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บทคดัย่อ 

กำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีเป็นกำรศึกษำท่ีเทียบเคียงไดก้บังำนวิจยัเชิงคุณภำพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
อธิบำยวำ่เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของประชำชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่อยำ่งไร เพื่อศึกษำทศันคติของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของ cm108.com โดยกลุ่มตัวอย่ำงคือสมำชิกเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  cm108.com 
จ  ำนวน 400 คน ซ่ึงไดน้ ำขอ้มูลทั้งหมดมำวเิครำะห์โดยใชแ้บบสอบถำม กำรสัมภำษณ์และกำรสังเกต
เป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำ  

จำกกำรศึกษำเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของ
ประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยำ่งไรนั้น พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งไดน้ ำเร่ืองรำวข่ำวสำรท่ีพบเห็นในชุมชน
เสมือนจริงน้ีมำปรับใช้กบักำรด ำเนินชีวิตในโลกภำยนอกไดจ้ริง เป็นปฏิบติักำรของชีวิตประจ ำวนัท่ี
ถูกหยิบยกมำน ำเสนอผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีควำมเสมือนจริง เช่น เร่ืองอุบัติเหตุ 
อำชญำกรรม เร่ืองรำวร้องทุกข์จำกสมำชิกแฟนเพจ ควำมรู้รอบตวั วฒันธรรม ประเพณีในช่วง
เทศกำล เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ไดม้องวำ่เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คหนำ้
แฟนเพจของ cm108.com ไดเ้ป็นส่ือหน่ึงท่ีท ำให้พวกเขำไดท้รำบเร่ืองรำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งยงัมีพื้นท่ีท่ีเปิดโอกำสใหส้มำขิกสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแบ่งปันเน้ือหำ และ
แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นท่ีตนเองสนใจ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่ำงได้น ำเร่ืองรำวข่ำวสำรท่ีพบเห็นใน
หนำ้แฟนเพจมำปรับใชก้บักำรด ำเนินชีวิตในเร่ืองกำรระวงัภยัจำกมิจฉำชีพและกำรหลีกเล่ียงเส้นทำง
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กำรจรำจรท่ีติดขดัในช่วงของงำนเทศกำล อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน นอกจำกน้ีเน้ือหำข่ำวสำรในหน้ำ
แฟนเพจยงัมีควำมรู้รอบตวัท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นชีวติประจ ำวนัอีกดว้ย 

ส ำหรับทศันคติของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com     
ผูศึ้กษำแยกเป็นทศันคติเชิงสนบัสนุนและทศันคติเชิงช้ีแนะ ซ่ึงทศันคติเชิงสนบัสนุนหนำ้แฟนเพจใน
ฐำนะส่ือออนไลน์ทอ้งถ่ินท่ีมีกำรน ำเสนอข่ำวสำรของจงัหวดัเชียงใหม่และมีควำมคำดหวงัว่ำหน้ำ
แฟนเพจน้ีจะมีส่วนช่วยในกำรผลักดันให้เกิดกำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ี
ทศันคติเชิงช้ีแนะของกลุ่มตวัอย่ำงนั้นมองว่ำหน้ำแฟนเพจมีข้อควรปรับปรุงในด้ำนกำรน ำเสนอ
เน้ือหำท่ียงัขำดควำมเป็นกลำง มีกำรแทรกควำมคิดเห็นของผูน้ ำเสนอลงไป ขำดควำมควำมชดัเจน
ของแหล่งท่ีมำของข่ำวสำรซ่ึงอำจท ำให้ผูอ่้ำนเกิดกำรเขำ้ใจผิดจนน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ในภำยนอกได ้
อีกทั้งเน้ือหำท่ีสมำชิกโพสตล์งหนำ้แฟนเพจอำจมำจำกควำมรู้สึกท่ีไม่พอใจ ท่ีส ำคญัเม่ือมีรูปภำพหรือ
ภำพเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหำควรมีกำรเซ็นเซอร์ผูท่ี้ถูกกล่ำวถึงเพื่อค ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู ้
นั้น ด้ำนควำมเคล่ือนไหวของข่ำวสำรท่ีน ำเสนอในหน้ำแฟนเพจกลุ่มตวัอย่ำงแนะน ำให้มีกำรเพิ่ม
เน้ือหำให้มำกข้ึน มีเน้ือหำหลำกหลำยครอบคลุมพื้นท่ีอ ำเภออ่ืนซ่ึงในระยะหลงัมำน้ีหน้ำแฟนเพจมี
ควำมเคล่ือนไหวของข่ำวสำรลดลงไปมำก 

จำกผลกำรศึกษำทั้ งหมดน้ีสะท้อนให้เห็นว่ำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรในรูปแบบของเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไดท้  ำให้เกิดชุมชนเสมือนจริงข้ึนมำอนัเป็นปัจจยัท่ีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำรน ำเสนอ
ชีวิตประจ ำวนัของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีท ำให้พวกเขำมีเสรีภำพในกำร
แสดงออกถึงปัญหำท่ีก ำลงัเผชิญอยู่และได้ใช้เสรีภำพท่ีมีอยู่ในชุมชนเสมือนจริงน้ีในกำรหลีกหนี
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบักำรสร้ำงควำมจริงชุดใหม่ข้ึนมำเพื่อกลบเกล่ือนปัญหำเหล่ำนั้นจนน ำไปสู่
ประเด็นปัญหำท่ีก่อใหเ้กิดกำรถกเถียงและเผชิญหนำ้กนัต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ABSTRACT 

This independent study is comparable to qualitative research aimed to explain how cm108.com 
Facebook fan page affects daily life of Chiang Mai people and to comprehend the attitude of Chiang 
Mai people toward cm108.com Facebook fan page. The sample group was cm108.com Facebook 
fan page’s members, totaling 400 people. The data gained was analyzed by the descriptive 
technique under the scope of related theories.  

According to the study, how cm108.com Facebook fan page affects daily life of Chiang Mai people, 
it found that the sample group, having received this virtual news in the community, adapted it to the 
real world. It is a practice of daily life that were put forward were presented through storytelling in a 
virtual community, such as crime, accidents, complaints from fans page member, general 
knowledge, culture and traditions during the festival. Most of the sample group was people who live 
in Chiang Mai sees that the website cm108.com Facebook fan page is a media for them to know 
what is going on in Chiang Mai province. Consequently, there is a space for them to share their 
comments in the point of their interest to exchange the knowledge and experience between 
members. However, the sample group adopted the news in the fan page with their daily life as they 
could be aware of the cheaters and avoided the traffic during the festival. They also knew about 
accident and emergencies. Besides, the news in the fan page is mostly the kind of things 
surrounding them which can be adapted to their daily life. 
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In regard with attitude of Chiang Mai people toward cm108.com Facebook fan page, it found that 
the sample group had supportive attitude towards the fan page as a local online media which 
presents news and movement in Chiang Mai province. They expected that the fan page would take 
part in bringing about improvements in Chiang Mai province. As for the suggestive attitude of the 
sample group, they see that the fan page should be improved as the presented news lack of 
naturalization in which the presenter gave personal opinion. The news also lacks of clearness 
regarding the sources which might cause misunderstanding and lead to controversies. Moreover the 
contents posted in the fan page might be from the resentment feeling. More importantly, when a 
photo or video clip is posted with the contents and mentions any person in the clip or photo, such 
mentioned person should be censored in order to preserve the personal right. In an aspect of news 
movement in the fan page, the sample group suggested that more contents should be added. The 
contents should be more varied and cover other districts. Recently, the movement of news in the fan 
page was dramatically decreased.  

From the study, it reflects that communication technology in type of Internet network creates virtual 
community that takes part in changing the way of living of Chiang Mai people. It is also served as a 
space from them to express about the problems they are facing, and to use their freedom in this 
virtual community to avoid the problems and create the new set of fact to cover up those problems 
to the extent that it leads to the endless controversies and confrontation.  


