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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนในการใชงานส่ือสังคมในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การแสดงความคิดเห็นบนโลกสังคมออนไลน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการรวบรวมกระทูในกระแส 9 กรณีศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหดวย

เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา  

ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ตอกระทูที่นําเสนอขาวแบบการใชเหตุผลผิด หรือ

ตรรกะวิบัติ เหตุผลวิบัติ สามารถพบเจอไดตามสื่อบนโลกออนไลน ดังนั้นกอนการนําเสนอความ

คิดเห็นแบบใดที่จะรวมแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารไปยังออนไลน  ที่จะมี

ผลกระทบไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น ผูใชควรมีการตรวจสอบ และกล่ันกรองขอมูลกอนตอบโต แสดงความ

คิดเห็น ในมุมมองของธุรกิจ องคกร จะตองเตรียมพรอมรับมือกับสื่อรูปแบบใหมบนโลกออนไลน และ

ควรจัดใหมีผูดูแลดานสื่อออนไลนที่จะมีผลทําใหชวยแกสถานการณใหกับองคกรธุรกิจที่ประสบปญหา

ขาวดานลบบนโลกออนไลนไดทันตอเหตุการณ ซึ่งกอใหเกิดลดความเสียหายตอธุรกิจในดาน

ภาพลักษณ และความเช่ือม่ันของผูบริโภคตอธุรกิจหรือองคกรนั้นๆ การแกไขเบ้ืองตนตามขอแนะนํา

ตอความคิดเห็นแบบตรรกะวิบัติรูปแบบตางๆ จะสามารถกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ องคกรตางๆ 

ในอนาคต ดังนั้นผูดูแลสื่อออนไลน และผูเกี่ยวของ จึงควรมีความเขาใจในรูปแบบ Fallacy ตางๆ 

และเมื่อเขาใจในรูปแบบการใชเหตุผลแบบตรรกะวิบัติแลว จะกอประโยชนในการนําไปใชในการ

รับมือกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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จากกรณีศึกษาตรรกะวิบัติ 7 รูปแบบ ท่ีปรากฎจากการศึกษาลักษณะของการแสดงความ

คิดเห็นตอกระทูที่นําเสนอ สามารถพบเจอตรรกะวิบัติไดตามสื่อบนโลกออนไลน ดังนี้  1. สรุปนอก

ประเด็น (Irrelevant Conclusion) 2. สรุปเกินขออาง (Jumping to Conclusion) 3. รีบสรุป (Hasty 

Generalization) 4. อางสาเหตุผิด (False Cause) 5. รวมหมู (Composition) 6. ตัดขอความเพียงสวน

หนึ่งมาอภิปราย (Fallacy of accent) 7. คํายอมสีหรือภาษาเราอารมณ  (Colored Word หรือ 

Emotive Language) 

ผลจากการเก็บขอมูลจากกรณีศึกษาท้ัง 9 กระทู ปรากฏวาหากกระแสเปนไปในการ

แสดงเจตคติเชิงลบเพิ่มสูงขึ้น การแสดงตัวตน และออกมาชี้แจงขอเท็จจริงโดยตัวแทนขององคกร 

สามารถชวยใหเร่ืองราวที่เปนกระแสบนโลกส่ือสังคมออนไลน สามารถสิ้นสุดกระแสไดภายใน

ระยะเวลาเฉล่ีย 7-10 วัน ดังนั้นการเขาสังเกตการณ และการเตรียมความพรอมรับมือตอกระแสเชิง

ลบท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จึงเปนสิ่งที่จําเปน และควรมีแบบแผนการรองรับตอวิกฤตขาวเชิงลบตางๆ 

อยางมีขั้นตอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่สําคัญในชวงตนกระแสตองอาศัยเคร่ืองมือ และทักษะ

ของผูดูแลสื่อในการตอบโตอยางมีกลยุทธ   จะสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็น และแกไข

ปญหาที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณองคใหเสียหายไดอยางทันเวลา 
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ABSTRACT 
 

This study’s objective to study the behavior of people with their post 

comment on social online communities. The research methodology is based on a 

qualitative approach. The data were collected by 9 cases study with their comment 

and data were analyzed with content analysis. 

 Comment on online social have an influence in daily life. The opinions 

responses to contents or topic mostly are criticism. Abundant of negative comments, 

opinions or fallacy are spread all over through the social media. Since the social 

media is the fastest channel to propagate information, therefore user should cogitate 

throughly before express their opinions and share their experiences to this medium. 

On the other hand, business firms should aware and be ready to face fallacy effect 

on social media. Company reputation can be destroy by social networks in overnight, 

thus, they must learn how to handle with this crisis. Not only understand the 

characteristic and role of social networks, the company should have someone to 

mange and deal with the criticism response before it spread out through social.  

These fallacy opinions destroy the company image, therefore, the online 

manager shall know each type of fallacy and cope its with the best appropriate 
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methods. Each solutions give different results, thus a company must use social 

media wisely to get the most effective way to express their appearances. 

Fallacy that showed on this research, there are 7 types of fallacy                    

1) Irrelevant Conclusion 2) Jumping to Conclusion 3) Hasty Generalization 4) False 

Cause 5) Composition 6) Fallacy of accent 7. Colored Word หรือ Emotive Language 

According to the collective from 9 case studies, providing that company 

which has well response can debunk those negative comments within 7 to 10 days. 

Dedicating that those firm whose has properly monitor the social network and gain 

the effectiveness result by applying right strategy on the right time. 
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