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  งานวิจัยนี ้มีจุดประสงค1เพื ่อศึกษาการโพสต1ที ่เกี ่ยวขDองกับ NFT ในสื ่อสังคม
ออนไลน1 ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองสื่อสังคมออนไลน1เกี่ยวกับ NFT และศึกษาการสื่อสาร
รูปแบบเนื้อหาและประเภทเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับ NFT ในสื่อสังคมออนไลน1 ทวิตเตอร1 
โดยการศึกษาครั้งนี้ใชDระเบียบวิธีวิจัยสังคมศาสตร1เชิงคำนวณ ซึ่งเปcนงานวิจัยทางสื่อสังคม
ออนไลน1ดDวยวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูลจาการใชD Social Listening ในสื่อสังคมออนไลน1ทวิตเตอร1 
และใชDเทคนิควิเคราะห1เชิงเนื้อหาดDวยเครื่องมือ Coding Sheet มาใชDวิเคราะห1เนื้อหาในทวิต
เตอร1 จำนวน 2,428 โพสต1 โดยเก็บขDอมูลตั้งแตl วันที่ 1 กุมภาพันธ1 พ.ศ. 2565 ถึง 30 เมษายน 
พ.ศ. 2565   

ผลการศึกษาพบวlา การรับฟvงเสียงตอบรับของผูDรับสารผlานชlองทางภูมิทัศน1สื่อออนไลน1
เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมออนไลน1ของศิลป6นบนรูปแบบสินทรัพย1ดิจิทัล (NFT) มากที่สุดในชlวง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และมีการกลlาวถึงคำสำคัญ (Keyword) ที่ใชDในการคDนหาแสดงผล
ออกมาใน 3 รูปแบบ จากขDอความที่มีคำสำคัญ (Messages) จำนวน 18,792 ขDอความ พบวlา 
Social Listening ผlานโพสต1 หรือสิ่งที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดียหลักอยlาง Facebook, Twitter, 
Instagram และ Youtube มีการกลlาวถึงมากที ่สุดที ่ 16,094 ขDอความ รองลงมา คือ ขlาว 
(News) เชlน Bangkokpost.com มีการกลlาวถึงจำนวน 2,341 ขDอความ และ Blog จำนวน 158 
คำ ตามลำดับ และจะเห็นไดDวlา Social Listening ผlานโพสต1หรือสิ่งที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดียหลัก
มีการ กลlาวถึงเกี่ยวกับ NFT  มากที่สุดในชlวงเดือนมีนาคม โดยแบlงออกเปcน Twitter มากที่สุด 
จำนวน 10,011 ขDอความ รองลงมา คือ Facebook จำนวน 4,316 ขDอความ Instagram จำนวน
1,560 ขDอความ และ YouTube จำนวน 207 ขDอความ ตามลำดับ
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จากการจัดลำดับทวิตเตอร1จากการอันดับ 10 โปรไฟล1 จำนวนท้ังส้ิน 2,428 โพสต1 มี
การถูกใจ (Like) จำนวนมากที่สุด 14,778 ครั้ง/โพสต1 รองลงมาคือ การแบlงปvน (Retweet) 
จำนวน 10,894 ครั้ง/โพสต1 และการตอบกลับ (Reply) จำนวน 2,860 ครั้ง/โพสต1 สlวนใหญlเปcน
การสื่อสารเนื้อหาดDวยการใชDขDอความรlวมกับรูปภาพ จำนวน 2,428 โพสต1 และสlวนมากจะใชD
รูปแบบการสื่อสารดDวยการใชDขDอความยาวรlวมกับการใชDรูปภาพสี่เหลี่ยมจัสตุรัส 1 รูป และใน
เนื้อหาที่เกี่ยวขDองกับ NFT นั้น จะมีรูปแบบวิดีโอสั้น มาผลิตเปcนคอนเทนต1 เชlน .gif เพื่อใหDเห็น
ผลงานศิลปะที่ลงขายแบบรวดเร็ว จากการวิเคราะห1ประเภทเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับ NFT 
ในสื่อสังคมออนไลน1ทวิตเตอร1 เปcนการวิเคราะห1จากขDอความบริบทที่ปรากฏขึ้นในเนื้อหาของ
โพสต1 โดยแบlงออกไดDเปcน 4 ประเภท คือ การใหDขDอมูล (Inform), การใหDความรูD (Education), 
การใหDความสนุกสนาน (Entertain) และการใหDแรงบันดาลใจ (Inspire) พบวlา เนื้อหาประเภท
การใหDแรงบันดาลใจ (Inspire) คิดเปcนรDอยละ 27.12 การใหDความสนุกสนาน (Entertain) รDอย
ละ 17.09 และการใหDความรูD (Education) รDอยละ 10.87 ตามลำดับ  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this study was 1) to study posting related to NFT on social 
media 2 )  to study response behaviors related to NFT on social media 3 )  to study 
communication in styles and types of content to communicate NFT on social media 
and Twitter. In this study, computational social science research methodology was a 
social media research by collecting data from Social Listening usage and content 
analysis technique by using Coding Sheet to analyze the content of 2 ,4 2 8  Twitter 
posts. Data collected since 1 February 2022 to 30 April 2022. 

The research of the results revealed that audience feedback through the 
online media communication landscape of artist on NFT platforms was the highest in 
March 2022. In term of Keyword was discussed to use in search. There were displayed 
in three formats from 18,792 messages. It found that Social Listening through posts or 
talks on main social media like Facebook, Twitter, Instagram and Youtube, were 
mentioned the most with 1 6 ,0 9 4  messages, followed by News such as 
Bangkokpost.com with 2,341 messages and 158 words in blog respectively. It saw that 
Social Listening through posts or mentions on the social media talked the most about 
NFT in March. It was divided into Twitter the most with 10,011 messages, followed by 
Facebook with 4,316 messages, Instagram with 1,560 messages and YouTube with 207 
messages, respectively.  
 From the ranking of Twitter in the top of 10 profiles, there were total 2,428 
posts with the most Like of 1 4 ,7 7 8  times/posts, followed by sharing (Retweet) at 
10,894 times/post, and Reply at 2,860 times/post. Mostly for content communication 
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used text and images, there were 2 ,4 2 8  posts. Most of the content communication 
used long text with one square. In related NFT content, there would be a short video 
to produce content such as .gif in order to see the sold artwork quickly. For analyzing 
the content type of NFT communications on Twitter was an analysis of the contextual 
text which appeared in the body of the post. There could be divided into 4  types 
which were Inform, Education, Entertain and Inspire. It found that the content type of 
Inspire accounted for 27 .12%, entertainment of 17 .09% and Education of 10 .87% 
respectively. 
 
Keywords: NFT, NFT marketplace, non-fungible Tokens, Opensea, NFT sold images, 
Artist NFT, NFTthaiartist


