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The architecture plays a key role as a place that creates various types of areas 

including social space. However, the determination of physical design in recent years has 

been mainly paid attention to its size, shape and spacing of designed objects in order to meet 

the specific dimension of applicability or to offer the comfort. The design disregards the social 

dimension which makes architecture mean more than bringing people together in the place 

because living in a society drives an important mechanism to control certain behaviors within 

human environment. Those behaviors are such as territory occupancy, isolation, and even 

privacy which is a human’s primary want. The study related to human behavior found that 

human needs a privacy to control the relationship between individuals and to plan to build the 

relationship with others properly. 

The mechanism has been used to develop to be a number of things related to and 

affected human societies including what we call “social network” or virtual network society. We 

would not deny that it has been affecting the today’s world and becoming an important tool of 

communication. It has also been used for driving globalization which has been developed for 

over 40 years until it has become a widely-known part of the internet. It is obvious that virtual 

network society meets the need of users and also helps improve the people’s lives to be 

better, particularly in social dimension. 

This thesis aims to study the possibility of appropriation of architectural space with 

the human’s social dimension based on the case study of the social network so that it can be 

in accord with the basic human need and to meet it. It is assumed that if the architecture is 

designed based on the basic social need of users at different levels, the space in a new form 

will create an interaction like social network that is affecting the world at present. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

  มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมและจิตวิ ทยามนษุย์นัน้เรียกร้องท่ีจะอยูร่่วมกนั  ในขณะท่ี

พฤตกิรรมมนษุย์ในชีวิตประจําวนัมีสว่นเก่ียวข้องกบัความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัเสมอ  จะเห็น

ได้วา่ในสภาพการณ์ท่ีตา่งกนั บคุคลมีความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัและความต้องการให้บคุคล

อ่ืนเข้าถึงตนในระดบัมากน้อยตา่งกนั  โดยขึน้อยูก่บัความสนิทสนมและความจําเป็นตาม

สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้  ดงันัน้สถาปัตยกรรมท่ีเอือ้ตอ่การปฏิสนัถารของมวลมนษุย์แตก่ลบัละเลย

ภาวะเป็นสว่นตวัของผู้ใช้อาคาร  ก็ยอ่มไมใ่ชส่ถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองการใช้งานได้อยา่ง

ครบถ้วน  ขณะท่ีโลกยคุปัจจบุนั ผู้คนกําลงัละเลยสงัคมท่ีอยูร่อบข้างและหลัง่ไหลไปใช้บริการ

สงัคมบนระบบดจิิตลัหรือท่ีเรียกวา่  Social media ท่ีเตบิโตและมียอดผู้ใช้มากขึน้เร่ือยๆ  อีกทัง้ยงั

ใช้เวลาไปกบัส่ือทางสงัคมนีจ้นแทบจะลืมผู้คนท่ีอยูร่อบตวัไปและกลืนเป็นสว่นหนึง่ของการ

ดํารงชีวิต 

  Social media คือส่ือทางสงัคมในระบบอินเตอร์เนตและเป็นสว่นหนึง่ของ Social 

network ท่ีมีวิวฒันาการมาจากการจําลองสงัคมปลอมๆ ขึน้ จนกระทัง่ปัจจบุนัโลกอินเตอร์เนตได้

แสดงให้เห็นแล้ววา่ ส่ือทางสงัคมท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสดุกลบักลายเป็นส่ือทางสงัคมท่ีเน้นการ

สร้างตวัตนจริงๆ ของผู้ใช้งาน  ส่ือทางสงัคมประเภทนีจํ้าเป็นจะต้องรักษาระดบัของความเป็น

สว่นตวัของผู้ใช้งานไว้ให้มากท่ีสดุ  แตข่ณะเดียวกนัผู้ใช้งานก็ยงัต้องการส่ือความเป็นตวัเอง

ออกไปให้มากท่ีสดุเชน่กนั  สิ่งท่ีทําให้ส่ือทางสงัคมแตล่ะอนัไมเ่หมือนกนัก็คือ แพลตฟอร์ม ท่ีจะมา

จดัการการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ของผู้ใช้เหลา่นี ้ แพลตฟอร์มนีเ้ปรียบเสมือนสถาปัตยกรรมท่ี

ควบคมุผู้ใช้อาคารในการทํากิจกรรมในแตล่ะสว่น  และยงัควบคมุและแยกสว่นในแตล่ะการใช้งาน

ออกอยา่งเป็นระบบระเบียบ  แพลตฟอร์มท่ีประสบความสําเร็จคือแพลตฟอร์มท่ีตอบสนองการใช้

งานของผู้ใช้มากท่ีสดุทัง้ในเร่ืองปฏิสมัพนัธ์และเร่ืองภาวะความเป็นสว่นตวัไมว่า่จะเป็น

แพลตฟอร์มของส่ือทางสงัคมหรือตวัสถาปัตยกรรม 

  ขณะท่ีเครือขา่ยสงัคมในโลกอินเตอร์เนตมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัตัง้แต ่

e-mail ฉบบัแรกถกูสง่ออกไปหลงัจากการกําเนิดของ internet และ www. ไมน่าน  จนถึงยคุท่ีส่ือ
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ทางสงัคมท่ีช่ือวา่ facebook.com กลายเป็น ส่ือทางสงัคมท่ีมีคนใช้งานกวา่หนึง่พนัล้านคนทัว่โลก  

และส่ือทางสงัคมอีกมากมายยงัพฒันาไปเร่ือยๆ ตามเทคโนโลยี  เรากลบัพบวา่สถาปัตยกรรม

ยงัคงอยูก่บัท่ี  สิ่งท่ีได้รับการพฒันาเป็นเพียงการใช้วสัดแุละเทคนิคการก่อสร้างเทา่นัน้  ยงัคงขาด

การตอบสนองตอ่การใช้งานของมนษุย์ในฐานะสตัว์สงัคมผู้ ต้องการความเป็นสว่นตวัอยูม่าก  ดงั

จะเห็นได้จากอาคารพกัอาศยัรวมทัว่ไปในเขตเมืองนัน้  ไร้ซึง่การตอบสนองความต้องการใดๆ ของ

ผู้อาศยั ทัง้เร่ืองความเป็นสว่นตวัและการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  ฉะนัน้จงึจําเป็นอยา่งย่ิงในการ

หาจดุเช่ือมโยงของพืน้ท่ีทัง้สองท่ีมีอิทธิพลตอ่มนษุย์  เพ่ือให้เกิดความหมายใหมใ่นสถาปัตยกรรม

ท่ีให้ความสําคญักบัมิตทิางสงัคม 

 

2.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

  2.1  ศกึษาโครงขา่ยทางสงัคม ( Social network ) ระหวา่งสงัคมจริงและสงัคมในส่ือ

อินเตอร์เนต 

  2.2  ศกึษาการทํางานของแพลตฟอร์มในส่ือทางสงัคมประเภทตา่งๆ 

  2.3  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริมการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมในภาวะเป็นสว่นตวัหลาย

ระดบั 

  2.4  เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของการผสานพืน้ท่ีทางสงัคมและพืน้ท่ีสว่นตวัในงาน

สถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ีทางสงัคมในส่ืออินเตอร์เนต 

 

3.  สมมตฐิานของการศึกษา 

  หาก Social media ท่ีเกิดขึน้มากมายเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการทางสงัคมของ

มนษุย์  พร้อมๆ กบัทําหน้าท่ีรักษาข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานตามท่ีผู้ใช้ต้องการได้  สถาปัตยกรรม

ท่ีสามารถตอบสนองตอ่พืน้ท่ีทัง้สองได้ในขณะเดียวกนัจะสามารถ ทําหน้าท่ีเป็นสว่นหนึง่ หรือเป็น

กลไกผลกัดนัให้เกิดวงจรสงัคมแบบเป็นเครือขา่ย ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้   เป็นท่ีมาของการ

แลกเปล่ียนข้อมลูในโลกความจริงท่ีมากขึน้ตามไปด้วย 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 

  4.1  ศกึษาสกัษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบทางสงัคมและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดสภาวะ

ทางสงัคมใน Social media 

  4.2  ศกึษาสกัษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบและพืน้ท่ีทางสงัคมในสถาปัตยกรรมท่ี

สอดคล้องและตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุย์ในมิตทิางสงัคม  

   ส
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5.  ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

  5.1  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

  5.2  นําข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้มาวิเคราะห์  กลัน่กรอง เรียบเรียงและสรุป 

  5.3  นํามาศกึษาทดลองในโปรแกรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศลิปากร เพ่ือทําการออกแบบ 

  5.4  นําโปรแกรมมาวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมลูหรือเคร่ืองมือสําหรับการออกแบบ  

  5.5  นําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในกระบวนการออกแบบและการทดลองตา่งๆ  

  5.6  นําเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม  

 

6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  6.1  สถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องและตอบสนองตอ่มิตกิารใช้งาน   และมิตทิางสงัคม  

ซึง่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและปรับตวัไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคต  ก่อให้ 

เกิดรูปแบบใหมข่องการมีปฏิสมัพนัธ์  เกิดผลกระทบท่ีสําคญัในรูปแบบใหมต่อ่ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและตอ่สงัคม 

  6.2  เป็นการสร้างกระบวนการทางความคดิ  และการทดลองค้นคว้าอนัเป็นผลเน่ือง 

มาจากการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นระบบ 
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บทท่ี  2 

 

พืน้ท่ีส่วนตัวและพืน้ท่ีทางสังคม 

 

1.   พืน้ท่ีส่วนตัว 

  1.1 นิยามของพืน้ท่ีส่วนตัว 

   พืน้ท่ี อาจหมายถึง ท่ีวา่ง หรือ space ในงานสถาปัตยกรรม  แนวคดิทาง

ปรัชญาของนกัปราชญ์หลายคนได้ให้คําอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีวา่ง  ซึง่เราสามารถให้คํา

นิยามของคําวา่ “ท่ีวา่ง” ได้วา่  ความสั มพนัธ์ระหวา่งสิ่งตา่งๆ กบัสภาวะแวดล้อมของสิ่งนัน้ๆ  อนั

หมายรวมถึงตวัมนษุย์เอง  ถกูกําหนดให้สามารถรับรู้และสมัผสัได้ภายในพืน้ท่ีวา่งท่ีมิได้วา่งเปลา่  

แตเ่ป็นท่ีวา่งท่ีปรากฏเป็นตวัตนท่ีรับรู้  สมัผสัความรู้สกึได้  ออกแบบได้  และมีหลายมิต ิ

   สว่นคําวา่ “สว่นตวั” นัน้  เป็นความต้องการของมนษุย์ท่ีจะเข้าไปใช้ท่ีวา่งใดๆ  

ความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัเป็นความต้องการขัน้มลูฐานของมนษุย์  ความเป็นสว่นตวัมี

ความหมายท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปวา่  เป็นการแยกตวัออกอยูอ่ยา่งสนัโดษ  ไมต้่องมีการกระทําตอ่

กนักบับคุคลอ่ืน  แตอ่าจเข้าใจความเป็นสว่นตวัในความหมายของการควบคมุตวัเองจากบคุคล

อ่ืนตามความเหมาะสม  เพราะการก่อให้เกิดภาวะเป็นสว่นตวัยอ่มไมไ่ด้หมายถึงการขีดกัน้แต่

อยา่งเดียว  แตอ่าจหมายถึงการปิด  หรือเปิด  มากน้อยตามความเหมาะสม 0

1  ดงันัน้มิตขิองความ

เป็นสว่นตวัจงึมีได้หลายระดบั  ตัง้แตร่ะดบัท่ีมากท่ีสดุคือไมต่ดิตอ่กบัใครและไมมี่ใครสามารถ

เข้าถึงได้  ไปจนถึงระดบัท่ีน้อยท่ีสดุคือพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสาธารณะท่ีปัจเจกบคุคลไมส่ามารถ

ครอบครองพืน้ท่ีใดๆ ได้อยา่งสมบรูณ์ 

   ดงันัน้หากกลา่วถึงพืน้ท่ีสว่นตวั  เราสามารถท่ีจะให้คํานิยามได้วา่  

สภาพแวดล้อมท่ีมีกระบวนการการควบคมุขอบเขตระหวา่งบคุคลเกิดขึน้  เพ่ือกําหนดระดบัภาวะ

เป็นสว่นตวัท่ีเหมาะสมกบัความต้องการด้วยการปิดหรือเปิดขอบเขตท่ีกัน้อยูร่ะหวา่งกลางให้

สอดคล้องกบัความต้องการภาวะเป็นสว่นตวั  สิ่งท่ีอยูร่ะหวา่งขอบเขตคือหนว่ยทางสงัคมท่ีมี

ความสมัพนัธ์หรือการกระทําตอ่กนัมากน้อยตา่งกนั 

                                           
  1วิมลสิทธ์ิ  หรยางกรู, พฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541), 300 
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ภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเป็นสว่นตวัมากและพืน้ท่ีท่ีมีระดบัควา มเป็น

     สว่นตวัน้อย 

 

  1.2 ปรากฏการณ์ของความต้องการภาวะเป็นส่วนตัว 

           พฤตกิรรมมนษุย์ในชีวิตประจําวนัมีสว่นเก่ียวข้องกบัความต้องการภาวะเป็น

สว่นตวั  ไมว่า่จะเป็นการแสดงออกทัว่ไปเชน่  การใช้ภาษาร่างกายด้วยการแสดงออกบนใบหน้า  

หรือการแสดงออกด้วยระยะหา่งจากบคุคลอ่ืน  หรือการใช้เคร่ืองนุง่หม่และเคร่ืองประดบัเพ่ือแสดง

ถึงสถานภาพทางสงัคม  ไมว่า่จะเป็นฐานะ  อาชีพการงาน  ศาสนา  ล้วนแล้วเป็นไปตามบรรทดั

ฐานทางสงัคมซึง่เป็นสิ่งท่ีเข้าใจกนั 

           นอกจากนีย้งัมีการใช้ท่ีเว้นวา่งสว่นบคุคล  ซึง่เป็นหนึง่ในกลไกสําคญัของการ

ควบคมุพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมของมนษุย์ท่ีอยูร่่วมกนั  อนัจะกลา่วถึงเป็นลําดบั

ถดัไป  การใช้ท่ีเว้นวา่งสว่นบคุคลหรือระยะหา่งระหวา่งบคุคล  เป็นสว่นท่ีบคุคลพยายามปกป้อง

ไมใ่ห้มีการลว่งลํา้  ฮอลล์ ( Hall , 1966)  ได้วิเคราะห์ระยะหา่งระหวา่งบคุคลตามลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมออกเป็น 4 ระยะ  คือ 

          1.  ระยะใกล้ชิด   หา่งกนัไมเ่กิน 8 นิว้  เป็นระยะท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่ง

ใกล้ชิดสนิทสนมกนัมากเกิดขึน้ เชน่   ความสมัพนัธ์ของสามี-ภรรยา 

        2.  ระยะส่วนบุคคล   เป็นระยะถดัออกมาแตไ่มเ่กิน 4 ฟตุ  ยงัเป็นระยะท่ีอยู่

ใกล้ตวัท่ีเข้าถึงได้เฉพาะผู้ ท่ีมีความสนิทสนมกนั 

        3.  ระยะสังคม   อยูถ่ดัจากระยะสว่นบคุคลจนถึงระยะ 12 ฟตุ  เป็นระยะท่ี

เหมาะสมสําหรับการตดิตอ่กนัในหน้าท่ี 
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        4.  ระยะสาธารณะ   เป็นระยะถดัจากระยะสงัคมออกไป  เป็นระยะหา่ง

ระหวา่งบคุคลท่ีเหมาะสําหรับการกระทําตอ่กนัอยา่งเป็นทางการ 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์ทางสงัคม 4 ระยะ 

 

  หากบคุคลปรากฏอยูน่อกระยะหา่งดงัท่ีฮอลล์ได้สิเคราะห์ไว้ในแตล่ะสถานการณ์  

ยอ่มเป็นระยะท่ีไมส่ง่เสริมการกระทําตอ่กนัสําหรับสถานการณ์นัน้ๆ  หรือเป็นระยะท่ีก่อให้เกิด

ภาวะเป็นสว่นตวัระหวา่งบคุคลมากขึน้  ขณะเดียวกนั  หากบคุคลอ่ืนท่ีไมมี่ความสนิทสนมปรากฏ

อยูภ่ายในระยะสว่นบคุคล  ยอ่มกลายเป็นระยะหา่งท่ีนําไปสูก่ารมีการกระทําตอ่กนั  ภาวะเป็น

สว่นตวัยอ่มลดลง 

  1.3 องค์ประกอบของระบบภาวะเป็นส่วนตัว 

   1.3.1  ขอบเขต  การปิดหรือเปิดขอบเขตท่ีกัน้อยูร่ะหวา่งกลางให้สอดคล้อง

กบัความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัในแตล่ะสภาพการณ์  คือการควบคมุระหวา่งตวัเองกบับคุคล

อ่ืนๆ และสภาพแวดล้อมซึง่เป็นสิ่งท่ีไมใ่ชต่วัเอง  ขอบเขตนีอ้าจเป็นขอบเขตทางกายภาพ  เชน่  

ผนงักัน้ห้อง  ประต ู หน้าตา่ง  แม้กระทัง่ระยะหา่งท่ีเหมาะสม  หรือขอบเขตทางจิตวิทยา  เชน่การ

วางตวั  หรือการตอ่ต้านทางจิต 

  1.3.2  หน่วยทางสังคม  เป็นสิ่งท่ีอยูร่ะหวา่งขอบเขต  มีความสมัพนัธ์ตอ่กนั

หรือการกระทําตอ่กนัมากน้อยตา่งๆ กนั  หนว่ยท่ีเก่ียวข้องเป็นไปได้ 3 กรณี คือ  ระหวา่งบคุคลกบั

บคุคล  ระหวา่งกลุม่กบักลุม่  และระหวา่งบคุคลกบักลุม่บคุคล   มีความต้องการความเป็นสว่นตวั

ตา่งๆ กนั ตามสภาพการณ์ 
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ภาพท่ี 3 แสดงองค์ประกอบของระบบภาวะเป็นสว่นตวั 

  

  1.4 กลไกในการกาํหนดภาวะเป็นส่วนตัว 

  ภาวะเป็นสว่นตวัเป็นสิ่งจําเป็นตอ่การทําให้เกิดความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ี

เหมาะสมตามบทบาท  เพราะวา่การมีภาวะเป็นสว่นตวัยอ่มหมายถึงการท่ีมีเสรีภาพในการ

ควบคมุขอบเขตระหวา่งบคุคล 

  การมีอาณาเขตครอบครองโดยการควบคมุพืน้ท่ีหรือสภาพแวดล้อมได้  เป็น

การสร้างโอกาสในการกําหนดภาวะเป็นสว่นตวัตามต้องการ  จงึเป็นกลไกสําคญัในการเพิ่ม

เสรีภาพในการควบคมุให้เกิดภาวะเป็นสว่นตวั  มนษุย์สร้างภาวะเป็นสว่นตวัด้วยกลไกตา่งๆ ท่ี

พอจะแยกออกเป็น 5 ประเภท  คือ  การใช้ถ้อยคํา  การใช้ภาษาร่างกาย  การใช้เคร่ืองนุม่หม่และ

เคร่ืองประดบั  การใช้ท่ีเว้นวา่งสว่นบคุคล  และการใช้สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 

  ดงันัน้  กลไกสําคญัท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการปรับหรือควบคมุให้เกิดภาวะ

เป็นสว่นตวัคือ  สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีให้เสรีภาพในการเลือกควบคมุขอบเขตระหวา่งบคุคลได้  

กลา่วคือ  เป็นสภาพแวดล้อมท่ีบคุคลสามารถใช้ควบคมุขอบเขตระหวา่งบคุคลได้  และสามารถ

ปรับให้เกิดภาวะเป็นสว่นตวัตามท่ีต้องการในสภาพการณ์ตา่งๆ กนัได้  ทัง้นีเ้พ่ือการอยูร่่วมกนัใน

สงัคม  ทําให้มีการควบคมุความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  และสร้างโอกาสให้มีการประเมินตวัเอง

และวางแผนเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 

  1.5  การออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว 

   จากข้อมลูข้างต้น  มนษุย์เป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมกายภาพขึน้เพ่ือสนองตอ่

พฤตกิรรมการอยูร่่วมกนัในสงัคม  สภาพแวดล้อมกายภาพแม้จะไมใ่ชต่วักําหนดพฤตกิรรมทาง

สงัคม  แตส่ภาพแวดล้อมกายภาพมีสว่นในการสง่เสริมหรือขดัขวางพฤตกิรรมทางสงัคม  ให้เกิด

การกระทําระหวา่งกนัมากหรือน้อย  โดยขึน้อยูก่บัลกัษณะของสภาพแวดล้อมด้วย 



8 

 

 

   สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้  ได้แก่สิ่งของตา่งๆ  พืน้ท่ีและสิ่งก่อสร้างตา่งๆ 

ท่ีใช้ในการกําหนดอาณาเขตครอบครองของมนษุย์  มนษุย์พยายามใช้สิ่งเหลา่นีใ้นการควบคมุ

ขอบเขตระหวา่งบคุคล  ถึงตอนนีเ้ราอาจจําแนกสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีมนษุย์สร้างขึน้ออกเป็น 

2 ประเภท  คือ 

   1.  สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว   ซึง่กลไก

ทางกายภาพในการจดัสภาพแวดล้อมให้สนองความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัเป็นไปในลกัษณะ

สําคญั 2 ประการ  คือ  ประการแรก  เป็นการแยกผู้ใช้สอยออกจากกนั  อาจแยกด้วยทางนอนหรือ

ทางตัง้  ประการท่ีสองเป็นการปิดกัน้จากกนัเพ่ือให้ปลอดจากการรบกวนหรือลว่งลํา้กนั  โดยใช้

องค์ประกอบทางกายภาพเป็นสําคญั 

   2. สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีไม่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว  คือ

สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีไมมี่ใครเป็นเจ้าของ  หรือท่ีไมมี่ใครมีอิสรภาพในการควบคมุได้  ไมมี่

กลไกท่ีเอือ้อํานวยตอ่การปรับให้เกิดภาวะเป็นสว่นตวัได้  และหากไมมี่การปรับปรุงแก้ไข

สภาพแวดล้อมกายภาพ  ก็จําต้องอาศยักลไกอยา่งอ่ืนท่ีเป็นเง่ือนไขหรือข้อตกลงท่ียอมรับกนัใน

แตล่ะหนว่ยสงัคม  หรือในสงัคมของแตล่ะวฒันธรรม 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การจดัการพืน้ท่ีในสํานกังานเดียวกนั  ในรูปแบบท่ีสง่เสริมและไมส่ง่เสริมให้ภาวะเป็น

    สว่นตวั 
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2.  พืน้ท่ีทางสังคม 

  2.1 นิยามของพืน้ท่ีทางสังคม  

   สงัคม  หรือ  สงัคมมนษุย์  คือการอยูร่วมกนัของมนษุย์โดยมีลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัหลายรูปแบบ  เชน่ อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 

สําหรับระบบสงัคมท่ีรวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมนษุย์อาจใช้คําวา่ระบบนิเวศ  ซึง่มี

ความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ  กบัสภาพแวดล้อม  สงัคมของมนษุย์เกิดจาก

กลุม่บคุคลท่ีมีความสนใจร่วมกนัไมว่า่จะในด้านใด  เชน่ ประเทศ จงัหวดั และอ่ืนๆ และมกัจะมี

วฒันธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเลน่และอาหารการกินของตนเองในแตล่ะสงัคม  การท่ี

มนษุย์รวมกนัเป็นสงัคมนัน้ ชว่ยให้มนษุย์สามารถสร้างและพฒันาสิ่งตา่งๆ  ให้ประสบความสําเร็จ

ได้ ซึง่อาจเป็นไปไมไ่ด้ถ้าต้องทําสิ่งนัน้โดยลําพงั 1

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การรวมกลุม่เพ่ือลา่สตัว์มาเป็นอาหารของมนษุย์ยคุเร่ิมแรก 

 

   การตีความจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และแนวคดิเชิงสงัคมศาสตร์  ระบุ

วา่สงัคมประกอบด้วยอะไรบ้าง  เชน่  มีดนิแดน  มีการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่  มีความรู้สกึผกูพนัใน

กลุม่  มีปฏิสมัพนัธ์กนั  มีระบบความคดิคล้ายกนั  เป็นต้น 

   เน่ืองจากมนษุย์ต้องการท่ีมาท่ีไปชดัเจนของตนเพ่ือรับรองสถานะ/ภาวะความ

เป็นมนษุย์  จงึสร้างสงัคมขึน้  นกัวิชาการด้านมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยาพยายามอธิบายและ

หาคําจํากดัความของสภาวะสงัคม  ดงัเชน่   Joseph H. Fitcher  ได้อธิบายวา่  สงัคม  หมายถึง

                                           
  2วิกิพีเดีย, สังคม, เข้าถึงเม่ือ 3 เมษายน  2556, เข้าถึงได้จาก  http://th.wikipedia. 

org/wiki/สงัคม 
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กลุม่คนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั  เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจทางสงัคม  และมีสว่นร่วมในวฒันธรรม

เดียวกนั   หรือ Landis กลา่ววา่  สงัคม  หมายถึงกลุม่คนท่ีอยูร่่วมกนัมาเป็นระยะเวลานานพอ

และมีการยดึถือวฒันธรรมร่วมกนั  จมุพล หนิมพานิช  ให้ความหมายสงัคมไว้วา่  สงัคมคือกลุม่

คนท่ีอยูร่่วมกนั  มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  โดยยอมรับแบบแผนหรือวิธีการและกฎเกณฑ์ของ

กลุม่ร่วมกนัในการดําเนินชีวิต 

   มองภาพรวมแล้ว  สงัคมก็คือสภาวะความยินยอมพร้อมใจของมนษุย์ท่ีจะใช้

กาละ-เทศะ ( Time-Space) ร่วมกนั  เพ่ือสร้างปรากฏการณ์ และ/หรือขบัเคล่ือนความเป็นตวัตน

อยา่งสมัพนัธ์กนัเป็นพลวตัร ( Relativity Dynamics)  สงัคมจงึเป็น ”มนสุวาทกรรม” ( Human 

Discourse)  เม่ือมนษุย์ยินยอมพร้อมใจร่วมกนับน กาละ-เทศะหนึง่จงึเกิดสภาวะสงัคมขึน้  และ

ได้ถกูปัจจยัทางสงัคมจํากดัอํานาจตนเองลง  เพราะมีเง่ือนไขเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ในระดบั

ตา่งๆ  มนษุย์จงึพยายามแสวงหาและรักษาอํานาจของตนให้มากท่ีสดุและนานท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

นัน้คือ “เป้าหมาย” ของสงัคม2

3 

   ดงันัน้  เราสามารถให้คํานิยามของคําวา่พืน้ท่ีทางสงัคมได้วา่  พืน้ท่ีหรือ

สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์กลุม่หนึง่กลุม่ใดมาใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั  ภายใต้แบบแผนหรือวิธีการและ

กฎเกณฑ์เดียวกนั   และเกิดสภาวะทางสงัคมขึน้ใน กาละ-เทศะ ร่วมกนั  เพ่ือการดําเนินชีวิตและ

การปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคม 

  2.2 พฤตกิรรมทางสังคมของมนุษย์ 

   ปัจจยัท่ีทําให้มนษุย์ มาอยูร่วมกนัในสงัคม ใดสงัคมหนึง่นัน้ก็คือ   มนษุย์ไม่

สามารถอยูต่ามลําพงัได้ตลอดชีวิต  เน่ืองจากมนษุย์ เป็นสตัว์สงัคมท่ี มีความต้องการในหลายๆ  

ด้าน และความต้องการดงักลา่วนัน้ก็จะมีอยูแ่ละพร้อมท่ีจะตอบสนองก็แตใ่นสงัคมเทา่นัน้3

4 

   สําหรับความต้องการท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้มนษุย์อยูร่วมกนัเป็นสงัคม  

ได้แก่ 

                                           
  3ปิยวฒัน์ ปรมทั , ทฤษฎีสังคมใหม่ , เข้าถึงเม่ือ 3 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก  

http://piyawattdhamma.igetweb.com/?mo=3&art=439435 

  4จไุรรัตน์ เปรมวรเวทย์ , พฤตกิรรมทางสังคม , เข้าถึงเม่ือ 3 เมษายน 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://hlinzaii.50webs.com/j12.htm 
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   1. ความต้องการทางกายภาพ   เป็นความต้องการพืน้ฐานตามธรรมชาติ

ของมนษุย์อยูแ่ล้ว  เชน่ ความหิว ความกระหาย  ความต้องการทางเพศ  เป็นต้น ความต้องการ

เหลา่นีส้มาชิกในสงัคมจะให้การตอบสนองกนัและกนัเป็นประจํา   

   2. ความต้องการทางจิตใจ   ความต้องการทางกายภาพนัน้มนษุย์สามารถ

ตอบสนองได้เองโดยไมต้่องพงึพาสมาชิกในสงัคม  เชน่ เม่ือหิวก็สามารถเดนิไปหาอาหารทานตาม

ลําพงัได้  แตค่วามต้องการทางจิตใจนัน้เป็นความต้องการท่ีแสวงหาตลอดเวลา  และต้องอยูใ่น

สงัคมเทา่นัน้จงึจะตอบสนองความต้องการนีไ้ด้  เชน่ ต้องการความรัก  ความอบอุน่  ความนบัถือ 

และความเอาใจใส ่เป็นต้น  

   3. ความต้องการท่ีจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน   ถือเป็นปัจจยัสําคญั

ในการเจริญเตบิโตทางวฒันธรรมในสงัคมมนษุย์  ด้วยเหตท่ีุความต้องการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคมจะเป็นไปได้ ก็ตอ่เม่ือมนษุย์เกิดการสร้างสรรค์ภาษาเพ่ือใช้ในการส่ือสารไมว่า่จะเป็นการพดู  

การเขียน เพ่ือการถ่ายทอดไปสูช่นรุ่นหลงั  

  2.3 เครือข่ายทางสังคม (Social network) 

   แนวคดิเครือขา่ยทางสงัคม  (Social Network) เป็นหนึง่ในแนวคดิของศาสตร์

ยคุใหม่ ซึง่ได้รับการพฒันาจากนกัคดิทางสงัคมวิทยา  เพ่ือเป็นอีกหนึง่ทางเลือกในการใช้เป็นแวน่

ขยายในการศกึษาสงัคม 

   มีผู้ให้นิยามของคําวา่  เครือขา่ยทางสงัคม  ไว้หลายความหมาย   ดงัเชน่ ใน 

Encyclopedia of Sociology ให้นิยามของ  เครือขา่ยทางสงัคม  (Social Network) วา่หมายถึง  

ปรากฏการณ์ทางสงัคมในรูปแบบหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสมัพนัธ์  

(Patterned Arrays of Relationship) ระหวา่งปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกระทําการในสงัคม 

   ขณะท่ีใน The SAGE Dictionary of Sociology ให้นิยามวา่  เครือขา่ยทาง

สงัคม คือ รูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม  (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน  

(Individual) ซึง่นกัสงัคมวิทยาถือวา่เป็นหนว่ยวิเคราะห์  (Unit of Analysis) ในการศกึษา  และใช้

วิธีศกึษาโดยการสงัเกต  (Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนท่ีปฏิสมัพนัธ์  (Interaction 

Mapping) 

   พระมหาสทิุตย์    อาภากโร  ให้นิยามของ  เครือขา่ยทางสงัคม  วา่หมายถึง  

ความสมัพนัธ์ในสงัคมมนษุย์  ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล  ปัจเจกบคุคลกบักลุม่  กลุม่กบักลุม่  และ

กลุม่กบัเครือขา่ย  โดยเป็นการอธิบายถึงพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งตา่ง  ๆ เชน่ 
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กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การพึง่พาอาศยั  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมี

โครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

   ขณะท่ี Alter และ Hage กลา่ววา่ เครือขา่ย (Network) คือ รูปแบบทางสงัคม  

ท่ีเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กร  เพ่ือแลกเปล่ียน  การสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว  

และการร่วมกนัทํางาน  เครือขา่ยประกอบด้วยองค์กรจํานวนหนึง่ซึง่มีอาณาเขตท่ีแนน่อนหรือไมก็่

ได้ และองค์กรเหลา่นีมี้ฐานะเทา่เทียมกนั   สว่น Jeremy Boissevain ให้นิยามของ  เครือขา่ยทาง

สงัคม วา่หมายถึง  ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของบคุคล  โดยมีการตดิตอ่ส่ือสารและแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั   

   จากท่ีกลา่วมาในข้างต้นสามารถสรุปได้วา่  เครือขา่ยทางสงัคม  (Social 

Network) หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม  (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจก

บคุคล (Individual) กลุม่ (Group) และองค์กร  (Organization) ผา่นรูปแบบของปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคม (Social Interaction) ในรูปแบบตา่งๆ  เชน่ กิจกรรม การส่ือสาร  ความร่วมมือ  การพึง่พา

อาศยั  การแลกเปล่ียน  การเรียนรู้  ซึง่เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกนั4

5 

 

3.  ความเช่ือมโยงกันของพืน้ท่ีส่วนตัวและพืน้ท่ีทางสังคม 

  จะเห็นได้วา่จากนิยามของพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ีทางสงัคม  เราพบมิตบิางอยา่งท่ี

เช่ือมโยงกนัในแง่ของการมีปฏิสมัพนัธ์กนัของมนษุย์วา่  ในพืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีภาวะเป็นสว่นตวัมาก  นัน่

หมายถึงบคุคลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้มีโอกาสท่ีจะอยูใ่นสภาวะทางสงัคมท่ีน้อย  คือมีโอกาสมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนน้อย  หรือมีโอกาสมากท่ีจะควบคมุให้เกิดปฏิสมัพนัธ์  ขณะเดียวกนั  บคุคลท่ี

อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีภาวะเป็นสว่นตวัน้อย  ยอ่มหมายถึงโอกาสท่ีจะมีสภาวะทางสงัคมสงู  มีโอกาส

พดูคยุพบปะ  มองเห็นหรือได้ยิน  และเกิดปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างมากกวา่ในรูปแบบท่ี

หลากหลายกวา่และเพิ่มความสลบัซบัซ้อนให้วงจรสงัคมจนเกิดเป็นเครือขา่ยทางสงัคมขึน้ในท่ีสดุ 

 

 

                                           
  5ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ , สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม , 

เข้าถึงเม่ือ 3 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.kroobannok.com/blog/4252  
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ภาพท่ี 6 แสดงกราฟความเช่ือมโยงระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ีทางสงัคม 

 

  วตัถปุระสงค์หลกัของกระบวนการศกึษานีคื้อการทําความเข้าใจและหาความเป็นไป

ได้ของการผสานกนัของพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ีทางสงัคมภายใต้สมมตฐิานวา่  หากงาน

สถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองความต้องการด้านการใช้สอยของมนษุย์ได้รับการออกแบบไปตาม

ความต้องการภาวะเป็นสว่นตวั  แตก่ารเพิ่มตวัแปรสภาวะทางสงัคมเข้าไปนัน้นา่จะทําให้เกิดผล

ทางกายภาพท่ีเป็นผลมาจากรูปแบบความสมัพนัธ์ในสงัคมของผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมนัน้ๆ 
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บทท่ี  3 

 

ส่ือทางสังคม (Social media) 

 

1.  ประวัตขิองส่ือทางสังคม 

  แนวคดิเร่ืองเครือขา่ยสงัคมบนอินเตอร์เนตไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่ เป็นความคดิท่ีมีการ

พฒันาตดิตอ่กนัมากกวา่ 40 ปีแล้ว  หลงัจากท่ีโรเบร์ิต ดบัเบลิย.ู เทย์เลอร์  ผู้ เขียนเรียงความปี 

1968  ท่ีช่ือวา่ “คอมพิวเตอร์ในฐานะเคร่ืองมือส่ือสาร” ( The Computer as Communication 

Device)  เขาเป็นผู้ชว่ยคดิและให้เงินทนุจนทําให้เกิดอาร์พาเนต ( ARPAnet – Advanced 

Research Project Agency Network) ขึน้มา  ซึง่ตอ่มาพฒันาจนกลายเป็นอินเตอร์เนตในท่ีสดุ 

  ประมาณหนึง่ทศวรรษให้หลงัได้มีบริการแรกทางอินเตอร์เนตท่ีดงึดดูผู้ใช้งานทัว่ไปได้

เป็นจํานวนมาก  ตัง้แตย่คุก่อนหน้าจะมีการคดิค้นเวิลด์ ไวด์ เว็บ ( World Wide Web)  หลงัจาก

นัน้ผู้คนเร่ิมคุ้นเคยกบัการส่ือสารทางอินเตอร์เนตมากขึน้เร่ือยๆ  โดยเร่ิมจากการให้ความเห็นตาม

กลุม่ออนไลน์หรือห้องสนทนาตา่งๆ 

  ชว่งต้นทศวรรษ 1990  คนทัว่ไปเร่ิมใช้อีเมลและนิยมใช้ช่ือท่ีไมต่รงกบัช่ือจริงของ

พวกเขา  และในชว่งปลายทศวรรษนัน้เอง  บริการอินสแตนท์เมสเสสจิง้ ( Instant-Messaging) 

หรือระบบการสง่ข้อความทนัทีระหวา่งคนสองคน  หรือกลุม่คนในเน็ตเวิร์คเดียวกนั  ก็ได้รับความ

นิยมในลกัษณะเดียวกนั  นัน่คือผู้คนมกัใช้นามสมมตแิทนช่ือจริง 

  ในท่ีสดุ  ยคุเครือขา่ยสงัคมสมยัใหมก็่เร่ิมต้นขึน้ชว่งต้นปี 1997  จากธุรกิจเปิดใหม่

ช่ือ sixdegrees.com  เปิดตวับริการใหมอ่นัลํา้หน้าโดยมีพืน้ฐานจากการใช้ช่ือจริง  นกัสงัคม

วิทยาด้านอินเตอร์เนตสองคนคือ ดานาห์ บอยด์ และ นิโคล เอลลิสนั  เขียนนิยามเก่ียวกบัลกัษณะ

ท่ีโดดเดน่ของเครือขา่ยสงัคมท่ีแท้จริงไว้ในผลงานปี 2007 วา่  มนัคือบริการท่ีผู้ใช้งานสามรถสร้าง

โปรไฟล์ (Profile) แบบเปิดเผยหรือก่ึงเปิดเผยตอ่สาธารณะได้  เช่ือมโยงรายช่ือผู้ใช้งานอ่ืนๆ ท่ีใช้

เครือขา่ยร่วมกนั  ดแูลและตรวจสอบรายการเช่ือมโยงของพวกเขาและของคนอ่ืนๆ ในระบบได้  ผู้

ใช้ได้สร้างจดุยืนของตนเองในเครือขา่ยความสมัพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อน  และหน้าโปรไฟล์ก็สร้างจดุยืน

ให้กบัคณุในบริบทของความสมัพนัธ์เหลา่นี ้ ซึง่มกัเป็นไปเพ่ือเปิดเผยความชอบหรือสายสมัพนัธ์ท่ี

มีร่วมกนัซึง่ถกูซอ่นเร้นอยู ่ ดงันัน้องค์ประกอบท่ีขาดไมไ่ด้คือโปรไฟล์ออนไลน์ท่ีระบตุวัตนแท้จริง

ของผู้ใช้งาน 
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  บริการซิกซ์ดีกรีส์นีก่้อให้เกิดแนวคดิทางทฤษฎีท่ีวา่  ทกุคนบนโลกสามารถเช่ือมโยง

กนัผา่นหว่งโซค่วามสมัพนัธ์ท่ีถกูขยายออกไปโดยเร่ิมจากเพ่ือนสนิทก่อน  แล้วคอ่ยๆ ก้าวไปสู่

ความสมัพนัธ์ระดบัถดัไป  ซึง่ก็คือเพ่ือนของเพ่ือนๆ เร่ือยไปจนถึงระดบัท่ีหก 

  โดยซิกซ์ดีกรีส์ได้จดสิทธิบตัรท่ีคอ่นข้างกว้างและครอบคลมุมาก  โดยให้คํานิยามของ

บริการเครือขา่ยสงัคมวา่เป็นท่ีเก็บรักษาฐานข้อมลูและผู้ใช้งานสามารถสร้างบญัชีสว่นตวัขึน้มาได้  

จากนัน้กะกระตุ้นให้ผู้ใช้งานสง่อีเมลเชิญคนอ่ืนๆ มาร่วมเครือขา่ย  หากคนนัน้ตอบรับคําเชิญและ

ยืนยนัความสมัพนัธ์  บริการก็จะสร้างความสมัพนัธ์แบบส่ือสารสองทาง  ซึง่กระบวนการนีถื้อเป็น

หวัใจสําคญัของเครือขา่ยสงัคมสว่นใหญ่ในเวลาตอ่มา 

  หลงัจากนัน้ได้มีผู้พฒันาบริการเครือขา่ยทางสงัคมเกิดขึน้  ทัง้พฒันาและ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างพืน้ฐาน  จนเกิดอิทธิพลตอ่โลกมากมาย  ไมว่า่จะเป็นโจนาธาน เอบรามส์  

ผู้สร้างเครือขา่ยสงัคมเพ่ือผู้บริโภคและเรียกมนัวา่เฟรนด์สเตอร์ ( Friendster)  และถกูยกยอ่งวา่

เป็นผู้ถอดรหสัของสิ่งท่ีตอนนีเ้ราเรียกวา่เครือขา่ยสงัคม  ตอ่มา ทอม แอนเดอร์สนั  ผู้ ร่วมก่อตัง้

มายสเปซ ( Myspace)ได้สร้างเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้งานสามารถสร้างตวัตนอะไรก็ได้ขึน้มาตามต้องการ  

นัน้ทําให้มายสเปซท่ีถกูออกแบบโดยผู้ใช้งานมีลกัษณะละม้ายคล้ายยา่นไทม์สแควร์อนัโดดเดน่ใน

นิวยอร์ก  ไมว่า่จะเป็นกราฟิกสีสนัฉดูฉาดและรูปภาพหยาบโลน  แม้ลกัษณะเหลา่นีอ้าจเกิดขึน้

โดยไมต่ัง้ใจ  แตก็่สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ฐานร่วมของชมุชนมายสเปซ  และในท่ีสดุในปี 2003 

จํานวนคนอเมริกนัก็มีบรอดแบนด์อินเตอร์เนต ( Broadband Internet-เทคโนโลยีใหมสํ่าหรับงาน

อินเตอร์เนตความเร็วสงู) ใช้งานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 15 เป็น 25  นอกจากบรอดแบนด์จะทําให้

เวลาในการดเูร็วขึน้กวา่เดมิ  ยงัทําให้การอพัโหลด ( upload) รูปง่ายขึน้อีกด้วย  กล้องดจิิทลั 

(Digital camera) กลายเป็นของธรรมดาและมีราคาพอซือ้ได้  ท่ีสําคญัผู้คนในวงกว้างเร่ิมใช้

อินเตอร์เนตความเร็วสงูเพิ่มมากขึน้  เหลา่นีท้ัง้หมดเป็นสิ่งท่ีประกาศวา่  โลกนีพ้ร้อมแล้วสําหรับ

เครือขา่ยสงัคมท่ีเจาะตลาดกลุม่มวลชน  บริการซิกซ์ดีกรีส์มาเร็วเกินไป  จงึขาดสภาวะแวดล้อม

ออนไลน์ท่ีดีสําหรับการเตบิโต  แตส่ิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็เกิดขึน้ในท่ีสดุ  และมายสเปซก็ก้าวเข้า

มาได้อยา่งงดงาม 

  ในปี 2004 ท่ีเดอะเฟซบคุ ( Thefacebook) เปิดตวันัน้  มายสเปซก็มีสมาชิกกวา่หนึง่

ล้านคนแล้ว  และกําลงักลายเป็นเครือขา่ยสงัคมท่ีครองอิทธิพลในประเทศอยา่งรวดเร็ว  ขณะท่ี

เดอะเฟซบคุนําเสนอฟังก์ชนัการใช้งานท่ีจํากดัแก่ผู้ใช้  และจํากดัการใช้เฉพาะนกัศกึษาใน

มหาวิทยาลยัชัน้นํา 

   ส
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  อยา่งไรก็ตามขณะนีเ้ครือขา่ยสงัคมอีกมากมายได้เปิดตวัขึน้และขยายตวัไปทัว่โลก  

เฟซบคุ (Facebook - ท่ีพฒันามาจาก Thefacebook) คือเครือขา่ยสงัคมท่ีใหญ่ท่ีสดุ  เป็นไปได้

ยากท่ีนกัเรียนมธัยมปลายหรือนกัศกึษามหาวิทยาลยัจะไมใ่ช้เฟซบคุหรือมายสเปซเป็นประจํา  

ระบบเหลา่นีก้ลายเป็นชอ่งทางการส่ือสารท่ีแพร่หลายจนคนมากมายเกือบทกุวยัแทบจะไมใ่ช้

อีเมลอีกเลย  จากซิกซ์ดีกรีส์พฒันาไปเป็นเฟรนสเตอร์จนถึงเฟซบคุ  เครือขา่ยสงัคมกลายเป็นสว่น

หนึง่ของอินเตอร์เนตท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปและมีอยูท่กุหนแหง่ 5

6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เปรียบเทียบจํานวนผู้ใช้เครือขา่ยสงัคมเรียงตามปีท่ีเปิดให้ใช้บริการ (ข้อมลูปี 2008) 

 

 

 

 

 

                                           
  6เดวิด เคร์ิกแพทริก. เฟซบุ๊ก ปรากฏการณ์เปล่ียนโลก The facebook effect.  

แปลโดย เพ็ญนภา พวงประโคน (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง , 2554), 

70-91. 
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2. ประเภทของส่ือทางสังคม 

  2.1 เว็บ Social Media แบ่งตามหมวดการทาํงาน6

7 

   หมวดการส่ือสาร (Communication) 

   Blogs : Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox 

   Internet forums : vBulletin, phpBB 

   Micro-blogging : Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku 

   Social networking : Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, 

    MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply 

   Social network aggregation : FriendFeed, Youmeo 

   Events : Upcoming, Eventful, Meetup.com 

   หมวดความร่วมมือ และแบ่งปัน (Collaboration) 

   Wikis : Wikipedia, PBwiki, wetpaint 

   Social bookmarking : Delicious, StumbleUpon, Stumpedia,  

    Google Reader, CiteULike 

   Social news : Digg, Mixx, Reddit 

   Opinion sites : epinions, Yelp 

   หมวด มัลตมีิเดีย (Multimedia) 

   Photo sharing : Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug 

   Video sharing : YouTube, Vimeo, Revver 

   Art sharing : deviantART 

   Livecasting : Ustream.tv, Justin.tv, Skype 

   Audio and Music Sharing : imeem, The Hype Machine, Last.fm, 

    ccMixter 

   หมวดรีวิว และแสดงความคิดเหน็ (Reviews and Opinions) 

   Product Reviews : epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com 

   Q&A : Yahoo Answers 

                                           
  7ครูตวัเล็ก แหง่ต้นนํา้นา่น [นามแฝง] , สังคมออนไลน์  (Social Media)คืออะไร, 

เข้าถึงเม่ือ 3 เมษายน  2556, เข้าถึงได้จาก http://krunum.wordpress.com/2010/06/02/social 

-network/ 

   ส
ำนกัหอ
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  หมวดบันเทงิ (Entertainment) 

   Virtual worlds : Second Life, The Sims Online 

   Online gaming : World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, 

    Spore (2008 video game) 

    Game sharing : Miniclip  

   2.2 เว็บ Social Media แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน 

    Identity Network เผยแพร่ตัวตน    ใช้สําหรับนําเสนอตวัตน  และ

เผยแพร่เร่ืองราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ทสามารถสร้างอลับัม้รูปของตวัเอง  สร้างกลุม่เพ่ือนและ

สร้างเครือขา่ยขึน้มาได้ 

    Creative Network เผยแพร่ผลงาน  สามารถนําเสนอผลงานของตวัเอง

ได้ในรูปแบบของวีดีโอ ภาพ หรือเสียงเพลง 

    Interested Network ความสนใจตรงกัน   Del.icio.us เป็น Online 

Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยเป็นการ  Bookmark เว็บท่ีเราสนใจไว้บน

อินเทอร์เน็ตสามารถแบง่ปันให้คนอ่ืนดไูด้และยงัสามารถบอกความนิยมของเว็บไซด์ตา่งๆ  ได้ โดย

การดจูากจํานวนตวัเลขท่ีเว็บไซต์นัน้  ถกู Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ  Digg นัน้คล้ายกบั 

del.icio.us แตจ่ะมีให้ลงคะแนนแตล่ะเว็บไซด์  และมีการ  Comment ในแตล่ะเร่ือง  Zickr ถกู

พฒันาขึน้มาโดยคนไทย เป็นเว็บลกัษณะเดียวกบั Digg แตเ่ป็นภาษาไทย 

    Collaboration Network ร่วมกันทาํงาน คือเป็นการร่วมกนัพฒันา

ซอฟต์แวร์หรือสว่นตา่งๆของซอฟต์แวร์ 

    1. Wikipedia เป็นสารานกุรมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมความรู้ ขา่ว-

สาร และเหตกุารณ์ตา่งๆ ไว้มากมาย 

    2. ปัจจบุนัเราสามารถใช้ Google Maps สร้างแผนท่ีของตวัเอง หรือจะ

แบง่ปันแผนท่ีให้คนอ่ืนได้ใช้ด้วย จงึทําให้มีสถานท่ีสําคญั หรือสถานท่ีตา่งๆ ถกูปักหมดุเอาไว้

พร้อมกบัข้อมลูของสถานท่ีนัน้ๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา 

    Gaming/Virtual Reality โลกเสมือน สองตวัอยา่งของโลกเสมือนนี  ้มนั

ก็คือเกมออนไลน์นัน่เอง  SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง  สามารถสร้างตวัละครโดยสมมตุใิห้เป็น

ตวัเราเองขึน้มาได้   ใช้ชีวิตอยูใ่นเกม   อยูใ่นชมุชนเสมือน  (Virtual Community) สามารถซือ้ขาย

ท่ีดนิ และหารายได้จากการทํากิจกรรมตา่งๆ ได้ 

   ส
ำนกัหอ
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    Peer to Peer (P2P)   P2P เป็นการเช่ือมตอ่กนัระหวา่ง Client (เคร่ือง

ผู้ใช้, เคร่ือง ลกูขา่ย) กบั Client โดยตรง โปรแกรม Skype จงึได้นําหลกัการนีม้าใช้เป็นโปรแกรม

สนทนาผา่นอินเตอร์เน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึน้มาเป็นเทคโนโลยีท่ีทําให้เกิดการแบง่ปันไฟล์

ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวาง และรวดเร็ว แตท่วา่มนัก็ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

3.  โครงสร้างและระบบการทาํงานของ Social media 

  จากข้างต้นเราจะเห็นได้วา่ปัจจบุนัมีส่ือทางสงัคมมากมาย  อะไรท่ีทําให้ล่ือทางสงัคม

ไมเ่หมือนกนั  อะไรท่ีทําให้ผู้ใช้งานเกิดความพงึพอใจท่ีจะเข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กนัในส่ือนัน้ๆ  และ

อะไรท่ีเป็นตวัแปรท่ีทําให้ส่ือแตล่ะอนัมีจํานวนผู้ใช้งานไมเ่ทา่กนั 

  ส่ือทางสงัคมตา่งๆ  แตกตา่งกนัตามการทํางานของระบบท่ีถกูวางไว้เพ่ือตอบสนอง

ด้านการใช้งานของผู้ใช้ หรือ User  เรายงัไมส่ามารถสรุปได้วา่ระบบไหนคือระบบท่ีดีท่ีสดุ  หรือ

ระบบไหนสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้มากท่ีสดุ  เน่ืองจากแตล่ะระบบก็มีการทํางานและนโยบายท่ี

ตา่งกนัในการเลือกตอบโจทย์ของกลุม่ผู้ใช้งาน  หรือเพ่ือจํากดัขอบเขตของการทํางานเพ่ือกิจกรรม

บางอยา่งเทา่นัน้ 

  การทํางานของส่ือทางสงัคมสว่นใหญ่เป็นเสมือนแอพพริเคชนั ( Apprication)  ท่ีให้

เราเข้าไปใช้งาน  เพ่ือทําการตดิตอ่ส่ือสาร  หรือเพ่ือแบง่ปันเร่ืองราว  รูปภาพ  เนือ้หาบางอยา่ง

ตามท่ีเราต้องการ  แตส่ิ่งท่ีนา่สนใจคือ  อะไรท่ีทําให้ส่ือแตล่ะอนัมีจํานวนผู้ใช้งานตา่งกนั  เชน่  

การท่ีอินสตาแกรม  (Instragram)  มีผู้ใช้งาน  100 ล้านคน  ขณะท่ีโมโลมี ( Molome)  มีผู้ใช้งาน 

1.1 ล้านคน (ข้อมลูเดือนมีนาคม 2013)  ทัง้ๆ ท่ีทัง้สองเป็นส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการแบง่ปันรูปภาพ

เหมือนกนั  หรืออะไรท่ีทําให้ facebook มีผู้ใช้งานถึงหนึง่พนัล้านคน  ซึง่นบัเป็นประชากร 1ใน 7 

ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ภาพท่ี 10 แสดงข้อมลูผู้ใช้งาน social media ทัว่โลกเปรียบเทียบในปี 2009 และ 2012 

 

  สิ่งท่ีทําให้เฟซบคุแตกตา่งจากส่ือทางสงัคมอ่ืนๆ คือ  เฟซบคุได้ทําตวัเองให้เป็น

แพลต-ฟอร์ม ( Platform)  ซึง่เป็นเหมือนโครงสร้างหลกัของเครือขา่ยสงัคมท่ีเกิดขึน้  แพลตฟอร์ม

ทําหน้าท่ีเหมือนกบัวินโดว์ ( Windows) หรือ (Macintosh) ท่ีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล  

คือเป็นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานซอฟต์แวร์มาตรฐานท่ีจะชว่ยให้สร้างแอพพริเคชนัตา่งๆ บนนัน้

ได้ง่ายขึน้  เป็นระบบปฏิบตักิารณ์ท่ีเป็นเพียงโครงสร้างเปลา่ๆ ท่ีมีเพียงยสูเซอ่อินเตอร์เฟส ( User 

interface) สําหรับเข้ามาใช้งาน  และแพลตฟอร์มนีมี้หน้าท่ีหลกัเพ่ือรองรับแอพพริเคชนั  และ

แอพพริเคชนัเหลา่นีเ้องท่ีเป็นตวักําหนดกิจกรรมของผู้ใช้งานอีกทีหนึง่  กลา่วได้วา่  ผู้ ใช้งานเข้ามา

ใช้งานแอพพริเคชนัและเช่ือมตอ่กนัด้วยระบบท่ีถกูวางไว้ในแพลตฟอร์ม  องค์ประกอบท่ีเกือ้หนนุ

กนัของทัง้สองสิ่งนี ้ ก็เป็นตวัท่ีทําให้เฟซบคุมีจํานวนผู้ใช้งานมากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองนัน่เอง 

  ยกตวัอยา่งเชน่  แพลตฟอร์มของเฟซบคุ  และแอพพริเคชนัคือเกมปลกูผกั  ผู้ใช้ท่ี

อยากจะตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนได้เลือกเข้าใช้งานในเฟซบคุ  และทําการตดิตอ่กบัผู้ใช้งานเฟซบคุด้วยกนั  
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ขณะท่ีผู้ใช้อีกกลุม่หนึง่ต้องการเลน่เกมปลกูผกั  ผู้ใช้งานจําเป็นต้องมีโปรไฟล์ในเฟซบคุเพ่ือท่ีจะได้

ปลกูผกัและตดิตอ่กบัผู้ปลกูผกัคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นแพลตฟอร์ม  กระบวนการนีจ้งึทําให้เกิดการดงึผู้ใช้

ให้เข้ามาใช้บริการมากขึน้เชน่เดียวกนัแอพริเคชนัอ่ืนๆ  การใช้งานแอพพริเคชนัจะทําให้เกิด

กิจกรรมบนเฟซบคุมากขึน้  สง่ผลให้มีการเข้าชมเว็บมากขึน้  จากตวัอยา่งข้างต้นเราจะสามารถ

สรุปความแตกตา่งระหวา่งแพลตฟอร์มและแอพพริเคชนัวา่  แพลตฟอร์มคือสว่นท่ีถกูวางระบบ

เพ่ือให้แอพพริเคชนัอ่ืนเข้ามาทํางานเป็นสว่นหนึง่ของระบบความสมัพนัธ์ท่ีได้กําหนดไว้   

องค์ประกอบทัง้สองสิ่งนีทํ้าหน้าท่ีเกือ้กลูกนัในดงึผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการ 

 

 
ภาพท่ี 11 แสดงโครงสร้างและระบบการทํางานของแพลตฟอร์ม ( platform) และแอพพริเคชนั 

      ( application) 

 

4.  พฤตกิรรมมนุษย์ใน Social media 

  มีหลายทฤษฎี  และแนวคดิทางจิตวิทยา  ท่ีพดูถึงความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์อยู่  

และในหลายๆ  ทฤษฎีและแนวคดินี  ้ มีอยูค่วามต้องการหนึง่ท่ีถกูพดูถึงในหลายๆ  ทฤษฎี นัน่คือ 

“ความต้องการท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน หรือ ความต้องการใฝ่สมัพนัธ์ (Need for Affiliation) 
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ภาพท่ี 12 แสดงความต้องการลําดบัขัน้ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

 

  สงัเกตถึงความต้องการลําดบัขัน้ท่ี  3 และ 4 ได้แก่ Love/Belonging และ Esteem 

โดยสามารถให้หมายความวา่ดงันี ้

  1.  Love/Belongingness Needs คือ ความต้องการท่ีจะมีความสมัพนัธ์ฉนัท์เพ่ือน  

ครอบครัว และความรักระหวา่งเพศตรงข้าม 

   2.  Esteem คือ ความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ เป็นผู้ ท่ีได้รับความนบัถือจาก

ผู้ อ่ืน 

  ซึง่ Social Networking สามารถเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการทัง้  2 ขัน้นีไ้ด้อยา่ง

ชดัเจน  ยกตวัอยา่งเชน่  บริการ Social Networking นัน้ นอกจากจะให้คณุได้พบปะกนัผู้คนตา่งๆ  

มากหน้าหลายตารวมทัง้คนท่ีเรารู้จกัคุ้นเคยกนัดีอยูแ่ล้ว   และยงัสรุปเป็นข้อมลูให้เห็นได้ชดัเจน

อีกวา่ คณุได้สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไว้ดีมากแคไ่หน ซึง่แสดงออกในรูปของ  จํานวน Friend (ใน

กรณีของ Facebook), จํานวน Follower (ในกรณีของ  Twitter) หรือ จํานวน Connection (ในกรณี

ของ LinkedIn) เป็นต้น 

  จากเหตผุลข้างต้น   บอ่ยครัง้การท่ีเป็นผู้ มีจํานวน  Friend หรือ Follower มาก ก็เป็น

ความภาคภมูิใจอยา่งหนึง่  ในกรณีของ  Twitter บอ่ยครัง้ท่ีหากมีคนสงัเกตเห็นคนท่ีมีจํานวน  

Follower มากๆ ก็ก่อให้เกิดกระแสถามไถ่กนัวา่  คนคนนีเ้ป็นใคร เกิดความอยากรู้จกัขึน้มาทนัที  

เหตกุารณ์ลกัษณะนีก็้ชว่ยตอบสนองความต้องการในลําดบัขัน้ท่ี 4 ได้ 
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  ท่ีสําคญัท่ีสดุ  Social Networking นัน้ ชว่ยเตมิเตม็ความต้องการ  (Need) ในแตล่ะ

ลําดบัขัน้ตามลําดบัไป  นัน่คือ เม่ือเร่ิมเข้าสูว่งการ  Social Networking แล้ว ก็จะเร่ิมตอบสนอง

ความต้องการในลําดบัขัน้ท่ี  3 คือ ความต้องการใฝ่สมัพนัธ์  จากนัน้เม่ือจํานวน  Friend หรือ 

Follower มีในระดบัหนึง่แล้ว  ก็อาจก้าวขึน้ไปสูค่วามต้องการในลําดบัขัน้ตอ่ไป  คือ ความต้องการ

ท่ีจะได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน หรือการนบัถือในตนเอง 

  ประการตอ่มา  สืบเน่ืองจากรายงานของ  Nielsen ท่ีวา่ “Consumers trust real 

friend and virtual stranger the most” หรือแปลเป็นไทยได้วา่  “ผู้บริโภคไว้วางใจเพ่ือนจริงๆ  และ

คนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์มากท่ีสดุ ”  ซึง่ชีใ้ห้เห็นถึงตวัเลขท่ีไมน่า่แปลกใจ  (ผู้บริโภคเช่ือ

คําแนะนําของเพ่ือนท่ีรู้จกั 90%) และตวัเลขท่ีนา่แปลกใจ  (ผู้บริโภคเช่ือคําแนะนําของผู้บริโภคราย

อ่ืนๆ ท่ีโพสต์ไว้บนโลกไซเบอร์ 70%) 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงระดบัความได้รับการไว้วางใจของส่ือโฆษณาชนิดตา่งๆ  ในปี 2009 

 

  Robert B. Cialdini นกัจิตวิทยาสงัคมผู้แตง่หนงัสือ  Influence: The Psychology of 

Persuasion ได้อธิบายถึงเหตดุงักลา่ว  โดยเรียกวา่คือหลกัการ  Social Proof  ซึ่งกลา่วโดยสรุปได้

วา่ ในสถานการณ์ท่ีตวัเราต้องตดัสินใจ  แตเ่ราไมมี่ความมัน่ใจวา่จะตดัสินใจได้ถกูต้องหรือไม่  เรา

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-strangers-the-most/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-strangers-the-most/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-strangers-the-most/
http://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/0688128165
http://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/0688128165
http://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/0688128165
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จะพิจารณาความเห็นและการตดัสินใจของคนสว่นใหญ่  โดยมีความเช่ือวา่  หากคนสว่นใหญ่  

(จํานวนมากพอในสายตาของเรา) ตดัสินใจอยา่งไรแล้ว การตดัสินใจนัน้นา่จะถกูต้อง 

  พฤตกิรรมนี ้ จะแตกตา่งจากกรณีท่ีเราขอคําแนะนําจากคนรู้จกั   เพราะลกัษณะนี ้

จํานวนของคนแปลกหน้าจะมีผลตอ่พฤตกิรรม  (และรวมไปถึงความคดิ ) ของเรา  ซึง่ Milgram, 

Bickman และ Berkowitz ได้ทําการทดลองเอาไว้ท่ีถนน  42nd เมืองนิวยอร์ค  โดยการให้คนไปยืน

ริมถนนแล้วแหงนหน้ามองไปยงัหน้าตา่งชัน้หกของอาคารแหง่หนึง่ท่ีไมไ่ด้มีอะไรเป็นพิเศษ   ผู้ วิจยั

ได้ใช้จํานวนหน้าม้าท่ีแตกตา่งกนัไปมายืนแหงนหน้ามอง แล้วทําการบนัทกึจํานวนของผู้ ท่ีเดนิผา่น

ไปมาท่ีมาหยดุแหงนหน้ามองด้วย พวกเขาพบวา่หากมีคนท่ีแหงนหน้ามองแคค่นเดียว  45% ของผู้

ท่ีเดนิผา่นไปมาจะแหงนหน้ามองตาม  แตห่ากเพิ่มจํานวนหน้ามาเป็น  15 คน ก็จะทําให้ 85% ของ

ผู้ ท่ีเดนิผา่นไปมาแหงนหน้ามองตามเลยทีเดียว 

    
 

ภาพท่ี 14 การทดลองของ Milgram, Bickman และ Berkowitz 

 

  อีกปรากฏการณ์ของ   Social Networking  นัน่ก็คือ  ผู้ทรงอิทธิพล  หรือท่ี

ภาษาองักฤษเรียกวา่  Influencer ซึง่ก็คือ คนหรือกลุม่คนท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้ อ่ืนใน

เร่ืองตา่งๆ  เชน่ การเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภค  หรือ การปลกุกระแสตา่งๆ   มาร์ตนิ ฟิชไบน์ 

(Martin Fishbein) และ ไอเซ็ก  ไอเซ็น  (Icek Ajzen) ได้นําเสนอทฤษฎีท่ีช่ือวา่  Theory of 

Reasoned Action หรือทฤษฎีแหง่การกระทําอนัมีเหตผุล  เพ่ือใช้อธิบายเหตผุลของการมี

พฤตกิรรมของมนษุย์เอาไว้ได้อยา่งนา่สนใจ  จดุสําคญัคือวา่ปัจจยัหนึง่ท่ีเราจะมีความตัง้ใจท่ีจะ

ทําพฤตกิรรมหรือไมน่ัน้  อยูท่ี่การคล้อยตามผู้ อ่ืนนัน่เอง   และน่ีคือจดุท่ี  Influencer เข้ามามีผลตอ่

การตดัสินใจ  หรือการทําพฤตกิรรมของพวกเรา   Influencer หลายคนในโลก  Social Networking 

นัน้ มีความรู้ความสามารถในระดบัท่ีสงู  ในสาขาวิชาตา่งๆ  ซึง่หากพวกเขาพดูคยุอะไรในสาขาท่ี
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ตนเองถนดัก็จะมีความเป็นไปได้สงูท่ีคนอ่ืนๆ จะคล้อยตาม เชน่ เหลา่ทวิตเตอร์ของบริษัท  Sophos 

ซึง่เป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ด้าน  Security ของคอมพิวเตอร์   หากพวกเขาพดูถึงประเดน็ด้าน

ความไมป่ลอดภยั  ผู้ ท่ีตดิตามเขาอยูก็่พร้อมท่ีจะเช่ือข้อมลูได้ในทนัที   

  อาจสรุปได้วา่ อิทธิพลของ  Influencer มาจาก “การรับรู้ (Perception)”  ท่ีเรามีตอ่

คนคนนัน้  ดงันัน้หมายความวา่จริงๆ  แล้วเขาอาจจะไมไ่ด้มีอํานาจหรือความสามารถนัน้จริงๆ  ก็

ได้  เชน่  หากเราเช่ือวา่เขาเป็นคนท่ีมีความรู้ด้านไอทีสงูมาก  เขาก็จะดมีูอํานาจอนัได้มาจากการ

เป็นผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญในทนัที  ทัง้ๆ ท่ีในความเป็นจริงแล้วเขาอาจไมมี่ความรู้เร่ืองไอทีเลยแม้แตน้่อย

ก็ได้  ซึง่ตรงนีก็้สอดคล้องกบั  Theory of Reasoned Action ท่ีวา่ ปัจจยัเร่ืองการคล้อยตามนัน้  มา

จากพิจารณา  คําแนะนําหรือความเห็นของผู้ อ่ืน  ร่วมกบั  แรงจงูใจท่ีจะทําตามคําแนะนําหรือ

ความเห็นนัน้ๆ นัน่เอง 7

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  8ภิเษก ชยันิรันดร์  , วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ  บน Social Networking ใน

แง่มุมจิตวิทยา, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.doctorpisek.com  

http://www.doctorpisek.com/pisek
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บทท่ี 4 

 

กระบวนการศึกษา 

 

  วตัถปุระสงค์หลกัของกระบวนการศกึษานี ้ คือการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ

และกลไกการเกิดปฏิสมัพนัธ์ใน Social media  เพ่ือนํามาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาและทดลอง

ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองผู้ใช้งานในมิตทิางสงัคมในสภาวะท่ีแตกตา่งกนั 

  จากข้อมลูท่ีได้จากคํานิยามของพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ีทางสงัคม  ประกอบกบั

ลกัษณะของพืน้ท่ีทัง้สองใน social media นัน้  นํามาวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบและหาจดุเช่ือมโยง

ถึงกระบวนการเกิดปฏิสมัพนัธ์และลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  รวมไปถึงอิทธิพลของ

ความสมัพนัธ์นัน้ท่ีสง่ผลตอ่การก่อรูปเป็นงานสถาปัตยกรรม  

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงแผนผงัการแจกแจงความเป็นสงัคม 

 

  จากแผนภาพเราจะมุง่เน้นไปท่ีการศกึษา Social network และ interaction ในสงัคม

จริงเป็นหลกั  เพ่ือเป็นการจํากดัขอบเขตของการศกึษาให้อยูใ่นกรอบของสองสิ่งนีเ้ทา่นัน้  และเม่ือ

เราทํางานวิเคราะห์แจกแจงทัง้สองสิ่งจะพบวา่  เราสามารถเขียนแผนผงัของสมัพนัธ์ของบคุคลใน

สงัคมด้วยการแทน “จดุ” แสดงถึงปัจเจกบคุคล ( Individual)  และ “เส้น” ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ 
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(Relational) ระหวา่งปัจเจกบคุคลทัง้สอง  เม่ือเกิดชดุของความสมัพนัธ์มากกวา่หนึง่  นัน่หมายถึง

มีปัจเจกบคุคลมากกวา่สองคน  เราจะเรียกความสมัพนัธ์นัน้วา่ “การรวมกลุม่” (Collective) 

 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงองค์ประกอบและลกัษณะการเกิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม 

 

  ดงันัน้เม่ือเรานําแผนผงัดงักลา่วมาแทนความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ใน social media จะ

ทําให้เราเห็นภาพของความแตกตา่งกนัในแตล่ะส่ือ  และชดุความสมัพนัธ์นีก็้เป็นสิ่งท่ีเป็นผลมา

จากสิ่งท่ีเราเรียกวา่ “แพลตฟอร์ม” ตามท่ีกลา่วไปแล้วในบทท่ี 3 นัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงตวัอยา่งชดุความสมัพนัธ์ใน social media 
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  จากแผนผงัดงักลา่ว เราสามารถจําแนกประเภทของความสมัพนัธ์ออกมาได้ดงันี  ้

   1. ความสัมพันธ์แบบทางเดียว (Single relationship)  คือความสมัพนัธ์

ท่ีผู้ ใช้หนึง่ไปตดิตามหรือสอดสอ่งผู้ใช้อีกคนหนึง่เพียงฝ่ายเดียว  โดยท่ีฝ่ายถกูตดิตามจะรู้หรือไมรู้่

ก็ได้  แตผู่้ถกูตดิตามไมไ่ด้ทําการตอบรับหรือมีการแลกเปล่ียนข้อมลูกนั  

   2. ความสัมพันธ์แบบสองทาง ( Double relationship)  คือเม่ือผู้ถกู

ตดิตามในข้อ 1. ทําการตอบรับและมีการแลกเปล่ียนข้อมลูบางอยา่งแก่ผู้ตดิตาม  เราจะเรียกวา่

เป็นความสมัพนัธ์แบบสองทาง 

   3. ความสัมพันธ์แบบหลายทาง (Multi relationship) เกิดขึน้เม่ือผู้ใช้ถกู

ตดิตามหรือเป็นฝ่ายตดิตามผู้ใช้คนอ่ืนมากกวา่หนึง่คน ไมว่า่จะมีการแลกเปล่ียนข้อมลูหรือไมมี่ก็

ตาม 

  และจากผลการวิจยัของคณะทํางานด้านข้องมลูของ facebook ท่ีนําข้อมลูท่ีได้จาก

กิจกรรมตา่งๆ ของ user ของพวกเขามาทําการรวบรวมและวิเคราะห์ได้ข้อสรุปเป็นประเดน็ท่ี

นา่สนใจออกมาวา่  พวกเขาพบวา่แม้ผู้คนมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคและแบง่ปันข้อมลูท่ีมาจากการ

ตดิตอ่ใกล้ชิดกบัผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนับอ่ย (เชน่เร่ืองภาพจากงานเลีย้งคืนท่ีผา่นมา) แตผู่้คน

เหลา่นัน้จะได้รับข้อมลูหรือขา่วสารท่ีใหมแ่ละมีประโยชน์จากกลุม่คนท่ีมีความสมัพนัธ์ในระดบัรอง 

(Weak ties)  หรือระดบัความสมัพนัธ์แบบเพ่ือนของเพ่ือน   มากกวา่ข้อมลูขา่วสารท่ีมากจาก

ความสมัพนัธ์ท่ีสนิทสนมกวา่ (Strong ties) 9  ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูนีถื้อเป็นการบง่บอกจดุแข็ง

และข้อดีของ social media ท่ีอาจถกูละเลยในบริบทของสงัคมจริง 

 

                                           
  9Eytan Bakshy, Rethinking Information Diversity in Networks, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2556. 

เข้าถึงจาก https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in- 

networks/10150503499618859  

https://www.facebook.com/ebakshy
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ภาพท่ี 18 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ งผู้ใช้และผู้ใช้อ่ืนท่ีอยูค่นละระดบัความสมัพนัธ์ และการมี

      อิทธิพลของการเช่ือมโยงผา่นความสมัพนัธ์แบบ weak ties ในเร่ืองของการรับรู้ข้อมลู

      ขา่วสาร 

  

  จากผลการวิจยัดงักลา่วทําให้เราได้สิ่งท่ีเรียกวา่ “ ปฏิสมั พนัธ์ทางอ้อม”  ( Indirect 

interactive) หรือความสมัพนัธ์แบบเพ่ือนของเพ่ือน  ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีออ่นแอ ( Weak ties) 

นัน้เป็นหนึง่ในกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม  ดงันัน้เรา

จะสามารถสรุปประเดน็ท่ีจะนํามาเป็นวิธีการในการทดลองกออกแบบสถาปัตยกรรมได้วา่   หาก

เรากระตุ้นให้สถาปัตยกรรมเป็นพืน้ท่ีท่ีให้ผู้ใช้งานได้เปิดเผยตวัเองตอ่สงัคมในสิ่งท่ีไมไ่ด้กระทบตอ่

ความเป็นสว่นตวัของบคุคลหรือกลุม่คนท่ีต้องทํากิจกรรมแบบเปิดเผยนัน้  จะชว่ยให้เกิด

ความสมัพนัธ์ทางอ้อมมากขึน้  และเป็นท่ีมาของระบบความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนขึน้  เกิดการ

แลกเปล่ียนหรือรับรู้ข้อมลูบางอยา่งท่ีมากขึน้ตามไปด้วย 

 

1.  ศึกษากลไกการเกิดปฏิสัมพันธ์ใน Social media 

  ปฏิสมัพนัธ์ใน social media มีความซบัซ้อนไปตามลกัษณะของเครือขา่ยและวิธีการ

กระจายข้อมลูจากผู้ใช้สูผู่้ ใช้ด้วยกนั  เราสามารถเขียนแผนผงัของกิจกรรมนัน้ได้คร่าวๆ ดงันี ้

 



30 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงตวัอยา่งการใช้งาน social media แบบหนึง่ 

 

  แผนผงัดงักลา่วประกอบไปด้วยผู้ใช้งาน ( Users)  กิจกกรม ( Activities) และพืน้ท่ี 

(Space) ท่ีปรากฏอยูใ่นแพลตฟอร์มของส่ือทางสงัคมชนิดนี ้ เม่ือผู้ใช้งานได้ทํากิจกรรมบาง

อยา่งเชน่การบอกสถานะปัจจบุนัของผู้ใช้ ( Updating a “Status”)  กิจกรรมนีก็้จะไปปรากฏใน

พืน้ท่ีท่ีเราเรียกวา่โปรไฟล์สว่นตวั ( Personal page) พร้อมๆ กบัท่ีปรากฏอยูใ่น social feed  

(Home page)  ซึง่หากกิจกรรมนีถ้กูตัง้ให้เป็นสาธารณะก็จะสามารถอนญุาตให้บคุคลอ่ืนเห็น

กิจกรรมของเราได้  แตถ้่าถกูตัง้ให้เป็นกิจกรรมสว่นตวั  ก็จะแล้วแตว่า่บคุคลใดจะได้รับอนญุาตให้

เห็นกิจกรรมนัน้ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้ ใช้ได้กําหนดขึน้เอง  ขณะเดียวกนัผู้ใช้อ่ืนๆ สามารถแบง่ได้เป็นสอง

กลุม่คือกลุม่ท่ีผู้ ใช้เลือกท่ีจะตดิตอ่ซึง่กนัและกนัหรือเป็นเพ่ือนกนั  กบักลุม่ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่ซึง่กนัละ

กนัคือไมไ่ด้เป็นเพ่ือนกนั  ผู้ใช้ทัง้หมดไมว่า่จะตดิตอ่กนัหรือไม ่ สามารถเลือกท่ีจะเข้าไปในพืน้ท่ีท่ี

เรียกวา่ “กลุม่” ( Groups) ตามท่ีผู้ใช้สนใจ  “กลุม่” นีเ้องท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้ผู้ใช้ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่กนั

และกนัได้มีโอกาสตดิตอ่กนัผา่นสิ่งท่ีพวกเขาสนใจ  นบัเป็นอีกหนึง่กลไกท่ีสําคญัในการเพิ่ม

ปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม 

 

2.  วิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีทาํให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

  เม่ือเรานําแพลตฟอร์ มของส่ือทางสงัคมมาทําการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและ

หลกัการท่ีส่ือทางสงัคมใช้ในการกําหนดกิจกรรมและปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมนัน้  เราจะเห็นวา่ในสว่น
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ขององค์ประกอบนัน้ไมไ่ด้ตา่งกนัมากเพียงแตมี่ช่ือเรียกไปตามท่ีแตล่ะส่ือจะตัง้ขึน้  เชน่ Group ใน 

Facebook ถกูเรียกวา่ Circle ใน Google+  หรือ   กิจกรรมการ Share ใน Facebook ก็ถกู

เรียกวา่ Retweet ใน Twitter หรือ Pin it ใน Pinterest เป็นต้น  แตส่ิ่งท่ีทําให้ ส่ือแตล่ะอนัแตกตา่ง

กนัคือสว่นของหลกัการในการทํางานของแพลตฟอร์ม  ซึง่เราได้ยกตวัอยา่งไว้แล้วข้างต้น 

  เราสามารถรวบรวมและสรุปถึงองค์ประกอบอนัเป็นกลไกท่ีทําให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ใน 

social media ได้ดงันี ้

  1. Space  -  personal space 

    -  social space 

  ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ในส่ือทางสงัคมประกอบไปด้วย 2 สว่นใหญ่ๆ คือ พืน้ท่ี

สว่นตวั  (Personal space) ซึง่แยกการทํางานเป็นสองสว่นคือหน้าโปรไฟล์หรือ personal page  

เป็นสว่นท่ีผู้ใช้จะสามารถนําเสนอตนเองสูส่าธารณะ  เพ่ือบอกให้ผู้ใช้อ่ืนรับรู้ถึงตวัตน  สิ่งท่ีเรา

สนใจจนกระทัง่กิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้กระทําในนี ้ และสว่นท่ีรวบรวมกระแสข้อมลูจากผู้ใช้อ่ืนท่ี

ตดิตามอยู ่หรือ Home page (ปัจจบุนัเรียกวา่ Social feed หรือ Timeline)  ซึง่เป็นสว่นท่ีให้เรา

ตดิตามความเคล่ือนไหวของสงัคมรอบตวัเรา  ไมว่า่จะเป็นจากคนหรือกลุม่คนท่ีเราตดิตาม  และ

สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนัได้ผา่นกิจกรรมของบคุคลนัน้  อีกพืน้ท่ีหนึง่คือพืน้ท่ีสงัคม ( Social space) 

คือสว่นท่ีให้ผู้ใช้ไมว่า่จะรู้จกักนัหรือไมรู้่จกักนัได้เข้ามามีสว่นร่วมในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่  จากความ

สนใจของตวัผู้ใช้เอง  ผู้ใช้ท่ีไมไ่ด้เป็นเพ่ือนกนัก็จะสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนัในพืน้ท่ีนีไ้ด้  และ

กิจกรรมท่ีทําในพืน้ท่ีนีจ้ะถกูเปิดเผยสูส่าธารณะหรือไมก็่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีได้ตัง้คา่

ระดบัความเป็นสว่นตวัไว้ 

 

 
 

ภาพท่ี 20 แสดงลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ในส่ือทางสงัคม 
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  2. Activities - public 

    - friends only 

    - only me 

    - custom 

  ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดในส่ือทางสงัคม  ท่ีผู้ ใช้สามารถปรับและเปล่ียนแปลง

ระดบัของความเป็นสว่นตวัได้ในแตล่ะกิจกรรมท่ีทํา  เพ่ือทําการปิด หรือเปิดขอบเขตของกิจกรรม

นัน้ๆ ย่ิงผู้ใช้เปิดเผยกิจกรรมตอ่สาธารณะมากเทา่ไหร่  กิจกรรมนัน้ก็จะถกูรับรู้ไปในวงกว้างได้มาก

เทา่นัน้  เพราะกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะนัน้สามารถถกูแบง่ปันและบอกตอ่กนัตอ่ไปได้เร่ือยๆ ทัง้ใน

กลุม่ของเพ่ือนและกลุม่ของบคุคลอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชเ่พ่ือน 

 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดในส่ือทางสงัคม 

 

  3. Users 

  ความสมัพนัธ์ของผู้ใช้ในส่ือ ทาง สงัคมล้วนแล้วถกูกําหนดขึน้โดยตวัผู้ใช้เองวา่

ต้องการจะมีหรือไมต้่องการจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัใคร  (Selected)  ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธ์แบบ

ทางเดียวหรือสองทาง  แตผู่้ ใช้ทัง้หมดไมว่า่จะรู้จกักนัหรือไม ่ สามรถตดิตอ่กนัได้ผา่นทาง “กลุม่” 

ท่ีผู้ ใช้ได้เข้าร่วมกบับคุลอ่ืนตามความสนใจ   ผู้ใช้ท่ีเข้าร่วมหรือมีสว่นร่วมในกลุม่มาก  ก็มีโอกาสท่ี

จะได้ตดิตอ่กบักลุม่คนอ่ืนท่ีเรียกวา่ weak ties มาก  และทําให้มีโอกาสได้รับข้อมลูขา่วสารมากขึน้

ตามไปด้วย 
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ภาพท่ี 22 แสดงความสมัพนัธ์ของผู้ใช้ในส่ือทางสงัคม 

 

  อีกกลไกหนึง่ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนกระแสสงัคมท่ีขาดไมไ่ด้เลยคือการสง่ออกและนําเข้า

ข้อมลู (input & output) ท่ีเป็นหวัใจสําคญัของกระบวนการเกิดสภาวะทางสงัคมในส่ือ ทางสงัคม  

หากไมมี่การสง่ออกข้อมลูจากผู้ใช้ก็จะไมมี่ข้อมลูในระบบ  และถ้าไมมี่ข้อมลูในระบบก็จะไมมี่การ

นําเข้าและไมมี่การแบง่ปันและก็ยอ่มสง่ผลให้ไมมี่การสง่ออกข้อมลูวนไปเป็นวงจร  ขณะเดียวกนั

ถ้ามีการสง่ออกข้อมลูจากผู้ใช้สูร่ะบบ  และมีนําเข้าข้อมลูจากผู้ใช้ทา่นอ่ืน  ก็ยอ่มเกิดเป็นกระแส

ข้อมลู  และกระบวนการท่ีทําให้เกิดการสง่ออกและนําเข้านัน่เองท่ีเราจะต้องศกึษาหาวิธีการท่ี

เหมาะสมในการทําให้เกิดกระแสสงัคมท่ีจะมาขบัเคล่ือนหนว่ยตา่งๆ ในสงัคม 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงกระบวนการสง่ออกและนําเข้าข้อมลูของส่ือทางสงัคม  
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4.  ศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมและใน social media 

  ผู้ วิจยัได้ทําการทดลองแทนคา่ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ใน social media ให้ออกเป็น

ลกัษณะทางกายภาพ  วา่ลกัษณะของความสมัพนัธ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธ์

แบบทางเดียว สองทาง หรือแบบหลายทาง  รวมทัง้ความสมัพนัธ์ทางตรงและทางอ้อม ท่ีเกิดขึน้ใน 

social media นัน้  จะสามารถมีลกัษณะทางกายภาพได้อยา่งไรบ้าง 

 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระกวา่ A กบั B  ผา่นการกัน้พืน้ท่ีด้วยขัน้บนัได 

  

  จากภาพท่ี 24  ความสมัพนัธ์ทางตรงแบบสองทางของ A และ B อยูค่นละพืน้ท่ีแต่

สามารถมองเห็นและเข้าถึงกนัได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 25 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง A B C และ D ผา่นการแยกพืน้ท่ีด้วยระดบัพืน้และเพดาน 
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  จากภาพท่ี 25  A B และ C อยูค่นละพืน้ท่ี  ไมส่ามารถเข้าถึงแตอ่ยูใ่นระดบัท่ี

มองเห็นกนัได้ ขณะท่ี B และ D อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  แตแ่ยกกนัด้วยระดบัของเพดาน  ทําให้

ลกัษณะของกิจกกรมท่ีทําตา่งกนั  สามารถเข้าถึงและมองเห็นกนัได้   และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง B 

กบั C ก็คือความสมัพนัธ์ทางอ้อม  

 

 
 

ภาพท่ี 26 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง  A กบั B  ผา่นการแบง่พืน้ท่ีด้วยหลงัคา 

  

  จากภาพท่ี 26  A และ B อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  สามารถมองเห็นและเข้าถึงกนัได้  แต่

มีการแยกพืน้ท่ีด้วยการรับรู้วา่อยูใ่นอาคารหรืออยูน่อกอาคารด้วยระนาบหลงัคา 

 

 
 

ภาพท่ี 27 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง  A B และ C  ผา่นการแบง่พืน้ท่ีด้วยลกัษณะของระนาบพืน้ท่ี

       ตา่งกนั  
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  จากภาพท่ี 27  B และ C อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  แตรั่บรู้วา่ตา่งกนัด้วยลกัษณะของ

หลงัคา   และ A สามารถมองเห็น C ได้ด้วยความโปร่งของระนาบนัน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง A B C และ D ผา่นการแยกพืน้ท่ีด้วยระดบัพืน้และเพดาน 

  

  จากภาพท่ี 28  A B และ C อยูค่นละพืน้ท่ี  ไมส่ามารถเข้าถึงแตอ่ยูใ่นระดบัท่ี

มองเห็นกนัได้ ขณะท่ี C และ D อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  แตแ่ยกกนัด้วยระดบัของเพดาน  ทําให้

ลกัษณะของกิจกกรมท่ีทําตา่งกนั  สามารถเข้าถึงและมองเห็นกนัได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 29 แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง  A กบั B  ผา่นการแบง่พืน้ท่ีด้วยระนาบเพดาน 
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  จากภาพท่ี 29  A และ B อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  แตถ่กูแบง่ด้วยระนาบเพดาน  ทําให้

กิจกรรมท่ีทําในพืน้ท่ีตา่งกนั  โดยท่ี A และ B สามารถมองเห็นและเข้าถึงกนัได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 30 แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายทาง  เม่ือพืน้ท่ีตา่งๆ ถกูแยกและถกูแบง่ด้วยระนาบพืน้ 

       เพดาน และผนงั  

  

  จากภาพทัง้หมดเราสามารถมองเห็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจริง  

ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธ์ทางเดียว สองทาง หรือความสมัพนัธ์แบบหลายทาง  ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมลกัษณะพืน้ท่ีเหลา่นีจ้ะถกูนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการพืน้ท่ีในการทดลอง

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

  นอกจากการแบง่พืน้ท่ีด้วยระนาบทางนอนแล้ว  การแบง่พืน้ท่ีด้วยระนาบทางตัง้ก็

สามารถทําให้เกิดมิตขิองการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย  และสามารถนําไปใช้รวมกนัการแบง่ตาม

ระนาบทางนอน  เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ของพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลาย  และตอบสนองกนัความต้องการ

ของผู้ใช้ได้หลากหลายกวา่ท่ีจะแบง่ด้วยระนาบทางนอนเพียงอยา่งเดียว 
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ภาพท่ี 31 แสดงการแบง่พืน้ท่ีด้วยระนาบทางตัง้ในหลายลกัษณะของการกัน้ผนงั  

 

 
 

ภาพท่ี 32 แสดงการแบง่พืน้ท่ีทางตัง้ด้วยลกัษณะความโปร่งของผนงั 
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บทท่ี 5 

 

โปรแกรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1.  ลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ใช้โครงการ 

  เม่ือได้ทําการศกึษาทัง้หมดและสรุปออกมาเป็นเคร่ืองมือและกลไกตา่งๆ ท่ีจะ

ก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมแล้วนัน้  ผู้ วิจยัจงึได้ทําการทดลองกบัโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม  

เพ่ือศกึษาหาความเป็นไปได้ในการออกแบบและจดัการพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีผสานกบัพืน้ท่ีสว่นตวัของ

ผู้ใช้ในระดบัตา่งๆ ท่ีมีอยูเ่ดมิในโครงการตามวตัถปุระสงค์ของวิทยานิพนธ์นี ้

  โครงการท่ีเลือกนํามาศกึษาคือกรณีตวัอยา่งมหาวิทยาลยัศลิปากร  ท่ีมีความ

สลบัซบัซ้อนของเร่ืองท่ีตัง้และกลุม่ผู้ใช้งานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์  คือมีบคุคลภายนอกแวะเวียน

เข้ามาสม่ําเสมอทัง้นกัทอ่งเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจในนิทรรศการตา่งๆ  อีกทัง้ผู้ ใช้โครงการภายใน

มหาวิทยาลยัยงัแบง่เป็นหลายกลุม่ หลายคณะ  ซึง่ล้วนแล้วแตมี่ความสมัพนัธ์กนัแบบหลวมๆ  แต่

ปัจจบุนัเป็นท่ีนา่เสียดายท่ีแตล่ะกลุม่คณะกลบัมีความสมัพนัธ์กนัน้อยมากทัง้ท่ีทกุคณะตา่งก็มี

ความสนใจในสิ่งเดียวกนัคือ “ศลิปะ” 

  จากวตัถปุระสงค์ของวิทยานิพนธ์นี ้ เรามุง่เน้นไปท่ีการศกึษาความสมัพนัธ์ของผู้ใช้

โครงการผา่นพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม  ดงันัน้ท่ีตัง้โครงการจงึเป็นเพียงสว่นประกอบหนึง่ของ

เง่ือนไขในการออกแบบท่ีทําให้เกิดพืน้ท่ีทางสงัคม  และผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ของ

ผู้ใช้โครงการเป็นหลกั  ดงัภาพท่ี 33 

 39 
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ภาพท่ี 33 แสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์ของกลุม่ผู้ใช้ในโครงการ 

  

  จากภาพ  เม่ือแทนผู้ใช้ในแตล่ะคณะด้วยสีตา่งๆ และแยกไปตามพืน้ท่ีใช้สอยแตล่ะ

แบบโดยไมแ่บง่พืน้ท่ี  จะเห็นวา่แตล่ะคณะมีพืน้ท่ีใช้สอยเหมือนๆ กนั  กลา่วคือแตล่ะคณะมีสว่น

ของห้องสมัมนา ห้องแสดงผลงาน สว่นสํานกังาน ห้องพกัอาจารย์ พืน้ท่ีการเรียนการสอนและ

สตดูโิอนกัศกึษาเหมือนกนั  เน่ืองจากทกุคณะมีระบบการทํางานท่ีคล้ายกนันัน่คือระบบ

ห้องปฏิบตักิารและการแสดงผลงาน  และพืน้ท่ีใช้สอยเหลา่นีย้งัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของ

ความสมัพนัธ์ของผู้ใช้ในกลุม่ตา่งๆ เชน่  ในพืน้ท่ีของห้องสมัมนาและห้องแสดงผลงานรวมถึง

ห้องสมดุท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ  ทําให้เกิดการรวมกลุม่ของผู้ใช้ทกุกลุม่ทัง้คนในและคนนอกคณะ  

ขณะท่ีห้องเรียนก็เป็นพืน้ท่ีรวมกลุม่ระหวา่งนกัเรียนและอาจารย์ในคณะเป็นต้น  สว่นพืน้ท่ีสว่นตวั

ของแตล่ะกลุม่ผู้ใช้งานก็คือสว่นของสตดูโิอนกัเรียน  ห้องพกัอาจารย์  และสว่นสํานกังานท่ีผู้ใช้

กลุม่อ่ืนไมส่ามารถเข้าถึงได้หากไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ใช้งานภายในกลุม่นัน้ๆ 

  นอกจากนีล้กัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีใช้สอยก็มีสว่นชว่ยให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ของ

ผู้ใช้ในเร่ืองของการมองเห็นและการเข้าถึง  หรือความสมัพนัธ์ทางอ้อมของผู้ใช้ในกลุม่ตา่งๆ  ดงั

ภาพท่ี 34 
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ภาพท่ี 34 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีใช้สอย 

 

2.  องค์ประกอบและโครงสร้างของพืน้ท่ีและการใช้สอยในโครงการ 

  ในการศกึษา  ผู้ วิจยัต้องการพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมสอดคล้องตามโครงการเดมิ  โดย

รายละเอียดของโครงการใหมจ่ะไมเ่ข้าไปปรับเปล่ียน function การใช้งามเดมิ  แตเ่ป็นการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งานใหม ่ โดยผสานพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีไมเ่คยปรากฏในโครงการด้วยการ

นําแนวคดิของส่ือทางสงัคมมาทําให้เกิดในพืน้ท่ีวา่งจริง  และหาความสมัพนัธ์ใหมท่ี่เกิดขึน้

ระหวา่งผู้ใช้กบัผู้ใช้  ในพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ 
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ภาพท่ี 35 แสดง function diagram การใช้งานเดมิของมหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

  จากภาพท่ี 35 แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้สอยตามโครงการเดมิ  โดยท่ี

ยงัไมมี่พืน้ท่ีทางสงัคมเกิดขึน้  รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงพืน้ท่ีของกลุม่ผู้ใช้ตา่งๆ ท่ีมี

ความสําคญัและความต้องการพืน้ท่ีใช้งานท่ีแตกตา่งกนั 

 

3.  แนวความคิดในการออกแบบและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

  จากการศกึษากลไกและเคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมโดยการวิเคราะห์

จากส่ือทางสงัคมและการศกึษาเชิงเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ในสงัคมและในส่ือ

ทางสงัคม  อ้างอิงผลการศกึษาในบทท่ี 4  สามารถสรุปประเดน็สําคญัเพ่ือใช้เป็นแนวความคดิใน

การออกแบบได้ดงันี ้

  3.1 ระบบความสัมพันธ์ของผู้คนใน social media 

   จากการศกึษาชดุความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ใน social media  จากการเขียน

แผนผงัตามหลกัการของแนวคดิเร่ืองเครือขา่ยสงัคมทําให้เราเห็นภาพของระบบความสมัพนัธ์ของ

ผู้คนใน social media วา่สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

   1.  ความสมัพนัธ์ทางเดียว 

 2.  ความสมัพนัธ์สองทาง 

 3.  ความสมัพนัธ์หลายทาง 
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ซึง่ทัง้ 3 ประเภทนีจ้ดัอยูใ่นระบบความสมัพนัธ์ทางตรง  กลา่วคือ ผู้ใช้ตดิตอ่กบัผู้ใช้ด้วยกนัโดยตรง  

ซึง่ความสมัพนัธ์ประเภทนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ทัว่ไปในสภาพแวดล้อมและสงัคมจริง 

  จากการศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการรับ -สง่ข้อมลูใน social media นี ้ เรากลบั

พบวา่ “ความสมัพนัธ์ทางอ้อม” กลบัเป็นกลไกท่ีสําคญักวา่ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียน

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม 

3.2  พืน้ท่ีสังคมใน social media 

   ด้วยลกัษณะโครงสร้างของพืน้ท่ีใน social media ท่ีประกอบไปด้วยพืน้ท่ี

สว่นตวั หรือ profile และ feed ของ user แตล่ะคน  ท่ีมีความเป็นปัจเจก  อยูใ่นกระแสสงัคมท่ีผู้ใช้

สร้างขึน้มาเองแล้วนัน้  อีกพืน้ท่ีหนึง่ท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมและเกิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม

คือพืน้ท่ีท่ีเรียกวา่ “กลุม่”  คือพืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้สามารถเข้าร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้คนอ่ืนไมว่า่จะ

รู้จกักนัหรือไม ่ กลา่วคือ  เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดโอกาสให้เกิดสภาวะทางสงัคมของผู้คนท่ีมีความสนใจ

เร่ืองเดียวกนั  หรืออยูใ่นพืน้ก่ึงท่ีสาธารณะเดียวกนั  ในระดบัของความเป็นสว่นตวัท่ีพงึพอใจ

ร่วมกนั 

3.3  การขับเคล่ือนกระแสข้อมูลใน social media 

   กิจกรรมหลกัของ social media เกิดจากการเปล่ียนถ่ายข้อมลูของผู้ใช้  ทัง้

การสง่ออกและนําเข้า  ซึง่กระบวนการสง่ออกและนําเข้าข้อมลูนีเ้ป็นหวัใจสําคญัของกระบวนการ

เกิดสภาวะทางสงัคมในส่ือทางสงัคม  สว่นวิธีการนัน้ขึน้อยูก่บัหลกัการของส่ือทางสงัคมนัน้ๆ วา่

ข้อมลูท่ีสง่ออกมาจากผู้ใช้จะเข้าไปในระบบมากน้อยแคไ่หน อยา่งไร  และใครบ้างท่ีจะสามารถ

นําเข้าข้อมลูเหลา่นัน้  และข้อมลูท่ีสง่ออกมาจากผู้ใช้น่ีเองท่ีระบบจะนําไปใช้ประโยชน์จากการ

ดงึดดูผู้ใช้คนอ่ืนๆ ให้เข้ามาทําการแลกเปล่ียนข้อมลูกนัตอ่ไป 

 

4.  การสังเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบ 

  จากประเดนสําคญัของแนวความคดิท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  สามารถนํามาสงัเคราะห์

ในโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ดงันี ้

  4.1 การเปิดเผยตัวตนต่อสังคม 

   หากสถาปัตยก รรมมีสว่นทําให้ผู้ใช้สามารถเ ปิดเผยกิจกรรมท่ีกระทําออกสู่

สงัคมในระดบัท่ีไมไ่ด้กระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของบคุคลหรือกลุม่คนท่ีทํากิจกรรมแบบเปิดเผย

นัน้  จะทําให้เกิดความสมัพนัธ์ท างอ้อมมากขึน้  เกิดการสง่ออกข้อมลูมากขึน้  ขณะเดียวกนัก็

นําเข้าข้อมลูบางอยา่งจากสงัคมด้วยในเวลาเดียวกนั  จะเป็นท่ีมาของระบบความสมัพนัธ์ท่ี

ซบัซ้อนขึน้  เกิดการแลกเปล่ียนหรือรับรู้ข้อมลูบางอยา่งมากขึน้ด้วย 
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ภาพท่ี 36 แสดงการกําหนดพืน้ท่ีการใช้งานในโปรแกรมให้เกิดการสง่ออกและนําเข้าข้อมลู 

   

4.2  การรวมกลุ่มในสังคม  

   การรวมกลุม่ของผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมในระดบัของการเข้าถึงท่ีตา่งกนั  จะ

ทําให้เกิดกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมหลกัในพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการ  จากข้อมลูของโครงการ

เราพบวา่มีผู้ใช้อยู ่ 5 กลุม่หลกั คือ นกัเรียน  อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  คนตา่งคณะ และคนนอก

มหาวิทยาลยั  หากจดัลําดบัของการรวมกลุม่ในทกุๆ ระดบัแล้วจะได้ดงันี ้

   1.  พืน้ท่ีลานสาธารณะ  ( Outward courtyard)  คือพืน้ท่ีรวมกลุม่ของผู้ใช้ทกุ

กลุม่  คนทกุคนสามารถผา่นและเข้าไปทํากิจกรรมได้ 

   2.  พืน้ท่ีสําหรับการทํางานแบบเปิด  (Open working area)  คือพืน้ท่ีรวมกลุม่

ในระดบัท่ีบคุคลภายนอกมหาวิทยาลบัจะเข้าถึงไมไ่ด้  โดยจํากดัเฉพาะบคุคลในมหาวิทยาลยั

เทา่นัน้  เป็นพืน้ท่ีท่ีก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะทัง้ส่ี 
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   3.  พืน้ท่ีลานภายในคณะ ( Inward courtyard)  คือพืน้ท่ีทํากิจกรรมร่วมกนั

ของบคุคลในคณะ  ท่ีคนนอกคณะจะเข้าถึงไมไ่ด้  เป็นพืน้ท่ีท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป 

เชน่ การทํางานหรือการเรียนการสอน 

   4.  พืน้ท่ีลานสว่นตวั ( Private courtyard)  คือพืน้ท่ีทํากิจกรรมของคนเฉพาะ

กลุม่  ไมว่า่จะเป็นกลุม่นกัเรียน  หรือกลุม่อาจารย์  หรือกลุม่เจ้าหน้าท่ี  โดยท่ีคนกลุม่อ่ืนไม่

สามารถเข้าถึงได้ 

   โดยท่ีแตล่ะพืน้ท่ีก็จะมีคา่ความเป็นสว่นตวัจากระดบัน้อยถึงมากตามลําดบั

ความต้องการของผู้ใช้  และลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 แสดงพืน้ท่ีการรวมกลุม่ของผู้ใช้ในโครงการ 

 

5.  กระบวนการทดลองและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

  หลงัจากการสรุปแนวความคดิท่ีได้จากการศกึษาในขัน้ต้น  วิจยัได้ทําการทดลองและ

ออกแบบภายใต้ขอบเขตของแนวความคดิดงักลา่ว  เพ่ือหารูปแบบของการผสานกนัของพืน้ท่ีทาง

สงัคมและพืน้ท่ีสว่นตวัในแตล่ะระดบัของความต้องการของผู้ใช้งานแตล่ะกลุม่  ในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  5.1 การทดลองและการออกแบบครัง้ท่ี 1 

   ประเดน็การศกึษา 

   การกําหนดลกัษณะของพืน้ท่ีการใช้งานด้วยการเข้าถึงจากพืน้ท่ีหนึง่ไปอีก

พืน้ท่ีหนึง่  และการสง่ออก – นําเข้าข้อมลูของกิจกรรมในพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 38 แสดงลําดบัการจดัองค์ประกอบของการเข้าถึงในแตแ่ละพืน้ท่ีการใช้งาน 

  

  จากภาพท่ี 38 เม่ือเราแบง่ประเภทของพืน้ท่ีออกเป็น 4 แบบคือ   

   1.  พืน้ท่ีทางสงัคมแบบสาธารณะ ( Social public) ได้แก่ ห้องสมดุ ห้อง

แสดงผลงาน และห้องสมัมนา   

   2.  พืน้ท่ีทางสงัคมแบบสว่นตวั ( Social private)  คือพืน้ท่ีรวมกลุม่ของบคุคล

เฉพาะกลุม่เทา่นัน้  ได้แก่ ห้องพกัอาจารย์  สตดูโิอนกัเรียน และสํานกังาน  รวมถึงห้องเรียนและ

ห้องประชมุ  

   3.  พืน้ท่ีปัจเจกบคุคลแบบสาธารณะ ( Individual public) ได้แก่พืน้ท่ีทํางาน

ของแตล่ะคนท่ีไมจํ่าเป็นต้องเป็นท่ีสว่นตวั ได้แก่ ห้องปฏิบตักิาร 
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   4.  พืน้ท่ีปัจเจกบคุคลแบบสว่นตวั ( Individual Private) ได้แก่ พืน้ท่ีทํางาน

หรือพกัผอ่นสว่นตวัของแตล่ะบคุคล 

  เม่ือได้พืน้ท่ีทัง้ 4 ก็นํามาหาความสมัพนัธ์ของระบบการเข้าถึงของแตล่ะพืน้ท่ี  โดยให้

พืน้ท่ีแตล่ะสว่นเช่ือมถึงและสามารถเข้าถึงหรือมองเห็นจากบคุคลภายนอกกลุม่ท่ีอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี

นัน้ 

  5.2 การทดลองและการออกแบบครัง้ท่ี 2 

   ประเดน็การศกึษา  

   เพิ่มพืน้ท่ีกิจกรรมระหวา่งกลุม่  จากหนว่ยใหญ่ถึงหนว่ยยอ่ย   เพ่ือให้เกิดพืน้ท่ี

ทางสงัคมในแง่การใช้สอยพืน้ท่ีร่วมกนั  รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกนัในพืน้ท่ีท่ีอนญุาตให้คนตา่ง

กลุม่มาอยูร่วมกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 39 แสดงลกัษณะการเช่ือมโยงของโปรแกรม 

 

  จากภาพท่ี 39 เม่ือเรานําแนวคดิการสง่ออกและนําเข้ามาใสใ่นโปรแกรมการ

ออกแบบ  จะเห็นวา่สิ่งท่ีคนในคณะจําเป็นต้องสง่ออก ( Output) เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของคณะนัน้

ก็คือลกัษณะการทํางานและผลงานของแตล่ะคณะ  และนําเข้า ( Input) จากห้องสมดุ และสมัมนา  

รวมถึงความคดิเห็นจากบคุคลภายนอกตอ่ผลงานของคนในคณะ  และวิธีการท่ีจะทําให้เกิดการ

สง่ออกและนําเข้านัน้  ต้องมีพืน้ท่ีท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางเพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานและเกิด

ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งกลุม่  โดยแบง่เป็นชมุชนสว่นตวั ( Private community) คือการรวมกลุม่

ระหวา่งคนในคณะกบัคนในคณะ  และชมุชนสาธารณะ ( Public community) คือระหวา่งคนใน

และคนนอกคณะ  โดยชมุชนทัง้สองก็มีความเช่ือมโยงกนัในระดบัหนึง่ด้วย 
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  ผู้ วิจยัจงึมีแนวคดิในการแทรกพืน้ท่ีส่ือกลางดงักลา่วโดยกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีกิจกรรม

ระหวา่งคณะท่ีมีการส่ือสารกนัผา่นการทํางานของผู้ใช้เป็นหลกั ( Open working area) ซึง่จะเป็น

พืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้จากผู้ใช้ทกุกลุม่คณะ  และมองเห็นได้จากบคุคลภายนอก  ขณะท่ีพืน้ท่ีสาธารณะท่ี

มีอยูท่กุคณะเชน่ ห้องแสดงผลงาน ก็นํามารวมกนัเพ่ือให้เป็นพืน้ท่ีท่ีทกุคนสามารถใช้ร่วมกนั

รวมถึงบคุคลภายนอกด้วย  โดยท่ี Function การใช้งานของแตล่ะคณะยงัคงเหมือนเดมิและมีการ

เข้าถึงจากเฉพาะคนในคณะเหมือนเดมิดงัภาพท่ี 40 

 

 
 

ภาพท่ี 40 แสดงการแทรกพืน้ท่ีการรวมกลุม่ระหวา่งคณะ 

 

  ดงันัน้  เม่ือเรานําพืน้ท่ีท่ีได้มาวางลงไปใน Function diagram เดมิ  เราจะสามารถ

เห็นถึงการเช่ือมตอ่ของพืน้ท่ีชมุชนทัง้ 2 ชมุชน (สีเขียว)  ตอ่พืน้ท่ีใช้สอยเดมิภายในคณะ 
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ภาพท่ี 41 แสดงฟังก์ชนัการใช้งานในโครงการใหม ่

 

  จากภาพท่ี 41  พืน้ท่ีสีเทาหมายถึงพืน้ท่ีปัจเจกบคุคลแบบสว่นตวั ( Individual 

Private) สีนํา้ตาลเข้มหมายถึงพืน้ท่ีทางสงัคมแบบสว่นตวั (Social private) สีนํา้ตาลออ่นหมายถึง

พืน้ท่ีปัจเจกบคุคลแบบสาธารณะ ( Individual public) พืน้ท่ีสีขาวคือพืน้ท่ีสาธารณะท่ีสามารถ

เข้าถึงได้จากผู้ใช้ทกุกลุม่  สว่นสีเขียวคือพืน้ท่ีทางสงัคมใหมท่ี่เพิ่มเข้าไป  เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์

ในระดบั “ระหวา่งคณะ” 

  นอกจากนีท่ี้ตัง้ของโครงการก็มีสว่นชว่ยให้กิจกรรมภายในมีการเคล่ือนไหวจากกลุม่

ผู้ใช้งานภายนอกท่ีเข้าถึงพืน้ท่ีอยา่งอิสระ  ผู้ วิจยัจงึได้ทําการวิเคราะห์ศกัยภาพของท่ีตัง้ในเร่ือง

ของการเข้าถึงจากบคุคลภายนอก  และพืน้ท่ีใช้สอยในระดบัตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัท่ีตัง้  รวมถึง

แนวคดิท่ีจะนําพืน้ท่ีสาธารณะภายนอกเข้ามาผสานกบัพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั  ดงัภาพท่ี 42 
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ภาพท่ี 42 แสดงการวิเคราะห์พืน้ท่ีโครงการ 

 

  5.3 การทดลองและการออกแบบครัง้ท่ี 3 

   ประเดน็การศกึษา 

   หาจดุร่วม – จดุแยก ของพืน้ท่ีการใช้งานในโครงการ  เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณะในลกัษณะของการทํากิจกรรมหลกัร่วมกนั  เพ่ือเช่ือมโยงให้เกิดความสมัพนัธ์ใน

ระดบัรองตอ่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 43  แสดงการกําหนดความสมัพนัธ์ทางอ้อมของกลุม่ผู้ใช้งาน 
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  จากภาท่ี 43  แสดงถึงความสมัพนัธ์แตล่ะระดบัของผู้ใช้แตล่ะกลุม่  โดยสีเขียวเข้ม

เป็นพืน้ท่ีกิจกรรมเฉพาะคนในกลุม่  สีเขียวออ่นเป็นพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีผู้ใช้ใช้ร่วมกนั  และเม่ือเราเพิ่ม

พืน้ท่ีสีขาวเข้าไป  คือพืน้ท่ีกิจกรรมระหวา่งคณะ  โดยผู้ใช้ทัง้ 4 คณะท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนีก็้จะเป็นการ

รวมกลุม่กนัอีกระดบัหนึง่  และผู้ใช้ท่ีอยูใ่นวงสีเขียวเข้มก็จะเป็นความสมัพนัธ์ระดบัรองลงไป  ตาม

ทฤษฎีความสมัพนัธ์ทางอ้อมทําให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

  ดงันัน้เม่ือเราได้เพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยร่วมกนัระหวา่งคณะแล้ว  จงึมาทําการศกึษา 

Function การใช้งานเดมิวา่  มีพืน้ท่ีไหนบ้างท่ีคนในคณะตา่งๆ สามารถใช้ร่วมกนัได้  และพบวา่ใน

สว่นของห้องเรียนและห้องจดัแสดงผลงานท่ีมีอยูใ่นทกุคณะนัน้  หากนํามาแบง่ปันและใช้ร่วมกนั

จะทําให้เกิดชมุชนสว่นตวัและชมุชนสาธารณะได้ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 44  แสดงพืน้ท่ีใช้สอยของแตล่ะคณะในมหาวิทยาลยั 
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ภาพท่ี 45 แสดงการรวมกลุม่ของพืน้ท่ีกิจกรรมร่วมกนัของทกุคณะ  เพ่ือเช่ือมโยงผู้ใช้เข้าด้วยกนั_

       จากกิจกรรมและความสนใจแบบเดียวกนั  

 

 
 

ภาพท่ี 46 แสดงเครือขา่ยสงัคมท่ีเกิดขึน้จากการทดลอง 
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  สรุปได้วา่  การเพิ่มพืน้ท่ีทางสงัคมระหวา่งคณะและระหวา่งคนในกบัคนนอก

สามารถก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางอ้อมตอ่คนตา่งกลุม่  ท่ีนอกจากจะใช้พืน้ท่ีร่วมกนัแล้ว  ยงั

สามารถมองเห็นและเข้าถึงในสว่นของชมุชนสาธารณะ  ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนตา่งๆ ตามมา

มากมาย  รวมถึงเพิ่มโอกาสให้คนนอกได้เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กบัคนในมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ี

เดียวกนันีด้้วย 

  5.4 การทดลองและการออกแบบครัง้ท่ี 4 

   ประเดน็การศกึษา 

   การก่อรูปผา่นกฎของระบบความสมัพนัธ์ท่ีกําหนดขึน้  เพ่ือให้ได้การเช่ือมโยง

กนัของกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของแตล่ะกลุม่อยา่งเป็นระบบและเกิดเป็นโครงขา่ยในสงัคม 

 

 
 

ภาพท่ี 47 แสดงพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีสามารถแบง่ปันและใช้ร่วมกนัของแตล่ะคณะ 
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ภาพท่ี 48 แสดงการแทนพืน้ท่ีกิจกรรมของแตล่ะคณะด้วยสีและกําหนดความทบึโปร่งด้วยกิจกรรม

      ท่ีต้องการความเป็นสว่นตวัในระดบัท่ีตา่งกนั  

 

  แทนสีของแตล่ะคณะด้วยปริมาณของพืน้ท่ีการใช้งานตา่งๆ  โดยแบง่ภาวะเป็น

สว่นตวั (Privacy) เป็น 3 ระดบั  คือ สีใสแทนพืน้ท่ีสาธารณะ  สีขุน่แทนพืน้ท่ีก่ึงสาธารณะ  และ

พืน้ท่ีสีทบึแทบพืน้ท่ีสว่นตวัท่ีสดุของแตล่ะคณะ 

  

 
 

ภาพท่ี 49 แสดงการทดลองก่อรูปครัง้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 50 แสดงการทดลองก่อรูปครัง้ท่ี 2 

 

  การก่อรูปทัง้ 2 ครัง้มีการทดลองตัง้กฎของการเช่ือมตอ่วา่  พืน้ท่ีสีใสของแตล่ะคณะ

จะต้องเช่ือมตอ่กนั  เพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีทางสงัคมตามการทดลองครัง้ท่ี 3  โดยท่ีพืน้ท่ีสว่นตวัของแต่

ละคณะเองก็เช่ือมตดิอยูก่บัพืน้ท่ีสีใสของคณะตนเอง  เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ทางอ้อมระหวา่ง

คณะและระหวา่งบคุคลภายนอกผา่นพืน้ท่ีสีใสร่วมกนันี ้

  ผลจากการก่อรูปครัง้ท่ี 2 นํามาซึง้รูปร่างของ space ในระดบัความเป็นสว่นตวัระดบั

ตา่งๆ  คือระดบัความเป็นสว่นตวัสงูสดุของแตล่ะคณะ  ได้แก่พืน้ท่ีห้องพกัอาจารย์  สตดูโิอ

นกัเรียนและสํานกังานท่ีแยกกนัอยูอ่ยา่งอิสระ  ระดบัก่ึงสาธารณะ  ได้แก่ห้องเรียนและ

ห้องปฏิบตักิารท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ระหวา่งคณะ  และระดบัสาธารณะท่ีถกูกําหนดให้ก่อรูปโดย

เช่ือมตอ่กนัตัง้แตแ่รก  เกิดเป็น Public corridor หรือทางเดนิสาธารณะตลอดทัง้โครงการ  ดงัภาพ

ท่ี 51 
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ภาพท่ี 51 แสดงผลท่ีได้จากการก่อรูปโดยการกําหนดความเช่ือมโยงของพืน้ท่ีกิจกรรมสาธารณะ 

      (สีเขียว) และกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งคณะ (สีฟ้า)  
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6.  การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สุดท้าย 

  จากการทดลองทัง้ 4 ข้างต้น  นําไปสูก่ารพฒันาการออกแบบขัน้สดุท้ายโดยนํา

บทสรุปและผลท่ีได้จากการทดลองทัง้หมดมาวิเคราะห์และหาแนวทางขัน้สดุท้ายในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม  ซึง่ผู้ วิจยัได้ทําเลือกการศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีตวัอยา่งของคณะสถาปัตยกรรม  

มหาวิทยาลยัศลิปากร  เพ่ือจํากดัขอบเขตของการศกึษาให้อยูใ่นระดบัท่ีกลุม่ผู้ใช้แยกกนัอยา่ง

ชดัเจน  ระหวา่งคนในคณะ คนนอกคณะ  และคนนอกมหาวิทยาลยั  โดยทําการแบง่การทดลอง

ก่อรูปทางสถาปัตยกรรมออกเป็น 3 ประเดน็ ได้แก่ 

  6.1  การแยกพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมออกจากกันด้วยระดับชัน้และการกัน้ผนัง   

เช่ือมแตล่ะชัน้และการเข้าถึงแตล่ะสว่นการใช้งานด้วยโถงกลาง  (Court)  และกําหนดให้แตล่ะชัน้

มีการใช้งานของผู้ใช้ทกุกลุม่ตามลําดบัการเข้าถึง  เพ่ือให้พืน้ท่ีโถงกลางมีสภาวะทางสงัคมสงูท่ีสดุ  

ขณะท่ีพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีเข้าถึงได้จากโถงนัน้ก็มีการเปิดและปิดขอบเขตตามระดบัของความต้องการ

ความเป็นสว่นตวัของกิจกรรมนัน้ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 52 แสดงการแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 1 
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ภาพท่ี 53 แสดงหุน่จําลองประเดน็ท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 54 แสดงการจําแนกพืน้ท่ีใช้สอยหุน่จําลองประเดน็ท่ี 1 
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ภาพท่ี 55 แสดงการใช้พืน้ท่ีตา่งๆ ด้วยการแบง่สีในประเดน็ท่ี 1 

 

  จากภาพท่ี 55 เม่ือเราแทนห้องตา่งๆ ด้วยสีท่ีกําหนดถึงพืน้ท่ีการใช้งานตาม 

Function การใช้งานในภาพท่ี 41 แล้วนัน้  คือการแทน Function การใช้งานเดมิเข้าไปโดย

กําหนดให้แตล่ะชัน้มีการใช้งานของผู้ใช้มากกวา่ 2 กลุม่  จงึทําให้บริเวณโถงกลางและโถงทางเดนิ

ทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมและถกูกําหนดการเข้าถึงของผู้ใช้ระดบั 1 ถึง 4 ตามลําดบั  กลา่วคือ
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ในระดบั 1 ท่ีแทนด้วยสีชมพนูัน้ถกูล้อมรอบไปด้วยห้องสมัมนา  ห้องแสดงผลงาน  สํานกังานและ

ห้องปฏิบตักิาร  และด้วยลกัษณะทางกายภาพท่ีเข้าถึงได้ง่าย  จงึเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ  อนญุาตให้

ผู้ใช้ทกุกลุม่สามารถเข้าถึงและทํากิจกรรมร่วมกนั  ตอ่มาในระดบัท่ี 2 ท่ีแทนด้วยสีฟ้า  ถกู

ล้อมรอบไปด้วยห้องสมดุ  ห้องเรียน  สตดูโิอนกัศกึษา  และสํานกังาน  ตัง้อยูช่ัน้ท่ี 2 จงึทําให้ยาก

แก่การเข้าถึงจากบคุลภายนอกมหาวิทยาลยั  แตส่ามารถเช่ือมตอ่ไปยงัคณะตา่งๆ ได้  จงึทําให้

บริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีทางสงัคมระหวา่งคณะท่ีอนญุาตให้บคุคลในมหาวิทยาลยัทกุคณะเข้ามาทํา

กิจกรรมร่วมกนั  สว่นระดบัท่ี 3 และ 4 นัน้  ถกูล้อมรอบด้วยสตดูโิอนกัศกึษา  สํานกังานและ

ห้องพกัอาจารย์  แตด้่วยลกัษณะทางกายภาพของท่ีวา่งทําให้ระดบัท่ี 3 สีมว่งกลายเป็นพืน้ท่ีทาง

สงัคมภายในคณะ  และระดบัท่ี 4 สีเหลือง  ท่ีพืน้ท่ีถกูกัน้ด้วยผนงัทบึจงึเป็นพืน้ท่ีสว่นตวัเฉพาะ

กลุม่ของนกัเรียน อาจารย์ หรือพนกังานเทา่นัน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 56 หุน่จําลองแสดงการแบง่พืน้ท่ีตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 1 
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ภาพท่ี 57 หุน่จําลองแสดงการจําแนกผู้ใช้เป็นกลุม่ตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 1 

 

  จากภาพท่ี 56 และ 57 เม่ือเราทําการแทนคา่สีลงไปในพืน้ท่ีสงัคมตามท่ีกําหนดไว้ใน

ภาพท่ี 37 และแทนกลุม่ผู้ใช้ด้วยสีท่ีตา่งกนั คือ สีดําแทนนกัศกึษา  สีนํา้เงินแทนอาจารย์  สีส้ม

แทนพนกังาน สีชมพแูทนบคุคลตา่งคณะ  และสีเขียวแทนบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั  จะทําให้

เราสามารถเห็นภาพรวมของการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้กลุม่ตา่งๆ และการรวมกลุม่ของผู้ใช้ตา่งกลุม่ใน

พืน้ท่ีท่ีเรากําหนดขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 58 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 1 
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ภาพท่ี 59 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 1 

 

  6.2  การแยกพืน้ท่ีด้วยระดับพืน้ในแต่ละการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้   เพ่ือลดการ

ปะทะกนัของกิจกรรมท่ีเกิดจากผู้ใช้คนละกลุม่  โดยเป็นไปตามลําดบัการเข้าถึงของกลุม่ผู้ใช้ท่ีได้

ถกูกําหนดไว้แล้ว  และเม่ือมีการใช้ระดบัพืน้ท่ีเพ่ือลดการปะทะกนัของกิจกรรมก็ทําให้ขอบเขตท่ี

ปิดกัน้มีความโปร่งใสขึน้ในระดบัท่ียงัคงมีการควบคมุการมองเห็นอยูบ้่างในบางจดุ 

 

 
 

ภาพท่ี 60 แสดงการแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 2 
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ภาพท่ี 61 แสดงหุน่จําลองประเดน็ท่ี 2  

 

 
 

ภาพท่ี 62 แสดงการจําแนกพืน้ท่ีใช้สอยหุน่จําลองประเดน็ท่ี 2 
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ภาพท่ี 63 แสดงการใช้พืน้ท่ีตา่งๆ ด้วยการแบง่สีในประเดน็ท่ี 2 

 

  จากภาพท่ี 63 เม่ือใสสี่ลงไปแล้วจะเห็นวา่ “พืน้” ทําหน้าท่ีเป็นทัง้สว่นของ Function 

การใช้งาน  และพืน้ท่ีทางสงัคมโดยไมไ่ด้แบง่เป็นลกัษณะโถงกลางเหมือนประเดน็ท่ี 1  ทําให้เกิด

การเล่ือนไหลของ Space มากกวา่  และพืน้ท่ีใช้สอยก็ถกูปิดกัน้ด้วยผนงัท่ีมีความโปร่งใสตาม

ความต้องการความเป็นสว่นตวัของการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้  โดยลําดบัการเข้าถึงยงัคง
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เรียงลําดบัจากง่ายไปยาก  ลา่งขึน้บนเหมือนเดมิ  เพ่ือใช้ระดบัเป็นตวัแบง่ขอบเขตและลดการ

ปะทะกนัของผู้ใช้ตา่งกลุม่  ทําให้ผนงัมีความโปร่งใสมากขึน้  และเข้าถึงได้อยา่งตอ่เน่ืองตาม

ระดบัชัน้  ซึง่ระดบัการเข้าถึงนีเ้องท่ีเป็นตวักําหนดพืน้ท่ีทางสงัคมทัง้ 4 ระดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 64 หุน่จําลองแสดงการแบง่พืน้ท่ีตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 65 หุน่จําลองแสดงการจําแนกผู้ใช้เป็นกลุม่ตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 2 

 

  จากภาพท่ี 65 ทําให้เราเห็นการแบง่การใช้งานของผู้ใช้เป็นไปตามระดบัพืน้  และมี

พืน้ท่ีทางสงัคมเป็นสว่นหนึง่ของระดบัพืน้ท่ีผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ตามระดบัท่ีถกูกําหนด 
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ภาพท่ี 66 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 2 

 

  6.3  การแยกพืน้ท่ีด้วยกลุ่มอาคาร   โดยแยกอาคารออกจากกนัตามกลุม่ผู้ใช้งาน  

และเช่ือมกนัด้วยพืน้ท่ีการรวมกลุม่ตามระดบัของการเข้าถึงของผู้ใช้ในแตล่ะกลุม่  ทําให้ลดการ

ปะทะกนัของกิจกรรมท่ีเกิดจากผู้ใช้คนละกลุม่  ทําให้ขอบเขตมีความโปร่งใสท่ีสดุโดยท่ีผู้ใช้ไมรู้่สกึ

สญูเสียความเป็นสว่นตวัทัง้จากการมองเห็นและการเข้าถึงของผู้ใช้ตา่งกลุม่ 
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ภาพท่ี 68 แสดงการแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 69 แสดงหุน่จําลองประเดน็ท่ี 3 
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ภาพท่ี 70 แสดงการจําแนกพืน้ท่ีใช้สอยหุน่จําลองประเดน็ท่ี 3 
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ภาพท่ี 71 แสดงการใช้พืน้ท่ีตา่งๆ ด้วยการแบง่สีในประเดน็ท่ี 3 

 

  จากภาพท่ี 71 ผู้ วิจยัได้ทําการแบง่อาคารออกเป็นสว่นๆ ตาม Function การใช้งาน  

ล้อมรอบแตล่ะสว่นด้วยผนงัรอบด้าน  และด้วยการท่ีแตล่ะสว่นถกูแยกออกจากกนัทําให้ผนงัทกุ

ด้านมีความโปร่งใส  เน่ืองจากระยะหา่งของแตล่ะสว่นเป็นขอบเขตป้องกนัการปะทะกนัของการใช้

งานในสว่นนัน้  และภายในของแตล่ะสว่นก็แยกด้วยระดบัชัน้อีกทีหนึง่  เพ่ือเป็นการแบง่พืน้ท่ีใช้



70 

 

 

สอยให้เป็นระดบัการมองเห็นจากสว่นใกล้เคียงได้หลายระดบั  ซึง่ผู้ ใช้สามารถเลือกและกําหนด

ระดบัความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัได้อยา่งอิสระจากการใช้งานในสว่นดงักลา่ว   และพืน้ท่ีทาง

สงัคมทัง้ 4 ระดบันัน้  ก็สามารถเข้าถึงได้จากผู้ใช้โดยผา่นพืน้ท่ีใช้สอยภายในก่อน  เพ่ือเป็นการ

จํากดัการเข้าถึงจากคนนอกกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้ามาในสว่นของพืน้ท่ีใช้สอยนัน้ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 72 หุน่จําลองแสดงการแบง่พืน้ท่ีตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 73 หุน่จําลองแสดงการจําแนกผู้ใช้เป็นกลุม่ตามแนวคดิและการก่อรูปแบบประเดน็ท่ี 3 

 

  จากภาพท่ี 73  เม่ือเราแทนสีผู้ใช้ตาม Function การใช้งานจะเห็นภาพรวมวา่แตล่ะ

สีของผู้ใช้ถกูแบง่ออกอยา่งชดัเจนตามลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  โดยมีการเข้าถึงพืน้ท่ีทาง

สงัคมผา่นสว่นพืน้ท่ีใช้สอยก่อน  เป็นการจํากดัการเข้าถึงของบคุคลภายนอกกลุม่ในระดบัหนึง่ 
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ภาพท่ี 74 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75 หุน่จําลองสดุท้ายประเดน็ท่ี 3 
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บทท่ี 6 

 

สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

  จากการศกึษาและทําการวิจยัท่ีได้หยิบยกประเดน็อิทธิพลของ Social media ท่ีมีตอ่

โลกในปัจจบุนัวา่  Social media ทําให้ทศันคตทิางสงัคมของมนษุย์เปล่ียนไป  และมีแนวโน้มท่ีจะ

เปิดเผยตนเองมากขึน้เร่ือยๆ  ขณะท่ีสถาปัตยกรรมกลบัถกูออกแบบโดยละเลยมิตทิางสงัคมไป  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  อาคารท่ีพกัอาศยัรวมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ซึง่การศกึษานีเ้กิดจากการตัง้

คําถามเบือ้งต้นวา่  “สถาปัตยกรรมจะปรับตวัได้อยา่งไรให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ

ภาวะความเป็นสว่นตวั  ภายใต้ความต้องการทางสงัคมของมนษุย์” 

  จากคําถามดงักลา่วจงึได้ทําการศกึษาและทําความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงของภาวะ

ความเป็นสว่นตวัและสภาวะทางสงัคม  โดนนําแนวคดิและหลกัการของระบบใน Social media 

มาทําการวิเคราะห์  แยกแยะในประเดน็ของพืน้ท่ีทัง้สองนี ้ ซึง่จะเห็นได้วา่ Social media เกือบทกุ

อนัทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีมีการป้องกนัความเป็นสว่นตวัของผู้ใช้ไปพร้อมกนั  และนํา

ลกัษณะของการซ้อนทบักนันีม้าทําการทดลองในงานสถาปัตยกรรมท่ีมีการกําหนดพืน้ท่ีใช้สอย

และกลุม่ผู้ใช้อยา่งชดัเจน  ทําการศกึษาถึงผลกระทบของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีสง่ผลตอ่

รูปแบบของปฏิสมัพนัธ์  และรูปแบบของปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีผลตอ่พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเชน่กนั 

  ซึง่ค้นพบวา่พืน้ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

สามารถกําหนดพืน้ท่ีใช้สอยของผู้ใช้  ไมว่า่จะเป็นปัจเจกบคุคลหรือกลุม่บคุคลก็ตาม  แต่

ขณะเดียวกนั  หากผู้ใช้มีความต้องการหรือแรงผลกัดนัท่ีจะเปิดเผยตวัตนสูส่าธารณะ  ยอ่มทําได้

หากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนัน้เอือ้ให้เกิดการเปิดมากกวา่ปิดกัน้  แตอ่ยา่งไรก็ตามมนษุย์

ยอ่มมีความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัในระดบัใดระดบัหนึง่ซึง่ไมเ่ทา่กนัในแตล่ะบคุคล  ปัจจยันีจ้งึ

เป็นตวัแปลให้มนษุย์รู้จกัการปิดล้อมตนเองออกจากสภาวะแวดล้อมในระดบัท่ีต้องการ  นํามาซึง่

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งไปตามลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีนัน้  เสมือน Social 

media ท่ีเป็นพืน้ท่ีสงัคมขนาดใหญ่  แตข่ณะเดียวกนัก็ให้อิสระกบัผู้ใช้เตม็ท่ีในการตัง้คา่ความเป็น

สว่นตวัและระดบัการเข้าถึงข้อมลูของตน 

  สดุท้ายแล้วสถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์  ทัง้ใน

เร่ืองของความต้องการภาวะเป็นสว่นตวัและความต้องการสภาวะสงัคมนัน้  อาจทําหน้าท่ีเป็น
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เพียง Platform หรือโครงสร้างเปลา่ๆ อยา่งหนึง่ท่ีเป็นตวักําหนดแนวทางของความสมัพนัธ์และ

ระดบัการเข้าถึงของผู้ใช้ในระดบัตา่งๆ  สว่นพืน้ท่ีใช้สอยอ่ืนนัน้  ตวัผู้ใช้เองท่ีเป็นคนใสเ่ข้ามาใน 

Platform ท่ีวา่งเปลา่นี ้ ด้วยความต้องการท่ีจะอยูใ่นสงัคม  และทําการปิดหรือเปิดตนเองออกสู่

สงัคมนัน้ตามความต้องการภาวะความเป็นสว่นตวัของแตล่ะกิจกรรมท่ีจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของ 

Platform และสงัคมนีเ้อง 
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