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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหเว็บบล็อกในฐานะพื้นท่ีของการแสดงอัตลักษณ และภาพ
แทนตัวบุคคล มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาใหเขาใจความหมายการสรางพื้นท่ีสวนตัวของผูใชเว็บ
บล็อก และการนิยามตัวตนบนพ้ืนท่ีเว็บบล็อก รวมไปถึง และปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนบล็อก และ
ผูอานบล็อก รวมท้ังการสรางเครือขายการพูดคุยท้ังบนอินเทอรเน็ท โดยกําหนดใหเว็บไซตบล็อก
แกงคดอทคอม (www.bloggang.com) และเว็บไซตเอ็กซทีนดอทคอม (www.exteen.com) เปนกลุม
ตัวอยางสําหรับใชในการศึกษา ซ่ึงอาศัยการพิจารณาคัดเลือกอยางมีเง่ือนไข การวิเคราะหขอมูลใช
วิธีการคนควาเอกสาร และตําราเพื่อศึกษาถึงลักษณะการเขียน และใชการสังเกตการณแบบไมมี
สวนรวมประกอบกับการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อศึกษาถึงกลุมคน ลักษณะการแสดงอัตลักษณ และภาพ
แทน และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเลือกแสดงอัตลักษณของผูเขียนบล็อกออกมาในลักษณะตางๆ อีกท้ัง
อาศัยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการผานส่ือออนไลน และการสัมภาษณแบบเผชิญหนา เพื่อ
วิเคราะหการใหความหมายในการนิยามตัวตนของผูเขียนบล็อกเอง ผานการใชพื้นท่ีของเว็บบล็อก 
โดยใชแนวคิด และทฤษฎีอัตลักษณ แนวคิดเร่ืองภาพแทน แนวคิดเร่ืองพื้นท่ี และแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไซเบอร 

ผลการศึกษาพบวา 1) การเขียนเว็บบล็อกเปนสวนหนึ่งของการเขียนเว็บไซตสวนตัว โดย
คาบเกี่ยวกับการเขียนไดอาร่ีออนไลน และเว็บบอรด เนื่องจากมีการนําเสนอความคิดเห็นท่ีสามารถ
โตตอบกันได และมีการเขียนในเชิงท้ังบันทึกเร่ืองราวสวนตัว และการเขียนเพื่อเปนการบอกเลา
เร่ืองราวท่ีเจาของบล็อกสนใจ ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูเขียนเองและผูอาน ทําให
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เกิดการเปนชุมชนออนไลนยอยๆ ท่ีผูสนใจเร่ืองราวใกลเคียงกันสามารถเขามาพูดคุยกันในระดับตัว
บุคคล ท่ีไมตางไปจากเว็บบอรด และเปนการสรางความสัมพันธท่ีสามารถพูดคุย พบปะกันในชีวิต
จริงได  2) ตัวตนท่ีปรากฏในเว็บบล็อกตามเกณฑทางดานประชากรศาสตรพบวา โดยมากเปนผูเพศ
หญิง อายุระหวาง 15 -25 ป การศึกษาระดับมัธยม และปริญญาตรี และพบวาสวนใหญมีภูมิลําเนา
ในเขตกรุงเทพมหานคร  และมีการแสดงตัวตนของผูเขียนเองโดยผาน การนําเสนอ ผาน ช่ือเว็บ
บล็อก ช่ือเจาของบล็อก รูปภาพแสดงตัวตน ภาพวาด เพลง กลองขอความในการติดตอ เปนตน 
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ABSTRACT 

 
The objectives of Analysis of Weblog as the Identity and Representation Space of the 

Self is to analyze and understanding the meaning of weblog owners’ private space and how the 
owners present their identities and representation on their weblog, including the communication 
between the owner and reader on the internet by selecting the website, which are 
www.bloggang.com and www.exteen.com as an example group for studying under specific  
consideration and condition. Data analysis getting from document and text-book and non-
participant observation with and content analysis will be used to understand the group of people 
self-express and representation, and the reason how they express their own identities and 
representation through the weblog. With informal interviewing through on-line and face to face to 
analyze the causes by using theory about Identities, Representation, Space, and Cyber Culture as 
the conception framework of the research. 

The results of the research are: 1) Weblog is the internet service that is similar to diary 
online and web board because there is interactive participation where the comment and discussion 
between the weblog owner and reader are interrelated. There’re some parts weblog, which of 
writing express daily stories by the blogger. In weblog, the relationship between the owner and 
the reader is the case where through the network of cyber space is constructed as a part of modern 
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society 2) The demographical representative of the self and representation through Weblog 
mostly are female, aging between 15-25 years, with under graduate education, residing in 
Bangkok and being students. They create weblog name, icon, illustration, music, title and 
narration as a channel for their self-expression and etc. 
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