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ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงท่ีพบในเว็บไซตหาคู มีลักษณะท่ีหลากหลาย และเปนตัวตน
ท่ีไมสามารถลวงรูไดวา เปนตัวตนท่ีแทจริงหรือเปนตัวตนท่ีสวมหนากากข้ึนมาเพื่อสรางใหตนดสูมบูรณแบบ
เกินความเปนจริง ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตในการติดตอส่ือสารกลายมาเปนพื้นท่ีส่ือสารในสังคมโลกาภิวฒัน
สําหรับหญิง-ชาย จนทําใหบทบาทความสัมพันธของหญิง-ชายเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ผูหญิงมีอิสระในการ
เลือกคูครอง สามารถเปนฝายรุก เปนฝายเลือกเหมือนกับท่ีผูชายเคยเปน 
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ABSTRACT 
 
This study entitled “Self and self-presentation of women in mate-finding websites” is a 

qualitative study.  Data is collected from registration of personal information of members of the 
following websites – http://www.thaimate.com and http://www.funwhan.com.  The objectives of 
the research are as follows: to study the form and content that are used for the purpose of 
presenting a female self in mate-finding websites, to study the self and the self-presentation of 
women in mate-seeking websites.  Research methodologies include textual analysis, in-depth 
interviews, and observation. 
 As far as the website form is concerned, the study finds that the layouts for the registration 
information of the website members are the same; that is, content on the left side and photo on the 
right side.  The font size of the letters is large enough for easy reading with dark and brighter 
colors than the background colors. As for the content used by the members in presenting their 
selves, the following information are presented - personal information of members, information 
and qualities of men that members are seeking; for instance, appearance, education, occupation, 
location, etc. 
 With regard to the self and self-presentation, the study finds that there are three broad 
categories of selves presented in the website - conservative self, modern self, and non-mainstream 
self.  These identities are presented through form, content, and photos in personalized design, 
depending on each individual personality and type of self.  For example, conservative self tends to 

DPU



place importance on the self-presentation that provides self-introduction to stress the need for a 
lover. 
 According to interviews with the website members, the study finds that a great deal of 
effort was spent in creating form and content to present the self that corresponds to the member’s 
identity in that particular period of time.  Although the content is constantly updated, the members 
will try to express their selves most clearly in order to show other members their identities and 
their real needs. 
 In all, the study finds that the self and self-presentation of women in mate-finding 
websites are quite diverse.  The self presented may not necessarily indicate the true self but may 
reflect the disguised self that is created to make an unrealistically perfect self.  The use of the 
Internet for communication has provided a space for communication in a globalized society for 
women and men and has in effect helped alter the role play of male-female gender from the past.  
Women now have greater freedom in mate-seeking.  They could assume a pro-active role and be 
in a position to choose, the position which once belonged exclusively to men. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

วัฒนธรรมสรางความเปนหญิงเปนชายในสังคมใหเกิดข้ึน วัฒนธรรมเปนตัวสรางความ
เปนเพศ  และเม่ือวัฒนธรรมเปนผูกําหนดความเปนหญิงความเปนชาย วัฒนธรรมก็เปน ผูบอกวา
ผูหญิงและผูชายควรตองทําตัวอยางไร เชน ผูหญิง (ในวัฒนธรรมไทย) ตองเปนคนเรียบรอย ไมพูด
เสียงดัง ไมสบถ ในขณะท่ีผูชายไมถูกคาดหวังใหเปนเชนนั้น หรือภรรยาตองเช่ือฟงสามี สามีตอง
เปนผูนําในครอบครัว หรือผูหญิงตองใหความสําคัญกับหนาท่ีของภรรยาและแมมากกวาการ
ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  
 ซ่ึงในอดีต ผูชายตองเปนผูเกี้ยวพาราสี ถาผูหญิงคนใดเปนผูเกีย้วพาราสีผูชายกอน 
ผูหญิงคนนั้นจะถูกตําหนิจากสังคม ส่ิงเหลานี้เปนความคาดหวังท่ีสังคมมีตอความเปนหญิงความ
เปนชาย และถาใครไมทําตามที่สังคมคาดหวัง สังคมกจ็ะไมยอมรับ  เชน ถูกการตฉิินนินทา หรือ
เยาะเยย ถากถาง ส่ิงตางๆ เหลานี้ ทําใหท้ังผูหญิงและผูชายในสังคมตองปฏิบัติตามท่ีวัฒนธรรมใน
สังคมกําหนด และเนื่องจากความเปนหญิงความเปนชายในสังคมถูกกําหนดจากวฒันธรรม ดังนั้น
ความเปนหญิงความเปนชายจะแปรเปล่ียนไปตามเวลาและสถานท่ี กลาวคือ ความเปนหญิงความ
เปนชายในยุคสมัยหนึ่งอาจไมเปนความเปนหญิงความเปนชายในอีกยุคสมัยหนึ่ง เชน สังคมไทย 
 ในอดีต ผูหญิงในชนช้ันกลางหรือชนช้ันสูงถูกคาดหวังใหอยูกับบาน ดูแลครอบครัว 
การทํางานนอกบานถือวาเปนเร่ืองท่ีไมมีเกียรติ แตในปจจุบันการทํางานนอกบานของผูหญิงเปน
เร่ืองปกติและในบางสวนเปนความจําเปนของครอบครัว นอกจากนีค้วามเปนชายความเปนหญิงท่ี
ถูกคาดหวังจากสังคมจะไมเหมือนกนัในแตละสังคมดวย เชน ผูหญิงในชนบทภาคเหนือมีอิสระใน
การเลือกคูมากกวาผูหญิงในชนบทภาคใต   

ในภาพรวมของการเลือกคู ผูหญิงถูกสังคมกําหนดใหตองเก็บงําไวภายใน ผูหญิงถูกส่ัง
สอนอบรมใหเปนฝายถูกเลือกคูในคานยิมแบบเดิม และมีชองทางท่ีจะส่ือสารความพึงพอใจในเร่ือง
คูครองของตนอยางจํากดั เชน ผานแมส่ือ, พอแมเปนผูจัดหาให, พบปะกันตามงานรื่นเริง งานวัด 
ฯลฯ  ซ่ึงบรรทัดฐานสังคมประเพณไีทย การพบปะหรือ การคบหาของหนุมสาวยังไมเปนท่ียอมรับ
ใหเปดเผยกนัมากนัก โดยเฉพาะผูหญิงไทยยังไดรับการอบรมบมเพาะจากสภาพสังคมและผูใหญให
รักนวลสงวนตัว และไมสามารถเปดเผยความรูสึกกอนได ในอดตีสังคมไทยมีความสัมพันธของ
ผูคนในสังคมมีความใกลชิดกันมาก เนื่องจากสภาพสังคมยังไมเปนสังคมเมืองท่ีตางคนตางอยู และ
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ตองใชระยะเวลาท่ียาวนานท่ีจะมีความไวใจและมีความสนิทสนมกวาจะพัฒนาความสัมพันธใหงอก
งามข้ึนมาได โอกาสที่คนหนุมสาวในสังคมจะไดพบปะพูดคุยกันอยางเปดเผยนัน้เปนไปไดยาก มี
โอกาสไดพบปะกันตามลําพังนอยมาก หรือตองปกปด เนื่องจากจะมีสายตาของผูคนรอบขาง ไมวา
จะเปนพอแมหรือผูปกครองคอยสอดสองดูแล 

การหาคูครองท่ีสามารถทําไดอยางอิสระมากกวาในอดตีจึงเกิดข้ึน เกิดเปนชองทางหนึ่ง
ของการหาคูโดยเรียกวา “ความรักผานส่ือ” ซ่ึงเปนทางเลือกใหมของการหาคูผานส่ือหนังสือพิมพ  
มีคอลัมนช่ือ “มาลัยเส่ียงรัก” ผานหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย  ไดถือกําเนดิข้ึน ราวป พ.ศ. 
2520 ผูรับผิดชอบและดูแล คือ นายเทพชู ทับทอง นามปากกา ลุงหนวด เปนคอลัมนแรกของ
ประเทศไทยในขณะน้ัน ท่ีบริการหาคู โดยไดแนวคิดมาจากคอลัมน “ศิราณี”  ตอบปญหาหัวใจ ซ่ึง
เปนลักษณะของการตอบปญหาชีวิตรักมากกวา ไมมีการหาคู (เอกปวณี, 2544 : 67-69) 

คอลัมน “มาลัยเส่ียงรัก” มีนโยบาย คือ เปนคอลัมนประกาศหาคูผานทางหนา
หนังสือพิมพ  ใหบริการเฉพาะคนไทย โดยไมมีการเก็บคาบริการหรือเสียคาใชจายแตอยางใด  
วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหคนไดรูจกักนัผานทางจดหมาย สรางสัมพันธภาพจนเกิดเปนความรัก 
จนถึงข้ันแตงงาน ความรักท่ีเกิดจากคอลัมนนี้ มีท้ังรักจริงและไมจริงใจ แตก็มีผูนยิมใชบริการเปน
อยางมาก คนท่ีใชบริการผานคอลัมนนี้ตองการสรางความสัมพันธหรือแสวงหาส่ิงท่ีตนขาดหรือหา
มิตรภาพใหม 

การหาคูผานส่ือหนังสือพิมพมีความกวางขวาง สามารถเขาถึงสายตาประชาชนไดวันละ
มากๆ แตถึงอยางไรกย็ังจํากดัอยูเฉพาะผูท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกันเทานั้น การใชภาษาเขียนในคอลัมน
นี้ จะใชบทกลอน เนื้อเพลง มุขตลก สํานวนหรือการเลนคํา  ซ่ึงเปนการสรางสรรคจากลุงหนวด
ท้ังส้ิน 

การหาคูผานส่ือหนังสือพิมพมีขอดอย คือ ตองผานกระบวนการ Gatekeeper (ลุงหนวด) 
จะเปนผูตดัสินใจแทนวาใครเหมาะสมกับใคร แตในเร่ืองความรักนั้นเปนเร่ืองยากท่ีจะใหคนอ่ืน
ตัดสินใจแทนได การปฏิสัมพันธ (Interactive) ของสมาชิกในหนังสือพิมพจึงมีต่ํามาก  

แตเม่ือมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามา ก็ทําใหพฤติกรรมของคนในสังคมเปล่ียนไปตาม
ความเจริญของเทคโนโลยี หนุมสาวสามารถเลือกคูไดอิสระมากข้ึน ไมถูกคลุมถุงชนเหมือน
สมัยกอนและมีชองทางในการหาคูเพิ่ม  รูปแบบในการส่ือสารโดยอาศัยอินเทอรเน็ต ทําใหการ
ส่ือสารมีความรวดเร็วมากข้ึนและเนื้อหาในการพูดคุยสนทนากันก็เปนอิสระมากข้ึน 

อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวนัของคนเราอยางหลีกเล่ียงมิได 
คุณลักษณะพิเศษของอินเทอรเน็ตท่ีมีตอสังคมสมัยใหม เชน ชวยยนระยะทางและเวลาในการสง
ขอมูลขาวสารตางๆ ทําใหเราไดเห็นการเปล่ียนบทบาทของอินเทอรเน็ต จากเดมิท่ีเคยเปนส่ือ
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สําหรับการติดตอส่ือสารของผูคนแวดวงธุรกิจการคา ใชในการคนควาหาขอมูล มาเปนส่ือท่ีใชกัน
อยางแพรหลายในหมูสาธารณชนท่ัวทุกมุมโลก คนท่ัวไปสามารถใชอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย  
 การส่ือสารในอินเทอรเน็ตชวยใหมีการสนทนาและทําความรูจักกันไดอยางรวดเร็ว คู
สนทนากลาเปดเผยความรูสึกนึกคิดมากข้ึน แตในทางกลับกันการส่ือสารในอินเทอรเน็ตก็ชวยใหคู
สนทนามีโอกาสไดปดบังเร่ืองราวของตัวเองได เนื่องจากการส่ือสารในอินเทอรเน็ตเปนการส่ือสาร
ท่ีไมตองเห็นหนาคูสนทนา ไมตองเผชิญหนากับคูสนทนา อากัปกิริยา ทาทาง อวัจนภาษา เสียง สี
หนา การเคล่ือนไหวของรางกาย และลักษณะท่ีปรากฎใหเห็นภายนอก ท่ีสามารถเห็นไดจากการ
สนทนาแบบเผชิญหนา หรือแมแตการคุยทางโทรศัพท ภาษากายท้ังหมดนี้ดูเหมือนจะขาดหายไป 
 ส่ิงท่ีขาดหายไป มิไดเปนอุปสรรคในการสนทนาทางอินเทอรเน็ต แตกลับเปนขอดีท่ีให
โอกาสแกมนษุยในการสรางสรรคสัญญะตางๆ ข้ึนเพื่อใชในการส่ือสารและเติมเต็มการสนทนาให
สมบูรณมากยิง่ข้ึน สัญญะตางๆ เหลานี้มนษุยใชเปนเคร่ืองมือส่ือแทนอารมณและความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
ในขณะน้ันมีลักษณะอยางไร มีกี่รูปแบบ และมีความหมายอยางไร จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจหา
คําตอบอยูมิใชนอย 
 การส่ือสารในอินเทอรเน็ตเปนการส่ือสารท่ีมีเครือขายอินเตอรเน็ตเปนตัวกลาง  ซ่ึงเปน
คุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถทําการส่ือสารไดคร้ังละจํานวนมาก การสนทนาเปนไปอยางมีอิสระเสรี
เกี่ยวกับการใชขอความสนทนา ทําใหคูสนทนาไมประหมาในการส่ือสาร เนื่องจากการส่ือสาร
เปนไปโดยการพิมพขอความโตตอบกัน คูสนทนาสามารถทําความรูจักกันไดโดยท่ีไมตองเห็นหนา
คาตาคูสนทนาหรือไมเคยรูจักกันมากอนไมมีปจจยัเกีย่วกับรูปรางหนาตาเขามาเกีย่วของ นอกจากนี้
คูสนทนาก็ไมรูวาคูสนทนาเปนเพศใด บุคลิกลักษณะภายนอกท่ีปรากฏเปนอยางไร คูสนทนาตอง
จินตนาการและตีความดวยความรูสึกของตัวเองวามีความชอบ และตองการจะปฏิสัมพันธกับคู
สนทนาคนไหน การสรางสัมพันธภาพในอินเทอรเนต็เกิดข้ึนคลายกับการสราง สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลในปริบทชีวิตจริง คือ สัมพันธภาพแบบเพ่ือนท่ัวไป โดนอาจจะเพียงเขามาสนทนา 

และสัมพันธภาพก็ยุติลง รวมท้ังความสัมพันธท่ีสามารถพัฒนากลายเปนเพื่อนในชีวิตจริง หรือ
พัฒนาความไววางใจท่ีระดบัความผูกพันหนึ่ง กลายเปนคูรักหรือแตงงานกันก็ได ซ่ึงก็เปนเหตุการณ
หรือรูปแบบท่ีมีในชีวิตจริงของสังคม  (สายใจ  ลีลาขจรจติ, 2545) 
 การส่ือสารในอินเทอรเน็ตจึงชวยใหคนสามารถทําความรูจักเพื่อนใหมไดมากมายในแต
ละวัน เชน สามารถทําความรูจักกับเพื่อนใหมไดวนัละเปนสิบหรือรอยคนก็ได ซ่ึงในสภาพสังคมท่ี
เปนจริง เราไมสามารถเขาไปทําความรูจักกับคนท่ียังไมเคยรูจักกนัในจาํนวนท่ีมากขนาดน้ีได และที่
สําคัญการส่ือสารในอินเทอรเน็ตสามารถทําใหคูสนทนามีความกลามากข้ึนท่ีจะแสดงออกถึง
ความรูสึก ความตองการ จากท่ีตนไมเคยมากอนในโลกแหงความเปนจริง อาจจะดวยขอปดกั้นทาง
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ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี วฒันธรรมหรือ ความไมกลาสวนตัว ซ่ึงจะพบมากในเพศหญิง และใน
สังคมไทยท่ีเพศหญิงเปนเพศท่ีตองปกปดความรูสึก เพื่อใหสมกับเปนหญิงไทย 

ปฏิสัมพันธระหวางชายหญิง จึงเกดิการเปล่ียนแปลงในสังคมปจจุบัน  ผูหญิงมี
การศึกษามากขึ้น มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน มีความกาวหนาในอาชีพการงานมากย่ิงข้ึน ผูหญิงมีความ
กลาและมีความคิดสรางสรรค  สิทธิและเสรีภาพในการเลือกคูครอง โดยไมตองใหผูชายเปนฝายรุก 
แตเพยีงฝายเดยีวอยางเชนในอดีต จึงเกดิข้ึน และท่ีเห็นไดชัดจากการหาคูผานทางอินเทอรเน็ตท่ี
ผูหญิงเปนผูเลือกเฟนผูชาย จงึปรากฏข้ึนจากการส่ือสารโดยอาศัยอินเทอรเน็ต 

การหาคูบนโลกแหงการออนไลน จึงเกิดข้ึนและเปนทางเลือกใหมของหนุมสาวยุค
ดิจิตอล การเปล่ียนแปลงความรักจากดัง้เดิม ตามกระบวนการส่ือสารจากท่ีคอยเปนคอยไปตาม
ธรรมชาติตามวัฒนธรรมประเพณี แตปจจุบันยุคดจิิตอล ยุคสังคมไรพรมแดน ส่ือออนไลนไดเขา
ชวยเสริมสรางสานสัมพันธภาพของหนุมสาวใหรวดเร็วยิ่งข้ึน มาเปนความรักผานส่ือออนไลนท่ี
ตอบสนองความตองการได และนับวันยิง่จะสรางโลกเสมือนจริงเกี่ยวกับการหารักแท การหาคูแท
จากอินเทอรเน็ต ความตองการดานการคนหาคูรักคงต้ังอยูบนฐานของความเปนจริง คือ ความ
ปรารถนาท่ีตองการจะพบกับความรัก และความอบอุน จากบุคคลท่ีเขาใจและพูดภาษาเดยีวกัน
นั่นเอง 

ในตางประเทศ มีผูสนใจในการหาคูผานอินเทอรเน็ตอยูท่ัวโลก อาจเปนเพราะไมมี
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ และในประเทศไทยก็มีผูสนใจที่จะหาคูผานเว็บไซตมากข้ึนเชนกนั 
ไมวาจะเปนการพูดคุยผานทางการ chat หรือ webboard ตางๆ จนในขณะน้ีไดมีเว็บไซตท่ีมีลักษณะ
โดดเดนในดานการหาคูเกิดข้ึนโดยเฉพาะ ไดแก  www.funwhan.com และ www.thaimate.com  ซ่ึง
เกิดข้ึนเพื่อใหบริการแกคนไทย เพื่อใชในการคนหาเพื่อน หรือคนรักบนอินเทอรเนต็ โดยสามารถ
ระบุคุณสมบัต ิ (Spec.) ของเพื่อน หรือคนรัก ท่ีเราตองการได เชน สวนสูง อายุ รูปราง เช้ือชาติ 
ศาสนา การศึกษา ภูมิลําเนา เปนตน เพราะคุณสมบัตพิื้นฐานเหลานี ้ เปนปจจยัสวนหนึ่งท่ีทําให
มนุษยเราคบหากันได บางคนอาจตองการในส่ิงท่ีตนเองไมมี หรือขาดหายไป  ในขณะท่ีบางคน 
ตองการใครสักคนท่ีมีอะไรคลาย ๆ กัน  

เห็นไดวาสังคมปจจุบันไดมีการขยายโอกาสของการเลือกคูท่ีเปดกวางและไรขอบเขต
มากข้ึนทุกที โดยอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย  ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตท่ีมี
ไวเพื่อใหผูท่ีตองการหาคูครองโดยเฉพาะ เพียงสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซตนัน้ๆ สมาชิกก็จะ
สามารถกรอกรายละเอียดของตนเอง, สามารถคนหาบุคคลท่ีจะคุยดวยตามคุณสมบัติท่ีตองการ, 
สามารถที่จะส่ือสารกับบุคคลท่ีเราตองการไดท้ังท่ี Online หรือ Offline (ฝากขอความท้ิงไว)  ผูท่ี
ตองการหาคู สามารถนําเสนอตัวตนของตนเองหรือสรางข้ึนมาใหมตามความตองการ ข้ึนอยูกับวา 
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ตองการท่ีจะเปดเผย หรือซอนเรนตัวตนท่ีแทจริงเทานัน้เอง  จุดประสงคท่ีซอนอยูก็เพื่อประกาศให
คนท่ีเขามาในเว็บไซตทราบวา ตนตองการหาคูครองลักษณะใดซ่ึงเปนอิสระทางการเลือกคูครอง 
ผานทางการส่ือสารจากคอมพิวเตอร  อาศัยตัวอักษร สัญลักษณพเิศษท่ีสรางข้ึน    

ดังนั้น ผูวิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและทําความเขาใจกับปรากฏการณท่ีเกดิข้ึน
เกี่ยวกับ “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู”  ซ่ึงนับไดวาอนิเทอรเน็ตเปนส่ือ
ใหมท่ีใหอิสรเสรีภาพกับทุกเพศทุกวยั โดยการใชชองทางในการหาคูรูปแบบใหมเชนนี้ เปนเพียง
ทางเลือกท่ีทําใหผูหญิงไทยมีโอกาสของการตัดสินใจมากข้ึน หรือเปนเสมือนกลไกแหงการสราง
ตัวตนรูปแบบใหมของผูหญิงไทยในปจจุบัน  

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อวิเคราะหรูปแบบ และเนือ้หา ท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิง  

ในเว็บไซตหาคู 
2. เพื่อศึกษาตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู 

 

ปญหานําการวิจัย 
1. รูปแบบ และเนื้อหา ท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิง ในเว็บไซตหา 

คู เปนอยางไร 
2.   ตัวตนและการนําเสนอตัวตน ของผูหญิงในเว็บไซตหาคู มีลักษณะอยางไร 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาสังคมสารสนเทศ ซ่ึงเปนสังคมท่ีฉาบฉวย ควรแก 
การระแวดระวังภยัท่ีจะเกดิข้ึนท้ังในสังคมสารสนเทศและในสังคมจริง 

2. เพื่อเปนประโยชนในการเผยแพรงานท่ีคนพบแกสังคมโดยรวม เพื่อใหทราบถึงรูป 
แบบใหมในการหาคูท่ีเกิดขึน้และเปล่ียนแปลงจากผลของส่ือใหม ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบถึงรูปแบบ
การดําเนินชีวติท่ีตองเปล่ียนแปลงไป 

3. เพื่อเปนประโยชนในการพฒันาองคความรูจากการวจิัย เพื่อเปนแนวทางในการ  
บูรณาการแนวคิดเร่ืองสังคมสารสนเทศเขากับแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมในมิติ หญิงชาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “ตัวตนและการนําเสนอตวัตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู” ครอบคลุม

เฉพาะการศึกษาการนําเสนอตัวตนของผูหญิงไทยท่ีปรากฏในเว็บไซตของประเทศไทยเทานัน้ โดย
มิไดศึกษาครอบคลุมไปถึงการนําเสนอผานส่ือเว็บไซตตางประเทศ 

การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยจะศึกษาสัญญะตางๆ ท่ีพบในการส่ือสารของผูหญิงไทย เพื่อใหคน
รับรูความเปนตัวตนของตนเอง ผานการโพส (Post) ภาพและขอความ หรือแสดงประวัติและขอมูล

บนเว็บไซตตอไปนี้  

1.   www.thaimate.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติ
และขอมูลสวนบุคคล (Profile)   ตองการหาคนรักหรือเพ่ือนท่ีคาดหวังจะแตงงานดวยในอนาคต 
จํานวนสมาชิกท่ีเปนผูหญิง ประมาณ 21,675 คน (ขอมูลวันท่ี 27 เม.ย. 2548) 

2.   www.funwhan.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติ
สวนตัวและขอมูลสวนบุคคล (Profile)  เพื่อตองการหาคนรัก  จํานวนสมาชิกท่ีเปนผูหญิงประมาณ 
470 คน (ขอมูลวันท่ี 27 เม.ย. 2548) 
 โดยผูวิจยัเลือกศึกษาเว็บไซตดังกลาวในชวงเวลา ตอไปนี้  

- ขอมูลของเน้ือหาการโพส (Post) ภาพ ขอความและสัญญะตางๆ ของกลุมผูหญิงท่ี 
สมัครเปนสมาชิกของแตละเว็บไซต ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547  เปน
ระยะเวลา 9  เดือน    

- จากการสังเกตการณ, การสัมภาษณ ตั้งแต วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 – 31 ธันวาคม  
2547 รวมระยะเวลา 2  เดือน   

 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจยั 
การหาคู การสรางสัมพันธภาพ, ความสัมพันธรักระหวางหญิง-ชาย ตามความ

ตองการสวนตัว ซ่ึงมีเสรีในการเลือกและการคนหาคูรัก ผานส่ืออินเทอรเน็ต โดยใชขอความ เทคนิค
พิเศษ และสัญลักษณตางๆ เปนตัวประสานความสัมพันธ เพื่อใชในการถายทอดอารมณ ความคิด 
รสนิยมและทัศนคติ  โดยในงานวจิยัช้ินนีจ้ะศึกษาเฉพาะการหาคูของผูหญิง ในเว็บไซตท่ีมี
จุดประสงคเฉพาะในการหาคูรักเทานั้น  ไดแก  www.thaimate.com และ www.funwhan.com  
 

รูปแบบ ลักษณะแบบแผนของการใชภาษาเขียนหรือการใชสัญลักษณพิเศษอ่ืนๆ ท่ี
ไมใชภาษา  รวมท้ังลักษณะการออกแบบ, การใชสี, การใชเทคนิคพิเศษ/ภาพ/ภาพเคล่ือนไหวตางๆ 

DPU



 
 

 

7 

ผานการโพส  (Post) หรือการลงประกาศหาคูในเวบ็ไซตการหาคู ของผูหญิง เพื่อการถายทอด
รสนิยมและทัศนคติ 

 
เนื้อหา ประโยคและประเด็นท่ีนําเสนอรายละเอียดของคุณสมบัติหรือลักษณะทางภาย

ภาพและดานรสนิยม, ทัศนคติของผูหญิงเองและของเพศตรงขาม  ท่ีมุงเนนในประเด็นของการหาคู 
อันเกิดจากการใชภาษาเขียน ท้ังภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคนิคพิเศษ และสัญลักษณพิเศษอ่ืนๆ ท่ี
เกิดจากแปนพมิพคอมพิวเตอร ผานการโพส (Post) หรือการลงประกาศหาคูในเว็บไซตการหาคู เพื่อ
แสดงใหเห็นตวัตนในเร่ืองคูครอง  
 

ตัวตน  ลักษณะรูปรางหนาตา รสนิยม และทัศนคติ ท่ีผูหญิงไทย ในเว็บไซตหาคู ระบุ
หรือสรางตนเองข้ึนมาอยางอิสระ ผานการบรรยายดวยตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ และสีสัน เพื่อให
คนรับรูความเปนตัวตนของตนเอง ผานการโพส (Post) ภาพและขอความ หรือแสดงประวัตแิละ
ขอมูลสวนบุคคล (Profile) ในเว็บไซต  ในงานวจิัยนี้หมายถึง ตัวตนของผูหญิงท่ีแสดงออกตอผูอ่ืน
ในเว็บไซตของการหาคูผานระบบสัญลักษณตางๆ ซ่ึงสะทอนใหเหน็รสนิยม และทัศนคติของ
ผูหญิงท่ีเลือกมาศึกษา 
 

การนําเสนอตวัตน  การใชอักษร ภาพ สัญลักษณ และสีสัน ในการส่ือสารและนําเสนอ
ความเปนตัวตนภายใตความตองการคูครองของผูหญิงท่ีเลือกมาศึกษาบนเว็บไซตหาคู เพื่อเปนการ
ประสานความสัมพันธ, บงบอกลักษณะของตัวเองและลักษณะคูครองท่ีตองการ ซ่ึงจุดประสงคของ
การนําเสนอตัวตนจะกอใหเกิดภาพจินตนาการและความดึงดูดใจจากเพศตรงขาม    
 

เว็บไซตประเภทการหาคู เว็บไซตซ่ึงมีกลุมเปาหมายเปนกลุมหญิง-ชาย ซ่ึงใชเปน
ชองทางในการส่ือสารโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะคือ เพื่อหาคนรัก ในงานวิจยันี้ประกอบดวย   

1.  www.thaimate.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติ
และขอมูลสวนบุคคล (Profile)   ตองการหาคนรักหรือเพ่ือนท่ีคาดหวังจะแตงงานดวยในอนาคต 

2.  www.funwhan.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติ
สวนตัวและขอมูลสวนบุคคล (Profile)  เพือ่ตองการหาคนรัก 
 

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเร่ือง “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู”  ผูวิจยั 
ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของเพือ่กําหนดเปนกรอบในการศึกษาวจิัย ดังนี ้
 

1.  แนวคิดสัญญะวิทยาและการสรางความหมาย  (Semiology) 
2.  ทฤษฎีสตรีนิยม  (Feminism) 

- แนวคิดเกีย่วกบัคานิยมและวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธระหวางหญิงชาย 
(มิติเพศสภาพ)  

- แนวคิดเก่ียวกบัความสัมพันธและการหาคูของหญิงชาย 
- ทฤษฎีไซเบอรเฟมินิสต  (Cyberfeminism) 
- แนวคิดเร่ืองตัวตนท่ีถูกจองมอง (Gazed) และการร่ืนเริงสวมหนากาก 

(Masquerade) 
3. แนวคิดเกีย่วกบัตัวตน / อัตลักษณ 

- แนวคิดเกีย่วกบัการสรางอัตลักษณ 
- แนวคิดเกีย่วกบัอัตลักษณบนไซเบอรสเปซ 

4. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
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แนวคิดสัญญะวิทยาและการสรางความหมาย (Semiology) 
เห็นไดชัดเจนวาคนเรา “กําลังพูดคุย” อยูตลอดเวลาถึงแมวาในเวลาน้ันเราจะไมไดเอ้ือน

เอยคําพูดออกมาก็ตาม ลักษณะทรงผมของเรา แวนตา เส้ือผา การแสดงออกทางใบหนา กิริยาทาทาง
และส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเกีย่วของกับตัวเราลวน “กําลังส่ือสาร”  หรือ “กําลังพูดคุย” อยูตลอดเวลา 
(Berger, 1933)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความสนใจเก่ียวกบัสัญญะ (Sign) และวิธีการท่ีสัญญะเขามามี
บทบาทในการส่ือสารของคนเราเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ในความเปนจริงแลวความสนใจเกีย่วกับเร่ือง
ของสัญญะ และบทบาทของสัญญะในการส่ือสารนี้มีประวัติอันยาวนาน  
 สัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในปริบท (Context) หนึ่งๆ ส่ิงท่ีนํามาใชเปนสัญญะนัน้ 
อาจจะเปนวัตถุส่ิงของหรืออาจจะเปนรูปภาพกไ็ด และ สัญญะท่ีรูจักกันมากท่ีสุด ก็คือ ภาษา 
ถึงแมวา “สัญญะ” จะเปนเพียงตัวแทนความหมายของความเปนจริง  แตมิไดทําใหสัญญะมี
ความสําคัญลดนอยลงเลย  เพราะเราจะเห็นความสําคัญและพลานุภาพของส่ิงท่ีเรียกวาสัญญะ  
ทฤษฎีสัญญะวิทยามีเอกลักษณอยูตรงท่ีจะสนใจเร่ืองการสรางสรรคและการแปรเปล่ียนความหมาย
ท่ีดํารงอยูในสัญญะตางๆ ดังเชน ในกรณีของส่ือมวลชน สามารถจะประยุกตเอาแนวคิดดานสัญญะ
วิทยามาต้ังคําถามการศึกษาไดวา ในวิทย ุ ในโทรทัศน มีสัญญะอะไร ประกอบอยูบาง (เชน ภาพ/
เสียง/ฉาก/มุมกลอง/ฯลฯ) และสัญญะเหลานั้นทํางานสรางความหมายไดอยางไร (กาญจนา แกว
เทพ, 2542 : 80-81) 

Ferdinand De Saussure (1857-1913) นักวิชาการดานภาษาศาสตรชาวสวิส ผูเสนอ
ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) อธิบายไววา “Semiology” มาจากคํากรีกวา “Semeion” ซ่ึงเปนราก
ศัพทของคําวา Sign ดังนั้น Semiology จึงเปนศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกบัส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาเปน Sign 
และกฎเกณฑท่ีควบคุมตัวมนัเองอยู โดยมีกระบวนการสรางความหมาย (process of signification) 
อาศัยองคประกอบของสัญญะ 2 สวน คือ สวนท่ีเปนตัวหมาย (signifier) และ ตัวหมายถึง (signified) 
รวมกันเขาเปนสัญญะ (sign)  

De Saussure ไดใหนิยามของ Semiology วาเปนศาสตรท่ีศึกษาวิถีชีวติของสัญญะท่ีอยู
ในปริบทหนึ่งๆ (life of sign) ทุกส่ิงทุกอยางสามารถจะเปนสัญญะไดหากถูกนํามาใชแสดง
ความหมายได ตัวอยางเชน “แหวนหม้ัน” เปนสัญญะท่ีใชแทนความหมายท่ีแสดงถึงความผูกพนั
ระหวางหญิงชายคูหนึ่งในปริบทของสังคมตะวนัตก (หากเปนปริบทของสังคมอ่ืนก็อาจจะใชหมู ใช
กําไล ใชอยางอ่ืนเปนสัญญะแทน) และหากเปล่ียนสัญญะไปเปน “แหวนแตงงาน” ก็จะใชแทน
ความหมายของความผูกพันในระดับท่ีสูงและลึกซ้ึงกวาการหม้ันหมาย  
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Charies Peirce (1859-1914) นักปรัชญาดานภาษาชาวอเมริกัน ไดใหความหมายท่ีงาย
และเขาใจไดงายท่ีสุด ไววา “สัญญะ คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกวาตัวของมันเอง” (Sign is 
something which stands to somebody for something in some respect) โดยไดอธิบายแนวคิดเร่ือง
สัญญะวา คือ บางส่ิงบางอยาง แงมุม หรือ บางความสัมพันธดวยการสรางข้ึนในใจของบุคคล 
สัญญะท่ีเทากันหรือบางคร้ังเปนสัญญะท่ีถูกพัฒนาข้ึนไปอีกระดับหนึ่งท่ีเรียกวา ตัวท่ีถูกตีความ 
Interpretant ของสัญญะแรก ดังนัน้สัญญะจึงหมายถึง การแทนท่ี (Stand For) บางส่ิงเขาไปในวัตถุ
ของมัน (กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 85) 

Peirce ไดนําระยะหางระหวาง Signifier และ Signified มาจัดประเภทของ Sign ได 3 
ประเภท คือ 

1. ภาพลักษณ/ภาพเหมือน (Icon) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเปนภาพหรือเปนวัตถุท่ี 
มองเห็นไดชัดเจน รูปแบบของ icon ถูกกําหนดข้ึนมาโดยภาพปรากฎของวัตถุนั่นเอง  เชน ภาพถาย 
รูปปน แผนท่ี ภาพการตนู เปนตน 

2. ดัชนี (Index) หมายถึง  สัญญะท่ีเช่ือมโยงเชิงเหตุผลไปสูความเปนจริง เชน ควัน 
ไฟเปนดัชนีท่ีเชื่อมโยงกับไฟไหม เสียงหวูดรถไฟบอกใหรูวามีรถไฟกําลังจะแลนผานมา หรือ 
เคร่ืองหมายยศ ตําแหนง เปนตัวช้ีใหเห็นถึงความมีอํานาจ เปนตน 

3. สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเกี่ยวกนักับส่ิงท่ีเปนกฎหรือ 
ระเบียบ/จารีต หรือส่ิงท่ีทุกคนเห็นพองตองกัน เขาใจเหมือนกนัตองอาศัยการเรียนรู เชน ภาษา
ตัวเลข วัฒนธรรม หรือ กฎระเบียบเคร่ืองหมายท่ีใชในทองถนนเปนลักษณะของสัญญะท่ีไมมี
ความสัมพันธหรือความคลายกันระหวางสัญญะกับวัตถุ แตเกดิข้ึนกับการตกลงรวมกันของผูใช
สัญญะนั้นๆ 

สัญญะ Sign ท้ัง  3 แบบนี้  จึงไมไดแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด สัญญะหนึ่ง ๆ อาจจะ
ประกอบดวยรูปแบบตางๆ กัน ซ่ึงอาจจะเปนภาพลักษณ ดัชนี และสัญลักษณรวมกันอยูก็ได  เชน  
การรวมกลุมในการส่ือสารผานเว็บไซตอาจจะใชภาพท่ีแสดงออกถึงความหมายท่ีเขาใจรวมกนั มี
การใสคําบรรยายใตภาพ แสดงวาเปนใคร ทําอะไร ท่ีไหน และอยางไร และยังมีการแสดงอารมณ
ดวยสัญลักษณตางๆ โดยการใชภาษาแอสกรี (ภาษาท่ีเกิดจากการใชแปนพิมพคอมพิวเตอร) ใชสีสัน 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเพลงประกอบ เพื่อใหผูรวมสนทนาและอยูในเว็บไซตนั้นๆ เกิดความรูสึก
วาไดอยูรวมกนัราวกับวา รวมกันทํากจิกรรมหนึ่งๆในเหตุการณจริงๆ 

 นอกจากนั้นในประเด็นความหมายของสัญญะ ยังมีแนวคิดของ R.Barthes (กาญจนา 
แกวเทพ, 2543 : 34-35)  ไดแบงประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยูในสัญญะทุกอยางวามี 2 
ความหมายดวยกัน คือ 
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1. ความหมายโดยอรรถ หรือ ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) 
ความหมายโดยอรรถ หรือความหมายโดยตรงเปนตัวหมายถึง (Signified) ท่ีถูกประกอบ

สรางข้ึนมาอยางภววิสัย (Objective) มักเปนความหมายที่เขาใจกนัตามตัวอักษร ซ่ึงผูใชมีความเขาใจ
ตรงกันและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ ความหมายท่ีระบุอยูใน
พจนานกุรม ความหมายโดยอรรถเปนความหมายช้ันแรกท่ีอาจถือไดวาเปนสามัญโดยท่ัวไปท่ี
มองเห็นไดอยางชัดเจน เชน การแสดงความหมายของภาพโดยผานภาษาบรรยายใตภาพ เปนตน 

2. ความหมายโดยนัย หรือ ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 
ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝงเปนตัวหมายถึง ท่ีประกอบสรางอยางตรงกันขาม

กับตัวหมายโดยอรรถ กลาวคือ ถูกประกอบสรางข้ึนมาอยางเปนอัตวิสัย (Subjective) ไมวาจะ
เปนอัตวิสัยในระดับบุคคลหรือเปนอัตวิสัยในระดับกลุมหรือสังคม ดังท่ีเราเรียกกนัวา “คานิยมของ
แตละสังคม” Barthes เรียกความหมายโดยนัยนีว้า เปนความหมายช้ันท่ีสอง (Second Order of 
Signification) หรือความหมายระดับลึก ซ่ึงในการรับรูความหมายประเภทนี้ ผูใชตองอาศัยการ
ตีความจากสัญญะท่ีตนเองเห็นและไมจําเปนวาการตีความความหมายโดยนัยของทุกคนจะตอง
เหมือนกนัเสมอไป 
 การตีความในข้ันนี้จะเปนการตีความหมายในระดับท่ีมีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามา
เกี่ยวของดวยซ่ึงไมไดเกดิจากตัวสัญญะเอง เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นเม่ือสัญญะ
กระทบกับความรูสึกหรืออารมณของผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรมของเขา สัญญะในข้ันนี้จะทํา
หนาท่ี 2 ประการ คือ การถายทอดความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) และถายทอดความหมายใน
ลักษณะมายาคติ (Myths) 
 ในการวิเคราะหเชิงสัญญะวทิยา (Semiological Analysis) นั้น เนื้อหาและรูปแบบของ
สารจะถูกแยกออกจากกันช่ัวขณะ และความสนใจจะมุงไปท่ีการท่ีระบบสัญญะประกอบกนัข้ึนเปน
ตัวเนื้อหา เดอ ซอสซูร (1996) ไดกลาวไววา เนื้อหาไมใชตัวตัดสินความหมาย แต “ความสัมพันธ” 
ในรูปแบบของระบอบตางหากท่ีเปนตัวตัดสินความหมาย 
 ส่ิงหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญและถือวาเปนส่ิงท่ีขาดไมไดในการศึกษาเชิงสัญญะวิทยาก็คือ 
ความรูเร่ือง “รหัส” (Code) ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม รหัสเปนระบบการสราง
ความหมายท่ีมีรูปแบบสลับซับซอน รหัสเปนส่ิงท่ีเราตางเรียนรูจากสังคมและวฒันธรรมของตน 
ดังนั้นรหัสเหลานี้จึงเปนเหมือนกับโครงสรางลับๆ ในใจของเรา และโครงสรางลับนี้จะมีผลตอการ
ตีความสัญญะและสัญลักษณท้ังท่ีพบในส่ือและในชีวติประจําวนั วัฒนธรรมจึงเปนระบบของการ
สรางรหัส (Codification) ท่ีมีบทบาทสําคัญตอชีวิตของเรา (Berger, 1986) 
 ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ (2531) ไดอธิบายประเด็นดังกลาววา 
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“การท่ีบรรดาสัญญะแตละตัวลวนแตเกดิมีความหมายเฉพาะตัวข้ึนมาไดก็เนื่องมาจาก
สัญญะ แตละตัวนั้นตางก็มีความผิดแผกแตกตาง และตางก็มีตัวเลือกออกไปหลายๆ แบบ (ความ
แตกตางนีเ้กิดข้ึนอยางเปนระบบ มิใชโดยบังเอิญ) การเกิดข้ึนของความหมายท้ังหลายน้ี ลวนถูก
ควบคุมจากรหัสทางภาษาศาสตร หรือของวัฒนธรรมและกฎเกณฑของระบบสัญญะนั้นเอง…” 

จะเห็นไดวา การนําวชิาสัญญะวิทยามาใชในการศึกษาส่ือมวลชนนั้นเปนการศึกษา
ส่ือมวลชนในแนวทฤษฎีเนนท่ีตัวสารหรือตัวเนื้อหา ดงัท่ี ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ 
(2351) ไดกลาวตอไปวา 
 “โดยหลักการแลว อะไรก็ตามท่ีสามารถสรางประทับความรูสึกได ก็สามารถจะ
เปนสัญญะไดและการประทับความรูสึกท่ีเกิดจากสัญญะนี้ก็ไมจําเปนตองสอดคลองไปกับภาพ
ความรูสึกที่เกดิจากส่ิงท่ีเปน “ตัวหมายถึง” (หมายความวา การเหน็ตัวอักษรท่ีเขียนคําวา มา กไ็ม
จําเปนจะตองทําใหเกดิอารมณความรูสึกแบบเดยีวกับการไดเห็น ตัวมาจริงๆ) จุดนี้เปนจดุท่ีมี
ความสําคัญและทําใหเราตองใหความสนใจกับระบบสัญญะท้ังระบบเปนพิเศษ ท้ังนี้เพราะการ
ส่ือสารไมวาจะเปนเร่ืองของความหมาย เร่ืองของการถายทอด เร่ืองของการแตกตัว (อนุพันธ – 
Derive) ท้ังหลายลวนแลวแตมีท่ีมาจากระบบสัญญะและความรูท่ีเรามีตอระบบนี้ท้ังส้ิน…” 

ท้ังนี้สัญญะท่ีสรางข้ึนในการสนทนาทางคอมพิวเตอรลวนมีความเหนอืจริง (Hyperreal) 
ตามแนวคิดของ Baudrillard แทบท้ังส้ิน เนื่องจากสัญญะสามารถถายทอดอารมณ ความคิด 
ความรูสึกจริงๆ ในขณะนั้นของผูสนทนา  
 Baudrillard กลาววา สังคมในปจจุบันเต็มไปดวยส่ิงท่ี Baudrillard เรียกวา การ
ลอกเลียนแบบ (Simulation) ความเหนือจริง (Hyperreal) และภาพนิมิต (Simulacrum) โดยความจริง 
(Real) ไดกลายเปนส่ิงท่ีสามารถผลิตซํ้าไดอยางทัดเทียมของเดิม ความจริงจึงไมเพยีงถูกผลิตซํ้าได 
แตมันมักถูกผลิตซํ้ามาแลวหลายคร้ัง ซ่ึงมีความจริงแทอยูหางไกลมากจนไมมีอยูเลยก็ได คือ ไมมี
อะไรเปนตัวอางถึงอีกตอไป อยางไรก็ดี เราถือวามันกลายเปนความเหนือจริง ซ่ึงเราไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางความจริงกับความไมจริงไดอีกตอไป (วริยา นาคจิรังกูร, 2541 : 12) 
 Baudrillard เห็นวาการลอกเลียนแบบนี้ ทําใหเกิดรูปแบบจําลองของความจริงท่ี
ปราศจากตนกาํเนิดหรือความจริง นั่นคือ ความเหนือจริงนั่นเอง ขอบเขตของความเหนือจริงนี ้ คือ 
การท่ีความจริงและจินตนาการไดผนวกเขาหากัน จนเราไมสามารถแยกแยะไดวา อะไรคือจริง 
อะไรคือปลอม ดังนั้นความจริงกับการลอกเลียนแบบ จึงเปนส่ิงท่ีเราสามารถเขาไปมีประสบการณ
ไดโดยไมมีความแตกตางกนั และจริงๆ แลว การลอกเลียนแบบยังทําใหเกดิประสบการณท่ีสมจริง
ยิ่งกวาความจริงของมันเสียอีกเพราะฉะนัน้เม่ือเสนแบงระหวางความจริงและจนิตนาการถูกลบ
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ออกไป ความไมจริงก็ไมจาํเปนตองไดรับการตรวจสอบ ดวยเหตุนีค้วามเหนือจริงจึงมีลักษณะที่ 
“เปนจริงมากกวาจริง” เพราะเปนส่ิงเดยีวท่ีมีอยูในยุคนี ้
 การแปลง Reality ใหเปน Image ถือเปนลักษณะหนึ่งของปรากฎการณนี้ นอกจากนัน้ 
Baudrillard ยังกลาวดวยวา ไมมีความแตกตางระหวางภาพลวงตา (illusion) กับความเปนจริง 
(reality) เนื่องจากวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม เช่ือวาระบบของสัญญะไมมีขีดจํากัด (Baudrillard, 
1988 : 22 อางถึงใน Lovlie, 1992 : 119) นัน่คือ ความสัมพันธระหวางตัวหมายและตวัหมายถึงไมมี
ความหมายอีกตอไป สัญญะมีอิสระเต็มท่ีในการเลน สัญญะมีหลายรูปแบบและหลากความหมาย 
 ประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาสัญญะในงานวิจยัช้ินนี้ อยูท่ี คําถามหลักของการศึกษา
สัญญะ คือ ความหมายท่ีอยูในสัญญะไดถูกสรางสรรค (Generate) ข้ึนมาอยางไร เพราะเหตุใด 
ตลอดจนผูสงสารมีวิธีการถายทอดความหมาย (convey) ไปยังผูรับสารไดอยางไรบาง ซ่ึงตองมีส่ิงท่ี
เช่ือมโยงระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีเอ้ืออํานวยใหกระบวนการสงและรับความหมายเปน
อันหนึ่งอันเดยีวกันไดก็คือ ท้ังสองฝายจะตองมี “รหัส” (code) อันเดียวกนั ดังนั้นผูวิจยัจึงไดนํา
แนวความคิด เร่ืองการวิเคราะหความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย มาใชตีความหมาย
สัญญะท่ีถูกผูหญิงไทยสรางข้ึนผานการส่ือสารบนเว็บไซต ซ่ึงความหมายดังกลาวมีความสําคัญกับ
บุคคลอยางแทจริงท้ังในแงของการรับรู การถอดรหัส การตีความหมาย ซ่ึงสามารถแปรเปล่ียนไปได
อีกมากมาย ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดของ Jean Baudrillard เร่ืองการลอกเลียนแบบที่นําไปสูภาพนิมิตมา
อธิบายลักษณะของสัญญะท่ีถูกส่ือสารผานเว็บไซตการหาคู วาสัญญะเหลานี้สามารถตอบสนองตอ
การนําเสนอตัวตนของผูหญิงไทยในประเด็นการหาคูไดอยางไร  อีกท้ัง ผูวิจยัยังไดนาํแนวคิด
สัญญะมาใชเปนกรอบการวิเคราะหรูปแบบ และเนื้อหา ท่ีพบในเวบ็ไซตการหาคู โดยดูสัญลักษณ
ท้ัง 3 ระดับตามแนวคิดของ Peirce และการตีความหมาย 2 ระดับตามแนวคิดของ Barth 

 
แนวคิดเกี่ยวกับมิติเพศสภาพและสตรีนิยม 
 ความเปนเพศ เปนความคิดรวบยอดท่ีแตกตางจากเร่ืองบทบาททางเพศ เพราะความเปน
เพศมีความหมายท่ีกวางกวาบทบาททางเพศ บทบาททางเพศหมายความถึงแบบแผนตางๆ ท่ี
แสดงออกถึงความสัมพันธของความเปนเพศ เชน บทบาทในการดแูลลูกเปนของผูหญิง บทบาทใน
การทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเปนของผูชาย แตความเปนเพศมีความหมายท่ีมากกวานัน้ เพราะฉะนัน้ 
การทําความเขาใจตอความเปนเพศตองไมถูกลดลงเพียงการทําความเขาใจในเร่ืองบทบาทท่ี
แสดงออกในสังคมเทาน้ัน ในความสัมพันธหญิง-ชายยังมีแงมุมอ่ืนๆ ท่ีไมไดถูกสะทอนออกมาใน
เร่ืองของบทบาท เชน ความรูสึกท่ีผูหญิงรูสึกวาดอยกวาชาย ความรูสึกท่ีตองการพึ่งพิงผูชาย 
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ความรูสึกที่ตองการมีผูชายในชีวิตเพื่อทําใหชีวติมีความสมบูรณข้ึน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนความหมาย
ของความเปนเพศท้ังส้ิน  

Gender หรือเพศสภาพ คือ การพิจารณาเร่ืองของความเปนหญิงและชายท่ีถูกกําหนด
หรือประกอบสรางข้ึนโดยวฒันธรรมและสังคม ท้ังท่ีปรากฎในวัฒนธรรมเฉพาะของไทย และ
วัฒนธรรมท่ีเปนระดับสากล การจะทําความเขาใจคําวาเพศสภาพ จงึตองพิจารณาควบคูไปกับปจจัย
และปริบทแวดลอมท่ีสัมพันธกันดวยเสมอ 
 รากศัพทของคําวา Gender มาจากคําวา Indo-European มีความหมายวา “การผลิต” “to 
produce” ซ่ึงนําไปสูความหมายอ่ืนๆ ท่ีขยายออกไปในแงของ “ประเภท” หรือ “ระดบัช้ัน” 
 จากพจนานุกรมฉบับอังกฤษเปนไทย พบวา Gender คํานี้ถูกแทนท่ีดวยคําวา เพศ โดย
วงเล็บเพิ่มเติมวาเปนเพศชาย หญิงและเปนกลาง (masculine, feminine, neutral) ซ่ึงสะทอนใหเหน็
วา การอธิบายและถายทอดความเขาใจเร่ืองของเพศสภาพอันเปนมิตทิางวัฒนธรรม-สังคมนั้น ยัง
เปนท่ีเขาใจกนัในวงจํากดัมาก เพราะคําคํานี้ถูกใชดวยคําศัพทเดียวกบัคําวา เพศ และบงบอกถึง
คุณลักษณะทางเพศท่ีปรากฎ เชน มีความเปนชาย เปนหญิง หรือเปนกลาง เทานั้น 
 เม่ือพิจารณานยิามศัพทของคําวา Gender จากงานวิชาการของตะวนัตกแลว พบวาคํานี้
มักถูกอางอิงถึงในศาสตรดานสตรีนิยมเปนหลัก จึงขอสรุปความหมายของ Gender จากแงมุมของ
ทฤษฎีสตรีนิยม ดังนี ้
 นิยามศัพทท่ีปรากฎในพจนานุกรมของทฤษฎีสตรีนิยม อธิบาย Gender ไววา เปนกลุม
ของคุณลักษณะและพฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหแกผูหญิงและผูชาย Gender หรือเพศ
สภาพนั้นถูกประกอบสรางทางสังคม (social construction) ในทุกๆ ระบบความสัมพันธของสังคม
ลวนแตมีเร่ืองของเพศสภาพเขาไปเกีย่วของแทรกซึมอยูท้ังนั้น และการท่ีเพศสภาพเปนเสมือนสวน
หนึ่งของโครงสรางความสัมพันธทางสังคมนี้เอง ท่ีทําใหความแตกตางทางเพศสภาพของหญิงและ
ชายไดถูกทําใหมองไมเหน็หรือกลายเปนความเคยชิน กลายเปนเร่ืองธรรมชาติสําหรับความเขาใจ
สวนใหญของสังคม การจัดวางใหผูหญิงมีเพศสภาพในลักษณะท่ีเปนคูตรงขามกับผูชาย (binary 
opposition) นี้เองท่ีทําใหผูหญิงมักถูกมองวาเปน “คนอ่ืน/other” ของผูชาย ซ่ึงมีนัยของความดอย
กวา (วิลาสินี พิพิธกุลและกติติ กันภัย, 2546) 
 Simone De Beauvoir (อางถึงในวิลาสินี พพิิธกุลและกิตติ กันภยั, 2546) นักวิชาการสาย
สตรีนิยมอีกทานหน่ึง กลาวไววา “ความเปนเพศหญิงมิไดเปนมาแตกําเนิดแตกลายมาเปนใน
ภายหลัง (One is not born but rather becomes a woman) ซ่ึงไดบงบอกถึงการเปนเพียงแคส่ิง
ประกอบสรางของตัวตนไดอยางชัดเจน ไปจนถึงการบงบอกถึงการดํารงอยูของเพศหญิงในสังคม
แหงการสรางความหมายหรือในโลกแบบที่ถูกส่ือมวลชนครอบงําในการสรางความเปนจริง ท่ีเพศ
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หญิงมีสถานภาพเปนเพยีงแม แมบาน นางเอก นางราย นางบําเรอ โสเภณ ีเปนตน รวมถึงสถานภาพ
อีกมากมายท่ีถูกปลูกฝงโดยส่ือมวลชนจนเขาไปอยูภายในใจของผูคนและกลายเปนแมแบบ 
(Stereotype) ท่ีหยั่งรากลึกยากจะทําการเปล่ียนแปลง เพศหญิงจึงเปนเพียงเทาท่ีเพศชายอยากใหเปน 
แตมิใชเทาท่ีเพศชายเปนตลอดมา การรับเอาคานิยมความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับความแตกตางทาง
เพศสภาพเหลานั้นเขามาไวในตัวเอง ยังทําหนาท่ีถายทอดปลูกฝงคานิยมยังคนรุนอ่ืนตอไป 
กระบวนการหรือกลไกท่ีทําหนาท่ีตอกย้ําคานิยมทางเพศสภาพเหลานี ้ เรียกกันวา กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (socialisation) และกระบวนการท่ีเกดิข้ึนจากปจจยัแวดลอมภายนอกดังกลาวนีเ้อง ท่ี
ทําใหนกัสตรีนิยมสรุปวา เพศสภาพ (Gender) เปนส่ิงประกอบสรางทางสังคม และการ0ขุดคนหา
รากเหงาหรือท่ีมาของการประกอบสรางเพศสภาพในแตละวัฒนธรรมก็คือเปาหมายสําคัญของนัก
สตรีนิยมเพื่อจะนําไปสูการหาทางยุติอคติทางเพศในทุกรูปแบบ รวมท้ังความรุนแรงทางเพศ การเอา
เปรียบและการละเมิดทางเพศ อันเนื่องมาจากคานิยมดานเพศสภาพท่ีฝงลึกอยูในโครงสราง
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีฝายหนึ่งมักมีอํานาจเหนือฝายหน่ึง โดยอางเง่ือนไขทางเพศสรีระหรือทาง
ธรรมชาติ 

สตรีนิยม เปนการศึกษาเร่ืองของผูหญิงในปริมณฑลตางๆ ท่ีผูหญิงมีปฏิสัมพันธดวย 
เพื่อเสนอความเปนจริงโดยรอบดานของชีวิตผูหญิง ตลอดจนสามารถอธิบายและเขาใจปญหาความ
ไมเสมอภาคระหวางชายและหญิง ท้ังนี้เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย คือ เปล่ียนแปลงสถานภาพท่ี
เสียเปรียบของผูหญิง ดวยการเปล่ียนแปลงโครงสรางอํานาจในสังคมอันเปนสัมพันธภาพทางอํานาจ
ท่ีเอาเปรียบผูหญิงอยูในปจจุบัน 
 สตรีนิยมไดถูกใหความหมายไวอยางหลากหลาย ซ่ึงพิจารณาจากความคิดหลักๆ 
สามารถเสนอจุดรวมกนับางอยางไดวา สตรีนิยม หมายถึง ท้ังท่ีเปนระบบคิดและขบวนการทาง
สังคมท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะต้ังอยูบนการวิเคราะหท่ีวาผูชาย
อยูในฐานะทีไ่ดเปรียบและผูหญิงอยูในสภาพท่ีเปนรองหรืออาจจะกลาวอีกนยัหนึ่งไดวา สตรีนิยมมี
จุดมุงหมายทางการเมืองพอๆ กับจุดมุงหมายทางวิชาการ เปนวิถีของท้ังความคิดและการกระทํา 
สวนในทางวิชาการ สตรีนิยมมีลักษณะเปนสหสาขาวิชา และจะยอมรับในประสบการณสวนตัววา
เปนขอมูลท่ีใชในการศึกษาได (Shewin 1988) และไดมีการเสนอใหความเปนเพศ (Gender) เปน
หนวยเร่ิมแรกของการวิเคราะห และถามีการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสภาพท่ีเปนกลุมคน ความเปน
เพศถือวาเปนเคร่ืองมือการวิเคราะหท่ีสําคัญ (Scott 1988) และมักจะพิจารณาใหผูหญิงเปนหนวย
หลักของการวเิคราะห สตรีนิยมใหความสนใจในประเด็นท่ีเกีย่วกับอิสระสวนบุคคล ครอบครัว รัฐ 
การกระจายอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันทางเพศในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวฒันธรรม และ
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เรียกรองใหมีการสรางสมดุลใหมระหวางเพศในนามของความมีมนุษยธรรมเดียวกนัและเคารพใน
ความแตกตางของกันและกนั (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) 

ในประเด็นปญหาท่ีวาดวยความไมเสมอภาค และ ความเสมอภาคทางเพศนี้ ไดมีการ
พยายามสรางเคร่ืองมือทางทฤษฎีเพื่ออธิบายความเปนจริงเกี่ยวกับชีวิตผูหญิงในแงตางๆ แตก็ยังไม
มีทฤษฎีใดท่ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตผูหญิงไดอยางรอบดานสมบูรณ 
 แนวคิดสตรีนยิมเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 17 เม่ือมีการกอตัวของ “แนวคิดสิทธิมนุษยชน” 
(Human Right) อันเปนการกลาวถึงสิทธิอันเทาเทียมกนัของมนุษยทุกคนในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง
ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมในชีวิตสาธารณะ แตในระยะเร่ิมแรกสิทธินี้ยงัคงสงวนไวใหแกผูชายเทานั้น 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย (Patriarchal Structure) ท่ีนับถือผูชายเปนใหญ
เปนตัวกําหนดตําแหนงแหงท่ี (Position) เฉพาะภายในบานใหแกผูหญิง ดวยเหตุนีจ้ึงมีกระแสความ
เคล่ือนไหวท่ีวา “สิทธิสตรีก็คือ สิทธิมนุษยชน” (Woman Right is Human Right)  ซ่ึงถือวา “ผูหญิง
ก็เปนมนษุยคนหนึ่งเชนเดยีวกัน” จึงควรมีสิทธิเทาเทียมกับมนุษยผูชายคนอ่ืนๆ นักสตรีนิยมในยคุนี้
วิเคราะหวา สาเหตุของความไมเทาเทียมกันเกดิเพราะ “ความแตกตางระหวางเพศ” (Sex Difference) 
ดังนั้น แนวทางการตอสูของกลุมสตรีนิยมในยุคนีจ้ึงตองตอสูไปใหเหมือนผูชาย อันเปนแนวทางใน
การละท้ิงความเปนผูหญิงซ่ึงเรียกวา “กระบวนการถอดความเปนผูหญิงท้ิงไป” (อางในกาญจนา 
แกวเทพ, 2544) แลวเอาความเปนชายมาสวมใสเพื่อใหโลดแลนอยูในโลกสาธารณะไดอยางเต็มท่ี 

ตอมาแนวทางการวิเคราะหปญหาของกลุมสตรีนิยมไดเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิม
ยอมรับวาผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันจริง แตในทามกลางความแตกตางกนัก็ไดสราง
ลักษณะดอยและลักษณะเดนใหแกท้ังสองเพศ กลุมสตรีนิยมท่ีแนวคิดแบบนี้ไดใหการสนับสนุน
แนวคิดสังคมยูโทเปย (Utopia) ตามแนวคิดสายมารกซิสต ซ่ึงมุงท่ีจะสรางสรรคสังคมใหมท่ีมีความ
ยุติธรรม ความเสมอภาคเทาเทียมกนัท่ีไมมีกฎเกณฑเร่ือง “ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ สีผิว” มาเปนเคร่ือง
กีดกัน ดังนัน้เปาหมายของนักสตรีนิยมกลุมนี้จึงมุงไปที่การสรางสังคมใหมท่ี “เพศ” จะไมมาเปน
เคร่ืองแบงแยกมนุษยอีกตอไป  

ในปลายศตวรรษท่ี 19 และ 20 ไดมีการร้ือแนวคิดเร่ือง “เพศ” ท่ีติดตัวมนุษยมาเสียใหม 
โดยแยกแยะระหวาง “เพศทางชีวภาพ” (Biological Sex) ท่ีเกิดมาติดตวัคนโดยธรรมชาติของมนุษย 
และ “เพศสภาพ” (Gender) อันเปนเพศท่ีสังคมแตละสังคมประกอบสราง (Construct) ข้ึน และเม่ือ 
“อัตลักษณทางเพศสภาพ” (Gender Identity) เปนส่ิงท่ีมนุษยประกอบสรางกันข้ึนมาเอง มนุษยจึง
สามารถที่จะร้ือท้ิง (Deconstruction) และประกอบสรางข้ึนใหม (Reconstruction) ท้ังในดานเน้ือหา
สาระและรูปแบบไดเชนกัน  
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สตรีนิยมไดกอใหเกดิการเคล่ือนไหวร้ือถอนวาทกรรม (Discourse) โดยมีเพศหญิงเปน
เปาหมายของการปลดปลอย เนื่องจากสังคมโลกแบบปตาธิปไตย (Patriarchal World) การถือครอง
อํานาจในสังคมอยูในมือของเพศชายมาโดยตลอด ในขณะท่ีเพศหญิงถูกกดข่ีขมเหงจากเพศชายอยู
ตลอดเวลา อัตลักษณเพศหญิงไดกลายเปนของเลนสําหรับเพศชาย เพศหญิงมีหนาท่ีตอบสนองตอ
อํานาจการควบคุมแบบลําดับข้ัน บนลงลาง เพศชายลงมาสูเพศหญิง เปนเพศท่ีสูญเสียอํานาจการ
ควบคุมวิถีชีวติของตนไป ภายใตระบอบชายเปนใหญ เพศชายมีสิทธิในการควบคุมและเปนเจาของ
เพศหญิง และสามารถใชสิทธิในการควบคุมและแลกเปลี่ยนเพศหญิงไดผานอัตลักษณตางๆ ของ
เพศชายท้ังพอ สามีหรือพี่ชาย และในสังคมแบบชายเปนใหญนี้ ตวัตนของเพศหญิงจงึมีสถานะเพียง
แคเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนระหวางเพศชายดวยกนัเทานั้น และเปรียบเสมือนกระจกสะทอน
ภาพ (Women as looking glass) ในส่ิงท่ีเพศชายอยากเห็นและอยากใหเปนอยางท่ีตนตองการ (อาง
ถึงใน จิรัฏฐ ศุภการ, 2545) 
 สตรีนิยมในยคุนี้ไดรับอิทธิพลมาจากสํานกัคิดกลุม Postmodern ท่ีเช่ือวา “ความเปนจริง
นั้นเกดิจากการใหนยิาม” และเร่ิมมีแนวคิดวา “ความเปนหญิง / ความเปนชาย” เปนเพียงส่ิงท่ีถูก
ประกอบสรางข้ึนมา ดังนั้น แนวทางการตอสูจึงควรมุงไปสูการใหคํานยิามมากกวา ในชวงเวลานี้ได
มีการนําเสนอแนวคิดเร่ืองหญิงๆ ชายๆ ท่ีไดหลุดพนไปจากระดบัปจเจกบุคคล แตใหพิจารณาที่ 
“คุณคาแบบผูหญิง” และ “คุณคาแบบผูชาย” (Women & Men Value) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดอิทธิพลมา
จากปรัชญาหยิน – หยางของจีน ซ่ึงเนนความจําเปนของการดํารงอยูของคุณคาท้ังสอง โดยมิไดถือ
วาคุณคาใดดีเดนกวาคุณคาใด หากทวาคุณคาท้ังสองจะตองดํารงอยูอยางสมดุลและสงเสริมซ่ึงกัน
และกัน ปญหาของสังคมปจจุบันตามหลักการวิเคราะหของหยิน – หยาง จึงมิไดอยูท่ีตัวผูหญิงและ
ผูชาย หรือแมแตคุณคาแบบใดแบบหนึ่ง แตอยูท่ีการเสียสมดุลระหวางคุณคาท้ังสอง แนวทางแกไข
จึงตองเปนการเสริมคุณคาท้ังสองใหเกิดลักษณะสมดุล  
 ดังท่ีกลาวมาข้ันตนวา กลุม Post Modern นั้นไมเช่ือวามีอะไรท่ีเปนความจริง (Reality) 
เพราะความจริงลวนถูกสรางข้ึนจากการใหนิยาม และการใหความหมายส่ิงตางๆ แนวทางการวิจยั
ของกลุมสตรีนิยมแนว Post Modern จึงสนใจการใหนยิามและการใหความหมายท่ีเกี่ยวของกับเพศ
สภาพ เชน เร่ืองการเปล่ียนความหมายของความเปนหญิง-ชาย และการใหคุณคาท่ีเกี่ยวของกับทาง
เพศสภาพ ตัวอยางงานศึกษาในกรอบของ Post Modern เชน การศกึษาผลิตกรรมของวัฒนธรรม
ประชานิยมท่ีเปนส่ือมวลชน มีสวนในการสรางท้ังอัตลักษณท้ังสวนตัวและสวนรวมอยางไร หรือ
ใหนยิามตอความเปนหญิงไดอยางไร เปนตน ซ่ึงมีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีส่ือเว็บบอรดซ่ึงเปนส่ือ
ของวัฒนธรรมประชานิยมส่ือหนึ่ง กับการสะทอนภาพความเปนเพศหญิง-ชาย อีกท้ังยังสามารถ
สรางเปล่ียนแปลงทัศนคติ การใหคุณคาท่ีเกี่ยวของกับเพศสภาพไดอยางไรดวย แนวคิดท่ีเปนหวัใจ
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หนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมก็คือ เร่ือง “เพศ” วาทกรรมในเร่ืองเพศนั้นมีในหลากหลายในสังคม 
เชน ในเร่ืองวาทกรรมทางศาสนาจะบอกวาเพศเปนเร่ืองศักดิ์สิทธ์ิ สวนในเร่ืองจิตวิเคราะหจะบอก
วาเพศเปนแหลงพลังงานขับดันการกระทําของมนุษย บรรทัดฐานของวิคตอเรียจะบอกวาเพศเปน
เร่ืองตองหาม เปนตน ซ่ึงเปนการใหความหมายท่ีแตกตางกันไป ในนิตยสารทางเพศอาจสอนวาเร่ือง
เพศเปนเร่ืองท่ีเราตองเรียนรู ตองรูวาทําอยางไรจึงจะเหมาะสม อันเปนลักษณะสังคมสมัยใหมท่ีมี
การควบคุมเร่ืองเพศ  ส่ือเว็บบอรดเปนส่ือใหมท่ีมีอิสระในการใหความหมายเกีย่วกับเร่ืองเพศผาน
ทางส่ือนี้ จึงนาศึกษาในส่ือเว็บไซตในเร่ืองการใหความหมายของเพศสภาพ  รูปแบบใหมดาน
ทัศนคติและคานิยมทางดานเพศสภาพอยางไร เปนตน 
 เม่ือโลกยางเขาสูศตวรรษท่ี 21 อันเปนยุคเร่ิมตนของการปฏิวัติการส่ือสารแบบ
โทรคมนาคมโดยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกับสังคมเสมือนจริง ซ่ึงอาจเปนพืน้ท่ีสําคัญในการทดลอง
สรางตัวตนและรูปแบบการปกครองสังคมมนุษยข้ึนใหม เพื่อสานตอการเคล่ือนไหวของสตรีนิยม 
นักตอสูเพื่อสิทธิสตรียุคอินเทอรเน็ต ไซเบอรเฟมินิสต (Cyberfeminism) กับตัวตนใหมของผูหญิงท่ี
เช่ียวชาญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เชนเดยีวกับเพศชายก็ไดถือกําเนิดข้ึนมา (Sadie Plant, 1996 อาง
ในจิรัฏฐ  ศุภการ, 2545) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธระหวางหญิง-ชาย 
 เม่ือกลาวถึงเร่ืองความสัมพันธระหวางหญิง-ชายในสังคมน้ัน จากการท่ีมนุษยเปนสัตว
สังคมท่ีตองอยูรวมกนัเปนครอบครัว ชุมชน และสังคม การกอต้ังเปนครอบครัวเรียกวาเปนวัฏจักร
ชีวิตของความสัมพันธหญิง-ชาย โดยเร่ิมต้ังแตการเกีย้วพาราศี การเลือกคูครอง การแตงงานและการ
ครองเรือน การอบรมเล้ียงดูบุตร ธิดา บุตรธิดาแยกไปตัง้ครอบครัวใหม และการส้ินสุดวัฏจักรชีวติ
ของครอบครัว (คูสมรสตายหรือหยาราง) วัฏจักรชีวติของครอบครัวนี้เปนไปตามลักษณะสภาพ
สังคม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติตางๆ ในสังคมไทยก็เชนเดียวกัน อิทธิพล 
ความคิด ความเช่ือ และทัศนะตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการตั้งครอบครัว มีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
ผลกระทบตอการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงมีผลตอการประพฤติปฏิบัติระหวางชายกับหญิง ระหวางสามี
กับภรรยา และ ระหวางพอ แมกับลูก คานิยมและทัศนคติสังคมตอสตรี และ บุรุษ จึงเปนส่ิงสําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการครองเรือน การอยูรวมกันระหวางสามี ภรรยา การแสดงบทบาทหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของผูเปนพอและแม สวนหนึ่งมาจากคานิยมของสังคมท่ีมีความคาดหวังตอแตละ
เพศทั้งส้ิน 

(คณะอนุกรรมการพัฒนากจิกรรมและบทบาทของสตรีไทย, 2540) ไดกลาววา 
สังคมไทยเปนสังคมท่ียึดถือมาตลอดวา ชายเปนผูนํา ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ความ
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แตกตางทางดานสรีระระหวาง หญิงกับชาย เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกําหนดใหหญิงเปนเพศท่ีออนแอ มี
ความรับผิดชอบเฉพาะภายในบาน และการอบรมเล้ียงดูบุตรธิดา และยังกลาววา สังคมไทยมี
ทัศนคติและคานิยมเกีย่วกับสตรีในลักษณะท่ีไดกลาวมาน้ันต้ังแตโบราณกาล สตรีไทยจึงไดรับการ
อบรมเล้ียงดูใหเหมาะกับบทบาทท่ีสังคมเห็นวาสมควร หญิงไทยจึงไมไดรับการศึกษา การอบรม
ของหญิงไทยจึงเนนหนักท่ี กริยามารยาท คุณสมบัติของแมศรีเรือน การประกอบอาหารและการ
ประดิษฐเคร่ืองใชตางๆ เม่ือเติบโตข้ึนถึงวัยครองเรือนในครอบครัว บิดา มารดา จึงมักจะเปนคน
เลือกคูครองให เม่ือแตงงานแลวสังคมไทยในอดีตจึงยึดม่ันวา ผูหญิงจะตองดูแลบาน ปรนนิบัติเล้ียง
ดูลูก สวนชายเปนผูท่ีเล้ียงดูครอบครัว เปนหลักปกปองของภรรยา ประเพณไีดอนุญาตใหชายมี
ภรรยาไดไมจาํกัดจํานวน ในขณะท่ีผูหญิงจะตอง “รักนวลสงวนตัว” จะ “คบชูสูชาย” ไมไดจะเปนท่ี
ติฉิน นินทาของสังคม เพราะสังคมมีทัศนะและคานยิมตอสตรีวา สตรีเปนผูออนแอ เปนผูมีใจรวนเร 
เปนผูท่ีไมมีเหตุผล เปนผูท่ีไมสามารถจะไดรับความเปนอิสระ และเปนผูท่ีตองมีชายคอยคุมกนัอยู
ตลอดเวลา ในแงของศาสนาก็เห็นวา ผูชายมีโอกาสไดบวชเรียน เปนอานิสงคแกบิดามารดา สวน
บุตรหญิงนั้น บิดามารดาก็คาดหวังวาจะชวยใหเบาแรงในการบานการเรือน ยามเจ็บไข หรือยามชรา 
จะไดปรนนิบัติรักษาบิดามารดา 
 ในสมัยรัชการท่ี 6 ทัศนคติและคานยิมของสังคมไทยก็ไดรับการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ยิ่งใหญทําใหสตรีมีบทบาทในสังคมมากยิง่ข้ึน ประเพณีนยิมแตโบราณเกีย่วกับสตรีไดเปล่ียนไป 
เชน ประเพณีการแตงตัว การอบรมเล้ียงดูเพศชาย และเพศหญิง ก็มีผลมาจากความคิดความเช่ือ 
คานิยม ของสังคมในเร่ืองความไมเสมอภาคทางเพศเชนกัน เชน ลูกชายไมตองชวยทํางานบาน
เพราะเปนหนาท่ีของลูกสาว ทําใหผูชายมีแนวคิดวา งานบานเปนเร่ืองของผูหญิง หรือ สามีถือวา
ภาระหนาท่ีงานบานเปนหนาท่ีของภรรยา (แมวาในสังคมปจจุบัน ผูหญิงก็ทํางานนอกบานเชนกัน) 
นอกจากนั้น การอบรมส่ังสอนลูกชายลูกสาว ยิ่งตอกย้าํหรือทําใหคานิยมความไมเสมอภาคระหวาง
เพศเดนชัดข้ึน คือ ความเขมงวดกวดขันตอลูกสาว และปลอยปละละเลยลูกชายในเร่ือง พฤติกรรม
ทางเพศ เชน ลูกชายไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายทางเพศของผูหญิงรวมท้ังการคุกคามทางเพศ
ท่ีเพศชายปฏิบัติตอเพศหญิงดวยกริยา ทาทางวาจา การใหเกยีรติตอเพศหญิง และการไมอบรมส่ัง
สอนใหผูชายใหเกยีรติผูหญิงทําใหเกดิปญหาครอบครัวและสังคมไดหลายประการ เพราะเราจะ
พัฒนาผูหญิงไมไดถาผูชายไมไดรับการพฒันา โดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดเปนเร่ืองสําคัญ
มาก ความเช่ือท่ีผิดๆ ในเร่ืองเพศหลายประการก็มีผลตอความสุขในชีวติของผูหญิงได เชน ผูหญิงท่ี
ดีไมควรแสดงความปรารถนาทางดานเพศแมกับสามี ภรรยาไมมีสิทธ์ิปฏิเสธเม่ือสามีมีความ
ตองการทางเพศ ส่ิงเหลานี้ทําใหผูหญิง หรือภรรยาไมมีความสุขในเร่ืองเพศในชีวิตสมรสและผูชาย
หรือสามี ก็จะมีแนวความคิดวา ผูหญิงเปนเคร่ืองรองรับอารมณทางเพศเทานั้น 
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 การท่ีสังคมกําหนดความเปนเพศข้ึน โดยใหผูหญิงมีคุณลักษณะบางอยาง และผูชายมี
คุณลักษณะบางอยางและเช่ือวาเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไมได นําไปสูการกําหนดบทบาทหนาท่ี 
รวมท้ังสถานะสูงตํ่าท่ีแตกตางกันของคนสองเพศ ผูหญิงอยูในสภาพเปนผูท่ีดอยกวา เปนผูตาม เปน
ผูถูกกําหนด ในขณะท่ีผูชายอยูในฐานะทีเ่หนือกวา เปนผูนํา เปนผูกําหนด ตวัอยางเชน การเช่ือวา
ผูหญิงมีหนาท่ีหลักในการเล้ียงลูกและดูแลครอบครัว นําไปสูการท่ีครอบครัวไมสนับสนุนให
เด็กผูหญิงไดรับการศึกษา โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีมีฐานะไมดนีัก แตเด็กผูชายจะไดรับการศึกษา
เพราะเช่ือวาผูชายมีหนาท่ีในการเปนผูนําของครอบครัว ความเช่ือเชนวานี ้ ทําใหผูหญิงในโลกนี้มี
สัดสวนของการไมรูหนังสือจํานวนมากกวาผูชาย และเนื่องจากดอยทางการศึกษารวมท้ังความเช่ือ
ท่ีวาผูหญิงไมมีทักษะทางเครื่องยนตกลไก ทําใหผูหญิงสวนใหญในโลกนี้เชนกนัท่ีมีสัดสวนท่ีตอง
ทํางานไรทักษะและไดรับการจางแรงงานตํ่ามากกวาชาย นําไปสูการท่ีผูหญิงอยูในกลุมของผูยากจน
ในสัดสวนท่ีมากกวาชาย 

การเช่ือวาผูหญิงเปนเพศท่ีไมมีเหตุผล ไมสามารถคิดอะไรที่ซับซอนได ไมสามารถคิด
อะไรในระดับท่ีนอกเหนือจากประสบการณได ไมสามารถตัดสินใจในปญหาท่ีสําคัญได ทําให
ผูหญิงไมไดรับการสนับสนุนใหสนใจและไมไดรับการยอมรับในการเปนผูนําไมวาในระดับใด 
และทําใหในโลกนี้จึงมีสัดสวนของผูหญิงท่ีอยูในระดับผูนําท่ีมีโอกาสในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมี
ผลตอชีวิตของคนจํานวนมากนอยมาก ท้ังๆ ท่ีผูหญิงมีอยูคร่ึงหนึ่งในโลกนี้ 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกีย่วกับคานิยมและวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธระหวางหญิง-
ชาย เพื่อมาเปรียบเทียบและช้ีใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงและความแตกตางระหวางเพศหญิงและ
เพศชายในอดตีกับท่ีเกิดข้ึนในเวบ็ไซตการหาคู 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธและการหาคูของหญิงชาย 
ความเปนหญิงและความเปนชายมีอิทธิพลตอรูปแบบของความสัมพันธและความรักมา

ตั้งแตอดีต โดยมีอิทธิพลของประเพณวีัฒนธรรมมากํากับวา ใครจะเปนฝายแสวงหาคู หรือเปนฝาย
สรางความสัมพันธและความรัก นอกจากนี้ปจจยัทางวฒันธรรมยังมีอิทธิพลในการคัดเลือกรูปแบบ
การนัดพบและการหาคูรัก  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไมคอยเกดิข้ึนแลวในปจจบัุนนี้ เนื่องจากท้ังฝายหญิงและ
ชายตางทํางานนอกบาน ในข้ันตอนแรกๆ ของความสัมพันธในการนัดพบและการเก้ียวพาราสี ดู
เหมือนวาท้ังหญิงและชายจะเลียนแบบพฤติกรรมในภาพยนตร พรอมๆ ไปกับความทาทายท่ีจะ
สรางแบบเฉพาะของตัวเองข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของฝายตรงขาม 

ในระบบความสัมพันธแบบหญิงและชายนี้ ผูหญิงอาจเปนฝายดูแลรักษาความสัมพันธ
มากกวา ผูชายอาจจะเปนฝายรุกมากในชวงแรกของการเร่ิมความสัมพันธ แตหลังจากท่ีท้ังคูตกลงใจ

DPU



  
 

21 

สรางความสัมพันธกันแลว ผูหญิงจะเปนฝายรักษาความสัมพันธรวมท้ังกิจกรรมตางๆ เพื่อสานตอ
ความสัมพันธเอาไวมากกวา 
 ความออนไหวของผูหญิงทําใหผูหญิงมีความลึกซ้ึงตอความสัมพันธมากกวาการ
คาดหวังความพึงพอใจทางดานเพศ  และทายท่ีสุดเม่ือมีปญหาของความสัมพันธ ผูชายดูเหมือนจะ
ถอนตัว และผูหญิงจะตอสู เพื่อรักษาความสัมพันธเอาไวมากกวา 
 เร่ืองเพศมีผลกระทบตอมิตรภาพตางเพศมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ ผูท่ีพึงพอใจ
หรือมีรสนิยมแบบรักตางเพศ เม่ือมิตรภาพในเพ่ือนตางเพศไดฝงรากลงในความสัมพันธแบบนีมี้
ความทาทายแฝงอยู ซ่ึงประกอบไปดวยความพึงพอใจ, การแสดงออกดานความรัก, ความไมเทา
เทียมกันทางเพศ และการท่ีเขาใจในมิตรภาพระหวางกัน 
 ยังมีปจจยัอ่ืนๆ ท่ีถูกแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของมิตรภาพวาลึกซ้ึงกวาเร่ืองเพศอยางเดียว 
เชน ข้ันตอนของชีวิต, บทบาททางเพศ, การปรับตัวทางเพศ, และแหลงท่ีมาของมิตรภาพ ซ่ึงอาจจะ
มีอิทธิพลตอท้ังมิตรภาพของคนเพศเดียวกนัและคนตางเพศมากกวาเร่ืองของเพศ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายอาจจะมีนยัสําคัญกวาความแตกตางระหวางเพศเดียวกัน  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและบริบทแวดลอมความเปนหญิงและชาย และบทบาทท่ี
ดําเนินไป ทําใหแนวคิดของมิตรภาพดเูหมือนจะขยายกวางข้ึน ท้ังผูหญิงและผูชายตางพยายาม
เรียนรูท่ีจะสานความสัมพันธใหเกิดข้ึนตอกัน มิตรภาพระหวางเพศตรงขามอาจจะเกดิประโยชนจาก
พัฒนาการดานการส่ือสาร เทาๆ กับการรูจักกันในสถานท่ีทํางานซ่ึงจะชวยใหผูชายและผูหญิงขาม
พนอุปสรรคของมิตรภาพท่ีตางกันทางเพศได ซ่ึงท้ังหมดนี้ อนาคตของมิตรภาพดเูหมือนจะเปนไป
ในทิศทางท่ีดี (Suzanna Rose, 1997 : 40) 
 สังคมโบราณและแมในชุมชนบางแหงในสังคมปจจุบัน การเลือกคูครองเปนหนาท่ี
สําคัญประการหนึ่งของบิดามารดาผูใหญ หรือบางทีผูปกครองก็มอบใหเปนภาระของญาติหรือ
เพื่อนท่ีชอบพอรักใครนับถือ จนตอมาไดมีบุคคลทําหนาท่ีเปนตัวกลางท่ีเรียกกนัวาแมส่ือพอส่ือ 
อยางไรก็ตาม การจัดคูใหบางทีเจาตัวเองอาจไมสมัครใจ ดังท่ีเคยปรากฏวาการคลุมถุงชนแบบนีไ้ด
เปนสาเหตุของการฆาตัวตาย อยางไรก็ตามผูใหญยอมรูสึกเปนภาระท่ีจะพยายามควบคุมหรือบงการ
ชีวิตบุตรธิดาในเร่ืองสมรสอยูตลอดมา ในวัฒนธรรมบางทองถ่ิน บิดามารดาหรือผูปกครองเปน
ผูกระทําสัญญาการหม้ันหรือการสมรสใหแกบุตรธิดาต้ังแตบุตรธิดานัน้ยังเล็กๆ อยู เชน ในประเทศ
จีน อิตาลี ฯลฯ บางทีก็กระทํากันกอนเด็กเกิด เชนสัญญามีเง่ือนไขวาถาบุตรของท้ังสองฝายเกิดมา
ตางเพศกัน กจ็ะตองเขาพิธีวิวาห  เม่ืออายุสมควร โดยมิไดคํานึงวาบุตรธิดาจะรักใครถูกอัธยาศัยกัน
หรือไม  เจาบาวและเจาสาวไมจําเปนตองพบปะกนัมากอนเลยก็ได 
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 วัฒนธรรมของการเลือกคูครองโดยความสมัครใจของคูสมรสเองน้ันเพิง่ปรากฎเม่ือ 
200-300 ปมานี้ เนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตร การอุตสาหกรรม ประกอบดวยการที่มี
ประชากรเพิ่มมากข้ึนและการเคล่ือนยายหรือเดินทางของประชากรในโลกสะดวกกวาแตกอน 
นอกจากนั้นยงัเกี่ยวกับเสรีภาพของคนหนุมสาว การเลือกคูครองโดยตนเองเปนท่ีนยิมกวาการเลือก
โดยบิดามารดาหรือผูปกครอง เฉพาะอยางยิ่งในประเทศประชาธิปไตยท้ังหลาย  (เกษม อุทยานนิ, 
2506) 
 สังคมสมัยใหมเปดโอกาสใหหญิงชายเลือกคูครองกันเองโดยเสรี โดยทั่วไปมักใชความ
รัก และความพงึพอใจสวนตัวเปนหลักในการพิจารณา เชน นิสัย ทัศนคติ รสนิยม หรือคานยิม
ตรงกัน และมีความรักชอบพอกัน (มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย, 2538)  
 ปญหาการเลือกคูครอง อยูท่ีวา ความสุขของคูสมรสในอนาคต เม่ือการสมรสเปนได
ดวยความเหมาะสม ความสําเร็จและความราบร่ืนก็ยอมเกิด แตถาคูสมรสนั้นไมมีลักษณะอันสมควร
แกกนัและกัน ชีวิตในอนาคตก็ยอมไมแจมใสและนํามาซ่ึงปญหาขัดของตางๆ ในการอยูรวมกัน อัน
เปนปญหาสําคัญยิ่งของสังคม  (เกษม อุทยานิน, 2506) 
 ผูวิจัยเห็นวา  แนวคิดดานความสัมพันธและการหาคูมีประเดน็สําคัญท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจยัช้ินนี้ คือ การดําเนนิความสัมพันธระหวางหญิงชาย จะตองอาศัยปจจยัตางๆ เขามาเกี่ยวของ
ในการสานสัมพันธท่ีละข้ันตอน ไมวาจะเปน ข้ันตอนของการใชชีวิต, บทบาททางเพศ, การปรับตัว 
และแหลงท่ีมาของความสัมพันธ   ท่ีสําคัญตองอาศัยการส่ือสารเปนกระบวนการในการพัฒนา
มิตรภาพดวย  ผูวิจัยจึงใชแนวคิดดานความสัมพันธและการหาคูมาเปนกรอบในการวิเคราะหถึง
ความสัมพันธและการหาคูของผูหญิงในเวบ็ไซต 
 

แนวคิดเกี่ยวกับไซเบอรเฟมินิสต (Cyberfeminism) 
 ไซเบอรเฟมินสิต (Cyberfeminism) มีฐานะเปนแนวคิดใหมอันมีความเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีสตรีนิยม ถือเปนการยืนยนัในเร่ืองเครือขาย (Network) และการสรางตัวตนของผูหญิง โดย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม (New Information Technology) เพื่อสรางพื้นท่ีอันเปน
เวทีในการสรางความหมาย หรือเขียนประวัติศาสตรของผูหญิงข้ึนมาใหม (อางในบุญรัตน อภิชาติ
ไตรสรณ, 2546)  

Sadie Plant, 1997 (อางถึงในวิลาสินี พิพธิกุล, 2544) ไดใหคําจํากัดของ cyberfeminism 
วาเปนท้ังแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอกลยุทธทางเมืองของผูหญิง ในการสรางแนวรวม
ระหวางผูหญิงดวยกัน เพื่อตอตานลักษณะความเปนใหญของผูชายดวยการสรางอัตลักษณและ
สถานภาพของผูหญิงท่ีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการส่ือสาร 
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Faith Wilding (อางใน http://www.unb.ca/web/PAR-L/win/cyberfem.htm) นักสตรีนิยมสาย
ไซเบอรเฟมินสิตกลาววา จดุเดนของไซเบอรเฟมินิสตในขณะน้ีก็คือ การเปนพื้นท่ีอันเปดกวาง ล่ืน
ไหล และยังไมถูกนิยามความหมายจากผูท่ีพยายามจะใหเปนทฤษฎีใหมในสายสตรีนิยม ภายใต
เง่ือนไขทางสังคมรูปแบบใหมอันสลับซับซอนซ่ึงเกิดข้ึนจากระบบเทคโนโลยีโลกท้ังหลายท้ังปวง 
(Global Technology) ท้ังนี้ ลักษณะของไซเบอรเฟมินิสตก็คลายกับทฤษฎีสตรีนิยม กลาวคือ 
ปราศจากซ่ึงนยิามอันเปนมาตรฐานตายตัว แตเนื้อหาจะเต็มไปดวยเร่ืองของ เพศสภาพ ซ่ึงมองวา
ผูหญิงเปนกลุมท่ีถูกกดข่ีอยูภายใตระบอบปตาธิปไตย เชน การจุดประเดน็เร่ืองของสิทธิสตรี 
บทบาทของเพศสภาพ หรือตําแหนงแหงท่ีทางสังคม เปนตน ท้ังนี้ไซเบอรเฟมินิสตมีจุดเนนท่ีการ
คนหาหรือบุกเบิกการเช่ือมตอระหวางอัตลักษณดานเพศสภาพ (Gender Identity) เร่ืองของรางกาย 
(Body) และวฒันธรรมเขากับเทคโนโลยีรวมสมัย 
 Sadie Plant, 1996 ใชคําวา “ไซเบอรเฟมินิสต” เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปน 
“พันธมิตร” หรือ “การเช่ือมโยง” ระหวางผูหญิงและเทคโนโลยี ท่ีซ่ึงผูหญิงถูกทําใหเปนตัวจักรกล
เล็กๆ ในวัฒนธรรมแหงเพศชายเสมอมา แตอยางไรกต็าม เม่ีอเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหกาว
ไกลยิ่งข้ึน และมีการใชกนัอยางแพรหลายมากข้ึนในสังคม ผูหญิงกส็ามารถท่ีจะปลดปลอยตัวเอง
ออกจากโครงสรางอํานาจแบบปตาธิปไตยซ่ึงเคยเปนส่ิงท่ีรายลอมอยูรอบตัวเสมอมา และยิ่งไปกวา
นั้น บทบาททางเพศสภาพและอัตลักษณก็กําลังถูกทําใหสลายหายไป แนวความคิดของสังคม
เกี่ยวกับความเปนมนุษย (Being Heman) ความเปนเพศหญิง (Feminine) และเพศชาย (Masculine) ก็
กําลังเปล่ียนไปดวยเชนกนั 
 แตอยางไรก็ตาม แมวาพืน้ท่ีบนไซเบอรสเปซ (Cyberspace) ซ่ึงถูกสรางข้ึนโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะทําใหผูหญิงมีเวทีสําหรับการแสดงความคิดเห็นและความเปนตัวตนท่ี
แทจริงในเร่ืองของรางกายและอัตลักษณได แตก็ยังเปนท่ีนาวิตกอยูวา ไซเบอรสเปซ อาจจะสราง
รูปแบบเกาทางเพศสภาพและอัตลักษณทางเพศสภาพข้ึนมา เนื่องจากมีโครงสรางท่ีถูกกําหนดจาก
ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม และความสัมพันธกับระบบสังคมแบบปตาธิปไตยมากเกินไป 
 จากงานวิจยัของ Nancy Kaplan & Eva Farrell (1994 อางใน http://www.unb.ca/web/PAR-

L/win/cyberfem.htm) แสดงใหเห็นวาเด็กสาวในชุมชนออนไลน (On – line Community) มีความ
ตระหนกัถึงเร่ืองของเพศสภาพและรับรูถึงความลมเหลวของบทบาทดานเพศสภาพ เม่ือพวกเธอเขา
ไปปรากฏและเขารวมอยูบนพื้นท่ีอิเล็คทรอนิคส โดยส่ิงท่ีผิดแผกไปจากผูชายซ่ึงเขารวมชุมชน
ออนไลนเพื่อหลีกเล่ียงการส่ือสารแบบเผชิญหนา เด็กสาวเหลานี้เขารวมในชุมชนออนไลนเพื่อท่ีจะ
เสริมสรางและยกระดับการสื่อสารกับผูอ่ืน ซ่ึงในนยันี ้ “อินเทอรเนต็ถือเปนหนทางในการเปดทาง
เช่ือมตอกับผูอ่ืนใหแกพวกเธอ” ยิ่งไปกวานั้น ประเด็นสําคัญของงานวิจัยช้ินนีแ้สดงใหเราเห็นวา 
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แบบฉบับตามตัวทางเพศสภาพของส่ือเทคโนโลยี ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองของผูชายเปนหลักนัน้ไดเร่ิม
สลายหายไป ผูหญิงรุนใหมไดเขาไปมีสวนรวมในเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถือเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของพวกเธอไปเสียแลว เด็กสาวเหลานี้ตางก็เติบโตข้ึนมาพรอมกับเทคโนโลยีซ่ึง
ไมใชส่ิงใหมสําหรับพวกเธออยางผูหญิงรุนกอนๆ อาการหวาดกลัวเทคโนโลยี (Technophobia) 
ของผูหญิงจะเร่ิมแปรเปนเพยีงแค “มายาคติ” (Myth) ของสังคมมากข้ึนเร่ือยๆ  
 เทคโนโลยีไดทาทายสตรีนิยม ในเร่ือง รางกายและอัตลักษณ ไซเบอรสเปซจะเปด
ชองทางใหผูหญิงไดสะทอนวิสัยทัศนแหงความเปนจริงในเรื่องของรางกายและอัตลักษณ รวมท้ัง
เปนพื้นท่ีท่ีเร่ืองของเพศสภาพมีความล่ืนไหล และรางกายก็กลายเปน Embody หรือสรางเปนรูปเปน
รางข้ึนมาได (อางใน บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ, 2546 : 187) 
 ดังนั้น ความสัมพันธระหวางไซเบอรเฟมินิสตกบัเทคโนโลยีจงึอยูในรูปของพื้นท่ี
ตอรองระหวาง ภาคทฤษฎีกบัการปฏิบัติเพื่อจะตอตานแนวคิดเกา รวมท้ังเพื่อสรางความเปนบันเทิง
การเสริมพลัง และการปฏิบัติ นอกเหนือจากการนําเสนอสังคมใหมท่ีผิดไปจากเดิมโดยส้ินเชิง 
รวมท้ังเปนการปรับเปล่ียนความเขาใจของผูหญิงในเร่ือง Intersections ท่ีซับซอนระหวางเพศสภาพ 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม (อางใน บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ, 2546 : 188) 
 เวลานี้ นักทฤษฎีกลุม Cyberfeminist กําลังรวมกันหาแนวทางท่ีจะสรรสรางสถานภาพ
ของผูหญิงบนอินเทอรเน็ต ใหมีอัตลักษณของตัวเองท่ีหลุดพนจากกรอบความหมายท่ีผูชายสรางไว 
มีการกําหนดแนวทางเพ่ือเปาหมาย คือ การจัดสรรพื้นท่ีบน cyberspace ใหเปนธรรมและการกํากบั
ลักษณะของขอมูลขาวสารใหลดความเปนอคติทางเพศและกลุมเช้ือชาติชนช้ันลง การมีส่ือท่ี
เนนสัญญะของความเทาเทียมกันในทุกแงมุมเชนนี้ ยอมมีผลตอทัศนคติของท้ังสมาชิกในกลุมและผู
ท่ีเขาไปสัมผัสส่ือ ซ่ึงความหมายท่ีไดรับจากสัญญะเหลานี้อาจมีสวนเปล่ียนแปลงความหมายและ
คานิยมท่ีฝงอยูในอุดมการณของแตละบุคคล 

กลาวโดยสรุปก็คือ ไซเบอรเฟมินิสตเปนชุมชนทางการเมืองแหงแรกท่ีเปดตัวในไซ
เบอรสเปซเพ่ือท่ีจะเลนเร่ืองความแตกตางอันจะนาํไปสูรูปแบบใหมอันไรซ่ึงขอจํากดัใดๆ เทากบั
เปนการสรางความสัมพันธเชิงอํานาจแบบใหมในไซเบอรสเปซ ท่ีอยูเหนือวัฒนธรรมดานเพศสภาพ 
เพื่อสรางความพึงพอใจท่ีไรเพศ (Desexualize) ผูหญิงจึงสามารถท่ีจะสรางความสัมพันธฉันมิตร
นอกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต และในฐานะท่ีเปนผูกระทํายอมจะสรางความแตกตางจากการท่ีผูกระทํา
เปนผูชาย ผูหญิงจะสรางแกนกลางเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนไหวท่ีอิสระราวกับเปน Normadic Subject 
หรือ “การเคล่ือนไหวเพื่อกาวจากนรกสูสวรรค โดยไมมีขอจํากัดหรือการสูญเสียใดๆ ส่ิงท่ีผูหญิง
ตองทําก็คือ การยืนอยูตรงกลางเหมือนกับเปนแกนกลาง ของพวกเธอเอง” แตมิใชเปนการลดทอน
ใหผูหญิงเปนเพียงองคประกอบทางเพศ (Sexual Organ) แตหมายถึง การสลายรางกายทางการเมือง 
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(Embody Political Action) ตามแนวทฤษฎีสตรีนิยม ซ่ึงเทากับเปนการวางรากฐานการสรางอัตวิสัย
ของเพศหญิง (Female Subjective) ในเร่ืองรางกาย โดยไมมีการสรางกรอบตายตัว      แตจะล่ืนไหล
และโบยบินไดในไซเบอรสเปซ (Irigaray, 1987 อางใน บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ, 2546 : 189) 
 ดังนั้นผูวจิัยจึงเห็นวา ความสัมพันธระหวาง Cyberfeminist กับเทคโนโลยีซ่ึงปรากฎอยู
ในขณะน้ีมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจยัช้ินนี ้ ซ่ึงการกอตัวข้ึนอยางแทจริงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวใหมในชวงปลายของป 2000 นี ้ จะดําเนินไปในระดับท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติตอเพศ
แบบเดิมๆ จากแนวคิดเดิมท่ีมีแตการมุงการตอตาน Cyberfeminsm ไดมีการเขาถึงอยางมากในสังคม
และมีการเปล่ียนแนวทางในการเขาใจในประเด็นการผสมผสานระหวางเพศ,เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ผูวจิัยจึงไดนําแนวคิด cyberfeminsit มาเปนหลักคิดในการนําเสนอและสรางภาพลักษณ
ของผูหญิงผานส่ือเว็บไซต  
 

แนวคิดเรื่องตัวตนท่ีถูกจองมอง (Gazed) และการรื่นเริงสวมหนากาก (Masquerade) 
 ทฤษฎีเร่ืองการแอบมองจองดูเปนทฤษฎีท่ีไดรับความสนใจมาต้ังแตอดีต เพราะการจอง
มองนั้นมีอํานาจและมีความซับซอน มนุษยทุกชาติทุกภาษาตางใหความสําคัญกับดวงตาและการส่ือ
ความหมายผานการจองมองนับเปนเวลาหลายศตวรรษ หลายวฒันธรรมมีคํากลาววา ดวงตาเปน
หนาตางแหงจติวิญญาณ (The eyes are the windows to the soul) นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาเร่ืองการแอบ
มองจองดูในหลายๆ แงมุม เชน ในดานจิตวิทยา ปรัชญา การเมืองและสังคมวิทยา เปนตน เหน็ไดวา
การแอบมองจองดูนั้นมีความสัมพันธและมีบทบาทสําคัญกับมนุษยแทบทุกเช้ือชาติและทุก
วัฒนธรรม 
 ในทางจิตวิทยาความพึงพอใจจากการแอบมองจองดูนั้นเรียกวา Scopophilia หรือ 
Voyeur ซ่ึงเปนความตองการที่จะจับจองมองดูอวยัวะท่ีแตกตางไปจากเพศของตัวเอง เปน
สวนประกอบพื้นฐานของความใคร (Iibido) ของมนุษย ความใครในการจองมองปรากฏใหเหน็ใน
สองลักษณะ คือ ลักษณะการเปนผูกระทํา และการเปนผูถูกกระทํา ความเปนชายและความเปนหญิง 
ข้ึนอยูกับวาลักษณะทางเพศของเพศใดสําคัญกวา อยางไรก็ตามเพศใดเพศหนึ่งตองเปนผูท่ีอยู
เหนือกวา (Freud,1905) ความพึงพอใจจากการจองมองมีความสัมพันธกับความรูซ่ึงความรูจะได
ประโยชนจากการมอง การมองเพ่ือท่ีจะไดเห็น เพื่อท่ีจะไดรูวารางกายของคนอ่ืนเปนอยางไร 
 นอกจากนี้ Freud ยังกลาวไวอีกวา สัญชาติญาณในการแอบมองจองดเูปนการกระทําท่ี
เปนเร่ืองของแรงขับทางเพศ : การแอบมองจองดูนั้น คือ ความตองการทางเพศท่ีเปนอัตโนมัติ : 
จริงๆ แลวการแอบมองจองดูตองการวัตถุเพื่อใชในการจองมอง แตวตัถุในการจองมองน้ันแทท่ีจริง
แลว ก็คือ รางกายของผูจองมองน่ันเอง Freud  ไดแยกลักษณะการแอบมองจองดู (scopophilia)  
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ออกมาในฐานะเปนสวนหนึง่ของสัญชาติญาณทางเพศ ซ่ึงลักษณะการแอบมองจองดูนี้เปน
แรงผลักดันอิสระของการกระตุนอารมณทางเพศ ในจดุนี้ Freud ไดนาํลักษณะการแอบมองจองดมูา
เกี่ยวโยงกับเร่ืองการทําใหคนอ่ืนเปนวัตถุ ทําใหผูอ่ืนอยูภายใตอํานาจของการจองมองท่ีเต็มเปยมไป
ดวยความอยากรูอยากเห็นและการบังคับ Freud ยกตัวอยางลักษณะนสัิยชอบแอบมองจองดูของเด็ก 
ความปรารถนาท่ีจะมองเห็นและทําใหตัวเองม่ันใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเปนสวนตัวและเร่ืองราวตองหาม
ตางๆ เชน ความสนใจอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับอวัยวะเพศของคนอ่ืน การทํางานของอวัยวะตางๆ 
ของรางกาย การมีหรือไมมีอวัยวะเพศชาย (penis) ในการวิเคราะหนี้การแอบมองจองดูมีลักษณะท่ี
เปนผูกระทํา (active) ถึงแมวาสัญชาติญาณน้ีจะไดรับการเปล่ียนแปลงหรือมีปจจัยอื่นมาเพิ่มเติม 
เชน การเกิดอีโก แตสัญชาติญาณในการแอบมองจองดกู็ยังคงมีอยูในฐานะพืน้ฐานทางเพศในดาน
ความพึงพอใจในการจองมองผูอ่ืนในฐานะที่ผูอ่ืนเปนวัตถุจุดสูงสุดของการแอบมองจองดูอาจ
กลายเปนตัวทําใหเกดิพฤติกรรมท่ีผิดปกติ กอใหเกิดลักษณะถํ้ามอง (Peeping Tom) ซ่ึงคนท่ีมี
พฤติกรรมผิดปกติเหลานีจ้ะไดรับความพึงพอใจทางเพศจากการจองมองเทานั้น ลักษณะถํ้ามองนี้มี
นัยแหงความหมายของการไดเปนผูควบคุม และทําใหผูอ่ืนกลายเปนวตัถุ 

นักทฤษฎีชาวฝร่ังเศส Jacque Lacan (1973/1978)  ไดอธิบายถึงชวงเวลาท่ีเด็กตระหนัก
ไดวา ภาพของตัวเองท่ีสะทอนอยูในกระจกนั้นเปนตัวตัดสินเดด็ขาดในการสรางอีโกของตัวเอง 
ระยะกระจกเงา (Mirror phase) เกิดข้ึน  ในเวลาท่ีความตองการการพัฒนาทางดานรางกายของเด็ก
เอาชนะอํานาจในการรับรูของเขา ผลก็คือ การรับรูของเขาท่ีเกี่ยวกบัตัวเขาเองจะเปนท่ีนาปล้ืมปติ
เพราะตัวเขาจะจินตนาการวาภาพในกระจกของเขาสมบูรณไมมีท่ีติ และดีกวารางกายของเขาเองท่ี
เขาเปนเจาของอยู ดังนั้นการรับรูของเขาจึงถูกการรับรูท่ีบิดเบือนขวางกั้น ภาพในกระจกท่ีเด็กรับรู
วาเปนภาพสะทอนของตัวเองนั้นเปนภาพท่ีเปนผลมาจากการรับรูท่ีบิดเบือน เปนภาพอุดมคติท่ีเด็ก
ตองการจะเปน ภาพน้ันเปนส่ิงท่ีอยูหางไกล และผลจากชวงระยะกระจกเงาน้ีจะทําใหเกดิลักษณะ
การนิยาม (identify) ตัวเองกบัผูอ่ืน 
 ชวงระยะกระจกเงานีเ้ปนชวงท่ีมนุษยจะรับรูความเปนตัวตนของตัวเองจากการนยิาม 
ตัวเองกับรางกายท่ีอยูในกระจกซ่ึงอยูภายนอกรางกายของตัวเขา รางท่ีเขาเห็นมิใชรางกายแตเปน
ภาพสะทอนอยูในกระจกซ่ึงภาพนัน้มีความหมายสองประการ คือ หนึ่งภาพนั้นเปนภาพท่ีสมบูรณ
และอยูนอกรางกายของเขา และสอง พวกเราลวนตกหลุมรักส่ิงท่ีเรามองเห็น สําหรับ Lacan แลวส่ิง
ท่ีเราเคยเหน็วาเปน “ตัวฉัน” ไดกลายเปนคนอ่ืนในทันที 

ในโลกท่ีมีการจัดลําดับข้ัน ความพึงพอใจในการจองมองจะถูกแบงออกเปน ผูกระทํา/
ผูชาย (active / male) ผูถูกกระทํา/ผูหญิง (passive/female) การจองมองของผูชายมักกําหนดวาตอง
จองมองรูปรางของผูหญิง บทบาทของผูหญิงมักเปนพวกท่ีชอบการเปดเผย หรืออวดรางกายของ
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ตัวเอง (Exhibitionist) ผูหญิงจะเปนฝายถูกมองหรือไมก็เปนฝายถูกนาํมาแสดง การปรากฏตัวของ
ผูหญิงถูกตีรหัสวาเปนภาพท่ีมีพลังและมีความเยายวนทางเพศ ดังนัน้ภาพของผูหญิงจึงเปนภาพท่ี
แฝงความหมายวาเปนภาพท่ีตองมอง ผูหญิงอยูในฐานะวัตถุทางเพศ เปนจุดเดนของภาพทางเพศ 
ผูหญิงเปนผูท่ีมีภาพใหจองมองและพวกเธอกําลังเลนกับความปรารถนาของผูชาย (Mulvey, 
1975/1989 อางถึงในชูศรี  งามประเสริฐ, 2541) 
 ความพึงพอใจจากการจองมองน้ันไมไดแสดงใหเห็นถึงเร่ืองราวทางเพศ ความรุนแรง 
และลําดับข้ันในสังคมเทาน้ัน การจองมองของผูแอบมองจองดมีูสุนทรียะของตัวมันเองอยูดวย 
ความงามท่ีวานี้ก็คือ ความเปนจริงท่ีวาการจองมองไดสรางตัวตนข้ึนสองตัวตนควบคูกัน คือ ตัวตน
ท่ีตองระมัดระวังตัวของผูจองมองและผูท่ีถูกจองมอง ความจริงขอนี้ทําใหเกดิความพงึพอใจ (และ
ความเจ็บปวด) ของการรับรูตัวตนของแตละบุคคล การจองมองนี้ไดสรางตัวตนของผูอ่ืนซ่ึงจะผาน
เขาไปลึกลํ้ากวาการจองมองใบหนาของคนท่ีถูกจองมอง การจองมองนี้ไดเขาไปสัมผัสกายเนื้อของ
พวกเขาและสรางความประทับใจซ่ึงอธิบายลักษณะของตัวตนท่ีลองลอยอยูในสถานการณนัน้ๆ ได 
การจองมองไดสรางตันตนของผูท่ีถูกจองมองดวยโครงสรางท่ีกอใหเกิดพลังแกผูจองมองท่ีวา 
ดวงตาของฉันไดสรางเขา / เธอข้ึน ความพึงพอใจในการจองมองมีจุดเร่ิมตนมาจากความจริงขอนี้
เอง (Satre, 1943/1956 อางถึงในกนกวรรณ ไมสนธ์ิ, 2544) 
 ในดานสังคมวทิยา การแอบมองจองดูไดมีการพัฒนามาจนถึงขีดสูงสุดในยุคปจจุบันซ่ึง
เราเรียกวา  ยุคหลังสมัยใหม (Postmodern) ลักษณะสังคมในยุคหลังสมัยใหมนั้นจะเปนสังคมท่ี
เรียกวาสังคมแหงการแสดงมหรสพบาง (Society of Spectacle) สังคมแหงการบริโภคบาง 
(Consumer Society) แตไมวาจะเรียกอยางไรลักษณะตัวตนของคนในสังคมนี้ก็คือ ทุกคนจะบริโภค
ส่ิงท่ีอยูรอบตัวดวยการแอบมองจองดู เชน การจองมองขอมูลขาวสารผานทางจอโทรทัศน จอ
ภาพยนตรและอินเทอรเน็ต ทุกคนจะมองเห็นภาพสะทอนของตัวเองอยูในจอเสมอ เหมือนดังคํา
กลาวของ Jean Baudrillard นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศสซ่ึงเปนผูบุกเบิกแนวคิดเร่ืองสังคมยุคหลัง
สมัยใหม ไดกลาวไววา ผูคนในสังคมยคุหลังสมัยใหม คือ ผูแอบมองจองดูท่ีเวยีนวายอยูทามกลาง
มหาสมุทรแหงสัญลักษณ พวกเขามองเห็นและรูจักตวัเองผานภาพท่ีส่ือผานโทรทัศนและภาพยนตร 
ซ่ึงปจจุบันก็จะส่ือผานจอคอมพิวเตอรดวย 
 การแอบมองจองดูไดกลายเปนการบริโภคข้ันสูงสุดในยุคหลังสมัยใหม คุณคาในการใช
งาน (use value) เร่ิมลดความสําคัญลง ทุกคนหันมาใหความสนใจในการบริโภคคุณคาทางสัญญะ 
(Sign Value) กันมากข้ึน คนในยุคหลังสมัยใหมจะบริโภคความงามและศิลปะท่ีปรากฏใหเหน็ใน
ชีวิตประจําวันผานการจองมอง ซ่ึงลักษณะนี้สอดคลองกับท่ี Guy Debord กลาววา ภาพจะกลายเปน
รูปแบบสุดทายของการทําสินคาใหเปนรูปธรรม ในโลกยุคหลังสมัยใหม ทุกคนลวนมีเร่ืองราวของ
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ตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงเช่ือมโยงส่ิงท่ีเห็นเขากับเร่ืองราวของพวกเขา และเร่ืองราวท่ีเขาเช่ือจะทําให
ตัวของเขารูสึกพึงพอใจ 
 การแอบมองจองดูเปนส่ิงท่ีจาํเปนตอสังคม แตในขณะเดียวกันมันก็เปนส่ิงท่ีสังคมไม
ตองการ เพราะผูแอบมองจองดูในยุคหลังสมัยใหมจะเปนผูจองดใูนยุคสมัยใหมจะเปนผูจองมอง
เพื่อคนหาความเปนจริงท่ีถูกซุกซอนเอาไว พวกเขามองภาพเหตุการณตางๆ ท่ีผานเขามาและ
พยายามคนหาความจริงท่ีถูกปดบังอยู พวกเขาจะมองเหน็ส่ิงท่ีคนอ่ืนไมสามารถมองเห็น และมักจะ
ไดมองเหน็ส่ิงท่ีผูอ่ืนไมตองการใหมองอยูเสมอ (Denzin, 1991) อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีผูแอบมองจองดู
ไดมองเหน็มักจะเปนภาพนิมิตร (Simulacrum)  ซ่ึงเปนภาพสําเนาท่ีไมมีตัวตนฉบับจริง (Copies 
without original) และนอกจากน้ีความจรงิท่ีผูแอบมองจองดูไดพบเหน็อาจจะเปนความจริงในแบบ
ฉบับของเขาเอง ซ่ึงอาจจะไมตรงกับความจริงของคนอ่ืนก็เปนได เพราะความจริงของเขาเปนความ
จริงท่ีเหนือจริง (Hyperreality) 

โดยผูวิจยัจะนําเฉพาะสวนท่ีเปนแนวคิดเร่ืองตัวตนท่ีถูกจองมองมาใชเปนกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะหตัวตนท่ีถูกจองมองของผูหญิงไทยในเว็บไซตการหาคู แตท่ีไดนําเสนอแนวคิดเร่ือง
การจองมองมาท้ังหมดเพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการถูกจองมอง และการจองมอง ให
เห็นในภาพรวม  

 

แนวคิดเรื่องการรื่นเริงสวมหนากาก  (Masquerade) 
การเลนเปล่ียนเพศชายหญิงในอินเทอรเนต็ เปนปรากฏการณหนึ่งท่ีนกัวิชาการใหความ

สนใจศึกษา และมีคนจํานวนมากท่ีไมเคยสนใจเร่ืองการแตงตัวเปนเพศตรงขาม (ในชีวิตจริง) กําลัง
หันมาสนใจท่ีจะสรางอัตลักษณทางเพศท่ีไมใชเพศทีแ่ทจริงของตัวโดยอาศัย CMC (Computer – 
Mediated Communication) และอินเทอรเน็ตเปนเวทีทดลอง เพศชายกําลังแกลงเปนเพศหญิง และ
เพศหญิงกําลังปลอมตัวเปนผูชาย ใน Cyberspace ขอความท่ีพิมพลงบนจอคอมพิวเตอรเปนเสมือน
หนากากท่ีพรางโฉมหนาอันแทจริงของผูส่ือสาร แรงจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนใหเกดิความอยากลองมี
คอนขางหลากหลาย เชน ผูชายมีความอยากรู (curios) วา ถาเปนผูหญิงแลวจะเปนอยางไร หรือ
เพราะอยากใหเปนท่ีสนใจ (attention) เหมือนกับท่ีผูหญิงท่ัวไป ในขณะท่ีผูหญิงตองการหลีกเล่ียง
จากการถูกลวงเกินทางเพศ หรือรูสึกมีอิสระในการแสดงออกมากข้ึนหรืออาจเปนไดวาท้ังผูหญิง 
และผูชาย ตองการใชหนากากดังกลาวเปนแหลงในการแสดง “ความกากั่น” (titillation) หรือเปน
ชองทางในการทดลองเกี่ยวกับความเปนเพศหญิงหรือชายของตนก็ได (B.Danet, 1998) 

การทดลองแปลงเพศแบบเลนๆ นี้เปนหนึ่งในรูปแบบใหมของวัฒนธรรมเสมือน 
(virtual culture) ท่ีกําลังงอกงามใน cyberspace วัฒนธรรมเสมือนก็คือ วัฒนธรรมการจําลอง
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ภาพลักษณ (culture of simulation of images) ซ่ึงไมจําเปนตองอาศัยความเปนจริงทางกายภาพท่ีจับ
ตองไดมารองรับ รวมถึงการลอกแบบ (copies) โดยปราศจากของจริงท่ีเปนตนฉบับ (Baudrillard, 
1983; Benjamin, 1969; Pinchbeck, 1994) ปรากฎการณจําลอง/จําแลง/แปลงกายนี้กระทบความคิด
ความเขาใจท่ีมีตอจิตใจ รางกายและตัวตน นอกจากนัน้ยังมีผลเปล่ียนแปลงความคิดของเราท่ีมีตอ
ความสัมพันธทางสังคม ความบันเทิงจากการสังสรรคทางสังคมชนิดลนปร่ี (conviviality) และ
รูปแบบของการส่ือสารของมนุษยท่ีเราเรียกวา “จริง” และ “มีความหมาย” สําหรับศตวรรษท่ี 21 
ดวย 
 การทดลองแสดงความเปนเพศตางๆ เปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการเลน (Playful 
expressivity)  ใน cyberspace สถานท่ีท่ีใชเลนนี้มีลักษณะท่ีเปนเวลา “กลางคืน” เสมอ ท้ังนี้เพราะ
รูปแบบการส่ือสารใน cyberspace มีลักษณะเปนตัวหนงัสือเปนหลัก (text-based) ผูส่ือสารมองไม
เห็นหนาตา รวมทั้งสีหนาทาทางของกันและกัน แยกไมออกวาใครอายุเทาไหร และเปนเพศใด  การ
แสดงออกแบบเลนๆ นี้ ดงึดูดใหผูคนแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากชีวิตประจําวนั และทําใหผู
ส่ือสารแสดงแงมุมบางอยางของบุคลิกภาพท่ีตัวผูส่ือสารเองก็ไมเคยคนพบหรือตระหนักมากอนวามี
และเปนไปได การแสดงออกนี้คลายคลึงกบัการสวมหนากากและชุดแฟนตาซีในงานเตนรําหรืองาน
คารนิวัลเฉลิมฉลองของชาติตะวนัตกในยามคํ่าคืน (กิตติ กันภยั,  2543) 

การร่ืนเริงสวมหนากาก (Masquerade) มีข้ึนมานานแลวในความเปนเพศหญิง ซ่ึงผูหญิง
สามารถที่สวมใสและถอดหนากากท้ิง การสวมหนากากกอใหเกดิความเปนจริงของผูหญิง, การเอา
กลับคืน, การสรางความถูกตองมากกวา, การจําลอง หรือ ทําใหชองวางหายไป การสวมหนากากจะ
ถูกสรางเปนรูปแบบท่ีแนนอนระหวางตัวเองกับจินตนากับอีกส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงจะแสดงความปรารถนา
ของตัวเองเหมือนเปนวตัถุหนึ่ง Montrelay กลาวไววา ผูหญิงใชรางกายของตนเปนสวนหนึ่งในการ
ปลอมตัวและปดบัง (Mary Ann Doane, Film and the Masquerade Theorising The  Female 
Spectator , 2000)  

ผูหญิงท่ีชอบเพศเดียวกนั  จะมีการสวมหนากากท่ีบดบังและครอบงําความเปน “เพศ
หญิง” ใหพนจากสายตาของเพศชาย โดยจะแสดงลักษณะความเปนชายผานทางหนากากท่ีสวมใส  
แตบางขณะกย็ังรักษาสภาพความเปนคนรักเพศตรงขามไวดวย ซ่ึงเปนการสวมหนากากท่ีปกติของ
ความเปนเพศหญิง และเปนธรรมชาติของเพศหญิงในเร่ืองความช่ืนชอบเพศตรงขาม 

Tourneur กลาวไวเกีย่วกับการปลอมตัวสวมหนากากวา จะถูกประกอบสรางจากความ
พยายามในเบ้ืองตนที่จะทําใหเกิดความแตกตางหรือส่ิงแปลกใหมข้ึนกบัตนเองผานการปลอมตัว  
เพื่อสรางและตอบสนองความปรารถนาและจินตนาการ ซ่ึงจะเกดิข้ึนในภาพยนตรบางเร่ืองของ
ภาพยนตรคลาสสิคฉบับฮอลลีวูด  (Johnston, 1990 : 67) 
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ในการวิจัยนี้ผูวิจัย เห็นวา การเปนผูถูกจองมองทางเครือขายคอมพิวเตอร ผูหญิงได
กลายเปนวัตถุทางการบริโภคทางสายตาของกลุมผูชาย มีเร่ืองอํานาจและเพศเขามาเกี่ยวของ โดย
ผูหญิงพยายามที่จะปดบังซอนเรน และเปดเผยตัวตนของตน โดยผานกระบวนการสรางสรรคใน
การนําเสนอดวยวิธีการตางๆ เสมือนไดสวมหนากากสรางความนาสนใจใหเกดิข้ึนกับเพศตรงขาม 
ซ่ึงผูหญิงสามารถที่จะสวมและถอดความเปนตัวตนของตัวเอง เปรียบไดกับ ความสนุกสนานร่ืนเริง
ในงานเตนรําสวมหนากาก ซ่ึงซอนเรนรูปราง หนาตาท่ีแทจริง แตก็อาจจะเปดเผยไดในภายหลัง 
หรืออาจจะไมเปดเผยเลยก็ได 
 

แนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self Concept) และอัตลักษณ (Self – Identity) 
แนวคิดเร่ืองตัวตน เปนกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมนษุยสามารถนึกคิด รูสึกและ

ประเมินตัวเองได เหมือนกับการที่ตัวเรามองดูผูอ่ืน โดยบุคคลนั้นต้ังคําถามกับตัวเองเสมอวา ตัวเรา
เปนใคร (Who am I?) เชน เปนผูหญิง เปนพนักงานบริษัท เปนคนกรุงเทพฯ เปนชาวพุทธ และส่ิงท่ี
เราเปนอยูนัน้ เรากระทําไดดหีรือไม เชน เราเปนพนักงานท่ีดีหรือเปลา เราเปนชาวพทุธท่ีปฏิบัติตาม
พระธรรมคําส่ังสอนของศาสนาหรือไม แนวคิดแบบนี้บุคคลสรางข้ึนมาไดอยางไร 
 Burn 1951 กลาววาแนวคิดเกี่ยวกับตนเองคือ ผลรวมท้ังหมดของความคิดเห็นที่บุคคลมี
ตอตนเอง ประกอบดวยความเช่ือ การประเมิน การโนมนาวของพฤติกรรม หรือทัศนคติท่ีมีตอตน 
(Self-Attributes) ซ่ึงไมเหมือนกันในแตละบุคคลหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คุณลักษณะ (Attributes) และ
ความรูสึกซ่ึงบุคคลประเมินตัวเองอยางอัตตวิสัย (Subjective) โดยมีโครงสรางของแนวคิดเกีย่วกับ
ตนเองไวดังตอไปนี ้

1. ความคิดเกีย่วกับตนเองตามที่บุคคลเขาใจ (The cognized self concept) หรือการรับ 
รูของบุคคลในดานความสามารถ สถานภาพและบทบาทของตน เปนมโนทัศนของบุคคลนั้นตามท่ี
เขาคิดวาเขาเปน 

2. “คนอ่ืน” หรือ “ตนทางสังคม” (The other self or social self) คือ การท่ีบุคคลเช่ือวา 
คนอ่ืนมองตัวเขาและประเมินตัวเขาอยางไร 

3. ตนในอุดมคติ (The ideal self) คือ ลักษณะที่บุคคลหน่ึงหวังจะเปนหรือยากเปน 
 

เม่ือบุคคลสามารถรวบรวมความคิดและภาพลักษณท่ีมีตอตนมาประเมินลักษณะท่ี 
ตัวเองเปนอยูได และตระหนักถึงความแตกตางของตนเองจากผูอ่ืน มีนิยามที่ชัดเจนวา เราเปนใคร 
อะไรท่ีเราตองการเปน ลักษณะน้ันกจ็ะกลายมาเปนอัตลักษณของคนๆ นั้น  
 มีผูใหคํานิยามเกี่ยวกับคําวา อัตลักษณ ไวหลายลักษณะ ดังนี ้
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Kathryn Woodward (1997) กลาววา อัตลักษณ (Indentity) คือ ส่ิงท่ีทําใหเรารับรูตนเอง
วา เราคือใคร และเราจะดําเนินความสัมพนัธกับคนอ่ืนๆ ตลอดจนโลกที่แวดลอมตัวเราอยางไร 

De Larita อธิบายเพิ่มเติมวา อัตลักษณเปนคําตอบของคําถามท่ีวา “ฉันคือใคร” และ 
“ฉันคือใครในสายตาผูอ่ืน”  
 Stuart Hall กลาววา ตองมองอัตลักษณในฐานะท่ีเปนกระบวนการท่ีไมเคยสมบูรณ และ
เปนสวนหนึ่งของภาพตัวแทน (Representation) โดยอัตลักษณจะมีลักษณะท่ีไมถาวร และเปน
ผลกระทบท่ีไมคงท่ีของความสัมพันธ ซ่ึงใหความแตกตางเปนตัวกําหนดอัตลักษณ 
 อัตลักษณ คือ ส่ิงท่ีกําหนดทางเดินใหกับเรา เปนส่ิงท่ีบงบอกวา ใครเปนพวกเดยีวกับเรา
และใครท่ีแตกตางจากเรา สวนใหญแลวอัตลักษณจะถูกกําหนดโดยความแตกตาง ซ่ึงอาจจะ
มองเห็นไดในลักษณะของการแบงแยกออกจากกัน (นันดา วีรวิทยานกุลู, 2544 : 280) 
 อัตลักษณ (Identity) หมายถึง การบงบอกตัวคุณ หรือ บุคคลอ่ืนๆ เปนอยางไรเปนอะไร 
เปนคนเช้ือชาติใด ซ่ึงสามารถแสดงใหทราบไดเม่ือมีปฏิสัมพันธเกิดข้ึน 
 อัตลักษณ (Identity) เปนการแสดงออกท่ีมากกวาการมองเห็น ซ่ึงเปนความหมายของ
ความพอใจ ผูทําการถอดรหัสตีความอัตลักษณไดจาก น้ําเสียง อวจันภาษา สถานการณ และการ
เลือกใชภาษา 

ดังนั้น เราอาจสรุปไดวา อัตลักษณ คือ ส่ิงท่ีกําหนดทางเดินใหกับเรา เปนส่ิงท่ีบงบอกวา
ใครเปนพวกเดียวกับเรา และใครท่ีแตกตางจากเรา สวนใหญแลว อัตลักษณจะถูกกาํหนดโดยความ
แตกตาง ซ่ึงอาจจะมองเห็นไดในลักษณะของการแบงแยกออกจากกัน เชน อัตลักษณในรูปแบบของ
ความแตกตางระหวางชนชาติ หรือความขัดแยงในดานความเช่ือ โดยมากแลวอัตลักษณจะถูกสราง
ข้ึนในลักษณะตรงกันขาม เชน ความปกติ – ความเบ่ียงเบนจากปกติ และผูชาย – ผูหญิง (นันดา วีร
วิทยานกุูล, 2543 : 280) 
 ปจเจกบุคคลหรือบุคคลหน่ึงๆ อาจมีหลายอัตลักษณ ซ่ึงก็คือ การมองตนเองในแงมุม
ตางๆ ในฐานะสมาชิกหนวยหน่ึงในสังคม ตัวอยางเชน เช้ือชาติ ถ่ินกําเนิด เพศ ชนช้ัน อาชีพ 
การเมือง ศาสนา ดังนั้น ในฐานะสมาชิกหนวยหนึ่งในสังคม บุคคลหน่ึงจะมองตนเองในหลายแงมุม 
เชน นาย ก. มองตนเองวา เปนคนไทยเช้ือสายจีน เปนชาวขอนแกน เปนพอคา เปนผูชาย เปนชนช้ัน
นายทุน เปนชาวพุทธ การมองตนเองในแงมุมตาง ของนายก. ก็คือ อัตลักษณในแงมุมตางๆ ของนาย 
ก. นั่นเอง 
 ความเปนตัวเรามีลักษณะคลายเหรียญสองดานซอนทับกนัอยู วาทกรรมจะหยิบยืน่ ภาพ
ตัวแทน (Representative) ของความเปนหญิง ความเปนชาย ความเปนไทย ฯลฯ มาให อัตลักษณ
เหลานี้เรียกรองและหลอหลอม (interpellate) ยัดเยียดตําแหนงแหงท่ีทางสังคม และเปนส่ิงการันตี
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ประสบการณ “ความเปนตัวเรา” ในแงมุมตางๆ ให ในอีกดานหน่ึง การกระโดดเขาสวมรับบทบาท
ตางๆ หรือตอรอง ปฏิเสธบทบาทเหลานัน้สราง “ตําแหนงแหงท่ีของปจเจก” (subject positioning) 
ข้ึนมาภายในวาทกรรม แนวคิดหลังสมัยใหมปฏิเสธปจเจกภาพท่ีมีมากอนสังคมหรือมีอยูนอกวาท
กรรม ปจเจกภาพเปนเพียง “โครง” หรือรูปแบบท่ีปราศจากแกนแกน (Subject as a form, not a 
substance) โครงหรือรูปแบบนี้ก็คือ ตําแหนงแหงท่ีของตัวเราในวาทกรรมน่ันเอง (อภิญญา เฟองฟู
สกุล, 2543) 
 โครงสรางของอัตลักษณ เกดิจากการจัดระบบของสังคมโดยกลุมสถาบันตางๆ ในสังคม
อันไดแก สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม และสถาบันทางการเมือง ซ่ึงลวนแตมีอิทธิพลกับ
สมาชิกในสังคมใหม นั่นคือ อัตลักษณของแตละบุคคล (Self Identity) 
 ผูชายและผูหญิงตางก็มีอัตลักษณเปนของตนเอง ซ่ึงเราเรียกวา “อัตลักษณทางเพศ
สภาพ” (Gender Identity) ซ่ึงก็คือ การท่ีเรารับรูตนเองวา เราคือ ผูชาย หรือผูหญิง และความเปน
ผูชายและผูหญิงนั้นก็มีสวนกําหนดบทบาทใหแกเรา ทําใหเรารับรูวา เราควรจะดําเนินชีวิตและ
ความสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบตัวเราอยางไร อัตลักษณทางเพศสภาพน้ันสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตและความสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบตัวเราอยางไร อีกท้ังยังสงผลกระทบตอการดาํเนินชีวิตและ
ความสัมพันธระหวางชายหญิง โดยท่ีผูชายและผูหญิงหลายคนอาจไมรูสึกตัวเลยแมแตนอยและคิด
เอาเองวา อัตลักษณทางเพศสภาพเปนเร่ืองธรรมชาติ และติดตัวเรามาต้ังแตเกดิ แทท่ีจริงแลว ไดมี
การโตแยงวา อัตลักษณทางเพศสภาพมิไดเปนเร่ืองธรรมชาติหรือส่ิงท่ีติดตัวเรามาตั้งแตเกิดแตอยาง
ใด หากแตเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนทามกลางระบบสังคม ท่ีมีการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมท่ี “ชายเปน
ใหญ” (Patriarchy) (นันดา วรีวิทยานกุูล, 2543 : 282)        

ผูชายและผูหญิงสวนใหญตางก็ถูกคาดหวงัใหประพฤติตัวสอดคลองกับอัตลักษณทาง
เพศของตนเอง เม่ืออัตลักษณของความเปนหญิงและความเปนชายนัน้ มีความแตกตางกันในลักษณะ
ของส่ิงตรงกันขาม ดังนั้นการดําเนินความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงจึงเปนเร่ืองท่ีไมงายนกั 
ความไมเขาใจกันสามารถเกดิข้ึนไดเสมอหากวาแตละเพศไมพยายามทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 เม่ือผูชายและผูหญิงเร่ิมคบหากัน รูปแบบความสัมพันธสวนใหญจะเปนไปในลักษณะ
ท่ีวา ผูหญิงเปนฝายรับและผูชายเปนฝายริเร่ิม ถึงแมวาผูหญิงจํานวนมากอาจอางวาตนเองไมได
ประพฤติตัวตามแบบภาพตายตัวของความเปนหญิง แตก็มีผลการวิจยัยืนยันวา ความสัมพันธ
ระหวางชายหญิงมักจะเปนไปในรูปแบบดงักลาว ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวา ปจเจกบุคคลไดซึม
ซับเอาความเช่ือเร่ือง อัตลักษณความเปนชายและความเปนหญิงเขาไปจนทําใหผูหญิงมีแนวโนมท่ี
จะแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความเปนหญิงและผูชายก็มีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับความเปนชาย  
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 ในการคบหากนันั้น ผลการวจิัยช้ินหนึ่งพบวา ผูชายจะเปนฝายท่ีตกหลุมรักอยางรวดเร็ว
และรุนแรงกวาผูหญิง ดวยเหตุท่ีสังคมปลูกฝงใหผูชายแสดงอัตลักษณแหงความเปนชาย ดังนั้น
ผูชายจึงเปนฝายริเร่ิมความสัมพันธกอน และนิยามของคําวา รักในความคิดของผูชายและผูหญิงนั้น
คอนขางจะมีความแตกตางกนั กลาวคือ สําหรับผูชาย ความรักจะเปนส่ิงท่ีมีแรงดึงดดู มีเร่ือง
เพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของ  และเปนเหมือนการเลมเกม ในขณะท่ีความรักในความคิดของผูหญิง
เปนส่ิงท่ีจริงจงัมากกวา และผูหญิงก็จะใหความสําคัญกับความสัมพนัธระหวางกันมากท่ีสุด ดังนั้น
ในการคบหากนั ผูหญิงจึงตองเปนฝายท่ีคอยดูแลสัมพันธและพยายามทําใหความสัมพันธดีอยูเสมอ 
ดวยเหตนุี้ ในการดําเนินความสัมพันธผูหญิงจึงมันเปนฝายท่ีเจบ็ปวดมากกวาผูชาย เนื่องจากมักจะ
เขาใจวา ผูหญิงเปนฝายเดยีวท่ีตองพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหความรักราบร่ืน ในขณะท่ีผูชายไมตอง
สนใจและปรับตัวแตอยางใด 

การท่ีผูหญิงถูกคาดหวังใหแสดงบทบาทตามอัตลักษณความเปนหญิง คือ การพยายาม
ทําใหผูอ่ืนพึงพอใจ การตองเปนฝายยอมปรับตัวเพือ่รักษาความสัมพันธ และหากรูปแบบ
ความสัมพันธเปนไปตามลักษณะของอัตลักษณความเปนชายและความเปนหญิงตามแบบฉบับแลว 
ผูหญิงก็จะตกอยูในฐานะท่ีดอยกวาชายและเปนฝายเสียเปรียบผูชาย นอกจากอัตลักษณทางเพศจะ
สงผลตอการใชชีวิตสวนตัวของผูหญิงและการดําเนินความสัมพันธระหวางชายหญิงแลว อัตลักษณ
ทางเพศยังสงผลตอฐานะของผูหญิงในสังคมดวย (นันดา วีรวิทยานกุลู, 2543 : 348-350)        
  

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณบนไซเบอรสเปซ (Identity & Cyberspace) 
 อัตลักษณมิใชส่ิงตายตัวและคอยกําหนดใหแตละบุคคลเปน จึงเปนเร่ืองไรสาระท่ีจะพูด
เหมารวมถึง ผูคนวาเปนหญิง เปนชายหรือเปนกลุมอ่ืนๆ รวมถึงปฏิเสธการมองในลักษณะเหมารวม 
(Stereotype) โดยต้ังอยูบนรากฐานของอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่ง และเช่ือวาบุคคลสามารถทาทาย
ความเช่ือนั้นไดอยางไรขอจาํกัดดวยการเปนไปในอัตลักษณท่ีหลากหลายและคาดเดาไมไดอีกตอไป 
(Judith Butler, 1990) และการทดลองสรางอัตลักษณในรูปแบบตางๆ นั้น เปนส่ิงท่ีเปนไปไดใน
สังคมจําลองบนไซเบอรสเปซ 

หากอธิบายตามหลัก Looking Glass Self Theory ของนักวิชาการสายจิตวิทยา Jacques 
Lacan ท่ีวามนุษยทุกคนนัน้จะเรียนรูความเปนตัวเองผานคําบอกเลาของผูอ่ืน วาตนเองนั้นเปน
อยางไร ราวกับวาจะเห็นภาพของตนเองไดก็โดยมีผูอ่ืนบอกเลาเกีย่วกับตัวตนของตนเอง หรือพูด
งายๆ วา ผูอ่ืนเปรียบเสมือนกระจกสะทอนใหรับรูเกีย่วกับตนของตนเองน่ันเอง  และถาเปนเชนนั้น
แลว “ตัวตน” ก็คงเปนเพียงส่ิงประกอบสรางอยางชัดเจน เปนเคร่ืองเลนท่ีไมจําเปนตองให
ความสําคัญ หรือยึดม่ันอีกตอไปในมุมมองแบบ Cyberculture  และการใชอัตลักษณเปนเคร่ืองเลน
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ในชุมชนเสมอืนจริงถือเปนการแสดงออกท่ีหลุดพนไปจากวาทกรรมในโลกแหงความเปนจริง (อาง
ถึงในจิรัฏฐ  ศุภการ, 2545) 
 วาทกรรมในทัศนะของ Stuart Hall นักทฤษฎีสาย Cultural Studies เช่ือวา อัตลักษณ
เปนเพยีงส่ิงประกอบสราง โดยกลาววา ความเปนตัวตนนัน้เปนเพียงช้ินสวนหลายๆ ช้ินทีถู่ก
ประกอบรวมกันข้ึนมาเทานัน้เอง และภายใตปริบทของสถานการณอยางใดอยางหนึ่งอาจมีการ
เช่ือมตอช้ินสวนตางๆ เขาดวยกัน และสงผลตอการแสดงออกของบุคคลในลักษณะหน่ึง แตเม่ืออยู
ภายใตปริบทท่ีแตกตางไป อาจจะมกีารเช่ือมตอช้ินสวนตางๆ และสงผลกระทบตอการแสดงออก
ของบุคคลในอีกรูปแบบหนึง่ก็ได  
 ฉะนั้น วาทกรรมภายในตัวบุคคลจึงสามารถเคล่ือนยายไปมาไดภายในปริบทสังคมท่ี
แตกตางกนั มนุษยคนหน่ึงจงึเปนเพยีงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดท่ีอาจขัดแยงหรือสงเสริม
กัน และลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนนั้นกเ็กิดมาจากการผสมผสานวาทกรรทเหลานั้นไปใน
ทิศทางท่ีแตกตางกัน คนเราจึงสามารถสรางอัตลักษณท่ีแตกตางกนัและหลากหลายไดใน
สถานการณตางๆ และองคประกอบของวาทกรรมนั้นไมจําเปนท่ีจะตองเช่ือมตอกันเสมอไป จึงเหน็
ไดวา แทจริงแลวอัตลักษณตางๆ เปนเพียงการเช่ือมรอยองคประกอบของวาทกรรมในสถานการณ
หนึ่งเทานัน้ เม่ือปริบทเปล่ียนไปคํานยิามของอัตลักษณก็สามารถเปล่ียนแปลงไปไดดวย (อภิญญา 
เฟองฟูสกุล, 2543) 

นอกจากนั้น แนวความคิดของ CyberCulture กับการทําตัวตนใหกลายเปนเพยีงของเลน
ยังเปนการตอกยํ้าตอวาทกรรมในความคิดของ Michel Foucault ท่ีเช่ือวาความเปนปจเจกบุคคลเปน
ผลของวาทกรรม (Discourse) และปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) โดยคําวาวาทกรรม
นั้นหมายถึงการผลิตความหมายเกีย่วกับความจริงในเร่ืองตางๆ ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตชุดความรู 
กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคมการมีสถาบันทางสังคมคือ ปฏิบัติการทางสังคมท่ีตอเนื่องมาจาก
ความรูนั้น และท่ีสําคัญก็คือการเปล่ียนแปลงใหคนนยิามตนเองตามความรูท่ีถูกผลิตออกมา สวน
อํานาจกห็มายถึงกระบวนการทางประวัติศาสตรสังคมท่ีสถาปนาอาณาจักรแหงความจริง (Regime 
of Truth) ชุดใดชุดหนึง่ข้ึนมา  
 ไซเบอรสเปซไมใชพื้นที่อันไรพรมแดนท่ีคูขนานกับโลก แตเปนเวทีของการนําเสนอ
อุดมการณความคิดท่ีจัดไวเปนลําดับตอเนื่อง ไซเบอรสเปซ จึงเปนเวทีท่ีเปดโอกาสใหกลุมผูใชหรือ
ผูแสดงทุกกลุมสามารถตอรอง ปรับเปล่ียน และสรางอัตลักษณของตนและของกลุมตามท่ีตองการ
ได 
 ไซเบอรสเปซไดผานชวงเวลาของการเปนพื้นท่ีเพื่อการติดตอส่ือสาร และการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มาสูการเปนชุมชนรูปแบบใหมท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอชีวิตผูคน 
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อีกทั้งยังมิไดจาํกัดอยูเพียงสถานท่ีเดียวเทานั้น หากแตเปนถึงหลายสถานท่ีในเวลาเดียวกัน ผูคน
สามารถกระทําการตางๆ ไดโดยการเช่ือมตอไปยังสถานท่ีดังกลาว และการมีปฏิสัมพันธกันลวน
เปล่ียนแปลงไปในแตละสถานที่ ข้ึนอยูกับคุณคาและความสามารถท่ีแตละท่ีนั้นมีให 
 แตละสถานท่ีลวนมีคุณคาในตัวเอง คุณคาเหลานี้แสดงออกผานความสามารถในการทํา
ใหมนษุยเปนคนปกติหรือถูกทําใหพิการ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ ขอจํากัด ไมวาจะเปน
ขอจํากัดในตัวส่ือเองหรือขอจํากัดของผูใชส่ือ (ความพกิารหรือถูกทําใหพกิาร) ไซเบอรสเปซได
สรางความหมายของความเปนคนข้ึนมาใหม และชวยใหคนพิการหรือคนที่ถูกทําใหพิการอยางคนที่
ไรสิทธ์ิ ไรเสียงในสังคมกลายเปนคนมีความสามารถ ในขณะท่ีโลกแหงความเปนจริงไมอนุญาตให
กระทํา 
 โครงสรางของอัตลักษณอันเกิดจากการจดัระบบของสังคมบนไซเบอรสเปซนั้น มี
อิทธิพลตอสมาชิกผูเขารวมในสังคมดังกลาวอยางยิ่ง เนื่องจากสังคมบนไซเบอรสเปซผานส่ือ
เว็บไซตนัน้เปนการรวมกลุมกันทางความคิด ผานการส่ือสารในลักษณะชุมชนเสมือนจริง ซ่ึงท้ังตัว
ส่ือและผูใชส่ือมีขอไดเปรียบและขอจํากดัท่ีแตกตางไปจากส่ือประเภทอื่น ดังนั้น ปจเจกบุคคลจงึ
ตองปรับเปล่ียนอัตลักษณเม่ือไดเขาไปเปนสมาชิกของสังคมใหม นั่นกห็มายความถึง อัตลักษณ
สวนตนและอัตลักษณสวนรวมของกลุมตองปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 ดังนั้นผูวจิัยจึงใหความสนใจอัตลักษณของกลุมผูหญิงในการนําเสนอตัวตนดานการหา
คูผานส่ือใหมท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวในดานการตดิตอส่ือสารรูปแบบใหมท่ีมีความเปดกวาง ล่ืน
ไหล และไรขอจํากัด และการสรางความหมายเชิงสังคมอยางส่ืออินเทอรเน็ต อีกท้ัง อัตลักษณท่ีถูก
ส่ือสารผานทางส่ือเว็บไซตผานกระบวนการสรางความหมายโดยรหัสสัญญะ จะสามารถแสดงให
เห็นถึงความเปนตัวตนของผูส่ือสารในระดับปจเจกบุคคล รวมถึงยังแสดงออกดวยวา มี
วัตถุประสงคเชนใดในการแสดงอัตลักษณดังกลาว 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
- งานวิจยัของ ชูศรี งามประเสริฐ (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การแอบมองและ 

จองดูท่ีปรากฏในภาพยนตร”  พบวา  
1. องคประกอบของภาพยนตรท่ีนํามาศึกษามีลักษณะรวมกนัในดานมุมมอง โครง 

สราง แนวคิดหลัก การสรางตัวละคร แรงจูงใจ และฉาก แตองคประกอบ ตางๆ อาจมีรายละเอียดท่ี
แตกตางกนัออกไปข้ึนอยูกับส่ิงท่ีภาพยนตรตองการ นําเสนอ  

2. ภาพยนตรท่ีนาํมาศึกษามีธรรมเนียมแบบแผนและโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนลักษณะ 
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เฉพาะรวมกัน ซ่ึงทําใหสามารถจัดอยูในกลุมของ ภาพยนตรแนวเดยีวกันได 
 

- งานวิจยัของ สายชล บูรณกิจ (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “บทบาทของเว็บไซต 

ไทยในกระบวนการประสานสังคม” พบวา เว็บไซตไทยมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ เนื้อหาสวน
ใหญเปน ชุดขอมูลเดิมท่ีไดมีการเผยแพรทางส่ือปกติอยูแลว นโยบายการคัดเลือกและกําหนด วาระ
เนื้อหามีความแตกตางกนัไปตามวัตถุประสงคของแตละองคกร มีการใชระบบ หลายส่ือเขามาชวย
สรางจุดดึงดูดใหนาสนใจท้ังรูปแบบและสไตล ดวยการจัดวางรูปแบบ (lay-out) การเสนอภาพเดน 
การใชภาษาสํานวนไทยแสดงลักษณะความเปน ทองถ่ิน (localization) โดยท่ีส่ือแตละประเภทยงัคง
รักษาสภาพการสรางสรรค ในรูปแบบเดิมไว เว็บไซตไทยมีบทบาทในการเช่ือมโยงประสานสังคม 
(social integration and correlation) จริง ดวยการเสนอขาวสารท่ีทันตอเหตุการณท่ีเกิดขึน้ใน 
ประเทศไทย มีการติดตอส่ือสารสองทางแบบตอเนื่องระหวางผูใชบริการกับ web master ท้ังยัง
กอใหเกิดปรากฏการณขยายฐานของสังคม (social expansion) ดวยการ โฆษณาและประชาสัมพันธ
บนเว็บไซต ทําใหฐานขอมูลสมาชิกเพิ่มข้ึน การเช่ือมโยง ขอมูล (link) แพรกระจายออกไป สงผล
ดานการตลาดใหเปดกวางกลายเปน ตลาดโลกาภิวัตน นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการถายทอด
วัฒนธรรม (cultural transmission) โดยเสนอเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมท่ีมีความสอดคลองกับ
ตัวช้ีวดั (indicators) ซ่ึงไดแก กรอบทิศทางรณรงควัฒนธรรมไทยอีกดวย 
  

- งานวิจยัของ รัตนาวลี  เกยีรตินิยมศักดิ์  (2542) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “มณฑล 

สาธารณะของการสื่อสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร”  กรณีศึกษา www.pantip.com และ 
www.sanook.com พบวา ลักษณะในมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรนั้น
เปนเวทีเสวนาทางวัฒนธรรม (Cultural forum) ท่ีมีประเด็นตามความสนใจของผูใชงานและยงัมี
ลักษณะเปนชุมชนเสมือน (Virtual community) ท่ีเกิดข้ึนขนานไปกับโลกแหงความเปนจริง 
ลักษณะของการมีสวนรวมเปนการปฏิสัมพันธกับเคร่ืองคอมพิวเตอร (Machine interactivity) หนาท่ี
ในมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร คือ เปนชองทางใหผูใชงานมีสวนรวม
ในหนาท่ีดังตอไปนี้ คือ การใหขอมูลสาธารณะ การสอดสองดูแลสภาพแวดลอม การกระตุนเรา 
และผลักดันเพือ่พัฒนาผลประโยชนแหงชาติ การสรางสายสัมพันธ การใหความบันเทิง และ
ชองทางการส่ือสารตองหาม 

นอกจากนี้แลวผูใชงานยังใชมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนและความพึงพอใจของตนเองดังนี้ คือ การใชมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว เปนแหลงขอมูลเพื่อรับฟงความคิดเหน็
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จากคนอ่ืนๆ เพื่อนําไปเปนประโยชนตอตัวเอง และใชเพื่อเปนตัวกลางในการสรางสัมพันธกับคน
อ่ืนๆ 

 
- งานวิจยัของ ศุนิสา ทดลา (2542) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “รูปแบบพฤติกรรมการ 

ส่ือสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต”  พบวา รูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารของผูสนทนา
เปนไปทั้งในรูปแบบท่ีแตกตาง และคลายคลึงกันกับการแสดงออกในโลกของความเปนจริง และ
เปดโอกาสใหผูสนทนามีอิสระ เสรีภาพในการแสดงออกในการส่ือสารอยางไรขอบเขต นอกจากนี้ผู
สนทนาจะใชขอความ ตลอดจน สัญลักษณในการแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกในการสนทนา 
อีกทั้งผูสนทนาจะคิดเพื่อสรางคํา และรูปแบบประโยคใหมๆ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของรูปแบบการ
ส่ือสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมการส่ือสารของผู
สนทนาประกอบดวย ลักษณะท่ีเปน ชุมชนจําลอง สภาวะไรการขัดขวางและการควบคุม การไร
ขอบเขตในการสรางความหมาย การ ไมรูจักผูท่ีส่ือสารดวย การปลอมตัว การหลอกลวง ความเปน
ตัวตนหลากหลาย การเปล่ียนเพศ การสรางจินตนาการ นอกจากนีย้ังมีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม 
ไดแกแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง รวมท้ังทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม และความเห็นอีกสวนหนึ่งดวย  
   

- งานวิจยัของ สุมนา อุษณยีมาศ (2543) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “สัญญะทางเพศใน 

หองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยายุคหลังสมัยใหมของ IRC WEBMASTER.COM”  
พบวา ประเภทของสัญญะทางเพศ มี 3 ประเภท ไดแก Icon, Index และ Symbol ท้ังนี้พบเพียง 
Symbol เทานัน้ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน Symbol ระดับธรรมดา ไดแก ภาษา และ Symbol ระดบัลึก 
ไดแก สัญลักษณลักษณะพิเศษ 

แบบแผนของการนําเสนอ สัญญะทางเพศ พบ 4  แบบแผน ไดแก  
1.  การแสดงจดุประสงคหรือความตองการ  
2.  การแสดง อารมณหรือความรูสึก  

 3.  การแจกแจงหรือแจงคุณสมบัติของตนเอง 
4.  การกระทํา 3 ประเภทของความหมาย ไดแก ความหมายโดยอรรถและความหมาย 

โดยนัย พบความหมาย โดยนัยมากกวา ท้ังนี้สัญญะทางเพศเหลานี้เกดิจากปจจัยดานสังคมวิทยา-
จิตวิทยา ไดแก เร่ืองเพศ และปจจัยดานการส่ือสารผานคอมพิวเตอร ไดแก เร่ืองเวลา, หอง และการ
ส่ือสาร 2 ทาง 
  

-     งานวจิัยของ เจริญวิทย ฐิติวรารักษ (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การสราง 
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สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซตไทย”  พบวา  
1.   สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซตไทยมีความหมาย รูปแบบใน

การนําเสนอท่ีตอกย้ําภาพสรุปแบบเหมารวม (Stereotype) ของชายรักชายท่ีสังคมและส่ือกระแส
หลัก เปนผูสรางให นอกจากนีย้ังพบวา ชายรักชายไดสรางสารสนเทศและภาพตัวแทนแบบใหม
ของ ชายรักชายข้ึนมาในพ้ืนท่ีของเวิลด ไวด เว็บ อีกดวย  

2.   อุดมการณทางเพศของเวบ็มาสเตอรนั้นมีสวนกําหนดกระบวนการสรางสาร 
เกี่ยวกับ ชายรักชายในแตละเว็บไซตท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอุดมการณทางเพศของแตละคน ท่ี
ตองการนําเสนอประเด็นเนือ้หาท่ีแตกตางกันออกไปตามท่ีตนเองตองการ  

3.   คุณลักษณะของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรนั้นมีสวนตอการสราง. 
สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย โดยเอ้ือใหเกดิการแสดงออกถึงความเปนรักรวมเพศ 
ของตนไดมากกวาการส่ือสารในลักษณะอ่ืนๆ ในขณะท่ีสังคมปกติชายรักชายไมสามารถ กระทําได  

 
- งานวิจยัของ เพ็ญพรรณ รวโิชติกุล (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห 

วาทกรรมบนอินเทอรเน็ต Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย”  พบวา รูปแบบวาทกรรมท่ี
เกิดข้ึนบน Bulletin Board ของเว็บไซตพนัธทิพย มีรูปแบบทาง ภาษาท่ีสวนใหญเปนการใชภาษา
อยางไมเปนทางการ ในลักษณะภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน มีการใชคํารุนแรงหรือหยาบคาบเม่ือ
เกิดความขัดแยง ตลอดจนมีความบกพรองในการใชภาษา นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการแสดงความ
ขัดแยง ซ่ึงมีรูปแบบท่ีไมแนนอนคงท่ี สําหรับวาทกรรมท่ี เกิดข้ึนมักแฝงไวดวยอุดมการณทาง
ความคิดเชิงขัดแยง ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน สวนมากจะ เปนเร่ืองของอุดมการณทางการเมือง สังคม 
และศาสนา ท่ีแฝงไวดวยความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม และอุดมการณทางความคิดไวมาก โดยท่ีปริบท
การสนทนาอันไดแก ลักษณะพิเศษของ การส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรสภาพสังคม และ
ปริบทภายนอกไดแก การนําเสนอขาวสาร ของส่ือในขณะนั้น จะมีความสัมพนัธโดยตรงในการ
สรางตัวบทที่นํามาเปน กระทูในการสนทนา บน Bulletin Board 
 

- งานวิจยัของ ฟาใส วิเศษกุล (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะหคานิยมและ 

ทัศนคติเก่ียวกับเพศสภาพในสังคมไทยท่ีปรากฏในส่ืออินเตอรเน็ตเว็บบอรด : กรณีศึกษา 

www.pantip.com”  โดยวิเคราะหเร่ืองท่ีมีกระทูตั้งเขามามากท่ีสุด ในแตละประเดน็หลัก พบวา 
1. ประเด็นท่ีมีผูเขียนเขามากท่ีสุด โดยรวมคือ ดานความสัมพันธระหวาง เพศเชิง 

สังคม  
2. หองสนทนาท่ีแตกตางกนัมีรูปแบบเนื้อหาที่ตางกัน กลาวคือ หองเพศศึกษา จะมี 
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กระทูดานพฤติกรรมเพศสัมพันธมากท่ีสุด ขณะท่ีหองปญหาชีวิตจะมี กระทูดานความสัมพนัธ
ระหวางเพศเชิงสังคมมากท่ีสุด  

3. หองสนทนาท่ีแตกตางกนัมีเพศของผูเขียนท่ีมีสวนรวมในการตั้งกระทูแตกตางกนั  
กลาวคือ หองเพศศึกษาจะมีผูตั้งกระทูเปนชายและหญิงใกลเคียงกัน ขณะท่ีหองปญหาชีวิตจะมีผูตัง้
กระทูเปนหญิงมากกวาชายมาก  

คานิยมและทัศนคติทางเพศสภาพของหญิงชายปจจุบันท่ีสะทอนอยูในเว็บบอรด พบวา  
1. คานิยมและทัศนคติทางดานรูปลักษณ กระทูตั้งท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ือง เกี่ยวกับ 

อวัยวะเพศชาย และพบวามีคานิยมและทัศนคติของการใหความสําคัญ กับขนาดของอวัยวะเพศชาย 
2. คานิยมและทัศนคติทางดานการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ (เชิงชีวภาพ) กระทูตั้งท่ี 

พบมากท่ีสุดคือเร่ืองการคุมกําเนิด และพบวามีคานิยมและ ทัศนคติของการใหความสําคัญกับการ
คุมกําเนิด 

3. คานิยมและทัศนคติทางดานพฤติกรรมเพศสัมพันธ กระทูตั้งท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
เร่ืองการแสดงออกทางเพศสัมพันธ และพบวามีคานิยมและทัศนคติของการยอมรับในการ
แสดงออกทางเพศสัมพันธอยางเสรีท้ังหญิงและชาย 

  4.   คานิยมและทัศนคติทางดานความสัมพันธระหวางเพศเชิงสังคม กระทูตั้ง ท่ีพบ 
มากท่ีสุดใกลเคียงกัน คือเร่ือง การเลิกราหรือหยาราง การให คุณคากับความบริสุทธ์ิของเพศหญิง 
และ การนอกใจ และพบวามีคานิยม และทัศนคติของการยอมรับการเลิกราเม่ือเกิดปญหาชีวิตคู และ 
การยอมรับ ผูหญิงท่ีไมบริสุทธ์ิ รวมท้ังการไมยอมรับพฤติกรรมนอกใจในชีวิตคู 

  5.   คานิยมและทัศนคติทางดานปญหาสังคมท่ีเกี่ยวกับเพศ กระทูตั้งท่ีพบ มากท่ีสุดคือ  
เร่ืองปญหาสังคมทางเพศท่ีเกี่ยวกับส่ืออินเตอรเน็ต และ พบวามีคานิยมและทัศนคติของการยอมรับ
การสรางความสัมพันธระหวางกัน บนส่ืออินเตอรเน็ต  

 
- งานวิจยัของ อรุโณทัย ปนศิริ (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “อัตลักษณท่ีสรางขึ้น 

บนโฮมเพจของวัยรุนไทยท่ีอาศัยอยูในบริบทสังคมไทยและวัยรุนไทยท่ีอาศัยอยูในบริบทสังคม

อเมริกัน” กรณีศึกษาโฮมเพจสวนบุคคลของวัยรุนไทยในเว็บไซต http://www.geocities.com พบวา 
อัตลักษณทางเพศท่ีสรางข้ึนบนโฮมเพจของวัยรุนไทยท่ีอาศัยอยู ในบริบทสังคมไทยและวยัรุนไทย
ท่ีอาศัยอยูในบริบทสังคมอเมริกันมีความเหมือนกัน กลาวคือ มีงานอดิเรกท่ีเกีย่วของกับ
คอมพิวเตอร ไดแก การทองอินเทอรเน็ต การสราง เว็บเพจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สนใจ
ในส่ิงท่ีเปนสากล (internationalization) และทันสมัย (modernization) ศึกษาในเมเจอรคอมพิวเตอร 
ใหความสําคัญกับครอบครัว คนรัก และเพื่อน อยางไรก็ตามพบวาบรรทัดฐานภายในและภายนอก
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บริบทการส่ือสารผาน ส่ือกลางคอมพิวเตอรมีความแตกตางกัน กลาวคือ บรรทัดฐานภายในบริบท
การส่ือสารผาน ส่ือกลางคอมพิวเตอร จะตองเปดเผยขอมูลท่ีเปนดานบวก (positive information) 
สะทอนอัตลักษณทางดานด ี เชน ความมีสมบัติผูดี (decency) ความบริสุทธ์ิไรเดียงสา (naivete) 
ความเปนคนด ี (goodness) ความเปนมิตร (friendship) และความจริงใจนาคบหา (trust) นอกจากนี้
พบวาจะตองส่ือสารโดยการใชภาษาอังกฤษ ดวยภาษาท่ีไมเปนทางการ ผานทางท่ีอยู (e-mail 
address) จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดวา การส่ือสารผาน ส่ือกลางคอมพิวเตอรมีลักษณะเปน
ชุมชนเสมือนท่ีมีบรรทัดฐานเฉพาะ อภิปรายไดวา ชุมชนเสมือนเปนส่ิงท่ีมีอยูจริง 
 

- งานวิจยัของ จรัิฏฐ  ศุภการ (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง     “การอธิบายตัวตนใน 

ชุมชนเสมือนจริง” ศึกษาชมุชนใหมบนไซเบอรสเปซ  แลมดามู”  พบวา ผูคนในชมุชนเสมือนจริง
แหงนี้มีการสรางตัวตนท่ีหลากหลายและมีรูปรางหนาตาเหมือนกับมนุษยในโลกแหงความจริงและ
ยังมีรูปแบบการปกครองตนเองในแบบท่ีเรียกวา เดโมเครติค เทคโนเครซ หรือ ประชาธิปไตยผานผู
แทนท่ีมีความสามารถทางดานเทคโนโลยคีอมพิวเตอรช้ันสูง และยังสะทอนใหเหน็ถึงอิทธิพลของ
คานิยมตางๆ ในโลกแหงความเปนจริงผานตัวตนของประชากรดวย 
  
 -  งานวิจยัของ สายใจ ลีลาขจรจิต (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสราง

สัมพันธภาพเชิงบวกในอินเทอรเน็ต”  พบวา กระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพเชิงบวกใน
อินเทอรเน็ต มีข้ันตอนดังนี ้ การเลือกเว็บไซต การเขาสูเว็บไซต การกําหนดอัตลักษณ การเลือกคู 
สนทนา การสนทนา การพัฒนาสัมพันธภาพ และการออกจากหองสนทนา การสรางและการ ยุติ
สัมพันธภาพเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอนดวยอิทธิพลจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ และคู สนทนาเองดวย 
สวนในดานรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพเชิงบวกในอินเทอรเน็ต พบวามีรูปแบบการใช
ภาษาเขียน เชน การใชคําซํ้า การเขียนเลียนแบบภาษาพูด ฯลฯ การใชปริภาษา เชน การใชความเขม
ของตัวอักษร การใชสีของตัวอักษร และการใช สัญลักษณอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาษาในการแสดงออกถึง
มิตรภาพท่ีมีตอคูสนทนา จากผลการวิจยัสรุปไดวา เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรมีบทบาทในการ
สรางสัมพันธภาพเชิงบวก ดวยคุณลักษณะในเร่ืองความเปนอิสระไรการควบคุม ไมติดปญหาเร่ือง
ระยะเวลา สถานท่ี คุณสมบัติทางดานการปฏิสัมพันธไดทันที และมีความเปนสวนตัว การส่ือสาร 
เพื่อสรางสัมพันธภาพเชิงบวกในอินเทอรเน็ต เปนการสรางสัมพันธภาพคลายสังคมจริง แตเกิดข้ึน
ในอินเทอรเนต็ซ่ึงเปนชุมชนเสมือน  
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 -  งานวิจยัของ วิธษ  รักเอ่ียมสะอาด (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การส่ือสารระหวาง

บุคคลในเว็บไซตไทยเมทกับการเคล่ือนยายจากชุมชนเสมือนจริงสูความจริง กรณีศึกษาเว็บไซต

ไทยเมท”  พบวา เว็บไซตไทยเมทต้ังข้ึนเพื่อแกปญหาทางสังคมท่ีผูใชอินเทอรเน็ตท่ีนิยมผานกระทู
คนหาเพื่อนตามเว็บไซตตางๆ มีเจตนาใหคนไทยหรือสมาชิกไดเพื่อนหรือแฟน พบวา มุมมองของ
หญิง-ชาย เกีย่วกับการหาคูในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยอดีต คือ การใชส่ืออินเทอรเน็ตใน
การคนหาเปนการคนหาที่สามารถเลือกเองไดและกําหนดคุณสมบัติได สามารถคนหาไดทุกพ้ืนท่ี
และตลอดเวลาท่ีตองการ การหาคูในเว็บไซตไทยเมทมีลักษณะการเคล่ือนยายจากชุมชนเสมือนจริง
มาสูโลกแหงความเปนจริง   
 

จากงานวิจยัท่ีกลาวมาแลว ทําใหผูวจิัยทราบถึง อัตลักษณท่ีหลากหลายรูปแบบของเพศ
หญิงและเพศชาย ท่ีพบในปริบทของการส่ือสารผานทางคอมพิวเตอร  ซ่ึงการส่ือสารผานส่ือกลาง
คอมพิวเตอรไมวาจะใชหองสนทนา (Chat room), Bulletin Board ของเว็บไซตตางๆ  ลวนเปนเวที
เสวนาทางวฒันธรรม,สานความสัมพันธกบัคนอ่ืนๆ โดยมีประเด็นความสนใจรวมกันของผูใชงาน
และมีลักษณะเปนชุมชนเสมอืนจริง โดยเฉพาะความสนใจดานเพศ ผานกระบวนการสรางสัญญะ
ตางๆ ท่ีพบบนส่ือเว็บไซต ขอคนพบของงานวิจยัจงึช้ีใหเห็นวาแนวโนมของชุมชมเสมือนจริงจะ
เปนท่ีนิยมแพรหลาย และส่ือเว็บไซตยังเปนส่ือกลางท่ีมีลักษณะความเปนสวนตัวมาก ท้ังยังสรางให
เกิดเครือขายตางๆ ท่ีเราคาดไมถึงในปจจบัุน จึงเปนสวนสนับสนนุการสรางกรอบแนวคิดใหแก
งานวิจยัช้ินนี้ ในการวิเคราะหสัญญะท่ีใชของผูหญิงไทยในการนําเสนอตัวตนของการหาคูในชุมชน
เสมือนจริง  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ือง “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู” เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการศึกษาแบบ 

-   การวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis)  
-   การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
-   การสังเกตการณ (Observation) 

 

กรอบระเบียบวิธีวิจัย 
ปญหานําวิจัย ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ระเบียบวิจัย 

รูปแบบ และเนื้อหาท่ีถูกนํามาใช
เพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิง
ในเว็บไซต เปนอยางไร  

แนวคิดสัญญะวิทยาและการ
สรางความหมาย, งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

การวิเคราะหตวับท 
การสังเกตการณ 

ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของ
ผูหญิงในเว็บไซต หาคู มีลักษณะ
อยางไร 

แนวคิดสัญญะวิทยาและการ

สรางความหมาย,แนวคิดเกีย่วกับ
การสรางอัตลักษณ, แนวคิด
เกี่ยวกับอัตลักษณบนไซเบอร
สเปซ,ทฤษฎีสตรีนิยม , แนวคิด
เกี่ยวกับคานยิมและวัฒนธรรม
ในระบบความสัมพันธระหวาง
หญิงชาย (มิติเพศสภาพ), ทฤษฎี
ไซเบอรเฟมินสิต, แนวคิดเร่ือง
ตัวตนท่ีถูกจองมองและการรื่น
เริงสวมหนากาก, งานวจิัยท่ี
เกี่ยวของ 

การวิเคราะหตวับท 
การสังเกตการณ 
การสัมภาษณเชิงลึก  
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แหลงขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการศึกษาจากแหลงขอมูล 3 แหลง ไดแก 

1. แหลงขอมูลเวบ็ไซต เว็บไซต 2 เว็บไซตท่ีเปนเว็บไซตในการหาคูบนอินเทอรเน็ต ซ่ึง 
ไดจากการสืบคนจากเว็บไซตทา (Web Portal) และทําการรวบรวมขอมูลจากการโพส (Post) ภาพ
ขอความและสัญญะตางๆ เพื่อแสดงประวัติและขอมูลสวนตัว (Profile) บนเว็บไซตของกลุมสมาชิก
ผูหญิงท่ีตองการหาคู  

2.   แหลงขอมูลเอกสาร  
2.1  เอกสารส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือ งานวจิัย รวมท้ังบทความ,งานเขียนจากหนังสือ 

พิมพและนิตยสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้  
2.2  เอกสารส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดสืบคนจากเว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.   แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใชกลุมผูหญิงท่ีเปนสมาชิกของเว็บไซตในการหาคูท้ัง 2  
เว็บไซตท่ีใชเปนประชากรในการวจิัย ในการตอบปญหา 

 

ประชากรในการวิจัย   
 ผูวิจัยกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษา        ดวยวิธีการสืบคนขอมูลผานเคร่ืองมือในการ     
สืบคน    Search    Engine     บนส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงในท่ีนี ้      ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลผาน 
www.google.com        ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการสืบคนส่ือเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด     โดยกลุม
ประชากรทั้งหมดท่ีผูวิจยัไดรับจากการสืบคน คือ เว็บไซตเกี่ยวกับการหาคูท่ีพบในประเทศไทยท้ังหมด 
ซ่ึงมีประมาณ 7,990 เว็บไซต แตท่ีมีจุดประสงคท่ีแทจริงในการเปนเว็บไซตหาคูโดยเฉพาะและจัดทําข้ึน
โดยคนไทยมีประมาณ 30 เว็บไซต (ขอมูลวันท่ี 5 พฤษภาคม 2548) ผูวิจัยไดเลือก  

1.  www.thaimate.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติและ
ขอมูลสวนบุคคล (Profile)   ตองการหาคนรักหรือเพ่ือนที่คาดหวังจะแตงงานดวยในอนาคต 

2.  www.funwhan.com     เปนเว็บไซตเฉพาะกลุมผูหญิงตามขอมูลท่ีระบุไวใน ประวัติ
สวนตัวและขอมูลสวนบุคคล (Profile)  เพือ่ตองการหาคนรัก 

ผูวิจัยไดเลือกประชากรดังกลาว เพราะเปนเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม และท้ัง 2 เวบ็ไซตมี
จํานวนสมาชิกท่ีแตกตางกนัไปและมีจํานวนมากพอท่ีเหมาะสมจะใชในงานวิจยัได 
 

DPU



 

 

 

 
 

44

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ 

  1.  รูปแบบและเน้ือหาในการโพส (Post) ภาพ ขอความและสัญญะตางๆ ของกลุมผูหญิงท่ี
เปนสมาชิก เพื่อแสดงประวัติและขอมูลสวนตัว (Profile) ในการลงประกาศหาคูบนเว็บไซตการหาคู 
จํานวน 100 ขอความ โดยผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ขอมูล
การโพสของผูหญิงท่ีสมัครเปนสมาชิก ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547 เปนระยะเวลา 
9 เดือน จํานวนเนื้อหาขอความท่ีเลือก ผูวิจัยเลือกจากจาํนวนมากนอยตามลําดับความใหญของเวบ็ไซต 
(จํานวนสมาชิก) ท่ีมีอยูของแตละเว็บไซต  

1.    www.thaimate.com     จาํนวน 50 ขอความ 
2. www.funwhan.com     จํานวน 50 ขอความ 
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยาง  จํานวน 100 ขอความ ถือวาเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับการตอบ

ปญหาและจะทําการสุมเลือกโดยวิธี Systematic Random Sampling คือ เลือกจากรายช่ือสมาชิกทกุช่ือท่ี  
5 จนครบ เพื่อนํามาวิเคราะหตัวบทตอไป 

2. กลุมผูหญิงท่ีเปนสมาชิกของเว็บไซต www.thaimate.com  และ  www.funwhan.com  คือ  
การคัดเลือกจากผูหญิงท่ีสมัครเปนสมาชิก ซ่ึงตองเขามามีสวนรวมบนเว็บไซต ในชวงระยะเวลาต้ังแต 1 
พฤศจิกายน 2547 – 31  ธันวาคม  2547   ดังน้ี  

1.    www.thaimate.com     จาํนวน 10 ราย 
2. www.funwhan.com     จํานวน  10 ราย 
จํานวนผูหญิงท่ีใชเปนกลุมตัวอยางท้ัง 20 ราย ผูวิจยัเลือกใชการสุมตัวอยางแบบ Non- 

Probabilistic Sampling โดยเปนการสุมแบบ Convenience Sampling และ Network Sampling ผูวิจัยจะ
ทําการเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะนัดสัมภาษณเอง และในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณสามารถจะแนะนําบุคคลอ่ืนๆ 
ท่ีสามารถใหขอมูลไดอยางชัดเจนและเต็มท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย ผูวิจัยจะขอรายช่ือจากผูใหสัมภาษณ 
นํามาใชเปนกลุมตัวอยางตอไป โดยใชเทคนิค Snowball Technique  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 
การวิจยัเร่ือง “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู” เปนการศึกษาใน

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional) โดยอาศัยขอสันนิษฐานเบ้ืองตนวาส่ือทุกประเภทจะมีลักษณะหนาท่ี
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เหมือนกนัไมวาจะอยูเวลาใด ดังนั้น การเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิยัในชวงกอนหรือหลังเวลานี้ ก็จะ
ไมทําใหผลการวิจัยแตกตางกัน 

- การวิจยัโดยการวิเคราะหตวับทของรูปแบบและเนื้อหาการโพส (Post) ภาพ ขอความ 
และสัญญะตางๆ ของกลุมผูหญิงท่ีเปนสมาชิก โดยการรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต ท้ัง 2 เว็บไซต  ซ่ึง
การเปนสมาชิกของผูหญิงจะตองเขามาสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซตใดเว็บไซตหนึง่ ตั้งแตวนัท่ี 1 
มกราคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547  เปนระยะเวลา 9 เดือน   โดยในการเก็บขอมูลผูวิจัยทําการบันทึก
ขอมูลลงใน Favorite และแผนจานแมเหล็ก Diskette แลวจะ Print out ออกมาในรูปของเอกสาร เพื่อทํา
การวิเคราะหตวับทตอไป  

-     การวจิัยโดยการสัมภาษณ  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547-  
31 ธันวาคม 2547 รวมระยะเวลา 2  เดือน  โดยในการเกบ็ขอมูลผูวิจัยทําการบันทึกขอมูลลงใน Favorite 
และแผนจานแมเหล็ก Diskette แลวจะ Print out ออกมาในรูปของเอกสาร เพื่อทําการวิเคราะหตวับท
ตอไป  

 
หนวยในการวิเคราะห 

1.  รูปแบบ และเนื้อหาท่ีพบในการโพส (Post) ของผูหญิงในเว็บไซตหาคู 
2.   ปจเจกบุคคล คือ ผูหญิงท่ีเขามาโพส (Post) หาคูในเว็บไซตการหาคู 

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. วิธีการวิเคราะหตัวบท  :  ผูวจิัยจะทําการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาทีใ่ชเพื่อการ 

นําเสนอตัวตนโดยใช Coding Sheet ในการเก็บขอมูล  
2.  การสัมภาษณเชิงลึก ผูวจิัยจะทําการสัมภาษณกลุมผูหญิงท่ีเปนสมาชิก โดยการนัดเจอตัว

แบบเผชิญหนาในสถานท่ีท่ีติดตอไดสะดวก เชน ตามหางสรรพสินคา เพื่อใหไดขอมูลมาสนับสนุนใน
การวิเคราะห  โดยใชแบบสัมภาษณโดยไมมีโครงสราง (Unstructured Interviews) และในกรณท่ีีกลุม
ตัวอยางไมสะดวกท่ีจะใหสัมภาษณแบบเผชิญหนา ผูวจิัยจะสัมภาษณผานระบบ MSN โดยผูวจิัยจะเพิ่ม
จํานวนผูใหสัมภาษณในจํานวนที่เพิ่มข้ึนจนไดคําตอบท่ีชัดเจนจึงหยดุการสุมตัวอยาง 

3.    การสังเกตการณ ผูวจิัยเขาไปสังเกตการณในเว็บไซตท้ัง 2 เว็บไซต โดยการสมคัรเปน 
สมาชิกของชุมชน www.thaimate.com และ www.funwhan.com เพื่อผูวจิัยจะไดมี Username and Password 
ในการผานเขา-ออกภายในชุมชน 
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การวิเคราะหขอมูล 
1.  รูปแบบ และเนื้อหา ท่ีปรากฏบนส่ือเว็บไซตหาคู จะทําการวิเคราะหไดจาก     Coding  

Sheet  
2.  ลักษณะของตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงท่ีพบในส่ือเว็บไซตหาคูจะทําการ 

วิเคราะหจากขอมูลท่ีไดจาก Coding Sheet ของรูปแบบและเน้ือหาท่ีพบ 
 

การนําเสนอขอมูล 
 ผูวิจัยทําการนาํเสนอขอมูลเชิงพรรณนาวเิคราะห Descriptive Analysis ในการตีความหมาย
รหัสสัญญะ โดยผูวจิัยจะนําเสนอขอมูลและผลการวิจยั ดงันี้ 
 

บทที่ 4   ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลโดยแบงเปน   2  สวน ดังนี ้

 สวนท่ี  1   เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและ เนื้อหาท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอ
ตัวตนของผูหญิงประเภทการหาคูผานส่ือเว็บไซด 
 สวนท่ี  2    เปนการนําเสนอเกี่ยวกับตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงดานการหาคูท่ี
แสดงออกผานส่ือเว็บไซต  
 

บทที่ 5   ผูวิจัยจะสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง    “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู”       ผูวิจยัได 
ทําการศึกษาดวยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตวับท (Textual 
Analysis),  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณ (Observation) มา
พิจารณาในการวิเคราะหจากเว็บไซตในการหาคูท้ังหมด 2 เว็บไซต ไดแก www.thaimate.com และ 
www.funwhan.com  โดยแบงการนําเสนอเนื้อหาตางๆ ออกเปน 2 สวนดวยกันตามคําถามวิจัยท่ีได
ตั้งไว  โดยในสวนท่ี 1 จะเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ และเนื้อหาท่ีถูกนํามาใชเพื่อการ
นําเสนอตัวตนของผูหญิงในส่ือเว็บไซตหาคู  และ สวนท่ี 2 เปนการวเิคราะหเกี่ยวกบัตัวตนและการ
นําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู  
 

www.thaimate.com 
เว็บไซตไทยเมท ไดกอต้ังและเปดตัวสูสาธารณชน เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2542 โดย 

บริษัท เอ็มเว็บ ประเทศไทย จํากัด (M-WEB)   
Thaimate.com เปนเว็บไซต ท่ีใหบริการสําหรับคนไทยเทานั้น เพื่อใหคนไทย สามารถ

คนหาเพื่อน หรือคนรักบนอินเทอรเน็ต โดยสามารถระบุคุณสมบัติ (Spec.) ของเพื่อน หรือคนรัก ท่ี
เราตองการได เชน สวนสูง อายุ รูปราง เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ภูมิลําเนา เปนตน 

Thaimate.com มีจุดประสงคหลัก คือ  อยากใหทุกคนมีเพื่อนท่ีคอยใหคําปรึกษา 
สามารถแลกเปล่ียนทัศนคติกัน ไมอยากใหใครรูสึกโดดเด่ียว อางวาง เพราะมนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ี
ตองอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม เว็บไซตนีจ้ึงเกิดข้ึนมาเพือ่รวบรวมเพื่อนสมาชิกท่ีมีความจริงใจตอกัน   
(ขอมูลจาก www.thaimate.com) 

 
Thaimate.com ประกอบดวยเวบ็เพจ  (WebPages) หลักท้ังหมด 10  หนา ดังนี ้
1. Home เปนเว็บเพจหนาแรกและหนาหลักของส่ือเว็บไซต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง 

ประเด็นหัวขอตางๆ ท่ีปรากฏอยูในเว็บไซตอยางคราวๆ หนาหลักนี้สามารถบอกไดถึงเจตนารมณ
ของเว็บไซต  

2.   สมัครสมาชิก เปนเว็บเพจท่ีใชในการเขามาสมัครสมาชิก ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการ
บงบอกรายละเอียดสวนตัวทีจ่ะแสดงในประวัติของสมาชิก เพื่อใชเปนขอมูลของสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
การคนหาสมาชิกที่จะติดตอ 
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3.  คนหาเพื่อน  เปนเว็บเพจท่ีใชในการคนหาเพื่อน โดยแบงวิธีการคนหาเพื่อน ออกเปน 
7  แบบ คือ 

   3.1  คนหาเพื่อน #1  จะเปนการคนหาตาม อายุ เพศ ภูมิลําเนา การศึกษา เช้ือชาติ     
          ศาสนา 

3.2 คนหาเพื่อน #2  จะเปนการคนหาตาม อายุ เพศ สวนสูง รูปราง 
3.3  คนหาเพื่อนออนไลน  จะเปนการคนหาเพื่อนท่ีกําลังออนไลนอยูในขณะนั้น 
3.4  คนหาตามคําแนะนําตัว จะเปนการ คนหาเพื่อนตามคําแนะนําของเขา ใน Profile 
3.5  คนหาระบุช่ือ จะเปนการคนหาโดยกรอกช่ือสมาชิกท่ีตองการ แตตองรู Profile  
       Name ของสมาชิกกอน 
3.6 จับคู  จะเปนการจับคูของสมาชิกกับเพื่อนสมาชิก ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตองการ  
       ท่ีกรอกไวบน Profile 
3.7  เพื่อนมาใหม จะเปนการคนหาเพื่อนสมาชิกท่ีสมัครเขามาใหมในวันนั้น 

 
4.  ติดตอเพ่ือน  เปนเว็บเพจท่ีใชในการติดตอเพ่ือน โดยแบงวิธีการติดตอเพ่ือน  

ออกเปน 9  แบบ คือ 
     สงอีเมล สงอีเมลใหเพื่อนสมาชิก 
     สง ICQ  สง ICQ ใหเพื่อนท่ีระบุหมายเลข ICQ 
     ประกาศหาเพ่ือน เขียนประกาศหาเพ่ือน เพื่อใหเพื่อนติดตอกลับมา 
     สงขอความ  สงขอความใหเพื่อนสมาชิก โดยสงผานทางหนาเว็บ ถาเพื่อนออนไลน     
     อยู เพื่อนจะไดรับขอความทันที 
     รอขอความ  รอรับขอความจากเพื่อนสมาชิก ท่ีสมาชิกสงไปหรือสมาชิกคนหา 
     ขอความเกา  ดูขอความเกาท่ีสนทนากับเพื่อนสมาชิก 
     รายช่ือเพ่ือน  รายช่ือเพ่ือนที่เก็บช่ือไว เพื่อติดตอในภายหลัง 
     รายช่ือตองหาม  รายช่ือเพ่ือนท่ีไมตองการติดตอดวย (Block List) 
     Chat Room (หองสนทนา) 
 
5.  เร่ืองนาอาน เปนเว็บเพจท่ีนําเสนอเร่ืองราวตางๆ ท่ีนาสนใจ โดยเปนพื้นท่ี 

สาธารณะของสมาชิกท่ีมีความสามารถในการเขียนเร่ืองราวตางๆ ท่ีประทับใจ หรือเร่ืองราวท่ีเปนขอ
เตือนใจ ท่ีจะใหสมาชิกไดแสดงออกและปลดปลอย อันจะกอใหเกิดประโยชนและความรูแกสมาชิก
ดวยกัน  
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ตัวอยาง  เร่ืองนาอาน ท่ีปรากฏบนเว็บไซต  
 -    ในมุมหนึ่ง….อีกมุมหนึ่ง 
 -    กบตัวเล็ก 
 -    ความสุขท่ีไดรัก 

 -   มนุษย 
 -   You never walk alone 
 -   ออกจากความเคยชิน 
 -   จะลองรักผูหญิงคนนี้ดูบางไหม 
 -   ขอคิดจากไอสไตน 
 -   สาวพลาสติก 

-   ความหมายในรัก 
ฯลฯ 
 

6. เพื่อนชวยเพื่อน   เปนเว็บเพจท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะ 
เร่ือง ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกเพื่อนสมาชิกอ่ืนๆ โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ  โดยแบงประเภทของ
ความชวยเหลือระหวางสมาชิกออกเปน 13 หมวดดังนี ้

หมวดโหราศาสตร 
หมวดปญหาชีวิต ความรัก 
หมวดคอมพิวเตอร 
หมวดรถยนต เคร่ืองจักรกล 
หมวดสัตวเล้ียง 
หมวดดนตรี 
หมวดสุขภาพ 
หมวดกฬีา 
หมวดการศึกษา 
หมวดบาน ท่ีอยูอาศัย 
หมวดธุรกจิ การลงทุน 
หมวดกฎหมาย ภาษีอากร 
หมวดอ่ืนๆ 
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7. ทะเบียนรัก  เปนเว็บเพจท่ีนาํเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ขอมูลของสมาชิกท่ีมาสราง 
ทะเบียนรักไว โดยการสรางทะเบียนรักมีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกไดแสดงออกถึงความจริงใจท่ี
มีใหแกสมาชิกท่ีเปนคนรักหรือคนท่ีเขาประทับใจ, ทะเบียนรักจะเก็บขอมูลท่ีเปดเผยแกสมาชิก
ดวยกัน และ เพื่อเปนเกยีรติประวัตแิก Thaimate.com วาเปนเวบ็ไซตท่ีสามารถทําใหคนรักกนัได
จริงๆ  
 8. คูแตงงาน เปนเว็บเพจท่ีนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับคูรักท่ีพบเจอกันในเว็บไซตและได
แตงงานกนั  ตวัอยางภาพถายคูแตงงานของสมาชิกไทยเมท 

9. กระดานความรัก  เปนเว็บเพจท่ีนําเสนอเนือ้หาเกีย่วกับ การถาม-ตอบปญหาของ 
สมาชิกดวยกนั เพื่อใหสมาชิกท่ีไมไดรับการคนหาจากเพื่อน หรือสมาชิกท่ีมีปญหาอยากใหสมาชิก
ดวยกันชวยเหลือ  

10.  การ Login and Logout  เปนเว็บเพจท่ีใชเปนประตูเขา-ออกของสมาชิกในการคนหา
สมาชิกดวยกนั โดยการ Login คือ การปอนช่ือสมาชิก ท่ีเรียกวา Login Name พรอมดวย ระบุ 
Password Number แลวกดปุม Submit เพื่อเขาสูชุมชน Thaimate.com สวนการ Logout คือ การ
ยกเลิกการใชงานช่ัวคราว เพือ่ออกจากชุมชน 

ซ่ึงจากเว็บเพจหลัก ท้ังหมด 10 หนา หนาท่ีผูวิจยัใชในการคนหากลุมตัวอยางสมาชิก
ผูหญิงท่ีเขามาหาคูใน Thaimate.com ไดแก หนา คนหาเพ่ือน 
 

รูปแบบ และเนื้อหาที่ถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิงใน 
www.thaimate.com พบวา 

1.  รูปแบบ  แบงเปนรูปแบบในการจดัหนา, ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร และ  
สีสัน ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 การจัดหนา  

การจัดหนาในการลงขอมูลสวนตัว และคําแนะนําตัวของสมาชิก  สวนท่ีสมาชิก 
สามารถจัดหนาเองได  คือ สวนของคําแนะนําตัวของสมาชิก  พบวา ไมมีการจัดหนาใหแปลก 
แตกตางกนั  รูปแบบท่ีเหน็จะเปนรูปแบบเดียวกันหมด คือ มีการพิมพรายละเอียดไปตามท่ีตองการท่ี
จะแสดงตัวเองในคําแนะนําตัว ตามท่ีเว็บไซตกําหนด ไมไดตกแตงหรือคิดสรางสรรคในการจดัหนา
ใหสลับซับซอนแตอยางใด โดยมีรายละเอียดของการจัดหนาเว็บเพจดังตอไปนี้  

-    คําแนะนําตัวของสมาชิก จะอยูในสวนบน ซ่ึงสมาชิกจะนิยมพิมพไปเร่ือยๆ มีการ 
จัดชองไฟ เวนวรรค ระหวางขอความแตละประโยค เพื่อใหสะดวกตอการอาน และสรางความ
นาสนใจ 
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-    ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จะอยูสวนลางถัดจากคําแนะนําตัวของสมาชิก ซ่ึงจะ 
ประกอบดวย ขอมูลตางๆ สวนบุคคลท่ีสมาชิกจะตองระบุไว ตามลําดบั ไดแก   ภมิูลําเนา เช้ือชาติ 
ศาสนา รูปราง สวนสูง การศึกษา อาชีพ การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา สถานภาพการแตงงาน และความ
ตองการบุตร 

-    ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  จะอยูสวนลางสุดทายของ 
หนาเว็บเพจ ถัดจากขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ซ่ึงจะประกอบดวย ขอมูลคุณสมบัติตางๆ ของ
ผูชายท่ีสมาชิกระบุไว ตามลําดับ ไดแก  ภมิูลําเนา เช้ือชาติ ศาสนา รูปราง สวนสูง การศึกษา อาชีพ 
การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา สถานภาพการแตงงาน และความตองการบุตร 

-    ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพือ่แสดงตัวตน   จะอยูดานขวาของ   ขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิก ซ่ึงสมาชิกสามารถนําเสนอรูปภาพของตัวเองไดตามความตองการ  
   

ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 
ตัวอักษรในแตละขอความ สมาชิกใชตวัอักษรท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดย

เปนลักษณะเปนการเขียนตัวอักษรท่ัวไป, การใชเปนอักษรซํ้า และอักษรท่ีเลียนแบบภาษาพดู โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

-  การใชอักษรเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมือนลักษณะการเขียนตัวอักษรปกติ 
ทําหนาท่ีส่ือความหมายโดยตรง ความหมายเขาใจงาย  

 
ตัวอยาง รูปแบบอักษรเหมือนการเขียนตัวอักษรปกติ 
“ใครอยากรูจกัเมลมาคุยกันละกันนะคะ” (MIMOKI) 
“ชีวิต คนเรามีคนผานเขามาในชีวิตมากมาย มีลักษณะนสัิยตางกันไป ตางคนตางนิสัย”  

(GAED) 
 
-  การใชอักษรซํ้า  การใชตัวอักษรซํ้าจะทําหนาท่ีเนนขอความ ท่ีตองการใหคนอ่ืนๆ 

สนใจ และแสดงความรูสึก อารมณ มักพบตําแหนงอยูท่ีทายขอความหรือคํา  มีการใชอักษรซํ้า
มากมายเพ่ือเรียกรองความสนใจของกลุมเปาหมาย 

 
ตัวอยาง  รูปแบบอักษรซํ้าท่ีพบ 
“ยินดีเปนเพื่อนกันคะ อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ **********กวางคะ**********” (DEER- 

DEER) 
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“เม่ือคนเรามีความรัก ทําไม????? ตองมีน้ําตามาเปนสวนประกอบในรสชาติของความ 
รัก..................” (FAI_) 

 
-  การใชอักษรเลียนแบบการพูด   เปนการเขียนเลียนแบบภาษาพูด เปนการสะกดคําท่ี

ไมคํานึงถึงความถูกตองในการสะกดคํา แตคํานึงถึงเสียงท่ีเกิดจากการสะกด ทําใหเกิดความสะดวก
ในการพิมพขอความ เชน การข้ึนตนประโยค หวัดด ี หรือลงทายประโยค ชายม้ัย การใชอักษร
เลียนแบบการพูด ทําใหเกิดความรูสึกมีสีสันมีชีวิตชีวาและสรางความเปนกันเองมากข้ึน 

 
ตัวอยาง รูปแบบอักษรเลียนแบบการพูดท่ีพบ 
“กําลังจะลดความอวนอยู กส็งเมลมาคุยกันได เปนกําลังใหเราดวย จะไดมีแฟนกับเคา 

สักที เย เย เย” (PEJIJA) 
“อยากเจอคนจิงจัย (คนท่ีเจตนาไมดีไมตองทักกอไดคา” (MAXPLY007) 
 
และมีขนาดตัวอักษรท่ีสมาชิกใช จะใชขนาดตัวอักษรมาตรฐานอานงาย เปนแบบเดิม 

ท่ีเว็บไซตกําหนดไว สมาชิกไมไดปรับเปล่ียนใหมีขนาดเล็กลงหรือใหญข้ึน 
  
 สีสัน 

การใชสีสันของตัวอักษรและสีพื้นหลัง สามารถเปนตัวแทนแสดงอารมณของสมาชิก 
นั้นๆ ได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

-   สีสันของตัวอักษร ใชตัวอักษรสีดําท้ังเว็บเพจ การเลือกใชสีโทนเขม บงบอกถึง 
ความหนกัแนน 

-   สีสันของพ้ืนหลัง ใชสีพืน้หลังเปนสีแดงออนและสีแดงเขม คือ ในสวนของพื้นท่ี 
สําหรับใหสมาชิกกรอกขอมูล จะเปนสีแดงออน การเลือกใชสีโทนออน เพื่อใหขอมูลท่ีสมาชิกระบุ
ไว เห็นไดชัดเจน และเปนการบงบอกถึงความออนหวาน ในสวนของบริเวณดานขางนอกพืน้ท่ี
สําหรับใหสมาชิกกรอกขอมูล จะเปนสีแดงเขม  การเลือกใชสีโทนสดใส ชวยในการดึงดูดใจความ
สนใจจากสมาชิกอ่ืนๆ  
  

2.  เนื้อหา  แบงเปนเนื้อหาในดาน ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก, ขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิก, ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว และภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดง
ตัวตน  ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก 
ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก จะอยูบริเวณสวนบนของเว็บเพจ ภายใตหวัขอ 

คําแนะนําตัวโดย..........(ช่ือสมาชิก) ซ่ึงสมาชิกจะนิยมพิมพขอความไปเร่ือยๆ ตามแนวขวาง มีการ
จัดชองไฟ เวนวรรค ระหวางขอความแตละประโยค เพื่อใหสะดวกตอการอาน และสรางความ
นาสนใจ 

ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  แยกเปน 6 ประเภท ไดแก   ขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิต
เรียบงาย, ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความอบอุน, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกับเร่ืองของความรัก 
และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกับชีวติและหนาท่ีการงาน, ขอมูล
เกี่ยวกับความออนหวาน  ราเริง ชอบทํางานบาน ทําบุญ, ขอมูลเกี่ยวกับความช่ืนชอบในการ
ทองเท่ียวนอกบาน  

ภาษาของขอมูลคําแนะนําตัวท่ีพบ จะเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษผสมอยูบาง
เล็กนอย ความนิยมในการใชภาษาไทยในขอมูลคําแนะนําตัว เพราะสะดวกและงายตอการเขาใจ ไม
มีการสรางสรรคภาษาอ่ืนๆ ข้ึน แสดงวาการใชภาษาไทยในการเขียนขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก 
เปนวิธีการท่ีงายและสามารถทําใหผูอานเขาใจความหมายไดดแีละตรงกับความตองการของสมาชิก
ท่ีลงไวท่ีสุด  

 
ตัวอยาง  คําแนะนําตัวของสมาชิกท่ีพบใน www.thaimate.com 
- ขอมูลเก่ียวกับการใชชีวติเรียบงาย 
“เราเปนคนท่ีเรียบงาย   สบายๆและมีความจริงใจท่ีจะมอบใหกับทุกคน”  

(NONGNUCHNEW) 
“ไมชอบเท่ียว,ชอบดูหนังฟงเพลงท่ีบานไมจําเปนตองไปเที่ยวขางนอกบาน”  

(KIMIKO) 
- ขอมูลเก่ียวกับนิสัยขี้เหงา ขาดความอบอุน  
“ตามหาหวัใจขางขวาท่ีหายไป…อยูกับคุณรึปาว เอามาคืนเถอะคะ หวัใจขางซายมัน.. 

เหงา” (KWAN40) 
“เหงาคะ ไมมีเพื่อนคุย ถาใครวางๆ อยากหาเพ่ือนคุยแกเหงาก็เมลลมาคุยกะเราละกนั 

นา…” (MIKOKI) 
- ขอมูลเก่ียวกับความจริงจังกับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง 
“หลายปมานี…้ฉันเฝาตามหาใครคนหน่ึงมาตลอด รักกับใครสักคน เร่ิมตนความ 
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สัมพันธดวยใจเปยมหวัง หวังจะใหใครคนน้ันเปนคนสุดทายเปน “คูแท” ของเรา” (JEEP0408) 
“หวังวาซักวนั จะเจอคนท่ีดี และมีแตความจริงใจอยูเคียงขาง จูงมือสรางความฝนท่ี 

งดงามใหเปนความจริง…” (WEE_M) 
- ขอมูลเก่ียวกับความจริงจังกับชีวิตและหนาท่ีการงาน 
“นิสัยสวนตัวแลว เราเปนคนท่ีรับผิดชอบตัวเองพอสมควร รับผิดชอบในดานการศึกษา  

การงาน ดแูลตัวเอง ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน…รักในงานท่ีทํา ทํางานในหนาท่ีใหดีท่ีสุดใหเต็ม
ความสามารถก็ใชไดแลว” (B120) 

“ปจจุบันเปนวศิวกรประจําบริษัทเคร่ืองบรรจุภัณฑ อนาคตตองการเรียนตอปริญญาโท 
ทางดานวิศวะ จริงจังกับการทํางานนะคะ” (BEEM001) 

- ขอมูลเก่ียวกับความออนหวาน  ราเริง ชอบทํางานบาน ทําบุญ 
“นิสัยสวนตัวเปนคนสนุกราเริง ชอบคุย ชอบทําอาหาร แลวก็เปนคนสบายๆ ยังไงกเ็ขา 

มาคุยกันนะ” (OOY_AR) 
“อยากมีเพื่อนคุยแลกเปล่ียนความคิด แกเหงาในยามวาง เปนคนชอบทําบุญ ไหวพระ มี 

ความจริงใจกบัเพื่อนมนษุย” (SUNEESANG) 
- ขอมูลเก่ียวกับความชื่นชอบในการทองเที่ยวนอกบาน  
“ชอบชวยเหลือผูอ่ืนดวยใจจริง มีจิตใจหนกัแนนม่ันคง ชอบดูหนัง ฟงเพลง เดินหาง 

สรรพสินคา ชอบเทคโนโลยีใหมๆ มีอารมณขัน” (KSE1993) 
 

 ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิกท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังเร่ืองของ
ความรัก และการใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง ซ่ึงจะบงบอกถึงการเปนผูหญิงท่ีตองการมีคูครอง 
ตองการคนรักมาใชชีวิตรวมกัน ไมอยากอยูอยางโดดเด่ียว เปนผูหญิงท่ีกําลังคนหา ไขวควา ท่ีพึง
ทางใจและทางสังคมเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับตนเอง  

 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จะพบในสวนของหนาเว็บเพจภายใตหวัขอ  ขอมูล 

ของ........(ช่ือสมาชิก) ซ่ึงอยูถัดตอจากหัวขอ  คําแนะนําตัวของสมาชิก ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีสมาชิก
ตองระบุไวในขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกประกอบดวย ขอมูลตางๆ ตามลําดับ ไดแก ภูมิลําเนา เช้ือ
ชาติ ศาสนา รูปราง สวนสูง การศึกษา อาชีพ การสูบบุหร่ี สถานภาพการแตงงานและความตองการ
บุตร 
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จากขอมูลสวนบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวตามหัวขอตางๆ ขางตน ผูวิจัยนํามาจัดกลุม
ลักษณะของสมาชิกท่ีพบและสามารถแยกเปน 9 ประเภท ไดแก  

- ผูหญิงไทย  โสด  รูปรางอวน ยังศึกษาอยู  เปนผูหญิงท่ีชอบเขาสังคม  
- ผูหญิงไทย โสด รูปรางอวน สําเร็จการศึกษาแลว มีหนาท่ีการงานทําแลว โดยมี

อาชีพเปนพนกังานบริษัท   ชอบเขาสังคม 
- ผูหญิงไทย  โสด  รูปรางเจาเนื้อเล็กนอย ยงัศึกษาอยู เปนผูหญิงท่ีไมชอบเขาสังคม  
- ผูหญิงไทย โสดและเคยแตงงานมีบุตรอยูดวยกัน รูปรางเจาเนื้อเล็กนอย  สําเร็จ

การศึกษา มีหนาท่ีการงานทําแลว โดยเปนพนักงานบริษทั และรับราชการ ผูหญิงท่ี
มีอาชีพรับราชการจะไมชอบเขาสังคม สวนผูหญิงท่ีเปนพนักงานบริษทั มีท้ังผูหญิง
ท่ีชอบเขาสังคมและไมชอบเขาสังคม 

- ผูหญิงไทย  โสด  รูปรางดี  สมสวน ยังศึกษาอยู จะไมชอบเขาสังคม 
- ผูหญิงไทย โสด  รูปรางดี สมสวน  สําเร็จการศึกษา มีหนาท่ีการงานทําแลว โดยเปน

พนักงานบริษทั และรับราชการ ผูหญิงท่ีมีอาชีพรับราชการจะไมชอบเขาสังคม สวน
ผูหญิงท่ีเปนพนักงานบริษัท มีท้ังผูหญิงท่ีชอบเขาสังคมและไมชอบเขาสังคม 

- ผูหญิงไทย  โสด  รูปรางสันทัด  ยังศึกษาอยู  มีท้ังผูหญิงท่ีชอบเขาสังคมและไมชอบ
เขาสังคม 

- ผูหญิงไทย โสดและเคยแตงงานมีบุตรอยูดวยกัน รูปรางสันทัด  สําเร็จการศึกษา มี
หนาท่ีการงานทําแลว โดยเปนพนักงานบริษัท และรับราชการ โดยท้ัง 2  อาชีพมีท้ัง
ท่ีชอบเขาสังคมและไมชอบเขาสังคม เชนเดียวกัน 

- ผูหญิงไทย โสด ไมระบุรูปรางและอาชีพของตัวเองท่ีชัดเจน มีท้ังผูหญิงท่ีชอบเขา
สังคมและไมชอบเขาสังคม 

 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก  สมาชิกท่ีเปนผูหญิงไทย สถานภาพ 

โสด รูปรางสันทัด  สําเร็จการศึกษา มีหนาท่ีการงานทําแลว โดยเปนพนักงานบริษทั สมาชิกไมชอบ
เขาสังคม  ซ่ึงจะบงบอกถึงการเปนผูหญิงไทย ท่ีมีความเพียบพรอมท้ังรูปราง หนาตา ฐานะและ
การศึกษา 

 
ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  จะพบในสวนของหนาเวบ็เพจ

ภายใตหวัขอ  เพื่อนสมาชิกท่ี……….(ช่ือสมาชิก) ตองการ ซ่ึงอยูสวนลางทายสุดของหนาเว็บเพจ 
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ถัดจากขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว สมาชิก
ตองระบุ ขอมูลตางๆ  ตามลําดับ ไดแก  ภมิูลําเนา เช้ือชาติ ศาสนา รูปราง สวนสูง การศึกษา อาชีพ 
การสูบบุหร่ี สถานภาพการแตงงานและความตองการบุตร 

จากขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว ผูวิจัยนํามาจัดกลุมคุณลักษณะ
ของผูชายตามท่ีสมาชิกระบุไว  สามารถแยกเปน 7  ประเภท ไดแก  

- ผูชายท่ีมีอายุมากกวา ขอมูลอ่ืนๆ ไมเจาะจง 
- ผูชายท่ีไมชอบเขาสังคม มีอายุมากกวา ขอมูลอ่ืนๆ ไมเจาะจง 
- ผูชายท่ีมีการศกึษา มีหนาท่ีการงาน มีอายุมากกวา ขอมูลอ่ืนๆ ไมเจาะจง 
- ผูชายท่ีมีสวนสูงสูงกวา มีอายุนอยกวา-เทากันและมากกวา มีการศึกษา มีหนาท่ีการ

งาน เขาสังคมบาง  โสด  และไมมีพันธะใดๆ 
- ผูชายท่ีมีรูปรางดี สูงกวา  มีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน มีอายุนอยกวา-เทากันและ

มากกวา  เขาสังคมบางและไมเขาสังคม  โสดและไมมีพนัธะใดๆ  
- ผูชายไทย,จีน หรือฝร่ัง  มีรูปรางดี สูงกวา มีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน มีอายนุอย

กวา-เทากันและมากกวา  เขาสังคมบางและไมเขาสังคม  โสดและไมมีพันธะใดๆ  
- ผูชายจีน หรือ ฝร่ัง มีรูปรางดี สูงกวา มีการศึกษา อายุมากกวา เขาสังคมบาง  โสด

และไมมีพนัธะใดๆ  
 

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก  ผูชายท่ีมี
สวนสูงสูงกวาสมาชิกผูหญิง มีอายุมากกวา มีการศึกษา ฐานะม่ันคง เปนโสด และไมมีพันธะใดๆ  
ซ่ึงจะบงบอกถึง ผูหญิงมีความตองการที่จะเลือกพดูคุยกับผูชายท่ีมีคุณลักษณะภาพนอกท่ีดดู ี มี
รูปรางสูง เวลาเดินดวยจะไดดูสงางาม ผูหญิงก็จะดูดไีปดวย  ผูชายตองมีความคิดอานเปนผูนํา
ครอบครัว สามารถเล้ียงดูตนเองไดโดยไมเดือดรอนท้ังเร่ืองการเงินและภาระในการดูแลครอบครัว 
ไมตองการใหมีภาระและพันธะมาจากครอบครัวเดิม  แตท่ีเห็นเปนคุณลักษณะของผูชายท่ีสําคัญ
ท่ีสุดที่ผูหญิงจะเลือกเปนประการแรก คือ ผูชายตองมีภาพลักษณท่ีดใีนสายตาคนรอบขาง เห็นได
จากขอมูลท่ีผูหญิงระบุไว วาคุณลักษณะของผูชายตองสูง รูปรางดี 

 
ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน 
ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน  จะพบในสวนของหนาเว็บเพจภายใตหวัขอ  รูป

ของ……….(ช่ือสมาชิก) ซ่ึงอยูดานขวาของขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  ผูวิจยันําภาพท่ีสมาชิก
นําเสนอเพื่อแสดงตัวตนท่ีพบมาจัดกลุม  ซ่ึงสามารถแยกเปน 9  ประเภท โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1  แสดงประเภทของภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตนใน www.thaimate.com  

ลําดับท่ี ประเภท
ของภาพ 

ชุดท่ีใส ลักษณะภาพ
ดานหลัง 

การจัดทาทาง ตัวอยาง 

1. สาว
เปร้ียว 
ม่ันใจ  
เซ็กซ่ี เยา
ยวน 

เส้ือยืดคอกวาง
สีดํา,   ไมเห็น
ชุดที่สวมใส
เสมือนไมไดใส
เส้ือ 

ภาพภายใน
หอง,  ไมเหน็
ภาพดานหลัง 

ทานอนยกมือไวท่ี
ลําตัวดานขาง  ทํา
ใหเห็นสัดสวน
ชัดเจน,   ภาพ
ใบหนาตรงจนถึง 
บริเวณเนินอก   
ปลอยผมสยาย 

 

2. สาวไม
ม่ันใจ ข้ี
อาย 

เห็นไมชัดเจน   
จะเปนเส้ือยืด 
และเส้ือแขนกดุ
สีพื้นออน เชน 
สีครีม, สีขาว
และสีฟา 

วิวธรรมชาติ
และสถานท่ี
ตางๆ, ไมเห็น
ภาพดานหลัง 

นํามือมาปดบัง
หนาตาตัวเอง,  มี
ภาพหนัหลัง  ไม
เห็นหนาตา และมี
ภาพท่ีมีคนต้ังแต 
2-5 คนอยูในภาพ  
ปลอยผมสยาย 

 

3. สาว
หวาน
ม่ันใจ ดู
เปดเผย 

เส้ือสายเดี่ยว,  
เส้ือแขนกุดมี
ระบายลูกไมสี
พื้นออน เชน สี
ชมพู, สีฟา, สี
ขาว 

ภาพถายใน 
สตูดิโอ ใช
ฉากสีตัดกับสี
เส้ือ เชน สีดํา, 
สีฟา 

ทาเอียงลําตัว เห็น
หนาตาชัดเจน 
จนถึงบริเวณชวง
อก ยิ้มหวาน    
ปลอยผมสยาย 

 

4. สาวม่ัน 
วัยทํางาน 

เส้ือเช้ิตสีขาว
และสีน้ําเงิน, 
กระโปรงและ
กางเกงดํา 

ภาพภายใน
หองทํางาน 

ทายืนหรือนั่งท่ี
โตะทํางาน   
หนาตายิ้มแยม   มี
การถือชอดอกไม
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บริเวณหนาอก 
ปลอยผมสยาย 

5. สาวม่ัน 
สบายๆ 

เส้ือยืดสีขาว
และสีสัน เชน 
สีชมพู สีฟา, 
กางเกงยีนส 

วิวของ
สถานท่ีตางๆ, 
สวนสาธารณ
ะ 

ทายืนกอดอก 
หนาตายิ้มแยม 
รวบผมและปลอย
ผมสยาย  

6. สาวม่ัน 
ทะมัด 
ทะแมง 

เส้ือยืดและ
เส้ือเช้ิตสีพื้นๆ  
เชน สีดํา, สีขาว
และสีน้ําเงิน, 
กางเกงยีนส 

วิว   และ
บรรยากาศ
ภายในหอง 

ทายืน หนาตา
จริงจัง และ ทานั่ง
ไขวหางบนโซฟา 
ปลอยผมสยาย  

7. สาวรัก
การ
ทองเท่ียว
,    ข้ีอาย 

เส้ือยืดสีพื้นๆ 
เชน สีขาว, สีฟา
และสีดํา,
กางเกงยีนส
และกางเกงผาสี
ดํา 

วิวธรรมชาติ ทายืน เห็นหนาตา
ไมชัดเจน ภาพถาย
ไกล ปลอยผม
สยาย 

 

8. สาวนอย 
วัยหวาน 
กุกกิก๊ 
สดใส 

ใสชุดนักศึกษา, 
เส้ือยืดสีพื้นมี
สีสันสดใส เชน 
สีฟา, สีมวง
ออน, สีชมพู  

ภาพถายใน
สตูดิโอและ
ถายจากตู
สต๊ิกเกอร 
(ฉากหลังสีตัด
กับสีเส้ือ เชน 
สีแดง, สีฟา, 
สีชมพู และ
ไมเห็นภาพ
ดานหลัง 

ทานั่งและยืน จะ
ประสานมือไว
หนาลําตัวหรือนํา
ตุกตา,หมอนมา
กอดไวดานหนา 
จะอมยิ้มจนถึงยิ้ม
กวาง ปลอยผม
สยาย 

 

9. ภาพสัตว 
(เปนตัว
จริงและ

- ภาพภายใน
หอง,  ฉาก
เปนสีพื้น  

ภาพหนาตรง 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
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การตูน) เชน สีชมพู, สี
แดง 

ภาพท่ีสมาชิกลงไวในเน้ือหา ท่ีพบมากท่ีสุด  ไดแก   ภาพของสาวม่ัน ท่ีทําตัวสบายๆ  
ตามบุคลิกของตน  เปนสาววัยทํางาน ชอบความสบายๆ และมีบุคลิกทะมัดทะแมง และพบชุดท่ีสวม
ใสของภาพสมาชิกจะใสแขนกุดหรือเส้ือยดืสีพื้นสีสันโทนออน เชน สีฟา, สีมวงออน, สีชมพู ภาพ
องคประกอบดานหลังของภาพท่ีสมาชิกลงไว จะเปนภาพของบรรยายกาศภายในหอง ววิธรรมชาติ
หรือภาพถายในสตูดิโอ โดยจะใชฉากหลังเปนสีสันท่ีตัดกับสีเส้ือของนางแบบ เชน สีแดง, สีฟา, สี
ชมพู, สีดํา  สมาชิกจะมีการจัดทาทางของภาพตนเอง โดยพบวา เปนทานั่งและยืน ใบหนาของภาพ
สมาชิกจะอมยิม้จนถึงยิ้มกวาง และจะพบวา สมาชิกทุกคนจะปลอยผมสยาย ดูเปนสาวคอนขางมีอาย ุ
 ซ่ึงภาพท่ีสมาชิกลงไวในเน้ือหา บงบอกถึง ความเปนผูหญิงท่ีดูเปนผูหญิงสวย แสดงตน
วาเปนสาวมีอายุ วัยทํางาน จากภาพท่ีสมาชิกเลือกท่ีจะนํามาลงไวในเน้ือหา เปนภาพท่ีมีหนาตายิ้ม
แยม ทาทางดเูปนผูหญิงสดใส ไมเครงขรึม เส้ือผาก็จะมีสีสันโทนออน แสดงถึงความออนหวาน 
ออนนอม และสรางความนาสนใจใหภาพโดยเลือกท่ีจะมีภาพดานหลังเปนสีสันโทนสดใส ท่ีตัดกับ
สีของเส้ือผาท่ีสวมใส 
 

ตัวตนและการนําเสนอตัวของผูหญิงใน www.thaimate.com  พบวา 
สามารถแยกประเด็นการนําเสนอเปน 2 สวน คือ ประเภทของตัวตนท่ีพบและวิธีการ

นําเสนอตัวตนของตัวตนแตละประเภท 
1.  ประเภทของตัวตนท่ีพบ 
จากการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบและเนือ้หา ผูวิจยัสามารถแยกตัวตนท่ีพบออกเปน 3 

ประเภท ไดแก 
 1.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative)  
 1.2  ตัวตนประเภทสมัยใหม (Modern) 
 1.3  ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream)  
 
1.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม  (Conservative)  
 คนกลุมนี้จะเปนคนท่ีตองการสรางครอบครัว จึงเปนผูหญิงท่ีเช่ือวาการมีคูครองเปน
ส่ิงจําเปนและตองการคูครองท่ีมีภาวะของผูนําครอบครัว มีฐานะม่ันคงเล้ียงครอบครัวได คนกลุมนี้
ตองการท่ีจะแตงงานแตยังหาคูครองท่ีถูกใจ หาผูชายท่ีดีท่ีตามท่ีตนตองการไมได คนกลุมนี้จึงเกิด
ความคาดหวังท่ีจะไดพบคูครองผานทางเวบ็ไซต จึงทําใหคนกลุมนี้มีพฤติกรรมท่ีลวนแตแสดงออก
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ถึงความจริงจงั มุงม่ัน และคาดหวังในเร่ืองของคูครองและในส่ิงท่ีตวัเองเลือก ตองไดในส่ิงท่ีด ี ท่ี
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด  แตตัวเองก็ไมกลาท่ีจะเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือประพฤติ ปฏิบัติตน
เกินเลย ท่ีสําคัญไมกลาท่ีจะออกนอกกรอบของการเปนผูหญิงไทย เปนตัวตนท่ียังอยูในกรอบ
ประเพณไีทย คือ ไมนิยมเท่ียวกลางคืน ไมทานขาวนอกบาน ชอบทํางานบาน เขาวัด ทําบุญตาม
โอกาสสําคัญตางๆ  คนกลุมนี้จึงตองใชความจริงใจ และนําเสนอมุมมองในการมองโลกในแงด ีเปน
จุดเดนของตัวเอง เพื่อสรางความประทับใจแกเพศตรงขาม 
 คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 28-47 ป มีรูปรางสันทัด จนถึง เจาเนื้อเล็กนอย สําเร็จการศึกษา
แลว ทํางานเปนพนักงานบริษัท  ไมชอบเขาสังคมเทาไรนัก  เปนโสด  ไมมีพันธะใดๆ 
 คนกลุมนี้จะมีความคาดหวังในดานของคุณลักษณะของผูชายท่ีจะมาเปนเพื่อน หรือ
คูครอง ตองเปนผูชายไทย มีอายุมากกวา สูงกวาตนเอง รูปรางดี มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานท่ี
สามารถสรางฐานะท่ีม่ันคงได เชน พนกังานบริษัท และเจาของกจิการ เปนผูชายท่ีเขาสังคมบาง ไม
เก็บตัวเงียบ และตองเปนผูชายโสด หรือถาเคยแตงงานตองไมมีบุตร เปนภาระใหกับคนกลุนนี้
ภายหลังท่ีแตงงานแลว 
 
 ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 
 “อยากใหเมลมาคุยกันนะ อยากพบเจอกบัคนท่ีคุยกันเขาใจ และเปนอะไรสักอยางใน
ชีวิตของบางคน ท่ีอาจจะคนหา และพบเจอได เพราะการไดรูจักใครสักคน และเรามีความรูสึกดีๆ 
ดวยกันมันแสนจะยากเย็น แตมันกทํ็าไดถายังมีความหวังและกาํลังใจท่ีจะรอคอย…ใครคนนั้น..
เพราะฉันยังหวังเชนนั้น” (I-LA) 
 “การท่ีเราจะเร่ิมรูจักกันนั้น ไมวาจะคบกันเปนเพื่อน หรือ แฟนกต็าม เราควรมีความ
จริงใจใหแกกนั ไมโกหก หลอกลวงซ่ึงกันและกัน และไมควรที่จะพยายามเปล่ียนแปลงในตัวของ
ตัวเองเพื่อคนที่เราตองการจะคบดวย เราควรคบในตัวตนของคนๆ นั้นมากกวา เพราะเราจะไดเรียนรู
ลักษณะนิสัยซ่ึงกันและกัน แลวปรับตัวเขาหากัน จะไดคบกันไดนานๆ แลวคุณละ มีความคิดท่ี
ตรงกันหรือเปลา หากมีความคิดเหมือนกนั ลองมาคุยกนัหนอยนะ” (PINKKITTY) 
 “ยินดีท่ีไดรูจักนะคะ ชวงนีไ้มคอยไดเขาเนต หากเพื่อนๆ อยากคุยดวยชวยกรุณาฝาก
เบอรโทรศัพทใหดวยคะ ความรัก ความเอาใจใส ความจริงใจ เปนของกํานัลอันมีคาท่ีสุดในชีวิต 
และพรอมท่ีจะมอบใหกับทุกคน ความหวัง ความสําเร็จในชีวติ เราพรอมจะกาวไปดวยกนัอยาง
นุมนวลและอบอุน” (CUTE_SINGLE) 
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 จากตัวอยางเหน็ไว ตวัตนประเภทนี้ จะเปนผูหญิงท่ีมีความจริงใจ ความมุงม่ัน ตั้งใจและ
ความคาดหวังท่ีจะไดคูครองจากเว็บไซตหาคู โดยการระบุเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงความเปนผูหญิงไทย 
เปนแมบาน   ใชชีวิตเรียบงาย   ตรงไปตรงมา    และความคาดหวังคุณลักษณะของผูชายท่ีเปนผูนํามา    
ดูแลตนเองได ความตองการท่ีชัดเจนในเรื่องของคูครอง และพยายามนําเสนอความตองการของ
ตัวเอง เปนจุดเดนของตัวตนประเภทจารีตนิยม 
 
1.2   ตัวตนประเภทสมัยใหม  (Modern) 
 คนกลุมนี้จะเปนคนสมัยใหม สมัยนิยม โดยเปนกลุมคนหนุมสาวท่ียึดติดกับสังคม
ปจจุบันที่เกิดการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเทคโนโลยี 
ความหรูหราของสินคาฟุมเฟอยท่ีจะนํามาอํานวยความสะดวกและสรางภาพลักษณใหกับตนเอง เชน 
โทรศัพทมือถือ รถยนต สินคาแบรนดเนม ฯลฯ   แตคนกลุมนี้ก็ยังมีความเปนตัวของตัวเอง  มีความ
เช่ือม่ันในส่ิงท่ีตัวเองกระทํา มีความจริงจงัในการเลือกทําส่ิงตางๆ แตตองมีอิสระ หวงภาพลักษณ
ของตัวเอง แตงงานชาไมถึง 30 ไมแตง ดังนั้นจึงตองมีการแตงแตม และพิถีพิถันในการแสดง
ภาพลักษณ การใหขอมูลสวนตัวของตัวเอง ใหดดูีอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะใหบุคคลอ่ืนเห็นตนดดูี
ในเร่ิมแรก  คนกลุมนี้จึงมองคนท่ีภาพลักษณภายนอกท่ีไดพบเห็นกอนเร่ืองอ่ืนใด  คนกลุมนี้ก็มี
ความสนใจท่ีจะหาคูครองผานทางเว็บไซต แตไมไดคาดหวังมากเชนเดียวกับ ตัวตนประเภทจารีต
นิยม (Conservative)  กลุมนี้จะมีความกลาท่ีจะเปนฝายรุกในการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขาม
มากกวาพวกจารีตนิยม (Conservative) 
 คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 18-28 ป มีรูปรางผอมโปรง สมสวน มีท้ังท่ียังศึกษาอยูและ
สําเร็จการศึกษาแลว ทํางานเปนพนักงานบริษัท และรับราชการ ไมชอบเขาสังคม แตก็เขาสังคมได
บางบางเวลา เปนโสด  ไมมีพันธะใดๆ 
 คนกลุมนี้จะมีความคาดหวังในดานของคุณลักษณะของผูชายท่ีจะมาเปนเพื่อน หรือ
คูครอง  ตองมีอายุมากกวา สูงกวาตนเอง รูปรางดี มีการศึกษา เปนผูชายท่ีเขาสังคมบาง ไมเก็บตัว
เงียบ และตองเปนผูชายโสด  
 
 ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 
 “เหงาคะ อยากคุยกะคนท่ีจริงใจ…หากคุณคิดวาจะจริงใจกอมาเปนเพื่อนกันนะคะ 06-
7373032” (A_NUT) 
 “การท่ีเราจะรักใครชอบใครสักคนมันงายนะแตการท่ีจะทําใหเขามารักเราชอบเรามัน
ยากมากเลยนะ ขอสงวนสิทธ์ิใหเฉพาะบุคคลท่ีมีรูปติดโชวไวเหมือนกันนะคะ บุคคลใดท่ีไมไดติด
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รูปขอไมคุยดวยนะ kolyakom@hotmail.com สนใจจะคุยเอ็มเอสเอ็นแอตมาไดนะคะ หรือโทรเขามา
คุยกันกอนกไ็ดคะท่ี 06-7752038” (LOVEYOUNATTAPAT)  
 “สวัสดีคะ ลูกตาลคะ ยินดีท่ีไดรูจักนะคะ เปนคนอุบลเรียนราชภัฏทองเท่ียว ป 2-3 อยาก
รูจักคนท่ีจริงใจเปนท่ีสุดเลยนะ เขามาคุยกนั chanthawara8@hotmail.com” (NA_NA_NA) 
 
 จากตัวอยางเหน็ไดวา คนกลุมนี้มีความกลาและม่ันใจในตัวเอง มีการเปดเผยขอมูล
สวนตัว เชน การบอกช่ือตัว และกลาท่ีจะให E-mail และเบอรในการติดตอ เพื่อใหเกิดการสานตอ
ความสัมพันธท่ีรวดเร็วข้ึน มีความม่ันใจท่ีจะพูดคุย ติดตอกับคนแปลกหนา โดยไมไดเหน็หนาตากัน
กอน ไมตองการใชเวลาเนิ่นนานในการติดตอสานความสัมพันธผานอินเทอรเนต็ ตองการความ
วองไวและรวดเร็วใหทันใจตัวเอง โดยไมคํานึงถึงวาจะดูเปนผูหญิงท่ีกลา กากัน่เกนิไปในสายตาของ
ผูชายท่ีเขามาเห็นขอมูลของตนเองหรือไม ท่ีสําคัญคนกลุมนี้กลาท่ีจะระบุคุณลักษณะของผูชายท่ีจะ
มาเปนเพื่อน หรือคูครอง ใหมีลักษณะตรงกับท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยเฉพาะตองมีรูปราง หนาตาดี  
 
1.3   ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream) 
 เด็กแนวเปนกลุมคนท่ีตองการความแปลกใหม และแตงแตมสีสันใหกับชีวิต ทุกส่ิงทุก
อยางท่ีอยูรอบตัวท่ีเกดิจากเทคโนโลยีและกระแสความนิยมจากตะวันตก ดูจะเปนส่ิงท่ีสรางความ
นาสนใจและกระตุนใหเกดิการคนหาคําตอบของคนกลุมนี้อยูตลอดเวลา 
 คนกลุมนี้จะเปนคนรุนเยาว อายุยังนอย ถูกผูปกครอง พอแมสอนใหหางไกลจากส่ิงยั่วยุ
ตางๆ เชน ยาเสพติด รายการทีวีท่ีมอมเมา พฤติกรรมกาวราว เปนตน ใหความสนใจ,ใสใจและมี
ความสามารถทางคอมพิวเตอรเปนพิเศษมากกวาคนท้ัง 2 กลุมท่ีกลาวมา มีอิสระทางความคิด และ
อิสระในตัวเองคอนขางสูง รับเอาแฟช่ันและกระแสทีก่ําลังนิยมจากชาติตะวนัตกรวดเร็ว มีแนวทาง
เปนของตัวเองชัดเจน ไมเหมือนใคร และไมอยากใหใครเหมือน การท่ีถูกผูปกครองพยายาม
สอดสองดูแลพฤติกรรมจนทําใหคนกลุมนี้กลาท่ีจะทําใหส่ิงท่ีสังคมไทยยังไมยอมรับท่ีจะใหคนรุน
นี้ปฏิบัติ เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา การเขามาหาคูจึงเปนเสมือนการเขามาเลนคอมพิวเตอร
ตามปกติของคนกลุมนี้ ไมไดคาดหวังท่ีจะไดคูครอง คนรักผานเว็บไซต  แคเขามาทดลองใช  ได
ศึกษา เพิ่มเติม แคนั้น 
 คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 17-25 ป มีรูปรางเจาเนื้อเล็กนอย กําลังศึกษาอยู หรือเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษาใหมๆ   ก็จะเร่ิมท่ีจะทํางานบาง โดยเปนพนักงานบริษัท  ชอบเขาสังคม  เปนโสด  ไมมี
พันธะใดๆ 
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 คนกลุมนี้จะตองการผูชายท่ีจะมาเปนเพื่อน หรือคูครอง ตองมีอายุมากกวา สูงกวาตนเอง 
รูปรางดี มีการศึกษา เปนผูชายท่ีเขาสังคม และตองเปนผูชายโสด  
 

ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 
  “ชอบชวยเหลือผูอ่ืนดวยใจจริง มีจิตใจหนักแนนม่ันคง ชอบดูหนัง ฟงเพลง เดิน

หางสรรพสินคา ชอบเทคโนโลยีใหมๆ มีอารมณขัน” (KSE1993) 
 “……………………..” (NU_NUIIIII) 
  

จากตัวอยางเหน็ไดวา คนกลุมนี้จะกลาท่ีจะนําเสนอลักษณะบุคลิกของตัวเอง ซ่ึง
แสดงออกถึงส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบซ่ึงก็เปนส่ิงท่ีสังคมกําลังนิยมกันอยู และบางรายก็จะไมมีการ
นําเสนอขอมูลของตนเอง เพียงแคใชเคร่ืองหมาย……………. หรือมีการเวนวางไว ไมมีการเขียน
ขอความใดๆ ในคําแนะนําตัว เปนการไมเปดเผยตัวเอง ไมตองการใหคนอ่ืนรับรู หรือเขามาวุนวาย
ในส่ิงท่ีตนเองเปนอยู ลักษณะเดนของคนกลุมนี้จะไมสนใจคนรอบขาง ไมแครสังคม  เว็บไซตใหลง
ขอมูลในคําแนะนําตัว คนกลุมนี้ก็ไมสนใจท่ีจะลงขอมูล ซ่ึงก็ข้ึนอยูท่ีความพอใจของคนกลุมนี้ ท่ีไม
นิยมจะทําส่ิงท่ีเหมือนใครอยูแลว 

 
 2.   การนําเสนอตัวตน ผานรูปแบบ เนื้อหาและภาพของตัวตนแตละประเภท พบวา 

จากการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบและเนือ้หา พบวาตัวตนแตละประเภทมีวธีิการ
นําเสนอตัวตนท่ีแตกตางกนัไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
2.1 ตัวตนประเภทจารีตนิยม  (Conservative)  

รูปแบบ   
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะเหมือนการเขียนหนังสือปกติท่ัวไป, ตัวอักษร

สีดํา ขนาดปกติเห็นชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีแดง ออนและสีแดงเขม 
 เนื้อหา  
 เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี้             

-  ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีตรงไปตรงมา แสดงความ
ตองการอยางชัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิตท่ีเรียบงาย, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจงักับเร่ืองของ
ความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง, ขอมูลเกี่ยวกับความออนหวาน  เปนแมบานแมเรือน 
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-  ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอขอมูลใหเห็นคุณลักษณะของตัวเอง
อยางชัดเจนวาเปนผูหญิงไทย ดูมีอายุ โสดและเคยแตงงานมีบุตรอยูดวยกัน รูปรางสันทัดจนถึงเจา
เนื้อเล็กนอย  สําเร็จการศึกษา มีหนาท่ีการงานโดยเปนพนักงานบริษทั และรับราชการ ไมชอบเขา
สังคม 

-  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว มีวิธีการนําเสนอขอมูลใหเห็นถึง
คุณลักษณะของผูชายท่ีระบุไว ตองเปนผูชายท่ีไมชอบเขาสังคม ผูชายสัญชาติใดกไ็ด แตตองมีอายุ
มากกวา เทานัน้ 

ภาพ 
นําเสนอผานภาพของสาวม่ัน วัยทํางาน, สาวม่ัน สบายๆ, สาวม่ัน ทะมัดทะแมง และ 

ภาพสาวไมม่ันใจ ข้ีอาย  โดยผานภาพท่ีมีการสวมใสเส้ือผาโทนสีพื้นออน เชน สีครีม, สีขาว และสี
ฟา สรางความนาสนใจของสีพื้นหลัง ฉากหลังเปนสีท่ีตัดกับสีของเส้ือผา เชน สีแดง, สีดํา ทําใหภาพ
ดูเดนชัดข้ึน 

 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนื้อหาและภาพท่ีเรียบงาย ดูเปน
ธรรมชาติ มีลักษณะของความต้ังใจ ไมมีการตกแตงและสรางสรรครูปแบบ เนื้อหา และภาพใหมาก
เกินความเปนจริง  ในคําแนะนําตัวของสมาชิกไมไดมีการนําเสนอขอมูลของเบอรหรือ E-mail ท้ิงไว 
เพื่อใหสมาชิกคนอ่ืนท่ีเขามาดู ไดตดิตอไดสะดวก คนกลุมนี้ยังไมกลาท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลใน
สวนท่ีสามารถติดตอตนเองไดอยางสะดวก เพราะยังเกดิความกลาๆ กลัวๆ มีความหวาดระแวง กลัว
การถูกหลอกลวงจากความสัมพันธเสมือนผานทางอินเทอรเน็ต 
 
2.2   ตัวตนประเภทสมัยใหม (Modern) 

รูปแบบ 
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเปนอักษรซํ้าและอักษรเลียนแบบการพูด, ตัวอักษรสี 

ดํา ขนาดปกตเิห็นชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีแดงออนและสีแดงเขม 
เนื้อหา  

 เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี้             
-  ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีสรางความเหน็อกเห็นใจ

จากผูอาน โดยพบขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความอบอุน, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกับเร่ืองของ
ความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง  
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 -  ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอในลักษณะท่ีสราง ภาพลักษณ
ใหกับตัวเองใหดูเปนผูหญิงสวย เกง ฉลาด คือ แสดงวาเปนผูหญิงไทย โสด  รูปรางดี สําเร็จ
การศึกษา มีหนาท่ีการงาน โดยเปนพนักงานบริษัท และรับราชการ มีท้ัง ผูหญิงท่ีชอบเขาสังคมและ
ไมชอบเขาสังคม 

-  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  มีวิธีการนําเสนอใหเห็นวาตนมี
ความคาดหวังตอภาพลักษณของผูชายตองการผูชายท่ีมีรูปลักษณภายนอกดูดีมีภาพลักษณท่ีดีใน
สายตาของคนรอบขาง สมาชิกระบุคุณลักษณะของผูชายไววา ตองเปนชายไทย,จีนหรือฝร่ัง มีรูปราง
ดี สูงกวาตนเอง มีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน, อายุไมสําคัญ อายุนอยกวา, เทากันหรือมากกวาก็ได  
เปนผูชายท่ีเขาสังคมบาง โสดและไมมีพันธะใดๆ  

ภาพ 
 นําเสนอผานภาพของสาวหวานม่ันใจ ดเูปดเผย,  สาวนอย วัยหวาน กุกกิก๊ สดใส โดย
ผานภาพที่มีการสวมใสเส้ือผาโทนสีพื้นสดใส เชน สีฟา, สีชมพู, สีมวงออน  สรางความ
นาสนใจของภาพดวยภาพท่ีถายจากสตูดิโอและตูถายสติก๊เกอร  ฉากหลัง เปนสีท่ีตัดกับสีของเส้ือผา 
เชน สีแดง, สีดํา, สีชมพู ทําใหภาพดูสดใส ดูเปนสาวนารัก อายุไมมากนัก 
 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ    เนื้อหาและภาพท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีการตกแตงและสรางสรรครูปแบบ เนื้อหา และภาพมากเปนพิเศษ ดูสวยเกินความเปน
จริง  ในคําแนะนําตัวของสมาชิกมีการนําเสนอขอมูลของเบอรหรือ E-mail ท้ิงไว เพือ่ใหสมาชิกคน
อ่ืนท่ีเขามาดู สามารถติดตอไดสะดวก รวดเร็ว คนกลุมนี้กลาไดกลาเสีย ท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลใน
สวนท่ีสามารถติดตอตนเองไดอยางสะดวก  
 
2.3   ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream)  

รูปแบบ 
 ใชภาษาไทยท่ีเปนอักษรซํ้าและอักษรเลียนแบบการพูด, ตัวอักษรสีดํา ขนาดปกติเหน็ 

ชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีแดงออนและสีแดงเขม 
 เนื้อหา 

เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้  
-  ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีบอกถึง ลักษณะของ

ตังเอง แสดงถึงสาวนอยมาดม่ัน มีความคิดเปนของตัวเอง ไมคอยมีเหตุผล ดูเปนเด็กนอย อยากรู
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อยากเห็น ซ่ึงจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความช่ืนชอบในการทองเท่ียวนอกบาน หรือไมลงขอมูลใน
คําแนะนําตัวเลย 

-  ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีแสดงถึงสาวนอย วยัรุน เปนผู
หญิงไทย  โสด  รูปรางสมสวน จนถึงอวน ยังศึกษาอยู  เปนผูหญิงท่ีชอบเขาสังคม  

-   ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  มีวิธีการนําเสนอขอมูลท่ีไมให 
ความสําคัญกับคุณลักษณะของผูชายมากนัก ระบุแคเปนผูชายไทย มีการศึกษา เขาสังคมบาง เปน
โสดไมมีพันธะใดๆ  

ภาพ 
 นําเสนอภาพผานภาพของสาวเปร้ียวม่ันใจเซ็กซ่ี เยายวน และ ภาพสัตวเล้ียงโดยผาน
ภาพถายท่ีเสมือนวาไมไดใสเส้ือ โชวสัดสวน เห็นเนินอก ปลอยผมดูเปนสาว, ฉากหลังของภาพถาย
จะเปนภาพภายในหอง การนําเสนอตัวตนของกลุมนี้จะแสดงถึงความข้ีเลน ม่ันใจ กลาท่ีจะทําในส่ิง
ท่ีตนคิดวาเหมาะสมและดีกบัตัวเอง และภาพท่ีเปนตัวแทนของตนเอง เชน ภาพสัตวเล้ียง สุนัขและ
แมว 
 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ     เนื้อหาและภาพท่ีมีความ
สรางสรรค กลา  และทาทาย  เปนภาพถายของตัวเองท่ีดูเปนธรรมชาติ ดูสวย เซ็กซ่ี เปนสาวกากัน่ 
ไมมีการตกแตงใหภาพดูเกินจริง  คนกลุมนี้จะชอบโชวรูปรางของตัวเอง เพราะม่ันใจวาตัวเองรูปราง
ดี และเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามดวยเรือนรางของตน 
 

วิธีการนําเสนอตัวตนมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกบับุคลิกลักษณะของตัวตน
ประเภทตาง ๆ  ซ่ึงวิธีการนําเสนอตัวตนกส็ามารถบงบอกความเปนตัวตนของคนแตละประเภท 

 
จากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณสมาชิกจากการนัดเจอตัวและสัมภาษณผานทาง 

MSN  จํานวน 10 ราย  โดยมีรายช่ือตอไปนี ้
- Oooi  อายุ   19 ป     นักศึกษา 
- Nong-leo  อายุ  33 ป  ประกอบธุรกจิสวนตัว 
- ดา  อายุ   22 ป    นักศึกษา 
- พี่น ี  อายุ     35 ป  ประกอบธุรกจิสวนตัว 
- พี่นา  อายุ      36 ป ประกอบธุรกจิสวนตัว 
- พี่ปอ  อายุ    40 ป ประกอบธุรกจิสวนตัว 
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- maew_maew อายุ 30  ป ประกอบธุรกจิสวนตัว 

- ปานวาด อายุ 32  ป พนักงานบริษทั 
- ใจ  อายุ 30  ป พนักงานบริษทั 
- นน  อายุ 26  ป พนักงานบริษทั 
 

ตัวอยาง   ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณสมาชิก www.thaimate.com 
ถาม มีวิธีการลงขอมูลในคําแนะนาํตัวและประวตัิสวนตัวอยางไร 
พี่น ี กแ็นะนําตนเอง เราเปนคนเปดเผย ทําใหคนอยากรูจกัเรา ก็ตองอยากรูวาตัวตนเราเปน

แบบนี้ จะบอกลักษณะของตัวเองและความตองการใหชัดเจนไปเลย 
พี่นา ขอมูลจะไมมีปดบัง บอกความจริงทุกอยาง 
พี่ปอ  บอกความเปนตัวของตัวเอง วาตัวเองเปนคนลักษณะอะไร ตองการอะไร มีจุดประสงค

อยางไร ตองการคบคนแบบไหน ตองการเพ่ือนแบบไหน คนท่ีเขามา ถาเกิดเคาไมชอบ
คนเปดเผย เคาจะไดไมตองเคามาคุย เราก็เหมือนกันถาเราชอบคนแบบนี้ ถาเคาไมใช
แบบท่ีเราชอบ เคาก็จะไดไมตองเคามาหาเรา 

Nong-leo แสดงใหเห็นความเปนตัวเรามากท่ีสุดและบอกในส่ิงท่ีเรามองหาอยู ตองส้ันไดใจความ
และดูด ี

พี่ปอ ขอความและเนื้อหาจะคิดเอง ตามอารมณ 
พี่ปอ เชน ตอนนีพ้ี่เหงา, ก็จะลงวา….เหงาจัง.. อะไรประมาณน้ีหละ 
ถาม รูปถายท่ีนํามาลงในประวัติสวนตัว มีลักษณะแบบไหน 
Ice ก็ตองดูดีนะ อยางรูปตอนนี้ ก็ผมยาว มีคน add มาคุยเยอะเลย เคาก็บอกวา เพราะรูปนะ 
 

วิธีการนําเสนอตัวตนของสมาชิกท่ีไดจากการสัมภาษณ www.thaimate.com สามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ใชวิธีการนําเสนอประวัติสวนตัวที่เปนความจริงทุกเร่ืองที่สามารถเปดเผยได เชน  
ภูมิลําเนา, การศึกษา และขอมูลท่ีคิดวาเปนอันตรายก็จะไมเปดเผย เชน การใหเบอรโทรศัพท ท่ีอยู 

2. รูปแบบและเนือ้หาจะคิดเอง เปล่ียนแปลงไปตามอารมณของชวงนั้นๆ แสดงความ 
เปนตัวเอง และส่ิงท่ีตองการใหชัดเจนมากที่สุด ตองส้ันและไดใจความดวย 

3. ภาพท่ีนําเสนอไวในขอมูลสวนตัว จะเปล่ียนไมบอย เปนรูปของตัวเองจะลงภาพท่ี 
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คิดวาตัวเองดดูี แสดงความเปนตัวเองมากที่สุด ซ่ึงจะสอบถามจากคนท่ีเขามาคุย วาท่ีเลือกคุยเพราะ
อะไร โดยสวนมากก็จะตอบวา เพราะถูกใจ รูปภาพท่ีเห็น เชน ภาพท่ีลงไวเปนรูปตัวเองท่ีดูสดใส 
นารัก มี Action ตางๆ 
 

จากการวิเคราะหพบวา ตวัตนท่ีพบมากท่ีสุดใน www.thaimate.com คือ ตัวตนประเภท 
จารีตนิยม เพราะขอมูลของสมาชิก แสดงถึงการเปนผูหญิงท่ีเขามาเปนสมาชิกเพื่อสรางความหวัง
ใหกับตนเอง โดยคาดหวงัและตองการที่จะไดคูครองจากเว็บไซตหาคู และเปนผูหญิงท่ีคอนขางมี
อายุ ยังไมไดแตงงาน โอกาสที่จะพบผูชายคนรักจากโลกแหงความจริง จึงคอนขางนอย การรับเอา
เทคโนโลยีเปนส่ือกลางในการติดตอของผูหญิงกลุมนี้ ไมทําใหพฤติกรรมของผูหญิงกลุมนี ้
เปล่ียนแปลง ยังมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติตนตามกรอบประเพณวีัฒนธรรมไทย 

 

www.funwhan.com 
เว็บไซตฝนหวาน ไดกอต้ังและเปดตัว เม่ือเดือน ตุลาคม 2546  โดย นายอิทธิพล ผุด 

กระจาง การจดัทํา www.funwhan.com มีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดจินตนาการและอารมณไอเดีย
ตางๆ ของผูจัดทําเว็บไซตเอง เชน ภาพการตูน, การเขียนเน้ือเพลง ฯลฯ และยังเปนชองทางท่ีวางไว
วาจะทําเงินเล้ียงตนเองและครอบครัวได 

กลุมเปาหมาย ของเว็บไซตท่ีวางไวในตอนแรก คือ กลุมวยัรุน  แตปจจบัุนมีคนให 
ความสนใจและเขาชมมากมายหลายกลุม ท้ังชายและหญิง เนื่องจากมีคอลัมนในการ หาคู, หาเพื่อน  
(จากการสง E-mail ไปถาม คุณอิทธิพล ผุดกระจาง เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2547) 

 
Funwhan.com ประกอบดวยเว็บเพจ  (WebPages) หลักท้ังหมด 8 หนา ดังนี ้
1. Home เปนเว็บเพจหนาแรกและหนาหลักของส่ือเว็บไซต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง 

ประเด็นหัวขอตางๆ ท่ีปรากฏอยูในเว็บไซตอยางคราวๆ  หนาหลักนีส้ามารถบอกไดถึงเจตนารมณ
ของเว็บ  

2. Love 4 You เปนเว็บเพจท่ีใชในการสมัครเปนสมาชิก และเปนประตูเขาออกของ 
สมาชิกในการคนหาและติดตอสมาชิกคนอ่ืนๆ    

3. Free Album เปนเว็บเพจท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีจะใชในการแสดงรูปภาพสวนตัว 
และรูปภาพท่ีสมาชิกสนใจ โดยสามารถเขาชมและใหคะแนนรูปภาพตางๆได 

4. Chat Room เปนเว็บเพจท่ีใชในการสนทนา พูดคุย ของสมาชิกท่ีเขาเว็บไซต ณ  
เวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยสามารสนทนาผานหนานี้ ในขณะ On-line อยู 
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5. Hot Story  เปนเว็บเพจท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะของสมาชิกท่ีใชในการเขียนเร่ืองราวที่ 
ประทับใจและนาสนใจ  เพื่อเปนประโยชนแกผูท่ีเขาชมเว็บไซต  ตัวอยางเร่ืองราวนาอานท่ีอยูบน
เว็บไซต 

- ความรักไมใชการเสียตัวในวันวาเลนไทนเก็บไวใหคูชีวติท่ีแทจริงดีกวาไหม?  (โดย 
เจสา ) 

- เสียใจตอการจากไปของเธอ ฉันเสียใจจริงๆคะท่ีรัก ท่ีเธอตองจากฉันไปเพราะ 
คล่ืนยักษ (โดย : พลอย ) 

- จะรับไดไหม ถามารูทีหลังวาฉันเปนกระเทย และปกปดเธอมานานท่ีรัก (โดย : คน 
กลัวเจ็บ ) 

- รักพี่เสียดายนอง ความรักของคน 3 คน ผมควรเลือกใคร หัวใจมันเรียกรองจริงๆ 
(โดย : ขุนแผน ) 

- !!! ระวัง นั่งรถตูโดยสารคํ่าๆเหลือคุณคนเดียว แลวเจอคนขับหื่นกาม ภยัสําหรับ
หญิงสาวท่ีสุดเส่ียง (โดย : กวาง ) 

- ศ.สาวสวยคนเกง (เปนนร.ดีเดน)  แต.. ขายตัว ม่ัวยา ลา Sex ใครบางท่ีมองเธอออก?  
(โดย : เด็กดีท่ีไมด ี) 
ฯลฯ 

 
6. Webboard เปนเว็บเพจท่ีนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับ การถาม-ตอบปญหาของสมาชิก 

ดวยกัน เพื่อใหสมาชิกท่ีไมไดรับการคนหาจากเพื่อน หรือสมาชิกท่ีมีปญหาอยากใหสมาชิกดวยกัน
ชวยเหลือ  โดยแบงเปนประเด็น (กระทู) ตางๆ 6 หมวด ดังตอไปนี ้

6.1  ชุมชนคนออนไลน สังคมชาว Internet พูดคุยเร่ืองราวตางๆ 
6.2  Love บอรดเกี่ยวกับความรัก พูดคุยเกีย่วกับความรัก 
6.3  เร่ือง Hot Hit นาสนใจ สารพันบันเทิง เร่ืองเดน เร่ืองดัง 
6.4  ชุมชนคนทําเว็บ พูดคุยเร่ืองการเขียนโปรแกรม PHP , ASP เทคนิคตางๆ 
6.5  Pic post นารักๆ ภาพตลก ภาพนารัก wallpaper ภาพแปลกๆ ภาพประทับใจ  
6.6  ระบายอารมณ เบ่ือ เซ็งกลุม เครียด อยาเก็บไวคนเดยีว ท่ีนีย่ังมีกนัและกัน 
 

7. Wallpaper เปนเว็บเพจท่ีนําเสนอเกี่ยวกับรูปภาพท่ีสามารถดาวนโหลดเพื่อแสดง 
บนหนาจอคอมพิวเตอร  โดยแบงหมวดหมูของภาพเปน 14 หมวด ดังตอไปนี ้

7.1  รวมภาพ Pretty สาวสวย & Car ในงาน MOTOR EXPO 2004 
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7.2  Nature ธรรมชาติ 
7.3  ภาพบรรยากาศงานเปดตัวอัลบ้ัมใหม "แดดสอง" ของ Moderndog 
7.4  ภาพบรรยากาศงาน Meet The Models 
7.5  Movie ภาพยนตร 
7.6  Car รถยนต 
7.7  ดารานางแบบไทย Sexy 
7.8  Game เกมส 
7.9    พอลลา (นารักๆๆๆๆ) 
7.10   เกิรลล่ี เบอรร่ี 
7.11   Pretty Girl 
7.12   ทาทา 
7.13   ภาพขําขัน นาสนุก 
7.14  ภาพสัตว นารัก + นาเอ็นด ู

 
8. Games   เปนเว็บเพจท่ีรวบรวมเกมสท่ีนาสนใจประเภทตางๆ  ไว       เพื่อเลนเวลา  

on-line โดยแบงประเภทของเกมสเปน  5  หมวด ดังตอไปน้ี 
8.1 Action เกมสแนวตอสู 
8.2 Shooting เกมสยิงๆ 
8.3 Puzzle เกมสฝกสมอง 
8.4 Sport เกมสกีฬา 
8.5 Other เกมสเลนสนุกๆ ท่ัวไป 

 
ซ่ึงจากเว็บเพจหลัก ท้ังหมด 8 หนา หนาท่ีผูวิจยัใชในการคนหากลุมตัวอยางสมาชิก

ผูหญิงท่ีเขามาหาคูใน Funwha.com ไดแก หนา  Love 4 You 
 

รูปแบบ และเนื้อหาที่ถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิงใน 
www.funwhan.com พบวา 

1. รูปแบบ  แบงเปนรูปแบบในการจดัหนา, ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร และ  
สีสัน ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

การจัดหนา  
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การจัดหนาในการลงขอมูลสวนตัว และคําแนะนําตัวของสมาชิก  สมาชิกสามารถสราง 
สรรครูปแบบในการจดัหนาเองได ในสวนของคําแนะนําตัวของสมาชิก  แตพบวา สมาชิกไมมีการ
จัดหนาใหแปลก แตกตางกัน มีรูปแบบเดียวกันหมด คือ มีการพิมพรายละเอียดไปตามบรรทัด
แนวนอนปกติตามท่ีเว็บไซตกําหนด ไมไดตกแตงหรือคิดสรางสรรคในการจดัหนาใหสลับซับซอน
แตอยางใด โดยมีรายละเอียดของการจัดหนาเว็บเพจดังตอไปนี้  

-   คําแนะนําตัวของสมาชิก จะอยูในสวนบน ซ่ึงสมาชิกจะนิยมพิมพไปเร่ือยๆ มีการ 
จัดชองไฟ เวนวรรค ระหวางขอความแตละประโยค เปนเพียงรูปแบบขอความส้ันๆ มีความยาวไม
เกิน 4 บรรทัด  เพื่อใหสะดวกตอการอาน และสรางความนาสนใจ ไมทําใหเปนขอความท่ีนาเบ่ือ 

-   คติแงคิด, คําคม  จะอยูถัดจากคําแนะนําตัวของสมาชิก  ซ่ึงจะมีการพมิพไปตาม 
บรรทัดปกติท่ีเว็บไซตกําหนด เชนเดยีวกบัรูปแบบของคําแนะนําตัวของสมาชิก โดยมีความยามไม
เกิน 2 บรรทัด 

-   ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จะอยูสวนลางถัดจากคติแงคิด,คําคํา ซ่ึงจะประกอบ 
ดวย ขอมูลตางๆ สวนบุคคลท่ีสมาชิกจะตองระบุไว ตามลําดับ ไดแก ปจจุบันอาศัยอยูจังหวดั, E-
mail, เบอรโทรศัพท, เช้ือชาติ........ / ศาสนา……., รูปราง…….. / ผิวพรรณ……., การศึกษา, ดื่มสุรา
หรือไม, สูบบุหร่ีหรือไม, เปนคนเท่ียวเกงหรือไม และ ลักษณะสถานท่ีเท่ียวท่ีชอบไป  โรแมนติก / 
ธรรมชาติ / คนกลางคืน / เร่ือยๆ ทุกรูปแบบ / อ่ืนๆ 

-   ภาพที่สมาชิกนําเสนอเพือ่แสดงตัวตน จะอยูดานขวาของ ขอมูลสวนบุคคลของ 
สมาชิก และคติแงคิด, คําคม ซ่ึงสมาชิกสามารถนําเสนอรูปภาพของตัวเองไดตามความตองการ  
 

ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 
ตัวอักษรในแตละขอความ สมาชิกใชตวัอักษรท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดย

เปนลักษณะเปนการเขียนตัวอักษรท่ัวไป, การใชเปนอักษรซํ้า, อักษรที่เลียนแบบภาษาพูด และ
ภาษาแอสกีร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

-  การใชอักษรเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมือนลักษณะการเขียนตัวอักษรปกติ 
ทําหนาท่ีส่ือความหมายโดยตรง ความหมายเขาใจงาย  

 
ตัวอยาง รูปแบบอักษรเหมือนการเขียนตัวอักษรปกติ 
“หาเพื่อนนั่งคุย MSN กันคะ” (จูน) 
“ถาวางก็เขามาคุยกันไดนะคะ” (คิกขุจัง) 
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-  การใชอักษรเลียนแบบการพูด   เปนการเขียนเลียนแบบภาษาพูด เปนการสะกดคําท่ี
ไมคํานึงถึงความถูกตองในการสะกดคํา แตคํานึงถึงเสียงท่ีเกิดจากการสะกด ทําใหเกิดความสะดวก
ในการพิมพขอความ เชน การข้ึนตนประโยค หวัดดี การใชอักษรเลียนแบบการพูด ทําใหเกิด
ความรูสึกมีสีสันมีชีวิตชีวาและสรางความเปนกันเองมากข้ึน 

 
 
ตัวอยาง รูปแบบอักษรเลียนแบบการพูดท่ีพบ 
“หวัดดีคะ ไมมีอะไรจะแนะนําตัวมากอะนะ เพราะบางทีการท่ีเราจะรูจกักันอะ มันกอ 

ตองลองคุยกันดูนะคะ” (spray_girl) 
“ดีคะ อยากไดผูชายนิสัยดีสักคนมาเปนคนรูใจอะ ขอไมเกิน 20 นะคะ” (kiss kiss) 
 
-  การใชอักษรแอสกีร  เปนการสรางสรรคโดยการพมิพจากแปนคอมพิวเตอร เพื่อท่ี

แสดงทาทางการยิ้มทดแทนการยิ้มจริง อักษรแอสกีรสามารถแสดงอารมณ ทาทาง ของผูท่ีกําลัง
สนทนาไดซ่ึงจะเปนภาษาเฉพาะกลุมท่ีสามารถเขาใจไดเฉพาะกลุมคนที่ใชการส่ือสารผาน
คอมพิวเตอร มักพบตําแหนงอยูท่ีทายขอความหรือคํา   

 
ตัวอยาง  รูปแบบอักษณแอสกีร 
“=(^-^)= กิ๊ฟนะคะ…อยากมีเพื่อนเยอะๆ ยนิดีท่ีไดรูจกัคะ add มาคุยกนัก็ไดนะคะ  

Give2526@hotmail.com” (GiveGive) 
“ไมใชคนจุนจาน…แตเปนคนใสใจ ไมไดเปนคนวุนวายอะไร…แคอยากใหเธอไดแต 

ส่ิงดีๆ ไมไดเปนเร่ืองมาก…แตอยากใหดีกวานี้ เพราะเธอเปนคนพิเศษท่ีแสนดจีะใหฉันคนนีทํ้า
ตัวอยางไร…^ o ^ 

 
และมีขนาดตัวอักษรท่ีสมาชิกใช จะใชขนาดตัวอักษรมาตรฐาน ทําใหอานงาย ขนาด

ตัวอักษรท้ังขอความ และท้ังหนาเว็บเพจ สมาชิกไมไดปรับเปล่ียนใหมีขนาดเล็กลงหรือใหญข้ึน 
 

สีสัน 
การใชสีสันของตัวอักษรและสีพื้นหลัง สามารถเปนตัวแทนแสดงอารมณของสมาชิก 

นั้นๆ ได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 -   สีสันของตัวอักษร  
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-   คําแนะนําตัว ใชตวัอักษรสีดํา  การเลือกใชสีโทนเขม บงบอกถึงความหนักแนน 
 -   คติแงคิด, คําคม ใชตัวอักษรสีมวงออนและขีดเสนใตท่ีตัวอักษรท้ังประโยค เปน 

การเนนขอความใหเดนชัดข้ึน    การเลือกใชสีโทนออน บงบอกถึงความออนหวาน 
 -   ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  ใชตวัอักษรสีดําทุกขอมูล มีเพียงการระบุ Email ท่ี 

ใชตัวอักษรสีชมพูสด และขีดเสนใตท่ีตวัอักษร Email เพื่อสรางจุดสนใจจากขอมูลอ่ืนๆ   การ
เลือกใชสีโทนสดใส ชวยดึงดูดความสนใจจากผูอาน 

-   สีสันของพ้ืนหลัง  
ใชสีพื้นหลังเปนสีขาว  การเลือกใชสีขาว เพื่อใหขอมูลท่ีสมาชิกระบุไว เห็นไดชัดเจน  

สีขาวจะไมไปรบกวนผูอานและแยงความสนใจจากขอมูลของสมาชิก และเปนการบงบอกถึงความ
ใสบริสุทธ์ิ  
  

2.   เนื้อหา  แบงเปนเนื้อหาในดาน ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก, คติแงคิด-คําคม,ขอ 
มูลสวนบุคคลของสมาชิก และภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพือ่แสดงตัวตน  ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี ้
 ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก 

ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก จะอยูบริเวณสวนบนของเว็บเพจ ภายใตหวัขอ 
คําแนะนําตัว ซ่ึงสมาชิกจะนิยมพิมพขอความท่ีส้ัน ไมเกิน 4 บรรทัด ซ่ึงจะเปนขอความท่ีไดใจความ 
มีความหมายชัดเจน โดยจะพิมพตามแนวนอนของระยะบรรทัด มีการจัดชองไฟ เวนวรรค ระหวาง
ขอความแตละประโยค  

ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  แยกเปน 3 ประเภท ไดแก   ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา 
ขาดความอบอุน, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจงักับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง,
ขอมูลเกี่ยวกับความกลาเปดเผยเร่ืองสวนตัวและความตองการสวนตัว 

ภาษาของขอมูลคําแนะนําตัวท่ีพบ จะเปนภาษาไทยเปนสวนมาก มีการใชภาษาอังกฤษ
บางเล็กนอย ความนิยมในการใชภาษาไทยในขอมูลคําแนะนําตัว เพราะสะดวกและงายตอการเขาใจ 
แสดงวาการใชภาษาไทยในการเขียนขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก เปนวิธีการท่ีงาย และสามารถ
ทําใหผูอานเขาใจความหมายไดดแีละตรงกับความตองการของสมาชิกท่ีลงไวท่ีสุด  การใชภาษาเพ่ือ
ใชเขียนขอความงายๆ ข้ึนมา สามารถส่ือถึงความตองการของตัวเอง ซ่ึงสามารถทําใหผูอานและ
สมาชิกคนอ่ืนๆ เขาใจความหมายไดดี  

 
ตัวอยาง   คําแนะนําตัวของสมาชิกท่ีพบใน www.funwhan.com 
- ขอมูลเก่ียวกับนิสัยขี้เหงา ขาดความอบอุน  
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“ช่ือเลนช่ือ 1 คะ อยากมีเพื่อนคุยเยอะๆ ตอนน้ีเหงามากคะ อยาลืมเขามาคุยกันนะคะท่ี  
pan_chicleth@hotmail.com” (pam22) 

“สวัสดีคะ อยากมีเพื่อนคุยนะ เหงาคะ ใครวางๆ ก็แวะมาคุยกันไดนะ  
Ben_k666@hotmail.com” (ben_k666) 

 
 

- ขอมูลเก่ียวกับความจริงจังกับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง 
“สวัสดีคะ อยากมีคนรูใจ จริงใจ ใหความรักความอบอุนมีความเขาใจจรงิใจ (โสด)”  

(Be) 
“สวัสดีคะ ช่ือ นานา เปนคนราเริง แตวาจริงจังเร่ืองความรัก อยากพบคนท่ีไมยดืติดกบั 

รูปรางหนาตาของผูหญิงท่ีจะคบดวย เพราะคิดวาคนเราจะอยูดวยกันไดนั้น นิสัยและความเขาใจเปน
ส่ิงท่ีสําคัญมากกวา และท่ีสําคัญการใหเกยีรติซ่ึงกันและกันนั้นก็เปนส่ิงท่ีลืมไมไดเชนกัน” (nana) 

- ขอมูลเก่ียวกับความกลาเปดเผยเรื่องสวนตวัและความตองการสวนตัว” 
“เปนคนราเริง สนุกสนาน ข้ีงอน โกรธงายหายเร็วคะ อยากมีแฟนเปนตํารวจมานานแลว   

ใครอยากควงบางคะ” (เปล) 
“ตองการรูจัก ผูชาย ชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรป คะ” (pajim) 
 

 ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิกท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความ
อบอุน ซ่ึงจะบงบอกถึงการเปนวยัท่ีตองการเพ่ือนคุย  เพื่อนเท่ียวแกเหงา  วยัท่ีตองอาศัยเพ่ือนเปนท่ี
ปรึกษามากกวาผูปกครอง หรือคนรัก  สมาชิกตองการท่ีจะมีเพื่อนไวคุยทางเมล ทางอินเทอรเน็ต
มากกวาเปนเพื่อนในโลกแหงความจริง 
  

คติแงคิด, คําคม 
 คติแงคิด, คําคม จะพบในสวนของหนาเว็บเพจภายใตหัวขอ คติแงคิด, คําคม ซ่ึงอยูถัด
ตอจาก ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก ผูวจิัยแยกคตแิงคิด, คําคม ท่ีพบ ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
คติของการใชชีวิต และ คติของการใชชีวิตรัก 

 ภาษาของคติแงคิด, คําคมท่ีพบ จะเปนภาษาไทย และเปนคติท่ีเคยไดยินกนัอยูกอนแลว 
สมาชิกไมไดมีการคิดคติใหมๆ ข้ึนเอง   การใชภาษาไทยในการเขียนคติแงคิด, คําคม เพื่องายตอการ
เขาใจ ไมมีความสลับซับซอนแตอยางใด  
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ตัวอยาง  คติแงคิด,คําคม ท่ีพบใน www.funwhan.com 
- คติของการใชชีวิต 
“คนท่ีหยุดนิ่ง ก็ไมตางจากคนท่ีตายแลว” (piano) 
“ทําวันนีใ้หดท่ีีสุด” (dizzy) 
“ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” (เปล) 
 
- คติของการใชชีวิตรัก 
“ใหความรักกอน กอนท่ีจะไดรับความรัก” (ฟา) 
“รักคือการให…และเลือกท่ีจะรับ” (นะนา) 
“วิถีทางของรักนั้นไมไดราบร่ืนเสมอไป” (pajim) 
 
คติแงคิด, คําคม ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก คติของการใชชีวติ ซ่ึงจะบงบอกถึงการเปน 

ผูหญิงท่ีมีเหตุมีผล มีความคิดและรูเทาทันวิถีทางของชีวติ  มีมุมมองวา  ทุกส่ิงทุกอยางตองใชเหตผุล 
และใชความตัง้ใจ 

 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จะพบในสวนของหนาเว็บเพจภายใตหวัขอ  รายละเอียด 

ขอมูลของ…...(ช่ือสมาชิก) ซ่ึงอยูถัดตอจากหัวขอ  คติแงคิด, คําคม ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีสมาชิก
ตองระบุไวในขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกประกอบดวย ขอมูลตางๆ ตามลําดับ ไดแก ปจจุบันอาศัย
อยูจังหวัด, E-mail, เบอรโทรศัพท, เช้ือชาติ........ / ศาสนา……., รูปราง…….. / ผิวพรรณ……., 
การศึกษา, ดืม่สุราหรือไม, สูบบุหร่ีหรือไม, เปนคนเท่ียวเกงหรือไม และ ลักษณะสถานท่ีเท่ียวท่ี
ชอบไป  โรแมนติก / ธรรมชาติ / คนกลางคืน / เร่ือยๆ ทุกรูปแบบ / อ่ืนๆ 

 
จากขอมูลสวนบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวตามหัวขอตางๆ ขางตน ผูวิจัยนํามาจัดกลุม

ลักษณะของสมาชิกท่ีพบและสามารถแยกเปน 5 ประเภท ไดแก  
- ผูหญิงไทย รูปรางดี (หุนด)ี กําลังศึกษาอยู ไมชอบเขาสังคม หรือมีการเขาสังคม

บาง รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก ให E-mail ในการติดตอ 
- ผูหญิงไทย รูปรางสันทัด กาํลังศึกษา ชอบเขาสังคม ชอบเท่ียว ใหเบอรและE-mail 

ในการติดตอ 
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- ผูหญิงไทย รูปรางสันทัด กําลังศึกษา ไมชอบเขาสังคม หรือมีการเขาสังคมบาง  รัก
ธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก ใหเบอรและ E-mail ในการติดตอ 

- ผูหญิงไทย รูปรางอวบอ๋ัน กําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว ไมชอบเขาสังคม 
หรือมีการเขาสังคมบาง  รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก ให E-mail ในการ
ติดตอ 

- ผูหญิงไทย รูปรางผอม  สําเร็จการศึกษาแลว ไมชอบเขาสังคม รักธรรมชาติ ให E-
mail ในการตดิตอ 

ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก  ขอมูลท่ีแสดงถึง การเปนผูหญิงไทย 
รูปรางดี (หุนดี) กําลังศึกษาอยู ไมชอบเขาสังคม หรือมีการเขาสังคมบาง รักธรรมชาติ และเปนสาว
โรแมนติก มีการให E-mail ในการติดตอโดยเฉพาะ E-mail ของ Hotmail เพราะสามารถพูดคุยกันได
เลย ถาชวงเวลาท่ี on-line ตรงกัน ซ่ึงจะบงบอกถึงการเปนผูหญิงไทย วยัเรียน อายุยังนอย วยัสดใส 
เปนวยัท่ีตองการนําเสนอรูปราง หนาตาของตนเอง ใหเพศตรงขามเหน็ โดยเฉพาะ นําเสนอใน
ภาพลักษณของตัวเอง ใหออกมาดูดี ไมนารังเกียจ สรางความสนใจและดึงดดูใจแกเพศตรงขาม  และ
ยินดีท่ีจะพดูคุยผานทาง E-mail 

 
ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน 
ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน  จะพบในสวนของหนาเว็บเพจภายใตหวัขอ  รูป

ของ……….(ช่ือสมาชิก) ซ่ึงอยูดานขวาของขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  ผูวิจยันําภาพท่ีสมาชิก
นําเสนอเพื่อแสดงตัวตนท่ีพบมาจัดกลุม  ซ่ึงสามารถแยกเปน 7  ประเภท ไดแก  
 
ตารางท่ี 2  แสดงประเภทของภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตนใน www.funwhan.com 

ลําดับท่ี ประเภทของ
ภาพ 

ชุดท่ีใส ลักษณะภาพ
ดานหลัง 

การจัดทาทาง ตัวอยาง 

1. สาวเปร้ียว 
ม่ันใจ เซ็กซ่ี 
เยายวน 

ไมเห็นเส้ือ, 
ใสเส้ือสาย
เดี่ยว 

ภาพภายใน
หอง 

ภาพหนาตรง
ตั้งแตใบหนา
จนถึงชวง
หนาอก เอียงคอ 
ยักค้ิว หล่ิวตา, 
ยกมือข้ึนมารวบ
ผมและปลอยผม 
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2. สาวไมม่ันใจ 
ข้ีอาย (มี 2-5 
คนในภาพ) 

เส้ือยืดหลาก
สี เชน ฟา, 
ขาว,ดํา 

ภาพถายจากตู
สต๊ิกเกอร สี
ของฉากตัด
กับสีเส้ือ เชน 
สีแดง, สีน้ํา
เงิน 

ภาพหนาตรง
ตั้งแตใบหนา ถึง
บริเวณชวงอก 
อมยิ้ม ปลอยผม 

 

3. สาวมีอายุ  จะใสเปนชุด
สีเดียวกัน 
เชน    ชุด
ราตรี, ชุด
คลุมถึงเขา สี
ขาว และสี
น้ําเงินลาย
ดอก 

ภาพถายจาก 
สตูดิโอ ไม
เห็นฉากหลัง 

ภาพหนาตรง 
ตั้งแตใบหนา   
ถึงบริเวณชวงอก 
รวบผมและ
ปลอยผม อมยิ้ม 

 

4. สาววัย
ทํางาน 

เส้ือเช้ิตสีฟา ภาพภายใน
หองทํางาน 

ทานั่งท่ีโตะ
ทํางาน หนาตา 
อมยิ้ม ผมส้ัน  

5. สาวนอย วัย
เรียน 

ชุดนักเรียน ภาพถายใน 
สตูดิโอ    ฉาก
หลังสีฟา, สี
แดง ตัดกับสี
ของชุด
นักศึกษา 

ยืนหนาตรงและ
ยืนเอียงขาง มือ
พาดไวท่ีฉาก
หลัง อมยิ้ม ผม
ส้ัน 

 

6. สาวนอย วัย
หวาน  

เส้ือยืดสีพื้น
มีสีสันสดใส 
และเส้ือเกาะ
อก,สายเดีย่ว
ตามแฟช่ัน
เชน สีฟา, สี
มวงออน, สี

ภาพถายใน
สตูดิโอและ
ถายจากตู
สต๊ิกเกอร 
(ฉากหลังสีตัด
กับสีเส้ือ เชน 
สีแดง, สีฟา

ทานั่งและยืน มี
การยกมือข้ึนมา
โพสทาเหมือน
นางแบบ อมยิ้ม
จนถึงยิ้มกวาง 
ผมส้ัน 

 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 
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ชมพู  และสีชมพู มี
การตกแตง
ภาพเหมือน
ไดถายข้ึนปก
นิตยสาร  

7. ภาพอ่ืนๆ ท่ี
ไมใชภาพ
คน 

เชน  ภาพ
การตูน, ภาพ
สัตว 

สีของพื้นหลัง
จะตัดกับตัว
ของภาพ เชน 
สีขาว ตัว
ภาพสีแดง 

มีทาทางแปลก
แตกตางจาก
ทาทางของภาพ
คนปกติ เชน 
กําลังบิน 

 

 
ภาพท่ีสมาชิกลงไวในเน้ือหา ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ภาพของสาวนอย วยัหวาน วัยสดใส  

และพบชุดท่ีสวมใสของภาพสมาชิกใสเส้ือยืดสีพื้นมีสีสันสดใส เชน สีฟา, สีมวงออน, สีชมพูและ
เส้ือเกาะอกหรือสายเดี่ยวตามแฟช่ันนยิม ภาพองคประกอบดานหลังของภาพท่ีสมาชิกลงไว จะเปน
ภาพของ ภาพถายในสตูดิโอและถายจากตูสต๊ิกเกอร โดยจะใชฉากหลังเปนสีสันท่ีตัดกับสีเส้ือของ
นางแบบ เชน สีแดง, สีฟา, สีชมพู, สีน้ําเงิน และมีบางภาพของสมาชิกตกแตงเสมือนไดเปนดารา 
นางแบบข้ึนปกนิตยสาร  สมาชิกจะมีการจัดทาทางของภาพตนเอง โดยพบวา เปนทานั่งและยืน ดู
เปนดารา นางแบบ ใบหนาของภาพสมาชิกจะอมยิ้ม ยิ้มหวานและจะพบวา สมาชิกทุกคนจะมีผมส้ัน 
ดูเปนสาวท่ีคอนขางอายุนอย ยังอยูในวยัเรียน 
 ซ่ึงภาพท่ีสมาชิกลงไวในเน้ือหา บงบอกถึง ความเปนผูหญิงท่ียังออนตอโลก ดูเปนสาว
นอย วยักําลังอยากรูอยากเหน็ อยากทดลองกับส่ิงใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น  ภาพท่ีเห็นจะแสดงตนวาเปนสาว
นอยท่ีคอนขางม่ันใจกบัรูปรางของตัวเอง มีความกลา เชน กลาท่ีจะจัดทาทางใหดเูหมือนเปนดารา 
นางแบบ  เปนสาวเปดเผย และเปนผูหญิงท่ีสดใส เห็นไดจากเส้ือผาของภาพ กจ็ะเปนโทนสดใส 
แสดงถึงความสดใส ราเริง และสรางความเดนใหกับภาพโดยการเลือกใขสีของพื้นหลังเปนสีโทน
สดใสเชนกัน แตจะใชเปนสีท่ีตัดกับภาพสมาชิก 
 

ตัวตนและการนําเสนอตัวของผูหญิงใน www.funwhan.com  พบวา 
แยกประเดน็การนําเสนอเปน 2 สวน คือ ประเภทของตัวตนท่ีพบและวิธีการนําเสนอ

ตัวตนของตัวตนแตละประเภท 
1.  ประเภทของตัวตนท่ีพบ 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 

DPU



 

 79

จากการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบและเนือ้หา ผูวิจยัสามารถแยกตัวตนท่ีพบออกเปน 3 
ประเภท ไดแก 

1.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative)  
 1.2  ตัวตนประเภทสมัยใหม (Modern) 

1.3  ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream)  
1.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative)  
 คนกลุมนี้จะเปนคนท่ีตองการสรางครอบครัว  จึงเปนผูหญิงท่ีเช่ือวาการมีคูครองเปน
ส่ิงจําเปน คนกลุมนี้ตองการที่จะแตงงานแตยังหาคูครองท่ีถูกใจไมได คนกลุมนี้มีโอกาสนอยท่ีจะได
พบคูครองจากโลกแหงความจริง จึงเกิดความคาดหวังท่ีจะไดพบคูครองผานทางเว็บไซต คนกลุมนี้มี
พฤติกรรมท่ีอยูในกรอบวัฒนธรรมประเพณีไทย ยังชอบท่ีจะเปนแมบาน ทํางานบาน ไมชอบเขา
สังคม ไมชอบความวุนวาย รักสงบ ถึงจะเปนคนท่ีสนใจเทคโนโลยส่ืีอสารสมัยใหม แตก็ไมไดยึด
ติดและทําใหพฤติกรรมของตนเปล่ียนแปลงไปตามสังคมสมัยใหม 

คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 37-47 ป  จะเปนผูหญิงไทย ท่ีมีรูปรางอวบอ๋ัน มีระดับการศึกษา
ในข้ันด ี คือ ปริญญาตรี-สูงกวาปริญญาตรี  ไมชอบเขาสังคมเทาไรนัก เปนสาวท่ีรักธรรมชาติ
 เปนกลุมคนท่ีมีคติท่ีใชเพื่อการดําเนินชีวิตและใชในชีวติรัก  (ชีวิตคือการเรียนรู, วิถีทาง
ของรักนั้นไมไดราบร่ืนเสมอไป) 

 
 ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 

“คุยสนุก เรียบรอย ชอบอานหนังสือ ฟงเพลง ชอบธรรมชาติ จริงใจ เกลียดความหลอ 
กลวงและการโกหก ชอบทําอาหาร ทํางานบาน ไมชอบเท่ียว ไมชอบความวุนวาย รักสงบ” (เมย) 
  

จากตัวอยางเหน็ไว ตวัตนประเภทนี้ จะเปนผูหญิงท่ีมีความจริงใจ ความมุงม่ัน ตั้งใจ ท่ี
สําคัญ เปนผูหญิงท่ีเรียบงาย โดยการระบุเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงความเปนผูหญิงไทย  มีความจริงใจ 
เปนแมบาน ใชชีวิตเรียบงาย ชอบความสงบ  ผูหญิงกลุมนี้จะนําเสนอความคุณลักษณะของตัวเองให
ชัดเจนที่สุด เปนการบอกถึงตัวตนท่ีแทจริงจะไดมีเกิดความคาดหวังหรือผิดหวัง วา ผูหญิงใน
อินเทอรเน็ตจะตองเปนผูหญิงกลา ผูหญิงสมัยใหมเสมอไป 

 
1.2   ตัวตนประเภทสมัยใหม  (Modern) 
 โดยเปนกลุมคนหนุมสาวท่ียดึติดตามกระแสของสังคมปจจุบันท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
และเคล่ือนไหวอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา เชน ตองมีรถ มีคอนโดฯ ใชสินคาแบรนดเนม มี
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พฤติกรรมการสรางภาพลักษณใหกับตนเอง ใหเคร่ืองประดับ ของตกแตงภายนอก มาแสดงคุณคา
ของระดับชนช้ันในสังคม คนกลุมนี้มีความกลา ความม่ันใจ ไมปดบังในส่ิงท่ีตนเองเปนอยูและใน
ส่ิงท่ีตนเองตองการ สนใจและตองการในสิ่งใหมๆ ท่ีเกดิข้ึนถาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีดีสําหรับตน แตไมได
คาดหวังวาจะตองไดตามท่ีตนตองการ คนกลุมนี้จะมี E-mail ของตัวเองและใช E-mail ของ Hotmail 
ในการติดตอส่ือสาร  
 คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 19-29 ป มีรูปรางสมสวน จนถึง อวบอั๋น มีท้ังท่ียังศึกษาอยูและ
สําเร็จการศึกษาแลว  ไมชอบเขาสังคม แตก็เขาสังคมไดบางบางเวลา รักธรรมชาติ และเปนสาวโร
แมนติก เปนกลุมคนท่ีมีคติท่ีใชเพื่อการดําเนินชีวิตและการใชชีวิตรัก  (ทําวันนี้ใหดท่ีีสุด, กตัญูยืด
ม่ันอยูในจิต สุจริตยืดติดอยูในใจ, รักแทไมมีในโลก) 
  
 ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 
 “อยากมีเพื่อนท่ีเขาใจเรามากท่ีสุด” (pag007) 
 “สวัสดีคะ ผานมาเห็นเวปนีน้ะคะ เลยลองแวะมาดู เผ่ือจะเจอใครจริงๆ ซักคน ก็ไมได
หวังอะไรมากหรอกคะ…ขอแคไดเพื่อนท่ีนารัก ไดเพื่อนท่ีจริงใจ แคนี้ก็พอ” (piano) 
 “พอจะมีบางไหม ท่ีพักพิงใจ” (ming) 
 
 จากตัวอยางเหน็ไดวา คนกลุมนี้มีความกลา ม่ันใจท่ีจะเปดเผยความตองการของตัวเอง 
ในการตองการคนรัก แตกไ็มไดคาดหวังท่ีจะพบคนรักท่ีสมบูรณแบบจากเว็บไซตหาคู คนกลุมนี้จะ
ให E-mail ในการติดตอ เพื่อใหเกิดการสานตอความสัมพันธท่ีรวดเร็วข้ึน มีความม่ันใจท่ีจะพดูคุย 
ติดตอกับคนแปลกหนา โดยไมไดเห็นหนาตากันกอน ผานทางการ chat คุยกัน คนกลุมนี้มีเหตุมีผล
และมีการยั้งคิดท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ีสังคมรอบขางยังไมยอมรับ เชน การดื่มสุรา การสูบบุหร่ีและการ
เท่ียวกลางคืน 
 
1.3   ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream) 
 เด็กแนวเปนเดก็รุนเยาว เปนกลุมคนท่ีตองการความแปลกใหม เพื่อท่ีจะแตงแตมสีสัน
ใหกับชีวิต ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวที่เกดิจากเทคโนโลยีและกระแสความนิยมจากตะวันตก ดจูะ
เปนส่ิงท่ีสรางความนาสนใจและกระตุนใหเกิดการคนหาคําตอบของคนกลุมนี้อยูตลอดเวลา กลุมนี้
จะใหความสําคัญกับเพื่อนมาก 

คนกลุมนี้คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 16-26 ป  เปนผูหญิงไทย รูปรางสันทัด กําลังศึกษาอยู  
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หรือเด็กจบใหม  ไมชอบเขาสังคม หรือมีการเขาสังคมบาง  รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก ให
เบอรและ E-mail ในการตดิตอ  เปนกลุมคนท่ีไมมีคติท่ีใชเพื่อการดาํเนินชีวิตและชีวิตรัก เพราะคน
กลุมนี้จะไมไดระบุขอมูลไวใน คติแงคิด,คําคม  
  

ตัวอยาง  เนื้อหาท่ีแสดงตวัตนของคนกลุมนี้ 
  “ยินดีตอนรับเพื่อนคะ” (ออมทิพย) 

 “อยากรูจักเพื่อนท้ังชายและหญิง” (พลอย) 
 “หาเพื่อนมานัง่คุย MSN กัน” (จูน) 
 “หากิ๊ก” (yuija44) 
  

จากตัวอยางเหน็ไดวา คนกลุมนี้มีความกลา และอยากทดลองส่ิงใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน 
การใชเว็บไซตหาคู แตคนกลุมนี้ไมไดตองการที่จะไดคูครอง แตส่ิงท่ีตองการคือ การไดพบเพือ่น 
คนกลุมนี้จะมีความม่ันใจท่ีจะเปดเผยขอมูลดานเบอรโทรและการให E-mail เพื่อเปดโอกาสให
สมาชิกอ่ืน ท่ีสนใจ add เขามาคุยกันในชวงเวลาท่ี on-line ตรงกัน หรือการโทรศัพทพูดคุยกนั เปน
เพื่อนคุยเวลาวาง และเหงา 
 

2.  การนําเสนอตัวตน ผานรูปแบบ เนื้อหาและภาพของตัวตนแตละประเภท พบวา 
จากการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบและเนือ้หา พบวาตัวตนแตละประเภทมีวธีิการ

นําเสนอตัวตนท่ีแตกตางกนัไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
2.1 ตัวตนประเภทจารีตนิยม  (Conservative)  

รูปแบบ   
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะเหมือนการเขียนหนังสือปกติท่ัวไป แตจะ 

ใชขอความส้ันๆ ในการนําเสนอ ไมเกิน 4 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออนและสีชมพูสด ขนาด
ปกติเหน็ชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีขาว 

เนื้อหา   
เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้  
-   ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีตรงไปตรงมา   

แสดงความตองการอยางชัดเจนและแสดงขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกบัเร่ืองของความรัก และให
ความสําคัญกับเร่ืองคูครอง   
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-   ขอมูลของแงคติแงคดิ, คําคม  มีวิธีการนาํเสนอตัวตนผานคติแงคิดของการใชชีวิต 
และผานคติแงคิดของการใชชีวิต 

-   ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอขอมูลใหเห็นคุณลักษณะของตัวเอง 
อยางชัดเจนวา เปนผูหญิงไทย ท่ีใชชีวิตเรียบงาย  มีรูปรางอวบอั๋น มีระดับการศึกษาในข้ันดี คือ 
ปริญญาตรี-สูงกวาปริญญาตรี  ไมชอบเขาสังคมเทาไรนัก เปนสาวท่ีรักธรรมชาติ  
 

ภาพ 
นําเสนอผานภาพของสาวดูมีอายุ โดยผานภาพท่ีมีการสวมใสเส้ือผาท่ีเปนชุดเดยีวกัน 

ท้ังชุดและโทนสีพื้นออน เชน สีขาว และสีน้ําเงิน  เปนภาพท่ีถายในสตูดิโอภาพมีการตกแตงใหดูดี
เกินความเปนจริง 

 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนื้อหาและภาพท่ีเรียบงาย เขาใจ
ความหมายและส่ิงท่ีคนกลุมนี้ตองการแสดงไดอยางชัดเจน แตมีการตกแตงภาพใหดดูี (อาจจะเปน
เพราะมีอายุมากแลว กลัวภาพออกมาดอูายุมาก จึงตองใชภาพท่ีถายจากสตูดิโอมาแสดงตัวตน) 
ไมไดใหความสําคัญกับการให E-mail ในการติดตอ  คนกลุมนี้ยังไมกลาท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลใน
สวนท่ีสามารถติดตอตนเองไดอยางสะดวก เพราะไมม่ันใจในรูปรางของตัวเอง และไมไววางใจผูคน
ท่ีจะพบจากอนิเทอรเนต 
 
2.2 ตัวตนประเภทสมัยใหม (Modern) 

รูปแบบ 
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเปนอักษรแบบธรรมดาและอักษรเลียนแบบการพูด, ใช

ขอความส้ันๆ ในการนําเสนอ ไมเกิน 3 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออนและสีชมพูสด ขนาด
ปกติเหน็ชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีขาว 

เนื้อหา   
เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้  
-   ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีสรางจุดเดนและใหเห็น

เอกลักษณของตนเอง โดยพบขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับความกลาเปดเผยเร่ืองสวนตัวและความ
ตองการสวนตัว, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจงักับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง 
(พบบาง) 

-   ขอมูลของแงคติแงคดิ, คําคม  มีวิธีการนาํเสนอตัวตนผานคติแงคิดของการใชชีวิต  

DPU



 

 83

และผานคติแงคิดของการใชชีวิต 
-   ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอในลักษณะท่ีสรางภาพลักษณ

ใหกับตัวเองใหดูเปนผูหญิงสวย เปนสาวม่ัน ขอมูลจะแสดงวา เปนผูหญิงไทย รูปรางสมสวน จนถึง 
อวบอั๋น มีท้ังท่ียังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษาแลว  ไมชอบเขาสังคมเทาไร แตก็เขาสังคมไดบางบาง
เวลา รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก 

 
ภาพ 
นําเสนอผานภาพของสาวสาวเปร้ียว ม่ันใจ เซ็กซ่ี เยายวน, สาวไมม่ันใจ ข้ีอาย   (มี 2-5  

คนในภาพ),  สาววัยทํางานและสาวนอยวยัเรียน ซ่ึงวิธีการเลือกภาพมานําเสนอมีหลายหลาย ข้ึนอยู
กับบุคลิกเฉพาะตัวของแตละคน โดยผานภาพท่ีเหมือนไมไดใสเส้ือ และใสเส้ือยืดโทนสีพื้นสดใส 
เชน สีฟา, สีชมพู, สีมวงออน  ภาพจะมีฉากหลังเปนบรรยายกาศของหอง และเปนภาพท่ีถายจาก
สตูดิโอและตูถายสติ๊กเกอร  ฉากหลังเปนสีท่ีตัดกับสีของเส้ือผา เชน สีแดง, สีดํา, สีชมพู, สีดํา  ทํา
ใหภาพของสมาชิก นาสนใจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะทาทางท่ีเห็นจากภาพกจ็ะแตกตางกันออกไป มี
การจัดมือมารวบผมหรือสัมผัสใกลใบหนา, การจัดทาทางเอียงลําตัว เอียงคอ เปนตน 
 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนื้อหาและภาพท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีการตกแตงและสรางสรรครูปแบบ เนื้อหา และภาพมากเปนพิเศษ ดูเปนสาวท่ีมี
ความคิดอานและสวยเกินความเปนจริง  คนกลุมนี้กลาท่ีจะใหเบอรโทรและ E-mail ในการติดตอ  
 
2.3   ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream)  

รูปแบบ 
ใชภาษาไทยท่ีเปนอักษรเลียนแบบการพูดและอักษรแอสกีร, ใชขอความส้ันๆ ในการ 

นําเสนอ ไมเกนิ 2 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออนและสีชมพูสด ขนาดปกติเห็นชัดเจน, สีสัน
ของพ้ืนหลังเปนสีขาว 

เนื้อหา  
เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดัง ตอไปน้ี    
-  ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีบอกถึง ลักษณะของ

ตังเอง แสดงถึงสาวนอย วยัหวาน เปนวยัรุน มีความคิดเปนของตัวเอง ไมคอยมีเหตุผล ดูเปนเด็กนอย 
อยากรูอยากเหน็และตองการเพื่อนคุยคลายเหงา หาเพื่อนมาเติมเต็มชีวติและสรางใหชีวิตดูอบอุนข้ึน 
ซ่ึงจะเปนขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความอบอุน  
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-  ขอมูลของแงคติแงคดิ, คําคม  ไมไดนําเสนอตัวตนผานทางคติแงคิด,คําคม 
-  ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีแสดงถึงสาวนอย วยัรุน 

เปนผูหญิงไทย  รูปรางสันทัด กําลังศึกษา ชอบเขาสังคม ชอบเท่ียวกลางคืน ใหเบอรและE-mail ใน
การติดตอ 

ภาพ 
นําเสนอภาพผานภาพของสาวนอย วยัหวาน และภาพอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาพคน เชน การตนู 

ญ่ีปุน, สัตวเล้ียง   โดยผานภาพถายในสตูดิโอและจากตูถายสติ๊กเกอร มีการตกแตงภาพเหมือนกับ
เปนดารา นางแบบ ท่ีกําลังข้ึนปกนิตยสารอยู เส้ือผาท่ีสวมใสเปนเส้ือยืด, เส้ือเกาะอกและเส้ือสาย
เดี่ยวท่ีกําลังเปนท่ีนิยม มีสีสันสดใส เชน สีชมพู, สีฟา, สีมวง ถายกับฉากหลังท่ีมีสีสันตัดกับภาพ 
เชน สีดํา, สีชมพู และสีน้ําเงิน โดยภาพกจ็ะมีทาทางท่ีม่ันใจท่ีจะจดัทาทางของตนเองใหเหมือนกบั
นางแบบ เชน ทาวเอว, ยกแขนแตะใบหนา เปนตน 

 
คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ    เนื้อหาและภาพท่ีมีความ

สรางสรรค ม่ันใจและทาทาย  แสดงออกถึงความข้ีเลน ม่ันใจในตัวเอง เปนสาววยัใส ยังเปนวัยท่ีใช
อารมณมากกวาเหตุผล และมีการใชภาพท่ีเปนตัวแทนของตนเอง เชน ภาพสัตวเล้ียง สุนัขและแมว 
และภาพการตนูผูหญิงญ่ีปุน ซ่ึงแสดงถึงความซ่ือสัตวและความออนหวาน นารัก กุกกิ๊ก 

 
วิธีการนําเสนอตัวตนของสมาชิก www.funwhan.com พบวา  มีลักษณะท่ีแตกตางกันไป 

ข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของตัวตนประเภทตาง ๆ ซ่ึงวิธีการนําเสนอตัวตนก็สามารถบงบอกความ
เปนตัวตนของคนแตละประเภท 

 
จากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณสมาชิกผานทาง MSN  จํานวน 10 ราย  โดยมี

รายช่ือตอไปนี ้
- ^AiRGirL^   อายุ   22 ป     นักศึกษา 
- noney  อายุ 20 ป นักศึกษา 
- ดา  อายุ 21 ป นักศึกษา 
- พลอย  อายุ 23 ป นักศึกษา 
- อิง  อายุ 29 ป รับราชการ 
- เดียร  อายุ 19 ป นักศึกษา 
- กิ๊ก  อายุ 18 ป นักศึกษา 
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- นิก  อายุ 17 ป นักศึกษา 
- หยก  อายุ 28 ป พนักงานบริษทั 
- มารุโกะ อายุ 25 ป พนักงานบริษทั 
 

 
 
ตัวอยาง   ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณสมาชิก www.funwhan.com 
ถาม มีวิธีการลงขอมูลในคําแนะนาํตัวและประวตัิสวนตัวอยางไร  ขอมูลอะไรบางคะ ท่ี

เปดเผย และอะไรท่ีไมเปดเผย  
^AiRGirL^ ไมท้ังหมด บางสวนก็จะเปดเผยได เชน รูปราง หนาตา สวนสูง น้ําหนกั ช่ือ อายุ เพศ แต

ไมไดเปดเผยจนลึกซ้ึง  จะลงรูปตัวเอง และประวัติโดยยอ 
noney อายุ เช้ือชาติ กก็รอกตามความจริงอะ เปดเผยได 
ดา ขอมูลการแนะนําตัว บอกความตองการของเรา ก็จะลงรูปไวดวย จะไดรูวาเราหนาตา

เปนอยางไร (สวนมากจะเลือกรูปท่ีชัด เหน็หนาดาตรงๆ เลยนะ) 
พลอย  ก็เอาความเปนตัวจิงของพลอยอาดิ ขอมูลท่ีลงไวนะ 
เดียร  ลงไววาเปนคนข้ีเหงา หาเพือ่นคุย ทางเอ็ม  เดียรกเ็ปนคนข้ีเหงาจิงๆ อะพี ่
ถาม รูปถายท่ีนํามาลงในประวัติสวนตัว มีลักษณะแบบไหน 
พลอย  พลอยโพสรูป พลอยเอง ไมไดเอารูปคนอ่ืนมาโพส พลอยวาลงไปเลยดีกวา วาเรา

หนาตาแบบไหน จะไดไมตองคอยขอดูรูปคราวหลังอีก ชอบไมชอบก็เห็นเลยจากรูป 
 
วิธีการนําเสนอตัวตนของสมาชิกท่ีไดจากการสัมภาษณ  สามารถสรุปไดดงัตอไปนี ้

1. ใชวิธีการนําเสนอประวัติสวนตัวโดยยอและจะลงรูปถายทุกคน โดยประวัติสวนตัว 
ท่ีบอกไดกจ็ะบอกความจริงท้ังหมด เชน รูปราง สวนสูง การศึกษา หนาท่ีการงาน ถาเกิดความสนิท
สนมมากข้ึน คอยใหรายละเอียดอ่ืนๆ เชน เบอรโทรศัพท 

2. รูปแบบและเนือ้หาจะคิดเอง บอกความตองการและลักษณะของตัวเอง เชน หา 
เพื่อนคุย, เปนคนข้ีเหงา 

3. ภาพท่ีนําเสนอไวในขอมูลสวนตัว จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ แลวแตวามีภาพใหมๆ หรือ 
ไม  เปนรูปของตัวเองจริงๆ ไมไดใชภาพคนอ่ืนมาลง จะใชภาพท่ีแสดงความเปนตัวเองมากท่ีสุด จะ
ไดรูจักหนาตากันต้ังแตแรกคุย 
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 จากการวิเคราะหพบวา ตวัตนท่ีพบมากท่ีสุดใน www.funwhan.com คือ ตัวตนประเภท 
นอกกระแสหรือเด็กแนว  เพราะขอมูลของสมาชิก แสดงถึงการเปนผูหญิงอายยุังนอย ไมไดให
ความสําคัญกับรายละเอียดของขอมูลตางๆ ท่ีเว็บไซตกาํหนดใหสมาชิกระบุ ท่ีใหความสําคัญมากคือ 
การใหเบอรโทรและE-mail ในการติดตอ คนกลุมนี้ไมไดคาดหวังและตองการทีจ่ะไดคูครองจาก
เว็บไซตหาคู แตตองการที่จะไดเพื่อนคุยแกเหงาไปวนัๆ ยังมีพฤติกรรมของเด็กอยากรูอยากเห็น 
อยากทดลองเทานั้นเอง คนกลุมนี้อาศัยเครือขายอินเทอรเน็ตไวหาเพือ่นคุยทาง MSN ไมไดตองการ
สรางเพื่อนจากโลกเสมือนใหมาเปนเพื่อนในโลกแหงความจริง 

DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคู”  เปนการวจิยัเชิง

คุณภาพดานการวิเคราะหตวับท โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาท้ังส้ิน 2 ประเดน็ ประกอบดวย 
การศึกษารูปแบบ  และเนื้อหา ท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคูและ
การศึกษาตัวตนรวมท้ังการนาํเสนอตัวตนของผูหญิงท่ีปรากฏในเว็บไซตหาคู 
 งานวิจยัช้ินนี้จะทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกของเว็บไซตการหาคูในสังคมไทย  
2 เว็บไซต ประกอบดวย  1. www.thaimate.com  2. www.funwhan.com โดยเวบ็ไซตท้ังหมดเปน
เว็บไซตท่ีจดัทําข้ึนโดยคนไทย และเปนเวบ็ไซตท่ีไดรับความนิยม 
 โดยผูวิจยัจะนําเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล ขอจํากดัของการวิจยั และขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจยัในอนาคตตามลําดับ ดังนี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถตอบคําถามวิจัยไดดังนี ้

รูปแบบ  และเนื้อหา ท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในเว็บไซตหาคูเปน 
อยางไร  

1.  รูปแบบ  แบงเปนรูปแบบในการจดัหนา, ตัวอักษร-ขนาดตัวอักษร และ สีสัน ซ่ึงมีราย 
ละเอียดตอไปนี้ 

การจัดหนา  
การจัดหนาในการลงขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  ไมมีการจัดหนาใหแปลก แตกตาง

กัน  รูปแบบท่ีเห็นจะเปนรูปแบบเดยีวกันหมด คือ มีการพิมพรายละเอียดไปตามท่ีตองการที่จะแสดง
ตัวเองในคําแนะนําตัว ตามท่ีเว็บไซตกําหนด  ไมไดตกแตงหรือคิดสรางสรรคในการจดัหนาให
สลับซับซอนแตอยางใด โดยมีรายละเอียดเรียงลําดับบน-ลางของหนาเวบ็เพจดังตอไปนี้  

-   คําแนะนําตัวของสมาชิก   
-   คติแงคิด, คําคม  (พบเฉพาะ www.funwhan.com) 
-   ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  
-   ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว   (พบเฉพาะ www.thaimate.com) 
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-    ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพือ่แสดงตัวตน จะอยูดานขวาของ คําแนะนาํตัวของสมาชิก  
 
ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 
ตัวอักษรในแตละขอความ สมาชิกใชตวัอักษรท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดย

เปนลักษณะเปนการเขียนตัวอักษรท่ัวไป, การใชเปนอักษรซํ้า, อักษรท่ีเลียนแบบภาษาพูดและอักษร
แอสกีร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

-    การใชอักษรเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมือนลักษณะการเขียนตัวอักษรปกติ  
ทําหนาท่ีส่ือความหมายโดยตรง ความหมายเขาใจงาย 

 -   การใชอักษรซํ้า การใชตวัอักษรซํ้าจะทําหนาท่ีเนนขอความ ท่ีตองการใหคนอ่ืนๆ สน 
ใจ และแสดงความรูสึก อารมณ มักพบตําแหนงอยูท่ีทายขอความหรือคํา  มีการใชอักษรซํ้าเพื่อ
เรียกรองความสนใจของกลุมเปาหมาย 

-  การใชอักษรเลียนแบบการพูด   เปนการเขียนเลียนแบบภาษาพูด เปนการสะกดคําท่ี
ไมคํานึงถึงความถูกตองในการสะกดคํา แตคํานึงถึงเสียงท่ีเกิดจากการสะกด ทําใหเกิดความสะดวก
ในการพิมพขอความ เชน การข้ึนตนประโยค หวัดด ี หรือลงทายประโยค ชายม้ัย การใชอักษร
เลียนแบบการพูด ทําใหเกิดความรูสึกมีสีสันมีชีวิตชีวาและสรางความเปนกันเองมากข้ึน 

-   การใชอักษรแอสกีร  เปนการสรางสรรคโดยการพิมพจากแปนคอมพิวเตอร เพื่อท่ี 
แสดงทาทางการยิ้มทดแทนการยิ้มจริง อักษรแอสกีรสามารถแสดงอารมณ ทาทาง ของผูท่ีกําลัง
สนทนาไดซ่ึงจะเปนภาษาเฉพาะกลุมท่ีสามารถเขาใจไดเฉพาะกลุมคนที่ใชการส่ือสารผาน
คอมพิวเตอร มักพบตําแหนงอยูท่ีทายขอความหรือคํา   

 
และขนาดของตัวอักษรท่ีสมาชิกใช จะใชขนาดตัวอักษรมาตรฐานอานงาย เปนแบบเดิม 

ท่ีเว็บไซตกําหนดไว สมาชิกไมไดปรับเปล่ียนใหมีขนาดเล็กลงหรือใหญข้ึน 
 

สีสัน 
การใชสีสันของตัวอักษรและสีพื้นหลัง สามารถเปนตัวแทนแสดงอารมณของสมาชิก 

นั้นๆ ได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
-    สีสันของตัวอักษร ใชตัวอักษรสีดํา, สีมวงออนและสีชมพูสด การเลือกใชสีโทน 

เขมและสีโทนสดใส  บงบอกถึงความหนกัแนน ความสนุกสนาน ออนหวาน 
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-    สีสันของพ้ืนหลัง ใชสีพืน้หลังเปนสีแดงออน, สีแดงเขมและสีขาว การเลือกใชสีพื้น 
หลังท่ีออน เปนการสรางจุดสนใจใหกับขอมูลตางๆ ของสมาชิก 
   

2.  เนื้อหา  แบงเปนเนื้อหาในดาน ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก, คติแงคิด-คําคม, ขอมูล
สวนบุคคลของสมาชิก, ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว และภาพท่ีสมาชิก
นําเสนอเพื่อแสดงตัวตน  โดยมีรายละเอียดตอไปนี ้

ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก 
ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก สมาชิกจะนิยมพิมพขอความไปเร่ือยๆ ตามแนวขวาง มี

การจัดชองไฟ เวนวรรค ระหวางขอความแตละประโยค เพื่อใหสะดวกตอการอาน และสรางความ
นาสนใจ มีความยาวของขอความไมเกนิ 5 บรรทัด 

ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิกท่ีพบ ไดแก   ขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิตเรียบงาย, ขอมูล
เกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความอบอุน, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจงักับเร่ืองของความรัก และให
ความสําคัญกับเร่ืองคูครอง, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจงักับชีวิตและหนาท่ีการงาน, ขอมูลเกี่ยวกับ
ความออนหวาน  ราเริง ชอบทํางานบาน ทําบุญ, ขอมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบในการทองเท่ียวนอก
บาน และขอมูลเกี่ยวกับความกลาเปดเผยเรื่องสวนตัวและความตองการสวนตัว  

ภาษาของขอมูลคําแนะนําตัวท่ีพบ จะเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษผสมอยูบาง
เล็กนอย ความนิยมในการใชภาษาไทยในขอมูลคําแนะนําตัว เพราะสะดวกและงายตอการเขา แสดง
วาการใชภาษาไทยในการเขียนขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก เปนวิธีการท่ีงาย และสามารถทําให
ผูอานเขาใจความหมายไดดีและตรงกับความตองการของสมาชิกท่ีลงไวท่ีสุด  

คติแงคิด-คําคม 
คติแงคิด, คําคม  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก คติของการใชชีวิต และ คติของการใช 

ชีวิตรัก 
ภาษาของคติแงคิด, คําคมท่ีพบ จะเปนภาษาไทย และเปนคติท่ีเคยไดยินกนัอยูกอนแลว 

สมาชิกไมไดมีการคิดคติใหมๆ ข้ึนเอง   การใชภาษาไทยในการเขียนคติแงคิด, คําคม เพื่องายตอการ
เขาใจ ไมมีความสลับซับซอนแตอยางใด  แสดงถึงมุมมอง แงคิดในเร่ืองตางๆ ท่ีสมาชิกสนใจ 

ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก  ภูมิลําเนา, เช้ือชาติ,  
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ศาสนา, รูปราง, สวนสูง, การศึกษา, อาชีพ, การสูบบุหร่ี, การดื่มสุรา, สถานภาพการแตงงาน,ความ
ตองการบุตร, สถานท่ีท่ีชอบไปเท่ียว, เบอรโทรติดตอ และ E-mail  
 ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จะแสดงถึงคุณลักษณะของบุคลิกลักษณะของผูหญิงเอง 
เชน แสดงวาเปนผูหญิงไทย รูปรางสมสวน ยังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศึกษาแลว เปนผูหญิงท่ีชอบ
เขาสังคม รักธรรมชาติ 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  ประกอบดวยขอมูลตางๆ ตอไปนี้ 

ภูมิลําเนา, เช้ือชาติ, ศาสนา, รูปราง, สวนสูง, การศึกษา, อาชีพ, การสูบบุหร่ี, การดื่มสุรา, สถานะภาพ
การแตงงาน และความตองการบุตร 

ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว จะระบุไวอยางชัดเจนวา  ผูชาย
ตองมีลักษณะตางๆ เชน  เปนผูชายไทยท่ีมีรูปรางดี สูงกวาตัวเอง  มีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน อายุ
มากกวา  ชอบเขาสังคมและไมเขาสังคม  ท่ีสําคัญตองโสดและไมมีพนัธะใดๆ  

ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน 
ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพื่อแสดงตัวตน  จะมีการเลือกรูปมาลงไว เพื่อแสดงตัวตนของตัว 

เอง  โดยจะเปนภาพในลักษณะของผูหญิงบุคลิกตางๆ  ไดแก สาวเปร้ียว ม่ันใจ เซ็กซ่ี เยายวน, สาวไม
ม่ันใจ ข้ีอาย, สาวหวานม่ันใจ ดูเปดเผย, สาวม่ัน วัยทํางาน, สาวม่ัน สบายๆ, สาวม่ัน ทะมัดทะแมง, 
สาวรักการทองเท่ียว ข้ีอาย, สาวนอย วัยหวาน กุกกิก๊ สดใส และ ภาพอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาพคน เชน ภาพ
สัตว (เปนตัวจริงและการตนู)  ชุดที่สวมใสของภาพสมาชิกจะใสแขนกุด, สายเดี่ยวหรือเส้ือยดืสีพื้น
สีสันโทนออน เชน สีฟา, สีมวงออน, สีชมพู ภาพองคประกอบดานหลังของภาพท่ีสมาชิกลงไว จะ
เปนภาพของบรรยายกาศภายในหอง วิวธรรมชาติหรือภาพถายในสตูดโิอ โดยจะใชฉากหลังเปน
สีสันท่ีตัดกับสีเส้ือของนางแบบ เชน สีแดง, สีฟา, สีชมพู, สีดํา  สมาชิกจะมีการจัดทาทางของภาพ
ตนเอง โดยพบวา เปนทานั่งและยืน ใบหนาของภาพสมาชิกจะอมยิ้มจนถึงยิ้มกวาง และจะพบวา 
สมาชิกมีผมส้ัน และผมยาว  
  
 จากการวิเคราะหขอมูลเหน็ไดวา รูปแบบและเนื้อหาทีถู่กนํามาใชเพือ่การนําเสนอตัวตน
ของผูหญิงในเว็บไซตหาคู พบวา มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย เพื่อแสดงความเปนตัวตนและ
ความตองการของตัวเองโดยชัดเจน มีลักษณะของรูปแบบและเน้ือหาท่ีเรียบงาย สะดวกและงายตอ
การเขียน การสรางสรรคมีไมมากนัก รูปแบบของการจดัหนา, ตัวอักษร-ขนาดตัวอักษรและสีสัน มี
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ลักษณะเดิมท่ีสรางไวใหแลวจากเจาของเวบ็ไซตและมีการสรางการจัดหนาเองบางจากสมาชิก  มีการ
ใชวิธีการเวนชองไฟ เวนวรรคประโยคของตัวอักษร,คําและประโยค เพื่อแสดงความนาสนใจใหมาก
ข้ึน ในดานของเนื้อหาพบเนื้อหาของขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก, ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก, 
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไวและ ภาพท่ีสมาชิกนําเสนอเพ่ือแสดงตัวตน  
เนื้อหาตางๆ ท่ีพบสามารถแสดงเอกลักษณและความเปนตัวตนของสมาชิกนั้นๆ  
 

ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงท่ีปรากฏในเว็บไซตหาคู มีลักษณะอยางไร 
ผูวิจัยแยกสรุปผลของขอมูลที่พบ เปน 2 ประเด็น ไดแก ประเภทของตัวตนและการนาํเสนอ 

ตัวตนของตัวตนแตละประเภท 
 1.   ประเภทของตัวตน   สามารถแบงตัวตนท่ีพบ ออกเปน  3  ประเภท ไดแก 

 1.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative) 
 1.2  ตัวตนประเภทสมัยใหม (Modern) 
 1.3  ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream) 
  

1.1   ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative)  
คนกลุมนี้จะเปนคนท่ีตองการสรางครอบครัว       จึงเปนผูหญิงท่ีเช่ือวาการมีคูครองเปน

ส่ิงจําเปน คนกลุมนี้ตองการที่จะแตงงานแตยังหาคูครองท่ีถูกใจไมได คนกลุมนี้มีโอกาสนอยท่ีจะได
พบคูครองจากโลกแหงความจริง จึงเกิดความคาดหวังท่ีจะไดพบคูครองผานทางเว็บไซต คนกลุมนี้มี
พฤติกรรมท่ีอยูในกรอบวัฒนธรรมประเพณีไทย ยังชอบท่ีจะเปนแมบาน ทํางานบาน ไมชอบเขา
สังคม ไมชอบความวุนวาย รักสงบ ถึงจะเปนคนท่ีสนใจเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม แตก็ไมไดยดึติด
และทําใหพฤติกรรมของตนเปล่ียนแปลงไปตามสังคมสมัยใหม 

คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 28-47 ป  จะเปนผูหญิงไทย ท่ีมีรูปรางสมสวน จนถึงอวบอ๋ัน มี
ระดับการศึกษาในข้ันดี คือ ปริญญาตรี-สูงกวาปริญญาตรี  ไมชอบเขาสังคมเทาไรนัก มีหนาท่ีการ
งาน เปนสาวท่ีรักธรรมชาติ    เปนกลุมคนท่ีมีคติท่ีใชเพื่อการดําเนินชีวิตและใชในชีวติรัก   

ตัวตนประเภทนี้ จะเปนผูหญิงท่ีมีความจริงใจ ความมุงม่ัน ตั้งใจ  เปนผูหญิงท่ีเรียบ 
งาย ผูหญิงกลุมนี้จะนาํเสนอความคุณลักษณะของตัวเองใหชัดเจนท่ีสุด และความคาดหวัง
คุณลักษณะของผูชายท่ีเปนผูนํามาดูแลตนเองได ความตองการที่ชัดเจนในเร่ืองของคูครอง และ
พยายามนําเสนอความตองการของตัวเอง เปนจุดเดนของตัวตนประเภทจารีตนิยม 
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1.2    ตัวตนประเภทสมัยใหม  (Modern) 
 โดยเปนกลุมคนหนุมสาวท่ียดึติดตามกระแสของสังคมปจจุบันท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
และเคล่ือนไหวอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา เชน ตองมีรถ มีคอนโดฯ ใชสินคาแบรนดเนม มี
พฤติกรรมการสรางภาพลักษณใหกับตนเอง ใหเคร่ืองประดับ ของตกแตงภายนอก มาแสดงคุณคา
ของระดับชนช้ันในสังคม คนกลุมนี้มีความกลา ความม่ันใจ ไมปดบังในส่ิงท่ีตนเองเปนอยูและในส่ิง
ท่ีตนเองตองการ สนใจและตองการในส่ิงใหมๆ  ท่ีเกดิข้ึนถาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีดีสําหรับตน แตไมได
คาดหวังวาจะตองไดตามท่ีตนตองการ   คนกลุมนี้มีอิสระ หวงภาพลักษณของตัวเอง แตงงานชาไม
ถึง 30 ไมแตง ดังนั้นจึงตองมีการแตงแตม และพิถีพิถันในการแสดงภาพลักษณ การใหขอมูลสวนตัว
ของตัวเอง ใหดูดีอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะใหบุคคลอ่ืนเห็นตนดูดีในเร่ิมแรก  คนกลุมนี้จึงมองคนท่ี
ภาพลักษณภายนอกท่ีไดพบเห็นกอนเร่ืองอ่ืนใด  คนกลุมนี้ก็มีความสนใจท่ีจะหาคูครองผานทาง
เว็บไซต แตไมไดคาดหวังมากเชนเดยีวกับ ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative) 
 คนกลุมนี้มีอายุระหวาง 18-29 ป มีรูปรางสมสวน มีท้ังท่ียังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษา
แลว  เขาสังคมไดบางบางเวลา รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก เปนกลุมคนท่ีมีคติเปนแนวทาง
ในการใชชีวิตท้ังดานการดําเนินชีวิตและการใชชีวิตรัก  
 คนกลุมนี้มีความกลา ม่ันใจท่ีจะเปดเผยความตองการของตัวเอง ในการตองการคนรัก 
แตก็ไมไดคาดหวังท่ีจะพบคนรักท่ีสมบูรณแบบจากเว็บไซตหาคู โดยเฉพาะผูชายจะตองมีอายุ
มากกวา และตองรูปรางดีสูงกวาตนเอง  คนกลุมนี้จะให E-mail ในการติดตอ เพือ่ใหเกดิการสานตอ
ความสัมพันธท่ีรวดเร็วข้ึน มีความม่ันใจท่ีจะพูดคุย ติดตอกับคนแปลกหนา โดยไมไดเหน็หนาตากัน
กอน ผานทางการ chat คุยกนั คนกลุมนี้มีเหตุมีผลและมีการยั้งคิดท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ีสังคมรอบขางยัง
ไมยอมรับ เชน การดื่มสุรา การสูบบุหร่ีและการเท่ียวกลางคืน 
 
1.3   ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream) 
 เด็กแนวเปนเดก็รุนเยาว เปนกลุมคนท่ีตองการความแปลกใหม เพื่อท่ีจะแตงแตมสีสัน
ใหกับชีวิต ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวที่เกดิจากเทคโนโลยีและกระแสความนิยมจากตะวันตก ดูจะ
เปนส่ิงท่ีสรางความนาสนใจและกระตุนใหเกิดการคนหาคําตอบของคนกลุมนี้อยูตลอดเวลา กลุมนี้
จะใหความสําคัญกับเพื่อนมาก 

คนกลุมนี้มีอายุระหวาง     16-26 ป     เปนผูหญิงไทย    รูปรางสันทัด  กําลังศึกษาอยู  
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หรือเด็กจบใหม  ไมชอบเขาสังคม หรือมีการเขาสังคมบาง  รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก ให
เบอรและ E-mail ในการตดิตอ  เปนกลุมคนท่ีไมมีคติท่ีใชเพื่อการดาํเนินชีวิตและชีวิตรัก เพราะคน
กลุมนี้จะไมไดระบุขอมูลไวใน คติแงคิด,คําคม   

คนกลุมนี้จะกลาท่ีจะนําเสนอลักษณะบุคลิกของตัวเอง ซ่ึงแสดงออกถึงส่ิงท่ีตนเองช่ืน 
ชอบซ่ึงก็เปนส่ิงท่ีสังคมกําลังนิยมกันอยู และบางรายกจ็ะไมมีการนําเสนอขอมูลของตนเอง ไมมีการ
เขียนขอความใดๆ ในคําแนะนําตัว เปนการไมเปดเผยตัวเอง ไมตองการใหคนอ่ืนรับรู หรือเขามา
วุนวายในส่ิงท่ีตนเองเปนอยู ลักษณะเดนของคนกลุมนี้จะไมสนใจคนรอบขาง ไมแครสังคม  
เว็บไซตใหลงขอมูลในคําแนะนําตัว คนกลุมนี้ก็ไมสนใจท่ีจะลงขอมูล ซ่ึงก็ข้ึนอยูท่ีความพอใจของ
คนกลุมนี้ ท่ีไมนิยมจะทําส่ิงท่ีเหมือนใครอยูแลว 
 

2.  การนําเสนอตัวตน ผานรูปแบบ เนื้อหาและภาพของตัวตนแตละประเภท พบวา 
ตัวตนแตละประเภทมีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีแตกตางกนัไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

2.1  ตัวตนประเภทจารีตนิยม (Conservative)  
รูปแบบ   
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะเหมือนการเขียนหนังสือปกติท่ัวไป แตจะ 

ใชขอความส้ันๆ ในการนําเสนอ มีความยาวของขอความ 4-6 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออน
และสีชมพูสด ขนาดปกติเหน็ชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีขาว 

      เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้  

-  ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีตรงไปตรงมา แสดงความ
ตองการอยางชัดเจนและแสดงขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิตท่ีเรียบงาย, ขอมูลเกี่ยวกับความออนหวาน  
เปนแมบานแมเรือน และขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ือง
คูครอง โดยมีคติแงคิดเกีย่วกับการดําเนินชีวิตและการใชชีวิตรักประกอบดวย 

-  ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอขอมูลใหเหน็คุณลักษณะของตัวเอง
อยางชัดเจนวา เปนผูหญิงไทย โสด ท่ีใชชีวิตเรียบงาย  มีรูปรางสมสวนจนถึงอวบอ๋ัน มีระดบั
การศึกษาในข้ันดี คือ ปริญญาตรี-สูงกวาปริญญาตรี  มีหนาท่ีการงาน ไมชอบเขาสังคมเทาไรนัก เปน
สาวท่ีรักธรรมชาติ 
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-    ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว มีวิธีการนําเสนอขอมูลใหเห็นถึง 
คุณลักษณะของผูชายท่ีระบุไว ตองเปนผูชายท่ีไมชอบเขาสังคม ผูชายสัญชาติใดกไ็ด แตตองมีอายุ
มากกวา เทานัน้ 

ภาพ 
นําเสนอผานภาพของสาวดูมีอายุ โดยผานภาพท่ีมีการสวมใสเส้ือผาท่ีเปนชุดเดยีวกัน 

และเส้ือยืด เปนสีพื้นโทนออน เชน สีขาว และสีน้ําเงิน  เปนภาพท่ีถายในสตูดิโอภาพมีการตกแตงให
ดูดีเกนิความเปนจริง  ทาทางก็เปนแคภาพถายหนาตรง ใบหนายิ้มแยม  

 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนื้อหาและภาพท่ีเรียบงาย เขาใจ
ความหมายและส่ิงท่ีคนกลุมนี้ตองการแสดงไดอยางชัดเจน แตมีการตกแตงภาพใหดูดี ไมไดให
ความสําคัญกับการให E-mail ในการติดตอ  คนกลุมนี้ยังไมกลาท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ี
สามารถติดตอตนเองไดอยางสะดวก เพราะไมม่ันใจในรูปรางของตัวเอง และไมไววางใจผูคนท่ีจะ
พบจากอินเทอรเน็ต  
 
2.2   ตัวตนประเภทสมัยใหม  (Modern) 

รูปแบบ 
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเปนอักษรแบบธรรมดา, อักษรซํ้าและอักษรเลียนแบบ 

การพูด, ใชขอความส้ันๆ ในการนําเสนอ ไมเกิน 3 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออนและสีชมพู
สด ขนาดปกติเห็นชัดเจน, สีสันของพ้ืนหลังเปนสีขาว สีแดงออนและสีแดงเขม 

เนื้อหา   
เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้  
-    ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก       มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีสรางจุดเดนและใหเห็น    

เอกลักษณของตนเองโดยพบขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับความกลาเปดเผยเร่ืองสวนตัวและความ
ตองการสวนตัว, ขอมูลเกี่ยวกับความจริงจังกับเร่ืองของความรัก และใหความสําคัญกับเร่ืองคูครอง 
(พบบาง)  โดยมีการใหคติแงคิดไวเปนแนวทางในการดําเนินชิวิต 

-    ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก   มีวิธีการนําเสนอในลักษณะท่ีสรางภาพลักษณ
ใหกับตัวเองใหดูเปนผูหญิงสวย เกง เปนสาวม่ัน ขอมูลจะแสดงวา เปนผูหญิงไทย รูปรางสมสวน 
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จนถึง อวบอัน๋ มีท้ังท่ียังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษาแลว  ไมชอบเขาสังคมเทาไร แตก็เขาสังคมได
บางบางเวลา  ทํางานบริษัทและรับราชการ รักธรรมชาติ และเปนสาวโรแมนติก 

-  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  มีวิธีการนําเสนอใหเห็นวาตนมี
ความคาดหวังตอภาพลักษณของผูชาย ตองการผูชายท่ีมีรูปลักษณภายนอกดูดีมีภาพลักษณท่ีดีใน
สายตาของคนรอบขาง สมาชิกระบุคุณลักษณะของผูชายไววา ตองเปนชายไทย,จีน หรือฝร่ัง  มี
รูปรางดี สูงกวาตนเอง มีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน อายไุมสําคัญ อายุนอยกวา, เทากันหรือมากกวาก็
ได  เปนผูชายท่ีเขาสังคมบาง โสดและไมมีพันธะใดๆ  

ภาพ 
นําเสนอผานภาพของสาวเปรี้ยว ม่ันใจ เซ็กซ่ี เยายวน, สาวหวาน, สาวไมม่ันใจ ข้ีอาย  

(มี 2-5 คนในภาพ),  สาววยัทํางานและสาวนอยวยัเรียน โดยผานภาพท่ีเหมือนไมไดใสเส้ือ และใส
เส้ือยืดโทนสีพื้นสดใส เชน สีฟา, สีชมพู, สีมวงออน  ภาพจะมีฉากหลังเปนบรรยายกาศของหอง 
และเปนภาพท่ีถายจากสตูดิโอและตูถายสติก๊เกอร  ฉากหลังเปนสีท่ีตัดกับสีของเส้ือผา เชน สีแดง, สี
ดํา, สีชมพู, สีดํา  มีการนําเสนอตัวเองผานการจัดทาทางท่ีเห็นจากภาพแตกตางกันออกไป ตามบุคลิก 
และความกลาของผูหญิง เชน มีการจัดมือมารวบผมหรือสัมผัสใกลใบหนา, การจดัทาทางเอียงลําตัว 
เอียงคอ เปนตน 
 
 คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนื้อหาและภาพท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีการตกแตงและสรางสรรครูปแบบ เนื้อหา และภาพมากเปนพิเศษ ดูเปนสาวท่ีมี
ความคิดอานและสวยเกินความเปนจริง  คนกลุมนี้กลาท่ีจะใหเบอรโทรและ E-mail ในการติดตอ 
เพื่อสรางมิตรภาพ สานตอความสัมพันธใหรวดเร็วข้ึน 
 
2.3  ตัวตนประเภทนอกกระแสหรือเด็กแนว (Non-mainstream) 

รูปแบบ 
ใชภาษาไทยท่ีเปนอักษรซํ้า, อักษรเลียนแบบการพูดและอักษรแอสกีร, ใชขอความส้ันๆ  

ในการนําเสนอ ไมเกิน 2 บรรทัด, ตัวอักษรใชสีดํา, สีมวงออนและสีชมพูสด ขนาดปกติเห็นชัดเจน, 
สีสันของพ้ืนหลังเปนสีขาว 

เนื้อหา 
เนื้อหาท่ีพบมีวิธีการนําเสนอดังตอไปนี ้   
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-    ขอมูลคําแนะนําตัวของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีบอกถึงลักษณะของตังเอง  
แสดงถึงสาวนอย วัยหวาน เปนวัยรุน มีความคิดเปนของตัวเอง ไมคอยมีเหตุผล ดูเปนเด็กนอย อยาก
รูอยากเหน็และตองการเพื่อนคุยคลายเหงา หาเพื่อนมาเติมเต็มชีวิตและสรางใหชีวิตดูอบอุนข้ึน ซ่ึงจะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับนิสัยข้ีเหงา ขาดความอบอุน, ความช่ืนชอบสวนตัว เชน ชอบเท่ียว 

-    ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  มีวิธีการนําเสนอตัวตนท่ีแสดงถึงสาวนอย วยัรุน เปนผู 
หญิงไทย  รูปรางสันทัด จนถึงสาวอวน กาํลังศึกษา ชอบเขาสังคม ชอบเท่ียวกลางคืน ใหเบอรและE-
mail ในการตดิตอ 

-    ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูชายท่ีสมาชิกระบุไว  มีวิธีการนําเสนอขอมูลท่ีไมให 
ความสําคัญกับคุณลักษณะของผูชายมากนัก ระบุแคเปนผูชายไทย มีการศึกษา เขาสังคมบาง เปน
โสดไมมีพันธะใดๆ  

ภาพ 
นําเสนอภาพผานภาพของสาวนอย วัยหวาน, สาวกลาเปรี้ยว และภาพอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาพ

คน เชน การตูนญีปุน, สัตวเล้ียง   โดยผานภาพถายในสตูดิโอและจากตูถายสติ๊กเกอร มีการตกแตง
ภาพเหมือนกบัเปนดารา นางแบบ ท่ีกําลังข้ึนปกนิตยสารอยู เส้ือผาท่ีสวมใสเปนเส้ือยืด, เส้ือเกาะอก
และเส้ือสายเดีย่วท่ีกําลังเปนท่ีนิยม มีสีสันสดใส เชน สีชมพู, สีฟา, สีมวง ถายกับฉากหลังท่ีมีสีสันตัด
กับภาพ เชน สีดํา, สีชมพู และสีน้ําเงิน โดยภาพกจ็ะมีทาทางท่ีม่ันใจท่ีจะจดัทาทางของตนเองให
เหมือนกับนางแบบ เชน ทาวเอว, ยกแขนแตะใบหนา เปนตน 

 
คนกลุมนี้จะมีวิธีการนําเสนอตัวตนผานทางรูปแบบ เนือ้หาและภาพที่มีความสรางสรรค 

ม่ันใจและทาทาย  แสดงออกถึงความข้ีเลน ม่ันใจในตัวเอง เปนสาววยัใส ยังเปนวัยท่ีใชอารมณ
มากกวาเหตุผล และมีการใชภาพที่เปนตวัแทนของตนเอง เชน ภาพสัตวเล้ียง สุนัขและแมว และภาพ
การตูนผูหญิงญ่ีปุน ซ่ึงแสดงถึงความซ่ือสัตวและความออนหวาน นารัก กุกกิ๊ก  การนําเสนอตัวตน
ของกลุมนี้จะแสดงถึงความขี้เลน ม่ันใจ กลาท่ีจะทําในส่ิงท่ีตนคิดวาเหมาะสมและดีกับตัวเอง  

 
วิธีการนําเสนอตัวตนของสมาชิกพบวามีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ

บุคลิกลักษณะของตัวตนประเภทตางๆ ซ่ึงวิธีการนําเสนอตัวตนสามารถบงบอกความเปนตัวตนของ
คนแตละประเภท   ตัวตนแตละประเภทก็จะพยายามใชวิธีการนําเสนอตัวตนเพ่ือบงบอกความเปน
ตัวเองและความตองการของตนใหเกิดความเขาใจงายและตรงกัน 
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อภิปรายผล 
 อินเทอรเน็ตเปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร      (Computer – Mediated  -
Communication)   ชนิดหนึง่ซ่ึงเปนชองทางท่ีกอใหเกิดการส่ือสารสมัยใหม  

การหาคูผานส่ือคอมพิวเตอรเปนชองทางหนึ่งของผูหญิงสมัยใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  พฤติกรรมของผูหญิงในสังคมไทยเปล่ียนไปตามความเจริญของเทคโนโลยี หนุมสาว
สามารถเลือกคูไดอยางอิสระมากข้ึน ผูหญิงไมถูกคลุมถุงชนเหมือนสมัยกอนและมีชองทางในการหา
คูเพิ่ม  รูปแบบในการส่ือสารโดยอาศัยอินเทอรเน็ต ทําใหการส่ือสารมีความรวดเร็วมากข้ึนและ
เนื้อหาในการพูดคุยสนทนากันก็เปนอิสระและมีรูปแบบเฉพาะมากข้ึน บทบาทความเปนเพศของ
ผูหญิงมีการเปล่ียนแปลงไป โดยผูหญิงไมไดเปนฝายถูกกระทํา ฝายถูกเลือกเพียงฝายเดยีว ผูหญิงมี
กระบวนการในการเลือกคูครองท่ีแตกตางไปจากอดีต โดยไมตองเก็บงําความรูสึก สามารถ
แสดงออกถึงความชอบ ไมชอบตอเพศตรงขาม ผานโลกไซเบอรได นัน่แสดงถึง “กระบวนการถอด
ความเปนผูหญิงถูกร้ือท้ิงไป” ความเปนเพศหญิงแบบเดิมท่ีถูกจํากดัทางความคิด ถูกจํากัดใหทํา
หนาท่ีเปนแม ทําหนาท่ีแมบาน จึงนอยลงในชุมชนเสมือนจริงแหงนี้  อิสรภาพทางความคิด การ
แสดงออกมีมากข้ึนและผูหญิงสามารถโลดแลนในชุมชนเสมือนจริงไดอยางเต็มท่ี  

ในโลกไซเบอร ผูหญิงท่ีมีการศึกษาใหความสนใจทีจ่ะใชชีวิต สัมผัสโลกไซเบอรกัน
อยางกวางขวาง แสดงใหเห็นถึง ผูหญิงมีความสามารถในการเปนผูนําทางความคิด และผูหญิงมี
ความสามารถและหนาท่ีการงานมากข้ึน แตกตางจากสังคมไทยสมัยกอน สังคมไทยเกิดการยอมรับ
บทบาทของผูหญิงสมัยใหมมากยิ่งข้ึน ความสําคัญของการหาคูผานส่ืออินเทอรเน็ต จึงเปนพื้นท่ี
สําหรับผูหญิงท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเองไดดีกวาโลกแหงความจริง 

จากการวิเคราะหขอมูลของการลงประวัตสิวนตัวและคําแนะนําตัวของกลุมผูหญิงในการ
หาคู มีรูปแบบ  และเนื้อหา ท่ีหลากหลาย อาศัยตวักลางเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหการส่ือสารมี
อิสรเสรีเกี่ยวกบัการใชรูปแบบ และเนื้อหา ผูใชสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบในการนําเสนอตัวเองได
ตามตองการ เชน วันนี้ระบุวาเปนสาวผอมเพรียว พรุงนี้อาจจะระบุเปนสาวอวบอ๋ันกไ็ด 

การส่ือสารผานทางอินเทอรเน็ตในการหาคู ตองหารูปแบบหรืออาศัยรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อ
มาทดแทนการแสดงออกทางความตองการและอารมณ นั่นคือ มีการใชระบบสัญญะ ใชภาษา 
สัญลักษณ หรือรูปภาพตางๆ  ทดแทนการแสดงออกทางอารมณของกลุมสมาชิกในเว็บไซต เพื่อให
สมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีเขามาจองมองดูตน สามารถรับรู สัมผัสตัวตนท่ีแสดงออกผานทางรูปแบบตางๆ 
ของขอความ ไดใกลเคียงหรือมากท่ีสุดใหตรงกับตัวตนท่ีแทจริงในโลกแหงความจริง 
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 ตามแนวคิด ของ Peirce  สัญญะท่ีพบจากรูปแบบและเนื้อหาของกลุมตัวอยาง พบ 
สัญญะ 2 ประเภท ซ่ึงไดแก สัญญะระดับรูปเหมือน ประกอบดวย รูปถาย รูปภาพและการตูน สัญญะ
ระดับรูปเหมือนที่เปนรูปถาย ท้ัง 2  เว็บไซต จะใชรูปถายจริง รูปผูหญิง ภาพตนเอง เพื่อเปนการ
นําเสนอตัวเองผานทางรูปถายในอิริยาบถตางๆ กันไป โดยอยูบนพื้นฐานของความช่ืนชอบของ
ตัวเอง และความดูดี ดูสวย ของรูปถายนั้นๆ  สวนสัญญะระดับรูปเหมือนท่ีเปนรูปภาพและการตนู จะ
ถูกนํามาใช เพือ่แสดงความเปนตัวเองอีกแบบหนึ่ง ผานทางภาพตัวแทน ท่ีไมใชภาพของตนเอง  
 สัญญะระดับสัญลักษณ สัญญะท่ีถูกนํามาใชในการส่ือสารผานขอความในเว็บไซตหาคู 
ประกอบดวย ภาษาทางการ ภาษาเฉพาะส่ืออินเทอรเน็ตและภาษาแอสกีร  ซ่ึงสัญญะระดับสัญลักษณ
แบบท่ีเปน ภาษาทางการ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถแสดงความหมายไดอยางชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา มีความหมายอยางสมบูรณดวยตัวของสัญญะเอง  สวนสัญญะระดบัสัญลักษณท่ีเปน
ภาษาเฉพาะส่ืออินเทอรเน็ตและภาษาแอสกีร จะสามารถส่ือสารและแสดงความหมายเฉพาะกลุม
เทานั้น ไดแก กลุมท่ีเขาอินเทอรเน็ตบอยๆ และมีการส่ือสาร พูดคุย ผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงสัญญะ
ดังกลาวมีความหมายและสรางความเขาใจไดเฉพาะกลุมเทานั้น อาจจะยากตอความเขาใจสําหรับผูท่ี
ไมไดมีการส่ือสารผานอินเทอรเน็ต 

ในปริบทปกติในชีวิตจริงไมมีใครกลาท่ีจะพูดกับคนแปลกหนาท่ีไมเคยรูจักมากอน หรือ
เพียงแคเสาะหาประวัติเพ่ือมาศึกษาขอมูลเปนเร่ืองท่ีไมสามารถทําได เปนเร่ืองสวนตัวของปจเจก
บุคคล แตรูปแบบ และเนื้อหาของสมาชิกผูหญิงในเว็บไซต เปนขอมูลท่ีแสดงออกถึงบุคคลนั้นๆ เพือ่
ชวยเรียกรองและดึงดูดความสนใจ จากเพศตรงขาม  โดยการสรางสรรคขอความท่ีแปลกและดึงดูด
ตอสมาชิกอ่ืนๆ จะเปนบอเกิดของการทักทายเพ่ือทําความรูจัก โดยผูท่ีเขาไปพบตองจินตนาการและ
ตีความกับส่ิงท่ีเห็นดวยความรูสึกของตัวเอง วาส่ิงท่ีไดเห็นจากประวตัิและการแนะนําตัว เปนตัวตน
ท่ีถูกสรางข้ึนหรือเปนตัวตนจริงๆ ของบุคคลน้ันๆ 

อัตลักษณ หรือ ตัวตน เปนคําตอบของคําถามท่ีวา “ฉันคือใคร” และ “ฉันคือใคร ใน
สายตาผูอ่ืน”  Stuart Hall  (อางในอภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543) กลาววา ตองมองอัตลักษณในฐานะท่ี
เปนกระบวนการท่ีไมเคยสมบูรณ และเปนสวนหนึ่งของภาพตัวแทน (Representation)   สมาชิก
ผูหญิงท่ีตองการหาคูผานส่ืออินเทอรเน็ตจงึตองแสดงความเปนตัวตนท่ีอยากใหคนรูจักหรือใหคนอ่ืน
รับรูใหมากท่ีสุด เพื่อความชัดเจนในการสรางจุดสนใจใหเกดิแกเพศตรงขามหรือกลุมคนท่ีเปน
เปาหมายของการสรางความสัมพันธผานชองทางนี้ 
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ในโลกแหงความเปนจริง หนึ่งคนมีเพยีงหนึ่งอัตลักษณ (One body, one identity) แตใน
สังคมเสมือนนี้ คนหน่ึงคนสามารถมีหลายตัวตนไดในเวลาเดียวกนั (One body, multiple identity) 
โดยไมมีขีดจํากัดอยางไร ตัวตนในสังคมนี้สามารถเปล่ียนแปลงไปไดเร่ือยๆ ตามปริบททางสังคม  
ซ่ึงสังคมแหงนี้จะลดความรูสึกทางประสาทสัมผัสลง (Reduce Sensation) ไมมีขอบเขตจํากัดทางดาน
เวลาและสถานท่ี (Disinhibition Effect) ทําใหบุคคลท่ีเขามาใชชีวิตอยูในสังคมนี้สามารถสรางตัวตน
อีกคนหนึ่งข้ึนมา ซ่ึงสามารถแยกออกจากตัวตนจริงโดยส้ินเชิง (Dissociation) รวมท้ังสามารถปดบัง
ตัวตนท่ีแทจริงไวได (Anonymity) สังคมนี้ไมมีการแบงแยกชนช้ันวรรณะทางสังคม ทําใหคน
สามารถสรางตัวตนตามท่ีตนตองการ ลักษณะตัวตนที่ไดจากการวิเคราะหในงานวิจยัช้ินนี ้เปนตัวตน
ท่ีไดจากรูปแบบ และเนื้อหาจากประวัติสวนตัวหรือคําแนะนําตัวของสมาชิกผูหญิง  

ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงในการหาคู มีวิธีการนําเสนอผานรูปแบบของ
เนื้อหาและผานทางภาพท่ีแตกตางกันไป โดยผูหญิงสามารถเปดเผยตัวตนหรือปดบังตัวตนในขอมูล
ตามความตองการ เนื่องจากไมมีกําหนดกฎเกณฑ หรือมาตรฐานมาคอยควบคุม การเปดเผยตนเอง
อยางเหมาะสมจะทําใหเกดิประโยชนตอผูเปดเผยตนเอง เชน ชวยเพิม่ความไววางใจ แสดงส่ิงท่ีเปน
ตัวตนจริงๆ จะไดไมเกิดการผิดหวังภายหลัง และท่ีสําคัญชวยเพิ่มความใกลชิดกับผูท่ีตองการส่ือสาร
มากยิ่งข้ึน เชน การบอกอายุ อาชีพ การศึกษา ส่ิงท่ีช่ืนชอบ ฯลฯ  

ผูหญิงจึงตองการแสดงตัวตนท่ีนาประทับใจ ดึงดูดใจ เพื่อใหเพศตรงขามเกิดความพึง
พอใจท่ีจะจองมอง ไมวาจะจองมองหรือแอบมองจากประวัติสวนตัว คําแนะนําตัว และรูปถายท่ีตน
ไดลงไว  ผูหญิงก็อยูในฐานะผูถูกจองมอง และเปนวตัถุทางเพศ เปนจุดเดนของภาพทางเพศ  ผูหญิง
เปนผูท่ีมีการแสดงภาพใหผูชายจองมองและผูหญิงก็กําลังเลนกับความปรารถนาของผูชาย ผูชาย
ปรารถนาท่ีจะไดรูจักกับผูหญิงท่ีสวย นสัิยดี เขากับตนไดดี ผูหญิงก็จะแสดงออกใหเห็นวา ตน
สามารถเปนคูครองท่ีดี นําเสนอตนเองวาเปน ผูหญิงหนาตา รูปราง นิสัยอยางไร ซ่ึงส่ิงเหลานี้อยูบน
พื้นฐานของความตองการ และการแสวงหาใหผูชายเขามาพูดคุยกบัตนเอง แตก็ไมมีใครสามารถ
ลวงรูไดวา ตนัตนของผูหญิงท่ีพบนั้นเปนตัวตนท่ีแทจริงหรือเพียงสรางข้ึนมาเพื่อปดบัง ปลอมแปลง
ตัวเอง เพราะรูปแบบการส่ือสารใน cyberspace มีลักษณะเปนตัวหนังสือเปนหลัก (text-based) ผู
ส่ือสารมองไมเห็นหนาตา รวมทั้งสีหนาทาทางของกันและกัน แยกไมออกวาใครอายุเทาไหร และ
เปนเพศใด เพยีงแคการระบุ การกรอกขอมูลไวก็ไมสามารถบงบอกวาเปนขอมูลท่ีแทจริง เสมือนวา 
ผูหญิงไดมีการสวมหนากาก (Masquerade) เพื่อสรางและตอบสนองความปรารถนาและจินตนาการ 
สามารถสวมหนากากเพ่ือปรุงแตงเอกลักษณ เพศ วยั บุคลิกภาพใหปรากฏข้ึนไดตามตองการ และ
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กําหนดตัวตนได ผูหญิงยังสามารถหลบหนีจากโลกแหงความเปนจริง เพื่อเลือกสวมบทบาทตามท่ี
ตนตองการ โดยไมตองเขินอายเสมือนไดเก็บซอนความจริงภายใตหนากากท่ีตนเลือกท่ีจะสวมใส 
การเปนคนท่ีไมรูจัก ทําใหรูสึกปลอดภัยและสามารถแสดงความเปนตัวของตัวเอง หรือสวมบทบาท
เปนผูอ่ืนไดอยางแทจริงบนโลกอินเทอรเนต็นี้ ภาพและตัวอักษรท่ีเราเห็นในเว็บไซตหาคู เปนภาพท่ี
ผูหญิงพยายามที่จะปลอมตัวสวมใสหนากากพยายามสรางความแตกตางหรือส่ิงท่ีแปลกใหมข้ึนกับ
ตนเอง จุดประสงคเพื่อสรางและตอบสนองความปรารถนาและจินตนาการ การแตงแตมใหตนเองดู
เปนผูหญิงท่ีสวยเพียบพรอม ดวยการสรางรูปแบบ เนื้อหาและภาพ นําเสนอผานพื้นท่ีของเว็บไซต 
เสมือนกระดาษแผนหนึ่งท่ีสามารถขีดเขียนหรือลบภาพตางๆ ตามท่ีตนตองการได การท่ีผูหญิง
ตองการที่จะสรางและนําเสนอตัวตนท่ีดูด ี สมบูรณแบบเปนการสวมหนากากท่ีเปนปกติของความ
เปนเพศหญิงและเปนเร่ืองธรรมชาติของเพศหญิงในเร่ืองความช่ืนชอบเพศตรงขามและทําใหเพศตรง
ขามช่ืนชอบตนเอง ท้ังนี้ท้ังนั้น ผูหญิงจะเปนฝายถูกมองจากผูชาย โดยผูหญิงจะเปดเผยและอวดเรือน
รางของตัวเองผานทางตัวอักษรและภาพใหแสดงภาพท่ีมีพลังและมีเยายวนทางเพศ ใหผูชายตองมอง
ตนเอง  การสรางตัวตนของผูหญิงท่ีเกิดข้ึนก็เพื่อสรางเอกลักษณ สรางจุดสนใจ ใหกบัตนเอง โดยการ
มีจุดเดนท่ีแตกตางกวาสมาชิกผูหญิงคนอ่ืนๆ เพื่อใหผูชายสนใจเลือกทีจ่ะพูดคุยกับตนเองนั่นเอง ซ่ึง
เปนไปตามยุคสังคมปจจุบันท่ีกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสาร มีการแขงขันเพื่อความเปนเลิศ ความ
ตองการความโดดเดน และมีภาพลักษณหรือเอกลักษณของตนเอง ลักษณะท่ีเกินจริง (Hyperreal) ท่ี
เกิดข้ึนจากการจําลองแบบจงึเกิดข้ึน โดยสรางตัวตนใหมข้ึนมา เพื่อไปสูเปาหมายท่ีพงึพอใจได 

สังคมปจจุบันจึงเต็มไปดวยการลอกเลียนแบบ (Simulation) ความเหนือจริง (Hyperreal)  
เราไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความจริงกับความไมจริงได  การท่ีความจริงและจินตนาการ
ไดผนวกเขาหากันในไซเบอรสเปซนี้ ทําใหเราไมสามารถแยกแยะไดวา อะไรคือจริง อะไรคือปลอม 
ดังนั้นความจริงกับการลอกเลียนแบบจึงไมมีความแตกตางกัน และเม่ือเสนแบงระหวางความจริงและ
จินตนาการถูกลบออกไป ในยุคนี้จึง มีส่ิงท่ีเรียกวา “ความเปนจริงมากกวาจริง” นั่นเอง   ซ่ึงจากการที่
เราเขาไปสืบเซาะคนหา ประวัติผูคนในไซเบอรสเปซ ซ่ึงสามารถสัมผัสไดแคตาจากการอาน
ตัวอักษรและภาพท่ีเห็นอยูหนาจอคอมพวิเตอร ดวยความตองการตางๆ กันไปนั้น แทท่ีจริงแลวเราไม
สามารถลวงรูไดเลยวา ภาพท่ีดูสวยหรูของคนในไซเบอรสเปซนั้น  เปนส่ิงท่ีแทจริงหรือส่ิงท่ีสราง
ข้ึนมาเพื่อสรางความประทับแกผูพบเห็น ซ่ึงในความเปนจริงอาจจะเปนส่ิงท่ีตรงขามกันท้ังหมดก็
เปนได 
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ตัวตนของผูหญิงท่ีตองการเขามาหาคูในส่ืออินเทอรเน็ต เพื่อสนองความตองการของตน 
ท่ีไมตองการอาศัยอยูบนโลกนี้อยางโดดเด่ียว ไรคูครอง ซ่ึงก็ตรงกับโลกแหงความเปนจริง คือ ผูหญิง
ปจจุบันยังตองการคูครองท่ีจะมาใชชีวิตอยูรวมกัน ถึงแมสังคมไทยปจจุบัน ผูหญิงมีความสามารถ มี
การศึกษาทัดเทียมกับผูชายแลวก็ตาม แตผูหญิงยังมีความตองการคูครอง ไมอยากครองตัวเปนโสด 
อยูคนเดยีว โดยไรท่ีปรึกษาทางชีวิต สวนหนึ่งสังคมไทยยังมองวาผูหญิงยังตองมีชีวิตคู ยังตองมี
ผูชายเปนผูนําครอบครัวเชนระบบวัฒนธรรมความสัมพันธหญิง-ชายในอดีตอยูนั่นเอง  

ไซเบอรสเปซเปนเวทีและพ้ืนท่ีท่ีเปดโอกาสใหกลุมผูใชทุกกลุมสามารถตอรอง
ปรับเปล่ียน และสรางอัตลักษณของตนและของกลุมตามท่ีตองการได ไซเบอรสเปซไดผานชวงเวลา
ของการเปนพืน้ท่ีเพื่อการติดตอส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มาสูการเปนชุมชนรูปแบบ
ใหมท่ีกอใหเกดิความเปล่ียนแปลงตอชีวิตผูคน อีกท้ังยังมิไดจาํกัดอยูเพียงสถานท่ีเดียวเทานั้น 
หากแตเปนถึงหลายสถานท่ีในเวลาเดยีวกัน ผูคนสามารถกระทําการตางๆ ไดโดยการเช่ือมตอไปยัง
สถานท่ีดังกลาว และการมีปฏิสัมพันธกันลวนเปล่ียนแปลงไปในแตละสถานท่ี ข้ึนอยูกับคุณคาและ
ความสามารถท่ีแตละท่ีนั้นมีให   

ไซเบอรสเปซไดสรางความหมายของคนข้ึนมาใหม และชวยใหคนท่ีไรสิทธ์ิ ไรเสียงใน
สังคมกลายเปนคนท่ีมีความสามารถข้ึนได เชนเดยีวกับการสรางพื้นท่ีใหกับผูหญิงใหเทาเทียมกับ
ผูชาย ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับผูหญิงจึงเกดิข้ึนในรูปแบบของ Cyberfeminist ผูหญิง
สามารถแสดงความคิด แสดงความตองการ และแสดงตัวตนผานทางโลกไซเบอร โดยไมตองเกรง
กลัววาจะถูกสังคมตอวา ผูหญิงสามารถแสดงอํานาจใหทัดเทียมกับผูชายไดไซเบอรสเปซ ซ่ึงใน
สังคมจริงอาจจะทําไมได นัน่แสดงถึง การเปล่ียนแปลงตัวตนของผูหญิงเกิดข้ึนไดงายดายในไซเบอร
สเปซแหงนี ้

การท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ กาวเขามาสูสังคมปจจุบันตลอดเวลา โดยเฉพาะการส่ือสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร ทําใหโลกแหงความจริงและโลกเสมือนทับซอนและเหล่ือมลํ้ากันอยู จึงเปน
โลกท่ีเสริมสรางอิสระ สรางความเช่ือม่ันใหกับการสรางพฤติกรรมใหมๆ ของผูคนในอินเทอรเน็ต   
การแสดงออกถึงการมีบุคลิกลักษณะท่ีจะแสดงความเปนตัวตนของคนๆ หนึ่ง จึงมีกระบวนการท่ีใน
โลกแหงความจริงไมสามารถทําไดหรือถาทําไดก็ไมแนบเนียนเทา เชน กระบวนการสวมหนากากใน
การสรางตัวตน มีการสวมบทบาท สวมหนากาก ไดอยางงายและไมมีผูใดสามารถถอดหนากากของ
คนๆนั้นออกได ถาบุคคลนั้นๆ ไมเต็มใจ ปญหาท่ีตามมาคือ เราไมสามารถไววางใจหรือลวงรูความ
เปนตัวตนท่ีแทจริงของคนท่ีอยูในอินเทอรเน็ต 
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โลกท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรเปนไปไดท้ังโลกเสมือนจริงและ
โลกแหงจนิตนาการ การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรเปนส่ือสะทอนโลกแหงความเปนจริง 
เพราะไมวาจะมีเหตุการณอะไรท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็จะเปนส่ิงท่ีปรากฏในการส่ือสารผานส่ือกลาง
คอมพิวเตอรเชนเดียวกนั อยางเชน โลกปจจุบันเร่ืองการหาคูครอง หญิงชายบางรายไมมีโอกาสที่จะ
ไดพบเจอกัน มีการหาคูผานหนังสือพิมพเปนส่ือกลางในการจัดหาคู  โลกเสมือนจริงก็มีการจัดหาคู
บนส่ือเว็บไซตเชนเดยีวกัน  

ปรากฏการณการหาคูของผูหญิงผานส่ือเวบ็ไซตหาคู เปนเร่ืองปกติ เปนชองทางใหมและ
ชวยเสริมท่ีจะไดพบปะผูคนอยางสะดวกรวดเร็วข้ึน   ส่ืออินเทอรเน็ตทําใหความสัมพันธระหวาง
หญิง-ชาย เกิดการเปล่ียนแปลงและแตกตางไปจากอดีต ผูหญิงมีอิสระทางความคิด และมีความกลาท่ี
จะพูดคุยกับผูชายมากข้ึน ผูหญิงสามารถหาคูไดเอง ซ่ึงอดีตผูใหญเปนฝายจัดหาให  โดยในโลกอิน
เทอรเนตนี้จะมีความสัมพันธท่ีรวดเร็ว ชวยขจัดข้ันตอนและเวลาในการสานความสัมพันธ 
ความสัมพันธระหวางหญิง-ชายท่ีจะเกิดข้ึนในโลกแหงนี้ จึงมีความเส่ียงสูงกวาโลกแหงความจริง 
ผูหญิงในโลกเสมือนก็ยังคอนขางมีความเปนผูนํานอยกวาผูชายยังทําตามความตองการ ยอมสราง
ตัวเองใหดูดี เพื่อความพึงพอใจของผูชาย  

ทายสุดแลว ผลท่ีไดรับจากการวิเคราะหงานวิจยัช้ินนี้แสดงใหเห็นถึง ปรากฏการณของ
การหาคูผานส่ืออินเทอรเน็ตของผูหญิงไทย ซ่ึงการหาคูของผูหญิงไทยในชุมชนเสมือนจริงแหงนี้  
เปนชองทางในการเปดโอกาสใหไดพบปะผูคนมากมายท่ีตางหล่ังไหลเขาสูโลกออนไลน การคนหา
ชายในฝนไมไดหยดุนิ่งในโลกของความจริง ไดขยายชองทางมาสูการหาชายในฝนแหงโลกเสมือน
แหงนี ้การท่ีผูหญิงไทยจะไดพบชายท่ีตนตองการจากการออนไลน ผูหญิงตางตองแสดงตัวตน แสดง
เอกลักษณ บงบอกความตองการที่ปรารถนาจะพบคูครองผานตัวอักษร, สัญลักษณและภาพตางๆ 
รวมถึงตองแสดงความจริงใจในดานแรกของการเขาสูการสานตอความสัมพันธ นั่นคือ การใหขอมูล
ในการกรอกประวัติสวนตัวและจากคําแนะนําตัว ตองแสดงความชัดเจนในขอมูลหรือตองเปดเผย
ขอมูลบางสวนไดบาง สัมพันธภาพจากการพบปะกนัในชุมชนเสมือนของการหาคูเปนเพียงการ
เร่ิมตนของการนําไปสูความสัมพันธสวนตัว ซ่ึงจะไดรับการสานตอในโลกของความจริงหรือไมนัน้ 
ข้ึนอยูกับการพิจารณาและความพึงพอใจของคนที่เขามาเปนสมาชิกในชุมชน  การขาดการพิจารณาท่ี
ถ่ีถวน ใชวิจารณญาณอยางฉาบฉวยจะทําใหไมสามารถมองเห็นถึงความเปนจริงภายใตการบดบัง
ดวยหนากากท่ีถูกสวมใสท่ีไมจีรังยั่งยนื ตัวตนจะถูกสรางข้ึนและเกดิการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  
ถาหลงเช่ือกับตัวตนท่ีเห็นจะทําใหเกิดความเส่ียงท่ีจะถูกทําราย การท่ีจะถูกหลอกลวงเกดิข้ึนไดงาย 
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และถาเกิดภัยทางอินเทอรเน็ตทํารายไมวาจะทางรางกายหรือทางจิตใจ อาจจะสงผลใหไมกลาท่ีจะ
แสดงตัวตนท่ีแทจริงเผชิญหนาสูโลกแหงความจริง 

ผูวิจัยหวังวางานวิจยัช้ินนี้จะชวยใหผูท่ีใชอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร
เห็นถึง ปรากฏการณและความคาดหวังของการหาคูของผูหญิงไทยในสังคมปจจุบัน ซ่ึงเปนรูปแบบ
ใหมของการส่ือสารโดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง และสําหรับผูท่ีสนใจเขามาหาคูในเว็บไซต
หาคูไดทราบถึงรูปแบบของขอความ ตัวตนและการนําเสนอตัวตนท่ีปรากฏอยูและรูเทาทันถึงความ
แตกตางระหวางการหาคูในชีวิตจริงกับในโลกอินเทอรเน็ต เพื่อท่ีจะระแวดระวังไมใหการนําเสนอ
ขอความท่ีจะแสดงตัวตนท่ีฉาบฉวยนีก้อใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง ซ่ึงไมสามารถแยกแยะไดวาส่ิง
ใดเปนตัวตนที่แสดงความเปนตัวตนจริงๆ ส่ิงใดเปนตัวตนท่ีสรางข้ึนเปนเร่ืองโกหกหลอกลวง  ผูท่ี
สนใจท่ีจะเขามาหาคูในเว็บไซตควรใชวจิารณญาณ โดยอาจจะดูไดจากตัวอยางงานวิจัยนี้ เพื่อจะได
เปนสวนประกอบในการพจิารณา ในการเขามาหาคูอยางไมหลงงมงายและคาดหวังท่ีจะไดคูครอง
มากนัก 

 

ขอจํากัดของการวิจัย  
ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา “ตัวตนและการนําเสนอตัวตนของผูหญิงใน

เว็บไซตหาคู”  ซ่ึงเปนการวิเคราะหตวับท ผานทางรูปแบบ และเนื้อหาของสมาชิกท่ีเขาไปกรอก
ขอความประวตัิสวนตัวและคําแนะนําตัว ไวในเว็บไซตหาคู ซ่ึงการท่ีอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาอยาง
ไมหยดุนิ่ง เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว บางคร้ังไมสามารถเขาไปศึกษาและหาขอมูล
เพิ่มเติมจากเวบ็ไซตได จงึอาจทําใหขอมูลท่ีรวบรวมมาไดยังไมสมบูรณ ทําใหผูวิจัยไมสามารถ
วิเคราะหหรือคนพบขอมูลบางสวนท่ีอาจขาดหายไปได 

การนัดกลุมตัวอยางสัมภาษณ ไมไดรับความรวมมือในการนัดพบเจอตัว เนื่องจากกลุม
ตัวอยางไมมีเวลาพอ และไมไววางใจท่ีจะนัดเจอขางนอกโลกไซเบอร ผูวิจัยจึงตองใชการสัมภาษณ
ผาน MSN เปนตัวเสริม ซ่ึงขอมูลบางสวนอาจจะยังไมเจาะลึก อุปสรรคอยูท่ีเวลาในการเขามาเลน 
MSN ของกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางไมนิยมใชเวลาเนิ่นนานกับการคุยผาน MSN 
 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
1. ศึกษาการหาคูและการนําเสนอตัวตนของผูชายไทยในชุมชนเสมือนจริง 
2. ศึกษาเปรียบเทียบตัวตนของผูชายและตวัตนของผูหญิงในการสานความสัมพันธ 
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ของคูรักในอินเทอรเน็ต 
3. ศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธของคูรักท่ีพบรักในส่ืออินเทอรเน็ต 
4. ศึกษาเปรียบเทียบการหาคูผานส่ืออินเทอรเน็ตกับการหาคูผานชองทางอ่ืนๆ เชน  

คอลัมนมาลัยเส่ียงรัก 
5. ศึกษาตวัตนและการนําเสนอตัวตนในเว็บไซตดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก การหาคู  
6. ศึกษาตวัตนและการนําเสนอตัวตนของหญิง-ชาย เปรียบเทียบเว็บไซตในประเทศ 

ไทยและเว็บไซตตางประเทศ 
 DPU
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ (สมาชิกผูหญิง) 
 

1. คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับการสื่อสารในเว็บไซตหาคู 
2. สาเหตุท่ีคุณสมัครเปนสมาชิก 
3. ระยะเวลาท่ีคุณเปนสมาชิก, คุณเขามาในเว็บไซตชวงเวลาใด, นานเทาใด, สวนใหญเลนท่ีไหน 
4. สาเหตุใดบางท่ีทําใหคุณตดัสินใจเขาไปลงประกาศ, โพส (Post) ประวัติตัวเองในเวบ็ไซต 
5. คุณตองการทีจ่ะเปดเผยหรือปดบัง ความเปนตัวตน (หรือประวัต)ิ ของคุณในเว็บไซตหาคู 
6. คุณมีวิธีการอะไรบางท่ีจะลงประกาศประวัติของคุณ เพือ่แสดงตัวตนของคุณ  
7. รูปแบบ ภาษา ขอความ และสัญลักษณท่ีใช ในการโพสเปนอยางไร มีหลักเกณฑอยางไรใน

การใช 
8. การท่ีคุณลง ประวัติ ของตนเอง และคุณสมบัติของคูรักท่ีตองการ คิดวามีผลตอการใชเปน

แนวทางในการเลือกพูดคุยกบัคนหนึ่งๆ หรือไม อยางไร  
9. คุณมีปจจยัอะไรบาง ท่ีใชในการเลือกท่ีจะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนๆ (หรือตัดสินใจจากอะไร วาคน

นี้ “ใชเลย”  สําหรับคุณ) (การเลือกท่ีจะคบหาหรือไมคบหา) 
10. การท่ีผูหญิง นยิมเขามาหาคูในเว็บไซตนี้ คุณคิดวามีผลดผีลเสียอยางไร 
11. เคยนัดพบกันกับคนท่ีรูจักบนอินเทอรเน็ต หรือไม ถาเคยนัดพบคร้ังแรกท่ีไหน แลวมีการนัด

พบกี่คร้ังแลว 
12. คิดอยางไรกับการหาคูบนอินเทอรเน็ต 
13. การหาคูบนอินเทอรเน็ต ถือเปนชองทางใหมหรือชวยเสริมใหคุณมีโอกาสในการมีคู หรือไม 

อยางไร 
14. การหาคูบนอินเทอรเน็ต สะทอนผลอะไรในทางความสัมพันธระหวางชายหญิงท่ีเคยเปนอยู

ในอดีตบาง 
15. คิดวาสังคมไทยจะยอมรับการหาคูบนอินเทอรเน็ตหรือไม 
16. คุณคิดวา ผูหญิงมีความตองการที่จะไดคู จากการหาคูบนอินเทอรเน็ตมากนอยเพียงใด เพราะ

อะไรผูหญิงถึงตองการเชนนั้น 

 
 
 
 

DPU



 
 

 

112

บทสัมภาษณสมาชิกผูหญิงจาก www.thaimate.com ผานทาง MSN  (คุณปานวาด 
อายุ 32 ป) 

 

 
pannee says: 

ได 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

แนะนําตัวหนอยนะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

พรอมกับ ชื่อท่ีใชในเวป 
pannee says: 

ปานวาด 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

เปนสมาชกเวปไหน 
pannee says: 

thaimate 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
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สาเหตุท่ีคุณสมัครเปนสมาชกิ 
pannee says: 

เหงาไมคอยมีเพื่อน 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

ระยะเวลาท่ีคุณเปนสมาชิก, คุณเขามาในเว็บไซตชวงเวลาใด, นานเทาใด, สวนใหญเลนท่ีไหน 
pannee says: 

2ทุม , 2-3 ชม.,บาน 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

ชื่อใชในไทยเมท ปานวาด นะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

อายุเทาไร? 
pannee says: 

32 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

สาเหตุใดบางท่ีทําใหคุณตัดสินใจเขาไปลงประกาศ, โพส (Post) ประวัติตัวเองในเว็บไซต 
pannee says: 

อยากมีแฟน เพื่อนคุย 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

คุณตองการท่ีจะเปดเผยหรือปดบัง ความเปนตัวตน (หรือประวัต)ิ ของคุณในเว็บไซตหาคู 
pannee says: 

เปดเผยไดแตไมหมด 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

อะไรท่ีเปดเผยไดบางคะ 
pannee says: 

เร่ืองสวนตัวนดิหนอย 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

เร่ืองสวนตัวเชนอะไรบางคะ 
pannee says: 

ทํางานอะไรชอบเท่ียวท่ีไหนเปนตน 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

แลวส่ิงท่ีไมเปดเผยละคะ เร่ืองอะไรบาง 
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pannee says: 
เบอรโทรท่ีทํางาน ท่ีบาน 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวมีวิธีการอะไรบางท่ีจะลงรายละเอียด,ประกาศประวัติของคุณ เพื่อแสดงตัวตนของคุณ  

pannee says: 
ลงช่ือเลนอายุลักษณะตัวเอง 

pannee says: 
ลงรูปดวย 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คิดวา ลงในส่ิงท่ีบอกขางตน แลวจะมีผลอยางไรบางคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ผลในการพดูคุย หรือการเลือกคุยกัน 

pannee says: 
อาจมีคนเขามาทักคุยกนัสําหรับเราถาอยากคุยก็คุยถาไม ok ไมคุยตอ 

pannee says: 
ปจจุบันแฟนท่ีคบกันรูจักกันใน thaimate 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ถามถึง แฟนคนน้ีนะคะ 

pannee says: 
วา 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
จากท่ีเราคุยกันผานทางตัวอักษร แลวคุยโทร แลวเจอตัว  

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
เหมือนกันรึตางกันม้ัยคะ 

pannee says: 
พอดีท่ีทํางานเราใกลกันนดัเจอกัน 

pannee says: 
พอใจกนัท้ังคู 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
พอใจตรงนิสัย ชายม้ัยคะ 

pannee says: 
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ไมใชในครั้งแรกหนาตากอน 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

พี่คะ ตรงท่ีถามวา การท่ีพี่คยุกันในเนต แลวเจอตัว ส่ิงท่ีแสดงออกทางตัวอักษร กับพฤติกรรม
เหมือนกันม้ัยคะ 

pannee says: 
คนท่ีพี่คบอยูตอนน้ี เหมือน แตเคยนัดพบบางคนดูแยคร้ังเดียว บาย 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
สวนมากท่ีพี่เจอ ไมคอยเหมือน ใชม้ัย 

pannee says: 
พี่จะไมคอยเจอคนแยนะเพราะกวาจะเจอกนัตองมีการตุยกันระยะนึง 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คุยทางโทรศัพท หรอคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
รึ คุยกันทางเนต ดวย 

pannee says: 
ใชคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ใชเวลานานม้ัยคะ ในการตดัสินใจเจอกัน 

pannee says: 
ระยะนึงพอคุนเคยถึงจะเร่ิมนัดดูตวักนั 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
บอกเปน เวลา ไดม้ัยคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
เปนก่ีเดือน? 

pannee says: 
2 อาทิตย - 1 เดือน 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวกับแฟนคนนี้คบมานานรึยังคะ 

pannee says: 
3 ปแลว 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
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คะเร่ืองแฟนไมถามแลวคะ ถามเร่ือง===>รูปแบบ ขอความ เนื้อหาและสัญลักษณท่ีใช ในการ
โพสเปนอยางไร มีหลักเกณฑอยางไรในการใชลงในประวัติตัวเอง 

pannee says: 
ไมมีหลักเกณหรอกชอบอยากลงอะไรก็ไดตามแตเทาท่ีจะลงไดนะ 

pannee says: 
เพราะไมมีใครรูจักเรา 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แตส่ิงท่ีเราลงก็ เปนส่ิงท่ีเราชอบใชม้ัยคะ 

pannee says: 
ใชคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวการท่ีคุณลง ประวัติ ของตนเอง และคุณสมบัติของคูรักท่ีตองการ คิดวามีผลตอการใชเปน
แนวทางในการเลือกพูดคุยกับคนหนึง่ๆ หรือไม อยางไร  

pannee says: 
ไมมีขอจํากัดหรอกบางคนไมไดสนใจเทาไรดูรูป อายุ คาดวานาจะ ok ก็ลองติดตอแคนั้น 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ก็คือ ตองดูรูปเปนสําคัญ มากกวา?? 

pannee says: 
นาจะใช 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวเจอคนท่ีดูในรุปดดูี แลวตัวจริงแตกตาง บางม้ัยคะ 

pannee says: 
มีซิ ยิ่งบางคนพอเจอกันแปลก บางคนมีครอบครัวแลวสวนมากจะมีแฟนแลวเยอะมาหากิ๊กก็
มาก 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวในสวนของรุปพี่เอง ท่ีลง พี่เลือกรูปพี่แบบไหนลงคะ 

pannee says: 
มีรูปอะไรพี่กลงไมซีเรียส 

pannee says: 
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การลงรูปมันคือการเปดเผย 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

พี่วาจําเปนตองเลือกรูปท่ีเราดูดีม้ัยคะ 
pannee says: 

ในระดับนึง 
pannee says: 

ถามีแบบดูดีกน็าจะดีนะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

มีความคิดเห็นอยางไรกับการส่ือสารในเว็บไซตหาคู 
pannee says: 

เวลาเหงาๆเขามาหาเพื่อนคุย 
pannee says: 

อยางพี่เบ่ือๆไมมีไรทําก็เขามา 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

คิดวาการท่ีเราสื่อสารกันในเวปไซตหาคู มีลักษณะอยางไร 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

แลวคิดอยางไรกับการหาคูบนอินเทอรเน็ต 
pannee says: 

ติดตอกันงายๆดี 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

แลวการหาคูบนอินเทอรเน็ต ถือเปนชองทางใหมหรือชวยเสริมใหคุณมีโอกาสในการมีคู 
หรือไม อยางไร 

pannee says: 
ถาหากิ๊กได หาคูครองตองฟลุคจริงๆ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คิดวา เปนชองทางใหม มากนอยแคไหน 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
รึ พี่วา คงตองรอโอกาสดีๆ แคนั้น 

pannee says: 
ก็มากสําหรับคนไมคอยไดไปไหนไมมีเวลาไมมีสังคม 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
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แลวสําหรับพี่ละคะ คิดวา เปนชองทางใหมรึปาวคะ 
pannee says: 

คิดคะเพราะพี่เขามาหากิ๊กท่ีนี่ประจํา 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

คะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

การหาคูบนอินเทอรเน็ต สะทอนผลอะไรในทางความสัมพันธระหวางชายหญิงท่ีเคยเปนอยูใน
อดีตบาง (หมายถึงความแตกตางของพฤติกรรมการหาคูในอดีต กับการหาคูในเนต) 

pannee says: 
สมัยกอนคุยผานวทิยุส่ือสาร ปจจุบันทาง net เปนสวนมาก 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
แลวความสัมพันธของ ช ญ ละคะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ในอดีต กับ ปจจุบัน ในการหาคู 

pannee says: 
ข้ึนอยูกับตัวบุคคลนะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ก็มีท้ังเหมือนปกติในอดีตแลวก็แตกตางรึปาวคะ 

pannee says: 
เหมือนกนัแหละแตปจจุบันดูงายและเร็วข้ึนนะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
อออ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คิดวาสังคมไทยจะยอมรับการหาคูบนอินเทอรเน็ตหรือไม 

pannee says: 
ยากม๊ัง  ดไูมคอยเปนกุลสตรี 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
สําหรับพี่ละคะ เพราะพี่โชคดี คบแฟนท่ีพบจากเนต คนรอบขางพี่ วาอะไรบางคะ 

pannee says: 
พี่ไมกลาบอกใครวาเจอแฟนในเน็ตยอมรับวาอาย 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
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ทําไมตองอายคะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

ก็แสดงวาพี่ไมไดบอกใครๆหรอคะ แลวบอกเคาวาเจอท่ีไหนละคะ 
pannee says: 

นั่นซิยังคุยกับแฟนวาอยาบอกใครนะวาเราเจอกันใน net 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

แลวบอกวาเจอท่ีไหนละคะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

จิงๆ พี่โชคดีมากกวานะคะ ท่ีเจอคนดีๆในเนต 
pannee says: 

บังเอิญท่ีเคาก็เขามาหาเหมือนเรานะ 
pannee says: 

ตางคนตางมีความตองการเหมือนกัน 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

คะ แลวพี่บอกคนรอบขางวาเจอแฟนท่ีไหนคะ 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

รึไมมีใครถาม 
pannee says: 

บอกวาเปนลูกคาติดตองานกนั 
ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 

พี่คิดวา ผูหญิงมีความตองการท่ีจะไดคู จากการหาคูบนอินเทอรเน็ตมากนอยเพียงใด เพราะ
อะไรผูหญิงถึงตองการเชนนั้น 

pannee says: 
เพราะผูหญิงบางคนไมมีโอกาสท่ีจะออกไปเท่ียวเจอผูคนเหมือนผูชายนี่คะ 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
ก็แสดงวา ญ ตองการท่ีจะพบคูในเนตมากหรอคะ 

pannee says: 
ใชเพราะโอกาสนอยกวาผูชาย 

ความรักไมเคยทํารายใคร ถารักใหเปน... says: 
คะ หมดคําถามแลว ขอบคณุมากคะ 
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บทสัมภาษณสมาชิกผูหญิงจาก www.funwhan.com ผานทาง MSN  (คุณเน อายุ 20 
ป) 

 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แนะนําตัวกอนละกัน 

would u like to...... with  me  ? says: 
เราช่ือเน 

would u like to...... with  me  ? says: 
อายุ 

would u like to...... with  me  ? says: 
20 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ชือ นามสกุล บอกไดม้ัยคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
มายได 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
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ไมเปนไร 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ใชชื่อใน funwhan วาอะไร 
would u like to...... with  me  ? says: 

noney 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

พักอยูแถวไหนคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

บางนาคะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

สาเหตุท่ีเขามาเลน funwhan 
would u like to...... with  me  ? says: 

บังเอน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ผานมา 
would u like to...... with  me  ? says: 

เหง 
would u like to...... with  me  ? says: 

เลยเลนด ู
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

เห็นเองชายม้ัยคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

คะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ระยะเวลาท่ีคุณเปนสมาชิก, คุณเขามาในเว็บไซตชวงเวลาใด, นานเทาใด, สวนใหญเลนท่ีไหน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ท่ีบาน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ท่ีทํางาน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ไมนาน 
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บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ประมาณก่ีปคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
2ปไดแลวม่ัง 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
จะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
สาเหตุใดบางท่ีทําใหคุณตัดสินใจเขาไปลงประกาศ, โพส (Post) ประวัติตัวเองในเว็บไซต 

would u like to...... with  me  ? says: 
.วางมาก 

would u like to...... with  me  ? says: 
ไมมีไรทํา 

would u like to...... with  me  ? says: 
ลงไวเลนนะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ไมไดคิดไรอะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
เหงาๆๆ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แลวพวกประวัติ การแนะนาํตัวท่ีลงไว สวนมากจะเปดเผย หรือปดบังความจริงคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ตรงแนะนําหรือ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
พอดีไมไดเอาประวัติ นองมา อะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ใช 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
พวกนั้นอะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
เคาก็มีใหกรอกอะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
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อายุ เชื้อชาติ ท่ีใหลงไว 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ลงหรือปาว 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็กรอกตามความจิงอะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ไมสูบ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ไมกิน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ไมเท่ียวอะนะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

อืมม 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ก็คือ บอกความจริง ของตัวเราเอง 
would u like to...... with  me  ? says: 

อืม 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

คําแนะนําตัว จําไดม้ัยคะวา ลงไววาอะไร 
would u like to...... with  me  ? says: 

มายได 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ไมเปนไรคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

เยอะมาก 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

อืมม แลวทําไม ถึง ลงเยอะๆ ละคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็มันมีใหเขียนเยอะนี้นา 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

จา 
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บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แลวนองคิดวา ส่ิงท่ีลงไวของสมาชิก เปนสวนในการเลือกคุยกับคนๆหนึ่ง หรือไม อยางไรคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ก็เปงนะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
บาง 

would u like to...... with  me  ? says: 
ก็เลือกคุยได 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แบบ นองเอง ถาจะเลือกคุยกับคนๆ หนึ่งในนี้ ดูจากอะไร 

would u like to...... with  me  ? says: 
รูป 

would u like to...... with  me  ? says: 
การศึกษา 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แค 2 อยางหรอ 

would u like to...... with  me  ? says: 
มากกวานั้นคงไมเปงความจิงสักเทาไหร 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
จะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
คิดแบบนัน้หรอ 

would u like to...... with  me  ? says: 
2อยางนี้ยังเช่ือยากเลยอะคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
อืมมม 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แลวเคยเจอประสบการณอะไรบางม้ัย 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดท่ีีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ในการคุยในเนต 

would u like to...... with  me  ? says: 
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วาไปกไ็มเคยนะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

แตเพือนเคย 
would u like to...... with  me  ? says: 

เลยไมคอยอยากเช่ือนักอะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

เพือนเคยอะไรหรอ 
would u like to...... with  me  ? says: 

เพื่อนเคยโดนหลอก 
would u like to...... with  me  ? says: 

นัดเจอ 
would u like to...... with  me  ? says: 

แลวโดนขโมยของ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

หรอ 
อยากบอกเธอซักหนอย อยางเธอ says: 

ก็แยเนอะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

แตงตัวดูดี๋ด ี
would u like to...... with  me  ? says: 

อืมมม 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

แสดงวา เวลาคุยในนีแ้ลว เหมือนจริงใจ แตเจอจริงๆๆ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ไมใชแบบในน้ี ใชม้ัยคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

อืมม 
would u like to...... with  me  ? says: 

คงง้ันแหละ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

มีความคิดเห็นอยางไรกับการส่ือสารในเว็บไซตหาคู 
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would u like to...... with  me  ? says: 
มานก็ดีสํารับนักวิฉาชีพนะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
แตมันไมดีสําหรับคนท่ีหาจงิๆๆ 

would u like to...... with  me  ? says: 
เจอดีกด็ีไป 

would u like to...... with  me  ? says: 
เจอแยๆๆ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ก็ซวยไป 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แลวคิดอยางไรกับการหาคูบนอินเทอรเน็ต 

would u like to...... with  me  ? says: 
คิดแบบเม่ือกี้เลย 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
จะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แลวคิดวา ในเนต เปนชองทางใหมหรือเสริม ในการหาคูม้ัยคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ชาย 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
แบบไหนคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
ติดตอสือสารงาย 

would u like to...... with  me  ? says: 
สะดวก 

would u like to...... with  me  ? says: 
ไมตองเดินหาไงคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
555+ 

would u like to...... with  me  ? says: 
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เราไมรูนิวาบางคนเคามีแฟนกานยัง 
would u like to...... with  me  ? says: 

ถามาลงหาคู 
would u like to...... with  me  ? says: 

สวนใหญ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็หาแฟน 
would u like to...... with  me  ? says: 

อยางนี้ก็ชัวรกา 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

แลว คิดวา หาคูในเนต ความสัมพันธแตกตางอยางไร กับหาคูในโลกความจริง 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็เหมือนโลกความฝนกะความจิงไงพี ่
would u like to...... with  me  ? says: 

เนตคือความฝน 
would u like to...... with  me  ? says: 

โลกคือความจงิ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

อืมม 
would u like to...... with  me  ? says: 

มานตางกานนะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

ตางไง 
would u like to...... with  me  ? says: 

ในเนต 
would u like to...... with  me  ? says: 

การคุยการพูดจา 
would u like to...... with  me  ? says: 

จะคุยไงก็ได 
would u like to...... with  me  ? says: 

ไมเหงหนา 
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would u like to...... with  me  ? says: 
โกหกกไ็ด 

would u like to...... with  me  ? says: 
หวานก็ได 

would u like to...... with  me  ? says: 
โลกแหงความเปงจิง 

would u like to...... with  me  ? says: 
มานคนละดานกาน 

would u like to...... with  me  ? says: 
ในโลกของความเปงจิง 

would u like to...... with  me  ? says: 
คนท่ีมาคบกะเรา 

would u like to...... with  me  ? says: 
เคาก็ตองดูเรากอน 

would u like to...... with  me  ? says: 
นิสัย 

would u like to...... with  me  ? says: 
ถูกปะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ถูกคะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
เคาถึงเลือกเรา 

would u like to...... with  me  ? says: 
ในเนต 

would u like to...... with  me  ? says: 
มานไมเลือก 

would u like to...... with  me  ? says: 
อะ 

would u like to...... with  me  ? says: 
จะพิมจะพูดไงก็ไดชายปะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
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อืมมม 
would u like to...... with  me  ? says: 

เอารูปใครมาใหดูก็ไดชายปะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

นานแหละ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

แลวเราคิดวา ไมมีวิธี คัดเลือก หรือ กร่ันกรอง กอนหรือคะ วาไหนจริงไหนหลอก อะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็ตองออกในโลกแหงความเปงจิงไงคะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ถึงกร่ันกรองได 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

จะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ในเนตไมไดหรอก 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

คิดวาสังคมไทยจะยอมรับการหาคูบนอินเทอรเน็ตหรือไม 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็ยอมรับนะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ในสวนนึง 
would u like to...... with  me  ? says: 

มีหลายยคูเหมือนกานนะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

ท่ีแตงงานจากส่ืออินเตอรเน็ตอะคะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

อืมม 
would u like to...... with  me  ? says: 

หมดยางงงงง 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
     คุณคิดวา ผูหญิงมีความตองการท่ีจะไดคู จากการหาคูบนอินเทอรเน็ตมากนอยเพียงใด เพรา  
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     อะไรผูหญิงถึงตองการเชนนั้น 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

สุดทายแลวจะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

คงคิดเทาไมถึงกาล 
would u like to...... with  me  ? says: 

ความเหงามานไมเขาใครออกใครชายปะ 
บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 

แลวคิดวา ญ เคาตองการคูในเนต มากแคไหน 
would u like to...... with  me  ? says: 

ท่ีเหงงงงงงง 
would u like to...... with  me  ? says: 

ก็โครตเยอะเลยอะ 
would u like to...... with  me  ? says: 

แตมีหลายประเภทนะท่ีเขามา 
would u like to...... with  me  ? says: 

จากการที่นู 
would u like to...... with  me  ? says: 

ทําวิจัย 
would u like to...... with  me  ? says: 

พบวา 
would u like to...... with  me  ? says: 

ผูหญิง 
would u like to...... with  me  ? says: 

ท่ีเขามาหาคู 
would u like to...... with  me  ? says: 

ในอินเตอรเนต 
would u like to...... with  me  ? says: 

แฝงเขามาขายบริการดวย 
would u like to...... with  me  ? says: 

อืมมม 
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would u like to...... with  me  ? says: 
จบยางงงงงจะ 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
คา 

บอกใหเธอรูใจ วาโชคดีแคไหน ไดพบคนอยางเธอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือไดพบคนอยางเธอ says: 
ขอบคุณมากๆๆ 

would u like to...... with  me  ? says: 
จาาาาาาาาาา 
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บทสัมภาษณโดยการนัดเจอตัวท่ี สวนเบญจกิตติ  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ  เวลา 
14.30-16.30 น.  19/12/2547  (คุณนี, คุณนา, คุณปอ) 
 
ถาม ใหแนะนําตัวกอนนะคะ 
พี่น ี พี่สุณีย 
 ช่ือในไทยเมท  224228 
พี่นา สุวรรณา  เลิศสุกิตติพงศา 
 ช่ือในไทยเมท Oki 
พี่ปอ สายสุนีย  ดํารัสการ 
 ช่ือในไทยเมท Deena202 
ถาม ทําไมถึงใชช่ือนี้คะ  
พี่ปอ ชอบ Deena หมายถึง ดีจริงๆ 

พี่นา จริงๆ ตอนแรกเร่ิมท่ีเขาไป พอดีช่ือท่ีใชซํ้ากันอยูหลายช่ือ เปล่ียนไปเปล่ียนมา 
ผสมผสานกันจนไดช่ือนี้คะ 

พี่น ี เพราะวาเลขรหัสไมซํ้าใคร เปนเลขรหัสสมัยเรียน 
ถาม การส่ือสารในเวปไซตการหาคูเปนอยางไร 
พี่น ี มีดีมีเสีย  ดี เปดโอกาสไดรูจกัผูคน เสียคือ ไมรูวาคนไหนคือคนดี คนไมดีจริงๆ 
พี่นา พูดถึงการส่ือสาร คือ มันสะดวกในหลายๆ ดาน แตเห็นพรองกับ นี ท่ีวา บางท่ีเราไม

ทราบวา ส่ิงท่ีคุยมีความจริงใจม้ัย จริงหรือเปลา หรือ วาแคบทในการสนทนาเทานั้น 
ในทางท่ีดีคือ  ควรฟงไวแบบฉาบฉวยเทานั้น อยาไปลึกซ้ึงกับมันมาก 

พี่ปอ ดี เปดโอกาสใหกับคนที่อยูบานเฉยๆ ไดมีโอกาสไดรูจกัคน เปดตัวเองใหพบกับอีกโลก
หนึ่ง ซ่ึงไมมีโอกาสไดเจอเลย เชน ถาเราทํางานท่ีบาน เราจะไมมีโอกาสพบกับผูคน กับ
การท่ีเขามาในไทยเมท จะมีพื้นฐานของรายละเอียดของบุคคล รายละเอียดสวนตัว 
การศึกษา จดุประสงคท่ีเขามา ทําใหเรามีโอกาสไดเลือกคนได 

ถาม  สาเหตุท่ีสมัครเปนสมาชิกไทยเมท 
พี่ปอ พี่มาหาแฟน 
ถาม เจาะจงวามาแฟนเลยหรือคะ 
พี่ปอ ใชคะ 
ถาม มีเพศตรงขามเขามาคุยมากม้ัย 
พี่ปอ มากคะ พี่ปอนารัก (ในรูปนะ) 
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พี่นา ไดรับการแนะนําจากเพื่อน ชวงนั้นวาง อยากมีเพื่อนคุย เร่ืองหาแฟนก็มีสวน อยากใชเวลา
วางท่ีมีอยูพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นตาง ๆ คุยในเร่ืองอ่ืนๆ ดวย เชน เร่ือง 
อาชีพ ประสบการณท่ีรับมา แตชวงหลังยุงๆ เร่ิมจะไมไดคุยแลว 

ถาม ถาเราไมเขาไปคิดวาการส่ือสารขาดหายไปม้ัย 
พี่นา ในกรณีท่ีเรามีเพื่อนคุยทางเนตระยะหนึ่งแลว การขาดหายไปก็จะทําใหการติดตอขาด

หายไปดวย นาจะมีสวน 
ถาม สาเหตุท่ีพี่นี มาสมัครเปนสมาชิก 
พี่น ี สาเหตุแรก อยากหาเพื่อนคุย อยางท่ีปอบอก สําหรับคนทํางานท่ีบาน ไมพบปะผูคน การ

หาเพื่อน,การเขามาทําใหเราไดพบปะเพ่ือนอีกจําพวกหนึ่ง ไดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กัน คุยกันแกเหงา 

ถาม ในประเด็นท่ี พี่ปอเขามาหาแฟน ในโลกแหงความจริงไมมีแลวหรือไงคะ 
พี่ปอ ในเนต สามารถทําใหรูจักคนเยอะ คนดี คนไมดีก็เยอะแตสวนมากจะเลือกได ถาพูดไมดี

หรือไมจริงใจ เราก็จะไมคุยกบัเคา แตเลือกนาน หาคนท่ีชอบ 
ถาม พี่ปอ มีวิธีการคัดเลือกอยางไร  
พี่ปอ 1 ดูเร่ืองของอาชีพ   จุดประสงคท่ีเขามา สวนสูง หนาตา อุปนิสัย คนเหน็แกตวัเรากไ็มเอา 

เชน คุยแลว ราชการคิดวาไมเหมาะกับเรา เราก็ไมเอา 
ถาม เราดูจากท่ีเขียนกอน จดุแรก? 
พี่ปอ ดูจาก profile เคากอนจุดแรก จุดประสงคท่ีเคาเขามา วา มาหาเพื่อน หาคู หรือหาอะไร พี่

ตองดูดวยวาเคามีภาระอะไรหรือเปลา เชน บางคนเปนพอหมาย ลูก 2 คน เกนิเดือน 
10,000 กวาบาท ลูกเรียนมหาลัยฯ พี่กไ็มเอา ไมคิดเลย 

ถาม พี่กลัวมีภาระ? 
พี่ปอ พี่คิดวาในอนาคต เราอยากไดคนท่ีมาทําธุรกิจดวยกนัมากกวา เหมาะกบัเรา ถามีธุรกิจแลว

เราก็ไปอยูกับเคาได แตเคาก็ตองดูแลเราได ถาเคาดูแลเราไมได เคากต็องมีรายได ไมมี
พันธะ ไมมีภาระ 

ถาม ระยะเวลาในการเปนสมาชิก 
พี่ปอ 5 ปแลวคะ 
ถาม 5 ป  มีเพื่อนเขามาคุยเยอะม้ัยคะ 
พี่ปอ  เยอะมาก 
ถาม เพื่อนท่ีติดตอกันอยู 
พี่ปอ ไมถึง 10 ราย แตมีเพื่อนท่ีเขามาคุยดวยตลอด 
ถาม เร่ืองการหาแฟนในเวปเปนอยางไร 
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พี่นา ณ ปจจุบันนี้ การสนทนากนัไมมากเทาไร แตจากท่ีมีการคุยไป เราและบุคคลท่ีเราสนทนา
ดวย เม่ือถึงจุดๆ หนึ่งแลว ถารูสึกวาไมใช ก็จะไมคุยตอดวย  

ถาม พิจารณาจากอะไรท่ีจะคุยตอหรือไมคุย 
พี่นา พิจารณาจากคําถามท่ีถามไป แลวก็ส่ิงท่ีตอบกลับมา (ไมโดนใจ) คําตอบอาจจะไม

เหมือนกับส่ิงท่ีเราคิด  
ถาม ตองมีความคิดเห็นใกลเคียงกบัเรา? 
พี่นา ก็ใช แตกไ็มแนเสมอไป ส่ิงท่ีเคาตอบ เคาอาจจะ คิดวา คําตอบท่ีเคาตอบมันดีท่ีสุดแลว คิด

วาเราตองชอบแนเลย มันก็ไมใช ซ่ึงตรงนีมั้นอาจยังตัดสินไมได มันตองมากกวานี้ แตมัน
ตองมีลําดับข้ัน 

ถาม ระยะเวลาเปนสมาชิกของพี่นี 
พี่นา ไมนานคะ 1 ป 
ถาม เพื่อนยังมีอยูม้ัย 
พี่นา คนท่ีติดตอกแ็ค 2-3 คน ณ ปจจุบันไมมีแลว เราไมไดเขาไป เคาก็ไมไดเมลมา เคาก็เงียบ

ไป 
ถาม พี่นา คิดวาจะกลับไปเลนอีกม้ัย 
พี่นา ถามีเวลา ชวงนี้งานบานเยอะมาก หาเวลาไมไดเลย ถามีคนมาชวยงานแลว ก็จะเขาไป การ

เขาไปคุยทําใหเราสดช่ืน ช่ืนใจ คิดถึงวนัเวลาท่ีมีโอกาส เลิกงานเราก็ตองรีบกลับไปเลน 
เปดวามีใครสงเมลถึงเราบาง แตพอผานจดุนั้นไปแลวมันก็เฉยๆ แลวคะ 

ถาม ระยะเวลาเปนสมาชิกของพี่นี 
พี่น ี พอๆ กับนา 
ถาม ทําไมพ่ีถึงไปลงรายละเอียดแบบนั้นใน profile มีวิธีการอยางไรที่ไปลง 
พี่น ี ลงอุปนิสัยของเราไปเลย 
ถาม เพื่ออะไร 
พี่น ี ก็แนะนําตนเอง เราเปนคนเปดเผย ทําใหคนอยากรูจกัเรา ก็ตองอยากรูวาตัวตนเราเปน

แบบนี ้
ถาม พี่นีเปดเผยหรือปดบังในประวัติม้ัย 
พี่น ี ไมมีปดบัง บอกความจริงทุกอยาง 
ถาม เพื่อนท่ีจะคุยดวย ความตองการ พี่นีไมไดเจาะจง 
พี่น ี เราไมไดเจาะจง เราถือวาเราคบคนเราไมไดดูท่ีอยางอ่ืน เราดูจากนิสัยใจคอ ถาเราคุยกัน

ไดรูเร่ือง เรากค็บกันไปไดเร่ือยๆ 
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ถาม ท่ีพี่นา บอกวาตองเปนลําดับข้ัน ถาเราเจอคนท่ีคิดวาคุยกันรูเร่ืองแลว ข้ันตอไปเราควรจะ
ทําอยางไรคะ 

พี่นา หลังจากคุยกันแลว ในจุดท่ีพอใจในระดับหนึ่งแลว เราก็จะขอเบอรคะ 
ถาม พี่ปอ เหมือนกบัพี่นา ม้ัยคะ 
พี่ปอ พี่ปอจะแจกกอน  
พี่นา แตถาเคาไมให เราก็จะใหเบอรเราไป  
พี่ปอ เราตองเปดโอกาสใหกับตัวเอง ผูชายดีๆ หายาก เราตองวิง่เขาหา 
พี่นา (แตกไ็มรูวาดจีริงหรือเปลา) 
ถาม พี่นี ทําไมถึงไมลงรูป 
พี่น ี ไมชอบเปดเผยหนาตาของตัวเอง คะ 
ถาม พี่ปอละคะ รายละเอียดท่ีลงไว จะบอกอะไรม้ัยคะ 
พี่ปอ บอกความเปนตัวของตัวเอง วาตัวเองเปนคนลักษณะอะไร ตองการอะไร มีจดุประสงค

อยางไร ตองการคบคนแบบไหน ตองการเพ่ือนแบบไหน คนท่ีเขามา ถาเกิดเคาไมชอบ
คนเปดเผย เคาจะไดไมตองเคามาคุย เราก็เหมือนกนัถาเราชอบคนแบบนี้ ถาเคาไมใชแบบ
ท่ีเราชอบ เคาก็จะไดไมตองเคามาหาเรา 

ถาม ขอความคิดเองม้ัยคะ 
พี่ปอ คิดเอง แลวตอนน้ีลงเพลงแลวนะ  
ถาม แลวทําไมถึงไปลงเพลงนั้นไวคะ 
พี่ปอ ก็พี่ข้ีเหงา ใครมารองเพลงนี้ใหฟง พีจ่ะไดโอเค 
ถาม รูปท่ีพี่ปอไปลงละคะ ทําไมถึงลงรูปนี้ 
พี่ปอ มันไกลดี มันสวยรอยเมตร อะ 
ถาม สวนรายละเอียดท่ีเราลงไว มีผลใหเพศตรงขามเลือกคุยกะเราม้ัยคะ 
พี่ปอ มีผลคะ บางคนไมชอบคนเปดเผย ถาเคาชอบคนเรียบรอย เคาก็จะไมคุยกับเรา  เราเปน

ผูหญิงเปดเผย กลาแสดงออก คนท่ีคิดวาเราตรงกับเคา จะไดมาเจอกนั คนท่ีคิดวาไมใชก็
จะไดไมตองเคามาหาเรา 

ถาม สเปก ผูชายเปนอยางไร พี่ปอไมเจาะจงเลย 
พี่ปอ พี่มาคัดทีหลัง หลอกใหเคาเขามากอน 
ถาม รายละเอียดท่ีลงไว มีเทคนคิวิธีการ เพื่อใหเพศตรงขามเขามาคุยกับเราหรือเปลา 
พี่ปอ เม่ือกอนเปนกางเกงขาส้ันนะ 
ถาม เปล่ียนรูปบอยมั้ย 
พี่ปอ ไมบอยคะ 
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ถาม ผูชาย ท่ีเขามาคุย คิดวาเจอคนท่ีถูกใจหรือยัง 
พี่ปอ เยอะไปหมดเลย แตตอนน้ีมีคบอยูคนหน่ึง เคาอยูอเมริกา 3 ปแลว คุยทางนีแ้ลวก็คุย

โทรศัพทแลว 
ถาม เร่ิมแรกท่ีคุยทางเวป แลวท่ีคุยทางโทรศัพท มีลักษณะเหมือนกันม้ัยคะ 
พี่ปอ เหมือนกนันะ  
ถาม คนนี้คือ สเปกม้ัยคะ 
พี่ปอ ก็ไมใชสเปกนะ แตเคา take care ดี เปนฝายใหเราตลอด  
ถาม พี่ปอ วัดจากอะไรคะ เคยเจอแลว? 
พี่ปอ เจอ ปละ คร้ัง 
ถาม คบกันแบบไหน 
พี่ปอ  กึ่งๆ แฟน 
ถาม พี่ไมใชคําวาแฟน เพราะอะไร 
พี่ปอ ตางกันตางเปดโอกาสใหกบัตัวเอง ยังสามารถคบกับคนอ่ืนได 
ถาม ถาเราคิดวาเคาใชแลว จะไมเปดโอกาสใหกับใครแลว พีป่อคิดวา เคากคื็อ แฟนของเรา มี

โอกาสที่จะแตงม้ัยคะ 
พี่ปอ เคาก็แฟนเรา….ถาเคายอมก็แตง  
ถาม ผูชายคนนี้พี่เจอจากไทยเมท พี่คิดวาพี่ประสบความสําเร็จในการหาคูหรือยังคะ 
พี่ปอ ก็คิดวาประสบความสําเร็จมาก คนท่ีชอบพี่ จะมาอยูกบัพี่ ขอแตงงานกับพี่เยอะนะ แตพี่

เลือกเยอะมากๆ บางคนพ่ีไมโอเค เพราะบุคลิกนิสัย ฐานะ ความเปนอยู ภาระ ท่ีเคามี ตอง
เลือกตรงนี้ เราเปนคนอิสระเราสบายๆ ไปเจอคนมีภาระ มีลูก เราไมอยากไปเล้ียงลูกอีก 3 
คน 4 คนกวาลูกจะโต แตถาเจอคนมีลูกก็ไมเปนไร แตฐานะก็ตองไมเดอืดรอน 

ถาม พี่นาละคะ เจอแบบพี่ปอ บางม้ัยคะ 
พี่นา ก็มีอยู คนหนึง่คะ หลังจากท่ีคุยทางเนตแลว เราก็คุยโทรศัพทกัน แตหลังจากนัน้กห็ายไปเ
 เลย 
ถาม พี่นาคิดวาเพราะอะไร เคาถึงหายไป 
พี่นา ตามท่ีเราเดา เราเขาใจวา คร้ังสุดทายท่ีเราคุย เราไปต้ังคําถามๆ หนึ่งไว แลวหลังจากนั้น 

เคาก็หายไปเลย แตนึกคําถามไมออกนะ คําถามอาจจะไปสะดุดใจ สะกดิใจเคาม้ัง 
หลังจากนัน้เราก็เขาไปคุยในเวป เคากไ็มตอบกลับมาเลย หายไปเลย 

ถาม แลวพี่นา คิดจะตอตอเคาอีกม้ัยคะ 
พี่นา คงไมแลวคะ ผานเปนชวงๆ เราก็เขาไปคุย เคาก็ไมตอบกลับ ยังนิ่งอยู พีก่็คงไมคุยแลวคะ 
ถาม พี่นี เคยเจอ ผูชายท่ีถูกใจยังคะ 
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พี่น ี ไมเจอเลยคะ สวนมากท่ีคุยๆ กันก็คบกันเปนเพื่อน 
ถาม พี่นี คิดวาอะไรคะ พี่นี ยังไมกลาท่ีจะเปดเผยหรือเปลาคะ ไมกลาท่ีจะเขาไปคุยกับผูชาย

มากมาย เหมือนกับพี่ปอ 
พี่น ี พี่ก็ไมรูเหมือนกันนะ พีก่็ไปเร่ือย ๆ 
พี่ปอ รอฟาประทานใหไมมีนะคะ เราเดินเขาไปคุยเลย ตองเดนิเขาชนเลย 
ถาม พี่ๆ คิดวา การท่ีผูหญิงเขาไปหาคูในเวปไซต มีผลดี ผลเสียอยางไร 
พี่ปอ เปนผลดีมากกวานะ แตจะมีผลดีผลเสีย อยูท่ีตัวเราเองนะ  ถาเราคิดด ี ไมหวังผลกบัใคร 

ไมหวังราย ไมคาดหวังกับใคร เราก็จะไมเปนเหยื่อของใครในไทยเมท ถาเราคาดหวงัมาก 
เราจะผิดหวัง อาจจะถูกเคาหลอกลวงได 

พี่นา การท่ีผูหญิงเขาไปในเวปหาคูจะดหีรือเสีย ก็ไมไดรูสึกอะไรมากมาย วาจะดีหรือเสีย
อยางไร อยูท่ีตวัคนๆ นั้น อยาไปคาดหวังมาก คุยใหเปนธรรมชาติ อยาไปคิดอะไรกบัตรง
นั้นมากมาย 

พี่น ี เปนผลดีนะ สําหรับผูหญิงเรา ก็เปดโอกาสใหกับตัวเอง พบปะผูคนท่ัวไป 
ถาม การท่ีจะเจาะจงเขาไปหาคูในเนต มีความเห็นอยางไร 
พี่ปอ คิดวาดกีวาหาแถวบาน ไมรูจะหาท่ีไหนแลว คนท่ีเขามาเลนได ก็มีการศึกษา มีความรู 

คอนขางมีความทันสมัย บางคนเปนเจาของกิจการ doctor หมอมหลวง มีคนหลาย
ประเภท มีเยอะมาก แตคนหลอกลวงก็เยอะนะ แลวแตท่ีเราจะเลือกอะไรเทานั้นเอง 

ถาม พี่ปอ คิดวาเนตเปนชองทางใหม หรือชองทางเสริมในการหาคู 
พี่ปอ คิดวาเปนชองทางท่ีดี เปดโอกาสใหผูหญิงท่ีทําแตงาน แลวไมมีเวลา ไดเปดโอกาสใหกับ

ตัวเองรูจักผูคน อยางนอยกไ็ดเพื่อนกลับมา เพื่อนธุรกิจ เพื่อนกนิ เพื่อนเท่ียว 
ถาม พี่ปอ เจอทุกประเภทมาแลว 
พี่ปอ เจอมาหมดแลว ก็มีเพื่อนทุกประเภท 
ถาม พี่นาละคะ 
พี่นา เห็นดวยกับปอ แตก็อยากใหเปนลําดับข้ัน อยารวดเร็วมากมาย มีโจทยในใจวาตองการ

อะไร 
ถาม ลําดับข้ันท่ีพี่นาบอก ก็คือ ลําดับข้ันท่ีเราปฏิบัติกันอยูในโลกความจริงหรือเปลาคะ 
พี่นา คือ กับการสนทนา เราเขาไปคุยกันกอน ถาเคาสอแววในทางท่ีเราไมชอบ เราก็ออกเลย 

ไมคุยตอ แลวลําดับตอไป ก็คุยกนัทางโทรศัพท การคุยทางโทรศัพทเราก็สามารถสัมผัส 
ความรูสึกในระดับหนึ่ง มันจะดีกวาคุยทางเนต ก็คุยกันตอไปกอน แตถาทางเนตผาน ทาง
โทรศัพท ไมผานเราก็ตัดไปเลย ไมคุยตอ หยุดตดิตอเลย จะเปนแบบนัน้ คอยๆ พัฒนาไป 
เร่ือย 
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พี่น ี การหาคูทางเนต ก็เปนผลด ีสําหรับทุกคน ถาเรารูจักหา รูจักเลือกคน ตองมีสติ 
ถาม ทัศนะคติ ตอ หญิง ชายในการหาคูในโลกแหงอินเตอรเน็ต 
พี่ปอ เปดโอกาสให รูจักกันมากข้ึน หญิง ชาย มาเจอกันเพิ่มข้ึนอีกชองทางหนึ่ง เชน ตางคนตาง

ทํางานโอกาสที่จะเจอกันมันก็ยากนะ ถาคุยกันแลว ก็นดัเจอกันได 
พี่น ี ในปจจุบัน ผูชายจะกลัวผูหญิงมากกวานะ ไมกลาเปดเผยตัวเอง กลัวท่ีจะถูกผูหญิงหลอก

อีกตางหาก  
พี่ปอ บางสวนนะ สําหรับในเร่ืองของหนาท่ีการงานนะ ก็กลัวท่ีจะถูกผูหญิงมาหลอก 
ถาม การหาคูในอดตี กับการหาคูในเนต ความสัมพันธมีความแตกตางกนัอยางไร 
พี่ปอ แตกตางกนัมาก การหาคูในอดีต เราจะไมมีโอกาสเลย เชน ต้ังแตสมัยเรียน ทํางาน ขาง

บาน ผูชายคอนขางนอย เราเลือกมากดวย ผูชายก็แตงงานหมดแลว ในเนตมีผูชายเยอะท่ี
ยังไมแตงงาน 

พี่น ี การหาคูในเนต ทําใหเราไดเลือก กับอดีตบางคนไมไดเลือก เหมือนคลุมถุงชนเลย บางที
แคชอบ ถาผูใหญเห็นก็จะใหแตงงานกันแลว แตในเนตเรามีโอกาสเลือกได 

พี่นา เปดโอกาสไดกวางข้ึนกวาเดมิ 
ถาม สังคมไทยยอมรับการหาคู การมีแฟนในเนตหรือเปลาคะ 
พี่ปอ เขายอมรับกันหมดแลว ท่ีไมยอมรับคือ พวกท่ีลาหลังอยูนะ พวกทันสมัยกย็อมรับกัน

หมดแลว 
พี่น ี ตอนนี้เขาวา 80% ท่ีไดแตงงานกัน แลวก็อยูกันตลอดรอดฝง 
ถาม ผูหญิงมีความตองการไดคู จากเนต มากนอยแคไหน 
พี่ปอ เยอะคะ ในใจตองการกันท้ังนั้น แตรูปแบบการแสดงออกจะไมเทากนั 
พี่น ี อาจจะไมไดมุงหวังมากมาย แตก็จะไดคูกนัเยอะ 
ถาม การใชชีวิตของพวกพี่ๆ ข้ึนอยูกับอินเตอรเน็ตมากมายม้ัยคะ 
พี่น ี ไมเลยนะ เราก็ใชปกติท่ัวไป เราใชอินเตอรเน็ต คลายเหงา ใชเวลาวาง 
ถาม เสียงของคนรอบขางเปนไงคะ เม่ือรูวาเราเขามาหาคูในเนต เจอผูชายในเนต 
พี่ปอ เคาอิจฉา คะ แตละปพี่จะไดของขวัญเยอะแยะ จากท่ัวประเทศ ถาเราขอเคาก็จะใหนะ 
ถาม พี่นาละคะ เสียงของคนรอบขางเปนอยางไรบาง 
พี่นา โอกาสคุยพี่จะนอยอยูนะคะ แตในกลุมคนรอบขางท่ีไมใชเพื่อนฝูง เคาก็จะไมคอยรู

รายละเอียดตรงนี้นะ เคเคาไดฟงแลว เคากจ็ะพูดวา จริงหรือ มีแบบนีด้วยหรือ 
พี่น ี คนรอบขาง หมายถึง ทางบาน เคาก็ไมไดปฏิเสธอะไรนะ มีนองอยูคนเดียว ท่ีเคาไมเห็น

ดวย  คนอ่ืนเคาก็จะเฉยๆ เหน็เลนก็เลนไป เพราะเราทํางานแลวหนิ ถึงเวลาเราพัก เราก็พัก
ของเรา 
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ถาม เคยเจอประสบการณแยๆ จากผูชายในเนตม้ัย 
พี่ปอ ก็เราไมเปดโอกาสใหเคา เราก็ไมเจอ ถาเคาบอกวา อยากคุยเร่ือง sex เราก็จะบอกเคาวา เรา

ไมคุยเร่ืองนั้น เราก็จะไมคุย เชน ผม อายุ 22 ช่ือไก ตองการมากกวาเพื่อน แลวเพื่อนกมี็อยู
ไมกี่ตําแหนง แบบนี้เรากไ็มตอบนะ 

พี่น ี (เจอคนเดียวกนัเลย เม่ือ 2 วนัท่ีแลว) 
ถาม ถาใหแนะนํากบัคนท่ีจะเขามาหาคูในเนต แนะนําอยางไรไมใหเคาโดนหลอก 
พี่ปอ ก็อยาคาดหวัง อยาหวังผล คาดวา เคาตองเปนผูชายท่ีดีสําหรับเรา หรือเราหวังวา เราจะได

ใครสักคน เราไมไดกไ็มเปนไร เราก็อยูไดของเราอยูแลว 
พี่นา อยาไปนกึสนกุ ถาเจอพวกท่ีโรคจิต คุยแยๆ  ก็อยาไปตอบเคา 
พี่น ี ตองเลือกคน ถาไมดี อยาไปโตตอบกับเคา เงียบไปเลยดกีวา 
ถาม ในไทยเมท มีผูหญิงอายุเทาไรท่ีเขาไปเลนมาก 
พี่ปอ ระดับประมาณ 25-40 เยอะนะ วยัรุนก็จะไป chat ซะมากกวา 
ถาม ใครแนะนําใหพี่ปอเลน ไทยเมท 
พี่ปอ เพื่อน ใน icq แนะนํา 
พี่น ี เจอโดยบังเอิญ 
ถาม ชวยเลานดินึง วา จากท่ีเราเจอเพ่ือนในเวป แลวมาเปนเพื่อนกนัจริงๆ ในโลกแหงความ

จริง 
พี่น ี รูสึกดี มีความจริงใจตอกนั เหมือนกับเพือ่นท่ีเราคบกันมานานแลว ถาคบไดก็เจอกันได 

คุยกันรูสึกดีตอกัน 
พี่ปอ ผูชายท่ีเจอกนัก็ดีนะ (การท่ีจะเจอคนดีๆ ก็ตองเลือกแลวนะ) ถาคนท่ีไมอยากเจอ ไมอยาก

คุย เจอไปกไ็มมีประโยชน คนท่ีอยากจะเจอเรา กต็องต้ังใจมานะ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
(ไมควรมาแอบดูกันกอน ไมใชวามาหาเราตามเบอรโทรศัพทท่ีให ถาจะเจอกันก็นัดเจอ
กัน นัดใหตรงกันกอน ก็จะนัดไปเจอท่ี the mall ถาพอใจโอเค ก็คอยพาเขาบาน) 

พี่นา คือ พี่นี มาคุยใหฟง เลากเ็ฉยๆ นะ แตพอไดมาเจอปอ แลวเราก็คิดวา เพื่อนทางเนตนะ เรา
ก็คุยกนัแบบกนัเองเลยนะ  ความคิดก็เปล่ียน มีไดแบบนี้เลยหรอ ก็ดนีะ รูสึกวา โชคดี ท่ีมี
โอกาสไดเจอเพื่อนในเนต 
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ตัวอยาง  หนาเว็บเพจ คนหาเพื่อนใน www.thaimate.com 
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ตัวอยาง  หนาเว็บเพจ Love 4 You ใน www.funwhan.com 
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ตัวอยาง  หนาเว็บเพจประวตัิและคําแนะนําตัวของสมาชิก www.thaimate.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  หนาเว็บเพจประวตัิและคําแนะนําตัวของสมาชิก www.funwhan.com 
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Coding Sheet  :  เพื่อการวิเคราะหรูปแบบ และเนื้อหาท่ีถูกนํามาใชเพื่อการนําเสนอตัวตนของผู 
หญิง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

รูปแบบ เนื้อหา 
การจัด
หนา 

ตัวอักษร
และขนาด 

สีสัน ขอมูล
สวน
บุคคล 

ขอมูล
เก่ียวกับ

คุณลักษณะ
ของผูชายที่

ระบุ 

ภาพท่ี
นําเสนอ สีสัน

ของ
ภาพ 

ภาพ
พ้ืน
หลัง
ของ
ภาพ 

การจัด
ทาทาง
ของ
ภาพ 
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