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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคมของผู้ใช้เฟซบุ๊กและลักษณะส่วนบุคคลของผู้
เข้ าสู่ เฟซบุ๊ กที่ สร้างขึ้ นมาเพื่ อการวิ จั ยการจั ดการปั ญ หาความรักของผู้ หญิ ง 2) ศึ กษารูปแบบของการ
ปฏิสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กที่เชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง 3) สร้างแบบจาลองเครือข่าย
ทางสังคมสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก การดาเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบั ติ การแบบมี ส่วนร่วมและกรณี ศึกษา การวิเคราะห์ ข้อมู ลใช้วิธี การท าความเข้าใจกับเนื้ อหา การจั ด
หมวดหมู่ การสังเคราะห์ และการตีความ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาจานวน 61 ราย สามารถแสดงการปฏิ สัมพั นธ์ใน
บริบทของชุมชนออนไลน์บนเฟซบุ๊กในรูปของเครือข่ายทางสังคม ที่อธิบายได้จากการใช้บรรทัดฐานด้านการ
เรียกขาน (Addressee Honorific) ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างชุมชนแบบปฐมภูมิ (Gemeinshaft) และ
ชุมชนแบบทุติยภูมิ (Gesellshaft) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 10 ราย ทาให้พบรูปแบบของการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาความรักบนเฟซบุ๊ก 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบบิดามารดา 2) แบบพี่
น้อง 3) แบบเครือญาติ และ 4) แบบเพื่อน นอกจากนี้ ยังพบวิธีการจั ดการปัญหาความรัก 2 ระดั บ คื อ
ระดั บปั จเจกบุ คคล และระดั บกลุ่ ม ผลจากการสั งเคราะห์ ข้อมู ลเพื่อสร้างแบบจ าลองความสั มพั นธ์เชิ ง
เครือข่ายทางสังคมสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง พบว่า เกี่ยวข้องกับ 2 กระบวนการ
ได้แก่ 1) กระบวนการสร้าง 2) กระบวนการพัฒนา และ 3 วงจร ได้แก่ 1) วงจรแนวคิด 2) วงจรการสร้างตัว
แบบ 3) วงจรการพัฒนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน แบบจาลองนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการสร้างพื้นที่ชุมชนออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือเสมือนเวทีชุมชน เพื่อจัดการปัญหาด้านความรัก อันเป็นการ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด การกั บ ปั ญ หาผ่ านกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ วมกั น และยั งเป็ น การเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายในการประคับประคองผู้ประสบปัญหาด้านความรักด้วย
คำสำคัญ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก การจัดการปัญหาด้านความรัก
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Abstract
This research has three objectives:1) to investigate social contexts of the Facebook
users and personal attributes of those entering the designated Facebook network for the
management of women romantic love problems; 2) to examine patterns of members’
interactions on the Facebook as related to the management of women romantic love
problems; and 3) to build a social network model for the management of women romantic
love problems on the Facebook. The research was operated following the qualitative research
approach in which two methods were adopted: participatory action research (PAR) and
case study. Data analysis was done by means of understanding meaning, categorization,
data synthesis, and interpretation.
Findings from the target group of 61 observations revealed that the Facebook
community can illustrate the relationship among its members in a form of social
network which can be explained based on the “Addressee Honorific” norms. The community
characterizes the combination of the primary and secondary community types according to
the Gemeinshaft and Gesellshaft concepts. From 10 case studies, their interactions
related to the management of love problems can be divided into four patterns:
1) parent; 2) sibling; 3) relative; and 4) friend. Additionally, two levels of love problem
management were found: personal level and group level. Data synthesis for building a model of
social network for the management of love problems in women revealed that there were two
related processes i.e. building process and development process, and three cycles including: 1)
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conceptual cycle, 2) model building cycle, and 3) model development cycle which all
are interrelated. This model can be applied as a basic concept in creating online spaces
to function as a virtual community for the management of love related problems through
learning processes mutually undertaken by network members. Additionally, it enables to
improve the relationship among network members which is supportive for those facing love
related problems.
Keywords: Online Social Network, Facebook, Love Problem Management
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บทนำ
การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์กันบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่าง
เฟซบุ๊ก สามารถกระตุ้นให้สมาชิกแสดงการกระทาต่อผู้อื่น (Active) มากกว่าการถูกกระทา (Passive)
ปัจจุบันเฟซบุ๊กไม่เพียงแต่จะเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยที่มีผู้ใช้มาก
ถึงร้อยละ 27 ของประชากรทั้งประเทศ เท่านั้น (Lim, 2014, p. 36) แต่ยังเป็นเครือข่ายที่มีฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมเชิงปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ให้แสดงความต้องการและสามารถร่วมกัน
จัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล (Narumon, 2000, pp. 11-12) นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
ปรับตัว เพิ่มโอกาสในการระดมความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการทางาน อันจะนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม (Arepakaro, 2004, p. 106) ผ่านการแลกเปลี่ยนเชิงสัญญะที่สร้างคุณค่าด้วย
การตี ค วาม ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย เงื่ อ นไขด้ า นอารมณ์ ความรู้สึ ก และค่ า นิ ย มของผู้ รับ สารเสริม เข้ า ไปด้ ว ย
(Doungrat, 2014, p. 10) โดยนั ยดังกล่าวนี้ เฟซบุ๊ กจึงเปรียบเสมือนห้องทดลองที่มีพ ลัง ซึ่ งสามารถ
พัฒนาเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ แม้จะไม่มีการรวมตัวและมีปฏิสัมพันธ์กันจริง
โดยตรงนอกสังคมออนไลน์ก็ตาม (Poungpakon, 2011, pp. 6- 9)
ด้วยลักษณะดังกล่าวของการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก การสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมบน
เฟซบุ๊กจึงมีความท้าทายสาหรับการทาวิจัยบนฐานของปรัชญาแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซึ่งอธิบาย
ว่า ความจริงสามารถที่จะสร้างขึ้นบนวิถีชีวิตของมนุษย์ และพัฒนาต่อไปได้จากการปรับพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ โดยเน้ น ไปที่ การกระท าและความจริงที่ สะท้ อนให้ เห็ น ถึงความเชื่ อมโยงของสภาพปั ญ หากับ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น (Locke, 2001) ตลอดจนความพยายามทาความเข้าใจกับความหมายของนัยยะ
(Ultimate Sense) เพื่ อค้น หากระบวนการพื้ น ฐานของแนวคิด เกี่ย วกับ พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ ภ ายใต้
สถานการณ์ ที่ถูกสร้างเลียนแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) (Dooly, 1974) และสะท้อนให้เห็นการ
ปรับตัวของมนุษย์ตามธรรมชาติว่ามีความสาคัญเพียงใด เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ใน
ระบบสัญลักษณ์ และสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่ตนเลือกกระทา โดยสามารถเลือกกระทาพฤติกรรมด้าน
บวกหรือด้านลบตามวิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบด้านผู้กระทา
กับด้านการกระทาภายใต้สถานการณ์ เป้าหมาย คุณค่า และบรรทัดฐานของสังคมที่ผู้กระทาเกี่ยวข้องอยู่
โดยนัยนี้ จึงมักจะพบพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลที่มีคุณค่าและมีบรรทัดฐานของการกระทาซึ่งซ่อน
ความไว้วางใจไว้ อันนาไปสู่การปฏิสัมพันธ์ระหว่ างปัจเจกบุคคลในระดับปฏิบัติ 2 ลักษณะ คือ แบบไม่มี
สั ญ ลั ก ษณ์ (Non-symbolic Interaction) ซึ่ ง เป็ น การสื่ อ สารที่ ใ ช้ ท่ า ทาง และการปฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic Interaction) คื อ การอาศั ย วั ต ถุ ท างกายภาพ ความเชื่ อ บรรทั ด ฐานและ
สถานภาพทางสั งคมในการปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ถือ ว่ าเป็ น การสื่ อ สารผ่ า นสั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้ องกับ ความคิ ด
(Stryker, 1980; Sunthornpasat, 1997)
เมื่อพิจารณาการปฏิสัมพันธ์บนฐานของความไว้วางใจ ทาให้มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
หรือพัฒนาเป็นแบบจาลองเครือข่ายเสมือนจริงบนเฟซบุ๊กได้ โดยอาศัยความเชื่อและบรรทัดฐานทาง
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สังคมมาเป็นกรอบของพฤติกรรม อันจะนาไปสู่การเกิดกลุ่มทางสังคมและขยายการเชื่อมโยงจนเกิดเป็น
เครือข่าย (Network) ที่สามารถอธิบายได้ในเชิงทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีทุนทางสังคม (Social Capital
Theory) สามารถนามาใช้อธิบายการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมอย่างเฟซบุ๊กว่า มีฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการปัญ หาสังคมเช่นปั ญหาด้านความรักได้ เพราะสามารถอธิบายถึงสาเหตุและผลลัพ ธ์เชิง
ประจักษ์จากการปฏิสัมพันธ์กัน โดยเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการใช้และมีความน่าสนใจ (Coleman, 1988;
Durlauf, 2002; Cox, 2007) ทั้งนี้นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่า เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่าง
เฟซบุ๊กสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี เหตุผลได้ง่ายขึ้น (Adler &
Kwon, 2002; Macke, Vargas, & Rubim, 2009) ในขณะเดี ย วกั น บางท่ า นยั ง เสนอว่ า ปั ญ หา
ความสัม พัน ธ์อัน เกิดจากความรักมักจะเกิดจากการขาดการประคับประคองของเครือข่ายทางสั งคม
(Finkelhor, 1983; Markman, 1981)
นอกจากนี้ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กยังสามารถกระตุ้นในเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมได้ ด้ ว ยการควบคุ ม สมาชิ ก เริ่ ม ตั้ ง แต่ ในขั้ น ตอนของการรับ สมาชิ ก ใหม่ (Latkin, 1998;
Huysman & Wulf, 2004) เนื่องจากการรับสมาชิกใหม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเครือข่าย ร่วมกับปัจจัย
ด้า นภาวะผู้ น า (Valent & Davis, 1999; Valent & Costenbader, 2003) ทั้ ง 2 ปั จ จั ย นี้ น่ า จะเป็ น
ปั จ จัย ที่ ช่ วยให้ การป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาด้ า นความรักของผู้ หญิ ง เกิด ขึ้น ได้ โดย Locke (2001) มี
ความเห็นสนับสนุนว่า เครือข่ายทางสังคมบนชุมชนออนไลน์ (Online Community) อย่างเฟซบุ๊กมีจุด
แข็ ง คื อ การไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ เช่ น ชุ ม ชนออฟไลน์ (Offline Community) ท าให้ มี ข้ อ
สันนิษฐานว่า เฟซบุ๊กสามารถใช้เป็นเครื่องมือในฐานะพื้นที่ทางการพัฒ นาความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี
ลักษณะเสมือนกับเวทีชุมชนได้อีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์เชิงเครือข่าย
บนชุมชนออนไลน์ในอนาคต
เนื่ อ งจากคุ ณ ลั ก ษณะของเฟซบุ๊ ก เป็ น ที่ ส นใจของนั ก วิ จั ย จ านวนมาก (Hampton, 2002;
Hampton & Wellman, 2003) โดยมั กจะถูกมองว่า เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไม่ มี ข้อจ ากัดส าหรับ ปั จ เจกบุ ค คล
(Ellison & Steinfield, 2011) และมี จุ ด เด่ น ด้ า นการมี ก ระดานตอบโต้ รวมทั้ ง มี อ งค์ ป ระกอบด้ า น
ลักษณะของผู้ใช้งาน ทาให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถวัดได้
จากลั กษณะของการใช้ จานวนการใช้ ระยะเวลาในการใช้ และแนวโน้ มการใช้ สาหรับ ลักษณะของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก มีรายงานจากการวิจัยของ Walther, Anderson and Park (1994) ว่า เป็นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีสัญชาตญาณแห่งการสื่อสารสูงและให้ความสาคัญกั บความรักแบบ
โรแมนติกกว่าเพศชาย นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า ปัญหาด้านความรัก สามารถส่งผลต่อการฆ่าตัวตาย
อาชญากรรมและปัญหาด้านอื่น ๆ (Adler & Kwon, 2002; Macke, Vargas & Rubim, 2009) โดยแม้ว่า
จะเป็นปัญหาส่วนบุคคล แต่ก็อาจยกระดับกลายเป็นปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและพัฒนาต่อไป
เป็นปัญหาของกลุ่มคนในสังคมในที่สุด (Valent & Davis, 1999; Valent & Costenbader, 2003)
จากเหตุผลข้างต้น ทาให้งานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาบริบททางสังคมของเครือข่ายเฟซบุ๊กและ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก วิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์บน
เฟซบุ๊ กที่ เชื่ อมโยงกับการจัด การปั ญ หาด้ านความรักของผู้หญิ งบนเฟซบุ๊ ก แล้วท าการสั งเคราะห์ ผ ล
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การศึกษาเพื่อสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊กสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรัก แบบ
โรแมนติกของผู้หญิง ซึ่งจะเป็นแบบจาลองเชิงแนวคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่ชุมชน
ออนไลน์สาหรับการจัดการปัญหาด้านความรัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางการรับรู้และเรียนรู้วิธีการ
จัด การกับ ปั ญ หาด้า นความรักที่ เหมาะสม โดยอาศัย กระบวนวิธี การที่ อิงทฤษฎี ที่ เข้ม ข้น แต่ มี ค วาม
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ผ่านการทดลองเชิงปฏิบัติการ โดยมีคาถามหลักของงานวิจัยคือ การปฏิสัมพันธ์ใน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีลักษณะและรูปแบบอย่างไร และการปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายนี้
สามารถใช้ในการจัดการปัญหาด้านความรักแบบโรแมนติกของผู้หญิงเพียงใด

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่ อศึกษาบริบ ททางสั งคมของผู้ใช้เฟซบุ๊ กและลักษณะส่วนบุ ค คลของผู้ ที่ เข้าสู่ เครือข่าย
เฟซบุ๊กสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง
2. เพื่อศึกษารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับการจัดการ
ปัญหาด้านความรักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก
3. เพื่อสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิ ง
บนเฟซบุ๊ก

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการศึกษาที่ได้คาดว่า จะนามาซึ่งความรู้และความเข้าใจในบทบาทของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์บนเฟสบุ๊กสาหรับการจัดการกับปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดพื้นที่ใหม่ทางสังคมใน
ฐานะเครื่องมื อทางการสื่ อสาร เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การกับ ปั ญ หาเกี่ย วกั บ ความรัก ของผู้ หญิ ง ซึ่ ง น่ า จะ
สามารถสะท้อนศักยภาพของเครือข่ายเฟซบุ๊ก ในฐานะพื้นที่ชุมชนเสมือนจริง ที่สามารถลดกาแพงทาง
ภูมิศาสตร์ลงได้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังจะแสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และแนวทางในการจัดการปัญหา
ทางสังคมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งน่าจะนาไปปรับใช้กับการจัดการปัญหาสังคมที่อ่อนไหวได้ โดย
ไม่จากัดเฉพาะเพียงปัญหาเกี่ยวกับความรัก แต่รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ ในขณะ
ที่การสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาความรักบนหน้าเฟซบุ๊กน่าจะเป็นต้นแบบของ
แนวคิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการเป็นพื้นที่เพื่อ
การจัดการปัญหาทางสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีชุมชนรูปแบบหนึ่ง
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นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
ความสัมพันธ์แบบออนไลน์ หมายถึง การกระทาหรือการสื่อสารระหว่างสมาชิกเฟซบุ๊ก รวมถึง
การกระทาที่ ขยายตัวไปสู่ชุมชนออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย Line, Instagram, Wechat,
และ Skype
ความสัมพันธ์แบบออฟไลน์ หมายถึง การกระทาหรือการสื่อสารระหว่างสมาชิกเฟซบุ๊กตามวิถี
การดาเนินชีวิตปกติ เช่น การชักชวนให้สนทนา และการดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นอกเหนือจาก
ความสัมพันธ์แบบออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกบนหน้าเฟซบุ๊ก ซึ่งประกอบด้วย การกด
ถูกใจโพสต์ การกดแชร์โพสต์ การตอบกลับความคิดเห็นแบบส่วนตัว การตอบกลับความคิดเห็นแบบ
สาธารณะ การแท็กโพสต์ และการถูกเชิญเข้ากลุ่มต่าง ๆ โดยสะท้อนเป็น กิจกรรมออกมาทั้งในรูปของ
ข้อความ ภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ข้อความประกอบภาพ และการ์ตูนแสดงอารมณ์ ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขและข้อจากัดที่ระบบเครือข่ายเฟซบุ๊กที่จัดให้มีขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่แสดงบนชุมชนออนไลน์
ประเภทอื่นๆ ซึ่ง ประกอบด้วย Line, Instagram, Wechat และ Skype
กิจกรรมออฟไลน์ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกในวิถีการดาเนินชีวิตปกติ นอกเหนือจาก
กิจกรรมออนไลน์ อาจเป็นกิจกรรมที่เกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นกิจกรรมปกติตาม
ปฏิทินของชุมชนก็ได้
กลุ่มเปิด หมายถึง กลุ่มที่มีการเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก โดยที่สมาชิกไม่ได้รู้จักกับเฟซบุ๊กโปรไฟล์
ที่ใช้ชื่อ “ความรัก คือ อะไร สาหรับคุณ” (นามสมมติ A) มาก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฟซบุ๊ก
กลุ่มปิด หมายถึง กลุ่มที่มีการเข้าเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ก โดยที่ สมาชิกรู้จักกับเฟซบุ๊กโปรไฟล์ที่
ใช้ชื่อ “ความรัก คือ อะไร สาหรับคุณ” มาก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฟซบุ๊ก รวมทั้งที่รู้จักบนหน้า
เฟซบุ๊กโปรไฟล์ชื่อ Kanitta Yampochai (เฟซบุ๊กใช้งานปกติของผู้วิจัย ซึ่งใช้นามสมมติว่า Z)
การมี ส่ ว นร่ ว มในหั ว ข้ อ กิ จ กรรมที่ มี ค วามอ่ อ นไหว (Vulnerable Topic Participation)
หมายถึ ง การร่ว มหรือการสร้างประเด็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ย วกับ ปั ญ หาด้ า นความรัก บนหน้ าเฟซบุ๊ กของ
กรณีศึกษา รวมถึงการกดแชร์ การกดโพสต์ หรือการกดไลค์ รวมถึงการส่งข้อความเกี่ยวกับความรักบน
เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงพฤติกรรมด้านลบ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตอบโต้ ด้ า นเนื้ อ หาของกิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย ง (Sensitive Subject
Participation) หมายถึง การตอบโต้ ท างการสื่ อสารเกี่ย วกับ ปั ญ หาด้ านความรัก บนหน้ าเฟซบุ๊ ก ของ
สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการกดแชร์ กดโพสต์ ส่งข้อความอักษร ภาพ หรือเสียง ที่สะท้อนถึงความ
รุน แรงทางอารมณ์ ความรู้สึ ก และพฤติ กรรม ซึ่ งอาจน าไปสู่ การท าร้ายตนเองหรือ ผู้ อื่น รวมถึง การ
แสดงออกซึ่งการกระทาที่ขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคมในภาพรวม อาทิเช่น การโพสต์ภาพการกรีดข้อมือ
หรือภาพอนาจาร เป็นต้น
ระดับของการร่วมกิจกรรม (Degree of Interaction) หมายถึง การวัดเชิงปริมาณของการร่วม
กิจกรรมบนหน้าเฟซบุ๊ก โดยวัดจากความถี่ของการโต้ตอบร่วมกับคุณภาพของเนื้อหาของการตอบโต้ต่อ
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กิจกรรมต่างๆ บนหน้าเฟซบุ๊ก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ปัญหาความรักแบบโรแมนติกของกรณีศึกษา เช่น ความถี่
ในการโพสต์ความรู้สึก การตอบโต้กับสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ ด้วยการกดแชร์ กดไลค์ กดโพสต์ ส่งข้อความ
เป็นต้น
ความรักแบบโรแมนติก หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมี 3
ระดับ ดังนี้ 1) คู่รักหรือแฟน (Passion) 2) คู่หมั้น (Decision) และ 3) คู่สมรส (Commitment) ซึ่งจะ
ถูกแสดงสถานะดังกล่าวบนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊ก โดยเจ้าของโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
บรรทั ด ฐานด้ า นการเรีย นขาน (Addressee Honorific) หมายถึ ง การสื่ อ สารด้ ว ยภาษาที่
สามารถแสดงสถานะของระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาบนเฟซบุ๊ก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของคา
สรรพนาม เช่น พี่ คุณ เธอ เขา ฉัน มัน เป็นต้น หรืออาจอยู่ในรูปของคาลงท้ายที่แสดงลักษณะการเคารพ
ต่อคู่สนทนา เช่น ค่ะ ครับ ฮ่ะ คร้าบ เป็นต้น

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรวิจัย
เนื่องจากสังคมไทยมีข้อจากัดเชิงพื้นที่ด้านการสื่อสารปัญหาเกี่ยวกับความรักแบบโรแมนติกของ
เพศหญิง ทาให้การสื่อสารเรื่องนี้เกิดขึ้นมากบนเฟซบุ๊ก และมีรายงานการศึกษาก่อนหน้านีว้ ่าแนวโน้มการ
ใช้ เฟซบุ๊ ก เพิ่ ม ขึ้น อย่ างรวดเร็วในเพศหญิ ง มากกว่ าเพศชาย (Park & Floyd, 1996) นอกจากนี้ ยั ง มี
รายงานว่า เพศหญิงอายุระหว่าง 15 -35 ปี มีการใช้เฟซบุ๊กเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านความ
ความรั ก แบบโรแมนติ ก เป็ น หลั ก (Park & Floyd, 1996; Suwannaatchariya, 2006; Alkahtani,
2012) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี
(ตามที่ระบุไว้บนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊ก) ซึ่งสมัครเข้าใช้งานเฟซบุ๊กและเชื่อมโยงกับเฟซบุ๊ก A ซึ่งเป็นเฟซบุ๊ก
ที่สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในงานวิจัยนี้
วิธีกำรรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งผู้วิจัยได้ร่วม
ในการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกเครือข่ายบนชุมชนออนไลน์และชุมชนออฟไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ตลอดเวลา
ของการด าเนิ น การวิจั ย ทั้ ง 2 วิธีการดั งกล่ าวนี้ ได้ รับ การพิ จารณาว่าเป็ น วิ ธีการที่ มี ความเหมาะสม
การศึ ก ษานี้ เนื่ อ งจากเป็ น งานวิ จั ย ที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Extended
Fieldwork) ทั้ ง นี้ เพราะการปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี ร ะยะเวลาเพี ย งพอผ่ า น PAR จะช่ ว ยให้ ส ามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคคลเป้าหมายจานวนหนึ่ง จนเกิดการยอมรับที่จะให้เลื อกเป็นกรณีศึกษา
เพื่ อการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ น รายกรณี ซึ่ งการศึ กษาข้อมู ลเชิงลึ กนี้ มุ่ ง
อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาด้านความรักแบบโรแมนติก เพิ่มเติมจากกิจกรรมบน
หน้าเฟซบุ๊ก ในประเด็นปัญหาด้านความรัก และมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการจัดการปัญหาด้าน
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ความรักอย่างเหมาะสมบนเฟซบุ๊ก เงื่อนไขของการคัดเลือกกรณีศึกษามี 2 ประการ คือ 1) ต้องเข้าเป็น
สมาชิกเครือข่ายเฟซบุ๊ก 6 เดือนขึ้นไป และ 2) มีลักษณะการนาเสนอข้อมูลที่สื่อสารไปสู่ความรุนแรงิที่
อาจนาไปสู่การทาร้ายตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งแสดงความยินยอมที่จะให้ข้อมูลเชิงลึก ด้วยการสละเวลา
เพื่อการดาเนินตามกระบวนการวิจัยนี้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน
กระบวนการของดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี 6 เดือน ครอบคลุม 3 ขั้นตอน 1)
ขั้นการเตรียมการวิจัย เป็น ขั้นของการตั้งคาถามเกี่ยวกับการจัดการปัญ หาด้านความรักบนเฟซบุ๊กที่
เหมาะสมของผู้หญิง ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนออนไลน์ 2) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้
เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่สร้างขึ้นมา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยดาเนินการควบคู่
กับกิจกรรมออฟไลน์ที่จาเป็นซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ จนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และ
3) ขั้นการประมวลและสรุปผลการวิจัย เริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 จนถึงสิ้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการทาความเข้าใจกับความหมายของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง/หัวข้อ
ตามด้วยการจัดหมวดหมู่การหาความเชื่อมโยงข้อมูลและวัดความเชื่อมโยงของข้อมูล โดยมีการวัดความ
เชื่ อ มโยงของเครือ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ด้ ว ยโปรแกรม Pajek เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้
สนั บสนุน การอธิ บ ายความสัมพั น ธ์ระหว่างสมาชิ กบนเฟซบุ๊ กที่ ส ร้างขึ้น มาด้วยกัน จากนั้น จึงท าการ
สังเคราะห์และตีความ เพื่อสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมสาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของ
ผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก

ผลกำรวิจัย
1. บริบททำงสังคมของผู้ใช้เฟซบุ๊กและลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ำสู่เครือข่ำยเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ ก เป็ น ตั ว แทนของชุ ม ชนออนไลน์ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง ” (Virtual
Community) ซึ่งไม่มีขอบเขตด้านภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ส ามารถเชื่อมโยงให้สมาชิ ก
รวมตัวกัน ที่สะท้อนถึงการรวมเอาแนวคิดชุมชนแบบปฐมภูมิ (Gemeinschaft) ที่สมาชิกในชุมชนมี
ความสั ม พั น ธ์แบบใกล้ ชิด (Bounding) และแนวคิ ด ชุ ม ชนแบบทุ ติ ย ภู มิ (Gesellschaft) ที่ ส มาชิ กใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์แบบห่างเหิน (Bridging) ยึดถือความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว (Jones, 1997;
Bruhn, 2005)
การสื่อสารถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่ทาให้เกิดโครงสร้างความสัมพันธ์และบรรทั ดฐานใน
ชุมชนออนไลน์บนเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะบรรทัดฐานด้านการเรียกขาน (Addressee Honorific) ที่คล้ายคลึง
กันกับสังคมออฟไลน์ (Intachakra, 2016) ทาให้โครงสร้างความสัมพันธ์ ในสังคมแบบออนไลน์ มักจะมี
ความสัมพันธ์เดิมจากชุมชนออฟไลน์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แม้จะไม่สามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุมถึง
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนออนไลน์ทุกรายก็ตาม
นอกจากนี้ โครงสร้างความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กยังสามารถแบ่งกลุ่มจากฐานของความสัมพันธ์ใน
ชุมชนออฟไลน์ที่มีอยู่ก่อน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเปิด เป็นสมาชิกที่ไม่มีฐานความสัมพันธ์
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การสร้างแบบจ�ำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊ก
ส�ำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง

เดิมจากชุมชนออฟไลน์กับผู้วิจัย และ 2) กลุ่มปิด เป็นสมาชิกที่มีฐานความสัมพันธ์เดิมในชุมชนออฟไลน์
กับผู้วิจัย ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การแบ่งกลุ่มบนชุมชนเฟซบุ๊กไม่สามารถปฏิเสธความมีตัวตน (Self)
ของผู้กระท าได้ อย่ างชัด เจน เนื่องจากการแบ่ งกลุ่ม ลักษณะนี้ ท าให้ เห็ น ถึงธรรมชาติ ของปฏิสั มพั น ธ์
ระหว่างสมาชิกชุมชนออฟไลน์ที่เชื่อมโยงกับสมาชิกชุมชนออนไลน์
นอกจากโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ปรากฎบนชุมชนออนไลน์ของเฟซบุ๊กแล้ว ผลการศึกษายัง
พบว่า บริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความรักของผู้หญิงที่สังเกตได้จากการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก สามารถ
เกิดขึ้นได้ภายใต้บริบทด้านเพศ ทั้งที่เป็นเพศตรงข้ามกัน อย่างชายรักหญิง และเป็นเพศเดียวกันอย่าง
หญิ งรักหญิ ง ข้อสัน นิ ษ ฐานเรื่องขอบเขตเกี่ยวกับ เพศที่ไม่ป รากฎชายรักชายในการศึ กษาครั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากมีการแสดงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับความต้องการใช้งานของเฟซบุ๊กที่สร้าง
ขึ้นมานี้ นอกจากนี้ ขอบเขตของการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงสามารถเกิดได้จากการสื่อสาร
ระหว่างกัน เป็ นไปในทิ ศทางลบ เช่น การใช้วาจาหยาบคาย การบังคับ ไม่ให้มีการนาเสนอตัวตนและ
ความรู้สึกของตนเองบนเฟซบุ๊ก สังเกตได้จากเมื่อมีการนาปัญหาด้านความรักมาสื่อสารบนหน้ากระดาน
เฟซบุ๊กจะมีการแทรกแซงการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือหาวิธีการ
จัดการให้ปัญ หาด้านความรักยุติลง ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ ที่สามารถสะท้อนอานาจในการสื่อสารว่า
สามารถถูกลิดรอนลง แม้จะอยู่บนพื้นที่เปิดอย่างเฟซบุ๊กก็ตาม
จากการสังเกตพบว่า การสื่อสารเรื่องความรักบนเฟซบุ๊กสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิง
อานาจได้ โดยมีการดึงอานาจภายในตัวบุคคลออกมาด้วยการแสดงตัวตนบนพื้นที่เฟซบุ๊ก เพื่อสร้างการ
ยอมรับและการเคารพในตนเอง แม้บางครั้งจะพบการลวงโปรไฟล์เพื่อปกปิดความเป็น ตนเองบ้างในบาง
ราย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการเข้าเป็นสมาชิก แต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแสดงตัวตนชัดเจนขึ้นใน
ภายหลัง ในขณะเดียวกัน อานาจในการรวมกลุ่มเพื่อการสื่อสารจะสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์อย่างอิสระบนพื้นที่เสมือนเวทีชุมชน ทาให้
กรอบความคิดด้านความสัมพันธ์ที่ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ในชุมชนออฟไลน์ของไทยถูกลดความสาคัญลงเมื่อ
อยู่ในชุมชนเฟซบุ๊ก
จานวนสมาชิกเครือข่ายเฟซบุ๊ก ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ของการ
ดาเนินการวิจัย (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 เดือนพฤษภาคม 2558) มีทั้งสิ้น 99 ราย ใน
จานวนนี้มี 61 ราย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกเฟซบุ๊กที่เป็น เพศหญิงอายุระหว่าง 15 -35 ปี ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 61 รายนี้ สามารถแบ่งกลุ่มตามความสัมพันธ์กับ A เป็น 2 กลุ่ม คือ
เป็นกลุ่มเปิด จานวน 18 ราย และเป็นกลุ่มปิด จานวน 44 ราย ดังรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มเปิดและกลุ่ม
ปิด ต่อไปนี้
(1) กลุ่มเปิด มีจานวนวันการเป็นสมาชิกสูงสุด 397 วัน และสั้น ที่สุด 46 วัน โดยมี
จานวนวันเฉลี่ยของการเป็นสมาชิกอยู่ที่ 244 วัน อายุสูงสุดของสมาชิกคือ 33 ปี และน้อยที่สุดคือ 15 ปี
โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ปี
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(2) กลุ่ม ปิ ด มี จานวนวัน การเป็ น สมาชิ กสู งสุด 484 วัน และสั้น ที่ สุ ด 13 วัน โดยมี
จานวนวันเฉลี่ยของการเป็นสมาชิกอยู่ที่ 225 วัน อายุสูงสุดของสมาชิกคือ 34 ปี และน้อยที่สุดคือ 15 ปี
โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ปี
สาหรับการเพิ่มจานวนสมาชิกของชุมชนเฟซบุ๊กช่วงที่มีการดาเนินการวิจัย โดยเฉลี่ยกลุ่มเปิดมี
จานวนสมาชิกเพิ่มเดือนละ 1 ราย ในขณะที่กลุ่มปิดมีจานวนสมาชิกเพิ่มเดือนละ 3 ราย โดยที่กลุ่มปิดมีการ
เพิ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องมากกว่ากลุ่มเปิด ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นว่า ฐานความสัมพันธ์เดิมมีผลต่อ
การเพิ่มจานวนสมาชิกของชุมชน ส่วนความต่อเนื่องของการเพิ่มสมาชิก เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม
พบว่า กลุ่มปิดมีจานวนสมาชิกและระยะเวลาการเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กร่วมกับ A มากกว่าสมาชิกกลุ่มเปิด
2. รูปแบบของกำรปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่ เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรปัญหำ
ด้ำนควำมรักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ปรากฎบนเฟซบุ๊กของกลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์
เดิ ม ได้ เมื่ อวิเคราะห์ ผ่ านเฟซบุ๊ ก A ผลการวิเคราะห์ ลั กษณะความสั มพั น ธ์ ภ ายในกลุ่ ม ปิ ด พบว่ามี 4
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะที่ 1: ออฟไลน์–ออนไลน์ เป็นกลุ่มสมาชิกที่รู้จักกับ A ในชุมชนออฟไลน์
ก่อนที่จ ะเข้าเป็ น สมาชิกเฟซบุ๊ ก ความสั มพั นธ์ ลั กษณะนี้ พ บในสมาชิกที่ มีค วามสัมพั น ธ์ผ่านกิจกรรม
ออฟไลน์ก่อนเข้าสู่เครือข่ายเฟซบุ๊ก (Fellow Group)
(2) ลักษณะที่ 2: ออฟไลน์-ออนไลน์-ออนไลน์ เป็นกลุ่ม สมาชิกที่รู้จักกับ A ในชุมชน
ออฟไลน์มาก่อน แล้วจึงเข้าเป็น สมาชิกเฟซบุ๊ก จากนั้นมีการขยายความสัมพันธ์ไปสู่เครือข่ายออนไลน์
อื่นๆ ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท คือ Line, Instagram และ Wechat ความสัมพันธ์ลักษณะนี้
พบในกลุ่มสมาชิกที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มเพื่อนทั่วไป (Friend Group) และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (CoWorker Group)
(3) ลักษณะที่ 3: ออฟไลน์-ออนไลน์-ออฟไลน์-ออนไลน์ เป็นกลุ่ม สมาชิกที่รู้จักกับ A
ในชุมชนออฟไลน์มาก่อน แล้วจึงเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความรักแบบออฟไลน์
จากนั้นจึงขยายความสัมพันธ์ไปสู่เครือข่ายออนไลน์อื่นๆประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท คือ Line,
Instagram และ Wechat อีก ความสัมพันธ์ลักษณะนี้พบในกลุ่มความสัมพันธ์หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ครอบครัว (Family Group) กลุ่มเพื่อนทั่วไป (Friend Group) กลุ่มเพื่อนร่วมงาน (Co-Worker Group)
และกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออฟไลน์ก่อนเข้าสู่เครือข่ายเฟซบุ๊ก (Fellow Group)
(4) ลักษณะที่ 4: ออฟไลน์-ออนไลน์-ออฟไลน์-ออนไลน์-ออนไลน์-ออนไลน์ เป็นกลุ่ม
สมาชิกที่รู้จักกับ A ในชุมชนออฟไลน์มาก่อน แล้วจึงเข้าสู่การเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก และเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับความรักแบบออฟไลน์ จากนั้นจึงขยายความสัมพันธ์ไปสู่เครือข่ายออนไลน์ อื่นๆ อีก 3 ประเภท
ต่อไปนี้ คือ Line, Instagram และ Skype ความสัมพันธ์ลักษณะนี้พบเฉพาะในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (CoWorker Group)
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การสร้างแบบจ�ำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊ก
ส�ำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง

ข้อ ค้ น พบที่ น่ า สนใจ คื อ กลุ่ ม ผู้ ร่ว มกิจ กรรมออฟไลน์ ก่ อ นเข้ า สู่ เครือข่ า ยเฟซบุ๊ ก (Fellow
Group) มีการขยายฐานความสัมพันธ์ที่สั้นที่สุด โดยเป็นความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กรูปแบบที่ 1 เท่านั้น และ
เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีลักษณะดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มเพื่อนร่วมงาน (Co-worker Group) มีการขยาย
ฐานความสัมพันธ์ที่กว้างกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์แบบกลุ่มเพื่อนร่วมงานมีความ
ต้องการใช้เฟซบุ๊กและออนไลน์ประเภทอื่นๆ มากกว่ากลุ่มอื่น
สาหรับลักษณะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กของสมาชิกกลุ่มเปิด (Open Group) จากการวิเคราะห์
ข้อความที่ สื่อสารบนเฟซบุ๊ก พบกลุ่ม ความสั มพั น ธ์เดิ มเพี ย งกลุ่ มเดี ยว คื อ กลุ่ม เพื่ อนทั่ ว ไป (Friend
Group) ซึ่ ง สั ง เกตได้ จ ากข้ อ ความที่ ใช้ ในการสื่ อ สารเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม ลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กของสมาชิกกลุ่มเปิดมี 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะที่ 1: ออนไลน์-ออนไลน์ เป็นความสัมพันธ์ ที่เริ่มต้นจากเฟซบุ๊กแล้วขยาย
ความสัมพันธ์ ไปสู่เครือข่ายออนไลน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระหว่าง Line และ Instagram
(2) ลั ก ษณะที่ 2: ออนไลน์ -ออฟไลน์ -สู่ อ อนไลน์ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ เริ่ ม ต้ น จาก
เฟซบุ๊ก ต่อมามีการเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ หลังจากนั้นจึงขยายความสัมพันธ์ไปสู่ เครือข่ายออนไลน์
อื่นๆประเภทใดประเภทหนึ่ง ระหว่าง Line และ Instagram
(3) ลักษณะที่ 3: ออนไลน์-ออนไลน์-ออฟไลน์ เป็นความสัมพันธ์ ที่เริ่มต้นจากเฟซบุ๊ก
ต่อมาขยายความสัมพันธ์ไปสู่เครือข่ายออนไลน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระหว่าง Line และ Instagram
แล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์
ลักษณะที่สาคัญของความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กของสมาชิกกลุ่มเปิดที่พบคือ การเริ่มต้นรู้จักกัน
บนเฟซบุ๊กนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบออฟไลน์ได้ในเวลาต่อมา ทาให้ความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งขึ้น ข้อน่า
สังเกตคือ การขยายความสัมพันธ์ไปสู่เครือข่ายออนไลน์อื่นๆนอกเหนือจากเฟซบุ๊กปรากฏเพียงกับ Line
และ Instagram เท่านั้น ในขณะที่สมาชิกกลุ่มปิดมีการขยายไปสู่เครือข่ายออนไลน์อื่นๆ ถึง 4 ประเภท
คือ Line, Instagram, Wechat และ Skype การขยายฐานความสัมพันธ์ที่กว้างนี้แสดงถึงการยอมรับ
กันระหว่างสมาชิกเฟซบุ๊ก และการยอมรับระหว่างกันนี้เองที่ทาให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้น และมีผลต่อ
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงโดยการแสดงตัวตนบนเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการปรับเปลี่ยนข้อมูล
ให้เป็นจริงบนโปรไฟล์เฟซบุ๊ก ซึ่งประเด็นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและต้องนาความสัมพันธ์แบบ
ออฟไลน์มาร่วมพิจารณาด้วย จึงจะสามารถเห็นถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงบนโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
หลังจากที่ได้ข้อมูลลักษณะของความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 61 ราย ดังที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงได้ทาการคัดเลือกกรณีศึกษาจานวน 10 ราย เพื่อศึกษาแบบเจาะลึก ผลการศึกษา
พบว่า กรณีศึกษาทั้งหมดมีการแสดงตัวตนบนเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับระดับของความรัก 3 ระดับ คือ ระดับ
ที่ 1 คู่รักหรือแฟน (Passion) เป็นระดับ ของความรักแบบโรแมนติก ในขั้นที่หลงใหล ซึ่ง มีระดับความ
ไว้วางใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 ของกรณีศึกษา ระดับที่ 2 คู่หมั้น (Decision) เป็นระดับของความ
รักที่มีความไว้วางใจสูงกว่าระดับคู่รักหรือแฟน จัดเป็นระดับที่ตัดสินใจคบหาอย่างมั่นใจเสมือนเป็นคู่หมั้น
คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรณีศึกษา และระดับ ที่ 3 คู่สมรส (Commitment) เป็นระดับ ของความรักที่มี
ความไว้วางใจสูงที่ สุด ถึงขั้นใช้ชีวิตด้วยกันเสมื อนคู่สมรส คิดเป็ นร้อยละ 10 ของกรณี ศึกษา ผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูลระดับของความรักกับลักษณะของการตอบโต้ในการสื่อสารเรื่องปัญหาความรักบนเฟซบุ๊ก
พบว่า มีการตอบโต้แตกต่างกันระหว่างระดับ สามารถสรุปเป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งสิ้น 4
รูปแบบ คือ แบบบิดามารดา (Parent) แบบพี่น้อง (Sibling) แบบเครือญาติ (Relative) และแบบเพื่อน
(Friend) (ดังแสดงในภาพที่ 1) ลักษณะของการตอบโต้นี้แสดงถึงการเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่มี
ความผูกพันต่างกัน อันส่งผลต่อวิธีการจัดการปัญหาด้านความรักร่วมกันบนเฟซบุ๊กของกลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบบิดำมำรดำ

เมื่อ A กดไลค์ ข้อความของ B
B ไม่ต อบโต้พฤติกรรมของ A
A ยังคงความสัมพันธ์เป็นบวกกับ B

รูปแบบพี่น้อง

แม้ไม่ตอบโต้ ควำมสัมพันธ์เปนบวกเสมอ

รูปแบบเครือญำติ

เมื่อ A กดไลค์ ข้อความของ B
B ตอบโต้พฤติกรรมของ A
A จะไม่มีค วามสัม พันธ์เป็นลบกับ B
แต่หาก B ไม่ต อบโต้พฤติกรรมของ A
A และ B จะมีความสัม พันธ์เป็นลบต่อกัน
เมื่อไม่ตอบโต้ ควำมสัมพันธ์เปนลบ
หำกตอบโต้ ควำมสัมพันธ์จะไม่เปนลบ

เมื่อ A กดไลค์ ข้อความของ B
B อาจตอบโต้หรือ ไม่ตอบโต้พฤติกรรมของ A
A ยังคงความสัมพันธ์เป็นบวกสูงกับ B
แม้ไม่ตอบโต้ ควำมสัมพันธ์เปนบวกสูง

รูปแบบเพื่อน

เมื่อ A กดไลค์ ข้อความของ B
B ไม่ต อบโต้พฤติกรรมของ A
A มีค วามสัมพันธ์เป็นลบสูงกับ B
เมื่อไม่ตอบโต้ ควำมสัมพันธ์เปนลบสูง

ภำพที่ 1: รูปแบบการตอบโต้ทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเรื่องปัญหาด้านความรักของกลุม่ เป้าหมาย

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ลักษณะการตอบโต้ต่อข้อความบนเฟซบุ๊กในการสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ
ดังกล่าว สามารถแบ่งระดับของขั้นการปฏิสัมพันธ์ได้ 2 ขั้น คือ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน เป็นขั้นที่
ต้ อ งการสร้า ง สาน และรัก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งกั น มี แ นวโน้ ม ของพฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการความ
สมานฉั น ท์ ความร่ว มมื อ และความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ า นความรัก ผู้ ที่ มี
ปฏิสั มพั นธ์ลักษณะนี้อาจตั้งค่าการเข้าถึงข้อความเป็ นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว ก็ได้ และ 2) การมี
ปฏิสัมพันธ์ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นขั้นที่แสดงถึงความสามารถทางการสื่อสารด้วยข้อความ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บนเฟซบุ๊ก ซึ่งมีแนวโน้มของพฤติกรรมที่แสดงการแข่งขัน เพื่อนาเสนอวิธีการ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งหรือการไม่เห็นด้วยกับข้อเขียนหรือความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในความสนใจ
โดยมักจะมีการตั้งค่าเพื่อเข้าถึงข้อความเป็นแบบสาธารณะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกเฟซบุ๊กที่มีปฏิสัมพันธ์
ลักษณะนี้ บางรายมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะกลืนกลาย หรือเลียนแบบพฤติกรรมการสื่อสาร
ของบุคคลอื่น
ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการแสดงออกผ่านกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมบน
เฟซบุ๊กในการสื่อสารถึงปัญ หาด้านความรักของผู้หญิง มีความเชื่อมโยงกับลักษณะของปฏิสัม พันธ์บ น
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เฟซบุ๊กอย่างสาคัญ อันมีผลต่อวิธีการจัดการปัญหาด้านความรักแบบโรแมนติก ดังที่ Kony (2012) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า การแสดงออกลักษณะนี้ เป็นการแสดงลักษณะของอารมณ์ ออนไลน์ (Online Emotion)
ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการกับปัญหาแบบมีส่วนร่วมผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ซึ่งผลการศึกษา
พบวิธีการจัดการปัญหาแบบมีส่วนร่วมบนเฟซบุ๊ก ที่แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล และ
ระดับกลุ่ม
ในการจัดการปัญหาระดับปัจเจกบุคคล จากการสังเกตพบพฤติกรรมเพื่อการจัดการกับปัญหา
ด้านความรักของผู้หญิงบน เฟซบุ๊กพบว่ามี 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมการปฏิเสธความสัมพันธ์
ด้านลบ สังเกตได้จากการไม่ร่วมกิจกรรมของสมาชิกต่อข้อความบนเฟซบุ๊ก แม้จะเป็นสมาชิกที่มีฐาน
ความสัมพั นธ์เดิมกับเจ้าของข้อความอย่างใกล้ชิ ดก็ตาม ซึ่งในที่ สุดก็จ ะมีผลกระทบต่ อความสัมพั น ธ์
ระหว่างสมาชิก โดยการปกปิดการรับรู้ 2) พฤติกรรมการเบี่ยงเบนการสื่อสาร เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
การใส่ใจในข้อความมากเกินไป (Enmeshment or Symbiosis) ทาให้เกิดการป้องกันการแสดงออกทาง
ลบบนเฟซบุ๊ก ด้วยการเบี่ยงเบนความหมายของการสื่อสาร อันเป็นการแสดงพฤติกรรมทดแทน และ 3)
พฤติกรรมการตอบโต้ทางการสื่อสาร เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกไปในทางลบ ในลักษณะของการใช้ภาษาที่
รุนแรงต่อกัน มีภาพการสื่อสารที่ต้องการทาร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่นบนเฟซบุ๊ก และ/หรือ การแสดงการ
สื่อสารด้านบวก ในลักษณะของการให้กาลังใจกับสมาชิกที่แสดงปัญหาด้านความรักบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น
ส่วนการจั ดการปั ญ หาด้ านความรักระดับ กลุ่ม จากการสั งเกตการสื่ อสารบนเฟซบุ๊ ก พบว่ า
พฤติกรรมต่อการจัดการปัญหาด้านความรักบนเฟซบุ๊กในระดับกลุ่มมี 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะสนับ สนุนข้อความ เป็นการที่ สมาชิกของเครือข่ายเฟซบุ๊กพยายาม
สนั บ สนุ น ข้ อ ความที่ เกี่ ย วกั บ ความรั ก ของกรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด ความเป็ น กลุ่ ม เรา (In-Group)
พฤติ ก รรมลั กษณะนี้ เป็ น ไปเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ในการประคั บ ประคองความสั ม พั น ธ์ โดยใช้ เครือ ข่า ย
ความสัมพั นธ์ในสังคมออนไลน์ และ 2) พฤติกรรมการไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะสนับสนุ น
ข้อความ เป็ น พฤติกรรมที่ส มาชิกของเฟซบุ๊กหลีกเลี่ยงการสนับ สนุ นข้อความที่เกี่ยวกับ ความรักของ
กรณีศึกษา โดยการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับหัวข้อและเนื้อหาที่กรณีศึกษานาเสนอ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการหาทางออกที่หลากหลาย ซึ่งเจ้าของข้อความต้องเลือกรับรู้และนาไปปรับใช้ด้วยตนเอง ถือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเฟซบุ๊กร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบททางสังคมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าสู่เฟซบุ๊ก
และรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กที่เชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง ทาให้
ได้ข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่ต่อการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊กว่ามี
ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ในการจั ด การกั บ ปั ญ หานี้ ได้ ในระดั บ หนึ่ ง นอกจากนี้ ผลจากการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ยังสามารถนามาสังเคราะห์ เพื่อสร้างแบบจาลองที่สามารถแสดงองค์ประกอบ
สาคัญของเครือข่ายออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ในฐานะองค์ประกอบที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างและ
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนออนไลน์ไปสู่การเป็นพื้นที่เสมือนเวทีชุมชนแบบออฟไลน์ เพื่อการจัดการกับปัญหา
ด้านความรักของผู้หญิง ดังที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
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3. กำรสร้ำงแบบจำลองเครือข่ำยทำงสังคมสำหรับกำรจัดกำรปัญหำด้ำนควำมรักของผู้หญิง
บนเฟซบุ๊ก
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา ทาให้สามารถนามาสร้างแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมสาหรับ
การจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก แบบจาลองนี้มีองค์ประกอบหลัก 3 วงจร ประกอบด้วย
1) วงจรแนวคิ ด (Concept Cycle) 2) วงจรการสร้างตั วแบบ (Model Building Cycle) และ 3) วงจรการ
พั ฒ นา (Model Development Cycle) ทั้ ง 3 วงจรนี้ เชื่ อมโยงกั นด้ วยกระบวนการ 2 กระบวนการ คื อ
1) กระบวนการสร้ า ง (Building Process) และ 2) กระบวนการพั ฒ นา (Development Process)
โดยเกี่ยวข้องกับ กลุ่มความสัมพันธ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความสัมพันธ์แบบออนไลน์ และกลุ่มความสัมพันธ์
แบบออฟไลน์ ซึ่งองค์ป ระกอบหลักทั้ ง 3 วงจรดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็ นพั ฒ นาการเชิ งแนวคิ ดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตามลาดับ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1) วงจรแนวคิด (Concept Cycle) เป็นวงจรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายนอกชุมชน
เฟซบุ๊ก หรือชุมชนออฟไลน์ ที่ส่งผลต่อขั้นตอนการสร้างตัวแบบและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเฟซบุ๊กเพื่อ
การจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง วงจรนี้สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการกระทาของบุคคล โดยมีองค์ประกอบภายนอกชุมชนที่สาคัญ คือ
ความสัมพันธ์เดิมจากชุมชนออฟไลน์ ซึ่งมีผลต่อความใกล้ชิด การยอมรับและความไว้วางใจในตัวบุคคล และ
การกระทาในรูปของกิจกรรมที่ดาเนินในสังคมออนไลน์ ซึ่งต้องมีการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดี
2) วงจรการสร้างตั วแบบ (Model Building Cycle) เป็ น วงจรที่ เกี่ยวข้องกับ ความ
สัมพันธ์ที่นาไปสู่การเกิดชุมชนเสมือนจริงบนเฟซบุ๊ก วงจรนี้เชื่อมโยงกับวงจรแนวคิดที่มีกระบวนการ
สร้างเป็นตัวเชื่อมในฐานะวิธีคิดที่ส่งผลต่อวงจรการสร้างตัวแบบ โดยมีองค์ประกอบสาคัญที่ต้องคานึงถึง
3 ประการ คือ (1) การสร้างชุมชนเฟซบุ๊ก เป็นองค์ประกอบที่สะท้อนถึงทักษะส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊ก ศักยภาพของระบบเฟซบุ๊ก รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างเฟซบุ๊ก ซึ่งต้องมีความชัดเจน เพื่อให้
ง่ายต่อการทาความเข้าใจกับบริบทของชุมชนออนไลน์ และมีผลต่อความพร้อมของพื้นที่สาหรับดาเนิน
กิ จ กรรมด้ า นการจั ด การกั บ ปั ญ หาความรัก ร่ ว มกั น บนเฟซบุ๊ ก องค์ ป ระกอบนี้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
องค์ประกอบต่อมาคือ (2) ข้อจากัด เงื่อนไข และบรรทัดฐานของชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านโครงสร้างระบบเฟซบุ๊ก ที่มีข้อจากัดเชิงพื้นที่ในการรองรับจานวนสมาชิกเฟซบุ๊กได้ไม่เกิน 5,000 โปร
ไฟล์ และด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งมีเงื่อนไขและบรรทัดฐานของชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะสาหรับ
งานวิจัยนี้ องค์ประกอบทั้ง 2 ข้างต้น มีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบสุดท้ายสาหรับวงจรนี้ คือ (3) ลักษณะ
ของกิจกรรมและการตอบสนองของชุมชน ที่ประกอบด้วยกิจกรรมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งลักษณะที่ไม่ระบุผู้
ร่วมกิจ กรรม โดยการตั้ งค่า ข้อความบนเฟซบุ๊ ก แบบสาธารณะ สมาชิกทุ ก รายสามารถเห็ น ข้อความ
ทางการสื่อสารและสามารถตอบโต้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้ และลักษณะที่ระบุผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งตั้ง
ค่าข้อความบนเฟซบุ๊กแบบระบุผู้รับชัดเจน สมาชิกที่ไม่ถูกระบุชื่อจะไม่สามารถเห็นข้อความและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออฟไลน์ที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากความต้องการบนเฟ

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 / 2561

112

การสร้างแบบจ�ำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊ก
ส�ำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง

ซบุ๊ก ซึ่งแสดงถึงการยอมรับและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกกลุ่มเป้าหมายจากที่เกิดขึ้นก่อนแล้วบนเฟ
ซบุ๊ก แล้วขยายมายังความสัมพันธ์นอกเฟซบุ๊ก กิจกรรมออฟไลน์ นี้เป็นเสมือนปัจจัยเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนออนไลน์
3) วงจรการพัฒนาตัวแบบ (Model Development Cycle) เป็นวงจรที่ต่อเนื่องจาก
วงจรการสร้างตัวแบบ และถูกเชื่อมวงจรด้วยกระบวนการพัฒนาทีม่ ีเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาด้านความ
รักของผู้หญิงบนเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการ
จัดการปัญหาความรักที่มีการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก ความรู้และการรับรู้นี้อาจเกิดจากประสบการณ์ตรง ซึ่ง
เกิดกับเจ้าของข้อความในการโต้ตอบระหว่างการสื่อสาร หรือประสบการณ์ทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการอ่าน
หรือการโพสต์ข้อความของบุคคลอื่น ความรู้และการรับรู้มีผลต่อการตอบโต้การสื่อสารผ่านกิจกรรมบน
เฟซบุ๊กโดยตรง (2) กิจกรรมบนเฟซบุ๊ก สะท้อนการรับรู้การสื่อสารด้วยการตอบโต้ในลักษณะของการ
กดไลค์ กดแชร์ และกดโพสต์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการสร้าง รักษา หรือสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย และการรับรู้ต่อกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก ยังสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งในลักษณะของการส่งข้อความรูปภาพและอักษร เพื่อการตอบโต้ระหว่างกลุ่มสมาชิกเป้าหมาย
องค์ประกอบด้านความรู้และการรับรู้ รวมถึงองค์ประกอบด้านกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก มีผลต่อประสิทธิผล
ขององค์ประกอบด้านการจัดการบนเฟซบุ๊ก (3) การจัดการบนเฟซบุ๊ก เป็นการจัดการทั้งระดับปัจเจก
บุคคลและระดับกลุ่มของสมาชิกเครือข่ายที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนทางสังคมที่ เกิดขึ้นบน
เฟซบุ๊ก (4) การสนับสนุนทางสังคม เป็นการแทรกแซงเครือข่ายทางสังคมที่แฝงอยู่ในการดาเนินกิจกรรม
ซึ่งสนับสนุนความรู้สึกของผู้เป็นเจ้าของข้อความ ทาให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ระหว่างผู้รับข้อมูลกับผู้
ส่งข้อมูล ลักษณะของการสนับ สนุ นทางสังคมนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขการรับรู้ระดับปัจเจกบุคคลจากการ
นาเสนอกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก รวมถึงความสามารถในการเลือกใช้และจัดสรรทรัพยากรทางการสื่อสารเพื่อ
การจัดการปัญหาด้านความรัก ซึ่งท้ายที่สุด ความยั่งยืนของเครือข่ายแบบออนไลน์น่าจะปรากฎให้เห็นใน
ลักษณะของจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่องภายในชุมชนเฟซบุ๊กและการขยายพื้นที่แบบชุมชน
ออนไลน์ ที่ เริ่ม จาก Facebook ไปสู่ เครือข่ า ยออนไลน์ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ Line, Instagram, Wechat และ
Skype รวมถึงการขยายไปยังพื้นที่แบบออฟไลน์ โดยที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กสามารถสร้างให้เกิด
ความร่ว มมื อ กั บ กิจ กรรมในชุ ม ชนออฟไลน์ ได้ และอาจมี ก ารขยายความร่ว มมื อ เชิ งเครือข่ า ยไปยั ง
หน่วยงาน องค์การหรือกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
นอกจากวงจรหลักทั้ง 3 วงจร ที่นาเสนอไว้ข้างต้นแล้ว ยังพบว่ากระบวนการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการปัญ หาด้านความรักของผู้หญิง เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เชื่อมวงจรไว้
ด้วยกันอีก 2 กระบวนการ ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการสร้าง (Building Process) เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊ก
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่สาหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงร่วมกัน กระบวนการนี้แสดง
ให้ เห็ น ถึ ง การเชื่ อ มโยงแบบหลวม (Bridging Relationship) อั น เป็ น การรวมเอาสมาชิ ก ที่ มี ค วาม
หลากหลายด้านลักษณะส่วนบุคคลและความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคล เข้าสู่วงจรการสร้างตัวแบบตาม
แนวคิ ด ชุ ม ชนทุ ติ ย ภูมิ โดยมี ขั้น ตอนดั ง นี้ (1) ขั้ น การก่อ ตั ว ของเครือข่า ย ซึ่ งผู้ เกี่ย วข้อ งต้ องมี ความ
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ตระหนักในเป้าหมายของการสร้างตัวแบบความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก เพื่อกาหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ใช้พื้นที่เฟซบุ๊ก และกาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเฟซบุ๊ก อันจะส่งผลต่อการสร้างพันธกรณี
(2) ขั้นการสร้างพันธกรณีให้กับการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่า ย โดยการกาหนดลักษณะและ
ขอบเขตของกิจกรรมที่ใช้สนทนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อจากัด เงื่อนไข และบรรทัดฐานของชุมชนเฟซบุ๊ก เมื่อ
มีการก่อตัวและการสร้างพันธกรณีขึ้นในชุมชน สมาชิกจาเป็นต้องร่วมกันบริหารเครือข่าย (3) ขั้นการ
บริหารเครือข่าย ต้องคานึงถึงความสามารถด้านการสร้างความร่วมมือภายในชุมชนเฟซบุ๊ก ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับศักยภาพเครือข่ายและสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก และในการพัฒนาความสัมพันธ์
ให้ เพี ย งพอต่ อการความต้ องการใช้ พื้ น ที่ เพื่ อจั ด การกับ ปั ญ หาด้ านความรัก และ (4) ขั้น การพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ เป็นขั้นที่ต้องคานึงถึงการส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกเฟซบุ๊ก ด้วยการใช้เวที
ชุมชนเสมือนจริงบนหน้ากระดานการสื่อสารของเฟซบุ๊ก ซึ่งต้องมีการเลือกใช้และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
บนเฟซบุ๊ก ร่วมกับความสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ขั้นตอนทั้ง 4 นี้ เป็นขั้นตอนที่ ทาให้เกิด
วงจรการสร้างตัวแบบบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นตัวแบบเชิงพื้นที่เสมือนการสร้างชุมชนขึ้นมาชุมชนหนึ่ง เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับจัดการปัญหาความรักร่วมกันของสมาชิกชุมชน
2) กระบวนการพัฒนา (Development Process) กระบวนการนี้มีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน
ที่จาเป็ นต้องใช้การเชื่อมโยงภายในกลุ่มที่ มีความใกล้ชิดกัน (Bonding Relationship) ซึ่งเป็ นไปตาม
แนวคิดชุมชนปฐมภูมิ ที่ต้องทาให้สมาชิกบนเฟซบุ๊กเกิดการยอมรับและไว้วางใจต่อกัน โดยการพัฒนา
วงจรแนวคิด วงจรการสร้างตัวแบบ และกระบวนการสร้างให้มีความพร้อม สาหรับ การดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านความรักแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มจาก (1) ขั้นการใช้ประโยชน์ บนเฟซบุ๊ก
เป็ นขั้นที่ ต้องคานึงถึงการพั ฒ นาความสั ม พัน ธ์ระหว่างสมาชิกบนเฟซบุ๊ ก ที่เพียงพอสาหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมบนเฟซบุ๊ก ซึ่งมีผลต่อความรู้และการรับรู้ระหว่างสมาชิก ดังนั้นหากขาดทักษะ
จากผู้ใช้งาน ประโยชน์ที่ได้จากการใช้พื้นที่ลักษณะนี้จะไม่มีความเด่นชัด (2) ขั้นการรักษาความสัมพันธ์
ต้องคานึงถึงศักยภาพภายในของโปรแกรมเฟซบุ๊ก ที่รองรับการรักษาความสัมพันธ์ และความสามารถใน
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆ รวมถึงชุมชนออฟไลน์ เพื่อขยายพื้นที่การสื่อสาร
ขั้นตอนนี้มีความสาคัญ เนื่องจากหากขาดการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล และระหว่าง
บุคคลกับข้อความหรือทรัพยากรแล้ว การรับรู้และการเรียนรู้ร่วมกันก็จะไม่เกิดขึ้น (3) ขั้นการประยุกต์ใช้
ความสัมพันธ์ ต้องคานึงถึงฐานของการปฏิสัมพันธ์ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่ม รวมถึงเครื่องมือ
ทางการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์เชิงพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ขั้นนี้
เป็นขั้นที่ใช้ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีอยู่บนเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการร่วมกันประคับประคองสมาชิก
เครือข่ายที่ประสบปัญหาด้านความรัก ซึ่งจะสะท้อนถึงความสาเร็จของการสร้างความไว้วางใจ บรรทัด
ฐาน และค่านิยม รวมถึง การเลือกใช้และการจัดสรรทรัพ ยากรในชุม ชนเฟซบุ๊ ก แม้ จะมีข้อจากัดบาง
ประการ แต่ในท้ายที่สุดจะพบว่า สมาชิกชุมชนเฟซบุ๊กสามารถพัฒนาการสื่อสารเกี่ยวปัญหาด้านความรัก
ที่มีการเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์เพียงขั้นพื้นฐานไปสู่การจัดการปัญหาดังกล่าวร่วมกันได้ชัดเจน (ภาพที่ 2)
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กำรขยำยควำมสัมพันธ์แบบออนไลน์
ปัจจัยภำยนอกชุมชนออนไลน์
ปัจจัยภำยในชุมชนออนไลน์

A4: ขันกำรพั นำ
ควำมสัมพันธ์
A3: ขันกำรบริหำร
Circle
Concept

A2: ขันกำรสร้ำง
พันธกรณี
A1: ขันกำรก่อตัว

กำรบูรณำกำรควำมรู้

S1

การสร้างชุม ชน และ
บริบทของชุมชน

Bridging

ความไว้ว างใจ บรรทัดฐาน และค่านิยม

B1
A7: ขันกำรใช้ค วำมสัมพันธ์

S2
B4 Model Building B2
Circle

A6: ขันกำรรักษำ
ควำมสัมพันธ์
A5: ขันกำรใช้ป ระโยชน์

B3

Building Process Step 1

กลุ่มควำมสัมพันธ์อ อฟไลน์

A8: เครื่องมือด้ำนพืนที่
สำหรับกำรพั นำ

Development
Circle

S3

กิจกรรม

Development Process Step 2

กลุ่มควำมสัมพันธ์ออนไลน์

Bonding

กลุ่มควำมสัมพันธ์แ บบออนไลน์
เพื่อกำรจัดกำรปัญหำด้ำนควำมรักของผู้หญิง

ภำพที่ 2: แบบจาลองการสร้างเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊ก เพื่อการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง
หมายเหตุ: S1 หมายถึง แนวคิดพื้นที่ชุมชนเสมือนจริง
S2 หมายถึง ตัวแบบความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก
S3 หมายถึง พื้นที่จัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงแบบมีส่วนร่วม
B1 หมายถึง โครงสร้างความสัมพันธ์
B2 หมายถึง ทิศทางความสัมพันธ์
B3 หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์
B4 หมายถึง รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาแบบจาลองเครือข่ายทางสังคม เพื่อการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิงบน
พื้นที่เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นพื้นที่ทางกายภาพประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เป็นพื้นที่สาหรับการสื่อสาร ทาให้เห็น
โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละบรรทั ด ฐานของความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง สะท้ อ นออกมาจากการเรี ย กขาน
(Addressee Honorific) บนเฟซบุ๊ก ข้อความและรูปภาพที่ใช้ในการสื่อสารสามารถอธิบายได้ถึงสภาพ
ของปัญหา สาเหตุและผลกระทบ รวมถึงระดับของความรุนแรงของปัญหา และสภาวะอานาจในการ
แสดงตัวตนหรือสื่อสารปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในพื้นที่สาธารณะ ดังที่ ทรงธรรม อินทร
จักร (Intachakra, 2016) ได้อธิบายไว้ว่า รูปแบบการเรียกขานสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ในสังคมออฟไลน์ของไทย และบรรทัดฐานนี้ถูกนามาใช้บนเฟซบุ๊ก ข้อค้นพบด้านโครงสร้างของชุมชนที่
ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกี่ยวกับปัญหาด้านความรักนี้ ทาให้เห็นว่าแม้
เฟซบุ๊ กจะไม่ส ามารถใช้งานเพื่ อการไกล่ เกลี่ย ปั ญ หาได้โดยตรงระหว่างคู่รัก แต่ สามารถใช้ป ระโยชน์
ทางอ้อมได้ กล่าวคือ สามารถใช้เครือข่ายนี้ในการประคองความสัมพันธ์ ระหว่างปัจเจกบุคคล เนื่องจาก
โครงสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนเฟซบุ๊กในภาพรวมมีลักษณะเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ทางการสื่อสารที่อิง
อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลเป็นสาคัญ นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ทาให้
คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้รู้จักกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ที่ Hill and Dunbar (2003) ได้อธิบายว่า เฟซบุ๊ก
สามารถเป็นพื้นที่สร้างพลังร่วมกันของผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน และยังทาให้เกิดการขยายวงของ
ระบบปฏิสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับคาอธิบายของ Speccer, Fein and Lommore (2001)
ที่ว่า การขยายตัวของปฏิสัมพันธ์นี้จะป้องกันทัศนคติทางลบต่อปัญหา หากแต่ต้องคานึงถึงระดับของการ
ปฏิสัมพันธ์และความสามารถในการสนับสนุนความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสานสัมพันธ์
โดยอาศัยกิจกรรมบนหน้าเฟซบุ๊ก หากปล่อยให้เกิดสภาวะการขาดการสื่อสารในลักษณะการสนับสนุนก็
จะทาให้ขาดสาระหรือความหมายเชิงปฏิบัติการ
ข้อค้นพบด้านการปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ที่น่าสนใจคือ การไม่สามารถปฏิเสธความสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ได้ เนื่องจากการปฏิสัมพันธแบบออนไลน์และออฟไลน์มีลักษณะของ
การสนับสนุนความเข้มแข็งระหว่างกันอย่างชัดเจน แม้ว่าการปฏิสัมพันธ์หลักระหว่างสมาชิกจะเกิดขึ้นบน
ชุมชนเฟซบุ๊กก็ตาม แต่สมาชิกก็สามารถสานความสัมพันธ์ต่อไปสู่ชุมชนออฟไลน์ได้ โดยอาศัยกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งในการเชื่อมโยง ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กและออนไลน์ประเภทอื่นๆ รวมถึงกิจกรรม
ออฟไลน์ที่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายเฟซบุ๊กและกิจกรรมที่เป็นไปตามปฏิทินของ
ชุมชนออฟไลน์ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาของ Rosetta, Garcia and Lee (2009)
ที่พบว่า เฟซบุ๊กเป็นโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ตแบบเปิด ที่ทาให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
เฟซบุ๊กและชุมชนออฟไลน์
ผลการสร้างแบบจาลองโดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่เฟซบุ๊กนี้ สามารถแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบเฉพาะของพื้นที่ชุมชนออนไลน์ เพื่อ
การเตรียมพื้นที่ให้เปรียบเสมือนเวทีชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
การแบ่งปันความรู้ และพื้นที่ระบายอารมณ์ สาหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรัก โดยพบว่าความพร้อมทาง
กายภาพของเฟซบุ๊กถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่จะทาให้เห็นว่าปัญหาความรักแบบโรแมนติกของผู้หญิง
เป็นปัญหาที่มีธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกเป็นตัวกากับ และเป็นการแสดงพฤติกรรมภายใต้
อารมณ์ของปัจเจก ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์จึงจะเห็นผลตามที่หวังไว้ และสามารถ
แสดงวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กได้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Kiesler et al. (2002) และ
Wright (1999) ที่อธิบายไว้ว่า สังคมออนไลน์สามารถช่วยลดความตึงเครียดได้ แต่มีข้อจากัดบางประการ
ของระบบการสื่อสารและการแสดงตัวตนของสมาชิกที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิสัมพันธ์ที่มากพอ จึงจะ
เกิดเป็นความไว้วางใจในตัวบุคคลและกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียด
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ข้อจากัด สาคัญ ที่ พ บคือ การลวงโปรไฟล์ และการสร้างโปรไฟล์ หลายโปรไฟล์ โดยบุ คคลคน
เดียวกัน อันเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนชุมชนออนไลน์ ข้อจากัดลักษณะนี้ Slatalla (2007) ได้
อธิบายว่า เฟซบุ๊กเป็นระบบที่สร้างปฏิกิริยาของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง ในชุมชน แม้จะมีการบิดเบือน
ความจริงของข้อมูลบ้างก็ตาม ซึ่งในการศึกษานี้มีข้อค้นพบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การลวงโปรไฟล์
เฟซบุ๊กไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการปัญหาด้านความรัก เมื่อมีระยะเวลาสานสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม
บนหน้าเฟซบุ๊กที่มากพอเข้ามาสนับสนุน จึงสะท้อนให้เห็นว่า ยิ่งมีการใช้งานเฟซบุ๊กนานยิ่งทาให้ความ
จริงปรากฎโดยธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์อนั ส่งผลต่อการมีความไว้วางใจมากขึ้น แต่การพิสูจน์ข้อมูลที่
เป็นจริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ออฟไลน์ร่วมด้วย
จากผลที่ได้จากการศึกษานี้ ท าให้มี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการวิจัยที่ จะท าในอนาคต
ดังต่อไปนี้
1) หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารกับภาคประชาชนผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาในช่องทางเฟซบุ๊ก โดย
ต้องคานึงว่า พื้นที่นี้เป็นเสมือนเวทีชุมชนในชุมชนออฟไลน์ ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เพียงพอสาหรับการ
จัดการกับปัญหาสังคมบางประการของประเทศ นอกจากนี้พื้นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 2 หน่วยงาน
ยังมีปัจจัยสนับสนุน เช่น การมีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีความพร้อมสาหรับการดาเนิน
กิจ กรรมแบบออฟไลน์ ควบคู่ไปด้ว ย ซึ่งผลการศึกษานี้ พ บว่ามี ค วามจาเป็ น ที่ จ ะต้ องด าเนิ น กิจกรรม
ออฟไลน์ควบคู่ไปกับกิจกรรมแบบออนไลน์ ในกรณีของการจัดการกับปัญหาความรักด้วยช่องทางการ
สื่อสารบนเฟซบุ๊ก ซึ่งหากนาไปทากับปั ญหาสังคมอื่น ๆ น่าจะช่วยประหยัดงบประมาณสาหรับดาเนิน
โครงการ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนานโยบายไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
2) การวิจัยในอนาคตควรมุ่งประเด็นความสนใจไปที่ 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ศักยภาพ
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารสาหรับงานด้าน
การพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ที่หลากหลายขึ้นโดยควรหาคาตอบว่าเครื่องมือนี้ควรพัฒนาไปในทิศทางใด
และ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุมชนออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเมื่อนามาใช้เป็นพื้นที่เสมือนเวที
ชุมชนในชุมชนออฟไลน์ เพื่อการจัดการปัญหาทางสังคม
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