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เก็บเพือ่ นบน

ของคุณไว้ดไี หม

ทีม่ า... UPDATE กันยายน 2553
เมือ่ สังคมเครือข่ายออนไลน์ฮติ หนัก แล้ว
ชีวติ ของเราจะเปลีย่ นไปไหม เพือ่ นมากมายทีร่ จู้ กั
เพียงผิวเผินในสังคมแบบนี้ มีอิทธิพลอะไรบ้าง
แล้วเราควรใส่ใจรักษามิตรภาพในโลกออนไลน์
ไว้หรือไม่ ?
ไม่มีอะไรผิดใจเป็นการส่วนตัวนะ ผมแค่
ไม่อยากเป็นเพื่อนทางออนไลน์กับคุณเท่านั้น
ขอโทษด้วยก็แล้วกัน ผมเชือ่ ว่าคุณเป็นคนดี และ
มันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอก แต่เพราะผมเอง
ต่างหากล่ะทีห่ มูน่ อ้ี ารมณ์ไม่คอ่ ยดี ไม่อยากวุน่ วาย
กับใคร บางทีอาจจะดีซะกว่า ถ้าเราไม่ตอ้ งรูจ้ กั กัน”
คุณก็คงเคยเจอเรือ่ งน่าเบือ่ อย่างเพือ่ นเก่า
สมัยเรียนของคุณแอดคุณไว้ในเฟซบุก๊ อะไรทำนอง
นีก้ นั มาบ้างใช่ไหมล่ะ พวกบ้า (อินเทอร์) เน็ตทีร่ จู้ กั
กันตามงานปาร์ต้ี ก็แจ้งสถานะอัพเดทบ่อยจนคุณ
อยากหลีกหนีไปให้พน้ คุณอาจรำคาญเพือ่ นร่วมงาน
ทีร่ กั ทัง้ หลาย จนอยากบอกให้เลิกดูสถานะล่าสุด
ของคุณจากจำนวนข้อความทีส่ ง่ มาหา หรือแม้แต่
หงุดหงิดคุณแม่ทโ่ี กรธกริว้ เมือ่ เห็นภาพถ่ายทีค่ ณ
ุ
เที่ยวผับดึกๆ
ไม่แปลกหรอกทีค่ ณ
ุ จะขอคิดดูอกี ครัง้ เกีย่ ว
กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรือ่ งนี้ ทีแรกดูนา่ สนุก

เพราะช่วยให้เราติดต่อกับเพื่อนๆ ได้ ถึงตอนนี้
กลับกลายเป็นเรือ่ งทีท่ ำให้บางคนเครียดไปแล้ว
สำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งก็มีอยู่ราวๆ 400
ล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจำ
วันไปแล้ว มันเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม
และพฤติกรรมของพวกเราอย่างเห็นได้ชดั แม้วา่ จะ
เพิง่ เริม่ มีการศึกษาวิจยั ติดตามนิสยั บนโลกออนไลน์
ของพวกเรา แต่ข้อสรุปจากการศึกษาก็นำมาซึ่ง
ความน่าแปลกใจมาก โดยเฉพาะสำหรับคนช่างสงสัย
ที่พบว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำให้พวกเรามีอิทธิพล
เหนือกว่าคนอืน่ ๆได้ จนอาจมีโอกาสประสบความ
สำเร็จในอาชีพการงาน หรือแม้กระทัง่ ช่วยทำให้เรา
มีความสุขได้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เครือข่ายสังคมนีม้ ี
ประโยชน์มากมายก่ายกองเสียจนใครก็ไม่อาจพลาด
ขบวนรถไฟนีไ้ ด้ขนาดนัน้ เชียวหรือ

อิทธิพลจากเพื่อนผิวเผิน
การค้นพบอันลึกซึง้ จากงานวิจยั เมือ่ หลาย
ทศวรรษก่อนเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมแบบดั้งเดิม
ช่ ว ยให้ เ ราเข้ า ใจถึ ง แง่ ม ุ ม สำคั ญ ๆที ่ ส ุ ด หลาย
ประการเกี ่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข อง
ทุกวันนี้ ใน พ.ศ. 2516 นักสังคมศาสตร์ชอ่ื มาร์ก
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แกรโนเวตเทอร์ ชีใ้ ห้เห็นว่า คนทีเ่ รารูจ้ กั แบบผิว
เผิน (loose acquaintances) หรือ ความสัมพันธ์
เชิงอ่อน (weak ties) ในเครือข่ายสังคมกลับมีอทิ ธิพล
อยูเ่ หนือพฤติกรรมและทางเลือกของเรามากกว่าที่
คิด (American Journal of Sociology, เล่มที่ 78,
หน้า 1,360) แกรโนเวตเทอร์ พบว่า มีคนจำนวน
ไม่นอ้ ยทีม่ โี อกาสได้งานทำเพราะได้รบั ข้อมูลจาก
คนทีเ่ ขารูจ้ กั เพียงผิวเผินนัน้ การศึกษาในระยะต่อ
มายังพบอีกว่า กลุ่มเพื่อนผิวเผินนั้นช่วยให้เรามี
สุขภาพดีและมีความสุขมากยิง่ ขึน้ แกรโนเวตเทอร์
อธิบายเหตุผลว่า ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะกลุม่ เพือ่ นต่อ
เพือ่ นนัน้ แม้จะมีอะไรหลายๆ อย่างแตกต่างจากเรา
แต่พวกเขาก็มีลักษณะที่สอดคล้องกับทัศนะทาง
สังคม และความสนใจส่วนบุคคลต่างๆ มากพอทีจ่ ะ
ทำให้เราคล้อยตามได้
ทุกวันนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้คน
ที่เรารู้จักแบบผิวเผินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนแทบล้น
ทะลัก “คุณไม่อาจรักษาสถานะกลุ่มคนที่คุณรู้จัก
แบบผิวเผินเหล่านั้นได้ทั้งหมดโดยตัวคุณเพียง
ลำพังหรอก” เจนนิเฟอร์โกลเบก จากมหาวิทยาลัย
แมรีแลนด์ แห่งเมืองคอลเลจพาร์ก ซึง่ ศึกษาเกีย่ ว
กับการใช้สอ่ื ทางสังคมของพวกเรา กล่าว “แต่เฟซ
บุ๊กช่วยให้คุณทำบัญชีรายชื่อเพื่อนเหล่านั้นได้”
ผลลัพธ์ก็คือ เดี๋ยวนี้มันง่ายมาก หากเพื่อนสมัย
เรียนที่คุณไม่ได้เจอกันมาหลายปีดีดักแล้วจะส่ง
ข้อมูลอะไรมาให้ แล้วมีผลให้คณ
ุ เปลีย่ นพฤติกรรม
อะไรบางอย่างได้ เริม่ ตัง้ แต่คำแนะนำเกีย่ วกับอาหาร
เช้าคอเลสเตอรอลต่ำ ไปจนถึงคำเชิญร่วมงาน
สังสรรค์ทอ่ี าจชักพาให้คณ
ุ ได้พบกับคนรักของคุณ
ก็เป็นได้
การปะทุเพิม่ จำนวนของคนรูจ้ กั แบบผิวเผิน
นี้ อาจส่งผลในเชิงลึกต่อโครงสร้างทางสังคมของเรา
ได้ จูดทิ โดนัท จากเบิรก์ แมนเซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ผูศ้ กึ ษาผลทีอ่ นิ เทอร์เน็ตมีตอ่ สังคมจาก
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วิธสี อ่ื สารต่างๆ ทีเ่ ราใช้กนั และเธอยังบอกด้วยว่า
การทีต่ อ้ งอาศัยเวลานานกว่าทีค่ วามสัมพันธ์ทพ่ี ง่ึ พา
และไว้วางใจได้จะเกิดขึ้นนั้น เป็นสาเหตุสำคัญ
ประการหนึง่ ในการจำกัดจำนวนกลุม่ ทางสังคมแบบ
ดัง้ เดิม ทำให้การสือ่ สารแบบออนไลน์แทรกเข้ามา
เปลีย่ นจุดอ่อนนัน้ ได้ โดยเราแต่ละคนมีสว่ นในการ
สร้างเครือข่ายสังคมใหม่ หรือ “ซูเปอร์เน็ต” ทีจ่ ะ
ช่วยให้เราติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ได้โดยง่ายและกว้าง
ขวางกว่าเครือข่ายใดๆ ทีเ่ ราพึงจะสร้างได้ ไม่เช่นนัน้
มันก็คงเป็นไปไม่ได้ทเ่ี ราจะรักษาจำนวนผูท้ เ่ี ราติดต่อ
จำนวนมากๆ อย่าง 500 หรือ 5,000 คน เอาไว้ได้
ในขณะนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นกัน
อยูแ่ ล้ว ยกตัวอย่างเช่น หลายๆ คนเลือกเข้าไปค้น
หาข่าวสารจากเครือข่ายสังคมของพวกเขาแทน
แหล่งข่าว อย่างหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์กนั แล้ว
เพราะว่ากลุม่ เพือ่ นของพวกเขามีขา่ วสารทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ และถูกต้องกว่าทั้งยังมีข้อมูล หรือข้อแนะนำ
ต่างๆอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โดนัทก็ยงั เห็นว่า ช่อง
ทางผ่านเครือข่ายพวกนี้ยังต้องปรับปรุงเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัว และความเชือ่ ถือไว้วางใจเพิม่ เติม
อยูอ่ กี บ้าง
ถ้าหากซูเปอร์เน็ตพวกนี้ยังคงก้าวหน้า
และเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มันก็จะเป็นพืน้ ฐานการ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทาง
โลก และเปลีย่ นแปลงแนวคิดเกีย่ วกับมิตรภาพและ
การวิสาสะของพวกเราได้อย่างสิน้ เชิง และถ้าเป็น
เช่นนัน้ จริง ช่องทางอย่างเฟซบุก๊ , มายสเปซ ก็อาจ
เป็นเสมือนหน่วยบุกเบิกสูท่ ะเลแห่งการเปลีย่ นแปลง
ในวิวฒ
ั นาการทางสังคมของพวกเรา เช่นเดียวกับ
ทีเ่ กิดภาษาสร้างการเปลีย่ นแปลงให้กบั บรรพบุรษุ
เรา (Journal of Computer-Mediated Communication, เล่มที่ 13, หน้า 231)
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จำนวนมหัศจรรย์
ข้อน่ากังขาก็คอื เครือข่ายใหญ่ๆ เหล่านี้
มีความหมายกับเรามากในระดับบุคคลจริงหรือ?
รอบิน ดันบาร์ นักมานุษยวิทยาวิวฒ
ั นาการ แห่ง
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
ชื่อว่า คนเราต้องการเพื่อนจำนวนเท่าไหร่ ?
(How Many Friends Does One Person Need?)
เขาอ้างว่า กำลังสมองของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้ำนม
อย่างมนุษย์เรานี้ มีขอ้ จำกัดเกีย่ วกับปริมาณความ
สัมพันธ์ทแ่ี ท้จริงทางสังคมกับปริมาณทีเ่ ราจะรักษา
ไว้ได้จริงๆ โดยคร่าวๆ เพียง 150 คนเท่านั้น
เหตุผลง่ายๆ ก็คอื เราไม่มพี ลังสติปญ
ั ญาหรือเวลา
มากพอสำหรับอะไรทีเ่ กินไปกว่านี้
มันก็จริงทีเ่ ครือข่ายสังคมออนไลน์ดเู หมือน
ว่าจะเป็นสิง่ ทีด่ มี ากๆ สำหรับสนับสนุนความสัมพันธ์
แต่กใ็ ช่เป็นการสร้างสัมพันธ์ขน้ึ มาใหม่ ดันบาร์กล่าว
เพราะก้นบึง้ ทางวิวฒ
ั นาการของพวกเรา แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า เรายังต้องพึ่งพาปฏิสัมพันธ์
ทางกายและการพบปะซึง่ ๆ หน้าอย่างมากในการ
กระชับความสัมพันธ์เหล่านัน้
ถึงอย่างนั้นก็ตาม ปรากฏหลักฐานว่า
เครือข่ายออนไลน์เปลีย่ นแปลงวิถกี ารใช้ชวี ติ ในแต่
ละวันของเราได้ เมือ่ เจฟฟ์ แฮนคอก จากมหาวิทยา
ลัยคอร์เนลล์ แห่งเมืองอิทาคา นิวยอร์ค ทดสอบ
ว่า การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์จะช่วย
สร้างโอกาสให้เราเป็นที่ชื่นชอบได้มากเพียงใด
ผ่านการส่งข้อความ โดยให้ผรู้ ว่ มศึกษาดูขอ้ มูลส่วน
บุคคลบนเฟซบุ๊กของเป้าหมายล่วงหน้า เพื่อหา
ทางทำให้คู่สนทนาชอบตนให้ได้ แฮนคอกพบว่า
ผูร้ ว่ มศึกษาเหล่านัน้ มักถามคำถามทีต่ นเองทราบ
คำตอบแล้วล่วงหน้า หรือถามคำถามที่คิดว่าเป็น
เรือ่ งของคูส่ นทนากับตนเองสนใจตรงกัน เพือ่ สร้าง
โอกาสที่จะทำให้คู่สนทนาชื่นชอบตัวเอง เขาจึง
สรุปว่า ผู้ที่ใช้เว็บไซต์พวกนี้เป็นช่องทางในการ
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ติดตามเรือ่ งราวต่างๆ ของเพือ่ นๆ จะมีโอกาสเป็น
ที่ชื่นชอบของผู้คนในสังคมสื่อสารกลุ่มนี้มากขึ้น
ตามไปด้วย (Proceedings of the 2008 ACM
Conference on Computer Supported Cooperative Work, หน้า 413)
นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมยังส่งผลที่ชัด
เจนต่อสวัสดิภาพของเราได้ดว้ ย จากงานวิจยั สอง
ชิน้ ทีศ่ กึ ษากับนักศึกษา โดย นิโคล เอลลิสนั และ
คณะ จากมหาวิทยาลัยมิชแิ กน แห่งเมืองอีสต์แลนซิง
พบว่า ความถีข่ องการใช้เฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์กบั
ความได้เปรียบทางสังคม ซึง่ ก่อนหน้านีม้ กี ารศึกษา
พบว่า ความได้เปรียบทางสังคมนัน้ สัมพันธ์กบั การ
เพิม่ ขึน้ ของสภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ี และการหยิง่ ใน
ศักดิศ์ รีของตนเองต่ออีกทอดหนึง่
เอลลิสนั ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า การช่วยเหลือและ
การให้ความชัดเจนจากกลุม่ เพือ่ นทีร่ จู้ กั แบบผิวเผิน
เหล่านี้ อาจเป็นเหตุชว่ ยอธิบายปรากฏการณ์เหล่า
นีไ้ ด้ “การขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำนัน้ เป็น
เรื่องธรรมดาไปแล้ว เรากำลังจับตาถึงขอบเขตที่
ลึกซึง้ ยิง่ กว่านัน้ ในกลุม่ คนทีค่ นุ้ เคยกันเหล่านี”้ เธอ
กล่าว ผูค้ นกำลังอยูใ่ นภาวะพร้อมทีจ่ ะแลกเปลีย่ น
ความรูส้ กึ และประสบการณ์ของตนเองกับคนกลุม่
ใหญ่กว่าทีพ่ วกเขาเคยพบเจอมาก่อน (Journal of
Computer-Mediated Communication, เล่มที่ 12,
หน้า 1, 143)
นักวิจยั ซึง่ เป็นสมาชิกเครือข่ายเฟซบุก๊ ด้วย
กลุม่ หนึง่ พบความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิภาพของ
บุคคลกับการใช้งานเว็บไซต์ เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว พวกเขา
สำรวจสมาชิกเครือข่ายจำนวน 1,200 คน แล้ว
เปรียบเทียบคำตอบกับร่องรอยการใช้งานเว็บไซต์
ของพวกเขา เช่น การคลิกเข้าไปในรายงานข่าว
ของเฟซบุก๊ จำนวนเพือ่ นในเครือข่าย และจำนวน
ข้อความโต้ตอบทีพ่ วกเขาได้รบั เป็นต้น ซึง่ คณะผู้
วิจยั เสนอผลการศึกษานีใ้ นทีป่ ระชุมว่าด้วยปัจจัยที่
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ส่งผลกระทบต่อมนุษย์จากการใช้งานระบบคอม
พิวเตอร์ (The Human Factors in Computing
Systems meeting) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา
มลรัฐจอร์เจีย เมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมานีเ้ อง
เอลลิสนั ย้ำเตือนด้วยว่า ผลการศึกษาจาก
งานวิจยั ทัง้ สอง แม้วา่ จะพบความสัมพันธ์เช่นนัน้
ก็ยังไม่ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการใช้เฟซบุ๊กช่วย
ให้ผใู้ ช้มคี วามสุขได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แซนดี
เพนต์แลนด์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตส์
ซึ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมฐานเทคโนโลยี
เชื่อว่า การใช้เฟซบุ๊กก็น่าจะมีความเชื่อมโยงเชิง
สาเหตุอย่างนัน้ ได้ เธอกล่าวว่า การทีเ่ ราติดต่อกับ
กลุม่ ทางสังคมของเราได้ เป็นสิง่ ยืนยันได้วา่ เราจะ
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย ความรู้สึกเดียวดายที่
เกิดขึน้ กับพวกเรา บ่อยครัง้ ทีม่ กั มีสาเหตุจากการ
ขาดความเกือ้ หนุนจากสังคม ซึง่ ตอนนีก้ ม็ เี ครือข่าย
ทีป่ ลอดภัยให้แล้ว เธอกล่าว

สยายอิทธิพล
เฮนรี ฮอลซ์แมน จากสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเสตส์ เช่นกัน ศึกษาเกีย่ วกับความเชือ่ ม
โยงระหว่างเครือข่ายสังคมออนไลน์กับโลกความ
เป็นจริง เขามุง่ สนใจในประเด็นทีว่ า่ ทัศนวิสยั ทีเ่ พิม่
ขึน้ แสดงถึงการมีขอบข่ายทางสังคมทีห่ ลากหลาย
ของเรา เช่น ครอบครัว ทีท่ ำงาน และเพือ่ นๆ ซึง่
ต่างก็ผสมผสานปะปนกันไป ดังนัน้ เราจึงจำเป็นต้อง
เตรียมตัวยอมรับสังคมแบบใหม่นี้ให้ดี เราจำเป็น
ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยยิ่งขึ้นไว้ และ
เราอาจต้องลดละเลิกพฤติกรรมประเภทฉันไม่แคร์
ไม่สนใจใครอืน่ ทีม่ อี ยูข่ องเราลงไปบ้าง
เครือข่ายสังคมเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครง
สร้างทางสังคมของเราอีกทางหนึง่ ก็คอื ด้วยประสิทธิ
ภาพและอิทธิพลของมันนัน่ เอง จากการทดลองศึกษา
พฤติกรรมต่างๆ ในห้องทดลอง ไมเคิล เคินส์ จาก
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย แห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย
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พบเคล็ดลับเงื่อนงำว่า การรับรู้ความเคลื่อนไหว
ของคนส่วนใหญ่ ช่วยทำให้บุคคลกลายเป็นผู้มี
อิทธิพลต่อผูอ้ น่ื ได้มากกว่าทีค่ ดิ จากการทดลองกับ
อาสาสมัครจำนวน 30 คน ให้ทำประชามติออนไลน์
เพือ่ ให้ออกเสียงเลือกสีหนึง่ จากสองสีทต่ี า่ งกัน โดย
ผูร้ ว่ มทดลองสือ่ สารกันได้เพียงวิธเี ดียว คือพวกเขา
เห็นสีที่ผู้ร่วมทดลองบางคนเลือก พวกเขามีเวลา
หนึง่ นาทีในการเลือก ถ้าไม่เสร็จก็จะชวดรางวัลไป
เล่หเ์ หลีย่ มก็คอื เคินส์เสนอเงินรางวัลทีต่ า่ งกันเพือ่
ล่อให้ผรู้ ว่ มทดลองแต่ละคนพยายามกระตุน้ คนอืน่
ให้เลือกสีหนึ่งหรือมากกว่าอีกสีตามที่ตนต้องการ
และเขาก็ยงั กำหนดให้ผรู้ ว่ มทดลองบางคนได้เปรียบ
ผู้ร่วมทดลองคนอื่นด้วย โดยการให้เขาเห็นการ
เลือกสีจากคนส่วนใหญ่
เคินส์ทำการทดลองแตกต่างกันออกไปอยู่
หลายครัง้ และทุกครัง้ เขาพบว่า ผูร้ ว่ มทดลองคนที่
เห็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกสีใด (หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื
เขาเป็นผู้รับรู้ความเคลื่อนไหวของคนส่วนใหญ่ดี
กว่าคนอืน่ ) กระตุน้ ให้ผอู้ น่ื เลือกสีตามทีต่ นต้องการ
ได้ แม้ว่าเขาจะต้องเร่งเร้าให้คนส่วนใหญ่ละทิ้ง
โอกาสการได้รางวัลของตนไปก็ตาม อย่างไรก็ตาม
เคินส์กเ็ ตือนว่านัน่ เป็นเพียงเหตุการณ์ทจ่ี ำลองขึน้
เท่านัน้ เขากล่าวว่า มันอาจเป็นไปได้ทก่ี ารเป็นผูม้ ี
อิทธิพลอย่างท่วมท้นต่อผูอ้ น่ื จะเกิดขึน้ กับคนทีเ่ ป็น
ผูร้ คู้ วามเคลือ่ นไหวของคนส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์
จริงๆ ดีกว่าผูอ้ น่ื ได้เช่นกัน (Proceedings of the
National Academy of Sciences. เล่มที่ 106,
หน้า1,347)
เงื่อนงำดั้งเดิมเกี่ยวกับอิทธิพลลักษณะนี้
แย้มพรายมาจากผลการศึกษาของ สเตฟานี ทอม
ทอง และคณะ จากมหาวิทยาลัยมิชแิ กน ซึง่ พบว่า
ความเป็นที่นิยมทางออนไลน์ของบุคคล มีความ
สัมพันธ์กบั จำนวนเพือ่ นออนไลน์ของเขาผูน้ น้ั คณะ
ผูศ้ กึ ษาขอให้ผใู้ ช้เฟซบุก๊ ให้ระดับความคิดเห็นเกีย่ ว
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กับเสน่หท์ างสังคม จากแฟ้มประวัตขิ องผูใ้ ช้อน่ื ๆ
ซึง่ แตกต่างกันเพียงด้านจำนวนเพือ่ นทีป่ รากฏจริง
ของเขาเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีเพื่อน
ประมาณ 300 คนจะเป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้อื่นมาก
ทีส่ ดุ ส่วนผูท้ ม่ี เี พือ่ นจำนวนมากกว่านัน้ เสน่หท์ าง
สังคมของพวกเขาจะเริม่ ลดต่ำลง (Journal of the
Computer-Mediated Communication, เล่มที่ 13,
หน้า 531) จำนวนเพือ่ นบนเฟซบุก๊ ทีเ่ หมาะสมโดย
เฉลีย่ คือ ประมาณ 130 คน สอดคล้องกับผูใ้ ช้เว็บ
ไซต์อน่ื ๆ ด้วย ซึง่ ก็ไม่ตา่ งกันมากกับทีด่ นั บาร์ตง้ั
สมมติฐานไว้ทป่ี ระมาณ 150 คน
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แต่ ไ ม่ ว ่ า จะกี ่ ค นก็ ต าม บางที อ าจถึ ง
เวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเครือข่าย
สังคม แทนที่จะทำตัวพาลๆ กับกลุ่มคนที่รู้จัก
ผิ ว เผิ น อย่ า งที ่ แ ล้ ว มาก็ เ ป็ น ได้ เพราะฉะนั ้ น
เป็นเพือ่ นกันดีไหม ?

แปลและเรียบเรียงจาก Why Facebook
friends are worth keeping, New Scientist ,
10 July 2010. (ทีม่ า.. Update กันยายน 2553)
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