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           การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างและทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวง เพ่ือหาตัวแปร
ที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์
ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายและหญิง อายุ 25 - 34 ปี ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กและก าลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ
คู่รักและศึกษาดูใจกัน ทั้งท่ีสมรสและยังไม่ได้สมรส จ านวน 400 คน 

          โดยพบผลวิจัยดังนี้ (1) เพศหญิงมีพฤติกรรมสอดส่องและมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก
มากกว่าเพศชาย (2) ผู้ที่อายุ 26 ปี มีความหึงหวงมากกว่าผู้ที่อายุ 34 ปี (3) ผู้ที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของคนรักบ่อยกว่าคนในระดับการศึกษาอ่ืน  (4) 
นักเรียนนักศึกษาและเจ้าของกิจการเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสอดส่องและมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก
มากกว่าคนในอาชีพอ่ืน (5) ผู้ที่มีสถานะความสัมพันธ์โสดเป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์
มากกว่ากลุ่มอ่ืนและนิยมใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ (6) ผู้ที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์มีแฟน
แล้วบนเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มที่มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และยังเป็นกลุ่มที่ใช้กลยุทธ์ในการ
แสวงในหาข้อมูลทั้งเชิงรับ เชิงรุกและโต้ตอบมากที่สุดอีกด้วย 

          นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่าการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมการสอดส่องเฟ
ซบุ๊ก และความหึงหวง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลลัพธ์ของการทดสอบ
สมมติฐานชี้ว่า (1) การแสวงหาข้อมูล (2) พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก (3) ความไม่แน่นอนเป็นปัจจัย
ที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความหึงหวงที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊ก 

          โดยข้อมูลที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความหึงหวงในระดับมาก  
ได้แก่ การลงภาพกับแฟนเก่า การบล็อกหรือการจากัดไม่ให้คนรักเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊ก การเพ่ิมคนรักเก่า
เป็นเพื่อน และการลงภาพการโอบไหล่กับเพศตรงข้ามบนเฟซบุ๊ก 
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          The purposes of this research were to examine the relationships between 
information seeking, uncertainty, the Facebook intrusion and the jealousy of Facebook 
users; and to identify factor predicting the user’s jealousy in context of Facebook. 
Quantitative research was employed in this study. Online questionnaires were distributed 
to 400 respondents who were Facebook users aged between 25 and 34 years old and 
reported having a relationship. 

           The finding demonstrated that women perform more intrusive behavior 
and access to Facebook jealousy than men. Respondents who were above 26 years old 
tended to be jealousy than those above 33 years old. Respondents with undergraduate 
studies, master's degree and doctorate assessed performance frequencies of intrusive 
behavior more than others. Students and Business owners performed intrusive behavior 
and access to Facebook jealousy than other job.  Those who were still single have more 
partner uncertainty than the other group, and prefer to use the passive strategy for 
seeking the information about their partner. Respondents who showed “In a relationship” 
status on Facebook were likely to be more jealousy and used all strategies of information 
seeking than other groups. 

       Moreover, the findings indicated that there were statistically relationship 
between information seeking, uncertainty, the Facebook intrusion and jealousy at .05 
significance levels. The effective factors that could predict the user’s jealousy in context 
of Facebook included information seeking, the Facebook intrusion and uncertainty. 

 



 ค 

     In conclusion, the effective of information in context of Facebook that 
performed highly level of emotional jealousy were as follows: (1) seeing their partner 
post pictures with his /her previous partner on Facebook. (2) Perceived their partner 
block or limited them to access his/her profile. (3) knowing their partner already add 
his/her old lover as a Facebook’s friend (4) seeing their partner embrace the shoulders 
with unknown opposite sex on his/her photo post. 
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วิทยานิพนธ์เรื่องการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการช่วยเหลือและการสนับสนุนของบุคคลหลาย
ฝ่าย อาทิ บิดา มารดา อาจารย์ทุกท่าน และเพ่ือน ๆ ปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ ผู้เขียนจึงขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ 

ล าดับแรกขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของผู้เขียน งานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาด
ความกรุณาจากอาจารย์ผู้ซึ่งให้ความรู้และคอยตักเตือนเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนท าสิ่งที่คิดว่ายากให้ง่ายขึ้น
ด้วยการชี้แนะแนวทางในการศึกษาวิจัยในทุกข้ันตอนอย่างละเอียดจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอ
กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ อาจารย์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ที่
กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาชี้แนะและตรวจสอบจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ แก๊งลูกเทพที่คอยติดตามและตักเตือน กอดคอ ฝ่าฟัน
กันมาจนสุดทางและส าเร็จไปด้วยกันจนจบ  รวมไปถึงเพ่ือนปริญญาโทในคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ภาคปกติ รุ่น 6 ที่คอยช่วยเหลือเป็นก าลังใจและช่วยกันแชร์แบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้จนครบถ้วนสมบูรณ์  ที่ส าคัญขอขอบคุณพ่ี ๆ ทีมงานในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการทุกท่านที่คอยอดทนติดตามและช่วยเหลืองานทางด้านเอกสารการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีรอง 
ผู้เขียนขอขอบคุณอย่างยิ่งที่อดทนและใจเย็นในการโทรตามผู้เขียนมาสัมภาษณ์จนได้เข้าศึกษาในรั้ว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการส าเร็จสมความตั้งใจ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการที่
สามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาเพ่ิมเติมและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้ก้าวข้ามขีดจ ากัดด้านพรมแดนเวลาและ
สถานที่ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่ช่วยเป็นสื่อกลางผสานสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลโดยได้ขยายขอบเขตการสื่อสารจาก “พ้ืนที่โลกจริง” ไปยัง “พ้ืนที่เสมือนจริง”(พรพรรณ 
ประจักษ์เนตร, 2557) ดังเช่น แอพลิเคชั่นยอดนิยมเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เปิดพ้ืนที่บนโลกเสมือน
จริงเพ่ือให้บุคคลได้น าเสนอตัวตนออกสู่สาธารณะผ่านโลกออนไลน์ อาทิ การแชร์ประวัติ ตนเอง 
รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปภาพ และ การบอกเล่าความรู้สึกส่วนตัว ลักษณะเด่นของเฟซบุ๊กเหล่านี้มี
ส่วนช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์กับมิตรใหม่หรือบุคคลแปลกหน้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Courtois, All, & Vanwynsberghe (2012) ที่พบว่าการเปิดเผย
ข้อมูลมีความจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูง และการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมส่งผลเชิง
บวกต่อความกังวลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเข้าสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
บทบาทในการช่วยจัดการระบบปฏิสัมพันธ์ ท าให้เกิดบริบทที่เหมาะสมกว่าในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวเพ่ือใช้ลงทุนในความสัมพันธ์ ซึ่งในงานวิจัยของ Courtois และคณะ (2012) ได้ชี้ให้เห็นถึง
แง่มุมด้านบวกของการสื่อสารระหว่างบุคคลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือให้คน
แปลกหน้าได้มีการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารถึงกันได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามก็ปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าการใช้งานที่แพร่หลายของเฟซบุ๊กท าให้บุคคลหนึ่งสามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของอีกบุคคลหนึ่งได้โดยง่ายนั้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนสร้างความระแวงสงสัยและความไม่
แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รักให้เกิดข้ึนได้ง่ายเช่นกัน 
 ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Clayton, Nagurney, & Smith (2013) ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีอายุระหว่าง 18 - 82 ปี พบว่ายิ่งใช้เวลากับเฟซบุ๊กมากขึ้นเท่าไร เฟ
ซบุ๊กก็จะยิ่งเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งบางครั้งก็ยังส่งผลกระทบทางลบทั้งในด้าน
อารมณ์และร่างกายด้วย เช่น ปัญหาเรื่องการนอกใจ เลิกรา และหย่าร้าง โดยคู่รักมักจะแสดง
พฤติกรรมสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนหน้าบัญชีเฟซบุ๊กของคนรักตัวเองเสียเป็นส่วน
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ใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดอารมณ์ระแวง หึงหวง และน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งในที่สุด 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ใช้เวลาเล่นเฟซบุ๊กมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะติดต่อหรือกลับไป
สานสัมพันธ์กับแฟนเก่าในระดับสูงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพ่ือนกับแฟนเก่าในเฟซบุ๊กก็ตาม เพ่ือคอย
ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความคิดนอกใจ ขณะ
เดียวกันเฟซบุ๊กยังคงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ระยะเวลาในการคบหากันของแต่ละคู่สั้ นลง โดย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ปีหรือน้อยกว่านั้น ในทางกลับกันคู่รักที่คบหากันมามากกว่า 3 ปีขึ้นไป กลับ
เป็นกลุ่มทีม่ีการใช้งานเฟซบุ๊กน้อยหรือแทบไม่ได้ใช้เลย อีกท้ังคู่รักกลุ่มนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและ
แข็งแรงกว่าอีกด้วย (อ้างใน ผู้จัดการรายวัน, 2556)  
 จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเฟซบุ๊ก เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความไม่แน่นอนใน
สัมพันธ์รักของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก โดยงานวิจัยของ Stewart, Dainton, & Goodboy (2014) พบว่า 
ความต้องการข้อมูลที่มากขึ้นน าไปสู่พฤติกรรมการตรวจสอบหรือเช็คเฟซบุ๊กเพ่ือคลายความกังวลใจ 
ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญ คือ ความพยายามที่จะถนอมความสัมพันธ์รักโดยมีความพึงพอใจเป็นกุญแจส าคัญ
ที่เชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพต่อไป โดยเฟซบุ๊กไม่ได้ส่งผลกระทบหรือมีบทบาทส าคัญใน
การรักษาความสัมพันธ์ในคู่รักที่รู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความเป็นจริงอีก
ด้านว่าคู่รักในยุคดิจิทัลก าลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการบริหารความไม่แน่นอนและ
ความสัมพันธ์รักให้อยู่รอดได้อย่างไรบนโลกออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคดีอาชญากรรมสะเทือน
ขวัญหลายคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากลอง
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรงที่มาจากการใช้งานเครื่องข่ายสังคมออนไลน์จะพบว่ามี
หลายคดีที่มีสาเหตุมาจากความหึงหวงบนเฟซบุ๊กดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 ตัวอย่างคดีหึงหวงที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเฟซบุ๊กช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 

ปี แหล่งข่าวอ้างอิง พาดหัวข่าว/รายละเอียด 

2553 
(คมชัดลึก) 

17 กรกฎาคม 
“แชท"เฟซบุ๊ก"กับชายอื่นผัวหึงจ่อยิงดับ” 

2555 
(พัทยาเดลินิวส์) 
9 พฤษภาคม 

 

“หนุ่มเยอรมันหึงสยอง แทงพรุน 17 แผลแฟนสาวไทยจับได้แฟนสาว
ไทย แอบแชทเฟซบุ๊กคุยกับหนุ่มฝรั่งเศสแฟนเก่า เลยใช้มีดพับจ้วงแทง

ไม่ยั้งร่างพรุนดับอนาถ” 

2556 

(ผู้จัดการออนไลน์) 
26 พฤษภาคม 

“ผัวหึงเมียเล่นเฟซบุ๊ก ง้อคืนดไีมส่ าเร็จแทงยับ” 

(มติชนออนไลน์) 
9 สิงหาคม 

“หนุ่มก าลังจะแต่งงาน หึงว่าท่ีเจ้าสาวคุยชายอื่นในเฟซบุ๊ก จ่อยิงดับ
พร้อมแม่ยาย 2 ศพ” 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) ตัวอย่างคดีหึงหวงที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเฟซบุ๊กช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 

ปี แหล่งข่าวอ้างอิง พาดหัวข่าว/รายละเอียด 

2557 
(ส านักข่าวทีนิวส์) 
10 พฤษภาคม 

“พิษแรงหึง !!!! ยิงเจาะกะโหลกเมยีเก่าหน้าราม บาดตาอัพรูปคู่ชาย
อื่น” 

2558 

(สยามรัฐ) 
19 มีนาคม 

“ผัวโหด!! กระทืบเมียดับคาห้องเชา่ หึงเล่นเฟซบุ๊กคุยชายอ่ืน” 

(มติชนออนไลน์) 
20 มีนาคม 

“ผัวโหดซ้อมเมียดับ เหตุหึงหวงคุยเฟซบุ๊กชายอื่น” 

(เนช่ันทีว)ี 
24 เมษายน 

“หึงเมียเล่นเฟซบุ๊กคุยกับหนุ่ม – สามีคว้าสากตีหัวดับ” 

(มติชนออนไลน์) 
31 พฤษภาคม 

“หนุ่มหึงโหดโพสตเ์ฟซระบายแคน้! แทงแฟนสาวร่างพรุนญาติน าสง่รพ.
หมอสุดยื้อ”  

(ส านักข่าว Inn) 
13 สิงหาคม 

“ตร.แถลงจับกุมหนุ่มบีบคอสาวใหญ่ที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กดับอ้างหึง
หวง” 

(สยามอัพเดต) 
20 ตุลาคม 

“อดีตสามหีึงโหด บุกแทงเมยีเก่าคาบ้านพักเพื่อนร่วมงาน ขณะก าลัง
นอนกกผัวใหม่ที่รู้จักกันผา่นเฟซบุก๊ ก่อนจ้วงแทงตัวเองจนสาหัส นอน
หายใจรวยริน เหตตุามมาง้อให้กลบับ้านแต่ไม่เป็นผล หลังเพิ่งแยกทาง

กันได้ 3 เดือน” 

2559 

(สนุกนิวส์) 
7 กุมภาพันธ์ 

“สังเวยแรงหึง! หนุ่มฆ่าแฟนสาว โพสต์ลงเฟซบุ๊ก ก่อนปลิดชีพตาม” 

(ไทยรัฐออนไลน์) 
15 กุมภาพันธ์ 

“จับแล้ว! ฆ่าหั่นศพสาวสปาเชียงใหม่ ผัวรับหึงหวงเห็นแชตกบัชายอื่น” 

(เนช่ันทีว)ี 
23 กุมภาพันธ ์

"สามีหึงโหด "เมียเล่นเฟซ-ไลน์" จดุไฟเผาครอบครัว" 

(เรื่องเล่าเช้านี)้ 
26 เมษายน 

“พระขอนแก่นแอบส่องเฟซบุ๊กอดตีเมีย เกดิหึงหวง บุกฟันดับคาบ้าน” 

(ไทยรัฐออนไลน์) 
17 พฤษภาคม 

“ล่าหนุ่ม 25 หึงโหด จับสาว 16 มัด มีดกรีดทรมาน-ขังไว้ครึ่งเดือน 
สาเหตุแค่หึงหวงหาว่าตดิต่อผู้ชายทางเฟซบุ๊ก จับมัด ใช้มีดกรดีตาม
ร่างกาย ขังไว้ในห้องโดยให้กินแคน่้ านานถึง 16 วัน แม่ตามเจอแทบ

ช็อก รีบน าส่ง รพ. แฟนยังตามขู่ฆา่อีก” 
(Now26 TV) 
21 มิถุนายน 

“รวบแล้วหนุ่มใส่เสื้อทหาร อ้างท าเพราะเมาสุราหึงแฟนเล่นเฟซบุ๊ก” 

(ส านักข่าวทีนิวส์) 
27 สิงหาคม 

"ผัวโหด" เห็นเมียเล่นเฟซบุ๊ก ทนไม่ไหว จัดชุดใหญ่ จนแน่น่ิง รู้ตัวอกีที 
เมียตายแล้ว!! 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) ตัวอย่างคดีหึงหวงที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเฟซบุ๊กช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 

ปี แหล่งข่าวอ้างอิง พาดหัวข่าว/รายละเอียด 

2559 

(สยามรัฐ) 

23 สิงหาคม 

“ส.ต.ต ปืนดุแก้ปัญหาชูส้าว จ่อยงิแฟนสาว ดับก่อนจะยิงตัวเองหนี
ความผิด พยานใกล้ชิดให้การว่า ท้ังสองได้คบหาประมาณ 4 เดือนโดยฝ่าย
หญิงไม่ทราบมาก่อนแฟนหนุ่มมีครอบครัวและมลีูกแล้ว จนกระทั่งความ
จริงปรากฏ ฝ่ายหญิงจึงพยายามตตีัวออกห่าง โดยขึ้นสเตตสั ในเฟซบุ๊ก 
Flimz Lism "อดีตที่เคยพลาดจ าไว้ท้ังชีวิตอย่าพลาดอีก" ซึ่งน่าจะเปน็

สาเหตุให้ฝ่ายหญิงบอกเลิก ท าให้เกิดเหตสุลดขึ้นดังกล่าว” 

(ThaiCh8) 
11 กันยายน 

“หึงโหด ! ผัวเห็นเมียเล่นเฟซบุ๊ก-ไลน์กับคนอ่ืน จับแกผ้้า หัวโขกพ้ืนจน
ตาย”  

(อ้างใน กระปุกดอทคอม, 2559) 
(ไทยรัฐออนไลน์) 

27 กันยายน 

“เล่นเฟซบุ๊กกับชายอื่น! ผัวหึงเมีย ชัก 11มม.ยิงอกดับ จ่อขมับตัวเอง
สาหัส” 

(ข่าวสด) 

9 ตุลาคม 
“บ้าคลัง! แพร่ภาพสดลง Facebook ยิงลูกวัย1ขวบ4 ขวบ เหตุ..หงึแฟน” 

(ISN Hotnews) 

7 พฤศจิกายน 
“ผัวหึงโหดเมียเล่นเฟซบุ๊กหนุม่ขอแอดเฟรนดเ์พียบ คว้ามีดฟันดับ” 

(ทูเดย์ซ่า) 

18 พฤศจิกายน 

“จับแล้วหนุ่มช่างสักหึงโหด เห็นเมียแชทเฟซคุยกับกิ๊ก แทงดับสยองต่อ
หน้า” 

(คุยข่าวเช้า ช่อง8) 

30 พฤศจิกายน 
“ชายชาวกาฬสินธุ์หึงโหดยิงแฟนใหม่ อ้างโดนท้าทายในเฟซบุ๊กก่อน” 

 
 จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือส าหรับคู่รัก ในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือการ
จับตามอง สอดส่องและติดตามพฤติกรรมของคนรักและคนใกล้ชิด หากเกิดความไม่ไว้วางใจสงสัยใน
พฤติกรรมของคนรัก ซ่ึงเฟซบุ๊กเปรียบเสมือนดาบสองคมที่สามารถส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์รักและเป็นชนวนเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดคดีสะเทือนขวัญ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจะพบว่า
ใน ปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการเกิดคดีความรุนแรงและความหึงหวงจากการใช้งานเฟซบุ๊กเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีก่อน ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการก่อตัวของสภาวะวิตกกังวลและความสงสัยในความสัมพันธ์รัก 
จากตัวอย่างของคดีที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทบาทการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เฟซบุ๊กเข้ามามีส่วนส าคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมการสอดส่องและความรู้สึกหึงหวงของผู้ใช้งานจน
สามารถทวีความรุนแรงและน าไปสู่คดีสะเทือนขวัญที่นับวันจะยิ่งมีจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากส าหรับสังคมไทยในขณะนี้ โดย White & Mullen (1989) ได้กล่าวว่า ความหึง
หวงในทางจิตวิทยา เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัย ความหวาดระแวง วิตกกังวล 
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และความกลัว ว่าบุคคลที่ตนเองผูกพันจะต้องอยู่และรักษาเอาไว้ไม่ยอมให้เปลี่ยนไปเป็นของใคร 
ความหึงหวงนี้จึงเป็นความรู้สึกด้านลบของจิตใจ ซึ่งเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์กับคนรัก และเพ่ิม
ความเกลียดชังให้กับผู้อ่ืนที่เข้ามาสนิทสนม โดยภาษาทางจิตวิทยา เรียกว่า ความหึงหวงที่สร้างปัญหา 
(non-romantic jealousy) ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป แม้ว่าอารมณ์หึงหวงกับ
ความสัมพันธ์รักอาจจะเป็นของคู่กัน แต่หากมีอารมณ์เหล่านี้อยู่ในปริมาณท่ีมากจนเกินกว่าจะควบคุม
ตัวเองได้ก็อาจเป็นภัยร้ายที่คุกคามความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่
ผู้คนรักในความรวดเร็วและไม่ค่อยมีความอดทนต่อกันมากนักในเรื่องของความสัมพันธ์  ประกอบกับ
การมีเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่คุณสมบัติเหล่านี้จะไป
เป็นตัวเชื่อมโยงปลุกเร้าให้เกิดความกังวล สงสัย จนสร้างพฤติกรรมสอดส่องตรวจตราความสัมพันธ์
คนรักของตนเองผ่านเฟซบุ๊ก จนเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงบริบทการสื่อสารและการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของคู่รักในยุคปัจจุบันไป โดยเฟซบุ๊กได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเชิงลบและผลกระทบ
ของการใช้งานสื่อใหม่ท่ีกระทบโดยตรงต่ออารมณ์ ความรู้สึกหึงหวง หวาดระแวงคู่รักของตนตามมา 
 นอกจากนี้ยอดผู้ใช้งานของเฟซบุ๊กที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในแต่ละปี ยังชี้ให้เห็นถึง
ความนิยมในการใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดย  ไอที24ชั่วโมง (2558) ระบุถึง 
Zocialinc เว็บไซต์ที่ท าการส ารวจและเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของประชากรเฟซบุ๊กทั้งของทั่ว
โลก ซึ่งได้เผยสถิติล่าสุด ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 ของประชากรเฟซบุ๊กทั้ง ในไทย และประเทศใน
ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยผลส ารวจ พบว่าประเทศไทยมีประชากรเฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 3 ของ
อาเซียน โดยมีจ านวนอยู่ที่ 35 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีมากถึง 74 ล้านบัญชี 
และ ฟิลิปปินส์ 44 ล้านบัญชี โดยประชากรเฟซบุ๊กในประเทศไทยเติบโตขึ้น 34.62% ทั้งนี้ประเทศ
ไทยยังมียอดของผู้ใช้เฟซบุ๊กเติบโตมากเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 17.11 ล้าน
บัญชี เป็นโสด  3.3 ล้านบัญชี, ก าลังคบหา 1.3 ล้านบัญชี, สนใจในเพศตรงข้าม 3.3 ล้านบัญชี, สนใจ
ในเพศเดียวกัน 330,000 บัญชี ทางด้านประชากรเฟซบุ๊กเพศหญิงมีจ านวนทั้งสิ้น 17.14 ล้านบัญชี, 
เป็นโสดทั้งหมด 3.5 ล้านบัญชี, ก าลังคบหา 1.4 ล้านบัญชี, สนใจในเพศตรงข้าม 2.2 ล้านบัญชี, สนใจ 
ในเพศเดียวกัน 662,040 บัญชี  โดย THOTHZOCIAL (2016) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อ
โซเชียล ได้รายงานว่าช่วงอายุที่มีการเปิดใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดของทั้งเพศหญิงและเพศชาย เฉลี่ย
อายุอยู่ท่ี  25-34 ปี ซึ่งจัดเป็นช่วงอายุของคนวัยท างาน ที่ก าลังสร้างเนื้อสร้างตัว รวมไปถึงเป็นวัยที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์เพ่ือไปเป็นคู่รักที่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 จากการศึกษาเอกสารที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าในต่างประเทศมีงานวิจัยจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น  
Anderson (2009); Cacioppo, Cacioppo, Gonzaga, Ogburn, & VanderWeele (2013); 
Corriero & Tong (2016); Courtois et al. (2012); Gibbs, Ellison, & Lai (2011); Kalpidou, 
Costin, & Morris (2011); McAndrew & Jeong (2012); Morgan, Salitsky, Stutzer & Thomas 
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(2016); Papp, Danielewicz, & Cayemberg (2012); Stewart, Dainton, & Goodboy (2014) 
เป็นต้น ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของประเด็นของความสัมพันธ์คู่รักกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้งาน
เฟซบุ๊ก แต่ประเทศไทยซึ่งมีการใช้งานเฟซบุ๊กสูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนไม่นับรวมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อ่ืน ๆ  กลับยังไม่พบผลงานวิจัยที่ให้ความสนใจกับผลกระทบของการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์กับความสัมพันธ์ของคู่รักมากเท่าไหร่นัก ซึ่งจริง ๆ แล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นส าคัญที่สังคม
ควรให้การใส่ใจเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ 
ประชากรไทยจ านวน 38 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรไทยทั้งหมด) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนเกิน
ครึ่งประเทศ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงถึง ร้อยละ 100   (We Are 
Social 2016 อ้างใน ธนา, 2559) ดังนั้นหากเฟซบุ๊กเป็นชนวนเหตุหนึ่งที่สามารถขยายผลก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ในคู่รักจ านวนมากได ้นั่นหมายความว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศ
มีสิทธิ์ที่จะเผชิญกับสภาวะวิกฤตด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักโดยที่ยังไม่รู้ตัว 
 อย่างไรก็ดี การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในคู่รัก ชี้ให้เห็น
สาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการมองข้ามจุดเล็ก ๆ ในการรักษาความสัมพันธ์รักกับพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถขยายผลลุกลามไปสู่คดีหึงโหดและความรุนแรงซึ่งปรากฏให้เห็นใน
สื่อ รวมไปถึงอัตราการหย่าร้างของคนไทยที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน โดยตั้งแต่ปี 2547-2557 มีอัตราการ
หย่าร้างเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 23 รวมไปถึงตัวเลขการจดทะเบียนสมรสที่ลดลงจากปี 2557 (ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์ , 2558) บ่งบอกถึงความเปราะบางในสถาบันครอบครัวที่ต้องได้รับการแก้ไข  
ในขณะที่เรามีการรับเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น แต่
ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความไว้ใจในการครองชีวิตคู่กลับตกต่ าลงไปอย่างน่าใจหาย ซึ่งในการ
พัฒนาความสัมพันธ์รักให้สามารถก้าวต่อไปได้ เบื้องต้นคู่รักควรท าความเข้าใจก่อนว่าการใช้ชีวิต
ร่วมกันบนโลกแห่งความเป็นจริงย่อมมีผลต่อความสัมพันธ์โดยตรงมากกว่า เพราะความหึงหวง ความ
ไม่แน่นอน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เลือกบุคคล ทั้งนี้เฟซบุ๊กเป็นเพียงเครื่องมือบางอย่าง
เท่านั้นหากคู่รักยุคดิจิทัลลองหันกลับมามองและพิจารณาดี ๆ จะพบว่าประสิทธิภาพด้านบวกของเฟ
ซบุ๊กนั้นจริง ๆ แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้สามารถเชื่ อมต่อถึงกันได้
จากการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้นหากน าจุดเด่นเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาและถนอม
ความสัมพันธ์รัก เฟซบุ๊กจะกลายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อคู่รักในการช่วยสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจจากการเปิดเผยข้อมูลได้เช่นกัน โดยสิ่งที่ควรค านึงในล าดับถัดมา คือ ข้อมูลแบบ
ไหนที่คู่รักควรและไม่ควรเปิดเผยบนเฟซบุ๊ก เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสั่นคลอนทางความสัมพันธ์รักที่
อาจน าไปสู่พฤติกรรมการหาข้อมูลของอีกฝ่ายเพ่ิมเติมในเชิงลบ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแรงบันดาล
ใจในการศึกษาเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” โดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่
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แน่นอนไม่ความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ของ
คู่รักด้วยการรู้เท่าทันสื่อใหม่และเข้าใจวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 

1.2  ปัญหาน าวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พฤติกรรม

สอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักมี
ความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

2. การแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
อย่างไร 

3. การแสวงหาข้อมลู ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน และพฤติกรรมสอดส่องเป็นปัจจยัท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของผู้ ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมี
ประสบการณ์ด้านความสมัพนัธ์แบบคูรั่กหรือไม่อย่างไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์
แบบคู่รักที่มลีักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พฤตกิรรม
สอดสอ่ง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

3. เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
 

1.4  สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ

คู่รักแตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน 
2. ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ

คู่รักแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างกัน 
3. ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ

คู่รักแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กแตกต่างกัน  
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4. ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ
คู่รักแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างกัน 

5. การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนของผู้ใช้งานเฟ
ซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก  

6. ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

7. ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมี
ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

8. การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ี
มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

9. การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความหึงหวงของผู้ ใช้งา นเฟซบุ๊กที่มี
ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

10. พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มี
ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

11. การแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนและพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก
เป็นปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของผู้ ใช้งาน
เฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็นผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั้งเพศชายและหญิง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 -34 ปี ที่มีการเปิด
ใช้งานเฟซบุ๊กโดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือกลุ่มตัวอย่างที่
ก าลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันอยู่ ทั้งท่ีสมรสแล้วและยังไม่ได้สมรส 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการปรับใช้เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่รักและผู้ใช้งาน

เฟซบุ๊ก ในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์และป้องกันความ
รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความหึงหวงที่เกิดจากข้อมูลบนเฟซบุ๊ก 
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2. ผลการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์แก่นักสื่อสารการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ด้านเนื้อหา (Message) เพ่ือให้สอดคล้องกับ “ความในใจ” (Insight) ของกลุ่มคนมีคู่ที่
ต้องการลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์จากการใช้งานเฟซบุ๊ก 

3. ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งในกลุ่มคนมีคู่และคนโสด หรือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในท านองเดียวกันนี้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน   
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1.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากร 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. การศึกษา  
4. อาชีพ  
5. สถานะความสัมพันธ์ 
6. สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 

 
 

การแสวงหาข้อมูล 
1. กลยุทธ์เชิงรับ 
2. กลยุทธ์เชิงรุก 
3. กลยุทธแ์บบโต้ตอบ 

ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
1. ความรักใคร่ 
2. การประเมินผลพฤติกรรม

ของคนรัก 
3. เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 

 

พฤติกรรมสอดส่อง 
1.การตระหนักถึงการใช้เฟซบุ๊ก 
2.พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
3.ความขัดแย้งภายใน 
4.ความขัดแย้งในการท า
กิจกรรมอื่น 
5.ความรู้สึกสบายใจความสุข 
6.การสูญเสียการควบคุม 
7.การหยุดใช้เฟซบุ๊ก 

 

ความหึงหวง 

H2  H3 H1 H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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1.8  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
การแสวงหาข้อมูล หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลของคนรักผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ด้วยการใช้กลยุทธ์แสวงหาข้อมูล 3 วิธี 
1. กลยุทธ์เชิงรับ  คือ การรอรับข่าวสารด้วยการสังเกตเพียงอย่างเดียวผ่านทาง 

บัญชีเฟซบุ๊กของคนรัก การลงรูปภาพ การแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในหน้า
กระดานข่าวสารบนเฟซบุ๊ก 

2. กลยุทธ์เชิงรุก คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีสื่อสารกับเพ่ือนของคนรัก
ของตนบนเฟซบุ๊ก เช่น การถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ท างาน 
หรือการซักถามในหัวข้อที่เป็นเรื่องส่วนตัว การใช้สภาพแวดล้อมล้วงเอาข้อมูล
หรือดูปฏิกิริยาจากคู่รักของตน เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ตรงข้าม
กับความคิดเห็นของคนรักลงในหน้ากระดานข่าวสารบนเฟซบุ๊กของเพ่ือนที่มี
ร่วมกันด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เขาเห็น  

3. กลยุทธ์แบบโต้ตอบ คือ การเข้าไปถามจากบุคคลที่เราต้องการมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ท างาน หรือ หัวข้อที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวอ่ืนๆ ผ่านทางกล่องข้อความส่วนตัวในเฟซบุ๊ก หรือการแสดงความ
คิดเห็นในหน้ากระดานข่าวสารบนเฟซบุ๊กของคนรัก 
 

 ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน (Partner Uncertainty) หมายถึง ระดับความไม่แน่นอน
ในความสัมพันธ์อันเกิดจากความไม่แน่นอนในคนรักของตน เมื่อบุคคลไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคู่ รัก
ของตนมีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไรในระหว่างที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ด้านความรัก
ใคร่ ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก และด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 
 
 พฤติกรรมสอดส่อง หมายถึง ระดับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมการสอดส่องจับตาดู ซึ่งสามารถน าไปสู่ความหึงหวง เช่น การใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มีเหตุผล 
ความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก ความรู้สึกคิดถึงเฟซบุ๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน การหยุดทุกสิ่งที่
ก าลังท าอยู่เมื่อมีความต้องการที่จะเข้าเฟซบุ๊ก การไม่สามารถลดการใช้และความกังวลใจเมื่อไม่ได้ใช้
เฟซบุ๊ก การไม่สามารถควบคุมตัวเองเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก และ การใช้งานเฟซบุ๊กท าให้เกิดการทะเลาะ
กับผู้อ่ืน 
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 ความหึงหวง หมายถึง ระดับการแสวงหาข้อมูลด้วยการเฝ้าระวังและการตรวจสอบของคู่รัก
ตนเอง ผ่านกิจกรรมบนเฟซบุ๊กที่มีศักยภาพท าให้บุคคลเปิดเผยความรู้สึกหึงหวงของตน 
 
 คู่รัก หมายถึง ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั้งเพศชายและหญิง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 -34 ปี 
ที่มีการเปิดใช้งานเฟซบุ๊กโดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันอยู่ ทั้งท่ีสมรสแล้วและยังไม่ได้สมรส 
 



  
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 การศึกษาเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory: URT) 
2.2 แนวคิดเรื่องเฟชบุ๊ก (Facebook) 

 

2.1  ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory: URT) 
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction 
Theory: URT) มาใช้เพ่ืออธิบายถึงการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
การที่คนสองคนจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์จากคนแปลกหน้าไปสู่การเป็นคนรู้จักและ
เป็นคู่รักที่รู้ใจได้นั้น จ าเป็นต้องใช้เวลาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลของกันและกันให้ถ่องแท้เพ่ือ
น าไปใช้ตัดสินว่าบุคคลคนนี้ควรค่าแก่การคบหาดูใจต่อไปหรือไม่  โดย Berger and 
Calebrese (1975) กล่าวว่า “เพราะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจน” ซึ่งบุคคลจะตั้งเป้าหมาย เพ่ือลดความคลุมเครือใน
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยจ าแนกประเภทของความไม่แน่นอนไว้ 2 ลักษณะ
ด้วยกันดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนในองค์ความรู้ (Cognitive Uncertainty) คือระดับความคลุมเครือ การ
ขาดความรู้ความเข้าใจในตนเอง เช่น  ความไม่มั่นใจในทัศนคติหรือความเชื่อของตน ซึ่งเป็น
ความคิดที่ข้องและสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยจะเกิดความลังเลสงสัยในตนเองว่า สามารถ
ตีความพฤติกรรมของผู้อื่นได้ถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงไม่ม่ันใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ที่มีต่อผู้อื่น  



 14 

2. ความไม่แน่นอนในพฤติกรรม (Behavioral Uncertainty) คือระดับความคลุมเครือ 
ความไม่มั่นใจในการแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ 
โดยจะเกิดการตั้งค าถามกับตนเองว่าควรจะแสดงพฤติกรรมออกไปอย่างไรดีให้เหมาะสมกับ
บุคคลที่ตนก าลังจะสื่อสารด้วย 
โดย ปิยะนารถ จันทราโชติวิทย์ (2543) กล่าวว่า สิ่งที่บุคคลควรค านึงในระหว่างสร้าง
ความสัมพันธ์ คือ การตระหนักรู้ตนเอง และ การมีความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เราต้องการสานสัมพันธ์
ด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนการมองบริบทรอบ ๆ ตัว หากบุคคลมีการตระหนักรู้ทั้งตนเองและผู้อ่ืน
ก็จะมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการสร้างความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกับการแสวงหา
ข่าวสาร กล่าวโดยสรุปในช่วงแรกของการมีปฏิสัมพันธ์ บุคคลจะมีการสื่อสารระหว่างกันใน
ระดับที่ต่ า เพ่ือเป็นการสงวนท่าที เนื่องจากระดับขาดความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่เรา
ต้องการสื่อสารด้วย ยิ่งในสังคมที่มีความเคร่งครัดทางจารีตประเพณีที่สูงด้วยแล้ว ก็อาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคคลเกิดความกดดันและกลัวการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึง
ความไม่แน่นอนในพฤติกรรมในระดับที่สูง โดยลักษณะของความไม่แน่นอนที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถลดระดับได้หากมีความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่บ่อยมาก
ขึ้น ซึ่งอธิบายว่าท าไมคนเราถึงต้องการความชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถควบคุมและ
คาดการณ์สถานการณ์ที่ตนก าลังเจอได้ ดังนั้นเมื่อคนเราถูกผลักให้ต้องเผชิญหน้ากับความ
คลุมเครือหรือความไม่แน่นอน สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการแสวงหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปิดกั้นความสงสัยที่มีอยู่  Berger and Calebrese (1975) โดยกลยุทธ์
วิธีการแสวงหาข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รักจะถูกอธิบายในล าดับ
ถัดไป 

 
กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลเพื่อลดความไม่แน่นอน (Information Seeking Strategic) 
 เหตุผลในการตัดสินใจที่คนเราจะท าบางสิ่งบางอย่างที่ส าคัญต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
งาน การศึกษา หรือ แม้แต่กระท่ังการตัดสินใจแต่งงาน หรือหาคู่รัก แท้จริงแล้วเป็นค าถามที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้เกี่ยวกับสิ่ง ๆ นั้น ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมันเพียงพอแล้วหรือไม่ แล้วใครที่จะ
ให้ข้อมลูกับเราได้ดีท่ีสุด  โดยเหตุผลและความต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้น อาจ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล เช่น ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
คนรักรวมไปถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร  (Schramm, 1973) ในงานวิจัยของ 
Donohew & Tipton (1973) ระบุว่า ภาพความเป็นจริง (Image of Reality) หรือจินตภาพของ
ความจริง ที่คนเรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับภูมิหลังประสบการณ์ค่านิยมและความเชื่อของแต่ละคน ซึ่ง
เป็นความคิดรวบยอดที่ใช้ประเมินความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่าง  ๆ โดยมีการน าเอา
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ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มาใช้ควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเอง ถ้าหากข่าวสารหรือสิ่งเร้าที่
ปรากฏมีความซ้ าซากจ าเจไม่มีประโยชน์หรือไม่สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงที่ได้รับรู้ ข่าวสารที่มี
อยู่ก็จะถูกปฏิเสธการรับ (Reject) แต่ในทางกลับกันถ้าหากข่าวสารมีความสอดคล้องตรงกับภาพที่ได้
คิดคาดการณ์ไว้ ข่าวสารที่เป็นสิ่งเร้าจะน าไปสู่การด าเนินการด้านพฤติกรรม (Action) ต่อไป ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าบางครั้งการแสวงหาข้อมูลก็อาจถูกระงับลงด้วยเหตุผลทางอารมณ์ที่ไม่สอดคล้อง เช่นใน
งานวิจัยของ Case, Andrews, Johnson, & Allard (2005) ที่ระบุว่าบางครั้งคนเราหลีกเลี่ยงที่จะให้
ความส าคัญกับการรับข้อมูลข่าวสาร ถ้าหากว่าท าให้รู้สึกไม่สบายใจหรือข่าวสารที่รับรู้นั้นไม่สอดคล้อง
ตรงกับภาพความรู้เดิมของตน ดังนั้นในการแสวงหาข่าวสารจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์
ความรู้สึกและพฤติกรรมของการสื่อสาร โดย Donohew, Tipton, & Haney (1978) ได้ระบุว่า 
ปัจจัยที่ท าให้ผู้รับสารเกิดการตัดสินใจเลือกแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม มี 7 ข้อ อาทิ (1) ความ
เกี่ยวพันธ์สูงความต้องการข้อมูลสูงตาม (2) การรับรู้ความเสี่ยงสูงการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่เป็น
กลางหรือจากบุคคลที่สามยิ่งมีมากขึ้น (3) ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นน้อยหรือมีประสบการณ์ไม่ดียิ่งมีการ
แสวงหาข้อมูลมากขึ้น (4) ความกดดันเรื่องเวลามีน้อยมีเวลามาก การแสวงหาข่าวสารก็ยิ่งมากขึ้น (5) 
ถ้าสิ่งนั้นมีความแตกต่างกันสูง การแสวงหาข่าวสารยิ่งมาก (6) ยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซ้อน ยิ่ง
ต้องการข้อมูลมากขึ้น (7) ต้นทุน ซึ่งถ้าต้นทุนต่ าการแสวงหาข้อมูลยิ่งท าได้โดยง่าย โดยได้เสนอกล
ยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อลดความไม่แน่นอนซ่ึงมี 3 ลักษณะพฤติกรรมดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรับ  (Passive Strategy) คือ การรอรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่
เราต้องการสานสัมพันธ์ด้วย โดยใช้วิธีการสังเกตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

2. กลยุทธ์เชิงรุก (Active Strategy) คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลที่เราต้องการ
สานสัมพันธ์ โดยใช้วิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น การใช้วิธีถามจากผู้ใกล้ชิดโดยตรง 

3. กลยุทธ์แบบโต้ตอบ (Interactive Strategy) คือ การเข้าไปถามจากบุคคลที่เราต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง ด้วยการใช้วิธีเปิดเผยข้อมูลของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

 นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของ Anderson (2009) ที่ได้ระบุถึง การใช้กลยุทธ์ในการแสวงหา
ข้อมูลในบริบทของเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ก าลังพัฒนา ซึ่งได้
กล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของการใช้งานเฟซบุ๊กที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูล 
ซึ่งมี 3 ลักษณะดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรับ  (Passive Strategy) คือ การรอรับข่าวสารด้วยการสังเกตเพียงอย่าง
เดียว โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะมีพฤติกรรมการเช็คตรวจสอบเพ่ือน ๆ บนเฟซบุ๊กของพวก
เขาเป็นประจ า เช่น บัญชีเฟซบุ๊ก (Friend's Profile)  บล็อกโพส (Blog Posts)  การลง
รูปภาพ (Posted Photographs) การตั้งสถานะและการแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนบน
หน้ากระดานข่าวสาร (Wall Posts) การใช้บันทึกบนเฟซบุ๊ก (Facebook Notes) 
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2. กลยุทธ์เชิงรุก (Active Strategy) คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีสื่อสารกับเพ่ือน
ของเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก เช่น (1) การถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ท างาน หรือ
การซักถามในหัวข้อที่เป็นเรื่องส่วนตัว (2) การใช้สภาพแวดล้อมล้วงเอาข้อมูลหรือดู
ปฏิกิริยาจากคนที่เป็นเป้าหมาย (Circle of Mutual Friends) เช่น การแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อมูลที่ตรงข้ามกับความคิดเห็นของคู่รักของคุณลงบนหน้ากระดานข่าวสาร
ของเพ่ือนบนเฟซบุ๊กที่มีร่วมกันด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เป้าหมายเห็น  

3. กลยุทธ์แบบโต้ตอบ (Interactive Strategy) คือ การเข้าไปถามจากบุคคลที่เรา
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง เช่น การตั้งค าถามถึงเค้าหรือเธอโดยตรงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ท างาน หรือ หัวข้อที่เป็นเรื่องส่วนตัวอ่ืนๆ ผ่านทางกล่อง
ข้อความส่วนตัวในเฟซบุ๊ก (Facebook Message) หรือการแสดงความคิดเห็นบนหน้า
กระดานข่าวสาร (Wall Posts) ของบุคคลนั้นโดยตรง ซึ่งเป็นความพยายามใช้วิธีการ
เปิดเผยข้อมูลของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 โดย Anderson (2009) กล่าวว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีความหลากหลายในการสื่อสารเพ่ือช่วย
ลดความไม่แน่นอนมากกว่าสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งอธิบายได้ว่าท าไมกลยุทธ์เชิงรับจึงมีความถี่ในการใช้
งานมากกว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ ในสื่อเฟซบุ๊ก โดยผลการวิจัยพบว่าการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเชื่อมั่นในตัวเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก รวมไปถึงความพึงพอใจในการสื่อสารระหว่างบุคคล
และความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ซึ่งสาเหตุของการหาข้อมูลมีส่วนเชี่อมโยงกับอารมณ์ความอยากรู้
และต้องการค าตอบ เช่นเดียวกับ Case, Andrews, Johnson and Allard  (2005) ที่กล่าวว่า การ
ค้นหาข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอนนั้นผูกติดกับอารมณ์กังวล โดยมีการตั้งสมมติฐานหรือคาดการณ์
เองล่วงหน้าเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะความเครียดทางอารมณ์ การเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องของ
อีกฝ่ายที่เราต้องการสื่อสารจะเพ่ิมความแน่นอนและลดความตึงเครียดลง  
 จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา พบงานวิจัยของ Emmers & Canary (2009) ที่
ศึกษาผลกระทบของการใช้กลยุทธ์ในการลดความไม่แน่นอนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาว 
โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลที่แตกต่างกันของเพศชาย
และเพศหญิง โดยเพศชายเลือกที่จะใช้กลยุทธ์เชิงรับ (Passive Strategy) ในขณะที่เพศหญิงเลือกที่
จะใช้ กลยุทธ์เชิงรุก (Active Strategy) โดยมีความเชื่อในเรื่องของการรายงานตน (Self-Reported ) 
เข้ามาประกอบในการท านุบ ารุงความสัมพันธ์รักไว้  
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจของ Gibbs, Ellison, & Lai (2011) ที่ได้ท าการศึกษา
ประเด็น การใช้กลยุทธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอน กับการเปิดเผยตัวตนในการเดทออนไลน์โดย
ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจ านวน 562 คน เกี่ยวกับรักแรกที่มาพร้อมการมาถึงของกู
เกิ้ล (Google) ซึ่งผลวิจัยยืนยันว่าความถี่ในการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอน 
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สามารถพยากรณ์ได้จากปัจจัย 3 อย่าง คือ (1) การบิดเบือนข้อเท็จจริง (2) การรับรู้ศักยภาพของ
ตนเองในการเดทออนไลน์ และ (3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลและบทบาทที่
ยิ่งใหญ่ทางความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการปรารถนาที่จะลด
ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ลงด้วยการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือลดความเสี่ยง
และเป็นการป้องกันตัวเองจากการถูกบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงที่ได้รับรู้มาโดยฝ่ายตรงข้าม  
 จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่รักหรือคู่เดทนั้นมีความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับการรายงานตนเอง และ การเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเป็นลักษณะของการสื่อสาร
เพ่ือแลกเปลี่ยนบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่
แน่นอนซึ่งจะอธิบายเป็นล าดับถัดไป 
 
สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน 8 ประการ 
 Berger and Calebrese (1975) ระบุถึงการพิจารณาลักษณะของบุคคลที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยเพื่อช่วยขจัดความไม่แน่นอนให้น้อยลง โดยพิจารณาว่า บุคคลที่เราสื่อสารด้วยนั้นสามารถให้คุณ
หรือโทษแก่เราได้หรือไม่อย่างไร และเค้าผู้นั้นมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความคาดหวังของเราหรือไม่ โดยมี
สัจพจน์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน 8 ข้อ ดังนี้ (West & Turner, 2010)  

1. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสารด้วยวาจา กล่าวคือ 
ยิ่งคุยกันมากขึ้นความเข้าใจยิ่งมากขึ้น ความสงสัยไม่มั่นใจในคู่สนทนาจะยิ่งลดลง เช่น ความ
คลุมเครือในตัวของคู่เดท สามารถลดระดับลงได้หากมีการพูดคุยกันมากขึ้น 

2. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา 
กล่าวคือ ยิ่งมีการใช้ท่าทาง หรือ อากัปกริยา การแสดงออกที่เป็นอวัจนภาษามากเท่าไหร่ 
ความสัมพันธ์ยิ่งชัดเจน ความคลุมเครือในความสัมพันธ์ก็จะลดลง เช่น การใช้อวัจนภาษา
ประเภทเนื้อที่หรือช่องว่างเพ่ือสื่อถึงระยะห่างระหว่างบุคคลผ่านการลงรูปคู่ เพ่ือแสดงความ
สนิทสนมช่วยลดระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ได้ 

3. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง กับระดับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล 
กล่าวคือ ยิ่งไม่แน่ใจในพฤติกรรมมากเท่าไหร่ยิ่งสืบหาข้อมูลบ่อยขึ้นเท่านั้น เช่นหากไม่แน่ใจ
ว่าคู่รักของตนก าลังศึกษาดูใจกับตนเองเพียงคนเดียวหรือไม่ ก็จะเกิดการสืบค้นข้อมูลของอีก
ฝ่ายและบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงบุคคลที่ต้องสงสัย 

4. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสารเรื่องราวท่ีเป็นส่วนตัว 
กล่าวคือ ยิ่งเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวต่อกันมากเท่าไหร่ ยิ่งมั่นใจมากขึ้น ความคลุมเครือ
ในความสัมพันธ์ก็จะลดลง เช่น ในความสัมพันธ์ของคู่รักบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งลดบทบาท การแสดงความคิดเห็น (Comment) ลดระดับการโพส (Post) ลดระดับ
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การเปิดเผยเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่ลง ความสงสัยและความคลุมเครือ
จะเกิดขึ้น 

5. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง กับระดับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา  
กล่าวคือ ยิ่งไม่ม่ันใจมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความตั้งใจในการโต้ตอบมากขึ้นเท่านั้น เช่น การถามมา
ตอบไป ที่แสดงถึงความไวในการโต้ตอบคู่สนทนาเมื่อรู้จักกันครั้งแรก 

6. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ความเหมือนของคู่สนทนา กล่าวคือ ยิ่ง
เหมือนกันมากเท่าไหร่ ความคลุมเครือในความสัมพันธ์ก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น เช่น การที่ทั้งคู่
เคยมีประสบการณ์เดียวกัน เช่น เรียนที่เดียวกัน มีเพ่ือนคนเดียวกัน ชอบหรือไม่ชอบ
บางอย่างเหมือนกันท าให้สนิทกันได้ ไวขึ้นซึ่ งเป็นการลดระดับความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์ 

7. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับความชอบ กล่าวคือ ยิ่งชอบมาก
ความลังเลสงสัยยิ่งมีน้อย ค าถามท่ีมีต่ออีกฝ่ายจึงน้อยลง แต่ในทางกลับกันอาจกล่าวได้ว่า ยิ่ง
ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เท่าไหร่ระดับความชอบยิ่งลดลงไปเท่านั้น เช่น หากคู่เดทของตน
แสดงความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ จึงเป็นสาเหตุให้ความชอบ ความรู้สึกดี ๆ ที่เป็นบวก
ลดลงตามไปด้วย 

8. ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม กับระดับการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของคู่
สนทนา (Berger and Gudykunst, 1991) กล่าวคือ หากมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของคู่
สนทนามากเท่าไหร่ ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น เช่น การที่
ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงไปแนะน าให้ครอบครัวหรือเพ่ือนรู้จัก ฝ่ายหญิงก็จะมีความมั่นใจและ
รู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้น หรือในสังคมออนไลน์ หากรายชื่อเพ่ือนที่มาแสดงความ
คิดเห็นเป็นบุคคลที่ตนเองรู้จัก ความสงสัยก็จะยิ่งลดลง เป็นต้น 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบงานวิจัยที่ยืนยันสัจพจน์ของทฤษฎีการลด
ความไม่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Douglas (1990) ที่ศึกษาเรื่องความไม่แน่นอน การ
แสวงหาข้อมูล และความชื่นชอบในช่วงแรกเริ่มของการมีปฏิสัมพันธ์ พบว่าการลดความไม่แน่นอนมี
ส่วนสัมพันธ์กับการลดลงของค าถาม แต่ในทางตรงข้ามคือการเพ่ิมขึ้นของระดับการเปิดเผยตัวตนใน
หมู่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งความชอบเป็นอารมณ์ในทางบวกที่บุคคลมีต่อการปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่าย โดย
ความชอบนั้นมีลักษณะเดียวกับความพึงพอใจ พิจารณาได้จากงานวิจัยของ Neuliep & Grohskopf 
(2000) ที่ได้ระบุถึงสองผลการทดลองที่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย พบว่าความพึงพอใจในการ
สื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการลดความไม่แน่นอนในระยะแรกเริ่มของการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่าย
ตรงข้าม โดยเริ่มวิจัยครั้งที่หนึ่งกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 75 คน ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรก
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยผลการสังเกตพบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ



 19 

กับความไม่แน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith & Dorfman (1975) ซ่ึงท ากับกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรีเพศชายจ านวน 300 คน พบว่า การกระตุ้นเร้าอารมณ์ความไม่แน่นอนในระดับปานกลาง 
จะกระตุ้นให้เกิดความชอบเพ่ิมมากขึ้นเป็นอันดับแรกตามมาด้วยการลดลงของการเปิดเผยข้อมูล ใน
การศึกษาครั้งที่สองของ Neuliep & Grohskopf (2000) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 42 คน พบว่า
ผลการวิจัยสอดคล้องและออกมาในแนวทางเดียวกับการศึกษาครั้งแรก ซึ่งสรุปได้ว่าความชอบหรือ
ความพึงพอใจสามารถลดความไม่แน่นอนและเพ่ิมคุณภาพความสัมพันธ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสัจพจน์ใน
ข้อที่ 7 ยิ่งชอบมากความลังเลสงสัยยิ่งมีน้อยค าถามท่ีมีต่ออีกฝ่ายจึงน้อยลง  
 นอกจากนี้ Punyanunt-Carter (2013) ได้ระบุว่า ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนถูกพัฒนา
มาจากแนวคิดที่มกีารสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของพฤติกรรมมนุษย์ประกอบด้วยสมมติฐาน 7 
ประการ ดังนี้ (1) คนเราจะรู้สึกไม่แน่นอนเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน (2) ความไม่แน่นอนเป็น
ความรู้สึกด้านลบที่ก่อให้เกิดความกดดันทางความคิด  (3) ความรู้สึกกังวลใจของคนเราจะถูก
ตอบสนองด้วยความคิดที่จะลดความไม่แน่นอน หรือ เพ่ิมการคาดเดาสถานการณ์หลังจากการได้พบ
กันครั้งแรก (4) การพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคลมีกระบวนการขั้นตอน  (5) การสื่อสารระหว่าง
บุคคลเป็นหัวใจหลักในการลดความไม่แน่นอน (6) ปริมาณข้อมลูที่บุคคลเปิดเผยหรือแบ่งปันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (7) ปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ในการใช้ท านาย
พฤติกรรมบุคคล  ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้สามารถอธิบายประสบการณ์ของบุคคลเมื่อต้องสร้างสัมพันธ์กับ
คนที่เพ่ิงรู้จัก สิ่งเป็นสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งชี้ให้เห็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึก 
 โดยทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าคนแปลกหน้าจะ
สามารถกลายมาเป็นคู่รักหรือพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปจนกลายเป็นคู่สมรสได้หรือไม่ ซึ่งใน
กระบวนการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวนี้  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์แบบคูร่ักให้เกิดขึ้นไดโ้ดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 
ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ (Relationship Uncertainty) 
 ความไม่แน่นอน เกิดจาก “ความสงสัย” ในตัวของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นความโน้มเอียงทาง
ทัศนคติที่สัมพันธ์กับการได้รับข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ และการตีความตามความรู้สึก จาก
ประสบการณ์ที่ตนเคยได้รับมา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางสภาวะจิตใจเพ่ือที่จะส่งผลออกมา
เป็นพฤติกรรมที่มีต่อบุคคลอ่ืน ดังที่ Knobloch & Solomon (1999) ได้กล่าวไว้ว่า ความไม่แน่นอน
ในความสัมพันธ์ คือ ระดับความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นมุมมองของปัจเจกบุคคล 
สนับสนุนด้วยความคิดของ Berger & Bradac (1982) ที่กล่าวว่า ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ คือ 
ความไม่แน่นอนที่เกิดจากความสงสัยในคู่รักของตน โดยความรู้สึกนี้จะปรากฏขึ้นในรูปแบบที่มีความ
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เป็นนามธรรมในระดับที่ค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบตนเองกับคู่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพุ่งเป้าจับจ้องสงสัยไปที่การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ (Self-Focused or Partner-
Focused Doubts) ซึ่งเป็นการมองแบบแยกหน่วย (Dyadic Unit) มากกว่าจะมองว่าเป็นการผูก
สัมพันธ์ระหว่างกันและกันแบบคู่รัก (Dyadic Relationship)  
 
สาเหตุของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์รัก  
 Solomon & Knobloch (2001) ระบุถึงงานวิจัยที่มีนักวิชาการมากมายออกมาระบุถึง 
ลักษณะที่ตรงตามความสัมพันธ์รักที่มีความไม่แน่นอนจากสาเหตุของความตึงเครียดหลากหลาย
ประการ เช่น เหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ : Critical Relationship Event (Honeycutt, 1985) 
ประสบการณ์แห่งความขัดแย้ง: Experiences of Conflict (Siegert & Stamp, 1994) การคาดการณ์
ถึงเหตุร้ายล่วงหน้า: Expectation Violation (Afifi & Metts, 1998) และ ความหึงหวง: Jealousy 
(Afifi & Reichert, 1996) ซึ่งเป็นผลจากการแสดงความใกล้ชิดที่จะขยายตัวมากขึ้นในช่วงของการ
เปลี่ยนถ่ายสถานะ จากความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจัง โดยความไม่
แน่นอนในระยะเริ่มต้นจะกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาและการเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไป ซึ่ง  
Solomon & Knobloch (2001) ได้กล่าวถึงผลสรุปเชิงประจักษ์จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึง
สาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของคู่รักในระยะยาวดังต่อไปนี้  
 
เหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ (Critical Relationship Event) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบการศึกษาที่น่าสนใจของ  Honeycutt 
(1985) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพ่ิมความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่
น าไปสู่เหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ (Critical Relationship Event) โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้อธิบายถึง
เหตุแห่งความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของชุดความรู้ใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาแล้วสร้างความไม่แน่นอนภายใน
จิตใจ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้แม้แต่ในความสัมพันธ์ที่มีความแข็งแกร่ง โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทุกคนสามารถจดจ าเหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ได้และ เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องมายังความสัมพันธ์ โดยโยงไปถึงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลอ่ืน ซึ่งส่วน ใหญ่ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่แตกหักมักจะมีส่วนใกล้เคียงกับผลกระทบที่เกิดมาจากเหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านการสื่อสาร องค์ความรู้ และอารมณ์ที่มีความแปรปรวน โดยผลการศึกษาแสดง
นัยส าคัญที่แสดงถึงการสลายตัวของความสัมพันธ์กับการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทาง
สังคมที่เคยได้รับมา ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ การสร้างประสบการณ์แห่งความขัดแย้ง (Experiences of  
Conflict) ของคู่รัก โดย Honeycut (1985) ได้กล่าวว่า ความไม่แน่นอนในระยะเริ่มต้นของการสร้าง
สัมพันธ์อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น อารมณ์ รวมไปถึงการสื่อสาร ซึ่งความไม่แน่นอนใน
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ความสัมพันธ์นั้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกับ 3 ตัวแปรที่ส าคัญ คือ ความไว้ใจ (Trust) 
เป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงกับ ความสัมพันธ์ (Relationship) ความหึงหวง (Jealousy) เป็นตัวแทนที่
เชื่อมโยงกับ อารมณ์ความรู้สึก (Emotion) พฤติกรรมรักษาความสัมพันธ์  (Maintenance 
Behaviors) เป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงกับการสื่อสาร (Communication) 
 
การสร้างประสบการณ์แห่งความขัดแย้ง (Experiences of Conflict) 
 โดย Siegert and Stamp (1994) ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในเหตุการณ์ครั้งส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเค้าหยิบยกเอาเรื่อง
ของเหตุการณ์ทะเลาะกันรุนแรงครั้งแรกของคู่รัก “Our First Big Fight” (FBT) มาเป็นประเด็นใน
การศึกษา โดยงานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์ปลายเปิดกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคู่รักที่อยู่
รอดหลังจากเกิดการทะเลาะกันรุนแรงเป็นครั้งแรก (2) กลุ่มคู่รักที่ยังไม่เคยผ่านการทะเลาะกันรุนแรง
มาก่อนเลย (3) กลุ่มท่ีเพ่ิงความสัมพันธ์แตกหักหลังจากการเกิดการทะเลาะกันรุนแรงในครั้งแรก โดย
ผลการศึกษาพบปัจจัย 4 อย่างที่น าไปสู่เหตุแห่งความขัดแย้งในการทะเลาะกันรุนแรงเป็นครั้งแรก คือ  
ความไม่แน่นอนในข้อผูกพัน (Uncertainty about Commitment), ความหึงหวง (Jealousy), การ
คาดการณ์ถึงเหตุร้ายล่วงหน้า (Expectation Violation) และ บุคลิกภาพและพ้ืนเพที่แตกต่างกัน 
(Personality/Background Differences) ซึ่งปัจจัยนี้จะน าไปสู่ผลกระทบในด้านความรู้สึกท่ีต้องการ
ความชัดเจน, ด้านการตระหนักถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน และด้านการชักน าไปสู่ปมขัดแย้งในใจ โดย
ผลการวิจัยพบว่าระหว่าง ผู้ที่สามารถด ารงความสัมพันธ์  (Survivors) กับ ผู้ที่ไม่สามารถด ารง

ความสัมพันธ์ (Non‐Survivors) ไว้ได้ นั้นจะมีความแตกต่างกัน อาทิ  เรื่องของการเพ่ิมและลดระดับ
ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์, ความเชื่อที่แตกต่างในเรื่องของการสื่อสารและความขัดแย้ง รวมไป
ถึงการยกเหตุผลมาอ้างในการทะเลาะกันรุนแรงครั้งแรกของคู่รัก  
 
การคาดการณ์ถึงเหตุร้ายล่วงหน้า (Expectation Violation) 
 จากศึกษาดังกล่าวจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลของประสบการณ์แห่งความขัดแย้ง เป็นปม
หนึ่งที่น าไปสู่เรื่องของการคาดการณ์ถึงเหตุร้ายล่วงหน้า (Expectation Violation) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์รัก โดยในงานวิจัยที่ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ความสัมพันธ์ของคู่รักและเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดของ Bachman & Guerrero (2006) ที่ได้
น าเอาทฤษฎีการคาดการณ์ถึงเหตุร้าย (Expectancy Violations Theory) มาใช้เพ่ือหาค าอธิบายใน
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่เดท พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พบเหตุการณ์ท่ีสร้างความเจ็บปวด
มาแล้วมักจะมีการคาดการณ์แง่ลบในระดับสูงและตัดสินคู่เดทของตนว่าไม่คุ้มค่าคู่ควรที่จะศึกษาต่อ 
คนกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะท าลายการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารมากกว่าการสร้างสรรค์ สรุปใน
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ท้ายที่สุด “เหยื่อผู้ถูกกระท า” จะรับรู้เจตนาของคนที่ตนก าลังเดทด้วย จึงมีแนวโน้มสูงในการสะท้อน
การสื่อสารเชิงลบกลับไปยังผู้กระท า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Afifi and Metts (1998) ที่ศึกษาถึง
ลักษณะผลที่ตามมาของการคาดการณ์ถึงเหตุร้ายล่วงหน้าในความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม 
ซึ่งงานวิจัยนี้น าเอากรอบความคิดเรื่องการละเมิด (Violation) ไปประยุกต์ใช้ โดยจ ากัดขอบเขต
การศึกษาเฉพาะเรื่องความเข้าใจในการแสดงบทบาทพฤติกรรมที่ไม่คาดหวังในความสัมพันธ์รัก โดย
ผลสรุปพบว่าการคาดการณ์ถึงเหตุร้ายล่วงหน้านั้นมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ระดับของการแบกรับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของคู่รัก ซึ่งหากน ามาวิเคราะห์แล้วจะพบว่า
ประเด็นของความคลุมเครือในความสัมพันธ์นี้สอดคล้องและน าไปสู่ประเด็นเรื่องความหึงหวง 
(Jealousy) ได้ในที่สุด  
 
ความหึงหวง (Jealousy)   
 ในงานวิจัยของ Afifi and Reichert (1996) ที่ศึกษาการท าความเข้าใจบทบาทของความไม่
แน่นอนที่เกิดจากประสบการณ์หึงหวงและการแสดงออก โดยเค้ากล่าวว่าในงานวิจัยส่วนใหญ่ที่
ท าการศึกษาเรื่องความหึงหวงมักล้มเหลวในการอธิบายกลไก ประสบการณ์และการแสดงออกทาง
อารมณ์ โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้ค่าความไม่แน่นอนมาอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงความหึงหวงได้ 
โดยเน้นไปที่จุดส าคัญในเรื่องของความแตกต่างทางด้านประสบการณ์ของการแสดงความหึงหวง โดย
ตัวแปรนี้แสดงค่าความสัมพันธ์ทางอ้อมภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอน โดยนัยส าคัญของผลวิจัย

ได้ระบุถึง บทบาทของการแสดงตัวตน (Self‐Presentation) และความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ 
(Uncertainty in Relationships)  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  Knobloch, Solomon, & Cruz, 
(2001) ที่ศึกษาเรื่องของบทบาทการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ผูกกับประสบการณ์อารมณ์หึงหวงในคู่รัก 
โดนเน้นไปที่ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาความสัมพันธ์ในคู่รัก โดยได้ท า
การวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 132 คน ที่อยู่ในช่วงก าลังศึกษาดูใจกับคู่เดท โดยผลการวิจัยพบว่า
ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์ที่ผูกติดกับการรับรู้ถึงความหึงหวง (Cognitive Jealousy) และ
ความคุ้นเคยมีความใกล้เคียงที่เชื่อมโยงกับอารมณ์หึง (Emotional Jealousy) และเมื่อน าตัวแปรทั้ง
สองมารวมกัน ก็จะแสดงถึงวิธีการที่ประสบการณ์ความหึงหวงจะสามารถเข้าไปเชื่อมโยงมีส่วน
ร่วมกับความสัมพันธ์และบุคลิกภาพส่วนบุคคลได้ สอดคล้องกับ Pfeiffer & Wong (1989) ที่กล่าวว่า 
ความคิดหึงหวง (Cognitive Jealousy) หมายถึง ความกังวล สงสัย การรับรู้ถึงการมีอยู่ของภัย
คุกคามทางความสัมพันธ์รัก แต่ในด้านของอารมณ์ความหึงหวง (Emotional Jealousy) หมายถึง 
ความรู้สึกโกรธ กลัว ไม่ปลอดภัยและรู้สึกว่าความสัมพันธ์รักถูกคุกคาม  สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ 
Bringle & Boebinger (1990) ที่ระบุว่า การหึงหวงในเชิงรักใคร่ (Romantic Jealousy) อธิบายได้
ถึงปฏิกิริยาตอบกลับต่อการรับรู้ถึงภัยคุกคามในความสัมพันธ์รัก โดยทั่วไปความหึงหวงนั้นมี
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ส่วนประกอบในหลายมิติ ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้าน
พฤติกรรม สอดคล้องกับ Guerrero, Eloy, Jorgensen, & Andersen (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมหึง
หวง หมายถึง การสื่อสารทางความคิดหรืออารมณ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์และการแสดงออก 
 โดยอาจวิเคราะห์ได้ว่า ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคู่รัก มีส่วนมาจากการ
มองความสัมพันธ์แบบแยกฝั่งแยกฝ่ายมากกว่าการมองแบบรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์เชิงลบในอดีตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่สร้างปมขัดแย้งให้เกิดการคาดการณ์หรือคิดในแง่
ร้ายล่วงหน้า น าไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นชนวนเหตุของความหึงหวง และเกิดพฤติกรรมการ
เรียกร้องขอความชัดเจนในความสัมพันธ์จากฝ่ายตรงข้ามเพ่ือคลายความกังวลสงสัย โดยพฤติกรรม
เหล่านี้ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องจากมีการมองแบบแยกส่วน และ
สิ่งเหล่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ (Relationship Uncertainty)  
 
มาตรวัดแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ (Relational Uncertainty Scales) 
 Knobloch & Solomon (1999) ได้ พัฒนามาตรวัดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์  
(Relational Uncertainty Scales) เพ่ือชี้วัดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ในบริบทคู่รัก โดยระบุ
ถึงแหล่งที่มาของความรู้สึกคลุมเครือในความสัมพันธ์แบบคู่รักดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนในตนเอง (Self-Uncertainty) จะปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
อธิบาย คาดการณ์ ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่สมควรเหมาะสมจะแสดงออกไปได้ เพราะ
คนเรามักจะน าทัศนคติมาประยุกต์ใช้เพ่ือเลือกพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาในการกระท า
สิ่งใด ๆ เพ่ือให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการเกิดภาวะความความคลุมเครือ 
ลังเลในตนเองเป็นเหมือนสภาวะที่สะท้อนถึงการขาดความมั่นใจและเข้าใจในตนเอง 

2. ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน (Partner Uncertainty) จะปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าคู่รักของตนมีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไรในระหว่างที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งโดยปกติทั่วไปสถานการณ์นี้มักเกิดจากการที่มีข้อมูลทางทัศนคติที่
แตกต่าง ค่านิยม หรือความชอบเก่ียวกับคู่ของตนไม่เพียงพอ 

3. ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ (Relationship Uncertainty) จะปรากฏขึ้นเมื่อ
บุคคลมีความสงสัยในสถานะความสัมพันธ์ของตนเองและคู่ของตน  

 โดยมาตรวัดของ Knobloch & Solomon (1999) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในรูปแบบ Likert 
Scale 6 ระดับ ซึ่งระดับที่สูงจะบอกถึงความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 มาตรวัดความไม่แน่นอนในตนเองและคู่รักของตน (Self & Partner Uncertainty 
Subscales) ประกอบด้วย ด้านความรักใคร่ (Desire Subscale) ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของ
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คนรัก (Evaluation Subscale) และด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน (Goals Subscale) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Knobloch & Solomon, 1999) 
ตารางท่ี 2.1 มาตรวัดความไม่แน่นอนในตนเองและคู่รักของตน 

ด้านความรักใคร่ 
1 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณมีความมุ่งมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากแค่ไหน 
2 คุณแน่ใจถึงความรู้สึกของคู่รักของคุณที่มีต่อคุณ 
3 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณมีความรู้สึกชอบในตัวคุณมากแค่ไหน 
4 คุณแน่ใจว่าตอนน้ีคู่รักของคุณมีความต้องการความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหน 
5 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ 
6 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะติดตามสานความสัมพันธ์นี้ต่อไปแค่ไหน 
7 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณพร้อมท่ีจะผูกมัดกับคุณ 
8 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรืออยากเป็นแค่เพ่ือน 

ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก 
9 คุณแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีความส าคัญต่อคู่รักของคุณอย่างไร 
10 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณใส่ใจในความโรแมนติกกับคุณเพียงใด 
11 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับคุณมากแค่ไหน 
12 คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะถนอมความสัมพันธ์นี้ไว้ 
13 คุณแน่ใจถึงมุมมองความสัมพันธ์ของคู่รักของคุณ 

ด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 
14 คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคู่รักของคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มีผลดีในระยะยาว 
15 คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคู่รักของคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นครั้งสุดท้าย 
16 คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคุณในระยะยาว 
17 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณมีเป้าหมายเพื่อความสัมพันธ์ในอนาคตกับคุณ 
18 คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณต่อไป 
19 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางใด 

แหล่งที่มา: Self & Partner Uncertainty Subscales: Knobloch & Solomon (1999)  
 ภาพในตารางแสดงตัวอย่างข้อค าถามที่เป็นของมาตรวัดความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
(Partner Uncertainty) ในกรณีที่ต้องการน ามาปรับใช้เพ่ือวัดความไม่แน่นอนในตนเอง (Self-
Uncertainty) ให้เปลี่ยนจากค าว่า “คู่รักของคุณ” (Your Partner) เป็นค าว่า “คุณ” (You) แทน 
โดยผลจากการวิเคราะห์ในส่วนของความไม่แน่นอนในตนเองและคู่รักของตน (Self & Partner 
Uncertainty Subscales) จะประกอบด้วย ด้านความรักใคร่ (Desire Subscale) ที่จะเชื่อมโยงกับ
ความมุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก (Evaluation Subscale) 
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เชื่อมโยงกับคุณค่าของความสัมพันธ์ และด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน (Goals Subscale) จะ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาความสัมพันธ์ (Knobloch & Solomon, 1999) 
 ส่ วนที่  2 มาตรวั ดความไม่ แน่ นอนในความสั ม พันธ์  (Relationship Uncertainty 
Subscales) ประกอบไปด้วย ด้านบรรทัดฐานพฤติกรรม (Behavioral Norms Subscale) ด้านสิ่งที่
มีร่วมกัน (Mutuality Subscale) ด้านค านิยาม (Definition Subscale) และด้านอนาคต (Future 
Subscale) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Knobloch & Solomon, 1999) 

ตารางท่ี 2.2 มาตรวัดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ 

ด้านบรรทัดฐานพฤติกรรม 

1 ในความสัมพันธ์นี้คุณรู้ว่าอะไรที่สามารถพูดหรือไม่สามารถพูดต่อกัน 
2 ในความสัมพันธ์นี้คุณรู้ขอบเขตพฤติกรรมที่ควรท าหรือไม่ควรท า 
3 คุณรู้ว่าอะไรคือบรรทัดฐานของความสัมพันธ์นี้ 
4 คุณรู้ว่าอะไรที่สามารถแสดงออกหรือไม่สามารถแสดงออกเมื่ออยู่ใกล้กับคู่ของคุณ 

ด้านสิ่งที่มีร่วมกัน 

5 คุณแน่ใจว่าคุณและคู่ของคุณมีความรู้สึกต่อกันไปในทิศทางเดียวกัน 
6 คุณแน่ใจว่ามุมมองความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณเป็นอย่างไร 
7 คุณแน่ใจว่าคู่ของคุณชอบคุณมากเท่ากับท่ีคุณชอบเขาหรือไม่ 
8 คุณแน่ใจสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบัน 

ด้านค านิยาม 
9 คุณแน่ใจนิยามของความสัมพันธ์นี้ 
10 คุณแน่ใจว่าคุณและคู่ของคุณจะอธิบายความสัมพันธ์นี้อย่างไร 
11 คุณแน่ใจว่าสถานะความสัมพันธ์ ณ ช่วงเวลานี้ 
12 คุณแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้โรแมนติกและเป็นความสัมพันธ์ฉันท์มิตร 

ด้านอนาคต 
13 คุณแน่ใจว่าคุณและคู่ของคุณจะอยู่ร่วมกัน 
14 คุณแน่ใจเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคต 
15 คุณแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะจบลงเร็วๆนี้หรือไม่ 
16 คุณแน่ใจทิศทางของความสัมพันธ์นี้ 

แหล่งที่มา: Relationship Uncertainty Subscales: Knobloch & Solomon (1999) 
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 ผลจากการวิเคราะห์ของ Knobloch & Solomon (1999) ในส่วนนี้ระบุว่า ด้านบรรทัดฐาน
พฤติกรรม (Behavioral Norms Subscale) มีการเน้นย้ าทางด้านการกระท าที่ยอมรับได้และยอมรับ
ไม่ได้ในความสัมพันธ์ ส่วนด้านสิ่งที่มีร่วมกัน (Mutuality Subscale) จะระบุถึงความรู้สึกที่ทั้งคู่
แลกเปลี่ยนต่อกันในการสร้างความสัมพันธ์นี้ ด้านค านิยาม (Definition Subscale) จะบ่งบอกถึง
สถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และ ด้านอนาคต (Future Subscale) จะเป็นส่วนส าคัญในการบอก
ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในระยะยาว ดังนั้นรูปแบบของมาตรวัดของ Knobloch & Solomon แสดง
ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างสามปัจจัย คือ ตนเอง คู่ของตน และ ความสัมพันธ์ ซึ่งสรุปได้ว่า หาก
คนเรามีความสงสัยในตนเองและคู่ของตนแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความสงสัยในสถานะ
ความสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ Knobloch & Solomon แนะน าว่าควรให้คู่รักแก้ไขใน
ประเด็นเรื่องของการพุ่งเป้าจับจ้องสงสัยไปที่การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ (Self-
Focused or Partner-Focused Doubts) ก่ อน เป็ น อันดั บแรก  เ พ่ื อ ให้ ค ว าม ไม่ แน่ นอน ใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักนั้นลดลง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะน าเฉพาะมาตรวัดความไม่แน่นอนในคู่รักของ
ตน (Partner Uncertainty) มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย เนื่องจากความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์
แบบคู่รักที่มีอารมณ์ความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีสาเหตุมาจากการพุ่งเป้าจับจ้องสงสัยไปที่การ
กระท าของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นปัจจัยของแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยของต่างประเทศที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการลดความ
ไม่แน่นอนนี้ ถูกน าไปทดสอบในบริบทที่หลากหลายแตกต่างกันไปกับความสัมพันธ์ที่เพ่ิงเริ่มต้นใน
หลายรูปแบบ ทั้งในเชิงธุรกิจ การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม หรือแม้แต่การ
น าไปประยุกต์ใช้กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  และสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยผลของการศึกษานั้นพบว่าทฤษฎีนี้สามารถลดความไม่แน่นอนที่ส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบกับความสัมพันธ์ของบุคคล ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีการลดความไม่
แน่นอน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของคู่รักในบริบทของสังคมไทยที่มีความซับซ้อนเชิงวัฒนธรรม ทั้งบุคคล
ที่ล้มเหลว และคู่ที่ประสบความส าเร็จในการถนอมความสัมพันธ์รัก ว่าพวกเขามีการปรับตัวกัน
อย่างไรในการใช้สื่อใหม่ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาบทบาทในการชี้น า
ความคิดจิตใจของคนเรา การมีข้อมูลที่เพียงพอในการท าความรู้จักบุคคลอ่ืนเพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองเป็น จะช่วยท าให้เกิดการจัดการที่ดีในการลดความไม่แน่นอนลง แต่
อย่างไรก็ดี คู่รักควรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์
ร่วมกันจึงจะเป็นทางออกท่ีดีที่สุดของการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ 
 



 27 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีบทบาทอย่างมาก
กับมนุษย์ในการสื่อสาร เป็นโปรแกรมบริการการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ทรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถใช้
งานได้ผ่านทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลก 
เฟซบุ๊ ก เปิดตัวอย่ าง เป็นทางการเมื่ อวันที่  4 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2548 โดยผู้ ก่อตั้ งคือ  Mark 
Zuckerberge นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด วัยเพียง 20 ปี (Sid Yadav, 2006) 
 
ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งาน Facebook 
 เว็บไซต์ Opify.net ได้เผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “เอ็กซ์เรย์พฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน เฟซบุ๊ก (อ้างใน thumbsupteam (2556) พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานมีทั้งหมด 9 
กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

1. กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรม ชอบการติดตาม สังเกตความ
เคลื่อนไหวของเพ่ือน หรือผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ใช้เวลาเฉลี่ยส่วนใหญ่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไปถึง 
14 เท่า 

2. กลุ่มผู้สูงอายุ (The Baby Boomer) ที่เริ่มให้ความสนใจและหันมาใช้งานเฟซบุ๊ก เพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 55-65 ปีขึ้นไป การใช้งานส่วนใหญ่เป็นการติดต่อสื่อสาร
กับลูกหลาน 

3. กลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ (The Newbie) กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพ่ิงหัดใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมถ่าย
ตัวเอง รวมถึงชอบกดไลก์ และ แสดงความคิดเห็นเป็นชีวิตจิตใจ เรียกได้ว่ากดทุกอย่างที่เห็น
เลยก็ว่าได้ โดยผลการส ารวจพบว่าผู้เล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มีการกดไลก์ สูงถึง 5 แสนครั้งภายใน
ระยะเพียงแค ่2 นาท ี

4. กลุ่มที่รักการโพสและแชร์ (The Over-Sharer) ชื่นชอบการเช็คอินแม้แต่อยู่ในห้องน้ า 
โดยผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้งานประเภทนี้มีจ านวนมากถึง 4.8 ล้านคน 

5. กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ (The Brand Promoter) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของแบรนด์หรือ
บริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เฉพาะสินค้าขององค์กรเท่านั้น 

6. กลุ่มที่กลัวเสียความเป็นส่วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มนี้
ค่อนข้างมีความลึกลับและไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่สาธารณะเพราะกลัวว่าอาจจะ
มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบน าภาพถ่าย หรือข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  มักใช้ชื่อสมมุติ 
ไม่ค่อยรับเพ่ือนใหม่ที่เป็นคนแปลกหน้า ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมลึกลับ
เหล่านี้มีจ านวนมากถึง 13 ล้านคน 
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7. กลุ่มที่ชอบโพสและแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ชอบโพสรูปภาพ
หรือวีดีโอไม่ว่าจะเป็นแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและค าคมที่ได้รับความนิยมเพ่ือสร้าง
กระแสและได้ยอดกดไลก์ โดยการโพสในรูปแบบนี้พบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ
มากที่สุด 

8. กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) เน้นการใช้งานเพ่ือการเล่นเกมบนเฟซบุ๊ก เท่านั้น ซึ่งบน
หน้า โปรไฟล์ของผู้ใช้งานกลุ่มนี้มักมีเพียงแค่การอัพเดทคะแนนและสถิติในการเล่นเกมต่างๆ 

9. กลุ่มที่มีเฟซบุ๊กไว้เฉย ๆ (The Non-User) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบัญชีแต่ไม่เคยใช้งาน
หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางส่วนยังใช้เป็นบัญชีส าหรับสัตว์เลี้ยงอย่าง  น้อง
หมาน้องแมวอีกด้วย โดยคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของจ านวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั้งหมด 

 

การใช้ประโยชน์ในฐานะสื่อกลางการสื่อสาร 

 ทรงพล เหล่าเทิดพงษ์, วาทิต มูลมาวัน และเฉลิมพล มหากันธา (อ้างใน  บุญอยู่ ขอพร
ประเสริฐ, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง 1 วันกับพฤติกรรมการสื่อสาร “เฟซบุ๊ก” เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ านวน 100 
คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มักใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสารกับเพ่ือนมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านต่าง ๆ เช่นความรู้สึกเหงา เปล่าเปลี่ยว ต้องการได้รับการกระตุ้นทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เพ่ิมความพึงพอใจลดความวิตกกังวลหรือความขัดแย้งภายในจิตใจ และมักใช้เฟซบุ๊กในการ
สื่อสารตลอดเวลาเนื่องจากจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนในสังคมเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลนารี เสือโรจน์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสื่อสาร
ของวัยรุ่นในพ้ืนที่สาธารณะบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กในฐานะเป็นสื่อกลางการสื่อสารดังนี้  

1. การสร้างสายสัมพันธ์ กล่าวคือ ในเฟซบุ๊กทุกคนในระบบถูกเชื่อมร้อยกันด้วยสายสัมพันธ์ที่
เรียกว่า “เพ่ือน” ซึ่งการสร้างสายสัมพันธ์แบบเพื่อนในเฟซบุ๊กสามารถเกิดข้ึน ขยายตัว และ
จบลงได้อย่างง่ายดาย  

2. การให้ความบันเทิง เฟซบุ๊กมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินได้ ทั้งการสนทนา เกม การลงรูปภาพ คลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่เอ้ือให้ผู้ใช้เป็นได้ทั้งผู้
ส่งสารและผู้รับสาร  

3. การเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ เฟซบุ๊กเป็นคลังข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งข้อมูล
ในระดับบุคคลที่ข่าวสารมาจากโพสข้อความของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง และแหล่งข้อมูล
สาธารณะในรูปแบบแฟนเพจ 
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4. ช่องทางการสื่อสารประเด็นอ่อนไหว พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการ
สื่อสารประเด็นอ่อนไหว 2 ลักษณะคือ ในประเด็นส่วนตัว ใช้เฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์
ความรู้สึกหรือความไม่พึงพอใจต่อบุคคลที่มีสถานภาพเหนือกว่าในโลกจริงทั้ง ครู อาจารย์ 
พ่อแม่ และในประเด็นส่วนรวมพบว่า มีตั้งสถานะวิจารณ์เสียดสีประเด็นการเมือง ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีไม่อาจพูดหรือสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้ในโลกจริงหรือในสื่อกระแสหลัก 

5. การสอดส่องดูแลสังคม วิพากษ์วิจารณ์สังคมและรับเรื่องร้องทุกข์ 
6. การสะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลตามความเป็นจริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ก

เป็นพื้นที่สะท้อนความเป็นตัวตนตามความเป็นจริงผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
7. การประกอบสร้างสิ่งที่อยากเป็นและอยากให้คนอ่ืนรับรู้ โดยที่กลุ่มตัวอย่างมักสร้างข้อมูล

แสดงตัวตนขึ้นมาใหม่ในพ้ืนที่แสดงประวัติส่วนตัวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สนใจว่า
คนอ่ืนจะเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ 

 
เฟซบุ๊กกับสถานะความสัมพันธ์ของคู่รัก 
  ในปัจจุบันสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กได้มีการแสดงถึงหัวข้อ ที่บ่งบอกระดับ
ความสัมพันธ์รักของผู้ใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ได้แก่ โสด (Single), มีแฟนแล้ว (In a 
relationship), หมั้นแล้ว (Engaged), แต่งงานแล้ว (Married), คบหากันแบบไม่ผูกมัด (In an open 
relationship), คบหากันแบบอธิบายได้ยาก (It’s complicated), แยกกันอยู่ (Separated), หย่าร้าง 
(Divorced), เป็นม่าย (Widowed) และสถานะ มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว ( In a civil 
partnership), มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว (In a domestic partnership) ส าหรับกลุ่มเกย์และเล
สเบี้ยน  ทั้งนี้ การเพ่ิมสถานะความสัมพันธ์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการยอมรับเพศที่สามขึ้นใน
หลายประเทศ และอนุญาตให้กลุ่มรักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
จุดประสงค์ของการเพ่ิมสถานภาพความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศนี้ ก็เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับของสังคม และท าให้ความสัมพันธ์แบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติเรื่ องหนึ่ง ที่ไม่ได้แปลกแยก
เหมือนในสมัยก่อน (อ้างถึงใน กระปุกดอทคอม, 2554) นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของ Fox, Warber, 
& Makstaller (2013) ที่พบว่าเพศหญิงจะรู้สึกว่าการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กเป็นการแสดง
ความผูกมัดในความสัมพันธ์ของตนกับคนรัก และรู้สึกได้รับการตอบสนองทางสังคมมากกว่าที่เพศ
ชายรู้สึก 
 การตั้งสถานะความสัมพันธ์ของคู่รักบนเฟซบุ๊กจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความชัดเจนและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าคนสองคนมีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะคู่รักในระดับใด ซึ่งในการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์ที่จะปรากฏให้เห็นบนเฟซบุ๊กได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากคู่รักทั้งสองฝ่าย โดย
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างสถานะขึ้นมาก่อน เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งกดยอมรับ หลังจากนั้นการประกาศ
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สถานะความสัมพันธ์ต่อสาธารณชนของคนทั้งคู่จึงจะส าเร็จ จึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลจะไม่สามารถ
ประกาศสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กได้ส าเร็จเลย หากขาดความร่วมมือหรือการยอมรับจากอีก
ฝ่าย (Kalpidou et al., 2011)  
 ในงานวิจัยของ ปาริฉัตร มาตรวิจิตร (2557) ที่ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการใช้เฟซบุ๊กใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์และความหึงหวง ซึ่งเฟซบุ๊กมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นสื่อกลางที่ส่งผ่านความไว้วางใจในคู่รัก กับกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 
-35 ปี ซึ่งมีการคบหาดูใจกันกับคนรักในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน  โดยผลการวิจัยพบว่า แม้การใช้
งานเฟซบุ๊กจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผูกมัดความสัมพันธ์ของคู่รัก แต่กลับพบอิทธิพลทางอ้อม
ที่ส่งผ่านไปยังความไว้วางใจในคู่รักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และส่งผลกระทบทางตรงกับ
ความหึงหวงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลกระทบของการใช้เฟซบุ๊กที่
ก่อให้เกิดความหึงหวงนี้ ยังมีอิทธิพลทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับความไว้วางใจในตัวคนรักอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5  นอกจากนี้ผลการศึกษาเพ่ิมเติมยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม้ได้ระบุสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก มีระดับค่าเฉลี่ยความไว้วางใจและการผูกมัดที่ต่ ากว่า กลุ่มที่ระบุสถานะ
ความสัมพันธ์ว่า “มีแฟนแล้ว” (In a relationship), อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 โดย ปาริฉัตร มาตรวิจิตร (2557) ได้กล่าวว่า หากคู่รักมีการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือสื่อถึงการเปิดเผย
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก จะท าให้คนรักได้รับรู้ถึงการผูกมัดและความจริงใจของบุคคลที่มีต่อ
ความสัมพันธ์นี้ ด้วยการประกาศให้ผู้อ่ืนและเพ่ือนๆในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ ซึ่งจะส่งผลด้านบวก
โดยตรงต่อความสัมพันธ์ที่ เ พ่ิงเริ่ม ด้วยการขจัดความคลุมเครือและลดความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์รักลงไป จนเกิดอิทธิพลทางอ้อมต่อความรู้สึกไว้วางใจในคู่ของตนที่มีเพ่ิมขึ้นมาแทนที่ 
สอดคล้องกับสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนของ Berger and Calebrese (1975) ที่ระบุ
ว่า ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสารเรื่องราวที่เป็นส่วนตัว และการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคู่สนทนา (Berger and Gudykunst, 1991)  
 นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสถานะทางความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก ได้มี
งานวิจัยที่ระบุถึงพฤติกรรมคนกับสถานะความสัมพันธ์ไว้ อย่างเช่นในงานวิจัยของ  McAndrew & 
Jeong (2012) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ อายุ เพศ สถานะความสัมพันธ์ ที่สามารถพยากรณ์
การใช้งานเฟซบุ๊ก โดยงานวิจัยนี้ท ากับกลุ่มตัวอย่างชายหญิง จ านวน 1,026 คน โดยผลวิจัยสรุปว่า 
หญิงสาวที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์มักจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด โดยเพศหญิงจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับเฟซบุ๊ก และยิ่งมีเพ่ือนมากยิ่งมีการใช้รูปภาพหน้าบัญชีเฟซบุ๊กในการสร้างความประทับใจ  
โดยการศึกษาพบว่าคนที่โสดมักมีความกังวลในการแสดงออกเกี่ยวรูปภาพบัญชีเฟซบุ๊กของตน และ
ผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุมากมักจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมออนไลน์กับครอบครัว นอกจากนี้ผลวิจัย
ยังระบุถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการท ากิจกรรมบนเฟซบุ๊กของเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดย
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ผู้ชายที่ก าลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีคู่แล้วจะมีการใช้งานเฟซบุ๊กที่น้อย ทั้งในเรื่องการดูแฟนเพจของ
ผู้หญิง และการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นบนภาพ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ชายมีพฤติกรรมไม่ชัดเจนแบบนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าเพศชายเป็นเพศที่มองหาความสัมพันธ์ทางเพศแบบสบาย ๆ มากกว่าผู้หญิง ซึ่งการ
ขึ้นสถานะว่าก าลังคบหาหรืออยู่ในความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชายรู้สึกว่าขาดอิสระ โดยในงานวิจัย
ได้อธิบายว่าผู้ชายอาจมีการใช้เฟซบุ๊กเสมือนเครื่องมือหาคู่ (Mate Seeking Tool) มากกว่าที่ผู้หญิง
ใช้ ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสถานะความสัมพันธ์มีส่วนส าคัญในการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันไปทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
 แต่อย่างไรก็ตามยังพบการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กที่ เกี่ยวข้องกับสถานะ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในบริบทไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมตั้งสถานะความสัมพันธ์เพ่ือ
เปิดเผยว่าก าลังคบหาดูใจกับใครอยู่  โดยในวิจัยของ สุภาพร พัฒนะ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและการบริโภคสินค้าและบริการของกลุ่มคนคนอกหักได้ระบุว่า 61.40 % 
ของคนอกหักไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กโดยยังคงสถานะโสดไว้เหมือนเดิมแม้
ในขณะคบหาดูใจกับบุคคลที่ต้องการสานความสัมพันธ์ เนื่องจากช่วงก่อนเลิกราความสัมพันธ์ไม่ได้มี
การเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กจาก โสด (Single) ไปเป็นสถานะ มีแฟนแล้ว (In a 
relationship) ตั้งแต่แรก โดยท าการปิดกั้นไม่ให้สมาชิกในเฟซบุ๊กของตนรับรู้ว่าก าลังคบหาหรือมี
ความสัมพันธ์กับใครอยู่ (Tiffany Grace Reyes, 2016)  
 โดยสรุปได้ว่าความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์รักที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงแรกของการศึกษาดูใจ
กันของคู่รักจะแสดงออกผ่านสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย และสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบ
ของพฤติกรรมการสอดส่องหรือแสวงหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามบนเฟซบุ๊กเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ควรพัฒนาต่อไปในทิศทางใด 
 
พฤติกรรมสอดส่องและความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก 
 นอกจากนี้ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคู่รักบนเฟซบุ๊กท่ี
น่าสนใจ ที่กล่าวถึงลักษณะของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมชอบการติดตาม สังเกต
ความเคลื่อนไหวของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของกลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) บนเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ในงานวิจัยที่ท าการศึกษาบทบาทของเฟซบุ๊กที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก 
ในลักษณะของพฤติกรรมการใช้เพ่ือการสอดส่องดูแลซึ่งน าไปสู่ความไม่พอใจและความหึงหวง อาทิ 
งานวิจัยของ Morgan, Salitsky, Stutzer & Thomas (2016) พบว่า 1) ผู้ที่ท ากิจกรรมสอดส่องเฝ้า
ระวังเฟซบุ๊กของคู่รักตนเอง มักจะรายงานอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงอาการไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กด้วยเช่นกัน 2) กิจกรรมสอดส่องเฝ้าระวังเฟซบุ๊กของคู่รักตนเองมีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์รัก 3) ความสัมพันธ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบต่อ



 32 

คุณภาพความสัมพันธ์ สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ  Elphinston & Noller (2011) ที่พบว่า การ
สอดส่องเฟซบุ๊กนั้นเชื่อมโยงกับความไม่พอใจในความสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์กับความคิดหึงหวง
และพฤติกรรมสอดส่อง โดยใช้มาตรวัดการสอดส่อง เฟซบุ๊ ก  ( The Facebook Intrusion 
Questionnaire) มีค าถามที่แสดงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก 8 ข้อในงานวิจัยซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การตระหนักที่เด่นชัด (Cognitive Salience) เช่น ฉันมักจะคิดถึงเฟซบุ๊กบ่อย ๆ เมื่อ
ฉันไม่ได้ใช้มัน 

2. พฤติกรรมที่เด่นชัด (Behavioral Salience) เช่น ฉันมักจะใช้เฟซบุ๊กบ่อย ๆ โดยไม่มี
เหตุผลเฉพาะเจาะจง  

3. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) เช่น ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นกับ
ผู้อื่นมาจากการใช้งานเฟซบุ๊กของฉัน 

4. ความขัดแย้งในการท ากิจกรรมอ่ืน (Conflict With Other Activities) เช่น ฉันจะ
หยุดทุกสิ่งที่ฉันก าลังท าอยู่เมื่อมีความต้องการที่จะเข้าถึงเฟซบุ๊ก 

5. ความรู้สึกสบายใจ (Euphoria) เช่น ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นเม่ือมีการใช้งานเฟซบุ๊ก 
6. การสูญเสียการควบคุม (Loss Control) เช่น ฉันสูญเสียการคุมตัวเองตราบเท่าที่ฉันมี

การใช้งานเฟซบุ๊ก 
7. การถูกถอดถอน (Withdrawal) เช่น ความรู้สึกท่ีไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานเฟซบุ๊กมัน

เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจฉัน 
8. การถอนกลับสู่สภาพเดิม (Relapse & Reinstatement) เช่น ฉันไม่สามารถที่จะลด

การใช้งานเฟซบุ๊กของฉันได้ 
โดยมาตรวัดการสอดส่องเฟซบุ๊ก (The Facebook Intrusion Questionnaire) รูปแบบ 

Likert Scale 7 ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 7= เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ซึ่งผลสรุปพบว่าทั้ง 8 ข้อมี
นัยส าคัญที่เป็นไปได้ว่าพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กในลักษณะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติหลักที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการก้าวก่ายความสัมพันธ์รักซึ่งเป็นบทสรุปของปัญหาความหึงหวงและความไม่พึง
พอใจซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์รักในผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วไป (Elphinston & Noller, 2011) โดย
ในงานวิจัยนี้จะขอยุบรวมข้อ 7 และ 8 ให้เป็นข้อเดียวกันเนื่องจากทั้งสองข้อมีความหมายที่ค่อนข้าง
จะใกล้เคียงกัน  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Muise, Christofides, & Desmarais (2009) ที่ชี้ว่าเฟซบุ๊กมี
ศักยภาพท าให้บุคคลเปิดเผยความรู้สึกหึงหวงของตน โดยจะถูกกระตุ้นจากข้อมูลของคู่รัก ซึ่งน าไปสู่
เฝ้าระวังและการตรวจสอบเฟซบุ๊กของคู่รักตนเอง โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการพัฒนามาตรวัดความหึง
หวงบนเฟซบุ๊ก (The Facebook Jealousy Scale) ขึ้นมาจากประสบการณ์หึงหวงที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
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บริบทของการใช้งานเฟซบุ๊ก โดยรวบรวมเอาคุณสมบัติของเฟซบุ๊กที่มีศักยภาพในการท าให้เกิด
อารมณ์หึงหวงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยเป็นมาตรวัดรูปแบบ Likert Scale 7 ระดับ (1 = เป็นไป
ไม่ได้อย่างยิ่ง ถึง 7= เป็นไปได้อย่างยิ่ง) รวมจ านวนทั้งสิ้น 27 ข้อ ซึ่งผลรวมคะแนนในระดับสูงจะบ่ง
บอกถึงระดับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กในระดับมาก โดยมีตัวอย่างค าถามเช่น ฉันจะรู้สึกอารมณ์เสียถ้า
คนรักของฉันไม่ตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก และ คุณรู้สึกถูกคุกคามเมื่อคนรักของคุณเพ่ิมคน
รักเก่าหรือคู่นอนของเขาเป็นเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น (อ้างใน Cole, 2008) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาตรวัดทั้ง
สองที่กล่าวมานี้มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเฟซบุ๊กในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
คู่รักเพ่ือการลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์โดยมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลทั้งในเชิงรุก 
เชิงรับ และ การเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามเพ่ือถามข้อมูลให้คลายสงสัย โดยพฤติกรรมการ
สอดส่องหรือจับตามองคู่รักของตนผ่านเฟซบุ๊กนั้นเป็นการเฝ้าระวังซึ่งมีสาเหตุอันเกิดจากความรู้สึก
คลุมเครือในความสัมพันธ์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหาทางออกเพ่ือลดความไม่แน่นอนและความสงสัย
เหล่านี้ให้หมดไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่รักที่มีรูปแบบความผูกพันแบบ
หมกมุ่ น  (Preoccupied) หรื อ ในคู่ รั กที่ มี รู ป แบบความผู ก พันแบบหวาดหวั่ น  (Fearful) 
(Bartholomew & Horowitz, 1991) ซึ่งอาจน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวและเหตุการณ์รุนแรงด้าน
ความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต  



  
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 การศึกษาเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการวัดตัวแปรเป็นการวัดครั้ง
เดียว (One-Shot Descriptive Study) และการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ตั้งแต่ อายุ 25-34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการระบุว่า
เป็นช่วงอายุที่มีการเปิดใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กมากที่สุด (THOTHZOCIAL, 2016) โดยจะคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ทั้งคู่ที่สมรสแล้วหรืออยู่ในช่วงก าลังศึกษาดูใจกัน
อยู่  
 

3.2  การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้สูตรของ Cochran (1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอ
กะกุล, 2543) ซึ่งเป็นสูตรส าหรับใช้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน 
และไม่ทราบค่าสัดส่วนทางประชากรที่ชัดเจน 
 โดยมีสูตรในการค านวณกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร หรือ  P = 0.5  

ใช้สูตร N = 
𝑍2

4𝑒2
 

 N คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P  คือ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
 E คือ ระดับความเคลื่อนเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 
 Z  คือ ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
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   ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะมีค่า Z เท่ากับ 1.96 
   ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% ระดับนัยส าคัญ 0.01 จะมีค่า Z เท่ากับ 2.58 
 จากสูตรผู้วิจัยเลือกการค านวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะยอมให้เกิดความเคลื่อน
เคลื่อนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 5% และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจของประชากร คือ P = 0.5 
ดังนั้นขนาดของกลุ่มประชากรที่ต้องการในการท าวิจัยชิ้นนี้คือ 

    N  = 
𝑍2

4𝑒2
 

    N  = 
1.962

4(0.05)2
 

    N = 384.16 หรือเท่ากับ 384 หน่วย 
 แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้มากกว่าจ านวนที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การประมวลผลข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ที่จ านวน 400 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยท าการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านการส่งต่อภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผ่านแฟนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์แบบคู่รักซึ่งมีผู้ติดตามมากที่สุดดังนี้ ดังนี้ 

1. แฟนเพจคนอะไรเป็นแฟนหมี จ านวนผู้ติดตาม 1,850,554 (คนอะไรเป็นแฟนหมี สืบค้น
เมื่อ 25 ธันวาคม 2559) ซึ่งมีเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวของคู่รักธรรมดาๆ คู่หนึ่งซึ่งใช้
ชีวิตประจ าวันกันตามปกติเช่นเดียวกับคู่รักอ่ืนทั่ว ๆ ไป โดยเนื้อหามาจากประสบการณ์
จริงของเจ้าของแฟนเพจ “บอม-กษิดิศ ประสิทธิ์”  ที่มีเทคนิคการวาดรูปการ์ตูนที่มี
ลายเส้นสบายตา ผสมกับมุกตลกที่โดนใจหนุ่มสาวจึงได้รับความนิยมอย่างมาก 
(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2557) 

 
ภาพที่ 3.1แฟนเพจคนอะไรเป็นแฟนหมี 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/pg/beargirlfriend สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 
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2. แฟนเพจเบื่อผัว จ านวนผู้ติดตาม 1,793,981 (เบื่อผัว สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2559) ซ่ึง
มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการระบายความในใจของผู้เป็นภรรยาที่มีต่อสามีตนเอง ผ่านการเล่า
เรื่องท่ีแฝงไปด้วยมุกตลก เสียดสี จิกกัด ตัดพ้อ และหยิกแกมหยอกผู้ชายที่ท าหน้าที่สามี
ผ่านตัวละครที่เป็นการ์ตูน 

 
ภาพที่ 3.2 แฟนเพจเบื่อผัว 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/Hubbyboredom สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 

 
3. แฟนเพจเบื่อเมีย จ านวนผู้ติดตาม 1,420,528 (เบื่อเมีย สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2559) ซ่ึง
มีเนื้อหาเพ่ือระบายความอัดอ้ันตันใจและเป็นกระบอกเสียงแทนฝ่ายชายผู้เป็นสามี ผ่านการ
เล่าเรื่องด้วยมุกตลกและวีรกรรมแสบๆ คันๆ ผสมกับการเสียดสีจิกกัดฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยา
ของตนผ่านตัวการ์ตูนตลกๆ 

  
ภาพที่ 3.3 แฟนเพจเบื่อเมีย 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/Darlingboredom สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 
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4. แฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า จ านวนผู้ติดตาม 973,382 (พ่อบ้านใจกล้า สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 
2559) ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชายหญิง โดยเนื้อหาในแฟนเพจนี้เป็นเรื่องราว
ที่ถูกแต่งขึ้นเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงของผู้อ่านเท่านั้น 

 
ภาพที่ 3.4 แฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/powerofhusbands สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละแฟนเพจ โดยท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการส่งต่อภายในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) จนได้ตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ คือ 384 ราย 
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม แบบปลายปิด ( Close-ended 
Questionnaire) จ านวน 62 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ค าถามคัดกรองผู้ตอบ จ านวน 2 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน จ านวน 16 ข้อ  
 ตอนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับความหึงหวง จ านวน 24 ข้อ 
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 แบบสอบถามตอนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบ จ านวน 2 ข้อ คือ ค าถามด้านอายุที่เข้าเกณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง และค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์และความสัมพันธ์แบบคู่รัก หากไม่ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการให้ผู้ตอบหยุดท าทันที ซึ่งในส่วนนี้จะไม่น าผลสรุปมารวบรวมคะแนนหรือวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามในส่วนนี้
จะเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงข้อเดียว มีลักษณะค าถามที่มีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) โดยใช้การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ และการจัด
อันดับ ใช้สถิติความถี่ ร้อยละในการวิเคราะห์ จ านวน 6 ข้อ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานะ
ความสัมพันธ์ และสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
 แบบสอบถามตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล จ านวน 7 ข้อ ในงานวิจัยนี้
ต้องการวัดระดับพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลของคนรักผ่านเฟซบุ๊กดว้ยการใช้กลยุทธ์การแสวงหา
ข้อมูล 3 วิธี โดยได้น ามาตรวัดในงานวิจัยของ Anderson (2009) มาประยุกต์ใช้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรับ  คือ การรอรับข่าวสารผ่านการสังเกตบัญชีเฟซบุ๊ก เช่น การลงรูปภาพ การ
แสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนบนหน้ากระดานข่าวสารเฟซบุ๊กของคนรัก 

2. กลยุทธ์เชิงรุก คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีสื่อสารบนเฟซบุ๊กกับเพ่ือนของคนรัก เช่น 
การถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ท างาน หรือการซักถามเรื่องส่วนตัว การใช้
สภาพแวดล้อมล้วงเอาข้อมูลหรือดูปฏิกิริยาจากคู่รักของตน เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อมูลที่ตรงข้ามกับความคิดเห็นของคนรักลงบนหน้ากระดานข่าวสารของเพ่ือนบนเฟซบุ๊กที่
มีร่วมกันด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เขาเห็น  

3. กลยุทธ์แบบโต้ตอบ คือ การถามจากคนรักโดยตรงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่
ท างาน หรือหัวข้อที่เป็นเรื่องส่วนตัวอ่ืน ๆ ผ่านทางกล่องข้อความเฟซบุ๊ก หรือ การแสดง
ความคิดเห็นบนหน้ากระดานข่าวสารของคนรัก  

 ผลรวมของคะแนนในระดับที่สูงจะบ่งบอกถึงความถี่ของพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล
บนเฟซบุ๊กในระดับสูง โดยใช้มาตรวัดรูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 
   น้อยที่สุด  1  คะแนน 
   น้อย   2  คะแนน 
   ปานกลาง  3  คะแนน 
   บ่อย   4  คะแนน 
   บ่อยมากท่ีสุด  5  คะแนน  
 เกณฑ์การแปลผลคะแนน น าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังต่อไปนี้ 
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  ระดับคะแนน     
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์จ านวน 16 ข้อ ใน
งานวิจัยนี้ต้องการวัดปัจจัยส าคัญที่เป็นแหล่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของคู่รัก ซึ่งได้
น ามาตรวัดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ (Relational Uncertainty Scales) ของ Knobloch & 
Solomon (1999) มาใช้  โดยเลือกใช้ เฉพาะมาตรวัดความไม่แน่นอนในคู่ของตน (Partner 
Uncertainty) จ านวน 19 ข้อ มาดัดแปลงเพ่ือใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ด้านความรักใคร่ (Desire 
Subscale) ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก (Evaluation Subscale) และด้านเป้าหมายใน
อนาคตร่วมกัน (Goals Subscale) เนื่องจากความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รักที่มีอารมณ์
ความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีสาเหตุมาจากการพุ่งเป้าจับจ้องสงสัยไปที่การกระท าของฝ่ายตรง
ข้าม ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รัก ผลรวมของคะแนนในระดับที่สูง
จะบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยใช้มาตรวัดรูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 
  มั่นใจ/สมบูรณ์แบบ  1  คะแนน  
  ค่อนข้างมั่นใจ   2  คะแนน    
  ไม่แน่ใจ/ก้ าก่ึง   3  คะแนน   
  ค่อนข้างไม่ม่ันใจ   4  คะแนน    
  ไม่ม่ันใจเลย   5  คะแนน  
 เกณฑ์การแปลผลคะแนน น าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน     
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามตอนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก จ านวน 7 ข้อ ใน
งานวิจัยนี้ต้องการวัดพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีลักษณะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการสอดส่องจับตา
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ดู ซึ่งสามารถน าไปสู่ความหึงหวง ในงานวิจัยนี้ได้น ามาตรวัดการสอดส่องเฟซบุ๊ก (The Facebook 
Intrusion Questionnaire) ของ Elphinston and Noller (2011) จ านวน 8 ข้อมาดัดแปลงเพ่ือใช้
ในการศึกษา ผลรวมของคะแนนในระดับที่สูงจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพสูงในการก้าวก่าย
ความสัมพันธ์รักซึ่งเป็นบทสรุปของปัญหาความหึงหวงและความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ โดยเป็น
มาตรวัดรูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย   2  คะแนน 
  เฉยๆ    3  คะแนน 
  เห็นด้วย    4  คะแนน 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5  คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผลคะแนน น าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน     
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามตอนที่ 6 ค าถามเก่ียวกับความหึงหวง จ านวน 24 ข้อ ในงานวิจัยนี้ต้องการวัด 
ระดับการแสวงหาข้อมูลด้วยการเฝ้าระวังและการตรวจสอบคู่รักตนเองบนเฟซบุ๊ก  ซึ่งในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้น ามาตรวัดความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก (The Facebook Jealousy Scale) ของ (Muise et al., 
2009) จ านวน 27 ข้อมาดัดแปลงเพ่ือใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นมาตรวัดรูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ 
ดังนี้ 
  เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง   1  คะแนน 
  เป็นไปไม่ได้    2  คะแนน 
  เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เท่าๆกัน  3  คะแนน 
  เป็นไปได้    4  คะแนน 
  เป็นไปได้อย่างยิ่ง    5  คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผลคะแนน น าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน     
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  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   

3.4  การตรวจสอบเครื่องมือ Validity & Reliability  
 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มีการน ามาตรวัดที่เป็นภาษาต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย จึงมี
ขั้นตอนการแปลและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด ดังนี้ 

1. น ามาตรวัดทั้ง 4 มาตรวัด คือ The Facebook Intrusion Questionnaire, Relational 
Uncertainty Scales, The Couples Satisfaction Index: CSI และ  The Facebook 
Jealousy Scale มาถอดความเป็นภาษาไทย แล้วขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของการแปลและความชัดเจนของภาษาและปรับปรุงแก้ไข 

2. การตรวจสอบหาความเที่ยงตรง  (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้ว
ไปให้ผู้มีความรู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณา
จากค าถาม ข้อนิยามเชิงปฏิบัติการและแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ใช้ศึกษา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงและความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC ) ของวัตถุประสงค์การวิจัยและเนื้อหา
แบบสอบถาม ถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น “+1” แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่าค าถามข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที่
ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าค าถามข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่า
เป็น “0” โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องที่ไม่ต่ ากว่า 0.5 ในแต่ละข้อ จากนั้น
น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาแก้ไขปรับปรุง  ตามภาพ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างตารางการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

3. การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามในแต่ละ
ส่วนของแบบสอบถามนั้นสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ต้องการหรื อไม่ ด้วยวิธี
วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายในแบบสอบถามด้วยสูตร Cronbach’s Alpha โดย
ใช้เกณฑ์การยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.700 
 

ตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) 
ข้อค าถาม ค่าความเชื่อม่ัน 

การแสวงหาข้อมูล 
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก 
ความหึงหวง 

.791 

.990 

.792 

.930 
รวม .942 
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3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กลุ่มตัวอย่างด้วย
การส่งต่อภายในแฟนเพจเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จนได้ตัวอย่างครบตามจ านวนที่
ต้องการ คือ 400 ราย โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
พ.ศ. 2560 รวมเวลา 3 เดือน 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้จนครบแล้ว จึงน าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้อง ให้คะแนนและลงรหัสเพ่ือความพร้อมในการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เบื้องต้นใช้แบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้
หลักการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในตาราง เพ่ือ
อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลด้านลักษณะประชากร การแสวงหาข้อมูล 
ความไม่แน่นอนในคู่ของตนเอง พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวง 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่า T-Test 
(Independent Sample Test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม เช่น เพศ และ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) ในกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 3 กลุ่มขึ้นไป เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะความสัมพันธ์ และ
สถานะความสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก โดยหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะ
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 1-4  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ด้วยวิธีวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อ 5-10 โดยใช้เกณฑ์การอธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Bartz, อ้างใน วิเชียร เกตุสิงห์, 
2541) 
  0.00 – 0.20 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์  ในระดับต่ ามาก 
  0.21 – 0.40 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์  ในระดับต่ า 
  0.41 – 0.60 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์  ในระดับปานกลาง 
  0.61 – 0.80 แสดงว่ามคี่าความสัมพันธ์  ในระดับสูง 
  0.81 – 1.00 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์  ในระดับสูงมาก 
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwiseเพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 11 
  



  
 

บทท่ี 4 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
 

 การวิจัยเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 
3 เดือน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 25-34 
ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการระบุว่าเป็นช่วงอายุที่มีการเปิดใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กมากที่สุด  
(THOTHZOCIAL, 2016) โดยจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
ทั้งคู่ที่สมรสแล้ว และ คู่ที่ยังไม่ได้สมรส แต่ก าลังอยู่ในช่วงก าลังศึกษาดูใจกันอยู่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
400 ราย ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่าที่ผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ  384 ราย แต่เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ประมวลผลข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ที่
จ านวน 400 คน และในการวิจัยครั้งนี้ มีการใช้สัญลักษณ์ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการน าเสนอผลการศึกษาและการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
สัญลักษณ์และความหมายเอาไว้ดังต่อไปนี้ 

N   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

𝑋   แทน ค่าเฉลี่ย 
SD   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
Sig  แทน ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
P  แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
Scheffe  แทน ตัวแปรคู่ที่พบความแตกต่าง 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย“การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน 

พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” ผู้วิจัยได้แบ่งการแสดงผลออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแสดงผลเป็น
ค่าสถิติ พ้ืนฐาน คือ หลักการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอข้อมูลในตารางเพ่ืออธิบายข้อมูล 
ได้แก่ ลักษณะประชากร การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน   พฤติกรรมการสอดส่อง
เฟซบุ๊ก และความหึงหวง 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ด้วยการทดสอบค่า T-Test (Independent Sample Test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม เช่น เพศ ในสมมติฐานข้อ  และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว 
(One Way Analysis of Variance : ANOVA) ในกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 3 กลุ่มข้ึนไป เช่น 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะความสัมพันธ์ และสถานะความสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก โดยพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหากพบความแตกต่าง ผู้วิจัยจะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อด้วยวิธี Scheffe 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยท าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยวิธีวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติด้วย
วิธีถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 
 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ลักษณะประชากร การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน

ในคู่รักของตน  พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก ความหึงหวง แสดงผลเป็นค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ หลักการ
แจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในตารางเพ่ืออธิบาย
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการแสวงหาข้อมูล 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
 4.1.4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก 
 4.1.5 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความหึงหวง 
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4.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยเสนอข้อมูลทางลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะ
ความสัมพันธ์ และ สถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊ก ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดง
รายละเอียดไว้ในตารางที่ 4.1 – 4.5 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละตามลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 110 27.5 
หญิง 290 72.5 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 4.1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 
290 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.5 และเพศชายจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนความถี่และร้อยละตามลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

25 ปี 70 17.5 
26 ปี 38 9.5 
27 ปี 44 11 
28 ปี 28 7 
29 ปี 30 7.5 
30 ปี 28 7 
31 ปี 27 6.8 
32 ปี 63 15.8 
33 ปี 22 5.5 
34 ปี 50 12.5 

รวม 400 100 
จากตาราง 4.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5

รองลงมาคืออายุ 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.8  โดยมีอายุ 33 ปีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.5 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนความถี่และร้อยละตามลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 3.5 

ปริญญาตร ี 211 52.8 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 175 43.8 

รวม 400 100 

จากตาราง 4.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
อยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ ปริญญาโท/ปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 โดยมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.5  

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนความถี่และร้อยละตามลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 53 13.3 
พนักงานบริษัทเอกชน 166 41.5 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 50 12.5 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 68 17 

อาชีพอิสระ 63 15.8 

รวม 400 100 
จากตาราง 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
17 โดยมีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.5  
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนความถี่และร้อยละตามลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะ
ความสัมพันธ์และสถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊ก 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานะความสัมพันธ์   
โสด  97 24.3 

มีแฟนแล้ว  254 63.5 
หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 49 12.3 

รวม 400 100 
สถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊ก   

โสด 244 61 
มีแฟนแล้ว 108 27 

หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมาย
แล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

43 10.8 

คบหากันแบบอธิบายได้ยาก 3 0.8 
หย่าร้าง 2 0.5 

รวม 400 100 
 
จากตาราง 4.5 แสดงสถานะความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีสถานะมีแฟน

แล้ว คิดเป็นร้อยละ 63.5 มากที่สุด รองลงมา คือ สถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยน้อยที่สุด คือ 
มีสถานะหมั้น/แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.3  

ด้านสถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊กพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตั้งสถานะโสด
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือมีแฟนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 27 โดยมีการตั้งสถานะหย่าร้าง
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล  

 ผู้วิจัยเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล โดยน าเสนอในรูปแบบของ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ในตารางที่ 4.6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสวงหาข้อมูล 

การแสวงหาข้อมูล 𝑿 SD ระดับ 
กลยุทธ์เชิงรุก    
การคุยแบบส่วนตัวกับเพื่อนของคนรักในเฟซบุ๊ก 2.10 1.104 น้อย 
การพิมพ์หรือลงข้อความที่ค้านกับความเห็นของคนรักบนหน้า
กระดานข่าวสารที่มเีพื่อนร่วมกัน ด้วยความตั้งใจท่ีจะท าใหเ้ขาเห็น 

1.70 1.021 น้อยที่สุด 

กลยุทธ์เชิงรับ    
การสังเกตดูการลงรูปของคนรัก 3.10 1.266 ปานกลาง 
การสังเกตดูบัญชีเฟซบุ๊กของคนรกั 3.07 1.225 ปานกลาง 
การสังเกตดูคนรักลงรูปและแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นบนหน้า
กระดานข่าวสารบนเฟซบุ๊ก 

2.88 1.256 ปานกลาง 

กลยุทธ์แบบโต้ตอบ    
การคุยแบบส่วนตัวกับคนรักโดยตรงผ่านกล่องข้อความส่วนตัว 2.15 1.358 น้อย 
การคุยเรื่องส่วนตัวกับคนรักผ่านการแสดงความคิดเห็นบนหน้า
กระดานข่าวสาร 

1.66 0.93 น้อยที่สุด 

เฉลี่ยรวม 2.38 0.743 น้อย 

จากตาราง 4.6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคู่รักของ
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.38  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลเพ่ือลดความ
ไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กลยุทธ์เชิงรับ คือ ใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการสังเกตดูการลงรูป 
(Post) ของคนรักอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมาคือ ใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการสังเกตดูบัญชีเฟ
ซบุ๊ก (Profile) ของคนรักอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.07 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การ
แสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบด้วยการคุยเรื่องส่วนตัวกับคนรักผ่านการแสดงความคิดเห็น (Comment) 
บนหน้ากระดานข่าวสาร (Wall) ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.66 

 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน  

 ผู้วิจัยเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนโดยน าเสนอในรูปแบบ
ของ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ในตารางที่ 4.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
𝒙 SD ระดับ 

ด้านความรักใคร่    
ความมุ่งม่ันในการคบหากันกับตนเอง 2.09 1.107 น้อย 
ความพร้อมในการคบหาแบบผูกมัดกับตน 2.07 1.160 น้อย 
ความรู้สึกชอบท่ีมีให้ตนเอง 2.00 1,044 น้อย 
ความต้องการมีสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับตน 1.99 1.125 น้อย 
ความต้องการสานสัมพันธ์ในระยะยาว 1.98 1.150 น้อย 
ความรู้สึกท่ีมีให้ตนเอง 1.98 1.037 น้อย 
ความต้องการที่จะคบหากับตนเอง 1.94 1.115 น้อย 
ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก    
ความใส่ใจ ในการแสดงออกแบบโรแมนติกกับตนเอง 2.33 1.251 น้อย 
ความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชีวิตกับตนเอง 2.12 1.164 น้อย 
ความต้องการถนอมความสัมพันธ์รักครั้งนี้ 1.97 1.127 น้อย 
การให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์รักครั้งนี้ 1.95 1.115 น้อย 

ด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน    
ความต้องการคบหากับตนเองเป็นคนสุดท้าย 2.30 1.236 น้อย 
ความต้องการจะอยู่ร่วมกันในระยะยาว 2.11 1.201 น้อย 
การสร้างเป้าหมายความสัมพันธ์ร่วมกันในอนาคต 2.09 1.220 น้อย 
ความต้องการที่จะคบหากันต่อไปในอนาคต 1.97 1.151 น้อย 
ความต้องการที่จะให้คบหากันครั้งนี้ยืนยาว 1.95 1.131 น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.05 1.048 น้อย 
 จากตาราง 4.7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรักเรื่องความใส่ใจในการแสดงออกแบบโร
แมนติกกับตนเอง อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.33 รองลงมา คือด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกันเรื่อง
ความต้องการคบหากับตนเองเป็นคนสุดท้าย อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.30 ในขณะที่ล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านความรักใคร่เรื่องความต้องการที่จะคบหากับตนเอง อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.94  
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4.1.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมสอดส่อง  
 ผู้วิจัยเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมสอดส่องโดยน าเสนอในรูปแบบของ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ในตารางที่ 4.8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการสอดส่อง 

พฤติกรรมสอดส่อง 𝒙 SD ระดับ อันดับ 
การใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มีเหตุผล 3.80 0.911 มาก 1 
ความรู้สึกเช่ือมโยงกับผู้อื่นเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก 3.59 0.919 มาก 2 
ความรู้สึกคิดถึงเฟซบุ๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน 3.53 0.892 มาก 3 
การหยุดทุกสิ่งท่ีก าลังท าอยู่เมื่อมีความต้องการที่จะเข้าเฟซบุ๊ก 2.62 1.110 ปานกลาง 4 
การไม่สามารถลดการใช้และความกังวลใจเมื่อไม่ได้ใช้เฟซบุ๊ก 2.55 1.091 น้อย 5 
การไม่สามารถควบคุมตัวเองเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก 2.09 1.038 น้อย 6 
การใช้งานเฟซบุ๊กท าให้เกิดการทะเลาะกับผู้อื่น 2.06 0.989 น้อย 7 

เฉลี่ยรวม 2.89 0.667 ปานกลาง  

 จากตาราง 4.8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสอดส่อง โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มี
เหตุผล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อ่ืนเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 โดยอันดับท้ายสุดคือการใช้งานเฟซบุ๊กท าให้เกิดการทะเลาะกับผู้ อ่ืน อยู่
ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย2.06 
 

4.1.5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความหึงหวง  
 ผู้วิจัยเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความหึงหวงโดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ในตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความหึงหวง 

ความหึงหวง 𝒙 SD ระดับ 
คนรักลงภาพกับแฟนเก่า 4.15 1.258 มาก 
คนรักจ ากัดการเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กของเขา 3.71 1.256 มาก 
คนรักเพิ่มคนรักเก่าเป็นเพื่อน 3.59 1.294 มาก 
คนรักลงภาพการโอบไหล่กับเพศตรงข้ามบนเฟซบุ๊ก 3.53 1.274 มาก 
การเฝา้สังเกตเฟซบุ๊กของคนรักเมือ่สงสัยในพฤติกรรมของเขา 3.42 1.313 มาก 
คนรักลงภาพกับเพศตรงข้ามทีต่นไม่รู้จัก 3.40 1.148 ปานกลาง 
การเช็คเฟซบุ๊กของคนรักเป็นเรื่องปกติ 3.39 1.165 ปานกลาง 
ความกังวลว่าจะมีใครมาชอบคนรกัของตน 3.28 1.127 ปานกลาง 
คนรักแสดงความคิดเห็นบนหน้ากระดานข่าวสารของเพศตรงข้าม 3.24 1.162 ปานกลาง 
คนรักไดร้ับการแสดงความคิดเห็นจากเพศตรงข้ามบนกระดานข่าวสาร 3.19 1.227 ปานกลาง 
คนรักเพิ่มเพศตรงข้ามที่ตนเองไมรู่้จักเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊ก 3.10 1.200 ปานกลาง 
การมีค าถามเกี่ยวกับเพื่อนในเฟซบุ๊กของคนรัก 3.08 1.122 ปานกลาง 
คนรักลงภาพตัวเขาเองในเชิงยั่วยทุางเพศ 3.07 1.392 ปานกลาง 
ประสบการณ์การทะเลาะกับคนรกัเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊ก 3.06 1.287 ปานกลาง 
ความกังวลว่าคนรักจะนอกใจไปมสีัมพันธ์กับเพื่อนในเฟซบุ๊ก 2.99 1.329 ปานกลาง 
การถามคนรักเกี่ยวกับกิจกรรมบนเฟซบุ๊กของเขา 2.97 1.176 ปานกลาง 
ความหึงหวงคนรักจากการใช้เฟซบุ๊ก 2.88 1.256 ปานกลาง 
ความกังวลว่าคนรักจะใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อแฟนเก่า  2.85 1.260 ปานกลาง 
ความสงสยัว่าคนรักจะสนิทกับใครแบบลับๆ บนเฟซบุ๊ก 2.69 1.270 ปานกลาง 
ความกังวลว่าคนรักจะใช้เฟซบุ๊กเริม่ความสมัพันธ์กับเพศตรงข้าม 2.69 1.247 ปานกลาง 
ความรูส้ึกอารมณ์เสียเมื่อคนรักไมต่ั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 2.43 1.204 น้อย 
การเพิ่มเพื่อนของคนรักเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กเพื่อจับตามองพวกเขา 2.40 1.222 น้อย 
ความพยายามที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเฟซบุ๊กของคนรัก 2.22 1.251 น้อย 
ความพยายามที่จะใช้เฟซบุ๊กเพื่อปลุกความหึงหวงในตัวคนรัก  2.16 1.191 น้อย 

เฉลี่ยรวม 3.06 0.807 ปานกลาง 

 จากตาราง 4.9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความหึงหวง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.06 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความหึงหวงมากที่สุดคือ ถ้าคนรักลงภาพกับแฟนเก่า อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ การที่คนรักจ ากัดการเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กของเขา อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.71 โดยอันดับสุดท้ายคือ ความพยายามที่จะใช้เฟซบุ๊กเพ่ือปลุกความหึงหวงในตัวคน
รัก อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.16 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความ
แตกต่าง 

 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1-4 โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยใช้การทดสอบค่า T-Test (Independent Sample Test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม เช่น เพศ ในสมมติฐานข้อ  และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : ANOVA) ในกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 3 กลุ่มข้ึนไป เช่น 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะความสัมพันธ์ และสถานะความสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก โดยพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างกัน 
 

4.2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 
 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ
คู่รักแตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามเพศ 

การแสวงหาข้อมูล 
ชาย หญิง 

t P 

𝒙 SD 𝒙 SD 

กลยุทธ์เชิงรับ 3.11 1.053 2.98 1.171 0.998 0.319 
กลยุทธ์เชิงรุก 1.76 0.789 1.95 0.911 -1.910 0.057 
กลยุทธ์แบบโต้ตอบ 1.86 0.965 1.92 0.949 -0.535 0.593 
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 จากตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศกับการแสวงหา
ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กล
ยุทธ์เชิงรับ (P = 0.319 > 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.057 > 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 
0.593 > 0.05) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. 25 ปี 2.99 1.208 6.129* 0.000 4 > 1, 8,10 
2. 26 ปี 3.19 0.865   5 > 8 
3. 27 ปี 3.06 0.957    
4. 28 ปี 3.98 0.826    
5. 29 ปี 3.51 0.782    
6. 30 ปี 2.95 1.088    
7. 31 ปี 2.93 1.503    
8. 32 ปี 2.47 1.162    
9. 33 ปี 3.42 0.729    
10. 34 ปี 2.64 1.152    

รวม 3.02 1.140    

 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรุก 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. 25 ปี 1.91 0.838 3.851* 0.000 9 > 5, 7, 8 
2. 26 ปี 1.92 0.722    
3. 27 ปี 1.84 0.798    
4. 28 ปี 2.14 0.756    
5. 29 ปี 1.63 0.681    
6. 30 ปี 2.00 1.155    
7. 31 ปี 1.44 0.610    
8. 32 ปี 1.83 0.921    
9. 33 ปี 2.73 1.222    
10. 34 ปี 1.86 0.802    

รวม 1.90 0.882    
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามอายุ  

อาย ุ
การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. 25 ปี 2.11 1.050 4.647* 0.000 2 > 10 
2. 26 ปี 2.32 1.042    
3. 27 ปี 2.00 1.057    
4. 28 ปี 2.29 0.854    
5. 29 ปี 2.23 1.065    
6. 30 ปี 1.82 0.760    
7. 31 ปี 1.63 0.674    
8. 32 ปี 1.63 0.934    
9. 33 ปี 1.55 0.554    
10. 34 ปี 1.50 0.670    

รวม 1.91 0.952    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุกับการแสวงหา
ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์
เชิงรับ กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์แบบโต้ตอบแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 
0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเชิงรับ กลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 28 ปี มีการใช้มากกว่าคนอายุ 25 ปี 32 ปี และ 34 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 29 ปี มี
การใช้มากกว่าคนที่มีอายุ 32 ปี ด้านกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเชิงรุก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุ 33 ปี มีการใช้มากกว่า คนที่มีที่มีอายุ 29 ปี 31 ปี และอายุ 32 ปี ด้านกลยุทธ์การแสวงหา
ข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 26 ปี มีการใช้มากกว่าคนอายุ 34 ปี 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

3.33 0.654 0.654 0.546 ไม่แตกต่าง 

2. ปริญญาตร ี 2.99 1.111    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 3.02 1.204    

รวม 3.02 1.140    

 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรุก 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

2.21 0.825 3.387* 0.035 ไม่แตกต่าง 

2. ปริญญาตร ี 1.98 0.947    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 1.78 0.789    

รวม 1.90 0.882    

 
การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

1.79 0.871 0.139 0.870 ไม่แตกต่าง 

2. ปริญญาตร ี 1.92 0.963    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 1.90 0.950    

รวม 1.91 0.952    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.12  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
การแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์เชิงรับ (P = 
0.546 > 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.870 > 0.05) ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กไม่
แตกต่าง ยกเว้นในกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.035 < 0.05) แต่
เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าไม่
แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. นักเรียน /นิสติ/นักศึกษา 3.33 1.166 3.781* 0.005 1 > 3 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 2.92 1.088    
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.59 1.234    
4. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 3.19 1.087    
5. อาชีพอิสระ 3.15 1.134    

รวม 3.02 1.140    

 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรุก 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. นักเรียน /นิสติ/นักศึกษา 2.09 0.894 3.274* 0.012 1, 2 > 3 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 1.98 0.909    
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 1.54 0.570    
4. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 1.91 0.922    
5. อาชีพอิสระ 1.81 0.895    

รวม 1.90 0.882    

 
การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. นักเรียน /นิสติ/นักศึกษา 2.13 0.981 2.595* 0.036 ไม่แตกต่าง 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 2.00 0.968    
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 1.66 0.945    
4. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 1.75 0.952    
5. อาชีพอิสระ 1.83 0.838    

รวม 1.91 0.925    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
  จากตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพกับการแสวงหา
ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น 
กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.005 < 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.012 < 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 
0.036 < 0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบราย
คู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกลยุทธ์
ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบเชิงรับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีการใช้งาน
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มากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก
แบบเชิงรุก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการใช้งานมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ด้านกลยุทธ์การ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบเมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าไม่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์ 

สถานะความสัมพันธ ์
การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. โสด 3.35 0.997 16.399* 0.000 1 > 2, 3 
2. มีแฟนแล้ว 3.04 1.134    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 2.25 1.105    

รวม 3.02 1.140    

 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรุก 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. โสด 1.92 0.847 3.507* 0.031 2 > 3 
2. มีแฟนแล้ว 1.95 0.927    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 1.59 0.626    

รวม 1.90 0.882    

 
การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 1.76 0.872 9.252* 0.000 2 > 1, 3 
2. มีแฟนแล้ว 2.04 0.992    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 1.47 0.703    

รวม 1.91 0.952    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
กับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มที่มีสถานะความสัมพันธ์แตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหา
ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.000 < 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.031 < 0.05)  และ
กลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.000 < 0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบเชิงรับ กลุ่มสถานะโสดใช้มากกว่า
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กลุ่มมีแฟนแล้วและกลุ่มที่หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบเชิง
รุก พบว่ากลุ่มที่มีแฟนแล้วใช้มากกว่ากลุ่มที่หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูล
บนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบ พบว่ากลุ่มทีม่ีแฟนแล้วใช้มากกว่ากลุ่มโสดและสถานะหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการแสวงหาข้อมูลกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 

สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรับ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. โสด 2.96 1.140 15.678* 0.000 2 > 1 
2. มีแฟนแล้ว 3.49 0.934   1, 2, 4 > 3 
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มคีู่ที่ผกูพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

2.07 0.922    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 4.33 1.155    
5. หย่าร้าง 2.00 0.000    

รวม 3.02 1.140    

 
การแสวงหาข้อมูลเชิงรุก 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. โสด 1.80 0.861 3.629* 0.006 2 > 1 
2. มีแฟนแล้ว 2.11 0.950    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มคีู่ที่ผกูพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

1.95 0.722    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 2.67 0.577    
5. หย่าร้าง 1.00 0.000    

รวม 1.90 0.882    

สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 1.85 0.976 4.252* 0.002 2 > 3 
2. มีแฟนแล้ว 2.15 0.925    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มคีู่ที่ผกูพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

1.58 0.739    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 2.67 0.577    
5. หย่าร้าง 1.00 0.000    

รวม 1.91 0.952    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
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  จากตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กกับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมี
การใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.000 < 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก 
(P = 0.028 < 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.011 < 0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบเชิงรับ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้ง
สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟ
ซบุ๊กว่าโสด มีแฟนแล้ว และ คบหากันแบบอธิบายได้ยาก มีการใช้กลยุทธ์เชิงรับมากกว่ากลุ่มมากกว่า
กลุ่มที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมาย
แล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบเชิงรุก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกัน
ก่อนแต่งแล้ว 
 

4.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2  
 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ
คู่รักแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศ 

ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
ชาย หญิง 

t P 

𝒙 SD 𝒙 SD 
ด้านความรักใคร่ 2.38 1.245 1.86 0.908 3.957* 0.000 
ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก 2.38 1.317 1.98 0.923 2.906* 0.004 
ด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 2.45 1.332 1.94 1.015 3.611* 0.000 

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศกับความไม่แน่นอน
ในคู่รักของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนทางด้านความรัก
ใคร่ (P = 0.000 < 0.05) ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก (P = 0.004 < 0.05) และด้าน
เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน (P = 0.000 < 0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
เพศชายมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากกว่าเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. 25 ปี 1.82 0.690 2.182* 0.023 ไม่แตกต่าง 
2. 26 ปี 2.06 1.025    
3. 27 ปี 1.72 0.886    
4. 28 ปี 2.02 0.565    
5. 29 ปี 2.45 1.463    
6. 30 ปี 2.07 1.123    
7. 31 ปี 2.40 1.348    
8. 32 ปี 2.01 1.098    
9. 33 ปี 1.98 1.088    
10. 34 ปี 2.33 1.111    

รวม 2.05 1.048    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุกับความไม่แน่นอน
ในคู่รักของตนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.023 < 0.05) แตเ่มื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post 
Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

2.29 0.706 0.548 0.578 ไม่แตกต่าง 

2. ปริญญาตร ี 2.07 1.112    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 2.01 0.992    

รวม 2.05 1.048    

 จากตารางที่ 4.18  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนใน
คู่รักของตนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.578 > 0.05) 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. นักเรียน/นสิิต /นักศึกษา 1.81 0.576 2.036 0.089 ไม่แตกต่าง 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 2.01 1.047    
3. ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.02 1.085    
4. เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่วนตัว 2.10 1.136    
5. อาชีพอิสระ 2.34 1.187    

รวม 2.05 1.048    

 จากตารางที่ 4.19  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพกับความไม่
แน่นอนในคู่ของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.089 < 0.05) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ 
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์ 

สถานะความสัมพันธ์ 
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 3.19 1.192 122.099* 0.000 1 > 2, 3 
2. มีแฟนแล้ว 1.73 0.684    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 1.50 0.593    

รวม 2.05 1.048    
หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ **P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
กับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์แตกต่างกันมีความไม่
แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานะโสดมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากกว่ากลุ่มที่มีสถานะมีแฟนแล้วและสถานะ
หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับ
ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 

สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 2.28 1.125 15.662* 0.000 1 > 2, 3  
2. มีแฟนแล้ว 1.73 0.717   5 > 1, 2, 3 
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มคีู่ที่ผกูพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/ มคีู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

1.39 0.608    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 2.33 0.577    
5. หย่าร้าง 5.00 0.000    

รวม 2.05 1.048    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (P = 
0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
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(Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสดมีความไม่แน่นอนในคู่รักของ
ตนมากกว่ากลุ่มที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้วและหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่
ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าสถานะหย่าร้างยังเป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากกว่ากลุ่มมี
สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด มีแฟนแล้ว และหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 
 

4.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3  
 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ
คู่รักแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมสอดส่อง 

ชาย หญิง 
t P 

𝒙 SD 𝒙 SD 

2.67 0.663 2.97 0.651 -4.075* 0.000 

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศกับพฤติกรรม

สอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสอดส่องแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) โดยเพศหญิงจะมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่าเพศ
ชาย 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
พฤติกรรมสอดส่อง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. 25 ปี 2.87 0.653 7.058* 0.000 4 > 5, 10 
2. 26 ปี 3.05 0.781   9 > 1, 3, 5, 8, 10 
3. 27 ปี 2.77 0.533    
4. 28 ปี 3.37 0.452    
5. 29 ปี 2.60 0.518    
6. 30 ปี 2.94 0.837    
7. 31 ปี 2.86 0.571    
8. 32 ปี 2.86 0.653    
9. 33 ปี 3.51 0.415    
10. 34 ปี 2.55 0.604    

รวม 2.89 0.667    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุกับพฤติกรรม
สอดส่องพบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊กแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 28 ปี มีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก
มากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 29 ปี และ 34 ปี และกลุ่มคนที่มีอายุ 33 ปี มีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก
มากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 25 ปี 27 ปี 29 ปี 32 ปี และ 34 ปี 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมสอดส่อง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

2.41 0.912 4.132* 0.017 2, 3 > 1 

2. ปริญญาตร ี 2.88 0.610    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 2.94 0.700    

รวม 2.89 0.667    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
พฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสอดส่อง
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.017 < 0.05) จึงได้ท าการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท/ปริญญาเอก มีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มี
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
พฤติกรรมสอดส่อง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. นักเรียน/นสิิต /นักศึกษา 3.17 .653 5.814* 0.000 1, 4 > 2, 3 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 2.81 .589    
3. ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.62 .575    
4. เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่วนตัว 3.00 .815    
5. อาชีพอิสระ 2.95 .669    

รวม 2.89 0.667    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
  จากตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพกับพฤติกรรม
สอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาและ  
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมสอดส่องมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ 
กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์ 

สถานะความสัมพันธ์ 
พฤติกรรมสอดส่อง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 2.85 0.726 1.626 0.198 ไม่แตกต่าง 
2. มีแฟนแล้ว 2.93 0.641    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 2.75 0.671    

รวม 2.89 0.667    
 จากตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์แตกต่างกันกับพฤติกรรมการ
สอดส่องเฟซบุ๊กไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.198 > 0.05)    

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสอดส่องกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 

สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
พฤติกรรมสอดส่อง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 2.86 0.682 1.571 0.181 ไม่แตกต่าง 
2. มีแฟนแล้ว 2.98 0.594    
3. หมั้นแล้ว/ แต่งงานแล้ว/ มีคู่ที่
ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/ มีคู่ทีอ่ยู่
กินกันก่อนแต่งแล้ว 

2.79 0.760    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 3.43 0.000    
5. หย่าร้าง 2.34 0.000    

รวม 2.89 0.667    

 จากตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กกับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊กไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.181 < 
0.05) 

 
4.2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 4  

 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบ
คู่รักแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบของค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทาง
ประชากรจ าแนกตามเพศ 

ความหึงหวง 

ชาย หญิง 
t P 

𝒙 SD 𝒙 SD 

2.90 0.737 3.12 0.826 -2.529* 0.012 

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศกับความหึงหวง

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(P = 0.012 < 0.05) โดยเพศหญิงมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทางประชากร
จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
ความหึงหวง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. 25 ปี 3.13 0.949 4.038* 0.000 2 > 10 
2. 26 ปี 3.55 0.513    
3. 27 ปี 3.02 0.804    
4. 28 ปี 3.20 0.586    
5. 29 ปี 2.88 0.511    
6. 30 ปี 3.05 0.509    
7. 31 ปี 2.78 0.794    
8. 32 ปี 2.93 0.943    
9. 33 ปี 3.51 0.742    
10. 34 ปี 2.80 0.804    

รวม 3.06 0.808    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอายุกับความหึงหวง
พบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความหึงหวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 
0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 ปีจะมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 34 ปี 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทางประชากร
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ความหึงหวง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย /
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

2.98 0.727 1.089 0.338 ไม่แตกต่าง 

2. ปริญญาตร ี 3.12 0.815    
3. ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 3.00 0.805    

รวม 3.06 0.808    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.30  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษาและ 
ความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (P = 0.338 > 0.05) 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทางประชากร
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ความหึงหวง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 

1. นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 3.23 0.685 4.799* 0.001 1, 2, 4 > 3 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 3.09 0.783    
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.66 0.718    
4. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 3.23 0.887    
5. อาชีพอิสระ 2.98 0.850    

รวม 3.06 0.808    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
  จากตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพกับความหึงหวง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(P = 0.001 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟ
เฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชนและ 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มคนอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทางประชากร
จ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์ 

สถานะความสัมพันธ์ 
ความหึงหวง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 3.14 0.885 4.254* 0.015 1, 2 > 3 
2. มีแฟนแล้ว 3.09 0.745    
3. หมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว 2.75 0.906    

รวม 3.06 0.808    
หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
กับความหึงหวงพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์แตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.015 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post 
Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์โสด และ 
สถานะมีแฟนแล้วมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มีสถานะความสัมพันธ์หมั้นแล้ว/แต่งงาน 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหึงหวงกับลักษณะทางประชากร
จ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 

สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 
ความหึงหวง 

𝒙 SD F P SCHEFFE 
1. โสด 3.02 0.840 6.305* 0.000 2 > 1, 3 
2. มีแฟนแล้ว 3.30 0.643    
3. หมั้นแล้ว/ แต่งงานแล้ว/ มีคู่ทีผู่กพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/ มคีู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 

2.69 0.829    

4. คบหากันแบบอธิบายไดย้าก 3.64 .376    
5. หย่าร้าง 2.00 .000    

รวม 3.06 0.808    

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ *P < 0.05 
 จากตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานะความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กกับความหึงหวงพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมีความหึง
หวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแบบมีแฟนแล้วมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่ ที่มีสถานะ
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ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแบบโสดและแบบหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มี
คู่ท่ีอยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยท าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร  

 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ด้วยวิธีวิ เคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

4.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5-10 
สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก  
สมมติฐานที่ 6 ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสอดส่อง
เฟซบุ๊กของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
สมมติฐานที่ 7 ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
สมมติฐานที่ 8 การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
สมมติฐานที ่9 การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
ที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
สมมติฐานที่ 10 พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5-10 

สมมุติฐาน 
การวิเคราะห์ 

R Sig. แปลค่า ผลทดสอบ 

สมมุติฐานที่ 5 การแสวงหาข้อมลูมีความสมัพันธ์เชิง
บวกกับความไม่แน่นอนในคูร่ักของตน 

0.147** 0.003 ระดับต่ า
มาก 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 6 ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสอดส่อง 

0.001 0.985 ระดับต่ า
มาก 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 7 ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหึงหวง 

0.184** 0.000 ระดับต่ า
มาก 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 8 การแสวงหาข้อมูลมีความสมัพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก 

0.387** 0.000 ระดับต่ า ยอมรับสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 9 การแสวงหาข้อมูลมีความสมัพันธ์เชิง
บวกกับความหึงหวง 

0.457** 0.000 ระดับปาน
กลาง 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 10 พฤติกรรมสอดสอ่งมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความหึงหวง 

0.307** 0.000 ระดับต่ า ยอมรับสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ที่ระดับนัยส าคัญ **P < 0.01  
 สมมุติฐานที่ 5 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่ของ
ตนของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.147**  
ตัวแปร การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่ ามาก ค่า Sig. (2–tailed) = 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 สมมุติฐานที่ 6 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับพฤติกรรม
สอดส่องของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก  ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 
0.001 ตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับพฤติกรรมสอดส่อง จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ต่ ามาก Sig. (2–tailed) = 0.985 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับ
พฤติกรรมการสอดส่องจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน ปฏิเสธสมมติฐาน  
 สมมุติฐานที่ 7 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.184** 
ตัวแปร ความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ามาก Sig. 
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(2–tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวงจึงมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน 
 สมมุติฐานที่ 8 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับพฤติกรรมสอดส่องของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก  ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.387** 
ตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับพฤติกรรมสอดส่องจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า Sig. (2–tailed) 
= 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับพฤติกรรมสอดส่องจึงมีความสัมพันธ์
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 สมมุติฐานที่ 9 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับความหึงหวงของผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.457** ตัวแปรการ
แสวงหาข้อมูลกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง Sig. (2–tailed) = 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 สมมุติฐานที่ 10 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของพฤติกรรมสอดส่องกับความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก  ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.307** 
ตัวแปรพฤติกรรมสอดส่องกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า  Sig. (2–tailed) = 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรพฤติกรรมสอดส่องกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 

4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติ
ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติด้วยวิธีถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพ่ือหาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความหึง
หวงที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊ก ตามสมมติฐานข้อ 11 
 สมมติฐานข้อที่ 11 การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน และพฤติกรรม
สอดส่อง เป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟ
ซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
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ตารางท่ี 4.35 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก 

ตัวแปรพยากรณ์ 
R2 R2 

Change 
R2 

Adjust t Sig 
สัมประสิทธิถ์ดถอย 

B Beta 

1. การแสวงหาข้อมูล 0.209 0.209 0.207 7.833 0.000 0.409 0.376 

2. พฤติกรรมสอดส่อง  0.229 0.020 0.225 3.411 0.001 0.196 0.162 

3. ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 0.245 0.016 0.239 2.904 0.004 0.099 0.128 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปร
ความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 ตัวแปร คือ การแสวงหา
ข้อมูล พฤติกรรมสอดส่อง และความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยตัวแปรการแสวงหาข้อมูล เป็นตัว
แปรแรกที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 1 สามารถท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 20.9 
หากเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรสอดส่อง ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2 จะ
สามารถท านายร่วมกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 22.9 โดยมีค่าการท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
และหากเพ่ิมตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่รักของตน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็น
ล าดับที่ 3 จะสามารถท านายร่วมกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ  24.5 โดยมีค่าการท านาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6  
 ดังนั้นจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ  การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
และพฤติกรรมสอดส่องเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน 



  
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเรื่อง“การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์
แบบคู่รักที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พฤตกิรรม
สอดสอ่ง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

3. เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวัดตัวแปรเป็นการวัดครั้งเดียว (One-Shot 
Descriptive Study) และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 3 
เดือน กับกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 25-34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการ
ระบุว่าเป็นช่วงอายุที่มีการเปิดใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กมากที่สุด (THOTHZOCIAL, 2016) โดยจะคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ทั้งคู่ที่สมรสแล้ว และ คู่ที่ยังไม่ได้สมรสแต่
ก าลังอยู่ในช่วงก าลังศึกษาดูใจกันอยู่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 ราย  
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
 1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 290 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.5 และ
เพศชายจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 

ด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5รองลงมาคืออายุ 32 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 15.8  และอายุ 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีจ านวนน้อยที่สุด 

ด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา
คือ ปริญญาโท/ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 43.8 โดยมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.5  

ด้านอาชีพพบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา
คือเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 17  และจ านวนน้อยที่สุดคือข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ด้านสถานะความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีสถานะมีแฟนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
63.5 มากที่สุด รองลงมา คือ สถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยน้อยที่สุด คือ มีสถานะหมั้น/
แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.3  

ด้านสถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊ก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตั้งสถานะโสด
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือมีแฟนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 27 โดยมีการตั้งสถานะหย่าร้าง
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 

2) การแสวงหาข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่รักของตนเองโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหา
ข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กลยุทธ์เชิงรับ คือ ใช้เฟซบุ๊กเพ่ือ
การสังเกตดูการลงรูป (Post) ของคนรักอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมาคือ ใช้เฟซบุ๊ก
เพ่ือการสังเกตดูบัญชีเฟซบุ๊ก (Profile) ของคนรักอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.07 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ ด้วยการคุยเรื่องส่วนตัวกับคนรักผ่านการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) บนหน้ากระดานข่าวสาร (Wall) ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.66 

3) ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความไม่แน่นอนในคู่รักของตนของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คือ ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรักเรื่องความใส่ใจในการแสดงออกแบบโรแมนติกกับ
ตนเอง อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.33 รองลงมา คือด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกันเรื่องความ
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ต้องการคบหากับตนเองเป็นคนสุดท้าย อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.30 ในขณะที่ล าดับสุ ดท้าย คือ 
ด้านความรักใคร่เรื่องความต้องการที่จะคบหากับตน อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.94 
 4) พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มีเหตุผล 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อ่ืนเมื่อใช้งานเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.59 โดยอันดับท้ายสุดคือการใช้งานเฟซบุ๊กท าให้เกิดการทะเลาะกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ
น้อย ค่าเฉลี่ย2.06 
 5) ความหึงหวง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.06 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความหึงหวง เป็นอันดับ 1 ถ้าคนรักลงภาพกับแฟนเก่า 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 อันดับ 2  คือ การที่คนรักจ ากัดการเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กของเขา อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 และอันดับสุดท้ายคือ ความพยายามที่จะใช้เฟซบุ๊กเพ่ือปลุกความหึงหวงใน
ตัวคนรัก อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.16 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานโดยเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1-4 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกันผลวิจัยพบว่า 
 1) เพศกับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ในการ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.319 > 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.057 > 0.05) 
และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.593 > 0.05) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2) อายุกับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหา
ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูล
บนเฟซบุ๊กเชิงรับ กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 ปีมีการใช้มากกว่าคนอายุ 25 ปี 32 ปี และ 34 ปี โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 29 ปี มีการใช้มากกว่าคนที่มีอายุ 32 ปี ด้านกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเชิง
รุก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 33 ปี มีการใช้มากกว่าคนที่มีอายุ 29 ปี 31 ปี และอายุ 32 ปี ด้านกล
ยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 ปี มีการใช้มากกว่าคน
อายุ 34 ปี 
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 3) ระดับการศึกษาและการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการใช้กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.546 > 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.870 > 0.05) ในการ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่าง ยกเว้นในกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการ
ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 
0.035 < 0.05) แต่เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่าไม่แตกต่าง 
 4) อาชีพกับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ใน
การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.005 < 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.012 < 
0.05)  และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.036 < 0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลแบบเชิงรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา มีการใช้งานมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้านกลยุทธ์ในการ
แสวงหาข้อมูลแบบเชิงรุก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการใช้งานมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้าน
กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กแบบโต้ตอบเมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) 
ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าไม่แตกต่าง 
 5) สถานะความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์
แตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก เช่น กลยุทธ์เชิงรับ (P = 0.000 < 0.05) 
กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.031 < 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.000 < 0.05) แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลแบบ
เชิงรับ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานะโสดมีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีสถานะมีแฟนแล้วและกลุ่มที่มีสถานะหมั้น
แล้ว/แต่งงานแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลแบบเชิงรุก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะมีแฟน
แล้วมีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีสถานะหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลแบบ
โต้ตอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะมีแฟนแล้วมีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีสถานะโสดและสถานะหมั้น
แล้ว/แต่งงานแล้ว 
 6) สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับการแสวงหาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก  เช่น กลยุทธ์เชิง
รับ (P = 0.000 < 0.05) กลยุทธ์เชิงรุก (P = 0.028 < 0.05) และกลยุทธ์แบบโต้ตอบ (P = 0.011 < 
0.05) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post 
Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกลยุทธ์ในการ
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แสวงหาข้อมูลแบบเชิงรับ กลุ่มตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการ
ใช้มากกว่ากลุ่มที่ตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด มีแฟนแล้วและคบหากันแบบอธิบายได้ยากมีการใช้กลยุทธ์เชิงรับ
มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทาง
กฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลแบบเชิงรุก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด ด้านกลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลแบบโต้ตอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
การตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้ว มีการใช้มากกว่ากลุ่มที่มีการตั้งสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกัน
ก่อนแต่งแล้ว 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า 
 1) เพศกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความไม่
แน่นอนในคู่รักของตนเอง ทางด้านความรักใคร่ (P = 0.000 < 0.05) ด้านการประเมินผลพฤติกรรม
ของคนรัก (P = 0.004 < 0.05) และด้านเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน (P = 0.000 < 0.05) แตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเองมากกว่าเพศ
หญิง 
 2) อายุกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความไม่
แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.023 < 0.05) แตเ่มื่อท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าไม่
แตกต่าง 
 3) ระดับการศึกษาและความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเองไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 
0.578 > 0.05) 
 4) อาชีพกับความไม่แน่นอนในคู่ของตน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความไม่
แน่นอนในคู่รักของตนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.089 < 0.05) 
 5) สถานะความสัมพันธ์กับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์แตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะโสดมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากกว่ากลุ่ม
ทีม่ีสถานะมีแฟนแล้วและสถานะหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว  



 81 

 6) สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด มี
ความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากกว่ากลุ่มที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้วและหมั้น
แล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าสถานะหย่าร้างยังเป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในคู่รัก
ของตนเองมากกว่ากลุ่มมีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่าโสด มีแฟนแล้วและหมั้นแล้ว/แต่งงาน
แล้ว/มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กแตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า 
 1) เพศกับพฤติกรรมสอดส่องพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่อง
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) โดยเพศหญิงจะมีพฤติกรรม
สอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย 
 2) อายุกับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ 
(Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 28 ปี มีพฤติกรรม
สอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 29 ปี และ 34 ปี และกลุ่มคนที่มีอายุ 33 ปี มีพฤติกรรม
สอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 25 ปี 27 ปี 29 ปี 32 ปี และ 34 ปี 
 3) ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมสอดส่องแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.017 < 0.05) จึงได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท/ปริญญาเอกมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 4) อาชีพกับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่อง
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มท่ี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
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 5) สถานะความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์
แตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.198 
> 0.05)    
 6) สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับพฤติกรรมสอดส่อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P = 0.181 < 0.05) 
 สมมติฐานข้อที่ 4 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า 
 1) เพศกับความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.012 < 0.05) โดยเพศหญิงมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่า
เพศชาย 
 2) อายุกับความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวที่มีอายุแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post 
Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 ปี จะมีความหึงหวง
บนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 34 ปี 
 3) ระดับการศึกษาและความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความหึงหวงบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.338 > 0.05) 
 4) อาชีพกับความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.001 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ 
(Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต
นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน และ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มคนอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5) สถานะความสัมพันธ์กับความหึงหวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์แตกต่าง
กันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.015 < 0.05) จึงได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานะความสัมพันธ์โสดและสถานะมีแฟนแล้ว มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์หมั้นแล้ว/แต่งงาน 
 6) สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับความหึงหวง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแตกต่างกันมีความหึงหวงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P 
= 0.000 < 0.05) จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแบบมีแฟนแล้ว มีความหึงหวงบนเฟ
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ซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่ที่มีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแบบโสดและแบบหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว/มีคู่ที่
ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว/มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว 
 

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานด้วยวิธีวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานข้อ 5-10 

 สมมุติฐานข้อที่ 5 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่
ของตนของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.147**  ตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน
จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ามาก ค่า Sig. (2–tailed) = 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมุติฐานข้อที่ 6 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับพฤติกรรม
สอดส่องของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.001  ตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่ของตนเองกับพฤติกรรม
สอดส่องจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ามาก Sig. (2–tailed) = 0.985 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น
ตัวแปร ความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน ปฏิเสธ
สมมติฐาน  
 สมมุติฐานข้อที่ 7 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบ
ค่าระดับความสัมพันธ์ที่  0.184** ตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวงจึงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ามาก Sig. (2–tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรความ
ไม่แน่นอนในคู่ของตนกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับ
สมมติฐาน  
 สมมุติฐานข้อที่ 8 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับพฤติกรรมสอดส่อง
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบ
ค่าระดับความสัมพันธ์ที่ 0.387** ตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับพฤติกรรมสอดส่องจึงมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ า Sig. (2–tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับ
พฤติกรรมสอดส่องจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 สมมุติฐานข้อที่ 9 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข้อมูลกับความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบค่า
ระดับความสัมพันธ์ที่ 0.457** ตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
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ระดับปานกลาง Sig. (2–tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรการแสวงหาข้อมูลกับความ
หึงหวงจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 สมมุติฐานข้อที่ 10 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของพฤติกรรมสอดส่องกับความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบค่า
ระดับความสัมพันธ์ที่ 0.307** ตัวแปร พฤติกรรมสอดส่องกับความหึงหวงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับต่ า Sig. (2–tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นตัวแปรพฤติกรรมสอดส่องกับความหึง
หวงจึงมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน  
 

5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที ่11 

 สมมุติฐานข้อที่ 11 การแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนและพฤติกรรม
สอดส่องเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิด ความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟ
ซบุ๊กท่ีมปีระสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปร
ความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 ตัวแปร คือ การแสวงหา
ข้อมูล พฤติกรรมสอดส่อง และความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยตัวแปรการแสวงหาข้อมูลเป็นตัว
แปรแรกที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 1 สามารถท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 20.9 
หากเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรมสอดส่อง ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2 จะ
สามารถท านายร่วมกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 22.9 โดยมีค่าการท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
และหากเพ่ิมตัวแปรความไม่แน่นอนในคู่รักของตนซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็น
ล าดับที่ 3 จะสามารถท านายร่วมกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ  24.5 โดยมีค่าการท านาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6   
 ดังนั้นจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ การแสวงหาข้อมูลกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน
และพฤติกรรมการสอดส่องเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการเกิดความหึง
หวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักถือว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 คือ การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน
ในคู่รักของตน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก พบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
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ระดับต่ า โดยมีตัวแปรคือการแสวงหาข้อมูลกับความหึงหวง เพียงคู่เดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกันในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 20.9 จากผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นเพียงเครื่องมือหรือตัวช่วยเพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นที่อาจจุดประเด็นให้เกิดความ
หึงหวงและไม่มั่นคงในความสัมพันธ์รัก ซึ่งอีกร้อยละ 79.4 อาจมาจากปัจจัยอ่ืนนอกโลกออนไลน์ ที่
ท าให้เกิดความกังวล สงสัย และไม่แน่ใจในพฤติกรรมของคู่รักของตน และเป็นที่มาของความหึงหวงที่
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความโกรธ ความกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง  (Pfeiffer & Wong, 
1989) เป็นหนึ่งในสาเหตุของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รัก และน ามาซึ่งการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงด้วยการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามเพ่ือให้คลายความกังวลใจ โดยทฤษฎีการลด
ความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory: URT) ของ Berger and Calebrese (1975) 
ได้อธิบายถึงวิธีการสื่อสารเพ่ือลดความคลุมเครือในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวและการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่บ่อยขึ้น ซึ่งเฟซบุ๊กเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทเป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักท่ีเชื่อมต่อจากโลกจริงไปสู่โลกเสมือน
จริง ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2557) ที่
สามารถช่วยสร้างความถี่ในการปฏิสัมพันธ์และเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายได้โดยง่าย 
จากการศึกษาเรื่อง“การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” สามารถอภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสวงหาข้อมูลกับความไม่
แน่นอนในคู่รักของตน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูลของผู้ใช้งานเฟ
ซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างมีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหา
ข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนในคู่รักของตนไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Emmers & Canary (2009) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้กลยุทธ์ในการลดความ
ไม่แน่นอนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาว ซึ่งพบว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันของเพศชายและ
เพศหญิง ในการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลมีความเชื่อและเรื่องของการรายงานตน (Self-
Reported ) เข้ามาประกอบในการท านุบ ารุงความสัมพันธ์รักไว้  ทั้งนี้เหตุผลและความต้องการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาส่วนบุคคลและ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนรัก รวมไปถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร 
(Schramm, 1973) ของแต่ละคู่ท่ีมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้พบความ
แตกต่างในการใช้กลยุทธ์แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่ปัจจัยด้านอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างอายุ 28 และ 29 
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ปี มีการใช้กลยุทธ์เชิงรับ ในการสังเกตคนรักผ่านทางเฟซบุ๊กมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ในขณะเดียวกันกลุ่ม
คนอายุ 33 ปี ก็เป็นกลุ่มที่เลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกมากที่สุด เช่น การใช้เฟซบุ๊กพูดคุยกับบุคคลที่สาม
เพ่ือหาข้อมูลของคนรัก นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่มีอายุ 26 ปี มีการใช้กลยุทธ์แบบโต้ตอบ มากกว่า
คนอายุ 34 ปี ซึ่งสรุปได้ว่าความแตกต่างของการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลของคนรักนั้น
แตกต่างกันไปตามวัยวุฒิของบุคคล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอายุที่แตกต่างท าให้ทราบถึงความสามารถในการ
ตีความและท าความเข้าใจเนื้อหาสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอายุจะ
เป็นตัวก าหนดวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ (กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ณัฐภัทร บทมาตร (2553) ที่พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้งานเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในระบบการสื่อสารของแตะละคู่มีความแตกต่าง
กันไปท าให้ปัจจัยในการแสวงหาข้อมูลของแต่ละคู่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
Donohew, Tipton & Haney (1978) ที่กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงสูงการแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ที่เป็นกลางหรือจากบุคคลที่สามยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากอายุเป็นตัวก าหนดวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล และกลุ่มตัวอย่างอยู่ ในวัย 25 - 34 ปี เป็นวัยที่ก าลังท างานมีการ
รับผิดชอบมากขึ้นในการสร้างเนื้อสร้างตัว ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะหยุด
ความสัมพันธ์รักลงที่ใครดังนั้นความหึงหวงจึงมีในระดับที่ไม่มาก 
 จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่ากลุ่มที่อายุมากกว่าเน้นการใช้กลยุทธ์เชิงรุกโดยการสอบถาม
ข้อมูลของคนรักด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือคนรู้จักของคนรักผ่านทางเฟซบุ๊ก แตกต่างจาก
กลุ่มที่มีอายุน้อยที่เน้นการใช้กลยุทธ์เชิงรับด้วยการสังเกตและกลยุทธ์โต้ตอบกับคนรักโดยตรงผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ซึ่งท าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากนั้นให้ความใส่ใจในการแสวงหาข้อมูลจากบุคคล
อ่ืนที่อยู่ในสังคมเดียวกับคนรักมากกว่าที่จะสื่อสารหรือรับรู้ข้อมูลจากคนรักฝ่ายเดียวซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความรอบคอบในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ถูกตรงตามความเป็นจริงที่มีมากขึ้น
ตามวัยด้วยเช่นกัน 
 ปัจจัยด้านอาชีพกับการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเอง 
จากผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มข้าราชการเป็นกลุ่มที่มีการการใช้กลยุทธ์ในการ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเองน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ในขณะที่
กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กท้ังเชิงรับและรุกมากกว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anderson (2009) ที่พบว่าวัยเรียนเป็นวัยที่มีการ
แสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กมากที่สุดเพ่ือรวบรวมข้อมูลของเพ่ือน ๆ ผ่านการอ่านจากหน้าโปรไฟล์ของ
เพ่ือนแต่ละคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชีพที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงลักษณะการใช้สื่อที่แตกต่าง
กันออกไปเช่น ช่วงเวลา โดยอาชีพจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มและบอกถึงเรื่องราวที่กลุ่ม ๆ นั้นก าลังสนใจ 
(ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551)  
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 สรุปทั้งนี้อาจจะมาจากสาเหตุด้านเวลาและปัจจัยด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่ม
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ก าลังให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามและเรื่อง
ความรัก ในขณะที่อาชีพราชการต้องอาศัยความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการใช้กลยุทธ์
การแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามความ
สนใจของคนแต่ละกลุ่ม 
 ปัจจัยด้านสถานะความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพ่ือลดความไม่แน่นอนใน
คู่รักของตนพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะโสดมีการใช้กลยุทธ์เชิงรับมากกว่า
กลุ่มที่มีสถานะมีแฟนแล้วและกลุ่มที่มีสถานะหมั้นแล้ว/แต่งงานแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Gibbs, Ellison & Lai, 2011) พบว่าการใช้กลยุทธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนกับการเปิดเผยตัวตนใน
การเดท เป็นความต้องการที่จะลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ลงด้วยการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ 
ของฝ่ายตรงข้าม เพ่ือลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันตัวเองจากการที่ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามถูก
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่ได้รับรู้มา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่ากลุ่มคนโสดที่ก าลังอยู่ในช่วง
คบหาดูใจกับคนรักนั้น เป็นกลุ่มที่มีระดับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนมากท่ีสุดอีกด้วย  
 อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะมีแฟนแล้ว มีการเลือกใช้ทั้ง
กลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์แบบโต้ตอบมากกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสัจพจน์ของทฤษฎี
การลดความไม่แน่นอน ในข้อที่  8 โดย Berger and Gudykunst (1991) ที่ระบุว่าหากมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมของคู่สนทนามากเท่าไหร่ ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ก็จะยิ่งลดลง
เท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มที่มีสถานะความสัมพันธ์แบบมีแฟนแล้ว เน้นใช้ทั้งกลยุทธ์การ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคนรักทั้งในเชิงรุกและโต้ตอบมากกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่คน
ทั้งคู่เริ่มมีการพัฒนาและยกระดับสถานะโดยมีการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสังคมของอีกฝ่ายมากขึ้นแบบ
เปิดเผย สนับสนุนด้วยความคิดของ Donohew, Tipton & Haney (1978) ที่กล่าวว่าปัจจัยในการ
เลือกแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเกี่ยวพันสูงกับตนเองความต้องการข้อมูลจึงสูง
ตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มท่ีมีสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่ามีแฟนแล้วมีการใช้
กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลทั้งเชิงรับ เชิงรุก และ โต้ตอบมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  
 ทั้งนี้จึงสรุปได้ว่าคนที่อยู่ในสถานะโสดนั้นมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์สูงกว่าคนที่มี
สถานะความสัมพันธ์แบบมีแฟนแล้ว การแสวงหาข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอนจึงเน้นการใช้กลยุทธ์
เชิงรับโดยเน้นไปที่ความปลอดภัยในการถูกบิดเบือนข้อมูลหรือการได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จจากฝ่ายตรง
ข้าม ในขณะที่กลุ่มที่มีสถานะมีแฟนแล้วเน้นการแสวงหาข้อมูลทั้งในเชิงรับ เชิงรุก และโต้ตอบเพ่ือ
ยกระดับความสัมพันธ์โดยสร้างความเกี่ยวพันธ์กับคนในสังคมของคนรัก และลดความไม่แน่นอนใน
คู่รักของตนเองลงด้วยการเพ่ิมเติมข้อมูลที่สอดคล้องตามภาพความเป็นจริง  
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 1.2 ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 ผลการวิจัยพบปัจจัยความแตกต่างทางด้านเพศ โดยเพศชายมีความไม่แน่นอนในคู่รักของ
ตนเองสูงมากกว่าเพศหญิง โดยในงานวิจัยของ Vanyperen & Buunk (1991) ที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับบทบาททางเพศ ทัศนคติ การเปรียบเทียบเทียบทางสังคมและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ 
โดยแบ่งกลุ่มอ้างอิงออกตามความเชื่อที่แตกต่างกันเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ชอบความเท่าเทียม และ
กลุ่มที่เชื่อเรื่องบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม พบว่าความแตกต่างทางเพศของชายและหญิงสามารถ
พยากรณ์ความแน่นอนและความไม่แน่นอนได้ในกลุ่มที่มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มอ้างอิงทางสังคมของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องของบทบาททางเพศที่เท่าเทียมจะมีความรู้สึกไม่
แน่นอนและไม่พอใจในความสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากความคาดหวังความเท่าเทียมในอนาคตจากคู่ของ
ตนเอง ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่ามีในหมู่เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศหญิงจะมีความคาดหวังมากกว่า
เพศชายในการท าบทบาทหน้าที่ในการดูแลบ้านและท างานนอกบ้านไปด้วย อย่างไรก็ดี  VanYperen 
ได้ระบุว่า หากในอนาคตมีกลุ่มคนที่รักความเท่าเทียมทางเพศเพ่ิมมากกว่ากลุ่มที่ยึดติดบทบาททาง
เพศแบบดั้งเดิม รูปแบบโมเดลของความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  
 สรุปได้ว่าบทบาททางเพศในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้เพศ
หญิงและเพศชายเริ่มมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่แตกต่างของผลวิจัย
ในปัจจุบันกับอดีต  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีความแตกต่างกันที่ปัจจัยด้านสถานะความสัมพันธ์และสถานะ
ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยกลุ่มที่โสดทั้งสถานะความสัมพันธ์ใน
ชีวิตจริงและโสดจากการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก มีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเอง
มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีคู่แล้ว ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะความสัมพันธ์แบบหย่าร้างบนเฟซบุ๊ก เป็น
กลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในคู่รักของตนเองมากกว่าทุกกลุ่ม ทั้งนี้พิจารณามูลเหตุแห่งความไม่แน่นอน
ในคู่รักของตนเองได้จากผลการวิจัยเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 63.5 มีสถานะความสัมพันธ์รัก
ในชีวิตจริงคือ มีแฟนแล้ว แต่กลับมีการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กว่า โสด ถึงร้อยละ 61 ซึ่งก็
เป็นจ านวนที่เกินครึ่งด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร พัฒนะ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและการบริโภคสินค้าและบริการของกลุ่มคนคนอกหักได้ระบุว่า 61.40 % 
ของคนอกหักไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กโดยยังคงสถานะโสดไว้เหมือนเดิมแม้
ในขณะคบหาดูใจกับบุคคลที่ต้องการสานความสัมพันธ์ เนื่องจากช่วงก่อนเลิกราความสัมพันธ์ไม่ได้มี
การเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กจาก โสดไปเป็นสถานะมีแฟนแล้วตั้งแต่แรก โดยท าการปิด
กั้นไม่ให้สมาชิกในเฟซบุ๊กของตนรับรู้ว่าก าลังคบหาหรือมีความสัมพันธ์กับใครอยู่ (Tiffany Grace 
Reyes, 2016) จากข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของคู่รักในบริบทไทยที่มักไม่เปิดเผยสถานะ
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ความสัมพันธ์ว่าก าลังคบหาดูใจกับใครอยู่  โดยอาจวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเกิดจากความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์รักที่ไม่ชัดเจนและความไม่ไว้ใจตั้งแต่ช่วงแรกของการศึกษาดูใจกันของคู่รัก ซึ่ง
แสดงออกผ่านสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 
(2557) ทีพ่บว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ระบุสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก มีระดับค่าเฉลี่ยความไว้วางใจ
และการผูกมัดที่ต่ ากว่า กลุ่มที่ระบุสถานะความสัมพันธ์ว่ามีแฟนแล้ว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเฟ
ซบุ๊กท าหน้าที่เป็นสื่อกลางความไว้วางใจของคนทั้งคู่ การตั้งสถานะจึงเป็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการ
เปิดเผยความสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับรู้การคบหาแบบผูกมัดของคนทั้งคู่ ซึ่งเป็นการแสดงความ
จริงใจในความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความไว้วางใจที่เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการลดลงของความไม่
แน่นอนในความสัมพันธ์ สอดคล้องกับสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนของ Berger and 
Calebrese (1975) ที่ระบุว่า ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นส่วนตัว และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคู่สนทนา (Berger & Gudykunst, 1991) 
 สรุปคือ สถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยลดความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก ซึ่งจะเพ่ิมความไว้เนื้อเชื่อใจให้คู่ของตัวเองด้วยการเปิดเผยการคบหากันให้
เพ่ือนและคนในสังคมของแต่ละฝ่ายได้รับรู้ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจอย่างหนึ่ง การที่คน
ไทยไม่นิยมตั้งหรือเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กกับคนที่ก าลังคบหาดูใจอยู่แสดงออกถึงการ
ปฏิเสธการผูกมัดในความสัมพันธ์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมระดับความไม่แน่นอน
ในความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยอาจน าไปสู่เฝ้าระวังและการตรวจสอบเฟซบุ๊กของคู่รักตนเอง 
  1.3 ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์
ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รักกับพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก  
 ผลวิจัยพบความแตกต่างในปัจจัยด้านเพศ ซึ่งเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก
มากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 28 ปีและอายุ 33 ปี มีพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก
มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ McAndrew & Jeong (2012) ที่พบว่าเพศหญิงจะ
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเฟซบุ๊ก และยิ่งมีเพ่ือนมากยิ่งมีการใช้รูปภาพหน้าบัญชีเฟซบุ๊กในการสร้างความ
ประทับใจต่อผู้อ่ืน  โดยพบว่าคนที่โสดมักมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้รูปภาพในบัญชีเฟซบุ๊กของตน 
และผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุมากมักจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมออนไลน์กับครอบครัว นอกจากนี้ผล
วิจัยยังระบุถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการท ากิจกรรมบนเฟซบุ๊กของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
โดยผู้ชายที่ก าลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีคู่แล้วจะมีการใช้งานเฟซบุ๊กน้อย ทั้งในเรื่องการดูแฟนเพจ
ของผู้หญิง และการอ่านการแสดงความคิดเห็นบนภาพ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ชายมีพฤติกรรมไม่ชัดเจนแบบนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าเพศชายเป็นเพศที่มองหาความสัมพันธ์ทางเพศแบบสบาย ๆ มากกว่าผู้หญิง ซึ่งการ
ขึ้นสถานะว่าก าลังคบหาหรืออยู่ในความสัมพันธ์ท าให้ผู้ชายรู้สึกว่าขาดอิสระ โดยในงานวิจัยได้อธิบาย
ว่าผู้ชายอาจมีการใช้เฟซบุ๊กเสมือนเครื่องมือหาคู่ (Mate Seeking Tool) มากกว่าที่ผู้หญิงใช้ 
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 นอกจากนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างที่ปัจจัยด้านระดับการศึกษาและอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จะมีพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับ Robinson (1972: อ้างถึงใน ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย, 2542) กล่าวว่าระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการใช้สื่อ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่าการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิด
ความต้องการที่แตกต่างกัน โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่ระบุว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงเป็นผู้
ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นลักษณะของการ
สอดส่องเพ่ือตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนรักที่อาจน าไปสู่ความไม่พอใจในความสัมพันธ์และ
ความหึงหวง โดยกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมการ
สอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีช่วงเวลา
ในการท างานเป็นตัวก าหนดความแตกต่าง (ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551) โดยอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งมี
การศึกษาที่สูงและมีอาชีพที่มีความสะดวกสบายเรื่องเวลา ยิ่งมีการหมกมุ่นกับการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือหา
ข้อมูลที่ตนเองต้องการเกี่ยวกับคนรักมากขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่าย
ที่อาจน าไปสู่ปัญหาในความสัมพันธ์  
 ดังนั้นผู้ที่มีการศึกษาที่สูงหรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่สามารถก าหนดเวลาท างานได้เอง มีเวลา
การท างานค่อนข้างยืดหยุ่น เช่น เจ้าของกิจการ จัดเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กมากกว่า
อาชีพอ่ืน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเวลามาก
กับการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลและมีพ้ืนฐานทางความคิดในการไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ตามลักษณะของผู้มี
การศึกษา โดยต้องหาข้อมูลมาอ้างอิงความถูกต้องตามทัศนคติและความเชื่อของตนเพ่ือให้เกิดความ
สบายใจเกี่ยวกับคนรัก ซึ่งพฤติกรรมนี้มีศักยภาพสูงในการก้าวก่ายความสัมพันธ์ที่น าไปสู่ความหึงหวง
ในอนาคต ซึ่งระดับการสอดส่องสามารถเพ่ิมมากขึ้นได้ตามข้อมูลเกี่ยวกับคนรักที่มีประสิทธิภาพมาก
เพียงพอที่จะสร้างความหึงหวง เช่น การเห็นคนรักลงภาพกับแฟนเก่า คนรักจ ากัดการเข้าถึงบัญชีเฟ
ซบุ๊กของเขา คนรักเพ่ิมคนรักเก่าเป็นเพ่ือน คนรักลงภาพการโอบไหล่กับเพศตรงข้ามบนเฟซบุ๊ก โดย
จะเริ่มเฝ้าสังเกตเฟซบุ๊กของคนรักเม่ือสงสัยในพฤติกรรมของเขา เป็นต้น 
 1.4 ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊กของผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 ผลวิจัยพบความแตกต่างที่ปัจจัยด้านเพศ โดยเพศหญิงมีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่าเพศ
ชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ de Weerth & Kalma (1993) ที่พบว่าเพศหญิงมีความหึงหวง
มากกว่าเพศชาย โดยจะรู้สึกกังวลใจและรู้สึกถึงภัยคุกคามได้ความรัก ถ้าเห็นคนรักของตนใกล้ชิด 
คิดถึง หรือมอบของขวัญให้กับผู้หญิงคนอ่ืน โดยหากพบว่าคนรักนอกใจ เพศหญิงจะมีความพยายาม
ท าให้คนรักของตนหึงหวงด้วยการท าเป็นไม่ใส่ใจและเมินเฉยกับเรื่องดังกล่าว และพยายามท าให้
ตนเองดูน่าสนใจเพ่ือดึงดูดความสนใจจากคนรัก สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ อัจฉรา วิทิตชาญไชย 
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(2545) ที่ท าการศึกษาความหึงหวงกับความแตกต่างระหว่างเพศในวัยรุ่นมัธยมปลาย และพบว่า เพศ
หญิงมีความหึงหวงมากกว่าเพศชายในสถานการณ์ที่สื่อถึงการนอกใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น
การหันเหความสนใจจากตนไปให้ความรัก เวลา เงินทองกับบุคคลอ่ืน ในขณะที่เพศชายมีความหึงหวง
มากกว่าเพศหญิงในสถานการณ์ที่สื่อว่าคนรักนอกใจทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งท าให้เห็นว่าความแตกต่าง
ระหว่างเพศ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความหึงหวงของเพศชายและเพศหญิงมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน โดยมีผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึง
ความหึงหวงกับความแตกต่างระหว่างเพศที่ท าให้เห็นความหลากหลายของผลการวิจัย เช่น งานวิจัย
ที่ระบุว่าเพศชายมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงมากกว่าเพศหญิง (Daly & Wilson, 1982; Shettel-
Neuber, Bryson & Young, 1978; Eamest, 1988; อ้างถึงใน อัจฉรา วิทิตชาญไชย, 2545) และ
เพศหญิงมีพฤติกรรมการแสดงออกความหึงหวงในเชิงกล่าวโทษตัวเอง เช่นการร้องไห้เสียใจ มากกว่า
เพศชาย (Mullen & Martin, 1994; Eamest, 1988; อ้างถึงใน อัจฉรา วิทิตชาญไชย, 2545) เป็นต้น 
 ดังนั้นการรับรู้ถึงภัยคุกคามด้านความรักผ่านการแสดงความหึงหวงบนเฟซบุ๊กจะส่งผล
กระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผลกระทบทางด้านอารมณ์จาก
การได้รับข้อมูลใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการสร้างความหึงหวง เช่น การเห็นคนรัก
แสดงออกว่าใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามเป็นพิเศษ ด้วยการลงรูปภาพ การเพ่ิมเพ่ือนใหม่ หรือการแสดง
ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก โดยผลวิจัยด้านการแสวงหาข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้กลยุทธ์เชิงรับด้วยการ
แอบสังเกตคนรักของตนมากกว่าการใช้กลยุทธ์แบบโต้ตอบซึ่งเป็นการเข้าไปคุยกับคนรักของตน
โดยตรง ทั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมกลบเกลื่อนอารมณ์ความหึงหวงของกลุ่มตัวอย่างด้วยการแสดงความ
เพิกเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
 นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างทางปัจจัยด้านอายุกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก ในกลุ่มอายุ 26 
ปี ที่มีมากกว่ากลุ่มคนอายุ 34 ปี โดยในงานวิจัยของ Tarrance (1962; อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระ
วงศ,์ 2546) ระบุว่าอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยคนที่อายุมากกว่า
จะมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อการสื่อสารที่มีความละเอียดรอบคอบแตกต่างจากคนที่มีอายุน้อย
กว่า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางความคิด โดยนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พนักงาน
บริษัทเอกชน และ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มคนอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย สุชา จันทน์เอม (2536) กล่าวว่า เมื่อผ่านวัยรุ่นมีพัฒนาการเข้า
สู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตั้งแต่อายุ 20 - 40 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่มมีากขึ้นตามวัย และการเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ คือ การส าเร็จด้านการศึกษา มี
งานประจ า เตรียมตัวแต่งงาน จนถึงการก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นพ่อแม่คน (Hogan and Astone, 
1986 อ้างถึงใน Kail & Cavanaugh, 1996) ซ่ึงวัยผู้ใหญ่จะมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีกว่า ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทางจิตใจ สามารถยอมรับและคิดถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดี
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มากขึ้น เป็นวัยที่เริ่มปรารถนาจะใช้ชีวิตคู่กับคนรัก (Sternberg, 1985 อ้างถึงใน Papalia & Olds, 
1995) มีความเก็บกดทางจิตน้อยลง สามารถตอบสนองตนเองและผู้อ่ืนด้วยเหตุผลได้ดีมากขึ้น (ทิพย์
ภา เชษฐ์เชาวลิ, 2541)   
 จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นสาเหตุของความแตกต่างด้านอายุที่มาพร้อมระดับความหึง
หวง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างทั้งอายุ 26 ปีและอายุ 34 ปี ต่างก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยที่ก าลังจะก้าว
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในด้านการเรียนและอาชีพแล้ว โดยบทบาทต่อไปที่
คนในวัยนี้ต้องการก็คือการมีคู่ครองและการสร้างครอบครัว ความหึงหวงที่สร้างความไม่แน่นอนใน
ระดับพอดีอาจเป็นกลไกส าคัญในการพิจารณาการเลือกคู่ของคนในวัยนี้ โดยมีการน าเหตุผลมาใช้เพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์รักให้อยู่รอดมากขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความหึง
หวงอยู่ในระดับปานกลาง 
 นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่าสถานะความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
หึงหวงที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยกลุ่มที่มีสถานะโสดและมีแฟนแล้ว มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มคนที่หมั้นหรือแต่งงานแล้ว ทั้งนี้อาจจะมาจากปัจจัยส าคัญของการตั้งสถานะบนเฟซบุ๊ก ซึ่งจาก
ผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีแฟนแล้วร้อยละ 63.5 แต่กลับมีการตั้งสถานะความสัมพันธ์
บนเฟซบุ๊กว่าโสดสูงถึงร้อยละ 61  ซึ่งการปฏิเสธการตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กอาจเป็นชนวน
เหตุเหตุที่สร้างความคลุมเครือในความสัมพันธ์รัก โดยในงานวิจัยเชิงคุณภาพของ  Bowe & Mod 
(2010) ที่ศึกษาการใช้เฟซบุ๊กในชีวิตประจ าวันกับความสัมพันธ์รักที่ท ากับกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง
จ านวน 11 คน ได้ระบุว่า ความสัมพันธ์ของคู่รักที่เปิดเผยบนเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อคู่รักในชีวิตจริง การ
ที่คู่รักมีการเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์สู่สาธารณะแสดงถึงความก้าวหน้าในความสัมพันธ์รัก ซึ่งเฟ
ซบุ๊กเปรียบเสมือนเครื่องมือแสดงความจริงใจ และเป็นเครื่องมือให้บุคคลอ่ืนหรือเพศตรงข้ามหยุด
สานสัมพันธ์กับคนรักของตน  
 อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสดงความ
จริงจังในความสัมพันธ์อย่างเปิดเผย ซึ่งแสดงความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์รักโดยปัจจัยนี้อาจน ามา
ซึ่งความหึงหวงและการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของคนรักตามมา  
 นอกจากนี้ผลวิจัยทางด้านสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตั้งสถานะว่ามี
แฟนแล้ว มีความหึงหวงบนเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืน ๆ โดยในงานวิจัยของ Rydell, 
McConnell & Bringle (2004) ระบุว่า ผู้ที่ถูกผูกมัดในความสัมพันธ์ในระดับสูงจะมีความหึงหวงมาก
ขึ้น เมื่อพบว่าคู่แข่งทางความรักไม่มีลักษณะที่ดึงดูดทางกายภาพมากกว่าตน และจะหึงหวงมากขึ้น
เมื่อพบข้อมูลทางลบที่ขัดต่อความสัมพันธ์ของตนกับคนรัก 
 จากผลวิจัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า การตั้งสถานะความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาความสัมพันธ์ในคู่รัก ยิ่งถ้าหากพบข้อมูลที่เป็นลบเกี่ยวกับคนรัก เช่น การปรากฏตัวของบุคคล
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ต้องสงสัยว่าจะเป็นภัยคุกคามความสัมพันธ์รักของตนบนเฟซบุ๊กคนรัก การปฏิเสธที่จะเปิดเผยสถานะ
ความสัมพันธ์ต่อสังคมก็สามารถเป็นชนวนเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ความหึงหวงในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนใน
คู่รักของตน พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลวิจัยพบความสัมพันธ์ทางบวกของทั้ง 4 ตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Anderson (2009) ที่พบว่าการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อมั่นใน
ตัวเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก รวมไปถึงความพึงพอใจในการสื่อสารระหว่างบุคคลและความพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ โดยสามารถพิจารณาได้จากงานวิจัยของ Emmers & Canary (2009) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของการใช้กลยุทธ์ในการลดความไม่แน่นอนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาว โดย
พบว่าพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาข้อมูลที่แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง นั้นมีเรื่อง
ความเชื่อและเรื่องของการรายงานตน (Self-Reported) เข้ามาประกอบในการถนอมความสัมพันธ์รัก
ไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Douglas (1990) ที่พบว่าการลดความไม่แน่นอนมีส่วนสัมพันธ์กับการ
ลดลงของค าถาม แต่ในทางตรงข้ามคือการเพ่ิมขึ้นของระดับการเปิดเผยตัวตนในหมู่กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่ง
ความชอบเป็นอารมณ์ในทางบวกที่บุคคลมีต่ออีกฝ่าย โดยความชอบนั้นมีลักษณะเดียวกับความพึง
พอใจ จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่รักหรือคู่เดทนั้นมีความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับ การรายงานตนเอง หรือ การเปิดเผยตัวตนของคู่รัก ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวส่วนตัว ซึ่งสนับสนุนสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน
ทั้ง 8 ข้อของ Berger and Calebrese (1975) และ Berger and Gudykunst (1991) (อ้างถึงใน 
West & Turner, 2010) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหากคู่รักมีการเปิดเผยข้อมูลของกันและกัน
เพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์รักจนสามารถลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ลง
ได้ ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดลงของพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กที่น าไปสู่ปัญหาความหึงหวง
และไม่พอใจในความสัมพันธ์ ตามงานวิจัยของ Morgan, Salitsky, Stutzer & Thomas (2016) ที่
พบว่า กิจกรรมสอดส่องเฝ้าระวังเฟซบุ๊กของคู่รักตนเองมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์รักซึ่งพฤติกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์รัก สอดคล้องกับงานวิจัย 
Elphinston & Noller (2011) ที่ ระบุว่ า  การสอดส่องเฟซบุ๊ ก เชื่อมโยงกับความไม่พอใจใน
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความคิดหึงหวงและพฤติกรรมสอดส่อง ซึ่งมีศักยภาพสูงในก้าว
ก่ายความสัมพันธ์รักโดยเป็นลักษณะของความหึงหวงที่แฝงมาด้วยความกังวล ซึ่งสะท้อนให้เห็น
แนวโน้มของการเสพติดเฟซบุ๊กท่ีเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ของคู่รักท่ีออกมาในเชิงลบ 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความถี่ของการแสวงหาข้อมูลยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าข่ายการมีลักษณะเสพ
ติดเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของคนรักที่มีศักยภาพในการน าไปสู่ผลลัพธ์เชิ ง
ลบในความสัมพันธ์แบบคู่รัก อันเนื่องมาจากการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางความรักที่ได้รับมาจากข้อมูล
ใหม่ ๆ บนเฟซบุ๊กที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะท าให้เกิดความหึงหวง หวาดระแวง และความรู้สึก
กังวลไม่ไว้ใจในตัวคนรักของคนรัก ซึ่งเฟซบุ๊กสามารถเป็นเครื่องมือที่จุดชนวนเหตุของรอยร้าวใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก ซึ่งจากผลวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 4 โดยผู้วิจัย
ได้มีการน าตัวแปร การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน และพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก
มาศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กให้เกิดขึ้นต่อไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาหาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือท านายการ
เกิดความหึงหวงบนเฟซบุ๊กของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก 
 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรความหึงหวง
บนเฟซบุ๊กได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อันดับ 1 คือ การแสวงหาข้อมูล สามารถท านายความหึงหวง
บนเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 20.9 ถัดมาคือ พฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก มีค่าการท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
และล าดับสุดท้าย คือ ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน โดยมีค่าการท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 รวมตัว
แปรทั้ง 3 ตัวสามารถท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก ได้ร้อยละ 24.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากพบ 3 ตัว
แปรในความสัมพันธ์ของคู่รักในระดับที่มากเท่าไหร่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความหึงหวงได้
มากเท่านั้น โดยจากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิภาพในการท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้มาก
ที่สุด คือ การแสวงหาข้อมูล ซึ่งสามารถท านายการเกิดความหึงหวงได้มากที่สุดถึงร้อยละ20 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยเบื้องต้นที่พบความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย Donohew, 
Tipton & Haney (1978) กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ความเกี่ยวพันกับตนเองสูง และตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นน้อย หรือสิ่งนั้นมีความแตกต่างกับ
ตนเองสูง หรือตนเองเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนก็จะยิ่งมีการรับรู้ความเสี่ยงสูง ดังนั้นการ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่เป็นกลางหรือจากบุคคลที่สามก็จะยิ่งมีมากขึ้น และยิ่งถ้าความกดดันใน
เรื่องเวลามีน้อยหรือมีเวลาว่างมาก รวมไปถึงต้นทุนการแสวงหาข้อมูลมีต่ าหรือท าได้โดยง่ายการ
แสวงหาข่าวสารก็จะยิ่งมีมากขึ้น ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จากผลการวิจัยเบื้องต้นที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊กคนรักในระดับปานกลาง เนื่องจากรู้สึก เชื่อมโยงกับผู้อ่ืนเมื่อ
ใช้งานเฟซบุ๊กอยู่ในระดับมากแต่มีพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กที่ท าให้เกิดการทะเลาะกับผู้อ่ืนอยู่ใน
ระดับน้อยตามผลสรุปของค่าเฉลี่ยในงานวิจัย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหา
ข้อมูลของคนรักในระดับน้อยโดยส่วนใหญ่เลือกการใช้กลยุทธ์เชิงรับในการสังเกตพฤติกรรมคนรัก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anderson (2009) ที่กล่าวว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีความหลากหลายในการ
สื่อสารมากกว่าสื่อรูปแบบอื่น ๆ ในการลดความไม่แน่นอน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าท าไมกลยุทธ์เชิงรับ
จึงมีความถ่ีในการใช้งานมากที่สุดในสื่อเฟซบุ๊กกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ  
 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าเฟซบุ๊กเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ าและมีรูปแบบหลากหลาก
ในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคนรักง่ายขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การใช้เฟซบุ๊กด้วยกลยุทธ์เชิงรับผ่านการสังเกตข้อมูลที่คนรักมีการลงในเฟซบุ๊กเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
พฤติกรรมการสอดส่องอาจจะมาจากความรู้สึกที่ต้องการเชื่อมโยงตนเองกับคนรักผ่านการใช้งานเฟ
ซบุ๊กมากกว่าการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจับผิดคนรัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Emmers 
& Canary (2009) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลในการลดความไม่
แน่นอนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาว พบว่าการรายงานตน (Self-Reported) มีส่วนช่วย
ท านุบ ารุงความสัมพันธ์รักไว้ ซึ่งตรงตามสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนของ  Berger and 
Calebrese (1975) ข้อที่ 4 ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ผกผันตาม ระดับการสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นส่วนตัว กล่าวคือ ยิ่งเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวต่อกันมากเท่าไหร่ ยิ่งมั่นใจมากขึ้น 
ความคลุมเครือในความสัมพันธ์ก็จะลดลง เช่น ในความสัมพันธ์ของคู่รักบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดบทบาท การแสดงความคิดเห็น (Comment) ลดระดับการโพส (Post) ลดระดับ
การเปิดเผยเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่ลง ความสงสัยและความคลุมเครือจะเกิดขึ้น 
 โดย Case, Andrews, Johnson, & Allard (2005) กล่าวว่า การค้นหาข้อมูลเพ่ือลดความ
ไม่แน่นอนจะผูกติดกับอารมณ์ที่เป็นกังวล การเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องของผู้ที่เราจะเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยจะเพ่ิมความแน่นอนและลดความตึงเครียดลง โดยมีการการคาดการณ์เองล่วงหน้า
เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะความเครียดทางอารมณ์ นอกจากนี้งานวิจัยของ  Gibbs, Ellison & Lai 
(2011) ที่ได้ท าการศึกษาประเด็น การใช้กลยุทธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอน กับการเปิดเผยตัวตนในการ
เดทออนไลน์ ซึ่งพบว่าการแสวงหาข้อมูลด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
และต้องการจะลดความไม่แน่นอนลงด้วยการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม เพ่ือลดความ
เสี่ยงและเป็นการป้องกันตัวเองจากการถูกบิดเบือนข้อมูลหรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จของฝ่ายตรงข้าม 
ซึ่ง Punyanunt-Carter (2013) ระบุว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลมีการพัฒนากระบวนการเป็น
ขั้นตอน โดยปริมาณข้อมูลที่บุคคลเปิดเผยหรือแบ่งปันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
ปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ในการใช้ท านายพฤติกรรมบุคคล การแสวงหาข่าวสารจึง
มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 โดยผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า เฟซบุ๊กเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบคนรัก ซึ่งผลสรุป
ของความสัมพันธ์รักจะออกมาในแง่บวกหรือลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคนรักที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ก
เป็นปัจจัยส าคัญ ถ้าข้อมูลที่ปรากฏมีลักษณะไปในทางลบต่อความสัมพันธ์และค้านกับสิ่งที่ตนได้รับรู้
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มาก็อาจจะยิ่งท าให้มีการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดความกังวลและความไม่ชัดเจนในตัวของ
คนรัก หรืออีกนัยหนึ่งหากบุคคลมีความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของคู่รักตนเองเป็นทุนเดิมอยู่ แล้ว 
ความถี่ในการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือแสวงหาข้อมูลก็อาจจะเพ่ิมขึ้นตามระดับความสงสัยกังวลที่มีต่อตัวคนรัก 
ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือการป้องกันการถูกล่อลวงโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งตรงตามสัจพจน์ของทฤษฎี
การลดความไม่แน่นอนของ Berger and Calebrese (1975) ข้อที่ 3 ที่ระบุว่าระดับความไม่แน่นอน
ในความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระดับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล กล่าวคือ ยิ่งไม่แน่ใจในพฤติกรรมมาก
เท่าไหร่ยิ่งสืบหาข้อมูลบ่อยขึ้นเท่านั้น เช่นหากไม่แน่ใจว่าคู่รักของตนก าลังศึกษาดูใจกับตนเองเพียง
คนเดียวหรือไม่ ก็จะเกิดการสืบค้นข้อมูลของอีกฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลที่ต้องสงสัย 
ซึ่งเป็นไปตามผลวิจัยเบื้องต้น ที่พบความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนในคู่รักของตนกับพฤติกรรม
สอดส่องเฟซบุ๊กที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ 
Morgan, Salitsky, Stutzer & Thomas (2016) ที่พบว่า กิจกรรมสอดส่องเฝ้าระวังเฟซบุ๊กของคู่รัก
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์รัก โดยผู้ที่ท ากิจกรรมสอดส่องเฝ้า
ระวังเฟซบุ๊กของคู่รักตนเอง มักจะระบายอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ลงบนเฟซบุ๊ก
ด้วย ซ่ึงความสัมพันธ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่รัก  
 โดยลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊กที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลในงานวิจัยของ 
Anderson (2009) กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์เชิงรุก ผ่านการสื่อสารกับเพ่ือนของเพ่ือนบนเฟซบุ๊กด้วย
การใช้สภาพแวดล้อมล้วงเอาข้อมูลเพ่ือดูปฏิกิริยาตอบกลับจากคนรัก ยกตัวอย่างเช่น การแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อมูลที่ตรงข้ามกับความคิดของคู่รักลงบนหน้ากระดานข่าวสารของเพ่ือนบนเฟซบุ๊กที่มี
ร่วมกันด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เป้าหมายเห็น โดยได้ท าการศึกษากับกลุ่มคู่รักที่ก าลังมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ซึ่งจากงานวิจัยท าให้เห็นถึงศักยภาพของเฟซบุ๊กในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยชี้ทิศทาง
ของคู่รักว่าสมควรจะมีการพัฒนาต่อไปหรือใหม่ผ่านข้อมูลใหม่ที่ค้นพบ โดย Berger & Bradac 
(1982) กล่าวว่า ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์เกิดจากความสงสัยในคู่รักของตน เนื่องจากการน า
ตนเองไปเปรียบเทียบกับคู่รัก โดยมักจะพุ่งเป้าจับจ้องสงสัยไปที่การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
พิเศษ (Self-Focused or Partner-Focused Doubts) ซึ่งเป็นการมองแบบแยกหน่วย  (Dyadic 
Unit) มากกว่าจะมองว่าเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างกันและกันแบบคู่รัก (Dyadic Relationship) ซึ่ง
ท าให้ความสัมพันธ์ขาดความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  
 โดยในงานวิจัยของ Muise, Christofides & Desmarais (2009) ชี้ ให้ เห็นว่าเฟซบุ๊กมี
ศักยภาพท าให้บุคคลเปิดเผยความรู้สึกหึงหวงของตน โดยจะถูกกระตุ้นจากข้อมูลของคู่รัก ซึ่งน าไปสู่
เฝ้าระวังและการตรวจสอบเฟซบุ๊กของคู่รักตนเอง  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rydell, 
McConnell, & Bringle (2004) ที่ระบุว่า ผู้ที่ถูกผูกมัดในความสัมพันธ์ในระดับสูงจะมีความหึงหวง
มากขึ้น เมื่อพบว่าเมื่อพบข้อมูลทางลบที่ขัดต่อความสัมพันธ์ของตนกับคนรัก โดยการค้นหาข้อมูล
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เพ่ิมเติม คือวิธีการลดความไม่แน่นอนที่ผูกติดกับอารมณ์กังวล (Case et al., 2005) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลในระดับน้อย ชี้ให้เห็นว่าความ
กังวลสงสัยในอีกฝ่ายที่มีน้อยด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
หึงหวงในระดับปานกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ระดับความหึงหวงจะสามารถเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข่าวสารหรือข้อมูลของคนรักที่พบบนเฟซบุ๊ก 
 จากงานวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อมีการเจอข้อมูลที่ขัด
ต่อความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งชี้น าไปในทิศทางที่ท าให้เห็นว่าคู่รักของตนก าลังมีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายว่าจะนอกใจ ดังนั้นหากมีการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊กมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความหึงหวงก็มี
แนวโน้มจะมากขึ้นตามไปด้วย โดยการรับทราบข้อมูลบนเฟซบุ๊กที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะ
สร้างความหึงหวง ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยด้านความหึงหวงบนเฟซบุ๊กที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
หึงหวงในระดับมากถ้าเห็นคนรักมีพฤติกรรม เช่น ลงภาพกับแฟนเก่า จ ากัดการเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊ก 
การเพ่ิมคนรักเก่าเป็นเพ่ือน การลงภาพการโอบไหล่กับเพศตรงข้าม สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าความไม่
แน่นอนในคู่รักของกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับต่ าแต่เฟซบุ๊กก็เป็นชนวนเหตุให้เกิดความหึงหวงได้ หาก
ฝ่ายหนึ่งละเมิดเงื่อนไขความสัมพันธ์ ซึ่งสอดรับกับผลวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ที่กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของคนรักอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งระดับการสอดส่องอาจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ตามระดับความไม่ไว้วางใจในคู่ของตนที่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสงสัยที่เพ่ิงพบบนเฟซบุ๊ก 
 โดยในงานวิจัยของ Clayton, Nagurney & Smith (2013) พบว่า ยิ่งใช้เวลากับเฟซบุ๊กมาก
ขึ้นยิ่งส่งผลกระทบทางลบทั้งในด้านอารมณ์และร่างกายด้วย เช่น ปัญหาเรื่องการนอกใจ เลิกรา หรือ
หย่าร้าง โดยคู่รักที่เล่นเฟซบุ๊กมักจะแสดงพฤติกรรมสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนหน้า
เพจของคนรักตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดอารมณ์ระแวง หึงหวง และ
น าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งตามมา นอกจากนีง้านวิจัยของ Clayton และคณะ (2013) ยังชี้ให้เห็นว่า 
ผู้ที่ใช้เวลาเล่นเฟซบุ๊กมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะติดต่อหรือสานสัมพันธ์กับแฟนเก่าในระดับสูง ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการเกิดความคิดนอกใจ ซึ่งถูกระบุว่าการใช้งานเฟซบุ๊กยังคงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้
ระยะเวลาในการคบหากันของแต่ละคู่สั้นลง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ปีหรือน้อยกว่านั้น จาก
งานวิจัยเหล่านี้ท าให้เห็นว่าเฟซบุ๊กมีประสิทธิภาพสั่นคลอนความสัมพันธ์ในคู่รัก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ Elphinston & Noller (2011) ที่พบว่า การสอดส่องเฟซบุ๊กนั้นเชื่อมโยงกับความไม่พอใจใน
ความสัมพันธ์รักและเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับความคิดหึงหวงและพฤติกรรมการสอดส่อง โดย
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กในลักษณะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติหลักที่มีประสิทธิภาพสูงในการก้าวก่าย
ความสัมพันธ์รัก ซ่ึงเป็นบทสรุปของปัญหาความหึงหวงและความไม่พึงพอใจที่กระทบต่อความสัมพันธ์
รักในผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ัวไป  
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 จากงานวิจัยเบื้องต้นท าให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กที่มากจนเกินไปสามารถน าไปสู่การ
เกิดอารมณ์ความหึงหวง โดยมีข้อมูลของคนรักที่พบและการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นตัวจุดชนวน 
สอดคล้องกับผลวิจัยครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มีเหตุผล โดยรู้สึก
เชื่อมโยงกับผู้อ่ืนและรู้สึกคิดถึงเฟซบุ๊กเมื่อไม่ได้ใช้ในระดับมาก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการน าไปสู่ปัญหาหึงหวงและไม่พึงพอใจความสัมพันธ์ สนับสนุนด้วยผลวิจัยด้านความหึงหวงบนเฟ
ซบุ๊กท่ีกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่ามีการเฝ้าสังเกตเฟซบุ๊กของคนรักเม่ือสงสัยในพฤติกรรมในระดับมาก ผล
วิจัยนี้จึงสอดคล้องกับ Muise และคณะ (2009) ที่ชี้ว่าความหึงหวงจะถูกเปิดเผยและกระตุ้นจาก
ข้อมูลของคู่รักซ่ึงน าไปสู่การเฝ้าระวังและตรวจสอบเฟซบุ๊กคู่รัก ดังนั้น หากฝ่ายตรงข้ามมีพฤติกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดความหึงหวงในระดับมากพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊กก็จะมีแนวโน้มลดลงไปด้วย ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความหึงหวงขึ้นอยู่กับข้อมูลของคนรักที่ได้รับมาผ่านการแสดงสถานะ การลง
รูปและการแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความกังวลสงสัย  
 นอกจากนี้ยังพบการศึกษาที่น่าสนใจของ Bachman & Guerrero (2006) ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่พบเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดมักจะคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ออกมาในแง่ลบสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะท าลายการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารมากกว่าการสร้างสรรค์ สรุปในท้ายที่สุด “เหยื่อ” ผู้รับรู้การ
กระท าที่เป็นเจตนาของคนที่ตนเดทด้วย จึงมีแนวโน้มสูงที่จะสะท้อนผลของการสื่อสารออกมาในแง่
ลบกลับไป สนับสนุนความคิดด้วยงานวิจัยของ Honeycutt (1985) ที่ระบุว่าความไม่สอดคล้องกันใน
ชุดความรู้ใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาแล้วสร้างความไม่ชัดเจนคลุมเครือในจิตใจสามารถส่งผลกระทบได้แม้แต่ใน
ความสัมพันธ์ที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งน าไปสู่เหตุวิกฤตในความสัมพันธ์ (Critical Relationship Event) 
ซึ่งจะเห็นว่าความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบให้อีก
ฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ตามมาได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ
แสดงออกของคนท้ังคู่ท่ีมีต่อกัน ซึ่งจะเป็นผลชี้น าทิศทางของการพัฒนาความสัมพันธ์  
 อย่างไรก็ดีแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง แต่หาก
พิจารณาจากผลการวิจัยจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลของคนรักแบบเชิง
รุกในระดับน้อยที่สุด เช่น พฤติกรรมการพิมพ์ข้อความหรือการตั้งสถานะที่สื่อความหมายที่เป็นลบ
เกี่ยวกับคนรักลงบนเฟซบุ๊กด้วยความตั้งใจที่จะท าให้คนรักของตนเห็น ซึ่งเป็นไปตามสัจพจน์ข้อที่ 5 
ของ Berger and Calebrese (1975) ที่ระบุว่า ระดับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกับ
ระดับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา กล่าวคือ ยิ่งไม่มั่นใจมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความตั้งใจในการโต้ตอบมาก
ขึ้นเท่านั้น เช่น การถามมาตอบไป โดยการพุ่งเป้าจับผิดไปที่การกระท าของอีกฝ่ายเป็นพิเศษซึ่งเป็น
พฤติกรรมทางลบที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์  
 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูลเชิงรับด้วยการสังเกตเพียง
อย่างเดียวซึ่งส่งผลทางบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่รัก สอดคล้องกับผลวิจัยด้านความไม่
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แน่นอนในคู่ของตนเองของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต่ าเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าการที่กลุ่มตัวอย่างใช้กล
ยุทธ์เชิงรับด้วยการสังเกตเพียงอย่างเดียวแทนที่จะใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือเพ่ือปล่อยข้อมูลที่เป็นลบ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์รักให้คนรักได้เห็นแบบอ้อมๆ ส่งผลดีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ซึ่งท าให้ความไม่
แน่นอนในความสัมพันธ์รักมีต่ า โดย Honeycutt (1985) ได้กล่าวว่า ความไม่แน่นอนในระยะเริ่มต้น
ของการสร้างสัมพันธ์อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความเชื่อมั่น รวมไปถึงการสื่อสาร ซึ่งความไม่
แน่นอนในความสัมพันธ์เป็นกลไกที่เชื่อมโยงความหึงหวงกับอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามผลการวิจัยเบื้องต้นที่พบว่าความไม่แน่นอนในคู่ของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก โดยจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Pines & Friedman (1998) 
ระบุว่าความหึงหวงในปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์รัก เพราะเป็นการแสดงถึงความ
ใส่ใจ ปกป้องดูแลและไม่ปล่อยปละละเลยความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยยืดอายุความสัมพันธ์ให้ยาวนานขึ้น 
สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ Neuliep & Grohskopf (2000) ที่พบว่า ความพึงพอใจและความไม่
แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับ Smith & Dorfman (1975) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการและการเปิดเผยความรู้สึกไม่แน่นอน ซึ่งได้
ท าการศึกษากับนักศึกษาปริญญาตรีเพศชายจ านวน 300 คน ผลการวิจัยพบว่า การกระตุ้นเร้าให้เกิด
อารมณ์ไม่แน่นอนในระดับปานกลางนั้น สิ่งแรกที่จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มมากขึ้นนั่นคือความชอบแล้วการ
เปิดเผยความรู้สึกไม่แน่นอนจึงลดลงเป็นล าดับถัดไป ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาที่พบแม้กลุ่มตัวอย่าง
จะมีความมั่นใจในคู่รักของตนเองในระดับมาก แต่ประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์กับคน
รัก ด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรักในเรื่องของความใส่ใจในการแสดงออกแบบโรแมนติกกับ
ตนเอง ก็เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความไม่ม่ันใจมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเบื้องต้นจึงสามารถพิจารณาได้ว่า การที่เพศชายมีความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์มากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศชายถูกกระตุ้นให้เกิดความความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์เชิงบวก ยกตัวอย่างเช่น การที่ฝ่ายหญิงสร้างความไม่แน่นอนด้านพฤติกรรม เช่น เรื่อง
ของการแสดงออกเชิงโรแมนติกกับฝ่ายชายแบบไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป (ระดับปานกลาง) ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวกระตุ้นเพศชายให้เกิดความหึงหวงในระดับที่พอดี จนเปิดเผยความชอบในคู่ของ
ตนเองมากขึ้นซึ่งส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์แบบคู่รัก  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยหลักที่สามารถท านายความหึงหวงบนเฟซบุ๊กได้เป็นล าดับแรกคือ
การใช้กลยุทธ์การแสวงหาข้อมูล ซึ่งยิ่งมีความถี่ในการใช้งานบ่อยมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าข่ายการมีลักษณะ
เสพติดเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊กของคนรัก ที่สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก แต่ในขณะเดียวกันความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ในระดับที่พอดี คือไม่มาก
และไม่น้อยไปกลับเป็นตัวแปรที่ส่งผลทางบวกซ่ึงสามารถช่วยถนอมความสัมพันธ์แบบคู่รักไว้ได้ 
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5.3  ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 เป้าหมายการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความหึงหวงใน
บริบทของการสื่อสารออนไลน์ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างกลุ่มเพศชายท าได้ยากมากกว่าเพศหญิง ซึ่งท าให้อัตราส่วนผู้ที่ตอบ
ค าถามเพศหญิงมีเยอะกว่า 
  

5.4  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึง
หวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

5.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการชีวิตรักบนโลกออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊กให้เกิด
ประโยชน์ต่อความสัมพันธ์แบบคู่รัก  

 1.) ด้านการแสวงหาข้อมูล คู่รักที่อยู่ในวัยเรียนหรือกลุ่มผู้มีการศึกษาสูง และผู้ที่มี
อาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ควรหลีกเลี่ยงการใช้เวลาว่างที่มากเกินไปในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับคนรัก เพราะอาจน ามาซึ่งพฤติกรรมเสพติดเฟซบุ๊กมากกว่าบุคคลในอาชีพอ่ืน 
เนื่องจากวิถีการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้มีการใช้เวลาในชีวิตประจ าวันค่อนข้างยืดหยุ่น
มากกว่าคนในอาชีพอ่ืน ซึ่งผลวิจัยพบว่าคนในอาชีพดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับคนรักบนเฟซบุ๊กมากกว่าคนในอาชีพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัทเอกชน 

 2.) ด้านความไม่แน่นอนในคู่ของตน คู่รักที่ก าลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบคบหาดูใจ 
หรือกลุ่มคนโสด เป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มคนในสถานะอ่ืน ๆ 
จึงควรสร้างความม่ันใจให้อีกฝ่ายด้วยการแสดงออกด้านพฤติกรรม โดยค านึงถึงความใส่ใจใน
การแสดงออกเชิงโรแมนติกเพ่ือลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แบบคู่รัก เนื่องจากผล
วิจัยพบว่าความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในด้านการประเมินผลพฤติกรรมของคน
รัก เช่น เรื่องความใส่ใจในการแสดงออกแบบโรแมนติกกับตนเองเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความไม่ม่ันใจมากที่สุด 
 3.) ด้านพฤติกรรมสอดส่องบนเฟซบุ๊ก คู่รักที่อยู่ในวัยเรียนและกลุ่มผู้มีการศึกษา
สูง หรือผู้ที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ที่มีการใช้เวลาในชีวิตประจ าวันค่อนข้าง
ยืดหยุ่นมาก ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กโดยไม่มีเหตุผลเพ่ือเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน และ
หยุดคิดถึงเฟซบุ๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน ซึ่งผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของกลุ่มตัวอย่าง เป็น
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พฤติกรรมที่มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการก้าวก่ายความสัมพันธ์รักและสามารถ
น าไปสู่ปัญหาความหึงหวงและความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์รักในที่สุด 

 4.) ด้านความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก คู่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชายควรหลีกเลี่ยง
การลงข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก เช่น การลงภาพกับ
แฟนเก่า การบล็อกหรือการจ ากัดไม่ให้คนรักเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊ก การเพ่ิมคนรักเก่าเป็นเพ่ือน 
การลงภาพการโอบไหล่กับเพศตรงข้ามบนเฟซบุ๊ก ซึ่งผลวิจัยพบว่าข้อมูลเหล่านี้มี
ประสิทธิภาพสูงมากเพียงพอที่จะสร้างความหึงหวงให้เกิดขึ้นได้ในระดับมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเพศหญิง 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารการตลาด 
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักสื่อสารการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารด้านเนื้อหา 
(Message) เพ่ือให้สอดคล้องกับ “ความในใจ” (Insight) ของกลุ่มคนมีคู่ที่ต้องการลดความไม่แน่นอน
ในความสัมพันธ์จากการใช้งานเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถน าผลวิจัยไปขยายผลเพ่ือสร้างเนื้อหา(Content) 
สาระความรู้ความบันเทิงได้บนแฟนเพจเฟซบุ๊กที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคู่รักในยุคดิจิทัลได้ เนื่องจาก
ในปัจจุบันแฟนเพจเฟซบุ๊กได้มีการน าเอาคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
เนื้อหาและสร้างเรื่องราวให้แฟนเพจมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผ่านลักษณะนิสัย บุคลิกของตัวการ์ตูน
ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแฟนเพจ การออกแบบตัวละครจึงต้องพยายามท าให้มีชีวิตจริงๆ โดยการ
สร้างมิตบิทบาทความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเองระหว่างตัวละครซึ่งมผีลทางด้านการตลาดอีกด้วย โดย
นักการตลาดสามารถน าผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างมาสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเพ่ือใช้เป็น
กระบอกเสียงพูดความในใจแทนผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามเยอะที่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนผู้หญิงที่เป็นพนักงานออฟฟิศ ที่มีสถานะมีแฟนแล้วชีวิตจริงแต่
ตั้งสถานะโสดจริง ๆ บนโลกออนไลน์ หรือคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเด็กวัยเรียนมหาลัยที่หมกหมุ่นใน
ความรักและเวลาว่างชอบใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือระบายความในใจเกี่ยวกับความรัก และคาแรคเตอร์
ตัวการ์ตูนผู้ประกอบการสาวใหญ่ที่ใช้เวลาวัน ๆ หมดไปกับเฟซบุ๊กเพ่ือจับผิดแฟนหนุ่มที่ชอบลงรูปคู่
กับเพศตรงข้ามและแฟนเก่า เป็นต้น 

5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อท าโครงการรณรงค์ 
 ผลการวิจัยเพ่ือหาปัจจัยพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท านายการเกิดความหึงหวงบนเฟ
ซบุ๊ก หน่วยงานหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถน าไปใช้เพ่ือท า
โครงการรณรงค์ผลักดันให้คู่รักยุคดิจิทัลมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น “กิจกรรมต่อชีวิตคู่รักให้ยาวไกล สร้าง
ความมั่นใจไม่สอดส่องเฟซบุ๊ก” โดยน าสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมาสร้างความแน่นอนในความสัมพันธ์
รักให้ยาวนานขึ้น ด้วยการแสดงความรัก ผ่านการลงภาพ ตั้งสถานะ ข้อความหรือข้อมูลอ่ืนใดบนเฟ
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ซบุ๊กที่ให้ความรู้สึกเชิงบวกต่ออีกฝ่ายอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยต่อสังคม
อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจต่อกันโดยไม่ให้หมกหมุ่นกับสื่อ
ออนไลน์จนมากจนเกินไป เป็นต้น 
 

5.5  ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1.) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับคู่รัก ว่าปัจจัยใดที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความหึงหวงและความไม่แน่นอนใน
ความสัมพันธ์แบบคู่รักทั้งในบริบทออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบ
คู่รักเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน การวิจัยเชิงปริมาณอาจท าได้เพียงแสดงมุมมอง
ในด้านเดียวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่การสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังในบริบทออนไลน์และออฟไลน์ 
จะช่วยให้เห็นภาพรวมและมุมมองของความสัมพันธ์แบบคู่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าการสื่อสารแบบไหน
ที่สร้างปัญหาและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น ในขณะที่การสื่อสารแบบไหนที่ช่วย
ถนอมความสัมพันธ์รักให้มีการเดินหน้าและพัฒนาต่อไป 
2.) ในการวิจัยครั้งต่อไปหากมีการน าแฟนเพจเฟซบุ๊กมาใช้เป็นช่องทางในการสุ่มเก็บแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการแยกเก็บกลุ่มตัวอย่างตามแฟนเพจ เนื่องจากแต่ละแฟนเพจบนเฟซบุ๊กมี
คุณลักษณะและคาแรคเตอร์ประจ าตัวที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีผลต่อการวิเคราะห์ผล เช่น ระดับทัศนคติ 
พฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการวิจัยการค้นคว้าอิสระใน หัวข้อเรื่อง“การแสวงหาข้อมูล 
ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษา การศึกษาสาเหตุของปัญหาและรูปแบบพฤติกรรมการใช้ 
Facebook เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่รักบนโลกออนไลน์ 
 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพ่ือได้
ผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เนื่องจากข้อมูลค าตอบของท่านจะมี
ประโยชน์ และส าคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
เพ่ือใช้ในการศึกษาเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของท่านที่กรุณาเสียสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

      นางสาวชริตา ปรมะธนวัตน์ (ผู้วิจัย) 
      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 กรุณาตอบค าถามข้อนี้ ก่อนเริ่มท าแบบสอบถาม 
1. คุณอายุระหว่าง 25- 34 ปี ใช่หรือไม่ 
(  1  ) ใช่   (  2  ) ไม่ใช่ (หากตอบข้อนี้กรุณาหยุดท าแบบสอบถาม) 
 
2. คุณเคยมีประสบการณ์หรือความสัมพันธ์แบบคู่รักมาก่อนหรือไม่ 
(  1  ) เคย   (  2  ) ไม่เคย (หากตอบข้อนี้กรุณาหยุดท าแบบสอบถาม) 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง (   ) ที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 
 
1. เพศสภาพ 
( 1 ) เพศชาย   ( 2 ) เพศหญิง   
( 3 ) อ่ืนๆระบุ………………… 
 
2. อายุ 
( 1 ) 25 ปี  ( 2 ) 26 ปี  ( 3 ) 27 ปี  ( 4 ) 28 ปี 
( 5 ) 29 ปี  ( 6 ) 30 ปี  ( 7 ) 31 ปี  ( 8 ) 32 ปี  
( 9 ) 33 ปี  ( 10 ) 34 ปี 
 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
( 1 )  ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  ( 2 ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
( 3 ) อนุปริญญา/ปวส.    ( 4 ) ปริญญาตรี 
( 5 ) ปริญญาโท    ( 6 ) ปริญญาเอก 
 
4. อาชีพ 
( 1 ) นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  ( 2 ) พนักงานบริษัทเอกชน 
( 3 ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ( 4 ) เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 
( 5 ) อาชีพอิสระ    ( 6 ) อ่ืน…………………. 
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5. สถานะความสัมพันธ์ 
( 1 ) โสด (Single)    ( 2 ) มีแฟนแล้ว (In a relationship)  
( 3 ) หมั้นแล้ว (Engaged)   ( 4 ) แต่งงานแล้ว (Married) 
 
6. สถานะความสัมพันธ์ที่แสดงบนเฟซบุ๊ก 
( 1 ) โสด (Single)  
( 2 ) มีแฟนแล้ว (In a relationship) 
( 3 ) หมั้นแล้ว (Engaged) 
( 4 ) แต่งงานแล้ว (Married) 
( 5 ) มีคู่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว (In a civil partnership) ส าหรับกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยน 
( 6 ) มีคู่ที่อยู่กินกันก่อนแต่งแล้ว (In a domestic partnership) ส าหรับกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยน 
( 7 ) คบหากันแบบไม่ผูกมัด (In an open relationship) 
( 8 ) คบหากันแบบอธิบายได้ยาก (It’s complicated) 
( 9 ) แยกกันอยู่ (Separated) 
( 10 ) หย่าร้าง (Divorced) 
( 11 ) เป็นม่าย (Widowed) 
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก จ านวน 7 ข้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย   ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 
 

ค าถาม 
บ่อย
มาก
ที่สุด 

บ่อย 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 คุณสังเกตดู Facebook ของคนรักบ่อยแค่ไหน 5 4 3 2 1 

2 
คุณสังเกตดูการ Post รูปบน Facebook ของคนรัก
บ่อยแค่ไหน 

5 4 3 2 1 

3 
คุณสังเกตดูคนรักของคุณ Post และ Comment 

กับผู้อ่ืนบนหน้า Wall บ่อยแค่ไหน 
5 4 3 2 1 

4 
คุณพูดคุยเรื่องส่วนตัว กับเพ่ือนของคนรักบน 

Facebook บ่อยแค่ไหน 
5 4 3 2 1 

5 

คุณ Post ข้อความที่ค้านกับความเห็นของคนรัก
ล งบนหน้ า  Wall Facebook ที่ มี Mutual Friends 

ร่วมกัน ด้วยความตั้งใจที่จะให้เขา เห็น บ่อยแค่
ไหน 

5 4 3 2 1 

6 
คุณพูดคุยเรื่องส่วนตัวกับคู่รักของคุณผ่านทาง
Facebook Messenger บ่อยแค่ไหน 

5 4 3 2 1 

7 
คุณพูดคุยเรื่องส่วนตัวกับคู่รักของคุณผ่านการ 
Post บนหน้า Wall บ่อยแค่ไหน 

5 4 3 2 1 
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ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในคู่รักของตนจ านวน 16  ข้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากท่ีสุด 

ค าถาม 
มั่นใจ/
สมบูรณ์
แบบ 

ค่อน 
ข้าง
มั่นใจ 

ไม่
แน่ใจ 
ก่ ากึ่ง 

ค่อน 
ข้างไม่
มั่นใจ 

ไม่มั่นใจ
เลย 

1 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณมีความมุ่งมั่นในคบหากันครั้งน้ี 1 2 3 4 5 
2 คุณแน่ใจถึงความรู้สึกของคู่รักที่มีต่อคุณ 1 2 3 4 5 
3 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณมีความรู้สึกชอบคุณมาก 1 2 3 4 5 

4 
คุณแน่ใจว่าตอนนี้คู่รักของคุณมีความต้องการคบหากับ
คุณ 

1 2 3 4 5 

5 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะสานความสัมพันธ์น้ี
ต่อไปยาวนาน 

1 2 3 4 5 

6 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณพร้อมที่จะผูกมัดกับคุณในการ
คบหากันครั้งน้ี 

1 2 3 4 5 

7 

คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์แบบ
โรแมนติกกับคุณ เช่น การคบหาดูใจกันแบบคนรักใน
ระยะยาว 

1 2 3 4 5 

8 คุณแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีความส าคัญต่อคู่รักของคุณ 1 2 3 4 5 

9 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณใส่ใจในการกระท าแบบโรแมนตกิ
กับคุณ เช่น การให้ของขวัญ การจดจ าวันส าคัญ  

1 2 3 4 5 

10 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ในชีวิตของคุณ 

1 2 3 4 5 

11 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะถนอมความสัมพันธ์
นี้ไว้ 

1 2 3 4 5 

12 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณอยากให้การคบหากันครั้งนี้ยืน
ยาว 

1 2 3 4 5 

13 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการคบหากับคุณเป็นคน
สุดท้าย 

1 2 3 4 5 

14 
คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคุณใน
ระยะยาว 

1 2 3 4 5 

15 
คุ ณ แ น่ ใ จ ว่ า คู่ รั ก ข อ งคุ ณมี เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ในอนาคตร่วมกับคุณ 

1 2 3 4 5 

16 คุณแน่ใจว่าคู่รักของคุณต้องการที่จะคบหากับคุณต่อไป 1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอดส่องเฟซบุ๊ก จ านวน 7 ข้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย   ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 
 

พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1 
ฉันมักจะคิดถึง Facebook บ่อย ๆ เมื่อฉันไม่ได้
ใช้มัน 

1 2 3 4 5 

2 
ฉันมักจะใช้ Facebook บ่อย ๆ โดยไม่มีเหตุผล
เฉพาะเจาะจง 

1 2 3 4 5 

3 
การใช้งาน Facebook ของฉัน ท าให้เกิดการ
ทะเลาะกับผู้อ่ืน 

1 2 3 4 5 

4 
ฉันจะหยุดทุกสิ่ งที่ก าลั งท าอยู่ เมื่อมีความ
ต้องการที่จะเข้า Facebook 

1 2 3 4 5 

5 
ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้ อ่ืนเมื่อมีการใช้งาน 

Facebook 
1 2 3 4 5 

6 
เมื่อฉันใช้งาน Facebook ฉันจะควบคุมตัวเอง
ไม่ได ้

1 2 3 4 5 

7 
ฉันไม่สามารถลดการใช้งาน Facebook ได้และ
เมื่อไม่ได้เข้าไปดูจะรู้สึกกังวลใจ 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก จ านวน 24 ข้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย   ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 
 

ค าถาม 

เป็นไป
ไม่ได้

อย่างยิ่ง 

เป็นไป
ไม่ได้ 

 

เป็นไป
ได้ และ
ไม่ได้

พอๆกัน 

เป็นไป
ได้ 

เป็นไป
ได้อย่าง

ยิ่ง 

1 
คุณจะรู้สึกหึงหวง หลังจากเห็นว่าคู่รักของคุณมีการAdd 

Friend ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามที่คณุไมรู่้จักบน Facebook 
1 2 3 4 5 

2 
คุณจะอารมณ์เสียถ้าคู่รักของคณุไม่ตั้ง Status

ความสัมพันธ์ บน Facebook 
1 2 3 4 5 

3 
คุณรูส้ึกถูกคุกคาม เมื่อคู่รักของคณุ  Add Friend 
Facebook คนรักเก่า 

1 2 3 4 5 

4 
คุณจะรู้สึกหึงหวง หลังจากเห็นว่าคู่รักของคุณ Post 

ข้อความลงบนหน้า Wall ของเพศตรงข้าม 
1 2 3 4 5 

5 คุณมีค าถามเกี่ยวกับเพื่อนใน Facebook ของเค้า  1 2 3 4 5 

6 
คุณหึง เมื่อคูร่ักของคุณ Post ภาพการโอบไหล่กับเพศ
ตรงข้ามบน Facebook 

1 2 3 4 5 

7 
คุณรูส้ึกหัวเสีย ถ้าคู่รักของคณุจ ากัดการเข้าถึง Profile 

Facebook ของเค้า  
1 2 3 4 5 

8 
คุณหึง ถ้าคู่รักของคุณ Postรูปภาพของตัวเขาเองกับแฟน
เก่า 

1 2 3 4 5 

9 
คุณกังวลว่าคูร่ักของคุณจะเข้าไปมคีวามสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับเพื่อนใน Facebook 

1 2 3 4 5 

10 
คุณจะรู้สึกหึง หลังจากเห็นว่าคูร่ักของคุณไดร้ับข้อความ
บนหน้า Wall ใน Facebook จากเพศตรงข้าม 

1 2 3 4 5 

11 
คุณหึง ถ้าคู่รักของคุณ Post ภาพ กับคนอื่นที่คุณไม่รู้จัก
ซึ่งเป็นเพศตรงข้าม 

1 2 3 4 5 

12 
คุณสงสัยว่าคู่รักของคณุมีการพัฒนาความสนิทกับใคร
บางคนแบบลับๆบน Facebook 

1 2 3 4 5 

13 
คุณกังวลว่าคูร่ักของคุณจะใช้ Facebook เพื่อเริม่ต้น
ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 

1 2 3 4 5 

14 
คุณรูส้ึกหึงหวง ถ้าคู่รักของคุณ Post รูปภาพตนเองในเชิง
ยั่วยุทางเพศ เช่น ภาพSexy โชว์สรีระ 

1 2 3 4 5 

15 คุณกังวลว่าจะมีใครมาติดใจคูร่ักของคุณ 1 2 3 4 5 
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ค าถาม 

เป็นไป
ไม่ได้

อย่างยิ่ง 

เป็นไป
ไม่ได้ 

 

เป็นไป
ได้ และ
ไม่ได้

พอๆกัน 

เป็นไป
ได้ 

เป็นไป
ได้อย่าง

ยิ่ง 

16 
คุณจะดู Facebook เมื่อคณุมีความสงสัยในพฤติกรรมของ
คู่รัก 

1 2 3 4 5 

17 คุณเคยทะเลาะกับคูร่ักของคุณเกีย่วกับ Facebook 1 2 3 4 5 
18 เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คุณจะเช็ค Facebook ของคู่รัก 1 2 3 4 5 

19 
คุณกังวลว่าคูร่ักจะใช้ Facebook เพื่อกลับไปตดิต่อกับ
แฟนเก่า  

1 2 3 4 5 

20 
คุณถามคูร่ักของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมบน Facebook ของ
เค้า  

1 2 3 4 5 

21 
คุณ Add เพื่อนของคู่รักเป็นFriend บน Facebook เพื่อจับ
ตามองเค้า 

1 2 3 4 5 

22 

คุณพยายามใช้ Facebook ปลุกความหึงหวงในตัวคู่รัก
ของคุณ ( เช่นการ Post รูปตัวเองSexy การ Post รูปตัว
คุณเองกับเพศตรงข้ามท่ีเค้าไมรู่้จกั เป็นต้น) 

1 2 3 4 5 

23 
คุณพยายามที่จะ Log in เข้าบญัช ีFacebook ของคู่รักของ
คุณ 

1 2 3 4 5 

24 
 คุณเคยเกิดความรู้สึกหึงหวงคู่รักของคุณจากการใช้ 

Facebook 
1 2 3 4 5 
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มาตรวัดที่ใช้ในงานวิจัย 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างมาตรวัดความไม่แน่นอนในตนเองและคู่ของตน  
แหล่งที่มา Self & Partner Uncertainty Subscales (Knobloch & Solomon, 1999) 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างมาตรวัดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์  
แหล่งที่มา Relationship Uncertainty Subscales (Knobloch & Solomon, 1999) 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างมาตรวัดการบุกรุกเฟซบุ๊ก  
แหล่งที่มา The Facebook Intrusion Questionnaire (Elphinston & Noller, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างมาตรวัดความหึงหวงบนเฟซบุ๊ก  
แหล่งที่มา The Facebook Jealousy Scale (Muise, Christofides & Desmarais, 2009; อ้างใน 
Cole, 2010) 
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