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การศกึษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความหลากหลาย และวเิคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับคณุลกัษณะทางประชากร

และสังคมของกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2554 – 2557 รวมถึงอธิบายพฤติกรรม

และวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 – 2557 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร

ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน 

(อายุ 15 – 24 ปี) แต่พบว่า มีการขยายตัวของจ�านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาถึงเขตที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และเขต 

ภาคกลาง เป็นกลุม่ทีม่กีารใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ ส�าหรบัพฤตกิรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ในปัจจุบัน พบว่า ความถ่ีและระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่วัตถุประสงค ์

การใช้งานหลัก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเพื่อความบันเทิง การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

และการสนทนา ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ก�าลังกลายเป็นสังคมที่มี

ขนาดใหญ่มากขึน้ทกุขณะ มีความหลายหลายทัง้ในแง่คณุลกัษณะทางเพศและอาย ุตลอดจนวตัถุประสงค์การใช้งาน 

ที่นับวันภาพความหลากหลายของสังคมออนไลน์ก็จะยิ่งสะท้อนภาพของคนในสังคมไทยเข้าไปทุกที

ค�าส�าคัญ: ความหลากหลายทางประชากร เครือข่ายสังคมออนไลน์ สังคมก้มหน้า

2554

* 
อาจารย์ประจ�า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  15



16  
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Abstract 

This article aims to study and analyze the trends and the diversity of the population and 

social characteristics of social network users in 2011 – 2014. Data from the 2011 – 2014 Information 

and Communication Technology Survey in Household conducted by the National Statistical Office 

of Thailand are used in this study. The samples are population aged 6 years old and over. The 

results show that most social network users are still the youth (aged 15 – 24 years old). It is also 

found the increases of social network users among older persons and other age groups. Considering 

the location of social network users, urban population especially who lived in central region are 

more likely to use social networks than other groups. Both of the frequency and duration of social 

networks use has been increasing every year. The main objectives of using social network are for 

entertainment purposes, information updates, and chats. Finally, the finding from this study reflects 

that “Social Network Society” is becoming larger. The diversity in population characteristics and 

behavior among users is becoming more similar to Thailand society.
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บทน�า

เมือ่กล่าวถึงค�าว่า “ความหลากหลายทางประชากร” ค�าทีม่กัจะถูกพดูถึงควบคูกั่นในฐานะตวัก�าหนดขอบเขต

ก็คือ ค�าว่า “สังคม” โดยมีห้วงเวลาใดเวลาหน่ึงเข้ามาก�าหนดในกรณีที่ต้องการติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งค�าว่า “สังคม” นี้ มีตั้งแต่ระดับที่กว้างไปจนถึงระดับย่อยที่สุด ตัวอย่างที่ได้พบกันอยู่บ่อยๆ ได้แก่ ความหลาก

หลายของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นทางเชือ้ชาต ิสญัชาต ิภาษา วฒันธรรม หรอืการแต่งกาย หากจะตีกรอบขอบเขต

ทางสงัคมให้แคบลงมาอกีก็จะเป็นระดบัภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ เช่น ความหลากหลายทางอาหารของประชากร

ภูมิภาคเอเชีย ความหลากหลายของภาษาท้องถ่ินของประชากรในประเทศจีน หรือความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ของประชากรไทย เป็นต้น 

จากตัวอย่างดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า ขอบเขตสังคมในเชิงพื้นที่อันได้แก่ ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด อ�าเภอ 

ต�าบล หรือหมู่บ้านนั้น สามารถท�าการสังเกต แจงนับ หรือรวบรวมข้อมูลได้ไม่ยากนัก หากเปรียบเทียบกับขอบเขต

สังคมในเชิงค่านิยม หรือทัศนคติ เช่น ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ ความสนใจ หรือพฤติกรรมเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อาทิ ความหลากหลายเก่ียวกับแนวคิดในการด�าเนินชีวิตของประชากรมุสลิม ความหลากหลายเก่ียวกับแนวคิด 

ในการท�าบญุของประชากรชาวพทุธ ความหลากหลายในรสนิยมทางเพศของกลุม่ประชากรหลากหลายทางเพศ หรอื

ความหลากหลายด้านการแต่งกายของประชากรบางกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่า ขอบเขต

ในลกัษณะน้ีจะมคีวามสลบัซบัซ้อนในแง่ของการกระจายตวัทีไ่ม่ได้อยูภ่ายในขอบเขตเชงิพืน้ทีเ่ดยีวกัน แต่อาจกระจายตวั 

อยู่ในหลายภูมิภาค หรือประเทศของโลกน้ี ยิ่งไปกว่าน้ันคือ วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนความสนใจในหลาย

คุณลักษณะที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยความน่าสนใจของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

ส่งผลให้นักวิชาการจ�านวนมากพยายามที่จะท�าการศึกษาวิเคราะห์ และท�าความเข้าใจถึงความหลากหลายที่มีอยู่ 

ในหมู่ประชากรเหล่านี้

ปัจจุบัน สังคมขนาดใหญ่อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรสามารถติดต่อกันอย่างไร้พรมแดน สามารถ

แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารได้อย่างฉบัไวในทกุๆ เสีย้ววนิาท ีโดยอาศยัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเป็นตวัเชือ่มโยงประชากร

เหล่าน้ีเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อเรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ซึ่งประมาณการว่ามีจ�านวน

ประชากรมากถึง 1,960 ล้านคนใน พ.ศ. 2558 (Statista, 2015) ซึ่งนับได้ว่ามากกว่าประชากรของจีน ประเทศที่มี

ประชากรมากที่สุดในโลกอยู่ถึงราวๆ 400 – 500 ล้านคน ลักษณะดังกล่าวน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการเป็น 

“โลกาภิวัตน์” (Globalization) ที่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับมหภาคเท่านั้น แต่ยังแทรกซึมเข้าถึง

พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารในระดับปัจเจกบุคคลอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มประชากรในปัจจุบัน (อารีย์  

ภัทรพงษ์ และธงพล, 2557)

หากมองย้อนสังคมไทยในช่วงเพียงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เม่ือพูดถึงค�าว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” น้ัน เชื่อว่า 

หลายคนคงนึกถึงสังคมหรือเครือข่ายที่เต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่ท�ากิจกรรมเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร 

พูดคุย ความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เน้นไปที่การผ่อนคลายเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเมื่อการกระจายตัวของ 

ความเป็นเมือง (Urbanization) แผ่ขยายสูพ่ืน้ทีต่่างๆ อย่างทัว่ถึง การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ด้านการคมนาคม

ขนส่ง การค้าและบริการ เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการตดิต่อสือ่สารทีก้่าวไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกับเทคโนโลยี

ต่างๆ มีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับอดีต ส่งผลให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อ

สื่อสารในยุคการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น น�ามาซึ่งการขยายกลุ่มผู้เข้าถึง 
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การใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่บนสังคมจ�าลองที่ไร้ขอบเขต 

เชิงพื้นที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากน้ี 

ความสามารถในแง่การใช้งาน ความสะดวก ตลอดจนลกูเล่นต่างๆ ทีด่งึดดูใจ ตอบโจทย์และวตัถุประสงค์การใช้งาน

ของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขยายฐานประชากรในสงัคมของตนขึน้อย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูล

ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกในปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

ประมาณ 34 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน (User account) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ที่น่าสนใจคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของ

การใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 138 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา (ZocialRank, 2015)

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจว่า เม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนของจ�านวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์

ที่มีอยู่ถึง 34 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน จากจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า มากกว่าครึ่งของประชากรไทย

เป็นผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สะท้อนว่ากลุ่มผู้ใช้งานอาจไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่เฉพาะช่วงกลุ่มวัยใด 

กลุม่วยัหน่ึง หากแต่มคีวามครอบคลมุประชากรกลุม่อืน่ๆ ทีม่คีวามหลากหลายในคณุลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ 

และสังคมด้วย ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงตั้งใจที่จะค้นหาค�าตอบว่า ใครบ้างที่เป็นผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในสังคมไทยในปัจจุบัน ประชากรกลุ่มนี้มีความหลากหลายในคุณลักษณะทางอายุ เพศ การกระจายตัว ตลอดจน

พฤติกรรมและวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาความหลากหลายและวิเคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับคุณลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่มผู้ใช้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2554 – 2557

2. อธิบายพฤติกรรมและวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย

เครือข่ายสังคมออนไลน์คืออะไร?

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) มีความเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ตามความหมายของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ (2557) อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐาน

การรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหน่ึงเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได ้

หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ กราฟิก และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

ในยุคสังคมข่าวสารข้อมูลข้อมูลดังทุกวันน้ี การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นให้คนเราสื่อสารถึงกันง่ายและ

สะดวกทีส่ดุ การสือ่สารถึงกันด้วยค�าพดูผ่านทางโทรศพัท์ย่อมไม่เพยีงพออกีต่อไป เราต้องการมากกว่าน้ัน เช่น ภาพ 

เสียง และข้อความ ตัวอักษรรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามา

ตอบสนองในจุดนี้ได้

ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ น้ัน สามารถแสดงเพียงเน้ือหาอย่างเดียวเท่าน้ัน บุคคล 

ไม่สามารถติดต่อ หรือโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า Web application  

เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งสองทางผ่านหน้าเว็บ ซึ่ง Web application ต่างๆ เหล่าน้ี  

ท�าให้โลกแห่งการติดต่อสื่อสารปราศจากอุปสรรคด้านพรมแดน ระยะทาง ตลอดจนระยะเวลา



เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

การพูดคุยตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมไปถึงการแบ่งปันสื่อต่างๆ ที่สามารถส่งผ่านทางระบบ 

เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตได้ ปัจจุบนั เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้เข้ามามบีทบาทกับชวีติประจ�าวนัของประชากรทกุกลุม่วยั  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ หรอืเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีถู่กพฒันาให้รองรบัความต้องการในการ

ใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ประกอบกับอัตราการให้บริการในระดับที่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการใช้งาน

สามารถจ่ายได้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ขยายฐานผูใ้ช้งาน ตลอดจนมีความหมายทีก่ว้างขวางขึน้ มนุษย์สามารถ

ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจน Application ต่างๆ เพื่อการพูดคุย สนทนา  

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ และลักษณะไม่แสวงหาก�าไร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการยอด

นิยมอย่าง Facebook, LINE application, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, 

Flickr หรือที่เคยได้รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบันหลงเหลือผู้ใช้งานจ�านวนไม่มาก อาทิ My Space, MSN, Hi5, 

ICQ, Yahoo chat, Pirch 98

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมุ ่งเน้นที่การค้นหาค�าตอบเก่ียวกับความหลากหลายทางอายุ  

เพศ และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชากรไทย โดยก�าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาของ 

การศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554 – 2557 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่คุณลักษณะของผู้ใช้งาน อัตรา

การเพิม่ และพฤตกิรรมการใช้งานของคนไทยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยการศกึษาน้ีไม่ได้ครอบคลมุความหลาก

หลายทางการศึกษาและอาชีพ เนื่องจากข้อจ�ากัดของข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ คือ ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

ครัวเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2557 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การส�ารวจน้ีได้จัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี  

โดยท�าการส�ารวจจากประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ บุคคล โดยพิจารณาจากการที่บุคคลเคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่จะถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์” 

คือ “กลุ่มประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรม “ห้องสนทนา (Blog Web 2.0, chat/instant message)” 

และ/หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ “Social Network (Facebook, Twitters, Hi5, Google Plus, LINE, Instagram 

เป็นต้น)” 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้ จะท�าให้ทราบถึงจ�านวนผู้ใช้งานอย่างแท้จริงว่ามีอยู่จ�านวนเท่าใด ซึ่งแตกต่างกับ

วิธีการวิเคราะห์ ที่มีการเผยแพร่โดยวิธีวิจัยทางการตลาดที่เป็นการวิเคราะห์จากการแจงนับการลงทะเบียนบัญชี 

ผู้ใช้งาน (User account) ที่อาจเกิดความซ�้าซ้อนในกรณีที่ผู้ใช้บางรายมีบัญชีใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ดังนัน้ ตัวเลข

ที่แสดงในที่น้ีจึงเป็นตัวเลขที่ค�านวณใหม่จากฐานข้อมูลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร 

ที่พิจารณาตามพฤติกรรมการใช้งานจริง และจ�านวนที่รายงานในครั้งนี้เป็นจ�านวนคนไม่ใช่บัญชีผู้ใช้งาน

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  19
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ข้อค�าถามที่น�ามาศึกษาในครั้งน้ี คือข้อค�าถามในส่วนที่ 5 เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตจากแบบส�ารวจดังกล่าว 

ที่ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปเท่าน้ัน โดยถามระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ข้อค�าถามหลักที่น�ามาใช ้

ในการศึกษาน้ี คือ “….(ชื่อ)...ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใด ดังต่อไปน้ี” โดยจะเลือกเฉพาะประชากรที่ตอบว่า 

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรม “ห้องสนทนา (Blog Web 2.0, chat/instant message)” และ/หรือมีพฤติกรรมการ

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ “Social Network (Facebook, Twitters, Hi5, Google Plus, LINE, Instagram เป็นต้น” 

น�ามาสร้างเป็นตัวแปรใหม่ และนิยามว่าเป็น “ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์” อย่างไรก็ตาม ข้อค�าถามในส่วนของ

การใช้อินเทอร์เน็ตในการส�ารวจ พ.ศ. 2554 จะแตกต่างจาก พ.ศ. 2555 – 2557 เพราะจะเป็นการรวมการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อ “เพื่อห้องสนทนาอ่าน/blog 2.0 Chat/Social Network” ไว้ในข้อเดียวกัน ดังนั้น จึงได้นิยามผู้ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ส�าหรับการส�ารวจ พ.ศ. 2554 ว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต “เพื่อห้องสนทนา

อ่าน/blog 2.0 Chat/Social Network”

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจะน�าเสนอเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างอายุและเพศของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น

เช่นไร? 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้เม่ือไหร่และอย่างไร? 3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้ที่ไหนบ้าง?  

และ 4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้เพื่อท�าอะไร? โดยในส่วนที่ 1 และ 2 ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจฯ ทั้ง 4 ปี คือ 

พ.ศ. 2554 – 2557 เพือ่เปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างอายแุละเพศของกลุม่ประชากรทีเ่ป็นผู้ใช้เครอืข่าย 

สังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามีการถูกใช้เมื่อไหร่ และอย่างไร ส�าหรับในส่วนที่ 3 

และส่วนที่ 4 จะน�าเสนอเฉพาะข้อมูลปี 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช ้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าใช้ที่ไหนบ้าง และถูกใช้เพื่อท�าอะไร 

เช่นเดียวกับสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางประชากรในมิติของคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สัญชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี สังคมออนไลน์ก็มีความหลากหลายทางคุณลักษณะของประชากร

ด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของร้อยละผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือในปี 2554 ร้อยละของประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มีอยู่เพียงร้อยละ 5 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 และ 17 ในปี 2555 และ 2556 ตามล�าดับ และล่าสุดในปี 2557  

พบว่า ร้อยละการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปี 2554 คดิเป็นอตัราการเปลีย่นแปลงสงูถึงร้อยละ 97 ชีใ้ห้เห็นกระแสความนิยมอย่างแพร่หลายของการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชากรไทยในปัจจุบันที่มีการขยายฐานผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาที่จะน�าเสนอต่อไปน้ี จะให้ค�าตอบว่า ใครเป็นผู้ใช้งานเครือข่ายออนไลน์เหล่าน้ี คนกลุ่มน้ีใช ้

เครือข่ายออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีพฤติกรรมการใช้อย่างไรบ้าง

โครงสร้างอายุและเพศของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเช่นไร?

เมือ่พจิารณาร้อยละการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุม่อาย ุพบว่า มกีารใช้งานเครอืข่ายออนไลน์

เพิม่มากขึน้ในทกุกลุม่อายแุละมแีนวโน้มการใช้ทีเ่พิม่สงูขึน้ในทกุปี โดยระหว่างปี 2554 – 2557 พบว่า กลุม่ประชากร



หลกัทีใ่ช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์สงูทีส่ดุมาตลอดเมือ่เทยีบกับประชากรกลุม่อืน่ๆ คอื กลุม่เยาวชน (อาย ุ15 – 24 ปี)  

มอีตัราการใช้งานเพิม่ขึน้จากร้อยละ 19.2 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 63.8 ในปี 2557 ขณะทีก่ลุม่ผู้ใหญ่ (อาย ุ25 – 59 ปี)  

และกลุ่มวัยเด็ก (อายุ 6 – 14 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์รองลงมา พบว่า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 

และ 3.5 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 24.8 และ 18.2 ในปี 2557 ตามล�าดับ (รูป 1) ที่น่าสนใจคือ กลุ่มประชากร 

วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่โดยธรรมชาติแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กลุ่มที่นิยมหรือสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก  

แต่จากข้อมลูจากการส�ารวจน้ี สะท้อนให้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ต และเครือข่าย 

สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในปี 2554 มีผู้สูงอายุไทย เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้นที่ใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปเพยีง 3 ปี ร้อยละการใช้งานดังกล่าว เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 2.1 แม้ว่า

ร้อยละดังกล่าวน้ีจะดูไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ แต่หากค�านึงถึงธรรมชาติในการใช้ชีวิตของ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการที่จะประสบความยุ่งยากในการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือ

เทคโนโลยีต่างๆ ก็อาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง เพราะหากวิเคราะห์ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของร้อยละการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 

ดงักล่าวของแต่ละช่วงวยั จะพบว่า ผู้สงูอายมุอีตัราการเปลีย่นแปลงของร้อยละการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาก

ที่สุด คือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 95 ขณะที่วัยท�างานและวัยเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 และ 81 ตามล�าดับ ส่วนวัยรุ่นซึ่งเป็น

ประชากรกลุม่ใหญ่ทีส่ดุในสงัคมออนไลน์ มอีตัราการเปลีย่นแปลงของร้อยละการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่ขึน้

ร้อยละ 70 (รูป 1)

สถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในแง่อายุของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

คนไทยในปัจจุบัน ที่มิได้จ�ากัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยท�างานที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงบริการ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงกลุ่มเดียว ดังเช่นที่เข้าใจกันมาในอดีตเท่าน้ัน หากแต่ปัจจุบันน้ี สังคมออนไลน์ได้แพร่

หลายไปสู่กลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นด้วย

รูป 1 ร้อยละของประชากรที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554 – 2557

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  21
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ผลการศึกษาข้างต้น ยืนยันให้ทราบถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ของสังคมไทยทั้งในภาพรวม และตามแต่ละช่วงวัยอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นที่ชวนให้คิดตามมา คือ โครงสร้างอายุ

และเพศของประชากรกลุม่น้ีเป็นเช่นไร เมือ่เปรียบเทยีบกับโครงสร้างอายแุละเพศของประชากรไทยทัง้หมด มีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว ได้น�าเสนอภาพพีระมิดประชากรของผู้ใช้งาน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทยตั้งแต่ปี 2554 – 2557 

จากพรีะมดิประชากรไทยผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ตัง้แต่ปี 2554 – 2557 (รปู 2) พบว่า ในภาพรวม พรีะมดิ

ประชากรในแต่ละปีจะคงรูปร่างเหมือนเดิม แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ขนาดของพีระมิด โดยขนาดของพีระมิด 

จะขยายใหญ่ขึ้นทุกกลุ่มอายุตามช่วงเวลา พีระมิดประชากรปี 2554 จะมีขนาดเล็กกว่าพีระมิดประชากรปีอื่นๆ  

ขณะทีพ่รีะมดิประชากรผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ปี 2557 จะมีขนาดใหญ่ทีส่ดุ เม่ือพจิารณาถึงรูปร่างพรีะมิดของ

คนไทยผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า ฐานพรีะมดิจะมลีกัษณะแคบและขยายใหญ่มากขึน้ในกลุม่ประชากรทีเ่ป็น

รูป 2 พีระมิดประชากรของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2554 – 2557



วัยรุ่น คือ อายุ 15 – 19 ปี ซึ่งจะมีลักษณะขยายข้างยาวออกมามากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ จากนั้นเริ่มป้านเข้าตั้งแต่ 

กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี ไปจนถึง 90 ปีขึ้นไป สรุปได้ว่า การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยยังมีรูปแบบ

ไม่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ เริ่มต้นใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่อายุประมาณ 10 – 14 ปี  

และมีจุดสูงสุดในการใช้งานเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น (อายุ 15 – 19 ปี) หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ในกลุ่มประชากรเด็ก วัยรุ่น และ 

วัยท�างาน เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย ในขณะที่ประชากรในกลุ่มที่ก�าลังเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าผู้หญิง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้เมื่อไหร่และอย่างไร?

ปัจจุบันเป็นที่พูดกันมากว่า ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเราจะเห็นคนไทยใช้เวลาส่วนหน่ึงไปกับหน้าจออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของตน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ในประเด็นดังกล่าวอาจพิจารณาได้ 

ในสองแง่มมุ ในมมุแรกอาจกล่าวได้ว่า ปัจจบุนัคนไทยสามารถเข้าถึงและตดิตามข้อมูลข่าวสารได้จากทัว่ทกุหนแห่ง 

ซึ่งจะช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

และการด�าเนินชีวิตอย่างรอบด้าน แต่ในอีกมุมหนึ่ง เป็นการแสดงความห่วงใยกับพฤติกรรมดังกล่าว หากขาดการ

ควบคุมพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสม อันอาจจะน�าไปสู่การไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง แต่ให้ความส�าคัญ

กับบุคคลที่อยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า

เมื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยในปัจจุบันในประเด็นความถ่ี 

ในการเข้าใช้งานก็พบข้อมูลที่ยืนยันข้ออภิปรายข้างต้น น่ันคือในปี 2554 มีผู้เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 ในปี 2557 หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แนวโน้มการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นในแง่จ�านวนผู้ใช้งานเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแง่ของความถ่ี 

ในการใช้งานอีกด้วย รายละเอียดแสดงดังรูป 3

รูป 3 ร้อยละของความถี่ในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2554 – 2557

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  23
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เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (รูป 4) พบว่า ในภาพรวม  

ผู้ใช้งานประมาณ 1 ใน 3 จะใช้เวลาประมาณวันละ 1 – 2 ชั่วโมง ขณะที่อีก 1 ใน 3 จะใช้เวลาประมาณวันละ 2 – 4 

ชั่วโมงกับกิจกรรมดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่

ระหว่าง 1 ถึง 4 ชั่วโมงต่อวัน

รูป 4 ร้อยละของการใช้เวลาแต่ละวันส�าหรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2557

ถัดมาเม่ือพิจารณาถึงช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา คือ  

ช่วงเช้า (04:00 – 07:59 น.) ช่วงระหว่างวัน/เวลาท�างาน/เวลาเรียน (08:00 – 19:59 น.) ช่วงเวลาหลังเลิกงาน 

(20:00 – 23:59 น.) ช่วงเวลาดกึ (24:00 – 03:59 น.) และส่วนใหญ่ใช้ทัง้วนั พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในทกุกลุม่อายุ

ใช้เวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงระหว่างวัน/เวลาท�างาน/เวลาเรียนมากที่สุด ในขณะที่ประชากร 

กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาหลังเลิกงานกับการใช้เวลาทั้งวันมากที่สุด 

(ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้งาน  

พ.ศ. 2557

กลุ่มอายุ เช้า ระหว่างวัน หลังเลิกงาน ดึก ทั้งวัน รวม

6 – 14 ปี 0.1 95.9 1.7 0.0 2.3 100.0

15 – 24 ปี 0.1 83.5 6.7 0.1 9.7 100.0

25 – 59 ปี 0.1 76.7 7.9 0.2 15.1 100.0

60 ปีขึ้นไป 0.0 82.6 5.5 0.0 11.8 100.0

รวม 0.1 81.6 6.6 0.1 11.5 100.0

อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนทุกกลุ่มอายุมีความคล้ายคลึงกัน 

เป็นอย่างมาก นั่นคือ ผู้คนในสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับสังคมแบบเสมือนนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่จ�านวน

ความถี่และระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งหากพิจารณาจากแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต



อันใกล้น้ี กลุ่มสมาชิกของสังคมออนไลน์เกือบจะทุกคนจะต้องแวะเวียนเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล

ข่าวสารบนพืน้ทีด่งักล่าวทกุๆ วนั และใช้เวลาซึง่ส่วนใหญ่เป็นช่วงระหว่างวนัของการท�างาน หรอืการเรียนไม่ต�า่กว่า 

1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน กับพฤติกรรมดังกล่าว จากประเด็นดังกล่าวนี้ทิ้งเป็นข้อค�าถามที่ชวนคิดว่า พฤติกรรมของผู้คน

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะเช่นนี้ จะถูกพิจารณาในแง่ใดระหว่าง “ความเท่าทันทางข้อมูลข่าวสาร” กับ 

“การเสพติดกับสังคมแบบเสมือน” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดย่อมมีผลทั้งในแง่บวกและลบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้ที่ไหนบ้าง?

เมือ่ทราบถึงความหลากหลายของผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไปแล้ว ว่ามใีครบ้างทีเ่ป็นผู้ใช้งานเครอืข่ายน้ี  

ในส่วนนี้น�าเสนอความหลากหลายในแง่ของเขตที่อยู่อาศัยและการกระจายตัวของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

ว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้างของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในครัวเรือน พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ก�าลังเป็นอยู่ในประเทศไทย

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า หากพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล จะพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์มากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 20 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคที่อยู่อาศัย พบว่า  

ภาคกลางมผู้ีใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ (ร้อยละ 31) รองลงมาได้แก่ กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 22)  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 21) และภาคเหนือ (ร้อยละ 15) ตามล�าดับ ขณะที่ภาคใต้มีจ�านวนผู้ใช้งาน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ (ร้อยละ 11) จากข้อมูล 

ดังกล่าวน้ี ยืนยันให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือชนบทต่างมีสัดส่วนการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ที่ใกล้เคียงกัน สังคมออนไลน์ของประชากรไทยประกอบไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมือง 

และเขตชนบท ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  

น่ันหมายความว่า กระแสการแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการบริโภค ค่านิยม แฟชั่นการแต่งกาย  

ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ สามารถแพร่สะพัดไปสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เพียงลัดนิ้วเท่านั้น

ตาราง 2 ร้อยละของตวัอย่างการส�ารวจทีม่อีาย ุ6 ปีขึน้ไป ทีใ่ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ�าแนกตามเขตการปกครอง 

และภูมิภาค พ.ศ. 2557

ที่อยู่อาศัย  ร้อยละ

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 59.8

นอกเขตเทศบาล 40.2

ภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร 21.9

ภาคกลาง 31.2

ภาคเหนือ 15.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.5

ภาคใต้ 11.0
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้เพื่อท�าอะไร?

ในส่วนท้ายน้ี แสดงข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อสะท้อน

ข้อมลูให้ทราบว่า เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนัน้ีถูกใช้ไปเพือ่กิจกรรมใดบ้าง มีความหลากหลายในแง่พฤตกิรรม

การใช้งานหรือความสนใจเฉพาะบ้างหรือไม่บนสังคมออนไลน์แห่งน้ี เพราะนอกเหนือจากความหลายหลากในการ 

ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงคุณลักษณะประชากรและสังคม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งาน ดังที่ได้แสดง

ให้เห็นข้างต้นแล้วน้ัน สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการคอื วตัถุประสงค์การใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกันออก

ไปของคนแต่ละกลุ่มเพศ วัย และเศรษฐสถานะสังคม และด้วยความแตกต่างของพฤติกรรมและวัตถุประสงค ์

การใช้งานเหล่าน้ีเอง น�ามาซึ่งกลุ่มประชากรย่อยที่จ�าแนกตามความสนใจและพฤติกรรมการใช้งาน เช่นเราเรียก 

ผู้ที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยใช้ค�าน�าหน้าว่า “นัก” เช่น ผู้ที่มีความสนใจในพระเครื่อง  

เรยีกว่า “นักเล่นพระ หรือนักเลงพระเคร่ือง” ผู้ทีม่คีวามสนใจในการขบัขีม่อเตอร์ไซค์ เรยีกว่า “นักบดิ หรอืนักแข่ง” 

หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการขับร้องเพลง หรือเล่นดนตรี เรียกว่า “นักร้อง หรือนักดนตรี” เป็นต้น 

รูป 5 แสดงวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยในปี 2557 พบว่า กว่า 1 ใน 3  

(ร้อยละ 36.9) ใช้เพื่อความบันเทิงเล่นเกมส์ ร้อยละ 26 ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบุคคล

ที่ตนติดตามอยู่เป็นหลัก ร้อยละ 16 คือผู้ที่ชื่นชอบการส่งข้อความ ค�าคม ออนไลน์ (นักปราชญ์ออนไลน์) ผู้ที่ชอบ

การแสดงความคิดเห็น และการสนทนาออนไลน์ (นักเลงคีย์บอร์ด) ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

เพื่อการติดต่อสื่อสารที่สามารถท�าได้ในลักษณะภาพและเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 5) รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบ 

การซื้อของออนไลน์ (นักช็อปออนไลน์) การท�าธุรกิจซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีประมาณร้อยละ 6

รูป 5 ร้อยละผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานหลัก พ.ศ. 2557



ข้อมูลในส่วนน้ีแสดงให้ทราบว่า บนโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ได้มีเพียงแต่การใช้เพื่อสนทนาพูดคุย  

หรือการโพสต์ข้อความ รูปภาพต่างๆ ดังเช่นที่อาจมีการเข้าใจกัน แต่ปัจจุบันสังคมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้มีบทบาท

ส�าคัญในเชิงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการค้า ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรทั้ง 

ในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการรวมกลุ่มผู้มีความสนใจตรงกันอย่างกว้างขวาง น่ันหมายความว่า บนพื้นที่ 

ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางความสนใจ และอาชีพอยู่เป็นจ�านวนมากนั่นเอง

สรุปผล

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทางประชากร ข้อมูลจากผลการศึกษาพบประเด็น

ที่น่าสนใจว่า กลุ่มประชากรที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดนั้น ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุ 

15 – 24 ปี ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากรในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม พบการขยายตัวของจ�านวน

ผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นกลุม่ประชากรสงูอาย ุ ประชากรในเขตชนบท และประชากรในภาคอืน่ๆ นอกจากน้ี  

ยังพบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความถ่ี และระยะเวลาการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุ ส�าหรับ

วตัถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่พบว่ามกีารใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่ความบนัเทงิ การตดิตามข้อมูลข่าวสาร 

และการสนทนาเป็นหลัก ขณะเดียวกันเราเริ่มจะเห็นการติดต่อสื่อสารผ่าน Video call หรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์

กันผ่านสังคมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จะเห็นได้ว่าภาพรวมของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์น้ัน นับวันยิ่งเปิดกว้างขึ้น ประชากร 

ทุกกลุ่มวัยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นในชีวิตประจ�าวัน หากพิจารณาตามโครงสร้างประชากรพบว่า 

กลุ่มประชากรปัจจุบันที่เป็นวัยรุ่นจะก้าวเข้าสู่วัยท�างาน และวัยสูงอายุในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า เขาเหล่านี้ 

มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งจะยิ่งท�าให้อัตราการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ขยายตัวมากขึ้น ตราบใดที่ยังไม่มีเครือข่ายอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์คนสมัยใหม่ที่ตัองการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

โดยไม่จ�ากัดอยู่กับการติดต่อสื่อสารแบบฝ่ายเดียวหรือผูกติดกับแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น 

ข้อค้นพบทัง้หมดน้ี สะท้อนให้เห็นว่า “เครือข่ายสงัคมออนไลน์” ทีค่นไทยใช้งานอยูใ่นปัจจุบนั ก�าลงักลายเป็น

สังคมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกขณะ ผู้คนจ�านวนมากก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  

ซึ่งในจุดน้ีท�าให้สังคมดังกล่าวมีความหลายหลายในทั้งในแง่คุณลักษณะทางเพศและอายุ ที่ประกอบด้วยประชากร

ทัง้เพศหญงิและชาย ประชากรตัง้แต่วยัเดก็ วยัรุน่ วยัท�างาน กระทัง่วยัสงูอาย ุต่างเข้ามาใช้พืน้ทีบ่นสงัคมดงักล่าว 

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของตนอย่างถ้วนหน้า ด้วยเหตุนี้เอง นับวันภาพความหลากหลายของสังคม

ออนไลน์ก็จะยิ่งสะท้อนภาพของคนในสังคมไทยเข้าไปทุกที

ขณะเดียวกันก็พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ว่าน้ี สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม 

ทีม่คีวามหลากหลายได้มากขึน้ทกุขณะ การพฒันาของเทคโนโลยส่ีงผลให้การตดิต่อสือ่สารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 

มปีระสทิธิภาพ กิจกรรมหลายๆ อย่างทีไ่ม่เคยมบีนสงัคมออนไลน์ เช่น การประกอบธุรกิจการค้าขาย การตดิต่อเพือ่

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรวมกลุ่มของผู้สนใจหรือชมรม ตลอดจนกระทั่งการประชาสัมพันธ์องค์กร สามารถ

ด�าเนินไปบนสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลภายใต้ต้นทุนที่มีราคาถูกลงจากในอดีต อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัด

ของชดุข้อมลูทีใ่ช้เพือ่การศกึษาน้ี ทีม่ไิด้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่การศกึษาในประเดน็เก่ียวกับพฤตกิรรมการใช้

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  27



28  

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยตรง จึงยงัท�าให้ขาดรายละเอยีดในเชงิลกึทีน่่าสนใจอืน่ๆ โดยเฉพาะในแง่พฤตกิรรมการ

ใช้งานทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนัของสมาชกิบนสงัคมดงักล่าว ดงัน้ัน การศกึษาน้ีอาจเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการสะท้อนภาพความหลากหลายของประชากรบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย ในแง่ “ใคร ที่ไหน อย่างไร 

และเพื่ออะไร” ที่อาจจุดประกายความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการท่านอื่นๆ ต่อไป
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