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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก พฤติกรรมและแนวโนมการใชเฟซบุ฿ก และผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของ
ผูใชเฟซบุ฿กประจํา 

การวิจัยครั้งนี้ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) 
โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูใชเฟซบุ฿กประจําที่อยูใน
วัยผูใหญตอนตน  ที่เกิดในชวงปี พ.ศ. 2517-2538 หรืออยูในชวงอายุระหวาง 18-39 ปี ซึ่งเป็นกลุมคน
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และประกอบอาชีพอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน 
แบงเป็นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 6 คน ดวยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเป็น 
(Non Probability Sampling) โดยการใชแบบสอบถามคัดกรองผูเสพติดเฟซบุ฿ก (Screening 
Questionnaire) เพ่ือคัดกรองกลุมที่ตองการศึกษา ดวยมาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก (อางอิงจากมาตรวัด 
Bergen Facebook Addiction Scale โดย Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเบอรแเกน) 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก พบวา เกิดจากพฤติกรรมคลอยตามกัน
ที่เกิดจากแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว ซึ่งจะสงผล
กระทบกับพฤติกรรมโดยตรง ทําใหบุคคลเหลานี้ มีความคิดเห็นที่คลอยกันตามคนหมูมาก ซึ่งสวน
ใหญแลวแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นจะมาจากคําแนะนําของเพ่ือน ๆ และคน
รูจัก และความตองการขั้นพ้ืนฐานซึ่งเกี่ยวกับความตองการอยากรูอยากเห็นและอยากลองสิ่งใหม ๆ 
อยากมีเพ่ือนใหม และตามกระแส ซึ่งลวนแลวแตเป็นเป็นแรงกระตุนในการกําหนดทิศทางของ
พฤติกรรม โดยผูใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่สวนตัวที่สามารถแสดงตัวตนของตัวเอง
ออกมา เพื่อใหเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม และสรางความสัมพันธแที่ดีกับผูอ่ืน เชน ครอบครัว เพ่ือน
รวมงาน เพ่ือนฝูง ฯลฯ 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวโนมการใชเฟซบุ฿ก พบวา มีการใชเฟซบุ฿ก เป็น
ชองทางหลักในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน และมีการใชเฟซบุ฿ก เป็นประจําทุกวันแทบ
ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือติดตอสื่อสาร สนทนากับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนฝูง และ
บุคคลสําคัญ ใชเป็นพ้ืนที่บอกลาเรื่องราวที่ตนเองพบเจอในชีวิตประจําวัน และเป็นพ้ืนที่ในการระบาย
เพ่ือแสดงออกทางความคิดและความรูสึก โดยยังคงมีความตั้งใจมุงมั่นที่จะใชเฟซบุ฿กตอไปในอนาคต 
พรอมทดลองใชสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กประจํา พบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํา
ยอมรับวาตนเองเป็นผูเสพติดการใชเฟซบุ฿ก ซึ่งมีพฤติกรรมผูกติดกับเฟซบุ฿กเป็นอยางมาก โดยผูเสพ
ติดเฟซบุ฿กนั้นจะมีคุณสมบัติคลายผูที่เสพติดอินเทอรแเน็ต การเสพติดเฟซบุ฿กนี้สงผลกระทบตอตนเอง 
9 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานอารมณแและความรูสึก ดานการบริหารจัดการเวลา ดานอาชีพการงาน 
ดานความสัมพันธแกับบุคคลอื่น ดานการเงิน ดานภาพลักษณแ ดานความขัดแยงกับผูอ่ืน และดานความ
เสี่ยงที่จะนําไปสูการเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 
 
ค าส าคัญ: การใชเฟซบุ฿กประจํา, การเสพติดเฟซบุ฿ก 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this research on ‘The Communication Behaviours of 
Regular Facebook Users’ is to study the motives behind Facebook use, online 
behaviours, the inclination towards Facebook use, and the effects of using Facebook 
on a regular basis. 
 Using qualitative research methodology, the researcher collected data via 
in-depth interviews of 12 regular Facebook users born between 1974 and 1995. In 
other words, they are between the ages of 18–39. Everyone in this sample group has 
at least a bachelor’s degree, and all of them work in Bangkok. The group comprises 
six men and six women. Using the non-probability sampling method, everyone 
chosen for the sample group went through a screening questionnaire. Their final 
score is then interpreted, using a Facebook addiction scale (based on psychologist 
Dr.Andreassen’s Bergen Facebook Addiction Scale of Bergen University). 
 The researcher found that these people’s immediate environment 
motivates them to use Facebook and directly influences their online behaviours, i.e. 
they tend to form opinions that follow the trend of the majority. The main 
motivators are friends and acquaintances, as well as their curiosity and desire to try 
new things, meet new friends and follow mainstream fads. These motivators 
influence their online behaviours as well. Most regular Facebook users treat the 
social medium as a private space where they show themselves in an attempt to gain 
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acceptance in society and build good relations with others, such as family, friends 
and colleagues. 
 On the subject of their online behaviours and inclination towards the use 
of Facebook, the researcher discovered that the samples use Facebook as the main 
medium of daily communication; they use it every day and almost constantly, 
whether to recount their daily experiences or as a place to express their feelings or 
ideology. They intend to keep using Facebook in the future and are willing try other 
social media. 
 As for the effects of regular Facebook use, the interviewees acknowledge 
that they are addicted to it. This addiction to Facebook has similar effects to an 
addiction to the Internet. These can be divided into nine aspects: health, emotions 
and sentiments, time management, career, interpersonal relations, finance, 
appearance, interpersonal conflicts, and exposure to other addictions. 
 
Keywords: Facebook Heavy Use, Facebook Addiction 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
กวา 5 ปีที่ผานมานี้  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ  อินเทอรแเน็ต  และเทคโนโลยีการสื่อสารมี

ความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางกาวกระโดด การดําเนินชีวิต การดําเนินธุรกิจ และการสื่อสาร
ของคนในสังคมไดก็เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก งานวิจัยดานเทคโนโลยีการสื่อสารบงชี้วา สื่อเป็น
เครื่องมือที่ไดรับความนิยมในแตละชวงเวลาและจะมีอิทธิพลตอความคิดของมนุษยแ และเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่กําหนดกรอบความคิด ความเขาใจในการมองสิ่งตาง ๆ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับประชากรทั่วโลก จากการกาวเขาสูยุคสารสนเทศซึ่ง
เป็นคําพยากรณแที่ไดรับการคาดหมายอยางกวางขวางจากวงการวิชาการและสื่อสารมวลชน การรับรู
ขอมูลขาวสารของมนุษยแจะเป็นเรื่องท่ีงายดาย สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวยเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายเขามา
ประยุกตแใชหลากหลายรูปแบบ เชน ไปรษณียแอิเล็กทรอนิกสแ (Email) การสนทนา (Chat) การศึกษา
เรียนรูแบบออนไลนแ (e-Learning) การอานวารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพแอิเล็กทรอนิกสแ   
(e-Newspaper) แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) บนโทรศัพทแมือถือประเภทสมารแทโฟน 
(Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เป็นตน  ซึ่งอาจกลาวไดวาอินเทอรแเน็ตเป็นนวัตกรรม
ทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่เติบโตอยางตอเนื่องแบบกาวกระโดดและไดรับความนิยมอยางสูงสุด
ทามกลางสภาพสังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดวยความสามารถในการเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะสื่อประสม (Multimedia) 
ของอินเทอรแเน็ต คือ สามารถสื่อความหมายทั้งในรูปแบบของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงไดในเวลาเดียวกัน ทําใหผูใชสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็วผานบริการ
ตาง ๆ ของอินเทอรแเน็ต และบริการอยางหนึ่งที่พบวามีบทบาทและโดดเดนจนไดรับความสนใจอยาง
มากจากคนทั่วโลกก็คือ เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) 

เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Networking) ไดกลายเป็นปรากฏการณแการเชื่อมตอ
การสื่อสารระหวางบุคคลในโลกอินเทอรแเน็ต เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ติดตามความ
เคลื่อนไหวของบุคคล หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน จนปัจจุบันนักการตลาดไดมอง
เครือขายสังคมออนไลนแเป็นสื่อใหมประเภทหนึ่ง ที่เป็นชองทางการสื่อสารใหมที่ไดรับความนิยมอยาง
มากจนกลายเป็นวัฒนธรรมสวนหนึ่งของผูใชอินเทอรแเน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือขายสังคมออนไลนแ
เปรียบเสมือนเป็นบริการพ้ืนที่สําหรับเว็บไซตแที่ผูใชสามารถแสดงตัวตนใหเป็นที่รูจักแกคนทั่วไปโดย
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การสรางหนาตางหรือเว็บไซตแ (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตใหผูอ่ืนที่ใชเครือขายสังคม
ออนไลนแเดียวกันเขามารวมแบงปันขอมูล สื่อสารหากัน แบงปันประสบการณแรวมกัน ฯลฯ 

โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวาเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแเป็นซอฟตแแวรแที่ใชงานบน
อินเทอรแเน็ตเพ่ือตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปและเติมเต็มไลฟสไตลแของคนยุคใหมที่ให
เวลากับการใชอินเทอรแเน็ตมากขึ้นจนเกิดเป็นสังคมออนไลนแสําหรับเป็นแหลงเผยแพรขอมูลสวนตัว 
บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณแ ความสนใจ
รวมกัน และกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมไปถึงเป็นแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลที่ผูใชสามารถชวยกันสราง
เนื้อหาข้ึนไดตามความสนใจของแตละบุคคล 

สําหรับเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแที่ปัจจุบันมีผูใชบริการมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก 
คือ เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) โดยพบวามีจํานวนสมาชิกอยูที่ 982,108,320 บัญชี เมื่อ
เปรียบเทียบกับกูเกิลพลัส (www.google.com/+) ซึ่งมีจํานวนสมาชิกอยูที่ 343 ลานบัญชี ทวิตเตอรแ 
(www.twitter.com) ซึ่งมีจํานวนสมาชิกอยูที่ 200 ลานบัญชี  พบวา เฟซบุ฿กมีจํานวนผูใชมากกวา 
50% ของบรรดาผูใชงานอินเทอรแเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนแ (“อัพเดทตัวเลข Social Network 
ของไทย,” 2556) 

เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) เป็นเครือขายสังคมออนไลนแขนาดใหญที่ไดรับความ
นิยมอยางมากของคนทั่วโลก ผลการสํารวจจากบริษัทวิจัยในสหรัฐอเมริกายืนยันการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลนแที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  ตัวอยางเชน บริษัทวิจัย นีลเส็น ออนไลนแ (The Nielsen 
Company) ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นบริษัทชั้นนําในดานการวิจัยตลาดและการวิเคราะหแเกี่ยวกับขอมูล
ผูบริโภค เปิดเผยตัวเลขสถิติที่บงชี้วา ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธแ ปี 2553 เวลาเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่
ใชไปกับเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแคือ ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ตอเดือน โดยเว็บไซตแเครือขาย
สังคมออนไลนแที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) นอกจากนี้
ขอมูลยังบงชี้วา ชาวอเมริกันใชเวลาเฉลี่ยหนึ่งในสี่หรือหกชั่วโมงตอวันไปกับการใชเว็บไซตแเครือขาย
สังคมออนไลนแและบล็อก 

หนังสือพิมพแวอลลแสตรีท เจอรแนัล รายงานวา มีผูใชบริการของ “เฟซบุ฿ก” สื่อสังคม
ออนไลนแในกรุงเทพฯ มากกวาเมืองอ่ืน ๆ ในโลก ซึ่งถือวาเป็นเรื่องที่นาประหลาดใจเมื่อตรวจสอบ
เครือขายสังคมออนไลนแขนาดใหญตามเมืองใหญทั่วโลก บริษัทวิเคราะหแสังคมออนไลนแที่มีชื่อเสียงใน
ระดับสากล “โซเชียลเบเกอรแ” รายงานผลการสํารวจผูใชเครือขายสังคมออนไลนแ “เฟซบุ฿ก” พบวา 
ในกรุงเทพฯ มีผูใช 8.68 ลานคน  มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก  ตามมาดวยกรุงจาการแตา ประเทศ
อินโดนีเซีย 7.43 ลานคน เป็นอันดับ 2 และ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 7.07 ลานคน อยูในอันดับที่ 3 
ดังนั้น กรุงเทพฯ จึงสามารถเอาชนะเมืองใหญทั่วโลก ไมวาจะเป็นกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นคร
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นิวยอรแก และ นครลอสแองเจลิสของสหรัฐ เป็นตน สวนเมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ที่ติดอยูใน 20 อันดับสูงสุดของผูใชเฟซบุ฿กก็มี กรุงกัวลาลัมเปอรแ ประเทศมาเลเซีย ติดอันดับที่ 13 ของ
โลก มีผูใช 3.33 ลานคน  สิงคโปรแอันดับที่ 17 มีผูใช 2. 66 ลานคนสําหรับผูใชเฟซบุ฿กในกรุงเทพฯ 
8.68 ลานคน ถือวามากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในเขตเมืองซึ่งคาดวานาจะมีจํานวนถึง 16 ลาน
คน ทั้งนี้เป็นตัวเลขประเมินของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวาคนวัยทํางาน รอยละ 46.6 เขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนแ Facebook มากที่สุด  รองลงมาเขาใชบริการ Google Plus คิดเป็นรอยละ 20.7 เขาใช
บริการ Twitter คิดเป็นรอยละ 14.6 เขาใชบริการ Hi5 คิดเป็นรอยละ 9.85 เขาใชบริการ MySpace 
คิดเป็นรอยละ 5.6 และเขาใชบริการ Multiply นอยที่สุดคิดเป็นรอยละ 2. 85 ตามลําดับ  (ปณิชา  
นิติพรมงคล, 2554) 
 
ตารางที่ 1.1 
 
จํานวนผูใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กในประเทศไทยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 9,392,300 50.9 
ชาย 9,073,440 49.1 

รวม 18,524,000 100.0 

 
จากขอมูลขางตนจํานวนผูใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กในประเทศไทย ปัจจุบันมีผูใชงานทั้งหมด 

18,524,000 คน  โดยเพศหญิงมีจํานวนมากที่สุด 9,392,300 คน (50.9%) และเพศชายจํานวน 
9,073,440 คน (49.1%) 

เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) เป็นเว็บไซตแพ้ืนฐานในการใหบริการที่จะใหแตละ
บุคคลสามารถสรางเครือขายอยางเป็นระบบทั้งระดับเล็กหรือใหญในสังคม มีการสรางบัญชีรายชื่อผู
ติดตอที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่ตนสนใจเหมือน ๆ กันไดผานการติดตอกันเป็น
เครือขาย โดยการทําความรูจักกันตอ ๆ คลายเครือขายใยแมงมุมที่เชื่อมโยงกันไปมาได ผูใชงาน
สามารถใชเพื่อติดตอสื่อสารหรือรวมทํากิจกรรมกับผูใชงานทานอื่นได เชน การแสดงสถานะ (Status) 
การเขียนบันทึก (Notes) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การโพสตแรูปภาพหรือวีดีโอ (Add 
Photo/Video) การสงขอความหรือการสนทนากลุม (Message or Group Chat) การเช็คอินบอก
สถานที่ที่อยู (Check in Location) การสนทนาผานวีดีโอ (Video Calling) การเลนเกมสแที่สามารถ
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ชวนเพ่ือนฝูงที่ใชงานทานอ่ืนมาเลนกับเราได รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ผานแอพพลิเคชั่นเสริม 
(Games & Application) ที่มีอยูอยางมากมาย ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพ่ิมเติม
อยูเรื่อย ๆ 

การเกิดขึ้นของเครือขายสังคมออนไลนแในปัจจุบันมีผลมาจากการพัฒนาของระบบ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง กลายเป็นชองทางและสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ เกิดการพัฒนาความสัมพันธแระหวางบุคคลชองทาง
ใหม ซึ่งสวนใหญจะเริ่มพัฒนาตั้งแตยังไมรูจักกันมากอน จนกลายมาเป็นคนรูจักและเพ่ือนกันในเวลา
ตอมา 

Ross et al. (2009) กลาววา เฟซบุ฿ก (Facebook) ถือเป็นเครื่องมือทางสังคมที่สําคัญ
และเป็นอีกชองทางหนึ่งที่ชวยใหคนในสังคมมีปฏิสัมพันธแตอกัน เนื่องจากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการ
สื่อสารไดเขามามีบทบาทกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน การทํางาน การศึกษา การ
ใชบริการตาง ๆ ลวนตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น ดังนั้น การใชเครือขายสังคมออนไลนแใน
ปัจจุบันจึงไมใชเรื่องแปลกอีกตอไป แตกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ชวยอํานวยความสะดวกในการติดต อ 
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูในสังคมยุคปัจจุบัน 

จากตัวอยางผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กขางตนคงเป็นสิ่งยืนยันที่ไม
สามารถปฏิเสธไดวา เครือขายสังคมออนไลนแโดยเฉพาะเฟซบุ฿ก ไดเขามามีบทบาทอยางมากใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนรุนใหมที่อยูใหมที่นิยมเปิดรับเทคโนโลยีใหม ๆ อยู เสมอ 
โดยเฉพาะการสื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿ก ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอยางยิ่งในคนทุกกลุม
โดยเฉพาะในกลุมผูใหญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเครือขายสังคมออนไลนแเหลานี้เป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่ไมมี
ระยะทาง ไมมีเวลา และมีขอบเขตกวางขวางไมมีที่สิ้นสุด อนุญาตใหสมาชิกในสังคมสามารถ
เปิดเผยอัตลักษณแของตนเองเพียงบางสวน หรือสรางอัตลักษณแขึ้นมาใหมที่เหมือนกับโลกแหงความ
เป็นจริง ซึ่งเหมาะกับสังคมคนรุนใหมที่เป็นสังคมที่เรงรีบเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ไมตองการใหผู อ่ืน
รูจักตัวตนทั้งหมดของตนเอง เทคโนโลยีทางการสื่อสารอยางเครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿กนั้น
คือ การสรางความสัมพันธแทางการสื่อสารในรูปแบบที่ไมไดจํากัดเฉพาะแตการสนทนาซึ่งกันและกัน
เทานั้น แตยังเป็นการสรางความสัมพันธแระหวางเพื่อน ลดชองวางทางระยะทางและเวลา เพราะทําให
ไดพบเพื่อนเกาท่ีไมไดติดตอกันเป็นเวลานาน ๆ รวมถึงหาเพื่อนใหม ๆ ไดตลอดเวลา ทําใหการสื่อสาร
งายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไมใชแคการรูจักกันในกลุมเล็ก ๆ เทานั้น แตยังทําใหเกิดการสื่อสารถึงกัน
ครอบคลุมทั่วโลก 

ถึงแมวาเครือขายสังคมออนไลนแจะมีประโยชนแ แตหากใชเครือขายสังคมออนไลนแมาก
เกินไปหรือใชในทางที่ผิด อาจสรางปัญหาใหกับสังคมไดอยางมากมายเชนกัน เนื่องจากผูใชเครือขาย
สังคมออนไลนแไมจําเป็นตองเปิดเผยตัวตนที่แทจริง สามารถแสดงออกผานขอความ ตัวอักษร แสดง
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ความคิดเห็น หรือความรูสึกอยางที่ไมสามารถกระทําไดในชีวิตจริง จนทําใหบางคนมีการใชชีวิตที่ผูก
ติดอยูกับอุปกรณแการสื่อสารและเครือขายสังคมออนไลนแ แตเมื่อใชเครือขายสังคมออนไลนแมากเกินไป
จนทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต การเรียน หนาที่การงาน และครอบครัว จนไมสามารถควบคุม
ความตองการของตนเองในการใชเครือขายสังคมออนไลนแไดอยางเหมาะสมจนเขาไปแทรกแซง
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันมากเกินไป 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาประชาชนสวนใหญเสพติดเฟซบุ฿กมากกวาเครือขาย
สังคมออนไลนแอ่ืน ๆ นักประสาทวิทยาหลายทานจากสหรัฐอเมริกากลาวไววา การเลนเฟซบุ฿ กทําให
เกิดความรูสึกอบอุน มีความสุข เหมือนเวลาพบเพ่ือนสนิทในชีวิตจริง โดยผูที่เสพติดเฟซบุ฿กสวนใหญ
เป็นผูที่มีอาการของโรคสมาธิสั้น มีพฤติกรรมหวาดกลัวไมชอบเขาสังคม และมีอาการซึมเศรา โดย 
Oxygen Media and Lightspeed Research ไดสํารวจพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของผูหญิงอายุ 18-
34 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 1,605 คน ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชชีวิตประจําวันผูกพันกับเฟซบุ฿กอยางมาก  โดย 1 ใน 3 ของ
ผูตอบแบบสอบถามตอบวา สิ่งแรกที่ทําหลังตื่นนอน คือ การเปิดคอมพิวเตอรแเพ่ือดูความเคลื่อนไหว
ในเฟซบุ฿กกอนแลวจึงคอยแปรงฟัน ทําธุระสวนตัวในหองน้ํา นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
39 ยอมรับวาตนเองเสพติดการเลนเฟซบุ฿กแลว 

จากรายงานการวิจัยของ Retrovo Gadgetology Report บริษัทวิจัยสัญชาติอเมริกา
ไดเปิดเผยผลสํารวจพฤติกรรมผูคนที่มีผลตอเว็บไซตแเครื่อขายสังคมออนไลนแยอดนิยม อยางเฟซบุ฿ก 
(Facebook), ทวิตเตอรแ (twitter), มายสเปซ (Myspace) และอ่ืน ๆ จากกลุมตัวอยาง 1,000 คน 
พบวาชีวิตของผูคน “ผูกติด” อยูกับ “เครือขายสังคมออนไลนแ” อยางนาตกใจ โดยโลกเสมือนจริงบน
เครือขายสังคมออนไลนแขางตนไดเขามามีบทบาทในชีวิตการทํางาน โลกสวนตัว หรือแมกระทั่งการ
พักผอน (“โรคเสพติดสังคมออนไลนแระบาดหนัก ไทยติดหงอม 11 ลานคน,” 2555) 

จากผลการรายงานเทคโนโลยี Connected World ของซิสโก ที่จัดทําขึ้นโดย ซิสโก 
มอบหมายให InsightExpress บริษัทวิจัยตลาดอิสระในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
ของคนทั่วโลก สําหรับประเทศไทย พบวา 98% ของคนรุนเจนวาย บอกวา พวกเขาเช็คสมารแทโฟน
เพ่ือดูขาวคราวอัพเดตในอีเมล ขอความ และเว็บไซตแโซเชียลมีเดีย กอนที่จะลุกจากเตียง และ 9 ใน 
10 คน บอกวา พวกเขาเช็คสมารแทโฟนครั้งแลวครั้งเลาจนไมอาจนับครั้งได ยิ่งไปกวานั้นกวา 91% 
ของผูตอบแบบสอบถามจะมีอาการ “ลงแดง” และ “รูสึกกระวนกระวาย” เหมือนกับวามีอะไร
บางอยางขาดหายไป ขณะที่ ผูตอบแบบสอบถาม 100% ใชสมารแทโฟนบนเตียงนอน ขณะเดียวกัน 
เจนวายไทย กวา 1 ใน 3 ใชสมารแทโฟนในหองน้ํา 98% สงขอความ อีเมล และตรวจสอบโซเชียล
มีเดียระหวางรับประทานอาหารกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง อีก 100% ของผูตอบแบบสอบถาม กลาว
วา โมบายแอพพลิเคชั่นสําคัญตอชีวิตประจําวัน และ 87% ออนไลนแเฟซบุ฿กตลอดเวลา และ 97% 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%A8%B9%C7%D2%C2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%D2%C3%EC%B7%E2%BF%B9
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%D2%C3%EC%B7%E2%BF%B9
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E2%AB%E0%AA%D5%C2%C5%C1%D5%E0%B4%D5%C2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%D2%C3%EC%B7%E2%BF%B9
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%D2%C3%EC%B7%E2%BF%B9
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%A8%B9%C7%D2%C2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%D2%C3%EC%B7%E2%BF%B9
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E2%AB%E0%AA%D5%C2%C5%C1%D5%E0%B4%D5%C2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E2%AB%E0%AA%D5%C2%C5%C1%D5%E0%B4%D5%C2
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อัพเดตเฟซบุ฿กวันละหนึ่งครั้งเป็นอยางนอย (“เทรนดแใหมวัยรุนทั่วโลกฮิตออนไซเชียลฯ ตั้งแตยังไมลุก
จากเตียง,” 2556) 

จากรายงานการสํารวจและวิจัยดังกลาวขางตนคงเป็นสิ่งยืนยันไดวาเครือขายสังคม
ออนไลนแไดเขามาเป็นสวนหนึ่งในชีวิตคนรุนใหมอยางปราศจากขอกังขา การเติบโตของเทคโนโลยีทํา
ใหรูปแบบการดําเนินชีวิตถูกผูกมัดเขากับเครื่องมือสื่อสาร อินเทอรแเน็ต รวมถึงเครือขายสังคม
ออนไลนแอยางเฟซบุ฿ก (www.facebook.com) ทามกลางปรากฏการณแและกระแสดังกลาวทําใหเกิด
อาการหรือโรคใหมขึ้นมา ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกวา โรคเสพติดการเลนเฟซบุ฿ก หรือ “Facebook 
Addiction Disorder : FAD” ทําใหนักจิตวิทยาแสดงความวิตกกังวลวา ถามีการเลนโดยปราศจาก
การยับยั้งชั่งใจ ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿ก หรือ FAD อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ เพราะ
ประชากรทั่วโลกในยุคปัจจุบันเติบโตมาพรอม ๆ กับความเจริญของเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตและสวน
ใหญใชชีวิตประจําวันที่ “ผูกพัน-ผูกติด” กับเฟซบุ฿กอยางมาก 

รายงานสํารวจในโครงการติดตามสภาวการณแเด็กในหัวขอ “1 วันในชีวิตเด็กไทย” จาก
สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) เดือนมกราคม 2556 จากกลุม
ตัวอยาง 3,058 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดสถิติที่นาสนใจรวมทั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่
นาตกใจอยางยิ่ง 

วงจรชีวิตโดยเฉลี่ยของเด็กไทยใน 1 วัน จะเริ่มตื่นนอนตั้งแตเวลา 06.18 น. และเขา
นอนในเวลา 22.21 น. วันหยุดจะนอน 23.39 น. เฉลี่ยเด็กไทยมีเวลานอนเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมง ซึ่งก็ถือ
วาเด็กไทยมีเวลานอนไมนอยมาก ที่นาสนใจ คือ หลังจากการตื่นนอนสิ่งแรกที่เด็กสวนใหญรอยละ 
51.1 ทําคือ การเช็คโทรศัพทแมือถือ เชนเดียวกับสิ่งสุดทายที่รอยละ 35 ทํากอนนอนคือ ใช
โทรศัพทแมือถือเลนเฟซบุ฿ก (Facebook) และ ไลนแ (Line) โดยตัวเลขเด็กที่ใชโทรศัพทแมือถือพุงสูงถึง 
2-3 เทาใน 1 ปี  เพราะมีทุกสิ่งที่เด็กตองการ ทั้งอินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก ไลนแ กลองถายรูป 

ในรายงานดังกลาวนั้นมีการอธิบายพฤติกรรมของเด็กไทยในหลายรูปแบบ ทั้งชวงเวลา
ตื่นนอน หรือการนอนกี่โมง พฤติกรรมการลอกขอสอบ แตที่จะขอยกมาในรายละเอียดตัวเลขที่
เกี่ยวกับโลกดิจิตอล โดยสิ่งแรกที่เด็กไทยรอยละ 51.1 ทําอยางแรกหลังจากตื่นนอนคือ การเช็ค
โทรศัพทแมือถือ สิ่งสุดทายที่เด็กไทยรอยละ 35 ทํากอนนอนคือ การเลนเฟซบุ฿กและไลนแ เด็กไทยรอยละ 
75.7 เลน Social Network บอยจนไปถึงประจํา และนักเรียนหญิงเลน Social Network มากกวา
นักเรียนชาย รอยละ 20.3 มีการใชมือถือระหวางคาบเรียนบอยถึงประจํา เด็กไทยรอยละ 42.5 รูสึก
ทนไมไดถาอยูคนเดียวโดยไมมีโทรศัพทแ เด็กไทยรอยละ 28.7 ระบุวาถูกคุกคามทางเพศจากเพ่ือนใหม
ที่รูจักกันบน Social Media (“อ้ึง! เด็กตื่นนอนความือถือ เลนเฟซบุ฿ก-ไลนแ,” 2556) 

หากยอนไปดูผลการวิจัยผูใหญชาวอเมริกัน 1,632 คน ในหัวขอ “โซเชียลมีเดียสงผล
กระทบกับตัวคุณอยางไร” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธแ 2556 ของเว็บไซตแเดซอินโฟ พบวา เว็บไซตแเฟซบุ฿ก
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เป็นโซเชียลมีเดียที่สงผลใหเกิดอารมณแดานลบมากที่สุด โดย 20% ของผูตอบแบบสอบถามไดระบุวา 
เฟซบุ฿กมีผลกระทบตออารมณแดานลบของตัวเองมากที่สุด และ อีก 18.7% ระบุวา เฟซบุ฿กกอใหเกิด
ความเครียดมากที่สุด (“ผลการวิจัยชี้ เฟซบุ฿กกอใหเกิดความเครียด-อารมณแดรามา,” 2556) 

ศาสตราจารยแ Dr. Cecilie Schou Andreassen นักจิตวิทยาแหง University of Bergen 
ประเทศนอรแเวยแ หัวหนาการวิจัยเรื่อง “การเสพติดเฟซบุ฿ก” ซึ่งเป็นการวิจัยชิ้นแรกที่ทําการศึกษา
เรื่องนี้ในโลก และมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําไมคนบางคนพัฒนาการเสพติดเฟซบุ฿กได 

Dr. Andreassen กลาววา การเสพติดเฟซบุ฿กจะเกิดขึ้นเป็นประจําในกลุมคนที่มีอายุ
นอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมคนอายุมากกวา และยังพบอีกวาผูที่มีความกังวลและรูสึกกลัวการเขาสังคม
จะใชเฟซบุ฿กมากกวาผูที่มีคะแนนในดานนี้ต่ํากวา ซึ่งอาจเป็นเพราะผูที่มีความกังวลวา การสื่อสาร
ผานเครือขายสังคมออนไลนแงายกวาการสื่อสารแบบเห็นหนา สําหรับคนที่มีระเบียบและ 
ความทะเยอทะยานสูงมีแนวโนมที่จะเสี่ยงตอการเสพติดเฟซบุ฿กนอยกวาคนอ่ืน ๆ โดยทั่วไปแลวคนที่
เสพติดมักจะใชเฟซบุ฿กเป็นสวนหนึ่งหรือชองทางของการทํางานและติดตอสื่อสารกับผูคน ผลการวิจัย
ครั้งนี้ยังเผยใหเห็นวาผูหญิงใชเฟซบุ฿กมากกวาผูชายอยางมีนัยสําคัญ และมีความเสี่ยงตอการเสพติด
เฟซบุ฿กสูงกวาผูชาย ในการเกิดการเสพติดเฟซบุ฿กนั้นยังอาจเกิดจากธรรมชาติของสังคมในการใช  
เฟซบุ฿กดวย (“New Research about Facebook Addiction,” 2552) 

การวิจัยลาสุดจาก Pew Research Center ยังพบอีกวา ผูหญิงยังมีแนวโนมที่จะลบ
เพ่ือนที่รูจักผานทางเครือขายสังคมออนไลนแเชนเฟซบุ฿ก และแสดงบทบาทเชิงรุกในการแสดงตัวตน
ทางเครือขายสังคมออนไลนแของพวกเขา อยางไรก็ตาม ผูหญิงไมไดเป็นกลุมเดียวที่มีความเสี่ยงในการ
เสพตดิเฟซบุ฿กไดงาย และในขณะเดียวกันยังพบวา การเสพติดเฟซบุ฿กนั้นยังเกิดขึ้นในกลุมผูใชที่มีอายุ
นอยไดงายกวาอีกดวย (“วิจัยพบผูหญิงมีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียมากกวาผูชาย,” 2553) 

นักจิตวิทยาไดแสดงความวิตกกังวลวา ปัญหาการเพติดเฟซบุ฿ก หรือ FAD อาจทวีความ
รนุแรงมากขึ้นตามลําดับ หากผูใชเฟซบุ฿กเขาใชงานโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ ขอหวงใยดังกลาว
ยิ่งตอกย้ําวาไมใชเรื่องเลน ๆ นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาหลายสถาบันชี้วา ภาวการณแเสพติดเฟซบุ฿กเป็น
อาการยอยอาการหนึ่งของ “โรคเสพติดการเลนอินเทอรแเน็ต” ซึ่งมีสาเหตุทํามีผูเสพติดเฟซบุ฿กมีอัตรา
เพ่ิมสูงและทวีความรุนแรงมากข้ึนกวาอาการเสพติดอินเทอรแเน็ตประเภทอ่ืน ๆ นั้น มีหลายสมมติฐาน 
เชน ดร.พอล เจ. แซ็ก นักประสาทวิทยา ระบุวา การเลนเฟซบุ฿กกอใหเกิดความรูสึกอบอุน มีความสุข 
เหมือนเวลาเจอเพ่ือนสนิทในชีวิตจริง ซึ่งนั่นจะทําใหรางกายหลังฮอรแโมนที่เรียกวา “ออกซิโทซิน” 
หรือสารกระตุนความรัก ความผูกพันออกมามากเป็นพิเศษ 

ดาน ดร.เวนดี้ วอลซแ นักจิตวิทยาความสัมพันธแคนดังของสหรัฐอเมริกา กลาววา  
ความสนใจเพียงผิวเผินที่ผูเลนไดรับจากเครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿กนั้น อาจสรา งแรง
ตอบสนองทางบวกแกผูใช ขณะเดียวกันก็ไมไดชวยแกไขอารมณแเปลี่ยวเหงาภายใตจิตใจอยางแทจริง  
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และกลุมคนที่มีแนวโนมเสพติดอินเทอรแเน็ตรวมถึงเฟซบุ฿กมากกวากลุมบุคคลอ่ืน ไดแก กลุมผูใหญที่มี
อาการโรคสมาธิสั้น มีพฤติกรรมหวาดกลัวไมชอบเขาสังคม มีพฤติกรรมตอตานสังคม และมีอาการ
ซึมเศรา 

รายงาน 3 ชิ้นจากคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย 3 แหงในอเมริกาเหนือ ระบุถึงผลกระทบ
ของเครือขายสังคมออนไลนแ “เฟซบุ฿ก” ในแงมุมที่ตางกันไป  แตสรุปไดเป็น 3 สวน  คือ Compare, 
Compete, และ Complain 

รายงานชิ้นแรกของคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Utah Valley ในรัฐยูทาหแ พูดถึง 
Comparison หรือการเปรียบเทียบสถานะของตนเองกับเพ่ือน ๆ ในเฟซบุ฿กวามีโอกาสสูงที่คนที่มี
เพ่ือนเยอะและเลนเฟซบุ฿กบอย ๆ อาจมีความมั่นใจและความสุขนอยลง โดยเฉพาะเมื่อนําตัวเองไป
เปรียบเทียบกับความสําเร็จหรือเหตุการณแนาสนใจตาง ๆ ของเพ่ือน ๆ หรือคนแปลกหนา เชนงาน
หมั้น งานแตงงาน หรือการไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง สาเหตุเพราะวาในเฟซบุ฿กนั้นทุกคนตางพยายาม
แสดงจุดเดนที่สุดของตัวเองออกมา ทําใหคนที่มีเพ่ือนเยอะ ๆ ในเฟซบุ฿กอาจมองวาชีวิตของตนนั้นไม
นาสนใจเหมือนชีวิตของคนอ่ืนหรืออาจเกิดความนอยเนื้อต่ําใจขึ้นได ในทางตรงกันขามคนที่มีเพ่ือน
ในเฟซบุ฿กนอยหรือไมติดเฟซบุ฿กมากนัก มักจะไมมีความรูสึกท่ีวานี้ 

ผูเขียนรายงานชิ้นนี้ระบุวาพฤติกรรมดังกลาวอาจเป็นผลมาจากกระบวนการทาง
จิตวิทยาเรียกวา “อคติทางความสัมพันธแ” คือ การมองชีวิตผู อ่ืนอยางผิวเผินโดยมิไดมองลึกถึง
สถานการณแในชีวิตจริงของคนผูนั้น 

รายงานชิ้นที่สองซึ่งจัดทําโดยนักวิจัยที่ University of Houston ในรัฐเท็กซัส ระบุถึง 
Competition หรือการแขงขันชิงดีชิงเดนระหวางเพ่ือน ๆ ในเฟซบุ฿กซึ่งอาจนําไปสูอาการซึมเศรา
สลดหดหูโดยเฉพาะในกลุมผูชายวัยรุน นักวิจัยผูจัดทํารายงานชิ้นนี้ชี้วาผูชายมีแนวโนมชอบแขงขัน
ทางสังคมรวมทั้งสังคมออนไลนแมากกวาผูหญิง และมักเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือนผูชายคนอ่ืน ๆ 
ในขณะที่ผูหญิงมักใชสื่อสังคมออนไลนแเพื่อจุดประสงคแในการสื่อสารติดตอกับเพ่ือน ๆ มากกวา นั่นทํา
ใหผูชายวัยรุนมีโอกาสสูงกวาที่จะเกิดอาการซึมเศราสลดหดหูเมื่อรูสึกวาตัวเองแพเพ่ือนคนอ่ืนใน 
Facebook 

สําหรับรายงานชิ้นที่สามซึ่งจัดทําโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Waterloo ในเมือง Ontario 
ประเทศ Canada ชี้ถึงเรื่อง Complain หรือการบนพร่ํารําพัน รายงานดังกลาวระบุวาคนที่มีความ
มั่นใจต่ํามักใช Facebook เป็นเครื่องมือระบายความในใจมากกวาการโตตอบสื่อสารแบบเผชิญหนา 
ซึ่งอาจทําใหเหินหางออกจากเพ่ือนในชีวิตจริงและแปลกแยกจากสังคมในที่สุด ซึ่งนั่นไมเป็นผลดีตอ
ความมั่นใจที่ต่ําอยูแลวของคน ๆ นั้นและอาจทําใหกลายเป็นคนมองโลกแงรายได (“รูหรือยัง! 
ความสุขลดลง-ความมั่นใจหดหายเมื่อคุณติด Facebook มากเกินไป,” 2555) 
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นักจิตวิทยาหลายคนชี้วาเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿กคือเครื่องมือ
สื่อสารอันทรงพลังในยุคปัจจุบันถาใชใหถูกตอง แตในทางตรงกันขามก็อาจกลายเป็นอันตรายตอผูที่
รูเทาไมถึงการณแไดเชนกัน คําแนะนําในเรื่องนี้คือพยายามลดการหมกมุนยึดติด เลิกเปรียบเทียบชีวิต
ตนเองกับเพ่ือนคนอ่ืน และหันมาใสใจกับเพ่ือนในชีวิตจริงหรือเพ่ือนที่เรารูจักตัวตนของเคาจริง ๆ 
มากกวาเพื่อนที่รูจักเฉพาะในเฟซบุ฿ก 

เกิดเหตุการณแมากมายขึ้นในสังคมหลังจากที่เฟซบุ฿กไดเขามามีบทบาททางการสื่อสาร
และอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของมนุษยแเป็นอยางมาก เฟซบุ฿กไดกลายเป็นที่มาของการเกลียดชัง 
ทะเลาะเบาะแวงระหวางคูสมรสกันบอยครั้งมาก และหลาย ๆ กรณีก็กลายเป็นเรื่องถึงขั้นฟูองรอง
ตั้งแตเรียกคาเสียหายไปจนถึงการฟูองหยากันในที่สุด โดยมีผลสํารวจวิจัยลาสุดจากทนายความใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผานมา บงชี้ตรงกันวา ภาพหรือเนื้อหาที่ปรากฏใน
เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแหลายเว็บไซตแ หลายเป็นทั้งที่มาและหลักฐานในการฟูองรองเพ่ือหยา
ขาดจากกันของคูสามีภรรยาอเมริกันมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเป็นอยาง
ดี เพราะกอนหนานี้แทบไมมีการใชหลักฐานจากเว็บไซตแเพ่ือฟูองรองแมแตนอย ทั้งนี้ สถิติที่สะทอน
ใหเห็นชัดเจนที่สุดเป็นผลสํารวจที่เปิดเผยโดยทนายความประจําสถาบันทนายความอเมริกันดานการ
สมรส (เอเอเอ็ม) ที่ระบุวา 81% ของทนายความที่เป็นสมาชิกของสถาบันใชหลักฐานจากเว็บไซตแ
เครือขายสังคมออนไลนแเหลานี้เป็นหลักฐานในการฟูองหยา โดยในจํานวนนี้ 66% เป็นการใชหลักฐาน
จากเฟซบุ฿ก และทวิตเตอรแอีก 5% ทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนหนานี้เพียง 3 ปี  ไมเคยมีการใชหลักฐานทํานองนี้
เลย 

นางลินดา ลีอา ไลเคน ประธานของเอเอเอ็ม เปิดเผยวา สาเหตุของการนําเอาขอมูล
ในเฟซบุ฿กมาใชเป็นหลักฐานนั้น นอกจากจะสะทอนความนิยมในการใชงานเว็บไซตแดังกลาวแลวยัง
เกิดจากการที่ศาลและจําเลยที่ถูกฟูองหยายอมรับหลักฐานเหลานี้ ไดงายและรวดเร็วกวาการใช
หลักฐานอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจในโครงการ อินเทอรแเน็ตและวิถีชีวิตอเมริกัน ซึ่งสํานัก
สํารวจพิวเป็นผูจัดทําเม่ือปี 2008 ที่ผานมา พบวา ชายอเมริกันวัยผูใหญ  1 ใน 5 ใชเฟซบุ฿กเป็นสื่อใน
การจีบและนําไปสูความสัมพันธแฉันชูสาว 

ลินดาและทนายความท่ีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีหยารางในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยวา ขอมูล
ที่ถูกนํามาใชมีตั้งแต ภาพในเฟซบุ฿ก ทั้งของเจาตัว และของชายชูหรือเมียนอย ในบางกรณี ผูเป็นสามี
อาจบล็อกภรรยาจากการเขาถึงหนาเฟซบุ฿กของตนเอง แตกลับไมมีการบล็อกเฟซบุ฿กของผู เป็นเมีย
นอย หรือในบางกรณี ลูก ๆ ที่ถูกขอใหจัดการบล็อกหนาเฟซบุ฿กใหก็กลายเป็นพยานชั้นหนึ่งสําหรับ
การฟูองหยา นอกจากนั้นแลว ภาพและขอมูลในเฟซบุ฿กยังนิยมนํามาใชในคดีเกี่ยวกับการอางสิทธิใน
การเลี้ยงดูบุตรอีกดวย (“เฟซบุ฿ก กลายเป็นสาเหตุฟูองหยาอันดับ 1 ในสหรัฐ ใชภาพ-คําโพสตแ เป็น
หลักฐานในศาล,” 2553) 
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นอกจากจะเป็นหลักฐานแลว เฟซบุ฿กยังกลายเป็นที่มาของการเกลียดชัง ทะเลาะเบาะ
แวงระหวางคูสมรสกันบอยครั้งมาก และหลาย ๆ กรณีก็กลายเป็นเรื่องถึงขั้นฟูองรองตั้งแตเรียก
คาเสียหายเรื่อยไปจนถึงการฟูองหยากันในที่สุด 

เหตุการณแที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นตัวอยางของอิทธิพลของเฟซบุ฿กที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางเห็นไดชัด สําหรับในประเทศไทยเองก็เริ่มมีปัญหาในลักษณะ
เดียวกัน อยางในกรณีนักศึกษาสาว ปวช. ปี 2 อกหักที่ถูกรุนพ่ีปฏิเสธรัก เดินขึ้นดาดฟูาชั้น 6 กอน
ใชคัตเตอรแจอคอหวังกระโดดตึกประชด โดยมีเหตุมาจากนักศึกษาสาวคนดังกลาวไดเลนเฟซบุ฿กโดยได
นํารูปสาววัยรุนหนาตาดีคนหนึ่งมาลงและใชชื่อวาขาวแช เพ่ือตองการพูดคุยกับชายรุนพ่ีที่ตนหลงรัก 
พรอมแลกเบอรแติดตอกันในฐานะแฟน เมื่อเวลาผานไป 1 เดือนหญิงสาวจึงไดโทรศัพทแสารภาพวา 
นองขาวแชในเฟซบุ฿กนั้นเป็นรุนนองปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ ทําใหชายหนุมรับไมไดและได
ปฏิเสธความสัมพันธแและขอเป็นเพียงพ่ีนองกัน แตหญิงสาวทําใจยอมรับไมไดจึงคิดจะฆาตัวตายดวย
การหนีออกจากบานไปกระโดดน้ําตาย แตตอนนั้นกลุมเ พ่ือนไปตามกลับมาเรียนไดสําเร็จ ตอมา
ในขณะที่ชายหนุมไปเขาคายทหารกองหนุนรักษาดินแดน (ร.ด.) ไดมีเพ่ือนอีกนไมทราบวาเป็นใครเขา
ใชงานเฟซบุ฿กของตนและพูดจาใหความหวังรับหญิงสาวคนดังกลาวเป็นแฟน โดยตนไมรูตัว ทําใหเกิด
การเขาใจผิด ทําใหนักศึกษาสาวเกิดอาการเครียดและพยายามกระโดดตึกมาแลว 2 ครั้ง แตตนเอง 
เพ่ือน และอาจารยแชวยเกลี้ยกลอมมาไดจนกระทั่งเกิดเหตุเป็นครั้งที่ 3 (“พิษเฟซบุ฿ก นศ.ขึ้นตึกหวัง
โดดประชดรักชวยทัน,” 2555) 

ปัญหาจากการเสพติดเครือขายสังคมออนไลนแหรือเฟซบุ฿กไดเริ่มกลับกลายเป็นปัญหา
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเหตุการณแที่ถูก
เผยแพรผานสื่อมวลชนในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กับเหตุการณแฆาตกรรมพิษรักแรงหึง เกิดเหตุราย
ขึ้นกับ นางวิมล หงสแทอง และ น.ส.เกวลิน หงสแทอง หรือ “นองวิว” สองแมลูกเหยื่อกระสุนนายธเนตร 
แหกาน คนรายที่ใชปืน 9 ม.ม. จอยิงท้ังคูจนถึงแกความตายอยางนาสยดสยอง 

สาเหตุเกิดจากนาย ธเนตร หึงหวง น.ส.เกวลิน วาที่เจาสาว ที่ชอบเลนเฟซบุ฿ก ทั้ง ๆ ที่
กําลังจะเขาพิธีวิวาหแกันในชวงปลายเดือนนี้ จึงตามมาเคลียรแปัญหา ระหวางที่สองแมลูกแวะคุยกับ
เพ่ือนที่อูซอมรถกลางเมืองชลบุรี และมีปากเสียงกัน กระทั่งในที่สุดนายธเนตร จึงชักปืนออกมาจอยิง
แฟนสาวเขากลางหนาอก 2 นัด กอนจะตามไลยิงแสกหนาแมยายตายตาม (“มือปืนสายกน สุดอํามหิต 
จอยิงโหด นองวิว-แมยาย,” 2556) 

จากเหตุการณแท่ีเกิดจากผลกระทบของการเสพติดเฟซบุ฿กดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมกับสถาบันสุขภาพจิตวัยรุน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พบวาพฤติกรรมของวัยรุนที่เสพติดเครือขายสังคมออนไลนแ คือ  1. พฤติกรรมกาวราว รุนแรง จนถึง
ขั้นทํารายพอแม ผูปกครอง พยายามฆาตัวตาย เมื่อถูกหาม  2. หนีเรียน เก็บตัวอยูบาน ไมนอนใน
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เวลากลางคืน  3. ผลการเรียนตกต่ํา ไมเขารวมกิจกรรม อารมณแแปรปรวนงาย ซึ่งคนกลุมนี้เขาขาย
ติดเครือขายสังคมออนไลนแอยางหนัก ตองเขาบําบัดรักษา และพบวาปัญหาดังกลาวไดทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียซึ่งกําลังกลายเป็นบอเกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม ปลน ยาเสพ
ติด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาทางเพศ เป็นตน 
 
ตารางที่ 1.2 
 
จํานวนผูใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กในประเทศไทยจําแนกชวงอายุ ในปี พ.ศ. 2555 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

16-24  ปี 1,878,080 18.1 
25-34  ปี 5,375,240 51.8 
35-44  ปี 2,085,040 20.1 
45-54  ปี 810,600 7.8 
55-100  ปี 224,680 2.2 

รวม 18,524,000 100.0 

ที่มา : Facebook Statistic of Thailand, โดย Checkfacebook, 2556, สืบคนเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2556, จาก http://www.checkfacebook.com/ 
 

จากขอมูลจํานวนผูใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กในประเทศไทยขางตนพบวา กลุมผูใชเฟซบุ฿ก 
มากที่สุดจะอยูในชวงอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี 16-24 ปี 45-54 ปี และ 55-100 ปี 
ตามลําดับ 

จะพบวากลุมที่มีอัตราสวนในการใชเฟซบุ฿กภายในหนึ่งปีที่เพ่ิมขึ้นสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ กลุมผูใชเฟซบุ฿กที่อยูในชวงอายุตั้งแต 16-44 ปี  ซึ่งประชากรที่อยูในชวงอายุดังกลาวจัดอยูในวัย
ผูใหญตอนตน ซึ่งไมนาแปลกใจที่พบวากลุมผูใหญตอนตนมีอัตราการใชเฟซบุ฿กสูงสุด เนื่องจากหาก
มองตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรม (Adoption of innovation) ของ Rogers กลุมคนที่อยูในชวง
ผูใหญตอนตนมักถูกจัดกลุมผูใชที่เป็นผูรับเร็ว (Innovators) 

สําหรับประชากรในวัยผูใหญตอนตน (Early Adulthood) เป็นกลุมคนที่มีอายุประมาณ 
18-39 ปี  เป็นระยะที่มีความเจริญเติบโตทางกายพัฒนาเต็มที่และสมบูรณแ อวัยวะทุกสวนทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปบุคคลมักมีรางกายที่แข็งแรง ในดานอารมณแนั้น ผูเขาถึงภาวะอารมณแ
แบบผูใหญมีความคับของใจนอย ควบคุมอารมณแไดดี มีความแนใจ และมีความมั่นคงทางจิตใจดีกวา
ในระยะวัยรุน สวนดานความสัมพันธแกับผู อ่ืนหรือลักษณะพัฒนาการทางสังคมนั้น ระยะนี้การให

http://www.checkfacebook.com/
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ความสัมพันธแกับกลุมเพ่ือนรวมงาน เริ่มลดนอยลง เปลี่ยนมาสูสัมพันธภาพและผูกพันกับเพ่ือน 
ตางเพศ แบบคูชีวิต สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานไมสูจะลึกซึ้งเหมือนสัมพันธภาพกับกลุมเพ่ือนรวม
วัยในวัยรุน จุดศูนยแกลางของสัมพันธภาพคือครอบครัว สวนผูใหญที่ยังไมมีคูครองและครอบครัว 
ยังคงใหความสําคัญตอกลุมเพ่ือนรวมวัยอีกสืบไป แตความเขมแข็งของความผูกพันและภักดีเริ่ม
นอยลง จํานวนสมาชิกของกลุมมักจะนอยลงดวย (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2538, น. 455) 

ผูใหญตอนตน จะเป็นกลุมที่เติบโต เรียนรู และใชชีวิตอยูในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง และมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ไมวาจะเป็นการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่คลองตัว การเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดตลอดเวลา การเดินทางที่รวดเร็วดวย
พาหนะที่ทันสมัย ความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรืออุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ ไมวาจะเป็น
คอมพิวเตอรแ สมารแทโฟน กลองดิจิตอล อินเทอรแเน็ต ฯลฯ ทุกอยางสามารถดําเนินการไดเพียงปลาย
นิ้วสัมผัสหรือคลิกเมาสแไดอยางรวดเร็วและงายดาย แตในขณะเดียวกันคนกลุมนี้ยังไดเผชิญเหตุการณแ
ที่แสดงถึงความวิกฤติการณแ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจและความรุนแรงของสังคมในปัจจุบันมาก
อยางไมเคยปรากฏมากอนดวย เชน ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูที่สงผลกระทบตอธุรกิจตาง ๆ ในหลาย
ประเทศ เหตุการณแกอการราย การใชอาวุธปืนในหมูนักเรียนนักศึกษา ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและคาด
ไมถึง ตลอดจนภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชากร
กลุมนี้จึงมีแนวโนมที่คลายคลึงกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมีวงจร
หมุนเวียนที่สั้นและรวดเร็ว ตลอดจนผลของวิกฤติความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน
ปัจจุบัน ซึ่งนําไปสูวิถีการดําเนินชีวิตที่รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ตองการยอมรับและความเขาใจ 
ชอบอะไรที่ทาทาย มีความอยากรูอยากเห็นแตแอบแฝงไวดวยความออนไหวตอสถานการณแและความ
ไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ดวยเหตุนี้ กลุมคนที่อยูในชวงวัยผูใหญตอนตนมักเป็นคนชางซักชางถาม และมีเงื่อนไข
ในการทํางานอยูเสมอ มีคุณลักษณะการใชชีวิตและการทํางานเพ่ือวันนี้ กลาวคือ มักไมคอยวางแผน
ในระยะยาวหรือไมไดคํานึงถึงอนาคตมากนัก จึงสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคบางอยางปัจจุบัน
ทันดวน ตามความตองการและความพึงพอใจของตนในชั่วขณะนั้น ๆ คนกลุมนี้มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง และเชื่อมั่นในตัวเองสูง แตมักออนไหวตอสิ่งเราไดงาย ไมชอบอยูในกรอบ ไมชอบกฎ กติกา 
ไมชอบกระบวนการที่คอยเป็นคอยไป ชอบความทาทาย ตองการใหคนอ่ืนเห็นวาตนเองเป็นคนสําคัญ 
ตองการใหคนอ่ืนเขาใจทั้งความคิดและความรูสึก ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดมากกวาการ
ทองจําหรือปฏิบัติตามคําสั่ง จึงมักไมตองการคําแนะนําวาควรหรือไมควรทําอะไร แตใหความสนใจ
กับผลสําเร็จของงานหรือความทาทายของเนื้อหาของงานมากกวาวิธีการทํางาน ที่สําคัญที่มักจะเปิด
ใจยอมรับและปรับตัวใหเขากับสถานการณแที่แตกตาง และความหลากหลายในแงมุมตาง ๆ เชน 
ความเป็นสากลไดดี มีความสนใจใฝุรูดานเทคโนโลยีอยางมาก ทําใหคนกลุมนี้มีความเฉลียวฉลาดแบบ
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มีความคิดสรางสรรคแในการแกปัญหาดวยวิธีการตาง ๆ เนื่องจากทราบวาจะทําการคนหาขอมูลจากไหน 
ที่ใด เวลาใด และทําไดอยางรวดเร็ว นอกจากความสามารถในการสืบคนและใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแแลว 
ยังมีความสามารถในการทํางานหลาย ๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน 

การที่ เติบโตมาในยุคที่ เทคโนโลยีตาง ๆ มีความกาวหนาเป็นอยางมาก ทําให
คอมพิวเตอรแและโทรศัพทแมือถือเป็นสวนหนึ่งในการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งชวยสงเสริมให การติดตอสื่อสาร 
การสืบคนขอมูลขาวสารเป็นไปอยางรวดเร็ว และงายดาย เพียงแคปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังมีสื่อ
ประเภทตาง ๆ เชน อินเทอรแเน็ต เครือขายสังคมออนไลนแ โทรทัศนแใหรับชมอยางลนเหลือ กรณีที่ไม
พบขอมูลขาวสารที่ตองการก็สามารถปรับเปลี่ยนชองทางในการสืบคนไดทันที พรอมกับยังมีทางเลือก
อ่ืน ๆ อีกมากมายที่จะใหไดมาซึ่งผลลัพธแที่ตองการ ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบวาประชากรในกลุมคนวัย
ผูใหญตอนตนใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ประเด็นนี้สงผลใหผูอยูในชวงวัย
ผูใหญตอนตนมีความคลองตัว ยืดหยุน เรียนรูไดเร็ว และปรับตัวไดในสถานการณแหรือวัฒนธรรมตาง ๆ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
ซึ่งอยูในกลุมผูใหญตอนตน (Early Adulthood) ที่อยูในวัยทํางาน และมีการศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กประจําสม่ําเสมอ วามีแรงจูงใจใดบางที่ทําใหใชเฟซบุ฿ก มี
พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กอยางไร มีจุดมุงหมายในการใชอยางไร และการใชเฟซบุ฿กประจํามีผลกระทบ
ตอการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางไร รวมทั้งศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กและเครือขาย
สังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ในอนาคต ซึ่งจากการเกิดขึ้นของการใชสื่อสังคมออนไลนแนี้ กําลังกลายเป็น
ปัญหาสังคมที่สําคัญที่กําลังแพรระบาดอยางหนักในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังเป็นประโยชนแ
ตอทุกภาคสวนตั้งแตสถาบันครอบครัว พอแม ผูปกครอง สถาบันการศึกษา หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการประสานความรวมมือ และรวมกันกําหนดมาตรการปูองกัน ควบคุม และแกไขปัญหา
การเสพติดเฟซบุ฿กและเครือขายสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ของประชาชน 
 
1.2 ปัญหาน าการวิจัย 

 
1. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีแรงจูงใจอยางไร 
2. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กอยางไร 
3. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มุงศึกษาเฉพาะผูใหญตอนตน (Early Adulthood) เป็นกลุมคนที่มีอายุ
ประมาณ 18-39 ปี  จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีเป็นขึ้นไป ทั้งเพศชายและ เพศหญิงที่อาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการศึกษาสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และศึกษา
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย หนังสือพิมพแ นิตยสาร และเว็บไซตแตาง ๆ เพ่ื อ
ประกอบการศึกษา โดยใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 6 เดือน 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
1. ผูใชเฟซบุ฿กประจํา (Heavy User) หมายถึง ผูที่ใชสื่อสังคมออนไลนแ “เฟซบุ฿ก” 

(www.facebook.com) เป็นประจําทุกวันและตอเนื่อง มีพฤติกรรมที่เกิดจากการหมกมุนในการใช 
เฟซบุ฿ก โดยอางอิงจาก Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเบอรแเกน ประเทศนอรแเวยแ ที่
เผยใหเห็นวา อาการเสพติดเฟซบุ฿ก ก็จะคลายกับอาการของผูเสพติดยาเสพติดและแอลกอฮอลแอยาง
มากนั่นเอง โดยใชมาตรวัดที่เรียกวา Bergen Facebook Addiction Scale ใชเกณฑแขั้นพ้ืนฐาน 6 
เกณฑแในการวัดดังนี้ (1) แทบจะไม (2) นาน ๆ ครั้ง (3) บางครั้ง (4) บอยครั้ง และ (5) บอยมาก 

- ใชเวลามากไปกับการนึกถึงเฟซบุ฿ก หรือคิดวาจะใชเฟซบุ฿กอยางไร 
- อยากใชเฟซบุ฿กเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
- ใชเฟซบุ฿กเพ่ือที่จะลืมปัญหาสวนตัว 
- พยายามที่จะลดการใชเฟซบุ฿กแลว แตไมประสบผลสําเร็จ 
- รูสึกกระวนกระวาย หงุดหงิด รอนใจ หากถูกหามใหเขาใชเฟซบุ฿ก 
- ใชเฟซบุ฿กมากจนมีผลเสียตอการงานหรือการเรียน 



15 

หากผูตอบเลือกตอบ (4) บอยครั้ง หรือ (5) บอยมาก ตั้งแต 4 ขอขึ้นไป สรุปไดวา
บุคคลนี้กําลังเสพติดเฟซบุ฿ก 

2. ผูใหญตอนตน (Early Adulthood) หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 18-39 ปี  หรือเกิดในชวงปี พ.ศ. 2517-2538 ที่อาศัยอยูหรือประกอบอาชีพอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานวิจัยนี้เนนศึกษาผูที่ไดรับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้น 

3. แรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก หมายถึง แรงจูงใจภายใน ไดแก ความตองการความรูและ
ขอมูลขาวสาร ความตองการพัฒนาตนเอง ความตองการความรัก ความตองการทางเพศ และความ
ตองการสนุกสนานเพลิดเพลิน และแรงจูงใจภายนอก ไดแก ความตองการปฏิสัมพันธแกั บเพ่ือนและ
ครอบครัว ความตองการยอมรับจากสังคมและกลุมเพ่ือน ความตองการคําชมเชย ความตองการ
ชื่อเสียงและไดรับความนิยม และความตองการเงินทอง ซึ่งแรงจูงใจเหลานี้เป็นสิ่งที่ผลักดันและทําให
กลุมคนทํางานมีการเสพติดเว็บไซตแเฟซบุ฿ก 

4. พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก หมายถึง ความถี่ ชวงเวลา สถานที่ในการใชงาน อุปกรณแ
การเขาถึงเฟซบุ฿ก ลักษณะการใชงานเฟซบุ฿ก วิธีการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ เรื่องราว ขอมูล ภาษาที่
สื่อสารแลกเปลี่ยนกันกับผูใชเฟซบุ฿กคนอื่น ๆ 

ลักษณะการใชงานเฟซบุ฿ก หมายถึง การใชงานฟังกแชั่นตาง ๆ ของเว็บไซตแเฟซบุ฿ก  เชน 
การติดตามขาวใหม (News Feed) การอัพเดทสถานะ (Status Update) การอัพโหลดรูปหรือวีดีโอ 
(Upload Photo or Video) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การถูกใจ (Like) การแบงปัน
ขอความ รูปภาพ และวีดีโอ (Share) การระบุสถานที่ (Check-in) การขอเป็นเพ่ือน (Add Friend) 
การตอบรับคําขอเป็นเพ่ือน (Respond to Friend Request) การแนะนําเพ่ือน (Suggest Friend) 
การบันทึก (Notes) การถามคําถาม/แบบสํารวจ (Ask Question/Poll) การสรางกิจกรรม (Create 
Event) การใชปฏิทิน (Calendar) การสงขอความ (Message) การสนทนา (Chat) การสนทนากลุม 
(Group Chat) การสนทนาแบบวีดีโอ (Video Calling) การสะกิด (Pokes) การเลนเกมสแหรือ 
แอพพลิเคชันตาง ๆ (Games & Application) เป็นตน 

5. พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารภายในบุคคล ไดแก การให
ความสนใจและการเลือกรับสิ่งเรา การสื่อสารระหวางบุคคล ไดแก การเปิดเผยตนเอง ความสัมพันธแ
ของมนุษยแ เป็นตน 

6. ผลกระทบของเฟซบุ฿ก หมายถึง ขอดี-ขอเสีย และผลกระทบจากการเสพติดเว็บไซตแ
เฟซบุ฿กในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ผลกระทบตอการทํางาน การศึกษา การพักผอน เวลา
สวนตัว สุขภาพ เศรษฐกิจ และความสัมพันธแในสังคมของผูเสพติดเฟซบุ฿ก เป็นตน 
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7. แนวโนมพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กในอนาคต หมายถึง ความตั้งใจที่จะใชเฟซบุ฿ก 
ตอไปในอนาคต ความตั้งใจที่จะแนะนําผูอ่ืนมาใชเว็บไซตแเฟซบุ฿ก และความพยายามที่จะใชงานตอไป
เมื่อเว็บไซตแเฟซบุ฿กเปลี่ยนรูปแบบ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทําใหสังคมตระหนักถึงลักษณะปัญหาจากการใชเฟซบุ฿ก การเสพติดเฟซบุ฿ก หรือ

เครือขายสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ และนําผลการวิจัยไปใชเป็นขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

2. ผลการวิจัยเป็นขอมูลใหแกทุกภาคสวนตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาครัฐบาล ตองรวมมือกันกําหนดมาตรการปูองกัน ควบคุม และแกไขปัญหา  
การเสพติดเครือขายสังคมออนไลนแของประชาชน ซึ่งไดเขามามีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวัน และ
สงผลกระทบตอกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวันของคนในสังคม 

3. ผลของการวิจัยเป็นประโยชนแดานวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารผานเฟซบุ฿ก และ 
สื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เป็นประโยชนแตอนักวิจัยรุนหลังที่จะสามารถใชงานวิจัยนี้เป็น
แนวทางในการศึกษาเก่ียวกับเรื่องที่เก่ียวของกับเฟซบุ฿กและสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ได 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิด 

ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
1. แนวคิดเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) 
2. แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม (New Media) 
3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสาร 
4. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสื่อสารมวลชน 
5. ทฤษฎีการเลือกเปิดรับสื่อ (Media Exposure Theory) 
6. ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการและการใชสื่อตอบสนองความตองการ (Uses and 

Gratification Theory) 
7. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพติดอินเตอรแเน็ต (Internet Addiction) 
8. ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy - Value Theory) 
9. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 
10. แนวคิดเก่ียวกับผูใหญตอนตน (Early Adulthood) 
11. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Online) 

 
ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารผานอินเตอรแเน็ตกําลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบไปทุก ๆ ดาน

ในปัจจุบัน ทําใหมนุษยแตองมีการปรับตัวและพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร
และการพัฒนาของเว็บ  (World Wide Web : WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น 
Static Web คือมีการนําสงขอมูลทางเดียว (One-Way Communication) ดวยการแปลงขอมูล 
ขาวสาร ที่มีอยูรอบตัวเราใหอยูมนรูปแบบดิจิตอล (Digital) เชน หนังสือพิมพแ นิตยสาร หรือโฆษณา
ตามหนาเว็บไซตแ โดยผูใชบริการสามารถอานไดแตไมสามารถเขารวมในการสรางขอมูลได แตเมื่อกาว
เขาสูยุคที่ 2 ของเทคโนโลยี คือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทําใหอินเตอรแเน็ตมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนนใหผูใช
มีสวนรวมในการสรางสรรคแ (Co-Creation) ลงบนเว็บไซตแรวมกัน และสามารถโตตอบกับขอมูลที่อยู
บนเว็บไซตแได (Interactivity) มีลักษณะเป็น Dynamic Web ที่ผูใชสามารถสรางสรรคแเนื้อหา 
(Content) แลกเปลี่ยน และกระจายขอมูลขาวสารเพ่ือแบงปันถึงกันไดทั้งในระดับบุคล กลุม และ
องคแกร จะเห็นไดวา Web 2.0 เป็นยุคของการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งไมใชแค
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การรับสงอีเมลแ (Email) รูปภาพ หรือการดาวนแโหลดขอมูลผาน Search Engine หรือใชเว็บบอรแด 
(Web Board) ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทากัน Web 2.0 ยังชวยความสัมพันธแ (Relationship) 
ระหวางผูใชกลุมตาง ๆ จนเกิดเป็นเครือขายทางสังคม (Social Network) บนโลกออนไลนแที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันไดอยางไมมีที่สิ้นสุด กลายเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Communities) ซึ่งเป็นสังคม
หนึ่งบนโลกอินเตอรแเน็ต ที่ปัจจุบันยังคงผูกพันและซ้ําซอนกับการดําเนินชีวิตของผูคนในโลกของความ
เป็นจริง (เศรษฐพงศแ มะลิสุวรรณ, 2552) 

โซเชียลเน็ตเวิรแค (Social Network) มีจุดเริ่มตนจากเว็บไซตแ classmates.com (1995) 
และเว็บไซตแ SixDegrees.com (1997) ซึ่งเป็นเว็บที่จํากัดการใชงานเฉพาะนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
เดียวกัน เพ่ือสรางประวัติ ขอมูลติดตอสื่อสาร สงขอความ และแลกเปลี่ยนขอมูลที่สนใจรวมกัน
ระหวางเพ่ือนในลิสตแเทานั้น ตอมาเว็บไซตแ Epinions.com (1999) ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของ 
Jonathan Bishop โดยในเพิ่มในสวนของการที่ผูใชสามารถควบคุมเนื้อหาและติดตอถึงกันและกันได
ไมเพียงแตเพ่ือนในลิสตแเทานั้น นับไดวาเป็นจุดเริ่มตนของ Social Networking 

เครือขายสังคมออนไลนแในปัจจุบันนี้เป็นชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ไดรับความนิยม
เป็นอยางมาก เนื่องจากการเป็นผูใชเครือขายสังคมออนไลนแนี้เป็นการเขาไปมีสวนรวมอยางไร
ขีดจํากัดบนเครือขายอินเตอรแเน็ต เครือขายสังคมออนไลนแไดเขามามีบทบาทตอคนทุกเพศทุกวัย 
บริการผานเว็บไซตแที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหวางบุคคลแตละคนที่มีเครือขายสังคมของตนเองผาน
เครือขายอินเตอรแเน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการตาง ๆ อยางอีเมลแ เว็บบอรแด บล็อก ฯลฯ เขาดวยกัน 
ตั้งแต hi5, MySpace, Facebook, Bebo, Linkedln, Multiply, Ning, และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Type of Social Networking) 
การแบงประเภทนั้นในความเป็นจริงมีความยากที่จะแยกประเภทของเว็บไซตแเครือขาย

สังคมออนไลนแ (Social Network Sites) ไดอยางชัดเจน เนื่องจากแตละเว็บไซตแตางพยายามคิดคน
และพัฒนาเว็บไซตแของตนเองเพ่ือเอาใจกลุมผูใชงานอยางไมหยุดยั้ง อีกทั้งยังมีฟังกแชั่น (Function) 
ตาง ๆ มากมาย ซึ่งแตละเว็บไซตแตางมีจุดเดนที่แตกตางกันไป และใชจุดตางนี้เองเป็นจุดขายใหกับ
เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแนั้น ๆ ดังนี้   

1. เว็บสาธารณะ (Publishing) บล็อกและเว็บประเภทเนื้อหา (Content) เชน บล็อกเกอรแ 
(Blogger), เวิดสแเพส (Wordpress), บล็อกแกงคแ (Bloggang), เอ็กซแทีน (Exteen), และ TypePad 
เป็นตน ซึ่งบล็อกแตละบล็อกมีการแยกยอยเนื้อหาออกเป็นหมวดตาง ๆ ตามความสนใจที่แตกตางกัน 
อาทิ โอเคเนชั่น (Okanation.net) เป็นบล็อกท่ีใหทุกคนเป็นนักจาวดวยการเขียนบล็อกนําเสนอขอมูล
ขาวสารและขอมูลตาง ๆ, บล็อกนอนทแ (Blognone.com) เป็นบล็อกที่นําเสนอขาวสารดานไอที, เค็ง 
(Keng.com) เป็นบล็อกสําหรับกลุมผูใชงานที่สนใจเรื่องการตลาด โกทูโน (Gotoknow.org) เป็นบล็อก
ที่รวบรวมแหลงความรูแขนงตาง ๆ เป็นตน 
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2. ประเภทแหลงขอมูลหรือความรู (Data/Knowledge) เป็นเว็บที่รวบรวมขอมูล 
ความรูในเรื่องตาง ๆ ในลักษณะของเนื้อหาอิสระ ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ สินคา หรือ
บริการ โดยมุงเนนใหบุคคลที่มีความรูในเรื่องตาง ๆ เหลานั้น เป็นผูเขามาเขียนหรือแนะนําไว สวนใหญ
มักเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผูเชี่ยวชาญ ที่เห็นไดชัดเจน เชน Wikipedia ที่เป็นสารานุกรรม
ออนไลนแหลายภาษา Google Earth เว็บดูแผนที่ไดทุกมุมโลก ใหความรูทางภูมิศาสตรแ การทองเที่ยว 
การเดินทาง การจราจร หรือท่ีพัก เป็นตน 

3. แบบชุมชนออนไลนแ (Community) เครือขายชุมชนออนไลนแที่ชวยสรางเครือขาย
เพ่ือนเกาและหาเพ่ือนใหม สามารถสงขอความแลกเปลี่ยนความสนใจ อาทิ เฟซบุ฿ก (Facebook), 
ไฮไฟสแ (Hi5) และมายสเปซ (MySpace) เป็นตน 

4. ประเภทสื่อ (Media) มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําเสนอวีดีโอ ภาพยนตรแ เพลงตาง ๆ 
สวนมากเพ่ือตอบสนองความบันเทิง อาทิ ยูทูป (YouTube), ยูสตรีมดอททีวี (Ustream.tv), ยาฮูวิดีโอ 
(YahooVedeo), ดูโอคอลแดอททีวี (Duocore.tv) และไทยทูปดอทไอเอ็นดอททีเอ็ช (Thaitube.in.th) 
เป็นตน 

5. เกมสแ (Games) เกมออนไลนแที่สามารถสรางตัวแทนในโลกเสมือนจริง และใชชีวิต
อยูในโลกออนไลนแ สามารถทําการติดตอสื่อสารหรือกิจกรรมตาง ๆ รวมกับผูอ่ืนได อาทิ ออดิชั่น 
(Audition), ปังยา (Pangya), เกมกัน (Gamegum), แร็คนาร็อค (Racknarok) เป็นตน 

6. รูปภาพ (Photo Management) เป็นเว็บไซตแที่สามารถฝากรูปภาพออนไลนแ 
จัดการภาพถายจากกลองดิจิทัล อีกทั้งยังสามารถแบงปันรูปภาพ หรือเปิดขายรูปภาพได อาทิ 
Photobucket, Flickr, Zoomr, Photoshop Ecpress, Glowfoto, Shutterfy เป็นตน 

7. ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก (Business/Commerce) เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ 
(Social Network Site) เพ่ือธุรกิจซื้อ-ขาย ประมูลสินคาออนไลนแ อาทิ อเมซอน (Amazon), อีเบยแ 
(eBay), ออฟฟิศไลฟ (Officelive), ประมูล (Pramool) และตลาดดอทคอม (Tarad.com) เป็นตน 

8. แหลงขอมูลความรู (Data/Knowledge) อาทิ วิกิพีเดีย หรือสารานุกรมเสรี 
(Wikipedia), กูเกิล เอิรแธ (Google Earth), ซิกสแ อารแ (Zickr), และดิกซแ (Digg) เป็นตน 

จุดกําเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนากาวผานเขาสูยุค Web 3. 0 หรือ Semantic 
Web ทําใหกระแสความนิยมของ Social Network มีการเติบโตอยางไมหยุดยั้ง เป็นไปตามผลสํารวจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบวา มีผูเขาใชบริการ Social Network เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกปี  
และมีแนวโนมของผูใชบริการทั่วโลกมากกวา 1,200 ลานคน ปัจจุบัน Social Network ตาง ๆ มีการ
พัฒนาและเปิดโอกาสใหผูใชไดเขาไปมีสวนรวมในการใชประโยชนแเชิงสังคมมากขึ้น ทั้งเว็บไซตแใน
ตระกูลของ Wiki, YouTube, hi5, Facebook, MySpace และอีกมากมาย ซึ่งในแตละเว็บไซตแมี
ลักษณะเฉพาะสําหรับการใชงานแตกตางกันออกไป 
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเครือขายสังคมออนไลนแมาศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทชุมชนออนไลนแ (Community) โดยมุงเนนศึกษาคุณสมบัติพิเศษของเฟซบุ฿กในการนําเสนอ
ขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ใชงานผานเครือขายอินเทอรแเน็ต ซึ่งมีความ
รวดเร็วสามารถเขาถึงงาย เหมาะกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมโลก 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 

 
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไประบบการสื่อสารของสังคมโดยเฉพาะ

สื่อสารมวลชนก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเขาสูโลกเทคโนโลยีสารสนเทศไปดวย แตยังทําหนาที่และบทบาท
หลักของตนเองในดานปรัชญาพ้ืนฐานสําคัญของความจริง ความถูกตอง ความตรงไปตรงมา ความ
เป็นกลาง ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ โดยยังเป็นแหงขอมูลขาวสาร แหลงความบันเทิงใจ 
ดังเชนกรณีการเกิดขึ้นของ “ชุมชนไซเบอรแ” (Cyber Community) เทคโนโลยีการสื่อสารยอมสงผล
กระทบตอสังคมและวัฒนธรรม จากเดิมที่เนนการสื่อสารดวยภาษาคําพูด มาเป็นการสื่อสารดวย
ภาษาตัวอักษร จนในปัจจุบันเป็นภาษาดิจิทัล (Digital Language) การเกิดขึ้นของคอมพิวเตอรแ 
โทรศัพทแมือถือ เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) ทําใหพฤติกรรม และจิตวิทยาการสื่อสาร
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผูรับสารสวนใหญในสังคมก็เปลี่ยน ซึ่งจากเดิมที่เคยเป็นเพียง
ผูรับสาร (Passive Audience) มาเป็นผูสืบคนและรับรูขอมูลขาวสารดวยตนเองแทน (Active 
Audience) นอกจากนั้นการไหลเวียนของขาวสารในสังคมจะมีความหลากหลายชองทางมากขึ้น 
ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งคือ จากยุคดั้งเดิมมนุษยแมีการสื่อสารแบบตัวตอตัวเป็นคําพูดหรือมุข
ปาฐะ แตในปัจจุบันการสื่อสารในสังคมมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้น แตก็มีความ
หลากหลายไดในเวลาเดียวกัน จึงอาจกลาวไดวา “สื่อเครือขายสังคม” หรือ “โซเชียล มีเดีย” (Social 
Media) เชน เฟซบุ฿ก (Facebook) ทวิตเตอรแ (Twitter), ไฮไฟ (Hi5), ยูทูป (YouTube) เป็นตน 
(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2554) 

เมนโนวิจ (Manovich, 2003) ไดใหความหายของสื่อใหม (New Media) วาเป็นการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีเครือขาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในชวงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามวาเป็นสื่อใหมสวนมากมักจะมี
คุณลักษณะที่ถูกจดัการได (Manipulated) เชื่อมตอเป็นเครือขายได (Networkable) ทําใหหนาแนน 
(Dense) และบีบอัดสัญญาณได (Compressible) มีปฏิสัมพันธแ (Interactive) และมีความเป็นกลาง 
(Impartial) ดังนั้น “สื่อใหม” จึงหมายความถึงอินเตอรแเน็ต เว็บไซตแ มัลติมีเดีย เกมสแคอมพิวเตอรแ 
ซีดีรอม และดีวีดี โทรศัพทแเคลื่อนที่ และ “สื่อใหม” จึงไมไดหมายความถึง รายการโทรทัศนแ 
ภาพยนตรแ วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพแแบบเดิม ๆ ทั้งนี้ สื่อใหมจะมีการทํางานที่รวดเร็วมากกวา
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การทํางานดวยมือหรือดวยเทคโนโลยีแบบเดิม เนื่องจากคอมพิวเตอรแมีศักยภาพในการทํางานอยาง
รวดเร็วอยางยิ่ง ทําใหเกิดศิลปะของสื่อรูปแบบใหมหลายอยาง เป็นสื่อที่มีความทันสมัย มีวิธีการใหม ๆ ที่
จะเขาถึงและจัดการกับขอมูลขาวสาร 

แวนดิกซแ (Van Dijk, 2006) ไดทําการกําหนดคุณลักษณะของสื่อใหมไวทั้งหมด 3 ประการ 
ดังนี้ 

คุณลักษณะประการที่ 1  การบูรณาการ (Integration) สื่อใหมมีคุณลักษณะเชิงโครงสราง
ที่เป็นการบูรณาการระหวางโทรคมนาคม (Tele Communications) การสื่อสารขอมูล (Data 
Communication) และการสื่อสารมวลชน (Mass Communications) เขามาอยูในสื่อเดียวกัน ซึ่งเรา
เรียกกันวาเป็นกระบวนการหลอมรวมสื่อ (Convergence) การสื่อสารแตละประเภทสามารถทํา
หนาที่สงขอมูลไดหลากหลายประเภทมากขึ้นไมจํากัดวาการสื่อสารโทรคมนาคมตองสงสัญญาณ
โทรศัพทแ การสื่อสารขอมูลตองผานเครื่องคอมพิวเตอรแ หรือการสื่อสารมวลชนตองมาจาก
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนแเกียงอยางเดียว เพราะปัจจุบันนี้เราใชโทรศัพทแก็รับสัญญาณโทรทัศนแ 
วิทยุ และอินเตอรแเน็ตไดแลว 

คุณลักษณะประการที่ 2  การมีปฏิสัมพันธแ (Interactivity) การมีปฏิสัมพันธแเป็น
คุณลักษณะทางโครงสรางที่สองของสื่อใหม การปฏิวัติดานการสื่อสารในปัจจุบันนับวาเป็นจุดกําเนิด
ของสื่อปฏิสัมพันธแ (Interactive Media) ซึ่งการมีปฏิสัมพันธแนั้นก็มีความหมายอยางกวาง ๆ วา 
“การกระทําและการโตตอบอยางตอเนื่องกัน” อยางไรก็ตาม แวนดิกซแและเดวอส (Vandijk & 
De Vos, 2001) ไดมีการกําหนดระดับของการมีปฏิสัมพันธแไว 4 ระดับ เพ่ือใชอธิบายสื่อใหมไวดังนี้ 

ระดับท่ี 1  ระดับพ้ืนฐานของการมีปฏิสัมพันธแ คือ ความเป็นไปไดในการสรางการ
สื่อสารหรือหลายทาง สิ่งนี้คือมิติดานระยะทาง (Space Dimension) เชน การดาวนแโหลดขอมูลหรือ
ปฏิสัมพันธแดานอุปทานของเว็บไซตแ โปรแกรมคอมพิวเตอรแ และโทรทัศนแแบบมีปฏิสัมพันธแนั้นจะมี
มากกวาปฏิสัมพันธแดานการอัพโหลดขอมูลของผูใช 

ระดับท่ี 2  การมีปฏิสัมพันธแในระดับที่สอง คือ ความพรอมกัน (Synchronicity) คือ 
มิติดานเวลา (Time Dimension) เป็นที่ทราบกันดีวาหากการกระทําและการโตตอบกันดําเนินการไป
อยางตอเนื่องโดยไมถูกขัดจังหวะจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธแได อยางไรก็ตามสื่อ
ปฏิสัมพันธแบางอยาง เชน อิเล็กทรอนิกสแเมลแ ไมตองอาศัยความพรอมกันในการมีปฏิสัมพันธแเนื่องจาก
ผูรับและผูสงสามารถสื่อสารกันไดตามเวลาและสถานที่ท่ีตนสะดวก 

ระดับท่ี 3  การมีปฏิสัมพันธแในระดับสาม คือ การควบคุมโดยผูมีปฏิสัมพันธแ คือ มิติดาน
พฤติกรรม (Behavioral Dimension) เป็นความสามารถของผูสงและผูรับที่สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทกันไดทุกขณะ ปฏิสัมพันธแดานการควบคุมนี้นับวาเป็นมิติที่มีความสําคัญมากที่สุดในการนิยาม
ปฏิสัมพันธแของการศึกษาสื่อและการสื่อสาร 
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ระดับที่ 4  การมีปฏิสัมพันธแในระดับสี่ ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด คือ การกระทําและการโตตอบ
ของผูเกี่ยวของดวยความเขาใจในความหมายและบริบท คือ มิติดานจิตใจ (Mental Dimension) ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่สําคัญสําหรับการมีปฏิสัมพันธแแบบเต็มรูปแบบ ตัวอยางเชน การสนทนาแบบตัวตอตัว และ
การสื่อสารผานคอมพิวเตอรแ 

คุณลักษณะประการที่ 3  การเขารหัสดิจิทัล (Digital Code) การปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ของสื่อทั้งหมดใหเป็นรหัสดิจิทัลใหเหมือนกันนั้น สงผลที่สําคัญประการแรกคือทําเนื้อหาเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน (Uniformity) และมีมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ประการที่สองสามารถ
เพ่ิมปริมาณของขอมูลและปริมาณของการสื่อสาร เนื่องจากรหัสดิจิทัลทําใหการผลิต การบันทึก และ
การเผยแพรขอมูลทําไดงายขึ้นมาก ประกอบกับปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอรแและอุปกรณแที่เกี่ยวของมี
ศักยภาพและความสามารถในการบรรจุขอมูลมากขึ้น การผลิตเนื้อหาตาง ๆ จึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยาง
มากมาย ประการสุดทายซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะสําคัญที่สุดคือ การใชรหัสดิจิทัลเป็นการสลายวิธีการ
สื่อสารเชิงเสนตรงแบบเดิม ๆ ที่ใชกับจํานวนขอมูลมากมายมหาศาล เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง และ
โปรแกรมตาง ๆ ไปสูการเชื่อมโยงขอมูลที่เรียกวา “ไฮเปอรแลิ้งคแ” (Hyperlink) ซึ่งสามารถชวยให
ผูใชงานหรือผูอานใชเชื่อมโยงขอมูลที่ตองการไดโดยไมจําเป็นตองเป็นการสื่อสารแบบเสนตรง
แบบเดิม การเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารเชิงเสนตรงไปสูไฮเปอรแลิงคแนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาไมมี
การใชรหัสดิจิทัล 

โรเจอรแส (Rogers, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541, น. 121-124) กลาววา เทคโนโลยี
การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญอยางยิ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม แตทวาปัจจัยตัวนี้ก็ตองทํางาน
รวมไปกับปัจจัยตัวอ่ืน ๆ คุณลักษณะสําคัญของสื่อแบบใหม (New Media) ที่จะมีผลตอเนื่องไปถึง
การเปลี่ยนแปลงประสบการณแของมนุษยแ และเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมีอยู 3 ประการ คือ 

1. ลักษณะการตอบโตกัน (Interactivity) ของสื่อ แตเดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโตการ
สื่อสารระหวาง 2 ฝุายนั้น จะมีอยูแตเฉพาะในการสื่อสารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนา (Face-to-
Face Communication) เทานั้น หากเริ่มมีการใชสื่อแบบใดเขามาเกี่ยวของ ลักษณะ “ตอบโตอยาง
ฉับพลันทันที” จะสูญหายไป แตในสื่อใหม เชนการใชอีเมลแ (E-mail) ติดตอสื่อสารกัน การประชุม
ผานทางระบบคอมพิวเตอรแ (Computer-Conference) และการสนทนาผานเครือขายเอ็มเอสเอ็น 
(MSN) เป็นตน จะสามารถสรางเงื่อนไขใหเกิดการตอบโตอยางเฉียบพลันทันที อันจะทําใหมิติดาน
กาลเทศะ (Time and Space) ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สําหรับการเปิดรับขอมูล
ขาวสารผานทางสื่ออินเตอรแเน็ตก็สามารถทําการตอบโตกันไดโดยการสงตอใหกัน (Share) การแสดง
ความคิดเห็น (Post) การใหคะแนน (Vote) และการจัดเรตติ้ง (Rating) ใหภายหลังการรับชมรายการ
โทรทัศนแผานทางอินเตอรแเน็ต เป็นตน 
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2. ลักษณะความเป็นปัจเจกชน (Individualize/Demassified) แตเดิมนั้น รูปแบบการ
สื่อสารแบบสื่อมวลชนจะสรางกลุมผูรับสารแบบเป็น “มวลชน” (Massified) ขึ้นมา ทุกคนจะรับชม
รายการโทรทัศนแทุกอยางเหมือน ๆ กัน ในชวงเวลาเดียวกัน แตยิ่งนับวันความกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารจะทําใหผูใชสารสามารถเลือกใชตามกาละและเทศะที่ตนเองตองการไดมากขึ้น ตัวอยาง
งาย ๆ เชน การใชเครื่องบันทึกและแผนวีดีโอตาง ๆ ทําใหรับชมรายการตาง ๆ ไดอยางสะดวกสบาย 
การรับชมรายการเคเบิลทีวีแบบเสียเงินที่สามารถเลือกรับชมรายการตาง ๆ ไดดวย 

3. ลักษณะการสื่อสารที่สามารถแบงแยกกันเป็นสวน ๆ ได อันเป็นลักษณะประชากร
ของสื่อแบบใหม (Asynchronous Nature or New Communication) คือ สามารถจะแบงแยกเป็น
สวน ๆ ได (Asynchronize) โดยไมมาเป็นกลุมกอนเดียว เชน ลักษณะการใหขาวสารจะไมมาเป็นขาว
ที่ตอเนื่องกันยาว ๆ ทีเดียว แตจะมาแบบแยกเป็นสวน ๆ เชน ขาวสั้นทุกชั่วโมง โดยที่ผูรับสารจะตอง
มาประกอบเอาเอง ลักษณะการรับฟังรายการวิทยุ และรับชมรายการโทรทัศนแผานทางอินเตอรแเน็ตก็
เชนเดียวกัน ผูใชงานจะตองทําการรับสงขอมูลเป็นสวน ๆ ไวกอน (Buffering) แลวคอย ๆ มา
ประกอบกันเป็นขอมูลเต็มรูปแบบหรือรายการในภายหลัง ซึ่งการรับชมรายการผานอินเตอรแเน็ตจะ
ราบรื่นไดดีนั้น ก็ขึ้นอยูกับความรวดเร็วในการรับสงขอมูลนั่นเอง นอกจากนั้น ยังหมายถึง ศักยภาพ
ของสื่อท่ีสามารถเก็บรักษาขาวสารขอมูลเอาไวดวย 

เอเบอรแโซล (Ebersole, อางถึงใน สุกัญญา สุดบรรทัด, 2541, น. 5) กลาววา ความ
หลากหลายในดานเนื้อหาของเว็บไซตแนั้นมีมากกวาสื่ออิเล็กทรอนิกสแดั้ งเดิมอ่ืน ๆ กลาวคือในขณะที่
โทรทัศนแ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพแจะถูกควบคุมและมีกฎระเบียบมากมาย เว็บไซตแมีบางสิ่งที่ทุกคน
ตองการ และดวยขอเท็จจริงที่วา เราสามารถเขาถึงเว็บไซตแจากที่โรงเรียน หองสมุด ที่ทํางาน และที่
บาน จึงมีความเป็นไปไดที่ผูรับสารจะสามารถเขาถึงเว็บไซตแและอินเตอรแเน็ตไดมากกวาสื่ออ่ืน ๆ 
ทางดานการสื่อสารซึ่งถือไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรแเน็ตเป็นสื่อใหม (New Media) ที่ทํา
ใหกระบวนการสื่อสารเปลี่ยนจากรูปเสนตรงแบนราบไปเป็นวงกลมที่มีชุมชนแหงการเกาะกลุมของ
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) ที่มีปฏิสัมพันธแ (Interactivity) ระหวางกันไดตลอดเวลา ทําให
เกิดสภาพที่ไมคํานึงถึงสถานที่ทางกายภาพและไมคํานึงถึงเวลา 

ไรซแ (Wright, อางถึงใน สุกัญญา สุดบรรทัด, 2551, น. 8) กลาววา สื่อใหมมีลักษณะคือ 
การขยายรสสัมผัสของมนุษยแใหกวางขวางและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะสําคัญของมันคือ 
ปฏิสัมพันธแและการนําไปใชในอาณาจักรของสื่อเดิมได เชน Electronic Mail แทนสื่อบุคคล Video 
Conference ใชแทนการสื่อสารในกลุม และ Videotext ใชในการเอาสาธารณะมาใชสวนบุคคล 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สื่อใหมจะเขามาทํางานในทุกบริบทที่สื่อชนิดอ่ืน ๆ ไดปฏิบัติการอยูแลว โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบใหมนี้จะเอ้ืออํานวยใหมนุษยแเปลี่ยนแปรสภาพจากผูกระทํา
ไปสูการเป็นผูรวมกระทําอีกดวย 
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อินนิส (Innis, อางถึงใน จรินธร ธนาศิลปกุล, 2554, น. 63) กลาววา ในการที่จะเขาใจ
สื่อชนิดใด ๆ ก็ตาม เราจําตองใหความสนใจในสวนของคุณลักษณะทางกายภาพ ความเป็นสถาบัน 
และการทํางานของสื่อนั้น ๆ โดยอินนิสไดชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับสังคมซึ่ง
สงผลซึ่งกันและกัน จากมุมมองดังกลาวนี้ไดชี้ใหเห็นวาสังคมและสถานการณแตาง ๆ ไดกระตุนสื่อใหม
เกิดข้ึน และสงผลยอนหลังกลับไปยังสังคมเชนกัน ซึ่งจะทําใหวงจรความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

เพลินพิศ ศรีบุรินทรแ (2549) กลาววา ในปัจจุบันองคแกรหลายแหงใชสื่อใหมมาเป็น
เครื่องมือทางการตลาดมากขึ้นดวยวิธีการและรูปแบบที่แตกตางกันไป แตเปูาหมายเดียวกันคือ
ตองการจับกลุมลูกคาเปูาหมายใหได โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางานหนุมสาวที่มีพฤติกรรม
เปลี่ยนมาบริโภคสื่อใหม และสื่อดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นนักการตลาดตองคิดหนักและปรับตัวเขาหา 
Application ใหม ๆ เพื่อสรางความนาสนใจใหกับองคแกรของตนเอง อาทิ การใชขอมูลทางการตลาด
สามารถสรางประโยชนแใหกับองคแกร อาทิ การใชขอมูลการตลาดผลิตภัณฑแและรายละเอียดธุรกิจ หาร
จัดกิจกรรมรวมสนุกสงเสริมการขาย การสรางชุมชนออนไลนแ หรือแฟนคลับ การเก็บฐานขอมูลของ
ลูกคา การรับทราบขอคิดเห็นและมุมมองตอภาพลักษณแสินคาจากผูบริโภค 

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาอธิบายคุณลักษณะของเฟซบุ฿ก ซึ่งเป็นสื่อใหม
ประเภทสื่อสังคมออนไลนแที่ไดรับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะเฟซบุ฿กเป็นเครือขายสังคม
ออนไลนแที่ใชงานผานเครือขายอินเทอรแเน็ต และมีคุณลักษณะพิเศษ โดดเดน รูปแบบการนําเสนอที่
แปลกใหม เขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว และมีการผสมผสานรวมกับสื่ออ่ืน ๆ ไดอยางสอดคลองกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของคนทั่วโลกในปัจจุบัน ที่ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ในขณะเดียวกันสื่อใหมอยางเฟซบุ฿กถือเป็นสื่อใหมที่สรางการเปลี่ยนแปลงของผูใชจากเดิมที่
เคยเป็นผูรับสารอยางเดียว (Passive) กลับกลายมาเป็นทั้งผูรับและผูสงสาร (Active) ไดในเวลา
เดียวกัน ทําใหเกิดเป็นโลกเสมือน (Virtual Community) ที่ใหคนเขามามีปฏิสัมพันธแ (Interactive) 
ไดตลอดเวลา 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร 

 
การสื่อสารภายในบุคคล  
โดยปกติมนุษยแจะคิดถึงเรื่องราวตาง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งพูดคุย

กับตนเองดวยวัตถุประสงคแที่หลากหลาย อาทิ เพ่ือหาคําตอบหรือคําอธิบายเรื่องราวและเหตุการณแ
ตาง ๆ ใหแกตนเองเพ่ือใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว เพ่ือสรางกําลังใจและแรงจูงใจ เพ่ือปลอบใจ
ตนเองใหคลายจากความวิตกกังวล เพ่ือสรางความมั่นใจและลดความลังเลในการตัดสินใจหรือเพ่ือหา
แนวทางในการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฯลฯ ปรากฏการณแทางความคิดทั้งหลายดังกลาวนั้นคือรูปแบบ
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หนึ่งในการสื่อสารของมนุษยแที่เรียกวา การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal communication) 
เนื่องจากความรูสึกนึกคิดและคําตอบที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารภายในบุคคลของมนุษยแแตละคนนั้นมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางความคิดและบุคลิกภาพของมนุษยแแตละคน ตอการรับรู
เรื่องราว บุคคล และเหตุการณแรอบตัว รวมทั้งยังสงผลตอรูปแบบหรือวิธีการสื่ อสารและการมี
ปฏิสัมพันธแกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภายในบุคคลจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและหลีกเลี่ยงไมได 

ความหมายของการสื่อสารภายในบุคคล 
การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal communication) นักวิชาการดานนิเทศศาสตรแ

มักเรียกกันวา การพูดคุยกับตนเอง (Self-talk) (Pearson & Nelson, 1977; Beebe, Beebe, & 
Ivy, 2001) หรือการพูดคุยภายในตนเอง (Inner speech) นั้นมีความหมายในเชิงวิชาการดังนี้ 

การสื่อสารภายในบุคคล หมายถึง กระบวนการซึ่งมนุษยแสื่อสารกับตนเอง ทั้งที่รูตัวและ
ไมรูตัว โดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (Eisenberg, 1975) 

เพียรแสัน และ เนลสัน (Pearson & Nelson, 1997, pp. 12-13) อธิบายวา การสื่อสาร
ภายในบุคคล หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจและการรับรูความหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
การสื่อสารภายในบุคคลนั้นเกิดข้ึนกอน และเกิดขึ้นระหวางการสื่อสารประเภทอ่ืน 

ในทรรศนะของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) การสื่อสารภายในบุคคล เป็นการสื่อสารซึ่ง
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเดียว มีจํานวนเพียงคนเดียวเขารวมในการสื่อสาร โดยที่ระบบประสาท
สวนกลาง (Central nervous system) ของบุคคลนั้นจะทําหนาที่เป็นทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

เบ็บ, เบ็บ, และ ไอวี่ (Beebe, Beebe, & Ivy, 2001) อธิบายวา การสื่อสารภายใน
บุคคล หมายถึง การสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลแตละคน ซึ่งรวมทั้งความคิด อารมณแความรูสึก 
รวมทั้งการรับรูตนเองและบุคคลอื่น ตัวอยางของการสื่อสารภายในบุคคลไดแก การพูดกับตัวเอง 

อยางไรก็ตามการสื่อสารภายในบุคคลไมไดหมายความถึงการพูดคุยกับตนเองเทานั้น 
แตยังหมายรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การแกไขความขัดแยง
ภายในบุคคล การวางแผนอนาคต การประเมินตนเอง และการประเมินความสัมพันธแระหวางเรากับ
บุคคลอืน่ เป็นตน (Pearson & Nelson, 11997) 

จากคํานิยามซึ่ งนําเสนอไวขางตนนั้นสรุปไดวา การสื่อสารในบุคคลหมายถึง 
กระบวนการสื่อสารซึ่งเกิดภายในตัวมนุษยแแตละคนเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจความหมายของ
สิ่งตาง ๆ รอบตัว 

ความส าคัญของการสื่อสารภายในบุคคล 
แมวาการสื่อสารภายในบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอด

ชีวิตมนุษยแ จนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติซึ่งถูกละเลยและไมมีการศึกษาใหเขาใจอยางถองแท แตมนุษยแ



26 

ทุกคนจะตองเขาใจแนวคิดดังกลาวใหเขาใจอยางชัดเจน เนื่องจากกระบวนการสื่อสารภายในบุคคลมี
ความสําคัญสําหรับชีวิตมนุษยแ สรุปได 2 ประการ ดังนี้ 

1. กระบวนการสื่อสารภายในบุคคลเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการสื่อสารทุกประเภท 
สุรพงษแ โสธนะเสถียร (2533) อธิบายวา การสื่อสารภายในบุคคลนั้นเป็นพ้ืนฐาน

สําคัญในการศึกษาการสื่อสารประเด็นอ่ืน และเป็นจุดเริ่มตนของการสื่อสารกับบุคลอ่ืน คําอธิบาย
ดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของเพียรแสันและเนลสัน (Pearson & Nelson, 1997) ซึ่งสรุปวาการ
สื่อสารภายในบุคคลนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกอน และเกิดขึ้นระหวางกระบวนการสื่อสาร
ประเภทอ่ืนของมนุษยแ เชน เราจะคิดพิจารณาและตัดสินใจวาเราสามารถช วยเหลือเพ่ือนไดหรือไม 
อยางไร และขณะที่เรากําลังคุยกับเพ่ือนในเรื่องที่เพ่ือนขอใหเราชวยเหลือ 

2. ศักยภาพในการสื่อสารภายในบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการกําหนด
สัมฤทธิผลของการสื่อสาร 

เบอรแโก, วูลวิน, และ วูลวิน (Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001) อธิบายวาความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเกิดจากความสามารถในการสื่อสารภายในตัวบุคคลนั้น บุคคลที่รูจักตัวเอง 
รูวาตนมีความเชื่อในเรื่องใด มีทัศนคติอยางไร และเขาใจความเชื่อ ทัศนคติ และความคาดหวังของ
ตนเองดีก็จะสามารถถายทอดแนวความคิดดังกลาวนี้ได นอกจากนั้นบุคคลที่สามารถจัดระบบขอมูล
ขาวสารภายในตนเองไดและสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการนําเสนอสิ่งตาง ๆ เหลานั้นได จะสามารถ
สื่อสารขอมูลใหแกบุคคลอ่ืนไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยเชนกัน 

สุรพงษแ โสธนะเสถียร (2553, น. 19) อธิบายวา เนื่องจากการสื่อสารภายในบุคคล
เชื่อมโยงกับสาขาจิตวิทยา และจิตวิทยาสังคมอยางใกลชิดกวาวิชาทางการสื่อสาร จึงทําใหการศึกษา
การสื่อสารภายในบุคคลเป็นพื้นฐานการศึกษาการสื่อสารในดานอ่ืน ๆ ดังนั้นการสรางความเขาใจการ
สื่อสารในวงกวางไดนั้น จะตองเขาใจปัจเจกใหถองแทกอนวามีกระบวนการรับรู  กระบวนการทาง
ความคิด และทัศนคติเป็นอยางไร และเนื่องจากการสื่อสารภายในบุคคลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจเจก
ชน จึงขาดสวนที่เป็นอันตรกิริยา (Interaction) ซึ่งเป็นองคแประกอบสําคัญของการสื่อสารไป จึงทําให
นักวิชาการดานการสื่อสารขาดความสนใจในขอบเขตการศึกษาในสวนนี้  นอกจากนั้นการสื่อสาร
ภายในบุคคลเป็นวิวัฒนาการในระยะสั้น ๆ ของการศึกษาการสื่อสาร 

การรับรู้ 
การรับรู หมายถึง กระบวนการในการใหความสนใจและเลือกรับ การรวบรวมและ

จัดระบบและการแปลความหมายหรือสรางความหมายใหแกขอมูลที่ไดรับเพ่ือใหเขาใจความหมาย
ของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมรอบตัว 

แชรมมแ (Schramm, 1960, p. 6) อธิบายวา  ความหมายเกิดการรับรู ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการแปลความหมายของสิ่งที่พบหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมรอบตัว กลาวคือเมื่อมนุษยแ
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ไดรับสิ่งเราหรือขอมูลผานทางประสาทรับรูทั้งหา ไดแก การเห็นดวยตา การไดยินดวยหู การไดกลิ่น
ดวยจมูก การรับรสดวยลิ้น และการสัมผัสทางผิวหนังแลว สิ่งเราหรือขอมูลเหลานั้นจะถูกสงผานไปยัง
สมองซึ่งจะทําหนาที่รวบรวม และแปลความหมายของสิ่งเราหรือขอมูลที่ไดรับดวยกระบวนการที่
รวดเร็วและเกิดเป็นการรับรู 

จากความหมายดังกลาวขางตนนั้น สรุปไดวาการรับรูเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและสัมพันธแกันระหวางสามกระบวนการยอย (Verderber, 1999, p. 28; Wood, 2000, p. 40) 

กระบวนการรับรูของมนุษยแเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการยอยสามกระบวนการ ดังนี้ 
1. การใหความสนใจและการเลือกรับสิ่งเรา 

การใหความสนใจและการเลือกรับสิ่งเรา (Attention and selection) หมายถึง 
กระบวนการซึ่ งประสาทรับรูของมนุษยแถูกกระตุนดวยสิ่ งเราตาง ๆ มากมายซึ่ งเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมรอบตัว แตเนื่องจากมนุษยแมีขีดจํากัดในการรับรูจึงไมสามารถรับรูสิ่งเราทั้ งหมดที่ผาน
เขามาได (Tubbs & Moss, 2000) ดังนั้นมนุษยแจึงตองเลือกสิ่งที่รับรู (selective perception) โดย 

1.1 การเลือกสิ่งที่ตนสนใจ (Selective Attention) หมายถึง การเลือกรับรูสิ่งที่
สนใจเพ่ือสนองความตองการ 3 ประการ ไดแก 

1.1.1 การสนองความตองการทั้งทางกายและจิตใจ (Biological and 
Psychological Needs) เชน  ในขณะที่เรากําลังจะไปซื้ออาหารในหองสรรพสินคาเพราะความหิว 
เราจะสนใจสินคาที่รับประทานไดมากกวาสินคาประเภทอ่ืน 

1.1.2 การสนองความสนใจของตน เชน ในขณะเดินผานรานจําหนายหนังสือ
ซึ่งมีหนังสือหลายหลากประเภทวางอยูบนแผงโดยไมไดตั้งใจจะเขาไปเลือกซ้ือหนังสือ แตเผอิญเห็นรูป
รถยนตแที่ชอบอยูบนปกนิตยสารฉบับหนึ่ง เราก็อาจจะเปลี่ยนใจเดินเขาไปหยิบหนังสือเลมนั้น และซื้อ
กลับไป 

1.1.3 การสนองความมุงหวัง หรือคาดหมาย กลาวคือ โดยปกติมนุษยแจะ
เลือกรับขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับความมุงหวังหรือความคาดหมายของตนและจะละเลยขอมูล
ขาวสารที่รบกวนหรือทําลายความมุงหวังหรือความหมายที่มี 

1.2 การเลือกที่จะเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การเลือกที่จะเปิดใจ
หรือเปิดโอกาสในการรับขอมูลขาวสารหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยปกติมนุษยแมักจะเลือก
เปิดรับสิ่งตาง ๆ ซึ่งคิดวาสอดคลองและชวยเสริมความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ การตัดสินใจ ฯลฯ และ
จะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งที่ขัดแยงกับความคิดเห็น และความสนใจของตน (Klapper, 1960) เพ่ือ
สนองวัตถุประสงคแที่กําหนดไว หรือเพ่ือเสริมสรางความพึงพอใจใหแกตนได 

นอกจากนั้นมนุษยแมีแนวโนมในการรับสิ่งเราที่เขมขน รุนแรง ชัดเจน หรือเดนชัด 
รวมทั้งสิ่งเราที่เป็นเหตุการณแแปลกใหมไดมากกวาเหตุการณแปกติรอบตัว (Lahey, 1989; Adler, 
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Rosenfeld, & Towne, 1992) ความเขม ความรุนแรง ความชัดเจน หรือเดนชัด ไดแก ความเขม
ของสี ความดังของเสียง กลิ่นที่รุนแรง ความรุนแรงในการสัมผัส ฯลฯ ซึ่งจะสงผลตอการรับรูไดดีกวา 

2. การรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเรา 
การรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเรา (Organization of stimuli) หมายถึง 

กระบวนการซึ่งรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเราที่ผานเขามาทางประสาทรับรูทั้ง 5 ชองทาง เพ่ือให
เกิดเป็นความหมาย 

การรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเราของสมองเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการสําคัญสอง
ประการ ไดแก 

2.1 การจัดกลุมการรับรู (Perceptual Grouping) ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
2.1.1 การทําใหงาย (Simplicity) หมายถึง การรวบรวมและจัดระบบของสิ่ง

เราหรือขอมูลที่ยากและซับซอนใหดูงายขึ้นและมีความหมายสําหรับเรา เพ่ือใหเรารับรูและเขาใจสิ่ง
นั้นไดงายข้ึน 

2.1.2 การจัดรูปแบบ (Pattern) หรือการจัดกลุมสิ่งที่เหมือนหรือคลายคลึง
กัน (Similarity) หมายถึง การจัดสิ่งเราหรือขอมูลที่กระจัดกระจายโดยอาศัยลักษณะที่เหมือนกัน 
หรือคลายคลึงกันเป็นเกณฑแในการจัดระบบ 

2.1.3 ความใกล (Proximity) หมายถึง การจัดระบบของสิ่งเราหรือวัตถุโดย
ใชความใกลของสิ่งเรา หรือวัตถุ ซึ่งไดแก ความใกลในเชิงสถานที่ หรือที่ตั้ง ความใกลเคียงในเรื่องของ
เวลา ลําดับที่ หรือลําดับของเหตุการณแท่ีเกิดข้ึนเป็นหลักในการจัดระบบ 

2.1.4 การปิดหรือการเสริมชองวาง (Closure) หมายถึง การเติมหรือเสริม
ขอมูลที่ขาดหายเพ่ือใหไดเกิดการรับรูสิ่งเราหรือขอมูลที่สมบูรณแและมีความหมาย 

ลักษณะสําคัญของการจัดระบบสิ่งเราหรือขอมูลดังกลาว คือ การปิดชองวาง 
หรือ การเสริมสิ่งที่ขาดหายเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแของสิ่งเราหรือขอมูลที่ไดรับนั้น (Pearson & 
Nelson, 1997, p. 26) โดยอาศัยประสบการณแที่ผานมาเป็นตัวกําหนด ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
ประสบการณแท่ีผานมา (Verderber, 1999, p. 30) และเพ่ือใหเกิดการรับรูที่มีความหมายชัดเจนขึ้น 

2.2 ความสัมพันธแระหวางภาพและพ้ืน (Figure-Ground Relationship) 
ความสัมพันธแระหวางภาพและพ้ืน เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดระบบสิ่งเราหรือ

ขอมูลนั้น ไดแก การแยกแยะระหวางภาพ (figure) ซึ่งเป็นจุดเนนหรือสิ่งที่เราใหความสนใจ และพ้ืน
หลัง (ground) ซึ่งหมายถึง พ้ืนหลังหรือองคแประกอบของสิ่งที่เราใหความสนใจ (Pearson & 
Nelson, 1997, p. 25; Gamble & Gamble, 1999 p. 76) 
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3. การแปลความหมาย 
การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การใหความหมายแกสิ่งเราหรือ

ขอมูลที่ไดรับ กลาวคือ หลังจากท่ีสมองเลือกรับและจัดระบบของสิ่งเราหรือขอมูลที่ไดรับจากประสาท
รับรูแลว สมองจะแปลความหมายของสิ่งเราหรือขอมูล โดยการสรางหรือใหความหมายแกสิ่งเราหรือ
ขอมูลนั้น 

การใหความหมายหรือการสรางความหมายใหแกขอมูลนั้นสมองจะอาศัยปริบทของ
ขอมูลและประสบการณแที่เกี่ยวของเป็นสวนชวยใหเกิดการรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจะมีความหมาย
อยางไรสําหรับมนุษยแขึ้นอยูกับวามนุษยแใหความสนใจแงมุมหรือดานใดของสิ่งเราหรือขอมูลนั้น และ
มนุษยแจัดระบบและแปลความหมายของสิ่งที่พบเห็นอยางไร (Wood, 2001, p. 40) อยางไรก็ตามใน
การแปลความหมายนั้น หากสิ่งเราหรือขอมูลมีความคลุมเครือกํากวม หรือไมชัดเจนมากเทาไหร 
ความหมายที่ไดรับก็จะหลากหลายไปไดมากเทานั้น 

เนื่องจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษยแตอวัตถุสิ่งของ เหตุการณแ ตนเอง และ
บุคคลอ่ืนขึ้นอยูกับการรับรูที่มนุษยแมีตอสิ่งเหลานั้นมากกวาจะเกิดขึ้นเพียงแคการเห็นสิ่งตาง ๆ 
เทานั้น ดังนั้นการศึกษากระบวนการรับรูและอิทธิพลของการรับรูที่มีตอการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจําเป็น
อยางยิ่ง (Adler, & Rodman, 1988) 

นอกจากนั้นสิ่งที่ควรระลึกไวเสมอก็คือ มนุษยแไมเคยมองโลกหรือสิ่งใดเหมือนกันกับ
บุคคลอ่ืน ดังนั้นการรับรูที่แตกตางกันจึงเป็นเรื่องปกติ การที่มนุษยแรับรูสิ่งตาง ๆ ไดคลายคลึงกันก็
ดวยการสรางความหมายรวมกันเป็นสวนใหญ (Pearson & Nelson, 1997, pp. 19-29) 

การรับรู้และการสื่อสาร 
การรับรูถือเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองคแประกอบ

สําคัญซึ่ งคูสื่อสารจําเป็นตองศึกษาใหเขาใจและเสริมสรางใหเกิดขึ้นเ พ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ 
ดานการสื่อสารและประสิทธิผลในการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากการรับรูและการสื่อสารมีความเกี่ยวของ
สัมพันธแกัน ดังนี้ 

1. การรับรูชวยใหมนุษยแตระหนักถึงสิ่งแวดลอม ชวยมนุษยแในการสรางความหมาย
ใหแกสิ่งตาง ๆ รอบตัว อีกทั้งชวยใหมนุษยแรูจักตนเองและบุคคลอ่ืน (Weaver II, 1996, p. 48) 

2. การรับรูของมนุษยแสงผลตอการแสดงพฤติกรรมตอสิ่งเรารอบตัว (Morreale, 
Spitzberg, & Barge, 2001) เชน ทัศนคติ และรูปแบบของปฏิสัมพันธแ หรือการแสดงพฤติกรรมการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน เป็นตน 

3. การรับรูของมนุษยแมีความแตกตางกัน เนื่องจากการแปลความหมายที่แตกตางกันไป
ตามแตละบุคคล แตละสถานการณแ แตละสถานที่ และเวลาที่เกิดเหตุการณแ ดังนั้นเมื่อเราเขาใจ
สาเหตุของปรากฏการณแดังกลาวจะชวยใหเรายอมรับความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตางระหวางเรา
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และคูสื่อสารของเรา อีกทั้งชวยใหเราสามารถวิเคราะหแสาเหตุของความแตกตางไดชัดเจนขึ้นเพ่ือผล
ในการสรางอิทธิพลเหนือคูสื่อสารของเราในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นการ
เสริมสรางศักยภาพในการสื่อสารและการเพิ่มพูนความสัมพันธแระหวางกันไดอีกดวย 

4. การรับรูของมนุษยแ เกี่ยวกับตนเอง บุคคลอ่ืน และสังคมมีสวนสัมพันธแกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร กลาวคือ การรับรูหรือความเขาใจที่บุคคลมีตอตนเอง 
บุคคลอื่น และสังคม คือพ้ืนฐานสําคัญในการสื่อสารระหวางบุคคล เนื่องจากรูปแบบและวิธีการในการ
สื่อสาร รวมทั้งความสัมพันธแระหวางคูสื่อสารเป็นผลจากการรับรูที่เกิดขึ้นระหวางคูสื่อสารนั่นเอง 
(Beebe, Beebe, & lvy, 2000, p. 60) 

5. การรับรูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร อาทิ การรับรู
ขอมูลขาวสารของผูส งสารมีผลตอการกําหนดเนื้อหาของสารที่ส งไปยังผู รับสาร การรับรู
สภาพแวดลอมของผูสงสารสงผลตอรูปแบบหรือวิธีการในการสงสาร การรับรูผูรับสารมีผลตอการ
เรียบเรียงสารหรือการสรางสารใหเหมาะสมสอดคลองกับผูรับสาร นอกจากนั้นการรับรู ปฏิกิริยา
ตอบสนองของผูรับสารที่มีตอผูสงสารยังมีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของสารในการสรางอิทธิพล
เหนือผูรับสาร (Verderber & Verderber, 2001, p. 36) ดังนั้นความสามารถในการรับรูของมนุษยแ
จึงมีผลตอศักยภาพในการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร 

6. การรับรูมีบทบาทสําคัญตอการสรางความรูสึก หรือทัศนคติที่มีตอบุคคลอ่ืนทั้งใน
ดานบวกและดานลบ (Verderber, 2000, p. 47) ทิศทางของทัศนคติที่เกิดขึ้นจะสงผลตอรูปแบบ
และวิธีการสื่อสารของมนุษยแ 

จากการศึกษาเรื่องการรับรูและการสื่อสารนั้น พบวาการรับรูและการสื่อสารเป็นสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกัน จึงเป็นไปไมไดหากจะกลาวถึงเรื่องการรับรูโดยไมกลาวถึงเรื่องราวการสื่อสาร หรือ
กลาวถึงการสื่อสารโดยไมกลาวถึงเรื่องการรับรู (Weaver II, 1996, p. 48) ดังนั้นนอกจากการรับรูจะ
สงผลตอการสื่อสารแลว ยังพบวาการสื่อสารก็สงผลตอการรับรู เชนกัน วูด (Wood, 2001) สรุปวา 
การรับรูและการสื่อสารตางสงผลซึ่งกันและกัน การรับรูชวยใหมนุษยแเขาใจวิธีการสื่อสารของบุคคล
อ่ืน และชวยใหมนุษยแสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลตาง ๆ ได ขณะเดียวกัน  
การสื่อสารก็มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยแที่มีตอตนเอง และ สถานการณแตาง ๆ รอบตัว 
ตัวอยางเชน  วัจนภาษา และอวัจนภาษาซึ่งคูสื่อสารเลือกใชชวยใหตางฝุายตางรับรูความเป็นตัวตน
ของอีกฝุายหนึ่งได เชน รับรูถึงความเป็นมิตร ความฉลาด และลักษณะตาง ๆ ของบุคคลนั้น 

ดังนั้นการเรียนรู เรื่องการรับรูของมนุษยแจึงเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการ
เสริมสรางศักยภาพในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนระหวางคูสื่อสาร 
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การรับรู้ตนเอง 
ในบรรดาการรับรูที่เกิดขึ้นกับมนุษยแนั้น การรับรูตนเอง (self perception) ถือเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Pearson & 
Nelson, 1997, p. 34) 

วูด (Wood, 2000, pp. 61-84) อธิบายวาการรับรูตนเองของมนุษยแมีลักษณะสําคัญ 3 
ประการ สรุปไดดังนี้ 

1. การรับรูตนเองหรือการรับรูความเป็นตัวตนของมนุษยแไมไดติดตัวมนุษยแมาตั้งแตเกิด 
(Mead, 1934) แตเป็นผลมาจากกระบวนการที่ซับซอนและเก่ียวของกับการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

1.1 การสื่อสารกับบุคคลพิเศษ (Particular Others) ไดแก สมาชิกในครอบครัว 
ญาติ ซึ่งอาศัยอยูรวมกัน พ่ีเลี้ยง เพื่อนในวัยเด็ก และครู มีความหมายและความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
มนุษยแโดยเฉพาะในชวงแรกของชีวิต เนื่องจากการสื่อสารกับบุคคลดังกลาวนั้นมีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
การรับรูตนเองและเป็นพ้ืนฐานในการสรางภาพลักษณแของตน (self-image) และการเห็นคุณคาของ
ตน (self-esteem) ซึ่งเป็นสวนสําคัญของอัตมโนทัศนแ (self-concept) หรือแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
ของบุคคลนั้น ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวจะทําหนาที่ในการสรางการรับรูและกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ 
ใหสมาชิกใหมของครอบครัว เชน การตั้งชื่อ การสอนใหเด็กเรียนรูความเป็นเพศ ลักษณะความ
แตกตางทางเพศ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับแตละเพศ การกําหนด บทบาท และคานิยม
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การเรียนรูตนเองผานมุมมองหรือสายตาของบุคคลรอบขางเพ่ือสรางการรับรู
ภายในตนเอง และที่สําคัญวิธีการเลี้ยงเด็กจะสงผลตอมุมองที่เด็กมีตอตนเองและบุคคลอ่ืน เชน หาก
เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยความรักและความเอาใจใสอยางดี เด็กก็จะเห็นคุณคาของตนในทางบวก และ
มองบุคคลอ่ืนรวมทั้งสังคมในแงดี เมื่อโตเป็นผูใหญก็จะเป็นคนกลาแสดงออก กลาเสี่ยง และกลา
เผอิญกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บารแโธโรมิว และ  โฮโรวิทซแ (Bartholomew, & 
Horowitz, 1991, pp. 216-244) ที่สรุปวา วิธีการเลี้ยงดูเด็กมีผลตอรูปแบบและวิธีการสื่อสารในวัย
ผูใหญ 

1.2 การสื่อสารกับเพ่ือนและผูรวมงาน ซึ่งชวยใหมนุษยแรับรูมุมมองของบุคคลอ่ืนที่
มีตอตน ทําใหทราบวาบุคคลอ่ืนมองตนอยางไรและชวยใหเกิดการรับรูตนเองเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
มนุษยแสื่อสารกับบุคคลอ่ืนจะมีการเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison) หมายถึง การ
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืน (Fisher, 1987, p. 160) เพ่ือประเมินหรือตัดสินคุณลักษณะของตน
ในดานบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ วาเหมือนหรือแตกตางจากบุคคล
อ่ืนหรือไม และเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนหรือไม การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนเชนนี้มีผลตอการ
สรางภาพลักษณแและอัตมโนทัศนแของบุคคลนั้น 
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1.3 การสื่อสารกับสังคมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม มนุษยแจะไดรับอิทธิพลจาก
คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐาน และการตัดสินของสังคม ฯลฯ ซึ่งมีผลตอการกําหนด
รูปแบบ และวิธีการสื่อสาร เชน การสื่อสารระหวางคนตางวัย ตางเพศ ตางฐานะทางสังคม  
ตางวัฒนธรรม ฯลฯ 

2. การรับรูตนเองนั้นประกอบดวยหลากหลายมิติ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ หรือ
ลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได เชน รูปรางหนาตา เป็นตน ความสามารถทางสติปัญญา เชน ความ
ฉลาด ความสามารถในการใชความคิดและเหตุผล เป็นตน ลักษณะทางอารมณแ เชน เป็นคนออนไหว 
ใจรอน หรือสงบเยือกเย็น ฯลฯ ลักษณะการแสดงออกทางสังคม เชน เป็นคนกลาแสดงออก หรือเป็น
คนเก็บตัว เป็นตน บทบาทของตนในสังคม เชน เป็นพอ แม หรือลูก ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงตัวตน
ในดานคุณธรรม เชน เป็นคนมีจริยธรรม หรือยึดมั่นในศาสนา เป็นตน ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวมานั้น
เป็นจุดเริ่มตนหรือที่มาของอัตมโนทัศนแ 

3. การรับรูตนเองเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและ
เป็นผลมาจากการสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัวและ
ประสบการณแท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเรียนรูตลอดชีวิตมนุษยแ 
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการรับรูตนเองของมนุษยแนั้นมีมากมายหลากหลายแนวคิด แตในที่นี้จะเสนอ
แนวคิดสองแนวคิดซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยแ ไดแก อัตมโนทัศนแ หรือ
แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (self-concept) และการเห็นคุณคาของตน (self-esteem) (Kolligan, 1990, 
p. 273) 

อัตมโนทัศน์ 
อัตมโนทัศนแ หรือ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) หมายถึง ทัศนคติและความ

เชื่อที่มนุษยแคิดและรูสึกเก่ียวกับตนเองวาตนเป็น “ใคร” หรือเป็น “อะไร” 
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองหรือจุดเริ่มตนของแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารระหวาง

บุคคลและเป็นจุดเริ่มตนของแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดตนเองออกติดตอกับผูอ่ืน (จาระไน แกลโกศล, 
2541, น. 553) 

แมวาแนวคิดเกี่ยวกับตนเองไมไดมีมาตั้งแตกําเนิด แตตัวเราก็มีสวนสําคัญในการสราง
แนวคิดดังกลาวใหเกิดขึ้น (Hamacheck, 1992, pp. 5-8) ดวยการรับรูตนเองดวยปฏิกิริยาและการ
ตอบสนองจากบุคคลอื่น รวมทั้งจากการมีสวนรวมและการเรียนรูทางสังคม (Wood, 2000, p. 61) 

วิธีหนึ่งที่ใชในการรับรูและเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับตนเองนั้น ไดแก การจินตนาการวามี
กระจกพิเศษบานหนึ่งซึ่งสามารถสะทอนรูปลักษณแทางกายภาพและแงมุมตาง ๆ ภายในตัวเรา อาทิ 
สภาพอารมณแ พรสวรรคแ ความสามารถพิเศษ ความชอบ ความไมชอบ คานิยม บทบาท ฯลฯ (Adler, 
Rosenfeld, & Towne, 1992, p. 35) สิ่งที่ปรากฏในกระจกบานนั้นก็คือ ความเป็นตัวตนของเรา ทํา
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ใหเรารับรูวา “เราเป็นใคร” ดังนั้นจึงสรุปไดวา อัตมโนทัศนแ หรือแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง จึงหมายถึง 
ผลรวมของการรับรู ผลรวมของแนวคิดที่มีตอตนเอง และภาพความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น (Gibson 
& Hanna, 1992, p. 26) ซึ่งหากเรารับรูและเขาใจความเป็นตัวตนของเราชัดเจนขึ้นเทากับวาเรามี
แนวคิดเก่ียวกับตนเองชัดเจนขึ้นดวย 

หากเราถามตัวเองบอย ๆ วาเราเป็นใคร และจดคําตอบที่ตอบแตละครั้งไว จะพบวา
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองหรือความเป็นตัวตนนั้นประกอบไปดวยหลากหลายมิติ (Marsh & Holmes, 
1990, pp. 89-117) กลาวคือเราสามารถนิยามความเป็นตัวเราไดหลากหลายมุมมองหรือหลากหลาย
คุณลักษณะซึ่งสอดคลองกับความเป็นจริงในตัวเรา ไดแก ลักษณะทางกายภาพ เชน สูง ต่ํา ดํา ขาว มี
เสนหแ วองไว เชื่องชา ฯลฯ เพศ ไดแก เพศชาย หรือเพศหญิง บทบาทที่ไดรับหรือเป็นอยูในขณะนั้น 
เชน เป็นพอ แม ลูก หัวหนา ลูกนอง ครู นักเรียน ฯลฯ เชื้อชาติและศาสนาที่นับถือ ความสามารถ
ทางสติปัญญา เชน ความฉลาด ไหวพริบ ฯลฯ ลักษณะการแสดงออกทางสังคม เชน ชอบพบปะผูคน 
ชอบแสดงออก ชอบเก็บตัว ขี้อาย ฯลฯ พื้นฐานทางอารมณแ หรือวุฒิภาวะทางอารมณแ รวมถึงทัศนคติ
ตอโลกและสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน การมองโลกในแงดี หรือแงราย ฯลฯ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะตน เป็นตน ลักษณะหรือถอยคําที่เราใชอธิบายความเป็นตัวตนของเรานั้นแสดงใหเห็นวาตัวเรา
และบุคคลอ่ืนมองตัวเราอยางไร 

การตั้งคําถามถามตัวเองตลอดเวลาวา “เราเป็นใคร” เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษยแ 
เพราะคําตอบที่ไดรับนั้นมีความสําคัญและมีผลตอพฤติกรรมที่เลือกกระทํา การแสดงออก การเลือก
บุคคลที่จะสื่อสารดวย หรือแมกระทั่งการเลือกวาจะสื่อสารกับบุคคลอ่ืนหรือไม (Gamble & 
Gamble, 1999, pp. 47-48) ดังนั้น จึงสรุปไดวาการรับรูวาตนเองเป็นใครคือปัจจัยที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลในการสื่อสารของบุคคลนั้น (Berko, Wolvin, & Wolvin, 1985, p. 157) และยังเป็น
ปัจจัยสําคัญในการกําหนดหรือบงชี้ถึงความสามารถในการพัฒนาและการธํารงรักษาความสัมพันธแที่
ยาวนานของบุคคลไดดวยเชนกัน (Taylor, Rosergrant, Meyer, & Samples, 1986, p. 52) 

อัตมโนทัศนแนั้นประกอบดวย 2 องคแประกอบ ไดแก (Pearson & Nelson, 1997, p. 
37; Gamble, & Gamble, 1999, p. 46) 

1. ภาพลักษณแของตน (Self-Image) หรือภาพความเป็นตัวตนของแตละบุคคล 
หมายถึง การรับรูวาตนเป็นใคร เป็นบุคคลประเภทใด มีบทบาทหนาที่อะไร หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
มองเห็นตนเองตามความเชื่อของตน หรือการมีภาพของตนเองซึ่งแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน การระบุ
ความเป็นตนเองนั้นจะสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณแของตนและจะสงผลถึงพฤติกรรมการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 

เริ่มแรกภาพลักษณแ หรือภาพความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นจะถูกกําหนดโดยบุคคลอ่ืน 
กลาวคือ บุคคลอ่ืนจะแบงประเภทของเราดวยบทบาทของเรา (role) เชน เป็นสามี พอ ผูบังคับบัญชา 
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ฯลฯ บางคนอาจจะจัดประเภทของเราดวยคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (personality traits) เชน เป็น
คนฉลาด กระตือรือรน หรือแบงประเภทโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) 
เชน เป็นคนสูง คนสวย เป็นตน จากการศึกษาพบวาบทบาทในครอบครัวถูกใชเป็นเกณฑแในการจัด
ประเภทของบุคคลมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพ สถานภาพการสมรส และการนับถือศาสนา (Argyle, 
1969, p. 133) 

บทบาทท่ีแตละบุคคลไดรับจะมีอิทธิพลโดยตรงตอวิธีการสื่อสารของบุคคลนั้น ทั้งใน
ดานเนื้อหา วิธีการเรียบเรียงสาร บุคคลที่เราสื่อสารดวย ความบอยครั้งในการสื่อสาร ฯลฯ เชน 
บุคคลที่เป็นผูบริหารจะมีวิธีการสื่อสารที่แตกตางไปจากบุคคลที่เป็นผูใตบังคับบัญชา เป็นตน 

2. การเห็นคุณคาของตน (Self-Esteem) หมายถึง ความรูสึก หรือ ทัศนคติที่มีตอ
ตนเอง เนื่องจากการประเมินศักยภาพและคุณคาของตนเอง (Mruk, 1995, p. 21) ดังนั้นการเห็น
คุณคาของตนจึงหมายถึง การประเมินตนเองในทางบวกและทางลบ การเห็นคุณคาของตนนั้นจะ
สงผลตอความชัดเจนในการรับรูตนเอง การสรางคานิยมของบุคคลซึ่งจะพัฒนาไปตามประสบการณแ
ของแตละบุคคล การสื่อสารภายในบุคคลและการสื่อสารระหวางบุคคล รวมทั้งรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของแตละบุคคลอีกดวย 

แบรนเดน (Branden, 1994, p. 109) อธิบายวา การเห็นคุณคาของตนประกอบดวย 
การตระหนักในความสามารถของตน (self-efficacy) และความนับถือตนเอง (self respect) ดังนั้น
บุคคลที่มีความตระหนักในความสามารถของตนและมีความเชื่อถือตนเองสูงจะมีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนสูง ทําสิ่งตาง ๆ ดวยความมั่นใจ และมองบุคคลอ่ืนดวยความรูสึกที่ดี สวนคนที่
เห็นคุณคาของตนในระดับต่ําจะมีลักษณะตรงกันขามและมีแนวโนมในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
อ่ืนไดยาก   

เวอรแเดอรแเบอรแ (Verderber, 1999, p. 33) สรุปวา หากเราสามารถใชทักษะ
ความสามารถความรู หรือลักษณะทางบุคลิกภาพของเราใหเกิดประโยชนแและไดผลงานที่มีคุณคา ก็
จะทําใหเราเห็นคุณคาของตนเองสูงขึ้น แตหากเราไมสามารถใชคุณลักษณะ และคุณสมบัติของเราให
เกิดประโยชนแและไดผลงานที่มีคุณคา ก็จะทําใหเราเห็นคุณคาของตนเองลดลง 

อัตมโนทัศน์และการสื่อสาร 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องอัตมโนทัศนแที่ผานมา พบวาอัตมโนทัศนแซึ่งประกอบดวย

ภาพลักษณแของตน และการเห็นคุณคาของตนนั้นจะสงผลโดยตรงตอการรับรูตนเอง และศักยภาพใน
การสื่อสารของมนุษยแ สรุปไดดังนี้ 

1. อัตมโนทัศนแชวยลดความขัดแยงในใจซึ่งเกิดขึ้นระหวางการพูดคุยกับตนเอง (Self-
talk) หรือในกระบวนการสื่อสารภายในบุคคล กลาวคือ ในขณะที่เราตองตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือมีความกังวลใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือกําลังหาทางแกปัญหาใดปัญหาหนึ่งภาพลักษณแที่ชัดเจนของ
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ตนและการเห็นคุณคาที่แทจริงของตนจะชวยใหเราสามารถลดความขัดแยงในใจ ลดความวิตกกังวล
และความสามารถตัดสินใจเลือกทางออกหรือทางแกปัญหาที่เหมาะสมได 

2. อัตมโนทัศนแสงผลตอการพูดถึงตัวเรากับบุคคลอ่ืน กลาวคือ หากเรารับรูตัวเราใน
ทางบวกดวยภาพลักษณแที่ชัดเจนของเรา และการเห็นคุณคาที่แทจริงของเรา เราจะสื่อสารกับบุคคล
อ่ืนดวยความรูสึกในเชิงบวกดวยความมั่นใจ ซึ่งจะสงผลตอการสรางภาพความประทับใจใหแกคู
สื่อสารของเรา ในทางตรงกันขามหากเรารูสึกกับตนเองในทางลบ เราจะไมมั่นใจในการสื่อสารกั บ
บุคคลอ่ืน ความไมมั่นใจดังกลาวจะสงผลตอภาพความประทับใจในความรูสึกของคูสื่อสารของเรา 
รวมทั้งสงผลตอปฏิสัมพันธแที่เกิดข้ึนระหวางเราและคูสื่อสารของเราดวยเชนกัน 

3. อัตมโนทัศนแทําหนาที่เป็นตัวกรอง (Filter) การรับรูของบุคคลนั้น ดวยการเลือกรับรู
ขอมูลตาง ๆ ที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม ประสบการณแ ฯลฯ ซึ่งจะสงผลตอการรับรูของบุคคล
นั้นดวยการเลือกรับสิ่งเรา หรือขอมูลที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม ประสบการณแ ฯลฯ และสงผล
ตอการแสดงปฏิสัมพันธแของคูสื่อสาร ดังนั้นอัตมโนทัศนแจึงเป็นปัจจัยกําหนดรูปแบบ วิธีการสื่อสาร 
การตอบสนอง การแปลความหมายสารที่ไดรับ ตลอดจนความสามารถในการรับรูความรูสึกของ
บุคคลอื่น (Beebe, Beebe, & Redmond, 1999) 

นอกจากอัตมโนทัศนแหรือแนวคิดเกี่ยวกับตนเองจะสงผลตอการสื่อสารแลว ในทาง
กลับกันการสื่อสารก็สงผลตออัตมโนทัศนแดวยเชนกัน อัตมโนทัศนแเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไดทุกขณะที่มนุษยแสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เมื่อมนุษยแมีปฏิสัมพันธแกับบุคคลอ่ืนมนุษยแจะ
เรียนรูตนเอง บุคคลอื่น และสังคมจากบุคคลเหลานั้น เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจที่มีตอตนเอง 
แลวสั่งสมเป็นภาพลักษณแของตน การรับรูคุณคาของตน และเป็นอัตมโนทัศนแ ดังนั้นการสื่อสารจึง
สงผลตอการรับรูตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเอง และการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศนแของบุคคล 

นอกจากการรับรูตนเอง การรับรูบุคคลอ่ืนหรือการรับรูสังคมเป็นการรับรูอีกประเภท
หนึ่ง ซึ่งสงผลตอการสื่อสารของมนุษยแ 

การรับรู้บุคคลอ่ืนหรือการรับรู้สังคม 
ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เราจําเป็นตองรูจักตัวตนของเรา และตัวตนของบุคคลอ่ืนซึ่ง

เป็นคูสื่อสารของเรา หลังจากที่เราไดรูจัก “ตนเอง” ไปแลว สิ่งที่จะตองเรียนรูตอไปคือ “การรับรู
บุคคลอื่น หรือการรับรูสังคม (others perception or social perception) “ 

สมโภชนแ เอ่ียมสุภาษิต (2540, น. 282) อธิบายวา “การรับรูสังคม หมายถึง การที่
บุคคลรวบรวมขอมูล ตีความเกี่ยวกับบุคคลที่เขาปฏิสัมพันธแดวย แลวสรางเป็นภาพลักษณแของบุคคล
เหลานั้น” ดังนั้นการรับรูสังคมจึงเป็นสาเหตุใหมนุษยแแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอ่ืนในลักษณะที่
แตกตางกัน และบางครั้งแมแตกับบุคคลเดียวกันก็ยังแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันในเวลาที่แตกตาง
กันดวยเชนกัน 
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นอกจากนั้น ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) อธิบายสาเหตุของการรับรูสังคมไวโดยสรุปวา 
การรับรูสังคมเป็นความพยายามของมนุษยแในการทําความเขาใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลอ่ืน 
เพ่ือตองการที่จะคนหาขอสันนิษฐานวาบุคคลนั้นมีเจตนาหรือวัตถุประสงคแใดอยูเบื้องหลังพฤติกรรม
นั้น และบุคคลนั้นมีบุคลิกลักษณะภายในอยางไร จึงเป็นสาเหตุใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมดังกลาว 
การสันนิษฐานนั้นจะชวยใหมนุษยแไดรับรูขอมูลที่เป็นประโยชนแสําหรับการสรางความสัมพันธแใหคงอยู
ในขอบเขตที่ตองการ 

กลาวโดยสรุป การรับรูบุคคลอ่ืนหรือการรับรูสังคมจึงหมายถึง กระบวนการรับรู  
เพ่ือรูจักและเขาใจบุคคลรอบขาง (Baron, & Byrne, 1977, p. 90) 

ในบรรดาทฤษฎีที่ใชอธิบายถึงการรับรูบุคคลอ่ืนของมนุษยแนั้น มีทฤษฎีสําคัญที่ควร
กลาวถึง 2 ทฤษฎี ไดแก 

1. ความประทับใจครั้งแรก 
ความประทับใจครั้งแรก (First impression) หมายถึง ความรูสึกที่คูสื่อสารมีตอกัน

เมื่อพบกันเป็นครั้งแรก ความประทับใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับรูบุคคลอ่ืนในกระบวนการสื่อสาร
ซึ่งสงผลตอการสรางความเขาใจและพยากรณแพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (Weiten & Lloyd, 2000, p. 159) 
รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของคูสื่อสาร กลาวคือ โดยปกติมนุษยแจะสังเกตอากัปกริยาและ
ทาทางการแสดงออกของบุคคลอ่ืนซึ่งพบกันครั้งแรก และนําสิ่งที่รับรู ไปเป็นขอมูลประเมินบุคคลนั้น
อยางคราว ๆ วาเป็นคนอยางไร แลวจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Baron & Byrne, 1977, p. 96) 
ดังนั้นความประทับใจครั้งแรกจึงสงผลตอรูปแบบและวิธีการสื่อสารของมนุษยแ 

ปัจจัยซึ่งกอใหเกิดความประทับใจครั้งแรก ไดแก บุคลิกภาพภายนอก หรือลักษณะ
ทางกาย (Physical characteristics) ไดแก  รูปราง หนาตา การแตงกาย น้ําเสียง ฯลฯ พฤติกรรม
ทางสังคม (Social behaviors) ซึ่งหมายถึง การแสดงกิริยาอาการ หรือพฤติกรรมของ คูสื่อสาร เชน 
ความสุภาพ ความมีน้ําใจ เป็นตน สภาพอารมณแ (Emotional states) ในขณะมีปฏิสัมพันธแกับบุคคล
อ่ืน เชน อารมณแดี ยิ้มแยมแจมใส มีจิตใจเบิกบาน มีความมั่นคงในอารมณแ ฯลฯ และการยึดถือ
ลักษณะตายตัวของกลุมคน (stereotype) เชน การเหมาวาแมคาทุกคนเป็นคนปากจัด หรือคิดวา
นักวิชาการทุกคนจะตองเป็นคนเครงขรึม เป็นตน ปัจจัยตาง ๆ ดังกลาวนั้นเป็นขอมูลที่ใชในการ
ประเมินความประทับใจของคูสื่อสารซึ่งพบกันเป็นครั้งแรก แลวประมวลเป็นการรับรูที่มีตอบุคคลที่
กําลังสื่อสารทั้งในดานบวกและลบ ซึ่งสงผลตอการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมในกระบวนการสื่อสาร
ของมนุษยแ 

สมโภชนแ เอ่ียมสุภาษิต (2540, น. 284) เสนอแนวคิดวา ในการสรางความประทับใจนั้น 
เราจะตองนําขอมูลตาง ๆ มารวมกัน แตขอมูลที่นํามาสรุปนั้นมีน้ําหนักไมเทากัน เนื่องจากลักษณะที่
แตกตางกันของขอมูล โดยทั่วไปแลวเราจะใหน้ําหนักและความสําคัญของขอมูล 5 ประเภทดังนี้ 
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1. เรามักจะใหความสนใจขอมูลซึ่งบงบอกถึงลักษณะที่แทจริงของบุคคลซึ่งเกิดขึ้น
เป็นประจํามากกวาลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 

2. เรามักจะเชื่อถือขอมูลที่มาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 
3. ขอมูลที่ไดรับครั้งแรกนั้นจะมีผลตอความประทับใจมากกวาขอมูลที่ไดรับภายหลัง 
4. เรามักจะใหน้ําหนักแกขอมูลทางลบเกี่ยวกับบุคคลมากกวาขอมูลทางบวก 

(Hollman, 1972; Adler & Rodman, 1998) 
5. เรามักจะใหน้ําหนักแกขอมูลซึ่งมีแนวโนมไปในดานบวกหรือดานลบดานใดดาน

หนึ่งมากกวาขอมูลที่มีลักษณะกลาง ๆ 
2. การอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรม 

ในขณะที่ เราสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เราจะรับรูคูสื่อสารของเราจากพฤติกรรม 
การสื่อสารของบุคคลนั้นเทาที่เราจะสังเกตได (Fisher, 1987, p. 161) ดังนั้นมนุษยแจึงจําเป็นตอง
ศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนแสดงออกขณะกําลังสื่อสารกับตนเพ่ือใหเกิดการรับรู
บุคคลเทานั้น และเพ่ือแสดงปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม 

ทฤษฎีสําคัญอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งชวยใหมนุษยแรับรูและเขาใจบุคคลอ่ืนก็คือ ทฤษฎี 
การอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรม (Attribution Theory) ซึ่งหมายถึง การสังเกตพฤติกรรม
ของคูสื่อสารเพ่ืออนุมาน หรือคาดเดาสาเหตุหรือแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเหลานั้น ดั งนั้นการ
อนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรมจึงชวยใหมนุษยแเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณแตาง ๆ 
และเหตุผลที่มนุษยแแสดงพฤติกรรมตาง ๆ (Heider, 1958; Kelly, 1967) 

ฟิชเชอรแ (Fisher, 1987, pp. 164-166) อธิบายวา การอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของ
พฤติกรรมมีความสําคัญ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้ 

1. กระบวนการในการอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธแระหวางลักษณะทางจิตวิทยาและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยปกติมนุษยแเชื่อวา
ลักษณะทางจิตวิทยาจะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นมนุษยแจึงใชพฤติกรรมของบุคคลอางอิงถึง
ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลนั้น แลวจึงสรุปเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพเพ่ือใหเกิดการรับรูบุคคล
นั้น 

2. กระบวนการอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรม คือสวนสําคัญในการสราง
เสริมความสัมพันธแระหวางคูสื่อสาร เนื่องจากผลของการอนุมานสาเหตุจะชวยใหรู จักบุคคลนั้นดีขึ้น 
ชวยกําหนดวิธีการในการแสดงปฏิสัมพันธแใหสอดคลองกับการรับรูนั้น รวมทั้งชวยกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธแระหวางกันอีกดวย 
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เวอรแเดอรแเบอรแ (Verderber, 1999, p. 43) อธิบายวาตามทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ
ของพฤติกรรมมนุษยแนั้น สิ่งที่เราคาดเดาวาอาจเป็นสาเหตุหรือแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นไมวาจะถูกหรือผิดก็ตาม จะสงผลโดยตรงตอการรับรูและพฤติกรรมที่มีตอบุคคลนั้น 

การอนุมานสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยแเป็นเรื่องที่คอนขางซับซอน เนื่องจากสาเหตุ
สําคัญ 3 ประการดังนี้  ประการแรกมนุษยแอาจจะแสดงพฤติกรรมบางอยางเพ่ือปกปิดลักษณะที่
แทจริงของตน ประการที่สองมนุษยแอาจจะแสดงพฤติกรรมบางอยางเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความ
ผิดพลาดในการอนุมานสาเหตุของพฤติกรรม ประการที่สามมนุษยแอาจจะแสดงพฤติกรรมบางอยาง
เพ่ือสนองความตองการของตน 

แมวาการอนุมานสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยแจะเป็นเรื่องยาก แตมีแนวทางซึ่งชวยใหเรา
สามารถเขาใจบุคคลอ่ืนได 4 แนวทาง ไดแก 

1. การใหความสนใจพฤติกรรมซึ่งไมเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือยอมรับในระดับต่ํา 
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่คนสวนใหญในสังคมมักไมปฏิบัติ เชน เป็นผูสื่อขาวของหนังสือพิมพแฉบับ
หนึ่งแตแอบนําขาวที่เพ่ือนผูสื่อขาวหามาไปใหกับหนังสือพิมพแซึ่งเป็นคูแขงกับหนังสือพิมพแที่ตนสังกัด
อยู พฤติกรรมเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความไมซื่อสัตยแตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน วิชาชีพ และองคแการ 
หรืออาจแสดงใหเห็นถึงความไรจริยธรรมของบุคคลดังกลาวไดดวย 

2. การใหความสนใจพฤติกรรมที่บุคคลกระทําแลวกอใหเกิดผลที่ไมนาพึงพอใจ ไมคอย
ปกติในสายตาบุคคลอ่ืน หรือเป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนไมทํากัน เชน เดิมทํางานในบริษัทเอกชนที่มั่นคง แต
ลาออกไปรับราชการในจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาเดิมของตน และไดรับเงินเดือนนอยกวาเดิม 5 เทา 
เพียงเพ่ือไดอยูกับครอบครัวของตน พฤติกรรมเชนนี้แสดงใหเห็นวาบุคคลนี้ใหความสําคัญกับ
ครอบครัวมากกวาผลตอบแทน เป็นตน 

3. การใหความสนใจพฤติกรรมที่บุคคลมีอิสระในการกระทําโดยปราศจากสิ่งบีบคั้น  
ซึ่งจะชวยใหเห็นลักษณะที่แทจริงของบุคคลนั้นได 

4. การใหความสนใจและศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในระยะยาวเพ่ือใหเขาใจสาเหตุ
และแรงจูงใจในการกระทําหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดชัดเจนถองแทยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยศึกษาถึงลักษณะ
ตาง ๆ 4 ประการตามทฤษฎีการอนุมานสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรม ดังนี้ (Morreale, 
Spitzberg, 2001, pp. 61-64) 

4.1 ความสม่ําเสมอในการแสดงพฤติกรรมในสภาพแวดลอมตาง ๆ (The Principle of 
Consistency) 

4.2 ความเฉพาะเจาะจงในการแสดงพฤติกรรม หมายถึง บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม
เชนนั้นในสถานการณแใด กับใคร เป็นตน (The Principle of Distinctiveness) 
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4.3 ปัจจัยซึ่งสงผลตอการแสดงพฤติกรรม หมายถึง ศึกษาวาการกระทําของบุคคล
เกิดจากแรงจูงใจภายในตน หรือเกิดจากแรงจูงใจภายนอก (The Principle of Locus) 

4.4 ความสามารถในการควบคุมปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมที่
เกิดข้ึน (The Principle of Controllability) 

ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนวา การรับรูบุคคลหรือการรับรูสังคมนั้นมีผลตอการ
ตอบสนองบุคคลอ่ืน การแสดงปฏิสัมพันธแระหวางคูสื่อสาร รวมถึงรูปแบบและลักษณะของ
ความสัมพันธแระหวางกัน ดังนั้นจึงควรปูองกันไมใหเกิดการรับรูบุคคลอ่ืนหรือสังคมที่บิดเบือนไปจาก
สภาพจริง 

นักจิตวิทยาพบวาปัจจัยซึ่งสงผลตอความผิดพลาดในการรับรูบุคคลอ่ืนหรือสังคม มี 7 
ประการ ดังนี้ (สมโภชนแ เอ่ียมสุภาษิตม, 2540, น. 284-285) 

1. การอนุมานสาเหตุของพฤติกรรมโดยเนนปัจจัยภายในบุคคลมากกวาปัจจัยภายนอก 
จึงทําใหเรารับรูบุคคลนั้นผิดไปจากความเป็นจริง ตัวอยางเชน อนุมานวาเด็กชกตอยกันเพราะความ
กาวราว แตที่จริงแลวเด็กคนนั้นกําลังปูองกันตนเองเนื่องจากถูกกลั่นแกลง ซึ่งเป็นเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอก ในกรณีนี้จึงควรพิจารณาถึงความสม่ําเสมอในการแสดงพฤติกรรมเชนนั้นของเด็กควบคูไป
ดวย 

2. การอนุมานสาเหตุของเหตุการณแที่คลายคลึงกันในลักษณะที่แตกตางกัน กล าวคือ 
เมื่อเห็นเด็กทําแกวแตกจะอนุมานวาเด็กซุมซาม แตถาเหตุการณแนั้นเกิดขึ้นกับเรา เรากลับอนุมานวา
เหตุการณแนั้นมีสาเหตุจากบุคคลอ่ืน คือบุคคลอื่นวางแกวไมถูกท่ีแกวจึงแตก เป็นตน 

3. การอนุมานที่ลําเอียงเพ่ือสนองความตองการสวนตน เชน เมื่อเราประสบ
ความสําเร็จในการทํางานก็อนุมานวาเราเกง แตเมื่อลมเหลวกลับโทษวามีสาเหตุมาจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการรักษาไมใหคุณคาของตนลดลง 

4. การยึดถือลักษณะที่ตายตัวของกลุมบุคคล (Stereotypes) หมายถึง การเหมารวม
วาถาเป็นคนกลุมเดียวกันก็จะมีคุณลักษณะเดียวกัน เชน เหมารวมวาตํารวจชอบรีดไถ แมคาปากจัด 
เป็นตน 

5. การประเมินภาพรวมของบุคคลอื่นโดยอาศัยความประทับใจครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเรา
หรือผลของฮาโร (Haro Effect) เชน เชื่อวาคนที่เกงวิชาคณิตศาสตรแตองเกงวิชาอ่ืนดวย 

6. การอนุมานวาคนอ่ืนเหมือนตนเองซึ่งเป็นความคิดที่ไมถูกตอง แลทําใหเกิดการรับรู
ที่ผิดพลาด 

7. ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบบุคคลตอการรับรู และพฤติกรรมที่แสดงตอบุคคลนั้น 
เชน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไดยินนักศึกษารุนพ่ีบนวาอาจารยแผูสอนคนหนึ่งชอบดุนักศึกษาในหอง ตางจาก
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อาจารยแอีกคนซึ่งใจดีมากเวลาสอน และเผอิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คนนั้นตองเรียนกับอาจารยแที่รุนพ่ีบน
วาดุ ทําใหนักศึกษาคนนั้นรูสึกไมดีกับอาจารยแผูสอน เกิดความกลัวและไมอยากเรียนกับอาจารยแคนนั้น 

นอกจากปัจจัยดังกลาวขางตนแลว อารมณแความรูสึกยังสงผลตอการอนุมานสาเหตุและ
แรงจูงใจในการกระทําของบุคคลอ่ืนดวยเชนกัน ตัวอยางเชน หากเพ่ือนรวมงานคนหนึ่งนัดวาจะนํา
เอกสารมาใหเราเวลา 10.30 น. แตผานไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังไมมา กรณีเชนนี้หากเราและเพ่ือนรวมงาน
มีความรูสึกที่ดีตอกัน เราจะพยายามอธิบายสาเหตุของการผิดนัดของบุคคลนั้นวาเกิดจากเหตุจําเป็น
นานาประการ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก อาทิ ตองทํางานเรงดวนใหหัวหนา หรือตองแกปัญหาบางอยาง
ใหลูกคา เป็นตน แลวเราจะรูสึกกับบุคคลนั้นในทางที่ดี แตหากเรามีทัศนคติที่ไมคอยดีกับบุคคลนั้น 
เราจะอธิบายสาเหตุของการผิดนัดวามาจากปัจจัยภายในของบุคคลนั้น เชน เป็นคนไมตรงตอเวลา 
เป็นคนไมรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งสงผลใหเราเกิดความรูสึกที่ไมดีกับบุคคลนั้นยิ่งขึ้น 

จากทฤษฎีดังกลาวพบวา การรับรูมีผลตอการสรางความประทับใจที่มีตอบุคคลอ่ืนทั้ง
ในดานดีและดานไมดี นอกจากนั้นความถูกตองชัดเจนในการรับรู และตัดสินบุคคลอ่ืนขึ้นอยูกับปัจจัย
ตาง ๆ มากมาย การรับรูที่ไมชัดเจนและไมสอดคลองกับความเป็นจริงเป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดขึ้นไดกับ
มนุษยแ และสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารของคูสื่อสาร ดังนั้นการเสริมสรางการ
รับรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเสริมสรางศักยภาพการสื่อสารของมนุษยแ 

การพัฒนาการรับรู้ 
จากแนวคิดที่นําเสนอขางตนนั้น แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาการรับรูคือพ้ืนฐานสําคัญ

ประการหนึ่งซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารภายในบุคคลและการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ดังนั้นการพัฒนาการรับรูจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยแ 

เวอรแเดอรแเบอรแ (Verderber, 199, pp. 45-46) ใหคําแนะนําในการพัฒนาการรับรูไว
โดยสรุปดังนี้ 

1. การตรวจสอบการรับรู โดยถามตัวเองวาการรับรูของเราชัดเจนและถูกตองแมนยํา
หรือไม ดวยการพูดกับตัวเองวา “ฉันรูวา ฉันคิดอะไร ฉันเห็นอะไร ฉันไดยินอะไร ฉันไดรับรสอะไร 
ฉันไดกลิ่นอะไร ฉันรูสึกอะไร แตสิ่งที่ไดรับนั้นอาจจะไมถูกตองก็ได อะไรจะชวยใหขจัดสิ่งที่ไมถูกตอง
ออกไปได” หากตรวจสอบแลวพบวาการรับรูนั้นผิดพลาด สิ่งที่ควรปฏิบัติอยางยิ่งคือ การยอมรับ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดนั้น เพราะการยอมรับความผิดพลาดจะชวยใหเรามีโอกาสตรวจสอบ
ความถูกตอง ในกรณีที่ความชัดเจนและความถูกตองแมนยําในการรับรูเป็นสิ่งจําเป็น การตรวจสอบ
การรับรูอีกครั้งเป็นสิ่งที่คุมคา 

2. หาขอมูลเพ่ิมเติมในการตรวจสอบความถูกตอง หากการรับรูของเราเกิดจากขอมูล
เพียงหนึ่งหรือสองขอมูล ลองเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติมกอนที่จะเกิดความรูสึกประทับใจตอวัตถุหรือ
บุคคลรอบขางและการรับรูที่อาจผิดพลาด การเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการตัดสินใจนั้นจะชวย
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เพ่ิมความชัดเจนและความถูกตองแมนยําในการรับรู นอกจากนั้นการยอมรับและการบันทึกวา  
การรับรูของเรายังไมชัดเจนนั้นหมายถึง การยอมรับวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสราง
การรับรูของเรา ดังนั้นการหาขอมูลเพิ่มเติมจะชวยใหพิจารณาไดวาการรับรูเดิมนั้นชัดเจนและถูกตอง
แมนยําหรือไม 

วิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมขอมูลของบุคคลหรือการพูดคุยกับบุคคลเหลานั้น  
แตนาเสียดายวาธรรมชาติประการหนึ่งของมนุษยแคือ มนุษยแมักจะหลีกเลี่ยงที่จะพบปะพูดคุยกับ
บุคคลที่ไมคอยจะคุนเคยกัน โดยเฉพาะกับบุคคลที่แตกตางกับตน เชน กับบุคคลตางชาติ ตางศาสนา 
ตางวัฒนธรรม ฯลฯ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไมแนใจในการปฏิบัติตนตอบุคคลเหลานั้น หรือไม
แนใจวาควรแสดงปฏิสัมพันธแในรูปแบบใด ในกรณีดังกลาวนี้การถามขอมูลตาง ๆ จากบุคคลเหลานั้น
จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือใหเกิดการรับรูกันและกันไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. พึงระลึกไววา การรับรูบุคคลอ่ืนตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนสวนใหญยั งคงรับรู
สิ่งตาง ๆ รอบตัว และบุคคลอ่ืนดวยขอมูลเกาและไมสมบูรณแ อีกทั้งคิดวาการรับรูที่ผิดงายกวาการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู 

ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความพยายามสังเกตเหตุการณแและ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นครั้งตอ ๆ ไปโดยปราศจากความลําเอียง และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู 
หากเหตุการณแ และพฤติกรรมของบุคคลที่เราสังเกตเปลี่ยนแปลงไป การพูดกับตัวเองและบุคคลอ่ืนวา 
“เราผิด” ตองอาศัยความเขมแข็งอยางมาก แตการสื่อสารดวยขอมูลที่ลาสมัยและการรับรูที่ไมชัดเจน 
และไมถูกตองแมนยําอาจทําใหเราไดรับบทเรียนราคาแพงกวาการทบทวนการรับรูของเรา ดังนั้นการ
เตือนตนเองวาการรับรูของเราตองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงคือสิ่งที่ตนเองระลึกไวเสมอ 

4. ใชการตรวจสอบการรับรูเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและถูกตองแมนยําของขอสรุป
เกี่ยวกับการรับรู การตรวจสอบการรับรูคือประโยคคําพูดซึ่งใหตรวจสอบความเขาใจความหมายของ 
อวัจนภาษาซึ่งบุคคลที่เรากําลังศึกษาใชโดย  (1) สังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมาย (2) ถามตัวเอง
วา “พฤติกรรมนั้นมีความหมายอะไรสําหรับเรา” และ (3) จดบันทึกการแปลความหมายของพฤติกรรม
เพ่ือตรวจสอบวาการรับรูของเราชัดเจนและถูกตองแมนยําหรือไม 

การตรวจสอบการรับรูดังกลาวเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อเราตองการความเขาใจที่ชัดเจน
และถูกตองแมนยําสําหรับ  (1) การสื่อสารของเรา  (2) การตรวจสอบความสัมพันธแระหวางเรากับ
บุคคลอื่น (3) การเขียนขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณแ หรือบุคคลที่เราศึกษา 
การรับรูเป็นทักษะพ้ืนฐานประการหนึ่งในการสื่อสารของมนุษยแกับตนเองและบุคคลอ่ืน ดังนั้นการ
เสริมสรางศักยภาพในการรับรูจึงสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารและ
ความสัมพันธแกับบุคคลอื่น 
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การสื่อสารระหว่างบุคคล 
ไมมีมนุษยแคนใดในสังคมหลีกเลี่ยงการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นได เนื่องจากการสื่อสาร

เป็นกิจกรรมที่มีสวนสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยแ การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนคือสวนสําคัญในการ
เสริมสรางประสบการณแของมนุษยแและมีความเก่ียวของสัมพันธแกับการปรับตัวของมนุษยแ อีกทั้งยังเป็น
ทักษะสําคัญซึ่งสงผลตอความสุขและความสําเร็จในชีวิตมนุษยแ ความสามารถในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยกําหนดและสงผลใหการดํารงชีวิตของมนุษยแเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
สวนความผิดพลาดหรือความลมเหลวในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนยอมสงผลกระทบตอความสัมพันธแกับ
บุคคลเหลานั้น รวมทั้งยังสงผลตอความสําเร็จในการศึกษาการประกอบอาชีพการงาน และการอยู
รวมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม ดังนั้นทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญ
ประการหนึ่งซึ่งชวยใหมนุษยแสามารถดําเนินชีวิต และดํารงตนในฐานะสมาชิกของสังคมมนุษยแไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความหมายของการสื่อสารระหว่างบุคคล 
โดยธรรมชาติแลวการสื่อสารทุกประเภทของมนุษยแเป็นการสื่อสารระหวางบุคคล 

เนื่องจากการสื่อสารทุกประเภทเหลานั้นเกิดขึ้นระหวางมนุษยแ แตหากพิจารณาในเชิงทฤษฎี  
การสื่อสารแลว การสื่อสารระหวางบุคคลมีลักษณะเฉพาะซึ่งทําใหแตกตางไปจากการสื่อสารรูปแบบ
อ่ืนของมนุษยแ เบ็บ, เบ็บ, และ ไอวี่ (Beebe, Beebe, & Ivy, 2001) อธิบายวา การสื่อสารระหวาง
บุคคล (interpersonal communication) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลสองคนตางมีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกัน
เพ่ือสรางอิทธิพลใหเกิดข้ึนระหวางกันทั้งสองฝุายและเพ่ือควบคุมความสัมพันธแที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล
ทั้งสองนั้น 

ในชวงระหวางระยะเวลาหลายปีที่ผานมาความหมายของคําวา “การสื่อสารระหวาง
บุคคล (Interpersonal communication)” ในทรรศนะของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรแนั้น 
หมายถึง การสื่อสารหรือปฏิสัมพันธแที่เกิดข้ึนระหวางบุคคลสองคน (Two-person) ซึ่งมีความสัมพันธแ
อยางใกลชิดสนิมสนมในลักษณะเห็นหนาเห็นตากัน (face-to-face interaction) (Beebe, Beebe, 
& Redmond, 1999) 

ดวยความหมายดังกลาวขางตน ในภาษาอังกฤษจึงมีคําวา “dyadic communication” 
ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยวา “การสื่อสารระหวางบุคคลสองคน” เป็นคําที่ใชแทนที่หรือใชสลับกับ
คําวา “interpersonal communication” ได (Trenholm, 2001) 

อยางไรก็ตามในทรรศนะของนักนิเทศศาสตรแหลายทาน การสื่อสารระหวางบุคคลอาจ
เกิดข้ึนกับบุคคลไดมากกวาสองคน เชน การสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีสมาชิกมากกวาสองคน 
หรือการสื่อสารในกลุมเพ่ือนสนิทซึ่งมีจํานวนหลายคน เป็นตน (Peason, & Nelson, 1997) แต



43 

จํานวนคนในกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นตองไมมากจนทําใหปฏิสัมพันธแที่เกิดขึ้นระหวางกัน
ขาดความตอเนื่อง และไมสามารถแสดงหรือรับรูปฏิกิริยาตอบกลับระหวางกันไดอยางชัดเจน 

แตในปัจจุบันนักวิชาการสวนใหญไมไดกําหนดลักษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล 
โดยพิจารณาจากจํานวนผูสงสารและผูรับสารซึ่งมีปฏิสัมพันธแแบบเห็นหนาเห็นตากันเทานั้น แตยัง
พิจารณาถึงคุณภาพหรือคุณลักษณะของการสื่อสาร (Quality of the communication) ที่เกิดขึ้น
ระหวางกัน รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธแของคูสื่อสารในกระบวนการสื่อสาร ( intimacy of the 
communication) เป็นองคแประกอบสําคัญของการสื่อสารระหวางบุคคลอีกดวย (Tubbs & Moss, 
2000) 

โดยสรุป การสื่อสารระหวางบุคคล หมายถึง กระบวนการสื่อสารซึ่งบุคคลที่มีความ
ใกลชิดสนิทสนมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และสามารถแสดง
และรับรูปฏิกิริยาตอบกลับระหวางกันไดอยางชัดเจนโดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางอิทธิพลใหเกิดขึ้น
ระหวางกันทั้งสองฝุาย และเพ่ือควบคุมความสัมพันธแที่เกิดขึ้นระหวางกัน 

ลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเกิดไดในทุกสถานการณแ มีลักษณะและ

ปริบท ซึ่งแตกตางจากการสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ สรุปไดดังนี้ 
1. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลสองคน ซึ่งมี

ปฏิสัมพันธแกันอยางใกลชิด 
การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลสองคน ( two-

person/dyad) ซึ่งมีปฏิสัมพันธแกันอยางใกลชิด (close contact) (Barker & Gaut, 2002, p. 120) 
ดวยรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธแระหวางกันซึ่งสามารถระบุไดอยางชัดเจน เชน เพ่ือนกับเพ่ือน 
พ่ีกับนอง บุคคลสองคนซึ่งเป็นคูรักกัน ครูและนักเรียน ฯลฯ และมีปฏิสัมพันธแหรือปฏิบัติตนกับอีก
ฝุายหนึ่งในฐานะมนุษยแซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตามแตละบุคคล (unique human being) 
(Beebe, Beebe, & Ivy, 2001, p. 178) เชน เพ่ือนแตละคนของเราจะมีลักษณะที่แตกตางกันไป 
เมื่อมีปฏิสัมพันธแกันเราก็จะปฏิบัติตนกับเพ่ือนแตละคนไมเหมือนกัน อยางไรก็ตามในทรรศนะของ
นักวิชาการหลายทาน การสื่อสารระหวางบุคคลอาจเกิดขึ้นไดกับบุคคลมากกวา 2 คน แตจํานวนคน
ในกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นตองไมมากจนทําใหปฏิสัมพันธแที่เกิดขึ้นระหวางกัน ขาดความ
ตอเนื่อง และไมสามารถแสดงหรือรับรูปฏิกิริยาตอบกลับระหวางกันไดอยางชัดเจน 

จากคําอธิบายขางตนสรุปไดวา การสื่อสารระหวางบุคคลสองคนไมจัดวาเป็นการ
สื่อสารระหวางบุคคลทุกกรณีไป แตตองพิจารณาจากลักษณะของปฏิสัมพันธแและความสัมพันธแ
ระหวางกัน อยางไรก็ตามการสื่อสารแบบไมเฉพาะเจาะจงบุคคลทั้งสามตัวอยางนั้นก็สามารถพัฒนา
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เป็นการสื่อสารระหวางบุคคลได เมื่อลักษณะของปฏิสัมพันธแและความสัมพันธแระหวางบุคคลทั้งสอง
ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา หรือความถ่ีในการปฏิสัมพันธแระหวางกัน 

2. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเนนปฏิสัมพันธแแบบเห็นหนาเห็นตากัน
ระหวางคูสื่อสาร 

นักวิชาการสื่อสารแสดงทรรศนะไววา การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสาร    
ซึ่งเนนปฏิสัมพันธแแบบเห็นหนาเห็นตากันระหวางคูสื่อสาร (Face-to-face communication) แตใน
ปัจจุบันพัฒนาการดานการสื่อสารเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้งสงผลใหรูปแบบการสื่อสารของ
มนุษยแเปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการบางทานจึงถือวาการสื่อสารผานสื่อหรือเทคโนโลยี การสื่อสาร
ประเภทตาง ๆ (interpose communication) เชน การพูดคุยผานทางโทรศัพทแหรือการสื่อสารผาน
ทางอินเตอรแเน็ต ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหวางบุคคลดวยเชนกัน (Barker & Gaut, 2002) 

3. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งคูสื่อสารจะทําหนาที่เป็นทั้งผูสง
สารและผูรับสารในเวลาเดียวกันและตอเนื่องกันไปตลอดกระบวนการ 

การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งคูสื่อสารจะทําหนาที่เป็นทั้งผูสง
สารและผูรับสารในเวลาเดียวกันและตอเนื่องกันไปตลอดกระบวนการ (Simultaneous interaction) 
ในขณะที่เราพูดกับเพ่ือน เราไมไดตั้งหนาตั้งตาพูดอยางเดียวโดยไมสนใจเพ่ือนของเรา แตเราจะ
สังเกตกริยาอาการ ทาทาง สีหนา แววตา การแตงกาย ฯลฯ ซึ่งเป็นอวัจนภาษาที่สื่อความหมายหรือ
ใหขอมูลตาง ๆ ของเพ่ือนแกเราได พฤติกรรมดังกลาวคือพฤติกรรมการรับสารซึ่งเกิดตลอดเวลา
ควบคูไปกับพฤติกรรมการสงสาร สวนเพ่ือนของเราซึ่งกําลังฟังเราพูดนั้นก็ไมไดฟังเราเพียงอยางเดียว 
แตเขาจะแสดงอารมณแความรูสึกตาง ๆ โดยใชอวัจนภาษาซึ่งสามารถสื่อความหมายสงมาที่เรา 
พฤติกรรมดังกลาวคือพฤติกรรมการสงสารซึ่งเกิดตลอดเวลาควบคูไปกับพฤติกรรมการรับสาร 
ลักษณะของปฏิสัมพันธแที่ เกิดขึ้นดังกลาวนี้จะสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสารและรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธแที่เกิดข้ึนระหวางกันอยางตอเนื่อง 

4. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งมีความเป็นสวนตัว (personal) และมี
ลักษณะไมเป็นทางการ (informal) สูงกวาการสื่อสารประเภทอ่ืน 

เนื่องจากการสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการดํารงอยูของ
มนุษยแ เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนในสังคม และเป็นสวนหนึ่งของชีวิต
มนุษยแ ดังนั้นการสื่อสารจึงมีลักษณะของความเป็นสวนตัว (personal) และไมเป็นทางการ 
(informal) มากกวาการสื่อสารประเภทอ่ืน เชน การสื่อสารมวลชน หรือการสื่อสารในองคแการ 

5. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใด ตามสถานการณแและ
ปริบทของการสื่อสาร 
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การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใด ( Immediate) ตาม
สถานการณแและปริบทของการสื่อสารในขณะนั้น โดยไมไดมีการวางแผนการสื่อสารที่ชัดเจนลวงหนา 
(Spontaneous) ดังนั้นลักษณะปฏิสัมพันธแของคูสื่อสารจึงถูกกําหนดดวยรูปแบบพฤติกรรมของแตละ
ฝุาย สถานการณแที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสาร และปริบทของการสื่อสาร 

6. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งเอ้ือใหเกิดปฏิกิริยาตอบกลับระหวางกัน 
ในปริมาณสูงและรวดเร็ว (High and immediate feedback) 

เนื่องจากการสื่อสารระหวางบุคคลสวนใหญเป็นการสื่อสารแบบเห็นหนาเห็นตากัน 
ดังนั้นการแสดงและการรับรูปฏิกิริยาตอบกลับระหวางกันจึงเกิดขึ้นไดในปริมาณสูงและรวดเร็ว  
(High and immediate feedback) 

7. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารที่ไมไดยึดถือรูปแบบหรือไวยากรณแภาษาที่
เครงครัดชัดเจนเหมือนการสื่อสารประเภทอ่ืน 

เนื่องจากการสื่อสารระหวางบุคคลมักมีความเป็นสวนตัวสูงกวาการสื่อสารประเภท
อ่ืน ๆ เชน การสื่อสารในองคแการและการสื่อมวลชน ดังนั้นคูสื่อสารจึงไมตองระมัดระวังในการใช
ภาษาอยางเครงครัดนัก (Loosely organized and probably ungrammatical) โดยเฉพาะกับ 
คูสื่อสารที่มีความใกลชิดสนิทสนมกัน 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษยแ เนื่องจากมนุษยแสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืนดวยวัตถุประสงคแที่หลากหลาย อาทิ ใชการสื่อสารในการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจตนเองและ
สิ่งแวดลอม ใชการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของตนและ
บุคคลรอบตัว ใชการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานในการสรางและรักษาความสัมพันธแกับบุคคลอ่ืน ใชการ
สื่อสารเป็นปัจจัยในการสรางและธํารงความเป็นสังคม และดวยวัตถุประสงคแอ่ืน ๆ อีกมากมาย สรุป
ไดดังตอไปนี้ 

1. การสื่อสารระหวางบุคคลคือเครื่องมือสําคัญของมนุษยแในการสนองความตองการ
ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

ความตองการดังกลาวมี 3 ประการ  ไดแก  การสนองความตองการทางกายเพ่ือให
มนุษยแไดปัจจัยสี่สําหรับดํารงชีพ การสนองความตองการทางสังคมในฐานะที่มนุษยแเป็นสัตวแสังคม ซึ่ง
ไมสามารถอยูดวยตนเองผูเดียวได การสื่อสารระหวางกันจึงเป็นตัวเชื่อมมนุษยแแตละคนใหรวมตัวกัน
เป็นสังคมและใชการสื่อสารในการสรางปฏิสัมพันธแระหวางกัน และประการสุดทายการสนองความ
ตองการทางดานจิตวิทยา เชน การใชการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเพ่ือสรางความพึงพอใจ ความอบอุนใจ 
ความมั่นใจ หรือความสบายใจใหแกตน เป็นตน 
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2. การสื่อสารระหวางบุคคลชวยใหมนุษยแพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง และ 
การรับรูตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับตนเองและการรับรูตนเองนั้น ไมไดติดตัวมนุษยแมาตั้งแตเกิด  
แตมนุษยแพัฒนาแนวคิดดังกลาวนั้นดวยการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนซึ่งมีความสัมพันธแใกลชิดกับตน ไดแก 
บุคคลในครอบครัว ครู เพ่ือน และขยายวงไปสูสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ยิ่งมนุษยแสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
มากขึ้นเพียงไรมนุษยแก็จะพัฒนาแนวคิดดังกลาวไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น พฤติกรรมดังกลาวนั้นจะชวยให
มนุษยแอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในทางกลับกันแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
และการรับรูตนเองนั้นก็จะสงผลตอประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวางบุคคลของบุคคลนั้นดวย
เชนกัน 

3. การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมขอมูลขาวสารของ
บุคคลที่มนุษยแมีปฏิสัมพันธแดวยและขอมูลตาง ๆ ในสังคมแวดลอม 

วัตถุประสงคแที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสารระหวางบุคคลคือ การรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธแดวย รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสังคมซึ่งแวดลอมบุคคลเหลานั้น 
(Gouran, Wiethoff, & Doelger, 1994) อัลทแมนและเทเลอรแ (Altman & Taylor, 1973) อธิบาย
วาการมีปฏิสัมพันธแทางสังคมของมนุษยแนั้น คือ กระบวนการในการคนหาและเรียนรูบุคลิกภาพของ
บุคคลที่ตนมีปฏิสัมพันธแดวยทั้งในดานความรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความสนใจ ฯลฯ เพราะ
ขอมูลเหลานั้นจะชวยใหมนุษยแสามารถอธิบายและคาดเดาพฤติกรรมของคูสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหเราสามารถสรางอิทธิพล หรือควบคุมพฤติกรรม
การสื่อสารของบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งสิ่งแวดลอมรอบตัวเราไดดวยเชนกัน 

เบอรแเกอรแ และบราเดค (Berger & Bradac, 1982, p. 148) เสนอแนะวิธีการรวบรวม
ขอมูลของบุคคลเปูาหมาย (target person) ไว 3 วิธี ดังนี้ 

1. การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมาย ซึ่งทําไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1 การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในขณะมีปฏิสัมพันธแทางสังคมกับบุคคลอ่ืน ใน

ลักษณะที่เป็นทางการ และการแสดงปฏิกิริยาโตตอบในสถานการณแตาง ๆ 
1.2 การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเมื่อบุคคลนั้นอยูในสถานการณแที่ไมเป็นทางการ

หรือในขณะที่ทําตัวตามสบายเป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นธรรมชาติ 
2. การหาขอมูลเชิงรุกดวย 2 วิธีการ ดังนี้ 

2.1 การถามขอมูลจากบุคคลที่แวดลอมบุคคลเปูาหมาย 
2.2 การสรางสถานการณแแวดลอมซึ่งทําใหบุคคลเปูาหมายตองตัดสินใจเพ่ือเลือก

ทางเลือกวิธีการเชนนี้จะทําใหเราไดทราบปฏิกิริยาโตตอบของบุคคลเปูาหมายที่มีตอสถานการณแ  
ตาง ๆ และแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
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3. การมีปฏิสัมพันธแโดยตรงกับบุคคลเปูาหมาย ในสองลักษณะดังนี้ 
3.1 การตั้งคําถามถามตรง ๆ ในประเด็นที่เราตองการรู 
3.2 การใชวิธี “การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure)” หมายถึง  การใหขอมูลของ

เราแกบุคคลเปูาหมาย เพ่ือใหบุคคลนั้นรูสึกวาเขาควรเปิดเผยขอมูลของเขาใหเราบาง วิธีนี้เป็นวิธีการ
เรียนรูบุคลิกภาพหรือความเป็นตัวของกันและกันโดยเปิดเผย ชวยใหตางฝุายตางรับรูขอมูลที่ไม
สามารถจะรับรูไดจากบุคคลอื่นหรือแหลงขอมูลอื่น และยังเป็นเครื่องมือในการสรางและบงชี้ถึงระดับ
ความสัมพันธแระหวางกันอีกดวย 

4. การสื่อสารระหวางบุคคลคือเครื่องมือสําคัญในการสรางอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
มนุษยแใชการสื่อสารระหวางบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญในการสรางอิทธิพลเหนือบุคคล

อ่ืนเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนระหวางกัน 
5. การสื่อสารระหวางบุคคลมีสวนสําคัญในการสรางและธํารงรักษาความสัมพันธแที่ดี

ระหวางกัน 
สมาชิกของสังคมจะเรียนรูและสนองความตองการของกันและกัน และอยูรวมกันได

อยางสงบสุขนั้นตองอาศัยการรับรูรวมกันของคนในสังคม ความเขาใจที่ถูกตอง และความสัมพันธแที่ดี
ระหวางกัน ปรากฏการณแท่ีกลาวถึงนั้นคือวัตถุประสงคแพ้ืนฐานและภาระหนาที่ของการสื่อสารระหวาง
บุคคล 

6. การสื่อสารระหวางบุคคลมีสวนสําคัญในการบงบอกและการสรางรูปแบบความสัมพันธแ
ระหวางคูสื่อสาร 

ประโยค “ฉันรักคุณ” จะมีความหมายแตกตางกันไปเมื่อลักษณะความสัมพันธแ
ระหวางผูพูดและผูฟังแตกตางกัน เชน เมื่อผูพูดและผูฟังมีความสัมพันธแในฐานะคูรักฐานะแมและลูก 
ฐานะพ่ีชายและนองสาว หรือฐานะเพ่ือนสนิทนั้น จะสงผลใหความหมายของประโยคเดียวกันมีความ
แตกตางกัน จากตัวอยางดังกลาวพบวาสาเหตุสําคัญประการหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความแตกตางในดาน
ความหมายที่เกิดจากการสื่อสารของมนุษยแนั้น คือรูปแบบของความสัมพันธแ หรือปริบทของ
ความสัมพันธแ (Relational context) ระหวางคูสื่อสารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตละสถานการณแ 
(Grove, 1991; Gouran, Wiethoff, & Doelger, 1994) ดังนั้นรูปแบบของความสัมพันธแระหวางคู
สื่อสารจึงมีสวนสําคัญในการแปลความหมายของสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร และในทาง
กลับกันเนื้อหาสาระและวิธีการสื่อสารก็จะชวยใหเราอธิบายรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธแของ  
คูสื่อสารไดเชนกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงสรุปไดวา การสื่อสารระหวางบุคคลมีสวนสําคัญในการบง
บอกและการสรางรูปแบบความสัมพันธแระหวางคูสื่อสาร 

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาอธิบายรูปแบบการสื่อสารของผูมีแนวโนมเสพติด  
เฟซบุ฿ก ซึ่งประกอบไปดวย  การสื่อสาร 2 รูปแบบ  คือ การสื่อสารในบุคคล และการสื่อสารระหวาง
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บุคคล เพราะมนุษยแจะคิดถึงเรื่องราวตาง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งพูดคุยกับตนเอง 
เพ่ือคนหาคําตอบและอธิบายเรื่องราวเหตุการณแตาง ๆ ใหแกตนเองเพ่ือใหเขาใจสิ่งแวดลอมครอบคัว 
สรางกําลังใจ แรงจูงใจ ปลอบใจ ความม่ันใจ การตัดสินใจ โดยปรากฏการณแการสื่อสารดังกลาวนั้นคือ
พฤติกรรมการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของมนุษยแ “การสื่อสารในบุคคล” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล 

การสื่อสารระหวางบุคคล เป็นรูปแบบการสื่อสารในชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยแ การสื่อสารระหวางบุคคลจึงมีความสําคัญในการเสริมสรางประสบการณแของ
มนุษยแและมีความเกี่ยวของสัมพันธแกับการปรับตัวของมนุษยแ การสื่อสารระหวางบุคคลนี้ยังสงผลตอ
ตอความสําเร็จในการศึกษา การประกอบอาชีพการงาน และการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ดังนั้น
ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูวิจัยจําเป็นตองศึกษาใน
กลุมผูมแีนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชน 

 
นักสังคมศาสตรแมีแนวโนมที่จะมองบทบาทหนาที่ของการสื่อสารในสวนที่มีประสิทธิผล

ตอสังคม โดยเฉพาะในแงที่วามนุษยแจะตองติดตอกับบุคคลอ่ืนที่อยูรวมสังคมเดียวกัน เพ่ือใหการมี
ชีวิตความเป็นอยูรวมกันนั้นเป็นไปดวยความราบรื่นเรียบรอย 

การสื่อสาร โดยเฉพาะในสังคมขนาดใหญหรือสังคมมวลชน (Mass Society) ยอมมี
ความจําเป็นจะตองมีการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) มีบทบาทหนาที่ชวยใหมนุษยแอยู
รวมกันในสังคมและยึดเหนี่ยวสังคมใหเป็นสังคมอยูได เมื่อใดไมมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นก็ไม
มีสังคมหรือในมุมกลับกัน เมื่อใดไมมีสังคม เมื่อนั้นก็ไมมีการสื่อสาร 

ฮาโรลดแ ลาสเวลลแ นักรัฐศาสตรแชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงผูหนึ่ง ไดเคยเขียนไววา  
การสื่อสารมวลชนมีบทบาทท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ 

1. สังเกตการณแสภาพแวดลอม (Surveillance of the Environment) ไดแก การเฝูา
ดูแลสอดสองเหตุการณแตาง ๆ รวมถึงภยันตรายที่อาจมีผลกระทบตอสมาชิกในสังคม 

2. ประสานสัมพันธแสวนตาง ๆ ของสังคมใหรวมตัวกันอยูได   (Correlation of the 
Parts) ไดแก บทบาทหนาที่ที่การสื่อสารเขามาชวยปรับสมาชิกกลุมตาง ๆ ใหมีความเขาอกเขาใจซึ่ง
กันและกัน และอยูรวมกันในสังคมเดียวกันไดดวยความสงบเรียบรอยตามสมควร 

3. ถายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทําใหเกิดการสืบทอดวัฒนธรรมไปยังอนุชนรุนตอ ๆ ไป 
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การวิเคราะหแของลาสเวลลแ นับวาเป็นการบุกเบิกแนวความคิดในเรื่องนี้ คอนขางโนม
เอียงไปในเชิงรัฐศาสตรแ ผสมผสานกับแนวความคิดเชิงสังคมวิทยา แตถาเอาความคิดในเชิงการสื่อสาร
เขามาจับ ก็จะเห็นสอดคลองกัน 

การสังเกตการณแสภาพแวดลอมเพ่ือรายงานใหสมาชิกสังคมทราบ ตรงกับบทบาทหนาที่
ในการใหขอมูลขาวสาร 

การประชาสัมพันธแสวนตาง ๆ ของสังคมใหรวมตัวกันอยูไดใกลเคียงกับบทบาทหนาที่ใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สวนการถายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมก็อาจหมายถึง บทบาทหนาที่ในดาน
การศึกษา 

แนวคิดของนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันสองทาน คือ ลาซาสเฟลดแ และเมอรแตัน ดูเหมือน
จะเสริมใหบทบาทหนาที่ของการสื่อสารขยายขอบเขตกวางขวางเพ่ิมมากขึ้นอีกสองประการ คือ  
การชวยเสริมสรางสถานภาพทางสังคม (Social Status) และการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมใหอยูใน
กรอบของจริยธรรม (Ethicizing) 

การชวยคุมพฤติกรรมทางสังคมใหอยูในกรอบของจริยธรรม ก็คือ การสื่อสารระหวาง
บุคคลหรือการสื่อสารมวลชนชวยเผยแพรพฤติกรรมที่ขัดตอจารีตประเพณี หรือปทัสถานทางสังคม 
(Social Norm) เปิดโอกาสใหมีการวิพากษแวิจารณแและตําหนิประณาม ทําใหบุคคลตกเป็นขาวเกิด
ความละอายใจหรือเกรงกลัว และพยายามแกไขพฤติกรรมของตนเอง ประชาชนทั่วไปมักจะยึดเป็น
บทเรียนในการควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของจริยธรรม เพราะเกรงวาจะตกเป็นขาวเสียหายอยาง
นั้นบาง 

แตบทบาทหนาที่ทั้งสองอยางที่ขยายเพ่ิมเติม ก็ยังหนีไมพนหลักสามประการที่ไดกลาว
มาแลว คือ การใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น และการใหการศึกษา เพราะการจะ
เสริมสรางสถานภาพทางสังคม และควบคุมพฤติกรรมทางสังคมไดนั้นจําเป็นตองอาศัยการสงและ  
การรับสารที่เป็นขาวสาร ความคิดเห็น และความรูนั่นเอง 

จึงพอมองเห็นไดวา บทบาทหนาที่ในทัศนะของนักสังคมศาสตรแของชาวอเมริกัน ยังยึด
อยูกับหลักสามประการ แมชารแลไรทแ จะไดเสนอแนะบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการใหความบันเทิง 
(Entertainment) ไวกอนหนานั้นก็ตาม แตบทบาทหนาที่ดานความบันเทิงก็มักจะถือกันวาเป็น
สวนประกอบการถายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพราะวาความรื่นเริงบันเทิงใจเป็ น
เรื่องของบุคคลมากกวาที่จะเป็นเรื่องของสังคม ความรื่นเริงบันเทิงใจจะเกี่ยวของกับสังคมก็ตอเมื่อ
มองในแงของวัฒนธรรมเทานั้น 
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อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีการศึกษาดานการสื่อสารไดแพรหลายออกไปในประเทศตาง ๆ 
บทบาทหนาที่ทั้งสี่ประการคือ การใหขาวสาร การใหความคิดเห็น การใหการศึกษา และการให 
ความบันเทิง ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับโดยแทบจะไมมีการโตแยง 

บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทัศนะของคณะกรรมาธิการแมคไบรด์ 
ในปี พ.ศ. 2523 มีเหตุการณแที่นักวิเคราะหแบทบาทหนาที่ของการสื่อสารมวลชนควร

จะตองสนใจ เพราะเป็นครั้งแรกที่ไดมีการถกปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางจริงจังในระดับโลก 
องคแการศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดศึกษาใน

เรื่องนี้มาแลวตามสมควร แตการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหาการสื่อสารมีสวนทําใหการวิเคราะหแ
ศึกษาในเรื่องบทบาทหนาที่กาวหนาลึกซ้ึงกวาที่เคยเป็น 

มิติรวมสมัย (Contemporary Dimension) ไดประมวลบทบาทหนาที่ของการสื่อสาร
ไวสองประเภทใหญ ๆ ดวยกันคือ บทบาทหนาที่ที่มองจากจุดยืนของปัจเจกชน (Individual’s 
Standpoint) และบทบาทหนาที่จากจุดยืนของสังคม 

จากจุดยืนของปัจเจกชน บทบาทหนาที่ของการสื่อสารจําแนกได 8 ประการ คือ 
1. การใหขาวสาร (Information) ซึ่งหมายถึง  การเก็บ การรวบรวม การประมวล

ขาวสารเพ่ือเผยแพรในรูปของขาว ขอมูล รูปภาพ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น เพ่ือยังผลใหบุคคลเกิด
ความเขาใจและปฏิกิริยาอยางถูกตองตามภาวะของบุคคล สภาพแวดลอม ประเทศ และสังคมนานา
ประเทศ นอกจากนี้ยังจะชวยนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม 

2. การสังคมกรณแ (Socialization) ไดแก การไดมาซึ่งความรู ความเขาใจที่จะทําให
บุคคลดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิผล ในฐานะสมาชิกของสังคม ชวยใหเกิดความสํานึกในการอยูรวม
สังคมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันเพื่อผลประโยชนแของสวนรวม 

3. การสรางแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหไปสูเปูาหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวของสังคม กระตุนใหบุคคลเกิดความมานะ พยายาม และตัดสินใจเลือก
แนวทางและพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปูาหมายที่ยินยอมพรอมใจกันกําหนดไว 

4. การถกเถียงและอภิปราย (Debate and Discussion) คือ การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นระหวางฝุายตาง ๆ ในสังคม เพ่ือกอใหเกิดความตกลงยินยอมที่มีผลดีตอสวนรวม 
รวมทั้งการแสวงหาพยานหลักฐานมากระตุนใหสาธารณชนสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรมของ
สวนรวม ไมวาจะเป็นระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

5. การใหการศึกษา (Education) คือ การสื่อสารที่เขามาชวยถายทอดวิชาความรู ทําให
เกิดการพัฒนาสติปัญญา อุปนิสัย ทักษะและสมรรถภาพของบุคคล ตลอดทุกชวงเวลาของชีวิต 

6. การสงเสริมวัฒนธรรม (Cultural Promotion) หมายถึง การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่งมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และการพัฒนาวัฒนธรรมโดยการสงเสริม
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สติปัญญาและจินตนาการของปัจเจกชน รวมทั้งกระตุนความตองการและความคิดสรางสรรคแในทาง
สุนทรียภาพ 

7. การใหความบันเทิง (Entertainment) คือ การถายทอดผลงานทางการละคร ฟูอนรํา 
วรรณกรรม ดนตรี การละเลน และศิลปะตาง ๆ โดยอาศัยเครื่องหมายสัญญาณสัญลักษณแ เสียงและ
ภาพ ทั้งนี้เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและการพักผอนหยอนใจ 

8. การประสานสามัคคี (Integration) คือ การใหบุคคล กลุม และประชาชนไดรับรู
ขาวสารที่จําเป็นตอการเพ่ิมพูนความรู และความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันในแงของการดํารงชีวิต 
ทัศนะและความใฝุฝันทะเยอทะยาน 

เพ่ือชี้ใหเห็นวา การสื่อสารสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่ในทางสรางสรรคแไดเป็นอยางดี 
และอํานาจอํานวยผลประโยชนแตอสังคมประเทศชาติไดเป็นอันมาก คณะกรรมาธิการชุดดังกลาวได
พิจารณาศึกษาอยางลึกซึ้ง และไดเสนอแนะเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารของมนุษยแ
โดยมุงใหการสื่อสารทําหนาที่สมบูรณแที่สุดเทาที่จะทําได 

เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารดังกลาวพอจะสรุป เป็นขอ ๆ ไดดังนี้คือ 
1. ความจําเป็นทางสังคม (A Social Need) ในอดีตระบบการสื่อสารมักจะถูกมองวา

เป็นปรากฏการณแโดดเดี่ยว (isolated phenomenon) และเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมากกวาที่จะเป็น
เรื่องของมนุษยแในสังคมประเทศตาง ๆ จึงมุงใชเทคโนโลยีการสื่อสารกันเป็นการใหญ โดยไมได
คํานึงถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน ตัวอยางที่เห็นไดในประเทศไทยมีอยูมากมาย เชน ใน
กรณีท่ีเรามีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยูในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 70-80 สถานี โดยที่สวนใหญมิได
ชวยสรางเสริมกระบวนการทางสังคม (social process) หรือเพ่ิมพูนการสังคมกรณแ (socialization) 
ใหแกประชาชน 

ทั้งนี้เพราะการสื่อสารถูกมองวาเป็นสวนประกอบ มิใชสวนแทหรือความจําเป็นแท 
(Real part of real need) ของสังคม ในปัจจุบันเริ่มมองเห็นคุณคาที่แทจริงของการสื่อสารและ
ประจักษแวา การสื่อสารสามารถทําหนาที่ทางสังคมได แตสถานการณแในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาคอนขางจะคับขัน จนเกือบแกไขไมได การสื่อสารไดปรับตัวเองเป็น
เครื่องมือทางเทคโนโลยีของอํานาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และทิ้งบทบาทหนาที่ทางสังคม 
จนกลายเป็นภาระหนักของรัฐหรือองคแกรที่รับผิดชอบจะตองแกไข 

2. เครื่องมือทางการเมือง (A Political Instrument) หมายถึง การสื่อสารสามารถทํา
หนาที่เสริมสรางระบบสังคมการเมือง (socio-political systems) ใหมีความเขมแข็งและมั่นคงได 
โดยปูอนขาวสารและความรูใหประชาชนเขาใจโครงสรางและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลและ
ประชาชนเอง ขณะเดียวกันก็เก็บเกี่ยวขอมูลและขอคิดเห็นจากสื่อมวลชนและประชาชนเพ่ือนํามา
พัฒนากลไกของรัฐ และแสวงหาหนทางแกไขของประเทศรวมกัน ในทํานองนี้การสื่อสารสามารถเป็น
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เครื่องมือทางการเมืองที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของประเทศไมวาประเทศนั้น จะมีการปกครองในระบอบ
เสรีนิยมหรือสังคมนิยม ขนาดใหญหรือเล็กเพียงใดก็ตาม 

เสรีภาพของการสื่อสารจะตองหมายรวมถึงการรับขาวสารและการสงขาวสาร
ดวยกันทั้งสองทาง อัลแบรแต กามูสแ (Albert Camus) นักเขียนรางวัลโนเบลชาวฝรั่งเศสเคยกลาววา 
“หนังสือพิมพแเสรีอาจจะดีหรือเลว แตหนังสือพิมพแที่ไมเสรี มีแตเลวอยางเดียว หนังสื อพิมพแก็
เชนเดียวกับมนุษยชาติ เสรีภาพยอมเปิดโอกาสไปสูความเจริญ แตความเป็นทาสยอมนําไปสูความ
เสื่อมอยางแนนอน” หมายความวา ทุกฝุายจะตองมีเสรีภาพในการสงและรับสาร ผูอานหนังสือพิมพแ 
ผูฟังวิทยุกระจายเสียงและผูชมโทรทัศนแ ยอมจะตองมีเสรีภาพในการสงขอมู ลและความคิดเห็น
กลับไปยังสื่อมวลชน รัฐบาล และประชาชนทั่วไปดวย ไมเชนนั้น การสื่อสารก็จะไมครบวงจร และไม
สามารถทําหนาที่ในการเมืองไดอยางสมบูรณแ 

3. พลังทางเศรษฐกิจ (An Economic Force) การสื่อสารที่ดําเนินไปอยางสะดวกคลองตัว 
ยอมเป็นพลังสําหรับชีวิตเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน การคา การตลาด การเงินและการคลังคง
ไมสามารถดําเนินงานและพัฒนาไปได ถาหากไมมีระบบสื่อสารเขามาทําหนาที่ในการหา การเก็บและ
การปูอนขอมูลขาวสารเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนและตัดสินใจ ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งอยู
ในระหวางการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจยิ่งจะตองพ่ึงพาอาศัยการสื่อสารมากเป็นพิเศษ เพราะยังขาด
เงินตราตางประเทศที่จะมาลงทุน แตอาจใชการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเขามาชวยรณรงคแใหประหยัด
และเรงการพัฒนา การสื่อสารที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพก็คือ การสื่อสารระหวางบุคคล และการ
สื่อสารประเพณี (วิจิตรศิลปที่นิยมกันมาแตโบราณ) ซึ่งนับวาเป็นทรัพยากรของชาติที่หาไดงายและ
อาจหยิบมาใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไดตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการผลักดันใหประเทศกาวหนา
สูสภาพสังคมอุตสาหกรรม และเมื่อประเทศมีรายไดสูงขึ้นก็จะสามารถพัฒนาระบบการสื่อสารให
ทันสมัย โดยมุงเนนขาวสารวิทยาศาสตรแและเทคนิค (Scientific and Technical Information หรือ 
STI) เมื่อถึงขั้นนั้นการสื่อสารก็อาจนําสังคมเขาสูยุคหลังอุตสาหกรรม หรือยุคสังคมสารสนเทศ 
(information society) ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตอไปโดยไมตองตกอยูในวังวนของระเบียบ
เศรษฐกจิโลกแบบเกา 

4. ศักยภาพทางการศึกษา (An Educational Potential) ความกาวหนาของการสื่อสาร 
มวลชน การสื่อสารทางโสตทัศนแและการสื่อสารสมองกล (informatics) ไดขยายตัวกวางขวางออกไป 
ทําใหเป็นที่ยอมรับกันวา การสื่อสารสามารถชวยสรางบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมทางการศึกษา 
(educational environment) ได และนับวันที่ระบบการศึกษาลดบทบาทผูกขาดทางการศึกษา การ
สื่อสารมวลชนก็เริ่มขยายตัวเขามาเป็นทั้งสื่อเพ่ือการศึกษาของประชาชนและสื่อการศึกษาในโรงเรียน 

อยางไรก็ตาม จากแงมุมของการสื่อสาร เราก็พอมองเห็นวาการสื่อสารสามารถมี
บทบาทหนาที่ทางการศึกษาได ทั้งโดยเอกเทศหรือโดยเขาไปเป็นกระบวนการอยางหนึ่งของการศึกษา 
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ในทัศนะนี้มองเห็นบทบาทหนาที่ของการสื่อสาร 4 ประการ คือ 
4.1 พัฒนาการทางปัญญา (Intellectual Development) การสื่อสารเป็นตัวผูนํา

สารในลักษณะของความรูและประสบการณแไปใหผูรับสารที่กําลังเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนและที่
พนจากระบบโรงเรียนแลว ขาวที่เสนอทางสื่อมวลชนเป็นประจําทุกวัน จัดวาเป็นขาวสารพลวัต 
(dynamic information) ที่มีประโยชนแตอการประเทืองปัญญาและปฏิภาณไหวพริบของประชาชนที่
จะตองดํารงชีวิตในสังคมสมัยใหมท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

4.2 การสรางบุคลิกภาพแนวใหม (New Framework for the Personality) 
อาณาจักรของการสื่อสารไดครอบคลุมไปทั่วทุกสถานที่และทุกเวลา ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตในการ
ทํางานและในการใชเวลาวางใชเวลาไมนอยในการรับขาวสารหรือเลนอยูกับเครื่องมือสื่อสาร เด็กอายุ 
10 ขวบในยุโรปอาจใชเวลาดูโทรทัศนแสัปดาหและมากกวา 24 ชั่วโมง  เยาวชนอายุ 16 ปีในสหรัฐฯ 
อาจใชเวลาดูโทรทัศนแมาแลวอยางนอย 15,000 ชั่วโมง หรือ 625 วัน หรือ 1.71 ปี เด็กจํานวนไมนอย
ในหลาย ๆ ประเทศ ขลุกอยูกับกลองถายรูป เครื่องเลนอิเล็กทรอนิกสแ วีดีโอ และเครื่องคํานวณ ผูใหญ
ตองใชเวลามากขึ้นกับเครื่องมือสื่อสารที่จําเป็น (เชน โทรทัศนแ คอมพิวเตอรแ และเครื่องมือสื่อสารใน
ยามวาง (เชน โทรทัศนแ เครื่องเลนคอมพิวเตอรแ และวีดีโอเกมสแ) ผูที่เขามาอยูในอาณาจักรของการ
สื่อสารในยุคปัจจุบันตองเปลี่ยนบุคลิกภาพเดิมมาเป็นบุคลิกภาพใหม หรือ “คนใหม่” (New man) 
ทั้งนี้ เพราะวาขอมูลขาวสารและความคิดใหม ๆ จากใกลและไกลเขามามีอิทธิพลตอทัศนคติ การใช
ความรูและเหตุผลในการตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมากขึ้นทุกที 

4.3 การปรับภูมิปัญญาเขาสูมาตรฐานเดียวกัน (Intellectual Standardization) 
ขอมูลขาวสารที่เสนอผานสื่อมวลชนไปยังมวลชน เชน ขาวในหนาหนังสือพิมพแ รายการนิตยสารทาง
อากาศ รายการยอดนิยมทางโทรทัศนแ หรืออ่ืน ๆ ลวนทําใหความรู ความคิด หรือแมแตความสามารถ
ของมวลชนผูรับสารปรับเขาสูมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ เพราะภาษาที่ใชและเนื้อหาที่
เสนอของสื่อมวลชนสวนใหญมักมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหคุณสมบัติเดนชัดของกลุมตาง ๆ 
ในสังคมลดนอยลงและนําไปสูลักษณะเป็นแมพิมพแเดียวกัน (stereotypes) 

นอกจากนั้นยังมีการนําเอาปรัชญาการศึกษามาใชในการจัดการและผลิต
เนื้อหาสื่อมวลชน เกิดมีรายการวิทยุหรือโทรทัศนแเพ่ือการศึกษาของประชาชนทั้งประเภทไมเป็น
ทางการ (Informal) และเป็นทางการ (Formal) เพ่ิมมากขึ้น แมแตหนังสือพิมพแในหลายประเทศก็ได
มีการพัฒนาเนื้อหาเพ่ือการศึกษาของผูอานที่คาดวายังอยูในวัยเรียนหรือใฝุความรู ในบางประเทศ
ถึงกับมีการตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนแเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ และกลายเป็นสื่อมวลชนอิเล็กทรอนิกสแอีก
ประเภทหนึ่งที่มีการดําเนินงานรวมกันระหวางนักสื่อสารมวลชนกับนักการศึกษา 

แตการมุงใหการศึกษาโดยตรงทางสื่อมวลชนมักไมคอยประสบความสําเร็จ 
เพราะการใหการศึกษาแบบไมเป็นทางการอาจจะหยอนเกิน และแบบเป็นทางการก็อาจจะตึงเกิน 
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จึงไดมีการคิดคนวิธีการใหมที่เรียกวา  การศึกษานอกโรงเรียน (Non-formal education) ยึดพ้ืนฐาน
ปรัชญา การศึกษาเพ่ือชีวิต (learning to be) มีความประสงคแที่จะใหสื่อมวลชน สื่อระหวางบุคคล 
และสื่อกลุม เขามารวมในกระบวนการใหการศึกษาเพ่ือการทํามาหากินและดําเนินชีวิตปกติสุขใน
สังคมทุกระดับ 

ถึงตรงนี้ จะเห็นไดวาการสื่อสารเขามาผูกพันกับการศึกษามากขึ้น ทําใหการ
ปรับภูมิปัญญาของประชาชนพลเมืองวิ่งเขาสูมาตรฐานเดียวกันเร็วขึ้น แตมาตรฐานจะดีห รือไมดีก็
ตองขึ้นอยูกับภูมิปัญญาและประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของนักการศึกษาและนักการ
สื่อสารมวลชน 

4.4 บทบาทหนาที่ของโรงเรียน (School’s Function) เมื่อการสื่อสารถูกนําเขาไป
ผูกพันกับระบบการศึกษามากขึ้นทั้งในแบบไมเป็นทางการ เป็นทางการและการศึกษานอกโรงเรียน 
การสื่อสารก็ตองทําหนาที่ของโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
พัฒนานับตั้งแตวัยเรียนเรื่อยไปจนตลอดชีวิต เป็นการทํางานรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาที่เนน
คุณคาทางวัฒนธรรมและประเพณีกับสถาบันการสื่อสารมวลชนที่เนนเรื่องราวขาวสารปัจจุบัน สอน
ใหคนมีความทันสมัยและฉับไวตอเหตุการณแที่ผันเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 

ถาแบงหนาที่กันไดอยางนี้ โอกาสที่การสื่อสารและการศึกษา จะทํางานรวมกันได
อยางคุมคากับการลงทุนก็จะมากข้ึนแนนอน 

5. พลังดันและพลังดึงของวัฒนธรรม (Impulse and Threat to Culture) การสื่อสาร
ระหวางมนุษยแและระหวางชาติเป็นองคแประกองที่สําคัญสําหรับวัฒนธรรม เพราะการสื่อสารมีบทบาท
หนาที่เป็นพาหนะของวัฒนธรรม (Carrier of culture) สงเสริม สรางสรรคแ กระตุนความสนใจและ
เผยแพรพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยแและสังคมนําไปสูการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม การ
สื่อสารในยุคปฏิวัติทางเทคโนโลยีอาจเป็นอันตรายตอวัฒนธรรม ความแพรสะพัดอยางรวดเร็ว
กวางขวาง อาจทําใหเกิดวัฒนธรรมใหมที่สงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจและสังคม อยางเชน 
แฟชั่นการแตงกายแปลก ๆ กีฬาแบบตะวันตก เครื่องอุปโภคบริโภคที่ฟุุมเฟือย มีสวนที่ สรางปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศกําลังพัฒนา 

อิทธิพลของผลประโยชนแทางการคาและการโฆษณาเขามาควบคุมเนื้อหารายการ โดย
มุงเรียกความนิยมของปุถุชนมากกวาการคิดคํานึงถึงวัฒนธรรมของประชาชน ถาวัฒนธรรมหมายถึง 
ความเจริญงอกงามของมนุษยแ เราจะพบวาในชวงสองศตวรรษที่ผานมานี้ ความเจริญงอกงามนั้น
เป็นไปอยางเชื่องชามาก สวนใหญจะเป็นความเจริญทางดานเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาความเจริญ
ทางดานความคิดจิตใจ 

นอกจากนั้น การสื่อสารอาจกอใหเกิดอันตรายตอวัฒนธรรมในลักษณะการครอบง า
ทางวัฒนธรรม (Cultural domination) ชนกลุมนอยอาจถูกกลืนโดยคนสวนใหญของประเทศ 
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ประเทศเล็กประเทศจนตกอยูภายใตการครอบงําของประเทศใหญ เอกลักษณแของวัฒนธรรม 
(cultural identity) ซึ่งเคยรับชวงกันมาหลายชั่วอายุคน ถูกลืมไปทีละนอย เพระมีวัฒนธรรมใหม
แทรกซึมเขามาทางสื่อมวลชน ความหลากหลายของวัฒนธรรมลดนอยลงทั้ง ในระดับภายในประเทศ
และระดับระหวางประเทศ ทําใหความร่ํารวยวัฒนธรรมของมนุษยชาติอยูในสภาพที่ยากจนลงไปทุกที 

บทบาทหนาที่ของการสื่อสารในดานวัฒนธรรมจึงมีทั้งแงบวกและแงลบ ถาการสื่อสาร
เป็นเสมือนพลัง มันก็จะเป็นทั้งพลังดัน (Impulse) ที่ผลักดันใหวัฒนธรรมของมนุษยชาติเจริญงอก
งามอยางรวดเร็ว และพลังดึง (threat) ที่ดึงหนวงเหนี่ยวใหวัฒนธรรมดั้งเดิมเสื่อมถอยลดนอยลงไป 
จนทําใหโลกขาดสีสันของความหลากหลาย  

เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องบทบาทหนาที่จึงเป็นเรื่องที่จะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ของมนุษยแซึ่งอาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ที่มีระบอบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมตางกัน 
ในขณะที่ประเทศในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยปลอยใหการสื่อสารมวลชนทําหนาที่
อยาง “เสรี” ภายในกรอบของระเบียบสังคม ประเทศสังคมนิยม มักเขามากําหนดบทบาทหนาที่ของ
สื่อมวลชนไวคอนขางแนนอน และเนนในการเรื่องประสิทธิภาพตอ “สังคม” มากกวาเสรีภาพของบุคคล 

บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทัศนะของ เดนิส แมคเควล 
ในปี ค.ศ. 1983 นักวิชาการคนหนึ่งไดวิเคราะหแบทบาทหนาที่ทางสังคมศาสตรแของ 

การสื่อสารไวอยางนาสนใจ  เขาผูนั้นคือ เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ศาสตราจารยแชาวยุโรป 
ผูประสบความสําเร็จในการเขียนหนังสือทฤษฎีการสื่อสารหลายเลม 

ในหนังสือ “Mass Communication Theory : an Introduction” แมคเควล มุงเจาะ
ที่บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ โดยเริ่มยกเอาทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาที่ (Structural 
Functional Theory) ในสังคมวิทยาของเมอรแตัน (Merton) ขึ้นมากอน ทฤษฎีนี้มองวาสังคม คือ 
ระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยหนวยทํางานหรือระบบยอยจํานวนหนึ่งยึดโยงกันอยูและชวยกันทํางาน
คนละอยาง ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเป็นตอสวนรวม สื่อมวลชนเป็นหนวยทํางานหรือระบบยอย
ระบบหนึ่งที่มีบทบาทหนาที่ตอบสนองความจําเป็นทางสังคมในดานความตอเนื่อง การรักษาระเบียบ
กฎเกณฑแ  การกระตุนเตือน  การแนะแนวทางและการปรับสังคมเขาสูลักษณะบูรณาการ (Social 
integration) 

ทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวาสื่อมวลชนเป็นระบบยอยอิสระที่มี่ทิศทางของตนเอง และคอย
ปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ โดยไมจําเป็นตองอยูในกรอบของอุดมการณแทางการเมือง แตอาจตอง
อยูในกฎระเบียบของวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการตอรองใหลักษณะการเมืองอยูบาง 

ทฤษฎีของเมอรแตันแตกตางจากทฤษฎีแบบมารแกซิสตแ ทั้งในแงวัตถุวิสัยและวิธีการ
ประยุกตแ (Objectivity and application) เป็นทฤษฎีที่เชื่อวาสื่อมวลชนเป็นเพียงเครื่องมือของการ
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ธํารงสังคม ไมเหมือนกับแนวความคิดแบบมารแกซิสตแที่เห็นวาสื่อมวลชนเป็นแหลงกําเนิดที่มีศักยภาพ
ในการเปลี่ยนแปลง 

มโนทัศนแที่แตกตางกันเชนนี้ยากที่จะบอกไดวาใครผิดใครถูกดูกันจริง ๆ แลวนาจะถูก
ทั ้งสองฝุายมากกวา เพราะฝุายแรกพยายามมองบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนกําลังดําเนินอยู 
(Actually do) แตฝุายที่สองมุงมองในเชิงของความเป็นไปไดในอุดมการณแ (Ought to do) 

แมคเควลไดเสนอความเห็นวา เป็นการยากที่จะบอกวาสื่อมวลชนกําลังทําหรือจะทํา
อะไรใหเกิดผลตอสังคม กระบวนการสื่อสารมีหลายมิติ หลายปัจจัย ตองใชเวลายาวนานจึงจะพิสูจนแ
ไดวา การสื่อสารอะไร กอใหเกิดผลอะไรตอสังคม บทบาทหนาที่อาจจะเป็นอดีตกาลปัจจุบัน หรือ
อนาคตกาล แตบทบาทหนาที่มิใชสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยางนั้น (Actual and concrete results as such) 
เป็นแตเพียงความประสงคแหรือเจตจํานง (Purpose) ที่ฝุายตาง ๆ อยากจะใหมันเกิดขึ้น สวนหนึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นแลว แตอีกหลาย ๆ สวนอาจจะยังไมเกิดขึ้น เชนที่กลาวกันวาการสื่อสารมวลชนมี
บทบาทหนาที่ในการเสนอขาวแกมวลชน ความจริงแลวอาจจะมีสื่อมวลชนบางสวน ขาวบางขาว และ
มวลขนบางสวนเทานั้นที่เขามาเกี่ยวของในการกระทําตามคํากลาวนั้น แตถาใครมากลาวในทางตรง
ขามวา การสื่อสารมวลชนไมมีบทบาทหนาที่ในการเสนอขาวแกมวลชนก็จะตองไดรับการคัดคานจาก
ทุกฝุาย ทั้งนี้เพราะวาทุกฝุายมีความประสงคแที่จะใหเป็นอยางนั้น สวนจะตองทํามากหรือนอยและ
ไดผลหรือไมเพียงใด เป็นเรื่องที่จะตองพูดกัน โดยอาศัยพ้ืนฐานปรัชญาเสรีภาพของสังคมนั้น รวมถึง
การพิจารณาศึกษาเรื่องประสิทธิผลสื่อในความเป็นจริงดวย 

เริ่มตนแตปลายคริสตแศตวรรษที่สิบเกาตอกับยี่สิบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีนักคิดและ
นักวิชาการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนไวมากมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
แตแมคเควลเห็นวา นาจะพอสรุปเป็นความคิดพ้ืนฐานหาประการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ “ที่พึงประสงคแ” 
ของสื่อมวลชนตอสังคมไดดังนี้คือ 

1. การใหขาวสาร (Information) 
- การใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณแและสภาพการณแในสังคมและในโลก 
- บอกใหทราบถึงสัมพันธภาพแหงอํานาจ 
- ชวยสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม การปรับตัว และความกาวหนา 

2. การประสานสัมพันธแ (Correlation) 
- อธิบาย แปลความและวิพากษแวิจารณแเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณแและ

ขาวสาร 
- ทําใหเกิดการสังคมกรณแ (Socializing) 
- ประสานกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมเขาดวยกัน 
- ทําใหเกิดความยินยอมพรอมใจกัน (Consensus) 
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- จัดระเบียบอะไรกอนหลังและบอกใหรูวาสถานภาพทางสังคมอะไรสําคัญกวา
อะไร 

3. การสรางความตอเนื่อง (Continuity) 
- แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมหลักและยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน รวมทั้ง

พัฒนาการของวัฒนธรรมใหม 
- กอใหเกิดและธํารงไวซึ่งคานิยมพ้ืนฐานของคนทั่วไป (Commonality of values) 

4. การใหความบันเทิง (Entertainment) 
- ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และวิธีการพักผอนหยอนใจ 
- ลดความตึงเครียดทางสังคม 

5. การระดมสรรพกําลัง (Mobilization) 
- รณรงคแดานการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การทํางาน และบางครั้ง 

การศาสนา เพ่ือวัตถุประสงคแของสวนรวม 
ในทัศนะของผูที่นําเอาการสื่อสารไปใชประโยชนแทางการเมืองและธุรกิจ บทบาทหนาที่

ของการสื่อสารถูกกําหนดใหเดินไปในทิศทางที่แตกตางออกไปจากบทบาทหนาที่เพ่ือสังคม กําหนด
ขึน้เป็นบทบาทหนาที่ทางการเมืองและธุรกิจ ซึ่งพอจะสรุปเจตนารมณแเป็นขอ ๆ ไดดังนี้คือ 

1. การใหขาวสาร (Information) 
- แจงเปูาหมายและกิจกรรมขององคแกรของตน 
- บอกใหทราบถึงเหตุการณแและสภาพการณแภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
- กําหนดอะไรกอนหลังหรือปุริมสิทธิ์ตามหลักผลประโยชนแขององคแกร 
- ใหขาวสารและเรียกรองความสนใจในการโฆษณา 
- รณรงคแใหการศึกษาและขาวสารโดยตรง 

2. การแปลความหมาย (Interpretation) 
- แปลความหมายขาวสารและเหตุการณแในทัศนะขององคแกร 
- หลอหลอมประชามติ ทําการประชาสัมพันธแ สรางภาพลักษณแหรือจินตภาพ (Image) 
- วิพากษแวิจารณแคูแขง 

3. การแสดงออก (Expression) 
- เป็นปากเสียงใหความเชื่อ คานิยม อุดมการณแ หลักการ 
- ชวยพัฒนาจิตสํานึกในหมูคณะ (เชน พรรค ชนชั้น หรือกลุม) 

4. การระดมสรรพกําลัง (Mobilization) 
- เราใหเกิดความสนใจ ความรวมมือ และความสนับสนุน 
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- จัดตั้งและแนะแนวกิจกรรมของสมาชิกหรือสาวก พยายามชักจูงใจและเปลี่ยน
แนวความคิด (การโฆษณาชวนเชื่อ) 

- หารายได 
- สรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคดวยวิธีการโฆษณาสินคา 

แตจากทัศนะของนักวิชาชีพหรือผูปฏิบัติงานดานการสื่อสารมวลชน บทบาทหนาที่ของ
สื่อมวลชนที่พึงประสงคแก็แตกตางออกไปอีก แมวาสวนใหญจะยังอยูในกรอบที่ใกลเคียงกัน 

1. การจัดหาขาวสาร (Information Provision) 
- รวบรวมขาวสารที่ผูรับสารเกี่ยวของหรืออาจสนใจ 
- เลือกประมวล (Processing) และเผยแพรขาวสารเหลานั้น 
- ใหความรูและการศึกษาแกสาธารณชนทั่วไป 

2. การแปลความหมาย 
- แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของฝุายบรรณาธิการ 
- ใหขาวสารที่เป็นภูมิหลังและขอวิพากษแวิจารณแ 
- ทําหนาที่เป็นผูคอยติชมหรือคอยเฝูาดู (Watchdog) ผูมีอํานาจหนาที่ในบานเมือง 
- สะทอนหรือแสดงสาธารณมติ เป็นเวทีแสดงออก และแลกเปลี่ยนทัศนะที่

แตกตางกัน 
3. การแสดงออกทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

- สะทอนและแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและคานิยมหลักระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น 

- เป็นปากเสียงใหวัฒนธรรมและคานิยมของกลุมตาง ๆ (Subgroups) ในสังคม 
4. การใหความบันเทิง (Entertainment) 

- สรางความพึงพอใจใหแกผูรับสารดวยการละเลนสนุกสนาน หรือความเพลิดเพลิน 
5. การระดมสรรพกําลัง 

- โฆษณาสินคาหรือโฆษณาชวนเชื่อใหกับผูใชบริการที่เป็นลูกคา 
- รณรงคแเพ่ือหลักการอยางใดอยางหนึ่ง 
- เพ่ิมปริมาณผูรับสารและจัดหาวิธีการใชสื่อแบบใหม ๆ ในการรับสาร 

นอกจากนี้ วงการเมืองและธุรกิจยังมีเจตนารมณแที่จะใชสื่อมวลชนในการดําเนินงาน
เพ่ิมพูนกําไร สรางงาน และพัฒนาองคแกรในลักษณะอ่ืน ๆ อีก แตคอนขางจะเป็นบทบาทหนาที่
ภายในองคแกรมากกวาที่จะเกี่ยวของกับสังคมภายนอก จึงมิไดรวมเขาไวกับบทบาทหนาที่ของ
สื่อมวลชนในฐานะท่ีเป็นสื่อในการติดตอกับมวลชน 
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ผูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชนอยางมาก เพราะจะตองรับผลกระทบมากที่สุดก็คือ 
ประชาชนผูรับสาร ซึ่งมักจะไมไดรับความสนใจ อยางจริงจังจากผูปฏิบัติงานหรือแมแตนักวิชาการ 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนแและการไดรับความพึงพอใจ (uses and gratifications) ของ
ประชาชนผูรับสาร เพ่ิงเริ่มในปี 1944 โดย เฮอรแซอค และในปี 1949 โดย บิเรลสัน เพ่ิงไดรับความ
สนใจอยางจริงจังในปี 1972 โดย ชานียแ ในปี 1973 โดย คัตชแและคณะ และในปี 1974 โดย เอลลิออต 
การศึกษาวิจัยเหลานี้แมวายังมีขอโตแยงอยูแตก็ชวยใหคนพบบทบาทหนาที่ของการสื่อสารมวลชน
ที่มาจากเจตจํานงของผูรับสารหลายประการ ก็คงพอจะสรุปเป็นบทบาทหนาที่ของสื่อตามความ
ประสงคแของผูรับสาร ไดดังนี้ 

1. เกี่ยวกับขาวสาร 
- ทําใหรูเหตุการณแและสภาพการณแครอบครัว รอบสังคมและรอบโลก 
- ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ความคิดเห็นและการเลือกตัดสินใจ 
- สนองตอบความอยากรูอยากเห็นและความสนใจในเรื่องตาง ๆ 
- ชวยกระบวนการเรียนรูและศึกษาดวยตนเองของผูรับสาร 
- ใหความรูที่ทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย 

2. เกี่ยวกับเอกลักษณแของบุคคล (Personal Identity) 
- ทําใหมั่นใจในคานิยมของบุคคล 
- ใหแบบอยางของการประพฤติตน (Models of behavior) 
- ทําใหสามารถเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนที่สื่อมวลชนประเมินคาแลว 
- ทําใหรูจักตนเองลึกซึ้งมากข้ึน 

3. เกี่ยวกับการเขาสังคมและปฏิสัมพันธแทางสังคม (Social Interaction) 
- ทําใหเรียนรูลึกซึ้งในสถานการณแของผูอ่ืนที่เรียกวาการรูเขารูเราหรือจิตสัมพันธแ

ทางสังคม (Social Empathy) 
- ทําใหเขากับผูอ่ืนไดและเกิดความรูสึกเป็นพวกเดียวกัน 
- ทําใหมีเรื่องราวที่จะสนทนากัน และเกิดความตอบสนองกันทางสังคม 
- ชวยทําหนาที่แทนเพ่ือนในชีวิตจริง 
- ชวยทําใหบทบาททางสังคมบรรลุตามเปูาประสงคแ 
- ชวยทําใหบุคคลสามารถติดตอกับครอบครัว เพ่ือนฝูงและสังคม 

4. เกี่ยวกับการบันเทิงเริงรมยแ 
- ชวยใหหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปัญหาตาง ๆ (escape from problem)  
- พักผอนหยอนอารมณแ 
- ทําใหชื่นชมกับความงามของศิลปะและวัฒนธรรม 
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- ชวยฆาเวลา 
- ชวยกระตุนความสนใจทางเพศ 

บทบาทหนาที่จากทัศนะของผูรับสารดังกลาวเป็นเพียงการรวบรวมหัวขอรายการที่
เป็นอยูจริงและที่คาดหมายวาจะเป็น 

สื่อมวลชนบางหนวยบางประเภทอาจจะทําหนาที่บางอยางหรือหลายอยาง มากหรือ
นอย และอาจไมตรงกับความคาดหมายของผูรับสารเลยก็ได หัวขอรายการจึงเป็นเพียงการประมวล
โดยมิไดลําดับความสําคัญ 

บทบาทหนาที่ที่ไดกลาวมาแลวตั้งแตตน จัดวาเป็นทฤษฎีทางสังคม (Social theories) 
ที่ไดมาจากการวิจัย วิเคราะหแ และสังเคราะหแทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาจมีการขัดแยงกันบาง 
แตก็มีแนวโนมที่จะมองบทบาทหนาที่ของการสื่อสารมวลชนไปในทิศทางที่ใกลเคียงกัน คือมอง
บทบาทหนาที่ที่มีตอบุคคลและสังคม จากเจตนารมณแของผูสงสาร ผูรับสาร นักคิดทางสังคมและผูใช
ประโยชนแ ซึ่งถานําเขามาจัดเป็นกลุมอยางกวาง ๆ เพ่ือความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น ก็อาจเขียนเป็น
แบบจําลองไดดังนี้คือ 

ในปี ค.ศ. 1963 และ 1967 ศาสตราจารยแชาวเบลเยี่ยมชื่อโรเจอรแ โกลสสแ (Roger Clausse) 
ผลิตหนังสือที่นาสนใจมากสองเลมคือ Les Nouvelles, Synthese Critique (ขาว, การสังเคราะหแ
เชิงวิพากษแ) และ Le Journal et I’ Actualite’ (หนังสือพิมพแและเหตุการณแปัจจุบัน) สวนใหญเป็น
การวิเคราะหแเชิงสังคมวิทยาเก่ียวกับขาว และการเสนอขาวทางสื่อมวลชน แตในบทที่หนึ่งเรื่อง “จาก
ความจําเป็นทางสังคมมาสูบทบาทหนาที่ทางวารสารศาสตรแ” (From social need to journalistic 
function) ไดบรรยายเรื่องบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนแตกตางไปจากแบบจําลองที่ หนึ่ง
คอนขางมาก เมื่อวิเคราะหแดูแลวไมสามารถจะนํามาบรรจุไวในแบบจําลองเดียวกันได จึงนาสนใจที่จะ
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน 

โรเจรแ โกลสสแ เริ่มดวยการกลาวถึงบทบาทหนาที่ของภาษาวาสามารถจะแบงได
ออกเป็นสองดานคือ บทบาทหนาที่สื่อสารทางปัญญา (intellectual communication) และบทบาท
หนาที่ดานจิตวิทยาสังคม (psycho-social functions) และชี้ใหเห็นวาสื่อมวลชนก็มีบทบาทหนาที่ใน
ทํานองเดียวกัน คือ 

1. บทบาทหนาที่สื่อสารทางปัญญา ไดแก 
1.1 การใหขาวสาร ซึ่งรวมถึงขาวประจําวันและขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรแ เทคนิค ฯลฯ 
1.2 การใหการศึกษาอบรม ซึ่งหมายถึง การเสนอขาวสารและความรูอยางมีระบบ

และกรรมวิธี เพ่ือใหผูรับสารไดรับการศึกษาและอยูรวมสังคมกับผูอ่ืนได (Socialization) รวมถึง
การถายทอดคานิยมและบทบาทหนาที่ทางสังคมท่ีเป็นที่ยอมรับกัน อาจเป็นไดเป็นขอ ๆ คือ 
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1.2.1 การสรางความคิดและความรูสึก โดยการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
และอารยธรรม 

1.2.2 การสรางความคิดเห็น โดยการวิจารณแเชิงอธิบายเหตุการณแ วัฒนธรรม
และอารยธรรม 

1.2.3 การพัฒนาดานอาชีพ โดยการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพและการทํามา 
หากินอ่ืน ๆ 

1.3 การแสดงออก หมายถึง การสราง การผลิต และการสอดใสคานิยมและ
บทบาทหนาที่ที่พึงกระทําลงไปในความคิดและกิจกรรมรวมทั้งการใหเหตุผล เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความคิด ความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรม 

1.3.1 การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรม การสรางคานิยมและ
บทบาทหนาทีท่ี่เป็นหรืออาจจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

1.3.2 การแสดงออกซึ่งอุดมการณแที่ เกี่ยวกับเหตุการณแประจําวัน คือ  
การสรางคานิยมและบทบาทหนาที่อันเกิดจากผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ 

1.3.3 การใชเหตุผล คือ การโตแยงดานความคิดเห็นที่จะตองใชเทคนิค
วิธีการเสนอ การอภิปรายและการชักจูงใจ เพ่ือเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหลักเหตุผลที่ประชาชนยึด
มั่นมาแตดั้งเดิม 

1.4 ความกดดัน หมายถึง ความพยายามที่จะสรางหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 
ทัศนคติ หรือพฤติกรรม โดยอาศัยเทคนิคการพลิกแพลงและการปรุงแตงขาวสารที่อาจนําไปสูการ
ละเมิดตอบุคคล ไดแก การโฆษณาสินคา หรือการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 

2. บทบาทหนาที่ทางจิตวิทยาสังคม ไดแก 
2.1 ความผูกพันทางสังคม หมายถึง การชวยใหคลายเหงา ชวยทดแทนความสัมพันธแ

ระหวางบุคคลซึ่งลดนอยลง ทําใหไดรับความอบอุนจากการติดตอกับเพ่ือนมนุษยแในรูปแบบใหม 
2.2 การพักผอนหยอนใจ ชวยทําใหรางกายและจิตใจใหพักผอนและมีกําลังขึ้นมา

ใหม หลังจากออนเพลียและตึงเครียดจากการทํางาน 
2.3 จิตบําบัด (Psychotherapy) คือ การรักษาเยียวยาภาวะไมสบายตาง ๆ ใน

ความคิดจิตใจ เชน ความโศกเศรา ความผิดหวัง ความกลัดกลุมกังวล ทั้ งนี้ดวยการใหขาวสารที่อาจ
ชดเชยทดแทนสิ่งที่ขาดไปหรือสิ่งอยากได หรือดวยการเลาเรื่องที่ปลอบประโลมใจใหลดหรือลืมความ
ทุกขแ เพ่ือชําระความขุนหมองที่เกิดจากสังคม (Social catharsis) หรือชะลางความไมสบายใจตาง ๆ 
อันเกิดจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

มีขอสังเกตเกี่ยวกับความเหมือนกันและความตางระหวางแบบจําลองที่หนึ่งและที่สอง
อยูหลายประการ ความเหมือนกันก็คือโครงสรางทั่วไปที่เริ่มตนจากบทบาทหนาที่ของสื่อที่มีตอบุคคล
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กอนแลวจึงผานออกไปเป็นบทบาทหนาที่ที่มีตอสังคม นอกจากนั้นก็มีบทบาทหนาที่ที่สอดคลองกัน 4 
ประการคือ การใหขาวสาร การแสดงออกทางความคิดเห็น การใหการศึกษา และการใหความบันเทิง 

ความแตกตางกันในประเด็นสําคัญมีอยู 2 ประการ คือ 
ก. แบบจําลองของโกลสสแ แบงแยกการใหความบันเทิงออกไปเป็นประเภทใหมรวมกัน

กับการใหความผูกพันหรือการใหความอบอุนทางสังคม และการบําบัดทางจิต รวมเรียกวา บทบาท
หนาที่ทางจิตวิทยาสังคม นับเป็นแนวความคิดที่โดดเดนไปจากของนักคิดและนักวิชาการคนอ่ืน ๆ ที่
ไดกลาวขางตน แตโกลสสแก็มิไดถือวา ประเภทใหมนี้เป็นบทบาทหนาที่โดยตรงของสื่อมวลชน หากถือ
วาเป็นบทบาทหนาที่รอง ที่ดูเหมือนจะมีอยูแลวโดยธรรมชาติของสื่อ 

ข. บทบาทหนาที่ดานจิตบําบัด นับเป็นความคิดที่ทาทายการพิสูจนแทางวิทยาศาสตรแ 
สันนิษฐานวา โกลสสแคงไดพ้ืนฐานทฤษฎีมาจาก (1) การวิจัยของดูรแกง (Durkheim) ที่พบวาความถี่
ของการสื่อสารกันมีความสัมพันธแกับการเพ่ิมหรือลดอัตราการฆาตัวตายของประชากร (หนังสือ Le 
Suicide)  (2) จากจิตวิเคราะหแ (Psychoanalysis) ของ ฟรอยดแ (Freud) ที่กลายเป็นทฤษฎีแมบท
สําคัญสําหรับจิตแพทยแ  (3) จากการวิจัยของชาโกติน (Tchakotine) ที่วิเคราะหแผลทางจิตจากการ
โฆษณาชวนเชื่อของพรรคนาชีในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง  (4) จากเอลิฮู คัตซแ (Elihu Katz) ที่
ได เสนอบทบาทหนาที่ของสื่อในการชวยใหผูรับสารหลีกหนีจากความเป็นจริงของชีวิตไปสูโลกของ
ความฝัน 

การหลีกหนี (escapism) ตามแนวคิดของคัตซแ มิไดเกี่ยวกับการบันเทิงเริงรมยแหรือ
พักผอนหยอนใจเทานั้น หากยังเป็นการหลบจากปัญหาในชีวิตจริงเพียงชั่วคราว เพ่ือรวบรวมพลัง
กลับมาตอสูแกไขปัญหาใหม และในระหวางที่หนีนั้นก็ไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมาชวยชําระลาง
ความตึงเครียดในลักษณะตาง ๆ ดวย เชน อาจจะไปดูหนังโศกเศราเคลาน้ําตา เพ่ือปลอบใจตัวเองที่
แมจะยากจน แตก็ยังไมโดนแมสามีทุบตีเหมือนอยางในหนัง หรืออานนิตยสารการทองเที่ยวไดเห็น
ภาพทิวทัศนแที่สวยงามของไทย ทําใหเกิดความสบายใจ แมจะไมมีเงินมากมายก็อาจจะไปหาความ
สนุกสนานเมื่อไรก็ได ทั้ง ๆ ที่ยังมิไดออกเดินทางไปทองเที่ยว แตขาวสารเหลานั้นก็ชวยลดความกลุม
ที่สอบชิงทุนไปเรียนตอตางประเทศไมได ขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแประเภทเราอารมณแ 
(sensational popular press) ก็อาจถือไดวาเป็นเนื้อหาประเภทจิตบําบัดได เพราะทําใหคนผูอาน
ทราบเรื่องรายตาง ๆ นานาที่มิไดเกี่ยวกับผูอาน ปลอบใจตัวเองไดวา อยางนอยก็ยังไมพบเรื่องราย
เหมือนคนอ่ืน 

แนวความคิดของโกลสสแอาจจะตองนํามาวิจัยกันตอไป เพ่ือเสนอแนวทางใหสื่อมวลชน
ชวยทําหนาที่ทางจิตบําบัดใหไดผลจริงจัง แตความกลาหาญของโกลสสแชวยขยายโลกของการสื่อสาร
ใหกวางขวาง บุกเบิกเอาโลกของการแพทยแ (เนนการสื่อสารในบุคคล) โลกของจิตวิทยา (เนนการ
สื่อสารระหวางบุคคล) มาพบกับโลกสังคมศาสตรแ (เนนการสื่อสารมวลชน) และโลกธุรกิจ (เนนการ
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สื่อสารองคแกร) มองเห็นการสื่อสารในรูปแบบผสมของสาขาวิชาตาง ๆ ชัดเจนขึ้นแทนที่จะมองใน
ทัศนะหนึ่งใดเพียงอยางเดียว 

จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่สื่อสารมวลชนขางตน ผูวิจัยไดเลือกบทบาทหนาที่
ของการสื่อสารในทัศนะของเดนิส แมคเควล (Denis McQuail) มาใชศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งทัศนะ
ของแมคเควล มุงศึกษาบทบาทหนาที่ของสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ และนําหลักความคิดพ้ืนฐานหา
ประการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ที่พึงประสงคแของสื่อมวลชนตอสังคม มาศึกษาและอธิบายการทํา
หนาที่ในดานตาง ๆ ของสื่อสารมวลชนสมัยใหม 

 
2.5 ทฤษฎีการเลือกเปิดรับสื่อ (Media Exposure Theory) 

 
นักทฤษฎีและนักวิจัยทางการสื่อสารไดอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลวามี

ความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคล หรือสภาพจิตวิทยา สภาพภายใน (จิตใจ) ของบุคคลที่แตกตาง
กัน ทําใหกระบวนการเรียนรูของมนุษยแแตกตางกันออกไป สงผลตอทัศนคติหรือการกระทําแตละ
บุคคลไมเหมือนกัน โดยมีรากฐานความเชื่อที่วา บุคลิกภาพของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
และการเปิดรับสาร โดยมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารที่แตกตางกันตามกระบวนการเลือกสารของ
ผูรับสาร 

กระบวนการเลือกสรรเปรียบเทียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูของ
มนุษยแเรา ซึ่งประกอบไปดวยการกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ 

1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง การที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยบุคคลมักจะแสง
หาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของ
ตนเอง ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมลงรอยกับความเขาใจหรือทัศนคติของตนนั้น กอใหเกิดความ
ไมสมดุลทางจิตใจหรือความไมสบายใจที่เรียกวา Cognitive Dissonance 

2. การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception of Selective Interpretation) 
คือ เมื่อบุคคลรับขาวสารที่สนใจแลวก็จะตีความหมาย ความเขาใจ ทัศนคติ ประสบการณแ ความเชื่อ 
ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตามสภาวะรางกาย สภาวะอารมณแ และจิตใจ เป็นตน 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) คือ บุคคลเลือกจะจดจําขาวสารเฉพาะที่
ตรงกับความสนใจ ความตองการ และทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมในสิ่งที่ตนไมสนใจหรือไมเห็น
ดวยงาย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับนี้ ไดมีการวิจัยอยางกวางขวาง และพบวา ความรู และ
ทัศนคติเดิมมีอิทธิพลตอการเลือกเปิดรับของผูรับสารตามทฤษฎีความไมลงรอยของความรูความเขาใจ 
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(Theory of Cognitive Dissonance) นอกจากทัศนคติดั้งเดิมที่เป็นตัวกําหนดการเลือกเปิดรับ
ขาวสารแลว ยังมีปัจจัยดานสังคม จิตใจ และลักษณะสวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ 

อยางไรก็ดี ในเรื่องของกระบวนการเลือกสรรขาวสารนี้ กาญจนา แกวเทพ กลาว
เพ่ิมเติมวา ยังมีกระบวนการที่เรียกวา การเลือกมีปฏิกิริยา (Selective Action) ซึ่งก็คือ ทุกคนยอมมี
ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมสนองตอขาวสารนั้น ๆ และพฤติกรรมสนองของแตละบุคคลก็ไมไดเป็นแบบ
เดียวกัน แมจะไดรับขาวสารชิ้นเดียวกันก็ตาม ซึ่งเกิดจากความแตกตางของแตละบุคคลนั่นเอง และ
การมีพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองนี้ เป็นผลตอเนื่องมายังการเปิดรับ การใหความสนใจ การรับรู 
และการจดจํา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือในแตละขั้นตอนของกระบวนการเลือกสรรขาวสารนี้ จะมี
ความสัมพันธแเชื่อมโยงกัน ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา การเปิดรับสารมีความเชื่อมโยง หรือมีความสัมพันธแ
ถึงพฤติกรรมตอขาวสาร 

สําหรับปัจจัยที่กําหนดการเปิดรับสื่อนั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก คือ 
1. ปัจจัยดานบุคลิกภาพ และจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวา คนเราแตละคนมีความ

แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมาก ในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน  
ซึ่งสงผลกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การเรียนรู 
และการจูงใจ 

2. ปัจจัยดานสภาพความสัมพันธแทางสังคม เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุมสังคมที่ตน
สังกัดอยูเป็นกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม 
นั่นคือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือใหเป็นที่ยอมรับของกลุม 

3. ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อวาลักษณะตาง ๆ ทาง
ประชากรศาสตรแ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการ
เปิดรับเนื้อหาของการสื่อสาร 

จากทฤษฎีนี้จะเห็นไดวา เนื้อหาของสารไมสามารถจูงใจหรือมิทธิพลโนมนาวใจผูรับสาร
ไดเหมือนกันหมดทุกคน ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติอันเป็นปัจจัยหลาย ๆ อยางในตัวผูรับสารแตละคนที่
แตกตางกัน 

นอกจากนั้น ความตองการขาวสารของผูรับสารอาจมีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดการ
เปิดรับสารที่แตกตางกันดวย โดยความตองการขาวสารของผูรับสารอาจแบงออกไดเป็น 4 ประการ 
คือ 

1. ความตองการขาวสารที่เป็นประโยชนแ (Utilization) ผูรับสารจะเปิดรับขาวสารที่
เป็นประโยชนแแกตนเองเป็นสําคัญ เชน ฟังเพลงเพ่ือความบันเทิง หรืออานขาวที่เป็นประโยชนแในการ
ประกอบอาชีพ เป็นตน 
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2. ความตองการขาวสารที่สอดคลอง (Consistency) กับคานิยม  ความเชื่อ  และทัศนคติ
ของผูรับสาร ผูรับสารมักจะเปิดรับขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม หรือทัศนคติของตน 
ขาวสารใดที่ไมสอดคลองมักจะไมไดรับความสนใจ หรือไดรับการปฏิเสธจากผูรับสาร 

3. ความตองการขาวสารที่สะดวกในการไดมาซึ่งขาวสาร (Availability) ผูรับสารนั้น 
จะมีขอจํากัดในการเปิดรับขาวสาร ถึงแมขาวสารจะเป็นขาวสารที่ใหประโยชนแแกผูรับสาร และ
สอดคลองกับตนเอง แตถาขาวสารดังกลาวไดมาดวยความยากลําบาก หรือไมสะดวกในการไดมา 
ผูรับสารก็ไมอาจเปิดรับขาวสารนั้นได ดังนั้น พฤติกรรมหนึ่งของผูรับสารคือ ความสะดวกในการไดรับ
ขาวสาร 

4. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เป็นความตองการที่อยากมีประสบการณแใหม ๆ  
ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษยแอยางหนึ่งและยิ่งอยูในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง มีประสบการณแ 
ใหม ๆ ตลอดเวลาเหลานี้ เป็นสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยแเปิดรับขาวสาร 

นอกจากนี้ วิลเบอรแ ชแรมมแ (Wilbur Schramm) ยังไดกลาวถึงองคแประกอบดานตาง ๆ 
ในการเลือกรับขาวสารของผูรับสาร ดังนี้ 

1. ประสบการณแตางกัน ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน 
2. การประเมินสารประโยชนแของขาวสาร โดยผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพ่ือ

ตอบสนองจุดประสงคแของตนเองอยางใดอยางหนึ่ง 
3. ภูมิหลังที่แตกตางกัน ทําใหมีความสนใจที่แตกตางกัน 
4. การศึกษา และสภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ

และเนื้อหาขาวสาร 
5. ความสามารถในการรับสาร ทั้งทางสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงทักษะ และความ

ชํานาญ ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเปิดรับขาวสารแตกตางกัน 
6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติกรรม

ของผูรับสาร 
7. อารมณแ หรือสภาพอารมณแ ทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของขาวสาร หรืออาจ

เป็นอุปสรรคของความเขาใจความหมายของขาวสารก็เป็นได 
8. ทัศนคติ เป็นตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่งที่ไดพบ 
องคแประกอบดังกลาวขางตน ถือวาเป็นองคแประกอบทางดานจิตใจ ซึ่งยังมีองคแประกอบ

ดานอ่ืน ๆ อีก เชน องคแประกอบดานสังคมที่สามารถสรางประสบการณแ ปลูกผังความรูสึกนึกคิด 
ทัศนคติ ความรู ตลอดจนพฤติกรรมของผูรับสาร ไดแก สภาพแวดลอมของผูรับสาร กลุมอางอิง หรือ
บุคคลที่ผูรับสารเกี่ยวของสัมพันธแดวย วัฒนธรรมประเพณีที่กําหนดใหบุคคลมีความเชื่อ คานิยมตาง ๆ 
กัน เป็นตน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การติดตอสื่อสารที่จะประสบผลสําเร็จ จึงขึ้นอยูกับความสามารถ
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ของผูสงสารในการพัฒนาสิ่งจูงใจที่มีผล และเลือกชองทางสื่อสารที่สามารถนําขาวสารเขาถึง
กลุมเปูาหมายไดมากที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากทฤษฎีการเลือกเปิดรับสื่อดังกลาว ผูวิจัยไดนําหลักการคิดของนักวิจัยดังกลาว
ขางตนมาใชศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคล หรือสภาพจิตวิทยา สภาพภายใน 
(จิตใจ) ของกลุมคนวัยผูใหญตอนตน ที่มีความแตกตางทั้งทางดานลักษณะประชากรศาสตรแ การอบรม
เลี้ยงดูจากผูปกครองหรือบิดามารดา รูปแบบการใชชีวิต ฯลฯ ซึ่งสงผลใหกลุมคนเหลานี้ เกิด
กระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป สงผลตอทัศนคติหรือการกระทําแตละบุคคลไมเหมือนกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาศึกษากลุมผูใหญตอนตน เพ่ืออธิบายความแตกตางของบุคคล
ในดานตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกและการเปิดรับเฟซบุ฿ก 
 
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการและการใช้สื่อตอบสนองความต้องการ (Uses and Gratification 
Theory) 

 
ทฤษฎีการใชประโยชนแและการตอบสนองความพึงพอใจ (Uses and Gratifications 

Theory) เป็นการศึกษาท่ีเนนความสําคัญของผูรับสารในฐานะผูกระทําการสื่อสาร โดยเชื่อวาผูรับสาร
เป็นผูกําหนดวาตนเองตองการอะไรจึงจะตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได ดังนั้นผูรับสารจะเป็น
ผูเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ และเลือกรับสารเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ผูใชสื่อถูกจูงใจใหเชื่อวา สื่อนั้นจะทําตามหนาที่ไดตามท่ีผูใชสื่อแตละคนตองการ 

ยุบล เบ็ญจรงคแกิจ (2534, น. 70-71) อธิบายวาแนวคิดนี้อยูภายใตกรอบทฤษฎีที่
นักการสื่อสารมวลชนเรียกวา ทฤษฎีเชิงหนาที่ (Functional Perspective) ซึ่งเชื่อที่วาพฤติกรรมของ
คนและปรากฏการณแในสังคมมีความเกี่ยวของกันอยางเป็นระบบ ดังนั้นอาจจึงอธิบายไดวาพฤติกรรม
ของคนเกิดขึ้นจากความตองการ (Needs) ซึ่งมีที่มาแตกตางกัน และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน
ของบุคคลเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการอันเกิดจากพ้ืนฐานดานจิตใจและประสบการณแที่บุคคล
ไดรับจากสถานการณแทางสังคมของเขา  แมวาการใชสื่อมวลชนนั้นจะไมจําเป็นตองเกี่ยวของกับความ
ตองการพ้ืนฐานของมนุษยแ แตก็เป็นที่นาสนใจวานาจะมีความเกี่ยวของกับความตองการบางอยาง 
เชน ความตองการขาวสาร ขอมูล หรือการเปิดรับสื่อมวลชน เป็นตน 

ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการใชสื่อในสมัยแรก ๆ สวนใหญจะเป็นการศึกษาถึงผลที่สื่อ
กอใหเกิดขึ้นกับผูรับสาร (The Media Effect Approach) ใหความสําคัญกับการที่สื่อตาง ๆ มี
อิทธิพลตอผูรับสารแตตอมานักการสื่อสารมวลชนไดมองเห็นวาผูรับสารไมไดเป็นเพียงผูรับอิทธิพล
จากสื่อมวลชนเทานั้น แตมีบทบาทมากขึ้นและนําไปสูความคิดที่วา ผูรับสาร คือตัวจักรสําคัญในการ
ตัดสินใจโดยอาศัยพ้ืนฐานความตองการของตนเองเป็นหลักไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังมากขึ้น 
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โดย ยุบล เบ็ญจรงคแกิจ  ไดอางถึงงานวิจัยของ Katz และคณะ ซึ่งไดสรางมาตราวัดความตองการ
ทางดานจิตใจและสังคมมนุษยแ โดยนําเอาองคแประกอบ 3 อยางมารวมกันเป็นความตองการในแงตาง ๆ 
องคแประกอบดังนี้ 

1. Mode คือลักษณะของความตองการ เชน 
1.1 ตองการใหเพิ่มมากขึ้น 
1.2 ตองการใหลดนอยลง 
1.3 ตองการใหไดมา 

2. Connection คือจุดประสงคแของการติดตอของบุคคลตอสิ่งภายนอก 
2.1 การติดตอเพ่ือรับขาวสาร ความรู 
2.2 การติดตอเพ่ือความพอใจ เพ่ือประสบการณแทางอารมณแ 
2.3 การติดตอเพ่ือความเชื่อถือ ความมั่นใจ ความมั่นคงและสถานภาพ 
2.4 การติดตอเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธแ 

3. Reference คือบุคคลหรือสิ่งภายนอกที่มนุษยแโยงการติดตอไปสู ไดแก 
3.1 ตนเอง 
3.2 ครอบครัว 
3.3 เพ่ือนฝูง 
3.4 สังคม รัฐบาล 
3.5 ขนบประเพณี วัฒนธรรม 
3.6 โลก 
3.7 สิ่งภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีความนัยลบ 

จากองคแประกอบดังกลาว Katz และคณะ ไดสรางขอความที่แสดงถึงความตองการ 
(Needs) ของบุคคลขึ้น เชน ความตองการที่จะหนีพน (Escape) จากสภาวะที่เป็นจริงในโลก ซึ่งสื่อ
เพ่ือความบันเทิงจะสามารถตอบสนองความตองการนี้ได หลังจากนั้นก็นําขอความดังกลาวมาสราง
มาตราวัด (Rating Scale) การตระหนักถึงความตองการแตละอยางของบุคคล ( Individual's need 
salience) โดยใชมาตราวัด 4 ระดบั คือความตองการแงนี้ (1) สําคัญมาก (2) สําคัญพอใช (3) ไมคอย
สําคัญนัก (4) ไมสําคัญเลย ทั้งนี้ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงการเลือกใชสื่อตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
และทําใหเกิดความพึงพอใจ (Gratifications) นอกจากนี้ เขายังไดสรางมาตราวัดความพึงพอใจที่
สื่อมวลชนแตละประเภทใหกับผูรับสาร เชน โทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ หนังสือ และภาพยนตรแ เป็น
ตน เพ่ือนํามาประกอบแนวคิดเรื่องความตองการดังกลาวดวย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ถือไดวาเป็นแมแบบ
ของงานวิจัยการใชประโยชนแและการตอบสนองความพึงพอใจของผูรับสารในระยะตอมา โดยสามารถ
สรุปหลักสําคัญไดดังนี้ 
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“การศึกษาการใชประโยชนแการและการตอบสนองความพึงพอใจ คือ การศึกษา
เกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจที่มีผลตอ  (2) ความตองการของบุคคลซึ่งนําไปสู  (3) การ
คาดคะเนเกี่ยวกับ (4) สื่อและที่มาของสาร การคะเนนี้นําไปสู (6) ความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อ และ (7) 
ผลอ่ืน ๆ ที่บางครั้งมิไดคาดหวังมากอน” จากขอสรุปดังกลาว อาจเขียนเป็นแผนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 หนวยประกอบตาง ๆ ของแบบจําลองการใชประโยชนแและการตอบสนองความพึงพอใจ 

 
แบบจําลองที่ Katz และคณะ สรางขึ้นสามารถอธิบายไดวา สภาวะทางสังคมและจิตใจ

ที่แตกตางกันทําใหมนุษยแมีความแตกตางกัน ซึ่งความตองการที่แตกตางกันทําใหแตละคนคาดคะเนวา
สื่อ แตละประเภทจะตอบสนองความพึงพอใจไดแตกตางกัน ดังนั้น ลักษณะของการใชสื่อของบุคคลที่
มีความตองการไมเหมือนกันจะแตกตางกันไป และขั้นสุดทายคือความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชสื่อ
จะตางกันออกไปดวย เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผูสงสารตองคํานึงถึงในการสงขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ 
คือปัจจัยที่เก่ียวของกับผูรับสารดังนี้ 

1. ความตองการของผูรับสาร โดยทั่วไปแลว ในการรับขาวสารของแตละบุคคลนั้นจะ
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความตองการของตน คือ ตองการขาวสารที่เป็นประโยชนแ สอดคลองกับความ
เชื่อ ทัศนคติ และคานิยม เป็นประสบการณแใหม รวมถึงความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร ดังเชน
งานวิจัยของ McCombs และ Beckers (1979, pp. 50-51) ไดศึกษาเกี่ยวกับการอานหนังสือพิมพแ 

สภาวะทางสังคมและจิตใจของผูรับสาร 

ความตองการพ้ืนฐาน 

การคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหลงที่มา 

รูปแบบตาง ๆ กันในการเปิดรับสื่อ 

การไดรับความพึงพอใจจากสื่อตามที่
ตองการ 

ผมที่ไดตามมาอ่ืน ๆ อีก              
(ซึ่งบางทีเป็นผลที่ไมไดคาดหวังไว) 
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การฟังรายการวิทยุกระจายเสียง การชมรายการวิทยุโทรทัศนแของมนุษยแ โดยไดผลสรุปวา ผูรับสารจะ
เลือกเปิดรับสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองในการอาน ฟัง และ ชม ดวยเหตุผลที่ตางกัน 
ดังนี้ 

1.1 เพ่ือตองการรูเหตุ (Surveillance) โดยติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบตัว
เพ่ือใหทันเหตกุารณแ ทันสมัย และเรียนรูวาอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ควรรู 

1.2 เพ่ือตองการคําแนะนํา (Guidance) หรือนํามาปฏิบัติใหถูกตองในการตัดสินใจ
และดําเนินชีวิต เพื่อความอยูรอดในระบบสังคมและการเมืองที่เป็นอยู 

1.3 เพ่ือนําเอาไปใชในการสนทนา (Anticipated Communication) เพ่ือใหได
ขาวสารที่จะใชประโยชนแในการถกเถียงปัญหาประจําวันกับบุคคลอ่ืน 

1.4 เพ่ือความตื่นเตน (Excitement) เพ่ือสรางความรูสึกรวมอยูในเหตุการณแที่
กําลังเกิดขึ้น 

1.5 เพ่ือเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) และชวยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได
กระทําลงไป 

1.6 เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งผอนคลาย
อารมณแ (Emotional Release) 

2. ความแตกตางของผูรับสาร ผูรับสารแตละคนจะมีลักษณะที่แตกตางกันในหลาย ๆ 
ดาน ไดแก อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกลาวอาจสง ผลตอ
ความคิด  ความเชื่อ  ทัศนคติที่มีผลใหแตละบุคคลมีความตองการและความพึงพอใจของบุคคล
แตกตางกัน 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยอีกหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนแและความพึง
พอใจที่บุคคลไดรับจากสื่อประเภทตาง ๆ และไดแบงประเภทของความตองการใชประโยชนแ ซึ่งทําให
ผูรับสารเกิดความพึงพอใจหลังจากไดรับขอมูลขาวสารที่ตนตองการ ดังนี้ 

งานวิจัยของ Wenner (1982, pp. 171-193) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนแจากสื่อ
และความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (News Gratification) และไดแบงความพึงพอใจในการ
บริโภคขาวสารออกเป็น 4 กลุม (Media News Gratification Map) ดังนี้ 

1. ใชขาวสารเพ่ือประโยชนแดานขอมูล (Orientational Gratification) โดยการติดตาม
ขาวสาร (Surveillance) เพ่ือชวยในการตัดสินใจ (Decision Utility) และนําไปอางอิงของปัจเจก
บุคคลและในสังคม 

2. ใชขาวสารเพ่ือเชื่อโยงระหวางขอมูลในดานสังคม (Social Gratification) การนํา
ขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอื่นเพ่ือสรางการจูงใจ 

3. ใชขาวสารเพ่ือสรางภาพพจนแและความนาเชื่อถือของบุคคล 
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4. ใชขาวสารเพ่ือประโยชนแในการลดหรือผอนคลายความเครียด 
Dominick (1990, pp. 44-53) ไดวิจัยในเรื่องของการใชประโยชนแจากสื่อ  และความ

พึงพอใจ ไดจัดกลุมจากการใชประโยชนแจากสื่อและความพึงพอใจไว 4 ประเภท ดังนี้ 
1. เพ่ือการรับรู (Cognition) คือ ผูรับสารตองการขอมูลขาวสารเพ่ือตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของตนเอง โดยการใชประโยชนแจากลื่อ เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจในแงของการรับรู 
2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชนการ

กระตุนอารมณแ (Simulation) เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน ราเริง ความตื่นเตน ลดความเบื่อหนายใน
ชีวิตประจําวัน และการพักผอน (Relaxation) เพ่ือการผอนคลายความเครียด การปลดปลอย 
อารมณแ ปัญหาตาง ๆ 

3. เพ่ือการใชประโยชนแทางสังคม (Social Utility) คือ การเปิดรับขอมูลขาวสารและ
การใชประโยชนแจากสื่อ เพ่ือใหเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคมและสรางความสัมพันธแที่ดีกับผูอ่ืน เชน
ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน ฯลฯ 

4. การผละจากสังคม (Withdrawal) คือ การเปิดรับสื่อและการใชสื่อ เพ่ือเป็นสิ่งขวาง
กั้นระหวางตัวเองกับผูอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน หลีกเลี่ยงการทํางานจนกวาจะชมรายการโทรทัศนแ
จนจบ หรือใชสื่อเพ่ือเป็นเขตกัน (Buffer Zone) หลีกหนีการรบกวนจากผูอ่ืน เชน การใช
อินเทอรแเน็ตเพื่ออานหนังสือพิมพแบนเครื่องบินเป็นตน 

งานวิจัยของ Palmgreen, Wenner, และ Rayburn (1981, pp. 451-478) ไดมีการใช
ตัวแปรในการวัความคาดหวังและความพึงพอใจที่ไดรับจากรายการขาวโทรทัศนแ ซึ่งสามารถนํามาแบง
ความพึงพอใจได 5 กลุม คือ 

1. เพ่ือการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Seeking) 
2. เพ่ือการใชประโยชนแในการตัดสินใจ (Decisional Utility) 
3. เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) 
4. เพ่ือการใชประโยชนแในการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Utility) 
5. เพ่ือลดความรูสึกโดดเดี่ยว (Parasocial Interaction) 
Blumler (1986, pp. 41-49) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางความคาดหวังและความ

พึงพอใจโดย จําแนกตัวแปรความพึงพอใจไวเป็น 4 กลุม ดังนี้ 
1. ดานขอมูลขาวสาร (Surveillance) 
2. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) 
3. ความหลากหลาย (Diversion) ในรูปแบบของการเปิดรับสื่อเพ่ือการผอนคลาย

หลีกเลี่ยงปัญหา 
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4. เอกลักษณแของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) ไดแก การอางอิงบุคคล การคนหา
ขอเท็จจริง เพ่ือไดรับความพึงพอใจจากขอมูลขาวสารในการเป็นแรงเสริมย้ํา ความเชื่อของตนเองเป็น
ตน 

McQuail (1983, p. 83) ไดสรางชุดตัวแปรการใชประโยชนแจากสื่อของผูรับสาร ดังนี้ 
1. ความตองการขอมูลขาวสาร (Information) 

- เพ่ือทราบถึงเหตุการณแตาง ๆ สภาพแวดลอมในปัจจุบันของสังคมและโลก 
- การแสวงหาคําแนะนําในการปฏิบัติตาง ๆ และความคิดเห็นเพ่ือชวยในการ

ตัดสินใจ 
- สนองความอยากรูอยากเห็น และความสนใจเฉพาะเรื่อง 
- การเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง 
- เพ่ือสรางความม่ันใจในการใชความรูที่ไดจากสื่อมวลชน 

2. ความตองการสรางความเป็นเอกลักษณแของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) 
- ใหเกิดแรงเสริมย้ําในดานคานิยมสวนบุคคล 
- ใหเป็นแบบอยางในดานพฤติกรรม 
- สามารถแสดงออกรวมคานิยมของบุคคลอ่ืน ๆ 
- การเขาใจความรูสึกภายในของตนเอง 

3. ความตองการการรวมตัวและการมีปฏิสัมพันธแทางสังคม ( Integration and social 
interaction) 

- ในการเขาใจถึงสภาพแวดลอมของบุคคลในสังคม 
- สามารถแสดงออกรวมกับผูอื่น และความรูสึกในลักษณะที่เป็นเจาของ 
- สามารถนําไปสนทนากับผูอ่ืน และสามารถมีปฏิสัมพันธแทางสังคม 
- สรางความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือน และสังคม 
- ชวยในการดําเนินบทบาททางสังคม 

4. ความตองการความบันเทิง (Entertainment) 
- การหลีกเลี่ยง หรือหลีกเลี่ยงปัญหาตาง ๆ 
- การผอนคลาย 
- ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 
- การปลดปลอยอารมณแ 
- เป็นการกระตุนทางเพศ 

จากทฤษฎีการใชประโยชนแและการตอบสนองความพึงพอใจในการสื่อสารดังกลาว   
ผูศึกษาไดนําหลักในการคิดของนักวิจัยดังกลาวขางตนมาใชเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือ
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ศึกษาหาความสัมพันธแระหวางความแตกตางของปัจเจกบุคคล การใชประโยชนและความพึงพอใจใน
การใชเฟซบุ฿ก โดยสรุปคือ เมื่อบุคคลมีความตองการในดานตาง ๆ ที่มีความแตกตางกัน ก็จะเลือกใช
สื่อที่สามารถตอบสนองความตองการนั้น เชน สื่อที่มีความรวดเร็ว มีการสื่อสารสองทาง ทันสมัย 
สะดวกรวดเร็วในการเขาถึง เพ่ือแสวงหาขอมูลตามที่ตองการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจตามมา 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction) 

 
คําวา “การเสพติด” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Addiction” ซึ่งมีความหมายวา 

การเสพติดที่ใชบอย ๆ แลวติด มักจะใชกับสิ่งที่ติดแลวและทําใหเกิดโทษ เชน ยาเสพติด, สิ่งเสพติด, 
และของเสพติด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น. 851) 

การเสพติด (Addiction) เป็นความซับซอนของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางดานพฤติกรรม
ที่มีปัจจัยทางดานชีวภาพ, กายภาพ, สังคม และองคแประกอบทางพฤติกรรม ซึ่งเป็นลักษณะของ
ปัจเจกบุคคลที่มีลักษณะพยาธิสภาพอันเกิดจากการเสพติด และมีผลทําใหความสามารถในการ
ควบคุมตนเองลดลง (Lang, 1998, p. 88) 

การเสพติด (Addiction) คือ ลักษณะของความผิดปกติทางจิต (Psychopathology) ที่
เกี่ยวของกับการตกเป็นทาสตอการเสพติด ย้ําคิดย้ําทํา (Obsession-Compulsion), ไมสามารถควบคุม
ตนเองได ซึ่งมผีลตอรางกาย สติปัญญา และบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล (Magill, 1996, p. 70) 

การเสพติด (Addiction) โดยสวนใหญเป็นปรากฏการณแทางดานจิตวิทยากับกลไก
ทางดานรางกายภายในระบบของการหลั่งสารเอนเดอรแฟิน (Endorphin System) ธรรมชาติของการ
เสพติดเป็นความพึงพอใจของความรูสึกในระดับปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมและ
ปัจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม นับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมีแนวโนมตอการเสพติด และมีผลตอการ
แสดงออกทางดานพฤติกรรม (Smith, 1996, p. 115) 

โดยทั่วไปแลวคําวา “Addiction” นั้น มีความหมายที่ถูกใชเกี่ยวกับการติดสารเสพติด
หรือยาเสพติดเทานั้น แตการติดในรูปแบบอ่ืน เชน การติดโทรทัศนแ การติดเกมคอมพิวเตอรแ การติด
การพนัน การติดอินเทอรแเน็ต ฯลฯ อาจอธิบายไดจากลักษณะอาการบางอยางที่มีความคลายคลึงกัน 
กลาวคือ เมื่อติดแลวก็จะเกิดความตองการทั้งทางรางงกายและจิตใจ โดยไมสามารถที่จะหยุดหรือ
ควบคุมตนเองได และจะเพ่ิมความถี่และปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสงผลกระทบตอรางกายและ
จิตใจ และทําใหมีความรูสึกวาไมสามารถขาดสิ่งเหลานี้ได มีอาการย้ําคิดย้ําทํา จนกระท่ังติดเป็นนิสัย 

นักจิตวิทยาชื่อ คิมเบอรแลี่ เอส ยัง (Young, 1996, p. 3) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรแเน็ตอยางมาก เป็นจํานวน 496 คน โดยเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ซึ่งใชในการจัดวาผูใดติด
การพนัน การติดการพนันประเภทที่ถอนตัวไมขึ้นมีลักษณะคลายคลึงกับการติดอินเทอรแเน็ต เพราะ
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ทั้งสองอยางเกี่ยวของกับการลมเหลวในการควบคุมความตองการของตนเองโดยไมมีสวนเกี่ยวของกับ
สารเคมีใด ๆ อยางสุรา หรือยาเสพติด คําวาอินเทอรแเน็ตในการวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ตัวอินเทอรแเน็ตเอง 
ระบบออนไลนแ (อยางเชน AmericanOn-line, CompuServe Prodigy) หรือระบบ BBS (Bulletin 
Board Systems) และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดระบุวา ผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางนอย 4 อยาง เป็น
เวลาอยางนอย 1 ปี  ถือวามีอาการติดอินเทอรแเน็ต 

1. รูสึกหมกมุนกับอินเตอรแเน็ตแมในเวลาที่ไมไดตอกับอินเตอรแเน็ต 
2. มีความตองการใชอินเตอรแเน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยูเรื่อย ๆ 
3. ไมสามารถควบคุมการใชอินเตอรแเน็ตได 
4. รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเตอรแเน็ตนอยลงหรือหยุดใช 
5. การใชอินเตอรแเน็ตเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดวาทําใหรูสึกดีข้ึน 
6. หลอกคนในครอบครัวหรือเพ่ือนเรื่องการใชอินเตอรแเน็ตของตัวเอง 
7. มีอาการผิดปกติ อยางเชน หดหู กระวนกระวายเมื่อเลิกใชอินเตอรแเน็ต 
8. ใชเวลาในการใชอินเตอรแเน็ตนานกวาที่ตัวเองไดตั้งใจไว 

 
ตารางที่ 2.1 
 
รูปแบบและลักษณะของการติดอินเตอรแเน็ต 

รูปแบบ อาการ 

1. Cyber Sexual Addiction การติดเว็บไซตแเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศ เชน การดูเว็บโปู 

2. Cyber-Relationship Addiction 
การคบเพ่ือนจากหองแชทรูม, เว็บบอรแด, นํามาทดแทน
เพ่ือนหรือครอบครัวในชีวิตจริง 

3. Net Compulsion 
การติดการพนัน การประมูลสินคา การซื้อ -ขายทาง
อินเตอรแเน็ต 

4. Information Overload การติดการรับรูขาวสารจนไมสามารถยับยั้งได 

5. Computer Addiction 
การใชคอมพิวเตอรแในลักษณะที่ไมสามารถยับยั้งใจได 
เชน การเลนเกมสแออนไลนแ 

  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดอินเทอรแเน็ต (Internet Addiction) ผูศึกษา
ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชศึกษาปรากฏการณแเสพติดโซเชียลมีเดีย โดยมุงเนนเฉพาะการเสพติด  
เฟซบุ฿ก ซึ่งเป็นสื่อที่ทําใหผูใชทั่วโลกเสพติดมากเป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งนํามาอธิบายพฤติกรรมและ
อาการของผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กในงานวิจัยชิ้นนี้อีกดวย 



74 

2.8 ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy - Value Theory) 
 
ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อเป็นทฤษฎีหนึ่งที่พัฒนามาจากแนวทฤษฎีพฤติกรรมและ

แรงจูงใจ ซึ่งใชแนวทางการอธิบายพฤติกรรมผูรับสารดวยหลักการเดียวกัน และเป็นหลักการที่พัฒนา
มาจากแนวทางทฤษฎีการใชประโยชนแและความพึงพอใจ ซึ่งเนนการใชสื่อวาเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
อยางมีเปูาหมายและเหตุผล ตามหลักการที่วา พฤติกรรมของมนุษยแลวนแล วแตเป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นโดยตั้งใจ นักวิชาการสื่อสารจึงไดนําแนวทฤษฎีนี้มาใชกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของมนุษยแ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณแที่การใชสื่อมีลักษณะเกิดขึ้นอยางมีเปูาหมาย และผูรับสารสามารถ
เลือกทางเดินของเขาได 

ดังที่ไดกลาวขางตนแลววา ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อเป็นทฤษฎีที่มุงความสนใจที่
ศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลในการใชสื่อ ซึ่งแรงจูงใจในการเลือกใชสื่อนั้นจะเกิดมาจาก
การคาดการณแเอาไวลวงหนากอนแลววา สื่อแตละประเภทจะใหรางวัลหรือผลรางวัลแกผูรับสารใน
ลักษณะใดบาง เชน การดูขาวก็ไดรางวัลเป็นขอมูล การดูหนังหรือละครก็จะไดรางวัลเป็นความ
สนุกสนานบันเทิง เป็นตน รางวัลที่เกิดตามมาจากการใชหรือการเปิดรับสื่อนั้น จะมีลักษณะเป็นผล
ทางจิตใจที่ทําใหบุคคลกําหนดคุณคา (Value) แกผลลัพธแรางวัลแบบตาง ๆ  เชน  บางคนอาจถือวา
ผลลัพธแที่ เป็นรางวัลทางใจแบบความเพลิดเพลินสําคัญกวาขาวสาร จึงเปิดอานหนาละครใน
หนังสือพิมพแกอนจะอานขาว เป็นตน โดยผลลัพธแที่เป็นรางวัลทางใจนี้เรียกวา “ความพึงพอใจทีไดรับ
จากสื่อ” (Media Gratification) 

พาลแมกรีน และเรเบิรแน (Palmgreen and Rayburn) ไดนําแนวคิดของทฤษฎีนี้มา
แสดงเป็นแบบจําลองเพ่ือใหเขาใจงายขึ้น ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองของทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ 

ความเชื่อ 

การแสวงหาความ
พอใจจากสื่อ 

(GS) 
X 

 
การใชสื่อ 

การรับรูความ
พึงพอใจที่ไดรับ 

(GO) 

การประเมินผลสื่อ
ในอดีต 
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พาลแมกรีน และเรเบิรแน ไดอธิบายแผนภาพขางตนนี้วา เรื่องการใชสื่อของผูรับสารเกิด
มาจากการทํางานผสมผสานระหวาง การรับรูวาตัวเขาจะไดประโยชนแอะไรบางจากสื่อ และความชื่น
ชอบเป็นสวนตัว (Value) ที่บุคคลนั้นมีตอประโยชนแที่คาดเอาไวแลววาจะเกิดขึ้น และในแบบจําลองนี้ 
พาลแมกรีนและเรเบิรแน ไดแยกแยะระหวาง “ความคาดหวังที่จะไดรับความพอใจ” (การแสวงหาความ
พึงพอใจ: Gratification Sought - GS) และ “ความพอใจที่เกิดขึ้นจริง” (Gratification Obtained-GO) 
ในกรณีที่ GO มีคามากกวา GS กลาวคือ  ความพอใจที่เกิดขึ้นจริงดีกวาที่คาดหวังเอาไว ก็จะมีผลทํา
ใหผูรับสารมีความพอใจสื่อในระดับสูงมาก  ในทํานองเดียวกัน หากเป็นกรณีที่ GS มีคานอยกวา GO 
ผลที่จะเกิดข้ึนก็จะกลับกัน 

แมคเควล และเกอรแวิตซแ (McQuail and Gurevitch) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทฤษฎีนี้วา ในการนําทฤษฎีนี้มาใชกับการศึกษาผูรับสารนั้น พฤติกรรมการเปิดรับสื่อถูกมองวา
เป็นพฤติกรรมอิสระ ซึ่งผูรับสารแสวงหาเพื่อจะใหไดมาซึ่งผลประโยชนแฉับพลัน หรือผลประโยชนแที่จะ
ตามมาในอนาคต ซึ่งลวนแตเป็นผลประโยชนแที่ผูรับสารมองเห็นและตองการ 

นอกจากนี้ แมคเควลและเกอรแวิตซแ ยังไดแนวทางปฏิบัติในการนําทฤษฎีความคาดหวัง
จากสื่อมาใชในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ใชวิธีตั้งคําถามเพ่ือใหไดคําตอบวา ทําไมผูรับสารจึงเปิดรับสื่อตาง ๆ ผูรับสารรูตัววา
แรงจูงใจของตนคืออะไร คําตอบที่ไดมักจะเป็นคําอธิบายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยแ 

2. อยาดวนสรุปวาพฤติกรรมมนุษยแทุก ๆ อยางมีความหมายไดความหมายเดียว ผูรับ
สารแตละคนอาจใหความหมายประสบการณแเดียวกันแตกตางกันไป โดยมักเอาความเห็นสวนตัวเขา
ไปปะปนในการใหความหมายดวย จึงควรเปิดโอกาสใหผูตอบคําถามในแบบสอบถาม (หรือเครื่องมือ
แบบอ่ืน ๆ) อธิบายความหมายของตนประกอบดวย 

3. เมื่อถามคําถาม พยายามเฟูนหาคําตอบจากผลที่ผูรับสารคาดวาจากการเปิดรับสื่อ 
พยายามมุงไปที่ผลในอนาคต ไมใชผลในอดีต 

4. พยายามตีกรอบของคําถาม ถามใหอยูในขอบเขตประสบการณแทางดานการสื่อสาร
เทานั้น สิ่งอ่ืน ๆ เชน บุคลิกภาพ สถานการณแชีวิต หรือประสบการณแในอดีตนั้น มีความสําคัญนอย
กวาสิ่งที่ผูรับสารปัจจุบันมองเห็นวาจะไดจากสื่อ (ในอนาคต) 

โดยสรุปแลว ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายวา พฤติกรรม
ทั้งหลายของมนุษยแเกิดข้ึนจากการคาดคะเนผลที่จะไดรับจากการกระทําลวงหนา โดยแสดงพฤติกรรม
ออกมาเพ่ือใหบรรลุผลที่นาพอใจสําหรับตน จากรูปแบบความสัมพันธแระหวางตัวแปรการคาดหวัง
ผลตอบแทนความพึงพอใจกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการใชสื่อหรือการเปิดรับสื่อตามทฤษฎีดังกลาว  
ผูศึกษาจึงไดนํามาเป็นกรอบในการศึกษาผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กวามีความคาดการณแเกี่ยวกับ 
เฟซบุ฿กเอาไวอยางไร และเฟซบุ฿กสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางไรบาง 
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2.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 
 

พฤติกรรมของมนุษยแถือไดวาเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซอนยากแกการทําความเขาใจหรือ
หาเหตุผลมาอธิบายไดวาทําไมมนุษยแถึงไดคิด รูสึก และกระทําสิ่งตาง ๆ ในวันหนึ่ง ๆ เราแสดงความ
พฤติกรรมหรือรวมกิจกรรมใด ๆ นักจิตวิทยาตางพากันศึกษาและคนหาที่มาแหงพฤติกรรมตาง ๆ จน
ไดคําตอบวา การที่มนุษยแแสดงพฤติกรรมออกมารไดอยางหลากหลายนั้นลวนแลวแตมีที่มา และไดรับ
การกระตุนจากแรงจูงใจ (Motivation) ทั้งสิ้น แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดจากความตองการ แรงขับ 
กระบวนการภายในอินทรียแที่ประสานการทํางาน หรือสิ่งเราภายนอกมากระตุนใหมนุษยแตองดิ้นรน
เพ่ือตอบสนองความตองการนั้น ๆ โดยจะพบวาพฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยแอาจมีแรงจูงใจที่
เหมือน ๆ กัน แตสามารถแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันรออกมาได ในขณะที่บางคนมีพฤติกรรมอยาง
เดียวกัน แตกลับมีแรงจูงใจที่แตกตางกัน ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษยแสวนหนึ่งจึงถูกกําหนดขึ้ นจาก
ความเขมขนของแรงจูงใจของมนุษยแที่แตกตางกัน (มธุรส สวางบํารุง, น. 217) 

มุกดา สุขสมาน (2525, น. 117) ไดกลาวถึงสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม ดังนี้ 
1. พฤติกรรมทุกชนิดจะตองมีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) คือ พฤติกรรมทุก

อยางจะตองเนื่องมาจากแรงผลักดันอยางใดอยางหนึ่ง 
2. พฤติกรรมชนิดเดียวกันไมจําเป็นตองเนื่องมาจากแรงผลักดันเดียวกัน 
3. พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากแรงผลักดันหลาย ๆ อยาง 
ความหมายของแรงจูงใจ 
คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับ

คําในภาษาอังกฤษวา “To move” ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว (มธุรส สวางบํารุง, 2542, 
น. 219) ดังนั้นแรงจูงใจถาแปลตามรากศัพทแก็คือ แรงจูงใจจะทําใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งขึ้นมา
อยางตอเนื่องและมีเปูาหมาย (จิราภา เต็งไตรรัตนแ และคณะ, 2552, น. 225) กลาวไดวาแรงจูงใจเป็น
สิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลใหเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course 
of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ แรงจูงใจเป็นคําที่ใชกันมากแต
บางครั้งก็ใชไมคอยถูกตอง ความจริงแลวแรงจูงใจใชเพื่ออธิบายวาทําไมอินทรียแจึงกระทําอยางนั้นและ
ทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง 

Daft (2004, p. 546) กลาวถึง แรงจูงใจวา หมายถึง แรงผลักดันทั้งภายนอกและ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่กระตือรือรน รวมทั้งทําใหบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว 

Griffin (1996, p. 474) กลาววา แรงจูงใจหมายถึง ชุดของพลังผลักดันที่เป็นสาเหตุ
สงผลใหมนุษยแแสดงพฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบตอความตองการของตน 
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Luthans (1998, p. 161) กลาววา แรงจูงใจ คือ กระบวนการซึ่งเริ่มตนจากความรูสึก
ที่ไมเพียงพอทั้งรางกายและจิตใจหรือที่เรียกกันวาความตองการ ซึ่งเป็นแรงขับที่กอใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมของมนุษยแที่จะบรรลุเปูาหมายอันเป็นสิ่งที่ลอใจ ซึ่งความหมายของแรงจูงใจก็คือ 
ความสัมพันธแระหวางความตองการ (Needs) แรงขับ (Drive) และสิ่งลอใจ (Incentive) 

อารี พันธแมณี (2546, น. 269) กลาววา แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ภาวะใด ๆ ที่กระตุน
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แลการจูงใจ (Motivation) หมายถึง การนําปัจจัยตาง ๆ ที่เป็น
แรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่
ตองการ ปัจจัยตาง ๆ ที่นํามาอาจเป็นเครื่องลอรางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการตื่นตัว รวมทั้งทํา
ใหเกิดความคาดหวัง เป็นตน 

เสนาะ ติเยาวแ (2544, น. 208) กลาววา การจูงใจมีความหมายอยางเดียวกับแรงจูงใจ 
(Motivation drive) การจูงใจเป็นกลังที่กระตุนพฤติกรรม กําหนดทิศทางของพฤติกรรม และมี
ลักษณะเป็นความมุงมั่นอยางไมลดละไปยังเปูาหมายหรือสิ่งจูงใจนั้น การจูงใจประกอบไปดวยความ
ตองการ (Needs) พลัง (Force) ความพยายาม (Effort) และเปูาหมาย (Goal) 

พวงเพชร วัชรอยู (ม.ป.ป., น. 1) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
หรือการกระทําขึ้น (Whatever causes activity) 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2546, น. 149) สรุปความหมายของแรงจูงใจวาหมายถึง กระบวนการ
ของการใชปัจจัยทั้งหลายที่จะทําใหบุคคลเกิดความตองการเพ่ือสรางแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุน
รางกายใหแสดงพฤติกรรมตามจุดหมายที่ไดวางไวโดยปัจจัยดังกลาวนั้นอาจเป็นสิ่งเราภายนอกกับสิ่ง
เราภายในหรือทั้งสองประการก็ได 

ประยูรศรี มณีสร (2532, น. 36) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหอินทรียแ
กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางมีจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเราภายในหรือ
ภายนอกก็ได 

พรรณราย ทรัพยะประภา (2529, น. 41) ใหความหมายแรงจูงใจวา หมายถึง สภาวะที่
อินทรียแถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทาง (Goal) 

สุชา จันทนแเอม (2531, น. 101) กลาววา การจูงใจโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง  1. สภาวะที่
อินทรียแถูกกระตุนดวยอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง (Goal) ที่ตั้งไว 2. พฤติกรรม
ทีส่นองความตองการของมนุษยแ และเป็นพฤติกรรมที่นําไปสูจุหมายปลายทาง และ 3. พฤติกรรมที่ถูก
กระตุนโดยแรงขับ (Drive) ของแตละบุคคล มีแนวมุงไปสูจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่ง และ
รางกายอาจจะสมประสงคแในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้น ๆ ได 

สรุปไดวา แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนใหมีการตอบสนองอยางมีทิศทาง
และดําเนินไปสูเปูาหมายตามความตองการ แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในอินทรียแของบุคคล 
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ไดแก ความสนใจ ความตองการ แรงขับ เจตคติ หรือเกิดจาสิ่งเราภายนอกมากระตุน ไดแก ความ
ตองการของกลุม เป็นตน โดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคแบางอยาง ซึ่งจะเห็นได
วาพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใชเป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา หรือ
กลาวไดวาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางมีแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายที่ตองการ 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
ความตองการ (Need) จัดเป็นสภาวะโดยสภาวะหนึ่งของรางกายมนุษยแที่อยูในสภาพ

ขาดแคลนจึงกอนใหเกิดความตองการขึ้น (มธุรส สวางบํารุง, 2542, น. 219) เป็นสภาพที่บุคคลขาด
สมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือสรางความสมดุลใหตัวเอง ความตองการของ
มนุษยแมีจํานวนมากมายแตสามารถแบงเป็นกลุมใหญ ๆ 2 กลุม ไดแก ความตองการทางกายภาพและ
ความตองการทางจิตวิทยา ความตองการนี้เป็นจุดเริ่มตนที่จะทําใหมนุษยแตองดิ้นรนเพ่ือแสวงหาหรือ
บําบัดความตองการนั้น อันสงผลตอการเกิดแรงจูงใจ (Motive) ความตองการนั้นมีอิทธิพลมากและ
เป็นสิ่งที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

แรงขับ (Drives) อาจจะเรียกรวมไดวา เป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุน (Motive) ซึ่งมักใช
ควบคูกันไปในความหมายอยางเดียวกัน (พวงเพชร วัชรอยู, ม.ป.ป., น. 3) หรือความตองการในเบื้องตนที่
สามารถจะพัฒนาขึ้นเป็นแรงขับได การทํางานของแรงขับนั้นจะมีระดับของแรงขับในปริมาณที่
เพ่ิมขึ้นตามชวงระยะเวลาที่บุคคลขาดแคลนความตองการทางกายภาพ หรือความตองการทางดาน
จิตวิทยามามากนอยเพียงใด แรงขับจะกระตุนและผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะ
ตาง ๆ (มธุรส สวางบํารุง, 2542, น. 219) 

สิ่งลอใจ (Incentives) หรือเครื่องลอมีบทบาทสําคัญตอการสรางแรงจูงใจของมนุษยแ 
สิ่งลอใจอาจจะเป็นไดหลาย ๆ อยาง นับตั้งแตวัตถุ สิ่งของ บุคคล สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต อาหาร  
การรวมกลุมในสังคม สถานการณแตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการแลวเกิดความพึงพอใจใน
ภายหลังได (มธุรส สวางบํารุง, 2542, น. 219) สิ่งลอใจจึงเป็นสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

การตั้งเปูาหมาย (Goal setting) เป็นการกําหนดทิศทางและจุดหมายปลายทางของ
การกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคล และบุคคลจะมีแรงจูงใจจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่จะ
กระทําใหบรรลุผลสําเร็จ 

ทั้งนี้  อัจฉรา สุขารมณแ (2527, น. 269-170, อางถึงใน ปรางสุรางคแ โชติชัชวาลยแกุล, 
2555, น. 45-46) ไดกลาวถึงทฤษฎีความสัมพันธแระหวางความตองการ แรงขับ สิ่งจูงใจ (The need-
drive-incentive) ซึ่งสามารถสรุปไดวา ความตองการภายในรางกายเป็นปัจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิด
แรงจูงใจ ซึ่งจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูเปูาหมาย (Goal) และเป็นการกระทําเพ่ือจะไดรับ
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สิ่งจูงใจเมื่อบรรลุเปูาหมายแลว ความตองการก็จะหมดไป เพราะรางกายอยูในสภาวะสมดุล เชน   
หิวน้ํา จะเกิดความเครียด เมื่อไดน้ําดื่มแลวความเครียดก็จะหายไป 

ความส าคัญของแรงจูงใจ 
พงศแ หรดาล (2540, น. 65) กลาววา แรงจูงใจทีความสําคัญ 3 ประการ 
1. ทําใหเกิดความสบายใจ การเลือกและกําหนดใหตนเองแสดงพฤติกรรมอยางใดอยาง

หนึ่งออกมา 
2. ทําใหเกิดพฤติกรรม เกิดพลังเราใหมีกิจกรรม 
3. นําไปสูความสําเร็จในเปูาหมาย 

กลาวคือ แรงจูงใจมีความสําคัญตอบุคคลในการชวยสงเสริมหรือมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมของแตละบุคคลใหสามารถไปสูจุดมุงหมายปลายทางตามท่ีคาดหวังไว 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
จนัทรแ ชุมเมืองปัก (2546, น. 35) แบงองคแประกอบของแรงจูงใจเป็น 2 ประการ คือ 
1. องคแประกอบที่เป็นธรรมชาติของแตละบุคคล ธรรมชาติของแตละคนยอมแตกตาง

กันไป คือ บุคคลแตละคนยอมไมเหมือนกัน แรงขับก็ดี ความรูสึกในทางวิตกกังวลก็ดี ก็ยอมไมเทากัน 
ดังนั้นแรงจูงใจของแตละบุคคลจึงไมเทากัน เชน คนอวนอาจจะมีความตองการอาหารมากกวาคน
ผอม ก็อาจจะหิวมากกวาคนผอม และปริมาณอาหารที่ทานก็คงมากกวาคนผอม เป็นตน 

2. องคแประกอบที่มาจากสถานการณแตาง ๆ ในแตละสิ่งแวดลอม แรงจูงใจของคนที่อยูใน
สิ่งแวดลอมที่ตางกัน ก็ยอมไมเทากัน เชน คนที่อยูบานชายเขากับที่บานอยูในชายกลางเมือง แรงจูงใจ
ที่จะขยันอานตําราเรียนก็คงไมเทากัน แมกระทั่งความมานะพยายามที่จะทํางานก็คงจะไมเหมือนกัน
และไมเทากัน คนที่บานอยูชายเขาก็คงจะมีสมาธิที่ดีกวาคนที่อยูกลางเมืองอยางแนนอน 

พงศแ หรดาล (2540, น. 66) กลาววา แรงจูงใจประกอบดวยความตองการ (Needs) ซึ่ง
ทําใหเกิดความไมสมดุลทางรางกาย และจิตใจ กอใหเกิดแรงขับ (Drives) หรือแรงจูงใจ (Motives) ที่
จะทําใหเกิดพฤติกรรมและการกระทําไปสูเปูาหมาย (Goals) ที่สามารถตอบสนองความตองการนั้น ๆ 
เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองแรงขับหรือแรงจูงใจก็จะลดพลังลงทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานหรือในเปูาหมายนั้น ๆ ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 องคแประกอบของแรงจูงใจ 

ขอมูลยอนกลับ 

ความตองการ แรงจูงใจ พฤติกรรม เปูาหมาย 
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วรรณี ลิมอักษร (2541, น. 114-115) ใหแนวคิดวา แรงจูงใจประกอบไปดวยองคแประกอบ
ที่สําคัญ 5 ประการดวยกันคือ 

1. ผูรับการจูงใจ เชน ในชั้นเรียนผูรับแรงจูงใจคือ นักเรียนซึ่งเป็นกลุมเปูาหมายที่
ครูผูสอนจะใชกระบวนการจูงใจเขาไปดําเนินการใหเขาปฏิบัติในสิ่งที่ผูสอนตองการ 

2. วิธีการจูงใจ เป็นกระบวนการที่เป็นศาสตรแและศิลป เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูถูกจูงใจ ใหเขามีความคิดคลอยตามและลงมือปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมายของการจูงใจ 

3. เปูาหมายของการจูงใจ คือ พฤติกรรมที่ผูจูงใจมุงหวังจะใหเกิดขึ้นในตัวผูที่ถูกจูงใจ
ในขั้นสุดทาย ภายหลังที่ไดใชวิธีการจูงใจไปแลว 

4. องคแประกอบภายนอกตัวบุคคล หรือองคแประกอบจากสภาพการณแทางสังคม 
ประกอบดวย 

4.1 ลักษณะของสิ่งแวดลอมภายนอกทั้งที่เป็นบุคคล กลุมคน สิ่งแวดลอมที่เป็น
สภาพการณแตาง ๆ 

4.2 ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอบุคคล 
4.3 เปูาหมายและมาตรฐานที่สังคมกําหนดใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติ 
4.4 การเสริมแรงดวยรางวัล คําชม หรือสิ่งลอใจตาง ๆ 

5. องคแประกอบภายในตัวบุคคล ประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ที่มีอยูในตัวบุคคล 
ไดแก 

5.1 ความสนใจและความอยากรูอยากเห็น 
5.2 เปูาหมายที่บุคคลเป็นผูกําหนด 
5.3 ระดับของความตองการ 
5.4 ระดับของความวิตกกังวล 
5.5 ความคาดหวังของบุคคลที่มีตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในงานที่ทํา 
5.6 ประสบการณแในอดีตของบุคคล 

 จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน สามารถสรุปไดวาองคแประกอบของแรงจูงใจนั้นมา
จากปัจจัยภายในและภายนอกรางกาย ที่จะสงผลกระทบตอบุคคลนั้นใหมีแรงกระตุนในการทํางาน 
หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว 

ประเภทของแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเรื่องประเภทของแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ กัน ดังตอไปนี้ 
Maslow ไดแบงแรงจูงใจออกตามลําดับความตองการของมนุษยแไว 5 ประการ เรียกวา 

ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s hierarchical theory of motivation) 
(Maslow, 1998, อางถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตนแ และคณะ, 2552, น. 253) ดังนี้ 
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1. ความตองการทางดานสรีระ (Physiological Needs) เป็นความตองการพ้ืนฐานของ
มนุษยแที่สนองตอบแรงขับทางกาย ความหิว ความกระหาย เพ่ือการอยูรอดของมนุษยแและดํารงชีวิต
อยูได เชน เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค เป็นตน หากบุคคลไมสามารถตอบสนอง
ความตองการในขั้นนี้ไดอยางเพียงพอ จะทําใหไมสามารถพัฒนาไปสูขั้นอ่ืนได (มธุรส สวางบํารุง , 
2542, น. 240) 

2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความตองการทางรางกาย
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นตอไป คือ ความตองการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัวการสูญเสียและภยันตรายทั้งปวง เชน 
ปลอดภัยจากอันตราย สภาพบานที่มั่นคง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ฐานะการทํางาน มีเงินออม 
เป็นตน 

3. ความตองการความรักหรือสังคม (Belongingness and Social Needs) เมื่อความ
ตองการของรางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นตอไป คือ  
ความตองการทางสังคมและความรัก เป็นความตองการที่จะมีสวนรวมในสังคม ตองการความสัมพันธแ
กับผูอ่ืน ตองการเป็นมิตรกับผูอ่ืน ความตองการในสังคมยอมรับในความสําคัญของตน ตองการไดรับ 
คําชมเชยจากผูอ่ืน ตองการมิตรภาพ ตองการเป็นเจาของตองการความรัก ซึ่งความรักมิใชสิ่งที่สามารถ
จะหาซื้อไดเหมือนกับความตองการพื้นฐานดานอ่ืน ๆ แตทวาเกิดจากการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลในสังคม (มธุรส สวางบํารุง, 2542, น. 241) 

4. ความตองการความนิยมนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความตองการทาง
สังคม และความรักไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นตอไป คือ ความตองการการนับถือ
ตนเอง ภูมิใจในตนเอง เป็นความตองการในสังคมยกยองนับถือในตัวเรา ความตองการใหมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรูความสามารถ มีความสําเร็จทั้งในตําแหนงสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหไดรับการยกยอง
นับถือ ไดรับคําสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม 

5. ความตองการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization Needs) ความตองการ
นี้เป็นความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยแหลังจากที่ไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นตาง ๆ แลว 
ความตองการในขั้นนี้ยากตอการบอกไดวาคืออะไร เราเพียงสามารถกลาวไดวา ความตองการพัฒนา
ศักยภาพของตนเป็นความตองการที่มนุษยแตองการจะเป็น เป็นความตองการที่จะพยายามใหเ กิด
ความสําเร็จในทุกดานตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง ตองการที่จะไดรับผลสําเร็จในเปูาหมายชีวิต
ของตน ตองการพบความสําเร็จทุกอยางที่ตนเองใฝุฝันและตองการเป็นเอกลักษณแสวนตน ซึ่งความ
ตองการในขั้นสุดทายที่มนุษยแจะพัฒนาไปถึงได ยังสามารถแบงออกไดเป็น 4 ระดับ (มธุรส สวางบํารุง, 
2542, น. 244) ดังนี้ 
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5.1 ความตองการความรู ความเขาใจ (Cognitive Needs) บุคคลจะมีความตองการ
ที่จะพัฒนาความรูคิดในสิ่งใหม ๆ ตองการเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตองการเรียนรูปรับความคิดเดิม ไดรับ
ประสบการณแท่ีเสริมสรางศักยภาพทางสมอง 

5.2 ความตองการซาบซึ้งในสุนทรียะ (Aesthetic Needs) อาจจะเป็นการมองใน
รูปของนามธรรมที่เกี่ยวของกับการตอบสนองความพึงพอใจทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งแวดลอมที่สวยงาม  
มีจินตภาพ บุคคลจะไมสามารถทนตอความไมเป็นระเบียบเรียบรอยไมสมดุลของสิ่งตาง ๆ 

5.3 ความตองการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ (Self-Actualization) ในขั้นนี้
ยากที่บุคคลจะสามารถไปถึง เพราะตองสามารถตอบสนองความตองการในขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ จึงจะ
สามารถพัฒนามาถึงขั้นนี้ได บุคคลจะมีลักษณะความตองการเป็นตัวของตัวเอง ประสบความสําเร็จ
ดวยตนเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่ เกิดความรูสึกพึงพอใจกับสิ่งที่ผานมาใน
อดีตและเห็นวาตนเองไดทําสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางแทจริง โดยไมยึดติดกับสิ่งใด ๆ 

5.4 ความตองการที่นอกเหนือจากความเขาใจ (Transcendence Needs) 
ความตองการนี้คอนขางจะมีความเป็นนามธรรมอยางมาก ที่มนุษยแจะแสวงหาความเขาใจในขั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับขั้นความตองการของ Maslow 
ที่มา: จิตวิทยาทั่วไป (น. 254), โดย จิราภา เต็งไตรรัตนแ และคณะ, 2554, ปทุมธานี: สํานักพิมพแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ.  

 
ความตองการทั้ง 5 ประการขางตนของ Maslow นี้เรียงลําดับความสําคัญหรือความ

จําเป็นจากมากท่ีสุดไปหานอยที่สุดเหมือนบันได โดยมีความตองการทางกายซึ่งเป็นความตองการสวน
บุคคลของมนุษยแทุกคนเป็นพ้ืนฐานขั้นแรกสําหรับความตองการขั้นตอไป ความตองการทั้ง 5 นี้จะมี
ความเป็นอิสระตอกันและความตอเนื่องเหลื่อมล้ํากันอยู เนื่องจากความตองการระดับถัดมาอาจ
เกิดขึ้นกอนที่ความตองการขั้นตนจะไดรับการตอบสนองใหเสร็จสิ้นสมบูรณแก็ได และบางคนอาจให
ความสําคัญกับความตองการสลับขั้นตอนก็เป็นได อยางไรก็ดีโดยปกติแลวคนทั่วไปจะมีความตองการ

ขั้นที่ 3 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-actualization) 

ความนิยมนับถือในตนเอง (Esteem needs) 

ความรักหรือสังคม (Belongingness and social needs) 

ความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) 

ดานสรีระ (Physiological needs) ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 
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ขั้นตนกอน เมื่อไดรับสนองตอบแลวก็จะเกิดความตองการขั้นถัดไป และไมจําเป็นวาทุกคนจะมีความ
ตองการครบทั้ง 5 ขั้น แตความตองการทั้งหมดเหลานี้จะมีอยูชั่วตลอดชีวิตของบุคคลดังที่ Maslow 
ไดกลาววา “มนุษยแเป็นสัตวแสังคมที่มีความตองการไมสิ้นสุด เมื่อมนุษยแสนองความตองการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่ปรารถนาไวแลว ความตองการในดานอื่น ๆ ก็จะปรากฏขึ้นอีก” 

Ausubel (1968, pp. 368-379, as cited in Brown, 1980, pp. 112-113) กลาววา 
แรงจูงใจเกิดข้ึนมาจากความตองการของบุคคล 6 ประการดวยกัน คือ 

1. ความตองการที่จะรู (The need for exploration) เป็นความตองการที่จะสํารวจ 
คนหา ในสิ่งที่ตนยังไมรู 

2. ความตองการเปลี่ยนแปลง (The need for manipulation) ในสภาพแวดลอมหรือ
สถานการณแท่ีเปลี่ยนไป 

3. ความตองการทํากิจกรรม (The need for activity) เป็นความตองการเคลื่อนไหว
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

4. ความตองการจากการกระตุน (The need for stimulation) เป็นความตองการที่
ถูกกระตุนโดยสภาพแวดลอม บุคคลอื่น ๆ หรืออาจจะเป็นความเชื่อ ความคิดหรือความรูสึก 

5. ความตองการความรู (The need for knowledge) เป็นความตองการที่เป็นผลลัพธแ
จากการตองการที่จะรู การเปลี่ยนแปลง การทํากิจกรรม และจากการกระตุน รวมไปถึงการตัดสินใจที่
แตกตาง และวิธีการแกไขปัญหา 

6. ความตองการยกระดับตนเอง (The need for ego enhancement) เป็นความ
ตองการที่จะใหตนเองเป็นที่รูจักและเป็นที่ยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 

กมลรัตนแ หลาสุวงษแ (2528, น. 227) ไดแบงแรงจูงใจ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. แบงตามท่ีมาของแรงจูงใจ 

1.1 แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motive) คือ แรงจูงใจที่มีติดตัวมาแตกําเนิด 
มีความจําเป็นตอการดําเนินชีวิต ซึ่งเกิดจากความตองการทางรางกาย ไดแก ความหิว ความกระหาย 
ความตองการทางเพศ ฯลฯ 

1.2 แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นทีหลังจากการเรียนรูใน
สังคม ไดแก ความตองการความรัก ความอบอุน การเป็นที่ยอมรับในสังคม ฯลฯ 

2. แบงตามเหตุผลของเบื้องหลังในการแสดงออกตามพฤติกรรม 
2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาที่จะ

กระทําดวยความเต็มใจ เชื่อกันวาถาผูเรียนเกิดแรงจูงใจประเภทนี้จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
ดังนั้น ครูควรพยายามสรางแรงจูงใจประเภทนี้ใหเกิดขึ้นมากที่สุด ไดแก การอยากเรียน เพราะตองการ
เป็นผูมีความรู 
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2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรม 
เพราะตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นํามาเราภายนอก เชน รางวัล เกรด เป็นตน 

มธุรส สวางบํารุง (2542, น. 219) แบงประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ไดแก 
1. แรงจูงใจทางดานสรีรวิทยา (Physiological Motive) เป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให

มนุษยแพยายามตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานทางกายภาพของตน ความตองการตาง ๆ เหลานี้ 
ไดแก ความตองการความหิว ความตองการความกระหาย ความตองการทางเพศ ความตองการ  
นอนหลับพักผอน การขับถาย ความตองการออกซิเจน เป็นตน 

2. แรงจูงใจทางดานจิตวิทยา (Psychological Motive) เป็นแรงจูงใจที่นอกเหนือจาก
ความตองการขั้นพ้ืนฐาน มนุษยแจะตองการความรัก ความเขาใจ ตองการเกียรติยศชื่อเสียง ความ
ตองการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น การหลีกเลี่ยงความอับอาย เป็นตน 

กิตติ ยัคคานนทแ (2532, น. 120-121) ไดแบงแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ไดแก 
1. แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายในรางกาย คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเอง 

เชน ความหิว กระหาย ความรัก ความใคร ฯลฯ 
2. แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกรางกาย คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคล 

เชน การไดรับรางวัล คาตอบแทน เงินเดือน ยศถาบรรดาศักดิ์ การยอมรับ หรือการยกยองนับถือจาก
บุคคลอื่น ๆ เป็นตน 

พงษแพันธแ พงษแโสภา (2542, น. 140) ไดจําแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ไดแก 
1. แรงจูงใจเพ่ือความอยูรอด (Survival Motives) เป็นแรงจูงใจที่ชวยใหคนเราสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได แรงจูงใจชนิดนี้มักจะสัมพันธแกับสิ่งเบื้องตนที่คนเราตองการในชีวิต เชน อาหาร น้ํา 
อากาศ การขับถาย ฯลฯ 

2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูในสังคม 
อาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเราที่เป็นบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได จับตองได หรือมาจาก
ภาวะทางสังคมที่มองไมเห็นก็ได เชน การมีอิทธิพลเหนือผูอื่น การเป็นผูนํา การสรางมิตร เป็นตน 

3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motives) แรงจูงใจชนิดนี้คอนขางซับซอนพอสมควร 
และเป็นสิ่งผลักดันใหคนเราพยายามปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น เชน แรงจูงใจ ที่เกี่ยวกับความสําเร็จใน
หนาที่การงานหรือความสําเร็จในชีวิต เป็นตน 

พงศแ หรดาล (2540, น. 67) แบงแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. แรงจูงใจปฐมภูมิ เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาพรอมกับวุฒิภาวะของคนไมจําเป็นตอง

เรียนรู สามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 แรงจูงใจดานสรีระ เชน ความหิวกระหาย ความเจ็บปวด ความตองการทาง

เพศ ความอบอุน ความหนาว เป็นตน 
1.2 แรงจูงใจทั่วไป เชน อยากรูอยากเห็น ความกลัว เป็นตน 
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2. แรงจูงใจทุติยภูมิ เป็นแรงจูงใจที่คอนขางสลับซับซอน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการ
เรียนรู หรือบางทีอาจเรียกวา แรงกระตุนทางสังคม เชน การยอมรับทางสังคม สถานะทางสังคม หรือ 
ความผูกพันกับผูอื่น ตําแหนงการงาน เกียรติยศชื่อเสียง อํานาจ เป็นตน 

อารี พันธแมณี (2546, น. 270) แบงประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 
1. แบงตามลักษณะของการแสดงออกตามพฤติกรรม 

1.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลตองการที่จะ
กระทํา หรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก เชน  
ความตองการเรียนเพื่อตองการความรู ทํางานเพราะตองการความสนุกและชํานาญ ซึ่งความตองการ 
หรือความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของแตละบุคคล จะผลักดันใหบุคคล
สรางพฤติกรรมขึ้น ซึ่งไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เป็นตน 

1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุน
จากภายนอก  เชน  สิ่งของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล คําชมเชย  
การแขงขัน การติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปูาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ และแสดง
พฤติกรรมมุงสูเปูาหมายนั้น 

2. แบงตามท่ีมาของแรงจูงใจ 
2.1 แรงจูงใจทางสรีรวิทยา (Physiological Motivation) การจูงใจเกิดขึ้นเพ่ือ

สนองความตองการทางรางกายทั้งหมด เพื่อใหบุคคลมีชีวิต เป็นความตองการทําจําเป็นตามธรรมชาติ
ของมนุษยแ ไดแก ตองการนํา อาหาร พักผอน ปราศจากโรค เป็นตน เราสามารถวัดระดับ  
ความตองการทางสรีระไดจากการสังเกตพฤติกรรมการกระทําของคนเรา คือ จากความมากนอยของ
การกระทํา การเลือกกระทํา การโตตอบตอสิ่งที่มาขัดขวาง 

2.2 แรงจูงใจทางดานจิตวิทยา (Psychological Motivation) มีความสําคัญนอย
กวาแรงจูงใจทางดานสรีระวิทยา เพราะจําเป็นในการดํารงชีวิตนอยกวา แตจะชวยคนเราดานจิตใจ  
ทําใหมีสุขภาพจิตดีและสดชื่น แรงจูงใจประเภทนี้ ไดแก ความอยากรูอยากเห็น และการตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม ความตองการ ความรัก และความเอาใจใสใกลชิดจากผูอื่น 

2.3 แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก
ประสบการณแทางสังคมในอดีตของบุคคล และเปูาหมายของแรงจูงใจชนิดนี้มีความสัมพันธแกับการ
แสดงปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนที่มีตอเรา ตัวอยางของแรงจูงใจทางสังคมที่มีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตของคนเรา ไดแก 

1)  แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของ
บุคคลที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ใหดีและประสบความสําเร็จ ซึ่งไดรับการสงเสริมมาตั้งแตวัยเด็ก 

2)  แรงจูงใจใฝุสัมพันธแ (Affiliative Motives) เป็นแรงจูงใจที่ทําใหบุคคล
ปฏิบัติตนใหเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ตองการความเอาใจใส ความรักจากผูอ่ืน เป็นตน 
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3)  แรงจูงใจตอความนับถือตนเอง (Self-Esteem) เป็นแรงจูงใจที่บุคคล
ปรารถนาเป็นที่ยอมรับในสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รูจักของคนทั่วไป ตองการไดรับ 
การยกยองจากสังคม ซึ่งนํามาสูความรูสึกนับถือตนเอง 

ถวิล เกื้อกูลวงศแ (2528, น. 94-114) กลาววา แรงจูงใจแบงออกเป็นดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. แรงจูงใจดานสรีระศาสตรแ เป็นการสนองความตองการพ้ืนฐาน เชน  ที่อยูอาศัย 

อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ 
2. แรงจูงใจดานความปลอดภัยมั่นคง มักอยูในรูปของจิตสํานึกโดยที่จะเห็นไดจากการ

ที่มนุษยแมีความตองการความปลอดภัย สวนความมั่นคงในรูปของจิตใตสํานึกนั้นเป็นสิ่งที่ไดพัฒนามา
ตั้งแตเกิด โดยการปฏิสัมพันธแกับบุคคลที่อยูใกลชิดที่จะทําใหคนที่มีจิตใจมั่นคงหรือออนแอ 

3. แรงจูงใจดานสังคม เนื่องจากมนุษยแเป็นสัตวแสังคม จึงตองมีการติดตอสัมพันธแซึ่งกัน
และกัน และมีการอยูรวมกันกับผูอื่น เพ่ือจะไดเป็นสวนหนึ่งของสังคมและไดรับยกยอง การที่บุคคลติดตอ
สัมพันธแกันนั้นมิใชเพ่ือมิตรภาพอยางเดียวเสมอไป หากแตตองการใหผูอ่ืนยอมรับ ศรัทธาและเชื่อถือ 

4. แรงจูงใจดานการยกยองนับถือ หรือการรับรอง โดยมีแรงจูงใจ 2 ประการที่เกี่ยวของ 
ไดแก 

4.1 ชื่อเสียง (Prestige) เป็นแรงจูงใจที่มีมากขึ้นทุกทีในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคม
ในระดับชนชั้นกลาง ความตองการดานชื่อเสียงเป็นการกําหนดขีดจํากัดของบุคคล อยางหนึ่ง บุคคล
บางคนมีความพึงพอใจกับชื่อเสียงในระดับเพ่ือนหรือในระดับชุมชน เทานั้น แตบางคนก็อาจแสวงหา
ชื่อเสียงในระดับชาติหรือระดับโลก 

4.2 อํานาจ (Power) เป็นศักยภาพแหงอิทธิพลของบุคคล แบงเป็น 2 ประเภท คือ 
อํานาจตามตําแหนง และอํานาจสวนตัว เชน บุคคลที่สามารถทําใหผูอ่ืน ปฏิบัติตาม เพราะตําแหนง
หนาที่นั้นแสดงวาเป็นผูที่มีอํานาจตามตําแหนง สวนบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลโดยบุคลิกภาพและพฤติกรรม
แสดงวาเป็นผูมีอํานาจสวนตัว แตบางคนเป็นเจาของอํานาจทั้งสองประเภท คือ ทั้งอํานาจตาม
ตําแหนงและอํานาจสวนตัว 

5. แรงจูงใจดานสัจธรรมในตนเองโดยมีแรงจูงใจ 2 ประการที่เกี่ยวของ ไดแก 
5.1 ความสามารถ (Competence) หมายถึง การควบคุมองคแประกอบ สิ่งแวดลอม

ทั้งกายภาพและสังคม ความรูสึกดานความสามารถที่เกี่ยวของอยางใกลชิด กับมโนทัศนแดานความ
คาดหวัง บุคคลจะมีความสามารถหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสําเร็จ และความลมเหลวในอดีต  
ถาความสําเร็จอยูเหนือความลมเหลวแลว ความรูสึกดานความสามารถจะมีแนวโนมสูงทําใหบุคคล
มองโลกในแงบวก และไดมองสถานการณแตาง ๆ วาเป็นสิ่งทาทายนาสนใจและสามารถที่จะเอาชนะ
ได แตถาความลมเหลวอยูเหนือความสําเร็จแลว จะทําใหบุคคลมองโลกในแงลบ และบุคคลที่มี
ความรูสึกต่ําจะไมมีเหตุจูงใจที่จะแสวงหาการทาทายใหม ๆ หรือทําการเสี่ยง บุคคลเหลานี้จะปลอย
ใหสิ่งแวดลอมบังคับควบคุมมากกวาที่จะพยายามควบคุมและบังคับสิ่งแวดลอม 
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5.2 ความสําเร็จ (Achievement) เป็นแรงจูงใจที่เดนชัดของมนุษยแที่สามารถแยก
ออกจากความตองการดานอื่น ๆ ลักษณะอยางหนึ่งของบุคคลที่มีแรงจูงใจดานความสําเร็จคือ มีความ
พอใจในความสําเร็จสวนตัวมากกวารางวัลของความสําเร็จ ความสําเร็จที่ไดรับมีคามากกวาเงินทองและ
คํายกยองสรรเสริญ บุคคลเหลานี้จะมีความกาวหนาในการงาน เพราะวาจะเป็นผูสรางสรรคแใหงานสําเร็จ 

6. แรงจูงใจดานเงิน เงินเป็นแรงจูงใจที่สลับซับซอนและสัมพันธแกับความตองการ 
ทุกประเภท ทุกระดับ ตั้งแตแรงจูงใจที่ 1-5 ตั้งแตดานสรีรศาสตรแไปยังแรงจูงใจที่สูงขึ้นไปตามลําดับขั้น 
แมกระทั่งดานสัจธรรมในตนเอง คุณลักษณะที่เดนและสําคัญที่สุดของเงินก็คือ เป็นตัวแทน ในการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เงินสามารถชื้อไดนั้นไมใชตัวเงินโดยตรง แตเป็นคุณคาของเงิน ตัวเงินนั้นไมไดมี
ความสําคัญแตเป็นตัวแทนของความตองการใด ๆ ที่บุคคลตองการใหเป็นตัวแทน 

แรงจูงใจจะทําใหแตละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุดใน
แตละสถานการณแที่แตกตางกันออกไป แรงจูงใจจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล แตใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมที่คนแสดงออกนั้น อาจจะแตกตางกันก็ได ทั้งนี้เพราะผลจากประสบการณแ 
แนวคิดเฉพาะบุคคล และสิ่งแวดลอม  ไดแก 

1. ถาบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทํา
กิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทําใหเกิดผลเร็วที่สุด 

2. ความตองการจะเป็นแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการนั้น 

3. คานิยมที่เป็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ เชน คานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม 
จริยธรรม วิชาการ เหลานี้จะเป็นแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น 

4. ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน ก็จะทํางานดวยความทุมเท 

5. ความมุงหวังที่ตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับความ
มุงหวังไวสูง จะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา 

6. การแสดงออกของความตองการในแตละสั งคมจะแตกต างกันออกไป ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้นคนในสังคมเดียวกัน ยั งมี
พฤติกรรมในการแสดงความตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน 

7. ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได 
8. แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได 
9. พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลาย ๆ ทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลา

เดียวกัน เชน ตั้งใจทํางาน เพ่ือไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยอง และยอมรับจากผูอื่น 
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แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน อาจจะเนื่องมาจากความตองการหรือแรงขับ 
หรือสิ่งเรา หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกด ซึ่งบางทีเจาตัวก็ไมรูตัว จะเห็นไดวา
การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแแนนอนเนื่องจากพฤติกรรมมนุษยแมีความซับซอน แรงจูงใจ
อยางเดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกันและแรงจูงใจที่ตางกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได 

จากทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่สงผล
หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก และแนวโนมพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กในอนาคตของกลุมคน
วัยผูใหญตอนตน ซึ่งเป็นวัตถุประสงคแหลักท่ีตองการศึกษาของงานวิจัยนี้ 
 
2.10 แนวคิดเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) 

 
 การแบงชวงอายุของวัยตาง ๆ นั้น ไดมีผูแบงไวตามเกณฑแที่หลากหลาย สําหรับการวิจัย
ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงชวงอายุของวัยผูใหญตอนตนตามเกณฑแของลีวินสัน (Levinson, 1986, อางถึงใน 
ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540, น. 452) นักจิตวิทยาที่ศึกษาพัฒนาการในชวงชีวิตของมนุษยแตามอายุ 
โดยแบงออกเป็น 4 ระยะตอเนื่องกัน ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 พัฒนาการตาง ๆ ของชีวิตและชวงเปลี่ยนตามแนวคิดของลีวินซัน 
ที่มา: จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย (น. 452), โดย ศรีเรือน แกวกังวาน, 2540, กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ. 
 

60 ปีขึ้นไป 

 

วัยกลางคน 41-59 ปี 

 

ชวงเปลี่ยนวัย เขาสูวัยสูงอายุ 
 

60 ปี 

 

ชวงเปลี่ยนวัย เขาสูวัยกลางคน 
 

40 ปี 

 
วัยผูใหญตอนตน 18-39 ปี 

 
ชวงเปลี่ยนวัย เขาสูวัยผูใหญ 

 
17 ปี 

 
วัยเด็กและวัยรุน 

วัยสูงอายุ 
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 จากภาพที่ 2.5 แสดงใหเห็นวาวัยผูใหญตอนตนจะมีอายุประมาณ 18-39 ปี    
วัยผูใหญตอนตนอายุประมาณ 18-39 ปี  กระสวนพัฒนาการที่นาสนใจในระยะ 

วัยผูใหญตอนตน ซึ่งพึงบรรยายไดแก การประกอบอาชีพ การเลือกคูครอง การปรับตัวในชีวิตสมรส 
การปรับตัวเพ่ือทําหนาที่บิดามารดา การปรับตัวในชีวิตโสด พัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนาการ
ทางกาย 

วัยผูใหญตอนตนเป็นระยะที่มีความเจริญเติบโตทางกายพัฒนาเต็มที่และสมบูรณแ 
อวัยวะทุกสวนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปบุคคลมักมีรางกายที่แข็งแรง ในดานอารมณแนั้น 
ผูเขาถึงภาวะอารมณแแบบผูใหญมีความคับของใจนอย ควบคุมอารมณแไดดี มีความแนใจ และมีความ
มั่นคงทางจิตใจดีกวาในระยะวัยรุน สวนดานความสัมพันธแกับผูอ่ืนหรือลักษณะพัฒนาการทางสังคม
นั้น ระยะนี้การใหความสัมพันธแกับกลุมเพ่ือนรวมงาน เริ่มลดนอยลง เปลี่ยนมาสูสัมพันธภาพและ
ผูกพันกับเพ่ือนตางเพศ แบบคูชีวิต สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานไมสูจะลึกซึ้งเหมือนสัมพันธภาพกับ
กลุมเพ่ือนรวมวัยในวัยรุน จุดศูนยแกลางของสัมพันธภาพคือครอบครัว สวนผูใหญที่ยังไมมีคูครองและ
ครอบครัว ยังคงใหความสําคัญตอกลุมเพ่ือนรวมวัยอีกสืบไป แตความเขมแข็งของความผูกพันและ
ภักดีเริ่มนอยลง จํานวนสมาชิกของกลุมมักจะนอยลงดวย (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540, น. 455) 

ลักษณะท่ัวไปของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
1. เป็นวัยของการบรรลุวุฒิภาวะ วัยเด็กกับวัยรุนเป็นระยะของความงอกงามมีการ

พัฒนาทางดานรางกายและจิตใจอยางรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจอยูเรื่อย ๆ 
และจะเจริญเต็มที่เมื่อเขาสูวัยผูใหญตอนตน โดยบุคคลจะบรรลุวุฒิภาวะทั้งทางกายและจิตใจ ดังนั้น
พอถึงวัยผูใหญ บุคคลจะเริ่มมีพฤติกรรมที่แนนอนขึ้น 

2. เป็นวัยแหงปัญญา วัยผูใหญตอนตนนี้จะพบกับปัญหาชีวิตแบบใหม และถูกคาดหวัง 
เป็นผูมีความพรอมที่จะเริ่มชีวิต เผชิญปัญหาตาง ๆ สามารถแกปัญหาที่เกิดการที่จะประสบ
ความสําเร็จในสภาพแวดลอมใหม และการที่จะแกปัญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองได โดยไมตองอาศัย
พ่ึงพาผูอื่นเหมือนเมื่อยังอยูในวัยเด็กหรือวัยรุน การที่จะประสบความสําเร็จในสภาพแวดลอมใหมและ
การที่จะแกปัญหาที่เกิดขึ้นใหมไดนาพอใจหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความเขาใจตอสถานการณแชีวิตของ
ตนเองชวงนี้ดวย ซึ่งตองอาศัยเวลาที่ปรับตัวอยูพอสมควร 

3. เป็นวัยแหงการสํารวจ เนื่องจากเป็นวัยที่การพัฒนาการทางกายและจิตใจเริ่ม
สมบูรณแเต็มที่ เริ่มตนชีวิตอยางผูใหญ แบบชีวิตเริ่มแรกจะยังไมเขารูปเขารอย จึงตองเรียนรูและ
ปรับตัวไปเรื่อย ๆ จนกวาจะใกลสิ้นสุดวัยผูใหญตอนตนบุคคลจะรูจักตัวเองดีขึ้น จะทราบแนวทาง
และจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิตที่แนนอนของตน 
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4. เป็นวัยแหงการมีความตึงเครียดทางอารมณแ เพราะชวงชีวิตวัยนี้ตองพบกับ 
การแกปัญหาและตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ หลายอยางเชน การเลือกอาชีพ การเลือกคูครอง หรือความ
พยายามทําสิ่งตาง ๆ ใหเป็นไปตามที่คาดหวังไว 

5. เป็นวัยแหงการเริ่มสรางหลักฐานของชีวิต หรือเป็นวัยแหงการทํางาน โดยเริ่มลงมือ
ประกอบอาชีพเพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตของตน และเป็นการวางรากฐานในการแตงงานเพ่ือชีวิต
ครอบครัวตอไป 

6. เป็นวัยของชวงเวลาสืบเชื้อสายวงศแตระกูล เป็นวัยที่สูชีวิตแตงงานมีครอบครัวและ  
มีบทบาทเป็นพอแม อบรมเลี้ยงลูก ทัศนคติของผูเป็นพอแมท่ีดีตอการอบรมเลี้ยงดูลูก จะมีบทบาทตอ
สวัสดิภาพและการพัฒนาของชีวิตใหม 

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
1. พัฒนาการทางรางกาย บุคคลในวัยผูใหญตอนตนมีการพัฒนาทางรางกายอยาง

เต็มที่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รางกายสมบูรณแ มีการพัฒนาความสูงมาจากวัยรุนและจะมีความสูง
ที่สุดในวัยผูใหญตอนตนนี้ รวมทั้งกลามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมัน มีการพัฒนาอยางเต็มที่เชนกัน เมื่อเพศ
ชายอายุประมาณ 20 ปี  ไหลจะกวาง มีการเพ่ิมขนาดของตนแขนและมีความแข็งแรงของกลามเนื้อ
มากขึ้น ในเพศหญิงเตานมและสะโพกมีการเจริญเต็มที่ ในวัยนี้รางกายจะมีพลัง คลองแคลววองไว 
การรับรูตาง ๆ จะมีความสมบูรณแเต็มที่ เชน สายตา การไดยิน ความสามารถในการดมกลิ่น  
การลิ้มรส จนกระทั่งเขาสูวัยกลางคนความสามารถตาง ๆ เหลานี้จะลดลง 

2. พัฒนาการดานอารมณแวัยผูใหญจะมีการควบคุมอารมณแไดดีขึ้น มีความมั่นคงทาง
จิตใจดีกวาวัยรุน คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รูสึกยอมรับผูอ่ืนไดดีขึ้น มีพัฒนาการดานอารมณแรัก 
(Love) ไดในหลายรูปแบบ เชน รักแรกพบ (Infatuation) หรือรักแบบโรแมนติก (Romantic love) 
ในวัยผูใหญตอนตนนี้จะมีความรูสึกแตกตางจากในวัยรุน โดยจะมีความรูสึกที่จะปรารถนาใชชีวิตคู
ดวยกัน (Sternberg, 1985, as cited in Papalia & Olds, 1995) มีการใชกลไกทางจิตชนิดฝัน
กลางวัน (Fantasy) การเก็บกด (Impulsiveness) นอยลง แตจะใชการตอบสนองดวยเหตุผลทั้งกับ
ตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น (ทิพยแภา เชษฐแเชาวลิต, 2541) 

3. พัฒนาการดานสังคม ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน วัยผูใหญตอนตนอยูในขั้น
พัฒนาการขั้นที่ 6 คือความใกลชิดสนิทสนมหรือการแยกตัว (Intimacy and solidarity vs. isolation) 
สังคมของบุคคลวัยนี้คือ เพ่ือนรัก คูครอง บุคคลจะพัฒนาความรัก ความผูกพัน แสวงหามิตรภาพที่
สนิทสนม หากสามารถสรางมิตรภาพไดมั่นคง จะเป็นผูใหญที่มีความสัมพันธแกันอยางไวเนื้อเชื่อใจและ
นับถือซึ่งกันและกัน ตรงขามกับผูใหญที่ไมสามารถสรางความสนิทสนมจริงจังกับผูหนึ่งผูใดไดจะมี
ความรูสึกอางวางเดียวดาย (isolation) หรือเป็นคนที่หลงรักเฉพาะตนเอง (Narcissism) 
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วัยนี้จะใหความสําคัญกับกลุมเพ่ือนรวมวัยลดลง จํานวนสมาชิกในกลุมเพ่ือนจะลดลง 
แตสัมพันธภาพในเพ่ือนที่ใกลชิดหรือเพ่ือนรักยังคงอยูและจะมีความผูกพันกันมากกวาความผูกพันใน
ลักษณะของคูรักและพบวามักเป็นในเพ่ือนเพศเดียวกัน (Papalia & Olds, 1995) การสัมพันธแกับ
บุคคลในครอบครัวจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มใชชีวิตครอบครัวกับคูของตนเอง และเกิดการ
ปรับตัวกับบทบาทใหม 

4. พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจทแ (Piaget’s 
theory) (Papalia & Olds, 1995) กลาววา  วัยผูใหญมีพัฒนาการทางความคิดสติปัญญาอยูในระดับ 
Formal operations ซึ่งเป็นขั้นสูงที่สุดของพัฒนาการ มีความสามารถทางสติปัญญาสมบูรณแที่สุดคือ
คุณภาพของความคิดจะเป็นระบบ มีความสัมพันธแกันและมีความคิดรูปแบบนามธรรม (Abstract 
logic) ผูใหญจะมีความคิดเปิดกวาง ยืดหยุนมากขึ้น และรูจักจดจําประสบการณแที่ไดเรียนรู ทําให
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณแตาง ๆ ไดดี และไดมีผูสํารวจศึกษาหลายคนที่เห็นวาความคิดของ
ผูใหญ นอกจากจะเป็นความคิดในการแกไขปัญหาดังที่เพียเจทแกลาวไวแลว ยังมีลักษณะของความคิด
สรางสรรคแและคนหาปัญหาดวย (พรรณทิพยแ ศิริวรรณบุศยแ, 2530, อางถึงใน ทิพยแภา เชษฐแเชาวลิต, 
2541) จึงมีผูวิจารณแอยางมากวาอาจจะอยูในระดับ postformal thought มากกวา ทําใหมีผูเชื่อวา
แนวคิดของเพียเจทแไมนาจะเป็นที่ยอมรับอีกตอไป (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2538) 

การเปลี่ยนความสนใจในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
เงื่อนไขสําหรับการเปลี่ยนความสนใจ (จรูญ ทองถาวร, 2530, น. 291-296) 
1. เปลี่ยนใหเหมาะกับสุขภาพ เมื่อถึงวัยกลางคน ความแข็งแรง และความอดทนของ

ผูใหญไมคอยจะมั่นคงเหมือนกอน ผลก็คือ ความสนใจเปลี่ยนจากการใชกําลังและความอดทนไปเป็น
อยางอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งสรางสิ่งใหม 

2. เปลี่ยนให เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ เมื่อภาวะเศรษฐกิจของคนวัยนี้ดีขึ้น  
ความสนใจก็เปลี่ยนไปมากขึ้น ในทางตรงกันขามความสนใจจะลดนอยลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอยาง
อ่ืนแทนถาเศรษฐกิจไมดี 

3. เปลี่ยนแผนชีวิต ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามเวลา หลังงาน เงิน และเพ่ือน ซึ่งคนวัย
นี้ จะดูวาจะเหมาะสมกับชีวิตที่เพ่ิงเริ่มตนหรือไม หรือวาทําใหเขาพอใจอยางแตกอนหรือไม 

4. เปลี่ยนคานิยม 
5. เปลี่ยนบทบาททางเพศ แบบชีวิตของชายและหญิงตางกันออกไปมากเมื่อเทียบกับ

ชวงวัยกอน 
6. เปลี่ยนภาวะความเป็นโสด สูการครองเรือน ความสนใจของคนโสดและแตงงานแลว

ตางกัน 
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7. เปลี่ยนเพราะความกดดันทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ทุกขั้นตอนของชีวิตจะ
เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของกลุมทางสังคม เชน คานิยมของกลุมเปลี่ยนไป เป็นตน 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ แบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ 
1. ความสนใจในตัวบุคคล เป็นเรื่องที่เก่ียวของกับความสนใจสวนตัว บุคคลที่ผานวัยรุน

มามักจะถือตัวเองเป็นใหญ ความรับผิดชอบตอการงาน ตอครอบครัวเพ่ิมข้ึน ความสนใจในตัวเองก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นความสนใจทางสังคม 

1.1 รูปรางหนาตา บุคคลในวัยนี้ยอมรับสภาพรางกายตัวเองวาหลอสวย ไมหลอไม
สวยขนาดไหน และเรียนรูวิธีเสริมขอบกพรองในรูปรางหนาตาของตนเอง 

1.2 เสื้อผาและเครื่องประดับ ความสนใจในเสื้อผาและเครื่องประดับกายเป็น
สิ่งจําเป็น เพราะรูวารูปรางหนาตาเป็นสวนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิต คนสวนใหญจึงมักจะใชเงิน
และใชเวลาไปกับเสื้อผาและการแตงกาย 

1.3 สัญลักษณแของการบรรลุนิติภาวะ การบรรลุนิติภาวะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวัย
ผูใหญตอนตนที่จะใหคนอื่นรูวาเขาไมไดเป็นเด็ก และกําลังจะเป็นผูใหญ 

1.4 เครื่องหมายของฐานะ ผูใหญมักจะนึกไปถึงวัตถุ เชน บาน รถยนตแ ทรัพยแสิน
อ่ืน ๆ เป็นตน วาเป็นเครื่องหมายบงบอกฐานะของตัวเอง 

2. ความสนใจในสันทนาการ คําวา Recreation หมายถึง การบันเทิง หรือสันทนาการ 
เพ่ิมความแข็งแกรงและทําใหกระชุมกระชวย หลังจากที่คร่ําเครงและเครงเครียด เชน การเลนของเด็กก็
เพ่ือความสนุกสนาน อยางไรก็ดี ความสนใจในสันทนาการสรางความแข็งแกรงของผูใหญตางจากวัยเด็ก 

องคแประกอบที่มีอิทธิพลตอการสันทนาการ 
2.1 สุขภาพ คนที่มีสุขภาพกายที่ดี มักจะหาวิธีพักผอนในหลาย ๆ แบบ และมีเวลา

สําหรับการพักผอนมากกวา 
2.2 เวลา เวลาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเขาสมาคมของคนวัยนี้ การเขาสังคมถือ

ไดวาเป็นสวนหนึ่งของงานประจําวัน และจะทําใหเขาเกิดความพอใจ 
2.3 สถานภาพทางการแตงงาน คนโสดมักจะใชเวลาหาความสนุกนอกบานมากกวา

คนที่แตงงานแลว 
2.4 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ บุคคลชั้นกลางมักจะมีเวลาสําหรับการ

พักผอนมากกวาบุคคลชั้นต่ําหรือชั้นสูงกวา และการพักผอนก็มีหลายรูปแบบ 
3. ความสนใจทางสังคม 

วัยผูใหญตอนตน อีริคสัน กลาววา เป็นวัยของ “วิกฤตการณแของการสันโดษ” เป็น
ชวงที่ตองการจะอยูตามลําพัง คนหนุมที่ยังโสดมักจะสูญเสียเวลาไปกับการใชเวลาวางมากจนเกินไป 
และผูหญิงโสดมักจะใชเวลาอยูกับครอบครัว บุคคลในวัยนี้มักไมคอยมีเวลาใหกับสังคม 
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การเปลี่ยนความสนใจและการทํางานของคนในวัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาและพบเห็น
มากที่สุด 

3.1 เปลี่ยนการรวมงานทางสังคม การเขารวมงานทางสังคมเป็นสิ่งจําเป็น แตวัยนี้
มักจะอยูในขอบเขต ชีวิตทางสังคมของคนวัยนี้ก็คือ บาน มีความสุขอยูกับบาน กับสมาชิกของ
ครอบครัว 

3.2 เปลี่ยนความเป็นเพ่ือน ความมีชื่อเสียงและการมีเพ่ือนมาก ซึ่งเริ่มจะลดลง
ตั้งแตเขาสูวัยรุนตอนปลาย บุคคลในวัยนี้จะจํากัดเพ่ือน และเพ่ือนจะเป็นคนที่สนิทเทานั้น เพราะ
บุคคลในวัยนี้สุขกับการไดอยูกับบาน 

3.3 เปลี่ยนการรวมกลุมทางสังคม กลุมของบุคคลวัยนี้จะเล็กกวาตอนที่ยังเป็น
วัยรุน เพื่อนในกลุมจึงเป็นเพื่อนที่สนิทสามารถชวยเหลือและใหคําแนะนําตาง ๆ ได 

3.4 เปลี่ยนเพราะคานิยมเปลี่ยนไป ความมีชื่อเสียงไมใชสิ่งจําเป็นสําหรับบุคคลวัย
นี้ การยอมรับเพ่ือนยอมรับกลุมยังมีอิทธิพลอยู คํานิยมตาง ๆ เปลี่ยนไปเพราะอิทธิพลของเพ่ือน 

การปรับตัวกับบทบาทใหม่ 
ชีวิตการทํางาน เมื่อเขาสูวัยผูใหญตอนตนบุคคลสวนใหญจะอยูในชวงของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา หรือใกลที่จะสําเร็จการศึกษา จะมีการวางแผนในการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพที่
ตนมีความรัก ความพึงพอใจในงาน และการไดพิจารณาแลววามีความเหมาะสมกับตนเอง ยอมทําให
ชีวิตการทํางานมีความสุข มีความพรอมที่จะปรับตัวกับเพ่ือนรวมงาน และพรอมที่จะเผชิญปัญหาและ
การแกไขปัญหาตอไป 

ชีวิตคู ในวัยรุนอาจเริ่มตนการมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนตางเพศจนพัฒนามาเป็นความรัก
ในวัยผูใหญ หรือบางคนเริ่มตนมีความสนใจเรื่องความรักอยางจริงจัง สรางสัมพันธภาพกับคนตางเพศ
รูปแบบถาวรในวัยผูใหญตอนตน โดยมีลักษณะคิดที่อยากจะใชชีวิตรวมกัน อยากที่จะสรางครอบครัว
ใหม เมื่อบุคคลสองคนตกลงใจใชชีวิตรวมกันจึงตองมีการปรับตัวกับบทบาทใหมที่เกิดขึ้น ไดแก 
บทบาทของการเป็นสามีหรือภรรยา มีความรับผิดชอบในบทบาทใหมที่ตนไดรับ โดยการเป็นสามีที่ดี 
ภรรยาที่ดี มีความรักความเอาใจใสซึ่งกันและกัน มีความอดทน รวมกันประคับประคองชีวิตคู รวมทั้ง
ใหการดูแลครอบครัวเดิมของแตละคน ในระยะแรกของการใชชี วิตคูอาจตองมีการปรับตัวอยางมาก
จนกระท่ังปรับตัวไดดี ชีวิตคูก็จะมีความสุขและจะสงเสริมใหชีวิตในดานอ่ืนมีความสุขดวย 

บทบาทการเป็นบิดามารดา ผูใหญตอนตนมีความปรารถนาที่จะเป็นผูมีความสามารถใน
การปกปูอง ดูแลผูที่ออนแอกวา เมื่อมีชีวิตคูจึงมีความตองการที่จะมีบุตรเพ่ือทําหนาที่ดังกลาว
ประกอบความตองการที่จะมีทายาท เมื่อมีบุตรชีวิตครอบครัวจะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทอีกครั้ง
โดยการเพ่ิมเติมบทบาทของการเป็นบิดามารดาโดยเฉพาะในผูหญิงที่เมื่อแตงงานแลวแยกครอบครัว
ออกจากครอบครัวเดิมของตน หรือการเป็นครอบครัวเดี่ยวภายหลังการแตงงาน การทํางานนอกบาน
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กับการเพิ่มหนาที่ของการเป็นมารดาอาจทําใหประสบกับความยากลําบากในการปรับตัวในระยะแรก 
สามีจึงจําเป็นตองมีบทบาทในการเป็นผูชวยมารดาในการเลี้ยงดูบุตร การมีบุตรนี้ทําใหทั้งสามีและ
ภรรยาไดมีการเรียนรูถึงความรักอีกชนิดหนึ่งคือความรักท่ีมีแตการใหโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน 

ชีวิตโสด ในสังคมปัจจุบันพบวามีคนจํานวนไมนอยมีความสุขกับชีวิตโสดซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการอุทิศเวลาใหกับงาน มีความภาคภูมิใจในตนเองอยางมาก ไมตองการที่จะมีชีวิตคู หรือมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการมีชีวิตคู คนโสดตองมีการปรับตัวเชนกันเนื่องจากกลุมเพ่ือนสนิทตั้งแตในวัยรุน 
เพ่ือนรวมงานมักมีครอบครัว คนโสดจึงตองหาเพ่ือนใหมที่เป็นโสดเชนเดียวกัน ตองมีการปรับตัวกับ
เพ่ือนใหม หรือเลี้ยงสัตวแเลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและตอบสนองความตองการที่จะปกปูอง ดูแลผูที่ออนแอ
กวานั่นเอง 

ปัญหาที่พบในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
ปัญหาที่พบในวัยนี้คือปัญหาสุขภาพ เนื่องมาจากลักษณะการดํารงชีวิต (The Lifestyle) 

เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา การรับประทานอาหารไขมันสูง ไมมีกากใยอาหาร วิธีการจัดการกับ
ความเครียดที่ไมเหมาะสมและการตัดสินปัญหาดวยการใชอาวุธ สิ่งเหลานี้บั่นทอนสุขภาพเป็นอยาง
มาก และนําไปสูโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เชน โรคถุงลมโปุงพอง โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
โรคมะเร็ง รวมทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การใชอาวุธปืน เป็นตน (Papalia & Olds, 1995) 
ประกอบกับในวัยนี้มีการปรับบทบาทใหมอยางมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม
สามารถปรับเขาสูบทบาทใหม เชน มีปัญหาในการทํางาน มีปัญหากับเพ่ือนรวมงาน - การเปลี่ยนงาน 
การผิดหวังในความรัก การสิ้นสุดการหมั้น - การสมรส ความผิดหวังจากการแทงบุตร ความผิดหวัง
เกี่ยวกับเพศของบุตร เป็นตน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยผูใหญตอนตน จะเห็นไดถึงความสําคัญและบทบาทการเพ่ิม
จํานวนมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากในอดีต และชวงวัยอ่ืน ๆ 
โดยวัยผูใหญตอนตนจะเป็นวัยที่มีความพรอมและสมบูรณแแบบเกี่ยวกับพัฒนาการในดานตาง ๆ ทั้ง
ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณแ ดานสังคม ดานสติปัญญา มุงแสวงหาความมั่นคงในชีวิต วัย
ผูใหญตอนตนเป็นชวงวัยที่เกิดและเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มีความสนใจในคอมพิวเตอรแ เทคโนโลยี อินเตอรแเน็ต และอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ ดวยเหตุนี้  
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเสพติดเฟซบุ฿ก พฤติกรรมและแนวโนมในการเสพติดเฟซบุ฿ก 
รูปแบบการสื่อสารของผูเสพติดเฟซบุ฿กที่อยูในชวงวัยผูใหญตอนตน รวมทั้งศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบของการเพสติดเฟซบุ฿กในกลุมวัยผูใหญตอนตนอีกดวย 
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2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปรางสุรางคแ โชติชัชวาลกุล (2555) ไดศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
เว็บไซตแเฟซบุ฿ก (Facebook) ของกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยสูงอายุ” ดวยวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางวัยกลางที่มีอายุ 40-60 ปี  และ
วังสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นผูใชงานเว็บไซตแเฟซบุ฿ก เป็นเพศหญิงรอยละ 53.00 และเป็นเพศ
ชายรอยละ 47.00 และกลุมตัวอยางเป็นวัยกลางคนที่มีอายุ 40 -60 ปี  คิดเป็นรอยละ 66.25 และ
เป็นวัยสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปี  รอยละ 33.75 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสคิดเป็น
รอยละ 69.50 และมีบุตรจํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 38.75 กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาปัจจุบันอยูใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 51.50 และมีลักษณะการอาศัยอยูในภูมิลําเนาเดิม
รอยละ 50.50 และยายจากภูมิลําเนาเดิมรอยละ 49.50 ซึ่งคิดเป็นสัดสวนที่ใกลเคียง กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 51.25 สถานภาพการทํางานของ
กลุมตัวอยางสวนใหญคือทํางาน คิดเป็นรอยละ 58.50 และสวนที่เหลือเกษียณอายุ/วางงาน 41.50 
โดยอาชีพปัจจุบันหรืออาชีพกอนเกษียณสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นรอยละ 
34.50 และมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 25,001-40,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 27.00 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตแเฟซบุ฿ก 
พบวาแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมความถี่การใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กดานจํานวนวันตอ
สัปดาหแ ทั้งนี้แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมความถี่การใชงาน
เว็บไซตแเฟซบุ฿กดานจํานวนชั่วโมงตอวัน นอกจากนี้แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกยังมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมความถี่การใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กดานลักษณะการใชงานในเว็บไซตแเฟซบุ฿ก และ
การศึกษาแรงจูงใจในการใชเว็บไซตแเฟซบุ฿กกับแนวโนมพฤติกรรมการใชงานเว็บไซตแเฟซบุ฿กในอนาคต 
พบวาทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธแกับแนวโนมพฤติกรรมการใชดานความ
ตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตแเฟซบุ฿กตอไปในอนาคต ดานความตั้งใจที่จะแนะนําผู อ่ืนใหมาใชเว็บไซตแ 
เฟซบุ฿ก และดานความตั้งใจที่จะใชงานตอไปเมื่อเว็บไซตแเฟซบุ฿กเปลี่ยนรูปแบบ 

วรรณพร กลิ่นบัว (2554) ไดศึกษาเรื่อง “การสรางเครือขายทางสังคมผาน www. 
facebook.com ของกลุมคนวัยทํางาน” ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและการสัมภาษณแแบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการสื่อสารของผูเลนที่เป็นกลุมคน
วัยทํางานในการใช www.facebook.com นั้น มีรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยใชคอมพิวเตอรแ
เป็นตัวสื่อสารและใชเป็นสื่อกลางในการถายทอดขาวสาร ความรู ความคิด ความคิดเห็น ความรูสึก 
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดผานชองทางแสดงความคิดเห็น ในกรณีผูเลนทั้งสองหรือมากกวานั้นมี
การออนไลนแพรอมกัน สามารถโตตอบไดผานชองทาง Chat หรือจะเป็นการฝากขอความผาน Inbox 
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นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติโดดเดนของ 
www.facebook.com เพ่ือแขงขันและเปรียบเทียบกับเพ่ือน ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นผาน
ทางแอพพลิเคชั่นไปไดอีกดวย ซึ่งจุดนี้เองที่ใชสรางความสัมพันธแระหวางผูเลนคนอ่ืน ๆ ไดทัศนคติ
ของผูเลนที่เป็นกลุมคนวัยทํางานในการใช facebook พบวา ผูเลนมีทัศนคติทั้งในเชิงบวก เชิงลบ 
และนิ่งเฉย แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความคิดเห็นของแตละบุคคล และระยะเวลาในการใช ในดาน
บวก คือ สามารถทําใหรูจักเพ่ือน ๆ ใหมเพ่ิมขึ้น และยังไดรูจักเพ่ือนเกาที่ไมไดมีเวลาพบกันมานาน 
สามารถมาเจอกันในโลกออนไลนแได อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่สวนตัว สามารถระบายอารมณแได แสดง  
อัตลักษณแของตนเองออกมาไดอยางแทจริง ทั้งคําพูดและรูปภาพที่แสดงตัวตน ในดานลบนั้นอาจมา
จากประสบการณแตรงหรือจากขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหเกิดทัศนคติในดานลบ สวน
ทัศนคติเฉย ๆ คือ มีทัศนคติที่ดีตอ facebook แตก็มีทัศนคติลบดวย อาจเป็นความรูสึกกลาง ๆ 
มากกวาที่จะรูวาชอบหรือเห็นวา facebook มีผลเสียอยางมาก 

ภาณุวัฒนแ กองราช (2554) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนแของวัยรุนในประเทศไทย : กรณีศึกษา facebook” ดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 19-
21 ปี  มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีอัตราการใชบริการ 1-5 ครั้งตอสัปดาหแ ในการ
ใชแตละครั้งใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง และมีประสบการณแใชบริการนอยกวา 1 ปี  โดยที่สวนใหญ
เคยใชบริการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มีใน facebook ซึ่งประกอบไปดวย การโตตอบบนกระดาน
สนทนา การเขารวมกลุมตาง ๆ การตอบคําถาม การเลนเกม (Quiz) การแบงปันรูปภาพ การแบงปัน
วีดีโอ  การคนหาเพื่อนเกา  การสงขอความ การรวมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System Addiction) และการติดการใช
งาน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรูความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) และ
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการที่กลุมวัยรุนมีความเพลินเพลินใน
การใชเครือขายสังคมออนไลนแจนทําใหเกิดความรูสึกชื่นชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการทํากระแส
นิยม จึงทําใหอัตราการใชเพ่ิมมากข้ึนและเกิดการติดการใชงาน และอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวลหรือ
หมกมุนวาจะตองเขาไปใชงานอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ อยางไรก็ตามการรับรูถึง
ความเสี่ยงจากการใชเครือขายสังคมออนไลนแ (Perceived Risk) ไมมีความสัมพันธแหรือทําให
พฤติกรรมความหลงใหลและการติดการใชงานเครือขายสังคมออนไลนแในกลุมวัยรุนลดลงแตอยา งใด 
เนื่องจากกลุมวัยรุนดังกลาวจะระมัดระวังมากในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนแ และจะไมใชงาน
ถารูสึกวาตนเองไดรับความเสี่ยง ดังนั้นจึงมีโอกาสนอยมาที่ผูใชงานที่รับรูความเสี่ยงจะมีพฤติกรรม
การใชงานและความหลงใหลจนผิดปกต ิ
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จุฑามณี คายะนันทนแ (2554) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนแ : เฟซบุ฿กดอทคอม (www.facebook.com)” ดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 
21-30 ปี  มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001-20,000 บาท และสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ในสวนของ
การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอม (www.facebook.com) พบวา
กลุมตัวอยางใชเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอมนอยกวา 11 ครั้งตอสัปดาหแ คิดเป็นรอยละ 
61.2 ระยะเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿ก ดอทคอมตอครั้ง คือ นอยกวา 61 นาที  
คิดเป็นรอยละ 63.8 ซึ่งใชเวลาในชวงเวลาตั้งแต 19.01-22.00 น. บอยที่สุด มีจํานวน 202 คน คิดเป็น
รอยละ 50.5 โดยใชบริการที่บานเป็นสวนใหญ มีจํานวน 187 คน คิดเป็นรอยละ 46.8 รูปแบบการใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอมของกลุมตัวอยางใชบริการคอมเมนทแหรือแสดงความ
คิดเห็น (Comment) หัวขอของเพ่ือน ๆ มากท่ีสุด จํานวน 399 คน คิดเป็นรอยละ 99.7 รูปแบบการ
ใชบริการรองลงมาคือ ใชปุุมชอบ (Like) เพ่ือแสดงความชอบหัวขอ หรือคอมเมนทแของเพ่ือน ๆ 
จํานวน 387 คน คิดเป็นรอยละ 96.8 และใชอัพเดตสถานะ (Status) ของตนเอง จํานวน 386 คน คิดเป็น
รอยละ 96.5 

สําหรับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอมในดานตาง ๆ 
พบวา ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอมของกลุมตัวอยาง โดยมี
ผลกระทบ 3 ดาน คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานจิตใจ 5 อันดับแรกที่มีผลกระทบตอกลุม
ตัวอยางมากที่สุดมีดังนี้ 

1. ทําใหการสนทนา/ติดตอสื่อสารสะดวกและงายข้ึน 
2. ทําใหรับทราบขาวสาร อัพเดตไดรวดเร็ว 
3. ทําใหขยายกลุมเพ่ือน/มีเพ่ือนมากข้ึน 
4. ทําใหกลาคุย/แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระบนกระดาน (Wall) ไดมากขึ้น 
5. ทําใหชวยลดคาใชจาย/คาโทรศัพทแ 
จากผลกระทบทั้ง 5 อันดับนี้ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางเลือกใชบริการเครือขายสังคม

ออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอม เนื่องจากสิ่งเหลานี้เอ้ืออํานวยใหกลุมผูใชงานสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยัง
ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการใหขอมูลขาวสารไปอยางมาก มีการนําเสนอการ
สื่อสารผานสื่อออนไลนแ (Online Media) มาใชเป็นชองทางในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาก
จากการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดเวลา ไมวาจะใชบริการผานทางคอมพิวเตอรแ (Computer) หรือ
ผานทางโทรศัพทแมือถือ สมารแทโฟน (Smart Phone) จนเรียกไดวา เราไดกลายมาเป็นยุคแหงเทคโนโลยี
ขาวสาร ทําใหกลุมตัวอยางเลือกใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแ เฟซบุ฿ก ดอทคอมเป็นชองทางใน



98 

การสื่อสารผานออนไลนแ อันเนื่องมาจากเฟซบุ฿กดอทคอมตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการ
อยางแทจริง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรแกับพฤติกรรม
การใชบริการ พบวารายไดและอาชีพที่แตกตางกัน มีผลกับจํานวนครั้ งตอสัปดาหแในการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอม รายไดที่แตกตางกันมีผลกับระยะเวลาในการใชบริการ/ครั้ง 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได/เดือน และอาชีพที่แตกตางกัน มีผลกับชวงเวลาในการเขาใช
เครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอม ยกเวน เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได/เดือน 
และอาชีพที่แตกตางกันมีผลกระทบในการเขาใชเครือขายสังคมออนไลนแเฟซบุ฿กดอทคอมเชนกัน 

ธนิกานตแ มาฆะศิรานนทแ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเสพติดอินเทอรแเน็ต 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการเสพติดอินเทอรแเน็ต ของผูใชอินเทอรแเน็ตในประเทศไทย” พบวา   
ผูที่เสพติดอินเทอรแเน็ตจะใชเวลาในอินเทอรแเน็ตสูงกวาผูที่ไมเสพติด เพ่ือตอบสนองความตองการ
ทางดานอารมณแ สังคม และจิตใจสูงกวา แตจะใชอินเทอรแเน็ตเพ่ือการแสวงหาขอมูลขาวสารนอยกวา
ผูที่ไมเสพติด ในสวนของการประเมินความสัมพันธแระหวางตนเองกับสื่อนั้น ผูที่เสพติดจะประเมินวา
ตนเองมีความสามารถในการใชอินเทอรแเน็ต รูสึกถูกดึงดูดใจจากสื่ออินเทอรแเน็ต ไดรับผลกระทบจาก
การใชสื่ออินเทอรแเน็ตสูงกวาผูที่ไมเสพติดเชนเดียวกัน และผูที่เสพติดจะตระหนักรูถึงภาวการณแเสพ 
แตไมสามารถลดหรือหยุดใชได ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปัจจัยทางดานจิตวิทยานั้นเป็นสาเหตุสําคัญ
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการเสพติด เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูเสพติดและไมเสพติด พบวาผูเสพติดนั้น
ประสบปัญหาทางจิตใจ ปัญหาความสัมพันธแทางสังคม และมีแนวโนมที่จะเสพติดสิ่งอ่ืน ๆ มากกวา 
ผูไมเสพติด 

เมื่อพิจารณาในเรื่องปัจจัยทางประชากรศาสตรแที่มีความสัมพันธแกับการเสพติด พบวา 
ลักษณะทางอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพนั้นมีความสัมพันธแกับการเสพติดอินเทอรแเน็ต นอกจากนี้
ปัจจัยและลักษณะทางประชากรศาสตรแนั้นจะสงผลใหผูเสพติดและไมเสพติดมีความแตกตางกันใน
เรื่องการใชอินเทอรแเน็ต และการประเมินตนเองกับสื่ออินเทอรแเน็ตดวย 

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลนแของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 25 -30 ปี  ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/หางรานเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดสวนตัวมากกวา 45,000 บาทข้ึนไป 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแของคนวัยทํางาน พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นสมาชิกเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ เฟซบุ฿ก (Facebook) มีการเขาใช
บริการในชวงเวลา 18.01-22.00 น. มีความถี่ในการเขาใช 7 วัน/สัปดาหแ ใชเวลาในการเขาใชเว็บไซตแ
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ประเภทเครือขายสังคมออนไลนแแตละครั้งโดยเฉลี่ย 90 นาที เปิดเขาเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ
จากที่บาน/หอพัก โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแมากที่สุด กิจกรรมที่กลุมตัวอยางทําเป็นประจํามากที่สุด 
3 อันดับแรกเมื่อเขาเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ คือ สนทนากับเพ่ือน (Chat) อัพเดทสถานะ/
ขอมูลสวนตัว/รูปภาพ และหาขอมูล/แลกเปลี่ยนขอมูล จํานวน 190 คน 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนแ ตามแนวทางการศึกษาของบริษัท Roper Starch Worldwide ไดแบงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ออกเป็น 6 แบบ  ไดแก  กลุมฐานะดีมีรสนิยมดี (Creative) กลุมชอบแสวงหาความสนุกสนาน (Fun 
Seekers) กลุมรักครอบครัว (Intimate) กลุมนักตอสูดิ้นรน (Strives) กลุมคนหัวเกา (Devouts) และ
กลุมคนที่อุทิศตนเพ่ือสังคม (Altruists) พบวาคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชเครือขายสังคม
ออนไลนแสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบกลุมรักครอบครัว (Intimate) ซึ่งหมายถึง รูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความเห็นดวยตอการใหความสําคัญกับ
สถาบันครอบครัว การใชเวลาวางกับครอบครัว เป็นตน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คนวัยทํางานที่มีอาชีพ และรายไดที ่แตกตางกัน  
มีชวงเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแแตกตางกัน 

รูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 6 รูปแบบ ซึ่งไดแก กลุมฐานะดีมีรสนิยมดี (Creative) กลุมชอบ
แสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) กลุมรักครอบครัว (Intimate) กลุมนักตอสูดิ้นรน (Strives) 
กลุมคนหัวเกา (Devouts) และกลุมคนที่อุทิศตนเพ่ือสังคม (Altruists) ไมมีความสัมพันธแกับชวงเวลา
ที่เขาใชเครือขายสังคมออนไลนแ 

รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบกลุมชอบแสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) มีความสัมพันธแ
กับความถี่ (วัน/สัปดาหแ) ในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแ และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
กลุมรักครอบครัว (Intimate) มีความสัมพันธแกับระยะเวลา (นาที) ในการใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนแ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแ
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ซึ่งในการคัดเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการคัดเลือก
กลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Documentary Research) หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้ง 2 แบบ มาเชื่อมโยงวิเคราะหแ ตีความ และอธิบายตามวัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา 
โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงขอมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือใหเขาถึงขอมูลที่

จําเป็นในการศึกษา ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยการ
สัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth interview) ผูใชเฟซบุ฿กประจําที่อยูในวัยผูใหญตอนตน เกิดในชวง
ปี พ.ศ. 2517-2538 หรืออยูในชวงอายุระหวาง 18-39 ปี  ซึ่งเป็นกลุมคนที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นตนไป และประกอบอาชีพอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการสุมกลุมที่ตองการศึกษา
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการใชแบบสอบถาม (Screening Questionnaire) 
เพ่ือคัดกรองกลุมที่ตองการศึกษาซึ่งเป็นผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก จากนั้นใหกลุมที่ตองการศึกษานี้
แนะนําบุคคลอ่ืนตอไปอยางนี้เรื่อย ๆ ดวยวิธีคัดเลือกแบบสโนวแบอลหรือแบบลูกโซ (Snow Ball or 
Chain Sampling) ทั้งนี้ เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้มีความนาเชื่อถือและสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแนักจิตวิทยา นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน  เพ่ือใชเป็นขอมูล
ประกอบการอภิปราย โดยมีสัดสวนจํานวน ดังนี้ 

1. ผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก จํานวน 12 คน (เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 6 คน) 
2. นักจิตวิทยา  จํานวน 2 คน 
3. นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน จํานวน 2 คน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหลงขอมูลประเภทเอกสาร ผูศึกษา
ไดศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ทั้งในหนังสือพิมพแ บทความ วารสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
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อินเทอรแเน็ต เพ่ือศึกษาสภาพการณแการสื่อสาร การใชเฟซบุ฿กหรือสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ของ  
กลุมตัวอยางประชากรโลกในปัจจุบัน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากอกสารตาง ๆ รวมกับการใช

เทคนิคสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเครื่องมือที่ใช คือ เครื่องบันทึกเสียง และ
คําถามในการสัมภาษณแเพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบที่เก่ียวของกับ 3 ปัญหานําวิจัย คือ 

1. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีแรงจูงใจอยางไร 
2. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กอยางไร 
3. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กอยางไร 

 
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใช 

เฟซบุ฿กประจํา” ผูวิจัยไดใชวิธีเก็บขอมูล ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  ผูวิจัยเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ และนําขอมูลประเภทเอกสารมาวิเคราะหแในเบื้องตน เพ่ือทบทวนวรรณกรรมสราง
ประกอบแนวคิดในการศึกษา การกําหนดแนวทางในการตั้งคําถาม จากนั้นไดทําการศึกษาขอมูล
ขาวสารจากสื่อตาง ๆ เอกสารงานวิจัย และเว็บไซตแ 

ขั้นที่ 2  กอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Screening Question) โดยใช
มาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก (อางอิงจากมาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale โดย  
Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเบอรแเกน) เป็นแนวทางในการเก็บขอมูลเพ่ือชวยคัด
กรองและจําแนกผูที่ใชเฟซบุ฿กประจําและมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กได สําหรับแบบสอบถามดังกลาว 
จะใชคําถามในลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended Question) เพ่ือใหคําถามที่ใชในแบบสอบถาม
ครอบคลุมวัตถุประสงคแและขอมูลที่ตองการศึกษา 

ขั้นที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เมื่อไดจําแนกกลุมบุคคลที่ใชเฟซบุ฿กประจําที่มีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กทั้งหมด 12 คนไดแลว ผูวิจัยจะ
รวบรวมคําถามประกอบการสัมภาษณแของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กดวยแบบ
สัมภาษณแอยางเป็นทางการ โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณแใหตรงตาม
วัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา และการสัมภาษณแจะเนนการสอบคนหาความจริงจนกวาจะไดรับขอมูล
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ที่เพียงพอตอการนําไปวิเคราะหแผลการศึกษา กอนการสัมภาษณแผูวิจัยไดทําการจัดทําจดหมายขอ
ความรวมมือในการสัมภาษณแ พรอมแนบแบบสัมภาษณแซึ่งประกอบไปดวย แนวคําถามตาง ๆ ที่ใชใน
การสัมภาษณแกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กลวงหนา แลวโทรศัพทแเพ่ือติดตอนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกใหสัมภาษณแ โดยทําการสัมภาษณแดวยตนเองเป็นรายบุคคล 
(Face to Face Interview) พรอมบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณแ เพ่ือนํามาถอดเทปแยกคําถามและ
คําตอบเป็นหมวดหมู (Categorization) โดยมีการวางโครงสรางคําถามในการวิจัยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแในการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 

 
3.4 แบบสอบถามประเมินผู้ใช้เฟซบุ๊กประจ าที่มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก 
 
 กอนการสัมภาษณแทุกครั้ง ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามคัดกรองผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มี
แนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก (Screening Question) เป็นแนวทางในการเก็บขอมูลเพ่ือใชประกอบ การ
สัมภาษณแ และเพ่ือใหคําถามที่ใชในแบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงคแและขอมูลที่ตองการ
ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก 
1. คุณใชเฟซบุ฿กเฉลี่ยกี่ครั้ง/สัปดาหแ..........................วัน/สัปดาหแ 
2. คุณใชเฟซบุ฿กเฉลี่ยกี่ครั้ง/วัน.................................ครั้ง/วัน 
3. คุณใชเฟซบุ฿กนานเทาไหร/ชั่วโมง...........................ชั่วโมง/ครั้ง 
สวนที่ 2 มาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก 

 มาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก อางอิงจากมาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale 
โดย Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเบอรแเกน ใชเกณฑแการวัดขั้นพ้ืนฐาน 6 เกณฑแ 
ดังนี้  
  



103 

พฤติกรรม 
บอย
มาก 

บอยครั้ง บางครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

แทบ
จะไม 

1. คุณใชเวลามากไปกับการนึกถึงเฟซบุ฿ก หรือ
คิดวาจะใชเฟซบุ฿กอยางไร 

     

2. คุณรูสึกวาอยากใชเฟซบุ฿กเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ       

3. คุณใชเฟซบุ฿กเพ่ือที่จะลืมปัญหาสวนตัว      

4. คุณไดพยายามที่จะลดการใชเฟซบุ฿กแลว แต
ไมประสบผลสําเร็จ 

     

5. คุณรูสึกกระวนกระวาย หงุดหงิด รอนใจ 
หากถูกหามใหเขาใชเฟซบุ฿ก 

     

6. คุณใชเฟซบุ฿กมากจนมีผลเสียตอการงานหรือ
การเรียน 

     

  
เกณฑแการใหคะแนนจากมาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale 
บอยมาก = 5 คะแนน 
บอยครั้ง = 4 คะแนน 
บางครั้ง = 3 คะแนน 
นาน ๆ ครั้ง = 2 คะแนน 
แทบจะไม = 1 คะแนน 
แปลความหมายคาเฉลี่ยของเกณฑแในการวัดผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มีแนวโนมเสพติด 

เฟซบุ฿ก ดังนี้ 
คะแนนระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง  แทบจะไม 
คะแนนระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง  นาน ๆ ครั้ง 
คะแนนระหวาง 2. 61 - 3.40 หมายถึง  บางครั้ง 
คะแนนระหวาง 3. 41 - 4.20 หมายถึง   บอยครั้ง 
คะแนนระหวาง 4.20 - 5.00 หมายถึง  บอยมาก 
เมื่อผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมผลการทดสอบการเสพติดเฟซบุ฿กจากแบบทดสอบได

ครบถวนแลว จะทําใหสามารถคัดกรองบุคคลที่ใชเฟซบุ฿กประจําที่มีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กได โดย
มาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale ระบุวา หากผูตอบเลือกตอบอยูในชวง 4 คะแนน
เป็นตนไป และเลือกตอบตั้งแต 4 ขอเป็นตนไป สรุปไดวาบุคคลนี้กําลังเสพติดเฟซบุ฿ก ผูวิจัยจะเลือก
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ออกมาเป็นกลุมที่ตองการศึกษาจํานวน 12 คน เป็นเพศชาย 6 คน และเพศหญิง 6 คน หลังจากนั้น 
1 สัปดาหแ ผูวิจัยจะทําการติดตอขอนัดสัมภาษณแเพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคลตอไป 

โครงสร้างค าถามส าหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กประจ า 
วัตถุประสงคแขอที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
- ทานทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเฟซบุ฿กไดอยางไร 
- อะไรที่เป็นเหตุผลใหใชเฟซบุ฿กในครั้งแรก 
- มีสาเหตุอะไรบางที่ทําใหอยากเลนเฟซบุ฿ก 
- เฟซบุ฿กมีความนาสนใจตรงไหน 
วัตถุประสงคแขอที่ 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร และแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของ

ผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
- ใชเฟซบุ฿กครั้งแรกเมื่อไหร 
- ใชเฟซบุ฿กเฉลี่ยกี่ครั้งตอสัปดาหแ 
- เมื่อเขาใชเฟซบุ฿ก ทานใชเวลาเฉลี่ยตอครั้งนานเทาไหร 
- ใชเฟซบุ฿กชวงเวลาไหนบาง เพราะอะไร 
- ใชเฟซบุ฿กในสถานที่ไหนบาง เลนที่ไหนบอยที่สุด เพราะอะไร 
- ใชฟีเจอรแหรือบริการใดบนเฟซบุ฿กมากท่ีสุด เพราะอะไร 
- เรื่องท่ีคุยเป็นเรื่องอะไร และภาษาที่ใชสื่อสารบนเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 
- มีความตั้งใจที่จะใชเฟซบุ฿กตอไปในอนาคตหรือไม เพราะอะไร 
- มีความตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชเฟซบุ฿กหรือไม เพราะอะไร 
- มีความตองการที่ใชงานตอไปหรือไมเมื่อเฟซบุ฿กมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช

งาน เพราะอะไร 
- หากมีโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ จะใชหรือไม เพราะอะไร 
- ความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และคนรอบขางเป็นอยางไร 
- ไดมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือเพ่ือนบางหรือไม  เพราะ

อะไร 
- การใชเฟซบุ฿กมีผลตอความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือคนรอบขาง

หรือไม อยางไร 
วัตถุประสงคแขอที่ 3 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
- พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของทานในปัจจุบันเป็นอยางไร แตกตางไปจากเดิมหรือไม 
- การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ เป็นระยะเวลานาน มีผลกระทบตอชีวิตอยางไรบาง 
- การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงหรือไม อยางไร 
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- ทานมีความรูสึกตอเฟซบุ฿กอยางไร เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนใชและหลังใช 
- รูสึกอยางไรกับขาวในดานลบของเฟซบุ฿กที่นําเสนอผานสื่อมวลชน 
- เฟซบุ฿กมีความสําคัญกับชีวิตมากนอยแคไหน เพราะอะไร 
- รูสึกอยางไร หากไมไดใชเฟซบุ฿ก 
- มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือไม เพราะอะไร 
- การเสพติดเฟซบุ฿กจะนําไปสูการเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือไม เพราะอะไร 
- การเสพติดเฟซบุ฿กเคยนําปัญหามาสูตัวเองหรือไม 
- จากลักษณะการใชเฟซบุ฿ก ทานกําลังเสพติดเฟซบุ฿กหรือไม เพราะอะไร 
- มีวิธีการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กอยางไร 

 
3.5 โครงสร้างค าถาม 
 

3.5.1 โครงสร้างค าถามส าหรับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 
1. จุดเดนหรือคุณลักษณะของเฟซบุ฿กในเชิงสื่อสารมวลชนคืออะไร 
2. เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยแและสังคมอยางไร 
3. ลักษณะเฉพาะของเฟซบุ฿กตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางไร 
4. ลักษณะการสื่อสารของผูใชบนเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 
5. ทําไมจึงมีคนเสพติดเฟซบุ฿กมากขึ้น 
6. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอชีวิตของผูเสพติด ในมิติใดบาง 
7. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอสังคมอยางไร 
8. วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 

3.5.2 โครงสร้างค าถามส าหรับนักจิตวิทยา 
1. จุดเดนหรือคุณลักษณะของเฟซบุ฿กในเชิงจิตวิทยาคืออะไร 
2. เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยแและสังคมอยางไร 
3. ขอดี-ขอเสียของเฟซบุ฿กมีอะไรบาง 
4. ทําไมจึงมีคนเสพติดเฟซบุ฿กมากขึ้น 
5. เฟซบุ฿กมีความสําคัญอยางไรกับผูเสพติดเฟซบุ฿ก 
6. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอชีวิตของผูเสพติด ในมิติใดบาง 
7. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอสังคมอยางไร 
8. วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 
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3.6 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 
 การเก็บขอมูลทั้งหมดใชเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน ระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 
 
3.7 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 

ในขั้นตอนการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาทําการวิเคราะหแ
ในเชิงคุณภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะหแจะเริ่มตั้งแตการวิเคราะหแขอมูลเอกสาร และการวิเคราะหแ
ขอมูลจากการสัมภาษณแเจาะลึก เพ่ือตอบวัตถุประสงคแดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดจากกวิเคราะหแขอมูลทางเอกสารและการสัมภาษณแมาถอดเทป

และผานการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 
1. อานขอมูลทั้งหมดอยางละเอียดและประมวลขอมูล (Data Processing) โดย

คัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ตอบวัตถุประสงคแ และจัดระเบียบขอมูลทั้งหมดเป็นหมวดหมู (Categorization) 
เพ่ือความชัดเจนและสะดวกตอการวิเคราะหแ โดยอิงจากวัตถุประสงคแและกรอบประเด็นคําถามที่
กําหนดไวเบื้องตน 

2. แสดงขอมูล (Data Display) โดยนําขอมูลจากเอกสารและขอความสัมภาษณแมา
แสดงเป็นหลักฐานประกอบในหมวดหมูที่จัดเรียงไว เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเกิดความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น 

3. นํามาสรุป วิเคราะหแ และอภิปรายผลขอมูลการวิจัยทั้งหมด เพ่ือสรางบทสรุปใน
สภาพองคแรวม 

4. ตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอ
ดวยรูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือไปใช
ตอไป 
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3.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณแผูใชเฟซบุ฿กประจํา นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และนักจิตวิทยา ตลอดจน
การทําการขอควาจากบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะถูกนําเสนอขอมูลในรูปแบบของ
การบรรยาย หรือพรรณนาวิเคราะหแ (Descriptive Analysis) โดยนําเสนอขอมูลตามลําดับของปัญหา
นําวิจัย ดังนี้ 

1. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีแรงจูงใจอยางไร 
2. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กอยางไร 
3. ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กอยางไร 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแ
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ซึ่งในการคัดเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Documentary Research) หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 แบบ มาเชื่อมโยงวิเคราะหแ ตีความ และอธิบายตามวัตถุประสงคแที่ตองการ
ศึกษา ดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
- ทานทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเฟซบุ฿กไดอยางไร 
- อะไรที่เป็นเหตุผลใหใชเฟซบุ฿กในครั้งแรก 
- มีสาเหตุอะไรบางที่ทําใหอยากเลนเฟซบุ฿ก 
- เฟซบุ฿กมีความนาสนใจตรงไหน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของผูใช

เฟซบุ฿กประจํา 
- ใชเฟซบุ฿กครั้งแรกเมื่อไหร 
- ใชเฟซบุ฿กเฉลี่ยกี่ครั้งตอสัปดาหแ 
- เมือ่เขาใชเฟซบุ฿ก ทานใชเวลาเฉลี่ยตอครั้งนานเทาไหร 
- ใชเฟซบุ฿กชวงเวลาไหนบาง เพราะอะไร 
- ใชเฟซบุ฿กในสถานที่ไหนบาง เลนที่ไหนบอยที่สุด เพราะอะไร 
- ใชฟีเจอรแหรือบริการใดบนเฟซบุ฿กมากท่ีสุด เพราะอะไร 
- เรื่องท่ีคุยเป็นเรื่องอะไร และภาษาที่ใชสื่อสารบนเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 
- มีความตั้งใจที่จะใชเฟซบุ฿กตอไปในอนาคตหรือไม เพราะอะไร 
- มีความตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชเฟซบุ฿กหรือไม เพราะอะไร 
- มีความตองการที่ใชงานตอไปหรือไมเมื่อเฟซบุ฿กมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช

งาน เพราะอะไร 
- หากมีโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ จะใชหรือไม เพราะอะไร 
- ความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และคนรอบขางเป็นอยางไร 
- ไดมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือเพ่ือนบางหรือไม เพราะอะไร 
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- การใชเฟซบุ฿กมีผลตอความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือคนรอบขาง
หรือไม อยางไร 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
- พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของทานในปัจจุบันเป็นอยางไร แตกตางไปจากเดิมหรือไม 
- การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ เป็นระยะเวลานาน มีผลกระทบตอชีวิตอยางไรบาง 
- การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงหรือไม อยางไร 
- ทานมีความรูสึกตอเฟซบุ฿กอยางไร เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนใชและหลังใช 
- รูสึกอยางไรกับขาวในดานลบของเฟซบุ฿กที่นําเสนอผานสื่อมวลชน 
- เฟซบุ฿กมีความสําคัญกับชีวิตมากนอยแคไหน เพราะอะไร 
- รูสึกอยางไร หากไมไดใชเฟซบุ฿ก 
- มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือไม เพราะอะไร 
- การเสพติดเฟซบุ฿กจะนําไปสูการเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือไม เพราะอะไร 
- การเสพติดเฟซบุ฿กเคยนําปัญหามาสูตัวเองหรือไม 
- จากลักษณะการใชเฟซบุ฿ก ทานกําลังเสพติดเฟซบุ฿กหรือไม เพราะอะไร 
- มีวิธีการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กอยางไร 

 
4.1 สรุปแบบประเมินการเสพติดเฟซบุ๊ก 
 
 กอนการสัมภาษณแทุกครั้ง ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามคัดกรองผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มี
แนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก (Screening Question) เป็นแนวทางในการเก็บขอมูลเพ่ือใชประกอบการ
สัมภาษณแ และเพ่ือใหคําถามที่ใชในแบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงคแและขอมูลที่ตองการ
ศึกษา สรุปไดดังนี ้
 
ตารางที่ 4.1 
 
จํานวนรอยละและกลุมตัวที่ตองการศึกษาจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 6 50 
หญิง 6 50 

รวม 12 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมที่ตองการศึกษาเป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็นรอยละ 50 และ
เพศหญิง 6 คน คิดเป็นรอยละ 50 
 
ตารางที่ 4.2 
 
พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของกลุมที่ตองการศึกษา 

พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก จํานวน 

1. จํานวนวันที่ใชเฟซบุ฿กตอสัปดาหแ 7 วัน/สัปดาหแ 
2. จํานวนครั้งที่ใชเฟซบุ฿กตอวัน บอยจนไมสามารถระบุได 
3. ระยะเวลาในการใชเฟซบุ฿กภายใน 1 ชั่วโมง 10 นาทีขึ้นไป 

 
จากการศึกษาพบวา กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําใชเฟซบุ฿ก 7วัน/สัปดาหแ โดยมีความถี่ในการ

ใชบอยครั้งจนไมสามารถระบุได และมีระยะเวลาการใชเฟซบุ฿กตอครั้งตั้งแต 10 นาทีขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและรอยละของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํา จําแนกตามมาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก อางอิงจาก
มาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale โดย Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหง
มหาวิทยาลัยเบอรแเกน 

พฤติกรรม 

บอยมาก 
4.20-
5.00 

บอยครั้ง 
3.41-
4.20 

บางครั้ง 
2.61-
3.40 

นาน ๆ 
ครั้ง 

1.81-2.60 

แทบจะไม 
1-1.8 

 
รวม 

 
 

คาเฉลี่ย 

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

1. คุณใชเวลามากไปกับ
การนึกถึงเฟซบุ฿ก หรือ
คิดวาจะใชเฟซบุ฿ก
อยางไร 

6 
(50.0)  

6 
(50.0)  

- - - 

12 
(100)  

4.2 

2. คุณรูสึกวาอยากใชเฟ
ซบุ฿กเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  

9 
(75.0)  

3 
(25.0)  

- - - 12 
(100)  

4.4 

3. คุณใชเฟซบุ฿กเพื่อที่จะ
ลืมปัญหาสวนตัว 

7 
(58.3)  

5 
(41.7)  

- - - 12 
(100)  

4.3 
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ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและรอยละของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํา จําแนกตามมาตรวัดการเสพติดเฟซบุ฿ก อางอิงจาก
มาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale โดย Dr. Andreassen นักจิตวิทยา แหง
มหาวิทยาลัยเบอรแเกน   (ตอ) 

พฤติกรรม 

บอยมาก 
4.20-
5.00 

บอยครั้ง 
3.41-
4.20 

บางครั้ง 
2.61-
3.40 

นาน ๆ 
ครั้ง 

1.81-2.60 

แทบจะไม 
1-1.8 

 
รวม 

 
 

คาเฉลี่ย 

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

จํานวน 
(รอยละ)  

4. คุณไดพยายามที่จะลด
การใชเฟซบุ฿กแลว แต
ไมประสบผลสาํเร็จ 

5 
(41.7)  

7 
(58.3)  

- - - 12 
(100)  

4.1 

5. คุณรูสึกกระวนกระวาย 
หงุดหงิด รอนใจ หาก
ถูกหามใหเขาใชเฟซบุ฿ก 

8 
(66.7)  

4 
(33.3)  

- - - 12 
(100)  

4.3 

6. คุณใชเฟซบุ฿กมากจนมี
ผลเสียตอการงานหรือ
การเรียน 

6 
(50.0)  

6 
(50.0)  

- - - 12 
(100)  

4.2 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กตามมาตรวัด

การเสพติดเฟซบุ฿ก อางอิงจากมาตรวัด Bergen Facebook Addiction Scale โดย  Dr. Andreassen 
นักจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเบอรแเกน ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

คุณใชเวลามากไปกับการนึกถึงเฟซบุ฿ก หรือคิดวาจะใชเฟซบุ฿กอยางไร บอยมาก จํานวน 
6 คน คิดเป็นรอยละ 50.0 บอยครั้งจํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 50.0 ตามลําดับ 

คุณรูสึกวาอยากใชเฟซบุ฿กเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ บอยมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 
75 บอยครั้ง จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 25 ตามลําดับ 

คุณใชเฟซบุ฿กเพ่ือที่จะลืมปัญหาสวนตัว บอยมาก  จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 58.3 
บอยครั้ง จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 41.71 ตามลําดับ 

คุณไดพยายามที่จะลดการใชเฟซบุ฿กแลว แตไมประสบผลสําเร็จ บอยมาก จํานวน 5 คน 
คิดเป็นรอยละ 41.7 บอยครั้ง จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 58.3 ตามลําดับ 
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คุณรูสึกกระวนกระวาย หงุดหงิด รอนใจ หากถูกหามใหเขาใชเฟซบุ฿ก บอยมาก 8 คน 
คิดเป็นรอยละ 66.7 บอยครั้ง จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 33.3 ตามลําดับ 

คุณใชเฟซบุ฿กมากจนมีผลเสียตอการงานหรือการเรียน บอยมาก 6 คน คิดเป็นรอยละ 
50.0 บอยครั้ง จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 50.0 ตามลําดับ 

 
4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้เฟซบุ๊กประจ า 

 
คุณเอ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 30 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแใน

การใชเฟซบุ฿ก ประมาณ 5 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเย็น เวลาหลังเลิกงานคือ 18.00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
บานของผูใหสัมภาษณแ ยานบางซื่อ ซึ่งไดรับความรวมมือรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแ
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณเจ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 32 ปี  อาชีพรับราชการ ประสบการณแในการใชเฟซบุ฿ก 
ประมาณ 7 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแยินดีให
ผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพ่ือเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแแจงวา
เวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือราน
กาแฟ ยานสยาม ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณโอ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 35 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแใน
การใชเฟซบุ฿ก ประมาณ 6 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานพญาไท ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณแม฿ก (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 34 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแ
ในการใชเฟซบุ฿ก ประมาณ 6 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานสยาม ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณหญิง (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 32 ปี  อาชีพลูกจางราชการ ประสบการณแในการ
ใชเฟสบุ฿คประมาณ 7 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแยินดีให
ผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพ่ือเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแแจงวา
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เวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ ที่
ทํางานของผูใหสัมภาษณแ ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณตอ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 31 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแใน
การใชเฟซบุ฿กประมาณ 5 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 18.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานเอกมัย ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณนุช (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 37 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแ
ในการใชเฟซบุ฿กประมาณ 5 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ที่ทํางานของผูใหสัมภาษณแ ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 
1.30 ชั่วโมง 

คุณเกเ (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 27 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแใน
การใชเฟซบุ฿กประมาณ 7 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานพญาไท ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณนุ฿ก (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 27 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ประสบการณแ
ในการใชเฟซบุ฿กประมาณ 7 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. รานกาแฟ ที่ทํางานของผูให
สัมภาษณแ ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณจอย (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 28 ปี  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประสบการณแใน
การใชเฟซบุ฿กประมาณ 5 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูให สัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานเพลินจิต ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณพลอย (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 26 ปี  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประสบการณแ
ในการใชเฟซบุ฿กประมาณ 7 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพ่ือเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
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แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. รานกาแฟ ยานลาดพราว ซึ่งไดรับ
ความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

คุณฝน (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 28 ปี  อาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ประสบการณแ
ในการใชเฟซบุ฿กประมาณ 8 ปี  ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 19.30 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ 
รานกาแฟ ยานลาดพราว ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 4.4 
 
สรุปขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใชเฟซบุ฿กประจํา 

ลําดับ นามสมมุติ เพศ อาย ุ(ปี) อาชีพ วัน/เดือน/ปี ท่ีสัมภาษณแ 
1 คุณเอ ชาย 30 พนักงานเอกชน 13 มีนาคม 2557 
2 คุณเจ ชาย 32 รับราชการ 17 มีนาคม 2557 

3 คุณโอ ชาย 35 พนักงานเอกชน 20 มีนาคม 2557 
4 คุณแม฿ก ชาย 34 พนักงานเอกชน 25 มีนาคม 2557 
5 คุณหญิง หญิง 32 ลูกจางราชการ 27 มีนาคม 2557 
6 คุณตอ ชาย 31 พนักงานเอกชน 5 เมษายน 2557 
7 คุณนุช หญิง 32 พนักงานเอกชน 10 เมษายน 2557 
8 คุณเกเ หญิง 31 พนักงานเอกชน 22 เมษายน 2557 
9 คุณนุ฿ก หญิง 37 พนักงานเอกชน 8 พฤษภาคม 2557 
10 คุณจอย ชาย 27 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 พฤษภาคม 2557 
11 คุณพลอย หญิง 27 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 พฤษภาคม 2557 
12 คุณฝน หญิง 28 พนักงานมหาวิทยาลัย 28 พฤษภาคม 2557 

 
สรุปขอมูลผูใหสัมภาษณแของกลุมผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก คุณเอ เพศชาย อายุ 30 ปี  

อาชีพพนักงานเอกชน  คุณเจ เพศชาย อายุ 32 ปี  อาชีพรับราชการ คุณโอ เพศชาย อายุ 35 ปี  
อาชีพพนักงานเอกชน  คุณแม฿ก เพศชาย อายุ 34 ปี  อาชีพพนักงานเอกชน คุณหญิง เพศหญิง อายุ 
32 ปี  อาชีพลูกจางราชการ คุณตอ เพศชาย อายุ 31 ปี  อาชีพพนักงานเอกชน คุณนุช เพศหญิง 
อายุ 32 ปี  อาชีพพนักงานเอกชน คุณเกเ เพศหญิง อายุ 31 ปี  อาชีพพนักงานเอกชน คุณนุ฿ก เพศหญิง 
อายุ 37 ปี  อาชีพพนักงานเอกชน คุณจอย เพศชาย อายุ 27 ปี  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คุณพลอย 
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เพศหญิง อายุ 27 ปี  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คุณฝน เพศหญิง อายุ 28 ปี  อาชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
4.3 แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก 

 
4.3.1 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก 

จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเฟซบุ฿กมา
จากเพ่ือนและคนรูจัก โดยไดรับการแนะนําใหลองสมัครและใชงาน รวมถึงมีพฤติกรรมคลอยตามตาม
กระแสนิยม เมื่อพบเห็นคนอ่ืน ๆ ใชงานกันและแพรหลาย จึงอยากทดลองใชงานเฟซบุ฿กตามเชนกัน 
รวมถึงเหตุผลที่โซเซียลมีเดียอ่ืน ๆ นั้นโดยเฉพาะ HI5 เริ่มมีแนวโนนและกระแสความนิยมที่อ่ิมตัวลง
เรื่อย ๆ ตามการเวลา จึงทําใหหลาย ๆ คนหันมาสนใจเฟซบุ฿กแทน เพราะใชงานแลวทําใหมีเพ่ือน
เยอะขึ้น และที่สําคัญสามารถตอบสนองความตองการของตัวผูใชงานเอง จึงทําใหใชเฟซบุ฿กเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันนี้ 

“มีคนพดูถึงกัน เราก็ถามเพ่ือนรวมงานวาคืออะไร ทํางานทางดานนี้นอง ๆ ที่อยู
ในวงการก็จะคิดวาเรารูจัก ก็จะมาถามเราวาคืออะไร แตเราก็ไมรูเหมือนกัน ก็ไปหาขอมูล พอดีไป
ถามคนรูจักซึ่งเขาเลนอยูแลวก็มีการแนะนําใหเราทราบ เป็นการบอกตอ ๆ กันไป ก็เริ่มเลนมาตั้งแต
ตอนนั้น กอนหนานั้นเป็นอยางอ่ืน เชน Hi5 แตวากระแสไมแรงเทา และดวยความที่เราทํางานตรงนี้ก็
จะมีนองถามคอนขางมากวาเรามีเฟซบุ฿กหรือไม จนคิดวาตองสมัครนะ ก็ศึกษาขอมูลเรื่อย ๆ จนถึง
ปัจจุบัน” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“อานหนังสือคอมพิวเตอรแ อานเอง เรียนรูเอง ไดคียแเวิรแดมาจากหนังสือพิมพแ 
คนหาในเว็บไซตแ แตก็ไมคอยไดเลน จนกระทั่งเริ่มเบื่อชีวิตก็เริ่มใชเฟซบุ฿กหนักขึ้น” (เจ, สัมภาษณแ, 
17 มีนาคม 2557) 

“สมัยกอนเลน Hi5 กอน แลวเพ่ือนชวนมาเลนเฟซบุ฿กเลยตามมา เลน Hi5 ไมได
ติด แตมาติดเฟซบุ฿ก เพ่ือนบอกใหยายจาก Hi5 มาเลนเฟซบุ฿ก เพราะระบบความปลอดภัยดีกวา ก็เลย
ยาย คือตอนแรกมาทดลองเฟซบุ฿กกับทวิตเตอรแ แลวพบวาเฟซบุ฿กเหมาะกับเรามากกวาเลยไมไดเลน
ทวิตเตอรแเลย” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“เริ่มมาจากหลานเลนแลวเขาคุยกัน อีกทั้งเพ่ือน ๆ ก็เลน ก็เลยใหหลานสมัคร
ให หลังจากนั้นก็เลนมาเรื่อย ๆ สนุกดี” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เพ่ือนที่อยูตางประเทศบอกวา เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเลนเฟซบุ฿กกันแลว ก็เริ่ม
เลน ตั้งแตสมัยที่ไทยยังไมเลนกันเลย คือที่ อังกฤษเขาเลนกัน ตอนนั้นยังไมเขามาบ านเรา”  
(หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 



116 

“จําไมไดวายังไง แตเมื่อเห็น register เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิรแกก็สมัคร จากนั้น
ก็ศึกษาวาคืออะไร ทําอะไรไดบาง ใชเวลาประมาณครึ่งปีถึงจะมีเพ่ือนกลุมแรก ตอนนั้นยังใช
คอมพิวเตอรแ จําไมไดวาเริ่มแรกมาอยางไร แตเห็นขอมูลจากคอมพิวเตอรแก็เลยลองเลนมาเรื่อย ๆ ซึ่ง
กอนหนานั้นเคยเลน Hi5 ประมาณปีกวา แลวก็เลิกเลนไป เพราะคิดวามันไมใช ซึ่งตอนนั้นไมมีเพ่ือน
คนไทยแอดเฟซบุ฿กเราเขามาเลย มีแตเพ่ือนตางประเทศ เลยคิดวาไมรูวาคนไทยลนเฟซบุ฿กกันหรือ
เปลา ก็เลนมาเรื่อย ๆ จากนั้นก็มี user ไทยเขามาเรื่อย ๆ ก็กลายเป็นวาเราตองมาสอนเขาวาเลน
อยางไร” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“รูจักจากเพ่ือน เพราะวาทํางานแลวมีนองเริ่มเลนแลวมาสอนตอ ก็ลองตัดสินใจ
เริ่มเลน เฟซบุ฿กดูบาง จากนั้นก็เลนมาเรื่อย ๆ แรก ๆ เลนไมเป็น นาน ๆ ก็โพสตแทีหนึ่ง แตพอเลน
คลองแลวก็จะใชงานทุกฟังกแชันเลย เชน เกม แชท ฯลฯ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“เป็นเพ่ือนแนะนํามาคะ ตอนแรกก็เริ่มจากการเลน Hi5 ก็เลยเลนเฟซบุ฿ก
จากนั้นมา พอดีเราใชงาน Hotmail อยูแลวและมันสามารถสมัครจาก Hotmail ไดเลย ก็ลองสมัครดู 
แลวก็เลนตั้งแตนั้นมา” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 2557) 

“จําไมไดวานานเทาไร แตมีตั้งแตเรียนปี 2 แลว ชวงนั้น Hi5 กําลังนิยม พอ Hi5 
เริ่มไมคอยมีคนเลน เราก็หันมาเลนเฟซบุ฿กแทน ก็เลนมาตั้งแตนั้นมา เหมือนเพื่อนเลนดวย พอเราเห็น
ก็อยากรูวาคืออะไรก็เลนดวย” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“เริ่มแรกตอนที่ ตอนนั้นเลน Hi5 นะ แลวทีนี้ก็ พอเริ่มมีคนแชรแแอพพลิเคชั่น 
เฟซบุ฿ก ก็เลยลองสมัครดู คลาย ๆ กับเลนเกมที่เคาสงมาแนะนําวาใช เฟซบุ฿กดู ก็เขาไปสมัคร ดูวามัน
คืออะไร พอเขาไป มันทําใหเรารูสึกวา เจอเพ่ือนเยอะ” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“สมัยไปอยูอเมริกา ประมาณปี 2008 ชวงนั้นเด็กอเมริกาเริ่มเลนเฟซบุ฿กแลว 
แตเรายังติดเลน Hi5 อยู ตอนนั้นเมืองไทยยังไมมีใครเลนเลย ก็เลนควบคูไปกับ Hi5 พอกลับไป
อเมริกาครั้งที่ 2 ก็เริ่มมีเกมที่นาสนใจ คนไทยก็เริ่มมาเลนเฟซบุ฿กกันแลว และ Hi5 เริ่มมีคนเลน
นอยลง จึงเขามาเลนเฟซบุ฿กเต็มตัว” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ตอนแรกมีเพ่ือนฝรั่งเลนกอน ตอนนั้นคือยังไมฮิตเลย ตั้งแตสมัยกอนที่ wall 
ยังทําอะไรไมไดมากเลย แลวพอเพ่ือนฝรั่งเลน เคาไมแชท msn เคาไมแชทอะไรอยางนี้เหมือนคนไทย
เลนในสมัยนั้น ก็เลยไปสมัครเฟซบุ฿ก” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.3.2 เหตุผลในการใช้เฟซบุ๊กในครั้งแรก 
จากการศึกษาพบวา เหตุผลในการเริ่มใชเฟซบุ฿กครั้งแรกของผู ใชเฟซบุ฿กประจํา 

เหตุผลแรกคือ เฟซบุ฿กเป็นโปรแกรมอเนกประสงคแ สามารถใชงานไดหลายรูปแบบ การเขาไปลองใช
ทําใหเจอทั้งเพ่ือนใหมและเพ่ือนเกา เป็นชองทางการติดตอสื่อสารที่งาย ไมวาจะเป็นการสนทนาใน
เรื่องสวนตัว สนทนาในเรื่องงาน หรือสนทนาในเรื่องเรื่องธุรกิจ ก็สามารถทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
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อีกทั้งยังประหยัดคาใชจาย จะไมเสียคาใชจายอะไร เฟซบุ฿กมีฟีเจอรแการใชงานที่หลากหลาย ใชแลว
สนุก เพลิดเพลิน การใชเฟซบุ฿กทําใหรับรูขาวสารที่พลาดไปผานการแชรแ การแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องนั้น ๆ และยังสามารถรับรูเรื่องของเพ่ือนบนเฟซบุ฿กไดทันที ในขณะเดียวกันผูใชเฟซบุ฿กประจํา
บางสวนใหเหตุผลวามาจากพฤติกรรมคลอยตามเพ่ือนหรือบุคคลรอบขางที่อยากมีเฟซบุ฿กเหมือน ๆ 
กัน ทั้งนี้ยังมีเหตุผลที่มาจากโซเซียลมีเดียอยาง Hi5 หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีความคลายคลึงกันกระแส
ความนิยมเริ่มลดลง และกระแสของเฟซบุ฿กก็เริ่มเขามาแทนที่ 

“กระแส ดวยความที่หลายคนสงสัยวามันคืออะไร โดยเฉพาะเราดวย พอไปเลน
สักพักก็ทําใหเราไดเจอเพ่ือนเกา เป็นเหมือนสังคม ๆ หนึ่ง ก็เลยเลน พอเขาไปสัมผัสทําใหเราเจอ
เพ่ือนที่ไมไดเจอกันมานาน เป็นการติดตอที่งายกวา เป็นการลดการไดเจอกัน บางทีระยะเวลา 
ระยะทางมันไกลกันก็ทําใหเราไมไดเจอกัน ดวยความที่กลัวตกกระแส เพราะมีคนถามเยอะมาก เลย
ทําใหเราตองเลน เรายอมรับตรงนี้เพราะคิดวามันไมไดเสียหายอะไร” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 

“เพราะวาใชติดตอกับเพ่ือนสนิทที่อยูตางประเทศ เจอกันไดเพราะเขามีเฟซบุ฿ก
ทางอีเมลแ เลยสมัครเฟซบุ฿ก เพราะปัจจุบันเฟซบุ฿กจะมีเพ่ือนเทานั้น” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 
2557) 

“เหตุผลแคคนอ่ืนมีเราก็ตองมี แคนั้นแหละ ก็เลยลองสมัคร พูดงาย ๆ คือตาม
กระแส เลนแลวมันรูสึกดีเลยเลนมาถึงทุกวันนี้” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“โดยปกติแลวไมไดดูทีวี ไมไดดูละคร ดูแตขาว เมื่อเลนเฟซบุ฿กทําใหเรามีอะไร
อานเพิ่มขึ้น ไดรูวาใครเขาพูดอะไร แชรแอะไร ถาเรามีความรูเราก็จะรวมแชรแดวย มันสนุกในการอาน 
เพราะแตละคนไดแชรแเรื่องจริง ที่ไมใชนิยาย โดยเฉพาะกด like ดูรูป อยางเพ่ือนบางคนเขาแชรแรูปที่
ไปเที่ยว เราก็ไดรูวามันสวยดี นาไป ไดรูวาเขาไปเที่ยวอยางไร” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เพ่ือนแนะนํา ก็รูสึกวามันแปลกดี แลวเพ่ือนแนะนําแลวลองเลนดู สวนตัวเป็น
คนที่ชอบเรียนรูอะไรใหม ๆ อยูแลวก็เลยลองเลนเฟซบุ฿ก” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“เป็นคนมีเพ่ือนเยอะก็จริง แตจะไมคอยจับกลุม บางทีก็จะเยอะและรูสึกรําคาญ 
อยากจะอยูเงียบ ๆ คนเดียว ใชชีวิตในโลกสวนตัว เมื่อกอนใช BB ก็จะเลนทุกอยางที่อยูในโลก  
โซเชียล แตตอนนั้นมีกระแสเฟซบุ฿กกําลังดังเลยสมัครลองเลนดู” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“มีพ้ืนที่ในอินเทอรแเน็ตพ้ืนที่หนึ่งที่เป็นของเรา ก็เลยอยากจะมีบาง ไวแชรแรูป
สวย ๆ หรือเหตุการณแที่เจอก็นํามาโพสตแ และเหตุผลแรกก็คือตามเพ่ือน สวนสาเหตุอ่ืน ๆ ก็คือพอ
ลองใชแลวสนุกดี มีอะไรหลาย ๆ อยางที่นาสนใจ ไมใชแคการโพสตแเทานั้น แตยังสามารถแชรแเรื่อง
ตาง ๆ กับเพ่ือนได” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 
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“เพราะเพ่ือนเลน และแนะนํามาทางจากการคุยกัน เหมือนตอนนั้นเรามี Hi5 
แลวเพ่ือนเราเลนเฟซบุ฿กกันนะ เลยลองสมัครดู ก็ไมคิดวาจากวันนั้นถึงวันนี้เฟซบุ฿กเติบโตเร็วมาก แค
ไมก่ีปีเทานั้นเอง” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ปี 2009 ไปเรียนที่ตางประเทศ ไปเรียนแลกเปลี่ยน แลวกระแส Hi5 เริ่มซาลง 
ใชในการสื่อสารมากกวา เอาไวคุยกันแฟน” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“อารมณแประมาณวา ลองดู ลองชองทางอ่ืน ตอนนั้นเริ่มเบื่อ Hi5 แลว มันไมมี
อยางอ่ืนอะ จะแตงรูปหนาเพจ ลองใชเฟซบุ฿กดู ตอนนั้นยังไมมีคนใชเยอะเลย เห็นเพ่ือนแคบางกลุม
แชรแมา” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ลองเลนดู แตที่เลนจริงจังเพราะเกม พอเพ่ือนมากขึ้นเราก็มีสังคม แลวสามารถ
แชทและพูดคุยติดตอกันได เกมก็ดี ออปชั่นก็เยอะ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“เพ่ือนบอกตอ เพราะวามันยังไมฮอต เหมือนในปัจจุบันนี้มีขาว เพราะวามันฮิต
แลว แตวาตอนนั้นมันยังไมฮิต ตอนนั้นมันยังเลน Hi5 อยู” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.3.3 วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผู ใชเฟซบุ฿กประจํามีวัตถุประสงคแในการใชเฟซบุ฿กเพ่ือ

ตองการ การยอมรับจากบุคคลภายนอก และยังมองวาเฟซบุ฿กนั้นสามารถเป็นพ้ืนที่สวนตัวที่สามารถ
แสดงตัวตนของตัวเองออกมาได โดยมักใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางและพ้ืนที่ในการระบายหรือแสดงออก
ทางอารมณแ เพ่ือเป็นการระบายความรูสึกและแกปัญหาชีวิต เพราะในชีวิตจริ งนั้นในบางเรื่องไม
สามารถระบายออกมาหรือบอกกับใครไดตรง ๆ ทั้งยังไดรับความสบายใจหรือกําลังใจในการตอสูกับ
ปัญหานั้น ๆ จากเพ่ือนบนเฟซบุ฿กอีกดวย ทั้งนี้ เฟซบุ฿กนั้นเหมือนเพ่ือนที่คอยอยูเคียงขางกาย เพ่ือนที่
สามารถชวยแกเหงาหรือคลายเครียด ในขณะเดียวกันเฟซบุ฿กนั้นไดกลายเป็นชองทางในการอัพเดต
ขอมูลขาวสารและแบงปันเรื่องราวในชีวิตตาง ๆ เพ่ือบอกเลาเรื่องราวที่ไดประสบพบเจอใหกับเพ่ือน ๆ 
และผูที่ติดตามไดรับทราบ ใหทันกระแสหรือประเด็นทางสังคมท่ีกําลังพูดถึง และเอ้ือประโยชนแตอการ
ทํางาน ในขณะเดียวกันยังมีผูใชเฟซบุ฿กประจําบางสวนระบุวาตนเองเป็นโรคเบื่อสังคม ชีวิตจริงไม
อยากคุยกับใคร บางครั้งมีอาการซึมเศรา จึงใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการติดตอกับเพ่ือนที่รูจักและ
สนิท 

“1. อยากมีเพ่ือใหทันกระแส อยางเราเลนแลวเราเจอเพ่ือนที่ไมไดเจอกันนาน 
หลังจากนั้นเป็นการตอยอด ไดในเรื่องของการประสานงาน คาโทรศัพทแเราก็ลดลงดวย เพราะวาการ
สื่อสารผานทางเฟซบุ฿กเยอะมาก บางทีมีงานก็จะสงตรงมาทางเฟซบุ฿กไดทันที ไมตองมานั่งดูวาตองสง
เป็นการแดมานะ เป็นชองทางที่งายในการติดตอสื่อสาร 2. เอ้ือตอการทํางาน การทํางานของผมเป็น
การทํางานเกี่ยวกับความบันเทิงอยูแลว และเฟซบุ฿กก็เป็นเพ่ือนกับคนที่นาเชื่อถือในเรื่องของบทขาว
ตาง ๆ เชน ผูสื่อขาวสํานักพิมพแหรือทีวีตาง ๆ บางทีเราเห็นประเด็นนี่และสงสัยวามันคืออะไร ก็จะ
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เป็นการเปิดประเด็นใหเราไปหาขอมูลเพ่ิมเติม มันจะเอ้ือกับงานของเรา ทําให เรารูทันกระแสขาวที่
ไดมาจากเฟซบุ฿กทั้งนั้นเลย 3. ความเพลิดเพลิน ถาเรารูสึกอ่ิมตัวในแตละวัน เราก็จะมาลั้นลากับ
เพ่ือน ๆ โพสตแและแชรแแบบตลกเฮฮาเพ่ือความผอนคลายก็มี” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“คือ การเอารูปมาแชรแและโพสตแ จริง ๆ เป็นคนเบื่อสังคม ไมอยากคุยกับใคร 
เป็นโรคซึมเศรา ตั้งแตปี 2000 ตั้งแตนั้นมาก็ไมอยากคุยกับใครที่ไมรูจัก คนที่ไมรูจักก็จะไมคุยดวยเลย 
ไมอยากยุง ก็จะคุยกับเพ่ือนที่อยูในเฟซบุ฿ก เพราะเราเป็นคนเดินทางตลอดชีวิต เพ่ือนก็จะเยอะมาก
ในเฟซบุ฿ก ซึ่งเป็นเพ่ือนที่อยูหลากหลายพ้ืนที่ หลากหลายประเทศ เราก็จะมีความรูสึกวาอยากแชรแ
อะไรใหพวกเขาเห็น เพราะถาเราสงอีเมลแ เฉย ๆ มันก็เป็นแค wording เขาไมเห็น แตตรงนี้มัน
สามารถเห็นไดมากกวา ตอนแรกไมแนใจวามีการกด Like ไหม แตไมมีแชรแนะ ซึ่งในเฟซบุ฿กถาเพ่ือน
เราแชรแรูปลูก เราก็จะรูทันทีวาเขามีลูกแลวนะ เราสามารถรับรูเรื่องราวของเขาไดตลอด ทําใหไมรูสึก
วาหางกัน มาเจอกันอีกทีไมตองมาอธิบาย เพราะมันตอติด” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“เหตุผลเดียวก็คือ community กลุมเพ่ือนเทานั้น ไมไดอยากจะอธิบายอะไร 
เรามี community เรารูสึกวาหลาย ๆ คนที่อยูในเฟซบุ฿ก เราสามารถนําเขาเหลานั้นเขามาอยูในโลก
ความเป็นจริงได หลาย ๆ คนมีการแชรแชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะบอกวาคนในเฟซบุ฿กทุกคน เรารูจัก
กันในระดับหนึ่ง และเราก็เจอกันในโลกความเป็นจริงดวย ไมใชเจอกันแตในเฟซบุ฿ก มันสามารถมี 
connection ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได ไมวาจะเป็นเหตุผลสวนตัว หรือเหตุผลทางการงานก็
ตาม เชน หลายคนรูวาอยากรูโปรโมชั่น อยากขอความชวยเหลือเวลามีปัญหาในการเดินทาง สวนนี้
เรารูสึกวาเรามีประโยชนแ ในทางกลับกันถาเฟซบุ฿กของเพ่ือน ๆ ตองการความชวยเหลือเรื่องรถ แตเรา
ไมมีความรู เราอาจขอความชวยเหลือกับเพ่ือนที่มีความรูดานนี้โดยการพูดคุยหรือแชรแและโพสตแในสิ่ง
ที่เราอยากรู คือมันมีประโยชนแในชีวิตประจําวันมากกวา” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“1. แกเหงา ปกติพ่ีอยูบานคนเดียว แลวก็มีหลานมาอยูดวยชวงปิดเทอมและ
เสารแ-อาทิตยแ นอกนั้นก็อยูคนเดียว ดูทีวีชองทรูมันก็ซ้ํา เลยเลนเฟซบุ฿กเพราะมันเป็นอะไรที่ไมซ้ํา มี
เรื่องสดใหม เรื่องชาวบาน สนุก ไมเหงา มาการแลกเปลี่ยนโดยการแชรแรูปและโพสขอความกันตลอด
ไดฆาเวลา ทําใหรูสึกวาเวลาผานไปเร็ว บางทีเรานึกวาใชเวลาอานแคแปฺบเดียว แตจริง ๆ แลวผานไป 
2 ชั่วโมง ผานเที่ยงคืนไปแลว ไดคุยไดโตตอบกับคน ไดตอปากตอคํากัน ไมโกรธกัน 2. ชวยใหมีเพ่ือน 
พอแกเหงาแลว ก็ไดเพ่ือนเพ่ิมมา เพราะพ่ีเป็นคนตางจังหวัด มาทํางานกรุงเทพฯ พวกเพ่ือน ๆ เมื่อ
แตงงานก็จะกลับไปอยูที่บาน เราก็ยังติดตอกันบาง ทําใหเรายังคงตอกันติด แตก็ไมไดแซวหรืออะไร
มากในเฟซดวยหนาที่การงาน ฐานะ แตถาในเฟซที่เลนกันทุกวันนี้ก็จะเป็นเพ่ือนที่ไมรูจักตัวตนกันจริง ๆ 
คุยกันไดงาย” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 
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“เริ่มแรกตองการติดตอกับเพ่ือนเพ่ิมขึ้น ทุกวันนี้ทํางานทางดานขาวอยูแลว  
การที่มีเฟซบุ฿กทําใหเราสามารถหาขาวแชรแขอมูลและโพสรูปตาง ๆ ไดงายขึ้น ตอนแรกใชเพ่ือคุยกับ
เพ่ือน ตอมาก็ใชเพื่อทํางานดวยคะ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“จุดประสงคแแรกที่ใชงานเฟซบุ฿กคือ เรื่องเหงาและอยากระบายความรูสึกที่เรา
ไมอยากใหคนในครอบครัวรูสึกแย แกเหงา รวมถึงระบายได รูเรื่องของชาวบานไดดวย เราไปทําอะไร 
ที่ไหน เราสามารถใหคนอ่ืนรับรูไดวาเราทําอะไรอยูโดยการโพสในสิ่งที่เราตองการสื่อ หรือแชรแ
ความรูสึกตางของเราตอนนั้น แลวเราก็รูเรื่องชาวบานไดดวยเชนกัน ทําใหเกิดความสนุก พอรูสึกตัวก็
จะหยิบขึ้นมาดู เราสามารถรับขาวสารไดจากเฟซบุ฿ก เชน เมื่อคืนเพ่ือนไปเที่ยวที่ไหนกัน ทําไมไมชวน
เรา” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“แกเหงา ระบายได รูเรื่องของชาวบานไดดวย เราไปทําอะไร ที่ไหน เราสามารถ
ใหคนอ่ืนรับรูไดวาเราทําอะไรอยู แลวเราก็รูเรื่องชาวบานไดดวยเชนกัน ทําใหเกิดความสนุก พอ
รูสึกตัวก็จะหยิบขึ้นมาดู เราสามารถรับขาวสารไดจากเฟซบุ฿ก เชน เมื่อคืนเพ่ือนไปเที่ยวที่ไหนกัน 
ทําไมไมชวนเรา” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“เป็นคอมมูนิตี้ออนไลนแที่ใหญมาก เราสามารถตามเพ่ือนไดตลอดเวลา เชน เรา
เลน แตไมรูวาเพ่ือนอยูไหน พอเราไปเห็นเพ่ือนเช็คอินก็รูทันที่วาเพ่ือนเราอยูนี่เองนะ ทําใหเราไดรูวา
สถานะความเป็นอยูของเพ่ือนแตละคน เพราะเพ่ือนเราสวนใหญจะระบายความรูสึก นึกคิดผานทาง
เฟซบุ฿กซะสวนใหญ ทําใหรูวาตอนนี้เขาอยูไหนแลว และรูสึกอยางไร ทําใหเรารูชีวิตความเป็นอยูของ
คนที่เรารัก หรือคนที่เรา follow สวนเหตุผลอ่ืนที่ทําใหเราใชงานเฟซบุ฿กคือ เราสามารถทําความรูจัก
ใคร หรือตรวจสอบประวัติเขาไดผานทางเฟซบุ฿ก เชน เพ่ือนรวมงานหรือใครก็ตาม ถาเรา จะไป 
meeting กับคน ๆ นั้น เราก็สามารถคนหาผานชื่อ-นามสกุล ก็จะเจอขอมูลของคน ๆ นั้นแลว ซึ่งเป็น
เหมือนการที่เราไดเตรียมความพรอมกอนการที่จะไปเจอผูคน ในสวนของธุรกิจมีการประกาศขาย
ออนไลนแก็ได และทางเว็บเพจก็สามารถโปรโมทสินคาและบริการในกรณีที่เราทํางานเกี่ ยวกับ
สื่อมวลชน แลวก็เหมือนกับทําใหเราพรอมที่จะไปเจอผูคนในโลกความเป็นจริง เราเคยเจอกันมากอน
แลวนะ เรารูจักเขาแลว ทําใหเราสามารถคุยกันไดมากขึ้น” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“1. ไวคุยกับแฟน 2. อัพสเตตัส 3. คุยกับเพ่ือน ตอนนั้นไมมีการกด like หรือ
แชรแเพจเทาไหร แตตอนนี้ก็จะเอาไวใชอัพเดตขอมูลขาวสาร พันทิปเขามา ก็จะเขาไปดูในเฟซบุ฿ก” 
(นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“อันดับแรกเลย เพ่ือน จากที่ไมเจอกันมาเป็นสิบปี  มาเจอกันได ตั้งแตสมัย
อนุบาลก็ยังมี ประถม มัธยม มาเรื่อย ๆ แลวไมไดคุย คือแบบ เฮย เพ่ือนเรา มาไดยังไง แลวก็ 
ประมาณวา ยังไงวะ เหมือนสื่ออะ พวกขาว พวกอะไรอยางนี้ เชื่อไหมวาขาวที่พูด ๆ กัน มันมาจากใน
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นี้  เหมือนรูขาวไดเยอะขึ้น  ไดแชทคุยกับเพ่ือนไดแชรแเรื่องราวตาง ๆ ที่พบเจอมา” (จอย, สัมภาษณแ, 
14 พฤษภาคม 2557) 

“1. เขาไปดู feed ใครอัพเดตอะไรบาง อัพโหลดรูปตัวเอง ระบาย มีบางเพจที่
เฉพาะเรื่อง เชน เรื่องแมว ทูลหัวของบาว เขาเพจเรียนภาษาอังกฤษ เราอยากรูเรื่องไหนก็เขาเพจได
เลย  2. ตองการอัพเดตทุกเรื่อง ไมวาจะเป็นเพ่ือน เพจ ที่เราตองการจะรู คนไปกด like อะไร เราก็
เห็นแลว  เหตุผลเดียวที่เราไมอยากเลนคือไมอยากรูอะไรแลว” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 
2557) 

“คือมีเพ่ือนเป็นคนตางชาติ เป็นคนตางประเทศ เพราะฉะนั้นมันเป็นอีกหนึ่ง
ชองทางที่จะประหยัดงบและไดแกเหงาไปในตัวดวยทั้งแชรแและโพสตแขอความตาง ๆ ไปในตัวดวย” 
(ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.3.4 สาเหตุที่ท าให้อยากเล่นเฟซบุ๊ก / ความน่าสนใจของเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กเป็นชองทางที่ใชติดตอสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่

สะดวกและประหยัดคาใชจาย รวมถึงเป็นพื้นที่สําหรับการนําเสนอและแบงปันขอมูลขาวสาร ติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ สรางมิตรภาพระหวางเพ่ือนเกาและเพ่ือนใหม เป็นพ้ืนที่ระบายและ
แสดงออกทางความรูสึก ซึ่งเฟซบุ฿กนั้นถือไดวาเป็นโซเชียลมีเดียที่ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะ
เป็นการยอระยะทางทําใหเหมือนอยูใกลกันกับเพ่ือนตลอดเวลา เป็นชองทางในการสรางมิตรภาพที่ดี 
ไดเพ่ือนใหมเพ่ิมขึ้น และยังเป็นโอกาสใหมของผูประกอบธุรกิจ เพราะสามารถใชเฟซบุ฿กเป็นชองทาง
ในการประชาสัมพันธแสินคาและบริการเพื่อสรางรายได 

“1. เป็นชองทางการติดตอสื่อสาร แตเป็นกระแสที่ไดรับความนิยม เป็นการยอ
ระยะทาง เหมือนเราอยูกับเพ่ือนตลอดเวลา เพราะเรารูวายังไงวันนี้เขาตองเขามาเลนเฟซบุ฿ก ยอเวลา 
คิดวาเป็นขอดีของเฟซบุ฿ก 2. เป็นประโยชนแสําหรับการทําธุรกิจ ในการสรางรายไดผมทําเป็นราน
กเวยเตี๋ยว น้ําสีฟูา อยู จ.เพชรบุรี เราจะใชชองทางนี้ในการประชาสัมพันธแบอกขาวสารใหรับรู เอา
คลิปมาลงเมื่อมีรายการทีวีไปถายทํา ก็เป็นกระแสได เราไมไดปั่น like ซึ่งเป็นชองทางหนึ่ง แต
เมื่อกอนจะประชาสัมพันธแก็ตองไปจางคนมาทําเว็บไซตแ ตองเสียเงินไปทํานามสกุล .com แตตอนนี้ไม
ตองนะ และเทาที่ไดคุยกับคนอ่ืน ๆ พบวารายไดเพ่ิมขึ้นดวย จากการประชาสัมพันธแผานทางเฟซบุ฿ก 
ซึ่งเป็นขอดีของเฟซบุ฿ก บางคนลงมาไมตองทําอะไรเลย เชน พ่ีคนหนึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเล 
บานเขาอยูติดทะเล วัตถุดิบเยอะ ใชวิธีการสงตรง ตอนนี้ยอดขายถลมทลาย ปัจจุบันคนดัง ๆ ก็ใชวิธี
นี้ในการโปรโมทตัวเอง เป็นการการันตีแหละ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“1. ขาวสารรวดเร็ว แตขาวสารที่ไดตองมีการวิเคราะหแกอนทุกครั้ง ติดตอ 
สื่อสารรวดเร็ว ซึ่งสวนตัวจะเป็นคนเลือกอานเฉพาะหัวขอที่สนใจเทานั้น ไมไดหวังวาจะตองไปเจอ
เพ่ือนใหม จํากัดกลุมเพ่ือนอยูแคนั้น 2. สวนมากตัวเองเป็นคนที่อยูในสาขานี้ เทคโนโลยีจึงตองไว 
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เพราะฉะนั้นจะตองอานไว และตรงนี้ไวกวา google เพราะฉะนั้นก็จะยิงตรงเลยทันที เชน บริษัท 
secure gen เป็นบริษัทสารเคมี มีเทคนิคอะไรใหม ๆ เขามาเราสามารถอานปฺุบแลวไดขอมูลทันที ไม
ตองไปตามอะไรเลยทันที เพราะฉะนั้นจะใชอานตรงนี้ สวนมากจะเป็นเรื่องของการศึกษา ไมมีเรื่อง
บา ๆ บอ ๆ อ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นก็จะใชเฟซบุ฿กอยางคนมีความคิด ไมไดโหลดไปเขาลัทธิอะไรตาง ๆ 
สวนใหญจะเป็นสิ่งที่เราชอบ และอีกเรื่องคือ การแชรแ youtube เพราะเราชอบและสนใจดนตรี ก็จะ
มีการแชรแสวนนี้” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“1. รูความเป็นมาเป็นไปของเพ่ือนฝูง  2. ใชเฟซบุ฿กเป็นประโยชนแในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน รวมถึงการอัพเดทขาวสาร ติดตอสื่อสารกัน” (โอ, สัมภาษณแ, 20 
มีนาคม 2557) 

“1. ทําใหไดเจอเพ่ือนที่ไมเคยไดเจอกัน บางทีไดรูจักเพ่ือนของเพ่ือน ไดเป็นตัว
ของตัวเอง ไดโชวแภาพที่เราไดไปเที่ยว เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เราสามารถแสดงตัวตนของเราได แตไมทั้งหมด
นะ เพราะยังมีบางสวนที่เราตองเก็บไว เราโชวแ เฉพาะสวนที่เราตองการใหเห็นได เชน วันนี้เราทํา
อะไร รานนี้อรอย ไดคุยโวกัน 2. ไดดูวาชาวบานเขาเป็นอยางไร คนนั้นรักกับคนนี้มีความสุข เราก็มี
ความสุขดวย พอเขาเลิกกันบางคูก็มีหมั่นไส บางคูก็เศรา ก็เหมือนกับการดูละคร เหมือนกับเรานั่งอยู
กลางสี่แยก โดยมีเราเป็นเซ็นเตอรแ ใครจะเดินผานมา ใครจะทําอะไร ใครอยากโชวแอะไรก็เอาออกมา
โชวแ ซึ่งถาในชีวิตจริงเราคงไมกลาถามวาคุณอกหักมาหรือ วันนี้ทําอะไร แตพออยูในเฟซบุ฿กเรา
สามารถอานได รับรูขาวสารความเป็นไปของโลกนี้ ไดดูกิจกรรมของชาวบานวาเขาเป็นไปอยางไร เชน 
ซื้อกระเปาสีชมพูมาใหม ซื้อสัตวแเลี้ยงมาใหม เป็นตน” (แม็ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“คือมันมีเสนหแ ทําใหเราเห็นคนมากขึ้นไดเพ่ือนใหม ๆ ทําใหรูจักมนุษยแมากขึ้น 
มันสามารถทําใหเราทราบขอมูลขาวสารไดเพ่ิมมากขึ้นและรวดเร็ว มากกวาทวิตเตอรแ เพราะมันพิมพแ
อะไรไดเยอะกวาทวิตเตอรแ นอกจากนั้นยังเป็นชองทางทางการตลาดการทําธุรกิจที่ดี ขายของ รูสึกวา
คนใชเยอะ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“1. รูปรางหนาตา งาย ไมซับซอน 2. การใหเราใสขอมูลไดอยางไมจํากัด อยาก
ใสอะไรก็ได อยากระบายอะไรก็ได บางคนอาจจะอยากหรือไมอยากอานก็ไมรู แตเรารับรูได อยาง
บางครั้งเราดรามามาก ๆ เขาก็มาไลคแเราบาง หรือเรากวนมาก ๆ เขาก็มาดาเราบาง ก็เป็นความสนุก
ดีเหมือนกัน บางทีเราเครียดเราก็จะระบายใสมันไปเลย 3. ไดเพ่ือนใหม แตไมเคยไดแฟนดี ๆ 4. 
ความบันเทิง เวลาใครไปเจอไอเดียเจเง ๆ ความรูใหม ๆ ก็มาแชรแกัน ก็ทําใหมีความสุขนะ” (ตอ, 
สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ลูกเลนเยอะมาก 1. เวลาโพสตแหรือเขียนบันทึกเหมือนการเลาเรื่องราวบน
อินเทอรแเน็ต 2. จะแชทก็สามารถแชทไดเลย และยังสามารถโพสตแ หรือสงเรื่องราวของชาวบานได 
แลวก็มีเกมเลน หรือบางทีเฟซบุ฿กก็เป็นชองทางสรางรายไดเหมือนกัน เชน เราจะเอาของมาขายหนา
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แฟนเพจ โดยสวนตัวไมทําแฟนเพจ ไมมีนะ แตจะของเกี่ยวในดานการเขียนหนังสือ คือจะเขียน
หนังสือเกี่ยวกับการใชงานเฟซบุ฿ก ซึ่งปกติจะเขียนหนังสือเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรแ แตปัจจุบันก็
มาเขียนเกี่ยวกับการใชงานเฟซบุ฿กดวย” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ทําใหเรารูจักคนมากขึ้นไดเพ่ือนใหม ไมใชแคคนในชีวิตเทานั้น แตยังสามารถ
รูจักคนอ่ืน ๆ ในเฟซบุ฿กไดดวย ทําใหเรารูวาตัวจริงเขารูสึกนึกคิดอยางไร เหมือนกับเวลาเราเจอกัน
ผาน เฟซบุ฿กเราอาจจะรูจักไกล ๆ แตเมื่อเจอกันก็ทําใหเรารูวาตอนนั้นเขารูสึกอยางไร เขารูสึกแบบนี้
นะจริง ๆ ทําใหเราติดเฟซบุ฿กเพราะวาเราอยากเขาไปอานวาตอนนี้เขารูสึกอยางไรบาง เขามีความสุข
ไหม เพ่ือนเราเป็นอยางไร เราไดเขาใจความรูสึกของเขา ณ ขณะนั้นจริง ๆ” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 
เมษายน 2557) 

“ทําใหเรารูจักคนมากขึ้นไดพบเพ่ือนใหม ๆ ไมใชแคคนในชีวิตเทานั้น แตยัง
สามารถรูจักคนอ่ืน ๆ ในเฟซบุ฿กไดดวย ทําใหเรารูวาตัวจริงเขารูสึกนึกคิดอยางไร เหมือนกับเวลาเรา
เจอกันผานเฟซบุ฿กเราอาจจะรูจักไกล ๆ แตเมื่อเจอกันก็ทําใหเรารูวาตอนนั้นเขารูสึกอยางไร เขารูสึก
แบบนี้นะจริง ๆ ทําใหเราติดเฟซบุ฿กเพราะวาเราอยากเขาไปอานวาตอนนี้เขารูสึกอยางไรบาง เขามี
ความสุขไหม เพื่อนเราเป็นอยางไร เราไดเขาใจความรูสึกของเขา ณ ขณะนั้นจริง ๆ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 
8 พฤษภาคม 2557) 

“ทําใหเราเห็นคนมากขึ้นไดเพ่ือนใหม ๆ ทําใหรูจักกันมากขึ้นมากขึ้น อารมณแ
ประมาณวามันสามารถตอบโตกันไดเลย คืออีเมลลแมันเป็นแบบประมาณวา มันไมไดมี top up เดง
ขึ้นมาเลยวามีคนสงขอมูลมารวมถึงใครหลายคนนําเอาเฟซบุ฿กเป็นแหลงสรางรายไดใหกับตัวเอง” 
(จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มีความฉลาดที่สราง platform ขึ้นมา โดยสราง platform ใหโปรแกรมเมอรแ 
เชน เกม เอามาลงเฟซบุ฿ก และไดรับความสนใจ อยางเกมเราตองดึงเพ่ือนคนนั้นคนนี้มาเพ่ือแขงเกม
กันนะ เลยดึงดูดใหเราเขามาตรงนี้ อยางแรกคือเกมที่ดึงดูดคนเขามา เชน เกมปลูกผัก หลัง ๆ ก็มีการ
สรางความสัมพันธแหลายอยาง เชนตอนแรกแท็กรูปไมได ตอนหลังมีการแท็กรูปและชื่อได อีกทั้งมีการ
พัฒนาเรื่อย ๆ และไมหลุดธีม ใหความสําคัญของเพ่ือนดีขึ้น จากคนที่ไมไดเจอกันมานานก็ไดเจอกัน
หรือแมกระทั้งมีมิตรภาพไดเพ่ือนใหมเพ่ิมขึ้นมา สามารถเช็คอินได feature ตาง ๆ ตอบโจทยแความ
ตองการ โดนใจ ดวยพฤติกรรมของคนที่อยากอวดดวย เป็นเรื่องของ feature” (พลอย, สัมภาษณแ, 
21 พฤษภาคม 2557) 

“ติดตอสื่อสารกับคนไดมากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน และสามารถแชรแ
ความรูสึก ความคิดของเราได อยางในปกติถาเราโทรคุยกับเพ่ือน ก็คือเรามีเรื่องจะคุยกัน ถึงจะโทร
กัน แตในที่นี้คือระบาย เขียนไดอารี่ได เก็บขอมูลได มันก็ทําใหนาสนใจ แตจริง ๆ มันก็ทําใหคนเนน
เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น คือเหมือนกับคนเราก็จะรักตัวเองอยูแลว อยากลงเรื่องของตัวเอง แลวเราก็
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อยากจะดูของเพ่ือนดวย มันก็เป็นชองทางคุยกัน แลวเราก็อยากเห็นตัวตนของเพ่ือนดวย ไมตอง
ลงทุนอะไรเลย งายสุดก็ใน facebook” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 
 
4.4 พฤติกรรมการสื่อสารและแนวโน้มการใช้เฟซบุ๊กของผู้ใช้เฟซบุ๊กประจ า 

 
4.4.1 เริ่มใช้งานเฟซบุ๊ก 

จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํา เริ่มใชเฟซบุ฿กครั้งแรกในชวงประมาณ 7 
ปีที่ผานมา รองลงมาคือประมาณ 5-6 ปี 

“หลายปีนะ ประมาณ 5 ปีที่แลว” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 
“ตั้งแตเฟซบุ฿กเริ่มกอตั้ง แตถาใชจริง ๆ เป็นปี 2009-2010 ประมาณ 5 ปี

โดยประมาณ” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 
“เฟซบุ฿กมันมีมา 10 ปี  พ่ีเลนมาไดประมาณ 6 ปี” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 

2557) 
“เมื่อประมาณ 5 ปีที่แลว ในชวงนั้นเริ่มสมัครทิ้งไว แตยังไมติดตอ กอนที่จะซื้อ

ไอแพด จะเลนผาน PC ตอนอยูบาน แตพอซื้อไอแพดวันหนึ่งก็เลนไมรูกี่สิบครั้ง เลนจนแบตหมด 
บางครั้งทํางานจนเมื่อย จะพักก็เลน เพราะมันไมเมื่อยเหมือนทํางาน มันกลับทําใหกระชุมกระชวย
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ประมาณ 6 ปีไดแลวมั้งคะ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 
“เลนเฟสบุ฿กประมาณ 5 ปี” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 
“ปี 2010 ประมาณ 5 ปี” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 
“นาจะเป็นประมาณ 2008-2009 ตั้งแตเรียนจบ เพราะวาตอนเรียนจบยังเลน 

hi 5 อยูเลย ประมาณ 7 ปี” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 
“ปี 2009 ไปเรียนที่ตางประเทศ ไปเรียนแลกเปลี่ยน แลวกระแส Hi5 เริ่มซาลง 

ใชในการสื่อสารมากกวา เอาไวคุยกันแฟนประมาณ 6 ปี” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
“รูสึกวาจะประมาณ ปี 2009 นาจะประมาณ 6 ปี” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 

2557) 
“นาจะประมาณปี 2008 เป็นการเริ่มตนใชงาน แตยังไมมากนะ แตใชจริง ๆ 

ประมาณ 2009 เมื่อประมาณ 6 ปีที่แลว” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 
“มีความรูสึกวาปี 2007-2008 ประมาณ 7 ปี” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 

2557) 
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4.4.2 ความถี่ในการใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการใชเฟซบุ฿กเป็นประจําทุกวัน ใชแทบ

ตลอดเวลา ซึ่งเหตุผลคือใชเพ่ือที่จะคุยกับเพ่ือน อัพเดทเรื่องราว อัพโหลดรูป ใชติดตอเรื่องงาน 
ประชุมงาน และติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือนฝูง 

“ทุกวันเลยครับ คงไมเลนก็แควันที่ไมสบายจริง ๆ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 

“แทบจะทุกนาทีและทุกวัน ตองวางไอแพดไวขาง ๆ แมกระทั่งในหองน้ํา ไอแพด 
5 เครื่อง จะเหมือนกันหมด หนังสือเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นก็จะดู ชวงหลังจะมีการโหลดหนังสือ 
เราก็จะใชเฟซบุ฿กเพ่ือโหลดหนังสือมาอาน” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“โดยปรกติจะเลนทุกวัน” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 
“เลนทุกวันครับ มีเวลาก็จะเลนตลอด” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 
“ใชทุกวัน สวนหนึ่งก็ใชเพื่อที่จะคุยกับเพ่ือน อัพเดทเรื่องราวของเรา อัพรูปบาง

อะไรบาง แตมาตอนนี้เราใชในการประชุม” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 
“ตองถามวากี่ชั่วโมงตอสัปดาหแที่ไมเลนดีกวาคือใชทุกวัน เพราะวาสวนนอยมาก 

เวลาวางมักหยิบขึ้นมาเลนตลอด เชน ขึ้นรถเมลแ วางก็เลน หรือบางทีเราคุยกับเพ่ือน ตาก็จะดู เฟซบุ฿ก
ไปดวย เรียกวาเราสามารถแยกโสตประสาทได” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ทุกวัน ยกเวนไปในที่ท่ีไมมีอินเทอรแเน็ต แตถาอยูที่บาน ที่ทํางานมีอินเทอรแเน็ต
ตลอด ก็จะเปิดทุกวัน เปิดตลอด” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ทุกวันเลย วันหนึ่งหลายครั้งมาก แทบตลอดเวลา” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 
เมษายน 2557) 

“เลนทุกวันที่มีเวลา” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
“ใชทุกวัน เอางาย ๆ วา เขาทํางาน เปิดคอมพิวเตอรแ เปิดเฟซบุ฿กหนาแรก” 

(จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 
“ทุกวัน ใน 1 วันมี 24 ชั่วโมง จะใชประมาณ 10 ชั่วโมง เพราะวามันงายตอการ

เขาถึง พอเขางานก็เปิดคอมพิวเตอรแเลน กินขาวก็เลนผานมือถือ เลิกงานก็เลนที่หอง ยกเวนตอนนอน” 
(พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ตลอดเวลา” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 
4.4.3 ระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก 

จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํา ไดใชเวลาเฉลี่ยในการเลนเฟซบุ฿กตอครั้ง
คือ ประมาณ 1 ชั่วโมง รองลงมาในกรณีไมคอยมีเวลาคือ 15 นาที ทั้งนี้ มีปัจจัยดานเวลาเขามามี
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อิทธิพลสําหรับเวลาการเลนในแตละครั้งดวย ซึ่งมีผูใหสัมภาษณแทานหนึ่งไมสามารถระบุเวลาที่ชัดเจน
ไดเนื่องจากวา เวลาที่ใชในการเลนเฟซบุ฿กไมแนนอนขึ้นอยูกับวา ณ ตอนนั้นทําอะไรยุงมากนอยแคไหน 

“แลวแตชวงเวลา พอมาทํางานทุกคนเปิดหมด ยิ่งสถานีนี้เปิดทุกคน เพราะการ
สั่งงาน การทํางานผานเฟซบุ฿กหมดเลย ทุกคนก็จะเปิดไว สมมติทุกคนเปิดไวทุกคนก็ไป เตรียมขอมูลก็
เตรียม ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไมปิดก็มี แตการทํางานไมเสีย เพราะเวลาของคนทําวิทยุมันมีอยูแลว 
เชน การสัมภาษณแ การเขาหองอัด การจองหองอัด เชน วันนี้จองเวลาเย็น 2 ถึง 4 โมงเย็น ชวงเวลานี้
เราก็จะไมอยูหนาเฟซบุ฿ก เราจะอยูในหองอัดของเรา มันไมไดตอเนื่องตลอดทั้งวัน แตก็จะตองเปิดทิ้ง
ไวทั้งวัน” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“อาจจะตอบเป็นเวลาที่ไมแนนอนเทาไหรเนื่องจาก ใชไมไดเทาไหร เพราะเป็น
คนที่อานเร็ว อยางนอยหลังเสร็จงานจริง ๆ จะอานดูจาก youtube แตถาสอนหนังสืออยูจะไมมีการ
มานั่งเปิด-ดู ถาถามวาติดไหม ก็จะมีการควบคุมตัวเองได แตถาวางทันทีเพ่ือนจะสังเกตไดเป็นซีรียแ  
ถามีการแจงเตือนจากเฟซบุ฿กก็จะดูสักที ถาไมใชจากมือถือก็จะเลื่อนขึ้น ถาสนใจก็จะเขาไปอาน”  
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“นับไมได ชวงระหวาง 21.00-24.00 น. นอกนั้นก็หยิบทุกชั่วโมง ตื่นนอนมาก็
เปิดเฟซบุ฿กแลว  เพ่ือมาดูวามี notification อะไรถึงเราบาง  ถามวาเลนเยอะมั้ย ตอบเลยวาเยอะ
มาก” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ถาไมมีเวลาก็จะดูที่คนมา like ถามีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงตอครั้ง แตถาไมมีเวลาก็ 
3-5 นาทีตอครั้ง  มีโอกาสสักแวบก็จะเปิดดู ถามวาติดไหม ถือวาติด แตถาไมมีก็อยูได ถาเป็นเครื่อง 
PC ก็จะเปิดคางเป็นครึ่งวัน” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เกือบ 1 ชั่วโมง” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 
“10-15 นาที  บางทีเลนนานหนอยก็ประมาณ 1 ชั่วโมง  ถาเราไปเจอ feed ที่

นาสนใจก็จะใช เวลาในการศึกษารายละเอียดตรงนั้นนาน ถาไมนาสนใจก็จะผานเลยไป ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ยาวมาก ออนไลนแทิ้งไวตลอดเลย ถาอยูที่ทํางานจะทํางานประมาณ 8 ชั่วโมง 
ก็จะออนไลนแ 8 ชั่วโมงเลย ถากลับมาที่บานถาไมไดนอน 8 ชั่วโมง ก็จะออนไลนแทิ้งไว 8 ชั่วโมงเลย 
จนกวาจะหลับ อันนั้นคือไมไดเปิดอินเทอรแเน็ต ก็จะไมไดออนไลนแ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ทุกวัน ทุกชั่วโมง 1 ชั่วโมงตอ 1 ครั้ง เหมือนกับเราติดงานก็จะเหลือบ ๆ มา
มองบาง วัน ๆ หนึ่งเราเลนมากกวา 10 ครั้ง” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
“ประมาณ 15 นาที - 1 ชั่วโมง” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 
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“ประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะวาติด อยากเขาไปดู อยางเราโพสตแรูปก็จะเขาไปดู
วาใครมาคอมเมนทแ หรือกด like บางหรือเปลา อีกอยางเพ่ือนบนเฟซบุ฿กมีการอัพเดตตลอดเวลาอยู
แลว ทําใหเราอยากเขาไปดูวาเกิดอะไรขึ้น” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“คง 2-3 ครั้ง ประมาณเกือบ 1 ชั่วโมงตอครั้งที่เลน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 
พฤษภาคม 2557) 

4.4.4 ช่วงเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการใชเฟซบุ฿กทุกชวงเวลาของแตละวัน 

แตจะใชเฟซบุ฿กเยอะที่สุดคือในชวงเวลาเชา ตั้งแตเวลา 08.00เป็นตนไป เพราะเป็นชวงที่กําลัง
เดินทางไปทํางาน เป็นการผอนคลายจากความตึงเครียดในการเดินทางและกอนทํางานได และชวงค่ํา 
22.00-00.00 น. เพ่ือเป็นการเลนแกเครียดกอนนอน 

“แทบทุกชวง เพราะเหมือนเป็นความเคยชิน แตที่หนักสุดตอนอยูบาน เปิดทิ้ง
ไว ตั้งทิ้งไวขาง ๆ ตัว พอเราไมเลนก็จะมีคนมาถามวาไมเห็นไฟออนเลย แตก็ไมมีอาการกระวน
กระวาย เพราะสวนนี้ไมใชจะตองเอามาทุกขแ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ตลอดเวลา มีแค 2 ชั่วโมงที่นอนเทานั้นที่ไมไดใชงาน” (เจ, สัมภาษณแ, 17 
มีนาคม 2557) 

“ทั้งวัน ชวงที่หนักที่สุดคือ 22.00-24.00 น. เปิดตลอด หนาจอจะโดนแบงเป็น
เฟซบุ฿กครึ่งหนึ่ง ทํางานครึ่งหนึ่ง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ตื่นเชามาก็เปิดกอน เลนไปกินกาแฟไป กอนนอนก็นิดนึง ถาเวลาทํางานจะไมจับ 
แตถาวางจากการทํางาน พักสายตาก็จะเขา อานเรื่องชาวบานใหมันตื่นเตน มันเหมือนการพักผอน 
กอนนอน 20.30-22.00 น. บางครั้งก็ยาวเลยถึงเที่ยงคืน เพราะทุกคนจะมาสรุปวาวันนี้พวกเขาเจอ
เรื่องราวอะไรมาบาง อยางพ่ีเป็นคนไมดูละคร แตเปิดเฟซบุ฿กทีจะรูเรื่องเพราะอานจากคอมเมนทแตาง ๆ” 
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ใชบาง เชน อยากบอกถึงใครก็โพสตแเพลงลงไป แตไมบอกวาหมายถึง ใคร 
หรือไมก็โพสตแใหกําลังใจตนเอง โพสตแใหกําลังใจเพ่ือน ๆ โพสตแวาทําอะไร อยูไหน ไปไหน เช็คอินก็มี
บาง เรื่องสวนตัวมักใชในชวงกลางคืนหลังเลิกงานชวง 22.00-00.00 น. คือใชกอนนอน บางทีคนอ่ืน
เขาอาจหลับไปแลว แตหวังวาเชาตื่นมาเขาอาจจะเห็น” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“ทุกชวงเวลาที่มีเวลาในการเลน แตจะหนักสุดชวง 20.00-21.00 น.” (ตอ, 
สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ทุกวัน ไปถึงที่ทํางานก็จะใชงานเชาจรดเย็น กลับมาบานก็จะไดใชตลอด 
ยกเวนชวงเวลาระหวางเดินทาง โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ทุม-เที่ยงคืน แตถายังทํางานตอประมาณตี 1 –
ตี 2 ก็จะออนตลอด” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) “ถาเป็นตอนเชาประมาณ 8-9 โมง เป็น
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การผอนคลายกอนทํางานถาเป็นตอนเย็นก็ประมาณ 6 โมง-3 ทุม” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 
2557) 

“เชาก็เขาเฟซบุ฿กแลว ตอนกลางวัน อาจมีชวงทํางานบาง ถาไมมีอะไรทํา แตไม
นานมาก เดี๋ยวคนอ่ืนจะมอง สวนตอนกลางคนมีเวลาก็จะเลนตลอด” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 

“ครั้งหนึ่งที่ เคยเขา เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะ มี 20 นาที แตไมถึง นอยครั้งที่
ประมาณนั้น” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“เลนตั้งแตตอนเชา 8-9 โมง ประมาณ 9 โมงกวาก็เลนในเวลางาน เปิดทิ้งไว แต
ทํางานไปดวย เที่ยงก็เลน ตอนเย็นก็เลน เลนยาวเลย day time ชวงเวลาทํางาน กลับบานก็เลน 
จนกวาจะนอน เพราะวามันงายตอการเขาไปเลน” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ชวง เชา 07.00 ถึงเขางาน ชวงบาย 12.00 น. เลนเรื่อย ๆ ชวงเย็นจะเลนหลัง
เลิกงาน เป็นตนไป” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.5 สถานที่ใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําจะใชเฟซบุ฿กในทุก ๆ สถานที่ แตจะมี

สถานที่ในการใชเฟซบุ฿กบอยที่สุดคือ ที่บาน โดยเฉพาะในหองนอน เพราะมีความสะดวกและมีความ
เป็นสวนตัวสูง ใหความรูสึกปลอดภัยในการใชเฟซบุ฿ก รองลงมาคือที่ทํางาน เพราะเฟซบุ฿กชวยแก
เครียดได ที่รานอาหาร หรือรานกาแฟ เพ่ือเป็นการโพสตแและแชรแรูปตาง ๆ บอกเลาเหตุการณแ 
รวมทั้งในรถขณะกําลังเดินทาง 

“ที่บานในหองนอน ที่ทํางาน ขางนอกก็มีเหมือนกัน เชน ไปตามงาน อยาง
ออกไปทําขาวเรื่องม็อบ ก็จะถายรูปมาเขียนขาว หองประชุมดวย พอทุกคนนั่งประชุมก็ใช หองน้ําไม
คอยใชงาน BTS ไมใชแคเรา ใคร ๆ ก็ใชกันทั้งนั้น” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ทุกที่ที่อยู แมกระทั่งขับรถ เลนบอยสุดเวลาอยูคนเดียว รานกาแฟที่มีสัญญาณ 
ก็จะนั่งอาน โหลดหนังสือ ระหวางรอก็จะเขาเฟซบุ฿ก เพราะฉะนั้นชวงเชารานกาแฟ” (เจ, สัมภาษณแ, 
17 มีนาคม 2557) 

“ทุกที่เลย เชน ที่บาน ที่ทํางาน ในรถ เลนบอยที่สุดก็ที่บาน เลนนานที่สุดก็ที่
บาน เพราะวามันมีเวลา มันเป็นเวลาสวนตัวเรา แตถาหยิบบอยที่สุดเป็นเวลารถติด รถติดเมื่อไรตอง
หยิบเฟซบุ฿กกอน เป็นเรื่องปกติมาก” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ที่บาน ที่ทํางาน บนรถ ในหองน้ํา รอรถเมลแก็เลน เรียกไดวาเลนทุกที่ เลนบอย
สุดที่บาน เพราะมีไวไฟ รวดเร็ว ดูจะปลอดภัยที่สุด ไมเดินชนใคร ภาพบางภาพถาเราไปเปิดในที่
สาธารณะ เหมือนไปประจานเพ่ือน เพราะมันควรเป็นเรื่องของความสวนตัว” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 
มีนาคม 2557) 
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“ที่ทํางาน ที่บาน ทั้งหองนอน หองน้ํา โต฿ะทํางาน ระหวางกินขาว นั่งรถ BTS 
MRT และก็มีที่ฟิตเนส เชน เช็คอินวาถึงหรือออกกกําลังกายเรียบรอยแลว เลนบอยที่สุดคือที่ ทํางาน 
จะใชเรื่องงาน กับท่ีบานก็จะเป็นเรื่องสวนตัว” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“เลนทุกที่ ที่บาน เชน หองน้ํา กินขาว อาบน้ํา เป็นตน นั่งบนรถไฟฟูา บางทีก็
จะโดนพอบนเหมือนกันเรื่องมือถือ พอชวงพักก็จะหยิบขึ้นมาเลน ถาเราไมมีอะไรโพสตแก็จะเขาไปดู
ของคนอ่ืน ถาไมปวดตาซะกอน ก็จะไมพัก เลนไปเรื่อย ๆ ติดฟิลแมกรองแสงที่ดีที่สุด เพ่ือใหเราใชงาน
ไดนานที่สุด” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ที่บาน เพราะมีความเป็นสวนตัว ไมมีใครมาจับจอง อยางที่ทํางาน ถาหัวหนา
เรียกไปทํางานก็ตองไป แตก็จะเปิดท้ิงไวตลอด” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ชอบมากที่สุดเวลาไมไดไปไหนก็จะตองเลนที่บานในหองนอน ออฟฟิศที่ทํางาน 
รถไฟฟูา หาง รานโทรศัพทแเวลาไปจายเงิน รานอาหาร ฟิตเนส หองน้ํา หองแพนทรี หองสมุด ราน
กาแฟนี่บอยมาก คอฟฟ่ีชอป เราไมมีอะไรทําหรือไมรูจักใครเราก็นั่งเลนเฟซบุ฿ก เช็คอินตลอด ธนาคาร
ระหวางรอตอคิว หรือรอคิวจายคาโทรศัพทแ เซเวน หรือระหวางการประชุมก็จะนั่งเลน เฟซบุ฿ก หรือ
เวลาไปตางประเทศก็จะเช็คอินตลอด เรียกวาทุกครั้งที่มีโอกาส” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2558) 

“ที่บาน ในหองนอน เพราะเป็นสวนตัวดี ถาเอาออกมาขางนอกพอกับแมเห็น ก็
จะไมด”ี (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“ชวงเย็น ตอนกลับบาน อันนั้นนะนาน กลางคืน ที่บานเปิดไปเปิดมาก็ใชเวลา
เหมือนกันนะ” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ทุกที่ เวลาเขาหองน้ํายังเลนเลย ในรถ หองน้ํา เตียง ที่ทํางาน รถไฟฟูา เหมือน
อยูกับเราตลอดเวลา ไมวาจะทํากิจกรรมอะไร” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“แทบจะทุกที่ สวนมากแลวจะขอบเลนตามราน อาหารตาง ๆ รานกาแฟ       
ถาเลนมากสุดก็ที่บาน ก็เป็นเวลากินขาวกับเพ่ือนอยางนี้ปุะ ทุกคนตองโพสตแ เวลานัดเที่ยว ก็จะ
โพสตแ” (ฝน, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.6 ฟีเจอร์หรือบริการบนเฟซบุ๊กท่ีใช้มากที่สุด 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการใชฟีเจอรแหรือบริการบนเฟซบุ฿ก

มากที่สุดที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป เชน การอัพเดต (Status) การแบงปัน (Share) การสง
ขอความ (Chat) การอัพโหลดภาพหรือวีดีโอ (Upload Photo/Video) การระบุสถานที่ (Check in) 
การแสดงความคิดเห็น (Comment) เพราะเฟซบุ฿กฟีเจอรแที่ใชงานงาย ไมซับซอน โดยตองการใช 
เฟซบุ฿กเป็นชองทางในการบอกหรือแสดงออก ระบาย เพราะอยากบอกใหผูอ่ืนรู วาชวงเวลานั้น ๆ ทํา
อะไร อยูที่ไหน เป็นอยางไร โดยเฟซบุ฿กถือเป็นชองทางหนึ่งที่ทําใหผูใชเฟซบุ฿กประจํากลาแสดงออก 
ในขณะทีใ่นความจริงแลวผูใชเฟซบุ฿กประจําอาจไมกลาพูดเรื่องนั้น ๆ ตอหนาผูอ่ืนก็ได 
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“แชทมากที่สุด เพราะวาตองสงขาว เป็นทั้งสวนตัวและกลุม ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ทํางาน ซึ่งปัจจุบันหลายคนเลือกใชชองทางนี้ เพราะงายตอการสงขาวสาร และเป็นสวนตัวสุด แตถาม
วาชอบแชทไหม ตอบวาไมชอบนะ แตถาคิดวาเป็นประเด็นที่ไมไหว ตองโทรคุยกันจะดีกวา เพราะ
รูสึกเบื่อกับการพิมพแ 2. share ทั้งเราแชรแเองและการแชรแของผูอ่ืน เชน เมื่อวานอยากหาคนเขา
รายการ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“1. Location 2. Share โพสตแสเตตัสนี่ไมคอยมี ถาใหดูปฺุบจะเป็นอาหารที่กิน 
นาจะเป็น Location” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“feature อ่ืนไมมีนะ พ่ีเลนอยูหนา feed อยางเดียว หนา wall อยางเดียว” 
(โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“แชรแอัพ โหลดภาพ เชน บางครั้งเราไปกินนั่นนี่มาอรอย ก็อยากจะแชรแภาพให
เขารู แลวกเ็ช็คอิน บางทีเราไปในที่ที่คนอื่นยากจะเขาไป แตขาพเจาสามารถเขาไปได ที่ที่อยากใหรูวา
มาแลว ตามมาดวยลงเพลง คลิป ยูทูป เชน เพลงนี้เราชอบก็สักหนอย” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 
2557) 

“อันดับหนึ่งอัพสเตตัส เพราะเรานึกอะไรออกเราก็จะอัพ สวนมากจะพูดเรื่อง
ขาวที่เป็นประเด็นสําคัญ สถานการณแปัจจุบันในทุกวัน อันดับสองแชรแขาวตาง ๆ ซึ่งอาจออกไปทําเอง 
ดูมาจากทวิตเตอรแ มาจากสื่อตาง ๆ เราก็แชรแ อันดับที่สามอัพรูป อันดับที่สี่เช็คอิน” (หญิง, สัมภาษณแ, 
27 มีนาคม 2557) 

“เช็คอิน อัพโหลดโพสตแรูปหรือขอความ ตอบคอมเมนทแทุกคนที่มาคอมเมนทแ 
ซึ่งเราจะไมโพสตแรูปบอยมาก แตเราจะเช็คอินทุกวัน เพราะบางทีเราไปเดินสยาม พอเราเช็คอินปฺุบก็
จะเจอก็มีนะ” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“สวนใหญคือเกม เพราะวาเกมเยอะ และมีเกมแปลก ๆ ใหม ๆ มาดวย นอกนั้น
ก็จะมีไปสถานที่ใหม ๆ ก็จะเช็คอิน แชรแรูป หรือวาการโพสตแ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“เยอะมาก เรียงลําดับความเยอะ จะเป็นอัพเดตสเตตัสมากที่สุด รองลงมาคือ
แชรแขอมูล อัพโหลดรูป เช็คอิน อินบ็อก สาเหตุที่ใช อัพเดทสเตตัสเยอะสุดเพราะ รูสึกวามันสามารถ
เขียนไดเลย ใสสเตตัสเยอะสุด เชน เราดูทีวีเรื่องอะไร เราก็สามารถโพสตแไดเลย คนอ่ืนดูก็มาติดตาม 
อยางเราดูหนังหรือซีรีสแ เราก็จะคุยกับนองวาซีรีสแเรื่องนี้มาแลว เราก็จะเขาไปดูได เพ่ือใหเราไดรูวา
ตอนนี้มันมีแลว สามารถอัพเดตเรื่องราวที่สนใจไดตลอดเวลา” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ชอบอัพโหลดรูปมากกวา” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
“1. อัพโหลดรูปภาพ  2. สเตตัส ไดระบายใหตัวเอง ทําใหรูสึกดี สบายใจขึ้น   

3. แชท” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 
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“1. like และคอมเมนทแเพ่ือน เวลาที่เราไมไดเลน แตก็จะเขาไปติดตามความ
เคลื่อนไหวเสมอ  2. โพสตแรูป เพราะงาย ไมตองใสขอความอะไรมากมาย รูปตัวเอง กิจกรรม อาหาร 
ไลฟสไตลแ เที่ยว  3. สเตตัส เพราะอารมณแมันมาตลอดเวลา ไปเจอเรื่องอะไรก็ระบายผานเฟซบุ฿ก ที่
เราเลือกระบายเพราะอยากบอกใหคนรู อยากบอกใหบางคนรู แลวแตอาการวาตอนนั้นอยากบอกให
ใครรู เป็นชองทางหนึ่งที่เรากลาพูด ตัวจริงเราอาจไมกลาพูดเรื่องนั้น ๆ ก็ได  4. แชรแเพลงจากยูทูป 
เพราะวาชอบฟังเพลง เพลงนี้เพราะก็อยากแชรแ ไมไดแครแวาใครจะมาฟังเพลงเราไหม บางทีแชรแ
ความรูสึกใหคนอ่ืนก็มี แตจะแชรแในโพสตแของตัวเอง  5. ลิงคแเรื่องที่เราสนใจ เชน พันทิปเรื่องนี้นาสนใจ 
แตจะแชรแหนาเฟซบุ฿กของเราเอง เชน หนังที่เราชอบ หรือคายหนังผลิตหนังเรื่องนี้นะ” (พลอย, 
สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ใชเยอะสุดก็คงเป็นโพสตแภาพ รองลงมาก็คงเป็นสเตตัส อยางที่แชรแภาพเนี่ย 
คือวามันงาย  เพราะวานอกจากเลน facebook เนี่ย คือเลน Instagram ชอบไปดูรูป แลวมันมีแชรแ
รูปโดยที่ไมตองเขียนอะไรเลย ตามดวยสเตตัส เพราะวาแสดงความคิดเห็น และมีอีกอันที่ใชคือ 
event ก็คือ create event ขึ้นมา แลว invite ประมาณนี้ อัพโหลดรูปนี่อันแรก รูป ๆ หนึ่งมันแทน
คําไดหลายคํา เราไมตองเขียนคอมเมนทแอะไร หรือบางที” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.7 ประเด็นและภาษาในการพูดคุย 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีประเด็นหรือเรื่องที่สื่อสารหรือพูดคุย

กับเพ่ือนบนเฟซบุ฿กอยูหลายประเด็น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงคแที่ตองการสื่อสารในชวงเวลานั้น ๆ 
สวนมากแลวจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน เรื่องสวนตัว เรื่องงาน เรื่องธุรกิจ 
เป็นตน โดยจะสื่อสารกันดวยภาษาที่มีความเขาใจงาย ไมมีความเป็นทางการ ภาษาที่ใหความเป็น
กันเอง โดยจะมุงเนนใหเขาใจงายเป็นหลัก อยางไรก็ตามการติดตอสื่อสารเรื่องงาน หรือเรื่องธุรกิจก็
จะเลือกใชภาษาท่ีสุภาพมากขึ้น และความสัมพันธแและความสนิทสนมของคนที่สื่อสารดวยนั้นมีผลตอ
การเลือกใชภาษาดวยเชนกัน 

“ถาคนที่ติดตามจริง ๆ จากมุมมองของเราและผูอ่ืน จะเป็นภาษาคม ๆ หนอย
แตจะเนนใชภาษาท่ีอานแลวดูสุภาพ การเลนคํา แตอาจมีการผิดหลัก เชน คําวา “นิเทศศาสตรแ” เรา
ก็จะใช “นิเทศนแ” เพ่ือสื่อภาพวามานิเทศนแ หรือ “มิดไนทแ” เราก็จะใช “มิตร” เป็นการสื่อถึงมิตรที่
ไมใชกลางคืน เชนเดียวกับการใชขอความก็จะใชคําที่คิดหนอย เอามาใชกับสปอรแตดวย เราใชเป็น
ไดอารี่ดวย อยางเราไปเจอมุมมองหนึ่ง รูสึกวาคนตองแบบนี้นะ คนก็จะรูสึกวาพ่ีมันเจเง ก็จะนํามาตอ
ยอดทําสปอรแตวิทยุดวย บางทีเราไปเจอขางนอก มุมนี้นาสนใจก็อัพลงเฟซบุ฿ก และนําไปปรับเป็น
สปอรแตโฆษณา” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“มี 2 แบบ  1. ลัลลา ราเริง ใชภาษาธรรมดางาย ๆ เชน ฮับ ในสวนนี้ก็จะมีลูก
ทีม คนท่ีมาตามตลอด เชน “อะ...มีเหตุผล” ซึ่งคนจะรูตลอดวาหมายถึง อะไร ทั้ง ๆ ที่ประโยคนี้ดูไม
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มีอะไร แตคนที่มาอานเราบอย ๆ จะรูทันทีวาประโยคนี้มีเหตุผล เราหมายถึง ใคร หรืออะไร  2. ใช
ภาษาที่สุภาพสละสลวย ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย รวมถึงฝรั่งเศส ใชภาษาวรรณกรรม” (เจ, สัมภาษณแ, 
17 มีนาคม 2557) 

“พ่ีเป็นคนที่ใชภาษาสุภาพในเฟซบุ฿ก และรูสึกแอนตี้กับคนที่ใชภาษาไมสุภาพ 
ซึ่งภาษาที่ใชก็ไมไดเป็นทางการมากนัก แตสุภาพ เชน ใชคําถอย ๆ ไมนิยม กลัว ถาเป็นคําวา “กู มึง” 
แตเปลี่ยนเป็น “ตรู” อะไรอยางนี้โอเค แตถาใช “กู มึง” แตเป็นเรื่องไมซีเรียส แบบนี้โอเค แตถาเป็น
เรื่องผัวดาเมีย แบบนี้ไมโอเคนะ” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ตองดูกอนวาเขาตั้งเรื่องอะไร ดูตามกาลเทศะ ตองมีมารยาท สวนใหญจะใช
ภาษาพูดที่สุภาพ แตจะดูกอนวาโพสตแนั้นควรใชคําแบบไหน” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ใชภาษาไทยอยางถูกตอง ใชภาษาพูดที่เขาใจงาย เพราะถาอัพสเตตัสที่เป็น
เรื่องยาว ๆ แลวใชภาษาท่ีเขาใจยาก คนเขาก็จะไมสนใจ ใชภาษาพูดที่เขาใจงาย ไมผิดหลักภาษาไทย 
ถามวามีใชภาษาวัยรุน เชน จุงเบยไหม ตอบวามีบางถาเป็นสเตตัสสวนตัว แตไมบอย เพราะเป็นเรื่อง
ของความนาเชื่อถือ เราเป็นนักขาว เราเป็นผูรายงานขาว” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีตั้งแตเป็นทางการ และเป็นกันเอง ขึ้นอยูกับกระทูที่เขาตั้ง ถาเป็นแนว
วิชาการก็จะตอบแบบเป็นทางการ มีความรูหนอย ถาเป็นกลาง ๆ ก็จะตอบแบบสุภาพหรือเป็น  
กลาง ๆ ไปใชภาษาเหมือนคุยกับเพ่ือน ถาเป็นผูใหญก็จะใชภาษาสุภาพ ถาเพ่ือนก็จะใชภาษาบาน ๆ 
งาย ๆ เลย” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ภาษาสวนมากที่ใชจะเป็นภาษาปกติที่คนอานแลวเขาใจไดงาย ๆ อยางภาษา
วัยรุน เชน ครุคริ อิอิ จะใชนอยมาก เพราะจะคุยไมรูเรื่อง สวนใหญถาใชจะเป็นการคุยเลนหรือแหย
มากกวา อยางเพ่ือนจะไมชอบใชภาษาแบบนี้ จะใชภาษาพูดเป็นหลัก จะใชคําสบาย ๆ งาย ๆ เป็น
กันเอง ไมเป็นทางการมากนัก” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ที่บานเลนดวย ก็จะไมคอยใชคําหยาบ แตถาคุยกับเพ่ือนก็คอนขางจะเป็นตัว
เราเอง อยางเมยแก็จะใชภาษาไทย เชน อัลไล เปง โดยใชภาษาพูด ภาษาที่ใชในโลกออนไลนแ แตใชใน
ชีวิตประจําวันจําไมพูด” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ถาคนที่สนิทก็จะภาษางาย ๆ แตถาไมสนิทก็จะ คะ ๆ ๆ อะไรแบบนี้”  
(นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“จะใชภาษาที่งาย ๆ เชน เดี๋ยว ก็จะใชเป็น เดี๋ยว” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 
2557) 

“จะใชภาษาท่ีเป็นกันเองงาย ๆ กลับคนที่สนิทดวยสวนใหญ และใชภาษาที่เป็น
เป็นทางการกับผูใหญ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 
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“ภาษาที่ใชสื่อสาร คือเป็นภาษาที่คุยกับเพ่ือนเลย เพราะวามันเป็นภาษาที่เรา
คุย อยางบางทีเราจะแอดเฉพาะเพ่ือน ๆ อยางมีกู-มึง ถึงจะมีลูกคา มีนายอยู แตเราก็คุยกับเพ่ือน  
คิดวาเคานาจะแยกแยะได หรือถาเราเขียนเรื่องท่ีจะเลา ก็ใชภาษากลาง ๆ งาย ๆ เป็นกันเอง เหมือน
คุยกับตัวเอง ไมไดหยาบขนาดนั้น หรือบางทีถาลูกคามีความสําคัญจะใชภาษาที่ดูสุภาพออนนอม” 
(ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.8 ความตั้งใจในการใช้เฟซบุ๊กในอนาคต 
จากการศึกษาพบวา ผู ใช เฟซบุ฿กประจํามีจะใชงานเฟซบุ฿กตอไปเรื่อย ๆ 

จนกระท่ัง เฟซบุ฿กปิดตัวลงหรือมีแอพพลิเคชันอื่น ๆ ในอนาคตที่นาสนใจกวา จึงยอมเปลี่ยนไปเลนสื่อ
สังคมออนไลนแอยางอ่ืนแทน เพราะปัจจุบันเฟซบุ฿กไดกลายเป็นสวนหนึ่งในชีวิตไปแลว และสวนใหญ
ยังใชเฟซบุ฿กเพ่ือติดตามขาวสารตาง ๆ การอัพเดทขอมูลขาวสาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 
ดวย ซึ่งบางคนนั้นยังใชเป็นชองทางหลักในการติดตอซื้อขาย หรือทําธุรกิจอีกดวย 

“ใชงานตอไปครับ เพราะมันลิงคแกันหมดแลว มันงายมากขึ้น ไมมีตรงนี้เราก็ก็คง
แยเหมือนกันนะ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ไมแน ถาไมมีการตอบรับก็คงจะหยุด แตตอนนี้เริ่มเปลี่ยนความคิดแลว
เหมือนกัน แตมีอันหนึ่งที่ยังจะใชอยู เพราะวามันเป็นที่ใหความรู” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ใชตอนะ เพราะมันเป็นสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว เป็นคนทําอะไรเป็น routine 
เพราะฉะนั้นเปลี่ยนยากถาจะใหไมใชมัน” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ตอนนี้ยังใช แตอนาคตไมแนนอนตอบไมได เพราะไมรูวาจะมีอะไรมาใหมไหม 
เชื่อวามีเกิดก็ตองมีดับ แตถาถามตอนนี้ยังสนุกอยู ในโลกของเฟซบุ฿กมีคนใหมมาใหรูจักเรื่อย ๆ แตใน
ชีวิตจริงคงหาไดยาก ที่คนที่ไลฟสไตลแตางกันจะมาเจอกัน คุยกันแลกเปลี่ยนทัศนะคติ แสดงความ
คิดเห็น เฟซบุ฿กยังชวยใหแกเหงาไดบางสวน แตถาวันไหน เพ่ือนที่ชอบตอปากตอคํากับเราไมเลน ก็
เหงาเหมือนเดิม เฟซบุ฿กไมสามารถทําใหรูวามีการตายจากกัน เราไมรู จนบางทีเพ่ือนโพสตแถึงรู” 
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ใชคะ เพราะเฟซบุ฿กเป็นที่ที่นอกจากจะทําใหเราติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ๆ แลว 
ยังเป็นแหลงขอมูลขนาดใหญมากสําหรับการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ เหมือนกับคลังขอมูลที่มีทั้ง
จริงและลวง เราจะสามารถแยกแยะไดดวยประสบการณแและขอมูลที่เรามีอยู โดยจะเช็กจนกวาจะรู
วาจริงหรือไม ถึงจะเลนและทําขาว เวลาที่เราเขาเฟซบุ฿กในชวงที่สถานการณแทางการเมืองรุนแรง เรา
จะไดเห็นรวมถึงการแสดงความคิดตาง ๆ แลวเราก็นํามาสรุป และคาดเดาทิศทางวาจะเป็นไปในทาง
ไหนได” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“จะใชไปจนกวาจะปิดตัวลง เพราะก็อยากใช ไมมีเหตุผล ขอดีของเฟซบุ฿กคือทํา
ใหเราไมเหงา คือเราเป็นคนที่มีความคิดซับซอน ไปไหนก็เลยอยากเช็คอิน บางครั้งเราก็ไมอยากให
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เพ่ือนบางคนรูวาเราทําอะไร อยูที่ไหน ถาผมมีแฟนก็จะไมแอดแฟน เพราะไมอยากใหรูวาเราอยูไหน 
แลวก็จะเลนไปจนกวามันจะมีแอพฯ เจเง ๆ ซึ่งตอนนี้มันยังไมมี เฟซบุ฿กดีที่สุดแลว เรามองวาหลาย ๆ 
ตัวมันก็ไปไมรอด ก็จะเลนเฟซบุ฿กไปเรื่อย ๆ แบบนี้ เพราะตัวนี้รวมทุกสิ่งทุกอยางอยูในเฟซบุ฿กแลว” 
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ใชไปเรื่อย ๆ เพราะวาใชงานสะดวก ขนาดอินสตาแกรมหรือไลนแยังใชงานนอย
มาก” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ใชแนนอน เพราะเราทําทุกอยางในเฟซบุ฿ก เราขายของในเฟซบุ฿ก เมื่อกอนขาย
กระเปา Coach แตตอนนี้ไมขายแลว ปัจจุบันทําเพจใหพ่ี พ่ีเป็นพิธีกร ทําเป็นแฟนเพจโปรโมท พ่ีเขา
ก็จางดวย พอเราทําธุรกิจผานทางเฟซบุ฿กเยอะ ๆ ก็ทําใหเราไมหยุด เราตองใชงาน เฟซบุ฿กทุกวัน”  
(เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ใชตอไปเรื่อย ๆ กระทั้งตัวเฟซบุ฿กมันปิดบริการ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 

“ยังคงใช เหมือนมันเป็นชองทางในการติดตอกับเพ่ือนได มันคือประเด็นหลัก
เลยแหละ เราไมรูวาหลังจากนี้มันจะมี application ที่ดีกวาเฟซบุ฿กหรือเปลา แตวาถามันยังมี ก็ยังดี 
อยางนอย การเปิด application ใหม มันตองหาเพ่ือนที่จะมาเลนกับเราวา คนนี้เขาจะเลนหรือเปลา 
แตเฟซบุ฿กมันมีสภาพที่คนพอจะรู” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ใชอยูแลว เพราะวาเป็นชองทางในการติดตอกับเพ่ือนที่งายที่สุด เหมือนเราไม
มีโทรศัพทแเราก็เลนในคอมพิวเตอรแได แชทไดเร็ว ถึงแมวาไลนแจะติดตอหาเพ่ือนไดงายกวา แตเฟซบุ฿ก
มีฟังกแชั่นเยอะกวา เชน แชท โพสตแไดเลย ขาวสารเพ่ือน ๆ ขึ้นตลอดเวลา บางทีคนที่เราไมไดเจอกัน
นาน เพ่ือนที่อยูเมืองนอก ก็สามารถติดตอกับเขาไดผานทางเฟซบุ฿ก มีความรูสึกวาอยากแชรแ โพสตแรูป 
อัพเดตความเป็นไปของเราใหคนอ่ืนรับรู ถาไมไดทําตองรูสึกแปลก ๆ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 
2557) 

“ยังอยากท่ีจะใชตอไปเรื่อย ๆ เพราะตองติดตามขาวสาร คุยกับเพ่ือน นัดกันไป
สถานที่ตาง ๆ” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.9 ความตั้งใจที่จะแนะน าที่จะให้บุคคลอ่ืนมาใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผู ใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญมีความตั้งใจที่จะแนะนําให

บุคคลอ่ืนมาใชเฟซบุ฿ก เพราะจะไดใชเป็นชองทางติดตอสื่อสารระหวางกันได สะดวก ประหยัด ชวย
รักษาความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน เฟซบุ฿กนั้นทําใหรูสึกใกลกันตลอดเวลา สําหรับบางคนที่ไมแนะนํา
เพราะมองวาเป็นสิทธิและเหตุผลสวนบุคคล ที่จะเลนหรือไมเลนก็ได ขึ้นอยูกับรสนิยมและความชอบ
สวนบุคคล และบางคนที่ระบุวาไมเคยแนะนําใหใครเลนเฟซบุ฿กเพราะคิดวาคนอ่ืนนาจะมีความรู
เกี่ยวกับเฟซบุ฿กมากกวาตนเอง 
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“คิดวาคงไมตองแนะนําเพราะเขาคงมีอยูแลว” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 

“ไมคอยแนะนําใหใครมาเลนเฟซบุ฿ก เพราะคิดวาคนอ่ืนเขารูมากกวาเรา จะไม
เคยคิดวาเรารูมากกวาเขา” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“เฉย ๆ ไมจําเป็นตองแนะนํา หรือแอนตี้ ถาเขาไมมีก็ไมเป็นไร เพราะความชอบ
ของ แตละบุคคลไมเหมือนกัน บางคนมีความเป็นสวนตัวสูง ถาเขาอยากจะเปิดตัวเอง เขาก็จะเปิด    
เฟซบุ฿กเอง โดยที่เราไมจําเป็นตองไปแนะนําเขา” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“อาจจะไมแนะนํา เป็นถือวาเป็นสิทธิสวนบุคคลของเคาที่จะเลนหรือไมเลนก็
ได” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ตองถามเขากอนวาเฟซบุ฿กจําเป็นไหม ถาเคาตอบวาไมจําเป็นจะไมแนะนําให
มาเลนเพราะโดยสวนตัวเชื่อวาไมมีเฟซบุ฿กก็อยูได” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“แนะนําตลอด คนที่บานผมนี่ถาใครไมใชงานเฟซบุ฿กนี่ผมไมคุยดวยนะ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ชวน เพราะรูสึกวาจะงายตอการติดตอสื่อสาร มีอยูคนหนึ่งเขาไมเลนเฟซบุ฿ก 
ไมเลนทุกชนิดเลย ก็พยายามชวนอยู เพราะเขาเป็นคนไมสนใจเทคโนโลยีเลย และเป็นคนไมชอบ
เปิดเผยเรื่องสวนตัว เราก็บอกวาเราก็ไมตองเปิดเผยเรื่องสวนตัวขนาดนั้น เพราะติดตอสื่อสารงาย  
เฟซบุ฿กเป็นเรื่องใกลตัว ไมยุงยาก เราไมจําเป็นตองมีคอมพิวเตอรแก็สามารถเปิดใชงานไดจากมือถือ
เลย และสามารถคุยหรือใชงานไดหลายรูปแบบ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“แนะนําแนนอน เพราะทําใหติดตอกันงาย สามารถคุยกันผานทางเฟซบุ฿กได 
สามารถรักษาความสัมพันธแระหวางกันได ทําใหเรารูสึกไมไกลกัน ไดรับรูความเคลื่อนไหวของเขา
ตลอดเวลา เราโทรหาเพื่อนที่ตางประเทศจะแพงมาก ๆ เราสามารถโทรผานทางชองทางนี้ได มันเวิรแค
มาก ๆ มันไมไดเสียคาบริการ” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“แนะนํา เพราะจะไดคุยกันงายขึ้น ไมมีไดไง อยางแมก็ใหสมัครใหนะ อยางเวลา
ถายรูป ก็ตองแท็กรูปไปให มีพ่ีคนหนึ่งไมมีเฟซบุ฿ก เราก็จะแบบเลนเหอะ เดี๋ยวสมัครให” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 
8 พฤษภาคม 2557) 

“แนะนํา อยางแมเราไมใช เรากับแมอยูไกลกัน แตเราอยากใหแมมาเห็นวาเรา
เป็นยังไงบาง อันนี้คือปัญหาใหญเลย คือแมอยากเห็นลูก แตแมไมมีเฟซบุ฿ก เราก็ใหแมลองนะ เปิดให
แมเห็นวามันเป็นยังไง หรือวามันมีเพจบริษัท เราก็เปิดเว็บบริษัทแลวก็แชรแเรื่องนูนเรื่องนี้ แตเราตอง
โทรบอกแมตลอด เราก็บอกแมวาเปิดดูเองดีกวามั๊ย มันเร็วกวาเราปุะ บางทีเคาก็มองไมเห็นพวกนี้ 
เราก็แบบเอามั๊ย เดี๋ยวเราจะชวยใหแมลองเลนดู” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 



136 

“คงแนะนํา เพราะจะไดติดตอหากันงาย ๆ อยูดี ๆ มีแคโทรศัพทแ เราก็คงไมโทร
หากันทุกวัน เฟซบุ฿กทําใหเห็นความเป็นไปกันไดทุกวัน แตจะไมไดแนะนํามากมาย อยางแรกที่คิดวา
เขาไมเลนเพราะเขาอาจมีเหตุผลของเขา” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ตองดูวาเคาเป็นคนยังไง สมมติวาเคาเป็นคนอินดี้ ติสตแ ๆ ไมใชเลย เพราะวา
รูสึกวา การคุยในนี้ไมจําเป็น ก็จะไมแนะนํา แตวาถาเป็นคนท่ีนาน ๆ เจอกันที แลวเราอยากคุย อยาก 
keep in touch ก็จะแนะนําและเราจะโทรก็ไมสะดวก เฟซบุ฿กก็เป็นอีกชองทางหนึ่งที่เราจะไดสื่อสาร
กัน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.10 ความต้องการที่จะใช้เฟซบุ๊ก เม่ือเฟซบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้
งาน 

จากการศึกษาพบวา ผู ใชเฟซบุ฿กประจํามีความตองการที่จะใชเฟซบุ฿กตอไป
ถึงแมวา เฟซบุ฿กจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน หรือยังคงใชงานอยูเหมือนเดิมแตอาจจะมี
เหตุผลที่ทําใหเปลี่ยนใจเลิกเลนหากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของเฟซบุ฿กนั้นไมตรงกับ
พฤติกรรมหรือไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได ในขณะเดียวกันปัจจัยทางดานอายุนั้น
ไดเขามามีผลตอการเลือกใชเฟซบุ฿ก เพราะเมื่อผูใชอายุมากขึ้นเขาสูชวงวัยอ่ืน ๆ ความชอบของคนแต
ละชวงวัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

“อยากที่จะใชตอไป เพราะกอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูแลว บางคนก็ไม
ยอมรับ แตทางเฟซบุ฿กเองมีการบังคับใหตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ สําหรับ
บางคนคิดวามันยุงยาก ถาสักพักก็ตองเปลี่ยนอยูดี สําหรับผมไมมีผลอะไร แตจะแยตอการนําเสนอ
สําหรับการใชงานของเรา แตสุดทายก็ตองยอมรับอยูดี เพราะวาเราไปบังคับทางเฟซบุ฿กก็ไมได และ
เรายังมีความจําเป็นตองใชงาน ตองปรับสภาพใหได” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ใชตอไปแนนอน เพราะมนัเป็นการใหความรู แลกเปลี่ยนความรู เหตุผลอ่ืนไมมี 
แลวก็ไมแครแกับการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพราะเรามั่นใจวาสิ่งที่เราแชรแจะตองมี effect ตอ
สังคม” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ก็เลนตอแนนอน แตชวงแรก ๆ อาจหงุดหงิด เพราะ habit ไง เราเคยเลนแบบ
นี้มานาน แตพอมาเปลี่ยนหนาตาก็จะใชงานอยาก แตก็ยังเลน เพราะยังตองการสื่อสาร ตองการอวด
อยู ตองการมีเพ่ือนอยู ตองการเห็นวาเพ่ือนเป็นอยางไร” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ก็เลน ไมใชวาชอบการเปลี่ยนแปลง แตเลนไปมันก็ดีนะ มันสนุก มีสีสันเพ่ิมขึ้น 
ดูสมจริงมากขึ้น” คุณแม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ใชคะ เพราะสุดทายเราก็ไมไดสนใจหรอกวามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน 
เพราะแกนของมันคือ การอัพสเตตัส การอานขอมูลขาวสาร จะเลิกใชก็ตอเมื่อมันไมมีตรงนี้หรือไมมี
ความจําเป็นแลว แตถาปรับเปลี่ยนรูปแบบไมมีผล” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 
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“เลนครับ เหตุผลคือรักเฟซบุ฿กเกินกวาจะเลิกเลนได เป็นความพึงพอใจสวนตัวที่
ไมสามารถพูดออกมาได” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ถามันคอย ๆ เปลี่ยนไป ก็จะใชตอไปเรื่อย ๆ เรียนรูตอไป เพราะวาชินกับการ
ใชงาน เฟซบุ฿ก อยางแอพพลิเคชั่นใหม ๆ ออกมาก็รูสึกชอบ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ยังคงใชอยูนะ เพราะวาการติดตอเราอยูในเฟซบุ฿ก ถาเราเปลี่ยนไปใชอันอ่ืน
รายชื่อเพ่ือนที่เราติดตอก็คงหายไปดวย ซึ่งเฟซบุ฿กก็คงไมยอมใหเราทําแบบนั้น อยางถาเรามีเพ่ือน
ในเฟซบุ฿กเป็นพันคน ถาเราสมัครใหม เราก็ตองมาเริ่มแอดเพ่ือนใหมทีละคน ซึ่งมันลําบากนะ ทําให
เพ่ือนบางคนอาจหายไป” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“เลนคะ ชอบมันมากเลย” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
“ก็ยังเลนนะ ถาไมเลอะเทอะเกินไป เหมือนอารมณแ Hi5 ที่เริ่มเยอะ แตถามัน

เปลี่ยนไปไมไดมาก หรือปรับใหมันดีขึ้น เราก็ยังคงใชมัน เพราะประเด็นหลักของเราคือ การแชท
เพ่ือน การคุยกับเพ่ือน คือเรามีสังคมกับเพ่ือนหลาย ๆ กลุม จุดประสงคแเราคือเพ่ือน” (จอย, สัมภาษณแ, 
14 พฤษภาคม 2557) 

“ถาวัตถุประสงคแของเฟซบุ฿กยังเหมือนเดิม ทําใหเพ่ือนที่ไมเจอกันไดอัพเดต
ความเคลื่อนไหว ที่ผานมาเฟซบุ฿กก็เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา แรก ๆ อาจบนหนอย แตใชงานไป
ก็ยังใชอยูนะ เชื่อวาอยางนอยที่ทํามาก็ยังมีประโยชนแกับเราอยู” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 
2557) 

“ขึ้นอยูกับวา มีการเปลี่ยนแปลงนั้นตรงกับพฤติกรรมของเราหรือเปลา แลวอายุ
ของเราก็เพ่ิมขึ้น ความชอบของเราก็อาจเปลี่ยน คือ มันตองรูวาเฟซบุ฿กยัง support คนในยุคนั้น
เหมือนยุคนี้หรือเปลา อยางตอนนี้ เราก็ไมไดรูสึกวาจะตองเป็นเด็กเทานั้นที่ใช ยังคงรูปแบบนี้ไวอยูก็
ยังจะใชอยู ถาเปลี่ยนตัวเอง ก็อาจดูวาความตองการเราเปลี่ยนไปตามวัยที่โตขึ้นไหม” (ฝน, สัมภาษณแ, 
28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.11 ความสนใจสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 
จากการศึกษาพบวา ผู ใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญนั้นยังคงใหความสนใจกับ

โซเชียลมีเดียใหม ๆ หลาย ๆ คนไมไดปิดกันตนเองวาจะตองยึดติดการใชสื่อสังคมออนไลนแอยาง 
เฟซบุ฿กเพียงอยางเดียว เพราะคิดวาการลองใชสื่อสังคมออนไลนแใหม ๆ นั้น ไมไดเสียหายอะไร รวมถึง
มีความอยากรูอยากเห็นวาโซเชียลมีเดียใหม ๆ นั้น มีอะไรบาง และมีฟีเจอรแอะไรที่นาสนใจ  
มีประโยชนแอยางไร และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดมากนอยแคไหนอยางไร โดย
กระแสการใชงานและจํานวนผูเลนนั้นไดเขามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการทดลองใชสื่อสังคมออนไลนแ  
ใหม ๆ ดวย 
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“ไมลอง แตขึ้นอยูกับกระแส ที่เลนเฟซบุ฿กก็เพราะคนสวนใหญเลนกัน และคน
สวนใหญที่คบหาอยูก็ใชงานอยู อยางตอนหลังจะมีแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่ทยอยเปิดตัวมา ก็โหลดมาใช
งานเหมือนกัน แตสุดทายก็จะไมใช เลือกใชเฟซบุ฿กนี่แหละ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ลองใชทุกตัว เพราะเป็นคนที่ชอบลองใชเทคโนโลยี ชอบลองของใหม ลองสิ่งที่
มีที่ใชกับชีวิตประจําวัน อะไรก็ตามท่ีทําใหชีวิตดีขึ้นจะตองลอง ดีหรือไมดีคอยวากัน” (เจ, สัมภาษณแ, 
17 มีนาคม 2557) 

“อาจจะทดลอง แตวาตองดูวาใชงานแลวมันเขามือไหม เหมือน twitter ใชงาน
พักหนึ่ง ซึ่งพ่ีคิดวา twitter นาจะเหมาะกับพ่ีมากกวา เพราะมันคือ การบอกกลาว แตพอใชไปแลว
รูสึกวาฉันไมไดสนุกกับมัน มันไมใชตัวฉัน เหมือนเลน IG มันเป็นทางผานเทานั้น แตก็ยังไมเจอสื่อที่
เขามาแทนเฟซบุ฿กได ซึ่งคิดวาสื่อใหม ๆ ก็คงยังแทนไมไดเหมือนกัน ถาจะมีอิทธิพลที่ทําใหเลิกเลน 
คือ เพ่ือนจากเฟซบุ฿กยายไป twitter หมด แบบนี้ก็คงตามไป แตถาเพ่ือนยังอยูในเฟซบุ฿กอยู คงไมไป
ไหน” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ก็ตองดูวามีคนเลนเยอะไหม ก็จะลองใช” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 
“ลอง อยางที่บอกไปเป็นคนชอบเรียนรูอะไรใหม ๆ ยิ่งเทคโนโลยีใหม ๆ มัน

จําเป็นมากนะสําหรับวิชาชีพเรา เราจะไดพูดไดวาทุกวันนี้มันมีอะไรใหม ๆ ดังนั้นการจะพูดอะไรโดย
ที่ไมรูก็จะเหมือนพูดไปเรื่อย ๆ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“เลนครับ ชอบลองของใหม อะไรที่ใหมจะเปิดรับกอน แลวจะมากรองอีกทีวา
มันโอเคกับเราไหม ซึ่งผมรับทุกสื่อ แตถาอันไหนไมโอเคก็จะลบทิ้ง พอมีเยอะก็จะสับสนก็จะเลือกเลน
แตตัวหลัก ๆ เทานั้น” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ทุกวันนี้ก็ลองนะ เพราะอยากรูวาจะเหมือนเฟซบุ฿กไหม แตสุดทายมันก็ไม
เหมือนเฟซบุ฿ก อยางไลนแก็ลองใชบาง ใชแลวก็ทิ้งไว ไมไดไปโพสตแอะไรเลย หรืออยางอินสตาแกรมก็
แคโพสตแรูปบางแตก็ไมคอยใชงาน” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ก็จะลองดู ตอนนี้มีหลายหลากมาก แตก็ยังแพเฟซบุ฿กนะ ถาคนอ่ืนใชเยอะก็
อาจจะสมัคร แตคงไมเลิกเลนเฟซบุ฿ก เพราะวาอยางตัวอ่ืน ๆ เชน Hi5 ไมมีโฆษณา ก็จะเลนไดไมนาน 
แลวก็จะหายไปเลย แตเฟซบุ฿กสามารถขายของ ทําธุรกิจผานทางเฟซบุ฿กไดดวย เพ่ือนที่เลนโซเชียล
เน็ตเวิรแกอ่ืน ๆ ก็จะกลับมาเลนเฟซบุ฿กเหมือนเดิม” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“เลนสิ แตไมรูวาเพราะอะไร อาจจะเขาไปดูวามันมีอะไรบาง มี feature อะไรที่
นาสนใจ ประโยชนแของมันคืออะไร สวนมากดูวามันโซเชียลไดมากแคไหน” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 
พฤษภาคม 2557) 
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“ลองคะ คิดวามันก็ไมไดเสียหาย  ลองดูวามันโอเคไหม เรื่อง work ไม work 
คอยวากันอีกที แตละแอพมันมีวิธีการไมเหมือนกัน สําหรับเราลองไดตลอด มันตองมีการปรับปรุง” 
(จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ลองนะ เพราะวาอยากเป็นผูนํา เคยลองเลนอะไรสักอยาง เชน google+ แต
เวิรแก มีเฟซบุ฿กนี่แหละที่เลนแลวมีคนตามกันเยอะ we chat ก็ลอง แตไมเวิรแก” (พลอย, สัมภาษณแ, 
21 พฤษภาคม 2557) 

“ก็คงลอง ถาเป็นแบบใหม ๆ แตถามาในรูปแบบที่เหมือนเฟซบุ฿ก ก็ไมแนใจวา
จะลองใชใหม คิดวาเฟซบุ฿กก็โอเคแลว แตถารูปแบบมีเฉพาะที่ตางไป อาจจะเป็นอยางอ่ืน ก็อาจจะใช
ที่ไมซ้ําซอนกัน ถาซ้ํากันเลยเปฺะ ๆ คิดวาอาจไม” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.12 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําจะเปิดเผยหรือระบุขอมูลสวนตัวเพียง

บางสวนบนเฟซบุ฿กของตนเอง เพราะเป็นสิทธิสวนบุคคล สาเหตุที่เลือกเปิดเผยขอมูลสวนตัวเพียง
บางสวนนั้น เพราะสวนมากแลวเพ่ือนบนเฟซบุ฿กจะเป็นคนรูจักกันอยูแลว จึงไมมีความจําเป็นใด ๆ 
จะตองบอกหรือระบุขอมูลสวนตัวทั้งหมดลงไปบนเฟซบุ฿ก และกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยเรื่อง
ความสัมพันธแระหวางบุคคลและความสนิทสนมนั้นไดเขามามีสวนเกี่ยวของในการเลือกที่จะเปิดเผย
ขอมูลสวนตัวระหวางกัน 

“ไมเปิดเผยขอมูลที่สวนตัวมาก ๆ เชน ที่อยู ที่ทํางาน หรือวาบาน เพราะคน
มากมายในเฟซบุ฿ก ไมใชแคเพ่ือนที่เรารูจัก แตบางครั้งยังมีเพ่ือนใหม ซึ่งก็ไมไดตองการใหรับรูเกี่ยวกับ
ตัวเรามาก เพราะยังไมรูจักกันมากพอ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“เปิดเผยในระดับหนึ่ง เชน ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน วัน เดือน ปีที่เกิด แตอยางอ่ืน
ไมเปิดเผย เพราะเพ่ือนที่อยูบนเฟซบุ฿กก็ไมใชเพ่ือนที่เรารูจักทั้งหมด มีคนใหม ๆ ขอเป็นเพ่ือนเขามา
ตลอด ขอมูลสวนตัวจริง ๆ เพื่อนที่รูจักกันในชีวิตจริงเทานั้นจะรู” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ไมเปิดเผยขอมูลที่เป็นความลับมาก เชน ที่อยู เบอรแโทรศัพทแ เพราะเฟซบุ฿ก
กวางมาก ใครตอใครที่เราไมรูจักในชีวิตจริงก็มากมาย ยินดีที่ไดรูจักกันเป็นเพ่ือน แตไมไดหมายความ
วาจะตองรูทุกเรื่อง หรือเรื่องสวนตัวมากกวาคนอ่ืนที่เรารูจักในชีวิตจริง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 
2557) 

“เปิดเผยเฉพาะบางเรื่อง เชน ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน วันเกิด งานที่ทํา ถามากไป
กวานี้ก็คงไม เพราะเป็นสิทธิ์ของเรา ขอมูลบางอยางไมจําเป็นตองบอก บางทีก็เสี่ยงเหมือนกัน”  
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เปิดเผยเฉพาะรูปรางหนาตาคะ เพราะตองเห็นผานรูปที่เราโพสตแขึ้นไปอยูแลว 
แตเรื่องอ่ืน ๆ ไมอยากเปิดเผย เพราะคิดวาเป็นเรื่องสวนตัว ทุกวันนี้ยังไมใชชื่อ-นามสกุลจริงเป็นชื่อ
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เฟซบุ฿กเลย เพราะไมจําเป็นตองเปิดเผย ถาเพ่ือนหรือคนรูจักจริง ๆ ก็จะรูวาเราชื่อ -นามสกุล อะไร 
บานอยูแถวไหน ทํางานอะไร” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“การเปิดเผยขอมูลเป็นเรื่องที่ตองระวัง ตองรูลิมิต โดยเฉพาะโลกออนไลนแหรือ
โซเชียลมีเดียว เพราะปัจจุบันหลอกลวงกันก็เยอะ ไดขอมูลไปทําไมดีกันก็เยอะ ดังนั้นไมเคยคิดที่จะ
เปิดเผยขอมูลสวนตัวบนเฟซบุ฿กอยูแลว แตถาแคชื่อเลนหรือรูปถายสนุก ๆ ก็เป็นเรื่องปกติ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ไมใสขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเองลงในโปรไฟลแเลย เพราะไมตองการใหคนอ่ืนรู
เรื่องสวนตัวเรามากจนเกินไป ยกเวนสนิทกันกอน บางคนรูหนาไมรูใจ สําหรับเพ่ือนใหมก็คงตองคุย
กันกอน สนิทกันในระดับหนึ่ง อาจจะเปิดเผยในระดับหนึ่ง เชน ชื่อเลนอะไร บานอยูแถวไหน จังหวัด
ไหน แคนั้น ถารูจักกันมากขึ้นก็คงจะรูขอมูลสวนตัวกันมากข้ึน” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“เป็นคนเปิดเผยขอมูลทุกอยางบนเฟซบุ฿ก เชนเรื่องชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน อาชีพ 
ที่ทํางาน เพราะไมซีเรียสเรื่องพวกนี้ ใครรูไปก็ทําอะไรไมไดเพราะเป็นขอมูลทั่ว ๆ ไป อีกอยางบน  
เฟซบุ฿กก็เป็นเพ่ือนกับคนท่ีพ่ีรูจักกันในชีวิตจริง ๆ สวนเพื่อนใหมก็มี แตคิดวาขอมูลที่เปิดเผยไปนั้น คง
ไมเป็นประโยชนแมากพอ และก็ไมมีใครเอาไปทําเรื่องไมดีใสตัวเราได” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 
2557) 

“ไมเปิดเผยขอมูลสวนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวนชื่อเลน และจังหวัดที่อยู การศึกษา 
อาชีพก็ไมไดระบุลงไป เพราะมองวาเป็นเรื่องของเราที่จะเปิดเผยหรือเปลา เพ่ือน ๆ คนรูจัก 
ครอบครัวรูก็เพียงพอแลว ถาอยากรูจัก ก็คุย ๆ กันก็จะรูจักกันมากขึ้นเอง แตใหระบุลงไปบนเฟซบุ฿ก
คงไมทํา เพราะอันตรายเกินไปสําหรับตัวเอง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“ไมเคยคิดที่อยากจะระบุหรือเปิดเผยขอมูลใด ๆ ลงบนเฟซบุ฿กเลย ยกเวนชื่อ
เลน ทุกวันนี้ไมไดใชชื่อจริง ๆ ในการสมัครเฟซบุ฿ก ใชแคชื่อเลนและนามสกุล แตก็เขียนไมเหมือนใน
บัตรประชาชน หรือพาสสปอรแต ขอมูลอ่ืน ๆ ก็ไมไดบอก สวนตัวแลวคิดว าเป็นเรื่องสวนบุคคล ถา
อยากรูก็ถาม ถามมาก็จะตอบ แตขึ้นอยูกับวาใครถามดวยนะ บางคนเพ่ือนใหมที่ไมคุนเคยถาถาม
ขอมูลมาก ๆ ถามลึก ๆ เราก็จะตอบกวาง ๆ เชนบานอยูแถวไหน ละแวกไหน เพราะไมมั่นใจและยัง
ไมเชื่อใจ แตถารูจักกันในระดับหนึ่งก็คอย ๆ เปิด แตจะเปิดเผยดวยการพูดคุยมากกวาไปบอกใหคน
อ่ืนรับรูบนเฟซบุ฿ก มันอันตราย” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“เปิดเผยขอมูลบางสวน เชน ชื่อเลน วันเกิด การศึกษา ที่ทํางาน แตจะไมระบุ
ขอมูลที่เป็นสวนตัว หรือควรจะเก็บไวเป็นความลับแนนอน เชน เบอรแโทรศัพทแ หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เพราะไมมีความจําเป็นตองเปิดเผย อีกอยางบนเฟซบุ฿กก็มีแต
ครอบครัว เพ่ือน ๆ และก็ที่ทํางานเทานั้น คนไมรูจักก็มีไมมาก แตจะไมคอยไดคุยกัน” (พลอย, 
สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 
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“เปิดเผยเฉพาะชื่อ นามสกุล การศึกษา และก็ที่ทํางาน เพราะไมไดเสียหาย
อะไร แตถามากไปกวานี้ก็คงไม เพราะอันตรายสําหรับเรา บนเฟซบุ฿กมีเพ่ือนใหม ๆ เขามาตลอดถา
อยากรูอะไรก็อยากใหถามมาแบบสวนตัวมากกวา ถาสนิทกันก็จะตอบ แตถายังไมเคยเจอกันเลย แลว
มาถามขอมูลมาก ๆ ก็ตองคิดดูวา คน ๆ นั้นเป็นยังไง เขาไปดูโปรไฟลแเขากอนวาหนาตาเป็นยังไง 
ทํางานอะไร เขาเปิดเผยขอมูลสวนตัวเขามากแคไหน ดูนาเชื่อถือไหม เปิดเผยหรือวาคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป
ไดนะ แตถาขอมูลที่สวนตัวมากไปก็ไมควร” 

4.4.13 สิ่งท่ีท าหรือแสดงออกผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ในการระบาย

และแสดงออกทางความรูสึก ที่บางเรื่องไมสามารถพูดในชีวิตประจําวัน หรือสื่อสารตอหนาผูอ่ืน ๆ ได 
ในขณะเดียวกันเมื่อสื่อสารผานเฟซบุ฿กไปแลวนั้น ยังไดรับกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ทําใหรูสึกดี
และมีกําลังใจมากขึ้น บางสวนใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางหลักในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ๆ และที่
ทํางาน โดยเลือกที่จะแชรแเรื่องราวในชีวิตประจําวันที่ตนเองพบเจอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม แตจะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการดาทอหรือใชคําหยาบคาย 

“บางทีเครียดหรือเบื่อ ๆ ก็อยากจะระบาย อยากใหคนอ่ืนรูวาเรารูสึกยังไง คิด
อะไรอยู” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“เวลาที่ตองการขอมูล เหนื่อย ๆ ทอแท เศรา หรือเหงา ก็เลือกที่จะไปโพสตแ
หรือระบายบนเฟซบุ฿ก ก็จะมีเพ่ือน ๆ ทั้งคนที่รูจักและเราไมรูจักมาใหขอมูล หรือใหกําลังใจ ก็ รูสึกดี
ไปอีกแบบ” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“พ่ีใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางสื่อสารหลักกับเพ่ือน ๆ และที่ทํางานเลย สมมุติวา
ตองการแจงขาว หรือเรื่องวัน เวลาที่นัดไว พ่ีก็จะโพสตแเป็นสเตตัสแลวแท็กบอกเลย จะไดไมตองสง
ขอความไปบอกทีละคน หรือโทรหาทีละคน มันเปลือง เสียเวลา พ่ีวาเฟซบุ฿กดีตรงนี้ อีกอยางบางทีพ่ี
ตองการขอมูล หรือสอบถามเรื่องบางเรื่อง พอโพสตแไปบนเฟซบุ฿กก็จะไดคําตอบหรือคําแนะนํามา 
สวนตัวไมชอบการเขียนดา หรือระบายความรูสึกบนเฟซบุ฿ก เพราะโตแลวตองควบคุมอารมณแ 
สวนมากเป็นเรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องงานมากกวา หรือเป็นเรื่องในชีวิตประจําวัน เชน ฝนตก รถติด 
อุบัติเหตุ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวที่เกิดขึ้นในแตละวันมากกวา” (โอ, สัมภาษณแ, 20 
มีนาคม 2557) 

“เรื่องบางเรื่อง เป็นเรื่องของความรูสึก ซึ่งยากที่จะพูดหรืออธิบายใหใหคนอ่ืน
ฟัง บางทีโพสตแลงไปบนเฟซบุ฿กก็รูสึกดีกวา บางเรื่องพูดตอหนาก็ไมดี ไมอยากใหบาดหมางใจ”  
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่อยากบอก อยากระบาย เวลาเครียดหรือเบื่อ ๆ ก็มีบาง 
ไดระบายออกแลวรูสึกดี บางครั้งโพสตแไปก็จะมีคนเขามาคุยดวยผานขอความ กลายเป็นไดรูจักเพ่ือน
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ใหมอีกคน บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไมสามารถพูดกับใครได หรือเป็นเรื่องที่คนอ่ืนไมรู เพราะเป็นเรื่อง
สวนตัว ไมรูจะบอกจะอธิบายกับใคร ก็จะโพสตแบนเฟซบุ฿ก แตจะโพสตแกวาง ๆ ไมไดระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“อยากบอก อยากพูด อยากระบาย เพราะหลายเรื่องพูดไมไดในที่ทํางาน หรือที่
บาน หรือแมกระทั่งกับแฟน อีกอยางอยากรู อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ เราดวย วาเขา
ไปไหน ทําอะไร รูสึกอยางไร” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“บางทีเลือกโพสตแบนเฟซบุ฿กเพราะตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ๆ 
หนึ่ง และอยากรูความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ ตอเรื่องที่เราโพสตแไปวาเขารูสึกอยางไร เห็นดวยหรือไม 
อยางไร หรือบางทีเครียด ๆ เรื่องงาน เรื่องคนที่ทํางานก็โพสตแระบายบนเฟซบุ฿ก แตจะไมโพสตแตอวา
หรือดาเขานะ” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“บางทีคิดงานไมออก ไมรูจะทํายังไงดี หรืออึดอัดกับความรูสึกของตัวเองกับ
เรื่องบางเรื่อง ก็เลยโพสตแไปบนเฟซบุ฿ก นอกจากไดระบายแลว ยังมีคนใหกําลังใจ แลวก็ใหความ
คิดเห็นที่ดีกับเรื่องท่ีเราโพสตแหรือระบายออกไปไดดวย” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 2557) 

“เวลาอึดอัด เสียใจ หรือเครียด ก็ไประบายกับเฟซบุ฿ก มันเหมือนเพ่ือนที่ดีที่คอย
รับฟังและอยูขาง ๆ เราตลอด อีกอยางก็คืออยากรู อยากเห็นเรื่องราว ขาวสาร และขอมูลของ  
เพ่ือน ๆ เราดวย” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“เลือกโพสตแหรือแสดงออกเหมือนกัน เฉพาะบางเรื่อง เชนเรื่องสวนตัว หรือ
เรื่องในชีวิตประจําวัน แตไมคอยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงาน หรือคนในที่ทํางาน เพราะเป็น
เพ่ือนกันบนเฟซบุ฿กดวย คิดวาไปแสดงออกเกี่ยวกับงานเป็นสิ่งที่ไมควรทํา ถาเป็นเรื่องดีก็ดีไป แตถา
เรื่องไมดี หรือตอวาคนอื่นก็อาจจะมีผลเสียหรือผมกระทบกับเราโดยตรงก็ได แตถาเรื่องสวนตัวก็ไมมี
ใครมาวาเรา เพราะมันเป็นเรื่องสวนตัว สวนมากระบายออกไปเป็นเรื่องความรูสึก ณ ตอนนั้น หรือ
อารมณแ ณ ตอนนั้น เพราะตองการใหคนอ่ืนรับรู และเขาใจเราบาง” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 
2557) 

“ระบาย แสดงความคิดเห็น หรือไปคอมเมนทแเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องที่เพ่ือนแชรแ 
หรือเขียนไวบนโปรไฟลแ เฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ใหเราไดแสดงออก ปลดปลอย และระบาย ในขณะเดียวกัน
กําใหเรารูเรื่องราว ความเคลื่อนไหวคนอื่นดวย” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ไวติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือน และคนในครอบครัว หรือคนที่เราสนใจ
จริง ๆ หรือบางทีก็เป็นสถานที่หรือชองทางที่เราจะแจงขอมูลหรือเรื่องราวตาง ๆ ใหทราบพรอม ๆ 
กันทีเดียว ไมตองมานั่งโทรศัพทแติดตอทีละคน เพราะวาเสียเวลา บนเฟซบุ฿กตอบโจทยแหลาย ๆ เรื่อง 
สะดวก สบาย รับรูขอมูลขาวสารของคนอ่ืนไดเร็ว คิดวาเร็วกวาเว็บไซตแดวยนะ” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 
พฤษภาคม 2557) 
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4.4.14 ประเภทของเนื้อหาและการสื่อสารที่ท าให้ติดตามและสนใจบนเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา รูปถายเป็นสิ่งแรกที่ผู ใชเฟซบุ฿กประจําใหความสนใจมาก

ที่สุด เพราะนอกจากอยากเห็นความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ แลว รูปถายยังสะทอนชีวิต ไลฟสไตลแ
ของเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กไดอีกดวย ในขณะเดียวกันยังใหความรูสึกเพลิดเพลิน และผอนคลายจาก
หนาที่การงานที่ตึงเครียด 

“ชอบดูรูปถาย เห็นเพ่ือน ๆ โพสตแแลวดูจนเพลิน บางทีเราไดเห็นความหลากหลาย
ของชีวิตที่เขาแชรแบนเฟซบุ฿ก ทําใหเห็นพฤติกรรม ไลฟสไตลแ ความชอบของเขา ซึ่งหลาย ๆ เรื่องมัน
สะทอนตัวตนของคนใชนะ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเพ่ือน รูสึกวาไดใกลชิดเพ่ือน บางทีเห็นเพ่ือน
เขียนสเตตัสหรือเขียนขอความไมคอยดี เราเองก็จะไดรูวาเพ่ือนอยูในโมเมนทแนั้น ๆ นะ เราก็สามารถ
รับรูและเขาไปใหกําลังใจ หรือยินดีกับเรื่องดี ๆ ของเขาได รูปถายก็เป็นจุดดึงดูดและนาสนใจดี”  
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“อยากเห็นรูปถายของคนอ่ืน อยากรูวาเขาไปไหน ทําอะไร กับใคร โดยเฉพาะ
รูปกิจกรรมหรือสถานที่ทองเที่ยวที่เขาไปกัน เห็นแลวก็รูสึกวาอยากไปเที่ยวบาง อยากไปที่ที่เขาไป
บาง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“อยากรูอยากเห็นไปเรื่อย ๆ ไมมีจุดประสงคแ แตถาถามวาอะไรดึงดูดมากที่สุด 
ก็คงเป็นรูปถาย เพราะเฟซบุ฿กสะดวกมากในการแชรแรูป สมัยนี้ถายดวยสมารแทโฟนแลวแชรแไดเลย 
ชอบเขาไปคอมเมนทแรูปเพื่อน ๆ ดูรูปแลวเพลิน ไมเบื่อ” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“อยากมีเพ่ือนใหม อยากรูจักคนที่หลากลาย บางทีคนเราไดเรียนรูอะไรจากคน
ที่มีความตางเยอะ รูปถายเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดใหเราสนใจ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“อยากรู อยากเห็น อยากเขาไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตองการเชน เรื่อง
ทองเที่ยว เรื่องกิน หรือเหตุการณแสําคัญตาง ๆ ที่เรามีความรู ชอบดูรูปถายที่เพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กแชรแ
มา ไดเห็นหลากหลายมุม หลากหลายคนแลวรูสึกสบาย ๆ เพลินดี” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 
2557) 

“สวนตัวชอบเลนอินเทอรแเน็ตอยูแลว เมื่อกอนก็เลนเกมออนไลนแ พอมีเฟซบุ฿กก็
ยิ่งชอบ นอกจากเฟซบุ฿กจะเป็นชองทางที่สะดวกแลว เห็นเพ่ือน ๆ ถายรูปแลวโพสตแใหเราเห็นก็รูสึก
วาเพลินดี จริง ๆ ไมไดมีอะไรหรอก แตเห็นความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ แลวรูสึกไมเบื่อ” (นุช, 
สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ทํางานก็เหนื่อยแลว บางทีเขาไปดูเรื่องราวของคนอ่ืนก็ผอนคลายดี ทําใหลืม
ชวงเวลาเครียด ๆ ไปไดบาง เห็นรูปถายเพื่อน ๆ เห็นรูปที่เขาไปเที่ยวมาก็ทําใหเราอยากทําเหมือนกับ
เขา อยากไปเที่ยวเหมือนกับเขาบาง” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 2557) 
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“นาจะเป็นรูปถายนะ บางทีอานสเตตัสที่เขียน แลวก็ยิ่งทําใหเราเครียด คิดวา
รูปถายนาจะเป็นสิ่งดึงดูดมากที่สุด บางทีเราก็เห็นอิริยาบถตาง ๆ ของเพ่ือน ๆ ผานทางเฟซบุ฿กนี่
แหละ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“รูปถายแหละ อยางทวิเตอรแเนนที่ตัวอักษร คนไทยยังไมคอยนิยมเลย รูปถาย
มันบอกอะไรไดหลายอยางนะ บางทีเศรา เหงา ผิดหวัง อกหัก คนก็เอารูปที่สื่อถึงอารมณแนั้น ๆ มา 
โพสตแนะ รูปถายมันดึงดูดสายตา เพราะถาเป็นขอความ คิดวาคนไทยคงสนใจทวิตเตอรแมากกวา  
เฟซบุ฿ก” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“รูปถาย แลวก็สเตตัสที่เขาเขียน เห็นรูปถายแลวเพลินดี ไดอารมณแและ
ความรูสึกมากกวาตัวอักษร แตชอบอานตัวอักษรประเภทคําคมมากกวา” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 
พฤษภาคม 2557) 

“รูปถายนะ คือมั่นคอนขางสะทอนตัวตนของคน ๆ นั้น เราเองยังชอบถายรูป
เพ่ือบอกกิจกรรมชวงเวลานั้น ๆ เลย ดูไปเรื่อย ๆ มันเพลินดี ถาเป็นขอความบางครั้งก็ยาวเกินขี้เกียจ
อาน บางเรื่องก็เครียดเกินก็ไมชอบอาน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.15 ข้อมูลหรือเนื้อหาที่สนใจเป็นพิเศษ 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําใหความสนใจขอมูลขาวสารหรือความ

เคลื่อนไหวที่เก่ียวกับเพ่ือนในเฟซบุ฿ก ขาวและสถานการณแตาง ๆ โดยเฉพาะขาวสารที่เป็นประเด็นทาง
สังคม ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพที่คนแชรแกันมากมายบนเฟซบุ฿ก โดยจะปฏิเสธขอมูลขาวสารที่ทํา
ใหตนเองเครียดมากขึ้นกวาเดิม เชนเรื่องการเมือง เป็นตน นอกจากนี้แลวยังเลือกติดตามหรือสนใจ
เนื้อหาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษซึ่งแตละคนก็จะมีเรื่องที่ตนเองสนใจแตกตางกันออกไป 

“เรื่องราวในชีวิตประจําวันของเพ่ือน ๆ เรื่องที่เป็นกระแสสังคม แตจะไมสนใจ
เรื่องดาราหรือนักรองที่เป็นขาว เหตุการณแทั่ว ๆ ไป เพราะเบื่อ และคิดวาเป็นเรื่องของคนอีกกลุมหรือ
อีกวงการ ไมไดสนใจเป็นพิเศษ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“เรื่ องราวคนใกลตัว  เ พ่ือน คนสนิท ข าวสารและสถานการณแทั่ ว ไป ”  
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“เรื่องราวทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเพ่ือน หรือคนรูจัก เรื่องกิน เรื่องกิน เรื่องเที่ยว”  
(โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“เรื่องราวในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับเพ่ือน หรือมีผลกระทบกับเรา เชน 
อุบัติเหตุ รถติด หรือน้ําทวม ฝนตก” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องที่เพ่ือน ๆ พบเจอแลวมาแชรแตอ” (หญิง, สัมภาษณแ, 
27 มีนาคม 2557) 
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“เรื่องท่ัว ๆ ไป ที่เพื่อนของเราไปเจอมา ประสบการณแตรงจากเพ่ือน ๆ ที่มาเลา
หรือวาแชรแผานทางเฟซบุ฿ก ไมชอบเรื่องการเมือง หรือเรื่องอะไรก็ไดที่ทําใหเครียดกวาเดิม ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“เรื่องเพ่ือน หรือที่เรียกงาย ๆ วาเรื่องชาวบาน ดูไปเรื่อย เพราะทุกเรื่องที่อยู
บนเฟซบุ฿กก็เป็นเรื่องชาวบานทั้งนั้น พูดงาย ๆ คืออยากรูอยากเห็นวาคนอ่ืนเขาทําอะไร ไปไหน อยูที่
ไหน รูสึกยังไง คิดอะไรอยู” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ก็เรื่องเพ่ือน ๆ เรานี่แหละ ดูวาเขาทําอะไร แลวเขาแชรแอะไรมาบาง สวนมาก
แลวแตละคนก็ชอบบอกเลาเรื่องราวที่เก่ียวของของตัวเอง แทนที่เขาจะโทรมาเลา หรือเขียนจดหมาย
มาเลา แตเขาก็เขียนและแชรแบนเฟซบุ฿ก เราก็เขาไปดูแลวเจอ” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 2557) 

“รูปภาพสวย ๆ ที่เพ่ือน ๆ แชรแกัน โดยเฉพาะเวลาที่เพ่ือนของเราไปเที่ยวแลว
ถายรูปแชรแ ทําใหอยากไปเที่ยวเหมือนกันกับเขา อยากถายรูป และคิดวาคงตองไปบาง อยากมีรูป
สวย ๆ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“สถานการณแในชีวิตประจําวันเลย อยูกรุงเทพฯ ตองติดตาม เพราะไปไหนมา
ไหนรถติด อุบัติเหตุเยอะ ตอนที่รถไฟฟูาเสียหยุดวิ่งก็รูมาจากเฟซบุ฿กเพราะเพ่ือนแชรแตอ ๆ มา อีก
เรื่องก็คือเรื่องเพ่ือนนี่แหละ มนุษยแอยากรูอยากเห็นดวยกันทั้งนั้น อยากรูวาเพ่ือนเราทําอะไร ที่ไหน 
ยังไงกันบาง” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“คลิปวีดีโอ ภาพ หรือประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะ บางครั้งตัวเองไมไดสนใจ แต
พอเห็นคนแชรแกันเยอะ ๆ ก็ทําใหอยากรูอยากเห็นวามันคืออะไร แลวก็เรื่องเพ่ือน และก็สถานการณแ
บานเมือง การจราจร หรือวาขาวที่เป็นประเด็นทางสังคม” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“นอกจากติดตามเรื่องเพ่ือนฝูงแลว ก็ยังชอบอานขาวจากสํานักขาวตาง ๆ ที่
แชรแบนแฟนเพจ แตก็จะเลือกอานขาวเฉพาะที่สนใจเทานั้น เชน ขาวการตลาด ขาวไอที ขาวกีฬา 
บันเทิง หรือขาวเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาล แตไมคอยอานขาวการเมือง อานแลวมันเครียด เห็น
หัวขอขาวเกี่ยวกับการเมืองแลวขามไปเลย” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.16 วิธีสื่อสารหรือรูปแบบการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกสื่อสารผานหนาโปรไฟลแของตัวเอง

โดยเปิดเผยใหเพื่อนทุกคนบนเฟซบุ฿กไดเห็น และไดแสดงความคิดเห็นหรือแชรแตอ หากตองการคุยกับ
เพ่ือนฝูงเป็นกลุมก็จะเลือกวิธีสื่อสารแบบเป็นกลุมผานฟีเจอรแ Group บนเฟซบุ฿ก หรือการสงขอความ
ไปหาเพื่อน ๆ หลายคนในรูปแบบ Group Message แตหากเป็นเรื่องสวนตัวหรือตองการติดตอเพ่ือน
คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเลือกใชวิธีการสงขอความ (Message) มากกวา เนื่องจากมีความรวดเร็ว 
สะดวก ไมเสียคาใชจาย และยังมีความเป็นสวนตัวสูง 
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“ตองดูกอนวาเรื่องที่เราจะพูด จะบอก เป็นเรื่องอะไร ถาเป็นเรื่องแคตองการ
บอก ตองการแสดงออกก็โพสตแขึ้นไปหนาโปรไฟลแของเรา แตถาเป็นเรื่องสวนตัวจริง ๆ แลวตองการ
คุยกับเพื่อน ๆ คนนั้น สวนมากก็จะพิมพแไปคุยผาน Inbox มากกวา มันสวนตัวดี” (เอ, สัมภาษณแ, 13 
มีนาคม 2557) 

“บางเรื่องที่ตลก ๆ ขํา ๆ แลวเกี่ยวของกับเพื่อนและคนรูจัก ก็จะแชรแไปบนหนา
โปรไฟลแของเรา แตจะติด Tag ชื่อของเพ่ือนคนนั้น ๆ ที่เราตองการใหเขารับรูดวย หรือถาเป็นเรื่องที่
ซีเรียสหรือสําคัญจริง ๆ จะเลือกสงขอความไปแทน เพราะมันไดความเป็นสวนตัวดี ไมมีใครเห็น”  
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ขึ้นอยูกับวาเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไร ถาเรื่องสวนตัวของตัวเองมาก ๆ ก็จะไม
โพสตแบนเฟซบุ฿กหรอก ถาเรื่องสาธารณะหรือขาวทั่ว ๆ ไป ก็แชรแไปบนโปรไฟลแ แตถาอยากคุยกับใคร
เป็นพิเศษสวนมากก็จะสงขอความไป หรือบางครั้งอาจตองการคุยหลายคน เชนนัดเพ่ือนไปเที่ยว ก็จะ
เลือกคุยผานขอความ แตจะคุยกันเป็นกลุม เพราะทุกคนจะไดรับรูเทา ๆ กัน และรับรูพรอม ๆ กันไป
เลย ประหยัดนะ ไมตองโทรหาและบอกทีละคนเหมือนสมัยกอน” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ถาเรื่องทั่วไป จะเลือกที่จะแชรแ หรือสื่อสารผานหนาโปรไฟลแเลย ตอนนี้เอา 
เฟซบุ฿กเขามาเป็นตัวชวยในเรื่องงาน จะสราง Group สําหรับคุยงานกันในทีม ในฝุายกันโดยเฉพาะ 
หรือบางทีก็จะไปอัพเดตความเคลื่อนไหว แชรแขาวที่เป็นประโยชนแสําหรับทุกคนใน Group นั้น แตถา
อยากคุยกับบางคนเป็นรายบุคคล ก็เลือกที่จะสงเป็นขอความไปดีกวา นอกจากสวนตัวดีแลวมันยังไม
ไปรบกวนใครอีก คือเลือกไดโดยตรงวาจะสื่อสาร หรือจะคุยเรื่องนั้น ๆ กับใคร” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 
มีนาคม 2557) 

“สวนมากแชรแขาว หรือเรื่องที่นาสนใจบนโปรไฟลแของตัวเอง เ พ่ือน ๆ เราก็
มักจะเห็นอยูแลว แตจะเลือกคุยบางเรื่อง หรือเรื่องเฉพาะกับคนที่อยากจะคุยดวยมากกวา สวนมาก
คุยผานขอความ มันเหมือน Chat กันเลย หรือถาเพ่ือนไมสามารถตอบไดทันที อยางนอยก็ทิ้ง
ขอความไวเดี๋ยวเขาก็มาตอบ บางครั้งนัดกินขาว หรือไปตางจังหวัดกับครอบครัวและญาติ ๆ ก็เลือกที่
จะสราง Group ครอบครัว แลวก็ไปอัพเดตกันใน Group นั้น ในขอความก็เหมือนกัน ก็จะสราง 
Group Message ไวเป็นชื่อครอบครัวเลย ใครอยากจะถาม อยากจะคุยอะไรเกี่ยวกับที่บานก็คุยกัน
ในนั้น กับแก฿งเพ่ือนก็เป็นแบบนี้ รูปแบบเดียวกัน” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“สวนมากชอบ Chat ผานขอความมากกวานะ เพราะสวนตัวปลอดภัยดี เลือก
คุยกับเพื่อนหรือคนที่เราอยากจะคุยไดเลย เดี๋ยวนี้มีการแตูนสื่ออารมณแนารัก ๆ เยอะแยะเลย บางครั้ง
ก็เลือกใชตัวการแตูนสะทอนอารมณแเวลาที่คุยกับเพ่ือนได โดยไมตองพิมพแ มันสะดวกและงายดีนะ” 
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 
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“เรื่องไหนเกี่ยวกับใคร ก็จํากัดเรื่องที่เราจะคุยไวแคคนที่เราจะคุยดวย เชน 
ในเฟซบุ฿กจะสรางเป็นกลุมแก฿งเพ่ือนที่สนิท ๆ ไวสําหรับแจงขาว นัดหมาย หรือถามอะไรที่เป็นเรื่อง
สวนตัวในกลุม แตถาอยากคุยกับเพื่อนคนไหนเป็นการสวนตัวหรือพิเศษมาก ๆ ก็จะสงขอความไป มัน
ก็ไมไดยากอะไร ถามยังไดความเป็นสวนตัวดี” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ถาขาวทั่ว ๆ ไป ก็แชรแ หรือถาอยากบอก อยากระบายก็เขียนเป็นสเตตัส แต
จะไมคอยเกี่ยวกับเรื่องที่สวนตัวมาก ๆ ถาอยากจะคุยเรื่องสวนตัวกับเพ่ือน จะไมคุยผานหนา Wall 
หรือโปรไฟลแตัวเอง สวนมากจะไปคุยในขอความมากกวา เพราะกลัววาคนอ่ืนที่ไมใชเพ่ือนหรือไม
เกี่ยวของเขาจะรําคาญ” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 2557) 

“เลือกแชรแขาว หรือแชรแรูปบนโปรไฟลแของตัวเองนะ แตจะไมพูดเรื่องที่จะตอง
คุยกันนาน ๆ หรือวาเยอะ ๆ บนโปรไฟลแของตัวเอง เพ่ือน ๆ จะรูกันถาอยากถามเยอะก็หลังไมคแหรือ
วาคุยผานขอความมาก Chat มาจะสะดวกและดีกวา บางอยางเราโชวแหรือบอกผานหนาโปรไฟลแเราก็
จริง แตไมจําเป็นตองบอกละเอียด ถาเพ่ือน ๆ อยากรูเขาจะสงขอความมาถามเอง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 
8 พฤษภาคม 2557) 

“ถาเรื่องทั่ว ๆ ไป มีเฉพาะเจาะจงจะใชวิธีแชรแมากกวา แตถาเรื่องนั้นเกี่ยวกับ
เพ่ือนหรือวาคนรูจักก็เลือกสงเป็นขอความไปแทนดีกวา” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“ก็แลวแตนะวาเรื่องที่พูดเป็นเรื่องสวนรวมหรือสวนตัว ถาสวนรวมก็พูดหนา 
โปรไฟลแ โพสตแเป็นสเตตัส หรือวาแชรแไปเลย แตถาเป็นเรื่องสวนตัว อยากถาม อยากปรึกษา อยาก
บอก อยากเลาเพื่อน ๆ หรือบางคน ก็จะ Inbox ไปคุยเลย มันจะไดไมรบกวนคนอ่ืน แลวมันก็ตรงกับ
คนที่เราสื่อสารไดเลย ไมไดออมเลย” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“สวนมากเลือกแชรแขาว หรือบทความที่เป็นประโยชนแบนโปรไฟลแตัวเองเลย แต
ถาเรื่องไหนที่เกี่ยวของกับเพ่ือนรวมงานก็จะแชรแไปใน Group ที่สรางไว สวนถาเป็นเรื่องสวนตัวเลือก
สงขอความไปจะดีกวา” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.17 ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง 
จากการศึกษาพบวา ลักษณะการสื่อสารบนเฟซบุ฿กนั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยู

กับบุคคลที่กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําสนทนาสื่อสารดวย การสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานจะมีความเป็น
ทางการมากกวากลุมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเด็นในการสื่อสารดวย หากประเด็นที่ตองการสื่อสารนั้น
เป็นเรื่องงาน จะมีลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการ หากเป็นประเด็นทั่ว ๆ ไปนั้นก็ยังคงมีความเป็น
ทางการอยูบาง แตจะไมมากเทากับประเด็นเรื่องงาน เพราะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานนั้นมี
หลากหลายระดับ ตั้งแตผูบังคับบัญชา ในตําแหนงที่สูงกวา เทากัน หรือต่ํากวา สําหรับการสื่อสารกับ
ครอบครัวและญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูงนั้น มีลักษณะการสื่อสารที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เป็นการ
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สื่อสารที่ไมมีความเป็นทางการ คลายภาษาพูด เพราะคูสนทนาเป็นคนที่คุนเคยและรูจักกันอยูแล ว 
เนนความสะดวก รวดเร็ว และเขาใจงาย 

“มีความคลายและแตกตางกันบางนะ เชน ถาเป็นครอบครัวก็จะสื่อสารดวย
ภาษาที่เขาใจงาย ไมตองระวังเรื่องภาษามาก เพราะรูจักและคุนเคยดี ถากับเพ่ือนจะเป็นภาษาทั่ว ๆ 
ไปในชีวิตประจําวันเลย เหมือนพูดกันปกติ แตถาเป็นหัวหนาหรือคนในที่ทํางานภาษาก็จะเป็นกันเอง 
แตจะสุภาพมากกวา คือตองระวังเรื่องภาษามากกวา” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“แตกตางกันแตไมมาก สวนมากแลวจะใชภาษาสุภาพแตใหความเป็นกันเอง 
เนนเขาใจงายและสื่อสารรวดเร็ว กระชับ แตถากับเพ่ือนรวมงาน หรือหัวหนางาน ผูบังคับบัญชา ก็
จะตองคิดมากข้ึน ภาษาตองเป็นทางการมากขึ้น” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“แตกตางเหมือนกัน เพราะจะพูดหับหัวหนาหรือคนที่ทํางานเหมือนเพ่ือนเราก็
คงไมได เพราะมันมีผลกระทบเรื่องงานแน ๆ กับเพ่ือนเราพูดเป็นตัวของตัวเรา ไมตองคิดอะไรมาก 
บางทียังมีภาษาพูดไปเลย แตกับที่ทํางานจะตองเป็นทางการมากขึ้น แตก็ไมถึงกับตองประโยคสวย 
สุภาพและเขาใจไดก็พอ สวนครอบครัวก็สื่อสารกันปกติ คลายคุยกับเพ่ือน แตภาษาจะไมสนุกเทา
เพ่ือน เนื่องจากมีท้ังพอแม พ่ีนอง ญาติอีก” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“แตกตางนะ สื่อสารกับเพ่ือนเราเนนสื่อสารงาย ๆ ภาษางาย ๆ เนนรวดเร็ว 
สํานวนไมตองสวย ไมตองสุภาพมากก็ได ขอแคเขาใจ แตกับครอบครัวจะตองใหความเกรงใจมากขึ้น 
จะคุยก็ตองเรียบรอย ไมหยาบคาย กับหัวหนาหรือเพ่ือนรวมงานก็จะคุยดวยภาษาปกติ ไมตองภาษา
สวยมาก แตตองสุภาพ และเขาใจงาย” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“แตกตาง จะคุยกับเพ่ือน ครอบครัว ใหเหมือนกับที่ทํางานไมไดหรอก ที่ทํางาน
ตองคุยซีเรียสกวา หมายถึง ตองใชภาษาสุภาพกวา คอมเมนทแกันก็ตองสุภาพ ใชภาษาพูดทั่ว ๆ ไป 
แตไมหยาบคาย สวนกับเพ่ือนและครอบครัวจะใชภาษาเรียบงาย เป็นกันเอง แคเขาใจตรงกันก็
พอแลว” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“ก็แตกตางซิ จะคุยกับเพ่ือนเหมือนคุยกับที่ทํางานไมไดหรอก คุยกับที่ทํางาน
มันตองมีฟอรแมมากกวาอยูแลว คือถาคุยเรื่องงานก็ตองใชภาษาที่ดูเป็นทางการกวาคุยกับเพ่ือน แตก็
ไมไดทางการนะ ประมาณวาเป็นภาษาเขียนมากกวาภาษาพูด แตก็คุยกันงาย ๆ ไมซีเรียสมาก แตกับ
ครอบครัวก็คุยกันปกติ ไมตองทางการ แตตองสุภาพ เพราะพอแมจะรับไมได แตถากับเพ่ือนบางครั้ง
ก็คุยเอามันสแ คือไมมีสาระอะไรหรอก เพราะฉะนั้นภาษาก็ไมไดสวย บางครั้งก็มีคําหยาบคายไปบาง 
เนนรวดเร็ว และก็เขาใจงาย ๆ รูเรื่องแคนั้น” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“มีความแตกตางกัน เห็นไดชัดวา ถาเป็นคนในที่ทํางานโดยเฉพาะหัวหนาหรือ
ผูใหญที่ทํางาน เราก็จะใชภาษาที่สุภาพกวา แตเป็นกันเอง ไมตองเป็นทางการ แตก็ตองขึ้นอยูกับวา
เป็นเรื่องอะไร ถาเรื่องงานก็ควรจะเป็นทางการ ใชภาษาท่ีเขาใจงาย สุภาพ สวนกับครอบครัวก็สื่อสาร
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เหมือนอยูกันตอหนาที่บาน คุยกันเหมือนพูดกันตอหนา แตจะไมมีคําหยาบคาย กับเพ่ือนยิ่งแลวใหญ 
สวนมากคุยกันภาษาพูด ไมมีความเป็นทางการ เนนสั้น กระชับ ตอบกลับเร็ว บางครั้งไมพิมพแเป็น
ประโยค แตสงเป็น Emoticon แทนก็เขาใจกันแลว” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“แตกตางกันคะ กับที่ทํางานตองคุยเหมือนคนเรียบรอย กับครอบครัวก็คุยปกติ
เหมือนอยูกันเองที่บาน กับเพ่ือนก็สบาย ๆ ภาษาเขาใจงาย สนุก ไมตองเป็นพิธี เพราะสวนมากก็
ไมใชเรื่องซีเรียสอยูแลว เพราะถาซีเรียสมาก ๆ จะไมคุยกันบนเฟซบุ฿ก จะโทรคุยมากกวา ”  
(เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“แตกตางบางคะ คลายกันบาง ขึ้นอยูกับเรื่องที่เราคุย เชนถาเป็นเรื่องงาน หรือ
กับที่ทํางานก็จะเป็นทางการกวา แตถาคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปกับที่ทํางานก็ไมเป็นทางการ เหมือนคุยกับ
เพ่ือน แตจะสุภาพกวา กับครอบครัวและก็เพ่ือน ๆ จะคุยกันปกติ ใชภาษาพูด แตจะไมหยาบคาย เอา
สนุก สะดวก สื่อสารกันรวดเร็วมากกวา” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“มันตองแตกตางอยูแลวแหละ โดยเฉพาะที่ทํางาน เราตองสุภาพ จะคุยหรือจะ
พิมพแอะไรตองคิดกอน แตถากับครอบครัวกับเพ่ือน ๆ ก็กันเอง ใชภาษางาย ๆ ไมตองคิดมากเหมือน
คุยกับที่ทํางาน” (จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“ก็มีแตกตางบางนะคะ กับที่ทํางานถาคุยไมดี สื่อสารไมดีก็มีผลกับเราคอนขาง
เยอะนะ โดยเฉพาะเรื่องภาพลักษณแ เพราะมันเป็นเรื่องงานไง มันเลยบังคับใหเราตองคุยดี คุยสุภาพ 
จะพิมพแหรือคอมเมนทแอะไรก็ตองคิดมากกวาเดิม แตกับครอบครัวกับเพ่ือน ๆ จะคุยกันสบาย ๆ แต
จะไมหยาบคายนะ เนนเขาใจงาย เพราะเฟซบุ฿กมัน Support เรื่องการสื่อสารตรงนี้อยูแลว” (พลอย, 
สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ตาง ตางคะ กับที่ทํางาน กับเพ่ือนรวมงานก็ตองเกรงใจกันมากขึ้น แตกับ
ครอบครัว หรือกับเพ่ือน ๆ ก็คงไมมีใครมาคิดอะไรมากมั้ง เพราะวาก็รู ๆ กันอยูวาสมัยนี้เนนความ
รวดเร็ว และเขาใจเป็นหลัก ในเฟซบุ฿กไมมีใครมาคอมเมนทแกันยาว ๆ หรอก สวนมากก็เป็นขอความ
สั้น ๆ แตก็เขาใจกันไดทั้งนั้น” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.18 เฟซบุ๊กท าให้รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารเปลี่ยนไป 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการสื่อสารแตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

จากเดิมเคยใชโทรศัพทแเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเป็นหลัก แตปัจจุบันเลือกใชเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางหลักในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะเป็นชองทางที่งาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
สามารถสื่อสารไดทีละคน หรือทีละหลาย ๆ คนก็ได รวมทั้งประเด็นที่ไมกลาสื่อสารตอหนาก็จะเลือก
ไปใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการสื่อสารแทน เพราะเฟซบุ฿กมีฟีเจอรแการใชงานที่หลากหลาย การ
สื่อสารผานเฟซบุ฿กทําใหผูที่พลาดการติดตอสื่อสารแบบทันทีทันใดนั้น สามารถยอนกลับไปดูหรือ
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ติดตามบทสนทนาหรือขอมูลขาวสารยอนหลังได ทําใหไมพลาดการติดตอสื่อสาร และรับรูเรื่องราว
ตาง ๆ ไดเหมือน ๆ กับผูอื่น 

“เปลี่ยนไปเยอะเลย เมื่อกอนมีอะไรก็โทรหากัน เลาใหฟัง คุยกันไดเป็นชั่วโมง 
เดี๋ยวนี้ไมไดแลว อะไรก็ตองเฟซบุ฿ก ไมตองโทรหา แคพิมพแไปบอก สงขอความไปบอกในเฟซบุ฿ก บางที
กับเพ่ือนที่อยูไกล ๆ กัน อยากจะคุย อยากจะเห็นหนา ก็ VDO Call ผานเฟซบุ฿กเลย มันงาย มันรวม
ทุกอยางที่คนจะใชสื่อสารไวบนเฟซบุ฿ก ไมตองใชโปรแกรมอ่ืนเลย” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 

“เปลี่ยนเยอะนะ เมื่อกอนกับเพ่ือนบางคนเราแทบไมไดคุยกันเลย เพราะ
เมื่อกอนคาโทรศัพทแแพง อีกอยางไมสนิท หรืออาจจะลืมกันไปบาง พอมีเฟซบุ฿กก็ทําใหเพ่ือนเกา ๆ มา
เจอกัน ไดกลับมาคุยกันอีกครั้ง กลับเพ่ือนที่ไมสนิทกันก็ไดคุยกันมากขึ้น แตถาเป็นเมื่อกอนก็ไมโทร
นะ จะโทรหาเฉพาะเพ่ือนในกลุมที่สนิท ๆ เทานั้น พอมีเฟซบุ฿กแทบไมคอยไดผานโทรศัพทแเลย 
สวนมากก็ทาง เฟซบุ฿กหรือไมก็ทางไลนแ” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“เมื่อกอนแพคเกจคาโทรศัพทแเยอะมาก เพราะตองโทรคุยกัน อินเทอรแเน็ตก็
แพง เดี๋ยวนี้มีเฟซบุ฿ก มันทําใหชีวิตเรางายขึ้น ตองไปลดคาโทรศัพทแ แตเพ่ิมแพคเกจอินเทอรแเน็ตแทน 
เพราะใชเฟซบุ฿กติดตอกับเพ่ือนบอย เป็นชองทางหลักเลยก็วาได” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“แทบจะหนามือกับหลังมือเลย เดี๋ยวนี้วัน ๆ ไมคอยมีโทรศัพทแโทรเขามา หรือ
วาโทรออกไปหาใครเลย เชื่อปุะวาบางสัปดาหแไมมีคนโทรเขาเลย เพราะเพ่ือน ๆ เราเขาก็ไปอยูบน  
เฟซบุ฿กกันหมด อะไรที่ไมใชเรื่องดวนเขาก็ไปคุยกันบนเฟซบุ฿ก แตถาเป็นเรื่องดวนก็เลือกที่จะ
โทรศัพทแ” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เมื่อกอนคุยโทรศัพทแนาน ๆ ไดนะ แตเดี๋ยวนี้คุยนาน ๆ ไมไดแลว บอกเพ่ือน
เลยวามีอะไรไปคุยกันบนเฟซบุ฿กดีกวา ถาเราไมไดอยูในสถานการณแนั้น ๆ แตเรายอนกลับไปดูไดวา
เพ่ือน ๆ คุยอะไรกันบาง เห็นความเคลื่อนไหวเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กแลวไมตองโทรไปถามเขาเลยวาเขา
เป็นยังไง เพราะในเฟซบุ฿กเขาจะบอกเองวาชีวิตชวงนี้เป็นยังไง สวนมากแลวก็คุยกันบนเฟซบุ฿ก” 
(หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“เมื่อกอนจะนัดเจอกับเพ่ือน ๆ เป็นเรื่องยาก ตองโทรหาทีละคน เดี๋ยวนี้ไมตอง
เลย มีเฟซบุ฿กเทานั้นแหละ สงขอความไปหาเพ่ือนทุกคนทีเดียว ไดรับทุกคน คือมันสะดวก ประหยัด 
และก็เร็ว ไมตองโทรหาถาไมจําเป็น หรือไมใชเรื่องดวน” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ยังโทรคุยกับเพื่อนอยูบาง เจอเพ่ือนอยูบางแตไมมากเทาแตกอน เพ่ือนบางคน
ที่อยูไกลกันคนละจังหวัดหรือตางประเทศสวนมากก็จะคุยกันทางเฟซบุ฿ก เมื่อกอนเรามีอะไรก็โทรหา
กัน นัดเจอกัน สมัยนี้ถาไมสะดวกก็บอกเพ่ือนวาเดี๋ยวคุยกันทางเฟซบุ฿กก็ได นัดกันเลยวาคืนนี้คุยกัน 
ถาข้ีเกียจพิมพแก็โทรผานเฟซบุ฿กหรือวา VDO Call กันเลย จะผานคอมพิวเตอรแก็ได ผานมือถือก็ได คือ
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มันสะดวกดี อยูตรงไหนก็สื่อสารกันได ไมจําเป็นเสมอวาจะตองมาเจอกัน หรือโทรหากัน” (นุช, 
สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“เดี่ยวนี้งายกวาเมื่อกอนมากเลย สวนมากก็ไปคุยกับเพ่ือนบนเฟซบุ฿กแหละ 
เอะอะอะไรก็บนเฟซบุ฿ก ไมคอยไดโทรคุยกันเหมือนเมื่อกอนหรอก ยิ่งสงขอความหากันแทบไมตอง
เลย มีอินเทอรแเน็ตแลวก็ไปคุยกันบนเฟซบุ฿ก บนไลนแก็จบ เร็วดวย เดี๋ยวมีมีแอพพลิเคชั่นเยอะเลยที่ทํา
ใหติดตอสื่อสารงายขึ้น เฟซบุ฿กทําใหรูสึกเหมือนใกลกันมากขึ้นดวยซ้ํา” (เกเ สัมภาษณแ 22 เมษายน 
2557) 

“อยากคุย อยากแซว อยากคอมเมนทแอะไรก็ไปบนเฟซบุ฿ก บางทีก็อยากโทรคุย
นะ แตก็เลือกไปคุยบนเฟซบุ฿กมากกวา บางคนที่อยากคุยดวยตอหนาแตไมกลาคุย ก็คุยผานเฟซบุ฿ก  
นี่แหละ ชวยไดมาก บางคําถามไมกลาพูด ไมกลาถามก็ถามผานเฟซบุ฿กนี่แหละ ชวยไดเ ยอะเลย”  
(นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“งาย ๆ เลย เมื่อกอน 1 ประเด็น 1 เรื่อง ตองโทรเลา โทรคุย หรือ VDO Call 
ผานทาง Skype ทีละคน คุยเรื่องเดียวแตตองคุยหลายครั้ง เดี๋ยวนี้จะคุยกับใครจะเลาใหใครฟังบางก็
ทางเฟซบุ฿กเลย เลือกคุยรายคนหรือจะคุยเป็นกลุมก็ได ถาเราไมไดอานทันทีก็ไปอานยอนหลังได” 
(จอย, สัมภาษณแ, 17 พฤษภาคม 2557) 

“โทรคุยบาง แตไมมากเทาไลนแหรือเฟซบุ฿ก ถาแชทสวนมากจะทางไลนแ แตถา
เรื่องรูปหรือวีดีโอก็ทางเฟซบุ฿ก โทรคุยกับเพ่ือนนอยลง แตนัดเจอกินขาว ไปเที่ยวกับเพ่ือนก็ยัง
เหมือนเดิม เพียงแตเลือกที่จะนัดคุยเรื่องกินเรื่องเที่ยวผานทางไลนแกับเฟซบุ฿กมากกวา ถาโทรคุยจะ
โทรสั้น ๆ แลวบอกวารายละเอียดเพ่ิมเติมไปคุยกันทางเฟซบุ฿กหรือวาไลนแ ก็เปลี่ยนไปจากแตกอน
เยอะ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“บางครั้งเป็นเรื่องที่ไมกลาพูดตอหนา เชนการแซว กันหยอกเลน แตบนเฟซบุ฿ก
เราเขาไปแซวไปหยอกเลนได สวนมากแลวก็ไมมีเรื่องอะไรที่ซีเรียสกันมากหรอก เพียงแตตองเลือกวิธี
ที่จะแซว บางเรื่องแซวผานหนาโปรไฟลแ หรือคอมเมนตแใตขอความใตรูปไมได ก็ Inbox ไปแซวเลย 
บางทีเราไมรูวาเขาจะโอเคไหม แต Inbox ไปจะปลอดภัยกวา เพราะแซวเขาไปเขาอาจจะอายหรือไม
พอใจก็ได เมื่อกอนโทรคุยกับเพ่ือน ๆ บางนะ เดี๋ยวนี้ไมเลย ติดตอผานทางเฟซบุ฿กเป็นสวนมาก  
เฟซบุ฿กทําใหเรากลาพูด กลาแสดงออกมากขึ้นนะ แตบางทีในชีวิตจริงเราก็ไมกลาขนาดนั้นหรอก 
เพราะกลัวคนอ่ืนไมพอใจหรือรําคาญ” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง ในปัจจุบัน 
จากการศึกษาพบวา ผู ใช เฟซบุ฿กประจําสวนใหญแลวมีความสัมพันธแกับ

ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูงที่ดี หลาย ๆ คนมองวาการใชเฟซบุ฿กนี้ทําใหความสัมพันธแใน
ครอบครัวสนิทแนบแนนมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นชองทางในการติดตอสื่อสาร ที่จะทําใหไดคุยและ 
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มีสวนรวมกัน พอแม หรือญาติพ่ีนองไดเห็นความคิด ความรูสึก และความเคลื่อนไหวที่แสดงออกผาน
เฟซบุ฿ก ทําใหมีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ และเป็นหวงเป็นใยกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันการสื่อสาร
หรือการใชเฟซบุ฿กของผูใชประจําบางคนนั้นสงผลใหเกิดปัญหาครอบครัว เนื่องจากไมเขาใจวาทําไม
ผูใชเฟซบุ฿กประจําจะตองใชเฟซบุ฿กตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธแโดยเฉพาะการสื่อสารแบบตอหนา
ลดลงบาง 

สําหรับเพ่ือนรวมงานนั้น ความสัมพันธแยังคงเป็นไปดวยดี เพราะเฟซบุ฿กได
กลายเป็นชองทางหลักในการติดตอและอัพเดตเรื่องงานกันมากกวาจุดประสงคแอ่ืน ๆ และสามารถ
หลีกเลี่ยงบทสนทนาที่อาจทําลายความสัมพันธแที่ดีลงไดหากตองสนทนากันตอหนา โดยเฉพาะเรื่อง
ของสไตลแการสื่อสารของแตละคน 

สุดทาย ความสัมพันธแกับเพ่ือนฝูงและคนรอบขางนั้นดีขึ้น เพราะเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางที่สามารถติดตอสื่อสารหรือพูดคุยกันไดตลอดเวลา เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธแที่ใหความรูสึก
วาใกลชิดกันตลอดเวลา แตในขณะเดียวกัน ยังพบวาบางคนมีความสัมพันธแที่ลดลงบางแตไมมาก 
เพราะเวลาที่ไดอยูดวยกันนั้น ตางคนตางใชเฟซบุ฿ก ทําใหการพูดคุยลดลง 

“ปกตินะไมมีผล เหมือนเป็นการไดเจอกันเยอะขึ้น อยางที่บานไดเจอกันอยูแลว 
ชวยยนระยะทาง เวลามากขึ้น หรือการโทรศัพทแก็จะไมคอยอยากโทรคุยกันเทาไหร ก็จะเลือกการ
ติดตอทางเฟซบุ฿ก หรือแคการกด like ก็ทําใหรูแลววาคนนี้ยังติดตอกันอยูนะ แตเรื่องของปฏิสัมพันธแ
ก็มีบาง สื่อสารกันตอ รับรูวาจะคุยกับคนนี้ ตอนนี้เขาอยูตรงนี้นะ ถาโดยสวนตัวไมไดกระทบ
ปฏิสัมพันธแกับครอบครัวมากเทาไหร” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน จะเจอกันตลอด จะเปิดเฟซบุ฿กเฉพาะตอนอยูคน
เดียว กับที่ทํางาน จะมีเฉพาะเพ่ือนสนิทที่แอดอยูตรงนี้ แลวก็มีเหตุผลหนึ่งเพราะไมอยากจะเจอคน
อ่ืน ใชติดตอกันในเฟซบุ฿กแทน” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ไมมีผล ทางดานครอบครัว เพราะพ่ีใชเฟซบุ฿กอยูในโลกความเป็นจริง บางครั้ง
พ่ีใชเฟซบุ฿กในการสั่งงานนอง ๆ บางครั้งนอง ๆ ก็จะรูวาเวลานี้พ่ี check in หรือคุยกับลูกคา เขาก็จะ
ไมยุงกับเราในชวงนี้ เชน วันนี้พี่มานั่งคุยกับนอง พ่ีไมได check in เขาก็จะโทรมาหาพ่ี แตวาวันอ่ืนถา
พ่ี check in วาคุยงานกับลูกคาประมาณเย็น 2 ก็จะไมมีโทรศัพทแเขามาเวลานั้น ยกเวนลูกคาที่ไมมี 
เฟซบุ฿กก็จะโทรเขามา แตถาเป็นคนที่มีเฟซบุ฿กก็จะไมโทรมา” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ปกติดีและไมมีผลกระทบอะไร เพราะเวลาอยูกับเพ่ือนรวมงานก็จะไมเลน กับ
ครอบครัวก็จะไมเลน เพราะถาเลนก็จะดูเสียมารยาทนิด ๆ กับคนรอบขาง เพ่ือนฝูง ถาอยูกับเขาเราก็
จะไมเลน เพราะรูถามัวแตเลนเฟซบุ฿กจะมาเจอกันทําไม” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ความสัมพันธแยังปกติ เรามีเฟซบุ฿กเป็นตัวเชื่อมดวย เชน ทําใหเขารูสึกใกลชิด
มากขึ้น มีการสงขอความผานทางเฟซบุ฿กมา แตครอบครัวมักมีมุมมองวาเด็กสมัยนี้เลนแตเฟซบุ฿ก แต
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ถาเราเอาเฟซบุ฿กไปไวในงานของเขา เขาก็จะใชมันไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น มันทําใหความสัมพันธแ
เราดีขึ้น สวนเพ่ือนสนิทเราก็ใชชองทางนี้ในการติดตอสื่อสาร ดวยวิถีชีวิตที่ตางกัน ทําใหเราไม
สามารถนัดเจอกันไดตลอด นานถึงจะนัดเจอกันที แตเราไมรูสึกวาเราหางกัน เพราะเรามีเฟซบุ฿กคอย
เชื่อม” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“ไมมีผลอะไรอยูแลว ถาครอบครัว ปกติจะไมพูดกันอยูแลว ถาเราไมกลับบานก็
จะไลนแบอก โดยที่เราไมตองพูด มันเป็นการตัดบทการพูดกับครอบครัว กับเพ่ือนเราก็จะโทรบอก 
เพราะเราไมอยากใหเขารูวาเราไปสถานที่ที่เขาไมตองการใหเราไป เพราะการคุย การโทรมันเป็นการ
เลี่ยงความจริงไมได เราเลือกที่จะบอกผานวิธีนี้แทน กับเพ่ือนรวมงานจะใชไลนแคุยกัน เพราะเราขี้
เกียจเดิน เชน เพ่ือนอยูชั้น 1 เราอยูชั้น 2 จะใหเดินไปคุยเราก็ขี้เกียจเดิน ก็จะไลนแเอาสะดวกกวา 
บางทีเราใชคําพูดไมถูกตอง หรือพูดจาตรงเกินไป ทําใหคนทั่วไปรับไมได เลยใชวิธีนี้แทน กับเพ่ือนจะ
คุยไลนแกัน ใครทําอะไร อยูที่ไหน มีขาวสารอะไรก็จะอยูในนี้เทานั้น นอกจากนัดกันแลวไมเจอ ก็จะใช
วิธีการโทร” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ครอบครัว ก็ปกติดีคะ ปกติครอบครัวอบอุน พบหนาเจอกันบอย ๆ สวนใหญ
ครอบครัวก็จะเลนเฟซบุ฿ก อยางครอบครัวพ่ีไมเลน แตปูาจะเลน ก็จะคุยกันสนุกสนานดี อยางแมก็จะ
โทรศัพทแ อยางปูาก็จะคุยกันทางเฟซบุ฿ก กับนองไมเจอกันเป็นปีก็จะคุยกันผานทางเฟซบุ฿ก เพราะอยู
กันคนละที่ ความสัมพันธแปกติ กับเพ่ือนรวมงานปกติมาก อยางบางคนใหชวยสอนการบานลูก ก็จะหา
ขอมูลใหเขาแลวสงทางเฟซบุ฿กก็มี กับเพ่ือนฝูงเฟซบุ฿กเป็นชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสาร 
ความสัมพันธแก็ยังปกติ มีกินขาว ดูหนังกัน ถาไมไดเจอกันก็ติดตอการทางเฟซบุ฿ก” (นุช, สัมภาษณแ, 
10 เมษายน 2557) 

“มีผลทางดานความสัมพันธแกับครอบครัวพอจะเห็นตลอดวามีปัญหาอะไรหนัก
หนา อยางชวงกอนทะเลาะกับแฟนเกา พอก็จะมาถามวามีปัญหาอะไรมากมาย เพราะวาจะคอยมา
สอง เฟซบุ฿กเรา เหมือนกับวาแกจะรูเรา แตเราจะไมคอยรูวาแกรู เหมือนพอจะเขาใจเรามากขึ้น คุย
กันงายข้ึน เชน ถาชวงไหนเราไมรับโทรศัพทแเขา พอก็จะรูวาเรายุงหรือมีเหตุผลอะไร ความสัมพันธแกับ
เพ่ือนก็ดี จะติดตามขาวในชีวิตประจําวัน เชน ขาวรัฐประหารก็ทราบขาวจากเฟซบุ฿กเป็นที่แรก หรือ
ขาวเตือนภัยตาง ๆ เชน ตอนนี้มีโจรรถตู ใหระวังลูกหลาน เจอที่ไหน เจอที่ระยอง ลําพูน เหมือนเรา
อยูตรงนั้นเราก็จะไดระวังตัวมากขึ้น หรือมันมีระเบิดแถวบานเราเลย ตรงนี้ไปไมไดนะ หามไป เราก็
จะรู ทําใหเราสามารถ” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ไมถึงกับเปลี่ยน แตใกลกันมากขึ้น สําหรับเพ่ือนเราทํางานไป คุยกับเพ่ือนดวย 
ถาไมมีเฟซบุ฿กก็อาจไมไดคุยกัน ตัดออกจากโลกไปเลย เราไมมีความเคลื่อนไหวของเพ่ือน แตเรื่อง
ความสัมพันธแเฉย ๆ นะ ยังนัดเจอกัน แตอาจมีเฟซบุ฿กเป็นชองทางที่นัดเจอกัน” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 
8 พฤษภาคม 2557) 
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“ความสัมพันธแปกติดี ไมมีผลกระทบเทาไหร ครอบครัวเราเหมือนเดิม ถาเพ่ือน
มันมีผลมากเพราะวาเพ่ือนไมไดอยูใกลตัวเรา บางคนอยูตางจังหวัด ตางประเทศ รูสึกวาเราไดคุยกับ
เพ่ือนมากขึ้น จากคนที่บางคนไมไดแชทแตไลคแกันตลอด ก็รูสึกดี ๆ วาเคามากดไลคแเรา เคาดีจัง
เลยอะ ตองไปกดไลคแใหเคาหนอย เพ่ือนก็แนนแฟูนขึ้น เพราะวามันคุยกัน มันแชทกัน ก็ทําใหรูสึกวา
ไมไดไกล ทําใหรูขาวคราว ความเคลื่อนไหว ใชเฟซบุ฿กเป็นสื่อกลางกับไมคอยเยอะ เพราะวาอยูใกล
กันอยูแลว แตวาความสัมพันธแก็โอเคนะ บางคนสนิทกันไปเลยก็ได คือไมรวมแบบวา ไปทํากิจกรรม
อะไรรวมกันนะ แตเราสนิทกับคนนี้” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“กับครอบครัวอาจจะมีผลนิดหนึ่ง เวลาอยูดวยกันอาจไมไดคุยกับเขาเทาที่ควร 
เพราะเรามาจดจอกับตรงนี้มากกวา แตก็ไมไดเป็นปัญหาอะไรมากมาย ไมถึงกับเสียหายอะไรมาก กับ
คนใกลตัวก็อาจมีบาง เพราะก็ตางเลนกัน เหมือนไมไดพูดคุยกันเทาไหร คุยกันนอยลง เวลาอยูดวยกัน
คุยกันนอย แตเวลาอยูคนละที่จะคุยกันมากกวา” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ก็ดีหมดแหละคะ ไมมีผลกระทบอะไร ครอบครัวก็คือดี ปกติ ก็สนิทกัน แต
จริง ๆ online media มันกลายเป็นชองทางหนึ่งดวยนะ ที่จะทําใหเราคุยกันได ตอนนี้คนใน
ครอบครัวกลายเป็น supporter ของเราไป เพ่ือใหรูวาชีวิตเป็นยังไง บางทีไมไดอยูดวยกัน อยูคนละ
ประเทศ เพ่ือนรวมงานก็ดี คือทุกคนติดดวยไงประเด็น ทุกคนติดเหมือนกัน ก็ดี ไดกินขาว ไดทํา 
activity อยางอ่ืนดวยกัน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.20 กิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง 
จากการศึกษาพบวา กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามีไดมีการทํากิจกรรมรวมกับ

ครอบครัวอยางเป็นปกติ เชน การรับประทานอาหาร ดูโทรทัศนแรวมกัน ทองเที่ยวตางจังหวัด เป็นตน 
เฟซบุ฿กไดกลายเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือที่จะไดเกิดกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ทําให
ความสัมพันธแแนบแนนยิ่งขึ้น ผูใชเฟซบุ฿กประจําบางทานจะมีการลดใชหรือหยุดใชเฟซบุ฿กชั่วคราวหาก
จะตองมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว 

สําหรับเพ่ือนรวมงานนั้นก็ยังมีกิจกรรมรวมกันปกติ เชน ประชุม รับประทาน
อาหาร เป็นตน เพียงแตเฟซบุ฿กจะเป็นชองทางในการติดตอเรื่องงานกันมากกวาจุดประสงคแอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกัน เฟซบุ฿กจะเขามาเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ ดวยเสมอ 

สําหรับเพ่ือนฝูงนั้น เฟซบุ฿กเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางหรือทําให
เกิดกิจกรรมขึ้น เชนการติดตอสื่อสารเพ่ือทําการนัดหมายไปรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย หรือ
ทองเที่ยวดวยกัน ในขณะเดียวกันเฟซบุ฿กจะเขาไปเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ เพราะตองการ
อัพเดตกิจกรรมนั้น ๆ ผานเฟซบุ฿ก เชนการเช็คอิน ถายภาพอาหารและเพ่ือน ๆ 

“ตองแยกคนละสวนกอนนะ เพราะบางกิจกรรมเป็นการทํารวมกันผานทาง 
เฟซบุ฿กอยูแลว แตครอบครัวเรามีการทํากิจกรรมรวมกันอยูแลว ก็จะไมมีผลกระทบตรงสวนนั้น เชน 
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ไปตางจังหวัด ไปกินขาว มันเป็นชองทางที่ทําใหเกิดกิจกรรมเทานั้น” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 

“ทํากิจกรรมกับครอบครัวเหมือนเดิมตลอด เชน ทานขาว ไปเที่ยวตางจังหวัด 
หรือละครดวยกัน แตจะไมขาดการเลนเฟซบุ฿กดวยแนนอน” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ก็มีกิจกรรมดวยกันเหมือนเดิม ยังนัดเจอ ทานขาว ออกกําลังกาย ตีแบด  
ทําอะไรเหมือนเดิม” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“แทบจะโดยสวนตัวผมไมมีผล ถึงมีก็นอยมาก คือเป็นคนแยกประสาทสัมผัสได 
ถาเพ่ือนรวมงานที่เป็นเซลลแดวยกันจะคุยเลยมันสนุกกวา หรือเพ่ือนตางจังหวัดก็จะโทรคุย เพราะมัน
ไดอารมณแ ไดอรรถรสมากกวา” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ไมมีผลอะไร เพราะกิจกรรมที่นอกเหนือจากงาน กับสามีก็ยังมีออกกําลังกาย 
ตีแบต กับเพ่ือนก็ยังกินขาว ดูหนัง ไปทะเล” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“นอยนะแทบไมมีผลอะไร เพราะวาจะชอบทําอะไรคนเดียวมากกวา ชอบอยูคน
เดียว ไปไหนมาไหนคนเดียว เป็นมาตั้งแตเด็ก ตอนที่ใชคอมพิวเตอรแเป็นครั้งแรกจะเลนขามวัน
ขามคืน ไมไปไหนเลย ครอบครัวชวนไปไหนก็ไมอยากไปเลย อยากจะนั่งเลนมือถืออยางเดียว”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“กลับบานก็ไปกินขาวกับท่ีบาน นั่งดูทีวี เมาสแกัน” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 
2557) 

“กับครอบครัว ญาติพี่นองก็เป็นเหมือนเดิม เราจะเลนใหนอยลง เหมือนเราแบง
เวลาเลนเป็น เราจะเลนชวงนี้นะ ถาเราอยูกับคนนี้เราจะไมทํา กับเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงานก็พอ ๆ กัน
โดยรวมคือไมมีผลอะไร” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“อยูกับครอบครัวจะไมเลนมือถือ เพราะพอกับแมเวลากินขาวตองกินพรอมกัน 
สวนถากินเสร็จจะไปทําอะไรก็แลว กับเพ่ือนรวมงาน ปารแตี้  ก็จะมีเพ่ือนเอากลองมาถายรูป  
อัพเฟซบุ฿ก” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“ครอบครัวและนองจะโพสตแรูปที่ไปเที่ยวดวยกัน ก็ผลัดกัน สวนเพ่ือนรวมงานก็
วันเกิด โพสตแรูป หรือเราไปเที่ยวกัน ก็จะโพสตแรูป ประชุม สัมมนา ก็มีการ check in สวนมากก็มีงาน
ประชุมที่ตองมี check in” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ไปกินขาว อยูดวยกัน ไมไดเลนขนาดนั้น แตถาเราขับรถไปก็จะเลนเฟซบุ฿กบาง 
หรือเวลาไปกินขาวก็จะมีอัพรูปบาง” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“กับครอบครัว ปกติคะ ไปกินขาว อยูดวยกัน เพ่ือนที่ทํางานก็คือคุยกันปกติ
เชนเดียวกันคะ คือชวนไปออกกําลังกาย ชวนไปเรียน take class อะไรสั้น ๆ เรียนศิลปะ คืออารมณแ
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ประมาณนั้น routine ตามที่คนปกติทําเลย ก็เหมือนกัน ชวนไปกินเหลาสังสรรคแ” (ฝน, สัมภาษณแ, 
28 พฤษภาคม 2557) 

4.4.21 การใช้เฟซบุ๊กประจ ามีผลต่อความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ
เพื่อนฝูง 

จากการศึกษาพบวา การใชงานเฟซบุ฿กประจํานั้น มีผลตอความสัมพันธแของ
ครอบครัว ในทางที่ดีขึ้น เพราะคนในครอบครัวหันมาใชเฟซบุ฿ก ทําใหพอแม พ่ีนอง ไดรับรูขอมูล
ขาวสาร อารมณแและความรูสึกเกี่ยวกับผูใชมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยแบบเผชิญหนาจะ
เริ่มลดนอยลง เพราะมักจะสื่อสารกันผานทางเฟซบุ฿กมากกวา 

การใชเฟซบุ฿กประจํานั้นสงผลตอความสัมพันธแกับเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูง
บาง เพราะทําใหหางเหินกันมากขึ้น เฟซบุ฿กทําใหผูใชปิดกันตัวเองจากสังคม ทําใหกลายเป็นสังคมกม
หนา เลือกใหความสนใจเฟซบุ฿กมากกวาเพ่ือนรวมงาน ทําใหแตละคนคอนขางมีโลกสวนตัวสูง สมาธิ
สั้น มองตนเองเป็นหลัก 

“มีครับบางนิดหนอย โดยเฉพาะเวลาที่ขี้เกียจคุยก็เลือกที่จะพิมพแผานเฟซบุ฿กไป
แทน แตโดยรวมแลวยิ่งพูดคุยมากกวาเดิมดวยซ้ํา เพราะวาคุยกันตอหนามันสามารถใสไดเลย”  
(เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ในครอบครัวไมคอยมี เพราะวาเวลาอยูกับครอบครัวจะไมใชงานเฟซบุ฿ก แตกับ
เพ่ือนรวมงานเราสามารถเดินผานไดทั้งที่เดินสวนกันจะเจอกับเพ่ือนตลอด ถาเพ่ือนเป็นแก฿งนี้โอเค  
ยังเจอตลอด เขาจะรับรูความรูสึกเรา เพ่ือนที่อยูในเฟซบุ฿กคือเพ่ือนที่สนิทจริง ๆ เราจะรับเฉพาะ  
บางคน ฉะนั้นจึงเจอกันได” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ก็มีบาง  เพราะใชเฟซบุ฿กในการนัดเจอ แทนการโทรศัพทแ” (โอ, สัมภาษณแ,  
20 มีนาคม 2557) 

“ไมมีปกติดี เพราะเวลาอยูกับเพ่ือนรวมงานก็จะไมเลน กับครอบครัวก็จะไมเลน 
เพราะถาเลนก็จะดูเสียมารยาทนิด ๆ กับคนรอบขาง เพ่ือนฝูง ถาอยูกับเขาเราก็จะไมเลน เพราะรูถา
มัวแตเลนเฟซบุ฿กจะมาเจอกันทําไม” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ไมคะ ไมเคยรูสึกวามันลดลง เพราะมันไมมีผลอะไรกับเรา เราไปอยูกับใคร  
ที่ไหน ก็ใชเฟซบุ฿กได ตามกาลเทศะ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“ไมมี เพราะสวนมากตัวเรา กินขาวไป แชทไป จะอยูกับหนาจอมากขึ้น มันหา
คําตอบใหตัวเองไมไดวาทําไม เพราะมันสนุกกวา มันมีคําพูด มันไมจําเจ กับครอบครัว เราคุยกัน
นอยลง เราจะปิดตัวมากขึ้น อยูกับตัวเองมากขึ้น เราจะจองอยูกับหนาจอคอมฯ หรือมือถือ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 
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“ไมมี ก็ปกติดี มีไปกินขาวตอนเย็น ไปปารแตี้ อยางเพ่ือนรวมงานบางคนเสียชีวิต 
ก็จะไปชวยกันก็มีนัดกันไปกินขาว ก็จะพูดจาทักทายกันปกติ เป็นอีกหนึ่งชองทางใหไดพูดคุยกันมาก
ขึ้น อยางเพ่ือนรวมงานเกา เราก็จะมีการพูดคุยกันผานเฟซบุ฿กได อยางการทํากิจกรรมรวมกันได เชน 
ถายรูปเลน โพสตแลงเฟซบุ฿กได” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“มีความสัมพันธแ ถากับกับครอบครัวเราใชเป็นชองทางนัดเจอกัน กับเพ่ือนรวมงาน
ก็กินขาว คุยกันปกติ คุยกันปกติผานเฟซบุ฿ก นัดกินขาว ดูหนัง” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ไมมีอะไร จะเท่ียวก็นัดกัน ไมมีผลอะไรเลย กับเพื่อนรวมงานก็เหมือนเดิม หรือ
วาเราไมเขาสังคม ไมคอยไปอะไรกับใครเทาไหร แตถาใครชวนไปไหนก็ไป” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 

“มีแหละ ครอบครัวญาติพ่ีนอง ก็มีจะมีแบบวา ความสัมพันธแแนนขึ้น อยางนอง
คุยกับพ่ีกับนอง อันนี้คือตัวเราเอง เรามีปัญหา เราก็ไมไดมีเวลามาคุย พ่ีก็ไมไดมีเวลามาคุย แตเราใช
แชท แลวเรารูสึกวาพอพ่ีมาใหคําปรึกษาเรา มันเหมือนเรามีที่พ่ึง แลวแบบวาการคุยกันผานตัวนี้ มันก็
ชวยไดนะ เพราะเวลาที่เรามีปัญหา มันอึดอัดใจ มันพรอมที่จะเอาออก พอเราบอกออกไป มันก็แนน
แฟูนขึ้น เหมือนวาเคายังอยูขางเรา อยางเพ่ือนจะเป็นอารมณแที่เสียใจ อยากระบาย มันก็ทักมามีเรื่อง
อยากคุย” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มีบาง อยางเคยคุยกับผูชายคนหนึ่งในโลกออนไลนแเขาเป็นคนคุยสนุกมากเลย 
แตตอหนาเขาพูดไมเกง เหมือนเวลาพิมพแมันงายมากกวา ซึ่งไมเหมือนการเผชิญหนา ดวยความบุคลิก
ของแตละคนเป็นคนขี้อาย เลยเป็นเหตุผลที่เขาเลือกไปแชทแทนหรือเปลา สวนตัวไปเป็น เราจะเป็น
คนที่บุคลิกเป็นยังไงเวลาพิมพแก็เป็นแบบนั้น ซึ่งเพ่ือนเคยบอกวาเวลาเราพิมพแจะรูเลยวาตัวตนที่
แทจริงเราเป็นอยางไร หัวเราะมารูเลยวาเราเป็นอยางไร เวลาเราพิมพแเป็นประโยคก็จะรูเลย ” 
(พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ก็มีบางจริง ๆ ของเราก็ดีขึ้นเหมือนกัน แตพอมันไมตองคุยแบบ face to face 
เหมือนเรากลาที่จะพูด วารูสึกอยางนี้ หรืออยางของเพ่ือนใชปุะ ที่วาพอรูสึกไมดี แตแมอาจไมเคยรูไง 
อาจจะเลาใหคนที่ทํางานฟังอีก คือในแงครอบครัวของเรามันดีที่วา keep in touch กันมากขึ้น แมก็
รูวาเป็นไงบาง เราก็ยังมีชีวิต part อ่ืน ๆ ใหไดรับรูมากขึ้น แตถาถามวามันมีขอเสียไหม ก็จะมองไปที่
ติดดาน social media แลวทําใหกลายเป็นสังคมกมหนา อันนี้มันก็จริง อยางไปกินขาวกับเพ่ือนวัย
เดียวกัน คุยกันไดสักพักนึงก็หันมากดมือถือ บางทีมันก็ทําใหเราสมาธิสั้น” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 
2557) 
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4.5 ผลกระทบของเฟซบุ๊กของผู้ใช้เฟซบุ๊กประจ า 
 
4.5.1 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กในปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต 

จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กในปัจจุบัน
แตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตหรือชวงเริ่มใช โดยปัจจุบันมีการใชงานที่บอย
ขึ้น ถี่ขึ้น และนานขึ้น โดยมีหลาย ๆ วัตถุประสงคแในการใช เชน โพสตแสเตตัส โพสตแรูป เช็คอิน แชรแ 
ประชุมปรึกษางาน ซึ่งผูใชเฟซบุ฿กประจําเองยังยอมรับวา ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสงผลใหคนเสพ
ติดเฟซบุ฿กกันมากขึ้น เชน สมารแทโฟน แทบเล็ท สามารถตอบสนองกับความตองการของคนใน
หลาย ๆ พกพาไดอยางสะดวกสบาย เขาถึงเฟซบุ฿กไดงายเพราะมีแอพพลิเคชั่น ทั้งในเรื่องของ
เครือขายโทรศัพทแ 3G และอินเทอรแเน็ตที่มีความเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้ก็มีผลตอ
พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กที่เปลี่ยนไปมาก 

“คิดวามากกวาเมื่อกอน อยางปัจจุบันก็จะเลือกโปรโมชั่นที่มีบริการอินเทอรแเน็ต
มากสุดเป็นหลัก เป็นการสะทอนใหเห็นวาเราเลนมันมาก มันก็เลยตองเปลี่ยนโปรใหสอดคลองกับการ
ใชงานอินเทอรแเน็ตมากข้ึน ตอนนี้จะใชแบบ unlimited แทน” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“เราใชเวลาอานขอมูลที่อยากรูในเฟซบุ฿ก ใชมากขึ้นกวาแตกอน เพราะเหมือน
คลังความรูมากขึ้นกวาเดิม เรามีหัวขอเรื่องใหไปคุยมากขึ้น มีประโยชนแกับอาชีพเรามากขึ้น การใช 
Gadget ตาง ๆ ทําใหเรารูสึกสนุกมากขึ้น เราเพลิน เป็นเพื่อนที่ดีได ถาจะถามวาเราหนีจากโลกความ
เป็นจริงไหม เราคิดวาเราไมคอยอยากยุงกับใครอยูแลว กลับกลายเป็นวาเราไมตองแอบ ไมอยากยุงได
อยางมีความสุขใชหนักขึ้นเรื่อย ๆ จํานวนเวลาที่ใชตอวันมันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ คือสมัยกอนเฟซบุ฿กอยู
บน PC มีเวลาเลนแค 2 ชั่วโมงตอวัน แตตอนนี้เฟซบุ฿กอยูบนมือถือ ฉันมีเวลาเลนมากขึ้นกวาเดิม แต
ตองตั้งลิมิตตัวเองใน 1 ชั่วโมงเลนแค 10 นาที และก็ 3 ชั่วโมงกอนนอน เป็นแพตเทิรแนของมัน” 
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“แตกตางกันนะ คือ สําหรับพ่ีถึงจะใชมากกวาแตกอนแตแตกตางในสวนที่ดีขึ้น 
แตเรื่องการใชงานนั้น ตอนที่เขามาเลนเฟซบุ฿กใหม ๆ เรามาเลนเพื่อ  1. ตามแฟชั่น 2. ติดเกม 3. เป็น
พ้ืนที่ระบายอารมณแ ฉันอยากเหวี่ยง ฉันสบายใจ เกลียดใครก็ดา แตปัจจุบันพออายุเยอะขึ้น เพ่ือน
เยอะขึ้น มีคนติดตามมากขึ้น กลับทําใหเราระมักระวังตัวในการใชสื่อนี้ออกไป ซึ่งเฟซบุ฿กก็เหมือน
ภาพลักษณแของเราเหมือนกัน เชนเดียวกับที่พ่ีไปติดตามคนอ่ืน ๆ ในเฟซบุ฿กเพ่ือศึกษาวาคนนี้เป็น
อยางไร เพราะฉะนั้นพ่ีจะระวังในการสื่อสาร ฉันจะระวังไมเหวี่ยงวีนออกไป เพราะพ่ีมีลูกคา พอแม 
ญาติในเฟซบุ฿กดวย วันหนึ่งถาพ่ีเหวี่ยงในเฟซบุ฿กไป นั่นหมายความวาพ่ีกําลังจะทําใหลูกคาสวนหนึ่ง
หายไป เลยรูสึกวาทําใหเราระมัดระวังการใชชีวิตมากขึ้นรวม” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 



159 

“เมื่อกอนใชนอยปัจจุบันใชมาก เพราะเราไมรูวาเขาแชรแเพลง แชรแคลิปกัน
อยางไรก็ไมรู ตอมาก็คอย ๆ เรียนรูไปจนเอาตัวรอดได แลวก็ใชเทคนิคการโฆษณาที่เรียนมาใชในการ
หามุมในการถายรูปแลวอัพมากขึ้น รูวารูปควรมีที่มาที่ไปมากขึ้น แลวก็เมื่อกอนตองรอวางถึงเขา  
เฟซบุ฿ก แตตอนนี้พรอมใชทุกเมื่อ บาถายรูปมากขึ้น จากแตกอนที่ตองเลนใน PC มันพกไมได แต
เดี๋ยวนี้มีไอแพดพกได แถมเม่ือกอนกลองในมือถือมันถายไมชัด เดี๋ยวนี้ถายชัด คือวิวัฒนาการมันดีขึ้น 
มีของดีขึ้นเราตองใชใหมันคุมกับของที่ซื้อมา” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมือเลยคะ ใชมากขึ้น จากที่ใชแตเรื่องสวนตัว 
เดี๋ยวนี้ใชเรื่องงานดวย” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“หนักขึ้นเรื่อย ๆ ผมวาเมื่อกอนหนักแลวนะ ในมือถือก็จะเลนเฟซบุ฿ก หลายคน
ไมเขาใจก็ไมอยากใหเราเลน อยางเมื่อกอนเราไมมีมือถือที่เลนเฟซบุ฿กได พอเราผานรานอินเทอรแ เน็ต 
เราก็จะแวะเลนนิดหนึ่ง เพ่ืออัพเดตวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เลนถึง 5 ทุม เที่ยงคืนก็จะนอน พอตื่นเชา
มาก็เลนตออีก เลนจนมันไมมี new feed ขนาดนั้น เมื่อกอนยังสามารถแบงเวลาได แตตอนนี้อยาก
เลนก็เลนเลย เพราะมีมือถือแลว” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“เลนมากขึ้น นานขึ้น เมื่อกอนไมขนาดนี้ เพราะมีขอจํากัดที่สามารถเลนไดแค
บนคอมพิวเตอรแ  แตตอนนี้มีแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และเครือขาย 3G ก็เร็วและแรงขึ้น ทําใหใชไดทุก
ที่ทุกเวลาเลย อีกอยางคือใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางหลักในการสื่อสารดวย เชน นัดเจอเพ่ือน ทํากิจกรรม
รวมกันดวย เวลาผานไปยิ่งใชงานเยอะขึ้น” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“แตกตางมากเลยคะ ตอนแรกเราแคเลนเฟซบุ฿กเฉย ๆ แตตอนนี้เราทําการตลาด
ในเฟซบุ฿กดวยเลยใชมากกวาแตกอนเยอะ เหมือนกับเราขายของในเฟซบุ฿กดวย ซึ่งขายไดและงายดวย 
แคซื้อ โอนเงิน ก็จบเลย จากที่เคยโทรคุยกับลูกคานานมาก นี่แคคุยกันในเฟซบุ฿ก ดูรายละเอียด จากนั้น
ตัดสินใจซื้อภายใน 1-2 นาที  เราสามารถทําเงินผานทางเฟซบุ฿กไดเลย” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 
2557) 

“ติดมาก ตื่นมาตองเปิดเฟซบุ฿กกอน ตอนนั้นถาไมมีอินเทอรแเน็ตจะบาตาย แต
ตอนนี้ไมเป็นแลว บางทีติดเฟซบุ฿กจนไมทําอะไร ไมอานหนังสือ ไมทํางาน ไปเจอเพ่ือน เขาใหทํา  
รีพอรแทก็ไมทํางาน ถึงเวลาสงก็ถึงจะมานั่งปั่น นี่คือตอนที่ติด” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“ใชมากขึ้นมากกวาแตกอน ตั้งแตมีสมารแทโฟน มือถือมันใชไดทุกที่ อินเทอรแเน็ต
ใชตลอดเวลา หองน้ําก็ใช” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“ใชมากกวาแตกอนเยอะนะ เมื่อกอนเขามาเลนเฟซบุ฿กเพ่ือเลนเกมหรือควิช 
มากกวา ในเรื่องของปฏิสัมพันธแกับเพ่ือนยังมีไมมากเทาตอนนี้ ดวยความที่เมื่อกอนเพ่ือนยังเลนนอย 
แลวตอนนี้เกมก็ไมเปน็เรื่องท่ีนาสนใจสําหรับเรา เป็นฟังกแชันเรื่องแชรแ แท็ก โพสตแรูป ทําใหเดี๋ยวนี้กับ
เมื่อกอนเราอาจคุยกันหนาวอล” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 
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“ตอนแรกเราก็ไมติด facebook ขนาดนี้หรอก ตอนนั้นยังไมคอยมีคนเริ่มใช 
และเป็นรูปแบบเดิม ไมมีแบบนี้ ไมมีสมารแทโฟนดวย คือเลนแคอยากรูวาเพื่อนเป็นยังไง ก็คือจะ lead 
ขอความ lead ไป คลาย ๆ การเขียนจดหมายเลยละ แลวก็ท้ิงไป ไมรูวาเมื่อไหรจะกลับมาตอบ วีคละ
ครั้ง พอวางก็เริ่มมาเช็คทุกวัน วันนี้เป็นยังไงบาง คนอ่ืนทําอะไรกัน มันก็เปลี่ยนความถี่ ถี่ขึ้น พอมีงาน
ก็คุยกับลูกคา แตพอไมมีงานก็เปิดเขาไปนิดนึง มันกลายเป็นติด เมื่อกอนดูก็ไดไมดูก็ไดพูดงาย ๆ คือ
ติดมากกวาแตกอน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.2 ผลกระทบต่อชีวิตจากการใช้เฟซบุ๊กเป็นระยะเวลานาน ๆ 
จากการศึกษาพบวา การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ เป็นระยะเวลานานของผูใชเฟซบุ฿ก

ประจํานั้น มีผลกระทบตอชีวิตดานตาง ๆ ซึ่งสามารถละบุไดดังนี้คือ ดานสุขภาพ โดยเฉพาะสายตา
ทําใหสายตาสั้น มีอาการเมื่อลาดวงตา ปวดตาเพราะจองมองแสงมือถือตลอดเวลา ปวดหัว ปวดหลัง 
ปวดไหลจากการกมหนาเลนเฟซบุ฿กผานมือถือ เวลาพักผอนหรือนอนหลับไมเพียงพอ เขานอนไมเป็น
เวลา ไมมีสมาธิในการทํางาน สงผลใหเกิดการเจ็บปุวยในเวลาตอมา มากไปกวานั้นการใชเฟซบุ฿ก  
มาก ๆ เป็นระยะเวลานานนั้นยังสงผลตออารมณแของผูใช ทําใหอารมณแไมคงที่ หงุดหงิดไดงาย  
ซึ่งสงผลตอภาพลักษณแโดยตรง ทั้งนี้ยังถูกมองจากบุคคลรอบขางวาเป็นคนกาวราว ทําใหไมสามารถ
บริหารจัดการเวลาและกิจกรรมในชีวิตประจําวันได เนื่องจากใหใชเวลาสวนมากไปกับการใชเฟซบุ฿ก
จนสูญเสียเวลาของกิจกรรมอ่ืน ๆ ไป 

ผลกระทบตอชีวิตในแงดีนั้น เฟซบุ฿กชวยเชื่อมความสัมพันธแที่ดีตอกันระหวางกัน
ในครอบครัว เป็นสื่อกลางในการติดตอ นัดหมาย ทําใหไดรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็ว จนบางครั้งเอง
ผูใชเฟซบุ฿กประจํายังระบุวาแทบไมตองเปิดวิทยุ โทรทัศนแ หรืออานหนังสือพิมพแก็สามารถรูขาวสาร
เหมือน ๆ กับคนอ่ืน ๆ ไดเลย 

“มีผลแนนอน บางทีเรารูสึกเลนมากไปหรือเปลา เรื่องสุขภาพก็เห็นนะ มีอาการ
แทรก เชน เลนแลวปวดหัวมาก การทํางานของวิทยุมันอยูหนาจอมากอยูแลว ทั้งการฟัง ตัดงาน”  
(เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“มีผลนะ คงจะเป็นดานสุขภาพ สายตาสั้นลง เพราะเราจองแสงตลอดเวลา แต
ยังไมกลาสรุป ไมไดมีผลตอการกิน ดูทีวี” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“มีผลเลยขอเสีย คือ สิ้นเปลืองมากขึ้น เชน ไปตางประเทศคุณตองโรมมิ่งแลว 
ไปเมาดีฟ โรมมิงวันละ 1,500 บาท แทนที่จะเอาเงินไปทําอยางอ่ืน แตเอาเงินไปทําสวนนี้แทน ตอง
โรมมิ่งเพราะขาดไมได จากที่เมื่อกอนไมรูสึกวาจะตองมีอินเทอรแเน็ตนะ” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 
2557) 

“มีผลนะครับ ขอเสีย คือ เมื่อกอนออกกําลังกาย เดี๋ยวนี้เวลาตรงนั้นคอย ๆ 
หายไป แตกลับเอาเวลามาเลนเฟซบุ฿กแทน ก็สงผลตอสุขภาพบางนะ บางทีเอาเวลาไปเลนเฟซบุ฿กจน
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ลืมโทรหาลูกคาก็มี ทําใหเราบริหารเวลาไดแยลง สมาธิก็สั้นลง เชน เปิดเฟซบุ฿กแปฺบนึง แลวก็คอยหัน
ไปคุยกะเพ่ือน แตมันไมไดสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 
2557) 

“มีผลกระทบดานลบ คือดานอารมณแ เชน เจานายมาทวงงานในเวลาที่ไมพรอม
ตอบ เราก็จะอารมณแเสีย” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีผลแนนอน ในแง ลบก็พอใชนาน ๆ ก็รูสึกวาขาดไมได ถาไมเลนก็หงุดหงิด ๆ 
มีผลทางดานอารมณแตอตัวเอง แงดี อยางแรกไดรูขาวสาร แทบไมตองเปิดวิทยุ โทรทัศนแ หนังสือพิมพแ
เลย พอเลนไปนาน ๆ ขยายเพ่ือนมากขึ้น ตอนแรกจะมีเพ่ือนจํากัด เพ่ือนในเฟซบุ฿กก็เพ่ิมขึ้นโดย
อัตโนมัติ รูสึกวาติด วันไหนไมไดเลนก็จะรูสึกวามีอะไรบางอยางขาดหายไป ถาสุขภาพเป็นนอยมาก 
ไหลมีบางแตตาไมเป็น พอหมดเรื่องที่สนใจก็จะวาง ไมไดถือแชไว ถาเป็นคอมพิวเตอรแจะใชงานหนัก
หนอย เพราะตองกดเมาสแตลอดเวลา เวลาเลนก็จะมีขอเสียคือ ไปไหนก็จะเลทนิดหนึ่ง ทําใหไปนัด
สาย” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“สงผลบางนะ แตไมเยอะ เพราะถานอนดึกจะเป็นสาเหตุมาจากการทํางานหรือ
ทําการบาน” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“สงผลนะ อยางเวลาที่คุยกับยายนอยลง เพราะเราเอาเวลาไปเลนเฟซบุ฿ก ทําให
เราคุยกับที่บานนอยลงมากเลย นอนนอย บางทีเราเลนเฟซบุ฿กถึงตี 3 เพราะเราคุยติดจนหยุดไมได 
สงผลเวลาเราไปทํางานทําใหเรางวง เมื่อกอนเราเป็นคนไมคอยปุวย แตพอเราเลนเฟซบุ฿กมากทําให
เรานอนนอย สงผลทางดานสุขภาพก็จะไมสบายบอย” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ในบางครั้งการที่เราจะทําอยางหนึ่ง บางครั้งก็ไมไดทํา เชน เราตองซักผา แต
เราเลน เฟซบุ฿กอยู บางทีนอนดึกเพราะเลนเฟซบุ฿ก แลวตองมานั่งซักผาตอนดึก หรือตองทําความ
สะอาดหอง หรือนั่งเลนเฟซบุ฿กทั้งวัน ไมไดทําก็มี หรือเรื่องการเรียน เลนแตเฟซบุ฿ก ไมไดสนใจก็มี 
เรื่องงานไมมีนะ เรื่องเวลา เชน ชวงเชาที่ทํางานใหม ๆ มาก็จะเลนเฟซบุ฿ก แตใชเวลาตรงนั้นมากจน
มาสาย งวงก็ยังเลน ทําใหนอนไมตรงเวลา มีปวดตา เพราะวาเพงมากเกินไป เพราะวาเราปรับจอให
มันสวาง และเราเพงลงไปนาน ๆ เวลานอนนอย เพราะวาเลน เวลาถึงเวลานอน งวงแลว ก็จะหยิบมา
เลน จนรูสึกไมงวงแลว เวลาจะนอนก็ไมนอนแลว ในสิ่งที่มันตองเป็นคือนอนไว ถึงเวลาเราก็ไมนอน 
เวลาทํางาน ใชสมาธิก็จะไมมีแลว จากที่เคยคํานวณตัวเลขก็หายไปหมดเลย ตองมาเริ่มใหม บางที  
คิด ๆ อยู ก็ตองมาเริ่มใหมหมดเลยเพราะเพ่ือนทักมา” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“สงผลนะทําใหไมมีเวลานอนเลย เหมือนเราอยูกับเพ่ือน กับนอง คนมันจะนอน 
เราจะเลน ปิดไฟ สายตาละ เคยเป็นไหม ปิดไฟแลวเลนโทรศัพทแ ตาลาย ตามัว มันรับแสงเฉพาะ มัน
จะเห็นเฉพาะสิ่งที่เรามอง พอปิดตาขางนึง เหมือนแสงมันเขาไมเทา แตเราไมรูวาเป็นเพราะอะไร แลว
ก็เม่ือยแขน เพราะวามือเรายกตลอดเวลา แลวเราเป็นคนที่สายตาสั้น ยกขึ้นมาในระดับสายตา การใช
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มันเป็นเรื่องอารมณแความรูสึกดวย เรื่องของเวลาเวลา การจัดการเวลา เพราะวาเหมือนเราติด ก็จะ
ตลอดเวลา นั่งเปิดตลอดก็ไมใช บางทีหัวหนาเดินผานแลวเห็น เขาก็อาจไมไดวาตรง ๆ แตคงมอง 
วัน ๆ เอาแตเลนเฟซบุ฿ก” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“คิดวามีผลมากนะ อยางเวลาเราคุยกับใครก็ตาม แลวเราจดจออยูกับเฟซบุ฿ก
มาก ๆ พอเขาถาม เราก็ “อือ ๆ” เหมือนเขาใจ แตจริง ๆ เราไมไดสนใจหรือรูเรื่องเลย เราแคกลัวเขา
เสียความรูสึก เป็นบอยนะ เวลาคนมองภายนอก ก็ดูบุคลิกเราไมดี เหมือนเราอัพเดตเรื่องราวมากมาย
ที่เกิดขึ้น แตกับสังคมรอบขางเราไมรู เขาคุยกับเรามา แตเราไมรูเรื่อง เสียเวลาในการทําอะไร เชน 
เวลาเราจะนั่งซักผา เราก็เสียเวลาตรงนี้มากกวา จากท่ีเราเคยชอบอานหนังสือ ชอบทํานูนนี่เองได แต
นี่กลายเป็นวาถาเราไมมีเพ่ือน ก็มานั่งเลนเฟซบุ฿กแทนก็ได มีผลกระทบตอกิจกรรม จําที่เมื่อกอนมี
กิจกรรมทําเยอะ ไมเป็นไรเลนเฟซบุ฿กฆาเวลาแทน อยางไมมีอะไรทําก็เลนเฟซบุ฿ก ซึ่งไมรูวาทําไป
ทําไม มีผลนะ กิจกรรมในชีวิตเรา อยางเราวางแผนวาจะทําสิ่งนี้ แตเราเลนแตเฟซบุ฿ก ไมไดทําไป 
ปวดคอ และสายตา ดวยลักษณะเราเลนเฟซบุ฿กผานมือถือมากที่สุด เรากมหนามาก เลยทําใหปวดคอ
มากเลยตอนนี้ พอแมก็จะบอกวาเราจองโทรศัพทแนาน สายตาสั้นขึ้นเรื่อย ๆ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 
พฤษภาคม 2557) 

“สงผลกระทบแนนอนในแงลบกอน เพราะวาพอติดแลวก็ไมจบไง ดูคนนี้ก็ไปดู
อีกคนตอ มันทําใหเราเบียดการใชเวลาสวนตัว อยางตั้งใจจะออกจากบาน 9 โมง พอเจอเรื่องนี้ก็นอน
อาน นั่งอาน ชิลลแไง แลวพอเราอยากรูเรื่องคนอ่ืน พอรูมากขึ้น ก็อยากรูมากขึ้นไปอีก พอเห็นวาเรื่อง
นี้นาสนใจ ก็อยากรูตอ ๆ ไปอีก ทําใหความตั้งใจเราเปลี่ยนไป จากที่จะไปออกกําลังกาย ก็มีสวน ก็คง
มีสวน นอนนอยลง กินขาวไมตรงเวลา มัวแตนั่ง การจองหนาจอมือถือบอย ๆ เกิดเอฟเฟครายแรง
ไหม มันอาจจะยังไมเกิดตอนนี้ไง อีกสิบปีอาจจะ นอนนอยทุกวันก็มีผลแลว คือ ไมตอนเชาก็กลางคืน
จะเลน อยางพรุงนี้มีพรีเซ็นตแงาน ก็เลน สมองอาจเบลอ ๆ อาจจะปวดหลัง นั่งไมคอยถูก สุขภาพก็
เป็นได แตยังไมเยอะมาก คือเลนเยอะจริง แตอาจไมขนาดนั้น คือบางทีก็ขึ้นอยูกับสถานการณแ บาง
วันก็อาจไมไดเลนเลย ก็เลยไมไดกระทบขนาดนั้น” 

“ในแงดี คอืมันก็ชวย keep in touch มากขึ้น อยางท่ีบอกบางทีครอบครัวเราก็
นัดกัน ทํากิจกรรมได โดยไมตองกลัววาอยูกันคนละที่ ไมตองกลัว ติดตอไปทีเดียว ทุกคนรูพรอมกัน 
มันก็ตอยอด activity ได แตวาทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคนใชเป็นไง บางคนเคาอาจจะอยากอยูในนี้คนเดียวก็
พอ ไมอยากไปรวม” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.3 ประสิทธิภาพในการท างาน 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นเห็นดวยอยางยิ่งกับประเด็นการใช 

เฟซบุ฿กนั้นสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน เพราะการใชเฟซบุ฿กนั้นสงผลใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง การทํางานมีความลาชา เกิดขอบกพรอง ขาดการตรวจสอบ กอใหเกิดความผิดพลาด 
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โดยเฉพาะ การใชเฟซบุ฿กระหวางการทํางานไปดวย สงผลใหมีสมาธิในการทํางานนอยลง เพราะ 
เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทและดึงดูดความสนใจมากกวาการทํางาน มีเพียงผูใชเฟซบุ฿กประจําเพียง 1 คน
เทานั้นที่ระบุวาการใชเฟซบุ฿กของตนเองนั้นไมมีผลตอการทํางาน เนื่องจากจะใชเมื่อตนเองเครียด 
หรือตองการหาขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแตออาชีพในวงการของตนเองเทานั้น 

“มีสวนอยางมาก มีความขี้เกียจเขามา กําลังคุยกันอยู แตตองไปจัดรายการก็
อยากคุยตอ เชน ตองไปสัมภาษณแก็จะมีเบลอ คุยวกวนบาง เราก็รูตัวนะวาเราพะวงกับการสนทนานั้น
อยู ทําใหการสัมภาษณแนั้น ๆ ไมดีพอ ถาเราไมไดคลุกกับการสนทนาทางเฟซบุ฿กก็จะดีกวานี้”  
(เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ไมมีผลนะ เพราะเอามาใชเสริมการทํางาน เชน เวลาเครียด เวลาไดอานเรื่อง
กลอน เป็นการปรับอีคิว งานวิทยาศาสตรแไมสนุกอยางที่คิด เวลาเราอานเรื่องตลกก็ชวยได แตไมมีผล
ตอการทํางาน เพราะเราไดแชรแอะไรตาง ๆ มันเป็นแรงกระตุนของเราอีกดวย สิ่งที่เขามาแชรแเป็นสิ่งที่
เกี่ยวกับวงการที่เราอยู” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“มีสวน เชน บางทีลืมนอนก็ทําใหเอเอบาง แตพอเรารูตัว เคยมีที่ติดแบบตี 2 
หรือตี 3 แลวพอเชามาเรารูสึกเอเอ เราก็จะตั้งกฎใหตัวเอง อาการที่พบคือ งวง หัวไมวิ่ง และดวย
ความที่หนาที่การงานเราตองคิดใหลูกนอง แตเราคิดงานไมออก งานเลยลาชา เพราะเรารูวาเกิดจาก
การเลนเฟซบุ฿ก เราก็จะจํากัดเวลาเลน วาเราจะเลนถึงเที่ยงคืนแลวเราจะตองหยุดแลว วางไวไกล ๆ 
ใหไมหยิบได เพราะสงผลกระทบใหการตัดสินใจเราชาลงดวย และพอวันไหนที่เลนแลวติดทําใหมี
ความรูสึกวาขี้เกียจทําอะไร แต ณ ปัจจุบันเราสามารถแบงไดวาเวลาไหนที่ตองเลนเฟซบุ฿ก เวลาไหน
ทํางาน แตถาถามวาใหทิ้งเฟซบุ฿กไหม ตอบเลยวาไมทิ้ง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“มีสวน เพราะเป็นคนที่ติดเฟซบุ฿กมาก ๆ บางทีก็หวงกังวลในเวลาทํางานวา 
จะมีใครกดไลทแ โพสตแอะไรหรือเปลา สงผลใหไมมีสมาธิทํางาน งานที่ทําลาชาก็มี” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 
25 มีนาคม 2557) 

“มีผลเหมือนกัน เพราะเมื่อสมัยกอนจะติดมาก จะคอยเขามาดู มาคอยอัพเดต
ตลอดเวลา แตหลัง ๆ พองานเยอะ ความรับผิดชอบเราเยอะ ถาคอมเมนทแมาแลวเราไมสะดวก ก็คือ
ไมสะดวก ถารอไมไดก็โทรมา รูสึกวาสมาธิลดลง  70 เปอรแเซ็นอยูที่งาน 30 เปอรแเซ็นอยูที่ เฟซบุ฿ก 
แตพอเราดึงกลับมาไดก็ไมมีปัญหา” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีสวนทําให ใส ใจงานนอยลง งานชาและไมไดคุณภาพ อารมณแไมดี ”  
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ไมมีนะเพราะวาเราทํางานนิตยสารอยูแลว ตองแขงกับเวลาอยูแลว ขาง ๆ เรา
เป็น เฟซบุ฿ก แตอีกมือหนึ่งเราสามารถสงตนฉบับไดภายในวันที่เรากําหนด อยางคอลัมนแหนึ่งเราใช
เวลา 1 วัน ในการเขียน เราสามารถทําไดในเวลาเดียวกัน เป็นบางเรื่อง อยางบางครั้งเลนเฟซบุ฿กไป
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ดวย สมาธิการทํางานจะนอยลง เพราะวามีเสียงเฟซบุ฿กเดงมา ทําใหเราลืมวากอนหนานี้คิดอะไร
เกี่ยวกับงานอยู” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“บางทีก็เป็นนะ ทําใหเราขี้เกียจทํางานสงอาจารยแ ทําใหเวลาในการทํางานเรา
ลดลง ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเรานอยลง บางทีเราติดเฟซบุ฿กและทํางานพรอม ๆ กัน แลว
สลับกันก็มี ซึ่งมีผลทําใหเราสงงานลาชา หรือตองเอางานกลับมาแกอีกรอบก็มี หลัง ๆ มาแกไขดวย
การไมเลนเฟซบุ฿กในเวลาทํางาน เราจะทํางานใหไวขึ้น และเอาเวลาที่เหลือมาเลนเฟซบุ฿ก ”  
(เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ลดลงมีผลอยางยิ่งทําใหประสิทธิภาพลดลงนะ บางครั้งความที่วาจะเสร็จตรง
เวลา ทําใหงานลาชาไมเสร็จ สมาธิสั้น พอคิดตัวเลข พอคํานวณปฺุบ มีอะไรเขามากระตุน เชน 
โทรศัพทแเขามา ก็จะไมมีสติแหละ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“ลด มันผิดพลาดบาง คือคําผิด มันไมควรจะเกิด เราพิมพแผิด เพราะวามันทํา
สองอยางในเวลาเดียวกัน แว฿บไปคุยกับเพ่ือน มันทําใหงานที่ทําอยูมันผิดพลาด ถามวาผิดเยอะมั๊ย 
เยอะมาก พิมพแผิดพิมพแถูกเป็นสาเหตุตัวการใหงานชาเลย” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มีนะที่ลดลง งานไมเสร็จ บางทีงานเรง แตเราเลนแตเฟซบุ฿ก ทําใหงานลาชา 
เราไมไดตรวจสอบงาน ความผิดพลาดก็จะเกิดข้ึน” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“คือมันก็ลดลงแหละ บางทีมันก็ distract เราไปตามหนางาน ถาเลนแบบจริงจัง 
ติด มันจะ distract เรา ความสนใจในงานจะลดลงบางทีถึงขั้นสงผลใหงานลาชา” (ฝน, สัมภาษณแ, 
28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.4 ความรู้สึกกับข่าวในด้านลบของเฟซบุ๊กที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชน 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํา มีความรูสึกเฉยกับขาวในดานลบของ 

เฟซบุ฿กท่ีถูกนําเสนอผานสื่อมวลชน โดยระบุวาเฟซบุ฿กเป็นสื่อที่งาย รวดเร็ว และเป็นประโยชนแตอผูใช 
และไมไดเป็นสื่อที่นากลัว เหตุการณแหรือขาวในแงลบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและถูกนําเสนอผานสื่อมวลชน
นั้น ไมมีผลใด ๆ ตอความคิดและความรูสึก ไมไดมองเฟซบุ฿กในแงลบหรือเป็นสื่อที่นากลัว แตมองวา
ขาวในดานลบที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอผานสื่อมวลชนนั้น เป็นผลมาจากผูใชเฟซบุ฿ก ที่ใชเฟซบุ฿ก
ในทางท่ีผิด และยังคงใชเฟซบุ฿กตอไปในอนาคต 

“เหตุที่เกิดหลัก ๆ สวนใหญจะเป็นเด็กที่โดนหลอก ผูใหญก็จะเป็นเรื่องของการ
ถูกหลอกใหซื้อสินคา สวนตัวรูสึกเฉย ๆ นะ อยูที่วิจารณญาณแตละคน บางคนไมเชื่อ แตบางคนก็เชื่อ 
เป็นสาเหตุและองคแประกอบของแตละคนไมกลัวเฟซบุ฿ก เพราะเรารูไง” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“คิดวาผูใชโงเอง เพราะกรณีอยางเราไมมีทางเป็นแบบนี้ เชน ถาตองมีแฟน 
แลวตองมาเปิดแลวตองทะเลาะกันเพราะเฟซบุ฿ก บางทีอีคิวเขาต่ํานะ ถึงไดออกมาเป็นแบบนี้ เป็น
การสรางเรื่องราวขึ้นมาเอง เป็นการใชงานอยางไมคิด แตสําหรับเรามองในแงบวกทั้งสิ้น จะวาโลก
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สวยก็ไมผิดอะไร แตถาในแงลบคือ ถาไปเจอคนชางเมาสแ เราไมไดเป็นเพ่ือนกับอีกคนหนึ่ง แตอีกคน
เอาหนาวอลเราไปแปะ อาจทําใหเราโดน discredit โดยไมรูตัว ก็กลัว ไมไดแอดมั่ว อยางนอยตองดู
วาเพ่ือนคือใคร” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“เคยไดยินมาเกี่ยวกับการหลอกลวง พ่ีไมโทษเฟซบุ฿ก แตพ่ีโทษคนเหลานั้นที่ไม
มองโลกในความเป็นจริง และเสพเฟซบุ฿กในทางที่ผิด เขาพยายามเอาโลกสองโลกมารวมกัน กลายเป็น
คนมีสองโลก ถาคุณใชเฟซบุ฿กในโลกเดียวกันกับโลกจริง ๆ จะไมเกิดเหตุการณแแบบนั้นเกิดขึ้น เพราะ
ตัวอยางของพ่ีโลกของพ่ีบนเฟซบุ฿กมันคือคน ๆ เดียวกัน พี่ไมจําเป็นตองปิดครอบครัว” (โอ, สัมภาษณแ
, 20 มีนาคม 2557) 

“เคย เชน หลอกลวง ไมใชตัวจริง หลอกเงิน เอารูปคนอ่ืนมาลง หลอก
สถานะภาพ แตวาพ่ีไมกลัว พ่ีรูสึกวาคนที่ถูกหลอกขาดวิจารณญาณ มันอยูที่วุฒิภาวะของคนเลน คือ
จะไปโทษเฟซบุ฿กคงไมได” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“เรารูสึกวาไมอยากโทษสื่อและเห็นวาเฟซบุ฿กเป็นจําเลย มนุษยแตางหากที่ทําให
เฟซบุ฿กดูแย ตัวเราตางหากที่ไปใชมันผิด ๆ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“บางคนใชงานไมเป็น มองโลกสวย ก็จะถูกลอลวงไปทํามิดีมิราย ก็จะสงสาร ซึ่ง
ตัวเราเองก็เคยประสบเหตุการณแแบบนี้อยู ตอนนั้นอยากรูจักคนนี้จังเลย พอไปเจอตัวจริงก็กลายเป็น
คนละคน ก็หนีเลย” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“รูสึกเฉย ๆ นะโดยสวนตัวไมโทษสื่อพวกนี้นะ เราโทษที่ตัวบุคคล เพราะเราก็
เป็นอีกคนที่ติดเฟซบุ฿กนะ สมมตินัด เราก็คงไมนัดใครผานเฟซบุ฿ก เพราะกลัววาจะไมถูกใจ แตถาคุณ
จะนัดใครสักคนผานเฟซบุ฿กคุณตองศึกษา คุยใหแนใจกอนนัดเจอ แตถาคุณเป็นสามีภรรยาก็ควรมี
การคุยกัน เฟซบุ฿กเป็นเพียงแคสื่อกลางเทานั้น อยูที่ตัวคุณวาจะใชไปในทิศทางไหน คอนขางที่จะไม
กลัวดวย เพราะวาใชเฟซบุ฿กหลัก ๆ จะไมแอดเพ่ือนแปลก ๆ หรือไมนัดเจอคนที่ไมรูจัก เราเลน คุยกับ
เพ่ือนเรา ถาเป็นเพ่ือนใหมตองรูจักจากทางใดทางหนึ่งกอน เราคิดวาอยูที่ผู ใชงานมากกวา ”  
(นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ก็รูสึกไมคอยดีกับขาวเพราะ เป็นการบริโภคสื่อที่ผิด เฟซบุ฿กเป็นสื่อเลน ๆ ไม
ควรจะมาปนกับชีวิตจริงขนาดนั้น เราควรใสใจกับชีวิตจริงมากกวา สําหรับเมยแเลนเฟซบุ฿กเพราะ
เพ่ือนเลน ครอบครัวเลน เราเลยเลน แตมันไมไดสําคัญกับเรามากขนาดนั้น ไมไดทําใหเราเชื่อมาก
ขนาดที่จะมีอิทธิพลจนเราไมมีความสุข” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“โดยสวนตัวไมไดโทษที่ตัวเฟซบุ฿ก ถาจะเลนใหมันดีมันก็ดี ถาเราใชใหเป็น
ประโยชนแก็จะเป็นประโยชนแ เวลาเราเลนก็ควรจําแนกดานบวกและลบ ตรงไหนที่เราควรเลน หรือไม
ควรเลนไมกลัวนะ เพราะวามันอยูที่เราวาเราจะคิดยังไง ในสวนที่เป็นบวกมันโอเค ในสวนที่เป็นลบ
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เราควรพิจารณา เราจะบังคับมันในทิศทางท่ีควรจะเป็นไหม อีกอยางพวกโชวแ บางคนคิดวาเทหแ แตไม
แนะนํา ควรคิดบางกอนทําอะไรออกไป” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“เรารูสึกวาไมโอเคกับขาว เหมือนคนฆากันตาย มันเหมือนแบบไมใชอารมณแใน
การทําอะไรแบบนี้ แลวก็พฤติกรรมการใชของแตละคน คนที่ใชผิดประเภท แคพอแมไมใหเลน ก็ตีพอ
แม มันไมใชอะ แตมันก็เกิดข้ึนจริง” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มองวาเฟซบุ฿กเป็นอะไรที่แบบงาย คนเราถาไมมีอะไรพวกนี้อาจจะไมกลา แตนี่
งายมาก แปปเดียวนัดเจอกันไดเลย เป็นขอเสียของสื่อออนไลนแ รูสึกถาเป็นเรามองวาเป็นขอเสีย  
บางทีไมมีก็ดีนะ เพราะสื่อตรงนี้มันงายมากเลยกับการที่คนเราจะนัดเจอ ติดตอสื่อสารกัน มองวาไม
ชอบตรงที่ความงายและเร็ว เราไมไดมองวาเป็นขอเสีย ใชใหถูกทางใหเป็นประโยชนแ มองในความที่
มันงายเลยเกิดผลเสีย แตไมไดมองเฟซบุ฿กในแงลบ ยังมีความสุขที่จะใชเฟซบุ฿กตอไป” (พลอย, 
สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ก็คงเป็นอะไรที่เคาพยายามจะเตือนมั้ง แรก ๆ อยางที่บอกเราก็ยังใชไมเป็น 
เราก็จะรับทุกอยางมาเยอะมาก แลวก็จะเป็นความเครียดของเราเอง ถาเรารับในระดับที่โอเค ก็ไม
ตอง take อะไรมากขึ้น ก็เปิดกวาง บางคนวุฒิภาวะยังไมพรอมไง บางทีเขาเจออะไรที่มี effect การที่ขาว
นําเสนอดานนี้ มันกําลังใหเตือนเรา วาเราควรใชอยางเหมาะสมรึเปลา ดวยความที่เป็นสื่อ เรากําลัง
อิน กําลังฮิต มันมีทางที่ตองการเตือนคนมากกวา ผูใหญที่ดูขาวใหเตือนลูกหลานมากกวา เราไมได
รูสึกในแงลบที่มีขาวแบบนี้ แตเรารูสึกแยกับคนในนั้นมากกวา” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.5 ความส าคัญของเฟซบุ๊กต่อชีวิต 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กเป็นสื่อที่มีความสําคัญอยางมากตอผูใชเฟซบุ฿ก

ประจํา เปรียบเฟซบุ฿กเหมือนเพ่ือนที่อยูขาง ๆ ตลอดเวลา เฟซบุ฿กไดกลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิตของ
ผูใช และเป็นชองทางการสื่อสารหลัก ๆ ที่สําคัญ มีประโยชนแ และจําเป็นอยางยิ่งตอชีวิต และหากไมไดใช
เฟซบุ฿กจะรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางในชีวิต รูสึกวาง ไมมีอะไรทํา เรื่อยเปื่อย ขาดความคุนเคย ไม
คุนชินกับการใชชีวิตที่ปราศจากเฟซบุ฿ก 

ในขณะเดียวกัน กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํายังเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการทํา
ธุรกิจ ดังนั้นเฟซบุ฿กจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะใชเป็นเครื่องมือทางการตลาด 

“มากนะ เพราะดวยองคแประกอบการทํางาน การเจอะเจอกลุมคนที่ เรา
ปฏิสัมพันธแดวยอยูในชองทางสื่อสารนี้หมดเลย ถาไมมีก็คงตองไปใชแบบเดิม ซึ่งอาจจะเกิดความ
ยุงยาก เพราะชองทางนี้แคเราฝากขอความไว  ไดถึง 20 คน  กับการโทรหา 20 คน ถึง 20 ครั้ง  
ถาเฟซบุ฿กไมมีเลย ก็จะกลับไปแบบเดิม” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“มันกลายเป็นสวนหนึ่งของอาชีพอยางมาก เราเป็นครู เราก็รูตรงนี้ไว เราก็จะ
ทันกับลูกศิษยแ อาจดูเหมือนติดนะ แตวาไมมีใหใชงานก็จะไมใช เพราะไมไดคิดวาไมมีเฟซบุ฿กแลวจะ
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ทําไง เพราะมันมีชองทางอ่ืน ๆ ในการสื่อสารที่สามารถใชงานได ใหความรูสึ กแบบเดียวกันได ยัง
รักษาความสัมพันธแระหวางเพ่ือนไว รูความเป็นไป ความเคลื่อนไหว” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 
2557) 

“มีความสําคัญมาก ถาไมไดใชจะรูสึกอึดอัด เพื่อนฝูงจะไมรูวาฉันทําอะไรอยู แต
สามารถตัดได เชน ไปบวช 15 วัน ฉันก็ไมเอามือถือไปแตถาไมไดมีความจําเป็นตองตัดก็จะไมตัด แต
ถามีความจําเป็นตองตัดก็จะตัด เชน เรียนหนังสือ เพื่อความกาวหนา ตองใหความสนใจกับการเรียน” 
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“สําคัญมาก เป็นชองทางสื่อสาร เป็นเพ่ือน เป็นละครเรื่องจริง ที่เราไมรูวาตอน
จบจะเป็นอยางไร มันไดลุน” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“สําคัญมากระดับหนึ่ง ไมใชมากที่สุด เพราะ ถาวันหยุดอยูบาน ไมไดอยากรับรู
ขาวสารก็อยูได ไมเป็นอะไร แตถาทํางานมันจําเป็นตองเปิด” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“มากทีเดียว เชน ถาเราไปประสบอุบัติเหตุที่ไหน ถานิ้วเรากระดิกไดก็สามารถ
ขอความชวยเหลือได ใหคนรูวาเราอยูที่ไหน อยางที่บอกวาเฟซบุ฿กเป็นทุกสิ่ง เป็นชองทางในการ
สื่อสารไมวาจะเพ่ือน แฟน ขอมูลขาวสาร” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“มีความสําคัญมากประมาณ 80% เพราะวาทุกเรื่อง เปิดเชามาตองเปิด เฟซบุ฿ก 
บอกอะไรใครก็ผานเฟซบุ฿ก ดาใครก็ผานเฟซบุ฿ก ติดตอใครไมไดก็เขาเฟซบุ฿ก และติดตอทางนี้ หรือเรา
นัดเพ่ือนทางโทรศัพทแไมได เราก็ใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางสื่อสารนัดแทน เราทําเบอรแหาย เราก็ติดตอ
ทางเฟซบุ฿ก หรือเรารวมกลุม เราไมสามารถเจอกันได เราก็นัดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานทาง
กลุมของเราได รูสึกวาทําประโยชนแใหชีวิตหลายอยางมาก” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“สําคัญอยางยิ่งเป็นเหมือนสวนหนึ่งของชีวิตเราไปแลว สําคัญนะ ถาเราไมได
เลน เฟซบุ฿กจะรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง รูสึกวาง ไมมีอะไรทํา เรื่อยเปื่อย มีความสําคัญระดับ
หนึ่ง ถาไมมีเขาเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง มันไมชิน เพราะทุกวันเราเลนตลอด” (นุช, สัมภาษณแ, 
10 เมษายน 2557) 

“ในชวงที่ติด มีความสําคัญมากเลยนะ ตอนนั้นพอเชามาก็ตองเปิด ไมตอง
ทํางาน เลนไดทั้งวันเลย นั่งคุยกับใครก็ได พอกับแมก็ไมอยากคุย” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 
2557) 

“สําคัญมากถึงมากที่สุด เป็นเรื่องจิตใจระหวางเรากับเพ่ือน มี contact เหมือน
เป็นศูนยแกลางความรูสึก เหมือนวาเราไดคุยกับเพ่ือน เหมือนเราไดแชรแอะไรใหเพ่ือนไดรับรูนะ มันก็
เลยมีความรูสึกวาสิ่งที่เราจะรับรูจากคนอ่ืนดวย อารมณแความรูสึกเพ่ือนดวย มันเป็นตัวที่ทําใหเราได
คุยกับเพื่อนไดหลายอยาง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
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“สําคัญมาก อยูเป็นเพ่ือนเราตลอดเวลาถามีอินเทอรแเน็ต ตอนนี้กลายเป็นถาไม
มีอะไรทําก็ตองพ่ึงมัน ดังนั้นก็สําคัญมากนะ” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“สําคัญมาก เพราะมันไมไดแคสวนตัวละ แตมีเรื่อง business ดวย คือเราได 
opportunity impact ตรงนี้ แลวเราก็ไดเจอเพ่ือน เราไดเจอคนที่ไมไดเจอตั้งนาน โดยสวนตัวคือ
มันดี เป็นเรื่องของชองทางการสื่อสาร ถาวันไหนที่เราไมเอาแลว เราพอแลว ไมอยากติดตอสื่อสารใคร 
ออกไปอยูปุานั่นแหละ ไมตองใช แตนี่มันสําคัญไง เรายังตองติดตอสื่อสาร” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 
พฤษภาคม 2557) 

4.5.6 ความรู้สึกเมื่อไม่ได้ใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํารูสึกเครียด เซ็ง โมโห หงุดหงิด อึดอัด 

ขัดใจ อารมณแเสีย มีความรูสึกแย บางคนอาจจะแสดงอาการโมโห ฉุนเฉียวออกมา เหมือนใชชีวิตตัว
คนเดียว มีบางสิ่งบางอยางหายไปจากชีวิต เพราะไมสามารถรับรูเรื่องราวระหวางเพ่ือนและผูใช  
เฟซบุ฿กได และยอมรับวาการใชเฟซบุ฿กของตนเองนั้น เป็นเรื่องปกติประจําวัน เฟซบุ฿กกลายเป็น
ชองทางการสื่อสารหลักระหวางเพ่ือนฝูงและไดกลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว 

“รูสึกเหมือนกัน เชน สัญญาณของเราไมมี จะตองเอาขาวแตทําไมได ก็ตอง
ยอมรับ บางคนถาไมไดเลนเฟซบุ฿ก หรือเลนไมได ก็จะโวยวายโมโหอารมณแเสียหงุดหงิด ๆ โพสตแตอวา 
ก็หาชองทางอ่ืน ๆ ก็จะอัพลง IG อัพรูปลง พ่ีก็จะมาคุยผานทาง IG แทน ใชวิธีการแชรแเพ่ือใหคนที่
บานเรารูวาตอนนี้เราทําอะไร อยูที่ไหนแคนี้พอ” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ถาไมมีหรือถาไมไดใช อาจรูสึกเหงา และหงุดหงิด ๆ เป็นธรรมดา เพราะรูสึก
วามันกลายเป็นเพื่อนเรา อยางนอยเขาไปก็ทําใหเห็นเพื่อน เชน เห็นเพ่ือนทํากับขาว เพ่ือนเรามีความ
นารักอยูในตัว ถาไมมีใชก็ไมไดรูสึกวาอะไร เพราะเราสามารถเจอเพ่ือนไดในตัวจริง ชีวิตจริง ถามวา
ลําบากมากขึ้นไหม อาจลําบากมากขึ้น อยางบางทีนัดกันสามารถแท็กชื่อ แลวรูกันหมดเลย เพราะมัน
อยูในที่เดียวกัน” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“รูสึกอึดอัด หงุดหงิด ๆ เครียด ๆ บอกไมถูก เพ่ือนฝูงจะไมรูวาฉันทําอะไรอยู” 
(โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“จะรูสึกเซ็ง บางครั้งถึงขั้นหงุดหงิดเพราะเป็นคนที่ติดเฟซบุ฿กอยางมาก”  
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“ก็ปกติไมไดมีผลอะไร แตถามันจําเป็นตองติดตองานเราจะรูสึกแยมาก อาจจะ
อารมณแเสีย ถาเป็นวันปกติไมมีเรื่องงานก็ไมเป็นผลอะไร” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“จะเครียด โมโห อารมณแเสีย หงุดหงิด และคลั่งมาก ขนาดไมมีอินเทอรแเน็ตยัง
รับหาแบตเตอรี่สํารอง เปิดคอมพิวเตอรแเลน หรือไมมีสัญญาณอินเทอรแเน็ตไมมี จะโทรไปตอวา
เครือขายเลย เราก็ตองไปคนหาอยางอ่ืนแทน” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 
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“มีชวงสองวันนี่แหละที่เฟซบุ฿กลม ก็นั่งบนทั้งทํางานและเพ่ือน ๆ วาเกิดอะไรขึ้น 
โดนบล็อกหรืออะไร ก็จะพยายามเปิดใหไดทั้งวัน จะรูสึกกระสับกระสายหงุดหงิดมากมาก อยากจะ
โพสตแจังเลย ทําไมเฟซบุ฿กเลนไมได” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“รูสึกเหมือนอยูตัวคนเดียวและรูสึกหงุดหงิด เคยไปกับนองที่หนึ่งแลวไม
สามารถ โพสตแรูปได ก็จะรูสึกวาทํายังไงดี กังวลดวย” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“ไมไดเลนก็หงุดหงิด ในชวงที่เฟซบุ฿กมีหนาตาอะไรสักอยาง ก็จะหงุดหงิดมาก 
ตองหาอะไรทํา ที่จูงใจเรา ไมงั้นจะอารมณแเสีย ใครชวนคุยก็จะเหวี่ยง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 

“เพราะอินเตอรแเน็ตหรือวาใชงานไมไดทั่ว ๆ ไป จะรูสึกวาอะไรอะ อะไรเกิดขึ้น 
เหมือนมันคาง เฟซบุ฿กเป็นไรอะ เหมือนวาอะไรมันหายไปนะ เหมือนมันเป็นความเคยชิน แลวเราตอง
ดูมัน ตองเปิด พอใชไมได ก็หงุดหงิด เหมือนอะไรหยุดไปชั่วขณะหนึ่ง เราเป็นคนนึงที่ไมมีเบอรแเพ่ือน 
แตเราคุยกันในเฟซไดอะ” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“รูสึกโมโห หงุดหงิด ๆ อึดอัด ขัดใจ ทําไมเลนไมได คนอื่นเลนไดทําไมเราเลนไม
ได เพราะวาในเมื่อคนอ่ืนเลนได เหมือนเป็นสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว คงรูสึกแยถาไมมี แตคงไมถึง
ตาย” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“เซ็งเบา ๆ ก็คงนึกถึงเรื่องชาวบาน เขียนอะไรอยางนี้ ไมหงุดหงิด แคเซ็ง มันมี
ชวงที่ผานมาเฟซบุ฿กลม แลวเห็นสเตตัสทุกคนแบบ เราก็ไมไดขนาดนั้น แตถาไมมีก็ไมเป็นไร ถามีไดใช
ก็ด”ี (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.7 ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนฝูง 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการสื่อสารในครอบครัวที่ดีเป็นปกติ 

แตอาจมีบางบางรายที่การใชเฟซบุ฿กทําใหสื่อสารกับครอบครัวนอยลง บางรายอาจลืมปฏิสัมพันธแหรือ
สื่อสารกับคนในครอบครัว การพูดคุยตอหนาลดนอยลงไปบาง แตไมสงผลใหเกิดปัญหารุนแรงมากนัก 

เกิดปัญหาการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานบางในบางครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่มี
การสื่อสารผานเฟซบุ฿กสวนตัวนั้นทําใหเพ่ือนรวมงานที่พบเห็นเกิดการเขาใจผิดในเนื้อหา หรือไม
เขาใจในเนื้อหาตาง ๆ อีกทั้งในเรื่องของรสนิยม ความชอบ หรือความคิดเห็นสวนตัวที่ ถูกถายทอด
หรือแสดงออกผานเฟซบุ฿กนั้นก็มีผลทําใหเกิดปัญหาการเขาใจผิด หรือเสี่ยงตอการทะเลาะไดเชนกัน 

ไมพบปัญหาเรื่องการสื่อสารกับกลุมเพ่ือนฝูง แตเกิดปัญหากับเพ่ือนสนิทหรือ
แฟน มีการติดตามขอมูลขาวสารผานเฟซบุ฿ก เกิดอาการแระแวง และจับผิดซึ่งกันและกัน 

“ไมมีนะครับ ถามีอาจมีสาเหตุ เชน คิดวาคุยกันชองทางนี้เลยดีกวา จะไดจบ ๆ 
กันไป เขาก็ทํางานของเขาอยู แตปกติที่นี่จะตะโกนคุยกันอยูแลว แตมีกรณีที่ทํางานยุง ๆ เทานั้นที่จะ
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พิมพแคุยกัน ไมตองกังวลมาดูตลอดเวลา เชน วันเสารแ-อาทิตยแก็จะมีงาน ก็จะมีคุยกัน พะวงวาจะมี
ปัญหาไหมเวลาไปขางนอกก็จะคุยกันผานชองทางนี้” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ไมมี เพ่ือนรวมงานไมอยากคบอยูแลว อันนั้นคือสิ่งที่เราเริ่มตนอยูแลว เพราะ
เราไมอยากคุยกับคนพวกนี้ แตไมใชวาใชตรงนี้แลวเราหางพวกนี้ แตเพราะเราไมชอบอยูแลว ไมอยาก
ยุงดวย ไมเป็น ดีกวาดวยซ้ําไป และจะไมคอยอยากรับรูเรื่องที่เกี่ยวของกับที่ทํางาน เพราะบางอยาง
เป็นสิ่งที่เราแอนตี้” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“ไมเป็นนะ เพราะวาโลกของพ่ีมันเหมือนกัน พ่ีเคยเห็นคนที่ลาออกเพราะ 
เฟซบุ฿ก พ่ีพยายามดึงเขากลับมา การที่เราเห็นแบบนี้ทําใหเราไมหลีกหนี และใหความสําคัญในทางที่
ถูกตอง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“มันขึ้นอยูกับวา คุณจะมีมารยาทในการเลนหรือเปลา โดยสวนตัวผมไมมีผล ถึง
มีก็นอยมาก คือเป็นคนแยกประสาทสัมผัสได ถาเพ่ือนรวมงานที่เป็นเซลลแดวยกันจะคุยเลยมันสนุก
กวา หรือเพ่ือนตางจังหวัดก็จะโทรคุย เพราะมันไดอารมณแ ไดอรรถรสมากกวา” (แม฿ก, สัมภาษณแ,  
25 มีนาคม 2557) 

“มองเฟซบุ฿กในแงบวก มองวามันมีประโยชนแ ไมไดมองแงลบ ไมมีผลอะไร
เพราะไมไดติดมัน แตติดไลนแมากกวา” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีครับ พาลหมดเลย แลวเคยเป็นดวยนะ ก็จะมีบนทําไมเลนไมได ก็จะเหวี่ยง
ใสคนรอบขาง โดยที่เขาไมรูสาเหตุเลยวาเกิดอะไรขึ้น เชน ทักเขาไปแลวเขาไมตอบ ก็จะดาเลย สวน
ครอบครัวก็จะไมคอยมีอะไร เพราะเขาจะรับรูวาเราเป็นอยางไร จะไมคอยเขามายุงกับกิจวัตร
ประจําวันของเราเทาไร ในชีวิตจริงกับเพ่ือนรวมงาน ถาเขาอยากคุยกับเราก็จะเขามาหาเราเอง เวลา
ไปกินขาว ก็จะใหเขาไปกอน แลวเราตามไปทีหลังเอง สวนใหญกับเพ่ือนรวมงานจะสื่อสารผานไลนแ 
สําหรับเฟซบุ฿กจะเป็นการสื่อสารระหวางเพื่อนมากกวา” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“มีในแงลบเหมือนกัน บางทีเลนเฟซบุ฿กลืมโทรหาแม และก็คุยกันนอยมากเวลา
จะใชไปกับเฟซบุ฿ก บางทีโพสตแเรื่องหนึ่งวาคนนั้น แตมีอีกคนคิดวาเราวาเขา ก็จะมีหลังไมคแมาวา เธอ
วาฉันหรือเปลา ประมาณนี้ และจะมีเพ่ือนที่มีความคิดเห็นตางกัน บางทีเราโพสตแไป เขา unfriend 
เลยก็มี ความคิดเห็นการเมืองไมเหมือนเรา ดวยความชอบสวนตัววาเราชอบฝุายนี้ พอเพ่ือนที่อยูตรง
ขามเห็นก็กด unfriend เราไป” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“มีเหมือนกัน ทําใหความสัมพันธแลดนอยลงเพราะ จะคุยกันนอยกวาตอนที่เลน
อีก” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“มีเชนกัน ความสัมพันธแอันดีในบานลดนอยลง เชน โทรคุยกันนอยลง เพราะเรา
ติด เฟซบุ฿ก บางทีคุยกันนิดเดียวก็จะวางแหละกับเฟซบุ฿กมีตัวหนังสือมา พิมพแตอบกลับไป มันดีนะ” 
(นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 
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“ปัญหาคนในครอบครัวไมมี ปัญหาของเพ่ือนรวมงาน ไมคอย สวนมากถาจะมี
มันเกิดกับแฟนมากกวา การจับผิด มันเกิด เรื่องแฟนบอกวาวันนี้ไมไปไหน แตเห็นไปเที่ยว ”  
(จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“อาจจะมีปัญหาบาง แคคิดวาปกติก็จะหาเวลาคุยกันตลอดไมวากับครอบครัว
หรือเพ่ือนรวมงาน” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“ไมมีปัญหาเทาไหรในตรงนี้ เพราะวาปกติก็จะคุยกันนอยอยูแลวเลยไมไดมี
ปัญหาอะไร” คุณฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.8 การเสพติดเฟซบุ๊กจะน าไปสู่การเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 
จากการศึกษาพบวา การใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นมีผลนําไปสูการเสพ

ติดชนิดอ่ืน ๆ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ความอิจฉาตามมา เชน การทานอาหาร การทองเที่ยว 
เพราะตองการไดรูปสวย ๆ เพ่ือจะไดมีโอกาสถายรูปมาลงในเฟซบุ฿ก ติดการรับประทานอาหาร ติด
การใชจายอยางสิ้นเปลือง เมื่อไดลองทําแลวก็มักจะถายรูปเพ่ืออัพโหลดใหเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กไดเห็น 
เพ่ือตองการบอกใหผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับตนเอง 

“แนนอนอยูแลววาพ้ืนฐานมนุษยแเสพติดการกิน เที่ยวอยูแลว เมื่อไปเห็นเพ่ือน
โพสตแก็ยอมมีความตองการดวย สวนมากก็พูดในโพสตแนั้นแหละ เป็นชวงเวลานั้นเทานั้น อยางตอนนี้
เพ่ือนลงรูปทัวรแญี่ปุุน เราก็จะอิจฉา แตเวลาเราไปไมเจอแบบนั้น แตดวยความที่เราติดงานก็จะไมได
ไป แตทุกคนยอมเกิดความอยากอยูแลว สวนตัวเป็นคนติดอาหาร ไปที่ไหนถาเจออาหารแปลก ๆ ก็
จะมีเรื่องอาหาร เป็นเอกลักษณแที่ใคร ๆ ก็รู โพสตแจนลิงคแโรงเรียนทําอาหารเชิญไป” (เอ, สัมภาษณแ, 
13 มีนาคม 2557) 

“คิดวาไมนาจะมีผลเทาไหรเพราะปกติจะเป็นคนที่ติดเฟสบุ฿กอยางเดียว”  
(เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“สวนตัวไมมีผลนะ ดวยความเป็นคนมีระเบียบ สิ่งเสพติดสูงสุดคือ เหลาและ
บุหรี่ ในความคิดสวนตัวถาเราเสพติดไมถูก ก็จะมีสิ่งเราเยอะมาก อยางที่บอกวาพ่ีเขามาเฟซบุ฿กแรก ๆ 
เหตุผลคือ หาคูนอน เสพติดเฟซบุ฿กไหม ถือวาเสพติดนะ แตหลังจากนั้นเรารูวาจะตองทําอยางไร ก็จะ
ไมติด แตสิ่งที่ไมชอบเกี่ยวกับเฟซบุ฿กคือ มันเป็นสื่อที่คนอยากจะทําอะไรก็ทํา เชน เรื่องการเมือง  
มีสองคายเลยที่ขัดแยงกัน มันกลายเป็นวาตกลงเราจะเชื่อใครดี วิธีที่ดีที่สุดคือ ไมดูใครเลย แตพอเรา
รูสึกวาจะเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เราก็ตัดสินใจไมเสพมันทั้งคูเลย ตอนที่ติดการเมืองเครียดนะ  
พอรูตัวก็จะรูสึกวาฉันเริ่มติดทางใดทางหนึ่ง เกลียดไปเลย พอรูตัวก็จะหยุด” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 
2557) 

“มีผล เชน พ่ีรอไอแพดมินิตัวใหม แตพ่ีไมใชคนที่จะเปลี่ยนอะไรบอย ๆ เฟซบุ฿ก
จะทําใหเราติดเที่ยวติดกิน สิ้นเปลืองอินเทอรแเน็ต” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 
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“เราติดสมารแทโฟน คือแบตหมดไมได โทรศัพทแก็เพ่ิงเปลี่ยน ติดเทคโนโลยี 
ใหม ๆ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีผลแนนอน เรื่องกิน เที่ยว แตเรื่อง accessories ใหม ๆ อันนั้นไมมีผล 
เพราะเราสามารถหาไดอยูแลว เสื้อผาไมจําเป็นตองแบรนดแเนม” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ก็มีบาง ติดเรื่องกิน ถาเพ่ือนไปกินอาหารอะไรนากิน แลวเรารูสึกวานากิน ถามี
โอกาสก็จะไปกิน แตโดนสวนตัวเป็นคนติดหนังสือ ถาไปเจอหนังสืออะไรนาสนใจก็จะแอดไป 
สวนมากเกี่ยวกับสํานักพิมพแ ประมาณนี้ เสพติดการซื้อมากขึ้น หรือเพจที่ขายของนารัก ๆ ก็จะซื้อ” 
(นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“อาจจะมีสวนทําใหติดอยางอ่ืนเชนกันนะ เชนการติดไปเที่ยว เพ่ือจะไดมีโอกาส
ถายรูปมาลงในเฟซบุ฿ก” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2557) 

“มีผลในการตัดสินใจ ติดเที่ยว ติดกิน พอกินเสร็จก็อัพโหลดรูป มีเวลาก็จะไป 
อีกอยางพอเห็นเพ่ือนไปปฺุบก็จะถาม รีวิวมันดีไหม ถาโอเคก็จะไป บางคนบอกวาดี บางคนก็บอกวาไมดี 
ถาเพ่ือนไปเราก็ไป เรื่องหนังอะไรเขา เพ่ือนโพสตแก็จะดู ถามวาสนุกไหม ถาเพ่ือนวาดีก็จะไปดู อยาง
เพ่ือนเรียนโท ก็จะเขาไปถามวาเป็นไงบาง บางคนถายรูปหนังสือเป็นตั้งก็จะเขาไปถามวาหนังสืออะไร 
เรื่องอ่ืนก็ไมมีนะ” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“มีผล ทําใหเราติดอยากไปเที่ยว อยากไปทํานูนทํานี่ โดยเฉพาะเรื่องการกินนี่
สําคัญมากทําใหเราอยากโพสอยากแชรแ” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มีผลแนนอน ทั้งเรื่องการติดเที่ยว การกิน ตัวหลักเลย เรารูสึกวาถาเราไมไดใช
มือถือ เราอยูไมได เป็นเพราะวา ระหวางที่เราใชโทรศัพทแธรรมดา เราจะดูยังไง เป็นกิจวัตรประจําวัน
เราไปแลว สิ้นเปลือง นอกบานจะใชเป็นสมารแทโฟน แพคเกจ 3G คือถาใชแค 159 ก็ไมพอ เพราะ
โหลดนูนนี่ เราก็เปิด แลวเรื่องโพสตแ เห็นแลวอยากได แลวก็พวกโรคจิตอยางหนึ่ง สถานที่ทองเที่ยว 
เป็นอะไรที่อยากไป บางทีเพ่ือนโพสตแ หรือบางทีเป็นเว็บ ที่เป็นแอพเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
นาสนใจ ฉันตองไป ฉันจะเขาไป หรือแพคเกจทองเที่ยว ก็เขาเลย บาบออะ ก็เคลิบเคลิ้มกับมัน” 
(พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“มีสวนทําใหติดอยางอ่ืนเชนกันนะ เชนการติดไปเที่ยวติดถายรูปอาหาร
โดยเฉพาะรานอาหารที่บรรยากาศดี จัดจานอาหารสวย ๆ” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.9 ปัญหาส่วนตัวที่เกิดจากการใช้เฟซบุ๊กประจ า 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําบางสวนระบุวา การใชเฟซบุ฿กของตนเอง

นั้นไมกอใหเกิดปัญหาสวนตัวใด ๆ เพราะสามารถควบคุมการใชเฟซบุ฿กของตนเองได แตผูใชเฟซบุ฿ก
ประจําสวนมากระบกุอใหเกิดปัญหาสวนตัวในชีวิตตามมา เชน 1. เรื่องสุขภาพ ปวดตา ปวดเมื่อยตาม
ตัว การนอนดึกทําใหรางกายออนแอปุวยงาย 2. เรื่องการทํางาน ทําใหมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น สื่อสาร
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ไมรูเรื่อง ทํางานผิดพลาด งานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลทําใหทํางานชา (เรื่องการจัดการเวลา 
ทําใหบริหารจัดการเวลาไมได 4. ภาพลักษณแ โดยเฉาะอยางยิ่งเมื่อใชงานเยอะ ๆ นําเสนอภาพหรือ
ขอความตาง ๆ มากจนเกินไป สงผลใหเกิดภาพลักษณแที่ไมดีในมุมมองของผูอ่ืน หรือผูที่เป็นเพ่ือน
บนเฟซบุ฿กดวยกัน 5. เรื่องความขัดแยงเนื่องจากใชภาษาและสํานวนผิด กอใหเกิดความเขาใจผิดและ
ปัญหาระหวางบุคคลตามมา 

“คิดวาไมนะ จะไมนําปัญหามาสูตัวเองเด็ดขาด เพราะจะคิดเสมอวาทําอะไร
อยู” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2557) 

“ตัวเองเป็นคนที่ติดก็จะตองหาตลอด แตไมตองไปหาวิธีการแกปัญหา เพราะวา
สามารถที่จะหยุดไดเมื่อบอกวาหยุด” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“สําหรับพี่ไมมีผลอะไร เพราะ  1. พ่ีเป็นคนสายตาสั้นตั้งแตเด็กอยูแลว 2. งานพ่ี
ตองอยูหนาคอมพิวเตอรแทั้งวัน ตองตอบอีเมลแ ถึงแมไมมีเฟซบุ฿กก็ตองถือมือถืออยูแลว พ่ีมองขามไป
เรื่องของการเลนเฟซบุ฿กทําใหสายตาเสีย ถาจะมีปัญหาอาจเนื่องมาจากเขาไมรูจักควบคุม เขาจองมัน
ทั้งวัน แตในสวนตัวความรูสึกของพ่ีคือ ยังไงก็ตองหยิบเพ่ือตอบอีเมลแ แตไมกระทบตอพ่ี ”  
(โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“มีผลในเรื่องของเวลาเพราะบางทีมันก็ทําใหจัดเวลาไมถูก เชน บางทีวางไววา
จะลางรถ ซักผา แตพอถึงเวลาจริง ไมไดทําเลนแตเฟซบุ฿ก” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“มีผลมากในเรื่องของสุขภาพตา จองนาน ๆ ไมได จะแสบตา ปวดตา ปวดหัว 
แตถามีอาการแบบนี้ก็จะหยุดเลนแลวไปทําอยางอ่ืน แลวคอยกลับมาเลนตอ รางกายไมมีปัญหา” 
(หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“มีผลอยางยิ่ง คือ 1.การใชคําพูดที่ผิด บางครั้งที่ทะเลาะกัน การแกไขปัญหาคือ 
การขอโทษและอธิบายใหเขาใจ 2. สงผลในเรื่องงาน เราไมตั้งใจทํางาน พอโทษตํานิก็จะไมสนใจ พอ
วาเรามาก ๆ ก็จะไมทํางานเลย พอไมทํางานก็จะขอเงินแมใช ซึ่งแมก็ไมวา จะพักบางก็ไมเป็นไร เขา
เขาใจวาเราเป็นอยางไร เพราะตลอดเวลาที่ผานมาเราใชชีวิตโลดโผนมาตลอด ทํางานหนักมาตลอด 
แตสําหรับคนที่หาเชากินค่ํา ก็จะไมสามารถทําอยางเราได เชน เพ่ือนผม เรียนจบยังไมทํางานเลย  
วัน ๆ เลนแตโซเชียลมีเดีย อยากเที่ยว ไมทํางาน เที่ยวกลางคืน จนสามสิบกวาก็ยังเป็นอยูอยางนี้” 
(ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“มีผลเป็นอยางยิ่ง 1. เรื่องแนวคิดที่ไมตรงกัน ความขัดแยงทางความคิด ทําให
เราตองระวังตัวมากขึ้น เวลาอยูในที่ทํางานก็จะตองระวังการแสดงออกทางความคิดมากขึ้น ในเฟซบุ฿ก
ก็ยังแสดงออก แตนอยลง 2. สุขภาพ เชน การนอนดึก บางทีใชแล็บทอปจะมีปัญหา โรคปวดไหล แต
ไมถึงขนาดออฟฟิศซินโดม 3. เรื่องการทํางาน ทําใหมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น” (นุช, สัมภาษณแ, 10 
เมษายน 2557) 
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“มีผลแนนอน เคยมีคนที่เราเช็คอินเยอะ เพ่ือนแฟนเกาเขาเห็นแลวไมชอบ ทํา
ใหเรามีปัญหาเยอะ เหมือนมาระรานชีวิตเราตลอดเวลา เขาคิดวาขี้อวด ทําใหเรารูวามีผลตอบางคนที่
อิจฉาเรา มีปัญหาเฉพาะกับคนแบบนี้ สําหรับเมยแเฉย ๆ กับเพ่ือนรวมงานไมมีนะ” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 
เมษายน 2557) 

“มีผลแนนอน อยางการโพสตแขอความเยอะ ๆ ทําใหคนอ่ืนรําคาญและไมชอบ
ได บางคนก็เตือนมาทางอินบ็อก” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 2557) 

“มีผล อยางบางทีเลนกระทั่งเน็ทหมด ไมใชไมพอหรอก อยางแพคเกจก็มี แลว
ตัวสายการบิน ก็จะเขาเกือบทุกวัน พวก 0 บาท ก็จองละ ก็ตองไปมีผลเรื่องคาใชจาย” (จอย, สัมภาษณแ
, 14 พฤษภาคม 2557) 

“มีผลเพราะเคยโดนพอแมวา ไมสนใจทาน กินขาวก็เลนมือถือ เรื่องงานทําให
สื่อสารไมรูเรื่อง ทํางานผิดพลาด งานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 
2557) 

“มีผลกระทบก็คงเป็นเรื่องเวลา บางทีเราก็ไมสามารถฟันธงไดไง บางทีเราเลือก
เวลาไดใหจบภายใน 1 ชั่วโมง แตบางทีเฟซบุ฿กมีอะไรที่เราสนใจมากกวานั้น ก็ใชเวลาเกินกวาที่เรา
ตั้งใจได” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 

4.5.10 การยอมรับในตนเองเกี่ยวกับการเสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นยอมรับวาตัวเองนั้นเป็นคนติดเฟซบุ฿ก 

โดยการติดเฟซบุ฿กนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะการใช ซึ่งผูใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญนั้นมี
พฤติกรรมการใชที่ผูกติดกับเฟซบุ฿กเป็นอยางมาก ตองมีการใชงานทุกวัน สม่ําเสมอ แทบจะขาดกัน
ไมได 

“ถือวาติดนะ เพราะเลนทุกวันมีเวลาแทบจะตลอดเวลา” (เอ, สัมภาษณแ, 13 
มีนาคม 2557) 

“ติดครับ เพราะเลนอยูทุกวันสนุกที่จะหาขอมูล ไมเหงา เราสามารถนั่งอยูคน
เดียวไดโดยไมรูสึกเหงา เชน ปลอยใหเรานั่งอยูตรงนี้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงเราก็ยังอยูได โดยไมรูสึกวา
เหงา ถาไมอยากเขาหองน้ํา ถาเป็นหนังสืออยูเลมเดียว นั่งไมไดนะ แตการไดเลนเฟซบุ฿กไปดวยมันทํา
ใหเรามีสิ่งที่ใหทํามากกวาเดิม คนเราจะมีสมาธิอยูกับสิ่งที่อยูตรงหนาเพียงแค 5-10 นาที อานเสร็จ
เราก็ไปดู เฟซบุ฿ก แตถาเรานั่งอยูกับเพ่ือน 10 นาทีที่เรานั่งกมหนาอยูเพ่ือนอาจอยากคุยกับเรา แตถา
ใหเรากลับไปนั่งอานหนังสือตอทําไดไหม ไมได แตถาใหไปเลนเฟซบุ฿กตอทําไดนะ เพราะเรารูวาตรงนี้
เราอานแลว แลวก็กลับไปอานหนังสือตอได เพราะบอกแลววาสมองมันลา ก็หยุดอีก แลวกลับไปอาน 
เฟซบุ฿กอีก” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 
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“ติดแนนอน เพราะเลนทุกวันเป็นคนเลนตลอดเวลา ถาไมเลนก็จะรูสึกไมคอยดี
เทาไรไหร” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“ติด แตถาเรานั่งคุยกับคนอ่ืนอยู เชน คุยงานก็ไมเขา ถาคุยกับเพ่ือนก็เขาเป็น
แว฿บ ๆ แตเราจะใหความสําคัญกับคนที่คุยอยูตรงหนามากกวา” (แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“คิดวาตัวเองก็ติดนะ แตก็ติดไมมาก ยังสามารถที่จะหาเวลาไปทําอยางอ่ืนได” 
(หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“สําหรับผมติดครับ อะไรที่ตองอัพเดตจะตองอัพเดตตลอดเลยนะ จะซื้อ
โทรศัพทแจะเช็คคุณสมบัติกอนเลยวาทําอะไรไดบาง” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“ติดแนนอน แทบจะขาดกันไมไดเลย” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 
“ติด เพราะเลนทุกวัน ไมมีวันไหนที่ไมเลนเลยดวยซ้ํา” (เกเ, สัมภาษณแ, 22 

เมษายน 2557) 
“ติด ไมไดเลนก็หงุดหงิด ในชวงที่เฟซบุ฿กมีหนาตาอะไรสักอยาง ก็จะหงุดหงิด

มาก ตองหาอะไรทํา ที่จูงใจเรา ไมงั้นจะอารมณแเสีย ใครชวนคุยก็จะเหวี่ยง” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 

“คิดวาตัวเองติดนะ เพราะเลนอยูทุกวัน” (จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 
“ติดนะ ก็อยางเหตุผลที่บอก ๆ ไปองคแประกอบ ๆ หลาย ๆ อยาง ยากที่จะ

ปฏิเสธวาตัวเองไมติด” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 
“ติด แทบจะขาดกันไมไดเลยทีเดียวเลนทุกวัน” (ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 

2557) 
4.5.11 วิธีการแก้ไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ๊ก 

จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํา มีวิธีการแกไขปัญหาการติดเฟซบุ฿กโดย
ระบุวาจําเป็นจะตองเริ่มตนจากตนเองกอนเป็นสําคัญ พยายามจัดสรรเวลาและควบคุมการใชเฟซบุ฿ก
ใหเหมาะสม มีสติในการใช พยายามยับยั้งชั่งใจใหได ลดระยะเวลาในการใชเฟซบุ฿กใหนอยลง เนนไป
ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชอบทํา เชน อานหนังสือ ดูโทรทัศนแ หรือพูดคุยกับผูอ่ืนแทน เป็นตน อยางไรก็
ตาม ครอบครัว เพ่ือนฝูง รวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการแกไขปัญหาดวย
เชนกัน 

“ใชวิธีลบแอพพลิเคชั่นนี้ไปเลย ไมเลนสักพักหนึ่ง ในที่สุดก็ตองกลับมา เพราะ
ตองทํางานทางนี้ จะไมรับรูอะไรเลยก็ไมได เชน ขาวสาร ทําใหเราตองใชงาน ปัจจุบันการรายงานการ
ทํางานก็ผานทางนี้หมดเลย หรือวาเลนใหนอยลงโดยการปิดมือถือ ขึ้นเฟซบุ฿กวาเสารแ-อาทิตยแนี้ปิดตัว
นะครับ ซึ่งมันก็อยูได แตก็มีคิดถึงนะ เพราะถามีอะไรก็คงติดตอมาเอง” (เอ, สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 
2557) 
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“ตัวเองเป็นคนที่ติดก็จะตองหาตลอด แตไมตองไปหาวิธีการแกปัญหา เพราะวา
สามารถที่จะหยุดไดเมื่อบอกวาหยุด” (เจ, สัมภาษณแ, 17 มีนาคม 2557) 

“วางระเบียบใหตัวเองโดยเฉาะการควบคุมเวลา วาจะใชมันเมื่อไร อยางไร 
ถึงแมจะอยากใชมาก แตถามันเกิดลิมิต ก็ใหหยุด 2. ทําใหโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริง
เหมือนกัน อยาสรางโลกสวยของตัวเองข้ึนมา ใหตัวตนจริง ๆ กับตัวตนบนโซเชียลเน็ตเวิรแคเป็นตัวตน
เดียวกัน คุณจะอยูในโลกความเป็นจริงไดงายขึ้น นั่นคือสิ่งที่พ่ีคิดวาจําเป็นตองทํา อยางเด็ก ๆ ที่อายุ
ไมถึง แลวพยายามแปลงวัน เดือน ปีเกิด อันนี้คุณเริ่มไมเคารพตัวเองตั้งแตวัน เดือน ปีเกิดแลว ความ
ซื่อสัตยแตอตัวเองลดลง” (โอ, สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2557) 

“เคย เชน แกลงลืมโทรศัพทแ ไมหยิบ ไมใสกระเปา ก็อยูได แตพอกลับบานใคร
คุยอะไรตอง ๆ ไลอานใหหมด เรายังติดแบบมีสติ คิดวามันไมใชเรื่องยาก แตก็ไมงายถาจะเลิกติด” 
(แม฿ก, สัมภาษณแ, 25 มีนาคม 2557) 

“จัดสรรเวลาควบคุมใหเหมาะสม ตองมีสติในการเลน แลวจะไมเสียสมาธิในการ
ทํางาน เราตองรูวาเวลานี้ควรทําอะไร มันมีเรื่องเรงดวนมากกวาการเลนเฟซบุ฿ก เราก็ตองหยุด เมื่อ
งานเสร็จเราคอยกลับมาเลนได นั่นจึงเรียกวาติดอยางมีสติ” (หญิง, สัมภาษณแ, 27 มีนาคม 2557) 

“ยากหนอยคือเลนใหนอยลง แตเราไมเคยมีความคิดนี้อยูในหัวเลย มีสติกอน วา
ตองทําอยางไร จะเลนเฟซบุ฿กนานเทาไร เชน จากเลน 1 ชั่วโมง ก็ลดลงเป็น 20 นาที ใหจัดระเบียบ
ตัวเองในการเลนเฟซบุ฿ก” (ตอ, สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2557) 

“หาชองทางในการสรางปฏิสัมพันธแกับคนรอบขางมากขึ้น ออกกําลังกาย      
หาหนังสืออาน เนนไปท่ีกิจกรรม หาอะไรทํา เพ่ือใหเราไมตองจมอยูกับโซเชียลมีเดียมากไปกวานี้ ถา
เราดูแลววาเราใชเฟซบุ฿กในการสื่อสารกับเพ่ือนเยอะเกินไป อาจเปลี่ยนมาใชวิธีการโทรคุยกันใหมาก
ยิ่งขึ้น พยายามคอยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป หรือถาเพ่ือนชวนไปไหนก็จะทําใหเราลดการเลนเฟซบุ฿ก
มากขึ้น ถาเราอยูคนเดียวนอยลง ไปปารแตี้ก็ทําใหเราเลนลง ยิ่งถาเกิดสวนรวมเด็กจะยิ่งแยกวาเรา พอ
แมตองเขามามีบทบาทควบคุมหากิจกรรมทํารวมกับลูก คนรอบขางตองเขามาชวยเหลือ ครูมีสวน
รวมในการดึง เพ่ือนก็ตองชวยเพื่อน” (นุช, สัมภาษณแ, 10 เมษายน 2557) 

“ตั้งเวลาควบคุมเอาไว ปิดอินเทอรแเน็ต ไมเลน ทําทุกอยางใหเสร็จ แลวถึงมา
เลน แรก ๆ จะทรมานหนอย หลัง ๆ จะชิน ขมใจตัวเองใหไดระยะหนึ่ง แลวจะชิน” (เกเ, สัมภาษณแ, 
22 เมษายน 2557) 

“ควบคุมเวลาใหเหมาะสม อานหนังสือ ทํากิจกรรม” (นุ฿ก, สัมภาษณแ, 8 พฤษภาคม 
2557) 
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“ตองเริ่มที่เรา เราวาควรมีหนวยงานที่มาชวยใหรูสึกวาคนใชนอยลง การแชรแ 
ไมรู เป็นหรือเปลา ทั้ง ๆ ที่ เราก็ติดนะ ตองควบคุมตัวเองคอยพยายามเลนใหนอยลงบาง ”  
(จอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2557) 

“คงตองหาอะไรทํา มาคิดกอนวากอนหนานี้เราชอบทําอะไร ตองควบคุมตัวเอง
คอยพยายามเลนใหนอยลง และทําสิ่งที่เราเคยชอบทํามากขึ้น เชน เราชอบอานหนังสือ ก็อานหนังสือ
ใหมากขึ้น เลนเฟซบุ฿กนอยลง ดูทีวี หรือพูดคุยกับคนอ่ืนแทน” (พลอย, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2557) 

“แนวโนมปัญหาสังคมคือแบบวา คนใชไมเป็น แตเฟซบุ฿กมันคอนโทรลไมไดไง 
เพราะวาอยางในประเทศเรา ถายอมรับคือ การศึกษายังไมดีพอ วุฒิภาวะยังไมคอยดี การควบคุมสื่อก็
ไมคอยมี อยางฝรั่ง เมื่อกอนการดูทีวี ก็ไมคอยมีการควบคุมใชปุะ แตเดี๋ยวนี้ พอแมมีการควบคุมมาก
ขึ้น ดูกี่ชั่วโมง คือคอนโทรลการใชมากขึ้น คืออาจจะมีมาตรการหรือการควบคุมการใชที่เป็นระบบ
มากกวา คือมันมีทุกประเทศ คือคนที่ยังไมมีวุฒิภาวะมันก็ทําใหเกิดปัญหาอยูแลว คือ social media 
มันก็ทําใหเกิดชองทางในการลอลวงมากขึ้น แตวามาตรการมันตองใหความรู รับรูอยางรวดเร็ ว 
ครอบครัวเองคือหนวยแรกที่ตองดูแล พอแมดูลูกในการใช การศึกษาตองให เรามีการเรียน
คอมพิวเตอรแ เด็กใช โรงเรียนมีบทเรียน พวกดาราก็เอามาใชสิ ใหสังคมสนใจ แลวตัวภาครัฐก็นามี
กฎหมาย หามใชมือถือขับรถ เปิด small talk ก็ไมได คือมันตองรวมมือ แคคนใดคนหนึ่งไมได คนใช
ก็ตองมีสามัญสํานึกในการใช แตนี่ยากหนอย มันตองตั้งแตการปูพฤติกรรม วิชาจริยธรรม สิ่งที่ทุกคน
ตองทํา ไมใชวาหามใช เดี๋ยวก็มีปัญหาอีก หรือจะผลิตสื่อขึ้นมาเองแบบจีนแตประเทศเรายังไมถึงแต
ถาทําเองไดเราอาจจะคอนโทรลไดดีโดยเฉพาะการคอนโทรลเรื่องเวลา เราวาตองมีสวนรวมกัน
มากกวา มันตองกระตุน ขนาดดาราก็ใช social media กันเยอะมาก คือมันตองชวยกันทุกฝุาย”  
(ฝน, สัมภาษณแ, 28 พฤษภาคม 2557) 
 
4.6 ความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนักจิตวิทยาในการศึกษา เรื่อง “รูปแบบ
สื่อสารของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก” 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” เพ่ือใหการศึกษา

ครั้งนี้มีความนาเชื่อถือและสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการดาน
สื่อสารมวลชนและนักจิตวิทยา ดวยวิธีการสัมภาษณแ เพ่ือใชเป็นขอมูลประกอบการอภิปรายโดยมี
สัดสวนจํานวนและรายละเอียด ดังนี้ 

1. นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน จํานวน 2 คน 
2. นักจิตวิทยา   จํานวน 2 คน 
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4.6.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนักจิตวิทยา 
4.6.1.1 นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก สถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรแ ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแ
ยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแ
แจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลาบาย เวลา 14.00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 2 ชั่วโมง 

อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ อาจารยแประจําคณะวารสารศาสตรแและ
สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูให
สัมภาษณแยินดีใหผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพื่อเขาสัมภาษณแ และทางผูให
สัมภาษณแแจงวาเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงเวลา 14.00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ คณะ
วารสารศาสตรแและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (รังสิต) ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใช
เวลาในการสัมภาษณแประมาณ 2 ชั่วโมง 

4.6.1.2 นักจิตวิทยา 
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแยินดีให
ผูทําการวิจัยสัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพ่ือเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแแจงวา
เวลาที่เหมาะสมคือ  ชวงบาย  คือ 14:00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 2 
ชั่วโมง 

นายสินธุเสน เขจรบุตร นักจิตวิทยาพัฒนาสมอง นักจัดรายการวิทยา 
นักเขียน ผูทําการวิจัยไดแจงวัตถุประสงคแในการขอสัมภาษณแ ซึ่งผูใหสัมภาษณแยินดีใหผูทําการวิจัย
สัมภาษณแในทันที พรอมทั้งขอนัดวันเวลาเพ่ือเขาสัมภาษณแ และทางผูใหสัมภาษณแแจงวาเวลาที่
เหมาะสมคือ ชวงเวลาค่ําหลังเลิกงาน เวลา 18.00 น. สําหรับสถานที่ในการสัมภาษณแคือ บริษัท  
อสมท.จํากัด ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี ใชเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 2 ชั่วโมง 

 



ตารางที่ 4.5 
 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและนักจิตวิทยา 

 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ ตําแหนง สถานที่สัมภาษณแ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่สัมภาษณแ 

1 ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ชาย ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 11 กุมภาพันธแ 2557 

2 อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ หญิง อาจารยแประจํา 
คณะวารสารศาสตรแและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

คณะวารสารศาสตรแและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (รังสิต)  

20 กุมภาพันธแ 2557 

3 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา หญิง อาจารยแประจํา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร)  

14 มกราคม 2557 

4 นายสินธุเสน เขจรบุตร ชาย นักจิตวิทยาพัฒนาสมอง นักจัดรายการวิทยุ 
นักเขียน 

บริษัท อสมท จํากัด 30 มกราคม 2557 
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สรุปขอมูลกลุมนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน  1. ผูชวยศาสตราจารยแดร.อัศวิน 
เนตรโพธิ์แกว เพศชาย ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ  2. อาจารยแ
ประไพพิศ มุทิตาเจริญ อาจารยแประจํา คณะวารสารศาสตรแและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
และกลุมนักจิตวิทยา 1. ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เพศหญิง อาจารยแประจํา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ความถนัดทางดานจิตวิทยา 2. นายสินธุเสน เขจรบุตร เพศชาย นักจิตวิทยาพัฒนา
สมอง นักจัดรายการวิทยุ นักเขียน 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และ
นักจิตวิทยามาเชื่อมโยง วิเคราะหแและอธิบายตามโครงสรางคําถามดังนี้ 

4.6.2 ความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 
โครงสรางคําถามสําหรับนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
1. จุดเดนหรือคุณลักษณะของเฟซบุ฿กในเชิงสื่อสารมวลชนคืออะไร 
2. เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยแและสังคมอยางไร 
3. ลักษณะเฉพาะของเฟซบุ฿กตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางไร 
4. ลักษณะการสื่อสารของผูใชบนเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 
5. ทําไมจึงมีคนเสพติดเฟซบุ฿กมากขึ้น 
6. ปัญหาการเสพติดเฟสบุ฿กมีผลกระทบตอชีวิตของผูเสพติดในมิติใดบาง 
7. ปัญหาการเสพติดเฟสบุ฿กมีผลกระทบตอสังคมอยางไร 
8. วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 

4.6.2.1 จุดเด่นหรือคุณลักษณะของเฟซบุ๊กในเชิงสื่อสารมวลชน 
จากการศึกษา เฟซบุ฿กเป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อกลางที่ใชในการติดตอ 

สื่อสารกัน โดยการสื่อสารผานเฟซบุ฿กนั้นแตกตางจากสื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ เพราะผูใชสามารถสื่อสาร
ไปยังกลุมคนจํานวนมาก และในขณะเดียวกันยังสามารถสื่อสารออกไปโดยระบุหรือจํากัดบุคคลที่
ตองการใหรับสารได และไมสามารถจัดใหเฟซบุ฿กเป็นสื่อสารมวลชนได 

“เราคงไมจัดใหเฟซบุ฿กหรือสื่อสังคมออนไลนแเป็นสื่อสารมวลชน ใน
ความหมายที่เราเขาใจแบบดั้งเดิม ถาพูดงาย ๆ เหมา ๆ รวม ๆ ในบางลักษณะอาจจะพอรับได ในแง
การสงออกไปหาคนจํานวนมากอยางรวดเร็ว เป็นลักษณะบางอยางที่มีใกลเคียงกับสื่อสารมวลชน แต
ในเชิงวิชาการ ไมสามารถบอกไดวาเฟซบุ฿กเป็นสื่อสารมวลชน ที่สําคัญก็คือวามันเป็นวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีอีกลักษณะหนึ่งที่ทําใหสื่อ social media ที่มีพ้ืนฐานมาจากระบบอินเทอรแเน็ต เกิดการ
ปฏิสัมพันธแสองทางอยางชัดเจน และยิ่งไปกวานั้นคือ ในขณะที่สงสารในวงกวางนั้นยังเปิดโอกาสให
เราเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลไดดวย ดังนั้นเมื่อพูดในลักษณะนี้ ทําใหเวลาเรามองเรื่อง
สื่อสารมวลชนในรูปแบบเดิม มันกลายเป็นวาเฟซบุ฿กหรือสื่อสังคม social media อ่ืน ๆ เป็นเครื่องมือ
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สื่อกลางในขณะเดียวกัน ก็เจาะจงรายบุคคลดวย ภาษาอังกฤษจะเรียกวาเป็น mass self-communication 
คือแทนที่มันจะเป็น mass communication เหมือนเดิม ยกตัวอยางเชนวา ในขณะที่ผมสงขอความ
ผาน social media ซึ่งเป็น public ไป แตดวยความที่ผานระบบคอมพิวเตอรแซึ่งใชอินเทอรแเน็ตล็อค
อินเขาไป ก็สามารถที่จะเลือกไดวาตองการใหขอมูลนี้ไปอยางเฉพาะเจาะจงไดเลย เพราะฉะนั้น
ลักษณะนี้มันเป็นความแตกตางที่ทําใหเราตองแยก ตองมองมันวาแยกจากสื่อมวลชนแบบเกา ถา
กลาวโดยสรุป อาจจะเป็นสื่อมวลชนไดในลักษณะ แตนิยามคําวาสื่อตองลงรายละเอียดวามันตางกัน 
มันจะไมเหมือนสื่อมวลชนที่เราเคยใชมาในรอบรอยสองสามรอยปีที่ผานมา ไมวาจะเป็นหนังสือพิมพแ 
วิทยุ โทรทัศนแ หรือภาพยนตรแอะไรพวกนี้ มันเป็นคนละประเภทกัน” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, 
สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) 

“เฟซบุ฿กในเชิงสื่อสารมวลชน มันก็ก่ํากึ่ง คือในแงของสื่อสารมวลชน 
นอกจากแคตัวสื่อที่จะเป็นเครื่องมือสื่อกลางเป็นมีเดียเชื่อมตอ message ไปยังคนกลุมใหญแลว 
สื่อสารมวลชนยังตองมีจํานวนคน บรรณาธิการ ที่จะ Gate keeper ในการคุมขาวสาร ซึ่งในสวนของ
โซเชียลมีเดียมีทั้งความคลายและความตาง คือ โซเชียลมีเดียหรือเฟซบุ฿กไมมีคนคอย monitor ถาเป็น 
personal page ถาเป็น user generate กลาวคือ เราไมตองมีสื่ออยูในมือ ไมตองมีกองบรรณาธิการ ไม
ตองมีคนมาชวยดูวาหัวขอนี้สกรีนไดบางคํา ไมตองมีเซนเซอรแ เราสามารถโพสตแเองไดเลย หรือที่
หนาที่มันเป็นแฟนเพจหรือสื่อออนไลนแที่ปัจจุบันหนังสือพิมพแก็เขามาใชตัวเฟซบุ฿กมากขึ้นในการทํา 
content แบบนี้ยังถือวามีความเป็นสื่อสารมวลชนอยู เพราะมันยังมีกองบรรณาธิการ หรือ Admin ที่
คอย Monitor แลวทุกคนคอยรับผิดชอบ ในสวนของแฟนเพจยังมีคนที่ทําหนาที่กลั่นกรอง Content 
อยู แตในโซเชียลมีเดีย อยางเฟซบุ฿กทุกคนสามารถสรางประเด็นเองได เพราะฉะนั้นก็จะมีความตางใน
ความหมายของสื่อสารมวลชนดั้งเดิม และความเหมือน ๆ กัน ในขณะเดียวกันก็จะมีความตางกับ
สื่อมวลชนแบบดั้งเดิม คือ สมัยกอน แตปัจจุบันสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมก็พยายามที่จะสรางสื่อแบบสอง
ทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมันอาจจะเหมือนกันคือ เราสามารถ reaction ไดทันที เราสามารถ
ตอบสนองสองทางไดทันที โดยที่เห็นตางมากเลยคือ คนธรรมดาอยางเราสามารถที่จะสราง content 
เองไดโดยที่ไมตองมีใครมาตรวจสอบ แตถาเป็นหนาเพจเหมือนสื่อมวลชนทั่วไปที่จะตองมีกอง
บรรณาธิการ แอดมินในการตรวจสอบ ซึ่งมีขอจํากัดอยูเหมือนกัน” (ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 
20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.2.2 บทบาทของเฟซบุ๊กต่อมนุษย์และสังคม 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กไดเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยแและสังคม

สูง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับกลุม ในกลุมคนรุนใหม เฟซบุ฿กนั้นไดกลายเป็นชองทางหลักใน
การแสวงหาการรับรูขาวสาร บวกกับการเกิดขึ้นของอุปกรณแและเทคโนโลยีใหม ๆ เชน คอมพิวเตอรแ
พกพา แท็บเล็ต หรือสมารแทโฟน ซึ่งลวนแลวแตสงเสริมใหกลุมผูใชเฟซบุ฿กและคนรุนใหมเขาถึงเฟซบุ฿ก
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หรืออินเทอรแเน็ตไดงายมากยิ่งขึ้น และลดพฤติกรรมการบริโภคสื่ออ่ืน ๆ ลงอยางชัดเจนในขณะเดียวกัน
สื่ออยางเฟซบุ฿กยังมีบทบาทตอคนในระดับกลุม เนื้อหาที่ปรากฏบนเฟซบุ฿กสงผลใหเกิดพฤติกรรม
คลอยตามหรือเลียนแบบอีกดวย ดวยกระแสและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ตางก็มุ งเนน
ผลิต Content ที่อยูบนโลกอินเทอรแเน็ตหรือดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
และไลฟสไตลแของกลุมคนรุนใหมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอุปนิสัยของคนที่ไทยที่ชอบพูด 
ชอบบอก ชอบแสดงออก ชอบแบงปัน เฟซบุ฿กนั้นจึงกลายเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของคนในสังคมไทยไดเป็นอยางดี 

“เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทสูงพอสมควร ถาเราบอกวาอะไรในระดับโลก 
เฟซบุ฿กที่คิดคนกันมาประมาณ 10 ปี  ใน 10 ปีนั้น อาจจะใชเวลาครึ่งแรก ในชวงแรก ในการแพร 
กระจายไปสูภูมิภาคประเทศตาง ๆ ทีนี้ประเทศไทยเริ่มเขามาใชอยางจริงจัง คิดวาเป็นในชวงสมัย 
ประมาณปี 50-51 นั่นเป็นชวงของการเริ่มตนอยางจริงจัง และเห็นไดชัดเจนในกรุงเทพมหานคร  
ปี 51-52 มาเรื่อย ๆ จนถึงปี 55 ไดขยายตัวไปสูภูมิภาคอยางชัดเจน ทีนี้ถาถามถึงวาผลกระทบ คือ
ตองยอมรับอยางหนึ่งวาประเทศไทยเราไมไดมีความเทาเทียมเสมอภาคกันทั้งประเทศ ความ
เจริญกาวหนามันกระจุกตัวอยูในเมืองหลวงและก็เมืองใหญ ทําใหคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและ
คนหัวเมืองตาง ๆ เหมือนกับกาวล้ําไปกอน ดวยการใชเป็นสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันเลยจนแทบจะ
เรียกไดวา บางคนลดการเสพสื่ออ่ืน ๆ ลงอยางสิ้นเชิง นี่เป็นขอสังเกตที่ผมสอนหนังสืออยูดวย แลวก็
พบปะพูดคุย คําตอบที่ออกมาคลาย ๆ กัน ในชวงหลายปีที่ผานมา อยาวาแตอานหนังสือเลย สถิติก็
บอกอยูแลววาอานนอย แมแตโทรทัศนแที่เป็นสื่อหลัก เป็นสื่อมวลชนที่ยิ่งใหญมาก คนรุนใหมจํานวน
มากก็แทบไมมีที่จะดูโทรทัศนแแลว เพราะวามันไปอยูในออนไลนแทั้งหมด ไมวาจะเป็นคอมพิวเตอรแ 
หรือโทรศัพทแมือถือ หรือไอแพด แท็บเล็ต อะไรตาง ๆ ฉะนั้นในตัวบุคคลละสังคมนั้นก็ถือวามัน
กลายเป็นชองทางหลักหนึ่งในการรับขอมูลขาวสารของคนไปแลวโดยเฉพาะในเมืองใหญ แลวก็ถาพูด
ถึง พ.ศ. นี้ คงไมไดจํากัดเฉพาะคนในกรุงเทพอยางเดียวดวยซ้ํา ในเขตเทศบาล หรือตางจังหวัดเอง 
หรือหลาย ๆ จังหวัดในประเทศ ก็นาจะมีทิศทางเดียวกัน ก็คือในระดับปัจเจก กลายเป็นชองทางหลัก
หนึ่งในการรับขอมูลขาวสารแทนที่สื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ ไปแลว” 

“ในระดับกลุม เนื่องจากตัวเฟซบุ฿กเป็น network ผลกระทบในเชิงกลุม
ก็ทําใหการเกาะกระแส คลาย ๆ วาตามน้ําไปกับกลุมเพื่อนฝูง ก็จะกลายเป็นลักษณะหนึ่งที่เฟซบุ฿กที่มี
บทบาทตรงนี้ แตก็ไมใชเพียงประการเดียวนะ เนื่องจากปีที่ผานมา เมืองไทยเราก็มีวิกฤตหลายดานอยู 
คุณลักษณะแบบเฟซบุ฿กเอง ที่ทําใหเกาะกลุมกันแลว มันอาจจะมีมุมกลับก็ได ก็คือหมายความวามันก็
มีหลายกรณีที่ทําใหเกิดความบาดหมางกันในหมูกลุมหรือหมูเพ่ือนฝูง เนื่องจากอดีตไมเคยรูวามี
แนวความคิดแบบนี้ ทัศนคติลักษณะแบบนี้ แตมันไปปรากฏอยูในกระทู หรือโพสตแตาง ๆ ก็อาจทําให
เพ่ือนฝูงทะเลาะกัน หรือความเห็นขัดแยงกัน กลายเป็นแตกแยกกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของ  
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เฟซบุ฿กที่เกิดขึ้นในชวง 3-5 ปีที่ผานมานี้ ก็เกิดขึ้นทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตัวบุคคลดวยและระดับกลุม
ดวย” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) 

“ในแงของสังคมในแงของสวนตัว กลายเป็นเหมือนสมัยกอนที่เราตอง
นั่งอานหนังสือพิมพแประจําวัน นั่งวาง ๆ ก็ตองเอาหนังสือพิมพแมานั่งอานวามีอะไรบาง แตเฟซบุ฿กมี
ความพิเศษตรงที่ 1.นอกจากเราจะรูขาวหนาหนังสือพิมพแออนไลนแทั้งหลายที่มันฟีดตลอดเวลาเป็น
ชวง ๆ แลว เรายังสามารถรูเรื่องราวของคนที่เรารูจัก ตอบไลฟสไตลแของคนเมืองมาก เพราะปกติเรา
ไมคอยไดเจอกัน หรือขี้เกียจเจอ แตเราก็สามารถรูความเป็นไปของเพ่ือนได ซึ่งนี่คือวัตถุประสงคแของ
การตั้งเฟซบุ฿กข้ึนมา คือ การทํา view ใหเพ่ือนที่รูจักกันมาเจอกันบนนี้ ซึ่งเป็นการตอบโจทยแหนึ่ง แต
วาทําใหเราอัพเดตชีวิต เรื่องราวตาง ๆ ได โดยที่บางทีเราก็ไมอยากเขาสังคม แตสามารถตอบโจทยแ
ตรงนี้ได และปัจจุบันนั้นเป็นชองทางหลักหนึ่งในการรับขอมูลขาวสาร ในขณะที่มันก็สามารถเป็น
ไดอารี่ของบุคคลไดเชนกัน คือ ฉันอยากเขียนอะไร จะเขียนเป็นโนตหรือสเตตัส ในแงของความเป็น
สวนตัวทําใหคนบริโภค ตอบลักษณะของอารมณแของคนทั่วไป อยากไดรับความเห็น ซึ่งความคิดเห็น
ของเราไดรับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปผานแชรแ คอมเมนทแ มันทําให draw เฟซบุ฿ก ทําใหเป็น
ปรากฏการณแ โดยเฉพาะคนสังคมไทยที่ชอบคุย ชอบบอก หรือชอบโชวแ เฟซบุ฿กเป็นลักษณะที่มาตอบ
โจทยแ สวนแงของความเป็นสวนรวม มันทําใหเราความคุยกันตอหนามันหายไป ในแงลบนะ มองในดี
มันสราง Conversation ในครอบครัวได ทําใหเรารูอะไรเร็วขึ้น เราสามารถพูดเรื่องนั่นนี่ไดเยอะขึ้น 
มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนได” 

“แงลบ มันทําใหเวลาที่เรามีนอยอยูแลว บางครั้งการสนทนาบนโต฿ะ
อาหารมันมีรูปแบบตาง ๆ ของมือถือ ไอแพด มันจะ attract ของบทสนทนา ถาเป็นคน 2-3 generation 
มันอยูคนละ platform อยางรุนแมกับยาย อาจเป็นการสนทนาโตตอบกัน เราอยูในยุคเปลี่ยนผาน 
มันก็ยาก เพราะเราถูก attract โดยเฟซบุ฿ก มันทําใหจิตเราทํางานมากข้ึน ทําใหเราไมโฟกัสกับสิ่งที่อยู
ตรงหนา มันกระตุนอารมณแอยากรูอยากเห็น จนถูกทําใหเป็นนิสัย” 

“ถาเป็นเด็กอาจทําใหเขาไมเห็นบรรยากาศลอมวงกินขาว ไมมีอะไรมา
แยกเราออกจากวงสนทนา เขาอาจจะไมรูสึกอะไรมาก เพราะโตมากับรุนนี้ แตอยางเราหรือรุนแมจะ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบตอความสัมพันธแ ทําใหเราไมสนใจอะไรที่เป็นของจริง เชน เราจะสนใจ
แตอะไรที่เห็นบนรูปในเฟซบุ฿ก หรือ instagram มีผลกับวิธีคิดของคนเมือง เชน เราเป็นคนทํางาน
สื่อสาร เราไมเคยสัมผัส แตเราเชื่อสิ่งที่เราเห็นบนจอ แตเราไมเคยไปสัมผัสกลิ่นดิน หญา คือเราไมมี
โอกาส แตเราคิดวาเรารูจักหมดผานหนาจอ คือเราถูก shape ผานหนาจอ ผานกลอง ผานเสียงที่เรา
ไดยิน ถาเป็นเสียงนกเราก็จะไดยินผาน youtube แตเราไมเคยจะนิ่ง ๆ แลวไดกลิ่นอะไรรอบขางที่
มันเป็นของจริง ซึ่งมีผลมากในสังคมเมืองและตางจังหวัด ซึ่งเด็กตางจังหวัดในปัจจุบันก็ไมใชไมมี
สมารแทโฟน ซึ่งมีผลตออารมณแ ความรูสึก ความฉาบฉวยในความคิด ทําใหไมรูจริงและไมไดสัมผัสของ
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จริง เพราะเชื่อวาทุกอยางที่อยูบนจอคือเรื่องจริง เพราะเขาเชื่อวาไมเห็นมีความจําเป็นตองไปสัมผัส 
ซึ่งคิดวาเป็นสิ่งที่นากลัว ซึ่งเราไมรูวาเราจะเจอเด็กแบบไหนในอนาคต เพราะเขาไมไดถูกสัมผัสกับ
อะไรแบบนี้” (อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.2.3 ลักษณะเฉพาะของเฟซบุ๊กที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มี
แนวโน้มเสพติด 

จากการศกึษาพบวา ลักษณะเฉพาะของเฟซบุ฿กสามารถตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของผูใชไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะการปลดปลอย การระบาย การพร่ําเพอพรรณนา 
หรือแมแตการแสวงหาสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ซึ่งถือวาเฟซบุ฿กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทยแ  
ในบางเรื่องไดดีกวาเผชิญสถานการณแตาง ๆ นั้นดวยตนเอง อีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงความรุนแรงจาก 
การเผชิญหนาดวย เป็นชองทางที่ทําใหไดพูด ไดแสดงความเป็นตัวตน แสดงเอกลักษณแสวนตัวออกมา 
ทั้งยังสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร เนื้อหา อารมณแ ความรูสึกใหผูอ่ืนรับรูไดทั้งในวงแคบ วงกวาง 
ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดไดดวยตัวเอง 

“ตอบไดเยอะ อยางในแงพ้ืน ๆ สวนตัว ก็คิดวาตอบโจทยแไดดีพอสมควร 
โดยเฉพาะการปลดปลอย การระบาย การพร่ําเพอพรรณนา หรือแมแตการแสวงหาสิ่งที่ตัวเองเชื่อ
หรือวาพึงพอใจอยูแลวเป็นทุนเดิม สื่อมวลชนเดิมตองมี บก. ฉะนั้นการที่ขอมูลขาวสารจะออกมา บก.
ตองมีการกลั่นกรองมา บางอยางก็นําเสนอ บางอยางก็ไมนําเสนอ แตในเฟซบุ฿ก สามารถหาอานไดเอง 
ไมตองรอใคร หรือถาตัวเองเชื่อแบบนี้ ถาตัวเองเจอเพจนี้ก็กดไลคแเขาไป เดี๋ยวก็มีขอมูลลักษณะ
เดียวกันเขามาวิ่งมาหาเรา ตรงนี้มันก็ตอบสนองความตองการของคนโดยพ้ืนฐานได หรือแมแตการ
เขียนสเตตัสตัวเอง ตอนนี้เราคิดอะไรอยู ตองการอะไร คือมันก็ตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน
สวนตัวของแตละคน” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) 

“ทําใหรูสึกวาไมเหงา มีอะไรทํา เป็นที่สามารถใชในการระบายการ
ปลดปลอย ในเรื่องตาง ๆ นี่คือในแงของเฟซบุ฿ก มีอะไรพูดแลวคนมารับรูสิ่งที่เราพูด เป็นชองทาง
สําหรับคนที่เขาคิดวาพูดอะไรไดยาก เป็นชองทางที่ทําใหคนไดพูด ไดแสดงความเป็นตัวตนของเขา 
ใหเขารูสึกวา flexible ขึ้น เพราะมันคือ safe zone มันหลวมกวาการพูดแบบ face to face” (อ.
ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.2.4 ลักษณะการสื่อสารของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ลักษณะการสื่อสารบนเฟซบุ฿กของผูมีแนวโนมเสพ

ติดเฟซบุ฿ก อาจจะไมไดมีลักษณะที่แนนอน ขึ้นอยูกับวาผูใชสนทนากับใครในชวงเวลานั้น ซึ่งผูใช 
แตละคนก็มีลีลา มีสไตลแการสื่อสารที่แตกตางกัน เชน ไมคอยเป็นสาระ พูดเกร็ดเล็กเกร็ดนอย เพ่ือให
รูวาตัวเองมีตัวตน บางคนก็พยายามหาเรื่องคุย หาประเด็นขึ้นมาพูด ทั้งเรืองที่มีสาระหรืออาจไมมี
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สาระก็ได สวนลักษณะของคนท่ีเสพติด การใชเฟซบุ฿กจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ตองทําหลังตื่นนอน และเป็น
สิ่งที่จะตองทําหรือเขาใชตลอดทั้งวัน 

“อาจจะไมไดมีลักษณะที่ตายตัว เพราะวาแตละคนก็มีลีลา มีสไตลแที่
แตกตางกัน แตก็อยางวาเฟซบุ฿กเป็นโซเชียลมีเดีย วิธีการสื่อสารมันก็จะถูก ใชคําวาอะไร คอย ๆ 
shape ตัวเองไปตามกระแสสังคมที่ตัวเองอยู เชนวา บุคคลคนนั้น ตลอดเวลาที่เขาใชเฟซบุ฿กไป  
เขาจะเริ่มรูวาเวลาเขาพูดแนว ๆ แบบนี้ หรือเวลาเคาพูดลักษณะนี้ เสียงตอบรับเป็นยังไง แนนอนทุก
คนยอมอยากจะไดรับผลในทางที่ดีตอบกลับมาเสมอ ในทางตรงกันขามถาทําอะไรไปแลวถูกโตแยง 
ถูกเพิกเฉย หรือถูกดาทอ เขาก็จะรับรูวาวิธีแบบนี้อาจจะไมใช เพราะฉะนั้นลักษณะการนําเสนอหรือ
การแสดงออกของคนจะถูกกลอมเกลาไปดวยวิถีของสังคมหรือเครือขายที่เขาอยู” (ผศ.ดร.อัศวิน 
เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) 

“เป็นสิ่งแรก ๆ ที่ตองทําตอนตื่นนอน เหมือนคนที่ตองการกินขาวเชา 
ทุกวัน เขาตองวางความสําคัญของมันเป็นอันดับแรก ๆ จัดวางกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไมได ทุกวัน
จะตองโพสตแ เขาตองการอะไรบางอยาง ซึ่งในชีวิตประจําวันตองมีขอจํากัด มีอะไรที่เติมไมเต็ม แลว
อันนี้คือชองวางที่เติมเต็มได เป็นชองทางเสริมที่จะคุยกับใครตอไป คนที่เสพติดจะคุยกับคนรอบขาง
ลําบาก ซึ่งนาสนใจวาลักษณะการโพสตแของคนประเภทนี้เป็นอยางไร ซึ่งคนที่ติดตลอดเวลา เจออะไร
ก็ตองพูด ตองบอก คนลักษณะนี้อาจจะเป็นการสรางภาพใหคนมองเราอยางนั้น มันทําใหเห็นวา  
ถาคน ๆ นั้นเป็น Product คน ๆ นั้นมีจุดขายอะไร ถาคนนั้นเป็นคนที่เวิ่นเวอ ก็จะทําใหเรารําคาญ” 
(อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557  

4.6.2.5 สาเหตุที่มีคนเสพติดเฟซบุ๊กมากขึ้น 
จากการศึกษาพบวา กระแสความนิยมในการใชเฟซบุ฿ก เพ่ือนฝูง และ

คนรอบขาง จะเป็นเหมือนแรงผลักดันใหเลนตาม ๆ กัน ซึ่งปัจจัยที่กลาวนี้ มีสวนทําใหคนหันมาเลน
เฟซบุ฿กในเวลาตอมา เนื่องจากมองวาเป็นสิ่งใหม ๆ ทําใหมีความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง
ของใหม ๆ ตามกระแสนิยม ในขณะเดียวกันกระแสการใชเฟซบุ฿กนั้นเป็นภาพลักษณแที่ทําใหผูใชไม
ตกแทรนดแและอยูในกระแส ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมสงผลใหเกิดการเสพติดเฟซบุ฿กในเวลาตอมา 

“เป็นเรื่องการบอกตอ แตละคนเองก็มีเพ่ือนฝูง ซึ่งเป็นแรงผลักดัน
เหมือนกันจากคนรูจัก คือถามองยอนกลับไปสมัยเริ่มแรก ๆ ก็จะมีคนที่เลน หรือใชเร็วกวาคนอ่ืน 
เสร็จแลวสิ่งที่ตามมาก็คือ เวลาเราพบปะคนรูจัก เพ่ือนฝูง ก็ตองมีการถามกัน เลนเฟซบุ฿กไหม  
มีเฟซบุ฿กหรือเปลา ซึ่งเป็นกระแสบอกตอที่มันแพรสะพัดไป บางกรณีอาจจะเร็ว บางกรณีอาจจะชา ก็
คือ บางคนถามีคนพูดถึงก็เลนเลย โดยคําชักชวน แตบางคนก็อาจจะใชเวลานิดนึง ชาหนอย บางคน
ตอนแรกก็ยังไมสนใจ ยุงยากหรือเปลา ซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงความตองการ สุดทายก็จะคอย ๆ เพ่ิมจํานวน 
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ผูเลน ซึ่งแรงจูงใจสําคัญก็นาจะมาจากคนรูจัก” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 
2557) 

“คนเราทุกคนก็มีความอยากดวยกันทั้งนั้น อยากเลน อยากรู อยากเห็น 
อยากทดลองสิ่งใหม ๆ ตามกระแสนิยม รวมถึงมองวาคนอื่นมีเราก็ตองมีดวยซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมสงผลให
เกิดการติดเฟซบุ฿กในเวลาตอมา และแนนอนการเลนเฟซบุ฿กไดพบประสังสรรคแเพ่ือนเพ่ือนใหมใน
โอกาสตาง ๆ ยอมตองมีการชักชวนบอกตอกันใหเลนตามดวย ซึ่งปัจจัยที่บอกมานี้ยอมมีสวนทําใหคน
หันมาเลนเฟซบุ฿กในเวลาตอมานั้นเอง” (อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.2.6 ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ของชีวิต จากการเสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา การใชเฟซบุ฿กนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ลักษณะการใชงานของผูใช แตหากผูใชเป็นผูเสพติดเฟซบุ฿กนั้น ยอมมีผลเสียมากกวาผลดี ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 1.ทางดานบุคคล สงผลกระทบตอสุขภาพ เมื่อย จิตใจทํางานหนัก เพราะเวลาสวน
ใหญในแตละวันจะหมดไปกับการใชเฟซบุ฿ก รวมถึงการพักผอนที่ไมเพียงพอ ทําใหเจ็บปุวยไดงาย  
2. ทางดานการงาน สงผลมากทําใหประสิทธิภาพการทํางานนอยลง ไมมีสมาธิในการทํางาน  
3. ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน สงผลใหความสัมพันธแของคนสองคนนั้นหรือกลุมนั้นเกิดปัญหา 
เพราะใหเวลากับการใชเฟซบุ฿กมากเกินไป 

“ที่แนนอนเลยก็คือ การศึกษา ถาพูดถึงการทํางานขึ้นอยูกับตัวบุคคล
ดวย สําหรับบางคนที่แยกแยะไมเป็น หรือแยกแยะไมได คือหมายความวา แทนที่จะเอาเวลามานั่ง
ทํางานกลับเอาเวลามาเลนเฟซบุ฿ก กับนักเรียนนักศึกษา เวลาเรียนหนังสือแลวไปเลนเฟซบุ฿ก อันนี้เสีย
การเรียน แตคําตอบในมิติที่สองก็คือวา อาจจะเกิดขึ้นกับบางคน บางคนเหมือนกันที่ทํางานดวย เลน
เฟซดวยแลวเป็นประโยชนแ ในกรณีที่แหลงขอมูลของเขามันสามารถสืบคนไดจากการเลนเฟซบุ฿ก 
สําหรับนักเรียนนักศึกษาบางคน ขอมูลความรูที่จะเอามาใชในการเรียนและการสอบ เขาสามารถเขา
หาผานเฟซบุ฿ก ถาเป็นในมิตินี้คนประเภทที่ 2 กําลังกาวเขาสูความเป็นดิจิทัลเนทีฟได ตางจากคนใน
กลุมแรกที่คิดวาจะมีปัญหา เพราะสงผลถึงทําใหประสิทธิภาพการทํางานนอยลง ยกตัวอยางเชนจะ
สอบวันพรุงนี้แลวยังมาเลนเฟซบุ฿ก คุยสัพเพเหระ ตลกโปกฮากับเพ่ือนไปเรื่อยเปื่อย หรือในขณะที่อีก
คน พรุงนี้ตองสงงาน และงานนี้สําคัญกับบริษัทมาก แตวันนี้ยังมานั่งเลนเฟซบุ฿ก อันนี้เป็นขอเสียและ
เป็นโทษ แตเชื่อวาเมื่อเวลาผานไป จะมีคนกลุมที่ 2 เพ่ิมมากขึ้น ผมอาจจะเห็นนักเรียนนักศึกษาบาง
คนที่พรุงนี้จะสอบ แตไมไดติดเฟซบุ฿กนะ คืออานหนังสือดวย อานเลคเชอรแ อานโนต แตเฟซบุ฿กเขา
ไมได distract ทําใหเขาหลุดโฟกัสออกไปจากการสอบ แตเฟซบุ฿กเขากลายเป็นตัวชวยที่บางที
ตัวหนังสือ ตํารา มันเกาไปดวยซ้ําไป แตเฟซบุ฿กกลับใหเคสบางอยางใหมกวา และตอบไดดีกวา เป็น
อีกมุมหนึ่งเป็นมิติหนึ่งที่จะเกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อความพรอมของคนทั้งสังคมเอง แลวก็การรูเทาทัน
ของเด็กรุนใหม ๆ และคนท่ีใชงานจะยกระดับขึ้นไป จะมีแนวแบบนี้มาก ๆ อันที่หนึ่งคือในเชิงสุขภาพ
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กาย เพราะเนื่องจากกวามันไปสัมพันธแกับเฟซบุ฿กตลอดเวลา ก็เลยทําใหการแบงเวลาของเราในการ
ดําเนินชีวิตมันแปรปรวน แทนที่ชัดเจนวาตอนไหนทําอะไรก็จะทําใหทุกอยางรวน และถ าไมมีอะไร
ควบคุมดวยแลว มันก็มีโอกาสที่จะหลุด ดึกดื่นคํ่าคืนก็ยังออน ไมเป็นเวลา มีผลตอรางกายทั้งเรื่องการ
พักผอนและก็ความทรุดโทรมของสายตา ของนิ้ว ของมือ ของประสาทสัมผัสทุกอยาง ก็คงมีผล ในแง
ของสุขภาพใจ ผมคิดวาอันนี้ก็คงมีผลกระทบเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเฟซบุ฿กหรือ social media 
ที่ดรามามาก ๆ บางทีก็ทําใหอารมณแคนหลุดตามไปดวยเหมือนกัน ไมวาจะดีใจ เสียใจ มันพรั่งพรู 
เรื่องที่นาดีใจไมเทาไหร มันอารมณแเบิกบาน แตเรื่องอารมณแเสียใจมันนากลัว บางทีกลายเป็นความ
โกรธ ความแคน และบางทีมันทําใหควบคุมอารมณแตัวเองไมได ทําใหเป็นปัญหาตอ ขณะที่เราเรียกวา
เป็น social แตในความเป็น social มันสะทอน self ตัวตนของคน ฉะนั้น social ที่เขาสรางขึ้นมา 
เขาสรางมันขึ้นมาเอง เขาสรางมันทุกอยางเพ่ือมาตอบความเป็นตัวตน ฉะนั้นทุกอยางที่เขานําเสนอ
ออกไป จะดวยขอความหรือภาพ หรืออะไรก็ตาม แลวการที่เขาเลือกเพ่ือน เลือกรับทุกอยาง 
บางอยาง ที่มันตอบเฉพาะที่เขาพอใจจะยอนกลับเขาหาตัวไง ฉะนั้นถึงที่สุดแลวมันก็เลย มันก็
ยอนกลับมาที่ตัวตนคน ๆ นั้น หรือมันอาจจะทําใหเคาหัวรุนแรงมากขึ้นไปอีก คือสุดทายมันก็
ยอนกลับมาที่ตัวคน ๆ นั้นวาในกนบึ้งจริง ๆ แลว จะบอกวา DNA ของเขาวาเป็นยังไง สื่อตัวนี้มันมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะไปกระตุนตอมเขา คงจะมีถาสิ่งที่มันดําเนินอยูในออฟไลนแและออนไลนแมันไม 
match กัน มันจะไมเกิดปัญหาถาคน ๆ นี้ ความสัมพันธแทั้งในออฟไลนแและออนไลนแไปในทางเดียวกัน 
มันจะเกิดปัญหาทันทีที่สองดานนี้มันไปคนละทาง เชน พอเจอตัวจริงเป็นแบบนึง พอออนไลนแเป็น
แบบนึง แลวเราไมสามารถสรางความเขาใจได ก็จะเกิดความขัดแยง คือถาเรารูจักกันหาง ๆ มันยังพอ
มีพ้ืนที่ แลวพอถึงจุด ๆ หนึ่งเรายังพอทําใจยอมรับไดไงวา อเอ เคาเป็นแบบนี้ แตถาเป็นญาติพ่ีนองจะ
ยากขึ้น หรือถาเป็นเพ่ือนสนิท มันจะยาก เพราะวาความเป็นญาติ นั่นหมายถึง เอ฿ะ โดยสายสัมพันธแ 
สายเลือดเรา เราคือคนในกลุมครอบครัวเดียวกัน แตทําไมสิ่งนี้ฉันไมรูเลยวาเธอเป็น หรือเธอคิดแบบ
นี้ฉันไมเคยเห็นมากอนเลย ตรงนี้มันจะยากที่เราจะหาจุดลงตัวได และถาเกิดตรงนี้ขึ้นมา จะสงผลให
ความสัมพันธแของคนสองคนนั้นหรือกลุมนั้นเกิดปัญหา และแนนอนที่ขาดไมไดเลยคือสงผลตอสุขภาพ
ของตัวเองแน ๆ เลนมาก ๆ อาจมีปัญหาเรื่องสายตา ปวดเมื่อยตามตัวได รวมถึงการพักผอนที่ไม
เพียงพอสิ่งทําใหเจ็บปุวยไดงาย” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) 

“สงผลตอการงานมาก เชน ชวงที่ farm view ฮิต ๆ คนเลนกัน
ตลอดเวลา สงมาใหเราดวย มีผลมากทําใหประสิทธิภาพการทํางานนอยลง ไมโฟกัสกับงาน แนนอน 
100% แตพอมีโซเชียลมีเดียมากระตุนมันยิ่ง distract มากขึ้น งานนอยลง งานที่ควรจะไดแกนสาระ
มันก็นอยลง ไมวาจะเป็นเรื่องปริมาณ คุณภาพงาน ดานการศึกษาถาคุณเลนเยอะมันสงผลตอสิ่งที่อยู
ตอหนาคุณ เหมือนการที่เราคุยกับใครคาง ๆ ไว คนที่เสพติดเหมือนตองคุยตลอดเวลา ถาเราคุยไมจบ
ก็จะติด ตองกลับไปคุย คอมเมนทแตอ สงผลกระทบตอสุขภาพ เมื่อย การทํางานของจิตใจไมคอยได
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พัก เพราะตองเลนตลอดเวลา การไดรับการยอมรับ มานั่งเปิดดูวาใคร Like หรือคอมเมนทแอะไร
สําหรับคนที่ติด เชน ตื่นขึ้นมาตองกดดูแลว จิตทํางานหนัก ทําใหเราไมอ่ิมกับการพักผอน แทนที่เรา
จะสวดมนตแ นั่งสมาธิ ทําใหเกิดความฟูุงซาน สงผละกระทบตอรางกาย  เชน  ไหล คอ หลัง การนั่ง
นาน ๆ การอยูในตําแหนงที่เลนคอมพิวเตอรแนาน ๆ สงผลแนนอน เชน คอจะคอย ๆ ยื่น ในที่สุดก็จะ
เพ้ียน เพราะยุคเราเป็นยุคท่ีตองอยูกับพวกนี้เยอะ สงผลกระทบตอโครงสราง กลามเนื้อ ตา มันทําให
ตาแหง การทานน้ําชวยไดเยอะ เพราะตาเราจะตองกระพริบเยอะมาก น้ําจะชวยหลอเลี้ยงทุกอยาง ที่
เราจับเมาสแ เสนเราจะตึง แตไมถึงกับล็อก” (อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 
2557) 

4.6.2.7 ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการเสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารที่ผูใชสามารถ

กําหนดหรือสรางสรรคแเนื้อหาไดดวยตนเอง ในขณะเดียวกันเฟซบุ฿กก็กลายเป็นเครื่องมือในการกระตุน
อารมณแของผูใชไดเป็นอยางดี จากการโพสตแภาพหรือการอัพเดตสเตตัสตาง ๆ ของผูใช นั้นกลายเป็น
สิ่งเราหรือกระตุนอารมณแ ความรูสึกของผูพบเห็นบนเฟซบุ฿กที่สามารถกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
การดาทอ ดูถูกกัน การอิจฉา และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ อยากไดอยากมีเหมือนกับคนอ่ืน ๆ ความ
อดทนต่ํา ไมมีความมั่นคงในอารมณแ เป็นตน สิ่งเหลานี้กําลังทําใหโลกใบนี้กลายเป็นโลกวัตถุนิยม 

“ในแงดีถือวาเฟซบุ฿กเป็นนวัตกรรม เพราะฉะนั้นถาบอกวาคนไทยใช
เยอะ ก็ตองดีใจ เพราะถาคนไทยไมใช นาเป็นหวงกวา วาทําไมคนไทยใชไมเป็น หรือวาคนไทยไม
อยากใช เกิดอะไรขึ้น แตอาจจะมีขอสองตามไปวา การใชมาก ใชเยอะ ใชในทางเป็นประโยชนแหรือ
เปลา เป็นขอสังเกตที่อาจจะเป็นคําตอบถัดมาวาใชเยอะอาจจะหมายถึง ใชในทางสรางสรรคแก็ได แต
เหมือนวาปริมาณอยางเดียวไมไดเป็นตัวบอกวาดีหรือไมดี คุณภาพตางหากที่จะบอกวามันมีประโยชนแ
หรือไม การใชเฟซบุ฿กในทางสรางสรรคแ เป็นสิ่งที่อยากเห็นมากกวา ไมใชวาคนไทยแหไปใชเฟซบุ฿ก
มาก สถิติอันดับหนึ่ง รูไหมวาเฟซบุ฿กนั้นยังเป็นชองทางที่ใชในการกระตุนอารมณแ อาจจากการโพสตแ
ของคนในเฟซบุ฿ก หรือรูปภาพตาง ๆ บางคนถึงกับตีกันเอง ทะเลาะกันเอง ดากันเอง ดูถูกกันเอง เป็น
เรื่องที่นาหวงมาก นอกจากคนไทยทะเลาะกันเองแลว ในระดับบุคคลยังแบบเกิดคนฆาตัวตายสูงขึ้ น 
คนบาเพ่ิมข้ึน เป็นตน อาจจะกลายเป็นอีกดัชนีนึงซึ่งนาเป็นหวงกวา ฉะนั้นถาเลือกไดผมก็แฮปปี้แลว
ที่เห็นคนไทยใชเยอะ แตผมจะดีใจมากกวานั้นถาการใชเยอะเป็นไปในทางที่เป็นประโยชนแและสราง
คุณคาใหกับคนไทยโดยรวมและประเทศไทย” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 
2557) 

“เฟซบุ฿กเป็นแคตัวกระตุน แตวา emotional หรือการจัดการอารมณแ
ตางหากที่เป็นปัญหา ตอใหมีสื่ออะไรเขามา แตหากเรายังมีการจัดการทางอารมณแที่ดีก็ไมนาจะมี
ปัญหา เฟซบุ฿กคงเป็นแคตัวกระตุน จุดบกพรองที่เราไมมีภูมิมากพอที่จะดูแลตัวเอง จึงทําใหเรื่องนี้มัน
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ระบาดไปอยางรวดเร็ว ทุกปัญหาเป็นจิ๊กซอวแตอ ๆ กัน แตประเด็นหลัก ๆ คือเรื่องของความแข็งแรง
ทางอารมณแของคนนอยลง ไมมีความมั่นคงทางอารมณแมากพอที่จะจัดการกับสิ่งเหลานั้น สื่อสมัยนี้
สะกิดอารมณแแลวระบาดไปไกลมาก เห็นดวยกับงานวิจัยของอเมริกาท่ีการเลนเฟซบุ฿กทําใหคนขี้อิจฉา 
บางคนไมม่ันใจตัวเองที่ไมสวย ไมเกง ไมไดเป็น some body จริง ๆ แลวคนพวกนี้อยากดี แตเฟซบุ฿ก
เป็นชองทางไปกระตุนความขี้อิจฉา กระตุนการโกรธ กระตุนการเปรียบเทียบมากขึ้น คนปัจจุบัน
ความแข็งแรงทางจิตใจนอยลง  เราอยูในโลกของ Consumerism เรามองทุกอยางฉาบฉวย เราดู
เหมือนมั่นใจแตจริง ๆ แลวออนแอ บางคนใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่พักใจ มีคนมาอวยได ใหกําลังใจได 
เทคโนโลยีทําใหเราสบายแตทําใหเรามีความอดทนต่ํา รอไมได ทําใหคนฟุุมเฟือย เห็นคนอ่ืนมี แลวก็
อยากมีบาง สื่อพวกนี้เป็นสื่อที่กระตุนอารมณแหรือกิเลสไดเป็นอยางดี รูป รส กลิ่น เสียง มีสวนมาก 
ตัววัตถุก็เชนกัน คนโพสตแก็อยากอวด อยากโชวแ คนดูก็อิจฉา อยากได สิ่งเหลานี้เป็นจิ๊กซอวแเสริมทําให
โลกนี้กลายเป็นโลกวัตถุนิยมมากข้ึน สําหรับคนที่ติดเฟซบุ฿กเลยเห็นดวยวาเขาเหงา เขาจึงตองการพูด
กับคนมาก ๆ เพราะฉะนั้นความม่ันคงทางอารมณแจะนอย เขาแคอยากจะเป็น sender ทางเฟซบุ฿กแต
จะไมคอยสนใจใคร อยางเพ่ือนครูที่อวน ๆ  เขามีสวนรวมทาง social network หมดเลย แตไมยอม
ออกไปเจอใคร เรื่องพฤติกรรม selfie หรือการถายรูปตัวเอง คือ การสราง ego พอยิ่ง like เยอะ ก็
ทําใหจิตทํางาน ตองคอยเช็ความีคนมาไลคแ มาคอมเมนทแเทาไหร ไมใชแคเด็ก ผูใหญก็เป็นเหมือน ๆ 
เรื่องความเทาทันสื่อไมเกี่ยวกับอายุ เป็นทุกวัย การใหคนอ่ืนถายก็เป็นอีกสวนหนึ่ง เป็นมุมที่อยาก
บอก อยากโชวแคนอ่ืนวากินอะไร ไปที่ไหน แตตองอยูบนคําวาพอดี พอประมาณ แตพวก selfie หนัก 
เพราะสามารถเลือกมุมที่ดีที่สุดของตัวเองได นั่นหมายความวาไมไดบอกตัวตนของตัวเองทั้งหมด 
ดานซาย ดานขวา เป็นไฝ เป็นสิว เพราะทุกมุมคุณสามารถกําหนดตัวเองได ในโลกแหงความเป็นจริง
คนเหลานี้ขาดความมั่นใจ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หลอกตัวเอง ทําใหสังคมเปลี่ยนไปอยางมาก 
ตองปรุงแตงชีวิตจนเกินความเป็นจริง การไดไลคแเยอะ ๆ เขาคิดวาไดรับการตอบรับ ยอมรับกับสังคม
บน social media” (อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.2.8 วิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติด

เฟซบุ฿กนั้นคือ 
1. ตัวเอง จะตองรูจักแบงเวลาหรือควบคุมตัวเองอยางมีสติ ควบคุม

อารมณแในการใช ถาอารมณแไมพรอม ก็ไมโพสตแไมแสดงความคิดเห็นในชวงเวลานั้น อยาแสดงความ
คิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลนแในชวงที่โมโห หรือโกรธมาก ๆ 

2. ทางดานสังคม ควรจะชวยกันประคอง ชวยกันเตือน และมีกฎกติกา
รวมกัน 
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3. หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน อยากใหชวยรณรงคแ (campaign) คือ
ตอกย้ําใหคนตระหนักถึงความพอดีในการใชเฟซบุ฿ก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) นาจะเขามามีบทบาท ใหการชวยเหลือ องคแกรหรือหนวยงานอาจจะตองมีมาตรการการใชเฟซบุ฿ก
รวมกัน 

“วิธีที่ดีที่สุดอยูที่ตัวเอง ใชคํารวม ๆ วาสังคมนะ สังคมนาจะตองผลิต
ความรูความเขาใจในเรื่องนี้ออกมา บางอยางอาจจะเป็นสิ่งใหมที่เพ่ิงคนพบ บางอยางอาจจะเป็นเรื่อง
ที่จริง ๆ เป็นแบบนั้นมานานแตยังไมมีคนเผยแพร เชื่อวาขอเท็จจริงหรือขอมูลบางอยางถาเป็นที่รับรู
โดยทั่วไป มันคงชวยแกปัญหานี้ไดบาง อยางเชนเมื่อยอนไปพูดถึงวาเรื่องผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง
บางอยางเราก็ไมรูวาทําแบบนี้ทําใหสายตาไมดี หรือวาอาการนิ้วล็อคเกิดขึ้นมาจากอะไร บางทีขอมูล
พวกนี้มันเป็นขอมูลพ้ืนฐานที่บางคนไมรู แตรูและจะไดลดหรือวาเปลี่ยนวิธีการใชงานบริโภค นั่นคือ  
ในแงทางกายภาพ บางคนอาจจะตองการขอมูลในลักษณะนี้ เรื่องแสง เรื่องระยะเวลา อะไรตาง ๆ พวกนี้ 
กับอีกดานหนึ่งก็คือ ภูมิคุมกันทางดานอารมณแ เรื่องอาการดรามา เรื่องอาการสติแตก ซึ่งบางทีก็ตอง
อาศัยแรงผลักดันทางสังคมชวย แตไมใชไปชวยกระพือ ชวยย้ําใหมันยิ่งหลุดโลกกันไปใหญ เหมือนกับ
วาเรามีอะไรที่มันทั้งปลอบ ทั้งขู กลาง ๆ เป็นทางสายกลางที่ทําใหคนไดเห็นวาไมใชแบบนี้ ถามาดาน
นี้ก็สุดโตงไป จนไมเห็นดานนี้เลย สังคมควรจะชวยประคองใหเห็นวา เลน ๆ ขํา ๆ โอเค แตของจริง
ของแทมันตองยังไง” 

“หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน อยากใหชวยรณรงคแ และที่สําคัญ
โดยเฉพาะหนวยงานของทางฝุายรัฐ ซึ่งมีหนาที่โดยตรง เพราะเป็นสวนหนึ่งของระบบราชการ กิน
ภาษีประชาชน จะบอกวาไมเกี่ยวของคงไมได หนวยงานที่เกี่ยวของนั่นแหละที่ตองเขามาชวยกํากับ
ดูแล ประคับประคอง ใหความชวยเหลือ ขณะเดียวกันตองมีภาคเอกชนหรือภาคประชาชนบางสวนที่
มองเห็นความสําคัญ จะเป็นแบบชมรม เครือขาย หรือจะเป็นมูลนิธิอะไรตาง ๆ เหลานี้ สิ่ งที่ทําไดคือ
ใหขอแนะนํา ผลิตความรู อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมเรียนรูรวมกัน” (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 
11 กุมภาพันธแ 2557) 

“อันดับแรก ตองแกที่ตัวเอง เวลาที่จะโพสตแหรือคอมเมนทแตองระวัง 
ตองคิดกอน ตองมีสติ บางครั้งอยูในชวงอารมณแไมพรอม ก็ไมโพสตแ ไมแสดงความคิดเห็นในชวงเวลา
นั้น อยาแสดงความคิดเห็นบน social media ในชวงที่โมโห หรือโกรธมาก ๆ หรือสรุปงาย ๆ วาตอง
ยับยั้งชั่งใจ ตองคิดกอนแสดงความคิดเห็น และตองมีลิมิต เริ่มจากตัวเอง เทาทันตัวเอง ควบคุมภาวะ
ทางจิตใจ อารมณแ และความรูสึก สติเป็นเรื่องสําคัญ มันคือภูมิที่จะทําใหทุกเรื่องไมยากจนเกินไป รูวา
เราเป็นใคร เราทําอะไร” 
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“ครอบครัวเองตองมีกิจกรรมดวยกันเยอะ ๆ ตองเป็นกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวกับโลกออนไลนแ คนเมืองจะนอย มีไมกี่อยาง เชน ชอปปิ้ง เดินหาง ดูหนัง ครอบครัวอาจจะตอง
มีกฎ กติการวมกัน อยาเลนมือถือ ทานขาวหามจับมือถือ” 

“เพ่ือนฝูงทั้งสมัยเรียน และเพ่ือนที่ทํางาน เราเจอกันแบบ face to 
face ก็ตองชวยกันเตือน ชวยกันดูแลประคองซึ่งกันและกันและมีกติการวมกัน” 

“หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน อยากใหชวยรณรงคแ (campaign) คือ 
การทําใหคนตระหนักมากขึ้น วาแคไหนจึงจะดีหรือไมดี ICT อาจจะชวยไดถือวาเป็น CSR ของหนวยงาน
ไดเลย องคแกรหรือหนวยงานอาจจะตองมีมาตรการ วางไวเป็นไกดแไลนแในการทํางาน” 

“สําหรับคนที่เสพติดไปแลว ซึ่งตอนนี้ยังไมมีสถิติที่ชัดเจนวาคนเสพติด
เทาไหร ติดขั้นไหน แตถากลายเป็นปัญหาขึ้นมาชัดเจน จับตองไดแลว การจัดตั้งองคแกรหรือศูนยแแกไข
ปัญหาขึ้นมากอนก็ได เชน hotline จิตแพทยแ ที่ปรึกษาท้ังหลาย แตคนไทยไมคอยอยากบอกวาตัวเอง
มีปัญหา ครูคิดวา hotline นาสนใจ เพราะเป็นชองทางที่ไมสามารถเปิดเผยตัวตนได แลวลองดูวาผล
ตอบรับเป็นอยางไร เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงหรือขยายผลตอไปได ทุกภาคสวนลวนมีความสําคัญใน
การชวยกันแกไขปัญหา” (อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, สัมภาษณแ, 20 กุมภาพันธแ 2557) 

4.6.3 ความคิดเห็นของนักจิตวิทยา 
โครงสรางคําถามสําหรับนักจิตวิทยา 
1. จุดเดนหรือคุณลักษณะของเฟซบุ฿กในเชิงจิตวิทยาคืออะไร 
2. เฟซบุ฿กเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยแและสังคมอยางไร 
3. ขอดี-ขอเสียของเฟซบุ฿กมีอะไรบาง 
4. ทําไมจึงมีคนเสพติดเฟซบุ฿กมากขึ้น 
5. เฟซบุ฿กมีความสําคัญอยางไรกับผูเสพติดเฟซบุ฿ก 
6. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอชีวิตของผูเสพติดในมิติใดบาง 
7. ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอสังคมอยางไร 
8. วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กเป็นอยางไร 

4.6.3.1 จุดเด่นหรือคุณลักษณะของเฟซบุ๊กในเชิงจิตวิทยาคืออะไร 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กเป็นเครื่องมือที่ทําใหคนใกลชิดกันมากขึ้น 

ทําใหความรูสึกของคนไมหางกัน สามารถติดตามไดเสมือนโลกของความเป็นจริงเพ่ิมมากขึ้น ลึก มี
เครือขาย มีใยที่ซับซอน ทั้งหมดนี้กลายเป็นสาเหตุพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา ที่เฟซบุ฿กสามารถตอบ
โจทยแทางดานจิตใจคนในเชิงจิตวิทยา สวนจุดเดนของของเฟซบุ฿กคือทําใหผูใชสามารถแสดงออก ทั้ง
ในเรื่องของการสรางภาพ สรางเอกลักษณแ สรางตัวตน เชน คนมีชื่อเสียงที่ใชพ้ืนที่จากโซเชียลมีเดีย 
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เป็นเหมือนพื้นที่สรางตัวตนใหกับบุคลในการสรางพ้ืนที่ขึ้นมาได ใหคนไดติดตาม ในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถระบุหรือเจาะจงผูรับชมได ทําใหผูใชรูสึกไมหางเหิน เหมือนอยูใกลชิดกันตลอด 24 ชั่วโมง” 

“เครื่องมือที่ทําใหคนใกลชิดกันมากข้ึน ทําใหความรูสึกของคนไมหางกัน 
สามารถติดตามไดเสมือนโลกของความเป็นจริงเพ่ิมมากขึ้น ไดในเรื่องของการสรางภาพ สราง
เอกลักษณแ สรางตัวตน เป็นพ้ืนที่หนึ่งสําหรับสรางตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหคนรู จักเรา เชน  
เซเลบใชพ้ืนที่ Instagram เป็นเหมือนพ้ืนที่สรางตัวตนใหกับบุคลในการสรางพ้ืนที่ขึ้นมาได ใหคนได
ติดตาม แตสามารถล็อกใหใครเขามาหรือไมเขามาก็ได ทําใหเรารูสึกไมหางเหิน เรามีใครตลอดเวลา  
มีในเรื่องของขอความที่ใชแชทกัน การรักษาความสัมพันธแ การระลึกความสัมพันธแ และการทําให
ความสัมพันธแใกลชิดกัน ถาพูดถึงการไดเพ่ือนก็จะไดบรรยากาศเดิม ๆ ความรูสึกเดิม ๆ ถาพูดถึง
ภาวะปัจจุบัน ก็จะไดเพ่ือนใหม ตื่นเตนกับการไดพบเพ่ือนใหมมากหนาหลายตามากขึ้น ไดเจอกับคน
ตางประเทศ ดูโกอินเตอรแมากขึ้น เรื่องที่สามคือไดเพ่ือนใหม เป็นความทาทายที่วาคนนี้ คนนั้นมาชอบ
ฉัน เห็นโปรไฟลแเธอดูดีจังเลย อยากจะติดตอ เพราะฉะนั้นถือเป็นพ้ืนที่สําหรับกลุมคนใหมในการเปิด
โอกาสไดรูจักกัน นั่นคือเรื่องของคุณสมบัติโดยกวาง” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 
2557) 

“เฟซบุ฿กกับจิตวิทยามีความสัมพันธแที่แทบจะแยกจากกันไมออก เพราะ
วาเฟซบุ฿กจริง ๆ แลวมันก็คือ product หรือวาตัวสินคา ที่เลนเกี่ยวกับจิตของคน จิตใจและความคิด
ของคน ซึ่งความตองการพ้ืนฐานของคน หลังจากที่เรามีปัจจัย 4 แลว ก็มีอาหาร เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรค อะไรก็แลวแต ปัจจัยที่ 5 ซึ่งเป็นปัจจัยของจิตใจ คือ การไดรับการยอมรับและการ 
recognize คือ การไดรับการยอมรับจากสังคม รูวาตัวเองมีตัวตน อันนี้คือปัจจัยที่ 5 ของมนุษยแ ก็คือ
หลังจากท่ีทุกอยางเราสามารถอยูรอด เราสามารถมีชีวิตอยูได สิ่งที่ทําใหเรามีความสุข ก็คือ ทําใหโลก
นี้รูวาเรามีตัวตนอยู ถาคนใชเฟซบุ฿กทั้งหมดมารวมกันในหนึ่งประเทศ มันจะเป็นประเทศที่มีประชากร
เยอะเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน เพราะ ถามวามีคนใชเยอะและติดเยอะขนาดนี้ เพราะวา 1. 
มัน Provide หรือวาใหปัจจัยที่ 5 กับเราไดอยางสมบูรณแแบบ มันทําใหคนที่ไมไดรับความสนใจมาก 
หรือวาไดรับมากแลวแตยังไมพอ ก็สามารถที่จะมีคนสนใจเขามากขึ้นได 2. คนเราเป็นสัตวแสังคม จริง 
ๆ มนุษยแเป็นวิวัฒนาการจากเหลาลิงวานร ก็จะมีการอยูรวมกันในสังคมแนน แลวก็ทําใหเราครองโลก
ไดทุกวันนี้ อะไรที่เราขาด เรามีคนอ่ืนมาเติมให ในขณะที่สัตวแอ่ืน ถึงแมมันจะรวมกันเป็นกลุม แตมันก็
ไมไดเติมเต็มมากเทากับมนุษยแ เพราะฉะนั้นมนุษยแเป็นสัตวแสังคม เฟซบุ฿กทําใหเรามีสังคมไดโดยไม
ตองเหนื่อยออกไปนอกบาน แลวก็ทําใหขอมูลของเรามันแผขยายไปกวาง ถาใหเขาใจงาย ๆ คือ
เครื่องมือที่ทําใหคนใกลชิดกันมากขึ้น เป็นการยอโลกใหแคบลง แลวก็มีวงที่ลึก มีเครือขาย มีใยที่
ซับซอนไดโดยที่ไมตองลงแรงเลย เพราะวามันฟรี แลวนี่ก็คือพ้ืนฐานเลยที่วาทําไม เฟซบุ฿กกับจิตวิทยา
ถึงตอบโจทยแทางดานจิตใจคนในเชิงจิตวิทยา” (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 
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4.6.3.2 บทบาทของเฟซบุ๊กต่อชีวิตมนุษย์และสังคม 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กนั้นไดเขามามีบทบาทตอชีวิตและสังคมเป็น

อยางมาก บทบาทตอชีวิตนั้น สามารถทําใหผูใชเลือกสื่อสารกับคนที่อยากสื่อสารได เป็นเครื่องขยาย
เสียงของตัวเอง เหมือนกับเป็นเครื่องมือสื่อสาร บทบาทในเชิงสังคมนั้นนักจิตวิทยามองเหมือนกันคือ 
1. เชิงครอบครัวก็คือ มีบทบาททําใหครอบครัวสื่อสารกันมากขึ้นก็ได หรืออาจจะทะเลาะกันมากขึ้นก็
ได 2. เชิงประเทศ เฟซบุ฿กเองไมไดสงผลโดยตรงตอประเทศ แตตัวบุคคลที่อยูในประเทศอาจจะ
สะทอนอะไรบางอยางได เชน ประเทศไทยคนเลนเฟซบุ฿กเป็นอันดับ 1 ของโลก สะทอนอะไร
บางอยางใหเห็นวาประเทศนี้เป็นอยางไร หรือมองใหลึกลงไปเกี่ยวกับเฟซบุ฿กในเชิงการคา หรือ  
การพาณิชยแ สะทอนใหเห็นวาคนในโลกปัจจุบันใชสื่อออนไลนแในการซื้อขายสินคาและทําใหรับรู
ขาวสารและกระจายขาวไดอยางรวดเร็วเป็นการยอโลกใหแคบลงมา” 

“ถามองในเชิงจิตวิทยา  คือ  1. แกเหงา  ภาษาที่จะคือ “เสมือนจริง” 
ซึ่งมีบทบาทเยอะเลย ในเชิงครอบครัว จุดของมันคือคําวา “relation” ลูกทําอะไร ตรงไหน อยางไร 
เราสามารถติดตามได ถาเปิดใจกันพอ ก็จะทําใหเราติดตอสื่อสารภายในครอบครัวไดงายขึ้น 
ครอบครัวอบอุนข้ึน เพราะเรารูวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เหมือนมือถือ แตดีกวาตรงที่เห็นภาพดวย” 

“ในแงของชุมชน ดานดี คือทําใหเรารูวาคนนี้ทําอะไร สมมติถาคนนี้
หายไป เราก็สามารถรูไดวาเขาทําอะไร อยูที่ไหน ก็เป็นตัวติดตามไดเหมือนกัน หรื อดานการสราง
ชุมชนทําความดี ชุมชนขี่จักรยาน ซึ่งเป็นกลุมเฉพาะมาอยูรวมตัวกัน ถือเป็นการสรางความสัมพันธแ” 

“จุดสุดทายนั้น เฟซบุ฿กชวยสะทอนวาเมืองไทยเป็นอยางไร ถามอง
ระดับประเทศ โดยตัวมันเองไมไดสงผลโดยตรงตอประเทศ แตตัวบุคคลที่อยูในประเทศอาจจะ
สะทอนอะไรบางอยางได  เชน  ประเทศไทยคนเลนเฟซบุ฿กเป็นอันดับ 1 ของโลก ก็สะทอนอะไร
บางอยางใหเห็นวาประเทศนี้เป็นอยางไร หรือมองใหลึกลงไปวาจํานวนเทาไหรที่ใชเฟซบุ฿กเพ่ือการคา 
แลวทําใหเกิดกําไร สวนนี้มองในเรื่องของ Mass เพ่ือสะทอนใหเห็นวาคนในโลกปัจจุบันใชสื่อออนไลนแ
ในการซื้อขายสินคา นอกจากการเปิดเพจของตัวเองแลว เราก็จะนํามาเปรียบเทียบเพ่ือดูเรื่อง
เศรษฐกิจองคแรวมในระดับประเทศ แตโดยสวนตัวการมองระดับประเทศคิดวายังมองไมเห็น ถาจะ
เป็นขอดีนาจะเป็นเรื่องขาวสาร ที่สามารถทําใหรับรูขาวสารและกระจายขาวได อยางรวดเร็ว”  
(ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“บทบาทของเฟซบุ฿กคือ บทบาทของเครื่องมือในการขยายเสียงของเรา 
เครื่องมือในการสื่อสารและการขยายเสียงของเรา เฟซบุ฿กก็ไมตางกับสิ่งที่ในสมัยกรีกและโรมันเรียกวา 
Agora แปลวา ที่เปิด แลวคนที่กลัวที่สาธารณะ เรียกวา Agoraphobia ทางจิตวิทยา Agora จะเป็นที่
ที่ คนกรีกและโรมันจะไปรวมกันที่จะถกปัญหา แลวก็คุยกับคนอ่ืน แลวก็เจอเพ่ือนเกา แลวก็บอกวา
ตัวเองมีอะไร อวดของที่ตัวเองซื้อมาใหม เป็นตน ทีนี้ Agora มันก็โดดเดนมาก ๆ แลวก็เป็นที่โดงดังใน
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สมัยโบราณ แลวเมืองตาง ๆ ก็เลียนแบบ เฟซบุ฿กก็คือ Agora บทบาทของเฟซบุ฿กตอมนุษยแ มันคือ
บทบาทของ Agora ที่อยูหนาคอมพิวเตอรแและบนมือถือของเรา คือมันสามารถทําใหเรา สื่อสารกับ
คนที่เราอยากสื่อสารได ถึงแมวาคนนั้นอาจจะเป็นนายก หรือเลขานายก ดารา คนที่เราชื่นชอบ ชื่น
ชม เพ่ือนเกา คนที่เราแอบชอบ คนที่แอบชอบเรา ทําใหบทบาทของการเป็นเครื่องขยายเสียงของเรา 
เหมือนกับเป็นเครื่องมือสื่อสารเหมือนกับตลาด Agora คือบทบาทที่ตรงที่สุดเกี่ยวกับชีวิตมนุษยแในแง
บุคคล เฟซบุ฿กมีบทบาททําใหครอบครัวสื่อสารกันมากขึ้นก็ได หรืออาจจะทะเลาะกันมากขึ้นก็ได ก็
เหมือนกับ Agora มีคนที่ทะเลาะกันใน Agora เยอะแยะ แลวก็มีคนที่ไดเพ่ือนใหมก็เยอะแยะ ใน
บทบาททางดานสังคม เรียกวาเป็นการทําใหอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมมันแพรกระจายไปสูคนรอบขางได
อยางรวดเร็วมากขึ้น ไมวาจะเรื่องดีเรื่องราย มันจะไปเร็วมาก เป็น เหมือนอยางที่บอกนะครับ เป็น
สื่อกลาง เป็นเครื่องขยายเสียง สําหรับประเทศชาติ มันก็คือทําใหเรารับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศที่
เราอยูรวดเร็วยิ่งขึ้น และหลังจากนั้นเราก็สามารถคอมเมนทแ หรือพูดในสิ่งที่เราตองการเกี่ยวกับขาวที่
เราไดรับ ในระดับใดก็แลวแต ในระดับประเทศไดเร็วขึ้น นี่คือบทบาทในแงตาง ๆ” (สินธุเสน เขจรบุตร, 
สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.3 ข้อดี-ข้อเสียของเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ขอดีของเฟซบุ฿กคือ ทําใหสิ่งดี ๆ ในสังคมของไทย 

ไดรับการเผยแพรหรือกระจายตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น สวนขอเสียนั้นคือ ผูใช เฟซบุ฿กบางคนบางกลุมที่กลืน
ไปกับกระแสสังคม คนกลุมนี้หากเลนเฟซบุ฿กมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตก็จะใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ใน
การระบายหรือ ซึ่งความคิดตรงนี้ทําใหเรายึดติดภาพลักษณแในโลกเสมือนจริง แตในชีวิตจริงไมไดเป็น
อยางนั้น ทําใหคนผันตัวเขาสูโลกเสมือนจริงอยางเฟซบุ฿กมากยิ่งขึ้น เฟซบุ฿กคือเครื่องมือที่ขึ้นอยูกับ
ผูใชแตละคนวาจะใชไปในทางท่ีดีหรือไมดี 

“ขอดีคือเป็นเรื่องของแฟชั่น อยางที่บอกวามีคน 3 ประเภท คือ 1. คนที่
ใชเป็น เป็นกลุมท่ีใชเฟซบุ฿กอยางเกิดประโยชนแ ครอบครัวมีความสัมพันธแกันมากขึ้น เพราะพออาจอยู
ตางจังหวัด แมอยูกรุงเทพฯ ลูกเรียนโรงเรียนประจํา ซึ่งก็ทําใหความสัมพันธแกลับคืนมา เหลานี้คือ
ประโยชนแในดานของชีวิตได 2. ขอเสียคือคนที่ถูกกลืน กลุมนี้พอเลนเฟซบุ฿กไปมา พอเกิดปัญหาใน
ชีวิตก็จะใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ระบาย พอมีปัญหาก็คิดวาฉันอยู ในโลกของฉันแลวกัน ซึ่งความคิดตรงนี้
ทําใหเรายึดติดภาพลักษณแในโลกเสมือนจริง แตในชีวิตจริงไมไดเป็นอยางนั้น ก็ดาในเฟซบุ฿กกัน “ฉัน
พูดลอย ๆ นะไมไดดาใคร ใครอยากรับไปก็รับ นี่มันหนาของฉันนะ” เพราฉะนั้นพ้ืนที่ตรงนี้ซึ่งนาจะ
เป็นพ้ืนที่ของความสัมพันธแก็เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ระบายอารมณแแทน เราก็จะออกจากชีวิตของการสูใน
โลกของความเป็นจริงมากขึ้น มาอยูในโลกของการถายเทความรูสึกและไมกลาสู แตมาลงพ้ืนที่นี้แทน 
คนที่เขาไปอยูในโลกเฟซบุ฿ก เหมือนวาเฟซบุ฿กคือโลกจริงของเขา กลุมนี้คือคนที่หนีจากโลกของความ
เป็นจริงเลย ซึ่งในโลกความเป็นจริงคนกลุมนี้อาจเป็นคนไมคุยเลย ไมกลาเจอผูคน เป็นคนถอยหนี 
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หรือจะสูคนไมได เจอตัวจริงก็จะไมกลาดา เพราะฉะนั้นโลกของคนกลุมนี้ก็จะอยูในกลุมนี้เลย ไปดู
เรื่องชาวบานผานเฟซบุ฿ก ใครพูดอะไรก็จะเขาไปคอมเมนทแ เสมือนกับชีวิตตัวเองจะอยูในนี้หมด ไป
รูจักคนทั้งท่ีชีวิตจริงจะสนิทหรือไมก็ไมรู อาจจะรูจักหรือไมรูจักก็ได แตพอภาพใครขึ้นมาฉันก็จะยุงไป
เรื่อย ก็เป็นการยุงผานการใชงานโซเชียลมีเดีย เหมือนกับสมัยกอนก็จะพูดวา “คนนี้จุนไหม ใชเรื่อง
ของมันไหม” แตความเป็นจริง คนกลุมนี้ก็จะอยูในอีกโลกหนึ่งเลย เรียกวา “โลกเสมือนจริง คนกลุมนี้
จะไมกลับเขามาสูโลกความเป็นจริงเลย ถาจะกลับเขามาเราจะเรียกเขาวาเป็นคนติดเฟซบุ฿ก โลกของ
เขาทุกอยางจะอยูกับ Text อารมณแของคนกลุมนี้จะตางจากความเป็นจริง หรืออาจทําใหพฤติกรรม
บางอยางเปลี่ยนแปลงไป หรือบางทีก็สะทอนบุคลิก อยางที่บอกวาเฟซบุ฿กเป็นภาพสะทอนของบุคคล
นั้น ทําให ทําใหเห็นวิถีภาพดานหนาและหลังของคน ๆ หนึ่งวาเป็นอยางไร หลายคนแทนที่จะ
แกปัญหาในชีวิตจริงได กลับกลายเป็นวาแกปัญหาในชีวิตจริงไมได ทําใหบุคคลนั้น ๆ เป็นคนที่เลน
ขางหลังตลอด เพราะไมกลาสูคน ก็ทําใหปัญหามากขึ้น บานปลายขึ้นได” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, 
สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“สําหรับไทยโดยเฉพาะเลย ทําใหเรายิ่งติดภาพลักษณแมากกวาเดิม อันนี้
คือขอเสีย มันเป็นแคเครื่องมือ แตจริง ๆ มันอยูที่คนใช สวนขอดีคือวามันทําใหสิ่งดี  ๆ ในสังคมของ
ไทย ไดรับการเผยแพรรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน ของไทย นองหมาไมมีบาน หรือวาเด็กหาย ก็แชรแกันเป็นพัน
เป็นหมื่น แลวสิ่งนี้ก็คือดีมาก เพราะวาหลายครั้งก็ไดผล สุนัขหาย เด็กหาย คนถูกทําราย ก็เร็วมาก 
เป็นการสรางความสัมพันธแอันดีใหกับคนหลาย ๆ กลุมมีความสัมพันธแกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอสรุป
ครับวามันก็คือเครื่องมือ อยูที่คนใช” (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.4 เหตุผลที่เคนเสพติดเฟซบุ๊กมากขึ้น 
จากการศึกษาพบวา คนไทยสวนใหญนั้นมักชอบตามกระแส เพราะกลัว

ไมอินเทรนดแ คิดวาคนอ่ืนมีตัวเองก็ตองมีตาม พฤติกรรมคลอยตามหรือลอกเลียนแบบ และมักใชสื่อ
อยางเฟซบุ฿กในการแสดงออก เป็นชองทางในการระบายอารมณแ ผูใชสามารถเลือกเพ่ือนเลือกกลุม
เพ่ือนหรือกลุมคนที่อยากจะสื่อสารหรือตองการปฏิเสธการสื่อสารไดดวยซึ่งในชีวิตจริงนั้นไมสามารถ
ทําไดหรือทําไดยาก ในขณะเดียวกันการสื่อสารผานเฟซบุ฿กสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาได ทําให
ผูใชไมจําเป็นตองใชความกลาหาญหรือความยําเกรงมากเทากับการสื่อสารแบบเผชิญหนา อีกทั้งเฟซบุ฿ก
ยังเป็นสื่อที่ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วอีกดวย 

“ถาเป็นเมืองไทย คือ 1.กลุมคนที่กลัวกระแส วัฒนธรรม คนไทยมัก
ชอบตามกระแส เพราะกลัวไมอินเทรนดแ คิดวาไมมีไมได คนทํางานเองหรือแมกระทั่งตัวเด็กก็ทนไมได 
ตองใหพอแมมีเฟซบุ฿ก เป็นสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร บางคนเป็นเครื่องมือที่ใชในการระบาย
อารมณแ 2. ไมมีไมได อันเนื่องมาจากคนอ่ืนเขามีแลว และถูกบังคับใหตองมีบาง ตองตามติดวาเขาทํา
อะไรบาง เป็นกลุมคนที่ไมไดอยากมีเฟซบุ฿ก แตจําเป็นตองมี เพราะตองคอยอัพเดตเพ่ือน ๆ ก็จะมี  
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2 กลุมหลัก ๆ ตามนี้  บางคนมีเฟซบุ฿กแตก็ไมไดใช เชน คุณแม หรือคนทํางานหนักมาก ก็จะมากดดู
คนทํางานวางเยอะ มันใหความรูสึกวาเราเป็นเจาของพ้ืนที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้นการเขามาโลกนี้มัน
เหมือนเราสามารถกํากับได ซึ่งโลกความเป็นจริงเราไมสามารถทําได คนติดเฟซบุ฿กรูสึกวาเขาสามารถ
สรางโลกของเขาเองได เพราะคนติดเฟซบุ฿กก็ตองการคัดเลือกคนประเภทเดียวกับเขา เชน ถาเขาเป็น
คนไมเกลียดผูหญิง เขาก็จะคัดเฉพาะเพ่ือนที่เกลียดผูหญิง คนที่ถูกหลอก เพราะเขาสามารถคัดคนได 
แตถาในชีวิตจริง ถาเขาบอกวาเกลียดผูหญิงก็อาจมีคนดา ซึ่งมันทําใหอึดอัด แตในเฟซบุ฿กไมตองมานั่ง
ทนฟัง อยางมากก็คอมเมนทแดากลับไปมา ถาไมพอใจมาก ๆ ก็บล็อกชื่อคน ๆ นั้น” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, 
สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“การที่เราจะตองคุยกับคนตอหนาตองใชพลังงานและความกลาหาญ
มากกวาการคุยผานสื่อกลาง เวลาที่เราอยากจะระบายอารมณแเรื่องหัวหนา การที่เราจะไปบอกหัวหนาวา 
พูดดี ๆ นะ ทานครับ ผมรูสึกวาในที่ประชุม หรืออะไรก็แลวแต ตองใชกึ๋น หรือวาใชความกลามาก 
ในขณะที่ถาระบายลงเฟซบุ฿กก็งาย ๆ ดาเต็มที่ หรือวาโพสตแแบบแฟนทิ้ง ระบาย ๆ ลง แทนที่จะไป
แกปัญหา หรือวาโทรไปถามคนนั้นวาเกิดอะไรขึ้น โทรไปเคลียรแ ซึ่งอาจจะเคลียรแแลวก็ได เราไปวาเขา
ไมได เพียงแตเฟซบุ฿กหรือสื่อกลาง มันเป็นเครื่องมือที่ทําใหคนไดระบายอารมณแโดยที่ไมตองดูผลของ
มัน เหมือนที่เราตองไประบายอารมณแตอหนาใครที่เราจะเจอ เฟซบุ฿กเป็นเหมือนเกราะที่เราพูดอะไรก็
แลวแต เหมือนกับเป็นเกราะที่เราไมตองโดนจัง ๆ มันสามารถมีอะไรมาอยูขางหนาเราแลวใหมันรับ
ผลไปแทน เพราะฉะนั้นตัวนี้คนชอบใชกันมาก ชอบตามกระแส ทีนี้พอคนชอบใชกันมากดวยเหตุผลนี้ 
ก็สบาย ไมตองเผชิญหนา ไมตองไปแกปัญหา มีอะไรก็บนได ใชตัวนี้เป็นสื่อกลางก็ได ก็เลยทําใหเกิด
การใชที่มากเกินเหตุ สุดทายก็เป็นเรื่องการติด ก็คือสิ่งที่ทําใหติดมาก ๆ ก็คือว า เราเริ่มติดกับ
ภาพลักษณแมากกวา เริ่มติดกับมายามากกวาของจริง พอใชเฟซบุ฿กมาก ๆ ก็งายที่จะทําใหตัวเองดูดีใน
โลกของมายา ไมวาจะเป็นเรื่องใชภาพตกแตง หรือเติมสิ่งที่เราจะเสริมลงไป ใชแลวมันสะดวก แตสิ่ง
ที่ทําใหเราพอใจจริง ๆ เพราะฉะนั้นหลายคนใชจนลืมที่จะใชชีวิต ตรงนี้ก็เป็นที่มาของการติดระดับ
หนัก หรือวาสังคมกมหนา” (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.5 ความส าคัญของเฟซบุ๊กต่อผู้เสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา เฟซบุ฿กทําใหผูที่เสพนั้นความสุขที่ไดเลน ทําใหเกิด

ลําดับความสําคัญไมถูกตอง คนที่ติดเฟซบุ฿กมาก ๆ นั้น มักจะมีโลกสวนตัวสูง ไมตองการใหใครมารุก
ล้ําความเป็นสวนตัวในการเลนเฟซบุ฿ก และมักปลีกตัวออกจากสังคม เฟซบุ฿กจึงเป็นเหมือนที่พ่ึง ที่
ระลึก แลวก็ที่ที่ใหความสุข ความสําคัญกับเขา แตจะมีสังคมในโลกของเฟซบุ฿กเขามาทดแทน 
เพราะเฟซบุ฿กเปน็สื่อที่มีความสะดวก งาย และโดดเดน สําหรับคนที่เสพติด 

“คําวาเสพติด ชื่อมันบอกอยูแลววา ไมเลนไมได ไมทําไมได เขาจะตอง
ทําอยูตลอดเวลาเลย จะโพสตแสเตตัส จะดูชาวบานตลอด หรือแมกระท่ังไมไดเลนเอง แตจะเป็นนักสืบ 
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ไมลงโพสตแแตอานตลอด บางคนติดกับการอาน แตบางคนติดแบบวาไมทําไมได หรือเคสที่ออกจาก
งานเลยเพราะเฟซบุ฿ก เพราะที่ทํางานบล็อกอินเทอรแเน็ต เสพติดขนาดที่วาเลือกแลวเฟซบุ฿กมากกวา
งาน ซึ่งเหลานี้มีผลตอหนาที่ ความรับผิดชอบ ชีวิต โดยเป็นผลระยะยาว เชน เลือกที่จะไมดูแลลูก 
เลือกที่จะเลนเฟซบุ฿กมากกวา เพราะรูสึกวาตัวเองมีความสุขที่ไดเลนทําใหเกิดลําดับความสําคัญไม
ถูกตอง เชน พวกที่เลนเกมในไลนแ วัน ๆ เอาแตเลนเกม ทําใหความสัมพันธแของผูคนถูกตัดขาดทันที 
เพราะเฟซบุ฿กมีหลาย Special มาก เฟซบุ฿กเดนหลายอยาง ทําใหคนติดไดงาย” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, 
สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“ความสําคัญของเฟซบุ฿กตอคนที่ติดแลวเป็นสรณะ สรณะเป็นภาษาบาลี 
สันสกฤต คือเป็นที่พ่ึง ที่ระลึก คือมันเป็นที่พ่ึง คือมันเป็นที่พ่ึงของความสุข ความทุกขแเราไมตองหัน
เขาหา ความทุกขแเราตองเขาไปใช เขาไปหลบภัยอยูในนั้น เรารูสึกวาโลกนี้มันโหดราย มันเครียด มันทุกขแ 
ไมมีคนรักเทาที่ควร ไมมีคนมาใหความสนใจ ก็เลยหันเขาหามัน เพราะฉะนั้น ขอสําคัญของ เฟซบุ฿ก
สําหรับคนที่ติด จึงเป็นเหมือนที่พ่ึง ที่ระลึก แลวก็ที่ที่ใหความสุข ความสําคัญกับเขา” (สินธุเสน เขจรบุตร
, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.6 ปัญหาการเสพติดเฟสบุ๊กมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้เสพติด ในมิติต่าง ๆ 
จากการศึกษาพบวา ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กมีผลกระทบตอผูเสพติด

ใน 3 มิติคือ  1. ผลกระทบในตัวเอง คือขาดความสัมพันธแระหวางบุคคล เพราะเฟซบุ฿กทําใหผูใชตก
อยูในโลกเสมือจริงมากกวาโลกความจริง ซึ่งสงผลตออารมณแและความรูสึกใน หลาย ๆ คนนั้นอาจใช
ปลดปลอยความรูสึกของตัวเอง ฉะนั้นคนที่อยูในโลกเฟซบุ฿กมักคิดวาตนเองสามารถแสดงออกไดทุก
เรื่อง บางครั้งขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงเลือกระบายออกดวยอารมณแและความรูสึก ณ ขณะนั้น 2. 
ผลกระทบดานสังคม ทําใหเกิดปฏิสัมพันธแในสังคมกับคนในชีวิตจริงนอยลง อยูกับโลกของตัวเองมากขึ้น 
เลือกสังคมมากขึ้น สงผลตอการปรับตัวในสังคม แตก็ยังมีดานบวกคือ ทําใหโลกแคบลง การติดตอสื่อสาร
ทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ทําใหคนที่อยูหางไกลใกลชิดกันมากขึ้น สําหรับคนที่ทําธุรกิจเฟซบุ฿กเองทําใหผูใช
สามารถสรางธุรกิจ สรางเครือขายไดเยอะมาก เพราะเฟซบุ฿กนั้นจะเป็นชองทางในการติดตอกับลูกคา
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และเป็นการเปิดมุมมอง ทําใหเรียนรูสิ่งใหม ๆ ทําใหพบเพ่ือนใหม ๆ ทําให
โอกาสในการทําธุรกิจเปิดกวางมากยิ่งขึ้น 

“ทางดานรางกายกับคนที่เสพติดเฟซบุ฿ก อยางแรกคือปัญหาทางสายตา 
คนที่ใชเฟซบุ฿กผานสมารแทโฟนจะเมื่อยคอ นิ้วล็อก และกายภาพทั่วไปของคนที่เลนอินเทอรแเน็ต 
ความสัมพันธแระหวางบุคคลจะขาดหาย เพราะการเลนแบบถูกกลืน เราไปอยูในโลกเสมือนจริง
มากกวาโลกความเป็นจริง สงผลตออารมณแและความรูสึกในดานของบุคคลแบบสูกับหนี ซึ่งหลาย ๆ 
คนนั้นอาจใชเป็นที่ระบายอารมณแปลดปลอยความรูสึกของตัวเอง ฉะนั้นคนที่อยูในโลกเฟซบุ฿กก็จะคิดวา
ฉันพูดไดทุกเรื่องในเฟซบุ฿ก แตขณะเดียวกันก็จะสรางการหนีในความเป็นจริง มีอะไรก็โพสตแทางเฟซบุ฿ก 
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แตความเป็นจริงยังไมไดแก เพราะฉะนั้นจะสงผลตอการยับยั้งชั่งใจ ทําใหเกิดความรูสึกของอารมณแ
เทียมแทนความรูสึกของอารมณแแท ซึ่งอารมณแเทียมเกิดจากความรูสึกที่เราอาน โดยปกติสิ่งที่สงผล
ตอเรามากที่สุดคือ การเผชิญ แตเมื่อเราอานโลกแหงมิติ 7% มันถูกสรางมายา เชน คน ๆ หนึ่งเขียน
โพสตแหนาเฟซบุ฿กเราวา “คิดถึงจังเลย” แท็กภาพเราขึ้นมา เป็นภาพเที่ยวดวยกัน เราก็จะมีความรูสึก
วาเขาเอาเราออกสื่อ แตจะเป็นไปไดไหมวาเป็นการสรางภาพ แตความจริงเขาอาจอยูกับใครไมรู ซึ่ง
เป็นการสรางอารมณแเทียม ที่ไมใชความรูสึกวาสิ่งนั้นคืออารมณแแทหรือเทียมที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็
จะทําใหเกิดอารมณแเทียมอันเนื่องมาจากการคิดไปเอง หรืออารมณแเทียมซึ่งเกิดจากอารมณแโกรธจาก
การอานแลวตีความผิด อันเนื่องมาจากปัญหาดานการสื่อสาร” 

“ดานสังคมทําใหเกิดสังคมกับคนในชีวิตจริงนอยลง อยูกับโลกของ
ตัวเองมากขึ้น ถามองในดานลบ คือ ทําใหเลือกสังคมมากขึ้น สงผลตอการปรับตัวในสังคม สําหรับ
ดานบวกของสังคมคือ ทําใหคนไกลใกลชิดกันมากขึ้น สวนดานบวกของจิตใจ มองในแงรางกายทําให
เราผอนคลายขึ้น  เชน  กรณีที่เฉียดฆาตัวตาย  เป็นโรค DepPSYsive บังเอิญจังหวะที่จะตาย เขาไป
โพสตแเฟซบุ฿กวา “อยากตาย ทําไงดี ไมอยากอยูแลว เพ่ือนชวยดวย” ก็ถือวาเป็นพ้ืนที่ใหเขาไดระบาย 
ทุกคนที่เห็นก็จะใหกําลังใจ ซึ่งสงผลใหคน ๆ นี้หลุดจากวังวนนั้น ๆ ได เพราะฉะนั้นดานบวกถาเรา
ใชไดถูก ก็จะเป็นเรื่องของกําลังใจ สําหรับกลุมคนที่เราเลือกมาเป็นเพ่ือนในเฟซบุ฿ก ก็จะเป็นกลุมคนที่
เรามั่นใจแลว และจะเกิดปฏิกิริยาตอบรับ เวลาเราเจอเรื่องราย ๆ เขาเหลานั้นก็พรอมที่จะสนับสนุน
เรา ในดานจิตวิญญาณ ทําใหเราขาดพลัง ความรูสึกที่แทจริง ดานบวกของจิตวิญญาณคือ ทําใหเรามี
แรงสู เมื่อเจอคนที่เขาใจ ดานลบ คือ ทําใหเราไมมีจิตวิญญาณ เพราะเราติดแลว และทําใหชีวิตเรา
เหี่ยวแหง เพราะเราสงความรูสึกผานตัวหนังสือหมด ไมมีการพูดจากัน ความเป็นมนุษยแซึ่งเป็นสัตวแ
สังคมมันขาดหายไป” 

“ดานธุรกิจ เฟซบุ฿กทําใหเราสามารถสรางธุรกิจ สรางเครือขายไดเยอะ
มาก เพราะเฟซบุ฿กนั้นจะเป็นชองทางในการติดตอกับลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว และเป็นการเปิด
มุมมอง ทําใหเรียนรูสิ่งใหม ๆ ทําใหพบเพ่ือนใหม ๆ พบกลุมใหมที่จะนําไปสูกลุมที่เป็นมืออาชีพมาก
ขึ้น เชน Gmail ซึ่งกลุมเหลานี้เป็นกลุมวิชาชีพเฉพาะ เหลานี้คือคนที่ใชเฟซบุ฿กในทางที่ถูกตอง แต
หากใชเฟซบุ฿กในทางที่ไมถูกตองก็อาจสรางความเดือดรอนใหได เชน เด็กวัยรุนใชเฟซบุ฿กในการแฉ 
ประจาน หรือแกลงเพ่ือน ซึ่งเป็นการทําใหอีกคนเสียชื่อเสียง หากเป็นกรณีที่แท็กรูปภาพที่ไมคอยดี
ของเพ่ือน อาจสงผลกระทบภายหลังได เหลานี้คือ การขาดความยับยั้งชั่งใจวาจะเกิดผลกระทบ
อยางไรตอบุคคลที่เราแท็กรูปภาพนั้น ๆ ไปเพียงเพราะอารมณแชั่ววูบ” 

“ในการแงของการศึกษา ถาเสพติดเฟซบุ฿กแลวใชใหเป็นประโยชนแ เชน 
อัพขอมูล คนหาขอมูล แบบเดียวกับคนที่เสพติดเกมแลวไปเป็นผูสรางเกมเลย แบบนี้คือไดประโยชนแ 
ถาคุณคิดวากําลังเสพติดเฟซบุ฿กแลวก็ควรที่จะใชใหเกิดประโยชนแ ยกตัวอยางอาจารยแทานหนึ่งซึ่งเป็น
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คนติดโซเชียลมีเดียมาก จนกระทั่งในที่สุดก็ไดเป็นคนชวยดูแลเฟซบุ฿ก ซึ่งเขาจะอัพเดตทุกอยางไดเร็ว 
เพราะเลนตลอดเวลา สิ่งนี้คือ การเลนที่เป็นประโยชนแ ในแงดีของเฟซบุ฿กอาจชวยบําบัดคนที่ กลัว
สังคม ทําใหเขามีพ้ืนที่ยืนอยูในโลกนี้ได” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“อันดับแรก ดานการงาน ผลดีก็คือวาทําใหเราสามารถขยายวงของงาน
ไดอยางรวดเร็ว ใชเฟซบุ฿กเป็นเครื่องมือที่จะทําใหคนที่ติดตามผลงานของเราเขามาติดตามไดงายขึ้น 
เราสามารถที่จะติดตอกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว สะดวก แลวก็สามารถที่จะนัดประชุม บอกเรื่องราว
เกี่ยวกับงานของตัวเอง สวนในแงที่เก่ียวกับท่ีเกี่ยวตัวเองคือ การที่บางครั้งเรายับยั้งชั่งใจไมอยู ในการ
ระบายออกทางอารมณแเราจะใชโปรโมทตัวเองก็ได หรือจะใชทําใหตัวเองตกงานก็ได มันก็ขึ้นอยูกับ
การใชงานของเรา สําหรับการศึกษา ก็คือ การที่เราจะไดเรียนรูในสิ่งที่เราอยากเรียนรู มีเพจแลวก็มี
คนมากมายที่เราสามารถเขาไปแลวก็ฟอลโลเคาได ไมวาจะเป็นเพจเกี่ยวกับ สามารถที่จะใชตัวนี้เป็น
เครื่องมือในการที่จะทําใหตัวเองเกงในดานหนึ่ง ๆ ได เพราะวาเฟซบุ฿กเป็นเครื่องมือสื่อสารที่คอนขาง
ยอดเยี่ยม ในเรื่องของขอเสีย ก็คือเวลาที่เราใชมัน แลวติดมัน แลวเราลืมวาหนาที่หลักของเราตรงนั้น
คือ การเรียน แทนที่เราจะใชมันในการเพ่ิมพูนความรู เรากลับใชมันใหเราเสียเวลา ไมวาจะเลนเกม
มากเกินไป หรือวากลับไปดูรูปเกา ๆ ของเราหรือคนบางคนนานเกินไป แลวทําใหเราเสียการเรียน 
เพราะฉะนั้นนี่คือขอดีขอเสียในระดับการศึกษา ในดานสังคมแลวการที่ตัวเราอยูกับโลกสวนตัวที่
ตัวเองเป็นคนสรางนั้น จะสงผลในแงลบ คือ สงผลกระทบโดยตรงตอการปรับตัวเขาสังคม แตในทาง
กลับกันนั้น เมื่อมีดานลบก็ตองมีดานบวกคือ ทําใหโลกแคบลงแนนอนทําใหคนที่อยูหางไกลใกลชิดกัน
มากขึ้น” (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.7 ผลกระทบต่อสังคมจากปัญหาการเสพติดเฟสบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กกอใหเกิดผลกระทบตอ

สังคม ในดานตาง ๆ ดังนี้  1. ดานการควบคุมตัวเอง ทําใหผูเสพติดนั้นขาดสติบอย ๆ ทําใหขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ ซึ่งหากคนในประเทศหรือคนในสังคมมีความยับยั้งใจนอยลง ก็จะสงผลใหมีสติในการใชชีวิต
นอยลงเชนกัน หรือบางคนอาจจะเสียความมั่นใจเพราะกลัววาตัวเองจะพูดหรือแสดงกิริยากาวราว 
ทําใหมีขาดความมั่นใจตามมานั้นเอง  2. ปัญหาอาชญากรรม เกิดจากการลองลวงผานทางเฟซบุ฿ก  
3. ทางดานความสัมพันธแ มักทําใหความสัมพันธแนั้นแยลง สื่อสารกันนอยลงตามมา เพราะคนที่ติด  
เฟซบุ฿กนั้นเลือกสื่อสารกับผูที่อยูบนเฟซบุ฿กมากกวาคนรอบขางในทุกชวงเวลาที่มีโอกาสในการเขาถึง 
เฟซบุ฿กได ผูเสพติดเลือกที่จะหลบหนีเขาไปใชชีวิตบนเฟซบุ฿กมากกวาโลกแหงความเป็นจริง 

“ในเรื่องของอาชญากรรม ความหวาดระแวง นําไปสูโรคเหงา บางครั้งก็
ควบคุมตัวเองไมอยู ขาดสติบอย ๆ หรือทําใหโกหกมากขึ้น เพราะตองพยายามสรางในสิ่งที่ไมใชตัว
เรา มันเลยสรางความไมจริงใจของคนในสังคมมากขึ้น มันก็สรางความระแวงมากขึ้นของคนในสังคม 
การอยูในโลกเสมือนจริงมากเกินไป พอมาอยูในโลกความเป็นจริงก็จะมีความรูสึกวาคนนี้จริงใจไหม 



  200 

โดยที่เราไมรูตัว หรือการพูด การแสดงออกทางหนาตา ทําใหเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธแ อาจเกิด
จากการที่ปากเสีย” (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“อันแรกสั้น ๆ เลยเรื่องของการเคารพ เรื่องของการมีสติ การที่เราใช 
เฟซบุ฿กบอย ๆ ทําใหเรายับยั้งชั่งใจไมเกงเหมือนแตกอน พอคนทั้งประเทศ มีความยับยั้งใจหรือคนใน
สังคมที่นอยลง ก็ทําใหเรามีสติในการใชชีวิตนอยลงเชนกัน ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ๆ เพราะวา
สังคมของเราตองการคนที่มีสติในการใชชีวิต ใชชีวิตอยางมีวิจารณญาณ คิดกอนพูด แลวก็มี
ความสามารถที่จะหยุดยั้งในสิ่งที่ตัวเองอยากจะวิจารณแได คือแนนอนไมไดเก็บกด แตวาขอใหมีสติ คํา
นี้เนนมากครับ สติในการที่เราจะใชชีวิต ทีนี้ผลกระทบอีกอยางหนึ่งที่ตามมาก็คือ การที่เราไมพูดกัน
ซึ่ง ๆ หนา เฟซบุ฿กเป็นเครื่องมือที่ดีในการที่เราจะหลบเขาไป ก็จะมีทางดานความสัมพันธแหรือการ
สื่อสารในชีวิตจริงนอยลง ขาดความกลาในการแสดงออก มีความกลาหาญนอยลง ปากกลามากขึ้น 
แตความกลาในชีวิตนอยลง ความกลาในโลกของความเป็นจริงของคนในสังคมมันจะนอยลง แตความ
กลาในการพูด พูดอะไรก็พูด โฉงฉาง แลวก็ขวานผาซาก ตรงนี้มีมากขึ้น ซึ่งมันเป็นอันตราย เพราะวา
การกลาพูดไมไดทําใหอะไรดีขึ้นมามากหรอก แตกลาทํา กลาเผชิญหนา และกลาเปลี่ยนแปลงอยาง
แทจริง คนเหลานี้ตางหากสําคัญ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองลองดูและตองระวังใหดีสําหรับคนที่เสพติ ด 
เฟซบุ฿ก” (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 

4.6.3.8 วิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาพบวา วิธีการหรือแนวทางในการแกไขปัญหาการเสพติด

เฟซบุ฿กนั้น มีวิธีการหรือแนวทางดังตอไปนี้ 
1. จะตองเริ่มแกไขปัญหาทางดานตัวบุคคล ตองรูจักควบคุมตัวเองให

รูจักยับยั้งชั่งใจ ใชเฟซบุ฿กอยางมีสติ และจะตองมีความกลาที่จะเปลี่ยนตัวเอง 
2. เพ่ือนฝูงหรือเพ่ือนรวมงาน ควรหากิจกรรมทํารวมกันบอย ๆ เชน 

เลนกีฬา ดูหนังหรือกิจกรรมที่ทําใหเราลดการใชเฟซบุ฿กลงได 
3. ครอบครัวจะตองสรางความสัมพันธแ ดวยการทํากิจกรรมรวมกัน 

และยังตั้งกฎกติกาที่คนในครอบครัวจะตองเคารพและปฏิบัติตามเชน หามใชโทรศัพทแมือถื อใน
ระหวางทํากิจกรรม ระหวางรับประทานอาหาร หรืออยูในวงสนทนารวมกัน เป็นตน 

4. หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการรณรงคแ ทั้ งในรูปแบบ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธแ ผานสื่อและชองทางตาง ๆ รวมทั้งกอตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาและ
แกไขปัญหาหรือรักษาผูเสพติดเฟซบุ฿ก 

“สิ่งที่ภาครัฐสามารถทําไดอาจเป็นเรื่องของการรณรงคแ กรมสุขภาพจิต
ก็มี แตสุดทายแลวเรื่องท้ังหมดตองเริ่มตนจากคน ๆ นั้น แตถาถามวาไมทําอะไรเลยไดไหม ก็ตองตอบ
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วา “ไมได” เชน  ภาครัฐ  อยางกระทรวง ICT ควรที่จะใหความรู ทําโฆษณาประชาสัมพันธแในรูปแบบ
ตาง ๆ” 

“สวนเรื่องของการศึกษา อาจจะตองสอนเด็กใหคอนเฝูาระวัง หรือมีการ
ปรึกษาหารือถึงผลดี-ผลเสีย ในมุมของนักศึกษา-นักเรียนที่ถูกหลอกอันเนื่องมาจากคิดวาไมมีอะไร 
การศึกษาเองก็ตองทําใหเด็กเขาใจระหวางโลกจริงกับโลกเสมือน ที่ทํางานอาจมีการสรางกฎเกณฑแ
หรือบล็อก” 

“เพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน ถาเห็นวาเพ่ือนคนไหนเริ่มติด ควรที่จะดึง
กลับมาทันที ไมใชปลอยมันยังไงก็ได อาจจะทะเลาะกันชวงแรก แตก็ตองทํา เราจะกลายเป็นคน
บริหารเวลาไมเป็น และทําในเรื่องของ Time management ไมได อยากมีการทํากิจกรรมรวมกัน
บางเพ่ือไมใหตัวเองใชเวลากับเฟซบุ฿กมากไปนั่นเอง” 

“ครอบครัว ควรมีกิจกรรมครอบครัว บางบานอาจมีกฎวาถาอยูในบาน 
มือถือเอาออกนะ อาจารยแบางทานอยูในครอบครัวใหญ จะมีกฎเลยวามือถือหามนะ พอและแมจะไม
เลนมือถือในเวลา Family time แตถามือถือเขา คุยได แตไมใชตลอดเวลา ชวยลดไดถึง 90% ซึ่งกิจกรรม
ถือวาชวยไดมากที่จะทําใหคนหลุดออกมาจากโลกโซเชียล สวนคนที่ติดเฟซบุ฿ก ถาตองการจะแกตอง
เปลี่ยนพลังดานลบเป็นบวกซะ ไหน ๆ คุณจะติดแลว ควรที่จะเลือกติดไดไหม เชน คุณชอบสังคมไหน 
คุณก็เขาสังคมนั้น แลวคอยผันตัวเอง สังคมแบบนี้สวนใหญจะมีการเจอกัน ใหเอาตัวเองเขาไปเจอ 
วางตัวไมถูกก็ใหเขาไปทําความรูจัก แลวเริ่มไปทํากิจกรรมกับเขา อาจตองบริหารเวลาของตัวเองวา 
คุณจะตองใชเวลาทํากิจกรรมมากนอยแคไหน วันนี้เราจะไปกับเพ่ือนนะ เราก็จะใชเวลากับกิจกรรม
ตรงนั้นมากกวาเฟซบุ฿ก แตถาบุคคลนั้น ๆ ไมไดมีการบริหารเวลา ก็จะทําใหไปเลนเฟซบุ฿กมากกวา 
โดยใหเหตุผลวาไมรูจะทําอะไร เชน ชอบชุมชนจักรยานก็เขาไปเป็นสมาชิกชุมชนนั้นเลย ก็เริ่มมีการ
ติดตอกัน จากนั้นก็โทรคุยกัน และเจอตัวจริง นี่คือภาพรวมของคนเลนเฟซบุ฿ก ซึ่งสวนใหญการบําบัด
จะเลือกนําคนเหลานี้มาทํากิจกรรม เพ่ือใหเกิดการเห็นคุณคาของตัวเอง บางทีหักดิบโดยการหาม
ไมใหนํามือถือไปเลย เป็นเวลา 3 วัน เด็กก็จะเกิดอาการเหมือนคนเสี้ยนยา โดยใหทํากิจกรรมที่ถนัด 
ใหเขาไดมีพ้ืนที่ของเขาเอง จากนั้นถึงสอนเรื่องของการบริหารจัดการเวลา ซึ่งจะทําใหรูเลยวาดีกวา” 
(ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) 

“สําหรับตัวเองงายสุดก็คือวาลิมิตตัวเองพยายามควบคุมตัวเองใหได 
คอย ๆ ลดทีละนอย สําหรับครอบครัวมันจะงายกวาของตัวเอง เพราะมันจะเป็น community คอย 
support กัน ถาในระดับครอบครัวแลวติดกันหมด อันนี้ตองบอกวาเราตองชวยกันในครอบครัวนี้เอง
ที่จะสื่อสารกัน face to face มากกวาที่จะใชเฟซบุ฿ก มนุษยแจะไดรับความสุขอยางแทจริงก็คือ 
การไดรับความใกลชิดดวย สารเคมีแหงความสุขตาง ๆ ตั้งแต ออกซิโทซินเป็นสารของความ
ผูกพัน เซโรโทนินเป็นสารของความสบายใจ จะหลั่งออกมามากเมื่อเราไดใกลชิดกับมนุษยแอีกคนนึง 
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เพราะฉะนั้นการแกปัญหาการติดในครอบครัวก็คือตองมีผูนําหนึ่งคน ถาเราติดในครอบครัวนั้น ขอให
เราลองพิจารณาดูวาเราสามารถจะเป็นผูนําไดไหม ถาเรานําไมได จะขอใหใครคนนึงเป็นผูนํา ถาคน ๆ 
นั้นนําในการเปลี่ยนแปลง เพราะถาไมมีใครเป็นผูนําเลยก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่ไมมีผูนํา 
ยังไงก็ลมจม ไมจําเป็นจะตองเป็นพอ ไมจําเป็นจะตองเป็นแม บางครั้งจะเป็นลูกก็ได แตขอใหเรานํา
สติกลับสูครอบครัวกอน เริ่มจากตัวเองกอน แลวคนในครอบครัวจะเริ่มเห็น ในเรื่องของเพ่ือนฝูงหรือ
วาเพ่ือนรวมงาน จะคลายกับในสวนของครอบครัว แตจะตางกันเล็กนอย ก็คือในสวนของครอบครัว 
เราจะทําแบบออนโยน ละมุนละไมได แตในสวนของเพ่ือนฝูงหรือเพ่ือนรวมงาน หากิจกรรมทํารวมกัน
บอย ๆ เชน เลนกีฬา ดูหนังหรือกิจกรรมที่ทําใหเราลดการเลน ชี้ใหเขาเห็นความเป็นจริง ใชคว าม
ซื่อสัตยแ ซื่อตรงใหมากกวาครอบครัว เนื่องจากครอบครัวตองใชความรักนํา แตวาในระดับเพ่ือนฝูง
เพ่ือนรวมงาน เราใชความจริงนําได เพราะฉะนั้นการแกไขมันคลาย ๆ กัน แตวาสลับกันก็คือวา ขอให
ใชความจริงนํา สุดทายที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีอิทธิพลตอประชาชนหรือ
คนในสังคมมาก สวนของภาครัฐ สิ่งที่ทําไดก็คือสวนของโครงการตาง ๆ มีสถานที่แหงหนึ่งที่บอกวา
เอาไวสําหรับใหความชวยเหลือหรือพ่ึงพิงสําหรับคนที่ติดอินเตอรแเน็ต หรือเฟซบุ฿ก หรือเป็นเบอรแ
โทรศัพทแที่สามารถจะโทรมาปรึกษาเรื่องนี้ได คนก็จะไมสามารถที่จะเขาหาเขาได ประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย หรืออเมริกามี hot line ที่สามารถโทรเขาไป สามารถปรึกษาในเรื่องของการติดไดทันที 
หลายครั้งที่คนไมยอมรับวามีปัญหา เพราะเขาไมรูวาปัญหานี้มีอยูจริง เขาไมรูวาการติดเฟซบุ฿กหรือ
อินเทอรแเน็ตมีอยูจริง แตถารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนออกมาใหการรณรงคแ บอก
ประชาชนวาปัญหานี้มีอยูจริง  ทําโฆษณาประชาสัมพันธแในรูปแบบตาง ๆ  ทํา Info graphic ทําวิดีโอ 
Youtube หรือวาทํา AD ลงโฆษณาในทีวี ไมวาจะเป็นแบนเนอรแ ลงเฟซบุ฿ก ทําแฟนเพจหรืออะไรก็
แลวแต ภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถทําไดในการแกไขปัญหาเสพติดเฟซบุ฿กของคนไทย” (สินธุเสน 
เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” มีวัตถุประสงคแในการศึกษา 

คือ 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงศึกษาเฉพาะผูใหญตอนตน 

(Early Adulthood) เป็นกลุมคนที่มีอายุประมาณ 18-39 ปี จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีเป็น
ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน  แบงเป็นเพศชาย 6 คน 
และเพศหญิง 6 คน โดยใชวิธีการศึกษาสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และศึกษาจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย หนังสือพิมพแ นิตยสาร และเว็บไซตแตาง ๆ เพ่ือประกอบ
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้มีความนาเชื่อถือและสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษา
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และนักจิตวิทยา  ทั้งสิ้น 4 คน แบงเป็น
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 2 คน และนักจิตวิทยา 2 คน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาอภิปรายผลเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัย 

จากการดําเนินการเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยและ
นําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคแดังนี้ 

สวนที่ 1 แรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก 
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿ก 
สวนที่ 3 ผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿ก 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1 แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก 
ผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿ก มีแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กดังนี้ 
1.1 การทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก 

ผูใชเฟซบุ฿กประจําทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเฟซบุ฿กมาจากเพ่ือนและคนรูจัก โดย
ไดรับการแนะนําใหลองสมัครและใชงาน รวมถึงมีพฤติกรรมคลอยตามตามกระแสนิยม เมื่อพบเห็น
คนอ่ืน ๆ ใชงานกันและแพรหลาย จึงอยากทดลองใชงานเฟซบุ฿กตามเชนกัน รวมถึงเหตุผลที่โซเซียล
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มีเดียอ่ืน ๆ นั้น โดยเฉพาะ HI5 เริ่มมีแนวโนนและกระแสความนิยมที่อ่ิมตัวลงเรื่อย ๆ ตามการเวลา 
จึงทําใหหลาย ๆ คนหันมาสนใจเฟซบุ฿กแทน เพราะใชงานแลวทําใหมีเพ่ือนเยอะขึ้น และที่สําคัญ
สามารถตอบสนองความตองการของตัวผูใชงานเอง จึงทําใหใชเฟซบุ฿กเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

1.2 เหตุผลในการใช้เฟซบุ๊กครั้งแรก 
เฟซบุ฿กเป็นโปรแกรมอเนกประสงคแ สามารถใชงานไดหลายรูปแบบ การเขาไป

ลองใชทําใหเจอทั้งเพ่ือนใหมและเพ่ือนเกา เป็นชองทางการติดตอสื่อสารที่งาย ไมวาจะเป็นการ
สนทนาในเรื่องสวนตัว สนทนาในเรื่องงาน หรือสนทนาในเรื่องเรื่องธุรกิจ ก็สามารถทําไดอยางสะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดคาใชจาย เฟซบุ฿กมีฟีเจอรแการใชงานที่หลากหลาย ทําใหผูใชไดรับความสนุก 
เพลิดเพลิน การใชเฟซบุ฿กทําใหรับรูขาวสารที่พลาดการติดตามรับชม ผานการแชรแ การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ และเป็นชองทางที่ผูใชสามารถรับรูเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเพ่ือนไดทันที 
พฤติกรรมคลอยตามกระแส และกลุมเพ่ือนฝูงที่มีเฟซบุ฿ก ทําใหอยากมีเฟซบุ฿กเหมือน ๆ กัน รวมถึง
กระแสโซเซียลมีเดียอยาง Hi5 หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่มีความคลายคลึงกัน ไดรับความนิยมลดนอยลง 

1.3 เหตุผลที่ท าให้อยากใช้เฟซบุ๊ก 
วัตถุประสงคแในการใชเฟซบุ฿กเพ่ือตองการการยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยเฟซบุ฿ก

นั้นสามารถเป็นพ้ืนที่สวนตัวที่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได มักใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางและ
พ้ืนที่ในการระบายหรือแสดงออกทางอารมณแ เพ่ือเป็นการระบายความรูสึกและแกปัญหาชีวิต เพราะ
ในชีวิตจริงมีบางเรื่องที่ไมสามารถระบายออกมาหรือบอกกับใครไดตรง ๆ ทั้งยังไดรับความสบายใจ
หรือกําลังใจในการตอสูกับปัญหานั้น ๆ จากเพ่ือนบนเฟซบุ฿กอีกดวยที่เขามาแสดงความรัก ความเป็นหวง 
และใหกําลังใจ ทั้งนี้ เฟซบุ฿กนั้นเหมือนเพ่ือนที่คอยอยูเคียงขางกาย เพ่ือนที่สามารถชวยแกเหงาหรือ
คลายเครียด ในขณะเดียวกันเฟซบุ฿กนั้นไดกลายเป็นชองทางหลักในการอัพเดตขอมูลขาวสารและ
แบงปันเรื่องราวในชีวิตตาง ๆ เพ่ือบอกเลาเรื่องราวที่ไดประสบพบเจอใหกับเพ่ือน ๆ และผูที่ติดตาม
ไดรับทราบ ใหทันกระแสหรือประเด็นทางสังคมท่ีกําลังพูดถึง และเอ้ือประโยชนแตอการทํางาน 

1.4 เหตุผลที่ท าให้อยากเล่นเฟซบุ๊ก/ความน่าสนใจของเฟซบุ๊ก 
เฟซบุ฿กเป็นชองทางที่ใชติดตอสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกและประหยัด

คาใชจาย รวมถึงเป็นพื้นที่สําหรับการนําเสนอและแบงปันขอมูลขาวสาร ติดตามความเคลื่อนไหวของ
เพ่ือน ๆ สรางมิตรภาพระหวางเพ่ือนเกาและเพ่ือนใหม เป็นพ้ืนที่ระบายและแสดงออกทางความรูสึก 
ซึ่งเฟซบุ฿กนั้นถือไดวาเป็นสื่อสังคมออนไลนแที่ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะเป็นการยอระยะทางทํา
ใหเหมือนอยูใกลกันกับเพ่ือนตลอดเวลา เป็นชองทางในการสรางมิตรภาพที่ดี ไดเพ่ือนใหมเพ่ิมขึ้น 
และยังเป็นโอกาสใหมของผูประกอบธุรกิจ เพราะสามารถใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการประชาสัมพันธแ
สินคาและบริการเพ่ือสรางรายได 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารและแนวโน้มการใช้เฟซบุ๊ก 
2.1 ใช้เฟซบุ๊กครั้งแรก 

เริ่มใชงานเฟซบุ฿กครั้งแรกประมาณ 5-6 ปีที่ผานมา 
2.2 ความถี่ในการใช้ 

มีการใชเฟซบุ฿กทุกวัน เกือบตลอดเวลาที่มีโอกาส 
2.3 ระยะเวลาในการใช้งาน 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง/ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกในการใช ณ ชวงเวลานั้น ๆ ดวย 
2.4 ช่วงเวลาที่ใช้เฟซบุ๊ก 

มีการใชเฟซบุ฿กทุกชวงเวลาในแตละวัน แตจะใชเฟซบุ฿กเยอะที่สุดคือในชวงเวลาเชา 
ตั้งแตเวลา 08.00 น. เป็นตนไป  เพราะเป็นชวงที่กําลังเดินทางไปทํางาน เป็นการผอนคลายจากความ 
ตึงเครียดในการเดินทางและกอนทํางานได  และชวงค่ํา 22.00-00.00 น. เพ่ือเป็นการเลนแกเครียด
หลังจากการทํางานและกอนเขานอน 

2.5 สถานที่ใช้เฟซบุ๊ก 
ใชเฟซบุ฿กในทุก ๆ สถานที่ แตจะมีสถานที่ในการใชเฟซบุ฿กบอยที่สุดคือ ที่บาน 

โดยเฉพาะในหองนอน เพราะมีความสะดวกและมีความเป็นสวนตัวสูง ใหความรูสึกปลอดภัยในการใช
เฟซบุ฿ก รองลงมาคือที่ทํางาน เพราะเฟซบุ฿กชวยแกเครียดได ที่รานอาหารหรือรานกาแฟ เพ่ือเป็นการ
โพสตแและแชรแรูปตาง ๆ บอกเลาเหตุการณแ รวมทั้งในรถขณะกําลังเดินทาง 

2.6 ฟีเจอร์หรือบริการบนเฟซบุ๊กท่ีใช้  
ฟีเจอรแหรือบริการบนเฟซบุ฿กที่ใชมากที่สุดนั้นหลากหลายและแตกตางกันออกไป 

เชน การอัพเดต (Status) การแบงปัน (Share) การสงขอความ (Chat) การอัพโหลดภาพหรือวีดีโอ 
(Upload Photo/Video) การระบุสถานที่ (Check in) การแสดงความคิดเห็น (Comment) เพราะ  
เฟซบุ฿กฟีเจอรแที่ใชงานงาย ไมซับซอน โดยตองการใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการบอกหรือแสดงออก 
ระบาย เพราะอยากบอกใหผู อ่ืนรู  วาชวงเวลานั้น ๆ ทําอะไร อยูที่ ไหน เป็นอยางไร โดย 
เฟซบุ฿กถือเป็นชองทางหนึ่งที่ทําใหผูใชเฟซบุ฿กประจํากลาแสดงออก ในขณะที่ในความจริงแลวผูใช 
เฟซบุ฿กประจําอาจไมกลาพูดเรื่องนั้น ๆ ตอหนาผูอ่ืนก็ได 

2.7 ประเด็นและภาษาที่สื่อสารบนเฟซบุ๊ก 
ประเด็นหรือเรื่องที่สื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนบนเฟซบุ฿กอยูหลายประเด็น ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับจุดประสงคแที่ตองการสื่อสารในชวงเวลานั้น ๆ สวนมากแลวจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน เชน เรื่องสวนตัว เรื่องงาน เรื่องธุรกิจ เป็นตน โดยจะสื่อสารกันดวยภาษาที่มีความ
เขาใจงาย ไมมีความเป็นทางการ ภาษาที่ใหความเป็นกันเอง โดยจะมุงเนนใหเขาใจงายเป็นหลัก 
อยางไรก็ตามการติดตอสื่อสารเรื่องงาน หรือเรื่องธุรกิจก็จะเลือกใชภาษาที่สุภาพมากขึ้น และ
ความสัมพันธแและความสนิทสนมของคนท่ีสื่อสารดวยนั้นมีผลตอการเลือกใชภาษาดวยเชนกัน 
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2.8 ความตั้งใจที่จะใช้เฟซบุก๊ต่อไปในอนาคต 
ยังคงมีความตั้งใจใชเฟซบุ฿กตอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเฟซบุ฿กปิดตัวลงหรือมี 

แอพพลิเคชันอ่ืน ๆ ในอนาคตที่นาสนใจกวา จึงยอมเปลี่ยนไปเลนสื่อสังคมออนไลนแอยางอ่ืนแทน 
เพราะปัจจุบัน เฟซบุ฿กไดกลายเป็นสวนหนึ่งในชีวิตไปแลว และสวนใหญยังใชเฟซบุ฿กเ พ่ือติดตาม
ขาวสารตาง ๆ การอัพเดทขอมูลขาวสาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ดวย ซึ่งบางคนนั้นยังใช
เป็นชองทางหลักในการติดตอซื้อขาย หรือทําธุรกิจอีกดวย 

2.9 ความต้องการแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้เฟซบุ๊ก 
มีความตั้งใจที่จะแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาใชเฟซบุ฿ก เพราะจะไดใชเป็นชองทาง

ติดตอสื่อสารระหวางกันได สะดวก ประหยัด ชวยรักษาความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน เฟซบุ฿กนั้นทําให
รูสึกใกลกันตลอดเวลา บางสวนก็ไมแนะนําเพราะมองวาเป็นสิทธิและเหตุผลสวนบุคคลที่จะเลน
หรือไมเลนก็ได ขึ้นอยูกับรสนิยมและความชอบสวนบุคคล 

2.10 ความต้องการใช้งาน เมื่อเฟซบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน 
มีความตองการที่จะใชเฟซบุ฿กตอไปถึงแมวาเฟซบุ฿กจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใชงาน หรือยังคงใชงานอยู เหมือนเดิมแตอาจจะมีเหตุผลที่ ทําใหเปลี่ยนใจเลิกเลนหากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของเฟซบุ฿กนั้นไมตรงกับพฤติกรรมหรือไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชได ในขณะเดียวกันปัจจัยทางดานอายุนั้นไดเขามามีผลตอการเลือกใชเฟซบุ฿ก เพราะ
เมื่อผูใชอายุมากขึ้นเขาสูชวงวัยอ่ืน ๆ ความชอบของคนแตละชวงวัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

2.11 ความสนใจสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 
ยังคงใหความสนใจกับโซเชียลมีเดียใหม ๆ โดยไมไดปิดกันตนเองวาจะตองยึดติด

การใชสื่อสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿กเพียงอยางเดียว เพราะคิดวาการลองใชสื่อสังคมออนไลนแใหม ๆ 
นั้น ไมไดเสียหายอะไร รวมถึงมีความอยากรูอยากเห็นวาโซเชียลมีเดียใหม ๆ นั้น มีอะไรบาง และมี
ฟีเจอรแอะไรที่นาสนใจ มีประโยชนแอยางไร และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดมากนอย
แคไหนอยางไร โดยกระแสการใชงานและจํานวนผูเลนนั้นไดเขามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการทดลองใชสื่อ
สังคมออนไลนแใหม ๆ ดวย 

2.12 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 
เลือกเปิดเผยหรือระบุขอมูลสวนตัวเพียงบางสวนบนเฟซบุ฿กของตนเอง เพราะเป็น

สิทธิสวนบุคคล สาเหตุที่เลือกเปิดเผยขอมูลสวนตัวเพียงบางสวนนั้น เพราะสวนมากแลวเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก
จะเป็นคนรูจักกันอยูแลว จึงไมมีความจําเป็นใด ๆ จะตองบอกหรือระบุขอมูลสวนตัวทั้งหมดลงไป
บนเฟซบุ฿ก และกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยเรื่องความสัมพันธแระหวางบุคคลและความสนิทสนมนั้น
ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในการเลือกท่ีจะเปิดเผยขอมูลสวนตัวระหวางกัน 
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2.13 สิ่งท่ีท าหรือแสดงออกผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า 
เลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ในการระบายและแสดงออกทางความรูสึก ที่บางเรื่องไม

สามารถพูดในชีวิตประจําวัน หรือสื่อสารตอหนาผูอ่ืน ๆ ได ในขณะเดียวกันเมื่อสื่อสารผานเฟซบุ฿กไป
แลวนั้น ยังไดรับกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ทําใหรูสึกดีและมีกําลังใจมากขึ้น บางสวนใชเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางหลักในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ๆ และที่ทํางาน โดยเลือกที่จะแชรแเรื่องราวในชีวิตประจําวันที่
ตนเองพบเจอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม แตจะหลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นการดาทอหรือใชคําหยาบคาย 

2.14 ประเภทของเนื้อหาและการสื่อสารที่ท าให้ติดตามและสนใจบนเฟซบุ๊ก 
รูปถายเป็นสิ่งแรกที่ผูใชเฟซบุ฿กประจําใหความสนใจมากที่สุด เพราะนอกจาก

อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ แลว รูปถายยังสะทอนชีวิต ไลฟสไตลแของเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿ก
ไดอีกดวย ในขณะเดียวกันยังใหความรูสึกเพลิดเพลิน และผอนคลายจากหนาที่การงานที่ตึงเครียด 

2.15 ข้อมูลหรือเนื้อหาที่สนใจเป็นพิเศษ 
ใหความสนใจขอมูลขาวสารหรือความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเพ่ือนในเฟซบุ฿ก ขาว

และสถานการณแตาง ๆ โดยเฉพาะขาวสารที่เป็นประเด็นทางสังคม ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพที่คน
แชรแกันมากมายบนเฟซบุ฿ก โดยจะปฏิเสธขอมูลขาวสารที่ทําใหตนเองเครียดมากขึ้นกวาเดิม เชนเรื่อง
การเมือง เป็นตน นอกจากนี้แลวยังเลือกติดตามหรือสนใจเนื้อหาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษซึ่งแตละคน
ก็จะมีเรื่องที่ตนเองสนใจแตกตางกันออกไป 

2.16 วิธีสื่อสารหรือรูปแบบการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก 
เลือกสื่อสารผานหนาโปรไฟลแของตัวเองโดยเปิดเผยใหเพ่ือนทุกคนบนเฟซบุ฿กได

เห็น และไดแสดงความคิดเห็นหรือแชรแตอ หากตองการคุยกับเพ่ือนฝูงเป็นกลุมก็จะเลือกวิธีสื่อสาร
แบบเป็นกลุมผานฟีเจอรแ Group บนเฟซบุ฿ก หรือการสงขอความไปหาเพ่ือน ๆ หลายคนในรูปแบบ 
Group Message แตหากเป็นเรื่องสวนตัวหรือตองการติดตอเพ่ือนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเลือกใช
วิธีการสงขอความ (Message) มากกวา เนื่องจากมีความรวดเร็ว สะดวก ไมเสียคาใชจาย และยังมี
ความเป็นสวนตัวสูง 

2.17 ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง 
ลักษณะการสื่อสารบนเฟซบุ฿กนั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับบุคคลที่กลุมผูใช 

เฟซบุ฿กประจําสนทนาสื่อสารดวย การสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานจะมีความเป็นทางการมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเด็นในการสื่อสารดวย หากประเด็นที่ตองการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องงาน จะมีลักษณะ
การสื่อสารที่เป็นทางการ หากเป็นประเด็นทั่ว ๆ ไปนั้นก็ยังคงมีความเป็นทางการอยูบาง แตจะไมมาก
เทากับประเด็นเรื่องงาน เพราะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานนั้นมีหลากหลายระดับ ตั้งแตผูบังคับบัญชา 
ในตําแหนงที่สูงกวา เทากัน หรือต่ํากวา สําหรับการสื่อสารกับครอบครัวและญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูงนั้น 
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มีลักษณะการสื่อสารที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เป็นการสื่อสารที่ไมมีความเป็นทางการ คลายภาษาพูด 
เพราะคูสนทนาเป็นคนที่คุนเคยและรูจักกันอยูแลว เนนความสะดวก รวดเร็ว และเขาใจงาย 

2.18 เฟซบุ๊กท าให้รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารเปลี่ยนไป 
ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการสื่อสารแตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากเดิมเคยใช

โทรศัพทแเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเป็นหลัก แตปัจจุบันเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางหลักในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะเป็นชองทางที่งาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สามารถสื่อสารไดที
ละคน หรือทีละหลาย ๆ คนก็ได รวมทั้งประเด็นที่ไมกลาสื่อสารตอหนาก็จะเลือกไปใชเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางในการสื่อสารแทน เพราะเฟซบุ฿กมีฟีเจอรแการใชงานที่หลากหลาย การสื่อสารผานเฟซบุ฿กทํา
ใหผูที่พลาดการติดตอสื่อสารแบบทันทีทันใดนั้น สามารถยอนกลับไปดูหรือติดตามบทสนทนาหรือ
ขอมูลขาวสารยอนหลังได ทําใหไมพลาดการติดตอสื่อสาร และรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดเหมือน ๆ กับผูอื่น 

2.19 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง ในปัจจุบัน 
ผูใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญมีความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือน

ฝูงที่ดี การใชเฟซบุ฿กนี้ทําใหความสัมพันธแในครอบครัวสนิทแนบแนนมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นชองทางใน
การติดตอสื่อสาร ที่จะทําใหไดคุยและมีสวนรวมกัน พอแม หรือญาติพ่ีนองไดเห็นความคิด ความรูสึก 
และความเคลื่อนไหวที่แสดงออกผานเฟซบุ฿ก ทําใหมีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ และเป็นหวงเป็นใยกัน
มากขึ้น ในขณะทีบ่างคนนั้นสงผลใหเกิดปัญหาครอบครัว เนื่องจากไมเขาใจวาทําไมผูใชเฟซบุ฿กประจํา
จะตองใชเฟซบุ฿กตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธแโดยเฉพาะการสื่อสารแบบตอหนาลดลงบาง 

สําหรับเพ่ือนรวมงานนั้น ความสัมพันธแยังคงเป็นไปดวยดี เพราะเฟซบุ฿กได
กลายเป็นชองทางหลักในการติดตอและอัพเดตเรื่องงานกันมากกวาจุดประสงคแอ่ืน ๆ และสามารถ
หลีกเลี่ยงบทสนทนาที่อาจทําลายความสัมพันธแที่ดีลงไดหากตองสนทนากันตอหนา โดยเฉพาะเรื่อง
ของสไตลแการสื่อสารของแตละคน 

สุดทาย ความสัมพันธแกับเพ่ือนฝูงและคนรอบขางนั้นดีขึ้น เพราะเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางที่สามารถติดตอสื่อสารหรือพูดคุยกันไดตลอดเวลา เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธแที่ใหความรูสึก
วาใกลชิดกันตลอดเวลา แตในขณะเดียวกัน ยังพบวาบางคนมีความสัมพันธแที่ลดลงบางแตไมมาก 
เพราะเวลาที่ไดอยูดวยกันนั้น ตางคนตางใชเฟซบุ฿ก ทําใหการพูดคุยลดลง 

2.20 กิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง 
กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามีไดมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวอยางเป็นปกติ เชน 

การรับประทานอาหาร ดูโทรทัศนแรวมกัน ทองเที่ยวตางจังหวัด เป็นตน เฟซบุ฿กไดกลายเป็นชองทาง
ในการติดตอสื่อสารเพ่ือที่จะไดเกิดกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ทําใหความสัมพันธแแนบแนนยิ่งขึ้น  
ผูใชเฟซบุ฿กประจําบางทานจะมีการลดใชหรือหยุดใชเฟซบุ฿กชั่วคราวหากจะตองมีกิจกรรมรวมกันกับ
ครอบครัว 
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สําหรับเพ่ือนรวมงานนั้นก็ยังมีกิจกรรมรวมกันปกติ เชน ประชุม รับประทาน
อาหาร เป็นตน เพียงแตเฟซบุ฿กจะเป็นชองทางในการติดตอเรื่องงานกันมากกวาจุดประสงคแอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกัน เฟซบุ฿กจะเขามาเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ ดวยเสมอ 

สําหรับเพ่ือนฝูงนั้น เฟซบุ฿กเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางหรือทําให
เกิดกิจกรรมขึ้น เชนการติดตอสื่อสารเพ่ือทําการนัดหมายไปรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย หรือ
ทองเที่ยวดวยกัน ในขณะเดียวกันเฟซบุ฿กจะเขาไปเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ เพราะตองการ
อัพเดตกิจกรรมนั้น ๆ ผานเฟซบุ฿ก เชนการเช็คอิน ถายภาพอาหารและเพ่ือน ๆ 

2.21 ผลจากการใช้เฟซบุ๊กมีผลต่อความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ 
เพื่อนฝูง 

การใชงานเฟซบุ฿กประจํานั้น มีผลตอความสัมพันธแของครอบครัว ในทางที่ดีขึ้น 
เพราะคนในครอบครัวหันมาใชเฟซบุ฿ก ทําใหพอแม พ่ีนอง ไดรับรูขอมูลขาวสาร อารมณแและ
ความรูสึกเกี่ยวกับผูใชมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยแบบเผชิญหนาจะเริ่มลดนอยลง เพราะ
มักจะสื่อสารกันผานทางเฟซบุ฿กมากกวา 

การใชเฟซบุ฿กประจํานั้นสงผลตอความสัมพันธแกับเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูงบาง 
เพราะทําใหหางเหินกันมากข้ึน เฟซบุ฿กทําใหผูใชปิดกันตัวเองจากสังคม ทําใหกลายเป็นสังคมกมหนา 
เลือกใหความสนใจเฟซบุ฿กมากกวาเพ่ือนรวมงาน ทําใหแตละคนคอนขางมีโลกสวนตัวสูง สมาธิสั้น 
มองตนเองเป็นหลัก 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก 
3.1 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอดีต 

ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กในปัจจุบันแตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีตหรือชวงเริ่มใช โดยปัจจุบันมีการใชงานที่บอยขึ้น ถี่ขึ้น และนานขึ้น โดยมี
หลาย ๆ วัตถุประสงคแในการใช เชน โพสตแสเตตัส โพสตแรูป เช็คอิน แชรแ ประชุมปรึกษางาน ซึ่งผู ใช 
เฟซบุ฿กประจําเองยังยอมรับวา ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสงผลใหคนเสพติดเฟซบุ฿กกันมากขึ้น เชน 
สมารแทโฟน แทบเล็ท สามารถตอบสนองกับความตองการของคนในหลาย ๆ พกพาไดอยางสะดวก 
สบาย เขาถึงเฟซบุ฿กไดงายเพราะมีแอพพลิเคชั่น ทั้งในเรื่องของเครือขายโทรศัพทแ 3G และอินเทอรแเน็ตที่
มีความเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้ก็มีผลตอพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กที่เปลี่ยนไปมาก 

3.2 ผลกระทบต่อชีวิต จากการใช้เฟซบุ๊กเป็นระยะเวลานาน ๆ 
การใชเฟซบุ฿กมาก ๆ เป็นระยะเวลานานของผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้น มีผลกระทบตอ

ชีวิตดานตาง ๆ ซึ่งสามารถละบุไดดังนี้คือ ดานสุขภาพ โดยเฉพาะสายตาทําใหสายตาสั้น มีอาการเมื่อ
ลาดวงตา ปวดตาเพราะจองมองแสงมือถือตลอดเวลา ปวดหัว ปวดหลัง ปวดไหลจากการกมหนาเลน
เฟซบุ฿กผานมือถือ เวลาพักผอนหรือนอนหลับไมเพียงพอ เขานอนไมเป็นเวลา ไมมีสมาธิในการทํางาน 
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สงผลใหเกิดการเจ็บปุวยในเวลาตอมา มากไปกวานั้นการใชเฟซบุ฿กมาก ๆ เป็นระยะเวลานานนั้นยัง
สงผลตออารมณแของผูใช ทําใหอารมณแไมคงที่ หงุดหงิดไดงาย ซึ่งสงผลตอภาพลักษณแโดยตรง ทั้งนี้ยัง
ถูกมองจากบุคคลรอบขางวาเป็นคนกาวราว ทําใหไมสามารถบริหารจัดการเวลาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันได เนื่องจากใหใชเวลาสวนมากไปกับการใชเฟซบุ฿กจนสูญเสียเวลาของกิจกรรมอ่ืน ๆ ไป 

3.3 ประสิทธิภาพในการท างาน 
การใชเฟซบุ฿กประจํานั้นสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง การทํางานมี

ความลาชา เกิดขอบกพรอง ขาดการตรวจสอบ กอใหเกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะการใชเฟซบุ฿กระหวาง
การทํางานไปดวย สงผลใหมีสมาธิในการทํางานนอยลง เพราะเฟซบุ฿กเขามามีบทบาทและดึงดูดความ
สนใจมากกวาการทํางาน 

3.4 ความรู้สึกกับข่าวในด้านลบของเฟซบุ๊กที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชน 
มีความรูสึกเฉยกับขาวในดานลบของเฟซบุ฿กที่ถูกนําเสนอผานสื่อมวลชน โดยระบุ

วา เฟซบุ฿กเป็นสื่อที่งาย รวดเร็ว และเป็นประโยชนแตอผูใช และไมไดเป็นสื่อที่นากลัว เหตุการณแหรือ
ขาวในแงลบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและถูกนําเสนอผานสื่อมวลชนนั้น ไมมีผลใด ๆ ตอความคิดและ
ความรูสึก ไมไดมองเฟซบุ฿กในแงลบหรือเป็นสื่อที่นากลัว แตมองวาขาวในดานลบที่เกิดขึ้นจากการ
นําเสนอผานสื่อมวลชนนั้น เป็นผลมาจากผูใชเฟซบุ฿ก ที่ใชเฟซบุ฿กในทางที่ผิด และยังคงใชเฟซบุ฿ก
ตอไปในอนาคต 

3.5 ความส าคัญของเฟซบุ๊กต่อชีวิต 
เฟซบุ฿กเป็นสื่อที่มีความสําคัญอยางมากตอผูใชเฟซบุ฿กประจํา เปรียบเฟซบุ฿ก

เหมือนเพื่อนที่อยูขาง ๆ ตลอดเวลา และเป็นสวนหนึ่งของชีวิตของผูใช เป็นชองทางการสื่อสารหลัก ๆ 
ที่สําคัญ มีประโยชนแ มีความจําเป็นอยางยิ่งตอชีวิต และหากไมไดใชเฟซบุ฿กจะรูสึกเหมือนขาดอะไรไป
อยางในชีวิต รูสึกวาง ไมมีอะไรทํา เรื่อยเปื่อย ขาดความคุนเคย ไมคุนชินกับการใชชีวิตที่ปราศจากเฟซบุ฿ก 
ในขณะเดียวกัน เฟซบุ฿กยังเป็นชองทางในการทําธุรกิจ ดังนั้นเฟซบุ฿กจึงมีความจํา เป็นอยางยิ่งที่จะใช
เป็นเครื่องมือทางการตลาดสําหรับผูที่ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

3.6 ความรู้สึกเมื่อไม่ได้ใช้เฟซบุ๊ก 
หากไมไดใชเฟซบุ฿กแลวจะรูสึกเครียด เซ็ง โมโห หงุดหงิด อึดอัด ขัดใจ อารมณแ

เสีย มีความรูสึกแย บางคนอาจจะแสดงอาการโมโห ฉุนเฉียวออกมา เหมือนใชชีวิตตัวคนเดียว มีบาง
สิ่งบางอยางหายไปจากชีวิต เพราะไมสามารถรับรูเรื่องราวระหวางเพ่ือนและผูใชเฟซบุ฿กได และ
ยอมรับวาการใชเฟซบุ฿กของตนเองนั้น เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน เฟซบุ฿กกลายเป็นชองทางการ
สื่อสารหลักระหวางเพื่อนฝูงและไดกลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว 
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3.7 ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนฝูง 
ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการสื่อสารในครอบครัวที่ดีเป็นปกติ แตอาจมีบางที่การใช 

เฟซบุ฿กทําใหสื่อสารกับครอบครัวนอยลง อาจลืมปฏิสัมพันธแหรือสื่อสารกับคนในครอบครัว การพูดคุย
ตอหนาลดนอยลงไปบาง แตไมสงผลใหเกิดปัญหารุนแรงมากนัก 

เกิดปัญหาการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานบางในบางครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่มี
การสื่อสารผานเฟซบุ฿กสวนตัวนั้นทําใหเพ่ือนรวมงานที่พบเห็นเกิดการเขาใจผิดในเนื้อหา หรือไม
เขาใจในเนื้อหาตาง ๆ อีกทั้งในเรื่องของรสนิยม ความชอบ หรือความคิดเห็นสวนตัวที่ถูกถายทอด
หรือแสดงออกผานเฟซบุ฿กนั้นก็มีผลทําใหเกิดปัญหาการเขาใจผิด หรือเสี่ยงตอการทะเลาะไดเชนกัน 

ไมพบปัญหาเรื่องการสื่อสารกับกลุมเพื่อนฝูง แตเกิดปัญหากับเพ่ือนสนิทหรือแฟน 
มีการติดตามขอมูลขาวสารผานเฟซบุ฿ก เกิดอาการแระแวง และจับผิดซึ่งกันและกัน 

3.8 การเสพติดเฟซบุ๊กจะน าไปสู่การเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 
การใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นมีผลนําไปสูการเสพติดชนิดอ่ืน ๆ โดยเกิด

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ความอิจฉาตามมา เชน การทานอาหาร การทองเที่ยว เพราะตองการ
ไดรูปสวย ๆ เพ่ือจะไดมีโอกาสถายรูปมาลงในเฟซบุ฿ก ติดการรับประทานอาหาร ติดการใชจายอยาง
สิ้นเปลือง เมื่อไดลองทําแลวก็มักจะถายรูปเพ่ืออัพโหลดใหเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กไดเห็น เพ่ือตองการ
บอกใหผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับตนเอง 

3.9 ปัญหาส่วนตัวที่เกิดจากการเสพติดเฟซบุ๊ก 
การใชเฟซบุ฿กประจํานั้นไมกอใหเกิดปัญหาสวนตัวใด ๆ เพราะสามารถควบคุม

การใชเฟซบุ฿กของตนเองได แตผูใชเฟซบุ฿กประจําสวนมากระบุกอใหเกิดปัญหาสวนตัวในชีวิตตามมา 
เชน  1. เรื่องสุขภาพ ปวดตา ปวดเมื่อยตามตัว การนอนดึกทําใหรางกายออนแอปุวยงาย 2. เรื่องการ
ทํางาน ทําใหมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น สื่อสารไมรูเรื่อง ทํางานผิดพลาด งานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
สงผลทําใหทํางานชา  3. เรื่องการจัดการเวลา ทําใหบริหารจัดการเวลาไมได 4. ภาพลักษณแ โดยเฉาะ
อยางยิ่งเมื่อใชงานเยอะ ๆ นําเสนอภาพหรือขอความตาง ๆ มากจนเกินไป สงผลใหเกิดภาพลักษณแที่
ไมดีในมุมมองของผูอ่ืน หรือผูที่เป็นเพ่ือนบนเฟซบุ฿กดวยกัน  5. เรื่องความขัดแยงเนื่องจากใชภาษา
และสํานวนผิด กอใหเกิดความเขาใจผิดและปัญหาระหวางบุคคลตามมา 

3.10 การยอมรับตนเองเกี่ยวกับการเสพติดเฟซบุ๊ก 
ผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นยอมรับวาตัวเองนั้นเป็นคนติดเฟซบุ฿ก โดยการติดเฟซบุ฿กนั้น

จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะการใช ซึ่งผูใชเฟซบุ฿กประจําสวนใหญนั้นมีพฤติกรรมการใชที่ผูกติด
กับเฟซบุ฿กเป็นอยางมาก ตองมีการใชงานทุกวัน สม่ําเสมอ แทบจะขาดกันไมได 
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3.11 วิธีแก้ไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ๊ก 
ผูใชเฟซบุ฿กประจํา มีวิธีการแกไขปัญหาการติดเฟซบุ฿กโดยระบุวาจําเป็นจะตอง

เริ่มตนจากตนเองกอนเป็นสําคัญ พยายามจัดสรรเวลาและควบคุมการใชเฟซบุ฿กใหเหมาะสม มีสติใน
การใช พยายามยับยั้งชั่งใจใหได ลดระยะเวลาในการใชเฟซบุ฿กใหนอยลง เนนไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
ชอบทํา เชน อานหนังสือ ดูโทรทัศนแ หรือพูดคุยกับผูอ่ืนแทน เป็นตน อยางไรก็ตาม ครอบครัว เพ่ือน
ฝูง รวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการแกไขปัญหาดวยเชนกัน 

 
5.2 อภิปรายผล 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” เป็นการศึกษาแรงจูงใจ 

พฤติกรรมการสื่อสาร และผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿ก ซึ่งเป็นเครือขายสังคมออนไลนแขนาดใหญที่
ไดรับความนิยมอยางมากของคนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยมีแนวโนมการใชที่มีอัตราเพ่ิมขึ้น
ทุกปีอยางตอเนื่อง 

เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) เป็นเว็บไซตแพ้ืนฐานในการใหบริการที่จะใหแตละบุคคล
สามารถสรางเครือขายอยางเป็นระบบทั้งระดับเล็กหรือใหญในสังคม มีการสรางบัญชีรายชื่อผูติดตอที่
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่ตนสนใจเหมือน ๆ กันไดผานการติดตอกันเป็นเครือขาย 
โดยการทําความรูจักกันตอ ๆ คลายเครือขายใยแมงมุมที่เชื่อมโยงกันไปมาได ผูใชงานสามารถใชเพ่ือ
ติดตอสื่อสารหรือรวมทํากิจกรรมกับผูใชงานทานอ่ืนได เชน การแสดงสถานะ (Status) การเขียนบันทึก 
(Notes) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การโพสตแรูปภาพหรือวีดีโอ (Add Photo/ Video) การสง
ขอความหรือการสนทนากลุม (Message or Group Chat) การเช็คอินบอกสถานที่ที่อยู (Check in 
Location) การสนทนาผานวีดีโอ (Video Calling) การเลนเกมสแที่สามารถชวนเพ่ือนฝูงที่ใชงานทาน
อ่ืนมาเลนกับเราได รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ผานแอพพลิเคชั่นเสริม (Games & Application) ที่มีอยู
อยางมากมาย ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพ่ิมเติมอยูเรื่อย ๆ 

ปฏิเสธไมไดวาเฟซบุ฿กเป็นมากกวาบริษัทไอทีหรือสื่อสังคมออนไลนแทั่วไป เพราะ
กลายเป็น “ปรากฏการณแสังคม” ที่มีผลตอชีวิตของผูคนหลายรอยลาน การเกิดขึ้นของเฟซบุ฿กเขามา
เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของคนทั่วโลกตอเพ่ือน ครอบครัว และคนสนิทไปอยางสิ้นเชิง ลําพังในประเทศ
ไทยเองจะเห็นคนจํานวนมากใชเฟซบุ฿กติดตอสื่อสารกับเพ่ือนฝูง แชท แท็กภาพ เลนเกม ไลคแ และ
คอมเมนตแ รวมถึงเห็นบริษัทหางรานตาง ๆ เขามาทํากิจกรรมการตลาดในเฟซบุ฿กกันถวนหนา 
นอกจากนี้เรายังเห็น “ปรากฏการณแในเชิงวัฒนธรรม” อยางการทํากริยาในเฟซบุ฿ก (เชน การกดแชรแ
และไลคแ) ไปลอเลียนหรือดัดแปลงตอ รวมไปถึงภาพยนตรแดังเรื่อง The Social Network อีกดวย 
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เฟซบุ฿กถือเป็นเครื่องมือทางสังคมที่สําคัญและเป็นอีกชองทางหนึ่งที่ชวยใหคนในสังคมมี
ปฏิสัมพันธแตอกัน เนื่องจากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีบทบาทกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน การทํางาน การศึกษา การใชบริการตาง ๆ ลวนตองอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งสิ้น ดังนั้น การใชเครือขายสังคมออนไลนแในปัจจุบันจึงไมใชเรื่องแปลกอีกตอไป แต
กลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ สื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูใน
สังคมยุคปัจจุบัน 

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และทําลายขอจํากัดเรื่องของเวลาและสถานที่ในการ
ติดตอสื่อสาร หรืออัพเดตเรื่องราวในชีวิตประจําวันของตนเองและเพ่ือนฝูงนั้น เฟซบุ฿กกลายเป็นสื่อที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชในหลากหลายดาน จนทําใหพฤติกรรมและรูปแบบการ
สื่อสารของคนรุนใหมกําลังแปรเปลี่ยนไป โดยนักจิตวิทยาทั่วโลกเองตางกังวลวา พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿กนี้ อาจสรางปัญหาใหกับสังคมไดอยางมากมายเชนกัน เนื่องจาก
ผูใชเฟซบุ฿กสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนที่แทจริงหรือไมก็ได สามารถแสดงออกผานขอความ 
ตัวอักษร แสดงความคิดเห็น หรือความรูสึกอยางที่ไมสามารถกระทําไดในชีวิตจริง จนทําใหบางคนมี
การใชชีวิตที่ผูกติดอยูกับอุปกรณแการสื่อสารและเครือขายสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿ก แตเมื่ อใช 
เฟซบุ฿กมากเกินไปจนทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต การเรียน หนาที่การงาน และครอบครัว ไม
สามารถควบคุมความตองการของตนเองในการใชเฟซบุ฿กไดอยางเหมาะสมจนเขาไปแทรกแซง
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันมากเกินไป 

จากการศึกษาเก็บขอมูลกลุมผูมีแนวโนมเสพติดเฟซบุ฿กทั้ง 12 คน  แบงเป็นเพศชาย 6 คน 
และเพศหญิง 6 คน  สามารถอภิปรายผลเกี่ยวกับแรงจูงใจ พฤติกรรมการสื่อสาร และผลกระทบจาก
การใชเฟซบุ฿ก ไดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก 
นักจิตวิทยาหลายทาน อาทิ Ricky W. Griffin (1996, p. 474) กลาววา แรงจูงใจ

หมายถึง ชุดของพลังที่ผลักดันที่เป็นสาเหตุสงผลใหมนุษยแแสดงพฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบ
ความตองการของตนเอง  Richard L. Daft (2004, p. 546) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดัน
ทั้งภายนอกและภายในบุคคล ที่สามารถกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่กระตือรือรน เป็นตน ทั้งนี้สามารถ
อภิปรายผลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กไดดังตอไปนี้ 

กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามีแรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Maslow (Maslow’s hierarchical theory of motivation) (จิราภา เต็งไตรรัตนแ และคณะ 2552, 
น. 253) ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

1. แรงจูงใจภายใน พบวา แรงจูงใจดานภายในในการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา
นั้นมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใช เชน ความถี่ ระยะเวลา ชวงเวลา ลักษณะการใชงานเฟซบุ฿ก 
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ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิติ ตยัคคานนทแ (2552) ที่วา แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราภายในรางกาย คือ 
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเอง เชน ความหิว กระกาย ความรัก ความใคร ฯลฯ และ กมลรัตนแ 
หลาสุวงษแ (2528) ที่วาแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลจะมองเห็นคุณ
คาท่ีจะกระทําดวยความเต็มใจ และยังสอดคลองกับแนวคิดของอารียแ พันธแมณี (2546) ที่วางแรงจูงใจ
ภายในเป็นสภาวะที่บุคคลตองการที่จะกระทําหรือเรียนรูบางอยางดวยตนเอง ซึ่งความตองการหรือ
ความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคลจะผลักดันใหบุคคลสราง
พฤติกรรมขึ้นมา ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก เป็นตน การศึกษานี้จึงแสดงให
เห็นวาแรงจูงใจภายในในการใชเฟซบุ฿กของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้น ไดแก 

ความตองการความรูและขอมูลขาวสาร กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางใน
การแสวงหาขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเพ่ือน ขาวสารและเหตุการณแตาง ๆ ที่กําลังถูก
พูดถึงในสังคม 

ความตองการพัฒนาตนเอง กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําเริ่มใชเฟซบุ฿กจากอิทธิพลของเพ่ือนที่
แนะนําใหใชเฟซบุ฿กตอ ๆ กันมา ในขณะที่สื่อสังคมออนไลนแอยาง hi5 ก็มีกระแสความนิยมลดลง
อยางตอเนื่อง จึงทําใหเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุ฿กและใชงานเรื่อยมา เพ่ือใชเป็นชองทางหลักในการ
ติดตอสื่อสาร ติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ๆ โดยยอมรับวากระแสความนิยมของเฟซบุ฿กที่เพ่ิม
มากขึ้นนั้น สงผลใหผูใชเฟซบุ฿กประจําตองสมัครและเรียนรูเกี่ยวกับเฟซบุ฿กเพ่ือใหรูทันและเทาเทียม
กับผูอ่ืน โดยเฟซบุ฿กเป็นสื่อที่งาย สะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาแคเพียงมีอินเทอรแเน็ต 
ผูใชสามารถเขาใชงานไดทั้งผานทางโทรศัพทแมือถือ สมารแทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอรแ ทําใหรับรู
เหตุการณแสําคัญ ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

ความตองการความรัก ผูใชเฟซบุ฿กประจําไดเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่สวนตัวและเป็น
ชองทางในการแสดงออก ระบายอารมณแ และความรูสึก เพ่ือตองการความรัก กําลังใจจากเพ่ือนบน  
เฟซบุ฿กท่ีพบเห็น ทําใหมีกําลังใจในการใชชีวิตและตอสูกับปัญหาตอไป และเป็นชองทางสําหรับคลาย
เหงา 

ความตองการทางเพศ ผูใชเฟซบุ฿กประจําบางรายเริ่มใชเฟซบุ฿กเพ่ือตองการสนองความ
ตองการทางเพศ และทักทาย ทําความรูจักกับเพื่อนใหม 

ความตองการสนุกสนานเพลิดเพลิน ผูใชเฟซบุ฿กประจําเป็นกลุมคนที่ทํางานแลวทั้งสิ้น 
จึงเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นสื่อและชองทางในการแสวงหาความสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยผูใชเฟซบุ฿ก
ประจําจะเลือกใชเฟซบุ฿กทุกครั้งเมื่อมีเวลาวาง 

โดยรายละเอียดดังกลาวขางตน ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท 
สาวิตรี ชีวะสาธนแ และ ชาญ เดชอัศวนง (2554) เรื่องพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ฿ก (Facebook) 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุมตัวอยาง 
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พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นเดียวกันวาเฟซบุ฿กสามารถตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวน ในดานความตองการความรูและขอมูลขาวสาร เฟซบุ฿กมีประโยชนแมาก เพราะชวยใหรับรู
ขอมูลขาวสาร เหตุการณแตาง ๆ ของสังคม รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางรวดเร็ว 
ดานความตองการพัฒนาตนเอง เฟซบุ฿กสามารถชวยเพิ่มพูนความรูที่หลากหลาย ทําใหเป็นคนทันโลก 
ทันสมัย ทันเหตุการณแ ดานความตองการความรัก เฟซบุ฿กชวยในการคลายเหงา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูใชเฟซบุ฿กประจําที่เป็นโสด หรือไมไดพักอาศัยอยูกับครอบครัว เฟซบุ฿กสามารถเขามาชวยเติมเต็ม
และแกเหงาได ดานความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน การติดตอสื่อสารกับเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก 
ไดพูดคุยกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูง การดูรูปถาย วีดีโอ หรืออานเรื่องราวตาง ๆ บน 
เฟซบุ฿กชวยใหเกิดความผอนคลาย สามารถชวยลดความตึงเครียดจากการทํางาน ดวยเหตุผลเหลานี้ 
เฟซบุ฿กจึงมีลักษณะการใชงานที่สามารถตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ของกลุมผูใชเฟซบุ฿ก
ประจําที่อยูในวันผูใหญตอนตน ซึ่งก็คือแรงจูงใจภายในที่ทําใหกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําใชงานเฟซบุ฿ก
มาถึงปัจจุบันนี้ 

2. แรงจูงใจภายนอก พบวาแรงจูงใจภายนอกมีผลตอพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของกลุม
ผูใชเฟซบุ฿กประจํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิติ ตยัคคานนทแ (2532) ที่วาแรงจูงใจเกิดจากสิ่งเรา
ภายนอกรางกาย คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคล เชน การไดรับรางวัล ยศถาบรรดาศักดิ์  
การยอมรับ หรือการยกยองนับถือจากบุคคลอ่ืน เป็นตน และ กมลรัตนแ หลาสุวงษแ (2528) ที่วา
แรงจูงใจจากทางสังคม (Social Motive) หรือแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือแรงจูงใจที่
เกิดข้ึนภายหลังจากการเรียนรูในสังคม ไดแก ความตองการความรัก ความอบอุน การเป็นที่ยอมรับใน
สังคม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ อารี พันธแมณี (2546) แรงจูงใจภายนอกเป็นภาวะที่บุคคล
ไดรับการกระตุนจากภายนอก เชน สิ่งของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา 
รางวัล คําชมเชย การแขงขัน การติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปูาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความ
ตองการ และแสดงพฤติกรรมเพ่ือมุงไปสูเปูาหมายนั้นตอไป การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา แรงจูงใจ
ภายนอกไดแก ความตองการปฏิสัมพันธแกับเพ่ือนและครอบครัว ความตองการการยอมรับจากสังคม
และกลุมเพ่ือน ความตองการคําชมเชย ความตองการชื่อเสียงและไดรับความนิยม ความตองการเงิน
ทอง ซึ่งแรงจูงใจภายนอกเหลานี้ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก 

จากการศึกษาจากกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํา พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นเชนเดียวกันวา
เฟซบุ฿กสามารถตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน ไดแก 

ความตองการปฏิสัมพันธแกับเพ่ือนและครอบครัว เฟซบุ฿กชวยใหติดตามขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของเพ่ือนไดตลอดเวลา ชวยทําใหพบเพ่ือนเกาที่ไมเคย
เจอกันนาน เพ่ือสามารถติดตอสื่อสารกันไดเหมือนอยูใกลกัน อีกทั้งยังชวยในการติดตอสื่อสารกับพอแม 
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ญาติ พ่ีนอง ได รวมไปถึงสามารถใชเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน ในการนัดหมาย 
ประชุม และแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

ความตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพ่ือน เฟซบุ฿กชวยทําใหโลกกวางขึ้น 
สามารถติดตามและรับรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมไดอยางรอบดาน เป็น
ชองทางในการติดตอประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน เชน การสงงานผานเฟซบุ฿ก การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคิด รวบรวมขอสรุป แสดงความคิดเห็น อนุมัติงาน เป็นตน 

ดานความตองการคําชมเชย เฟซบุ฿กชวยใหสามารถแบงปันเรื่องราวตาง ๆ สิ่งที่ผูใ ช 
เฟซบุ฿กประจํามีใหเพ่ือนบนเฟซบุ฿กไดรับและชื่นชม ทุกคนยอมรับวาตนเองเป็นคนที่เสพติดเฟซบุ฿ก 
เนื่องจากการนําเสนอสิ่งที่ตนเองมีใหผูอ่ืนไดรับชมและแสดงความคิดเห็น (Comment) ถูกใจ (Like) 
ทีไ่ดรับจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿กที่เพ่ิมข้ึน 

ดานความตองการชื่อเสียงและไดรับความนิยม เฟซบุ฿กเป็นชองทางในการอัพเดตความ
เคลื่อนไหวในชีวิต แจงเหตุการณแหรือกิจกรรมที่ไดทํากับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูง ได
รับรูกันเป็นจํานวนมาก และทําไดโดยรวดเร็วผานสมารแทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรแ เป็นตน 

ดานความตองการเงินทอง เฟซบุ฿กชวยประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสาร ผูใช 
เฟซบุ฿กประจําจะใชเป็นชองทางหลักในการติดตอครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูง แทนการ
โทรศัพทแ เนื่องจากเป็นสื่อที่งาย เขาถึงคนไดทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถเลือกสื่อสารกับบุคคล 
หรือกลุมคนที่ตองการไดทันที อีกทั้ง เฟซบุ฿กยังเปรียบเสมือนเว็บไซตแสวนตัวที่สามารถขายสินคา 
โฆษณา ประชาสัมพันธแ ทั้งเรื่องสวนตัวและธุรกิจสวนตัวได 

สิ่งที่ทําใหเฟซบุ฿กนั้น สามารถสรางแรงจูงใจทําใหคนหันมาใชงานมากขึ้นนั้น เนื่องจาก 
เฟซบุ฿กมีฟังกแชั่นการใชงานที่ไมสลับซับซอนมากนัก ทุกคนสามารถเรียนรูการใชงานไดดวยตัวของผูใช
เอง และยังทํางานอยางสะดวกรวดเร็ว ไมวาจะเป็นในเรื่องของการสนทนากันไดแบบสวนบุคคลหรือ
สนทนาแบบเปิดเผยตัวบุคคลผานชองทางเฟซบุ฿ก อีกท้ังยังสามารถตั้งคาความเป็นสวนตัว วาสามารถ
เลือกเปิดเผยขอมูลที่ตองการใหกับใครไดบาง ซึ่งเหตุผลขางตนนี้จึงเป็นเหตุผลที่ผูมีแนวโนมเสพติด 
เฟซบุ฿กไดใหน้ําหนักในเรื่องของการใชงานเฟซบุ฿ก และที่สําคัญเป็นเรื่องของความรูสึกที่ใชงานเฟซบุ฿ก
แลวรูสึกดีกวาการเลนสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ รวมถึงบุคคลรอบขางโดยเฉพาะเพ่ือนหรือคนสนิทตาง
เริ่มหันมาใชงานเยอะกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณแเกี่ยวกับ จุดเดนหรือคุณลักษณะของ  
เฟซบุ฿กในเชิงสื่อสารมวลชน ของ (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557) ระบุ
วาเฟซบุ฿กหรือสื่อสังคมออนไลนแ (Social media) อ่ืน ๆ เป็นเครื่องมือสื่อกลางในขณะเดียวกัน ก็
สามารถสื่อสารแบบเจาะจงเฉพาะรายบุคคลไดดวย 

เฟซบุ฿กเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน จาก
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํา เพราะ
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แรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่กระตือรือรน รวมทั้งทําใหบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว จึง
สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวา แรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿กนั้นมีความสัมพันธแกับแนวโนมพฤติกรรม
การใชเฟซบุ฿กตอไปในอนาคต ความตั้งใจที่จะแนะนําผูอ่ืนมาใชเฟซบุ฿ก และความตั้งใจที่จะใช เฟซบุ฿ก
ตอไปถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ตาม 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารแนวโน้มพฤติกรรม 
สื่อสังคมออนไลนแหรือ (Social Network) มีจุดกําเนิดจากเว็บไซตแ classmates.com 

(1995) และเว็บไซตแ SixDegrees.com (1997) ซึ่งเป็นเว็บไซตแที่จํากัดการใชงานเฉพาะนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพ่ือสรางประวัติ ขอมูลติดตอสื่อสาร สงขอความ และแลกเปลี่ยนขอมูลที่
ตองการหรือสนใจรวมกันระหวางเพ่ือนในลิสตแเทานั้น ตอมาเว็บไซตแ Epinions.com (1999) ซึ่ง
เกิดข้ึนจากการพัฒนาของ Jonathan Bishop โดยเพิ่มในสวนของการที่ใหผูใชสามารถควบคุมเนื้อหา
และติดตอถึงกันและกันไดไมเพียงแตเพ่ือนในลิสตแเทานั้น ซึ่งนับวาเป็นจุดเริ่มตนของสื่อสังคม
ออนไลนแ 

เฟซบุ฿ก (facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลนแอันดับ 1 ของโลก ที่มีขนาดใหญและมีแนวโนม
การเติบโตจากจํานวนผูใชที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  จากการสํารวจของบริษัทวิจัยในสหรัฐอเมริกายืนยันการ
ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  บริษัทวิจัย นีลเส็น ออนไลนแ (The Nielsen 
Company) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในดานการวิจัยดานการตลาดและการวิเคราะหแ
เกี่ยวกับขอมูลผูบริโภค เปิดเผยตัวเลขสถิติที่บงชี้วา เวลาเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่ใชไปกับเว็บไซตแ
เครือขายสังคมออนไลนแ  ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาทีตอเดือน  โดยเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ เฟซบุ฿ก (www.facebook.com) ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรม
การใชเฟซบุ฿กของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿ก ทั้งในเรื่องความถี่ ระยะเวลา 
ชวงเวลา โดยใชเฟซบุ฿กบอยครั้งจนไมสามารถนับได  ใชเฟซบุ฿กตอครั้งตั้งแต 15 นาทีขึ้นไป และมักจะ
ใชเฟซบุ฿กตลอดเวลาที่มีโอกาส แตจะใชมากที่สุดในชวงเวลากอนทํางานและหลังเลิกงานเป็นตนไป 
และสอดคลองกับ ปณิชา นิติพรมงคล (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนวัยทํางานนิยมใชเครือขายสังคมออนไลนแ 
เฟซบุ฿กมากท่ีสุด 

เมนโนวิจ (Manovich, 2003) ไดใหความหมายของสื่อใหม (New Media) วาเป็นการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีเครือขาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามวาเป็นสื่อใหมสวนมากมักจะมีคุณสมบัติ
ที่ถูกจัดการได (Manipulated) เชื่อมตอเป็นเครือขายได (Networkable) ทําใหหนาแนน (Dense) 
บีบอัดสัญญาณได (Compressible) มีปฏิสัมพันธแ (Interactive) และมีความเป็นกลาง (Impartial) 
ดังนั้น เฟซบุ฿กจึงเป็นสื่อสังคมออนไลนแที่จัดวาเป็นสื่อใหม ซึ่งมีการทํางานที่รวดเร็วกวาสื่อหรือ
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เทคโนโลยีแบบเดิม เชน โทรทัศนแ วิทยุ ภาพยนตรแ วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพแแบบเดิม ๆ เฟซบุ฿ก
สามารถใชงานไดทั้งผานคอมพิวเตอรแที่เชื่อมตออินเทอรแเน็ต แท็บเล็ต และโทรศัพทแเคลื่อนที่ประเภท
สมารแทโฟน เนื่องจากมีศักยภาพการทํางานที่รวดเร็วอยางยิ่ง ทําใหเกิดศิลปะของการสื่อสารรูปแบบ
ใหมที่หลากหลาย เป็นสื่อที่มีความทันสมัย มีวิธีการใหม ๆ ที่เขาถึงและจัดการกับขอมูลขาวสารได 

โรเจอรแส (Rogers, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541) ระบุวา เทคโนโลยีการสื่อสาร
เป็นปัจจัยที่สําคัญอยางยิ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม แตทวาปัจจัยตัวนี้ตองทํางานรวมกับปัจจัยตัว
อ่ืน ๆ คุณลักษณะสําคัญของสําคัญของสื่อใหม (New Media) ที่มีผลตอเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณแของมนุษยแและเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมีอยู 3 ประการ คือ 

1. ลักษณะการตอบโตกัน (Interactivity) ของสื่อ แตเดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโตการ
สื่อสารระหวาง 2 ฝุายนั้น จะมีอยูแตเฉพาะการสื่อสารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนา (Face to face 
Communication) เทานั้น หากเริ่มมีการใชสื่อแบบใดเขามาเกี่ยวของ ลักษณะ “ตอบโตอยางฉับพลัน
ทันท”ี จะสูญหายไป แตในสื่อใหมอยางเฟซบุ฿กนั้น จะสรางเงื่อนไขการตอบโตไดอยางเฉียบพลันทันที 
ซึ่งทําใหมิติดานกาลเทศะ (Time and Space) ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยผูใชเฟซบุ฿ก
สามารถติดตอสื่อสารกับเพ่ือนไดอยางอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ผานทางคอมพิวเตอรแ แท็บเล็ต หรือ
สมารแทโฟนที่เชื่อมตอกับอินเทอรแเน็ต ทําใหรูสึกเหมือนอยูใกลกันกับเพ่ือนตลอดเวลา โดยการเปิดรับ
ขอมูลขาวสารผานเฟซบุ฿กนั้นก็สามารถทําการโตตอบกันไดโดยการเขียนขอความ (Status) การแบงปัน 
(Share) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การถูกใจ (Like) การใหคะแนน (Vote) เป็นตน 

2. ลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualize / Demassified) แตเดิมนั้นรูปแบบ
การสื่อสารแบบสื่อมวลชนจะสรางกลุมผูรับสารแบบมวลชน (Massified) ขึ้นมา ทุกคนจะรับขอมูล
ขาวสารทุกอยางเหมือนกัน ในชวงเวลาเดียวกัน แตดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลนแ โดยเฉพาะเฟซบุ฿ก ทําใหผูใชเฟซบุ฿กประจําสามารเลือกติดตามขอมูล
ขาวสารไดตามกาลเทศะที่ตนเองตองการไดมากขึ้น 

3. ลักษณะการสื่อสารที่สามารถแบงแยกกันเป็นสวน ๆ ได เป็นลักษณะประชากรของ
สื่อแบบใหม (Asynchronous Nature or New Communication) คือ  ลักษณะการสื่อสารบนเฟซบุ฿ก
นั้นสามารถแบงเป็นสวน ๆ ได (Asychronize) โดยไมมาเป็นกลุมกอนเดียว โดยลักษณะเนื้อหาและ
การสื่อสารบนเฟซบุ฿กนั้นจะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นแลวจบไป จะไมมีลักษณะที่เป็น
เรื่องราวตอเนื่องกันยาว ๆ เชน การเขียนแสดงความรูสึก ระบายอารมณแ แสดงความคิดเห็น หรือการ
แชรแรูปถาย วีดีโอ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหรือเหตุการณแสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นและจบไป ซึ่งการติดตามขอมูล
ขาวสารบนเฟซบุ฿กจะราบรื่นดวยดีนั้น ขึ้นอยูกับอุปกรณแเชน คอมพิวเตอรแ แท็บเล็ต และสมารแทโฟน 
รวมถึงสัญญาณอินเทอรแเน็ตที่ใหความรวดเร็วในการรับสงขอมูล และยังสามารถเก็บรักษาขอมูล
เหลานี้ไวได โดยผูใชเฟซบุ฿กสามารถยอนกลับมาดูไดภายหลังตามวันและเวลาที่ตองการทุกเมื่อ 
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เฟซบุ฿กเป็นโปรแกรมอเนกประสงคแ สามารถใชงานไดหลายรูปแบบ การเขาไปลองใชทํา
ใหเจอทั้งเพ่ือนใหมและเพ่ือนเกา เป็นชองทางการติดตอสื่อสารที่งาย สะดวก และรวดเร็ว ไมวาจะ
เป็นการสนทนาในเรื่องสวนตัว สนทนาในเรื่องงาน หรือสนทนาในเรื่องเรื่องธุรกิจ ก็สามารถทําได
อยางสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดคาใชจาย เฟซบุ฿กมีฟีเจอรแการใชงานที่หลากหลาย ใชแลวสนุก 
เพลิดเพลิน การใชเฟซบุ฿กทําใหรับรูขาวสารที่พลาดไปผานการแชรแ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ 
และยังสามารถรับรูเรื่องของเพ่ือนบนเฟซบุ฿กไดทันที ซึ่งสอดคลองกับ เอเบอรแโซล (Ebersole, อางถึงใน  
สุกัญญา สุดบรรทัด, 2541) ความหลากหลายในดานเนื้อหาของเว็บไซตแนั้นมีมากกวาสื่ออิเล็กทรอนิกสแ
ดั้งเดิมอ่ืน ๆ กลาวคือ สื่อโทรทัศนแ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพแจะถูกควบคุมและมีกฎระเบียบมากมาย เฟซบุ฿ก  
มีบางสิ่งที่คนตองการ และดวยขอเท็จจริงที่วา ผูใชเฟซบุ฿กสามารถเขาถึงไดทุกที่ และทุกเวลา จึงมี
ความเป็นไปไดวาผูใชเฟซบุ฿กประจําจะเขาถึงเฟซบุ฿กและอินเทอรแเน็ตไดมากกวาสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งทําให
กระบวนการสื่อสารเปลี่ยนจากรูปเสนตรงแบนรายไปเป็นวงกลมที่มีชุมชนแหงการเกาะกลุมของ
ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ที่มีปฏิสัมพันธแ (Interactivity) ระหวางกันไดตลอดเวลา 
ทําใหเกิดสภาพที่ไมคํานึงถึงสถานที่ทางกายภาพและไมคํานึงถึงเวลา และสอดคลองกับความคิดเห็น
ของนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน (ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, สัมภาษณแ, 11 กุมภาพันธแ 2557)  
เฟซบุ฿กสามารถสงเนื้อหาออกไปหาคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเป็นลักษณะบางอยางที่ใกลเคียง
กับสื่อสารมวลชน ในเชิงวิชาการไมสามารถระบุไดวาเฟซบุ฿กเป็นสื่อสารมวลชน เฟซบุ฿กเป็น
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอีกลักษณะหนึ่งที่ทําใหสื่อสังคมออนไลนแที่มีพ้ืนฐานมาจากเครือขาย
อินเทอรแเน็ต กอใหเกิดปฏิสัมพันธแสองทางอยางชัดเจน และเปิดโอกาสไดเลือกสื่อสารกับผูรับสารได
แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลไดดวย 

เฟซบุ฿ก เป็นสื่อที่ชวยขยายรสสัมผัสของมนุษยแใหกวางขวางและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 
คุณลักษณะที่สําคัญของมันคือ ปฏิสัมพันธแและการนําไปใชในอาณาจักรของสื่อเดิมได เชน การสื่อสาร
แบบเฉพาะเจาะจง ผานขอความ (Message/Chat) แทนที่สื่อบุคคล การโทรแบบเห็นหนา (Video Call) 
การสนทนากลุม (Group Chat) การสรางเพจของกลุม (Page) ซึ่งสามารถระบุหรือกําหนดสมาชิกได
เขามาแทนที่การสื่อสารแบบกลุม จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกสื่อสารผานหนาโปรไฟลแ
ของตัวเองโดยเปิดเผยใหเพ่ือนทุกคนบนเฟซบุ฿กไดเห็น และไดแสดงความคิดเห็นหรือแชรแตอ หากตองการ
คุยกับเพื่อนฝูงเป็นกลุมก็จะเลือกวิธีสื่อสารแบบเป็นกลุมผานฟีเจอรแ Group บน เฟซบุ฿ก หรือการสง
ขอความไปหาเพ่ือน ๆ หลายคนในรูปแบบ Group Message แตหากเป็นเรื่องสวนตัวหรือตองการ
ติดตอเพ่ือนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเลือกใชวิธีการสงขอความ (Message) มากกวา เนื่องจากมีความ
รวดเร็ว สะดวก ไมเสียคาใชจาย และยังมีความเป็นสวนตัวสูง ซึ่งสอดคลองกับ ไรซแ (Wright, อางถึงใน 
สุกัญญา สุบรรทัด, 2551) สื่อใหมจะเขามาทํางานในทุกบริบทที่สื่อชนิดอ่ืน ๆ ไดปฏิบัติการอยูแลว 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบใหมนี้จะเอ้ืออํานวยใหมนุษยแเปลี่ยนแปลงสภาพจาก
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ผูกระทําไปสูการเป็นผูรวมกระทําอีกดวย กลาวคือ เฟซบุ฿กนั้นเป็นสื่อใหมที่สรางการเปลี่ยนแปลงของ
ผูใช โดยสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิมผูใชจากเดิมจะเป็นผูรับสารอยางเดียว (Passive) กลับกลายมาเป็น
ทั้งผูรับสารและผูสงสาร (Active) ในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดโลกเสมือนจริง (Virtual Community) ที่ให
คนเขามามีปฏิสัมพันธแ (Interactive) ไดตลอดเวลา 

ในปัจจุบันแทบทุกแบรนดแหันมาและใหความสําคัญกับการทําการตลาดบนแพลตฟอรแม
ของเฟซบุ฿ก ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผูบริโภคซึ่งเป็นลูกคาเปูาหมายที่แปร
เปลี่ยนไปไปตามยุคสมัย ผูใชเฟซบุ฿กประจําเองยังใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางการหารายไดจากการทํา
การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธแ ติดตอซื้อขาย หรือประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
เพลินพิศ ศรีบุรินทรแ (2549) ที่กลาววา ในปัจจุบันองคแกรหลายแหงใชสื่อใหมมาเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดมากข้ึนดวยวิธีการและรูปแบบแตกตางกันออกไป แตเปูาหมายเดียวกันคือตองการจับลูกคา
เปูาหมายใหได โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางานหนุมสาวที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนมาบริโภคสื่อใหมและ
สื่อดิจิทัลมากข้ึน 

แชรมมแ (Schramm, 1960, p. 6) อธิบายวา ความหมายเกิดจากาการรับรู  ซึ่งหมายถึง 
ประบวนการแปลความหมายของสิ่งที่พบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมรอบตัว ซึ่งสามารถสรุปได
วาการรับรูเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสัมพันธแกันระหวาง 3 กระบวนการยอย 
(Verderber, 1999, p. 28; Wood, 2000, p. 40) 

การใหความสนใจและเลือกรับสิ่งเรา (Attention and selection) เนื่องจากการ
สื่อสารบนเฟซบุ฿กนั้นมีหลายหลายทั้งในรูปแบบและเนื้อหา ดังนั้นผูใชเฟซบุ฿กประจํามักจะเลือกรับรู 
(Selective perception) จากสิ่งที่ตนเองสนใจ (Selective Attention) เพ่ือสนองความตองการของ
ตนเอง ไดแก 

การสนองความตองการทั้งทางกายและจิตใจ (Biological and Psychological Needs) 
ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ในการระบายและแสดงออกทางความรูสึก ที่บางเรื่องไม
สามารถพูดในชีวิตประจําวัน หรือสื่อสารตอหนาผูอ่ืน ๆ ได ในขณะเดียวกันเมื่อสื่อสารผาน เฟซบุ฿กไป
แลวนั้น ยังไดรับกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ทําใหรูสึกดีและมีกําลังใจมากขึ้น บางสวนใชเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางหลักในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ๆ และที่ทํางาน โดยเลือกที่จะแชรแเรื่องราวในชีวิตประจําวันที่
ตนเองพบเจอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 

การสนองความสนใจของตนเอง จากการศึกษาพบวา รูปถายที่ถูกโพสตแหรือแชรแผาน  
เฟซบุ฿กเป็นสิ่งแรกที่ผูใชเฟซบุ฿กประจําใหความสนใจมากที่สุด เพราะนอกจากอยากเห็นความเคลื่อนไหว
ของเพ่ือน ๆ แลว รูปถายยังสะทอนชีวิต ไลฟสไตลแของเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กไดอีกดวย ในขณะเดียวกัน
ยังใหความรูสึกเพลิดเพลิน และผอนคลายจากหนาที่การงานที่ตึงเครียด 
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การสนองความมุงหวัง จากการใชเฟซบุ฿กของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามักเลือกใชเฟซบุ฿ก
เป็นพ้ืนที่ในการระบาย แสดงออกทางความรูสึก และมักใชเป็นชองทางหรือสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร
เพ่ือรักษาความสัมพันธแที่ดีกับเพ่ือน 

การเลือกที่จะเปิดรับ (Selective Exposure) ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีพฤติกรรมการใช 
เฟซบุ฿กเพ่ือติดตอสื่อสารหรือสนทนากับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนฝูง และบุคคลสําคัญ เพราะเป็น
ที่ทราบกันวาการติดตอสื่อสารผานเฟซบุ฿กนั้นเป็นชองทางที่สะดวกรวดเร็ว เพราะสามารถสง
ไฟลแขอมูล รูปภาพ วีดีโอ ไฟลแเสียง ไมเสียคาใชจายในการสง และยังสามารถอัพเดทเรื่องราวตาง ๆ ที่
ตนเองมีความสนใจหรืออยากใหผูอ่ืนรับรู ไมวาจะเป็นเรื่องของการอัพโหลดรูป การโพสตแสถานะ การ
เช็คอินสถานที่ตาง ๆ เป็นตน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ภาณุวัฒนแ กองราช 
(2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนแของวัยรุนในประเทศไทย : 
กรณีศึกษา facebook พบวาพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กของกลุมตัวอยางใชเฟซบุ฿กเพ่ือการแบงปัน
รูปภาพ การแบงปันวีดีโอ การคนหาเพ่ือนเกา การสงขอความ การรวมแสดงความคิดเห็น การชอบ 
(Like) 

การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนคือสวนสําคัญในการเสริมสรางประสบการณแของมนุษยแ  และ 
มีความเก่ียวของสัมพันธแกันกับการปรับตัวของมนุษยแ อีกทั้งยังเป็นสวนสําคัญที่สงผลตอความสุขและ
ความสําเร็จในชีวิตมนุษยแ ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยกําหนดและ
สงผลใหการดํารงชีวิตของมนุษยแเกิดประสิทธิผลสูงสุด นักนิวิชาการสวนใหญไมไดกําหนดลักษณะของ
การสื่อสารระหวางบุคคล โดยพิจารณาจากจํานวนผูสงสารและผูรับสารซึ่งมีปฏิสัมพันธแแบบเห็นหนา
เห็นตาเทานั้น แตยังพิจารณาถึงคุณภาพและคุณลักษณะการสื่อสาร (Quality 0f communication) 
ที่เกิดขึ้นระหวางกัน รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธแของคูสื่อสารในกระบวนการสื่อสาร (Intimacy of 
the Communication) เป็นองคแประกอบสําคัญของการสื่อสารระหวางบุคคล 

การสื่อสารบนเฟซบุ฿กนั้นจัดเป็นการสื่อสารระหวางบุคคลรูปแบบใหมรูปแบบหนึ่งที่
แตกตางไปจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่เคยเนนปฏิสัมพันธแแบบเห็นหนาเห็นตากันระหวางคูสื่อสาร 
(Face-to-face communication) แตปัจจุบันพัฒนาการดานเทคโนโลยีการสื่อสารกาวหนาไปอยาง
ไมหยุดยั้ง สงผลใหรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสื่อสารผานเฟซบุ฿กที่ผูใชเฟซบุ฿ก
ประจําและคนรุนใหมตางเลือกใชเป็นชองทางการติดตอสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธแรวมกัน  
ซึ่งนักวิชาการไดจัดใหการสื่อสารผานสื่อหรือเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทตาง ๆ (Interpose 
communication) เชนการพูดคุยผานโทรศัพทแ การสื่อสารผานอินเทอรแเน็ต ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสื่อสารระหวางบุคคลดวยเชนกัน (Barker & Gaut, 2002) ซึ่งสอดคลองจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจําที่พบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการสื่อสารแต
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากเดิมเคยใชโทรศัพทแเป็นชองทางในการติดตอสื่อสารเป็นหลัก แตปัจจุบัน
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เลือกใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางหลักในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะเป็นชองทางที่งาย สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด สามารถสื่อสารไดทีละคน หรือหลายคนพรอมกันได เพราะเฟซบุ฿กมีฟังกแชั่น
การใชงานที่หลากหลาย การสื่อสารผานเฟซบุ฿กทําใหผูที่พลาดการติดตอสื่อสารแบบทันทีทันใดนั้น 
สามารถยอนกลับไปดูหรือติดตามบทสนทนาหรือขอมูลขาวสารยอนหลังได ทําใหไมพลาดการ
ติดตอสื่อสาร และรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดเหมือน ๆ กับผูอื่น 

การสื่อสารระหวางบุคลเป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งคูสื่อสารจะทําหนาที่เป็นทั้งผูสงสาร
และผูรับสารในเวลาเดียวกันและตอเนื่องกันไปตลอดกระบวนการ (Simultaneous interaction) โดย
จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกสื่อสารผานหนาโปรไฟลแ (Wall) ดวยการเขียนสเตตัส 
(Status) การแชรแรูปถายและวีดีโอ (Upload Photo or Video) เพ่ือใหเพ่ือนไดรับรูและมีปฏิสัมพันธแ
โตตอบรวมกันผานการแสดงความคิดเห็น (Comment) ดวยฟังกแชั่นการใชงานของเฟซบุ฿กที่ถูกพัฒนา
ใหตอบโจทยแความตองการของผูใช ดังนั้น เฟซบุ฿กจึงเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองอารมณแ ความรูสึก
ของผูใชไดดวยการพัฒนาฟังกแชั่น อารมณแ (Emoticon) ในรูปแบบของสัญลักษณแที่สามารถสงไปยังผูที่
สื่อสารใหไดรับรูอารมณแความรูแทนการสื่อสารผานตัวอักษรหรือแสดงความคิดเห็น เป็นตน ซึ่ง
พฤติกรรมดังกลาวคือพฤติกรรมการสงสารซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาควบคูไปกับพฤติกรรมการรับสาร 

การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารซึ่งมีความเป็นสวนตัว (Personal) และมีลักษณะ
แบบไมเป็นทางการ (Informal) สูงกวาการสื่อสารประเภทอ่ืน แตลักษณะการสื่อสารผานสื่อสมัยใหมนั้น 
ผูใชเฟซบุ฿กประจําสามารถสื่อสารโดยสามารถกําหนดความเป็นสวนตัว และไมเป็นสวนตัวไดดวย
ตนเอง ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกสื่อสารผานหนาโปรไฟลแของตัวเองโดยเปิดเผยใหเพ่ือนทุกคนบนเฟซบุ฿ก
ไดเห็น และไดแสดงความคิดเห็นหรือแชรแตอ หากตองการคุยกับเพ่ือนฝูงเป็นกลุมก็จะเลือกวิธีสื่อสาร
แบบเป็นกลุมผานฟีเจอรแ Group บนเฟซบุ฿ก หรือการสงขอความไปหาเพ่ือน ๆ หลายคนในรูปแบบ 
Group Message แตหากเป็นเรื่องสวนตัวหรือตองการติดตอเพ่ือนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเลือกใช
วิธีการสงขอความ (Message) มากกวา เนื่องจากมีความรวดเร็ว สะดวก ไมเสียคาใชจาย และยังมีความ
เป็นสวนตัวสูง 

การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นการสื่อสารที่ไมไดยึดถือรูปแบบหรือไวยากรณแภาษาที่ 
เครงครัดชัดเจนเหมือนการสื่อสารประเภทอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา ลักษณะการสื่อสารบน  
เฟซบุ฿กมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับบุคคลที่กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําสนทนาสื่อสารดวย การสื่อสารกับ
เพ่ือนรวมงานจะมีความเป็นทางการมากกวากลุมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเด็นในการสื่อสารดวย หาก
ประเด็นที่ตองการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องงาน จะมีลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการ หากเป็นประเด็น  
ทั่ว ๆ ไปนั้นก็ยังคงมีความเป็นทางการอยูบาง แตจะไมมากเทากับประเด็นเรื่องงาน เพราะการสื่อสาร
กับเพื่อนรวมงานนั้นมีหลากหลายระดับ ตั้งแตผูบังคับบัญชา ในตําแหนงที่สูงกวา เทากัน หรือต่ํากวา 
สําหรับการสื่อสารกับครอบครัวและญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูงนั้น มีลักษณะการสื่อสารที่ใกลเคียงกัน 
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กลาวคือ เป็นการสื่อสารที่ไมมีความเป็นทางการ คลายภาษาพูด เพราะคูสนทนาเป็นคนที่คุนเคยและ
รูจักกันอยูแลว เนนความสะดวก รวดเร็ว และเขาใจงาย ไมตองระมัดระวังการใชภาษาอยางเครงครัดนัก 
(Loosely organized and probably ungrammatical) และยังสอดคลองกับ (Grove, 1991; Gouran, 
Wiethoff, & Doelger, 1994) ที่กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลนั้นมีสวนสําคัญในการบงบอก
และสรางรูปแบบความสัมพันธแระหวางคูสื่อสาร ซึ่งสาเหตุสําคัญที่สงผลใหเกิดความแตกตางในดาน
ความหมายที่เกิดจากการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กนั้น คือรูปแบบความสัมพันธแ หรือปริบทความสัมพันธแ 
(Relational context) ระหวางคูสื่อสารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตละสถานการณแ 

การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) หมายถึง การบอกใหผูอ่ืนรับทราบเกี่ยวกับขอมูล
ชีวิตสวนตัว (Biographical Data) ความคิดสวนตัวและความรูสึกที่มีตอผูอ่ืน โดยที่การเปิดเผยตนเอง
นี้เป็นหัวใจของการสื่อสารระหวางบุคคล เพ่ือใหผูอ่ืนรูจักตัวเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งผูใชเฟซบุ฿กประจําจะ
เปิดเผยหรือระบุขอมูลสวนตัวเพียงบางสวนบนเฟซบุ฿กของตนเอง เพราะเป็นสิทธิสวนบุคคล สาเหตุที่
เลือกเปิดเผยขอมูลสวนตัวเพียงบางสวนนั้น เพราะสวนมากแลวเพ่ือนบนเฟซบุ฿กจะเป็นคนรูจักกันอยู
แลว จึงไมมีความจําเป็นใด ๆ จะตองบอกหรือระบุขอมูลสวนตัวทั้งหมดลงไปบนเฟซบุ฿ก  และกังวล
เรื่องความปลอดภัย โดยเรื่องความสัมพันธแระหวางบุคคลและความสนิทสนมนั้นไดเขามามีสวน
เกี่ยวของในการเลือกท่ีจะเปิดเผยขอมูลสวนตัวระหวางกัน และบงชี้ถึงระดับความสัมพันธแระหวางกัน
อีกดวย 

ผูใชเฟซบุ฿กประจําระบุวา การใชเฟซบุ฿กของตนเองทําใหความสัมพันธแในครอบครัวสนิท
แนบแนนมากยิ่งขึ้น เป็นชองทางติดตอสื่อสารที่จะชวยใหพูดคุยและมีสวนรวมกับเพ่ือนรวมงาน
เกี่ยวกับงานมากขึ้น สําหรับความสัมพันธแกับคนรอบขางนั้นยังคงดําเนินเป็นปกติเหมือนเดิม เพียงแต
เฟซบุ฿กไดเขามาเป็นสวนหนึ่งดวยเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2554) ที่ระบุวา 
“สื่อเครือขายสังคม” หรือ “โซเชียล มีเดีย” (Social Media) เชน เฟซบุ฿ก (Facebook) เป็นการสื่อสารใน
สังคมมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้น แตก็มีความหลากหลายไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งการ
สื่อสารลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลชวยทําใหความสัมพันธแในครอบครัวสนิทแนบแนนมาก
ยิ่งขึ้น และชวยใหพูดคุยและมีสวนรวมกับเพื่อนรวมงานเก่ียวกับงานมากขึ้น 

สวนผูใชเฟซบุ฿กประจําบางสวนระบุวา เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธแกับครอบครัว  
ไมเขาใจวาทําไมตองเลนเฟซบุ฿กตลอดเวลาและมีการพูดคุยรวมกันนอยลง มีการพูดคุยกับเพ่ือน
รวมงานนอยลงเพราะชอบสื่อสารผานทางเฟซบุ฿กมากกวา ความสัมพันธแกับคนรอบขางไมดี เพราะ
การใชเฟซบุ฿กทําใหตนเองมีโลกสวนตัวสูงเกินไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธนิกานตแ มาฆะศิรานนทแ  
(2545) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเสพติดอินเทอรแเน็ต และปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการ
เสพติดอินเทอรแเน็ตของผูใชอินเทอรแเน็ตในประเทศไทย ซึ่งพบวา พบวาผูเสพติดนั้นมีปัญหา
ความสัมพันธแทางสังคม 
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กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามีความคาดหวังในประโยชนแที่ไดรับ มีความสอดคลองกับทฤษฎี
เกี่ยวกับความตองการและการใชสื่อตอบสนองความตองการ (Uses and Gratification) ของ แมคคอมสแ 
และเบคเกอรแ (McCombs & Becker, 1979) ที่ชี้ใหเห็นวา บุคคลใชสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการ ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

เพ่ือตองการณแรูเหตุการณแ (Surveillance) คือไดรับรูเหตุการณแความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ขาวสารในชีวิตประจําวัน และเหตุการณแสําคัญตาง ๆ ที่กําลังถูกพูดถึงบน 
เฟซบุ฿ก เนื่องจากตองการติดตอและสื่อสารกับเพ่ือนบนเฟซบุ฿กตลอดเวลา 

เพ่ือตองการคําแนะนํา (Guidance) มีความตองการรับรูขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือที่จะไดเตรียมตัวรับมือกับสถานการณแนั้น ๆ เชน ฝนตก รถติด หลีกเลี่ยงเสนทาง
จราจร หรือการโพสตแขอความ (Status) เพ่ือสอบถามและขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวหรือเรื่อง
งานของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํา 

เพ่ือนําเอาไปใชในการสนทนา (Anticipate Communication) เพ่ือตองการนําเอา
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไดพูดคุยผานเฟซบุ฿กกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน และเพ่ือนฝูง เชนการสนทนา
เพ่ือการนัดหมาย ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยใชเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการติดตอสื่ อสาร เพ่ือหา
ขอสรุปของกิจกรรมนั้น ๆ 

เพ่ือความตื่นเตน (Excitement) เพ่ือสรางความรูสึกรวมอยูในเหตุการณแที่เกิดขึ้น โดย
ผูใชเฟซบุ฿กประจํามักชอบนําเสนอเรื่องราวของตนเองแบบทันทีทันใด เชน การเขียนสเตตัส (Status) 
เมื่อมีอารมณแความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ ขณะนั้น การอัพโหลดรูปภาพหรือ
วีดีโอ (Upload Photo/Video) การระบุสถานที่ (Check in) เพ่ือตองการใหเพ่ือนบนเฟซบุ฿กรับรู
เรื่องราวของตนเองผานรูปถายหรือวีดีโอที่อัพโหลดขึ้นไป พรอมระบุสถานที่ที่ตนเองอยู ณ ขณะนั้น 
วาทําอะไร อยูที่ไหน 

เพ่ือเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําลงไป 
โดยผูใชเฟซบุ฿กประจํามักใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่สวนตัวเพ่ือนตองการแสดงความคิดเห็น ระบายอารมณแ 
ถือเป็นการไดผอนคลายความรูสึกเครียด เพราะทุกครั้งที่ไดระบายออกไปผานทางเฟซบุ฿กนั้น ทํา ให
รูสึกดีข้ึนจากการใหกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก 

เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งผอนคลายอารมณแ 
(Emotional Release) กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจําตองการใชเฟซบุ฿กเพ่ือติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับเพ่ือน รวมทั้งเรื่องราว และสถานการณแตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพ่ือผอนคลายจากความตึง
เครียดจากหนาที่การงาน และเรื่องราวรอบตัวตาง ๆ ที่ทําใหตนเองรูสึกเครียด โดยการใชเฟซบุ฿กของ
ผูใชเฟซบุ฿กประจํานี้มักเลือกบริโภคเนื้อหา (Content) ที่ทําใหตนเองรูสึกสบายใจ และเลือกปฏิเสธ
ขอมูลขาวสารที่ทําใหเครียดมากไปกวาเดิม 
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โดยการใชเฟซบุ฿กของผูใชเฟซบุ฿กประจํานี้ยังสอดคลองกับชุดตัวแปรการใชประโยชนแ
จากสื่อของผูรับสารของ (McQuail, 1983) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ความตองการขอมูลขาวสาร (Information) ผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้น ไดใชเฟซบุ฿กเป็น
ชองทางในการแสวงหาขอมูลขาวสาร หรือประเด็นขาวสารของสังคม ที่คนในสังคมและผูใชเฟซบุ฿ก
รายอื่น ๆ กําลังพูดถึง แลวเกิดการสงผานหรือแบงปันตอ ๆ กันบนเฟซบุ฿ก มีการสรางประเด็นคําถาม
ในเรื่องที่ตนเองสงสัยใครรู หรือตองการคําตอบบนเฟซบุ฿กผานการเขียนเป็นสเตตัส (Status) เพ่ือขอ
คําตอบหรือความคิดเห็นโดยรวมจากผูใชเฟซบุ฿กรวมกัน เพ่ือนํามาสรุปและตัดสินใจตอไป ทั้งนี้ การ
เลือกขอมูลขาวสารที่ถูกแบงปันผานเฟซบุ฿กนั้น สวนมากแลวจะเกิดจากความอยากรูอยากเห็นสวนตัว 
โดยเฉพาะในเรื่องที่ผูใชเฟซบุ฿กเองนั้นใหความสนใจเป็นกรณีพิเศษ เชน เรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่อง
เทคโนโลยี เป็นตน 

2. ความตองการสรางความเป็นเอกลักษณแและปัจเจกบุคคล (Personal Identity) 
กลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํามักเลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ในการระบายและแสดงออกทางความรูสึกที่ 
บางเรื่องไมสามารถพูดในชีวิตประจําวัน หรือสื่อสารตอหนาผูอ่ืน ๆ ได ในขณะเดียวกันเมื่อสื่อสาร
ผานเฟซบุ฿กไปแลวนั้น ยังไดรับกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ทําใหรูสึกดีและมีกําลังใจมากขึ้น ซึ่งยัง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักจิตวิทยา (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) ที่
ระบุวา เฟซบุ฿กสามารถตอบโจทยแทางดานจิตใจคนในเชิงจิตวิทยา สวนจุดเดนของของเฟซบุ฿กคือทําให
ผูใชสามารถแสดงออก ทั้งในเรื่องของการสรางภาพ สรางเอกลักษณแ สรางตัวตน 

3. ความตองการรวมตัวและการมีปฏิสัมพันธแทางสังคม ( Integration and social 
interaction) ผูใชเฟซบุ฿กประจําเลือกสื่อสารผานเฟซบุ฿กดวยวิธีการถายทอดความคิด ความรูสึก 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผานทางหนาโปรไฟลแของตนเอง และเปิดใหเพ่ือน บน  
เฟซบุ฿กไดพบเห็นและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบงปันตอ ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได โดยเฟซบุ฿ก
ไดกลายเป็นชองทางในการแสดงออกรวมกับผูอ่ืน และความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได และใช
เป็นชองทางการสรางปฏิสัมพันธแและความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูง ดวยการ
สนทนา สื่อสาร และติดตอกันเพ่ือทําการนัดหมายไปทํากิจกรรมรวมกัน 

4. ความตองการความบันเทิง (Entertainment) ผูใชเฟซบุ฿กประจําทุกคนอยูในวัย
ทํางาน อีกหนึ่งวัตถุประสงคแในการใชเฟซบุ฿กของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นคือตองการปลดปลอย
อารมณแ ความเครียดดวยการใชเฟซบุ฿กในชวงเวลาวาง 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก 
ผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้นมีแนวโนมกลายเป็นผูเสพติดเฟซบุ฿กและสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ 

ซึ่งพฤติกรรมการใชของผูใชเฟซบุ฿กประจําที่พบวา มีพฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กที่แตกตางอยางเห็นไดชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตหรือชวงเริ่มใช โดยปัจจุบันมีการใชงานที่บอยขึ้น ถี่ขึ้น และนานขึ้น ซึ่งเป็น
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พฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับผูใชเฟซบุ฿กประจําที่มีสังคมและใหเวลากับการใชชีวิตอยูกับเฟซบุ฿กในปริมาณที่
มากจนเกินไป จนทําใหเกิดปัญหาขึ้นหลายดาน ไมวาจะเป็นปัญหาดานสุขภาพ ดานอาชีพการงาน 
ความสัมพันธแกับบุคคลอ่ืน ฯลฯ ดังนั้นหากสถาบันครอบครัว ภาครัฐ และภาคเอกชน ชวยกัน
สอดสองดูแล เอาใจใส และควบคุมการใชอินเทอรแเน็ตใหเป็นไปในทิศทางที่ถูกตอง จะชวยแกไข
ปัญหาทางสังคมไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

นักจิตวิทยาหลายคนชี้วา เฟซบุ฿กคือเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังในยุคปัจจุบันถาใชให
ถูกตอง แตในทางตรงกันขาวก็อาจกลายเป็นอันตรายตอผูที่รูเทาไมถึงการณแเชนกัน สําหรับภาวการณแ
การเสพติดเฟซบุ฿กเป็นอาการยอยอาการหนึ่งของ “โรคเสพติดการเลนอินเทอรแเน็ต” ซึ่งมีสาเหตุทําให
ผูเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงและทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาอาการเสพติดอินเทอรแเน็ตประเภทอ่ืน ๆ 

ผูใชเฟซบุ฿กประจํายอมรับวาตนเองเป็นผูเสพติเฟซบุ฿ก เพราะสังเกตจากพฤติกรรมและ
ลักษณะการใชงานของตนเอง ซึ่งบางคนนั้นมีพฤติกรรมที่ผูกติดกับเฟซบุ฿กเป็นอยางมาก ตองการใช  
เฟซบุ฿กทุกวัน ใชตลอดเวลา แทบจะขาดกันไมได ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดของ
นักจิตวิทยา Kimberly S. Young (1996) ที่ไดศึกษาลักษณะของการเสพติดอินเทอรแเน็ต และพบวา
การเสพติดอินเทอรแเน็ตมีพื้นฐานเหมือนการติดการพนัน โดยผูเสพติดเฟซบุ฿กนั้นจะมีคุณสมบัติคลายผู
ที่เสพติดอินเทอรแเน็ต ซึ่งมี่รายละเอียดดังนี้ 

1. รูสึกหมกมุนกับอินเทอรแเน็ตแมเวลาที่ไมไดตอกับอินเทอรแเน็ต ผูใชเฟซบุ฿กประจํามี
ความตองการที่จะใชเฟซบุ฿กตลอดเวลา แมจะอยูในชวงเวลาหรือสถานที่ที่ไมสามารถเชื่อมตอได 

2. มีความตองการใชอินเทอรแเน็ตเป็นเวลานานขึ้นเรื่อย ๆ ผูใชเฟซบุ฿กประจํามี
พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กที่แตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตหรือชวงเริ่มใช โดย
ปัจจุบันมีการใชงานที่บอยขึ้น ถี่ขึ้น และนานขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสงผลใหคนเสพติด 
เฟซบุ฿กกันมากขึ้น เชน สมารแทโฟน แทบเล็ท สามารถตอบสนองกับความตองการของคนในหลาย ๆ 
พกพาไดอยางสะดวกสบาย เขาถึงเฟซบุ฿กไดงายเพราะมีแอพพลิเคชั่น ทั้งในเรื่องของเครือขาย
โทรศัพทแ 3G และอินเทอรแเน็ตที่มีความเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้ก็มีผลตอพฤติกรรมการ
ใชเฟซบุ฿กที่เปลี่ยนไปมาก 

3. ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรแเน็ตได เฟซบุ฿กเป็นชองทางการสื่อสารหลัก ที่มี
ความสําคัญกับผูใชเฟซบุ฿กประจําเป็นอยางมาก เปรียบเสมือนเป็นสวนหนึ่งของชีวิต เป็นสื่อที่มี
ประโยชนแ เพราะหากขาดเฟซบุ฿กไปชีวิตจะขาดความสะดวกสบาย มีความยากลําบากที่จะติดตอสื่อสาร
กับผูอ่ืน ขาดเฟซบุ฿กใหความรูสึกเหมือนขาดอะไรบางอยางในชีวิต รูสึกวา ไมมีอะไรทํา ชีวิตเรื่อยเปื่อย 
ไมคุนชินกับการใชชีวิตที่ปราศจากเฟซบุ฿ก 
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4. รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเทอรแเน็ตนอยลงหรือหยุดใช ผูใชเฟซบุ฿กประจําจะรูสึก
โมโห หงุดหงิด อึดอัด ขัดใจ บางคนอาจจะแสดงอาการโมโหหรืออาการฉุนเฉียวออกมา เพราะเกิด
ความเครียดที่ไมไดใชเฟซบุ฿ก เพราะรูสึกวาเฟซบุ฿กไดกลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว 

5. การใชอินเทอรแเน็ตเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดวาทําใหรูสึกดี ผูใชเฟซบุ฿กประจํา
เลือกใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่ในการระบายและแสดงออกทางความรูสึก ที่บางเรื่องไมสามารถพูดใน
ชีวิตประจําวัน หรือสื่อสารตอหนาผูอ่ืน ๆ ได ในขณะเดียวกันเมื่อสื่อสารผานเฟซบุ฿กไปแลวนั้น ยัง
ไดรับกําลังใจจากเพ่ือนบนเฟซบุ฿ก ทําใหรูสึกดีและมีกําลังใจมากข้ึน 

6. หลอกคนในครอบครัวหรือเพ่ือนเรื่องการใชอินเทอรแเน็ตของตัวเอง 
7. มีอาการผิดปกติ เชน หดหู กระวนกระวายเมื่อเลิกใชอินเทอรแเน็ต ผูใชเฟซบุ฿ก

ประจําจะรูสึกวาตนเองตกกระแส พลาดขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ฿ก มักมีความกระตือรือรนที่
จะอยากใชเฟซบุ฿กตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา 

8. ใชเวลาในการใชอินเทอรแเน็ตนานกวาที่ตนเองตั้งใจไว ผูใชเฟซบุ฿กประจําใชเวลาใน
การใชเฟซบุ฿กนานกวาตนเองกําหนดไว ทําใหไมสามารถบริหารจัดการเวลาได ตารางกิจกรรมในแตละ
วันไมเป็นไปตามท่ีกําหนดไว 

ผลกระทบจากการใชเฟซบุ฿กของกลุมผูใชเฟซบุ฿กประจํานั้น สงผลกระทบตอชีวิตใน
หลาย ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักจิตวิทยา (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, สัมภาษณแ, 14 มกราคม 
2557) และ (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) โดยสามารถแบงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
9 ดาน สรุปไดดังนี้ 

1. ผลกระทบดานสุขภาพรางกาย ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีการอาการปวด เมื่อลาดวงตา 
เพราะมักจะใชเฟซบุ฿กผานสมารแทโฟนและตองจองมองแสงของสมารแทโฟนตลอดเวลา บางรายมี
สายตาสั้น มีอาการปวดหัว ปวดเมื่อบริเวณ คอ บา ไหล และนิ้วมือ เนื่องจากตองกมมองหนาจอ
สมารแทโฟน และใชนิ้วสัมผัสขณะใชเฟซบุ฿ก และกอใหเกิดปัญหาสมาธิสั้นตามมา 

2. ผลกระทบทางดานอารมณแและความรูสึก ผูใชเฟซบุ฿กประจําจะรูสึกโมโห หงุดหงิด 
ฉุนเฉียว และเกิดความเครียดหากไมสามารถใชเฟซบุ฿ กได ซึ่งสงผลตอการควบคุมอารมณแและ
ความรูสึกโดยตรง 

3. ผลกระทบดานการบริหารจัดการเวลา ไมสามารถบริหารจัดการเวลาได เพราะชีวิต
ผูกติดกับการใชเฟซบุ฿ก โดยไมสามารถทํากิจกรรมอยางอ่ืนในแตละวันไดสําเร็จตามท่ีตั้งใจไว 

4. ผลกระทบดานอาชีพการงาน การใชเฟซบุ฿กประจํานั้นทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง การทํางานมีความลาชา ขาดการตรวจสอบ เกิดขอบกพรองไดบอยครั้ง โดยเฉพาะการ
ใชเฟซบุ฿กระหวางการทํางานไปดวยนั้น สงผลใหมีสมาธิในการทํางานนอยลง เพราะเฟซบุ฿กเขามามี
บทบาทและดึงดูดความสนใจมากกวา 
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5. ผลกระทบดานความสัมพันธแกับบุคคลอ่ืน การใชเฟซบุ฿กของผูใชประจําทําใหเกิด
ความสัมพันธแกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนฝูงที่ดี การใชเฟซบุ฿กนี้ทําใหความสัมพันธแใน
ครอบครัวสนิทแนบแนนมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นชองทางในการติดตอสื่อสาร ที่จะทําใหไดคุยและมีสวน
รวมกัน พอแม หรือญาติพ่ีนองไดเห็นความคิด ความรูสึก และติดตามความเคลื่อนไหวที่แสดงออก
ผานเฟซบุ฿ก ทําใหมีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ และเป็นหวงเป็นใยกันมากขึ้น ในขณะที่ผูใชเฟซบุ฿ก
บางสวนนั้นระบุวา การใชเฟซบุ฿กของตนเองนั้นสงผลใหเกิดปัญหาครอบครัว เนื่องจากไมเขาใจวา
ทําไมผูใชเฟซบุ฿กประจําจะตองใชเฟซบุ฿กตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธแโดยเฉพาะการสื่อสารแบบตอ
หนาลดลงบาง 

สําหรับเพ่ือนรวมงานนั้น ความสัมพันธแยังคงเป็นไปดวยดี เพราะเฟซบุ฿กไดกลายเป็น
ชองทางหลักในการติดตอและอัพเดตเรื่องงานกันมากกวาจุดประสงคแอ่ืน ๆ และสามารถหลีกเลี่ยงบท
สนทนาที่อาจทําลายความสัมพันธแที่ดีลงไดหากตองสนทนากันตอหนา โดยเฉพาะเรื่องของสไตลแการ
สื่อสารของแตละคน 

สุดทาย ความสัมพันธแกับเพ่ือนฝูงและคนรอบขางนั้นดีขึ้น เพราะเฟซบุ฿กเป็นชองทางที่
สามารถติดตอสื่อสารหรือพูดคุยกันไดตลอดเวลา เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธแที่ ใหความรูสึกวาใกลชิด
กันตลอดเวลา แตในขณะเดียวกัน ยังพบวาผูใชเฟซบุ฿กประจําบางคนมีความสัมพันธแที่ลดลงบางแตไม
มาก เพราะเวลาที่ไดทํากิจกรรมหรืออยูดวยกันนั้น การใชเฟซบุ฿กไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม
นั้น ๆ เสมอ ทําใหการพูดคุยสนทนาลดนอยลง 

6. ผลกระทบดานการเงิน ผูใชเฟซบุ฿กประจํามีชีวิตที่ผูกติดกับเฟซบุ฿กอยางมาก ดังนั้น 
ทุกชวงเวลา และทุก ๆ สถานที่ของชีวิตจําเป็นตองสามารถเขาถึงเฟซบุ฿กได ดังนั้น การเดินทางไป
พักผอน หรือการเดินทางไปตางประเทศนั้นจําเป็นตองเสียคาใชจายไปกับคาอินเทอรแเน็ต คาเปิด
บริการขามแดนอัตโนมัติ ทั้งนี้ เฟซบุ฿กนั้นนอกจากจะเป็นเว็บไซตแที่ใหบริการผานเครือขายอินเทอรแเน็ต
แลว ยังสามารถใหบริการไดในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต และสมารแทโฟน ซึ่งใหความ
สะดวกสบาย พกพาไดอยางอิสระ บวกกับเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรแเน็ต และเครือขายผู ใหบริการ
สัญญาณโทรศัพทแ 3G/4G ในปัจจุบันมีความรวดเร็วและครอบคลุม ทําใหผูใชเฟซบุ฿กประจําเปลี่ยนมา
ใชเฟซบุ฿กบนแท็บเล็ตหรือสมารแทโฟน พรอมทั้งยอมเสียคาใชจายไปกับคาใหบริการโทรศัพทแและ
แพคเกจอินเทอรแเน็ตอีกดวย 

7. ผลกระทบดานภาพลักษณแ การใชเฟซบุ฿กประจําและมากจนเกินไปนั้นสงผลตอ 
ภาพลักษณแผูใชเฟซบุ฿กประจํา อาจกอความรําคาญและไมชอบใจของผูพบเห็นได ทําใหผูอ่ืนรับรูวา
เป็นคนเสพติดเฟซบุ฿ก 
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8. ผลกระทบดานความขัดแยง การใชเฟซบุ฿กในการแสดงออกเกี่ยวกับ อารมณแ 
ความรูสึก วิพากษแวิจารณแ หรือแสดงความคิดเห็นนั้น นํามาซึ่งความขัดแยงระหวางบุคคลอ่ืนได 
เนื่องจากผูใชเฟซบุ฿กประจําอาจมีแนวคิดไมตรงกับผูอ่ืนที่พบเห็น 

9. ผลกระทบดานความเสี่ยงที่จะนําไปสูการเสพติชนิดอ่ืน ๆ การใชเฟซบุ฿กของผูใช 
เฟซบุ฿กประจํานั้นมีผลนําไปสูการเสพติดชนิดอ่ืน ๆ โดยเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ความอิจฉา
ตามมา เชน การทานอาหาร การทองเที่ยว เพราะตองการไดรูปสวย ๆ เพ่ือจะไดมีโอกาสถายรูปมาลง
ในเฟซบุ฿ก ติดการรับประทานอาหาร ติดการใชจายอยางสิ้นเปลือง เมื่อไดลองทําแลวก็มักจะถายรูป
เพ่ืออัพโหลดใหเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ฿กไดเห็น เพ่ือตองการบอกใหผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับตนเอง 

สําหรับแนวทางในการปูองกันแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กนั้น ทุกภาคสวนตั้งแตผูใช
เฟซบุ฿กประจํา สถาบันครอบครัว องคแกรหรือหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน ตองรวมมือกันปูองกันและ
แกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿ก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักจิตวิทยา (ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา, 
สัมภาษณแ, 14 มกราคม 2557) และ (สินธุเสน เขจรบุตร, สัมภาษณแ, 30 มกราคม 2557) ระบุวิธีการ
หรือแนวทางในการปูองกันและแกไขปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿ก 

1. ผูใชเฟซบุ฿กประจําหรือผูเสพติดเฟซบุ฿ก ตองรูจักควบคุมตนเอง พยายามยับยั้งชั่งใจ 
ใชเฟซบุ฿กอยางมีสติ และมีความกลาและมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

2. เพ่ือนรวมงาน เพื่อนฝูง ควรหากิจกรรมทํารวมกันบอย ๆ เชน เลนกีฬา อานหนังสือ 
หรือทํากิจกรรมที่ชวยใหหางไกลจากการใชสมารแทโฟนหรือเฟซบุ฿ก 

3. ครอบครัว เนนการสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางกันดวยการทํากิจกรรมรวมกัน 
และกําหนดกรอบกติกาที่คนในครอบครัวจะตองเคารพและยึดถือปฏิบัติตาม เชน หามใช
โทรศัพทแมือถือระหวางทํากิจกรรมรวมกัน ระหวางรับประทานอาหาร หรืออยูในวงสนทนา เป็นตน 

4. การศึกษา ครู อาจารยแ ควรสอดสอง ดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเฟซบุ฿ก 
กําหนดกรอบกติกาหรือขอหามในการใชเฟซบุ฿ก เชนการบล็อกไมใหสามารถเขาใชเฟซบุ฿กได หรือหาม
ใชสมารแทโฟนและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ ระหวางที่มีการเรียนการสอน เป็นตน 

5. หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ควรมีการรณรงคแ (Campaign) ทั้งในรูปแบบของการ
โฆษณา ประชาสัมพันธแผานสื่อและชองทางตาง ๆ เพ่ือตอกย้ําใหผูใชเฟซบุ฿กและคนทั่วไปตระหนักถึง
การใชเฟซบุ฿กอยางพอดี โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นาจะเขามา
มีบทบาท ใหการชวยเหลือ รวมทั้งกอตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาและแกไขปัญหาหรือดูแลผูที่เสพติด 
เฟซบุ฿ก 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูใชเฟซบุ฿กประจํา” มีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษา

แรงจูงใจในการใชเฟซบุ฿ก พฤติกรรมการสื่อสารและแนวโนมการใชเฟซบุ฿ก และผลกระทบจากการใช
เฟซบุ฿ก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทั้งที่มีความเห็นคลายคลึงและ
แตกตางกัน โดยผลการศึกษาปรากฏหลายประเด็นที่เป็นประโยชนแในการเรียนรูพฤติกรรมการสื่อสาร
ผานเฟซบุ฿กหรือสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน และเป็นประโยชนแในการรวมกันหามาตรการปูองกันและแกไข
ปัญหาการเสพติดเฟซบุ฿กและสื่อสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ ในอนาคตที่โลกปัจจุบันกําลังกาวเขาสูยุคดิจิทัล
อยางเต็มตัว ดังที่จะเสนอตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมการใชเฟซบุ฿กนั้น กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชที่อยูในปริมาณที่มาก 
ทั้งในดานความถี่ จํานวนครั้ง ระยะเวลา และชวงเวลา ในทุก ๆ สถานที่ เชน บาน หองนอน หองน้ํา  
หองรับแขก ที่ทํางาน ระหวางการเดินทาง หรือแมขณะขับรถ ผานอุปกรณแสื่อสารประเภท
คอมพิวเตอรแ แท็บเล็ต สมารแทโฟน เป็นตน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่มีการผูกติดกับเฟซบุ฿กเป็นอยางมาก 
ผูใชควรมีความยับยั้งชั่งใจ ใชเฟซบุ฿กอยางมีสติ และรูจักกาลเทศะในการใช เพ่ือเป็ นการฝึกวินัยใน
การใชเฟซบุ฿ก ใชอยางพอดีเทาท่ีจําเป็น 

2. เฟซบุ฿กมีทั้งขอดีและขอเสีย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของผูใชวาใชอยางไร เพ่ืออะไร 
หากใชในทางท่ีสรางสรรคแก็จะทําใหตนเองไดรับประโยชนแและจะชวยยกระดับสังคมใหดีขึ้น พรอมกับ
เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นมากมาย เชน การใชเฟซบุ฿กเพ่ือสนับสนุนการทํางาน เพ่ือชวยเหลือสังคม เพ่ือเป็น
กําลังใจใหซึ่งกันและกัน เพ่ือติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วโดยไมสิ้นเปลืองคาใชจาย เป็นตน 
นอกจากนี้ เฟซบุ฿กยังเป็นพื้นที่ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดเป็นอยางดี ทั้งในเรื่องของ
การใชเพ่ือติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลขาวสาร ติดตามความเคลื่อนไหวแลวนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่คนพบคือ 
การใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่สวนตัวเพ่ือไวระบายความรูสึก ระบายอารมณแ ระบายความเครียด หรือบาง
รายพบวาใชเฟซบุ฿กเป็นพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจจะสงผลใหเกิดความขัดแยงกับผูที่ถูก
พาดพิงหรือไดรับผลกระทบจากการแสดงออกทางความคิดและความรูสึกในชวงที่มีภาวะเครียดได
ดังนั้น การใชเฟซบุ฿กนั้นจะกอใหเกิดประโยชนแหรือโทษนั้นขึ้นอยูกับผูใชเป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใช
เฟซบุ฿กเม่ืออยูในภาวะกดดันหรือไมพรอมทางอารมณแ งดการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นเมื่ออยูใน
อารมณแท่ีโกรธ เป็นตน 

3. รูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอความสัมพันธแกับผูอ่ืน ดวยการเติบโต
อยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเฟซบุ฿ก ทําใหคนสวนใหญในปัจจุบันหันมาใชเฟซบุ฿ก
เป็นชองทางการติดตอสื่อสารหลัก ซึ่งแตกตางจากอดีตที่นิยมการสื่อสารระหวางบุคคลดวยวิธีเผชิญหนา 
(Face to face communication) หรือการสื่อสารผานสื่อกลางดวยวิธีโทรศัพทแ แตปัจจุบัน ดวยความ
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รวดเร็ว สะดวกสบาย และทลายขอจํากัดเรื่องสถานที่และเวลาของเฟซบุ฿ก ทําใหคนสวนใหญนิยม
ติดตอสื่อสาร ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของกันและกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและมี
ปฏิสัมพันธแรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผานทางเฟซบุ฿ก ในขณะเดียวกันผูใชสามารถเลือกสื่อสารไดทั้ง
แบบเฉพาะเจาะจง สื่อสารแบบกลุม หรือสื่อสารแบบกลุมเฉพาะเจาะจงได ซึ่งลักษณะพฤติกรรมนี้ได
กลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันผูใช แตในขณะเดียวกันการสื่อสารผานเฟซบุ฿กนี้สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลวงของรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิญหนา กลาวคือ มีการสื่อสารแบบเผชิญหนาในโลกแหง
ความเป็นจริงที่ลดนอยลง เกิดการหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่จะกอใหเกิดปัญหาหรือความ
ขัดแยง โดยเลือกสื่อสารผานเฟซบุ฿กแทน และเฟซบุ฿กไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของชีวิตและทุก ๆ 
กิจกรรมที่ไดดําเนินอยูในชีวิตประจําวัน สงผลใหเกิดปัญหาหรือความขัดแยงกันในครอบครัว เพ่ือน
รวมงาน และเพ่ือนฝูงได ดังนั้น การเรียนรูวิธีการสื่อสารและการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ การสราง
ความสัมพันธแผานการสื่อสารดวยการพูดคุย สนทนาในโลกความจริง เป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งตอการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการสื่อสารของบุคคลที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

4. ผลกระทบที่เกิดจากการใชเฟซบุ฿กนั้นสงผลตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ
ในมิติตาง ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้น การรูตนเอง การยอมรับในตนเอง การยับยั้งชั่งใจ การบริโภค
เนื้อหาบนเฟซบุ฿กอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารที่เหมาะสมทั้งกับบุคคลและกาลเทศะนั้น จึงมีความ
จําเป็นและสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งผลกระทบเกี่ยวกับการใชเฟซบุ฿กในดานบวกนั้น ไดแก ไดรับรูขาวสาร
และเหตุการณแครอบครัว รอบสังคม และรอบโลก สนองความตองการอยากรูอยากเห็นและความ
สนใจในเรื่องตาง ๆ ชวยกระบวนการเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง มั่นใจในคานิยมบุคคล รูจักตนเอง
และผูอ่ืนมากขึ้น ทําใหเขากับผูอ่ืนไดและรูสึกเป็นพวกเดียวกัน ทําใหมีเรื่องราวสนทนากัน ทําหนาที่
แทนเพ่ือนในชีวิตจริง มีบทบาททางสังคม สามารถติดตอกับครอบครัว เพ่ือนฝูง และสังคม ใหความ
เพลิดเพลินและความบันเทิงได แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผลกระทบในดานลบนั้น ไดแก ดาน
สุขภาพรางกาย ดานอารมณแความรูสึก ดานการบริหารจัดการเวลา ดานอาชีพการงาน ดาน
ความสัมพันธแกับบุคคลอื่น ดานการเงิน ดานภาพลักษณแ ดานความขัดแยง ดานความเสี่ยงที่จะไปไปสู
การเสพติดอ่ืน ๆ เป็นตน ดังนั้น ทุกภาคสวนตั้งแตผูใชเฟซบุ฿ก สังคม สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
องคแกรหรือหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน ตองรวมมือกันปูองกันและแกไขปัญหาที่อาจแผขยายในวง
กวางซึ่งอาจจะสงผลเสียตอสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
1. งานวิจัยชิ้นนี้ มุงศึกษาเฉพาะผูใหญตอนตน (Early Adulthood) เป็นกลุมคนที่มี

อายุประมาณ 18-39 ปี  จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีเป็นขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.1 กลุมผูมีแนวโนมเสพติดสื่อสังคมออนไลนแ ในวัยเด็ก วันรุน วันกลางคน วัยชรา 
หรือกลุมวิชาชีพเฉพาะ เป็นตน เนื่องจากอัตราการเสพติดสื่อสังคมออนไลนแมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
กลุมคนทุกชวงวัย 

1.2 เครื่องขายสังคมออนไลนแอ่ืน ๆ เชน Twitter, Instagram, Line, เป็นตน 
เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลนแที่กําลังเป็นที่นิยมของคนไทยและท่ัวโลก 

1.3 พ้ืนที่ในการศึกษา เชน หัวเมืองสําคัญ ๆ ตาง ๆ ของประเทศไทย หรือจังหวัดที่
มีผูใชเฟซบุ฿กนอยกวากรุงเทพมหานครตามลําดับ 

2. ควรมีการศึกษาเจาะลึกเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการเสพติดเฟซบุ฿กเพ่ือนําผล
การศึกษาที่ไดมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิธีปูองกันและแกไขปัญหาหรือบําบัดผูเสพติดสื่อสังคม
ออนไลนแ 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูเสพติดเฟซบุ฿กเพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมา
วิเคราะหแแนวโนมในการประเมินผูเสพติดสื่อสังคมออนไลนแ 

4. ควรมีการวิจัยวิธีการหรือแนวทางการบําบัดรักษาการเสพติดสื่อสังคมออนไลนแ เพ่ือ
ลดผลกระทบในดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “รูปแบบการสื่อสารของผู้เสพติดเฟซบุ๊ก” 

 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้เป็นสวนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรแและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ผูวิจัย
ตองการทราบขอมูลเพ่ือประโยชนแในการศึกษาเทานั้น ใครขอความกรุณาทาน ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 
มาก 

บ่อย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน ๆ 
ครั้ง 

แทบจะ
ไม่ 

1 
คุณใชเวลามากไปกับการนึกถึงเฟซบุ฿ก 
หรือคิดวาจะใชเฟซบุ฿กอยางไร 

     

2 คุณรูสึกวาอยากใชเฟซบุ฿กเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ  

     

3 คุณใชเฟซบุ฿กเพ่ือที่จะลืมปัญหาสวนตัว      

4 คุณไดพยายามที่จะลดการใชเฟซบุ฿กแลว 
แตไมประสบผลสําเร็จ 

     

5 คุณรูสึกกระวนกระวาย หงุดหงิด รอนใจ 
หากถูกหามเขาใชเฟซบุ฿ก 

     

6 คุณใชเฟซบุ฿กมากจนมีผลเสียตอการงาน
หรือการเรียน 

     

 
 

“ขอบคุณที่สละเวลาและใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม” 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายอัครวัฒนแ เอนกศิริวัฒนกุล 
วันเดือนปีเกิด 22 มิถุนายน 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2550: นิเทศศาสตรบัณฑิต  
 (การประชาสัมพันธแ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ  

 
ประสบการณแทํางาน Digital Marketing, ฝุายสื่อสารการตลาด 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
 

 


