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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ และเพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความบนทวิต จานวน
30 บทความ โดยเลื อกบทความที่มีการกล่ าวถึง ในเชิงลบ ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่ อสั งคม
ออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่
ตามมา หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความ เนื้อหาบนทวิตเตอร์แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้ใช้ ซึ่งการ
โพสต์ หรือแชร์ข้อมูล อาจส่งผลให้ บุคคลอื่นเข้าใจผิด หรือความรู้สึกไม่ดี เมื่อเข้ามาอ่านข้อความ รวมถึงการ
นาคาที่มีลักษณะสองความหมายมาใช้ในการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเชิงลบ ก็อาจส่งผลให้บุคคล
อื่นเข้าใจผิดได้เช่นกัน
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Abstract
The objectives of this study were to study human behaviour using online social
media on Twitter sharing negative posts and to analyze human behaviour using online social
media. The sampling group was taken from 30 posts in Twitter, focused on the ones that
shared negative perceptions. The findings in this study revealed that tweeters had expressed
their opinions in social platform without concerning with the impact. These tweets truly
revealed personality traits and attitudes of tweeters and could lead to misunderstandings or
negative feelings of those who read them. Besides, tweeters could also share double
entendre words or with ambiguity in Twitter in negative way.
Keywords : Behavior, Social Media, Twitter
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บทนา
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทาอะไร อยู่ที่ไหน สิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมักจะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ผู้อื่น จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่
รอบๆ ถ้าหากนิ่งเฉย ไม่สนใจจะใช้ประโยชน์จากมัน ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
จาพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่ โดยเรียก
การส่งข้อความนี้ว่า ทวีต (Tweet) ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้องทวิตเตอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย
แจ็ก ดอร์ซี, บิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจ้าของบริษัทอ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคม ก็ได้
เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้มากกว่า 500
ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า 340 ล้านทวีตต่อวัน และมี การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์
มากกว่า 1,600 ล้านครั้งต่อวันนับตั้งแต่วันเปิดตัว ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผู้เข้าใช้งานมาก
ที่สุด โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเว็บไซต์สาหรับการส่งบริการข้อความสั้น บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในภายหลัง
นอกจากที่จะสามารถทวีตบนเว็บไซต์แล้ว ได้มีการเปิดให้ใช้งานการส่งทวีต ด้วยการส่งบริการข้อความสั้น
(SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ ในโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ตโฟนตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์ เดิม
พัฒนาด้วย รูบีออนเรลส์ จนเมื่อราวสิ้นปี ค.ศ. 2008 หรือ พุทธศั กราช 2551 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา Scala
บนแพลตฟอร์มจาวา ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมาก จนนิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย.
2009 ได้นาเอาทวิตเตอร์ขึ้นปก เป็นเรื่องเด่นประจาฉบับ และบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการ
นาเสนอข่าว ที่มีที่มาจากเทคโนโลยีใหม่อย่างทวิตเตอร์ อาจจะพลาดความสะดวกสบายบางอย่างในชีวิตไป
หน้าที่ของคือ ทาความเข้าใจว่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ซึ่งในโลกสังคมออนไลน์
มีหลากหลายบุคคลและหลากหลายความคิด โดยกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการแสดงความคิดเห็น หรือโต้ตอบความ
คิดเห็นส่วนตัวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยทวิตเตอร์เป็นหนึ่งตัวเลือกที่กลุ่มวัยรุ่นเลือกใช้เป็นพื้นที่เพื่อแสดง
ความคิดเห็นของตนเองที่รู้สึกต่อสิ่งที่รับรู้ หรือสิ่งที่ได้พบเห็นมา จึงเกิดการแสดงความคิดเห็นที่มุ่งให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่มีต่อเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว มีทั้งความคิดเห็นในเชิง
บวกและเชิงลบที่มีให้เห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงทราบถึงพฤติกรรมที่ต้องการศึกษาว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากเหตุการณ์นั้น ว่าอะไรที่ทาให้กลุ่มคนนั้นๆได้แสดงความคิดเห็นในเชิง ลบนั้นเพื่อเอาข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษามาเพื่อวิเคราะห์ให้ข้อมูลผ่านเกิดวิเคราะห์ได้เกิดประโยชน์ในต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์ในเชิงลบ
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์ ค้นคว้า ตาราเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Twitter)
ทวิตเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี, บิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์
เจ้าของบริษัทอ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคม ก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาได้รับความ
[2015]

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิยมจากทั่วโลก โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้มากกว่า 500 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า
340 ล้านทวีตต่อวัน และมีการค้นหาข้อมูลผ่านเว็ บไซต์มากกว่า 1,600 ล้านครั้งต่อวัน นับตั้งแต่วันเปิดตัว
ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเว็บไซต์สาหรับ
การส่งบริการข้อความสั้น บนอินเทอร์เน็ตซึ่งในภายหลัง นอกจากที่จะสามารถทวีตบนเว็บไซต์แล้ว ได้มีการ
เปิดให้ใช้งานการส่งทวีต ด้วยการส่งบริการข้อความสั้น (SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ ในโทรศัพท์มือถือ
และสมาร์ตโฟน ตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์ เดิมพัฒนาด้วย รูบีออนเรลส์ จนเมื่อราวสิ้นปี ค.ศ. 2008
หรือ พุทธศัลกราช 2551 รี่นั่นเอง จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา Scala บนแพลตฟอร์มจาวา ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์
ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมาก จนนิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2009 ได้นาเอาทวิตเตอร์ขึ้นปก เป็นเรื่อง
เด่นประจาฉบับ และบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการนาเสนอข่าว ที่มีที่มาจากเทคโนโลยีใหม่
อย่างทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์มีต้นกาเนิดจากการระดมความคิด ที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทโอดีโอ ซึ่งเป็นบริษัทพอดแค
สติง โดยดอร์ซี เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ได้แนะนาความคิดการส่งบริการข้อความสั้น หรือ เอส
เอ็มเอส (SMS) พูดคุยและสนทนากันภายในกลุ่มเล็กๆ ช่วงแรกโค้ดเนมของบริการนี้มีชื่อว่า twttr ซึ่งวิล
เลียมส์ได้แนะนาให้กับโนอาห์ กลาส โดยชื่อในรูปแบบนี้มีแรงบันดาลใจมากจากฟลิคเกอร์ (Flickr) และมีเพียง
5 ตัวอักษรคล้ ายกับ การส่ งข้อความสั้ นแบบชื่อย่อของชาวอเมริกัน ในช่วงแรกนั้น นักพัฒ นาได้กาหนด
หมายเลข "10958" เป็นรหัส แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น "40404" เพื่อความสะดวกในการใช้งานการทางานของ
โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เมื่อดอร์ซี ได้ทาการส่งทวีตแรกเมื่อเวลา 21:50 น. ตาม
เวลาท้องถิ่น ด้วยคาว่า "just setting up my twttr" (วิกิพีเดีย , 2018)
Twitter หรือ Micro Blogging เป็นการส่ง message ระหว่างสมาชิกที่มี connection กัน ด้วย
ระบบ RSS feed ส่งข้อความผ่านสื่อสองทาง เช่น SMS,instant message,email,Twitter's web site หรือ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสาหรับการนี้โดยเฉพาะ ด้วยเหตุที่เขียนข้อความได้จากัดจึงเกิดคาเรียกอีกคาว่า "micro
blogging" และข้อความที่ส่งถึงกันมีศัพท์เรียกว่า "Tweets" ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลา
ข้อความที่จะส่งนั้นต้องเป็น plain text เท่านั้นจะแทรกคาสั่งโปรแกรมอะไรไม่ได้ ยกเว้นแต่ hyperlink มายัง
เว็บเพจ ที่สามารถใส่ไปได้ โดยระบบจะจัดการต่อให้เอง คนที่ใช้ Twitter โดยมากเป็น blogger ทั่วไปที่
ต้องการสื่อสารให้พรรคพวกได้ update แบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของโลก โดยเริ่มมากจาก
คาถามที่ว่า What are you doing? แต่ข้อเสียในการใช้งานแบบส่วนตัวเกินไปก็มีมาก เช่น การส่ง message
ว่า หิ ว ข้าว อยากกิน ส้ มตา อยากไปดูห นั ง ไปเที่ยวกับแฟนมา ไม่ได้อาบน้ามาสามวันแล้ ว ฯลฯ ซึ่งสร้าง
ความรู้สึกที่น่าราคาญกับผู้รับ Tweets ที่ไม่ได้สนิทสนมด้วยเดิม Twitter มีจุดประสงค์สาหรับใช้สื่อสารแบบ
ส่วนตัว และไม่เป็นทางการ จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่งตั้งข้อรังเกียจ แต่ตอนหลังๆ คนเริ่มพยายาม
นามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในทางการตลาด ซึ่งนับว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลว เพราะ Twitter บริการส่ง SMS
แบบ Broadcasting โดยไม่คิดค่าบริการ ตัวอย่างการนาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ (ชนะชัย , 2551)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหา หรือ Content Analysis มีความหมายและแนวคิดการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ออกไป และทางผู้วิจัยได้ทาการศึกษา สรุปประเด็นออกมาได้แนวคิดต่างๆ ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
เนื้อหาเอาไว้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิควิธีการวิจัยที่ใช้ในสาขาต่างๆ มานาน โดยเฉพาะในสาขาวิชา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และการศึกษา จากหลักฐาน
พบว่าวิธีการวิเคราะห์เนื้อหามีพัฒนาการมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนักสังคมศาสตร์ชาวอเมริกันใช้
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การวิเคราะห์เนื้อ หาเป็นเทคนิควิจั ยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อโฆษณาที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน (อภิรดี ,
2551) โดยเฉพาะโฆษณาชวนเชื่อซึ่งชาวอเมริกันให้ความสนใจ และได้รับการวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน ภายใต้
หัวข้อ ใคร พูดว่าอะไรกับใคร และผลเป็นอย่างไร งานวิเคราะห์เนื้อหาด้านสื่อสารมวลชนจึงถือเป็นจุดกาเนิด
ของการวิเ คราะห์ เนื้ อหา โดยเนื้ อ หาที่ น ามาวิ เคราะห์ เ ป็น เรื่อ งราวต่ างๆ ที่ ปรากฏตามเอกสาร สิ่ ง พิม พ์
ประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ เนื้อหาที่มีการถ่ายทอดทางอากาศ (Lawrence W, 2000)
ต่อมาเทคนิ คการวิเคราะห์ เนื้ อหาได้ขยายขอบข่ายไปยังสื่ องานเขียนในรูป บทความ เรียงความ
จดหมายเหตุ รวมทั้งเป็นเทคนิควิจัยที่มีการนาไปใช้ในสาขาวิชาอื่นๆ รวมทั้งการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ลอว์เรนซ์ ดับเบิ้ลยู นิวแมน ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า คือ วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบการเขี ยน หรือ สัญลักษณ์ในวัสดุ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ เนื้อเพลง
ฯลฯ ทางด้าน คลอส คลิพเพ็นดอร์ฟ ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า เป็นเทคนิควิธีการวิจัยที่สร้าง
เนื้อหาหรือข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและมีข้อสรุปที่มีความเที่ยงตรงจากเนื้อหาไปสู่บริบทของเนื้อหาที่นามา
วิเคราะห์ ซึ่งในพจนานุกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา
ว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์สารที่มีความชัดเจนและแน่นอนทั้งกระบวนการดาเนินงานและตัวเนื้อหาสาระในการ
สื่อสาร ตลอดจนการจัดประเภทกลุ่ม และการประเมินคุณค่าความสาคัญของแนวคิด สัญลักษณ์และแก่นของ
เรื่องด้วยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์และรายละเอียดจากหลักฐานที่มีอยู่ (โยธิน, 2559)
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการวิจัยเอกสารแบบหนึ่งที่มี ลักษณะเป็นการสารวจเชิงวิเคราะห์ เป็นเทคนิค
ในการศึกษาวิเคราะห์ บันทึก เอกสาร ข่าวสารอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงปริมาณ การเน้นหรือ
ความถี่ในการสื่อความหมาย เช่น การโน้มน้าวใจ ลีลาการเขียน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของ
เนื้อหา โดยผู้วิจัยจะแยกเนื้อหาออกเป็นกลุ่มและประเมินเนื้อหาตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นและได้สรุปความหมาย
ของการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ว่า เป็นเทคนิคการวิจัยสารวจ วิเคราะห์คา วลี หรือแนวคิด
บรรยายสาระ จั ด หมวดหมู่ สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดและหาข้ อ สรุ ป จากเนื้ อ หาของทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ใช้บันทึกอย่างละเอียด เป็นระบบ และเที่ยงตรง โดยใช้การพิจารณาตัดสินของผู้วิจัยแต่เพียงอย่าง
เดียว (กรมวุฒิ, 2559)
หลักสาคัญในการตีความ (Content Analysis)
นฤมิตนิยม (รังสรรค์วิทยา) (Constructionism) ให้ความสาคัญกับความคิดรวบยอดที่สรุปออกมาว่า
มีเนื้อหาที่สาคัญที่สุดจากประเด็นที่ปรากฏอย่างไรบ้าง ในการแยกประเด็น อาจจาแนกเป็นข้อๆ ไว้ก่อน
นัยนิยม (Interpretivism) การตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะ หรือส่อเค้าว่าจะเป็นอย่างที่ให้
เนื้อความไว้ เช่น ตามทฤษฎีคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสูง ดังนั้นในการตีความจะพิจารณาถึง
นัยยะที่ส่อเค้าคือความอ้วน“ในชุมชนล้วนมีแต่คนอ้วน หลายคนชอบกินของมันๆ เช่นเครื่องในสัตว์ มันเป็น
ความชอบของคนพื้นเพนี้ จะแก้ไม่ให้กินเลยคงไม่ได้”
สั ญ นิ ย ม (Phenomenology) เป็ น เนื้ อ ความที่ ใ ห้ ค วามหมายไปในทางที่ เ ป็ น สั ญ ญาณหรื อ
ปรากฏการณ์ว่าน่าจะตีความไปตามที่เห็นหรือที่ปรากฏนั้น ยกตัวอย่างเช่น ตามทฤษฎีว่าด้วยการป่วยเป็นโรค
เอดส์ อาการจะได้แก่ มีตุ่มดาที่คอ ลาตัว แขน รูปร่างผอม ตัวดาคล้า มีสะเก็ดเงินหลุดล่วง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งขั้นตอนการดาเนินเป็น 2 ส่วน คือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. การรวบรวมข้อมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการบันทึกข้อมูลโดยพิจารณาข้อมูลที่ทาการศึกษาการผู้เขียนอาศัยการ
เขียนมีเหตุผลและผลมากน้อยเพียงใด
- ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์ ศึกษาเนื้อ
เรื่องในด้านการบังเทิงที่มีผู้คนออกความเห็นในเชิงลบต่อข้อความที่ผ่านหน้าไทม์ไลน์
- รวบรวมข้อมูลที่ศึกษาผ่านหน้าทวิตเตอร์ให้ได้ข้อมูลมากพอที่เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ใน
ขึ้นตอนต่อไปอีกที
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
- จัดแยกประเภทข้อมูลที่ศึกษาออกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาไปวิเคราะห์ต่อไป
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่นามาศึกษา
- ค้นหาข้อเท็จจริงของข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์ในเชิงลบ เป็นไปได้ตามสาเหตุหลักๆ ดังนี้
1. จานวนยอดผู้ติดตามของแอดเคาท์ที่ได้ทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กาลังเป็นประเด็น
2. ความน่าเชื่อถือของแอดเคาท์ที่ทาการเผยแพร่ข้อมูลที่กาลังเป็นกระแสในช่วงนั้น
3. การแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่พบเห็นและทาการแชร์ข้อมูลไปยังหน้าแอดเคาท์ของตน
4. การไม่เห็นด้วยของบางความคิดเห็นที่แสดงอยู่บนหน้าไทม์ไลน์ของตน
การวิเคราะห์คา
การวิเคราะห์คาโดยการวิธีการรวบรวมคาที่พบเห็นได้บ่อย และนาไปค้นหาความหมายปกติของคา
โดยค้นหาผ่านทาง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ และความหมายเชิงลบจากการค้นหาที่
อินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 1 แสดงคาที่มีความหมายเชิงลบ
คาศัพท์
ความหมายปกติ
ชื่อไม้ต้นชนิดDimocarpus longan Lour. ในวงศ์
ลาไย
Sapindaceae ผลกลม รสหวาน, พันธุ์ที่เป็นไม้เถาเรียก
ลาไยเครือ
ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Colocasia esculenta (L.) Schott
เผือก
ในวงศ์ Araceae ต้นและใบคล้ายบอน หัวทาให้สุกแล้วกิน
ได้.
ชื่อนกจาพวกเป็ดขนาดใหญ่หลายชนิด วงศ์ย่อย Anatinae
ห่าน
ในวงศ์ Anatidae คอยาวกว่าคอเป็ดแต่สั้นกว่าคอหงส์ ทา
รังบนพื้นดิน กินพืชและสัตว์น้าขนาดเล็ก
[2018]

ความหมายเชิงลบ
ยืดยาด ช้า น่าราคาญ
ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
คาหยาบ (animal)
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คาศัพท์
ปลวก
สตรอเบอร์รี่

ความหมายปกติ
ชื่อแมลงหลายชนิดหลายวงศ์ ในอันดับ Isoptera รูปร่าง
คล้ายมด แต่ส่วนท้องกับอกมีขนาดไล่เลี่ยกัน
เป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ ผลสามารถรับประทานได้

ความหมายเชิงลบ
พวกอยู่ไม่นิ่ง ชอบเรียกร้อง
ความสนใจให้ตัวเอง
ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง ตี
สองหน้า

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
การรับรู้ การเรียนรู้ และยอมรับ ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดย เรียงลาดับของค่าเฉลี่ย พบว่ามากที่สุดคือ ด้านการรับรู้ และด้าน
การเรียนรู้ และด้านการยอมรับ ตามลาด้านการรับรู้ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นโดยรวม ใน ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับของค่าเฉลี่ย พบว่ามากที่สุดคือ รับรู้
รู้จักเครือข่าย สังคมออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ รองลงมาคือ ทราบถึงคุณประโยชน์/โทษในการ
ใช้งาน เครือข่าย สังคมออนไลน์ รองลงมาคือ รับรู้วิธีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ คุ้นเคย
กับเทคโนโลยี ทาให้เช้าใจถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์และรู้จัก เครือข่ายสังคมออนไลน์จากคนรอบข้าง เพื่อน
คนรู้จัก ตามลาดับ ด้านการเรียนรู้ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ใน ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับของค่าเฉลี่ย พบว่ามากที่สุดคือ เรียนรู้การสมัคร เช้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ เรียนรู้และลองใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และ สามารถเช้าใจ
และมาประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เช้ากับชีวิตประจาวัน รองลงมาคือ เรียนรู้ วิธีใช้งานในเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทาให้เรียนรู้วิธีการใช้งานได้ รวดเร็วขึ้นตามลาดับ ด้านการ
ยอมรับต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า มีระดับความคิดเห็นโดยรวม ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับของค่าเฉลี่ย พบว่ามากที่สุดคือ ค้นหาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
รองลงมาคือ ยอมรับบ่ระโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ เข้า งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
บ่อยๆ รองลงมาคือ สนใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และทดลอง ลองเล่น ลองเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ระดับความคิดเห็นโดยรวม ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านโดยเรียงลาดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ มีพฤติกรรมเช็คเครื่องมือที่สาหรับใช้งานในเครือข่าย
สังคมบ่อยครั้ง รองลงมาคือ ต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นท่านเลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นอันดับ
แรกเสมอ รองลงมาคือ ซื้อสินค้า หรือบริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมอ รองลงมาคือ ชอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความรู้สึก เรื่องต่างๆ เข่นการแสดงความคิดเห็น (Comment) ในโพสต์ของเพื่อน หรือกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ รองลงมาคือ ต้องการติดต่อสื่อสารอย่างเร่งด่วนหรือสะดวกรวดเร็ว ท่านเลือกใช้งานทางสื่อ
สังคม และประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือ ขายสินค้าหรือบริการ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมอ รองลงมาคือ
ต้องการความบันเทิงหรือผ่อน คลาย ท่านจะเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกครั้ง รองลงมาคือ มีผลงาน
ภาพถ่าย วิดีโอ หรือประสบการณใหม่ๆ ท่านมักอัพโหลดเรืองราวเล่าบัน ในสื่อสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ ส่ง
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ข้อมูล หรือคุยงาน หรือประชาสัมพันธ์ โดยสื่อสังคม เป็นประจาและต้องการค้นหาข้อมูลหรือข่าวสาร ท่าน
เลือกที่จะเข้าใช้งานผ่าน เครือข่ายสังคม ออนไลน์
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มักเกิดจาก
ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่นามาเผยแพร่กันในพื้นที่สาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านได้ โดยบุคคล
ทั่วไปมักจะหาความน่าเชื่อถือของข้อความได้จากจานวนยอดผู้ติดตามของแอคเคาท์นั้นๆ และยอดจานวนของ
การแชร์ข่าวสารและมีความพูดถึง แต่โดยหลักแล้วความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหลักที่คนจะนาข่าวสารไปเผยแพร่
กันต่อและหากข่าวสารไม่เป็นที่พึ่งพอใจ จะเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบให้เห็นกันในต่อมาและอาจ
เป็นกระแสที่ทาให้ติดเทรนจนคนให้ความสนใจกันเป็นอันดับต้นๆของข่าวช่วงนั้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทาการวิเคราะห์ในส่วนที่ยังมี ข้อขาดตกบกพร่องในบางจุดให้เกิดความสมบูรณ์
ของเนื้อหามากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านจะได้ทาความเข้าใจของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะนาเสนอในภายต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นผลมาจากความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของอาจารย์
ที่ปรึกษาหัวข้อพิเศษ และกรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา คาปรึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการเขียนบทความวิจัย ตลอดจนตรวจสอบความสมบูร ณ์ ถูกต้องของเนื้อหา
จนบทความวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้ประสบการณ์ความรู้ที่ดีแก่ผู้ศึกษา จนสามารถนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างยิ่ง อีกทั้งยังให้คาแนะนาในการศึกษาครั้งนี้ และให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณคณะ
ผู้ เชี่ย วชาญทุกท่ าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาในการตรวจประเมิ นประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งให้ ข้อ เสนอแนะ แ ละ
คาแนะนาต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
บทความวิจัยนี้ สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน และเป็นกาลังใจด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งสนับสนุน และให้กาลังใจแก่ผู้ศึกษาจนประสบความสาเร็จ
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