที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนั้น มากที่สุด  

 ในด้านทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า 
ทัศนคติในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาถึงทัศนคติในด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีต่อ ทัศนคติด้านด้าน
โครงสร้างของข่าว โดยเฉพาะทัศนคติที่มีต่อความสะดวกในการใช้งานแบบออนไลน์ ของข่าวบันเทิงใน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กมีความหลากหลายในการเข้าถึงเนื้อหาข่าวง่ายและสามารถกดเชื่อมต่อไปยังข่าวอ่ืนๆได้
รวดเร็ว ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับความนิยมในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างในปัจจุบัน ในขณะที่ การน าเสนอเนื้อหาได้ดี กระชับ เข้าใจง่าย ล าดับเหตุการณ์ความส าคัญได้
ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเชิงบวกที่ไม่สูงมากนักสื่อมวลชนจึงไม่ควรที่จะละเลยในวิธีการ
น าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงแต่อย่างใด เช่นเดียวกับทัศนคติด้านคุณค่าของข่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติอยู่ ในระดับดี  แต่หากพิจ า ร ณ า ถ ึง ค ่า เ ฉ ลี ่ย แ ล ้ว  พบ ว ่า  การน าเสนอข่าวที่ ไม่ส่งผล
กระทบกระเทือนด้านลบต่อสังคม การน าเสนอข่าวกอสซิปหรือข่าวซุบซิปเรื่องราวของดาราต่างๆ และ 
การน าเสนอข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊ก เป็นข่าวที่สร้างสีสัน มีความตลกขบขัน นั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง สื่อมวลนจึงจ าเป็นต้องให้ความใส่ใจพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการน าเสนอข่าวบันเทิงให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  ในขณะที่ด้านคุณภาพของข่าวโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับปานกลางโดยเฉพาะใน
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ประเด็น การน าเสนอข่าวถูกต้องครบถ้วน การคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และ 
การน าเสนอข่าวที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องราวนั้น โดยไม่ใส่อารมณ์และความคิดเห็นลงไปในข่าวอย่าง
เหมาะสมสื่อมวลชนจึงจ าเป็นต้องตระหนักในการคัดกรองน าเสนอข่าวให้มากขึ้น  ส่วนด้านแนวโน้ม
พฤติกรรมในการติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนเจเนอ
เรชั่น วาย มีแนวโน้มหรือความตั้งใจที่จะติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับตั้งใจมาก 
ได้แก่ แนวโน้มที่จะติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อไป อยู่ในระดับมาก และ 
แนวโน้มที่จะแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้อ่ืนติดตามข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวบันเทิง มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงผ่าน

ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ความถี่  (ครั้ ง/สัปดาห์ )  ในการเปิดรับข่าวบันเทิง  
ไมม่ีความสัมพันธ์ กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก สอดคล้องกับแรงผลักดัน
ขั้นพ้ืนฐานที่ ชวรัตน์ เชิดชัย (2527, น. 170-174) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์จ าเป็นต้องเปิดรับข่าวสาร เพ่ือประโยชน์ใน
การใช้สอยของตนเอง ผู้รับสารมักจะเลือกเปิดรับในข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตนเองสนใจ
และมีประโยชน์กับตนเองมากที่สุด เพ่ือมาส่งเสริมความรู้ ความเชื่อและทัศนคติดั้งเดิมของตนเอง การ
เลือกรับสื่อของผู้รับสารจะแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่หลายหลากของแต่ละบุคคล 
ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกด้วย ผู้รับสารแต่ละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะด้าน 
เฉพาะตัว  ที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมในการพิจารณาเปิดรับข่าวสาร  ตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการที่เป็นประโยชน์กับตนเองโดยเฉพาะการเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่ และ นอกจากมนุษย์จะมี
ความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเลือก
เปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลแล้ว สื่อมวลชนก็มีลักษณะเฉพาะตัว  ในการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่
หลากหลายและแตกต่างกัน โดยที่ผู้ รับสารสามารถแสวงหาและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเสพ
สื่อได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งอธิบายได้ว่า ข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เป็นข่าวที่มีลักษณะเพ่ือให้ความบันเทิง เป็น
การติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง ศิลปิน นักแสดง ซึ่งข่าวประเภทนี้มีความแตกต่าง
จากข่าวประ เภท อื่นทั ้ ง ในลักษณะของรูปแบบ การน าเสนอและสาระ ความรู้ ที่ผู ้ ร ับ ส า รพึง
ต้องการ เป็นปัจจัยหลัก ใ นการ เปิดรับหรือติดตามข่าวบันเทิงเป็นประจ า  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การเปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  เครื่องข่ายสังคมออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้
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ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นหลัก  ดังนั้น ข่าวบันเทิงในแฟนเพจเฟซบุ๊กจึง เป็น เพียงหนึ่ ง
ทางเลือกในการใช้งานของกลุ่มตัวอยา่งเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กกับทัศนคติในแต่ละด้าน คือ 
ด้านโครงสร้างของข่าว ด้านคุณค่าของข่าว และด้านคุณภาพของข่าว พบว่า การเปิดรับข่าวบันเทิง ใน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในแต่ละด้านเช่นเดียวกัน กล่าวคือไม่ว่าจะมีการเปิดรับข่าว
บันเทิงบ่อยครั้งเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติทั้ง 3  ด้านแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากระดับทัศนคติ
ของแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะทัศนคติโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก แต่เมื่อพิจารณาใน
ด้านโครงสร้างของข่าวและด้านคุณค่าของข่าวมีระดับทัศนคติเชิงบวก แต่ระดับทัศนคติด้านคุณภาพของ
ข่าวนั้นมีระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพของข่าวค่อนข้างไปในเชิง
บวก  

สมมติฐานการวิจัยที่  2 ทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม ใน
การเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย
มีทัศนคติที่ดีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้างข่าว ด้านคุณค่าข่าว และ
ด้านคุณภาพของข่าว จึงส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชั่น วายมีแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจ ในการเปิดรับข่าวบันเทิง
ผ่านทางในเว็บไซต์เฟซบุ๊กต่อไป ความสอดคล้องกับแนวคิด  ของ โรเจอร์ส (Roger, 1978) ได้ในค า
นิยามทัศนคติว่าเป็นมิติพ้ืนฐานที่มาจากความเชื่อและสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ใน
อนาคต ซึ่งทัศนคตินี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลมีการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก หรือการกระท าใดๆ
ต่อบุคคล วัตถุ และสภาวะแวดล้อม ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบ
ของทัศนคติในด้านของการกระท านั้นจะมีผล ต่อการคาดการณ์แนวโน้มทางพฤติกรรมของมนุษย์
ได้มีกว่าด้านอื่นๆ ธนาพงษ์ จันทร์ชอน (2545) ได้ในความหมายเกี่ยวกับทัศนคติที่มีความสอดคล้องกับ
ความตั้งใจว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยปกติแล้วทัศนคติ
เชิงบวกของบุคคล ไม่ว่าจะชื่นชอบหรือเห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามจะท าให้บุคคลเกิดความตั้งใจที่มากกว่า
การแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิงบวกต่อเรื่องดังกล่าว ในขณะที่การมีทัศนคติเชิงลบของบุคคลต่อเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งก็จะส่งผลต่อความตั้งใจที่บุคคลจะแสดงออกมาในเชิงลบเช่นเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กกับแนวโน้ม
พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก คือ ด้านโครงสร้างของข่าว ด้านคุณค่าของข่าว และ
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ด้านคุณภาพของข่าว พบว่า  ทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีทัศนคติในเชิงบวก
ต่อข่าวบันเทิง ทั้ง 3ด้าน ก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจในการเปิดรับข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กสูงขึ้น
เช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิง 

ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)” มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้  
1. จากผลการศึกษาด้านทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านโครงสร้างของข่าว และคุณค่าข่าวของข่าว อยู่ในระดับดี แต่
เมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ย คุณค่าข่าวของข่าวในประเด็นเรื่อง การน าเสนอข่าวที่ ไม่ส่งผล
กระทบกระเทือนด้านลบต่อสังคม และ การน าเสนอข่าวกอสซิปหรือข่าวซุบซิปเรื่องราวของดาราต่างๆได้
อย่างน่าสนใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและบวกที่ไม่สูงมากนัก ในขณะที่มีทัศนคติด้าน
คุณภาพของข่าวในประเด็นของ การน าเสนอข่าวถูกต้องครบถ้วน การคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวที่
น่าเชื่อถืออ้างอิงได้ และ การน าเสนอข่าวที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องราวนั้น โดยไม่ใส่อารมณ์และความ
คิดเห็นลงไปในข่าวอย่างเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างไปทางเชิงลบ 
แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของข่าว และ คุณภาพของข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั้นยัง เป็นเรื่องที่ควรให้
ความใส่ใจ  สื ่อมวลชนจึงจ า เป็นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่  ในการน าเสนอข่าวให้มากขึ้น 
เพราะทัศนคติทั้ง 3 ด้านนี้ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าเสนอข่าวบันเทิงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่างคนเจเนอเรชั่น วาย มีแนวโน้มพฤติกรรมที่สูงขึ้น 

2. จากผลการศึกษาด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทางใน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กต่อไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มของพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายใน
การติดตามข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กจะอยู่ในระดับตั้งใจมาก แต่แนวโน้มของพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายในการ
แนะน าหรือบอกต่อให้ผู้ อื่นติดตามข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊ กนั้น  อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งค่าเฉลี่ยที่
ได้นั้นเป็นตัวเลขที่ไม่สูงทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงแนวทางหรือรูปแบบการน าเสนอข่าวบันเทิงให้หลากหลาย 
และพัฒนารูปแบบวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นดังข้อเสนอที่ 1  
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3. จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบว่า  ทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิง  มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวบันเทิงผ่านทางในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก โดยทัศนคติด้านโครงสร้างของข่าวนั้นมีค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง 
สื่อมวลชนควรส่งเสริมประเด็นของการน าเสนอข้อมูลข่าวสารบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่มีความสอดคล้อง
กับกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายในสังคมให้มากขึ้น ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้ม
ของพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายในการแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้อื่นติดตามข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊ก 

4. จากผลการศึกษาด้านทัศนคติที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) 
พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อข่าวบันเทิงทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับดี หากแต่ยังมีส่วนของ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กมีการน าเสนอข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว แต่ใน
ขณะเดียวกันการน าเสนอข่าวบันเทิงบ่อยครั้งมีการน าเสนอข่าวที่บิดเบือนความเป็นจริง ไร้ซึ่ง
จรรยาบรรณในการน าเสนอข่าว ดังนั้นสื่อมวลชนควรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพให้
อยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 
จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อข่าวบันเทิง 

ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)” ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

ทดสอบ ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่ งขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย เท่านั้น ซึ่ง
หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเติมเพ่ิมกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นอ่ืนๆ เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาคุณภาพในการน าเสนอข่าวบันเทิงให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่มต่อไป  

3. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะข่าวบันเทิงที่น าเสนอในเว็บไซต์เฟซบุ๊กเท่านั้น ซึ่ง
หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเติมเพ่ิมกับช่องทางการน าเสนอข่าวบันเทิงช่องทางอ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่รอบด้าน ครบถ้วน และสามารถน าได้ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบในการน าเสนอข่าวบันเทิงให้มี
ประสิทธิภาพน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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