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มารูจ้ กั กับ“ทวิตเตอร์”กันไหม
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่จัดอยู่ในจำพวกไมโครบล็อก (Microblogging) ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะพิ เ ศษที ่ น ่ า สนใจคื อ
ผูใ้ ช้งานสามารถสือ่ สารโดยการพิมพ์ขอ้ ความเพือ่
ÒÒÒÒ
บอกสถานะปั
จจุบัน(update status)ของตัวเอง
ได้งา่ ย ในความยาวไม่เกิน 140 อักขระ (140 Characters) มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้ได้ทง้ั จาก
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล หรือ จากโทรศัพท์มอื ถือ
วัตถุประสงค์แรกของทวิตเตอร์ คือใช้เพื่อ
การสื่อสารบอกคนอื่นว่า เรากำลังทำอะไรอยู่
“What’s are you doing ?” (ปัจจุบนั ได้ เปลีย่ นเป็น
What’s happening?) ต่ อ มาทวิ ต เตอร์ ไ ด้ ถ ู ก
ผู ้ ใ ช้ ง านประยุกต์ใช้งานเพือ่ การอืน่ เช่น ในวงการ
การเมืองใช้เพือ่ สือ่ สารระหว่างพรรคการเมืองและ
ฐานคะแนนเสียง ในวงการการศึกษาใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการศึกษา ในภาคเอกชนใช้
เพื่อการส่งเสริมการตลาด เพือ่ เพิม่ ยอดการขาย
ในวงการสือ่ สารมวลชนใช้เพือ่ เป็นการให้ขา่ ว เป็นต้น
หากเรามองว่าเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์
เป็นแหล่งข้อมูลใหม่นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
เพราะปัจจุบนั มีผใู้ ช้งานทวิตเตอร์อยูป่ ระมาณ 41
ล้ า นชื ่ อ บั ญ ชี ผ ู ้ ใ ช้ ง าน (Haewoon Kwak,
Changhyun Lee, Hosung Park, Sue Moon,
2010) และมีอัตราการทวีต (tweet) ประมาณวัน
ละ 50 ล้านข้อความต่อวันหรือคิดเป็น 600 ข้อความ

ต่อวินาที (Twitter Inc, 2010) และอีกเหตุผลที่
ทวิตเตอร์มีความน่าสนใจคือ ทวิตเตอร์มีส่วนที่
เรียกว่า ทวิตเตอร์เอพีไอ (Twitter API : Application Programming Interface) ที่เปิดโอกาสให้
โปรแกรมเมอร์หรือผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไปสามารถเรียกใช้
งานเพื่อส่งเข้าข้อมูลหรือ เรียกขอข้อมูลเพื่อไป
พัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่องกับทวิตเตอร์ได้
ซึง่ จากรายงานของบริษทั ทวิตเตอร์ในเดือนมีนาคม
2553 ได้แจ้งให้ทราบว่า มีแอปพลิเคชันทีล่ ง
ทะเบียนกับทวิตเตอร์แล้วมากกว่า 70,000 แอปพลิเคชัน และจำนวนบัญชีทวิตเตอร์เติบโต 1500
เปอร์เซนต์ (New Statesman Limited, 2010)
ทวิตเตอร์ ก่อตั้งโดย แจ็ก ดอร์ซีย์ บิช
สโตน และ อีวาน วิลเลี่ยมส์ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2549 ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึง่ นายดอร์ซยี ์
มีแนวคิดที่ต้องการทราบว่าเพื่อนของเขาตอนนี้
ทำอะไรอยู่ ด้วยการสือ่ สารเป็นข้อความขนาดสัน้
ข้อความอัปเดตทีส่ ง่ เข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่
บนเว็บเพจของผูใ้ ช้คนนัน้ บนเว็บไซต์ และผูใ้ ช้คนอืน่
สามารถเลือกรับข้อความเหล่านัน้ ทางเว็บเพจของ
ทวิตเตอร์เอง เอสเอ็มเอส, ฟีด เป็นต้น
ความสำเร็จของทวิตเตอร์สง่ ผลให้มบี ริการ
คล้ายคลึงกันออกมาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีบริการลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เช่น
http://noknok.sanook.com และ http://onair.
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kapook.com ตัวระบบซอฟต์แวร์ ของทวิตเตอร์
ใช้ภาษา Scala บนแพลตฟอร์มจาวา และ เปิด
โอกาสให้โปรแกรมเมอร์สามารถเรียกใช้โปรแกรม
ผ่าน เอพีไอ (API:Application Programming
Interface) ได้ ในปี พ.ศ. 2552 ทวิตเตอร์ได้รับ
ความนิยมสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมือ เพื่อการติดต่อกับประชาชนในการหา
เสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการศึกษาถึงประเภทข้อความ การโพสต์
ข้อความในทวิตเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น
6 ประเภท เรี ย งจากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี ้
1) ข้อความทีไ่ ร้วตั ถุประสงค์ (ร้อยละ 40.5) 2) บท
สนทนา (ร้อยละ 37.5) 3) การกระจายข่าวที่มี
ประโยชน์ที่ได้รับมา (ร้อยละ 8.7) 4) การบอก
เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับตนเอง (ร้อยละ 5.85) 5) ข่าว
(ร้อยละ 3.97) 6) สแปม (ร้อยละ 3.75) ซึง่ พบว่า
มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 40.5 เป็นเพือ่ การสือ่ สารแบบ
ไร้วตั ถุประสงค์ (Pear Analytics, 2009)
มีนักวิจัยได้ทำการทดลองใช้ทวิตเตอร์
แทนอีเมล (Daniel Weberg, RN, MHI, BSN,
CEN, 2009) ซึง่ ให้ผลลัพธ์ทด่ี ี เนือ่ งจากอีเมลนัน้
เมือ่ ทำการตอบกลับไปมาหลายรอบ ผูร้ บั สารและ
ผูส้ ง่ สารจะเกิดความสับสน แต่เมือ่ ใช้ทวิตเตอร์เป็น
สื่อกลาง ในการรับระดมความคิดจากหลายฝ่าย
ปรากฎว่าสามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทวิตเตอร์ได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ
สือ่ สาร เช่น การใช้คำว่า ทวีต (Tweet) แทนคำว่า
การโพสต์ขอ้ ความ การใช้คำว่า รีทวีต (Retweet:
RT) แทนคำว่า การส่งต่อข้อความ ผู้ติดตาม
(Follower) หมายถึงคนทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตามข่าวสารของ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ การติดตาม (Following) คือ ผู้ใช้
ทวิตเตอร์กำลังติดตามข่าวสารจากอีกคนหนึ่ง
ทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมแบบเปิดกว้างทาง
ความคิด ซึ่งสนับสนุนแนวคิดแบบประชาธิปไตย
ผูใ้ ช้ทวิตเตอร์สามารถเลือกรับข่าวสารจากผูใ้ ช้ทวิตเตอร์
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เมษายน 2554
ใดๆ ก็ได้ โดยทีผ่ ถู้ กู ติดตามไม่จำเป็นต้องอนุญาต
การติดตามหรือทำการติดตามกลับ จะเห็นว่าการ
ใช้งานจะแตกต่างกับ Facebook, Instant Messaging Application ซึง่ ต้องมีการสือ่ สารสองทาง
แบบเวลาจริง
ทวิตเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มไมโครบล็อก ซึ่ง
ลักษณะร่วมของไมโครบล็อก มีดังนี้ 1) มีการ
จำกัดความยาวของข้อความ สำหรับทวิตเตอร์นน้ั
กำหนดไว้ที่ 140 อักขระ 2) มีช่องทางการส่ง
ข้ อ ความและรั บ ข้ อ ความที ่ ห ลากหลาย เช่ น
โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา
พิ เ ศษ (Client) โดยสามารถติ ด ต่ อ ผ่ า น API
3) เผยแพร่ขอ้ มูลแบบกระจาย (Broadcasting) มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การส่ ง ข้ อ ความสั ้ น (SMS)
แต่ ข ้ อ ความไม่ ไ ด้ น ำส่ ง เฉพาะระหว่ า งผู ้ ส ่ ง
และผู ้ ร ั บ เพี ย งสองคนเท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง ส่ ง ไปถึ ง
ผูใ้ ช้งานทีต่ ดั สินใจติดตามด้วย 4) มีขอ้ มูลหลาก
หลายเนือ่ งจากมีผใู้ ช้งานเป็นจำนวนมาก 5) ข้อมูล
มักถูกล้างออกไปจากระบบเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง
(flooded) เนื ่ อ งจากมี ก ารโพสต์ ข ้ อ ความมาก
ข้อความใหม่จะทับข้อความเก่า 6) มีความง่าย
ในการใช้งาน ด้วยข้อจำกัดของจำนวนอักขระทำ
ให้ข้อความมีขนาดสั้น ไม่เสียเวลาในการพิมพ์
ข้อความจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์
ส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า ไปในระบบได้ บ ่ อ ยเท่ า ที ่ ต ้ อ งการ
ส่งผลให้เกิดการกระจายข้อมูล จากปากต่อปาก
(Words of Mouth) ได้งา่ ย
เพ็ญธิรตั น์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก
กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว , วิทย์ ครุธคำ และ
อนันต์ เจ่าสกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,“การใช้ทวิตเตอร์เพือ่ เป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอน ,”
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน
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