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บทคัดยอ

การศึกษาเร่ือง ลักษณะบล็อกที่ไดรับความนิยมในเว็บไซตโอเคเนชั่น มีวัตถุประสงคของ
การศึกษา เพื่อศึกษารูปแบบของบล็อกที่ไดรับความนิยม และเพื่อศึกษาเน้ือหาในการสื่อสารผาน
บล็อกที่ไดรับความนิยม การศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงที่จะศึกษารูปแบบการ
สื่อสารออนไลนในเว็บบล็อกที่ไดรับความนิยม โดยใชวิธีการศึกษาดวยการสังเกตการณ และการ
วิเคราะหเน้ือหา จากองคประกอบของบล็อกและเน้ือหาที่ปรากฏในเว็บบล็อก กับกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง คือ บล็อกที่ไดรับความนิยมจํานวน 15 บล็อก แลวบันทึกขอมูลลงในตารางบันทึกขอมูล
และใชวิธีการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการศึกษา คือ ระหวางวันที่ 1
ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554

ผลการศึกษาพบวารูปแบบการสื่อสารออนไลนในเว็บบล็อกที่ไดรับความนิยมเปนการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความเปนไปที่เกิดขึ้น รวมถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวันของบล็อกเกอร โดย
มีบล็อกเกอรจํานวน 5 คน ที่มีลักษณะการสื่อสารที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักทายกับผูใชงาน
บล็อกคนอ่ืนผานทางกลองแสดงความคิดเห็น

รูปแบบของการออกแบบบล็อกที่ไดรับความนิยมน้ัน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะใช
รูปแบบสําเร็จรูปที่มีใหเลือกใชจากในบล็อก มีกลุมตัวอยางสวนนอยที่ปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังให
แตกตางไปจากรูปแบบสําเร็จรูป โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใชสีพื้นหลังโทนสีออนในสวนของ
เน้ือหาหลัก ใชตัวอักษรในโทนสีที่ตัดกับพื้นหลัง ซึ่งทําใหอานงาย เห็นตัวหนังสือชัดเจน โดยใช
ฟอนตชนิด Ms Sans Serif และ Tahoma ในการนําเสนอเน้ือหา ซึ่งเปนลักษณะฟอนตที่ทางเว็บไซต
จัดเตรียมใหใช
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ทั้งน้ีพบวากลุมตัวอยางเนนนําเสนอเน้ือหาสาระที่เขียนมากกวารูปลักษณะของบล็อก โดย
นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของการเขียนรายงานขาว บทความที่มีการวิเค ราะหประเด็นขาว
วิพากษวิจารณตามความคิดเห็นของตนเอง โดยมีการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารในแหลงอ่ืน
โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล สําหรับรูปแบบภาษาที่ใชในการสื่อสารน้ันพบวาใชภาษาที่เปน
ทางการในสวนเน้ือหาหลัก และบล็อกเกอรที่มีปฏิสัมพันธกับผูใชงานอ่ืนจะใชภาษาที่ไ มเปน
ทางการในการสนทนาผานกลองแสดงความคิดเห็น โดยมีการใชภาษาแชตและสัญลักษณไอคอน
แสดงอารมณมาใชประกอบการสนทนา
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ABSTRACT

This independent study is aimed to study the characteristics of popular blogs and their
contents. This qualitative research focuses on the online communication format by using two
main techniques -- Observation and Content Analysis -- on the component and content of the
specified web blogs which are 15 selected popular blogs. Data is collected in table and presented
in an descriptive analysis. The period of study is during 1 December 2010 to 31 January 2011.

The study result reveals that the online communication format in the selected popular
blogs is the news reporting, up-to-date events as well as daily life of the bloggers. Among 15
bloggers, 5 of them are communicating and participating with their readers via comment box.

The study also found that most of the popular blogs often use template design. Only few
of the sample group change the background picture. Most of them use soft tone color for content
background color with a contrast font color making their contents easily to read. The popular
fonts are Ms Sans Serif and Tahoma, which are provided by the website template.

The result also discovered that bloggers emphasize on the content rather than the design
and appearance. The content presented is done in news reporting format, news analysis based on
personal attitude as well as referring to other sources. For language usage, these bloggers use
formal language in the main content and some bloggers who communicate with their readers in
the comment box tend to use informal language such as chatting slangs and icons.


