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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการสื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊ก” มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการท า
หน้าที่ของสื่อ เมื่อเฟซบุ๊กเข้ามาทดแทนสื่อเดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านที่เคยท าหน้าที่บันทึกและ
แบ่งปันความทรงจ าเกี่ยวกับลูก รวมถึงศึกษาการท าหน้าที่ของเฟซบุ๊ก และการใช้เฟซบุ๊กอย่างรู้เท่า
ทัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ส าคัญ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการบอกเล่า
เรื่องราวของลูกผ่านพ้ืนที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านกับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพ้ืนที่ใหม่อย่าง
การโพสต์รูปบนเฟซบุ๊ก 2) เพ่ือศึกษาการสื่อสารผ่านรูปลูกและเหตุผลของพ่อแม่ในการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือ
บอกเล่าเรื่องราวของลูก และ 3) เพ่ือศึกษาข้อพึงระมัดระวังของพ่อแม่ในการสื่อสารผ่านรูปลูกให้
ปลอดภัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) 
จากการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้วิจัยติดตามการโพสต์รูปลูกของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาถึงบทบาทการ
สื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊ก จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พ่อแม่ท่ีโพสต์รูปลูกโดยไม่
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว พ่อแม่ที่โพสต์รูปลูกโดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และพ่อแม่ที่ใช้เฟซบุ๊กแต่ไม่โพ
สต์รูปลูก ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่หยิบยกมา จะได้รับค าตอบจากการสัมภาษณ์ในด้าน
การตระหนักถึงความระมัดระวังและการรู้เท่าทันในการใช้เฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว  
ใช้เฟซบุ๊กในการท าหน้าที่บันทึกและแบ่งปันความทรงจ าเรื่องราวของลูก โดยเฟซบุ๊กมีศักยภาพที่ผู้ใช ้
ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการล้างอัดรูปภาพเพ่ือน ามาจัดเก็บ และรูปภาพสามารถถูก
เผยแพร่ได้อย่างกว้างไกลไม่จ ากัดพ้ืนที่ ด้วยเวลาเพียงเสี้ยววินาที รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดเก็บรูปภาพได้อย่างมหาศาลด้วยระบบดิจิทัล อีกท้ังเฟซบุ๊กยังมีคุณลักษณะพิเศษมากมาย เช่น การ
ตกแต่งรูปภาพ การสร้างคลิปวีดีโอ กล่าวได้ว่า เฟซบุ๊กสามารถท าหน้าที่เป็นพื้นที่หลักส าหรับแบ่งปัน
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และบันทึกความทรงจ าทดแทนพ้ืนที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังได้ท าหน้าที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน  และสามารถสร้าง
ความรู้สึกเพลิดเพลินให้กับผู้รับสาร เช่น หากผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์รูปภาพการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
ก็สามารถสร้างความรู้สึกที่น่าติดตามและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้รับสารได้ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังเป็น
พ้ืนที่ในการกระชับความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อีกด้วย ทั้งนี้เฟซบุ๊กเป็นพ้ืนที่ที่มีความยืดหยุ่นในการ
ใช้งาน สามารถสร้างเนื้อหาในการสื่อสารได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกว่าจะ
เผยแพร่รูปภาพใดของลูก ความคมชัดระดับใด สามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ว่าจะเผยแพร่
รูปภาพไปยังใครบ้าง หรือกระทั่งเลือกว่าจะไม่โพสต์ก็ย่อมท าได้ นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังมีศักยภาพใน
การให้ผู้ส่งสารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารได้อย่างทันทีทันใด เช่น การกดไลก์ การพูดคุยกันผ่านคอม
เมนต์ใต้รูปภาพ หรือกล่องข้อความส่วนตัว (Inbox) เป็นต้น ทางด้านกลุ่มตัวอย่างที่ไม่โพสต์รูปลูก
ผ่านเฟซบุ๊ก เพราะต้องการมีพ้ืนที่ส่วนตัวและควบคุมการไหลของรูปลูกให้อยู่ในขอบเขตที่ตนเอง
สามารถควบคุมได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดยังคงมีอัลบั้มรูปไว้ประจ าบ้าน แต่
เลือกใช้เพื่อเก็บรูปภาพในวาระโอกาสส าคัญ ๆ เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในด้านความระมัดระวังของพ่อแม่ในการสื่อสารผ่านรูปลูกให้ปลอดภัย พบว่า พ่อแม่ใน

แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความระมัดระวังในการโพสต์รูป

ลูกที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตั้งค่าความเป็น

ส่วนตัวจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อที่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เนื่องจากขาดประสบการณ์ตรงและ

ทางอ้อมที่เกี่ยวข้อง จึงมีความตระหนักเพียงเล็กน้อยถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือโพ

สต์รูปลูก ทางด้านกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น แม้จะไม่มี

ประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คือ มีการควบคุมการแพร่กระจายรูปลูกไปยังผู้รับสารที่ตน

รู้จักเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะมีการตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น เลือกที่จะไม่โพสต์รูปลูก

ในทุก ๆ พ้ืนที่ ไม่โพสต์รูปลูกที่บ่งบอกถึงลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อโรงเรียน หรือที่อยู่ ส่วน

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่โพสต์รูปลูกจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อมากที่สุด ซึ่งได้แสดงออกถึงความระมัดระวัง

และความเข้าใจในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จากคุณลักษณะของสื่อ เฟซบุ๊กที่เปิดพ้ืนที่อย่างไร้

พรมแดน ข้อมูลมีการไหลที่รวดเร็วฉับไวและควบคุมได้ยาก ซึ่งหากข้อมูลตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี

ก็อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะตัดความเสี่ยงนั้นออกไปโดย

การไม่โพสต์รูปลูกบนเฟซบุ๊ก หรือหากบุคคลใกล้ชิดจะน ารูปลูกของกลุ่มตัวอย่างไปโพสต์ ก็

จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่างก่อน นอกจากนี้ยังพบว่า การได้รับประสบการณ์ผ่านค า

บอกเล่าและค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิด ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านสื่อ
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ใหม่ ก็จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการตระหนักถึงการไหลของข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่ควรเลือกใช้อย่าง

รู้เท่าทันได ้

ค าส าคัญ : อัลบั้มรูปประจ าบ้าน เฟซบุ๊ก การสื่อสารรูปลูก ข้อพึงระมัดระวังในการโพสต์รูปลูก 

Abstract 

 This research “Facebook's roles in displaying photos of children” is to study 
the transformation of photo media function. We now see that Facebook is a substitute 
for the traditional media such a photo album, which has been used to record and 
share memories of children. Moreover, the researcher studies Facebook’s function and 
literacy. The objectives are to study the difference of description on photo of children 
between old media; photo album and new media; Facebook, the communication via 
photo of children and reasons for using Facebook to describe children’s story, and 
the parent’s safety in communicating photos of their children with precaution.  

 This is a qualitative research using the techniques of in-depth interview and 
non-participant observation by using the researcher’s Facebook to follow the 
representative samples’ Facebook accounts. The researcher divides the representative 
samples into three groups; the parents setting their photo sharing options to 1) open 
to public, 2) custom their privacy, and 3) never share their children's photos, and 
expect that each group delivers the varied answers from the interview about the 
precaution and literacy. 

 The results reveal that the representative samples who set the privacy for 
public and custom settings, use Facebook for recording and sharing the memories 
about children. These samples believe that users do not need to spend time and 
expenses on printing photographs and processing photo albums. Facebook has 
unlimited space for their photos, and take minimum time to share in the digital world. 
In addition, Facebook has special features such as beautifying photos and making video 
clips. Therefore, the benefits of Facebook functions for sharing and recording outweigh 
the functions of the traditional photo albums. These samples believe 
Facebook reflects their lifestyles and identities, and is able to create enjoyment to 
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other users. For example, if users post photos of their travels, the photos can attract 
and create new aspect to their receivers. Facebook also is a space for keeping and 
improving relationships with others, given its flexibility. Users can opt to share and edit 
photos, as well as specify who and which group of people, if none at all. In summary, 
Facebook has made it possible for creating and fostering relationships through the uses 
of pressing Like, commenting, and chatting. On the other hand, there is a 
representative sample who choose not to post their children's photos because they'd 
like to control and set the level of private space. However, all representative 
samples still have photo albums, but they choose to keep photos for special events. 

 The parents’ precaution about the communication of photos of children found 
that parents in each group have different level of media literacy so they are careful 
about posting children photos differently by direct and non direct experience. The 
representative samples setting the privacy for public have less media literacy than 
other groups since they lack involved direct and non direct experience, showing little 
awareness and risks from posting children's photos on Facebook. Next, the 
representative samples setting the privacy for custom have more awareness than the 
previous group even though they do not have direct or non direct experience. They 
share their children's photos, limiting to people they recognize. They realize the risk 
event so they do not post their children's photo in every space or post the photos 
which include information like addresses or schools' names.However, the 
representative sample who do not post children's photo has most awareness than 
other groups because of the high level of awareness of risk that can occur with 
children. Moreover, Facebook’s features support information to flow rapidly and 
uncontrollably so there is concern that if the information goes to wrong person, an 
unexpected event can occur. Accordingly, this sample chooses to eliminate the risk by 
not posting their children's photos on Facebook.  

Furthermore, the research reveals that obtaining information and advice from 
familiar persons or experienced / knowledgable professionals in technology of new 
media has proven to have effect on representative samples' awareness and 
understanding of Facebook and how to use it safely. 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

เดิมการบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวผ่าน “อัลบั้มรูปประจ าบ้าน” จะอยู่ใน “พ้ืนที่” 

ภายใน “ครอบครัว” และอยู่ในพ้ืนที่ “บ้าน” โดยเรื่องราวดังกล่าวจะถูกหยิบยกมาเปิดเผยให้เฉพาะ 

“ญาติสนิท” หรือ “แขก” ที่มาเยี่ยมเยียน ซึ่งรูปถ่ายเหล่านี้จะถูกจัดวางในพ้ืนที่ “ห้องรับแขก” นั่น

หมายความว่าส าหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเท่านั้น เปรียบเสมือนพ้ืนที่ปลอดภัย (Safe zone) ที่ควบคุม

การเผยแพร่ได้ง่าย และมีความเป็นส่วนตัวสูง ทั้งนี ้รูปถ่ายจะมีหลากหลายอากัปกิริยา ยิ่งถ้าบ้านไหน

มีลูกมีหลาน ก็จะมีการบันทึกเรื่องราวเริ่มตั้งแต่วันแรกคลอด การเติบโตในช่วงวัยต่าง ๆ เหตุการณ์

ส าคัญในชีวิต รวมถึงรูปในเชิงตลกขบขันของเด็ก ๆ ซึ่งรูปถ่ายเหล่านั้นคือสื่อที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ที่ถูกใช้ส าหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ เพ่ือถ่ายทอดแนวคิด จินตนาการของผู้ถ่ายภาพไปยังผู้ชม 

(http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf)  

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการสื่อสาร 

ให้ก้าวหน้า ท าให้การสื่อสารท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รูปแบบการสื่อสารผ่านรูปถ่ายก็ได้รับผลกระทบ

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจาก

ยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้ากันของคู่

สนทนา หรือการเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์ มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน โดยมี

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นตัวเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต  (ปณิชา นิติพร

มงคล, 2554)   

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจาก 

เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย การท าความเข้าใจในการใช้ไม่ซับซ้อน เป็นพ้ืนที่ที่

เปรียบเสมือนไดอารี่เล่มหนึ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถโพสต์ข้อความเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึก 

เช็คอิน (Check-in) สถานที่ที่อยู่ในขณะนั้น รวมถึงการโพสต์รูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ก็เป็นจุดเด่นอีก
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ข้อหนึ่งที่ท าให้เฟซบุ๊กมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการกดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) ก็เป็นอีก

ฟังก์ชันหนึ่งที่บ่งบอกว่าเพ่ือนของผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจ ชื่นชมในข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ

นั้น (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์, 2555) 

จากความนิยมของเฟซบุ๊กในประเทศไทย ท าให้พ่อแม่ในยุคปัจจุบันเริ่มมีพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กในการโพสต์ (Post) รูปลูก ๆ กันอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากพ่อ

แม่หลาย ๆ ท่านได้โพสต์รูปลูก บอกเล่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกก าลังท าอยู่ในชีวิตประจ าวัน ท าการสร้าง

บัญชีเฟซบุ๊กหรือสร้างเพจ (Page) ให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นดาราหลาย ๆ ท่าน เช่น แหม่ม คัทลียา แมคอิน

ทอช ได้สร้างเพจ แมค คินเนซวิน at บ้านแมคอินทอช หรือ เป้ย ปานวาด บุญยรัตกลิน ได้สร้างเพจ  

โปรด อัษศดิณย์ บุญยรัตกลิน ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการโพสต์รูปลูกของตนเอง  อาจกล่าวได้ว่า  

แรงกระเพ่ือมจากพัฒนาการของการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและได้เพ่ิมพ้ืนที่ใหม่ให้กับพ่อ

แม่ในการบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูก 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการโพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊กก็มีอยู่เช่นเดียวกัน ดังงานวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครู กศน. การจัดการเรียนรู้โครงงาน  

รุ่นที่ 2 (2555) ได้พบถึงข้อเสียของการใช้เฟซบุ๊กในหลายประเด็นด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นมีประเด็น 

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโพสต์รูปภาพ โดยกล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้ งหมดให้กับ

บุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักดีพอ เช่น การโพสต์รูปภาพของครอบครัวหรือลูก อาจน ามาสู่ปัญหาการ

ป ล อ ม ตั ว ห รื อ ก า ร ห ล อ ก ล ว ง อ่ื น  ๆ  ที่ ค า ด ไ ม่ ถึ ง ไ ด้  

(http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_CCC1.5.pdf) 

อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือ ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กและมี 

กฎหมายออกมาเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กจากพฤติกรรมการโพสต์รูปของพ่อแม่  ตัวอย่างเช่น ประเทศ 

ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายเพ่ือป้องกันการโพสต์รูปลูกบนเฟซบุ๊กหรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ โดยให้เหตุผล 

ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อตัวลูก และเป็นเรื่องส าคัญที่ต้อง รักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูก ๆ ไว้

(http://www.posttoday.com/world/news/419390) 

ทั้งนี้ ท่ามกลางความเป็นพลวัต (Dynamic) ในด้านการพัฒนาของสื่อที่ไม่หยุดยั้ง จากการ 

บอกเล่าเรื่องราวของลูกผ่านอัลบั้มรูปที่วางอยู่ภายในห้องรับแขก ได้ขยับขยายพ้ืนที่มายังเครือข่าย

สังคมออนไลน์ที่ขยายตัวกว้างขวางมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้ผู้คนได้ประยุกต์ใช้และท ากิจกรรมใหม่ ๆ บน

https://th-th.facebook.com/ProdAssadin
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_CCC1.5.pdf
http://www.posttoday.com/world/news/419390
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สื่อใหม่อยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีจ านวนผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการที่พ่อแม่โพ

สต์รูปลูกบนเฟซบุ๊ก ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ จึงเกิดความ

น่าสนใจว่า พ้ืนที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านมีความแตกต่างกับพ้ืนที่ใหม่อย่างการโพสต์รูปภาพ

บนเฟซบุ๊กอย่างไร และเมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ การตระหนัก

รู้ถึงข้อดีข้อเสียเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้สื่อใหม่อย่างปลอดภัย ผู้วิจัยจึงเกิดความ

สนใจศึกษาถึงบทบาทการสื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊ก ในแง่มุมของการตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปเผยแพร่เป็นมุมมองใหม่ หรือหากใน

อนาคตสังคมเกิดการตระหนักถึงผลกระทบจากการโพสต์รูปลูกบนเฟซบุ๊ก ข้อมูลนี้จะน าไปสู่ความ

เข้าใจและมีการวางแผนพัฒนาป้องกันแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการบอกเล่าเรื่องราวของลูกผ่านพ้ืนที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้าน 

กับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพ้ืนที่ใหม่อย่างการโพสต์รูปบนเฟซบุ๊ก   

2. เพ่ือศึกษาการบอกเล่าเรื่องราวที่สื่อสารผ่านรูปลูกและเหตุผลของพ่อแม่ในการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือ 

บอกเล่าเรื่องราวของลูก 

3. เพ่ือศึกษาข้อพึงระมัดระวังของพ่อแม่ในการสื่อสารผ่านรูปลูกให้ปลอดภัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) 

จากการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้วิจัยติดตามการโพสต์รูปภาพลูกของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาถึงบทบาท

การสื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊ก จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พ่อแม่ที่โพสต์รูปลูก

โดยไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว พ่อแม่ที่โพสต์รูปลูกโดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และพ่อแม่ที่ใช้เฟซบุ๊ก

แต่ไม่โพสต์รูปลูก ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่หยิบยกมา จะได้รับค าตอบจากการสัมภาษณ์

ในด้านการตระหนักถึงความระมัดระวังและการรู้เท่าทันในการใช้เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 5 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พ่อแม่ที่ใช้เฟซบุ๊ก

เพ่ือโพสต์รูปลูก ทั้งพ่อแม่ที่ไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จ านวน 2 คน (เพศชาย 1 คนและเพศหญิง 1 

คน) และพ่อแม่ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จ านวน 2 คน (เพศหญิง 2 คน) รวมทั้งพ่อแม่ที่ใช้เฟซบุ๊กแต่

ไม่โพสต์รูปลูก จ านวน 1 คน (เพศหญิง) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 

sampling) นอกจากนี้ ผู้วิจัยไดใ้ช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) 

เพ่ือสังเกตรูปแบบของรูปภาพลูกที่พ่อแม่โพสต์บนเฟซบุ๊ก โดยช่วงเวลาที่ท าการศึกษาข้อมูลรูปภาพ

ลูกที่พ่อแม่โพสต์บนเฟซบุ๊ก คือ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 10 เมษายน 2559 เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ที่เป็นปัจจุบันที่สุด อีกทั้งผู้วิจัยได้แบ่งความหลากหลายเพ่ิมเติมในกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ที่โพสต์รูปลูก 

ตามจ านวนรูปภาพลูกที่โพสต์บนเฟซบุ๊กในขอบเขตเวลาที่ศึกษา คือ น้อยกว่า 50 รูป, 50 – 99 รูป 

และ 100 รูปขึ้นไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาศึกษาเปรียบเทียบและท าความเข้าใจถึงสถานการณ์การโพ

สต์รูปลูกบนเฟซบุ๊กของพ่อแม่ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ความแตกต่างของการบอกเล่าเรื่องราวของลูกผ่านพื้นที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านกับ

การบอกเล่าเรื่องราวผ่านพื้นที่ใหม่อย่างการโพสต์รูปบนเฟซบุ๊ก  

จากการศึกษา พบว่า ความแตกต่างระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่มีความสอดคล้องกับแนวคิด

เวลาและพ้ืนที่ในสื่อ ตามที่ McLuhan ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้

ข้อจ ากัดในด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย” (กาญจนา แก้วเทพ และ สม

สุข หินวิมาน, 2551) ดังจะเห็นถึงศักยภาพของเฟซบุ๊กที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการล้างอัด

รูปภาพเพ่ือน ามาจัดเก็บ และการที่รูปภาพถูกเผยแพร่ได้อย่างกว้างไกลไม่จ ากัดพ้ืนที่ ด้วยเวลาเพียง

เสี้ยววินาที รวมไปถึงการจัดเก็บรูปภาพที่อาศัยพ้ืนที่จัดเก็บน้อยกว่า ซ่ึงเฟซบุ๊กสามารถจัดเก็บรูปภาพ

ได้อย่างมหาศาลด้วยระบบดิจิทัล แตกต่างจากเดิมที่ต้องจัดเก็บรูปภาพในตัวเล่มของอัลบั้มรูปประจ า

บ้านที่ต้องอาศัยพ้ืนที่ที่มากกว่า ซึ่งยังสอดคล้องกับมุมมองจากทฤษฎีสังคมข่าวสาร ที่กล่าวว่า “สื่อ

ใหม่ท าให้การสื่อสารกลายเป็นการสื่อสารที่ไร้อาณาเขต อีกทั้งระบบบีบอัด (Compression) ที่ช่วย

ลดขนาดของข้อมูล ท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก” (ขนิษฐา ลุนผา, 2551) ทั้งนี้ด้วย

ศักยภาพต่าง ๆ ของสื่อใหม่ที่มีมากกว่า ท าให้กลุ่มตัวอย่างแทบไม่ได้ใช้การจัดเก็บรูปภาพในสื่อเก่า

อย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านอีกเลย กล่าวได้ว่า สื่อใหม่ได้ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป 
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ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการออกจากบ้านเพ่ือไปล้างรูปจะเกิดขึ้นน้อยลง การเผยแพร่รูปภาพใน

สมัยก่อนที่ท าได้เพียงในบ้านผ่านอัลบั้มรูปประจ าบ้าน หรือบางกรณีที่ต้องน ารูปภาพไปแจกเพ่ือ

แบ่ ง ปั น ไปยั งญาติ  ๆ  ห รื อ คน รู้ จั ก  วิ ถี ชี วิ ต ลั กษณะนี้ ไ ด้ เ ลื อนห าย ไปตามกาล เ ว ล า  

เนื่องจากเฟซบุ๊กได้เข้ามามีบทบาทในการแบ่งปันรูปภาพที่สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้

สอดคล้องกับทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด ที่ McLuhan ได้บัญญัติวลีที่ว่า สื่อคือสาร 

(The medium is the message) โดยมองว่า “ผลกระทบของการสื่อสารต่อปัจเจกบุคคลและสังคม

ไม่ได้มาจากตัวสาร หากแต่เป็นผลมาจากคุณลักษณะของสื่อมากกว่า” (กาญจนา แก้วเทพ และ สม

สุข หินวิมาน, 2551)   

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า เฟซบุ๊กสามารถท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่หลักส าหรับแบ่งปันและบันทึก

ความทรงจ าทดแทนพื้นที่เดิมอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านให้กับกลุ่มตัวอย่างที่โพสต์รูปลูกบนเฟซบุ๊กได้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งหากมองผ่านทฤษฎีหน้าที่นิยมด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ Function กล่าวได้ว่า 

เฟซบุ๊กได้ท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการส าหรับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ผ่าน Manifest function 

ของเฟซบุ๊กที่มีความตั้งใจในการเปิดพ้ืนที่ไว้ส าหรับผู้ใช้งานเพ่ือบันทึกและแบ่งปันความทรงจ าไปยัง

บุคคลอ่ืน ถึงแม้เครื่องมือในการบันทึกและแบ่งปันความทรงจ าจะมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ ไม่

ว่าจะเป็นสื่อเก่าอย่างอัลบั้มรูปประจ าบ้านหรือการอัดรูปใส่กรอบ แต่สื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊กก็ยังเป็น

ตัวเลือกแรกของผู้ใช้งานเสมอ เนื่องจากศักยภาพของเฟซบุ๊กดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถ

ตอบสนองความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานได้มากกว่า ซึ่งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ

ความพึงพอใจ ที่กล่าวว่า “หนึ่งในปัจจัยของการเลือกรับหรือใช้สื่อของบุคคลมีพ้ืนฐานมาจาก

ประโยชน์การใช้สอยของตนเอง ซึ่งมนุษย์มีพ้ืนฐานในความเห็นแก่ตัว ในฐานะที่เป็นผู้รับสารจึงต้อง

แสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง” (John C. Merrill and Ralph L. 

Lowenstein, 1971 อ้างถึงใน องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ,์ 2539) 

กล่าวได้ว่าเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่ใกล้ตัวและมีศักยภาพในการใช้งานด้าน Function ที่มีความ

หลากหลาย ซึ่งได้เอ้ือประโยชน์และมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้มากที่สุดชนิดหนึ่ง อย่างไรก็

ตาม ถึงแม้สื่อใหม่จะมีศักยภาพในหลาย ๆ ด้านที่มากกว่าสื่อเก่า แต่เฟซบุ๊กก็ยังมีข้อจ ากัดในการใช้

งานอยู่เช่นกัน เช่น แม้ว่าเฟซบุ๊กจะถูกใช้งานนอกพ้ืนที่ได้ แต่หากพ้ืนที่ไหนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ผู้ใช้งานก็ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กได้เลย หรือหากหน่วยความจ าของสมาร์ทโฟนเต็มก็อาจต้องใช้

กระบวนการที่มากข้ึนในการถ่ายภาพครั้งต่อไป เช่น ต้องลบรูปภาพเก่าออกก่อน เป็นต้น   
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การสื่อสารผ่านรูปลูกและเหตุผลของพ่อแม่ในการใช้เฟซบุ๊กเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของลูก 

จากการศึกษา พบว่า เฟซบุ๊กเป็นพ้ืนที่ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถสร้างเนื้อหาใน

การสื่อสารได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกว่าจะเผยแพร่รูปภาพไหนของลูก  

ความคมชัดระดับใด สามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ว่าจะเผยแพร่รูปภาพไปยังบุคคลไหน หรือ

กระทั่งเลือกว่าจะไม่โพสต์ก็ย่อมท าได้ นอกจากนี้ สื่อใหม่ยังมีศักยภาพในการให้ผู้ส่งสารมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้รับสารได้อย่างทันทีทันใด เช่น การกดไลก์ การพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ใต้รูปภาพ หรือกล่อง

ข้อความส่วนตัว (Inbox) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมข่าวสาร ที่กล่าวว่า “สื่อใหม่เอ้ือโอกาส

ให้ผู้ใช้งานควบคุมสารได้ และการสื่อสารบนสื่อใหม่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two – way 

communication) ที่ไม่มีขอบเขต ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถที่จะร่วมสื่อสารพร้อมกัน ใน

เวลาเดียวกันได้” (ขนิษฐา ลุนผา, 2551) 

นอกจากนี้ยังพบว่า นอกจากเฟซบุ๊กจะเป็นพ้ืนที่ให้บริการในการบันทึกความทรงจ าและ
แบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจไปยังบุคคลอ่ืน ๆ แล้ว เฟซบุ๊กยังได้ท าหน้าที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัต
ลักษณ์ของผู้ใช้งาน ผ่านการโพสต์รูปภาพการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว หรือการแนะน าร้านอาหารต่าง ๆ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารในการติดตามข้อมูลและน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชีวิตของตนได้ รวมไปถึงเฟซบุ๊กสามารถสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินให้กับผู้รับสาร เช่น 
หากผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์รูปภาพการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  ก็สามารถสร้างความรู้สึกที่น่าติดตาม
และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้รับสารได้ อีกท้ังเฟซบุ๊กยังเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
กับคนใกล้ชิด หรือคนที่อยู่ห่างไกลกัน เช่น การสื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊กสามารถท าให้เพ่ือน ๆ หรือ
ญาติ ๆ ที่อยู่ไกลกันได้เห็นรูปภาพเหล่านั้น และต่อยอดไปสู่บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของลูก
ระหว่างกันได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการที่เฟซบุ๊กมีศักยภาพที่หลากหลาย และเป็นสื่อที่ให้อิสระในการเลือกประเภท

การใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ท าให้พ่อแม่เลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อหลักในการบันทึก

และแบ่งปันความทรงจ าของลูก อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ก็มีวิธีการปรับใช้เฟซบุ๊กในการโพสต์รูปลูกให้

เหมาะสมกับวิธีคิดในแนวทางของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนี้ 

- ต้องค านึงถึงความรู้สึกของผู้รับสาร เช่น ไม่โพสต์รูปภาพที่เป็นการโอ้อวดความร่ ารวย ไม่โพ

สต์รูปลูกในสถานที่เดิม ๆ ในอิริยาบถเดิม ๆ หรือมุมกล้องเดิม ๆ รวมถึงไม่โพสต์รูปภาพลูก

บ่อยจนเกินไป เนื่องจากอาจส่งผลให้ผู้รับสารไม่พอใจ หรือรู้สึกเบื่อหน่ายได้ 
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- ต้องค านึงถึงความรู้สึกของลูก เช่น ไม่โพสต์รูปภาพที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึก

ลูกหรืออาจท าให้ลูกเกิดความไม่พอใจหากได้ย้อนกลับมาดูเมื่อโตขึ้น เช่น รูปภาพที่โป๊เปลือย 

หรือรูปภาพขณะลูกบาดเจ็บ ร้องไห้เสียใจ เป็นต้น 

- ต้องค านึงถึงความปลอดภัย เช่น ไม่เปิดเผยที่อยู่โรงเรียนของลูก ไม่เช็คอินในทุก ๆ สถานที่ที่

ไป หรือเลือกที่จะไม่โพสต์รูปลูก แต่ส่งรูปลูกผ่านกล่องข้อความส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแทน เป็น

ต้น 

กล่าวได้ว่า วิธีการเลือกปรับใช้สื่อเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการตามแต่ละบุคคลใน

ลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่กล่าวว่า “สภาวะทาง

สังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ก่อให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ซ่ึงความต้องการที่แตกต่างกันนี้ 

ท าให้แต่ละบุคคลคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนองความพอใจได้ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น 

ลักษณะของการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน จะมีความแตกต่างกันออกไป” (ยุบล 

เบ็ญจรงค์กิจ, 2542 อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544) 

ข้อพึงระมัดระวังของพ่อแม่ในการสื่อสารผ่านรูปลูกให้ปลอดภัย 

จากการศึกษา พบว่า หากพิจารณาจากมุมมองทฤษฎีหน้าที่นิยม ในแง่ Dysfunction 

กล่าวคือ “นอกจาก Function ของเฟซบุ๊กที่ได้ตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายใน

ชีวิตให้กับพ่อแม่ในการบันทึกและแบ่งปันรูปภาพลูก แต่หากเมื่อใดที่ Function เหล่านั้นได้ส่งผลที่

ตรงกันข้าม กลับเป็นการไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมา ก็กล่าวได้ว่าเป็น Dysfunction ของสื่อนั้น” 

ทั้งนี้ Dysfunction เช่น การถูกขโมยรูปไปใช้ในทางเสื่อมเสีย หรือการที่ลูกถูกลักพาตัวโดยเกิดจาก

การที่พ่อแม่โพสต์รูปภาพความเคลื่อนไหวของลูกบนเฟซบุ๊ก เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการใช้งานเฟ

ซบุ๊กของพ่อแม่ แต่หากพ่อแม่มีการตระหนัก เรียนรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็ถือว่า

เป็นลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อเช่นเดียวกัน ตามรายงานของ Learning for the 21st century ได้

กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า “ประชาชนต้องรู้มากกว่า

เนื้อหาความรู้หลัก พวกเขาจ าเป็นต้องรู้ว่าจะใช้ความรู้และทักษะของตนที่มีอยู่อย่างไร ทั้งการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 

การมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาการตัดสินใจ นอกจากนั้นพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา

ความรู้ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ” (Center for Media Literacy, 2008 อ้างถึงใน บุบผา เมฆศรี
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ทองค า, 2554)  ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า พ่อแม่ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรู้เท่าทันสื่อที่

แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ พ่อแม่มีความระมัดระวังในการโพสต์รูปลูก ความสามารถในการเข้าถึง

ระบบการใช้งานและการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มพ่อแม่ท่ีไม่โพสต์รูปลูกมีการระแวดระวังและเข้าใจถึงคุณสมบัติของเฟซบุ๊กท่ีมีความเสี่ยง

จากอันตรายในด้านต่าง ๆ อย่างมาก รวมถึงเคยก าชับคนใกล้ตัวว่าห้ามน ารูปภาพลูกของตน

ไปโพสต์บนเฟซบุ๊กอีกด้วย  

- กลุ่มพ่อแม่ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีความตระหนักและระแวดระวังในการใช้งานเฟซบุ๊ก  

อยู่บ้างในระดับหนึ่ง คือ ไม่เช็คอินในทุก ๆ สถานที่ ไม่โพสต์รูปภาพที่อาจท าให้ลูกเสียหาย

จากสายตาคนอื่น หรือไม่โพสต์รูปภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจลูกเม่ือย้อนกลับมาดู  

- กลุ่มพ่อแม่ที่ไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีความตระหนักถึงความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งในกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับกลุ่มพ่อแม่ที่ตั้งค่าความเป็น

ส่วนตัว เช่น ไม่เช็คอินในทุก ๆ สถานที่ อีกทั้งยังตระหนักว่าไม่ควรโพสต์รูปที่แสดงให้เห็นว่า

ไม่มีคนอยู่บ้านเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองการรู้เท่าทันสื่อ ผู้วิจัยเห็นว่ ากลุ่ม

ตัวอย่าง มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ (Access skill) ที่ไม่มากนัก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบ

ถึงวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในระบบการใช้งานอย่าง

ครอบคลุม และกลุ่มตัวอย่างอีกคนหนึ่งในกลุ่มเดียวกัน มีความระมัดระวังถึงภัยอันตรายที่

อาจเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการตัดสินใจในการโพสต์รูปลูกแต่ละครั้ง จะค านึงถึงเพียง

ความคมชัด ความเป็นธรรมชาติ และความน่ารักของลูกเป็นหลักเท่านั้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังค้นพบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างระหว่างพ่อและแม่ กล่าวคือ  
แม่จะมีพฤติกรรมการโพสต์รูปภาพลูกที่ถี่กว่า ท าให้รูปภาพลูกที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กมีจ านวนมากกว่า 
อีกทั้งแม่ยังให้ความหมายในแต่ละรูปภาพลูกที่โพสต์บนเฟซบุ๊กมากกว่าพ่อด้วย ซึ่งรูปภาพลูกส่วน
ใหญ่ของแม่จะมีเรื่องราวให้กล่าวถึง ทั้งเหตุการณ์ภายในรูปภาพและเหตุการณ์เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนการถ่ายภาพ โดยที่พ่อจะให้ความส าคัญเพียงท่วงท่าความน่ารักสดใสของลูกภายในรูปภาพ ซึ่ง
ไม่ได้มีเรื่องราวให้กล่าวถึงมากนัก ส่วนในด้านความระมัดระวังในการโพสต์รูปลูก แม่จะมีความ
ตระหนักและความกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าพ่อเช่นกัน โดยพ่อมองว่า ความเสี่ยง
ต่าง ๆ จากการใช้เฟซบุ๊กเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก รวมถึงมีความคิดว่าลูกได้อยู่ในความดูแลของตน
ตลอดเวลา จึงไม่มีความกังวลในด้านนี้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มตัวอย่าง เช่น พ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายในด้านประชากร เพ่ือให้ได้ข้อ

ค้นพบที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพการใช้งานสื่อใหม่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพและมี

ความปลอดภัยมากขึ้น 

2. ควรศึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่ามีการใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสารเรื่องลูกในประเด็นใดบ้าง 

รวมถึงได้น าเฟซบุ๊กมาใช้ประโยชน์ในทิศทางใดบ้าง อย่างไร 
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