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เครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวโน้ม ปรากฏการณ์ และจริยธรรม
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บทคัดย่อ

 เครือข่ายสังคมออนไลน์คือพื้นที่สาธารณะที่คนจากทั่วโลกสามารถมาติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือ
ข่ายผ่านทางอนิเทอร์เนต็และสือ่สงัคมออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลน์มหีลากหลายประเภท ได้แก่ เวบ็บลอ็ก เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เว็บไซต์ส�าหรับแบ่งปันวิดีโอ ไมโครบล็อก วิกิ และโลกเสมือน เป็นต้น การเติบโตอย่างมหาศาลและรวดเร็วของเครือข่ายสังคมออนไลน์
และสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ส�าคัญในระดับโลกหลายอย่าง เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมบนเว็บที่ได้รับ
ความนิยมอันดับหนึ่ง เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์กลายเป็นเครื่องมือส่ง
ข้อความสั้นระหว่างสมาชิกและเครื่องมือรายงานข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ยูทูบกลายเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอ
ที่ใหญ่ที่สุด เกมส์ออนไลน์กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่สร้างทั้งความบันเทิงและรายได้ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีทั้งประโยชน์และโทษ ประเด็นที่สังคมให้ความส�าคัญคือ เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว มารยาท และจริยธรรมในการใช้งาน การใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง มีมารยาทและจริยธรรม คือใช้อย่างพอดี คิดก่อนเขียน ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์

Abstract 

 Social network is the online public community where everyone is globally connected to each other, especially 
in exchanging, sharing and collaborating information, via the Internet and social media. Social media can take many 
different forms, including weblogs, social networking sites, video-sharing sites, micro-blogging, wikis, and virtual world.  The 
massive and rapid growth in social network and social media also result in the emergence of global phenomena. Social 
network has become the most popular activity on the Internet. Facebook has become the most popular social networking 
sites. Twitter has become the perfect social messaging tool. YouTube has become the most popular video-sharing website. 
Online games have become a huge business. Those social media have gained popularity worldwide. Social network offers 
both benefits and drawbacks. The manner and ethics in social network have become the major social concerns, especially 
the privacy issues. Social networkers should carefully employ proper etiquette in the use of social networking and social 
media.
 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือ
ข่ายอนิเทอร์เนต็ (Internet) และเทคโนโลยกีารสือ่สาร ได้เปลีย่นวถิทีางการด�าเนนิชวีติ การด�าเนนิธรุกจิ และการสือ่สารของคนในสงัคมไป
อย่างมากมาย งานวจิยัด้านเทคโนโลยกีารสือ่สารบ่งชีว่้า สือ่หรอืเครือ่งมอืสือ่สารทีไ่ด้รบัความนยิมในแต่ละช่วงเวลาจะมอีทิธพิลต่อความ
คิดของคนด้วย โดยมันจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดกรอบความคิดและความเข้าใจในการมองโลกรอบๆ ตัวเราด้วย (Eid & Ward, 2009) 
ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีจ�านวนเกือบสองพันล้านคนแล้วในเดือนมิถุนายน ปี 2553 (Internet World Stats, 2010) อินเทอร์เน็ต
กลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปันและแลกเปลีย่นข้อมลูทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และท�าให้เกดิการเปลีย่นรปูแบบการสือ่สารจากยคุการสือ่สารแบบ
ดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนา หรือการเขียนหรือส่งจดหมายทาง
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ไปรษณีย์ เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล
แห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสาร
ไร้พรมแดน ท�าให้คนจ�านวนมากทั่วโลกมีการด�าเนินชีวิตทั้งใน
สังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อก�าเนิดสื่อออนไลน์

 ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ
เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” 
(Online Community) หรอื “สงัคมเสมอืน” (Virtual Community) 
หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่าย
สงัคมออนไลน์นีเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะทีส่มาชกิ ซึง่กค็อืคนทกุเพศทกุ
วยั ทกุเชือ้ชาตแิละศาสนา ทกุระดบัการศกึษา ทกุสาขาอาชพี และ
ทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลก เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา 
เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิก
เขียนและท�าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วน�ามาแบ่งปันให้
กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและ
สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เตบิโต
อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง ก่อให้เกดิววิฒันาการด้านเทคโนโลยขีอง
สื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ได้แก่

·	 เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บล็อก 
(Blog) เป็นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือน
บันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการแสดงความ
คิดเห็น (Comment) และมีลิงค์ (Link) ไปยังเว็บ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

·	 เว็บไซต ์ เครือข ่ายสั งคมออนไลน ์ (Socia l 
Networking Sites) เช่น Facebook, Myspace 
และ hi5 เป็นต้น เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ส�าหรับน�า
เสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราวของตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต สามารถเขียนบล็อก สร้างอัลบั้มรูป
ของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อนและเครือข่ายขึ้นมาได้

·	 เวบ็ไซต์ส�าหรบัแบ่งปันวดิโีอ (Video-sharing Sites) 
และผลงาน เช่น YouTube, Yahoo VDO, Google 
VDO, Flickr และ Multiply เป็นต้น เว็บไซต์เหล่า
นีใ้นการน�าเสนอผลงานของตวัเองได้อย่างง่ายดาย 
ทัง้วดีโีอ รปูภาพ หรอืเสยีงเพลง อย่างเช่น  เวบ็ไซต์
ส�าหรับแบ่งปันรูปภาพ (Photo-sharing Sites) เช่น 
Flickr เป็นต้น 

·	 เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter เป็นต้น ใช้
ส�าหรับการส่งข้อความหากันระหว่างสมาชิก ด้วย

จ�านวนไม่เกิน 140 ตัวอักษร เพื่อบอกว่าตัวเอง
ก�าลงัท�าอะไรอยู ่ สามารถส่งผ่านหน้าเวบ็ไซต์หรอื
โทรศัพท์มือถือก็ได้

·	 วิกิ (Wikis) เป็นสารานุกรมและขุมคลังความรู้ที่
คนทั้งโลกสามารถมาแบ่งปันความรู ้ในทุกด้าน
ร่วมกันได้ 

·	 โลกเสมอืน เช่น SecondLife และ World WarCraft 
เป็นต้น เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัวละคร
โดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมาได้ ใช้ชีวิตอยู่ใน
เกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) 
ผู้เล่นสามารถซื้อขายที่ดิน หารายได้จากการท�า
กจิกรรมต่างๆ ศกึษาหาความรู ้ท�างาน และประชมุ
สัมมนาผ่านเกมส์ได้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปรากฏการณ์ส�าคัญในสังคมโลก

 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้วิธีการที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า “การแอดเพื่อน” ตามหลักการ Friend-Of-A-Friend 
(FOAF) หลักการที่ดูง่ายนี้สามารถท�าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีการเติบโตอย่างมากมายมหาศาลในเวลาอันรวดเร็วอย่างต่อ 
เนื่อง และจะยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อไปอีกในอนาคต เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในระดับโลกหลาย
ประการ เช่น การสร้างเครอืข่ายทางสงัคมขนาดมหมึาผ่านเวบ็ไซต์ 
Facebook MySpace หรอื Twitter การสือ่สารผ่านเวบ็บลอ็ก  การ
แลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube และเกมส์ออนไลน์ 
เป็นต้น ข้อมูลการส�ารวจหรือข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจและมีนัย
ส�าคัญทางสังคมโลกเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อที่ใช้
มีการเผยแพร่มากมาย ตัวอย่างเช่น รายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย 
หยุ่น ได้เผยแพร่ข้อมูลทางสถิติที่ส�าคัญ ดังนี้ 

·	 50% ของประชากรโลกอายุต�า่กว่า 30 ปี 96 % 
ของคนกลุ่มนั้นใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมบนเว็บ
อันดับหนึ่ง 

·	 สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ปัจจุบัน คือ Facebook และ Twitter

·	 1 ใน 8 ของคู่แต่งงานในอเมริการู้จักและสาน
สัมพันธ์กันผ่านสื่อออนไลน์ 

·	 จ�านวนปีทีใ่ช้เพือ่เข้าถงึผูใ้ช้จ�านวน 50 ล้านคน ผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ คือ วิทยุใช้เวลา 38 ปี โทรทัศน์
ใช้เวลา 13 ปี อินเทอร์เน็ตใช้เวลา 4 ปี iPod ใช้
เวลา 3 ปี แต่ Facebook มีผู้ใช้ถึง 200 ล้านคนใน



Executive Journal152

เวลาไม่ถึงหนึ่งปี หาก Facebook เป็นประเทศ จะ
เป็นประเทศทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก

 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจาก Eril Qualman ผู้เขียน
หนังสือ Socialnomics ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล และมีการท�าเป็นวิดีโอเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube ด้วย 
นอกจากนี้ผลการส�ารวจจากบริษัทวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ยืนยันการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องทุกปี ตัวอย่างเช่น บริษัทวิจัย นีลเส็น ออนไลน์ (The Nielsen 
Company) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าในด้านการวิจัย
ตลาดและการวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมลูผูบ้รโิภค เปิดเผยตวัเลขสถติิ
ที่บ่งชี้ว่า ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 เวลาเฉลี่ยต่อคนของ
คนทั่วโลกที่ใช้ไปกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์คือประมาณ 
5 ชั่วโมง 30 นาที ต่อเดือน โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ Facebook (Grove, 
2010) ซึ่งมากกว่าเว็บไซต์ MySpace ซึ่งเคยเป็นผู้น�าของเว็บไซต์
ประเภทเดียวกันนี้ไปแล้ว นอกจากนี้มีข้อมูลบ่งชี้ว่า ชาวอเมริกัน
ใช้เวลาเฉลีย่หนึง่ในสีห่รอืหกชัว่โมงต่อวนัไปกบัการใช้เวบ็ไซต์เครอื
ข่ายสังคมออนไลน์และบล็อก  ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.8 % จากปี 2552 ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 ข้อมลูจาก comScore บรษิทัส�ารวจเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็
และโลกดจิทิลั ได้รายงานแสดงผลส�ารวจเวบ็ไซต์ทีไ่ด้รบัความนยิม
สูงสุด 20 อันดับแรกจากผู้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
อเมริกาที่เพิ่มขึ้นในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551  ดังแสดงในภาพ

ที่ 2 (Wilson, 2009) โดยในที่นี้ขอแสดงข้อมูลเพียงสิบอันดับแรก
เท่านั้น ข้อมูลล่าสุดของปี 2553 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ Facebook, MySpace.
com, Twitter, Linked in, Ning, Tagged, Classmates.com, hi5, 
Myyearbook และ Meetup ตามล�าดับ (eBizMBA, 2010)

Mark Zuckerberg ผู ้ก ่อตั้ งและผู ้บริหารสูงสุด 
ของ Facebook เปิดเผยสถิติผ่านทาง The Facebook Blog 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 6 ของ
การก่อตั้ง Facebook ว่า มีผู้ใช้ Facebook จากทั่วโลกจ�านวน 
ถึง 400 ล้านคนแล้ว และเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านคนในเดือน
กรกฎาคม 2553 (Zuckerberg, 2010) ถ้าหาก Facebook เป็น
ประเทศ จะเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของโลก 
รองจากประเทศจีน และ อินเดีย ตามล�าดับ เว็บไซต์ทวิตเตอร์ 
มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมา เฉพาะในปี 2553 ทวิตเตอร์มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น
ถึง 100 ล้านคน (eMarketer, 2011) นอกจากนั้นยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่า 
ในเดอืนมถินุายน 2552 เวบ็ไซต์ทวติเตอร์มจี�านวนผูล้งทะเบยีนเข้า
ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 1,928 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า (Nielsen Wire, 2009) 

Pew Internet & American Life Project เผยแพร่ข้อมูล
ผลการส�ารวจกิจกรรมที่ผู้ใช้ในสังคมออนไลน์ท�าบนสื่อออนไลน์ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 กราฟบ่งชี้ว่าผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่จ�านวนร้อย
ละ 89 ใช้สื่อออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ร้อยละ 57 ใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อวางแผนร่วมกับเพื่อน และร้อยละ 49 ใช้สื่อออนไลน์

ภาพที่ 1: แสดงการใช้เวลาท�ากิจกรรมบนโลกออนไลน์ของชาวอเมริกัน 10 อันดับ ของปี 2010 เทียบกับปี 2009
ที่มา: Ankeny, 2010
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เพื่อสร้างเพื่อนใหม่ ส่วนผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นจ�านวนร้อยละ 91 ใช้
สื่อออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ร้อยละ 72 ใช้สื่อออนไลน์
เพื่อวางแผนร่วมกับเพื่อน และร้อยละ 49 ใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้าง
เพื่อนใหม่ และมีเพียงร้อยละ 28 ที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างธุรกิจ
ใหม่หรืออาชีพ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ในอเมริกาทั้ง
ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเรื่องส่วนตัวเป็น
ส่วนใหญ่

ในป ี  2006 นิตยสารไทม ์  ( T ime หรื อตาม
เครื่องหมายการค้าคือ TIME) ซึ่งเป็นนิตยสารที่ทรงอิทธิพลของ
โลก ได้ประกาศชือ่ “บคุคลแห่งปี” ซึง่ถอืเป็นประเพณขีองนติยสาร
ฉบับนี้ ผ่านบทความ “Time’s Person of the Year: You” โดย
ได้ประกาศให้บุคคลแห่งปีคือ “You” หรือให้ “คุณ” ทุกๆ คนที่
เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกเป็นบุคคลแห่งปี เนื่องจากทุกคน
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมขนาดมโหฬารขึ้นมาในโลกออนไลน์ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซึ่งสังคมออนไลน์นี้ได้

เปลี่ยนแปลงโลก วิถีทางการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจของ
คนในโลก และในที่สุดจะเปลี่ยนแปลงวิถีทางที่โลกนี้จะด�าเนินไป
อีกด้วย (Grossman, 2006) และในปี 2010 นิตยสารไทม์ประกาศ
ยกย่องให้ Mark Zuckerberg เป็นบุรุษแห่งปี เนื่องจากเขาท�าให้
ประชากรโลกกว่าครึ่งพันล้านสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กันด้วยการสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ และ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ชวีติของคนในโลกด้วย ภาพปกนติยสาร
แสดงในภาพที่ 4

ภาพที ่2: แสดงการเปรยีบเทยีบจ�านวนสมาชกิของเวบ็ไซต์สือ่สงัคม
ออนไลน์ ของปี 2009 เทียบกับปี 2008

ภาพที่ 3: จ�านวนร้อยละของผู้ใช้ในสังคมออนไลน์ในอเมริกา 
จ�าแนกตามกิจกรรมที่ท�าบน Social Network
ที่มา: Richman, 2009

ภาพที่ 4: ปกนิตยสารไทม์ฉบับ “Time’s Person of the Year:       
You” และ “Time’s Person of the Year: Mark Zuckerberg”
ที่มา: www.google.com
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YouTube เว็บไซต์ส�าหรับแบ่งปันคลิปวิดีโอได้สร้าง
ปรากฏการณ์ทางสังคมมากมาย เช่น คลิปวิดีโอ Canon Rock 
ของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่น�ากีต้าร์มาโซโล่เพลงคลาสสิคให้เป็น 
เพลงร็อค โดยถ่ายท�าในห้องนอนของตัวเองอย่างง่ายๆ และ
ได้น�าไปเผยแพร่ผ่านทาง YouTube จนโด่งดังไปทั่วโลก หรือ
ปรากฏการณ์ “ซูซาน บอยล์ (Susan Boyle)” หญิงวัยกลางคนที่
ประกวดในเวที Britain’s Got Talent ได้กลายเป็นคนดังเพียงชั่ว
ข้ามคืน เนื่องจากวิดีโอบันทึกการประกวดของเธอบน YouTube 
ได้กลายเป็นวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดจากคนทั่วโลกเลยทีเดียว โดย
เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์หลังมีการอัพโหลดวิดีโอการเข้าแข่งขันของ
ซูซาน ยอดผู้เข้าชมวิดีโอดังกล่าวในเว็บไซต์ YouTube มีมากกว่า 
100 ล้านครั้ง นับเป็นสถิติที่มีนัยส�าคัญทางสังคมที่สร้างเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก 

เกมส์ใน Facebook ที่เรียกว่า Social Game ได้รับ
ความนยิมอย่างมากและสร้างสงัคมของกลุม่คนรกัการเล่น Social 
Game ทกุเพศทกุวยัจ�านวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ Social Games 
เป็นเกมส์ที่ผสมผสานระหว่างเกมส์ออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เข้าด้วยกัน นอกจากผู้เล่นจะเล่นเกมให้ได้คะแนนสูงๆ 
แล้ว จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในกลุ่มด้วย จากข้อมูล
ที่แสดงในภาพที่ 1 บ่งชี้ว่าชาวอเมริกันใช้เวลากับการเล่นเกมส์
ออนไลน์มากเป็นอันดับสองรองจากการใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ 
และมากกว่าการใช้ E-mail ด้วย The Washington Post รายงาน
ว่ามีคนกว่า 200 ล้านคนเล่น Social Game ในแต่ละเดือนและมี
จ�านวนเพิม่ขึน้ในหลกัหลายพนัคนในแต่ละวนั (Rosenwald, 2010) 
นอกจากนี้ John Pleasants ซีอีโอของ Playdom บริษัทผู้พัฒนา 
Social Game รายใหญ่ ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัเกมส์บน Facebook 
ไว้ว่า ผู้ใช้งาน Facebook กว่าครึ่งชอบเล่น Social Game และ
มักจะใช้เวลาอย่างต�่า 40% ของการใช้งานเพื่อเล่นเกมส์ทั้งหลาย 
(Siegler, 2010) ตัวอย่าง Social Game ที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูงเช่น เกมส์ FarmVille ที่มีสมาชิกที่ร่วมเล่นกว่า 80 ล้านคนทั่ว
โลก เป็นต้น ด้วยจ�านวนผู้เล่น Social Game ใน Facebook ที่มี
จ�านวนหลายร้อยล้านคนทัว่โลก ส่งผลให้ Social Game กลายเป็น
โอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มจะสร้างผลก�าไรมหาศาล ท�าให้
บริษัทชั้นน�าหลายแหล่งต้องเปิดตลาด Social Game เพื่อมีส่วน
แบ่งทางการตลาดในธรุกจิ Social Game ตวัอย่างเช่น บรษิทั Walt 
Disney ยอมทุ่มเงินสูงถึง 700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อ Playdom 
(Arrington, 2010) และ Google ก�าลังเจรจากับบริษัทเกมส์เพื่อ
พัฒนา Google Games (Rosenwald, 2010) เป็นต้น 

เกมส์ออนไลน์ไม่ได้จ�ากัดแต่เฉพาะให้ความบันเทิง
เท่านัน้ แต่ยงัถกูน�าไปใช้ประโยชน์ทางการศกึษาและธรุกจิอกีด้วย 

ตัวอย่างเช่น เกมส์ Second Life ที่มีหลายบริษัทระดับโลกที่มาจัด
ประชุมสัมมนาผ่านเกมส์ดังกล่าว โดยบริษัทเหล่านั้นเล็งเห็นว่า 
Second Life สะดวกในการใช้งาน รองรับผู้คนจ�านวนมากและ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก เช่น บริษัท Microsoft มีเกาะเพื่อ
ไว้ส�าหรับชุมชนผู้ใช้งาน Virtual Studio หรือทาง Sun ก็มีเมือง
ส�าหรบัประชาสมัพนัธ์แพลทฟอร์มภาษา Java และบรษิทั IBM ให้
พนกังานท�างานผ่านโลกเสมอืนจรงิและใช้ในการอบรมพนกังานทัว่
โลก (Thaisecondlife.net, 2007)

เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปรากฏการณ์ ในวงการข่าว

สือ่สงัคมออนไลน์ได้สร้างปรากฏการณ์ในแวดวงการท�า
ข่าวและน�าเสนอข่าวและบริโภคข่าวอีกด้วย เช่น ส�านักข่าวที่มีชื่อ
เสยีงระดบัสากลหลายแห่งต้องเปิด Blog หรอื Twitter ควบคูไ่ปกบั
การส่งข่าวตามวิธีมาตรฐาน เช่น CNN, New York Times, Reuters 
และ The Nation เป็นต้น ซึ่งช่องทางใหม่ของการน�าเสนอข่าวดัง
กล่าวมีชื่อเรียกย่อๆ ว่า @CNN, @NYTimes, @Reuters และ @
thenation ตามล�าดับ  นอกจากนี้ยังสร้างเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเป็นพลเมอืงผูบ้รโิภคข่าวกลายไปเป็นสือ่มวลชนผูร้ายงาน
ข่าวผ่านทางเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook และ 
Twitter ได้ด้วย

มารยาทและจริยธรรมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

 สือ่สงัคมออนไลน์มปีระโยชน์มากมาย อาทเิช่น เกดิการ
สือ่สารของคนทกุประเภททัว่โลกโดยไม่แบ่งแยก ท�าให้คนทีอ่ยูไ่กล
กันเสมือนอยู่ใกล้กัน ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสทาง
ธรุกจิทีม่มีลูค่ามหาศาล ให้ทัง้ความรูแ้ละความบนัเทงิทกุประเภท 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางประโยชน์ที่มากมาย ก็มีช่องว่าง
ทีก่่อให้เกดิผลเสยีเช่นกนั ด้วยคณุลกัษณะหลกัของเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์คอื การเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัในทีส่าธารณะ  ซึง่คณุสมบตัิ
ข้อนี้เป็นความจ�าเป็นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและอื่นๆ 
ของสมาชิกในสังคมออนไลน์นั้น จัดเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
สร้างเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เติบโตมากขึ้น และด้วย
ขนาดทีใ่หญ่โตมหาศาลและความเป็นพืน้ทีส่าธารณะของเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์นีเ่องทีท่�าให้การควบคมุการเผยแพร่ของข้อมลูออก
ไปในวงกว้างท�าได้ยากยิ่ง 

รายงานผลส�ารวจจาก Consumer Internet Barometer 
ที่ท�าการส�ารวจโดย TNS ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญ
ด้านการท�าวิจัยตลาด และส�านักงานคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด (The 
Conference Board) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยเอกชนของสหรัฐ บ่งชี้ว่า 
สิง่ทีท่�าให้สมาชกิของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์รูส้กึขุน่เคอืงใจในการ
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ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ คือ การขาดมารยาทและขาดจริยธรรม
ในการใช้งาน (Hart, 2008)

ข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กรณี
การแอบลักลอบเข้าไปขโมยข้อมูลบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ MySpace 
ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย Petaluma ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แล้วไปเขียนข้อความข่มขู่นักเรียนในเว็บไซต์  หรือ
กรณทีีม่ผีูใ้ช้ Facebook และ MySpace จ�านวนมากพบว่านายจ้าง
ของตนเข้ามาอ่านและติดตามข้อมูลทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการน�ารูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูล
ของผู้อื่นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปเผยแพร่
ต่อ เป็นต้น ท�าให้ประเด็นด้านมารยาทและจริยธรรมในสังคม
ออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่สังคมโลกให้ความสนใจและถกเถียงกัน
อย่างมากรวมถงึในแวดวงสือ่สารมวลชนและนกักฎหมายด้วย โดย
เฉพาะประเด็นเรื่อง คนที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) หรือ
ไม่ David Weisbrot ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แห่ง
ออสเตรเลีย ที่ดูแลติดตามเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว
ออนไลน์ ให้ความคดิเหน็ว่า กฎหมายทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลในโลกภายนอกก�าลังต่อสู้เพื่อรับมือกับประเด็น
ปัญหาที่เกิดจากสังคมออนไลน์ (“Unavoidable”, n.d.) 

วธิกีารใช้สือ่สงัคมออนไลน์อย่างมมีารยาทและจรยิธรรม
อันจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้แก่ 1. คิดก่อน
โพสต์ (Post) ผู้ใช้ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทุกสิ่งที่สื่อสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์นั้นเป็น “สิ่งสาธารณะ” ข้อมูลทุกอย่างจะต้องถูก
สื่อสารออกไปสู่คนอีกจ�านวนมากมาย ดังนั้นผู้ใช้ต้องมีความรับ
ผดิชอบต่อความถกูต้องและเหมาะสมของภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สาร
ออกไป 2. ใช้อย่างพอดี และเหมาะสมกับเวลาและกาลเทศะ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสอนว่า ความพอดี คือ “พอ” แล้ว 
“ดี” ซึ่งทุกคนสามารถใช้สติคิดพิจารณาและรู้ได้ว่าใช้อย่างพอ
และใช้แล้วดีทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมนั้นคืออย่างไร  3. ใช้
อย่างมีจริยธรรม ผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานไม่สร้าง
ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ใช้ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นสังคมที่ดีและ
สร้างสรรค์ได้นั้น ทุกคนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์
มีหน้าที่ในการสร้างเครือข่าย “สื่อสังคม” ที่ดี มีคุณภาพ และมี
จริยธรรมร่วมกัน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิก
จากทั่วโลกมาสื่อสารและแบ่งปันเรื่องราวหลากหลายให้กับผู ้
อื่นที่อยู่ในเครือข่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การเติบโตอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่องก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อ
สังคมออนไลน์หลายประเภท เช่น เว็บบล็อก เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ส�าหรับแบ่งปันวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งได้สร้าง
ปรากฏการณ์ส�าคัญในระดับโลก เช่น Facebook มีสมาชิกใน
เครือข่ายกว่า 500 ล้านคนในเวลาเพียง  7 ปี และท�าให้ผู้ก่อตั้ง
และสมาชกิในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้รบัการยกย่องเป็นบคุคล
แห่งปีของโลกจากนิตยสารไทม์ Twitter ได้ กลายเป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อความระหว่างกลุ่มคนและด้านการข่าวจากทั่วโลก 
เกมส์ออนไลน์กลายเป็นแหล่งบนัเทงิทีเ่ชือ่มโยงคนจ�านวนมากจาก
ทั่วโลกและสร้างรายได้ทางธุรกิจมูลค่ามหาศาล โลกเสมือนกลาย
เป็นโลกที่สองที่คนเราสามารถไปสร้างชีวิตใหม่ตามที่ใจต้องการ
ได้  หรอืเวบ็ไซต์ Youtube เป็นแหล่งเผยแพร่คลปิวดีโีอทีท่�าให้คน 
ธรรมดาๆ กลายเป็นคนดงัระดบัโลกในชัว่ข้ามคนื เป็นต้น อย่างไร
ก็ดี เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกัน ได้แก่ การ
ขาดมารยาทและจริยธรรมของผู้ใช้ และการละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัว วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ คิดก่อนโพสต์ (Post) ใช้
อย่างพอดี และใช้อย่างมีจริยธรรม เพื่อร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่
มีคุณภาพและสร้างสรรค์
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