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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยที่เป็ นต้นเหตุของโรคฉันไม่สวยในปั จจุบนั รวมถึงการศึกษา
กระบวนการรั บข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ในการสร้ า งบุ คลิ ก และตัว ตนด้ว ยทฤษฏี ก ระจกส่ อ งตน (Looking-Glass-Self) เพื่อ
ออกแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อโซเชี่ ยลเนตเวิร์คที่เป็ นเสมือนกระจกเงาดิ จิทลั ที่ สามารถใช้ป้องกันการเกิด
ภาวะโรคฉันไม่สวยในบุคคลทัว่ ไป
สมมติ ฐ านการวิจัย หากภาวะโรคฉัน ไม่ ส วย เกิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ด้ว ยทฤษฏี ก ระจกส่ อ งตน
(Looking-Glass-Self) แล้วความคิดเห็นที่จริ งใจในเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะช่วยเป็ นกระจกเงาสะท้อนความจริ ง ซึ่ง
สามารถช่วยป้ องกันภาวะโรคฉันไม่สวยได้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่ใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นประจํา ทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี จํานวน 66 คน ผลการวิจยั พบว่า หนึ่งในปั จจัยที่ทาํ ให้
เกิดภาวะโรคฉันไม่สวย มาจากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทําให้แนวคิดในการสร้างตัวตนผิดเพี้ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่ อออนไลน์ ซึ่งส่วนมากพฤติกรรมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นที่ขดั แย้งกับเพื่อน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความเกรงอกเกรงใจ กลัวเพื่อนน้อยใจ หรื อกลัวเพื่อนไม่พอใจ เมื่อเป็ น
เช่นนี้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์จึงเปรี ยบเสมือนกระจกเงาที่บิดเบี้ยว ทําให้ผไู ้ ด้รับความเห็นได้รับความเชื่อแบบผิด ๆ
เกิดการสร้างตัวตนแบบผิดเพี้ยนจากสิ่ งที่ตนคิดและนําไปสู่ ภาวะโรคฉันไม่สวย ในทางกลับกันมนุษย์จะมีความกล้า
ในการแสดงความเห็นต่างหากไม่ระบุตวั ตน (Anonymity) ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การออกแบบระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ชื่ อ “Mirror” ที่ ผูใ้ ช้สามารถรักษาสภาพนิ รนามในการโต้ตอบ ซึ่ งจะเป็ นการแสดงออกความคิดเห็นที่จริ งใจ ทําให้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นกระจกเงาสะท้อนความจริ งและสามารถใช้ในการป้ องกันภาวะโรคฉันไม่สวยได้
คําสําคัญ: ภาวะโรคฉันไม่สวย, โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค, เซลฟี่
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study external factors contributing to the Body Dysmorphic Disorder
by studying Looking-Glass Self Theory on how self-body image’s developed in order to design and develop a social
network that can help prevent Body Dysmorphic Disorder.
Hypothesis: If one of the causes of Body Dysmorphic Disorder is related to how one applies Looking-Glass
Self Theory in forming a self-concept then receiving sincere feedbacks will help prevent Body Dysmorphic Disorder.
Data collection's done by in-depth interviewing 66 sample population. The Population sample criterias for
this research study are those who regularly use Social Networks, both male and female, and within 18-40 years of
age. The research found that by receiving false reaction about oneself could cause false self-perception and may lead
to developing Body Dysmorphic Disorder. Especially in the context of social networks where most people are less
likely to share sincere opinion for they are afraid their disagreement could lead to confrontation. By not getting sincere
reaction to a post, a social network is nothing more than a distorted mirror and can lead to Body Dysmorphic Disorder.
On the other hand, we are more likely to express sincere response to a post if it’s expressed anonymously. From the
gathered data, the researcher was able to develop a Social Network, Mirror, that emphasizes on Anonimity in order
to obtain sincere feedbacks. In turn, the feedbacks provide non-distorted views and thus able to help prevent a person
from developing Body Dysmorphic Disorder.
Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Social Network, Selfie
1. บทนํา

ปั จจุบนั นี้ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นให้ความใส่ ใจลําดับต้นๆ ผูค้ นให้ความสําคัญกับการประกาศให้โลกรู ้วา่
ดูดี มีความสุ ข สิ่ งที่กาํ ลังเกิดขึ้นคือโลกออนไลน์กาํ ลังขายฝัน โดยการอัพโหลดแต่ภาพที่สมบูรณ์ ให้ทว่ั โลกได้เห็น
ดังนั้นภาพทั้งหมดจะสวยสมบูรณ์ทุกองศา ไม่วา่ จะเป็ นมุมกล้อง จากการตกแต่งด้วยแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ที่จะทําให้ดู
สวย “เหนื อจริ ง” สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดความหมกมุ่นกับภาพลักษณ์ของตนเองว่าตัวจริ งผิดปกติไม่
เหมือนในภาพที่ประกาศให้โลกรู ้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาเหตุของโรคฉันไม่สวย
นอกจากนี้ นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ผูเ้ ชี่ยวชาญภาวะโรคฉันไม่สวยได้กล่าวไว้วา่ คนที่มีอาการของโรคฉัน
ไม่สวยมักจะถ่ายภาพตนเองเป็ นเช็คว่ามีจุดบกพร่ องตรงไหน โดย 67% ของผูป้ ่ วยจะถ่ายภาพ Selfie ตนเองวันละ
หลาย ๆ ครั้งแล้วโพสลงโซเชี่ยลเนตเวิร์ค
โรคคิดว่าตนเองมีรูปร่ างหรื ออวัยวะผิดปกติ หรื อ ดิสมอร์เฟี ย (Body Dysmorphic Disorder ย่อว่า BDD) เดิม
รู ้จกั กันในชื่อโรคกลัวพิการ (Dysmorphophobia) เป็ นโรคจิตชนิ ดหนึ่ งที่เกิดจากความไม่พอใจในรู ปร่ างของตนเอง
และต้องการทําอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อซ่อนหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างหน้าตาของตน จากการตรวจสอบพบกว่าในกลุ่ม
ประชากรจะมีผูท้ ี่ เป็ นโรคนี้ ราว 2.4% โดยมักจะเริ่ มเป็ นตั้งแต่วยั รุ่ น บุคคลที่ เป็ นโรคนี้ อาจใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับ
รู ปร่ างหน้าตาของตนนานถึงหลายชัว่ โมงต่อวัน นอกจากนี้ ในกรณี ที่อาการของโรคหนักขึ้น ผูป้ ่ วยจะมีความอับอาย
และอยากคิดสั้นเพื่อจบชีวติ ของตน (Bdddoeshappentous, 2016)
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เราถู กรายล้อ มด้ว ยสื่ อต่ างๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ น นิ ตยสาร โฆษณา โทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรื อแม้กระทัง่ สังคมโซเชี่ยล ที่ “สังคม” สามารถมีส่วนพิจารณาว่าสวยหรื อดูดี หากการได้การตอบสนอง
จากผูอ้ ื่นอย่างไม่ตรงความจริ ง อาจนําสิ่ งนั้นมาพิจารณากับตนเอง ทําให้พฒั นาการด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเป็ นไปในทางบิดเบือน ทําให้เกิดภาวะโรคฉันไม่สวยได้ในที่สุด (Katharine, 2009)
โรคฉันไม่สวยนี่ เป็ นโรคที่เกิดขึ้นทัว่ ไปไม่วา่ จะในประเทศซี กโลกตะวันตกหรื อตะวันออก จากการศึกษา
พบว่าโรคนี้เกิดในประชากรทั้งเพศชายและหญิง ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่ นจนถึงคนวัย 40 ตอนปลาย โดยมากจะเริ่ มเป็ นตั้งแต่
วัย รุ่ น งานวิ จัย จาก The Anxiety and Depression Association of America (ADAA) ในกลุ่ ม ผู ้ป่ วยโรคฉั น ไม่ ส วย
จํานวน 507 ราย พบว่า 2 ใน 3 ของผูป้ ่ วยเริ่ มเป็ นโรคฉันไม่สวยตั้งแต่ก่อนอายุ 18 ปี

รู ปที่ 1 อายุของที่เริ่ มเป็ นโรคฉันไม่สวย (Bdddoeshappentous, 2016)
ทฤษฎีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self Theory) กล่าวว่าตัวตนของบุคคล เกิดจากการติดต่อสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่น โดยผูอ้ ื่นเปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็ นคนอย่างไร Shaffer, 2005)

รู ปที่ 2 ทฤษฎีกระจกส่องตน (Cooley, 1998)
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Cooley (1998) สรุ ป ว่า ตัว ตนของเราพัฒ นา มาจากความสัม พัน ธ์ ห รื อ การปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผูอ้ ื่ น โดยมี
กระบวนการที่เราสร้างตัวตนของเราขึ้น ดังนี้
1) วิธีที่เราคิดว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อหน้าผูอ้ ื่นเป็ นเช่นไร
2) วิธีที่เราคิดว่าผูอ้ ื่นคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั้นเป็ นเช่นไร
3) เรารู ้สึกอย่างไรต่อความคิดที่คิดว่าผูอ้ ื่นได้ตดั สิ นเราเช่นนั้น
เซลฟี่ นั้นมีความสําคัญกับความคิดเรื่ องของตัวตนอย่างมาก พิจารณาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษของคําว่าเซล
ฟี่ นั้นก็มาจากคําว่า เซลฟ์ (Self) ที่แปลว่า ตัวเอง คําว่าตัวเองนี้อาจสื่ อถึงความหมายเกี่ยวกับตนเองในหลายระดับ ทั้ง
ความภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) และตัวตนในอุดมคติ (Ideal Self) เป็ นต้น
ภาสกร เตวิชพงศ์(อ้างถึงใน กัมปนาท เอกฉาย, 2557) อาจารย์จากสาขาวิชาจิ ตวิทยา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า เซลฟี่ นอกจากจะเป็ นการถ่ายรู ปด้วยตัวเองแล้ว ยังมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อ
เป็ นการแบ่งปั นตัวตนในอุดมคติ หรื อสิ่ งที่บุคคลคนหนึ่งอยากเป็ นมากที่สุด หรื อช่วงเวลาที่มีความสุข กับ คนในกลุ่ม
สังคมของเราหรื อกลุ่มอ้างอิงของเรา แวดวงคนที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ภาสกรกล่าวว่า ความเป็ นตัวตน
หรื อเซลฟ์ นั้นมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการดําเนิ นชีวิตและความสัมพันธ์กบั บุคลรอบข้าง ซึ่ งพฤติกรรมการถ่ายเซลฟี่ ก็
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของตัวตนด้วย “การที่จะบอกว่าเซลฟี่ นั้นเป็ นผลดีหรื อเสี ยนั้นจะต้องต้องดูความเหมาะสม
หรื อความถี่ของการเซลฟี่ นั้นอีกที ถ้าทําในลักษณะที่เหมาะสม เซลฟี่ นั้นก็ไม่มีผลเสี ยหายอะไร แต่ถา้ หากการเซลฟี่
นั้นมีความถี่เป็ นอย่างมาก บางครั้งอาจจะนํามาซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับทางจิตก็เป็ นได้”
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) ศึกษาปั จจัยที่เป็ นต้นเหตุของโรคฉันไม่สวยในปั จจุบนั
2) ศึกษากระบวนการสร้างบุคลิกและตัวตนด้วยทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self) และ
3) เพื่อออกแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อโซเชี่ ยลเนตเวิร์คที่เป็ นเสมือนกระจกเงาดิ จิทลั ที่สามารถใช้
ป้ องกันการเกิดภาวะโรคฉันไม่สวยในบุคคลทัว่ ไป
3. การดําเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทว่ั โลก จํานวนทั้งสิ้ น 1,191 ล้านคน
ในประเทศไทยมีจาํ นวน 26 ล้านคน (คน-ธรรม-ข่าว, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ บริ เวณห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์
พาร์ครังสิ ต อายุ 18-40 ปี จํานวน 66 คน โดยทําการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาขั้นปฐมภูมิ (Primary Research) เกี่ ยวกับโรคฉันไม่สวย และ
ศึกษาทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self) ที่มนุษย์ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง
1. สํารวจเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และความจริ งใจการให้ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์
2. นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มาสรุ ปหาต้นเหตุของโรคฉันไม่สวยจากระบบ
เครื อข่ายโซเชี่ยล ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยในการออกความเห็นในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3. ออกแบบและทดสอบระบบสังคมออนไลน์ที่สามารถป้ องกันและสร้างภูมิคุม้ กันโรคฉันไม่สวย
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4. ผลการวิจยั
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบถึงปัจจัยและเหตุผลของการที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์มี
ส่วนทําให้เกิดภาวะโรคฉันไม่สวย ที่มีความสอดคล้องกับทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self)
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของความพึงพอใจในรู ปร่ างหน้าตาของตนเอง
ปริ มาณ

ความพอใจในรู ปร่ างหน้าตาของตนเอง

จํานวน
22
42
66

พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
รวม

ร้อยละ
35.5
64.5
100

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ร้อยละ 64.5 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างหน้าตาของตัวเอง ซึ่ง
เป็ นนัยยะบ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ในการอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและเสี่ ยงต่อภาวะโรคฉันไม่สวย
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของความเห็นด้านความจริ งใจของโพสที่ปรากฏบนระบบสังคมโซเชี่ยล
ปริ มาณ
โพสมีลกั ษณะ
จํานวน
ร้อยละ
56
84.8
โพสมีความหลอกลวง
10
15.2
โพสมีความจริ งใจ
รวม
66
100
ประเด็นสําคัญคือร้อยละ 84.8 ของกลุ่มตัวอย่างกลับบอกว่าโพสที่ปรากฏบน Profile ของสมาชิกในระบบ
สังคมโซเชี่ยลมีความหลอกลวงสูง ไม่วา่ จะเป็ นการโพสรู ปที่สวยเหนือจริ ง บิดเบือน หรื อไม่เป็ นความจริ ง
ตารางที่ 3 ปฏิกิริยาต่อโพสที่ตนเองไม่เห็นพ้องด้วย
โดยปกติหากคุณไม่เห็นด้วยกับโพสของเพื่อนคุณจะ
ไม่ทาํ อะไร อ่านแล้วก็ขา้ มๆไป
กดไลค์ให้ เพื่อให้เขาจะได้รู้วา่ เรายังตามติดอยู่
แสดงความคิดเห็นต่าง ด้วยความจริ งใจ
รวม
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7
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ตารางที่ 4 สาเหตุที่ความเห็นบนระบบสังคมโซเชี่ยลขาดซึ่งความจริ งใจ
สาเหตุที่ความเห็นบนระบบสังคมขาดซึ่งความจริ งใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความรู ้จกั กับเจ้าของโพส
ความเกรงใจ กลัวจะเป็ นการทําร้ายนํ้าใจ
อื่น ๆ

ปริ มาณ
จํานวน ร้อยละ
30
45.5
39
59.1
13
19.7

ผลสํารวจแสดงให้เห็นว่า ถึงจะมีความไม่เห็นพ้องกับโพสที่เพื่อนสมาชิกระบบสังคมโซเชี่ยลได้โพสไป คน
ส่ วนใหญ่ไม่กล้าจะแสดงให้รู้วา่ ตนมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยและ เหตุผลหลักที่ทาํ ให้ไม่กล้าที่จะแสดงความไม่เห็น
พ้องกับโพสที่เพื่อนสมาชิกระบบสังคมโซเชี่ยล เพราะกลัวว่าจะรู ้วา่ ตนไม่เห็นด้วยและอาจทําให้เคืองใจกัน
ผูว้ ิจัยจึ งได้นําข้อมูลเหล่านี้ มาเพื่อทําการออกแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ “Mirror” ที่ อาศัยคุ ณสมบัติ
“ความนิ รนาม” โดยเจ้าของภาพหรื อโพสจะไม่ทราบว่าใครเป็ นผูแ้ สดงความเห็ นต่ าง ทําให้เจ้าของภาพได้รั บ
ความเห็นที่มีความจริ งใจ ความเห็นเหล่านี้จะเป็ นกระจกส่ องที่ไม่บิดเบี้ยว เป็ นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีกระจกส่องตน
(Looking-Glass-Self Theory) กับ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะช่วยป้ องกันภาวะโรคฉันไม่สวยได้ โดยมีคุณสมบัติที่
แตกต่างจาก เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อื่น ๆ ดังนี้
1) ระบบการโหวตใน Mirror เป็ นการโหวตเพื่อให้คะแนนความจริ งใจของโพส อาศัยหลัก Hick’s Law ที่
จํากัดทางเลือกเพียง 2 ทางคือ โหวตเพื่อแสดงว่าตนเห็นด้วยว่าโพสนั้น ๆ มีความจริ งใจ หรื อ โหวตเพื่อแสดงว่าตนคิด
ว่าโพสนั้นๆ บิดเบือนหรื อไม่จริ ง โดยไม่อนุญาตให้โหวตโพสของตนเองได้ และสมาชิกจะไม่ทราบผลโหวตของ
โพสของผูอ้ ื่นจนกระทัง่ ตนเองได้ทาํ การโหวตให้กบั โพสนั้น ๆ
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รู ปที่ 3 ระบบการโหวตใน Mirror
2) ระบบ Profile ของสมาชิก ทุก ๆ โพส เมื่อได้รับการโหวตแล้วจะมีคะแนนความจริ งซึ่งจะไปแสดงผลใน
Profile ของสมาชิกนั้นๆ ทําให้สามารถเห็นภาพรวมความจริ งใจของสมาชิก และเป็ นกลไกการเยียวยาภาวะโรคฉันไม่
สวย ที่เจ้าของ Profile สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าตนเองเป็ นอย่างไรในสายตาผูอ้ ื่น
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รู ปที่ 4 หน้า Profile เจ้าของสมาชิกเมื่อมีโพสที่ถูกโหวต
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รู ปที่ 5 Prototype Mirror บน iPad Mini
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทวั่ ไป หากเรามีความไม่เห็นไม่ตรงกับข้อมูลที่เพื่อนโพส น้อยครั้งที่เราจะกล้า
แสดงความคิดเห็นต่าง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความเกรงอกเกรงใจ กลัวเพื่อนน้อยใจ หรื อกลัวเพื่อนไม่พอใจ หรื อผิดใจ
กัน จากการที่ไม่กล้าแสดงออกนี้เอง ทําให้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทวั่ ไปไม่ต่างอะไรจากกระจกเงาที่บิดเบี้ยว ผูไ้ ด้รับ
ความเห็นก็จะได้รับข้อมูลที่ผิดๆ และนําไปสู่ภาวะโรคฉันไม่สวย เพราะหนึ่งในปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดภาวะโรคฉันไม่สวย
มาจากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง
ระบบสังคมโซเชี่ยล Mirror เป็ นระบบเครื อข่ายออนไลน์ที่เน้นในการตอบโต้ที่จริ งใจ โดยระบบดังกล่าวจะ
ทําหน้าที่เป็ นเหมือนกระจกส่องที่มีคุณภาพมีความสอดคล้องกับทฤษฏีกระจกส่องตน และสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือที่
ช่วยป้ องกันและเยียวยาภาวะโรคฉันไม่สวย
เมื่อนําระบบสังคมโซเชี่ ยล Mirror ไปให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 66 ท่านทําการทดสอบ ปรากฏว่าโดยความเห็น
ส่วนรวมของผูท้ าํ การทดสอบระบุวา่ ระบบสังคมโซเชี่ยล Mirror จะสามารถช่วยให้ผใู ้ ช้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่
แท้จริ งกับโพสในระบบสังคมโซเชี่ยล ความเห็นที่จริ งใจ ซึ่ งร้อยละ 55 เชื่อว่า Mirror เป็ นระบบที่จะช่วยป้ องกันและ
เยียวยาภาวะโรคฉันไม่สวยได้
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Mirror
ปริ มาณ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสังคมโซเชี่ ยล Mirror
ใช้งานง่ายและตรงประเด็น
ระบบการโหวตแบบนิ รนามทําให้ทุกคนสามารถช่วยดูและให้ความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาได้โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าผูโ้ พสจะรู้ว่าเรามีความเห็นต่าง
สามารถรับการโหวตที่จริ งใจจากคนแปลกหน้าได้
สามารถใช้เยียวยาและป้องกันภาวะโรคฉันไม่สวยได้
สามารถนําไปประยุกต์กบั อย่างอื่นได้ดีดว้ ย เช่นการโพสงานเพื่อขอความคิดเห็นที่จริ งใจ

จํานวน

ร้อยละ

42

64

50

76

40
36
35

60
55
53

6. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
1. ทฤษฎีกระจกส่องตน ได้กล่าวถึงการที่ ตัวตนของเรานั้นพัฒนา มาจากความสัมพันธ์หรื อการปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่ น ซึ่ งในยุคนี้ ก็คงเลี่ ยงไม่ได้ที่จะมี ปฏิ สัมพันธ์ทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อโซเชี่ ยลเนตเวิร์ค หากเปรี ยบไป
โซเชี่ยลเนตเวิร์คก็ทาํ หน้าที่เสมือนกระจกเงาสะท้อนจากสังคม แต่ดว้ ยความที่มีความเกรงใจ กลัวน้อยใจ หรื อกลัว
โดนรังเกียจ หากตนไม่เห็นด้วยต่อโพสในสื่ อโซเชี่ยลจึงออกความเห็นเชิงเห็นด้วยแทน ทําให้กระจกเงาดังกล่าวไม่ได้
สะท้อนถึงความเป็ นจริ ง ทําให้ผทู ้ ี่ได้รับความเห็นได้รับข้อมูลที่บิดเบือน และเมื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผล
ก่อให้เกิดการพัฒนาตัวตนที่หลอกลวง
2. เหตุผลหลักของการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาคือ การแสดงตัวตนให้ประจักษ์ ดังนั้น
หากมีระบบการแสดงความคิดเห็นหรื อประเมินแบบสนเท่ห์ จะช่วยให้กล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นและ
เป็ นประโยชน์โดยโดยต่อผูท้ ี่ได้รับความเห็น
3. ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาจะสามารถนําไปประมวลเพื่อพัฒนาตนเองในแนวทางที่ถูกต้องมากขึ้น
4. ระบบสังคมโซเชี่ยล Mirror เป็ นระบบมีความสอดคล้องกับทฤษฏีกระจกส่องตนที่มนุษย์ใช้พฒั นาตัวตน
เมื่อใช้กบั บุคคลทัว่ ไป จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยป้ องกันภาวะโรคฉันไม่สวยได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและช่วยเหลืออย่างดี ย่งิ จากรองศาสตราจารย์สุวิทย์ รัตนานันท์
และอาจารย์ Sridhar Ryalie อาจารย์ที่ปรึ กษาที่กรุ ณาให้ความรู ้และคําแนะนําในการออกแบบผลงานด้วยกระบวนการ
Design Thinking และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาให้ขอ้ มูลวิจยั ใน
งานวิทยานิพนธ์
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