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บทคัดย่อ
เฟซบุก๊ เป็นหนึง่ ในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ทก่ี ำ�ลังได้รบั ความนิยมอยูใ่ นขณะนี้ ทำ�ให้ผใู้ ช้งานมีการติดต่อสือ่ สารกัน
อย่างสะดวกสบาย ขณะเดียวกัน การใช้งานในเฟซบุ๊กทำ�ให้ผู้ใช้มีการเปิดเผยตนเองโดยผ่านกระบวนการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร
สาร ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ และผู้รับสาร นอกจากนี้ ผลการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กทำ�ให้เกิดผลกระทบด้านบวก ซึ่งได้แก่ การ
ทำ�ให้บุคคลนั้นรู้จักตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของตนสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและบุคคลอื่น เสริมสร้างความหมายของ
สารที่ได้รับจากคู่สื่อสาร ช่วยเสริมสร้าง ธำ�รงรักษา และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างกัน ส่วนผลกระทบด้านลบ
ได้แก่ ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊กและการใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจจนทำ�ให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานตามมา
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
บทนำ�

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำ�ให้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย 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 ดำ�เนินงานและมีเจ้าของ คือ บริษัท Facebook (Facebook, Inc.) ความนิยมใช้เฟซบุ๊กเกิดจาก
การที่ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อน แลกเปลี่ยนข้อความ รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อ
พวกเขาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัวได้อีกด้วย (วีกิพีเดีย, 2556) จึงส่งผลให้ใน
ปี พ.ศ. 2554 มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลกถึงจำ�นวน 629,622,400 คน โดยประเทศไทยเป็นประเทศลำ�ดับที่ 19 ของโลกที่ใช้งาน
เฟซบุ๊ก จำ�นวน 8,421,780 คน อีกทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 5 ของโลก (เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, 2554)
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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ตารางที่ 1 แสดงเมืองหลวงที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กสูงสุด 5 อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.

เมืองหลวง
จาร์กาต้า
อิสตันบูล
เม็กซิโกซิตี้
ลอนดอน
กรุงเทพมหานคร

ประเทศ
จำ�นวนผู้ใช้
อินโดนีเซีย
17,484,300
ตุรกี
9,602,100
เม็กซิโก
9,339,320
สหราชอาณาจักร 7,645,680
ไทย
7,419,340

ที่มา: เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ (2554)
ขณะเดียวกัน เอแบคโพลได้รายงานผลวิจัยเชิงสำ�รวจ
เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ของ
คนกรุงเทพมหานคร จำ�นวนทั้งสิ้น 641 ตัวอย่าง ดำ�เนิน
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 ครัง้ ส่วนเว็บไซต์สอ่ื สังคมออนไลน์ทใ่ี ช้ 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 ระบุ ใช้ เ พื่ อ ปรั บ สถานะของตนเองให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น /
รูปภาพ/ข่าวสาร/สถานการณ์ทั่วไป และร้อยละ 34.0 ระบุใช้
เล่นเกม (เฮลธิเกมเมอร์, 2555)
ความนิ ย มในเฟซบุ๊ ก ที่ ม ากกว่ า สื่ อ สั ง คมออนไลน์
ประเภทอื่นๆ ทำ�ให้เฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ทั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กระดับ
มาก (วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน,์ และ ชาญ
เดชอัศวนง, 2554) และมีงานวิจยั ทีพ่ บว่า ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจำ�ทุกวัน และวันละมากกว่า
3 ชั่วโมงต่อวัน (ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553) โดยนักศึกษา
ติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ บุคคลต่างๆ เช่น เพือ่ น หรือบุคคลทีร่ จู้ กั
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร แล้วใช้ประโยชน์จากข่าวสารที่
ได้รบั จากการสือ่ สารในเฟซบุก๊ ในด้านต่างๆ เช่น ความบันเทิง
และสนุกสนานทีห่ ลากหลาย การสนทนากับเพือ่ นและคนอืน่ ๆ
การหาข้อมูลที่ทันสมัยทั้งเรื่องของเพื่อน คนรู้จักและเรื่อง
ทั่วไป การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม การใช้เวลา
ว่าง การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเอง การนำ�ข้อมูล
ไปใช้ในด้านการตัดสินใจ รวมถึงการโพสต์รูปและเรื่องราว
ของตน  
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งานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2553) ศึกษาทัศนคติ
การใช้ ป ระโยชน์ และความพึ ง พอใจของการสื่ อ สารผ่ า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ์ พบว่า สังคมออนไลน์เป็นช่องทาง
ที่ เ ปิ ด กว้ า ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ค นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ใน
หลากหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองความ
ต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบสื่อสารกันโดยอิสระ ไม่ว่า
จะอยู่ ที่ ไ หน เวลาใด อี ก ทั้ ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากสั ง คม
ออนไลน์เพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน ค้นหาเพื่อนเก่าหรือ
เพือ่ นใหม่ เพือ่ การติดตามข่าวสารทีส่ นใจและเหตุการณ์ตา่ งๆ
นอกจากนั้นในการศึกษาของ Ellison, Steinfield, &
Lampe, (2007, อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล, 2556)   
พบว่า เฟซบุก๊ ช่วยคงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มเก่า ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มใหม่
โดยทีเ่ ครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ เพือ่ นเปรียบเสมือน
เป็นแหล่งทรัพยากรที่สะสมไว้เป็นต้นทุนทางสังคม เพื่อช่วย
เหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องของคำ�ปรึกษาแนะนำ�  ตลอดจน
ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นสิ่ ง ของและทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาเป็นการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ใช้เฟซบุก๊ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เฟซบุก๊
แต่บทความนี้ศึกษาการเปิดเผยตนเองของผู้ใช้เฟซบุ๊ก และ
เป็นการเสนอแนะแนวทางแก่ผใู้ ช้งานอย่างรูเ้ ท่าทันถึงผลการ
สือ่ สารผ่านเฟซบุก๊ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจน
เป็ น กรณี ศึ ก ษาสำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจทำ � วิ จั ย เกี่ ย วกั บ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ต่อไป
การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) โดยการสือ่ สาร
ผ่านเฟซบุ๊ก
การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) หมายถึง การ
บอกให้ผอู้ นื่ รับทราบเกีย่ วกับข้อมูลชีวติ ส่วนตัว (Biographical
Data) ความคิดส่วนตัวและความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่น โดยที่การ
เปิดเผยตนเองนี้เป็นหัวใจของการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อ
ให้ผู้อื่นรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้น (พงษ์ วิเศษสังข์, 2555)
การเปิดเผยตนเองในการสื่อสารระหว่างบุคคล ทำ�ให้
คู่สื่อสารสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทัง้ นี้ Joseph และ Harrison ได้สร้างหน้าต่าง Johari
Window เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง การเปิ ด เผยตนเองต่ อ คู่ สื่ อ สาร  
(Weaver II, 1993) ตามตารางที่ 2

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) เป็นบริเวณทีต่ นเองรู้ และคนอืน่ รู้
จึงทำ�ให้มีความสัมพันธ์ของคู่สื่อสารมีมาก และย่อมทำ�ให้มี
การเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึ้น เช่น สีผิว สีของดวงตา เพศ อายุ
หรือพฤติกรรมของเราและบุคคลอื่นรับรู้ได้ ซึ่งหากต้องการที่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีมากขึ้น แต่ละฝ่ายจะ
ต้ อ งพยายามเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของกั น และกั น ให้ รั บ รู้ ด้ ว ย
บริเวณจุดบอด (Blind) เป็นบริเวณที่คนอื่นรู้ แต่
ตนเองกลับไม่รู้ เช่น บางคนขมวดคิ้วเวลาโกรธ บางคนเผลอ
กัดเล็บเมื่อเกิดอาการตื่นเต้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากรู้จุดบอดของ
ตนได้ก็จะพัฒนาบุคคลในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้เช่นกัน
โดยการยอมรับปฏิกริยาตอบกลับของบุคคลอืน่ ต่อพฤติกรรม
ทีเ่ ราได้แสดงออกและพร้อมทีจ่ ะพัฒนาพฤติกรรมของเราก็จะ
สามารถขจัดจุดบอดนี้ให้ลดน้อยลงได้
บริเวณซ่อนเร้น (Hidden) เป็นบริเวณที่ตนเองรู้ แต่
คนอืน่ ไม่รู้ โดยทีจ่ ะเป็นลักษณะปกปิดข้อมูลไม่อยากให้คนอืน่
ทราบ เป็นเรื่องราวที่เป็นความลับของตน เช่น ความฝัน
ประสบการณ์อันน่าอับอายของตนเอง แต่ข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเปิดเผยให้กับบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไว้วางใจและ
มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างมาก
บริเวณที่ไม่รู้ (Unknown) บริเวณที่ทั้งตนเองและ
ผูอ้ น่ื ก็ไม่รู้ ทำ�ให้ไม่รจู้ กั ตนเอง โดยเป็นสิง่ ทีซ่ อ่ นเร้นอยูเ่ บือ้ งลึก
ภายใต้จติ ใต้ส�ำ นึกของคนเรา ปมด้อยบางอย่างทีต่ นเองไม่เคยรู้
แต่กลับสามารถทำ�ให้ลดลงได้แม้ไม่รู้โดยการสื่อสารระหว่าง
บุคคลให้มากขึ้น เพื่อดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาหรือลบจุดด้อยให้
ลดลง

ทั้งนี้ อาณาเขตของทั้งสี่บริเวณของแต่ละบุคคลจะไม่
เท่ากันและมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละบุคคล
แต่อาณาเขตดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยที่ระดับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาณาเขตทั้งสี่บริเวณนั้นจะส่งผลถึง
ระดับการเปิดเผยตนเองของแต่ละบุคคล เช่น หากอาณาเขต
ของบริเวณที่เปิดเผยมากก็จะส่งผลให้อาณาเขตของส่วนอื่น
ลดลง และส่งผลต่อระดับการเปิดเผยตนเองทีส่ งู ขึน้ ของบุคคล
นั้น (สุรัตน์ ตรีสกุล, 2549)
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยตนเองจะมีมากขึน้ และข้อมูล
เป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้พัฒนา
ไปในทางบวก ซึง่ การเปิดเผยตนเองในระดับนีถ้ อื ว่าเหมาะสม
และเป็นการเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นทางบวกต่อ
บุคคลทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กัน (Acquaintance) (พงษ์ วิเศษสังข์, 2555)
ดังนัน้ ระดับการเปิดเผยตนเองของคูส่ อื่ สารจึงมีความสัมพันธ์
กับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างกัน อีกทั้งรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และระดับความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันก็จะส่งผลต่อระดับการเปิดเผย
ตนเองของคู่สื่อสารด้วย (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2549)
การเปิ ด เผยตนเองจะเป็ น พื้ น ฐานของการสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคลและมีเป้าหมายดังนี้คือ (สุกันยา ชลาพงศ์,
2540)
1. เพื่ อ สานสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยการกำ � หนดรู ป แบบความ
สัมพันธ์ให้ดำ�เนินไปในทิศทางที่ตนต้องการ
2. เพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้อื่น
3. เพื่อสร้างและถนอมรักษามิตรภาพให้ยั่งยืน
4. เพื่อบอกเล่าความสุข ความสมหวัง และความฝัน
5. เพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
ดังนั้น หากคู่สื่อสารในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนมีความสนิทสนม พื้นที่ของหน้าต่างจะเป็น
บริเวณเปิด ที่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของกันและ
กัน โดยมีเป้าหมายของการเปิดเผยตามเรื่องราวที่จะสื่อสาร
ระหว่างกัน แต่ทว่าหากผู้สื่อสารไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว
ของตนเองในเฟซบุ๊ก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว พื้นที่
หน้าต่างจะกลายเป็นบริเวณซ่อนเร้นทีป่ กปิดข้อมูลไม่ให้ผอู้ นื่
รู้ รวมทัง้ บางคนมีเจตนาโพสต์ขอ้ ความ ภาพถ่าย หรือกิจกรรม
ที่ไม่สมควรเผยแพร่ออกไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะ
คิดว่ามีตนเองมีความจริงใจต่อผูอ้ นื่ หรือกล้าแสดงออก ก็ยอ่ ม
ทำ � ให้ ผู้ อื่ น คิ ด ว่ า ตนเป็ น ผู้ ที่ ช อบการแสดงออกอย่ า งไม่
เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะเป็นบริเวณจุดบอดที่คนอื่นรู้
แต่ ต นเองกลั บ ไม่ รู้ อี ก ทั้ ง บริ เวณที่ ไ ม่ รู้ ท างเฟซบุ๊ ก ก็ เ ป็ น
ลักษณะที่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่รู้ ซึ่งไม่ทราบแนวทางการ
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557

71

ปรับปรุงตนเอง ซึ่งหากสังเกตในหน้าเฟซบุ๊กแล้ว จะมองไม่
เห็นหรือสังเกตเห็นได้ยาก เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่รขู้ อ้ มูลของ
กันและกัน
เพราะฉะนั้น การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่าน
เฟซบุก๊ เป็นการกระบวนการการสือ่ สารทีจ่ ะต้องประกอบด้วย
ส่วนสำ�คัญๆ 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
ได้ โดยทีเ่ ป็นตัวเร้าให้ผรู้ บั สารเกิดการรับรูต้ อ่ ความหมายและ
มีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อความหมายทีไ่ ด้รบั ทัง้ นีข้ อ้ ความต่างๆ
รูปภาพ ทีผ่ เู้ ล่นเฟซบุก๊ ต้องการถ่ายทอดออกมานับว่าเป็นสาร
ที่ต้องการจะสื่อความหมายไปยังผู้รับสาร
ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media)
เป็นพาหนะทีน่ �ำ หรือพาข่าวสารจากผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สาร จึง
อาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า อันได้แก่ การมองเห็น การ
ได้ยนิ การดมกลิน่ การสัมผัส และการลิม้ รส ดังนัน้ ช่องทางที่
นำ�พาสารไปยังผูร้ บั สาร คือ เฟซบุก๊ ซึง่ เป็นสือ่ สังคมออนไลน์ท่ี
ทำ�หน้าทีข่ บั เคลือ่ นนำ�พาสารเหล่านัน้ ไปสูผ่ รู้ บั สาร นอกจากนี้
เฟซบุก๊ ยังนับว่าเป็นสือ่ สาธารณะ (Public Media) ทีเ่ ผยแพร่
ข้อมูลไปยังผูร้ บั สารจำ�นวนมากทีเ่ ป็นเพือ่ นกับผูส้ ง่ สารเฉพาะ
กลุ่มเฟซบุ๊กหรือเป็นลักษณะของ Public ตามที่ผู้ส่งสาร
กำ�หนดการส่งข้อมูลไปสู่ผู้รับสารคนใดบ้าง
ผู้รับสาร (Receiver) การสื่อสารจะประสบผลสำ�เร็จ
มากน้ อ ยเพี ย งใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารนั้นเลือกที่จะ
ตีความและจะทำ�ความเข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับเช่นไร
บ้ า งจากข้ อ ความที่ ป รากฏผ่ า นเฟซบุ๊ ก ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ สารจะ
แบ่งออกเป็นผู้รับสารทั่วไป (General Audience) ซึ่งเป็น
ผู้รับสารที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร แต่รับรู้เนื่องจาก
ผู้ ส่ ง สารเลื อ กที่ จ ะส่ ง ไปยั ง ผู้ รั บ สารแบบสาธารณะ และ
ผูร้ บั สารทีแ่ ท้จริงต้องการจะส่งสารดังกล่าวไปนัน้ คือ ผูร้ บั สาร
เป้าหมาย (Target Audience) ซึ่งเป็นเพื่อนหรือเพื่อนสนิท
ของผู้ส่งสาร
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จากแนวคิดข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การเปิดเผยตนเอง
โดยการสือ่ สารผ่านเฟซบุก๊ จะมีอาณาเขตของทัง้ สีบ่ ริเวณของ
ผู้เล่นเฟซบุ๊กไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
การเปิดเผยตนเองของแต่ละบุคคล รวมทัง้ การเปิดเผยตนเอง
เป็นกระบวนการสื่อสารที่จะถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสาร
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน

ภาพที่ 1 ภาพหน้าแรกเฟซบุ๊ก
ที่มา: Elliot (2013)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยตนเอง มีดังต่อไปนี้
(Devito, 1992, อ้างถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์, 2555)
1. การเปิดเผยตนเองเกิดขึน้ ในกลุม่ เล็กได้งา่ ยกว่าทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในกลุม่ ใหญ่ โดยเฉพาะการสนทนาสองต่อสอง (Dyad)
เป็ น สถานการณ์ ที่ เ หมาะที่ สุ ด สำ � หรั บ การเปิ ด เผยตนเอง
เพราะว่าการมีผรู้ บั สารเพียงคนเดียวทำ�ให้คสู่ อื่ สารสามารถให้
ความสนใจกับการตอบสนองของผู้รับสารอย่างระมัดระวัง
ถ้ามีกริยาตอบสนองแสดงการยอมรับการเปิดเผยของผูส้ อื่ สาร
ผูส้ อื่ สารก็จะเปิดเผยต่อ แต่ในบางครัง้ การเปิดเผยอาจเกิดขึน้
ในกลุ่มซึ่งเป็นการพูดในที่สาธารณะ
2. โอกาสที่ บุ ค คลจะเปิ ด เผยตนเองมี ม ากขึ้ น เมื่ อ
คู่สื่อสารร่วมเปิดเผยตนเองเช่นกัน การที่มีปฏิกิริยาเปิดเผย
สองทางเช่นนี้ ทำ�ให้แต่ละบุคคลรูส้ กึ มัน่ ใจและปลอดภัย ซึง่ จะ
ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมเปิดเผยตนเองมากขึ้น และ
การเปิดเผยตนเองในเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เมื่ออีก
ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยมาก่อน
3. ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะเปิดเผยเรือ่ งของตนเองทุกเรือ่ ง เช่น
คนทัว่ ไปพร้อมทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับงานอดิเรกมากกว่า
ที่จะเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ทาง
การเงินในครอบครัว นอกจากนีจ้ ะเปิดเผยเรือ่ งทีส่ งั คมยอมรับ

มากกว่า และโอกาสที่บุคคลนั้นจะเปิดเผยมีน้อย ถ้าหากเรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งส่วนตัวและทำ�ให้ตนมีภาพลักษณ์ในด้านลบ
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุก๊ ขึน้ อยูก่ บั
ความสมดุ ล ของระดั บ การเปิ ด เผยตนเองของคู่ สื่ อ สาร
(Balance) Wilmot (1987, อ้างถึงใน สุรัตน์ ตรีสุกล, 2549)
อธิบายว่า เพือ่ โต้ตอบความรูส้ กึ ทีต่ นได้รบั ในลักษณะทีส่ มดุล
ดังนั้นมนุษย์จึงเปิดเผยตนเองในระดับเดียวกัน หรือในระดับ
ใกล้เคียงกันกับคูส่ อื่ สารของตน หากฝ่ายหนึง่ มีความจริงใจใน
การเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของตน ก็จะส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่ง
เปิดเผยตนเองในระดับใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้ ผูเ้ ล่นเฟซบุก๊ คนใดที่
ชอบเปิดเผยตนเองต่อคู่สื่อสาร ก็น่าจะส่งผลให้คู่สื่อสารกล้า
ที่จะเปิดเผยตนเองด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงระดับของการใช้ภาษา
การเปิดเผยตนเองของคู่สื่อสารย่อมควรคำ�นึงถึงระดับของ
การใช้ภาษาอีกด้วย เพราะถ้าเป็นการพูดคุยตามปกติ ระดับ
ของการใช้ภาษาของคู่สื่อสารจะเป็นภาษาปาก (Vulgate)  
เพราะเป็นภาษาทีใ่ ช้กนั ตามสบายในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ อาจไม่
ถูกกฎเกณฑ์หรือถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่าใดนัก แต่ถ้า
บุคคลที่สื่อสารด้วยกลับเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคย จึงจำ�เป็นจะต้องใช้
ภาษากึ่งทางการหรือกึ่งแบบแผน (Informal Language)
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคู่สนทนา (พรรณศักดิ์ สุขี, 2552)
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊ ก มี ค วามแตกต่ า งจากการเปิ ด เผยตนเองระหว่ า ง
คู่สื่อสาร ซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบการเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กกับการเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร
การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก

การเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร

1. การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก เป็นลักษณะการ 1. การเปิดเผยตนเองระหว่างคูส่ อื่ สาร เป็นการสือ่ สารระหว่างคนสอง
สื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่างคนเป็นจำ�นวนมาก หรือคน คน หรือมากกว่าสองคน แต่ต้องไม่มากจนทำ�ให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
กลุ่มใหญ่ (ตามจำ�นวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก)
ระหว่างกันขาดความต่อเนื่อง
2. ผูส้ ง่ สารสามารถเห็นปฏิกริยาตอบกลับจากการทีเ่ พือ่ นเข้ามาโพสต์ 2. ผู้ส่งสารสามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับหรือการตอบสนองจาก
ข้อความ หรือกดปุ่มชื่นชอบหรือกดปุ่มไลค์ในประเด็นที่ผู้โพสต์ได้เปิด คู่ส่ือสารในระหว่างทำ�การสื่อสาร โดยการสังเกตอากัปกิริยา สีหน้า
เผยตนเองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ท่าทาง น้ำ�เสียง ในระหว่างทำ�การสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน (Face-toFace Communication)  รวมทัง้ ในปัจจุบนั เครือ่ งมือสือ่ สาร อย่างเช่น
โทรศัพท์ก็มีความทันสมัยมากขึ้น จึงทำ�ให้สามารถเห็นสีหน้า แววตา
ของคู่สื่อสารระหว่างที่สื่อสารกันได้
3. ข้อความที่โพสต์จะมีลักษณะที่ไม่เป็นความลับ เพราะเป็นเรื่องที่ 3. ข้อความที่สนทนากันระหว่างคู่สื่อสารอาจจะเป็นความลับหรือไม่
สามารถเผยแพร่ออกไปสูเ่ พือ่ นในเฟซบุก๊ ได้รบั ทราบ ซึง่ เป็นลักษณะของ เป็นความลับก็ได้ ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์ของคูส่ อื่ สาร เช่น
ชุมชนออนไลน์
คนทั่วไปพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกมากกว่าที่จะ
เปิดเผยเรือ่ งเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ หรือสถานการณ์ทางการเงินในครอบครัว
ยกเว้นคู่สื่อสารจะเป็นคนที่มีความสำ�คัญหรือมีความสนิทสนมกันเป็น
พิเศษ จึงจะเปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวได้
4. ระยะห่างระหว่างผู้สื่อสารด้วยทางเฟซบุ๊กจะแคบลง เพราะถูกย่น
โดยระยะทางในลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลาทางสื่อสังคม
ออนไลน์ จึงมีความเป็นกันเองกับเพื่อนทางเฟซบุ๊ก ทำ�ให้ภาษาที่ใช้จะ
มีลักษณะที่เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

4. ระยะห่างระหว่างคูส่ อ่ื สารยังคงรักษาระยะห่างอยูต่ ามปกติ  จงึ ทำ�ให้
ภาษาทีใ่ ช้จะมีลกั ษณะตามระดับความสัมพันธ์ของคูส่ อื่ สาร เช่น พ่อแม่
ครูอาจารย์ หัวหน้างาน เพื่อน เป็นต้น ซึ่งจะมีระดับของการใช้ภาษาที่
มีความแตกต่างกันไป เช่น คุยกับเพือ่ นจะใช้ภาษาเป็นกันเอง หรือภาษา
ปาก แต่เมือ่ คุยกับครูอาจารย์จะใช้ระดับของภาษาทีเ่ ป็นลักษณะไม่เป็น
กันเอง แต่เป็นภาษาที่มีความสุภาพและเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น อย่าง
เช่น ภาษากึ่งทางการหรือกึ่งแบบแผน เป็นต้น

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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ผลการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
การสื่ อ สารผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ทำ � ให้ โ ลกที่ ดู เ หมื อ น
กว้างใหญ่ไพศาลได้ยน่ ย่อระยะทางและเวลาเชือ่ มต่อให้เข้ามา
ใกล้ชิดกัน การสื่อสารลักษณะนี้ทำ�ให้คนที่อยู่ห่างไกลกัน
ครึ่งค่อนโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว
ทันใจ และเสียค่าใช้จ่ายที่ราคาถูกมาก
เมือ่ ผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ ได้
เชือ่ มโยงผูใ้ ช้เข้าด้วยกันจนกลายเป็นสังคม ผูใ้ ช้จะเริม่ ต้นสร้าง
ตั ว ตนในส่ ว นของโปรไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว
ภาพถ่าย การจดบันทึก หรือการใส่วิดีโอ เป็นต้น และเป็น
เครือ่ งมือสำ�คัญในการสร้างจำ�นวนเพือ่ นให้มากขึน้ คือ ในส่วน
ของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อน
จากเพื่อนของเพื่อน (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) ทั้งนี้ กิจกรรม
ที่กลุ่มผู้ใช้ทำ�เป็นประจำ�มากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อเข้าใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สนทนากับเพื่อน แชท อัพเดท
สถานะ ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และหาข้อมูล แลกเปลีย่ นข้อมูล
(ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553)
นอกจากนี้ Campbell (อ้างถึงใน, “Me Me Me
Generation…”, 2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับคนยุคปัจจุบันที่มี
ความหมกมุ่ น ต่ อ ตนเองสู ง (Generation Increase in
Narcissism) เพราะว่าคนกลุ่มดังกล่าว จะไม่ยอมตกข่าวต่อ
กิจกรรมทีผ่ อู้ นื่ ได้ท�ำ ไว้ อาทิเช่น พวกเขาได้เห็นรูปของเพือ่ นๆ
ในเฟซบุก๊ เกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อาหารทีร่ บั ประทาน หรือ
มีกิจกรรมสังสรรค์ทางสังคม ก็จะทำ�ให้พวกเขาสร้างกิจกรรม
ของตนให้เหมือนกับสิ่งที่เห็นจากเพื่อน และรีบนำ�รูปของตน

ไปลงเช่นกัน ซึง่ การกระทำ�ดังกล่าวส่งผลให้กลุม่ คนเหล่านีเ้ ป็น
พวก Micro Celebrity หรือเป็นดาราในรูปแบบของตนด้วย
เช่นกัน
แม้ว่าการติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหวภายในเฟซบุ๊ก
มากจนเกินไป จนมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมหลงตัวเองตาม
มาแล้ว แต่การเปิดเผยตนเองผ่านทางเฟซบุก๊ จะก่อให้เกิดผลก
ระทบด้านบวกและด้านลบอีกด้วย ดังต่อไปนี้
ผลกระทบด้านบวก
การเปิดเผยตนเองมีความสำ�คัญสำ�หรับมนุษย์และ
ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ในด้ า นการสื่ อ สารทางเฟซบุ๊ ก โดย
วิเคราะห์จากแนวคิดของ สุรัตน์ ตรีสุกล (2549) ดังนี้
1.0การเปิดเผยตนเองเป็นพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบุคคลนัน้ รูจ้ กั ตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของตนมากน้อย
เพียงใด การเปิดเผยตนเองในระดับที่เหมาะสมกับบุคคลซึ่ง
ไว้วางใจได้จะช่วยให้มนุษย์เรียนรูแ้ ละรับรูค้ วามเป็นตัวตนของ
ตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นคน
ร่าเริง สนุกสนาน เขาก็จะเปิดเผยตนเองโดยโพสต์ข้อความที่
ขบขันให้เพื่อนในโลกออนไลน์ได้เห็น ทั้งนี้การเปิดเผยตนเอง
ช่วยให้มนุษย์ปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลและความรู้สึกนึกคิด
ให้บคุ คลอืน่ ซึง่ ไว้ใจได้รบั รูน้ นั้ จะช่วยให้มนุษย์มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี
และช่วยลดความตึงเครียด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอื่น

ภาพที่ 2 การเปิดเผยความความรู้สึกนึกคิดของประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่มา: Barak Obama (n.d.)
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2.0การเปิดเผยตนเองช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและบุคคลอืน่ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อประสิทธิผลในการสือ่ สาร
ระหว่างกัน การเปิดเผยตนเองทำ�ให้มนุษย์รู้สึกสบายใจ เพราะไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นบุคคลอื่น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ก็จะรูส้ กึ สบายใจจึงส่งผลให้เกิดความกล้าและความมัน่ ใจในการสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลทีพ่ ดู คุยด้วยมี
ความเปิดเผยจะทำ�ให้คสู่ นทนารูส้ กึ ว่าอีกฝ่ายหนึง่ จริงใจ และทำ�ให้รสู้ กึ ปลอดภัยหรือสบายใจทีจ่ ะพูดคุยด้วย ยกตัวอย่างข้อความ
ในเฟซบุ๊กดังนี้

ภาพที่ 3 การเปิดเผยตนเองทำ�ให้เกิดความกล้าและความจริงใจต่อผู้อื่น
ที่มา: โมชา อาร์ตี้ (2556)
เช่น ในขณะที่เฟซบุ๊ก ญาณินี เพชรานันท์ (2557) มี
ลูกศิษย์ เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่มีต่อครูคนนี้ว่า
Acheer Sae-Ueng (2014) ที่แสดงความคิดเห็นว่า
“หนูดใี จมาก ทีห่ นูได้เป็นลูกศิษย์ของครูทดี่ ที สี่ ดุ คนหนึง่ อย่าง
ครู ได้มปี ระสบการณ์ทดี่ ๆี ด้วยกันในครัง้ หนึง่ ทุกวันนีด้ ใี จครับ
ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นอาจารย์อพั เดทในเฟซบุก๊ นี้ เพราะถึงไม่ได้คยุ กัน
แต่ก็ทราบได้ว่าอาจารย์สบายดี อาจารย์ต้องดูแลสุขภาพนะ
แล้ววันหนึ่งเราคงได้เจอกันอีก รักและคิดถึงน้า”
Petcharaphan Milinthachinda (2014) แสดงความ
คิดเห็นว่า “รักและคิดถึงอาจารย์เสมอนะคะ ขอให้อาจารย์
ของหนูสขุ ภาพแข็งแรง อยูม่ อบความรูใ้ ห้ลกู ศิษย์ดว้ ยความรัก
ของอาจารย์ที่มีเสมอมาตลอดไปนะคะ”
3.0การเปิดเผยตนเอง คือ วิธีการในการเสริมสร้าง
ความหมายของสารที่ได้รับจากคู่สื่อสาร การเปิดเผยตนเอง
ของคูส่ อื่ สารจะช่วยให้แต่ละฝ่ายเข้าใจความเป็นตัวตนของกัน
และกัน และช่วยให้เข้าใจความหมายของสารที่ได้รับได้ง่าย
และชัดเจนขึ้น โดยทราบว่าคู่สื่อสารของตนพูดจริง ล้อเล่น

หรือประชด เป็นต้น เช่น จากเฟซบุก๊ มุกขำ�ๆ พร้อมกำ�ลังใจดีๆ
มีที่นี้ ประกาศข้อความว่า “หน้าที่ของฉัน คือ การย้ำ�เตือน
ประชาชนให้ได้รู้ ว่าตรงนี้กลับรถได้”

ภาพที่ 4 ภาพและข้อความเสริมสร้างความหมายของสาร
             ที่ได้รับจากคู่สื่อสาร
ที่มา: มุกขำ�ๆ ฮาๆ พร้อมกำ�ลังใจดีๆ มีที่นี้ (2556)
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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4.0การเปิดเผยตนเองทางเฟซบุ๊กช่วยเสริมสร้าง
ธำ � รงรั ก ษา และเพิ่ ม พู น ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามหมาย
ระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
(2556) ประกาศข้อความว่า “ขอบคุณมากๆ อีกครั้งนะครับ
สำ�หรับอาหารบำ�รุงร่างกาย และมาลัยกลิ่นหอมกรุ่นที่แสดง
ถึงความรักความห่วงใยที่ศิษย์บ้านกล้วย 2 มีต่อครูคนนี้
บรรยากาศเช่นนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ ในห้องบ้านกล้วยมาหลายปีแล้ว
อยากบอกว่า หายเหนื่อยเมื่อเห็นทุกคนร่วมใจทำ�งาน รักกัน
และเห็นคุณค่าของความเป็นครู อยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ครับ”
ผลกระทบด้านลบ
แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กได้กลายเป็น
ปรากฏการณ์ของการเชือ่ มต่อการสือ่ สารระหว่างบุคคลในโลก
อินเทอร์เน็ต โดยทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารสร้างชุมชนออนไลน์ทที่ �ำ ให้
ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและ
กัน ตลอดจนเฟซบุ๊กทำ�ให้ผู้ใช้กล้าที่จะเปิดเผยตนเองมากขึ้น
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองมากจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ตามมา ได้แก่ ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊ก และ
การใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจ ดังต่อไปนี้
1.0ภัยจากการถูกล่อลวงทางเฟซบุ๊ก
การโพสต์ ข้ อ ความสำ � คั ญ ลงในเฟซบุ๊ ก ย่ อ มทำ � ให้
ผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพจะ
เข้ามาติดต่อขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก จนกระทั่งมีการติดต่อ
สื่อสารกันจนทำ�ให้ผู้ใช้เริ่มมีความไว้วางใจกับคนแปลกหน้า
รวมทั้งหากผู้ใช้เฟซบุ๊กมีการติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหว
ภายในเฟซบุก๊ มากจนเกินไป จะมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดพฤติกรรม
หลงตัวเอง (Narcissism) ตามมา ทั้งนี้วารสารการแพทย์
อเมริกันรายงานว่า เฟซบุ๊กทำ�ให้คนกล้าที่จะพูดเรื่องตัวเอง
มากขึ้น ช่างคุยมากขึ้น และบางรายกลับมีพฤติกรรมหลง
ตัวเองมากขึ้น จึงมักโพสต์ทุกอย่างที่ตนเองภูมิใจ โดยเฉพาะ
การโพสต์ภาพถ่ายของตนในมุมต่างๆ และรอคอยเพื่อนใน
เฟซบุ๊กมาชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมหลงตัวเอง
มากขึ้น (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2556)
ผลกระทบจากการเปิดเผยตนเองด้านลบ ทำ�ให้ผู้เล่น
เฟซบุ๊ ก ได้ รั บ ภั ย อั น ตราย เช่ น การโพสต์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินมีค่า อวดความมั่งคั่ง การถูกล่อลวงจากบุคคล
แปลกหน้า หรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้เล่นเองจากการไว้วางใจ
ที่เปิดเผยตนเองให้กับเพื่อนในเฟซบุ๊กมากจนเกินไป ทั้งนี้
Richard Power จากศูนย์วิจัยความมั่นคงแห่งโลกไซเบอร์
CyLab ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
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ภัยของเฟซบุก๊ และพบว่า ร้อยละ 10 ของเด็กชาวอเมริกนั โดน
หลอกขโมยหมายเลขประกันสังคมเพื่อนำ�ไปใช้ในการสมัคร
ใบขับขี่และใช้ในการกู้เงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น รถหรือ
แม้กระทั่งบ้าน และยังพบด้วยว่าจำ�นวนการขโมยหมายเลข
บัตรประชาชนจากผู้ใช้วัยเด็กมีมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 51 เท่า
โดยเขาได้ ก ล่ า วว่ า “ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการท่ อ งโลก
ออนไลน์ได้เปลีย่ นชีวติ ของเด็กๆ ทัง้ ในทางทีด่ แี ละไม่ดี มันเปิด
โอกาสให้เด็กได้ค้นหาความเป็นไปของโลก ในทางกลับกัน
หากใช้อย่างไม่ระวัง สังคมออนไลน์ก็จะทำ�ให้โลกที่เด็กกำ�ลัง
ค้นหาผ่านจอคอมพิวเตอร์นั้นเข้าไปสำ�รวจชีวิตของเด็กได้”
(คลิปแมส, 2554)
2.0การใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบายความคับข้องใจ
การเปิดเผยตนเองมากจนเกินไป ย่อมส่งผลให้หลงลืม
ระยะห่างทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริง โดยใช้ภาษา
หรือเข้ามาสือ่ สารทักทายผ่านข้อความกับบุคคลต่างๆ ราวกับ
เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน จึงส่งผลทำ�ให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กขาด
ความระมัดระวังและรักษาระยะห่างที่ลดน้อยลง ทำ�ให้ความ
สัมพันธ์เหล่านั้นกลายเป็น “ง่ายๆ และกันเอง” ซึ่งจะส่งผล
ทำ�ให้ภาษาพูด การวิพากษ์วิจารณ์มีระดับรุนแรง และนำ�ไปสู่
การพูดที่ขาดความไตร่ตรองอย่างรอบคอบกับคนแปลกหน้า
(ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2556)
นอกจากนั้น หากผู้โพสต์ข้อความต้องการระบายและ
เปิ ด เผยตนเองเกี่ ย วกั บ สภาวะกดดั น ทางหน้ า ที่ ก ารงาน
ผ่านทางเฟซบุ๊ก อาจส่งผลเสียต่อผู้ประกาศข้อความ เพราะ
นายจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลในเฟซบุก๊ ได้ โดยนายจ้างยุคใหม่
สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของพนักงานในเฟซบุ๊ก
เพราะเฟซบุ๊ ก เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ มี
ศักยภาพมากกว่าการทดสอบทางบุคลิกภาพหรือทางจิตวิทยา
เนื่องจากผู้เล่นเฟซบุ๊กได้ใส่ความเป็นตัวตนของตนเองลงไป
ตั้ ง แต่ แรก และไม่ คำ � นึ ง ถึ ง ผลเสี ย จากการเกี่ ย วกั บ แสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานที่ทำ�งาน
บทสรุป
ปัจจุบันนี้เฟซบุ๊กกำ�ลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
โดยที่ ป ริ ม าณความเป็ น เพื่ อ นหรื อ สายสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว
(Friendship) บนเฟซบุก๊ นัน้ มีจ�ำ นวนรวมสูงถึง 1.4 แสนล้าน
ความสัมพันธ์ ทำ�ให้พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 คน      
มีเพื่อนมากกว่า 140.3 คน (ศิริพงษ์ ศิริวรรณ, 2556) รวมทั้ง
เฟซบุ๊กทำ�ให้คนเราสามารถทราบความคืบหน้าหรือความ
เคลือ่ นไหวของบุคคลหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีต่ นให้ความสนใจ  
สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม และแฟนคลับ โดยการมี

เครือข่ายสังคมที่มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน และทำ�ให้ผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม ขาดเพื่อน อยู่โดดเดี่ยว หรือผู้ที่ไม่
สามารถออกจากบ้านได้ ให้มเี ครือข่ายทางสังคม สามารถเติมเต็มชีวติ ทางสังคม ตลอดจนมีการปรับตัวได้งา่ ยขึน้ (วัฒนา สุนทรธัย
และ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2555)
ดังนั้น การใช้งานเฟซบุ๊กจะต้องใช้อย่างเหมาะสม ไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งมีพฤติกรรมหลงตัวเองตามมา โดยผู้ใช้จะ
ต้องตระหนักว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบได้อีกด้วย ในการเปิดเผย
ตนเองผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ใช้จำ�เป็นต้องรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เพื่อการใช้งานอย่างระมัดระวัง และได้ประโยชน์สูงสุด
มิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะต้องสูญเสียงานประจำ�จากการใช้เฟซบุ๊กเปิดเผยตนเองในลักษณะเป็นที่ระบายความคับข้องใจ
ไปสู่เพื่อนในโลกออนไลน์ได้เช่นกัน
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