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พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังและการนำ�เสนอตัวตน
ของเยาวชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
Communication Behavior, Expectations and Identity
of the Youth Presentation to Heterosexual Relationships
on Social Networks Like Facebook.
ทัศนีย์ ดำ�เกิงศักดิ์*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการสือ่ สารของเยาวชน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของเยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 3.
เพือ่ ศึกษาการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั เพือ่ นต่างเพศของเยาวชนบนเครือข่ายสังคมออน
ไลน์เฟซบุ๊ก และ4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังและการนำ�เสนอตัวตน
ของเยาวชนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จำ�นวนทั้งสิ้น 425 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั คือค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ซึง่ ประมวล
ผลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการสือ่ สาร ความคาดหวังและการนำ�เสนอตัวตนของเยาวชน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง
มือในการสื่อสาร และยังเป็นช่องทางให้เกิดการสื่อสารสมัยใหม่
การนำ�เสนอตัวตนผ่านสือ่ สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ จึงเป็นช่องทางหนึง่ ของเยาวชนในยุคปัจจุบนั โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำ�ให้พฤติกรรมของเยาวชนในสังคมไทยเปลี่ยนไปตามความเจริญของเทคโนโลยี เยาวชน
ชายหญิงสามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างอิสระมากขึ้น และมีรูปแบบการสื่อสารโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ทำ�ให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น สามารถแสดงออกถึงความชื่นชอบกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้
อย่างเปิดเผย
เยาวชนที่กำ�ลังศึกษาอยู่จะให้ความสนใจหรือใช้ชีวิตที่สัมผัสกับโลกไซเบอร์กันอย่างกว้างขวาง แสดงให้
เห็นว่าเยาวชนชายหญิงสามารถในการเป็นผู้นำ�ทางความคิด ซึ่งแตกต่างจากสังคมไทยสมัยก่อน ดังนั้นโลกของ
สังคมออนไลน์หรือไซเบอร์นนั้ จึงเป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับเยาวชนทีจ่ ะตอบสนองความคาดหวังของตนเองได้ดกี ว่าโลกแห่ง
ความเป็นจริง ซึ่งหนึ่งคนเป็นเพียงหนึ่งอัตลักษณ์ (One Body, One Identity)แต่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ คน
หนึง่ คนสามารถมีหลายตัวตนในเวลาเดียวกัน(One Body,Multiple Identity)โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดและตัวตนในสังคม
นี้เยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆตามความต้องการ
ความคาดหวังจากการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เยาวชนจะแสดงออกตามความต้องการและ
อารมณ์ โดยใช้ระบบสัญญะหรือรูปภาพต่างๆ เช่นการกดไลค์(Like) ทดแทนการแสดงออกด้วยคำ�พูดของเพื่อน
* อาจารย์ประจำ�สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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สมาชิกในเฟซบุ๊ก เพื่อให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆในเฟซบุ๊ก สามารถรับรู้สัมผัสตัวตนที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ
ได้มากที่สุด และเข้าใจว่าตรงกับตัวตนที่แท้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง
Abstracts
This research is a survey research. The purposes are : 1.) to study the communication
behavior of the youth on social networking ‘Facebook’. 2.) to study the expectations of the
youth on social networking ‘Facebook’. 3.) to study the presentation of Identity of the youth
to social and to build relationships with Heterosexual friends on social networking ‘Facebook’,
and 4.) to study the relationship between communication behaviors, the expectations and
identity of the youth whom using social networking ‘Facebook’. , total amount 428 persons.
The research methods was a questionnaire, statistics (used in the research were percentage,
mean and the correlation coefficient.), processed using statistical program. The results of the
research Communication behavior, the expectation and the presentation of Identity of the
youth on social networking ‘Facebook’, the youth samples use the Internet as a medium for
communication and use the computer as a tool for communication. It is also a channel for
modern communication.
The presenting identity through social media ‘Facebook’ is a channel of youth on
nowadays, by using modern technology. The behavior of youth in Thai society is changing as
technology advances. Young men and women can relate freely. And there is a type of
communication using the Internet is connecting between their relationships, brings faster
communication. It can express the passion around things openly.
For cyber world, the studying youth will pay attention or live life to touch the cyber
world widely. It shows that the young men and women can be in thought leadership, unlike
previous Thai society. The online or cyberspace is a place for youth to meet their expectations
than the real world.
In the real world, one person is the one identity (One Body, One Identity). But in social
networks it is possible that one person can have multiple identities at the same time (One
Body, Multiple Identity) without any restrictions. Identity in this society youth can change their
needs all the time, such as today is presenting themselves as a sweet and healthy girl,
tomorrow may be change the hip-hop looks to watch concerts with their friends.
Expectations from social networking, youth will express themselves according to their
needs and emotions. By using the symbol or images, such as press the button ‘Like’ to replace
the expression of the words of Facebook Friends, To let other Facebook members can recognize
identity expressed in different ways as possible. And understand that it is the true identity in
the real world.
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บทนำ�

การสื่ อ สารกั บ เพื่ อ นต่ า งเพศในปั จ จุ บั น
สามารถทำ�ได้อย่างอิสระมากกว่าในอดีตจึงเกิดช่อง
ทางใหม่ที่เปิดโอกาสให้ชายและหญิงได้ใช้เป็นช่อง
ทางทำ�ความรู้จัก กระชับความสัมพันธ์ผ่านสื่อ โดย
เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า “ ความสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ใหม่” ซึง่ เป็นทางเลือกใหม่ของหนุม่ สาวในยุคปัจจุบนั
ซึง่ ความสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ใหม่จะใช้อนิ เทอร์เป็นตัวกลาง
ในการสือ่ สาร ซึง่ เป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษทีส่ ามารถทำ�การ
สือ่ สารได้ครัง้ ละจำ�นวนมาก การสนทนาเป็นไปอย่าง
มีอิสระเสรีเกี่ยวกับการใช้ข้อความสนทนา ทำ�ให้คู่
สนทนาไม่ประหม่าในการสือ่ สาร เนือ่ งจากการสือ่ สาร
เป็นการพิมพ์ข้อความโดยการโต้ตอบกัน คู่สนทนา
สามารถทำ�ความรู้จักกันได้โดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าตา
หรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับรูปร่าง
หน้ า ตาเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ คู่ ส นทนาก็ ไ ม่
สามารถรู้ ไ ด้ ว่ า คู่ ส นทนาของตนเป็ น เพศใด
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะภายนอกที่ ป รากฏเป็ น อย่ า งไร คู่
สนทนาต้องจินตนาการและตีความด้วยความรูส้ กึ ของ
ตนเองว่ามีความชอบและต้องการจะปฏิสมั พันธ์กบั คู่
สนทนาคนไหน การสร้างสัมพันธภาพในอินเทอร์เน็ต
เกิดขึ้นคล้ายกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในบริบทชีวิตจริง คือสัมพันธภาพแบบเพื่อนทั่วไป
โดยอาจจะเพียงเข้ามาสนทนาแล้วสัมพันธภาพก็ยุติ
ลง รวมทั้งความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนากลายเป็น
เพื่อนในชีวิตจริง หรือพัฒนาความไว้วางใจที่ระดับ
หนึ่ ง กลายเป็ น คู่ รั ก หรื อ แต่ ง งานกั น ก็ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ รู ป แบบที่ มี ใ นชี วิ ต จริ ง ของสั ง คม
(สายใจ ลีลาขจรจิต, 2545)
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
วิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามปลายปิด (Close –
Ended Questionnaire) ซึ่งได้จัดลำ�ดับเนื้อหา
แบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ โดยแบ่ง
เป็น 5 ตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

50

1.ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
2.ข้อมูลเกีย่ วกับระยะเวลาและวัตถุประสงค์
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
3.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
4.ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง จากการ
สื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
5.ข้อมูลเกี่ยวกับการนำ�เสนอตัวตนบนเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสื่ อ สารของ
เยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของเยาวชนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
3. เพือ่ ศึกษาการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมเพือ่
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศของเยาวชนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การสือ่ สาร ความคาดหวังและการนำ�เสนอตัวตนของ
เยาวชนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
การวิจัยครั้งนี้ได้นำ�แนวคิดทฤษฎี รวมทั้ง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้
คือ แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการสือ่ สาร ทฤษฎีและ
แนวคิดความคาดหวังจากสือ่ (Expectancy Theory)
แนวคิ ด การนำ � เสนอตั ว ตน (Social Presence)
แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
แนวคิดเกีย่ วกับเฟสบุก๊ (Facebook) แนวคิดเรือ่ งการ
สือ่ สารผ่านสือ่ กลางคอมพิวเตอร์(Computer Meduated Communication) แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะ
วิทยา (Semiology) แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และการหาคู่ของหญิงชาย ทฤษฎีไซเบอร์เฟมินิสต์
(Cyberferminism) แนวคิดเรื่องตัวตนที่ถูกจ้องมอง
(Gazed) และการรืน่ เริงสวมหน้ากาก (Masquerade)
แนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self Concept) และอัต
ลักษณ์ (Self Identity) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ทำ�การศึกษามีจำ�นวนทั้งสิ้น 425 คน แบ่งเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุ13-15ปี มากที่สุด ส่วน
ใหญ่มกี ารศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย)
มากที่สุด และมีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทมากที่สุด
2. พฤติ ก รรมการใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์Facebook กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้
งานเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ Facebook แต่ ล ะ
สัปดาห์มากที่สุดคือ 5-6วันต่อสัปดาห์และใช้ระยะ
เวลาในการใช้บริการในแต่ละวันมากทีส่ ดุ คือ 3 ชัว่ โมง
โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านความบันเทิงมากที่สุด
3. พฤติกรรมการสื่อสารกับเพื่อนต่างเพศ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) กลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมมีพฤติกรรมการสื่อสารกับเพื่อนต่าง
เพศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook)ระดับ
ตํ่าโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละข้ออยู่ในระดับตํ่าเช่น
เดียวกัน โดยมีพฤติกรรมการสือ่ สารกับเพือ่ นต่างเพศ
เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ การกดถูกใจ
(Like)ให้กับเพื่อน เพื่อเป็นแรงเสริมต่อความสัมพันธ์
การโพสต์รปู ถ่ายส่วนตัวในเฟสบุก๊ โดยคาดหวังว่าจะ
มีคนทั่วไปชื่นชมว่าสวยและกดไลค์ให้ท่าน และคาด
หวังว่าหวังการสนทนาบนเฟซบุ๊กจะมีการนัดหมาย
กับเพื่อนต่างเพศเพื่อพบหน้ากัน
4. คาดหวังในการสือ่ สารเพือ่ การนำ�เสนอตัว
ตน กลุม่ ตัวอย่างมีความคาดหวังในการนำ�เสนอตัวตน
เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือการโพสต์รูป
ถ่ายส่วนตัวในเฟสบุก๊ จะมีคนทัว่ ไปชืน่ ชมว่าสวยและ
กดไลค์ให้ คาดหวังว่า ตัวจริงกับคู่สนทนาในเฟสบุ๊ก
จะเป็นภาพคนเดียวกัน และ คาดหวังว่าเพือ่ นต่างเพศ
บนเฟสบุ๊กจะสร้างความสัมพันธ์ จนถึงขั้นเป็นคน
พิเศษ(แฟน) ของกันและกัน
5. การนำ�เสนอตัวตนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์Facebook กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นำ�เสนอ
ตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์Facebook โดยมี
การนำ�เสนอตัวตนเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
คือมีการนำ�เสนอตัวตนเกี่ยวกับความชื่นชอบในการ

ท่องเทียวตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดู
คอนเสิรต์ เดินห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีการนำ�เสนอ
ตัวตนผ่านภาพที่แสดงถึงการรักการท่องเที่ยว /ทำ�
อาหาร/ทานอาหารและเครื่องดื่มที่ชื่นชอบและมี
การนำ�เสนอตัวตนผ่านภาพการบอกตำ�แหน่งที่อยู่
(Check In) ณ สถานที่ปัจจุบัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังของเยาวชนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่าพฤติกรรม
การสื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคาดหวั ง ของ
เยาวชนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกันแต่อยู่ในระดับสูง
สมมติฐานข้อที่ 2. พฤติกรรมการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์และการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมของ
เยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่าพฤติกรรม
การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการนำ�เสนอตัวตนต่อ
สังคมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.001 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน แต่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวังมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การการนำ � เสนอตั ว ตนต่ อ สั ง คมของ
เยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน 3 ความคาดหวัง
มีความสัมพันธ์กบั การนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกัน แต่อยู่ในระดับสูง
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อภิปรายผล
1.พฤติกรรมการสือ่ สารกับเพือ่ นต่างเพศผ่าน
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ F acebook แม้ ว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการสือ่ สารกับเพือ่ นต่างเพศผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับตํา่ แต่ยงั มีพฤติกรรม
การสื่อสารด้วยการกดถูกใจ (Like) เพื่อเป็นแรงเสริม
ต่อความสัมพันธ์มากกว่าพฤติกรรมการสือ่ สารด้วยวิธี
การอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Peirce (1931)
ในทฤษฎีสัญญะวิทยาที่ว่า สัญญะต้องมีรูปธรรม ซึ่ง
อาจเป็นภาพ เสียง อักษร วัตถุ หรือสิง่ อืน่ ๆทีส่ ามารถ
สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์
สอดคล้องกับขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2531)
ใน 2 ประเด็ น ที่ ว่ า รู ป แบบของกระบวนการเกิ ด
พฤติกรรมการสื่อสารซึ่งเป็นพฤติกรรมการเปิดเผย
(Over behavior) ที่สามารถสังเกตได้จากภายนอก
เกิ ด จากกระบวนการที่ ค นเรามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ปรากฏการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ สรรพสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สภาพแวดล้ อ ม อั น เป็ น ผลที่ ทำ � ให้ พ ฤติ ก รรมการ
สื่อสารปรากฏออกมาในรูปแบบที่สามารถเห็นได้
สอดคล้องกับการกดไลค์ดังกล่าว และรูปแบบของ
บริบทแห่งพฤติกรรมการสื่อสารโดยพฤติกรรมการ
สื่อสารของคนเรานั้นมิได้หยุดความคิดไว้กับตนเอง
เพียงลำ�พัง สภาพการณ์ทางสังคมมีสว่ นผลักดันให้คน
เราปรารถนาที่จะกระทำ�การเปลี่ยนข่าวสารกับคน
อืน่ ๆ โดยอาศัยเครือ่ งหมาย สัญญาณหรือสัญลักษณ์
เป็นรหัสในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของภาสกร จิ ต ร
ใคร่ครวญ(2553) พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์Facebookของกลุ่มตัวอย่างคือ
การกระทำ � หรื อ การแสดงออกซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี
ลักษณะบ่งบอกว่าเป็นเครือ่ งสือ่ ความหมาย โดยอาศัย
กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความ
รู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง
กัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุนิสา ทดลา
(2542) ทีว่ า่ การสร้างสัญลักษณ์รว่ มกันในการสือ่ สาร
เพื่อใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกของผู้สนทนา เป็นการ
สร้างระเบียบแบบแผนใหม่ในสังคมภายใต้ชุมชน
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จำ�ลอง เช่น พิมพ์วา่ “55555555” เป็นวิธกี ารสือ่ สาร
ทีแ่ ทนเสียงหัวเราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการยอมรับ
ถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ความรูส้ กึ ของคูส่ นทนา
2. ความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อนำ�เสนอ
ตัวตนกลุ่มตัวอย่างมีคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อนำ�
เสนอตัวตนในเรื่องของการโพสต์รูปถ่ายส่วนตัวใน
เฟซบุ๊ก และหวังว่าจะมีคนทั่วไปชื่นชมว่าสวยและ
กดไลค์ให้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
Peirce (1931) ในทฤษฎีสัญญะวิทยาที่ว่า สัญญะรูป
เหมือนซึ่งจะใช้ รูปถ่ายจริง ภาพตนเองเพื่อเป็นการ
นำ�เสนอตัวเองผ่านทางรูปถ่ายในอิริยาบถต่างๆ กัน
ไป ซึ่งแต่ละรูปที่นำ�เสนอจะอยู่บนพื้นฐานของความ
ชื่นชอบของตัวเองและความดูดี ดูสวยของรูปถ่าย
นัน้ ๆ สอดคล้องกันแนวคิดของอีแวนซ์ Evans (1962)
ได้ให้คำ�อธิบายว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคน ในการที่จะ
ตี ค วามต่ อ สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าในสิ่ ง ที่ ต น
ต้องการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์
กิจ (2534) ทีว่ า่ พฤติกรรมของมนุษย์ลว้ นแล้วแต่เป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากก่อนที่มนุษย์
จะลงมือทำ�สิง่ ใดจะต้องวาดภาพไว้ในใจก่อนแล้วว่านี่
คือสิง่ ทีต่ นต้องการจะทำ� นอกจากนีม้ นุษย์มแี รงจูงใจ
บางอย่างอยู่ภายใน แต่เราควรเลือกศึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมที่ผู้รับสารสามารถอธิบายความหมายและ
วัตถุประสงค์ที่แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา
3. การนำ�เสนอตัวตนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์Facebookกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่น�ำ เสนอตัว
ตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในด้าน
ของความชื่นชอบในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต เดินห้างสรรพสินค้า
สอดคล้องกับแนวคิดของEckartz (2007) ในทฤษฎี
การนำ�เสนอตัวตน ที่ว่าความรู้สึกถึงความสัมพันธ์
(Relational presence)อธิบายถึงความรูส้ กึ ทางด้าน
อารมณ์ทตี่ อบสนองกัน หรือการรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์
ได้อย่างเด่นชัด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน
หรืออัตลักษณ์ ที่ว่า “ฉันคือใคร” ในสายตาผู้อื่น(อ้าง
ใน อภิ ญ ญา เฟื่ อ งฟู 2543) กล่ า วว่ า ต้ อ งมอง
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อัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของภาพตัวแทน สมาชิกเฟส
บุ๊กจึงต้องแสดงความเป็นตัวตนที่อยากให้อยากรู้จัก
หรือให้คนอื่นรับรู้มากที่สุด เพื่อความชัดเจนในการ
สร้างจุดสนใจให้เกิดแก่เพศตรงข้ามหรือกลุม่ คนทีเ่ ป็น
เป้าหมายของการสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Biocca และBiocca et
al.(2001) ทีส่ ร้างความเข้าใจของแนวคิดการนำ�เสนอ
ตัวตนต่อสังคม (Social presence) ว่าคือ“ความรูส้ กึ
ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น” และมีความรู้สึกผูกพันกับผู้อื่น
(Sense of engagement with the other) ไม่ได้
อยู่ เ พี ย งลำ � พั ง หรื อ แยกตั ว อยู่ ค นเดี ย ว และมี ก าร
สื่อสารกับบุคคลอื่นๆ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และการหาคูข่ องหญิงชาย (อ้างในมงคล
หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย์ 2538) สังคมสมัยใหม่
เปิดโอกาสให้หญิงชายเลือกคูค่ รองกันเองโดยเสรี โดย
ทั่วไปมักใช้ความรัก และความพึงพอใจส่วนตัวเป็น
หลักในการพิจารณา เช่น นิสัย ทัศนคติ รสนิยม หรือ
ค่านิยมตรงกัน และมีความรักชอบพร้อมกัน
สมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังของเยาวชนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน1 พบว่าพฤติกรรม
การสื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคาดหวั ง ของ
เยาวชนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระดับความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับตํ่า ความสัมพันธ์จึงเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
จากผลการวิจัยที่พบว่าสอดคล้องกับยุบล
เบ็ญจรงค์กิจ (2534)ในทฤษฎีและแนวคิดความคาด
หวังจากสื่อ เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากแนวทฤษฎี
พฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) โดยแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังจาก
สื่อนั้น โดยเน้นการใช้สื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
อย่ า งมี เ ป้ า หมาย และเหตุ ผ ลตามหลั ก การที่ ว่ า
พฤติกรรมของมนุษย์ลว้ นแล้วแต่เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากก่อนที่มนุษย์จะลงมือทำ�สิ่งใด

จะต้องวาดภาพไว้ในใจก่อนแล้วนีค้ อื สิง่ ทีต่ นต้องการ
จะทำ� สอดคล้องกับแนวคิดของฟิลลิป วี เลวิส(Phillip V.Lewis,1987) ที่กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวัง
(Expectations Theory)ว่ามาจากพื้นฐานของแรง
จูงใจที่ถูกกำ�หนดโดยความคาดหวังของแต่ละบุคคล
ซึง่ เป็นส่วนประกอบให้บคุ คลนัน้ เลือกทีจ่ ะปฏิบตั เิ ช่น
ใดในเวลานั้น ในการติดต่อสื่อสาร ผู้รับสารต่างคาด
หวังและคาดคะเนซึ่งเป็นสิ่งที่กำ�หนดพฤติกรรมการ
สื่อสาร
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภนาฏ บัว
บางพลู (2546) ทีว่ า่ มนุษย์เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญา สามารถ
วางแผนในการจัดพฤติกรรมของตน พฤติกรรมของ
มนุษย์ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย(Goal Oriented) พฤติกรรมการสือ่ สารก็เช่นกัน เมือ่ มนุษย์คาด
คะเนหรือคาดหวังว่าจะได้รับอะไรบ้างหรือสื่อจะ
สนองต่อประโยชน์ส่วนตนอย่างไรบ้าง การใช้สื่อของ
มนุษย์ก็จะดำ�เนินไปตามความคาดหวังนั้นๆ
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์และการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมของ
เยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน2 พบว่าพฤติกรรม
การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการนำ�เสนอตัวตนต่อ
สังคมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.001 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน แต่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
จากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับภาสกร
จิตใคร่ครวญ(2533) ที่ว่าการสื่อสารออนไลน์ การมี
ปฎิสัมพันธ์ความเป็นส่วนตัว และเทคโนโลยีของสื่อ
ใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้
งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีของ
สื่อใหม่ รวมทั้งระดับการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง
และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Michel
Foucault (1984) เกีย่ วกับอัตลักษณ์บนไซเบอร์สเปซ
(Identity & Cyberspace) ทีว่ า่ ไซเบอร์สเปซเป็นเวที
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ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้หรือผู้แสดงทุกคนสามารถต่อรอง
ปรับเปลี่ยน และสร้างอัตลักษณ์ของตนและของกลุ่ม
ตามที่ต้องการได้
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวรรณี วีรศิริรัตน์
รุ่งเรือง (2547) ไซเบอร์สเปซเป็นชุมชนรูปแบบใหม่
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อชีวติ ผูค้ นอีกใน และ
มีปฏิสมั พันธ์กนั ตามคุณค่าและความสามารถทีแ่ ต่ละ
คนมีทำ�ให้พบความสัมพันธ์บนไซเบอร์สเปซในระดับ
ค่อนข้างสูง
สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวังมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การการนำ � เสนอตั ว ตนต่ อ สั ง คมของ
เยาวชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐาน3 ความคาดหวังมี
ความสัมพันธ์กับการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก
หมายความว่าเยาวชนมีความคาดหวังจากการสือ่ สาร
มากก็จะมีการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมมากตามไปด้วย
และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของภาสกร จิ ต ร
ใคร่ครวญ(2553)ที่ว่าระดับการนำ�เสนอตัวตนต่อ
สังคม(Social Presence) ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นการรับรู้ถึงผู้อื่นจากการมีปฏิสัมพันธ์และที่เป็น
ผลมาจากความชื่นชอบอันเกิดมาจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นความรู้สึกร่วมกัน
(Co- Presence)และความรู้สึกของความสัมพันธ์
(Relational Presence)ในเชิงบวก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสายใจ ลีลาขจรจิต
(2545) การสร้างสัมพันธภาพในอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น
คล้ า ยกั บ การสร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลใน
บริบทชีวิตจริง คือสัมพันธภาพแบบเพื่อนทั่วไป รวม
ทั้งความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนากลายเป็นเพื่อนใน
ชีวติ จริง หรือพัฒนาความไว้วางใจทีร่ ะดับหนึง่ กลาย
เป็ น คู่ รั ก หรื อ แต่ ง งานกั น ก็ ไ ด้ แสดงให้ เ ห็ น ความ
สั ม พั น ธ์ ข องเพื่ อ นในอิ น เทอร์ เ น็ ต ในระดั บ สู ง เช่ น
เดียวกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี ศิริ
รัตน์รงุ่ เรือง (2547) ทีว่ า่ การนำ�เสนอตัวตนของผูห้ ญิง
54

ในเว็บไซต์มีการจัดหน้า ข้อความ ภาพ ตัวอักษร ที่
สดใสอ่านง่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
เพื่อนในเว็บไซต์และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และ
เนือ้ หาตลอดเวลาเพือ่ แสดงความเป็นตัวตนให้ชดั เจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่
มี พ ฤติ ก รรมการสื่ อ สารบนเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์Facebook โดยกลุ่มตัวอย่างสนใจเข้ามาใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)ทุกวัน วันละ 3
ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่เข้าไปทำ�การกดไลค์(Like) มาก
ทีส่ ดุ ดังนัน้ นักสือ่ สารการตลาดขององค์กรหรือหน่วย
งานต่างๆ ควรเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือสร้างภาพ
ลั ก ษณ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่
เกี่ยวข้อง
2. จากผลการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างมีการนำ�เสนอ
ตัวตนเกี่ยวกับความชื่นชอบในการท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต เดิน
ห้างสรรพสินค้า ดังนั้นนักสื่อสารการตลาดสามารถ
นำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการกำ � หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ออกแบบสารเพือ่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ธุ ร กิ จ ต่ า งๆที่ ส อดคล้ อ งกั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต (Life
Style) ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนได้
3. ผูส้ อนด้านนิเทศศาสตร์สามารถนำ�ผลการ
วิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกีย่ วข้องอาทิเช่น วิชาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคสามารถนำ�
ผลการวิจัยไปวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวัง
ในการนำ�เสนอตัวตนของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นเยาวชน และ
วิชาการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด สามารถนำ�ผล
การวิ จั ย ไปวิ เ คราะห์ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ อนไลน์
เฟซบุ๊กซึ่งเป็นการตลาดยุคใหม่ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. เนือ่ งจากการศึกษา พฤติกรรมการสือ่ สาร
ความคาดหวังและการนำ�เสนอตัวตนของเยาวชนเพือ่
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สร้างความสัมพันธ์กบั เพือ่ นต่างเพศบนเครือข่ายสังค
มออนไลน์เฟซบุ๊กในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิง
ปริมาณ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่กำ�ลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษา และการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้แยกกลุ่ม
เยาวชนทีป่ ระกอบอาชีพขณะกำ�ลังศึกษาอยู่ จึงทำ�ให้
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการสือ่ สาร ความคาดหวังและการนำ�เสนอ
ตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กค่อนข้างตํ่า
หากต้องการทราบเหตุผลว่าทำ�ไมจึงเป็นเช่นนี้ ในการ
วิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

ศึกษาในเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมด้วย เช่น การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) หรือวิธีการสัมภาษณ์เป็นราย
บุคคล
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาการสือ่ สาร
และการนำ�เสนอตัวตนของบุคคลทัว่ ไป เนือ่ งจากจาก
ลั ก ษณะประชากรที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป จะมี
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ความต้องการและความ
คาดหวังแตกต่างกันออกไป เพือ่ นำ�ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มา
วางแผนการออกแบบสารการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
กิตติ กันภัย. (2543). การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในสังคมสารสนเทศ มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ:
เอดิสัน เพรส โพรดักส์
ขวัญเรือน กิติวัฒน์, (2531). สื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นจริงทางสังคม, วารสารนิเทศศาสตร์.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ชูศรี งามประเสริฐ . (2541). การแอบมองและจ้องดูทปี่ รากฏในภาพยนตร์. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย).
ดารินทร์ สวัสดิเ์ สวี (2545) . การแปลงตัวตนในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ต. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย).
นันดา วีรวิทยานุกูล. (2544) . “สตรีกับอัตลักษณ์ .” สตรีศึกษา: ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ . กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ,
ปรมะ สตะเวทิน. (2540) . หลักนิเทศศาสสตร์ กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดภาพพิมพ์.
พิสิษฎ์ นาสี (2554) .การนำ�เสนอตัวตนของนักศึกษาปริญญาตรี ผ่านการบริโภคสินค้าประดิษฐ์กาย. สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภาสกร จิตใคร่ครวญ (2553) .เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนำ�เสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534. การวิเคราะห์ผรู้ บั สาร, กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรื่อง (2547) .ตัวตนและการนำ�เสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2543) . การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์และทำ�ปกเจริญผล.
ศุจกิ า ดวงมณี (2539) . การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านwwwของสือ่ มวลชนไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
ศุนิสา ทดลา (2542) .รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. (วิทยานิพนธ์
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