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บทคัดย่อ
สือ่ สังคมออนไลน์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลทีเ่ กิดจากการติดต่อ
สือ่ สารของมนุษย์ ยิง่ จ�ำนวนผูใ้ ช้เพิม่ มากขึน้ เท่าไร ปริมาณข้อมูลทีห่ มุนเวียนในระบบก็
เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยช่องทางหลักในการติดต่อเพื่อส่งผ่านข้อความไปยังผู้รับ ล้วน
มาจาก การโพสต์ (post) การส่งต่อ หรือ การน�ำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ไม่เพียงแสดงความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย แต่ยังบ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการ
ส่งผ่านข้อมูลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง การศึกษาครั้งนี้เป็นการน�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์ของเยาวชนในการเผยแพร่ขอ้ มูลของสถานศึกษา
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจศึกษาต่อ และบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ข้อมูลพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ทรี่ วบรวมด้วยแบบสอบถาม
ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลใน
4 รูปแบบหลัก คือ 1) กลุ่มชอบประชาสัมพันธ์ตัวเอง 2) กลุ่มบันเทิงรื่นเริง 3) กลุ่ม
นานาสาระ และ 4) กลุ่มรักสถาบัน โดยพบว่ากลุ่มที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่
ข้อมูลของสถาบันสูงสุด คือ กลุ่มรักสถาบัน อย่างไรก็ตามหากสามารถปรับเปลี่ยน
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รูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ อืน่ การเพิม่ ศักยภาพ
ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุมในวงกว้างย่อมเป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้
ค�ำส�ำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์; พฤติกรรม; แบ่งปันข้อมูล; แพร่กระจาย

บทนำ�
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จ�ำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสะดวกสบายในการเข้าถึง ความรวดเร็ว การติดต่อที่
ท�ำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วแม้จะอยู่คนละซีกโลก
ทัง้ ยังสามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย ไม่วา่ โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์
ไอแพด (ipad) และแท็บเล็ต (tablet) อีกนัยหนึง่ คือ อุปกรณ์ใดๆ ทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต

บทที่ 1

Abstract
Social media is a collection of vast amount of data generated by
human communication. As the number of users increase, the amount
of information circulated is also increased exponentially. Main channels
of data transmission are posing, forwarding, or presenting new ideas.
This kind of data not only shows the relationships of people in the
networks but also indicates their potentiality that data can be transmitted fast and thoroughly through this media. This study aims to present
the analytical results of using online media to disseminate educational
information to the target audiences which can be both people seeking
further education, and any interested persons. Behavioral data and online
sharing behavior was collected by questionnaire. The results demonstrated
that social network users could be classified according to behavior in
sharing or publishing as follows : 1) self-promotion flock 2) entertainment
fan 3) material gang, and 4) institution squad. The group which provided
highest beneficial data to the dissemination process of the institute was
the institution squad. However, if the dissemination pattern of the institute
could be enhanced to fit with the needs of other groups, broader coverage
of dissemination could become possible.
Keywords : Behavior; Dissemination; Sharing; Social Media
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ได้ล้วนสามารถเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ร้อยละ 82 ของประชากรที่
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอายุ 18-29 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าว กว่าครึ่งเป็นนักเรียน และ
นักศึกษาทีม่ กี ารใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทกุ วัน เมือ่ จ�ำแนกลงไปในรายละเอียดของสือ่ สังคม
ออนไลน์ทใี่ ช้ ยังพบว่าในจ�ำนวนประชากรดังกล่าว ประมาณร้อยละ 70 ใช้ Facebook
ทุกวัน และร้อยละ 55 ใช้ Instagram ทุกวัน (Duggan, 2015) โดยมีการใช้งานหลัก
ผ่านทางช่องทางของโทรศัพท์มือถือ (Lenhart, 2015)
ด้วยความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้จ�ำกัดให้ผู้ใช้เป็นเพียงผู้เข้าถึง
บริการ หรือข้อมูลที่สร้างต้องมาจากผู้ให้บริการเท่านั้น ท�ำให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ได้รบั สิทธิอย่างเต็มทีใ่ นการสร้างและเผยแพร่ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
ตามต้องการโดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน ดังทีป่ รากฏแล้วว่าข้อมูลเกือบทัง้ หมดทีเ่ ผยแพร่อยูบ่ น
สือ่ สังคมออนไลน์ลว้ นมาจากผูใ้ ช้แทบทัง้ สิน้ ซึง่ ปรากฏการณ์นไี้ ม่เพียงดึงดูดให้คนเข้ามา
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพิม่ ขึน้ แต่ยงั เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ห้างร้าน หรือพ่อค้า แม่คา้ ยุคใหม่
หันมาท�ำธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากหากสามารถท�ำให้ข้อมูลที่
น�ำเสนอมีความน่าสนใจได้มากขึน้ เพียงไร โอกาสทีข่ อ้ มูลนัน้ จะถูกแบ่งปัน เผยแพร่ และ
กระจายไปยังคนหมูม่ ากก็เพิม่ ขึน้ เช่นกัน ด้วยเหตุดงั กล่าวสือ่ สังคมออนไลน์จงึ กลายเป็น
ช่องทางส�ำคัญในการติดต่อสือ่ สารของคนในยุคอินเทอร์เน็ตทีต่ อ้ งการใช้ความสามารถ
ในการส่งผ่านข้อมูลไปยังคนหมูม่ าก ได้อย่างประหยัด รวดเร็ว และสามารถส่งผ่านไปยัง
กลุ่มคนใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีการติดต่อมาก่อน จึงนับเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของมนุษย์มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นในด้านสร้างสังคม การใช้สว่ นตัว
การท�ำธุรกิจ และการส่งผ่านข้อมูลด้านการศึกษา
โดยเฉพาะกับกลุม่ เยาวชนวัยเรียน ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งค่าใช้จา่ ย และมีเพือ่ นในแวดวง
ทีจ่ ำ� กัด แต่ดว้ ยสือ่ สังคมออนไลน์ กลุม่ คนเหล่านีส้ ามารถติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ นนอกกลุม่
สามารถเปิดเผยตัวตนต่อสังคม สื่อสารกับเพื่อน หาเพื่อนใหม่ ท�ำกิจกรรมใหม่ และ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ในวงกว้าง สือ่ สังคมออนไลน์จงึ กลายเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับพวกเขา
ด้วยเหตุนหี้ ากสถานศึกษา และองค์กรด้านการศึกษา สามารถน�ำข้อสังเกตนีไ้ ปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาแนวทางการสือ่ สารข้อมูล ย่อมเป็นประโยชน์กบั ทัง้ องค์กรของตน องค์กร
ในเครือข่าย และบุคคลทั่วไป
การน�ำสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษามีให้เห็นใน
หลายรูปแบบ เป็นต้นว่า การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทีท่ ำ� และประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียนในโรงเรียนภาคเหนือของไทย และพบว่าสือ่ สังคมออนไลน์สามารถ
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เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนให้นกั เรียนได้มากกว่าการสอนในชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียว
(Leelathakul & Chaipah, 2013) การศึกษาปัจจัยทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาใช้สอื่ สังคมออนไลน์
และการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของนักศึกษา และพบว่านักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนที่ดี
กว่าผู้ที่ไม่เข้ากลุ่ม และปัจจัยที่ท�ำให้คนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะต้องการ
ติดต่อกับคนในสังคมอย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังพบว่า ลักษณะการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
มีผลสืบเนือ่ งมาจากพฤติกรรมกลุม่ (Cheung, Chiu, & Lee, 2011) การศึกษากระจาย
องค์ความรู้ในสถานศึกษา โดยการจัดท�ำ cyberspace ให้บริการองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย โดยรวบรวมเอกสารการสอนให้สามารถไปหมุนเวียนใช้ (Du, Fu, Zhao,
& Liu, 2012) และ การศึกษาผลกระทบของเกรดจากการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ทีพ่ บว่า
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อผลการเรียนของนักศึกษา และ
พฤติกรรมการใช้ไม่สัมพันธ์กับเพศของผู้ใช้ (Jamil, Zehra, Naqvi, & Bhamani,
2013) นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานการส�ำรวจ
พฤติกรรมของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ที่พบว่า นักศึกษา
มีการติดต่อซือ้ ขายสินค้าและบริการทางสือ่ สังคมออนไลน์มากกว่าการซือ้ โดยวิธอี นื่ ๆ
(Tang, Hämäläinen, Virolainen, & Makkonen, 2011)
จะเห็นได้วา่ ความพยายามทีจ่ ะศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ของคนวัยเรียนมีหลากหลายรูปแบบ และมีการศึกษากันอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยวัตถุประสงค์
ที่คล้ายคลึงกัน คือ พยายามวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคนในวัยเรียน เริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์ในบริบทคล้ายๆ กัน เป็นต้นว่า ใช้อุปกรณ์ใดในการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ แต่ละช่วงอายุมกี ารใช้แตกต่างกันอย่างไร ใช้สอื่ สังคมออนไลน์อะไรบ้าง ใช้วนั ละ
กีช่ วั่ โมง เพราะคงปฏิเสธไม่ได้วา่ หากต้องการน�ำสือ่ สังคมออนไลน์ไปใช้ในการศึกษาให้
สัมฤทธิ์ผล สถานศึกษาต้องสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
คนกลุม่ นีว้ า่ มีลกั ษณะการใช้สอื่ อย่างไร ความนิยมในสือ่ นีเ้ กิดจากอะไร และหากต้องการ
เข้าถึงกลุ่มคนจ�ำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วควรท�ำอย่างไร แต่ทว่าจนกระทั่งบัดนี้
ยังไม่มีการศึกษาใดที่เจาะลึกลงไปว่า ในจ�ำนวนผู้ใช้เหล่านี้ มีผู้ใช้มากน้อยเพียงไรที่
จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปยังกลุ่มคนวัยเรียนได้อย่างรวดเร็วและ
แพร่หลาย ดังนั้นการท�ำความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้งานในเชิงลึก จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
หากสถาบันการศึกษาต้องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน และข้อมูล
การประชาสัมพันธ์องค์กร ไปยังแหล่งผู้เรียน และผู้สนใจได้อย่างมีคุณภาพ
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การศึกษาครั้งนี้จึงจัดท�ำขึ้น เพื่อจ�ำแนกพฤติกรรมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของเยาวชนจากปัจเจกการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์พฤติกรรม
ต่อเนื่องจากการรับรู้ข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ต้องใช้
หลักเกณฑ์ของโครงสร้างแนวความคิด โดยรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยแบบสอบถามจากนักเรียน นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย
และมหาวิทยาลัย มากกว่า 1,000 คน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
เหมืองข้อมูล ซึ่งพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งต่อข้อมูล
ดังนี้ 1) กลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 2) กลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความบันเทิง 3) กลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ 4) กลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถน�ำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่
ข้อมูลของสถาบันการศึกษา และพัฒนารูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลต่อไปในอนาคต
ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ ใช้ แบบสอบถาม เป็นเครือ่ งมือ การวิจยั ครัง้ นี้
จึงใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล แบบจ�ำแนกกลุ่ม
(Cluster Analysis) เพื่อจัดการข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลหลายมิติ (Multivariate
Variable) ทีย่ ากต่อการก�ำหนดสมมติฐาน การวิเคราะห์ทางสถิตใิ ช้วธิ จี ดั กลุม่ ผูใ้ ช้ตาม
ลักษณะการแบ่งปันข้อมูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ จ�ำแนกกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะการแบ่งปัน
ข้อมูลคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน และแยกกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างออกมา อันจะน�ำไปใช้
ในการติดตามและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลต่อไป
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บทที่ 1

แบบสอบถาม (Questionnaire) ถูกสร้างขึน้ ตามความหมายของนิยามศัพท์ทใี่ ช้ใน
งานวิจยั โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกศึกษา
คือ Facebook เพราะมีจำ� นวนผูใ้ ช้ในวัยเรียนมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบสือ่ สังคมออนไลน์อนื่ ๆ
ทั้งยังรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้จากเครื่องมือหลาย
ประเภท โดยเฉพาะโทรศัพท์มอื ถือ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความมัน่ ใจว่าจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลได้เพียงพอต่อการวิเคราะห์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพฯ ที่มีความคุ้นเคยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
มีการใช้ Facebook อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 1,200 ราย การวิเคราะห์ใช้วิธี
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และน�ำเสนอผลด้วยวิธพี รรณนาเชิงวิเคราะห์ ซึง่ จะให้รายละเอียด
ที่ชัดเจนของการจ�ำแนกกลุ่ม เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูล
สารสนเทศในรูปถ้อยค�ำหรือข้อความทีร่ วบรวมได้จากแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง
การส�ำรวจข้อมูลมีขึ้นระหว่าง ตุลาคม–พฤศจิกายน 2553 ด้วย แบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แบ่งข้อมูลออกเป็นสามกลุ่มหลัก คือ 1) ข้อมูลส่วนตัว
ผูต้ อบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการใช้ อันประกอบด้วย ระยะเวลาการใช้ วัตถุประสงค์
ลักษณะการแบ่งปันข้อมูล 3) ความถีใ่ นการท�ำกิจกรรม ได้แก่ การเล่นเกม การ post
การปรับปรุง profile การส่งข้อความ การซื้อขายสินค้า การ comment ให้ผู้อื่น
การรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ขี อความร่วมมือจากอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา เพือ่ ขอให้นกั ศึกษา
ตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 10 นาทีกอ่ นเลิกเรียน แบบสอบถามใดทีน่ กั ศึกษาใช้เวลาตอบ
น้อยกว่าปกติ เช่น 1-2 นาที หรือตอบข้อเดียวกันทัง้ หมด จะถูกคัดทิง้ และเก็บข้อมูลใหม่
ทดแทน โดยมีเป้าหมาย คือการหาชุดของพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลที่มักเกิดขึ้น
คล้ายๆ กันในกลุ่มเดียวกัน
ข้อมูลที่รวบรวมได้มีลักษณะของเมทริกซ์ขนาด 26*3711 สถิติที่ใช้ใน
การประมวลผลใช้วิธี การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การท�ำ Cluster Analysis เพื่อจ�ำแนกกลุ่มข้อมูลที่มี
ลักษณะเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

แนวคิด ทฤษฎี
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
มีการให้นิยามสื่อสังคมออนไลน์ไว้อย่างมากมาย เป็นต้นว่า โครงสร้างทางสังคม
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับองค์กร หรือ สถานที่ที่คนมาชุมนุมกันเพื่อค้นหา
ติดต่อเพือ่ น หรือแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันและกัน หรือรูปแบบใหม่ของการติดต่อสือ่ สาร
ของคน กล่าวได้วา่ สือ่ สังคมออนไลน์ ก็คอื บริการของ Web ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกใน
การสร้างข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง แลกเปลีย่ นข้อมูลในเชิงสาธารณะ และติดต่อกับผูอ้ นื่ ได้
ตัง้ แต่ระดับทีส่ นิทสนมกัน กระทัง่ ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ผูใ้ ช้สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล ไม่วา่
ภาพถ่าย วิดีโอ ความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองของตน สู่สายตาผูอ้ นื่ ได้ตามทีต่ อ้ งการ
ท�ำให้เป็นช่องทางหนึ่งของการแสดงตัวตน การแสวงหาเพื่อนใหม่ และการสร้างความ
สัมพันธ์กบั เพือ่ นเก่า ทีท่ ำ� ได้จากการ click เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ นอกจากการใช้ในเชิง
ส่วนตัวที่กล่าวมา ยังสามารถน�ำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงการศึกษา เช่น การ
สาธารณสุข (การแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่น ไวรัส โรคเอดส์) การให้บริการ (บริการ
หาคู่ แนะน�ำกิจกรรมเฉพาะตามรสนิยมของผู้ใช้) การติดตามอาชญากรรม (การติดตาม
ร่องรอยผูก้ อ่ การร้าย การออกกฎหมายรณรงค์การงดสูบบุหรี)่ และอื่นๆ อีกมากมาย
พฤติกรรมของเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ด้วยสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักของเยาวชน
การท�ำความเข้าใจถึงค่านิยมในการใช้ และทัศนคติอนั มีผลต่อพฤติกรรมจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ต่อการน�ำผลไปประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา ดังมีรายงานการศึกษาผลการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ในกลุม่ เยาวชน เป็นต้นว่า การศึกษาพฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ของเยาวชน ที่ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook มากที่สุด และ ใช้เพื่อติดต่อเพื่อน และเรื่องการเรียน
(เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) การศึกษาความแตกต่างในการแสดงตัวตนของเจเนอเรชัน่
เบบี้บูมเมอร์สกับเจเนอเรชั่นวาย ที่พบว่าเจเนอเรชั่นวายหรือเยาวชนนิยมใช้ สือ่ สังคม
ออนไลน์ เพื่อสื่อสารความรู้สึก และแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นเพื่อแสดงความเป็นผู้ทัน
กระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ (ขวัญชนก กมลศุภจินดา, 2558) การศึกษาพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook ที่พบว่า
วัยรุ่นอายุ 13-24 ปี นิยมใช้ Facebook และมักหลงใหลจนผิดปกติ เนื่องจากพอใจ
ในความเพลิดเพลิน และอิทธิพลจากสังคม จนท�ำให้เกิดช่องว่างทีน่ กั การตลาดน�ำไปใช้
ในท�ำการตลาดสินค้าหรือบริการของตนได้ในวงกว้าง (ขวัญชนก กองราช, 2554)
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การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network Analysis: SNA)
ในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันมากมายเช่นทุกวันนี้ หากองค์กรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลได้ก่อนองค์กรอื่น ย่อมยากที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ วิธวี ทิ ยาการทีส่ ามารถวิเคราะห์กำ� หนดกลุม่ เป้าหมาย
ด้วยกระบวนการสื่อสาร จะช่วยให้ทราบแนวทางการแพร่กระจายของข้อมูล และ
สามารถน�ำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่อการก�ำหนดโครงสร้างการส่งผ่านข้อมูลไปยัง
กลุม่ เป้าหมายได้อย่างประหยัด และรวดเร็ว ซึง่ วิธกี ารหนึง่ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสือ่
สังคมออนไลน์ คือ วิธีการ SNA ที่มีเป้าหมายหลัก คือ คัดแยกข้อมูลที่มีประโยชน์มา
วิเคราะห์ให้เห็นกระบวนการสื่อสารของผู้ใช้อย่างโปร่งใส
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SNA ที่นิยม มี 3 วิธีหลัก คือ การใช้ทฤษฎีกราฟ
การใช้วิธีสถิติขั้นสูง และ การท�ำเหมืองข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
โดยวิธีที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายโดยใช้หลักการของกราฟในการนิยาม เช่น
มองผูใ้ ช้เป็นเสมือน node ในเครือข่าย การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูใ้ ช้เหมือนเส้นกราฟ
ทีเ่ ชือ่ มโยง node เข้าด้วยกัน ดังนัน้ เมือ่ มีผใู้ ช้จำ� นวนมากขึน้ การติดต่อกันระหว่างผูใ้ ช้
จ�ำนวนมากย่อมมีความซับซ้อนเป็นเงาตามตัว (Russell, 2011) วิธีที่ 2 ใช้วิธีการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น bivariate, multivariate, t-test, ANOVA,
mean, standard deviation หรือ regression และ วิธีสุดท้าย คือ การวิเคราะห์
แบบเหมืองข้อมูล ประกอบด้วยวิธีการ เช่น cluster analysis, classification และ
association rule ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีผสมผสานวิธีการทั้ง 3 วิธีเข้าด้วยกัน
เพื่อให้สะดวกต่อการท�ำความเข้าใจและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน
Clustering & Outliers Analysis
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อน ด้วยปริมาณของ
ข้อมูลที่มีเป็นจ�ำนวนมากตามจ�ำนวนผู้ใช้ที่เป็นหลักพันล้าน แม้ว่าในการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 1

จากข้อสรุปดังกล่าว จะเห็นได้วา่ วัยรุน่ ให้ความสนใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของคนในวัยนี้ ย่อมเป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
สาระ หรือประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต
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จะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาจากแบบสอบถามที่อาจมีจ�ำนวนไม่มากนัก ทว่าหากต้องการ
ความแม่นย�ำส�ำหรับการอนุมานไปยังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จริงๆ การประมวลผล
ต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ ไม่ว่าเป็นขนาดของข้อมูล ความซับซ้อน และ ความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมหนึ่งต่อพฤติกรรมต่อเนื่อง ดังนั้นวิธีการประมวลผลที่เลือกใช้ควรจะ
สามารถครอบคลุมการวิเคราะห์ในทุกกรณี เพื่อให้ผลสามารถครอบคลุมประชากร
ทั้งหมดได้อย่างแท้จริง
ด้วยประเด็นที่กล่าวถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้ จึงถูกน�ำมาลดขนาดด้วยวิธีจัดการ
กลุ่มในลักษณะของการท�ำเหมืองข้อมูล แบบ Partitioning โดยใช้อัลกอริทึมของ
K-Means ด้วยจุดเด่นด้านความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมากที่มี
ลักษณะเป็นตัวเลข (Berkhin, 2006) เช่น ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม การท�ำงานของ
อัลกอริทึมนี้ เริ่มด้วยการก�ำหนดจุดกึ่งกลางของกลุ่มที่ระบุ โดยกลุ่มประกอบด้วย
ผู้ใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ G = (V, E) เมื่อ V คือผู้ใช้ (node) ในกลุ่ม โดย
{v1, . . . , vN} และ E คือความสัมพันธ์กนั ของคนในกลุม่ ซึง่ K-means จะค�ำนวณระยะทาง
ระหว่างกึ่งกลางของกลุ่มไปยัง node แต่ละ node {m1, . . . ,mK} ของแต่ละกลุ่ม
{C1, . . . ,CK} แบบวนซ�ำ้ โดยการวนซ�ำ้ แต่ละครัง้ K-means จะก�ำหนด node ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
ให้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ ดังนี้ หาก vi มีระยะทางใกล้กับจุดกึ่งกลางของกลุ่ม Cj
มากทีส่ ดุ vi ก็จะถูกก�ำหนดให้อยูใ่ นกลุม่ นัน้ หลังจากนัน้ อัลกอริทมึ จะค�ำนวณระยะทาง
ไปยังจุดกึ่งกลางใหม่ {m1, . . . ,mK} จนกระทั่งระยะทางรวมของ node ทุก node
ไปยังจุดกึ่งกลางมีค่าน้อยที่สุด (Lee & On, 2012) จากวิธกี ารนีไ้ ม่เพียง node ทีม่ คี ณ
ุ
สมบัตคิ ล้ายๆ กันจะถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน หากแต่กลุม่ ของ node ประเภทเดียวกัน
ยังมีคา่ ความเบีย่ งเบน (standard deviation, S.D.) น้อยกว่า ซึ่งการก�ำหนดจ�ำนวน
กลุ่มที่เหมาะสมที่สุดที่ท�ำให้กลุ่มแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนท�ำให้
สามารถน�ำกลุ่มที่ได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงลึก แต่อย่างไรก็ตามในการจัดกลุ่ม
ดังกล่าว node ที่มี S.D. ของค่า mean มากกว่า 3 เท่าจะถูกน�ำมาพิจารณาเป็น
Outlier (Hawkins, 1980) โดยคัดแยกพฤติกรรมที่มีลักษณะแบบการใช้แบบ
Extreme (Outlier) คือ ใช้มากที่สุด และ ใช้น้อยที่สุด ออกก่อนค�ำนวณค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกที่ผสมผสานวิธีการวิเคราะห์แบบ
เหมืองข้อมูลเข้ากับหลักการ SNA การวิเคราะห์ผลอาศัยจากการสร้างภาพกราฟิก
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ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเบือ้ งต้นทีแ่ สดงในตารางที่ 1 ชีใ้ ห้เห็นคุณลักษณะโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่าง
ซึง่ ทัง้ หมดเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชาย และหญิง ไม่ต่างกันมากนัก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21-25 ปี
และก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา
ตารางที่ 1 สถิติผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภท
เพศ
ช่วงอายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รวม

ชาย
หญิง
15-20
21-25
26-30
31-40
>40
มัธยมปลาย
ปวช. / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
พนักงานบริษัท

จ�ำนวน
484
689
393
663
69
40
8
213
96
837
27
972
57
47
97
1173

ร้อยละ
41.3
58.7
33.5
56.5
5.9
3.4
0.7
18.2
8.2
71.4
2.3
82.9
4.9
4.0
8.3
100

บทที่ 1

ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์ของผู้ใช้ในรูปแบบของ
เครือข่าย ส�ำหรับความยุ่งยากในการจัดการกับเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจะใช้วิธีจัดกลุ่มผู้ใช้เป็นเครือข่ายย่อย โดยใช้เทคนิคการจัด
กลุ่มแบบ Clustering มาใช้ เพราะเครือข่ายขนาดใหญ่โดยธรรมชาติแล้วจะเกิดจาก
การรวมกลุม่ กันของกลุม่ ย่อยหลายๆ กลุม่ ดังนัน้ การศึกษาในระดับกลุม่ ย่อยย่อมสะท้อน
พฤติกรรมของกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก่อนวิเคราะห์เชิงลึก สิ่งที่จ�ำเป็นสิ่งหนึ่งคือ
การท�ำความเข้าใจในข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง อันจะน�ำไปสู่ พฤติกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างแม่นย�ำ
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บทที่ 1

ลักษณะเครือข่ายของนักเรียน นักศึกษา

รูปที่ 2 เครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง

รูปที่ 2 แสดงเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักเรียน นักศึกษาจ�ำนวน 1,173 คน
ในสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในรูปแบบของกราฟ จุด (node) แสดงถึงผู้ใช้
และเส้น (edge) ที่เชื่อมโยง node เข้าด้วยกัน คือเส้นทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้
โดย ขนาดและสีของ node แสดงปริมาณการติดต่อสื่อสารของ node นั้นๆ กับ
node อื่น ยิ่งขนาดของ node มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงไร ความสัมพันธ์ที่มีกับ node อื่น
ก็มมี ากขึน้ เช่นกัน ดังนัน้ node ทีม่ ขี นาดใหญ่จะมีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะเป็นศูนย์กลาง
ในการแพร่กระจายข้อมูลในกลุ่ม อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า node ที่มีขนาดใหญ่
มีจำ� นวนน้อยมากเมือ่ เทียบกับ node ทีม่ ขี นาดเล็ก แสดงให้เห็นว่า แม้จำ� นวนประชากร
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงใด โอกาสที่จะพบปัญหาเรื่องความเร็ว
ในการสื่อสารผ่านระบบไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับจ�ำนวนประชากรอย่างที่คาดไว้
เพราะประชากรในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมีจ�ำนวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากรโดยรวม ดังนั้นแม้จ�ำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังคง
มีน้อยมาก (Boccalettia, Latorab, Morenod, Chavezf, & Hwanga, 2006)
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ตัวแปร
Share1
Share2
Share3
Share4
Share5
Share6
Share7
Share8
Share9
Share10
Share11
Share12
Share13

1
1
.794
.689
.603
.682
.612
.563
.587
.419
.451
.497
.550
.449

2

3

4

5

6

7

8

9

1
.772
.677
.649
.616
.567
.582
.468
.494
.484
.557
.461

1
.813
.644
.706
.586
.611
.420
.433
.488
.594
.496

1
.627
.678
.575
.588
.383
.419
.444
.578
.457

1
.706
.648
.664
.365
.371
.455
.539
.462

1
.689
.677
.379
.366
.439
.623
.522

1
.793
.484
.486
.557
.587
.437

1
.568
.457
.521
.458
.443

1
.633
.569
.453
.493

10

11

12

13

1
.661 1
.537 .765 1
.435 .507 .601 1

กลุ่มที่เหมาะสม
ด้วยกระบวนการจัดกลุ่มด้วย K-means และวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธี จะท�ำงานได้
ก็ตอ่ เมือ่ มีการก�ำหนดจ�ำนวนกลุม่ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ไว้ลว่ งหน้า ซึง่ จ�ำนวนทีไ่ ด้อาจจะ
มาจากการสังเกต หรือ เปรียบเทียบตามลักษณะผูใ้ ช้ ซึง่ วิธกี ารเหล่านีล้ ว้ นไม่มเี งือ่ นไข
ที่แน่นอน จึงไม่มีสูตรส�ำเร็จที่จะสามารถน�ำมาใช้ได้ทันที ดังนั้น เพื่อให้การแยกส่วน
ของชุดข้อมูลออกมามีความถูกต้องมากที่สุด วิธี Silhouette Plot จึงถูกน�ำมาใช้

บทที่ 1

การคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสม
ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการจ�ำแนกกลุ่มของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ คุณภาพ
ของข้อมูลที่น�ำมาใช้ กระบวนการที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถ
อธิบายผลได้ชัดเจน มีความถูกต้องสูงจึงมีความจ�ำเป็นมาก ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูล
(Feature Extraction) ต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย ยิ่งข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงเพียงไร ความถูกต้องในการจัดกลุ่มจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบพบว่าจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลมีจ�ำนวน
16 ตัวแปร มีเพียง 13 ตัวแปรเท่านัน้ ทีม่ คี า่ ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางถึงสูง
(.365-.794) ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ดังนั้น เงื่อนไขในการจัดกลุ่มจะค�ำนึงถึงตัวแปร
จ�ำนวน 13 ตัวแปรนี้เท่านั้น เพราะเพียงพอต่อการยืนยันความแม่นย�ำของผลลัพธ์
ตารางที่ 2 Correlation ของข้อมูลที่คัดแยกส�ำหรับการจัดกลุ่ม
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บทที่ 1

ก�ำหนดกลุ่ม โดยวิธีการนี้เป็นการแสดงผลการจัดกลุ่มในรูปแบบกราฟที่ท�ำให้เห็น
ความแตกต่างของระยะห่างระหว่างกลุ่ม จากค่าความเบี่ยงเบนของข้อมูล โดยผู้ใช้ที่
อยู่ห่างจากศูนย์กลางของกลุ่มมากที่สุด จะถูกคัดแยกเป็นอีกกลุ่ม
Silhouette Value of Variables Selected

0.41
0.4
0.39

Mean

0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32

1

2
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4

5
6
n Cluster

7

8

9

10

รูปที่ 3 กลุ่มที่เหมาะสม

รูปที่ 3 แสดงการค�ำนวณการแยกกลุ่มด้วย Silhouette Plot ที่เปรียบเทียบ
การจัดกลุ่มที่เหมาะสมในช่วง 2-10 กลุ่ม โดยค่าเฉลี่ย (mean) สูงสุดปรากฏ
เมื่อจ�ำนวนกลุ่มที่ใช้เท่ากับ 4 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ Silhouette เข้าใกล้ 1 มากที่สุด
แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สามารถแสดงปรากฏการณ์การแบ่งปันข้อมูล
ได้แม่นย�ำที่สุด คือ 4 กลุ่ม ไม่เพียงจ�ำนวนกลุ่มที่ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การกระจายข้อมูลที่ต่างกัน แต่ยังเป็นการลดขนาดและความซับซ้อนของชุดข้อมูล
ทีท่ ำ� ให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการกระจายข้อมูลรายกลุม่ ได้ใกล้เคียงกับพฤติกรรม
จริงของผู้ใช้
ด้วยวิธีการจัดกลุ่มเป็นกระบวนการการเรียนรู้แบบ Unsupervised Learning
ที่ไม่สามารถก�ำหนดโครงสร้างของข้อมูลได้ล่วงหน้า การทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติ
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การจัดกลุ่มตามลักษณะการกระจายข้อมูล
แม้ได้กำ� หนดจ�ำนวนกลุม่ ด้วยวิธกี ารทางสถิตไิ ว้แล้วก็ตาม แต่แนวคิดทีน่ ำ� มาใช้ใน
การคัดเลือกสมาชิกเข้าสูก่ ลุม่ ยังคงมีความส�ำคัญเช่นกัน ซึง่ วิธที นี่ ำ� มาใช้ควรสอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล ซึ่งในที่นี้ตัวแปรที่ใช้เป็นข้อมูลประเภทตัวเลข ดังนั้นการคัดแยก
ผู้ใช้เข้ากลุ่ม จะใช้อัลกอริทึมของ K-Means ที่ใช้วิธีจ�ำแนกข้อมูลตามวิธีการที่อธิบาย
ในข้างต้น
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รูปที่ 4 ลักษณะการกระจายข้อมูลบนสื่อของสมาชิกในกลุ่ม

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

บทที่ 1

ของการจัดกลุ่มจึงยังคงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับข้อมูลที่มีหลากหลายมิติ เช่น ข้อมูลผู้ใช้
ในสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ทางเดียวของความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อประเมินความต่างของ
กลุ่มว่ามีนัยส�ำคัญเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งพบว่า
ผลการทดสอบแบบ Multiple Comparison ด้วย Tukey HSD มีคา่ Honest Significant
Difference (HSD) เป็นไปตามเกณฑ์ ของ Tukey และแต่ละกลุม่ มีระยะทางขัน้ ต�ำ่
ระหว่างสองกลุม่ มากพอทีจ่ ะแสดงความแตกต่างระหว่างกลุม่ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
โดยมี p-value ≤ 0.05 จึงจัดได้ว่าจ�ำนวนกลุ่มที่ก�ำหนดมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
ส�ำหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
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หลังจากจ�ำแนกกลุ่มตามพฤติกรรมการส่งผ่านข้อมูลไปยังเพื่อนแล้ว สรุปได้ว่า
1. กลุ่มประชาสัมพันธ์ตัวเอง (Self-Promotion) คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของ
ประชากรทั้งหมด เป็นชายร้อยละ 61.2 หญิงร้อยละ 38.8 อายุเฉลี่ย 21.5 ปี
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 2 สื่อ และแต่ละสื่อมีจ�ำนวนบัญชีผู้ใช้อย่างน้อย 2 บัญชี
มีเพื่อนในสื่อออนไลน์เฉลี่ย 500-1,000 คน มีความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลเฉลี่ย วันละ
3-5 ครัง้ และมักตรวจสอบข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์ทนั ทีทไี่ ด้รบั การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
มือถือ พฤติกรรมเด่นของสมาชิกในกลุ่ม คือ ชื่นชอบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
เป็นต้นว่า ไปเที่ยวสถานที่ใด ไปรับประทานอาหารที่ใด ไปพบปะใคร พบเห็นหรือมี
ความพอใจกับกิจกรรมหรือข้อมูลใดเป็นส่วนตัว
2. กลุ่มบันเทิงรื่นเริง (Entertainment Fan) คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของ
ประชากรทั้งหมด เป็นชายร้อยละ 56.7 หญิงร้อยละ 43.3 อายุเฉลี่ย 18.2 ปี ใช้สื่อ
อย่างน้อย 3 สือ่ และ แต่ละสือ่ มีจำ� นวนบัญชีผใู้ ช้อย่างน้อย 1 บัญชี มีเพือ่ นในสือ่ ออนไลน์
เฉลี่ย 1,001-2,000 คน มีความถี่ในเผยแพร่ข้อมูลเฉลี่ย วันละ 1-4 ครั้ง และมักตรวจ
สอบข้อมูลจากสื่อทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมเด่น คือ ชอบ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์เรื่องใหม่ ละครที่
สนใจ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ข่าวสารดารา นักร้อง สินค้าใหม่ โทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่
3. กลุม่ นานาสาระ (Material Gang) มีประชากรในกลุม่ ร้อยละ 21.8 ของประชากร
ทัง้ หมด เป็นชายร้อยละ 41.5 หญิงร้อยละ 58.5 อายุเฉลีย่ 21.4 ปี ใช้สอื่ เฉลีย่ 1 สือ่ และ
แต่ละสือ่ มีจำ� นวนบัญชีผใู้ ช้อย่างน้อย 1 บัญชี มีเพือ่ นสือ่ เฉลีย่ 500-1,000 คน ความถี่
ในการเผยแพร่ข้อมูลเฉลี่ย วันละ 1-2 ครั้ง และมักตรวจสอบข้อมูลจากสื่อทันทีที่ได้รับ
การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมเด่นของสมาชิกในกลุ่ม คือ ชอบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระ และความรู้ใหม่ ให้กับเพื่อนๆ
4. กลุ่มรักสถาบัน (Institute Squad) มีประชากรในกลุ่มร้อยละ 18.3 ของ
ประชากรทัง้ หมด เป็นชายร้อยละ 38.3 หญิงร้อยละ 61.7 อายุเฉลีย่ 22.4 ปี ใช้สอื่ เฉลีย่
1 สือ่ และ แต่ละสือ่ มีจำ� นวนบัญชีผใู้ ช้อย่างน้อย 1 บัญชี มีเพือ่ นในสือ่ เฉลีย่ 500-1,000 คน
เผยแพร่ข้อมูลเฉลี่ย วันละ 0-1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความพอใจที่มีต่อข้อมูลข่าวสารนั้นๆ
และมักตรวจสอบข้อมูลจากสือ่ ทันทีทไี่ ด้รบั การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มอื ถือ พฤติกรรมเด่น
ของสมาชิกในกลุ่ม คือ ชอบร่วมกิจกรรมของสถาบัน และมีความกระตือรือร้นที่จะ
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กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม
คุณสมบัติกลุ่ม
1
กลุม่ ประชาสัมพันธ์ตัวเอง สัดส่วนประชากร
ชาย:หญิง
อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล/วัน
จ�ำนวนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
จ�ำนวนบัญชีผู้ใช้ต่อสื่อ
จ�ำนวนเพื่อนในสื่อ
2
กลุ่มบันเทิงรื่นเริง
สัดส่วนประชากร
ชาย:หญิง
อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล/วัน
จ�ำนวนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
จ�ำนวนบัญชีผู้ใช้ต่อสื่อ
จ�ำนวนเพื่อนในสื่อ
3
กลุ่มนานาสาระ
สัดส่วนประชากร
ชาย:หญิง
อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล/วัน
จ�ำนวนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
จ�ำนวนบัญชีผู้ใช้
จ�ำนวนเพื่อนในสื่อ
4
กลุ่มรักสถาบัน
สัดส่วนประชากร
ชาย:หญิง
อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล/วัน
จ�ำนวนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
จ�ำนวนบัญชีผู้ใช้
จ�ำนวนเพื่อนในสื่อ

สัดส่วน
31.2%
61.2:38.8
21.5
3-5
2
2
500-1,000
28.7%
56.7:43.3
18.2
1-4
3
1
1001-2,000
21.8%
41.5:58.5
21.4
1-2
1
1
500-1,000
18.3%
38.3:61.7
22.4
0-1
1
1
500-1,000

บทที่ 1

เผยแพร่ข้อมูลด้านความเป็นไปและกิจกรรมของสถาบันที่ศึกษา ทว่ากลุ่มนี้มีสมาชิก
จ�ำนวนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับทุกกลุ่ม
ตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติผู้ใช้รายกลุ่ม
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ผลที่ส�ำคัญจากการวิจัยครั้งนี้ คือ การก�ำหนดเอกลักษณ์ของกลุ่มตาม
ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปยังผู้รับ โดยพบว่า
กลุ่มที่จ�ำแนกทั้ง 4 กลุ่ม สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการกระจายข้อมูลของผูใ้ ช้ได้มากทีส่ ดุ แม้วา่ จากแนวปฏิบตั แิ ล้วการจ�ำแนก
ผูใ้ ช้เป็นรายบุคคลจะสามารถอธิบายพฤติกรรมได้ละเอียดมากกว่าก็ตาม แต่การจัดการกับ
ข้อมูลจ�ำนวนมากอาจใช้เวลามาก ใช้วธิ กี ารประมวลผลทีซ่ บั ซ้อน และมีความผิดพลาด
ได้ง่าย จนไม่มีความคุ้มค่าในเชิงประจักษ์ ดังนั้นการจัดการกับข้อมูลด้วยวิธีการจ�ำแนก
กลุ่ม จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสม และเมื่อศึกษาลึกลงไปในรายกลุ่ม พบว่า
แต่ละกลุ่มมีลักษณะนิสัย และความชอบในการกระจายข่าวสารของสถานศึกษาที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยกลุ่มหลักที่จะเป็นประโยชน์ในการน�ำเสนอข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย คือ กลุม่ รักสถาบัน ทว่ากลุม่ มีจำ� นวนประชากรเพียงหนึง่ ในหก ของผูใ้ ช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในสถานศึกษา เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ ทัง้ ผูใ้ ช้ในกลุม่ มีเพือ่ นในสังคม
ออนไลน์ไม่มากนัก การเผยแพร่ข้อมูลจึงอาจท�ำไม่ได้รวดเร็วและทั่วถึงเท่าที่ควร
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จากความสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้มิติของ
มิตรภาพ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ทมี่ าจากความรูส้ กึ ของการเป็นกลุม่ ก้อนเดียวกัน
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรที่มีการคิดค้น พัฒนานวัตกรรม หรือ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การเพิ่ม
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ศักยภาพของตนเองต่อแวดวงผู้สนใจ
ด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้นำ� แนวคิดของการวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมมาใช้อธิบายปรากฏการณ์การเผยแพร่ข้อมูล อันเป็นกระบวนการ
สร้างการรับรู้ของคนในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในกรณีที่สถานศึกษาต้องการให้
การส่งผ่านข้อมูลของสถาบันไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัด
โดยอาศัยหลักการที่ว่า สมาชิกที่มีพฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติ ใกล้เคียงกัน
มักจะรวมตัวกันทางสังคมออนไลน์ และการแสดงออกของคนหนึ่งๆ ก็จะส่งผลไปยัง
ทัศนคติ และการรับรูข้ องคนอืน่ ๆ ในกลุม่ เดียวกัน ทัง้ นีก้ ารแสดงออกของคนใดคนหนึง่
มาจากหลายปัจจัย เช่น ความรูส้ กึ เหตุการณ์ทกี่ ระตุน้ เป็นสถานการณ์ทมี่ คี วามซับซ้อน
ไม่ถาวร จึงต้องใช้วธิ วี เิ คราะห์แบบผสมผสานระหว่างเชิงจิตวิทยา และเชิงสังคมวิทยา

บทที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กระจายข้อมูลในกลุ่มเยาวชน
Information Dissemination Behavior in Online Social Networks of Teenagers

บทที่ 1

เพราะการศึกษาการรับรู้ท�ำได้โดยการศึกษาบริบทของความสัมพันธ์จากโครงสร้าง
ด้านจิตใจ ทีก่ ำ� หนดให้เกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ แม้การศึกษาจิตใจมนุษย์เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยาก
อย่างไรก็ตามภาพรวมของจิตใจจะสะท้อนมาที่การแสดงออก อันหมายถึงพฤติกรรม
ดังนั้นการท�ำความเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์เช่นนี้ สามารถอธิบายได้จากหลักการ
ของกราฟที่แสดงตัวตนของบุคคลแต่ละบุคคลในเครือข่ายในรูปแบบของจุด และเส้น
ที่เชื่อมโยงจุดหมายถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทั้งหลักการนี้ยังสามารถน�ำไปใช้
ในการท�ำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ แม้ความถูกต้องอาจไม่เทียบเท่ากับการศึกษา
เป็นรายคน แต่ผลรวมของสมาชิกย่อยในกลุ่มก็สามารถสะท้อนภาพรวมของคนกลุ่ม
ได้เป็นอย่างดี
การคัดข้อมูลที่มีปริมาณเหมาะสมมาศึกษาจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึง่ ความสัมพันธ์นสี้ ามารถสะท้อนไปทีภ่ าพรวมของทัง้ ระบบได้
การประมวลผลจึงจัดท�ำขึ้นเพื่อจ�ำแนกนักศึกษาที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน มาอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลตามความคล้ายคลึงกันของตัวแปรในกลุ่มข้อมูล
ซึ่งพบว่ากลุ่มของผู้ใช้มี 4 ลักษณะ 1) กลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 2) กลุ่มที่
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับความสนุกสนาน 3) กลุม่ ทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ และ
4) กลุม่ ทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานศึกษา แม้ขอ้ มูลตัง้ ต้นทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์อาจไม่ใช่
ข้อมูลในปีปัจจุบัน แต่จากการสัมภาษณ์เยาวชนวัยเรียนเพิ่มเติมจ�ำนวน 100 คน
ในปี พ.ศ.2558 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงสามารถน�ำผลที่ได้ไปใช้ในการอนุมานกับประชากรในปัจจุบันได้
ผลจากการวิเคราะห์ชใี้ ห้เห็นว่า ผูใ้ ช้กลุม่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การเผยแพร่ชอื่ เสียง
และข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่สาธารณะหลักๆ คือ กลุ่มรักสถาบัน ด้วยเป็น
กลุม่ ทีม่ ี Loyalty สูงกับสถาบัน และมีความเป็นไปได้สงู ว่าข้อมูลข่าวสารทีส่ ง่ ถึงกลุม่ นี้
มีโอกาสทีจ่ ะกระจายไปยังเพือ่ นๆ หรือเพือ่ นของเพือ่ นได้อย่างแพร่หลาย แต่สงิ่ ทีค่ วร
ค�ำนึง คือ กลุ่มนี้มีจ�ำนวนน้อย เพียงประมาณหนึ่งในหกของนักศึกษา และสมาชิกใน
กลุ่มมีเพื่อนไม่มากนัก มีความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลน้อย ดังนั้นความรวดเร็วและ
ความแพร่หลายในการกระจายข้อมูลอาจไม่สามารถสนองตอบวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นการพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้กลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวอาจ
ไม่เพียงพอ จึงควรให้ความสนใจนักศึกษากลุม่ อืน่ เพือ่ ขยายฐานการแพร่กระจายข้อมูล
เพราะหากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ช่องทางการกระจายข้อมูลจะน้อยลง
ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ทั้งนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์
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ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของสถานศึกษาไม่เพียงเป็นประโยชน์ตอ่ กระจายข้อมูลข่าวสาร
เพียงภายในกลุ่มของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถกระจายไปยังเพื่อน และเพื่อน
ของเพื่อนอีกหลายล�ำดับชั้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องรู้จักกันโดยตรง ทั้งยังลดปัญหาจาก
การติดต่อสื่อสารแบบเดิมๆ ที่ใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะกระบวนการที่ควรด�ำเนินการควบคู่ กับการจ�ำแนกกลุ่ม
เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบัน ดังนี้
1. ปรับแต่งข้อมูลที่ต้องการน�ำเสนอออกไปให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ใน
ทุกกลุม่ แทนการเน้นไปทีก่ ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็นต้นว่า การน�ำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบของการเพิ่มข้อมูลที่แฝงความสนุกสนาน มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าติดตาม
เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจที่จะติดตาม หรือาจมีการจัดท�ำเป็น ภาพยนตร์สั้น
มีการปรับปรุงบ่อยๆ เพือ่ ดึงดูดกลุม่ บันเทิงรืน่ เริง ให้เข้ามาติดตามและกระจายข้อมูล
เพราะกลุ่มนี้มีเพื่อนมากกว่ากลุ่มอื่น และ มีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุด หากดึงความสนใจ
จากกลุ่มนี้ได้ จะเป็นการขยายฐานผู้รับข้อมูลได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ หากสามารถ
พ่วงข้อมูลทีเ่ ป็นความรูท้ วั่ ไปย่อมสามารถดึงดูดความสนใจของกลุม่ นานาสาระ ให้เข้ามา
ติดตามข้อมูลและเผยแพร่ไปยังเพื่อนๆ ในกลุ่มได้อีกด้วย
2. การจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในกลุม่ จะท�ำให้นกั ศึกษา
มีความผูกพันกันในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การติดต่อของคนในแต่ละกลุ่มมีมากขึ้น
โอกาสการกระจายข้อมูลต่อของคนในกลุ่มก็มีมากขึ้น และเร็วขึ้น ยิ่งสมาชิกมีความ
ใกล้ชิดกันมากเพียงไร ก็จะยิ่งมีการติดต่อสื่อสารกันมากเป็นเงาตามตัว
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้านพฤติกรรมอื่นๆ ของสมาชิกใน
กลุม่ รวมถึงพฤติกรรมกลุม่ เป็นต้นว่า พฤติกรรมเลียนแบบ พฤติกรรมการกระจายข้อมูล
ที่คล้ายๆ กันในกลุ่ม ด้วยส�ำหรับมหาวิทยาลัยแล้วการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะนีไ้ ม่มี
ความซับซ้อน เพราะสามารถเรียกดูขอ้ มูลนักศึกษาได้ หรือหากใช้วธิ สี อบถามจากนักศึกษา
ได้สะดวก ท�ำให้ทราบได้วา่ ใครมีพฤติกรรมแบบใด ควรจัดอยูใ่ นกลุม่ ไหน และใครเป็น
ผูม้ อี ทิ ธิพลในกลุม่ เพราะบุคคลเหล่านัน้ มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะเป็นผูก้ ระจายข้อมูลในกลุม่
ดังนัน้ หากสามารถสร้างการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาต่อการด�ำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อมท�ำได้ไม่ยาก
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