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บทคัดย่อ
	 เฟซบุ๊กเป็นหน่ึงในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกำาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี	ทำาให้ผู้ใช้งานมีการติดต่อส่ือสารกัน
อย่างสะดวกสบาย	 ขณะเดียวกัน	 การใช้งานในเฟซบุ๊กทำาให้ผู้ใช้มีการเปิดเผยตนเองโดยผ่านกระบวนการสื่อสาร	 คือ	 ผู้ส่งสาร	
สาร	ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ	และผู้รับสาร	นอกจากนี้	ผลการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กทำาให้เกิดผลกระทบด้านบวก	ซึ่งได้แก่	การ
ทำาให้บุคคลนั้นรู้จักตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของตนสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและบุคคลอื่น	 เสริมสร้างความหมายของ
สารที่ได้รับจากคู่สื่อสาร	ช่วยเสริมสร้าง	ธำารงรักษา	และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างกัน	ส่วนผลกระทบด้านลบ	
ได้แก่	ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊กและการใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจจนทำาให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานตามมา	

คำ�สำ�คัญ:  เฟซบุ๊ก การเปิดเผยตนเอง ผลกระทบ

Abstract
	 Facebook	 is	one	of	social	networking	sites	that	becomes	popular	among	users.	 It	allows	users	to	
communicate	 conveniently	 and	 to	 disclose	 themselves	 via	 communication	 process,	 which	 consists	 of		
sender,	message,	 channel	 or	media,	 and	 receiver.	 Positively,	 Facebook	 enables	 users	 to	 know	 about	
themselves,	 to	 understand	 their	 own	 behaviors,	 to	 create	 positive	 thinking	 towards	 themselves	 and		
others,	and	to	create,	maintain,	and	enhance	relationship	between	communicators.	Negatively,	Facebook	
might	 lead	 to	 Internet	 fraud	 or	 being	 seduced.	 Also,	 using	 Facebook	 to	 vent	 their	 grievances	would		
later	bring	bad	results	to	the	users.

Keywords:  Facebook, Self-Disclosure, Effect

บทนำา
	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น	 ทำาให้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย	 โดย	
ที่เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	 Network)	 คือ	 เว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อน	 หรือรู้จัก	
ภายหลังทางออนไลน์	ซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง	มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป	แต่ส่วนประกอบหลักที่มี
เหมือนกัน	คือ	โปรไฟล์	(Profile	-	เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี)	การเชื่อมต่อ	(Connecting	-	เพื่อสร้างเพื่อนกับคน
ที่รู้จักและไม่รู้จักทางออนไลน์)	และการส่งข้อความ	 (Messaging	 -	อาจเป็นข้อความส่วนตัว	หรือข้อความสาธารณะ)	 เป็นต้น	
โดยเฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน	 (พิชิต	 วิจิตรบุญยรักษ์,	 2554)	ซึ่งเปิดใช้งาน
เมื่อ	4	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2547	ดำาเนินงานและมีเจ้าของ	คือ	บริษัท	Facebook	(Facebook,	Inc.)	ความนิยมใช้เฟซบุ๊กเกิดจาก
การที่ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว	 เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อน	 แลกเปลี่ยนข้อความ	 รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อ	
พวกเขาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว	 ตลอดจนผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัวได้อีกด้วย	 (วีกิพีเดีย,	 2556)	 จึงส่งผลให้ใน	
ปี	พ.ศ.	2554	มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลกถึงจำานวน	629,622,400	คน	โดยประเทศไทยเป็นประเทศลำาดับที่	19	ของโลกที่ใช้งาน
เฟซบุ๊ก	 จำานวน	 8,421,780	 คน	 อีกทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ	 5	 ของโลก	 (เอซิส-		
โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร์,	2554)	

การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
Self-Disclosure to Communicate via Facebook
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ตารางที่ 1	แสดงเมืองหลวงที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กสูงสุด	5	อันดับ

	 เมืองหลวง ประเทศ จำานวนผู้ใช้
1.	 จาร์กาต้า	 อินโดนีเซีย	 17,484,300
2.	 อิสตันบูล	 ตุรกี	 9,602,100
3.	 เม็กซิโกซิตี้	 เม็กซิโก	 9,339,320
4.	 ลอนดอน	 สหราชอาณาจักร	 7,645,680
5.	 กรุงเทพมหานคร	 ไทย	 7,419,340

ที่มา:	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร์	(2554)

	 ขณะเดียวกัน	เอแบคโพลได้รายงานผลวิจัยเชิงสำารวจ
เรือ่ง	พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน	์(Social	Media)	ของ
คนกรุงเทพมหานคร	 จำานวนทั้งสิ้น	 641	 ตัวอย่าง	 ดำาเนิน
โครงการระหว่างวันที่	17-23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	พบว่า	
ความถี่ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ	46.9	ใช้
มากกว่า	1	ครั้งต่อวัน	ร้อยละ	22.4	ใช้วันละครั้ง	และร้อยละ
8.0	ใช้	5-6	คร้ัง	ส่วนเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้	คือ	ร้อยละ
98.6	ใช้เฟซบุ๊ก	ร้อยละ	21.6	ใช้	Twitter	และร้อยละ	13.9	
ใช้	Hi5	โดยเหตุผลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า	ร้อยละ	94.5	
ระบุใช้เพื่อพูดคุย	 ติดตามข่าวสารของเพื่อน/คนรู้จัก	 ร้อยละ	
63.4	 ระบุใช้เพื่อปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน/
รูปภาพ/ข่าวสาร/สถานการณ์ทั่วไป	และร้อยละ	34.0	ระบุใช้
เล่นเกม	(เฮลธิเกมเมอร์,	2555)
	 ความนิยมในเฟซบุ๊กที่มากกว่าสื่อสังคมออนไลน์	
ประเภทอื่นๆ	 ทำาให้เฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในชีวิตประจำาวัน	
ทั้งนี้	พบว่า	นักศึกษามีพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กระดับ
มาก	 (วิมลพรรณ	 อาภาเวท,	 สาวิตรี	 ชีวะสาธน,์	 และ	 ชาญ		
เดชอศัวนง,	2554)	และมงีานวจิยัทีพ่บวา่	ผูใ้ชส้ว่นใหญใ่ชง้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจำาทุกวัน	และวันละมากกว่า	
3	ชั่วโมงต่อวัน	 (ภาสกร	จิตใคร่ครวญ,	2553)	โดยนักศึกษา
ตดิตอ่สือ่สารกบักลุม่บคุคลตา่งๆ	เชน่	เพือ่น	หรอืบคุคลทีรู่จ้กั	
เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร	แลว้ใชป้ระโยชนจ์ากขา่วสารที่
ไดร้บัจากการสือ่สารในเฟซบุก๊ในดา้นตา่งๆ	เชน่	ความบนัเทงิ
และสนกุสนานทีห่ลากหลาย	การสนทนากบัเพือ่นและคนอืน่ๆ	
การหาข้อมูลที่ทันสมัยทั้งเรื่องของเพื่อน	 คนรู้จักและเรื่อง
ทั่วไป	การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม	การใช้เวลา
ว่าง	 การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเอง	 การนำาข้อมูล	
ไปใช้ในด้านการตัดสินใจ	 รวมถึงการโพสต์รูปและเรื่องราว	
ของตน		

	 งานวิจัยของ	พิชญาวี	คณะผล	(2553)	ศึกษาทัศนคติ	
การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจของการสื่อสารผ่าน	
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
เฉลมิกาญจนา	จ.เพชรบรูณ	์พบวา่	สงัคมออนไลนเ์ปน็ชอ่งทาง
ที่เปิดกว้าง	 เป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นใน	
หลากหลายแง่มุม	 สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองความ
ต้องการได้ง่าย	และเป็นการโต้ตอบสื่อสารกันโดยอิสระ	ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหน	 เวลาใด	 อีกทั้งมีการใช้ประโยชน์จากสังคม
ออนไลน์เพื่อสนทนา	 (Chat)	 กับเพื่อน	 ค้นหาเพื่อนเก่าหรือ
เพือ่นใหม	่เพือ่การตดิตามขา่วสารทีส่นใจและเหตกุารณต์า่งๆ
	 นอกจากนั้นในการศึกษาของ	Ellison,	Steinfield,	&	
Lampe,	(2007,	อ้างถึงใน	วิไลลักษณ์	เสรีตระกูล,	2556)			
พบว่า	 เฟซบุ๊กช่วยคงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มเก่า	 ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มใหม่	
โดยทีเ่ครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่เพือ่นเปรยีบเสมอืน
เป็นแหล่งทรัพยากรที่สะสมไว้เป็นต้นทุนทางสังคม	 เพื่อช่วย
เหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องของคำาปรึกษาแนะนำา	 ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางด้านสิ่งของและทรัพย์สินเงินทอง
	 งานวจิยัทีผ่า่นมาเปน็การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใชเ้ฟซบุก๊	การใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจในการใชเ้ฟซบุก๊	
แต่บทความนี้ศึกษาการเปิดเผยตนเองของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 และ
เปน็การเสนอแนะแนวทางแกผู่ใ้ชง้านอยา่งรูเ้ทา่ทนัถงึผลการ
สือ่สารผา่นเฟซบุก๊ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบทีเ่กดิขึน้	ตลอดจน
เป็นกรณีศึกษาสำาหรับผู้ที่สนใจทำาวิจัยเกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์ต่อไป

การเปดิเผยตนเอง (Self-Disclosure) โดยการสือ่สาร
ผ่านเฟซบุ๊ก
	 การเปิดเผยตนเอง	(Self-Disclosure)	หมายถึง	การ
บอกใหผู้อ้ืน่รบัทราบเกีย่วกบัขอ้มลูชวีติสว่นตวั	(Biographical	
Data)	 ความคิดส่วนตัวและความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่น	 โดยที่การ
เปิดเผยตนเองนี้เป็นหัวใจของการสื่อสารระหว่างบุคคล	 เพื่อ
ให้ผู้อื่นรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้น	(พงษ์	วิเศษสังข์,	2555)
	 การเปิดเผยตนเองในการสื่อสารระหว่างบุคคล	ทำาให้
คู่สื่อสารสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้	ทัง้นี	้Joseph	และ	Harrison	ไดส้รา้งหนา้ตา่ง	Johari	
Window	 เพื่ออธิบายถึงการเปิดเผยตนเองต่อคู่สื่อสาร		
(Weaver	II,	1993)	ตามตารางที่	2
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ตารางที่ 2	แสดงหน้าต่าง	Johari	Window

ตนเองรู้ ตนเองไม่รู้

คนอื่นรู้
Open

บริเวณเปิด
Blind

บริเวณจุดบอด

คนอื่นไม่รู้
Hidden

บริเวณซ่อนเร้น
Unknown
บริเวณที่ไม่รู้

ที่มา:	Weaver	II	(1993)		

	 การเปิดเผยตนเองของการสื่อสารระหว่างบุคคลจาก
หน้าต่าง	 Johari	 Window	 สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้	
(Weaver	II,	1993)
	 บริเวณเปิด (Open)	เป็นบริเวณท่ีตนเองรู้	และคนอ่ืนรู้	
จึงทำาให้มีความสัมพันธ์ของคู่สื่อสารมีมาก	 และย่อมทำาให้มี
การเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึ้น	เช่น	สีผิว	สีของดวงตา	เพศ	อายุ	
หรือพฤติกรรมของเราและบุคคลอื่นรับรู้ได้	ซึ่งหากต้องการที่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีมากขึ้น	 แต่ละฝ่ายจะ
ต้องพยายามเปิดเผยข้อมูลของกันและกันให้รับรู้ด้วย
	 บริเวณจุดบอด (Blind)	 เป็นบริเวณที่คนอื่นรู้	 แต่
ตนเองกลับไม่รู้	เช่น	บางคนขมวดคิ้วเวลาโกรธ	บางคนเผลอ
กัดเล็บเมื่อเกิดอาการตื่นเต้นโดยไม่รู้ตัว	ซึ่งหากรู้จุดบอดของ
ตนได้ก็จะพัฒนาบุคคลในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้เช่นกัน	
โดยการยอมรบัปฏกิรยิาตอบกลบัของบคุคลอืน่ตอ่พฤตกิรรม
ทีเ่ราไดแ้สดงออกและพรอ้มทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรมของเรากจ็ะ
สามารถขจัดจุดบอดนี้ให้ลดน้อยลงได้
	 บริเวณซ่อนเร้น (Hidden)	เป็นบริเวณที่ตนเองรู้	แต่
คนอืน่ไมรู่	้โดยทีจ่ะเปน็ลกัษณะปกปดิขอ้มลูไมอ่ยากใหค้นอืน่
ทราบ	 เป็นเรื่องราวที่เป็นความลับของตน	 เช่น	 ความฝัน	
ประสบการณ์อันน่าอับอายของตนเอง	 แต่ข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเปิดเผยให้กับบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไว้วางใจและ	
มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างมาก
	 บริเวณที่ไม่รู้ (Unknown)	 บริเวณที่ทั้งตนเองและ
ผู้อ่ืนก็ไม่รู้	ทำาให้ไม่รู้จักตนเอง	โดยเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่เบ้ืองลึก
ภายใต้จิตใต้สำานึกของคนเรา	ปมด้อยบางอย่างท่ีตนเองไม่เคยรู้	
แต่กลับสามารถทำาให้ลดลงได้แม้ไม่รู้โดยการสื่อสารระหว่าง
บุคคลให้มากขึ้น	เพื่อดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาหรือลบจุดด้อยให้
ลดลง

	 ทั้งนี้	 อาณาเขตของทั้งสี่บริเวณของแต่ละบุคคลจะไม่
เท่ากันและมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละบุคคล	
แต่อาณาเขตดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้	 โดยที่ระดับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาณาเขตทั้งสี่บริเวณนั้นจะส่งผลถึง
ระดับการเปิดเผยตนเองของแต่ละบุคคล	เช่น	หากอาณาเขต
ของบริเวณที่เปิดเผยมากก็จะส่งผลให้อาณาเขตของส่วนอื่น
ลดลง	และสง่ผลตอ่ระดบัการเปดิเผยตนเองทีส่งูขึน้ของบคุคล
นั้น	(สุรัตน์	ตรีสกุล,	2549)
	 อยา่งไรกต็าม	การเปดิเผยตนเองจะมมีากขึน้และขอ้มลู
เป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้พัฒนา
ไปในทางบวก	ซึง่การเปดิเผยตนเองในระดบันีถ้อืวา่เหมาะสม	
และเป็นการเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นทางบวกต่อ
บคุคลทีเ่พิง่รูจ้กักนั	(Acquaintance)	(พงษ	์วเิศษสงัข,์	2555)	
ดงันัน้	ระดบัการเปดิเผยตนเองของคูส่ือ่สารจงึมคีวามสมัพนัธ์
กับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างกัน	 อีกทั้งรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และระดับความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันก็จะส่งผลต่อระดับการเปิดเผย
ตนเองของคู่สื่อสารด้วย	(สุรัตน์	ตรีสุกล,	2549)	
	 การเปิดเผยตนเองจะเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและมีเป้าหมายดังนี้คือ	 (สุกันยา	 ชลาพงศ์,	
2540)
	 1.	เพื่อสานสัมพันธ์ด้วยการกำาหนดรูปแบบความ
สัมพันธ์ให้ดำาเนินไปในทิศทางที่ตนต้องการ
	 2.	เพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้อื่น
	 3.	เพื่อสร้างและถนอมรักษามิตรภาพให้ยั่งยืน
	 4.	เพื่อบอกเล่าความสุข	ความสมหวัง	และความฝัน
	 5.	เพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ	
	 ดังนั้น	 หากคู่สื่อสารในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์อย่าง	
ใกล้ชิด	 ตลอดจนมีความสนิทสนม	พื้นที่ของหน้าต่างจะเป็น
บริเวณเปิด	ที่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของกันและ
กัน	 โดยมีเป้าหมายของการเปิดเผยตามเรื่องราวที่จะสื่อสาร
ระหว่างกัน	 แต่ทว่าหากผู้สื่อสารไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว
ของตนเองในเฟซบุ๊ก	 เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว	 พื้นที่
หนา้ตา่งจะกลายเปน็บรเิวณซอ่นเรน้ทีป่กปดิขอ้มลูไมใ่หผู้อ้ืน่
รู	้รวมทัง้บางคนมเีจตนาโพสตข์อ้ความ	ภาพถา่ย	หรอืกจิกรรม
ที่ไม่สมควรเผยแพร่ออกไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	เพราะ
คดิวา่มตีนเองมคีวามจรงิใจตอ่ผูอ้ืน่	หรอืกลา้แสดงออก	กย็อ่ม
ทำาให้ผู้อื่นคิดว่าตนเป็นผู้ที่ชอบการแสดงออกอย่างไม่ 	
เหมาะสมในที่สาธารณะ	 โดยจะเป็นบริเวณจุดบอดที่คนอื่นรู้	
แต่ตนเองกลับไม่รู้ 	 อีกทั้งบริเวณที่ไม่รู้ทางเฟซบุ๊กก็เป็น
ลักษณะที่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่รู้	 ซึ่งไม่ทราบแนวทางการ
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ปรับปรุงตนเอง	 ซึ่งหากสังเกตในหน้าเฟซบุ๊กแล้ว	 จะมองไม่
เหน็หรอืสงัเกตเหน็ไดย้าก	เพราะตา่งฝา่ยตา่งกไ็มรู่ข้อ้มลูของ
กันและกัน
	 เพราะฉะนั้น	 การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่าน	
เฟซบุก๊เปน็การกระบวนการการสือ่สารทีจ่ะตอ้งประกอบดว้ย
ส่วนสำาคัญๆ	 4	 ส่วนตาม	 SMCR	Model	 ของ	 Berlo	 คือ		
(กิตติมา	สุรสนธิ,	2548)
	 ผู้ส่งสาร (Sender)	ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความต้องการ	 อารมณ์	 ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด	
ทัศนคติ	 ความเชื่อไปยังผู้รับสาร	 เพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใด	
อย่างหนึ่งกับผู้รับสาร	 ในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กนี้	 ผู้ส่งสารมี
เจตนาส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสาร	 โดยที่มีการเตรียม	
ความพร้อม	 ตลอดจนพยายามหาวิธีการที่น่าสนใจในการส่ง
ข่าวสารไปยังผู้รับสาร
	 สาร (Message)	 เป็นเรื่องราวที่มีความหมายและ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ	 ก็ตามที่
สามารถให้เกิดการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ได	้โดยทีเ่ปน็ตวัเรา้ใหผู้ร้บัสารเกดิการรบัรูต้อ่ความหมายและ
มปีฏกิริยิาตอบสนองตอ่ความหมายทีไ่ดร้บั	ทัง้นีข้อ้ความตา่งๆ	
รปูภาพ	ทีผู่เ้ลน่เฟซบุก๊ตอ้งการถา่ยทอดออกมานบัวา่เปน็สาร
ที่ต้องการจะสื่อความหมายไปยังผู้รับสาร
	 ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) 
เปน็พาหนะทีน่ำาหรอืพาขา่วสารจากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสาร	จงึ
อาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า	อันได้แก่	การมองเห็น	การ
ได้ยิน	การดมกล่ิน	การสัมผัส	และการล้ิมรส	ดังน้ัน	ช่องทางท่ี
นำาพาสารไปยังผู้รับสาร	คือ	เฟซบุ๊กซ่ึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
ทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนนำาพาสารเหล่าน้ันไปสู่ผู้รับสาร	นอกจากน้ี
เฟซบุก๊ยงันบัวา่เปน็สือ่สาธารณะ	(Public	Media)	ทีเ่ผยแพร่
ขอ้มลูไปยงัผูร้บัสารจำานวนมากทีเ่ปน็เพือ่นกบัผูส้ง่สารเฉพาะ
กลุ่มเฟซบุ๊กหรือเป็นลักษณะของ	 Public	 ตามที่ผู้ส่งสาร
กำาหนดการส่งข้อมูลไปสู่ผู้รับสารคนใดบ้าง
	 ผู้รับสาร (Receiver)	การสื่อสารจะประสบผลสำาเร็จ
มากน้อยเพียงใด	 ย่อมขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารนั้นเลือกที่จะ
ตีความและจะทำาความเข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับเช่นไร
บ้างจากข้อความที่ปรากฏผ่านเฟซบุ๊ก	 ทั้งนี้ผู้รับสารจะ	
แบ่งออกเป็นผู้รับสารทั่วไป	 (General	 Audience)	 ซึ่งเป็น	
ผู้รับสารที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร	 แต่รับรู้เนื่องจาก	
ผู้ส่งสารเลือกที่จะส่งไปยังผู้รับสารแบบสาธารณะ	 และ	
ผูร้บัสารทีแ่ทจ้รงิตอ้งการจะสง่สารดงักลา่วไปนัน้	คอื	ผูร้บัสาร
เป้าหมาย	 (Target	Audience)	ซึ่งเป็นเพื่อนหรือเพื่อนสนิท
ของผู้ส่งสาร	

	 จากแนวคิดข้างต้น	 จึงสรุปได้ว่า	 การเปิดเผยตนเอง	
โดยการสือ่สารผา่นเฟซบุก๊จะมอีาณาเขตของทัง้สีบ่รเิวณของ
ผู้เล่นเฟซบุ๊กไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกันตามลักษณะ	
การเปดิเผยตนเองของแตล่ะบคุคล	รวมทัง้การเปดิเผยตนเอง
เป็นกระบวนการสื่อสารที่จะถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสาร
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 โดยผ่านช่องทางหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก	เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน

ภาพที่ 1 ภาพหน้าแรกเฟซบุ๊ก
ที่มา:	Elliot	(2013)

	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยตนเอง	 มีดังต่อไปนี้	
(Devito,	1992,	อ้างถึงใน	พงษ์	วิเศษสังข์,	2555)	
	 1.	การเปดิเผยตนเองเกดิขึน้ในกลุม่เลก็ไดง้า่ยกวา่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ในกลุม่ใหญ	่โดยเฉพาะการสนทนาสองตอ่สอง	(Dyad)	
เป็นสถานการณ์ที่เหมาะที่สุดสำาหรับการเปิดเผยตนเอง		
เพราะวา่การมผีูร้บัสารเพยีงคนเดยีวทำาใหคู้ส่ือ่สารสามารถให้
ความสนใจกับการตอบสนองของผู้รับสารอย่างระมัดระวัง		
ถา้มกีรยิาตอบสนองแสดงการยอมรบัการเปดิเผยของผูส้ือ่สาร	
ผูส้ือ่สารกจ็ะเปดิเผยตอ่	แตใ่นบางครัง้การเปดิเผยอาจเกดิขึน้
ในกลุ่มซึ่งเป็นการพูดในที่สาธารณะ
	 2.	โอกาสที่บุคคลจะเปิดเผยตนเองมีมากขึ้นเมื่อ	
คู่สื่อสารร่วมเปิดเผยตนเองเช่นกัน	 การที่มีปฏิกิริยาเปิดเผย
สองทางเช่นน้ี	ทำาให้แต่ละบุคคลรู้สึกม่ันใจและปลอดภัย	ซ่ึงจะ
ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมเปิดเผยตนเองมากขึ้น	 และ
การเปิดเผยตนเองในเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น	 เมื่ออีก	
ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยมาก่อน
	 3.	ไมใ่ชท่กุคนทีจ่ะเปดิเผยเรือ่งของตนเองทกุเรือ่ง	เชน่	
คนทัว่ไปพรอ้มทีจ่ะเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบังานอดเิรกมากกวา่
ที่จะเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์	 หรือสถานการณ์ทาง	
การเงนิในครอบครวั	นอกจากนีจ้ะเปดิเผยเรือ่งทีส่งัคมยอมรบั
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มากกว่า	และโอกาสที่บุคคลนั้นจะเปดิเผยมีน้อย	ถ้าหากเรื่อง
ดงักลา่วเปน็เรือ่งสว่นตวัและทำาใหต้นมภีาพลกัษณใ์นดา้นลบ	
เป็นต้น
	 อยา่งไรกต็าม	การเปดิเผยตนเองผา่นเฟซบุก๊ขึน้อยูก่บั
ความสมดุลของระดับการเปิดเผยตนเองของคู่สื่อสาร	
(Balance)	Wilmot	(1987,	อ้างถึงใน	สุรัตน์	ตรีสุกล,	2549)	
อธบิายวา่	เพือ่โตต้อบความรูส้กึทีต่นไดร้บัในลกัษณะทีส่มดลุ	
ดังนั้นมนุษย์จึงเปิดเผยตนเองในระดับเดียวกัน	 หรือในระดับ
ใกลเ้คยีงกนักบัคูส่ือ่สารของตน	หากฝา่ยหนึง่มคีวามจรงิใจใน
การเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของตน	ก็จะส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่ง
เปดิเผยตนเองในระดบัใกลเ้คยีงกนั	ทัง้นี	้ผูเ้ลน่เฟซบุก๊คนใดที่
ชอบเปิดเผยตนเองต่อคู่สื่อสาร	 ก็น่าจะส่งผลให้คู่สื่อสารกล้า
ที่จะเปิดเผยตนเองด้วยเช่นกัน	

	 นอกจากนั้น	 หากพิจารณาถึงระดับของการใช้ภาษา	
การเปิดเผยตนเองของคู่สื่อสารย่อมควรคำานึงถึงระดับของ	
การใช้ภาษาอีกด้วย	 เพราะถ้าเป็นการพูดคุยตามปกติ	ระดับ
ของการใช้ภาษาของคู่สื่อสารจะเป็นภาษาปาก	 (Vulgate)		
เพราะเปน็ภาษาทีใ่ชก้นัตามสบายในชวีติประจำาวนั	ซึง่อาจไม่
ถูกกฎเกณฑ์หรือถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่าใดนัก	 แต่ถ้า
บุคคลที่สื่อสารด้วยกลับเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคย	จึงจำาเป็นจะต้องใช้
ภาษากึ่งทางการหรือกึ่งแบบแผน	 (Informal	 Language)		
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคู่สนทนา	(พรรณศักดิ์	สุขี,	2552)
	 อย่างไรก็ตาม	 การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊ก	 มีความแตกต่างจากการเปิดเผยตนเองระหว่าง	
คู่สื่อสาร	ซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3	ตารางเปรียบเทียบการเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กกับการเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร

การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก การเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร

1.	 การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก	 เป็นลักษณะการ

สื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่างคนเป็นจำานวนมาก	 หรือคน

กลุ่มใหญ่	(ตามจำานวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก)

1.	 การเปดิเผยตนเองระหวา่งคูส่ือ่สาร	เปน็การสือ่สารระหวา่งคนสอง

คน	 หรือมากกว่าสองคน	 แต่ต้องไม่มากจนทำาให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่างกันขาดความต่อเนื่อง

2.	 ผูส้ง่สารสามารถเหน็ปฏกิรยิาตอบกลบัจากการทีเ่พือ่นเขา้มาโพสต์

ข้อความ	 หรือกดปุ่มชื่นชอบหรือกดปุ่มไลค์ในประเด็นที่ผู้โพสต์ได้เปิด

เผยตนเองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

2.	 ผู้ส่งสารสามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับหรือการตอบสนองจาก	

คู่สื่อสารในระหว่างทำาการสื่อสาร	 โดยการสังเกตอากัปกิริยา	 สีหน้า	

ท่าทาง	 น้ำาเสียง	 ในระหว่างทำาการสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน	 (Face-to-

Face	Communication)		รวมทัง้ในปจัจบุนัเครือ่งมอืสือ่สาร	อยา่งเชน่

โทรศัพท์ก็มีความทันสมัยมากขึ้น	 จึงทำาให้สามารถเห็นสีหน้า	 แววตา	

ของคู่สื่อสารระหว่างที่สื่อสารกันได้

3.	 ข้อความที่โพสต์จะมีลักษณะที่ไม่เป็นความลับ	 เพราะเป็นเรื่องที่

สามารถเผยแพรอ่อกไปสูเ่พือ่นในเฟซบุก๊ไดร้บัทราบ	ซึง่เปน็ลกัษณะของ

ชุมชนออนไลน์

3.	 ข้อความที่สนทนากันระหว่างคู่สื่อสารอาจจะเป็นความลับหรือไม่

เปน็ความลบักไ็ด้	ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัระดบัความสมัพนัธข์องคูส่ือ่สาร	เชน่	

คนทั่วไปพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกมากกว่าที่จะ	

เปดิเผยเรือ่งเกีย่วกบัเรือ่งเพศ	หรอืสถานการณท์างการเงนิในครอบครวั	

ยกเว้นคู่สื่อสารจะเป็นคนที่มีความสำาคัญหรือมีความสนิทสนมกันเป็น

พิเศษ	จึงจะเปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวได้

4.	 ระยะห่างระหว่างผู้สื่อสารด้วยทางเฟซบุ๊กจะแคบลง	 เพราะถูกย่น

โดยระยะทางในลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ทุกที่	ทุกเวลาทางสื่อสังคม

ออนไลน์	จึงมีความเป็นกันเองกับเพื่อนทางเฟซบุ๊ก	ทำาให้ภาษาที่ใช้จะ

มีลักษณะที่เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

4.	 ระยะห่างระหว่างคู่ส่ือสารยังคงรักษาระยะห่างอยู่ตามปกติ		จึงทำาให้

ภาษาทีใ่ชจ้ะมลีกัษณะตามระดบัความสมัพนัธข์องคูส่ือ่สาร	เชน่	พอ่แม่	

ครูอาจารย์	หัวหน้างาน	เพื่อน	เป็นต้น	ซึ่งจะมีระดับของการใช้ภาษาที่

มคีวามแตกตา่งกนัไป	เชน่	คยุกบัเพือ่นจะใชภ้าษาเปน็กนัเอง	หรอืภาษา

ปาก	แตเ่มือ่คยุกบัครอูาจารยจ์ะใชร้ะดบัของภาษาทีเ่ปน็ลกัษณะไมเ่ปน็

กันเอง	แต่เป็นภาษาที่มีความสุภาพและเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น	อย่าง

เช่น	ภาษากึ่งทางการหรือกึ่งแบบแผน	เป็นต้น

ที่มา:	จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน	
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ผลการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
	 การสื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊กทำาให้โลกที่ดู เหมือน	
กวา้งใหญไ่พศาลไดย้น่ยอ่ระยะทางและเวลาเชือ่มตอ่ใหเ้ขา้มา
ใกล้ชิดกัน	 การสื่อสารลักษณะนี้ทำาให้คนที่อยู่ห่างไกลกัน	
ครึ่งค่อนโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย	 รวดเร็ว
ทันใจ	และเสียค่าใช้จ่ายที่ราคาถูกมาก	
	 เมือ่ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลนป์ระเภทเฟซบุก๊ได้
เชือ่มโยงผูใ้ชเ้ขา้ดว้ยกนัจนกลายเปน็สงัคม	ผูใ้ชจ้ะเริม่ตน้สรา้ง
ตัวตนในส่วนของโปรไฟล์	 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว	
ภาพถ่าย	 การจดบันทึก	 หรือการใส่วิดีโอ	 เป็นต้น	 และเป็น
เครือ่งมอืสำาคญัในการสรา้งจำานวนเพือ่นใหม้ากขึน้	คอื	ในสว่น
ของ	Invite	Friend	และ	Find	Friend	รวมถึงการสร้างเพื่อน
จากเพื่อนของเพื่อน	(ภิเษก	ชัยนิรันดร์,	2553)	ทั้งนี้	กิจกรรม
ที่กลุ่มผู้ใช้ทำาเป็นประจำามากที่สุด	3	อันดับแรกเมื่อเข้าใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 คือ	 สนทนากับเพื่อน	 แชท	 อัพเดท
สถานะ	ขอ้มลูสว่นตวั	รปูภาพ	และหาขอ้มลู	แลกเปลีย่นขอ้มลู	
(ภัทรา	เรืองสวัสดิ์,	2553)
	 นอกจากนี้	 Campbell	 (อ้างถึงใน,	 “Me	Me	Me	
Generation…”,	2556)	ได้อธิบายเกี่ยวกับคนยุคปัจจุบันที่มี
ความหมกมุ่นต่อตนเองสูง	 (Generation	 Increase	 in	
Narcissism)	 เพราะว่าคนกลุ่มดังกล่าว	 จะไม่ยอมตกข่าวต่อ
กจิกรรมทีผู่อ้ืน่ไดท้ำาไว	้อาทเิชน่	พวกเขาไดเ้หน็รปูของเพือ่นๆ	
ในเฟซบุก๊เกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่ว	อาหารทีร่บัประทาน	หรอื
มีกิจกรรมสังสรรค์ทางสังคม	ก็จะทำาให้พวกเขาสร้างกิจกรรม
ของตนให้เหมือนกับสิ่งที่เห็นจากเพื่อน	และรีบนำารูปของตน

ไปลงเชน่กนั	ซึง่การกระทำาดงักลา่วสง่ผลใหก้ลุม่คนเหลา่นีเ้ปน็
พวก	Micro	Celebrity	หรือเป็นดาราในรูปแบบของตนด้วย
เช่นกัน	
	 แม้ว่าการติดตามเฝ้าดูความเคล่ือนไหวภายในเฟซบุ๊ก	
มากจนเกนิไป	จนมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิพฤตกิรรมหลงตวัเองตาม
มาแลว้	แตก่ารเปดิเผยตนเองผา่นทางเฟซบุก๊จะกอ่ใหเ้กดิผลก
ระทบด้านบวกและด้านลบอีกด้วย	ดังต่อไปนี้

ผลกระทบด้านบวก
	 การเปิดเผยตนเองมีความสำาคัญสำาหรับมนุษย์และ	
ส่งผลต่อความสำาเร็จในด้านการสื่อสารทางเฟซบุ๊กโดย
วิเคราะห์จากแนวคิดของ	สุรัตน์	ตรีสุกล	(2549)	ดังนี้	
	 1. การเปิดเผยตนเองเป็นพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็น
วา่บคุคลนัน้รูจ้กัตนเองและเขา้ใจพฤตกิรรมของตนมากนอ้ย
เพียงใด การเปิดเผยตนเองในระดับที่เหมาะสมกับบุคคลซึ่ง
ไวว้างใจไดจ้ะชว่ยใหม้นษุยเ์รยีนรูแ้ละรบัรูค้วามเปน็ตวัตนของ
ตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นคน
ร่าเริง	สนุกสนาน	เขาก็จะเปิดเผยตนเองโดยโพสต์ข้อความที่
ขบขันให้เพื่อนในโลกออนไลน์ได้เห็น	ทั้งนี้การเปิดเผยตนเอง
ช่วยให้มนุษย์ปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น	การเปิดเผยข้อมูลและความรู้สึกนึกคิด
ใหบ้คุคลอืน่ซึง่ไวใ้จไดร้บัรูน้ัน้จะชว่ยใหม้นษุยม์สีขุภาพจติทีด่ี
และช่วยลดความตึงเครียด	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอื่น

ภาพที่ 2	การเปิดเผยความความรู้สึกนึกคิดของประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่มา:	Barak	Obama	(n.d.)
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	 2. การเปดิเผยตนเองชว่ยสรา้งทศันคตเิชงิบวกตอ่ตนเองและบคุคลอืน่	ซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่ประสทิธผิลในการสือ่สาร
ระหว่างกัน	การเปิดเผยตนเองทำาให้มนุษย์รู้สึกสบายใจ	เพราะไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นบุคคลอื่น	 เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	
กจ็ะรูส้กึสบายใจจงึสง่ผลใหเ้กดิความกลา้และความมัน่ใจในการสือ่สารกบับคุคลอืน่	ในทางตรงกนัขา้มหากบคุคลทีพ่ดูคยุดว้ยมี
ความเปดิเผยจะทำาใหคู้ส่นทนารูส้กึวา่อกีฝา่ยหนึง่จรงิใจ	และทำาใหรู้ส้กึปลอดภยัหรอืสบายใจทีจ่ะพดูคยุดว้ย	ยกตวัอยา่งขอ้ความ
ในเฟซบุ๊กดังนี้

ภาพที่ 3	การเปิดเผยตนเองทำาให้เกิดความกล้าและความจริงใจต่อผู้อื่น	
ที่มา: โมชา	อาร์ตี้	(2556)

	 เช่น	ในขณะที่เฟซบุ๊ก	ญาณินี	เพชรานันท์	(2557)	มี
ลูกศิษย์	เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่มีต่อครูคนนี้ว่า
	 Acheer Sae-Ueng (2014) ที่แสดงความคิดเห็นว่า 
“หนดูใีจมาก ทีห่นไูดเ้ปน็ลกูศษิยข์องครทูีด่ทีีส่ดุคนหนึง่อยา่ง
คร ูไดม้ปีระสบการณท์ีด่ีๆ  ดว้ยกนัในครัง้หนึง่ ทกุวนันีด้ใีจครบั
ทกุครัง้ทีเ่หน็อาจารยอ์พัเดทในเฟซบุก๊นี ้เพราะถงึไมไ่ดค้ยุกนั 
แต่ก็ทราบได้ว่าอาจารย์สบายดี อาจารย์ต้องดูแลสุขภาพนะ 
แล้ววันหนึ่งเราคงได้เจอกันอีก รักและคิดถึงน้า”
 Petcharaphan Milinthachinda (2014) แสดงความ
คิดเห็นว่า “รักและคิดถึงอาจารย์เสมอนะคะ ขอให้อาจารย์
ของหนสูขุภาพแขง็แรง อยูม่อบความรูใ้หล้กูศษิยด์ว้ยความรกั
ของอาจารย์ที่มีเสมอมาตลอดไปนะคะ”
	 3. การเปิดเผยตนเอง คือ วิธีการในการเสริมสร้าง
ความหมายของสารที่ได้รับจากคู่สื่อสาร	การเปิดเผยตนเอง
ของคูส่ือ่สารจะชว่ยใหแ้ตล่ะฝา่ยเขา้ใจความเปน็ตวัตนของกนั
และกัน	 และช่วยให้เข้าใจความหมายของสารที่ได้รับได้ง่าย
และชัดเจนขึ้น	 โดยทราบว่าคู่สื่อสารของตนพูดจริง	 ล้อเล่น	

หรือประชด	เป็นต้น	เช่น	จากเฟซบุ๊ก	มุกขำาๆ	พร้อมกำาลังใจดีๆ	
มีที่นี้	ประกาศข้อความว่า	“หน้าที่ของฉัน	คือ	การย้ำาเตือน
ประชาชนให้ได้รู้	ว่าตรงนี้กลับรถได้”

ภาพที่ 4	 ภาพและข้อความเสริมสร้างความหมายของสาร
													ที่ได้รับจากคู่สื่อสาร
ที่มา:	มุกขำาๆ	ฮาๆ	พร้อมกำาลังใจดีๆ	มีที่นี้	(2556)
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	 4. การเปิดเผยตนเองทางเฟซบุ๊กช่วยเสริมสร้าง 
ธำารงรักษา และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ระหว่างกัน	 ตัวอย่างเช่น	 เฟซบุ๊ก	 ธรรมยุทธิ์	 จันทร์ทิพย์	
(2556)	ประกาศข้อความว่า	“ขอบคุณมากๆ	อีกครั้งนะครับ
สำาหรับอาหารบำารุงร่างกาย	 และมาลัยกลิ่นหอมกรุ่นที่แสดง
ถึงความรักความห่วงใยที่ศิษย์บ้านกล้วย	 2	 มีต่อครูคนนี้	
บรรยากาศเชน่นีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้ในหอ้งบา้นกลว้ยมาหลายปแีลว้	
อยากบอกว่า	หายเหนื่อยเมื่อเห็นทุกคนร่วมใจทำางาน	รักกัน	
และเห็นคุณค่าของความเป็นครู	 อยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ครับ”

ผลกระทบด้านลบ
	 แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กได้กลายเป็น
ปรากฏการณข์องการเชือ่มตอ่การสือ่สารระหวา่งบคุคลในโลก
อนิเทอรเ์นต็	โดยทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารสรา้งชมุชนออนไลนท์ีท่ำาให้
ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน	 แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและ
กัน	ตลอดจนเฟซบุ๊กทำาให้ผู้ใช้กล้าที่จะเปิดเผยตนเองมากขึ้น	
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองมากจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ตามมา	 ได้แก่	 ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊ก	 และ
การใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจ	ดังต่อไปนี้
	 1. ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊ก
 การโพสต์ข้อความสำาคัญลงในเฟซบุ๊กย่อมทำาให้
ผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้	 เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพจะ	
เข้ามาติดต่อขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก	 จนกระทั่งมีการติดต่อ
สื่อสารกันจนทำาให้ผู้ใช้เริ่มมีความไว้วางใจกับคนแปลกหน้า	
รวมทั้งหากผู้ใช้เฟซบุ๊กมีการติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหว	
ภายในเฟซบุก๊มากจนเกนิไป	จะมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิพฤตกิรรม
หลงตัวเอง	 (Narcissism)	 ตามมา	 ทั้งนี้วารสารการแพทย์
อเมริกันรายงานว่า	 เฟซบุ๊กทำาให้คนกล้าที่จะพูดเรื่องตัวเอง
มากขึ้น	 ช่างคุยมากขึ้น	 และบางรายกลับมีพฤติกรรมหลง	
ตัวเองมากขึ้น	จึงมักโพสต์ทุกอย่างที่ตนเองภูมิใจ	โดยเฉพาะ
การโพสต์ภาพถ่ายของตนในมุมต่างๆ	 และรอคอยเพื่อนใน	
เฟซบุ๊กมาชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมหลงตัวเอง
มากขึ้น	(ธาม	เชื้อสถาปนศิริ,	2556)
	 ผลกระทบจากการเปิดเผยตนเองด้านลบ	ทำาให้ผู้เล่น
เฟซบุ๊กได้รับภัยอันตราย	 เช่น	 การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินมีค่า	 อวดความมั่งคั่ง	 การถูกล่อลวงจากบุคคล	
แปลกหน้า	 หรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้เล่นเองจากการไว้วางใจ
ที่เปิดเผยตนเองให้กับเพื่อนในเฟซบุ๊กมากจนเกินไป	 ทั้งนี้	
Richard	 Power	 จากศูนย์วิจัยความมั่นคงแห่งโลกไซเบอร์
CyLab	ของมหาวิทยาลัย	Carnegie	Mellon	ได้ศึกษาเก่ียวกับ

ภยัของเฟซบุก๊และพบวา่	รอ้ยละ	10	ของเดก็ชาวอเมรกินัโดน
หลอกขโมยหมายเลขประกันสังคมเพื่อนำาไปใช้ในการสมัคร	
ใบขับขี่และใช้ในการกู้เงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ	 เช่น	 รถหรือ	
แม้กระทั่งบ้าน	 และยังพบด้วยว่าจำานวนการขโมยหมายเลข
บัตรประชาชนจากผู้ใช้วัยเด็กมีมากกว่าผู้ใหญ่ถึง	 51	 เท่า		
โดยเขาได้กล่าวว่า	 “ประสบการณ์ที่ได้จากการท่องโลก
ออนไลนไ์ดเ้ปลีย่นชวีติของเดก็ๆ	ทัง้ในทางทีด่แีละไมด่	ีมนัเปดิ
โอกาสให้เด็กได้ค้นหาความเป็นไปของโลก	 ในทางกลับกัน	
หากใช้อย่างไม่ระวัง	 สังคมออนไลน์ก็จะทำาให้โลกที่เด็กกำาลัง
ค้นหาผ่านจอคอมพิวเตอร์นั้นเข้าไปสำารวจชีวิตของเด็กได้”	
(คลิปแมส,	2554)
	 2. การใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจ
 การเปดิเผยตนเองมากจนเกนิไป	ยอ่มสง่ผลใหห้ลงลมื
ระยะห่างทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริง	 โดยใช้ภาษา	
หรอืเขา้มาสือ่สารทกัทายผา่นขอ้ความกบับคุคลตา่งๆ	ราวกบั
เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน	 จึงส่งผลทำาให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กขาด	
ความระมัดระวังและรักษาระยะห่างที่ลดน้อยลง	ทำาให้ความ
สัมพันธ์เหล่านั้นกลายเป็น	 “ง่ายๆ	 และกันเอง”	 ซึ่งจะส่งผล
ทำาให้ภาษาพูด	การวิพากษ์วิจารณ์มีระดับรุนแรง	และนำาไปสู่
การพูดที่ขาดความไตร่ตรองอย่างรอบคอบกับคนแปลกหน้า	
(ธาม	เชื้อสถาปนศิริ,	2556)	
	 นอกจากนั้น	หากผู้โพสต์ข้อความต้องการระบายและ
เปิดเผยตนเองเกี่ยวกับสภาวะกดดันทางหน้าที่การงาน	
ผ่านทางเฟซบุ๊ก	 อาจส่งผลเสียต่อผู้ประกาศข้อความ	 เพราะ
นายจา้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูในเฟซบุก๊ได้	โดยนายจา้งยคุใหม่
สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของพนักงานในเฟซบุ๊ก	
เพราะเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานที่มี
ศกัยภาพมากกวา่การทดสอบทางบคุลกิภาพหรอืทางจติวทิยา	
เนื่องจากผู้เล่นเฟซบุ๊กได้ใส่ความเป็นตัวตนของตนเองลงไป
ตั้งแต่แรก	 และไม่คำานึงถึงผลเสียจากการเกี่ยวกับแสดง	
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานที่ทำางาน	
	
บทสรุป 
	 ปัจจุบันนี้เฟซบุ๊กกำาลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง	
โดยที่ปริมาณความเป็นเพื่อนหรือสายสัมพันธ์ส่วนตัว	
(Friendship)	บนเฟซบุก๊	นัน้มจีำานวนรวมสงูถงึ	1.4	แสนลา้น
ความสัมพันธ์	 ทำาให้พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว	 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 1	 คน						
มีเพื่อนมากกว่า	140.3	คน	(ศิริพงษ์	ศิริวรรณ,	2556)	รวมทั้ง
เฟซบุ๊กทำาให้คนเราสามารถทราบความคืบหน้าหรือความ
เคลือ่นไหวของบคุคลหรอืเหตกุารณต์า่งๆ	ทีต่นใหค้วามสนใจ		
สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม	 และแฟนคลับ	 โดยการมี
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เครือข่ายสังคมที่มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน	และทำาให้ผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม	ขาดเพื่อน	อยู่โดดเดี่ยว	หรือผู้ที่ไม่
สามารถออกจากบา้นได	้ใหม้เีครอืขา่ยทางสงัคม	สามารถเตมิเตม็ชวีติทางสงัคม	ตลอดจนมกีารปรบัตวัไดง้า่ยขึน้	(วฒันา	สนุทรธยั	
และ	สุวัฒน์	วัฒนวงศ์,	2555)
	 ดังนั้น	การใช้งานเฟซบุ๊กจะต้องใช้อย่างเหมาะสม	 ไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งมีพฤติกรรมหลงตัวเองตามมา	 โดยผู้ใช้จะ
ต้องตระหนักว่า	เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบได้อีกด้วย	ในการเปิดเผย
ตนเองผ่านเฟซบุ๊ก	 ผู้ใช้จำาเป็นต้องรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้	 เพื่อการใช้งานอย่างระมัดระวัง	 และได้ประโยชน์สูงสุด
มิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว	หรืออาจจะต้องสูญเสียงานประจำาจากการใช้เฟซบุ๊กเปิดเผยตนเองในลักษณะเป็นที่ระบายความคับข้องใจ
ไปสู่เพื่อนในโลกออนไลน์ได้เช่นกัน
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