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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการแสดงอัตลักษณ์บน

อินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 2) เพื่อศึกษาการ

เปรียบเทียบการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอ

เรชั่นแซด ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมผ่านการอัพโหลดรูปภาพ (Upload Photo) ในช่วงเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยแบง่กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลักออกเป็น 6 คน ได้แก ่เจเนอเรช่ันเอ็กซ์ 2 คน เจเนอ

เรชั่นวาย 2 คน และเจเนอเรชั่นแซด 2 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ ความสุข ความมั่นใจ ต้องการความ

โดดเด่น แสดงความมีอ านาจ มีลักษณะนิสยัลึกลับ รักศักด์ศรี และเปิดกว้าง 2) อัตลักษณ์ของเจเนอ

เรชั่นวาย คือ เกิดความเบื่อหน่ายง่ายหากไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีความมัน่คงทางอารมณ์ เปิดกว้าง 

และอัธยาศัยดี 3) อัตลักษณ์ของเจเนอเรช่ันแซด คือ มีความกล้าเปิดเผยตัวตนของตนเอง มีความ

มั่นใจในตนเองสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ที่แปรปรวน ซึ่งจากผลสรุปอัตลักษณ์ของทั้งเจเนอ

เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรช่ันวาย และเจเนอเรชั่นแซด จากการอัพโหลดรูปภาพบนอินสตาแกรมท าให้รับรู้

ได้ว่าทั้งสามเจเนอเรช่ันต่างมีอัตลักษณ์ร่วมและแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย ความคิด และ

ประสบการณ์ งานวิจัยนี้สามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆสามารถน าไปใช้ และกอ่ให้เกิด

ประโยชน์ในด้านของการสื่อสารกับผู้บริโภคที่ใช้เครื่องมือในการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อินสตาแกรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่เป็นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรช่ัน

วาย และเจเนอเรช่ันแซดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ตรงกลุม่เป้าหมาย 
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ABSTRACT 

  

 This qualitative study targeted 1) to study the identity expression on 

Instagram of Gen X, Y, and Z and 2) to compare the identity expression on Instagram 

of Gen X, Y, and Z. Content analysis was employed in this study. Data were collected 

from 6 Instagram users’ photo uploaded in June 2018. These 6 Instagram users were 

divided into Gen X (n=2), Gen Y (n=2), and Gen Z (n=2).  

 The results of this research revealed that 1) the identities of Gen X were 

happiness, confidence, need for distinction, authority, mysterious habit, dignity, and 

open-mindedness, 2) the identities of Gen Y were easy to boredom if no stimulation, 

needed emotional stability, open-mindedness, and courteous habit, and 3) the 

identities of Gen Z were extroverted personality, self-confidence, and emotional 

personality. The results of studying photos uploaded of these three generations 

could be concluded that all of these three generations had similar and different 

identities. The identities varied with age, thought, and experience.  Therefore, this 

research would be beneficial for an organization or a company to apply the results 

to communicate with consumers who use Instagram as a communication tool and 

the target groups of Gen X, Y, and Z consumers to enhance communication 

efficiency. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การน าเสนอตัวตนในยุคโลกาภิวัตน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากในอดีต เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด  โดยการสื่อสารในอดีตนั้นมักนิยมแสดง
ตัวตนผ่านการเผชิญหน้า (Face to Face) กับคู่สนทนา หรือเขียนจดหมาย ซึ่งแตกต่างกันมากกับ
การสื่อสารในปัจจุบันที่มีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ท าให้บุคคลที่อยู่ไกลกันสามารถสื่อสารถึงกันได้
อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากันก็สามารถสื่อสารกันได้ ผ่านการแสดงตัวตนบนโลก
อินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทกับผู้คนในสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 การด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันไม่อาจสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่า Social Media 
เนื่องจากคนในยุคสมัยนี้มีการสร้างปฎิสัมพันธ์กนัอยู่ตลอด มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โน๊ตบุ๊ก (Notebook) และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เป็น
ต้น จึงสามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางโลกออนไลน์ได้อยู่ตลอดเวลา (“การน าเสนอตัวตน บนอินสตราแก
รม”, 2560) โดยที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) เปรียบเสมือนเป็นชุมชนสังคมออนไลน์
ที่เปิดโอกาสให้คนแสดงตัวตนผ่านการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนเรื่องท่ีสนใจ หรือมีความรู้สึกร่วมกัน 
โดยก้าวผ่านค าว่า เจเนอเรชั่น (Generation) ได้ เนื่องจากทุกคนนั้นสามารถแสดงตัวตนผ่านสังคม
ออนไลน์ได้ ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) และเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ที่ได้รับความนิยมอย่าง
มาก เพราะเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวสามารถแสดงออกตัวตนได้อย่างอิสระและมีรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพ  การอัพเดทสถานะ หรือการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับ
เพ่ือนในอินสตาแกรมของเราได้อย่างง่ายดาย ท าให้ปัจจุบันนี้การแสดงตัวตนในรูปแบบดั้งเดิมค่อยๆ 
ถูกกลืนหายไป โดยแทนที่ด้วยการใช้พื้นที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการแสดงอัต
ลักษณ์ของตนเองแทน 
 อินสตาแกรม (Instagram) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นโดย Kevin Systrom และ Mike Krieger  เมื่อ ค.ศ. 2010 ที่เมืองซานฟรานซิสโก 
อินสตาแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี จึงท าให้มีผู้ใช้จ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างบัญชี (Account) ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลส่วนตัว สามารถตั้งค่าสาธารณะ 
หรือเป็นส่วนตัวได้ การแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอซึ่งเป็นการใช้งานหลักของอินสตาแกรมโดยไม่มีการ
จ ากัดจ านวนครั้ง โดยในการแบ่งปันแต่ละครั้งสามารถระบุต าแหน่ง (Location) ในภาพนั้นๆ และ
สามารถใส่แคปชั่น หรือค าอธิบายใต้ภาพ (Caption) ที่ให้ในการบรรยายภาพหรือความรู้สึก ร่วมถึง
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แฮชแท็ก (Hashtag) เป็นประโยคหรือค าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบ่งปัน โดยผู้ใช้อื่นๆสามารถค้นหา
รูปภาพจากการค้นหาแฮชแท็กได้ และมีการแบ่งปันรูปหรือวิดีโอ (Story) ที่แบ่งปันได้ส าหรับการ
บันทึกล่าสุด และแบ่งปันได้เฉพาะวันที่บันทึกเท่านั้น โดยการแบ่งบันนี้จะแสดงบนหน้าบัญชี 
(Account) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นการแบ่งปันนั้นจะหายไป (วรรณพร ภุชชงค์, 2556) 
 อีกท้ังอินสตาแกรมยังเป็นแอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ
ลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วย Filters (ฟิลเตอร์) ต่างๆ ที่ให้เราสามารถเลือกปรับภาพได้
หลากหลายและสวยงาม ทั้งในเรื่องของ สี และแสง เรียกได้ว่าสามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพได้ตาม
ความต้องการ และนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันรูปภาพให้แก่ผู้ใช้งานที่อยู่ในสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น 
Twitter Facebook Tumblr และ Foursquare เป็นต้น อินสตาแกรม (Instagram) เป็นสังคม
ออนไลน์ที่มีการแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เนื่องจาก Instagram มีระบบ 
Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งาน
ของผู้ใช้งานอ่ืนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน หากถูกใจหรือชอบรูปภาพไหนก็สามารถกด Like เพ่ือแสดงถึง
การชื่นชอบ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสามารถ Comment เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพนั้นได้ 
 นอกจากนั้นแล้วอินสตาแกรมเป็นสังคมออนไลน์ที่มีการแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo 
Sharing) เนื่องจากอินสตาแกรมมีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของผู้ใช้งานอ่ืนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน หากถูกใจหรือ
ชอบรูปภาพไหนก็สามารถกด Like เพ่ือแสดงถึงการชื่นชอบ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสามารถ 
Comment เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพนั้นได้ โดย Hootsuite และ Wearesocial ผู้ให้บริการ
ระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินสตาแกรม
ของประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ไว้ว่า ผู้ใช้งานอินสตาแกรมในประเทศไทยจ านวน 
Monthly Active Users มีจ านวนทั้งหมด 13 ล้านคน เฉลี่ยเป็นจ านวน 19 เปอร์เซ็นของประชากร
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้หญิงจ านวน 60 เปอร์เซ็น และผู้ชายจ านวน 40 เปอร์เซ็น โดยพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีดงันี้ เริ่มจากเจเนอเรชั่นแซดมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 
5.7 ชั่วโมงต่อวัน โดยเล่นผ่านสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก เจเนอ
เรชั่นวายมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสมาร์ทโฟนก็เป็นเครื่องมือหลักในการใช้
งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยผ่าน Social Media การรับส่งอีเมล และค้นหาข้อมูลเป็นหลัก และเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.3 ชั่วโมงต่อวัน ใช้งานเพื่อการพูดคุย ความบันเทิง 
และค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับทั้งสองเจเนอเรชั่น (“เจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต”, 
2559) 
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ภาพที่ 1.1: สถิติผู้ใช้งาน Instagram ในประเทศไทย 
 

 
ที่มา:  Sascha, F.  (2018).  DIGITAL IN SOUTHEAST ASIA & THAILAND 2018.   
   Retrieved from http://my-thai.org/digital-southeast-asia-thailand-2018/. 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนที่เล่นอินสตาแกรมแล้วนั้นผู้วิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจ คือ เรื่องของวัยที่
เข้ามาเป็นตัวแปรจากกการได้เห็นและศึกษาความแตกต่างกันของผู้ใช้งานอินสตาแกรม เนื่องจาก
กลุ่มคนต่างๆ มีลักษณะการอัปโหลดรูปภาพที่แตกต่างกันออกไป เช่น การอัปโหลดรูปภาพตนเอง 
อัปโหลดรูปภาพอาหาร หรืออัปโหลดรูปภาพธรรมชาติ เป็นต้น โดยในที่นี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเจเนอเรชั่น 
(Generation) มาเชื่อมโยงให้เห็นถึงลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยในการศึกษานั้นผู้วิจัยได้
เลือกสามเจเนอเรชั่นหลักเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ กลุ่มเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (Generation 
Z) ในการท าการวิจัย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างในการน าเสนอตัวตนของกลุ่มคนเหล่านี้ว่า
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 การน าเสนอตัวตนผ่านอินสตาแกรมนั้นสามารถเห็นได้ชัดและท าได้ง่ายมากข้ึน เนื่องจากมี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามามีอิทธิพลกับสังคม เช่น การอัปโหลดรูปภาพต่างๆบนอินสตาแกรม เป็นต้น 
โดยที่บางคนนั้นเลือกใช้อินสตาแกรมเพราะมีผู้ใช้งานที่หลากหลายและมีปริมาณมาก นอกจากนั้น
บุคคลที่เป็นเพ่ือนกันในอินสตาแกรมยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเผชิญกันกับเจ้าของ
บัญชี บางคนเลือกอินสตาแกรมเป็นที่แสดงออกของตัวตนอย่างชัดเจนผ่านการอัปโหลดรูปภาพ 
(Upload Photo) เพ่ือที่จะให้คนมาแสดงความคิดเห็น หรือมากดไลค์ (Like) ซึ่งการอัปโหลดรูปภาพ
ต่างๆนั้นสามารถสะท้อนถึงตัวตนได้ อินสตาแกรมให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็น

http://my-thai.org/digital-southeast-asia-thailand-2018/
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อย่างมาก โดยที่เจ้าของบัญชีนั้นสามารถท าการตั้งค่าความปลอดภัยได้ว่าจะเลือกรับใครเป็นเพื่อน 
หรือจะให้ใครเห็นหรือไม่เห็นในการอัปโหลดรูปภาพ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย ท าให้ผู้ใช้งานนั้นมี
ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยและใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงออกถึงตัวตนได้อย่าง
อิสระ 
 ส่วนพฤติกรรมการใช้งานของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ นั้น โดยส่วนมากแล้วกลุ่มที่นิยมใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือเรียกว่ากลุ่ม Millenials 
เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นอื่น ๆ และ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้งาน คือ การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน และการเลือกซ้ือสินค้าในโลก
ออนไลน์ โดยผลส ารวจของ AOL (American Online, Inc) บริษัทอเมริกันที่ให้บริการทางด้าน
มัลติมีเดีย ได้เผยผลส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาพบว่า คนกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่อยู่ใน
เจเนอเรชั่นวายกว่า 60% ยอมรับว่า ได้เลือกดูสินค้าออนไลน์อยู่ทุกวัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้วางแผน
ที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นก็ตาม ซึ่งต่างจากกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่มีเพียงแค่ 25% 
เท่านั้น 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการ
น าเสนอตัวตนของเจเนอเรชั่น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นการสื่อสารแบบไร้ขีดจ ากัด ผู้ใช้งาน
สามารถแสดงตัวตนได้อย่างอิสระโดยผ่านแค่หน้าจอโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต เปรียบเหมือนการย่อ
โลกให้เล็กลง ลดช่องว่างทั้งเรื่องของเวลาและระยะทาง ท าให้สื่อสารเชื่อมถึงกันได้ทั่วโลกอย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย จึงเรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อออนไลน์ทีเ่ข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 นอกจากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นแซด 
(Generation Z) แล้วนั้น ยังมีเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่เป็นเรื่องน่าสนใจในการ
ท าการศึกษาว่า มีลักษณะการน าเสนออัตลักษณ์ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร เพราะ
คนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีการเปิดรับสื่อที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การสื่อสารของแต่ละเจเนอเรชั่นเกิด
ความแตกต่างกันได้ จึงได้เกิดเป็นค าถามว่าคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในลักษณะใด เนื่องจากคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วนใหญ่มักใช้การสื่อสารผ่านการ
เผชิญหน้ามากกว่า ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย 
และเจเนอเรชั่นแซดที่ใช้พ้ืนที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมในการน าเสนออัตลักษณ์ ซึ่ง
แตกต่างจากการแสดงตัวตนแบบดั้งเดิมที่มีเรื่องของเวลามาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและแสดงออก 
 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการน าเสนออัตลักษ์ของแต่ละเจเนอเรชั่นบนสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรมในสังคมไทยว่า ผู้ใช้งานในเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกันนั้นมีลักษณะการอัปโหลด
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รูปภาพบนอินสตาแกรมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอ
เรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด เพ่ือท าการศึกษาในครั้งนี้ จึงท าให้เกิดการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การ
น าเสนออัตลักษณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอเรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด” ขึ้นมา 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 1.2.1 การแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และ  
เจเนอเรชั่นแซด เป็นอย่างไร 
  1.2.2 การเปรียบเทียบการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่น
วาย และเจเนอเรชั่นแซด มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย 
และเจเนอเรชั่นแซด 
  1.3.2 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์         
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด  
 
1.4 ขอบเขต 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาถึงความแตกต่างของอัต
ลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเจเนอเรชั่น (Generation) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมาย
ระหว่าง เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X), เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นแซด 
(Generation Z) โดยน าสิ่งที่ศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุป
ต่อไป 
 แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์  
(Generation X) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ 39-53 ปี กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซ่ึง
มีอายุระหว่าง 21-38 ปี และกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-20 ปี ที่มี
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเป็นประจ า และมียอดผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คนข้ึน
ไป 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามความเหมาะสม หรือตามความ
ต้องการ โดยเหตุผลหลักของการแสดงออกนั้น คือ ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม และเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง อีกท้ังยังเป็นสิ่งที่ก าหนดเส้นทางให้กับการด าเนินชีวิต และยังเป็น
สิ่งที่สามารถบอกได้ว่าใครมีความคิดและการแสดงออกเป็นเช่นเดียวกับเรา 
 เจเนอเรชั่น (Generation) 
 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 มี
อายุ 39-53 ปี เป็นกลุ่มคนมีลักษณะที่ชอบพึ่งพาตนเอง ทั้งในเรื่องการท างาน รวมถึงเรื่องครอบครัว 
ส่งผลให้มีอิสระทางด้านความคิด อีกทั้งเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้
คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 มี
อายุ 21-38 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพ่ิงเริ่มเข้าสู่วัย
ท างาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ และไม่ชอบ
เงื่อนไข มีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถท างานหลายๆ อย่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน 
 เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 มี
อายุ 18-20 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วอย่างจริงจัง โดยเติบโตมา
พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ 
และเรียนรู้ได้เร็วกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ  
 อินสตาแกรม (Instagram) หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสังคมบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผ่านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดเป็นสังคมใหม่ขึ้นมา โดยในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) คือ สังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย 
เนื่องจาก Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชม
รูปภาพ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เลือกการใช้งานในด้านการอัพโหลดรูปภาพ (Upload Photos) ของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมการน าเสนออัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอ
เรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการค้นคว้า หรือต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 1.6.2 ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆสามารถน าไปใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านของ
การสื่อสารกับผู้บริโภคท่ีใช้เครื่องมือในการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 
(Instagram) ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคท่ีเป็นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจ
เนอเรชั่นแซด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในงานวิจัยเรื่อง “การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอ
เรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด” ผู้วิจัย
ท าการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย โดย
แบ่งแยกออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่น 
  
2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ หรือตัวตน (Identity) คือ การนิยามว่า เราคือใคร (Who are we) และเรามีความ
แตกต่างจากบุคคลอ่ืนอย่างไร ภายใต้มุมมองของคนอ่ืนและกรอบของสังคมที่ก าหนดขึ้นในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกในสังคม ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นสามารถมีอัตลักษณ์ท่ีหลากหลายภายใต้สถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากอัตลักษณ์ระดับบุคคลแล้วในระดับกลุ่มสังคมก็มีอัตลักษณ์ร่วม 
(Collective Identity) ซึ่ง Melucci (อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) กล่าวว่า กระบวนการสร้าง
ส านึกร่วมต่าง ๆ ของสังคมเป็นการมองตนเองในอีกลักษณะหนึ่ง ส่วนส านักวัฒนธรรมศึกษา 
(Cultural Studies) ตั้งข้อสังเกตว่าอัตลักษณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ “เรา” มีปฏิสัมพันธ์กับ “คนอ่ืน
และสังคม” โดยการที่บอกว่าเราเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับการมีอ านาจในการต่อรองหรือต่อสู้กับบุคคลอ่ืน 
และสังคมภายใต้เงื่อนไขในบริบทนั้น ๆ (Woodward, 2002 อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) โดย
มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงค าว่าอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้     
 Jenkins (2008, p.16) ได้อธิบายไว้ว่า อัตลักษณ์ในนิยามศัพท์ค าในภาษาอังกฤษ ค าว่า 
Identification แปลว่าการก าหนดเอกลักษณ์ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนิยามตนเอง 
โดยยึดถือบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอื่นนอกจากตัวเองเป็นหลักและยังมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ 
Identitas เดิมใช้ค าว่า ldem ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) อย่างไรก็ตามโดยพ้ืนฐาน
ทางภาษาอังกฤษ แล้วอัตลักษณ์มีความหมายสองนัยยะด้วยกัน คือ ความเหมือนและความเป็น
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป นั่นคือ การตีความหมายเหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ และ
การเปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือสิ่งของ คือความคล้ายคลึงและความต่าง อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใน
ตะว หรือเกิดมาพร้อมคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งท าให้
เราเข้าใจและรับรู้ว่าเราเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร 
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 ไมเคิล เฮชต์ และคณะ ( Michael Hecht and his colleagues) ได้อธิบายทฤษฎีการสื่อสาร
ที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ (The Communication Theory of Identity-CTI) ว่า อัตลักษณ์คือ
จุดเชื่อมกันระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual) และสังคม (Societal) ส่วนการสื่อสารนั้น คือ ส่วนที่
เชื่อมโยง โดยอัตลักษณ์นั้นจะประกอบไปด้วยมิติของด้านอารมณ์ ด้านการเรียนรู้ และด้านปัญญา การ
กระท าหรือพฤติกรรม และมิติทางจิตวิญญาณผสมผสานกัน ซึ่งเป็นจุดของแรงบันดาลใจและความ
คาดหวังของชีวิต โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะมีอัตลักษณ์หลัก (Core Identity) ที่อยู่คงท่ี แต่อัตลักษณ์นั้น
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งตายตัว 
 ยุรฉัตร บุญสนิท (2546, หน้า 65) ได้อธิบายไว้ว่า อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อระบบของสังคม 
โดยอันดับแรกนั้นคือสามารถท าให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าเป็นตนเอง หรือกลุ่มของตนเองที่แตกต่างจากผู้อ่ืน 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่งเดียว แต่สามารถมีหลากหลายรูปแบบ อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
 ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ (Identity) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
อัตลักษณ์ระดับปัจเจก (Individual Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) 
โดยในระดับปัจเจกนั้น บุคคลสามารถมีอัตลักษณ์หลายแบบอยู่ในตนเองเอง แต่อัตลักษณ์ร่วมนั้น คือ 
สิ่งที่ท าให้เกิดความสงบการอยู่รวมกันของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการกระท า หรือละ
ทิ้งสถานภาพของปัจเจกในกลุ่มได้  
 จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2551, หน้า 4) ได้กล่าวว่า “ค าว่าอัตลักษณ์คือเรื่องภาพลักษณ์ของ
ตัวตนมนุษย์ (Image of Oneself) ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social Interaction) และ
เป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่มีต่อตนเอง และในลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมตลอด
ชั่วชีวิตของนุษย์”  
 วุฒินันท์ สุนทรจิต (2551, หน้า 27) อธิบายไว้คล้ายกันว่า อัตลักษณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางจิต หรือเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวตนมนุษย์ (Images of oneself) ที่ได้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social Interaction) เป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่เรามีต่อตัวเอง และลักษณะที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิตของเรา รวมถึงกระบวนการในการสร้าง
บุคลิกภาพของมนุษย์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีความส าคัญในแง่ของการ
ระบุประกอบสร้าง หรือเน้นย้ าว่าตนเองเหมือนหรือแตกต่างจากผู้อ่ืน  
 ขณะที่ Woodward (2004, p. 6) ได้กล่าวว่า ความต่างระหว่างอัตลักษณ์และบุคลิกภาพ ไว้
ว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่อธิบายลักษณะต่างๆ ของบุคคลทั่วไป แต่อัตลักษณ์นั้นต้องการพ้ืนฐาน
บางอย่างที่เราต้องแสดงตน และยอมรับกับสิ่งที่เราเลือกอย่างตั้งใจ ซึ่งจ าเป็นต้องมีปัจจัยรากฐาน หรือ
ข้อตกลงบางอย่างร่วมกันในการเลือกอัตลักษณ์ หรือตัวตนของเรากับอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม โดยที่
ข้อตกลงนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่ปราศจากการควบคุมของปัจเจก (พิศิษฏ์  
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คุณวโรตส์, 2545) 
 นัทธนัย ประสานนาม (2550) และบัณฑิต ไกรวิจิตร (2552) ได้อธิบายความหมายของ 
อัตลักษณ ์(Identity) ไว้ทิศทางเดียวกันว่า เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” 
ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับบุคคลอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืน
มองเรา อัตลักษณ์จึงต้องการความตระหนักในตัวเรา และพ้ืนฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเรา
จะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เลือก ดังนั้น ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ 
การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร และเราเป็น
อย่างไรในสายตาคนอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามการที่เราเลือกอัตลักษณ์ก็มีข้อจ ากัดที่ถูกจ ากัดไว้โดยโลก
ภายนอกตัวเราจากเงื่อนไขเชิงวัตถุ และเงื่อนไขทางสังคมที่ท าให้เราถูกจ ากัดการกระท าอย่างอิสระ
เช่นกัน 
 ส าหรับ Mead (1934) ได้อธิบายว่า ความเชื่อมต่อระหว่างกันที่ “เราเห็นตนเองอย่างไร” 
และความสามารถในตัวบุคคลที่จะจินตนาการว่า “คนอ่ืนเห็นเราอย่างไร” จึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกันระหว่างภายใน (Internal) และภายนอก (External) เพราะถึงแม้ว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่ถูก
สร้างจากบริบททางสังคม แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการคิดของปัจเจกที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลก
ทางสังคมด้วย ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีท้ังอัตลักษณ์เชิงเดี่ยว และอัตลักษณ์ที่หลากหลาย โดยสามารถพบ
เห็นอัตลักษณ์ได้ทั้งในลักษณะที่จ ากัดหยุดนิ่ง และอัตลักษณ์ท่ีลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่ง
คล้ายกับ Woodward (2004, pp. 1-10) ที่กล่าวว่า อัตลักษณ์มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันระหว่าง ฉัน 
(I) เห็นตัวเอง (Myself) และคนอื่นเห็นอย่างไร เพราะอัตลักษณ์มีความเชื่อมต่อระหว่างปัจเจก 
(Individual) กับสังคม (Social) (บัณฑิต ไกรวิจิตร, 2552) 
 จากการทบทวนนิยามและความหมายของอัตลักษณ์จึงสามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ 
(Identity) คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีกับตนเองว่า “ฉันเป็นใคร” เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตน และสามารถบ่งบอกถึงสังคมท่ีเรามีปฎิสัมพันธ์อยู่ เนื่องจากอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อีกท้ังบุคลยังสามารถแสดงความเป็นตัวตน
เพ่ือให้สังคมนั้นรับรู้ว่าว่าตนเองนั้นเป็นแบบไหน นอกจากนั้นการสื่อสารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กัน 
เพราะการสื่อสารมีบทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ของบุคคลด้วย นอกจากนั้นยังท าให้ทราบว่าการ
สร้างอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม ที่เกิดจากการจัดระบบ
ของสังคมโดยกลุ่มสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ทางสังคม และศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนมี
อิทธิพลและส่งผลให้บุคคลจะต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เม่ือตนเองเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ จึง
แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของบุคคล และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มจะถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 แนวคิดเก่ียวกับตนเอง คือผลรวมของความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อตนเอง ประกอบด้วยความเชื่อ 
การประเมิน การโน้มน้าวของพฤติกรรม หรือทัศนคติที่มีต่อตน (Self-Attributes) ซึ่งแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน หรือในอีกทางหนึ่งก็คือ คุณลักษณะ (Attributes) และความรู้สึกซ่ึงบุคคลประเมินตัวเอง
อย่างอัตตวิสัย (Subjective) โดยมีโครงสร้างของแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ดังต่อไปนี้ (Burns, 1951 
อ้างใน ธิดารัตน์ไร่วิบูลย์, 2552) 
 1) ความคิดเกี่ยวกับตนเองตามที่บุคคลเข้าใจ (The Cognized Self-concept) หรือการรับรู้
ของบุคคลในด้านของความสามารถ สถานภาพและบทบาทของตน ตามมโนทัศน์ของบุคคลนั้นตามที่
เขาคิดว่าเขาเป็น  
 2) คนอ่ืน หรือ ตนทางสังคม (The Other Self or Social Self) คือการที่บุคคลเชื่อว่าคนอื่น
มองตัวเขาและประเมินตัวเขานั้นอย่างไร 
 3) ตนในอุดมคติ (The Ideal Self) คือ ลักษณะที่บุคคลหนึ่งหวังจะเป็นหรืออยากเป็น เมื่อ
บุคคลนั้นสามารถรวบรวมความคิดและภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเองมาประเมินลักษณะที่ตนเองเป็นอยู่ได้ 
และตระหนักว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้อ่ืน และมีนิยามว่า เราเป็นใคร และอะไรคือสิ่งที่เรา
ต้องการเป็น ลักษณะนั้นก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น 
 กระบวนการที่คนเราก่อรูป “ตัวตน” หรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้น อาจสังเกตได้จาก
กิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจ าวัน เช่น รสนิยมการแต่งกาย การกินอยู่ การพูด
ภาษา การสร้างบุคลิกภาพท่ีออกมา การใช้เวลาว่าง การดูหนังฟังเพลง ไปจนถึงรสนิยมในการใช้ชีวิตที่
มีความแตกต่างหลากหลายกันไป เช่น การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์บิ๊คไบค์ หรือการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น ทั้งนี้รสนิยมที่แสดงออกมารวมถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การบริโภคสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจะสามารถบ่งบอกตัวตน และสร้างอัตลักษณ์ได้ว่า 
เราเป็นใคร และเราแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) 
 นอกจากนี้ ความเป็นอัตลักษณ์เม่ืออยู่ในกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น ความเป็นตัวตนนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ตัวตนที่ได้จากการสัมผัสจากสื่อทั่วไปแล้วมีประสบการณ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ แล้วจึงน ามาสร้างความเป็นตัวตนให้แก่ตนเอง 2) ตัวตนที่เกิดข้ึนในโลกความจริงเหนือความ
จริง โดยสื่อมักเป็นผู้สร้างความจริงเหล่านั้นให้สังคม เช่น ผู้หญิงสวยต้องขาวและหุ่นดี หรือคนแก่เป็น
บุคคลที่อ่อนแอ 3) ตัวตนที่ถูกแยกย่อย เช่น กลุ่มสาวประเภทสอง กลุ่มคอสเพลย์ 4) ตัวตนที่อยู่ใน
โลกที่ขัดแย้งกันโดยเกิดจากการสร้างความหมายที่ขัดแย้งกัน เช่น ผู้หญิงต้องเป็นแม่ให้กับลูก และเป็น
สาวเปรี้ยวซ่าในกลุ่มเพื่อน 5) ตัวตนในโลกแห่งสุนทรียะที่มีระดับแยกไปตามอ านาจที่ผู้อื่นในสังคมเป็น
ผู้ก าหนด เช่น คนมีเงินดูโรงหนังชั้นหนึ่ง คนใช้แรงงานดูหนังควบตามโรงสองชั้น 
 Cooley (อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) นักคิดทฤษฎีในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interactionism) เชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกออก
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จากกันได้ เนื่องจากสังคมเกิดขึ้นจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (Mental Selves) ของหลาย ๆ
คนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เพราะความรู้สึกของตัวเราเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ซึ่งเรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการนี้ว่า ตัวตนในกระจกเงา (The Looking Glass Self) โดย
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตัวเอง และจินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อ่ืนต่อ
ภาพลักษณ์นั้น 
 ในส่วนของ Mead (อ้างใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543, หน้า 25-26) เห็นว่า “กลไกส าคัญ
ในการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้การสวมบทบาท (role-taking) ของผู้อื่น และหัวใจส าคัญในการเรียนรู้
นี้ก็คือภาษาซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม” และจากแนวคิดอัต
ลักษณ์นี้ Mead จึงได้เสนอแนวคิดท่ีว่าตัวตนของเราถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ซึ่งด้านหนึ่ง คือ Me เป็น
ส่วนที่ถูกควบคุมโดยสังคม ต้องคิดก่อนว่าเวลาท าอะไรลงไปสังคมจะมีปฏิกิริยากลับมาอย่างไร ส่วนใน
ด้าน I นั้นเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเองมีอิสระในการมองและรับรู้ตนเองตามสัญชาตญาณ
โดยไม่ถูกควบคุมจากกรอบของสังคม 
 Goffman (1963) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์อีกหนึ่งคนได้น า
แนวคิดของ Mead มาพัฒนาและได้จ าแนกอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) หมายถึง ลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอ่ืน ภาพของปัจเจกในสายตาของบุคคลอ่ืนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกันออกไป เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้บัตร
ประชาชน หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ์บุคคล เป็นต้น แต่ Littlejohn & Foss (2008) มี
ความเห็นว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดจากการมองตนเอง และเกิดขึ้น
จากการเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว และจากสังคม 
 2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชั้น เพศ 
ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ ซึ่งสังคมจะมีความคาดหวังหรือเรียกร้องว่า ปัจเจกบุคคล
นั้นๆ ควรวางตนเองอย่างไร 
 ซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างมีความสัมพันธ์และคาบเกี่ยวกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสังคมและ
วัฒนธรรมต่างก็มีบทบาทในสร้างภาพตัวแทนของคนในสังคมเสมอ อัตลักษณ์ทางสังคมจึงมีสองส่วน 
ส่วนแรกคือสิ่งที่สังคมเรียกรองจากปัจเจกบุคคล (Virtual Identity) และอีกส่วนคืออัตลักษณ์ที่แท้จริง
ของบุคคลนั้น (Actual Identity) และทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าอัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสิ่งที่ตายตัวตามความ
เชื่อของส านักคิดยุคสมัยใหม่ (Modernism) จึงสามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์
ทางสังคมมีความทับซ้อนกัน เนื่องจากอัตลักษณ์นั้น คือการเชื่อมต่อระหว่างความเป็นปัจเจก และ
ความสัมพันธ์กับสังคม (social aspect) โดยสังคมจะคาดหวังและก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลแต่
ละบุคคลว่าควรวางตัวหรือมีบุคลิกภาพเฉพาะตนที่พึงปรารถนาอย่างไรบ้าง เช่น คุณค่าที่ติดตัวมากับ
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ความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นสามี-ภรรยา ความเป็นศิษย์ – อาจารย์ ในมิตินี้ คือ จุดที่อัต
ลักษณ์ทางสังคม และอัตลักษณ์ปัจเจกทับซ้อนกัน โดยอัตลักษณ์ทางสังคมจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน 
คือ ส่วนแรก มาตรฐานที่สังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual identity) และส่วนที่สองอัตลักษณ์
ที่เป็นจริงของบุคคลนั้น (Actual identity) 
 ทัศนะของ Erikson (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554 , หน้า 44) นักจิตวิทยาที่ได้ให้นิยาม
ของค าว่า อัตลักษณ์ ไว้ว่า “อัตลักษณ์ หมายถึงความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิม และมี
ลักษณะร่วมบางอย่างที่ส าคัญร่วมกับคนอ่ืน (Identity connotes both a persistent sameness 
within oneself (selfsameness) and a persistent sharing of some kind of essential 
character with others) ” จากการที่ Erickson กล่าว หมายถึง ปัจเจกแต่ละคนนั้นจึงต้อง
รับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและรูปแบบอัตลักษณ์ที่ตนเลือกท่ีจะเป็น โดยที่ปัจเจกนั้นสามารถ
ผสมผสานความหลายหลายให้เข้ามาอยู่ภายใต้อัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้จากเสรีภาพของบุคคลนั้น 
(พิสุทธิณี บัวทรัพย์, 2551) เพราะการก่อรูปของอัตลักษณ์นั้นเป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต (A Life - 
long Process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ส าคัญของตนเองได้ 
 ส าหรับแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ของส านักเบอร์มิ่งแฮมในช่วงยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodernism) Stuart Hall (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 31) ได้สรุปเรื่อง 
อัตลักษณ์ไว้ว่า “ ผู้คนแห่งยุคหลังสมัยใหม่นั้นจะไม่มีอัตลักษณ์ที่ตายตัว มีความเฉพาะเจาะจง หรือ
ถาวร หากแต่จะมีการสร้างสมอัตลักษณ์ที่หลากหลาย และยากต่อการที่จะหลอมรวมให้กลมกลืนกับ
ตัวตนดั้งเดิมของตน (A post-modern subject is seen as having no fixed, essential or 
permanent identities.) ” ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยสนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเลย แต่หัน
มาสนใจเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังในช่วงวัยสูงอายุ ชาวเกาหลีซึ่งแต่เดิมมีความเป็น
ชาตินิยมสูงแต่อาจหันมานิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมจากฝั่งตะวันตกก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลมาจาก
กระแสทุนนิยม (Capitalism) จึงถือเป็นเรื่องความหลากหลายของอัตลักษณ์ (Diversity of 
Identities) เห็นได้ว่าเขาเชื่อว่าเรื่องของอัตลักษณ์เป็นเรื่องประกอบสร้างขึ้นมา เมื่อถูกสร้างได้ก็ย่อม
ถูกรื้อสร้าง (Deconstruct) และถูกสร้างขึ้นใหม่ได้เช่นกัน (Reconstruct) อัตลักษณ์จึงมีความลื่นไหล 
(Dynamic/ Shifting) อยู่ตลอดเวลาภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 
 กาญจนา แก้วเทพ (2554) กล่าวว่า ในขณะที่ช่วงยุคสมัยใหม่ (Modernism) จะมองว่า 
อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลมีลักษณะเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งหมายถึงบุคคลใดมีบุคลิกภาพแบบไหนก็ย่อมจะ
มีบุคลิกภาพเช่นนั้นเสมอไปไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือบริบทไหนก็ตาม แต่ในช่วงยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodernism) มีความเห็นในเชิงย้อนแย้งว่า อัตลักษณ์ไม่ได้มีเพียงลักษณะหนึ่งเดียว 
แต่อัตลักษณ์นั้นมี หลายโฉมหน้า (Muiti - Faceted) ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ซึ่ง Althusser (อ้าง
ใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) นักคิดในส านักมาร์กซิสม์ (Marxism) สนใจในหลักจิตวิเคราะห์ของ 
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Freud (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557, หน้า 266) ที่ศึกษาในระดับปัจเจกบุคคล กล่าวว่า “ 
อุดมการณ์นั้นไม่เพียงแต่จะสร้างจิตส านึกร่วมที่เป็นวัฒนธรรมของสังคมเท่านั้น หากทว่ายังสร้างส านึก
เกี่ยวกับตัวบุคคลเองที่เรียกว่า อัตลักษณ์ (Identity) ” 
 Althusser และ สมสุข หินวิมาน (2551 อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) มองว่าตัวตน 
(Self) เป็นกระบวนการหนึ่งที่สังคมเป็นผู้สร้างอุดมการณ์ให้กับมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ เรียก หรือ 
Interpellation ให้กับมนุษย์ โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของจิตวิเคราะห์แบบไม่รู้ตัว ในมุมมองของ
ส านักมาร์กซิสม์จึงเห็นว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติ แต่เป็นการถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยมี
สังคมเป็นตัวก าหนด เช่น โรงเรียน ศาสนา ครอบครัว สื่อมวลชน ฯลฯ เช่น เมื่อเราอยู่ที่มหาวิทยาลัย
เราก็จะถูกเรียกเป็นนักศึกษา แต่เมื่อเราอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่เราก็จะเป็นลูก เป็นต้น จึงสามารถกล่าวได้
ว่ากลไกทางอุดมการณ์ท้ังหลายขึ้นอยู่กับการเรียกตามสังคมต่าง ๆ จนมีสถานะเป็นบรรทัดฐาน 
(Norm) ในชีวิตประจ าวัน 
 แนวคิดในช่วงสังคมหลังสมัยใหม่ที่มองว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่ถูกประกอบสร้าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Foucault (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ที่เสนอว่า อัตลักษณ์นั้นเป็นผลผลิตที่เกิดจากการ
ท างานของวาทกรรม (Identity is the Product of Discourse) ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัย อัตลักษณ์
ผู้สูงอายุของก าจรว่า ผู้สูงอายุนั้นจะมีอัตลักษณ์อย่างไรก็ข้ึนอยู่กับวาทกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันในสังคม
ประกอบสร้างขึ้นมา ท าให้ผู้สูงอายุบางส่วนเกิดการต่อรองหรือต่อต้านวาทกรรมนั้นจากการที่ถูกสังคม
ยัดเยียดมาให้ เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่อ่อนแอไม่สามารถท าอะไรได้แล้ว 
หรืออยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยเกษียณ ผู้สูงอายุบางกลุ่มจึงต้องท าการต่อรอง หรือต่อต้านวาทกรรมนั้นๆ 
ด้วยการใช้อ านาจเพ่ือผลิตความรู้ที่สร้างข้ึนมา เช่น การสร้างชุดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ส าหรับผู้สูงอายุ หรือภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนที่แต่ละคนมีว่าจะประกอบสร้าง 
อัตลักษณ์ข้ึนมาในลักษณะใด 
 Fina (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์ไว้
ว่า มนุษย์นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจแล้ว เรายังต้องสื่อสาร
อย่างมีเป้าหมายเพ่ือที่จะบอกว่า เราคือใคร ชนชาติอะไร เพศอะไร ฯลฯ โดยในขณะที่การสื่อสารที่ใช้
เพ่ือบอกคนอ่ืนว่า เราเป็นใคร การสื่อสารยังช่วยบอกคนอื่นเพ่ิมเติมได้อีกว่า แล้วเขาเป็นใคร ท้ายที่สุด
แล้วการสื่อสารนั้นจะเป็นเครื่องมือบอกเราว่า เราเหมือน/ ต่างกับเขาอย่างไร จากความสัมพันธ์ของ
การสื่อสารกับอัตลักษณ์นี้ที่มีสิ่งประกอบสร้างอัตลักษณ์อันหลากหลาย จึงสรุปบาทบาทของการ
สื่อสารว่า การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือประกอบสร้าง (Construct) ธ ารงรักษา (Maintain) และต่อรอง 
(Negotiate) อัตลักษณ์อยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนของ Donath จาก MIT Media Lab (อ้างใน ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์, 2552) กล่าวว่า ใน
โลกแห่งความจริงเราต่างมีนิยามของตัวเองอย่างชัดเจน โดยใช้บรรทัดฐานคือ หนึ่งร่าง หนึ่งอัตลักษณ์ 
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(One Body, One Identity) แต่ในโลกเสมือนนั้นมีความต่างกัน เพราะไร้ซึ่งกฎเกณฑ์บุคคลหนึ่ง
สามารถที่จะแตกร่างออกเป็นหลาย ๆ ร่างได้ (One Body, Many Identities) โดยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถว่าบุคคลนั้นจะมีเวลาหรือพลังงานในการสร้างขึ้นมากแค่ไหน และแต่ละคนบนโลกนี้ต่าง
มีแนวโน้มที่จะซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริงไว้เพ่ือสร้างตัวตนใหม่ข้ึนมาที่เรียกว่า ตัวตนเสมือน (Virtual 
Identity) ที่ค่อนข้างเปิดเผย เพราะสังคมออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการสนทนาแบบเผชิญหน้า (Face to 
Face) ดังนั้นคนที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตมักจะปกปิดตัวตนที่แท้จริง และปลอมแปลงเป็นบุคคลที่เขา
เหล่านั้นอยากจะเป็น หรือเป็นในแบบที่คนอ่ืนอยากให้เขาเป็น 
 กิตติ กันภัย (2543) ได้กล่าวถึง การสร้างอัตลักษณ์บนพ้ืนที่เสมือนไว้ว่าเป็นการสื่อสารใน
บริบทที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร (Anonymous) แต่บุคคลนั้นจะค่อย ๆ สร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ (On-Line 
Identities) ขึ้นมา โดยกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นให้ความส าคัญในเรื่องที่ผู้ใช้ปกปิดเพศ (Genders) 
บุคลิกภาพ (Appearances) รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ตัวตนที่แท้จริง 
รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ซ้อน (Multiple Identities) ขึ้นมาได้อย่างไร โดยการศึกษานี้จะช่วยอธิบาย
ถึงการไม่เปิดเผยหรือปกปิดนี้ ถูกใช้เพ่ือสร้างทางเลือกการเป็นตัวตน (Self) ของคน รวมถึงการเข้าไป
มีปฎิสัมพันธ์กับเรื่องที่ตนเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้อย่างไร ค าอธิบายในเรื่องนี้ท าให้แนวคิด 
ตัวตนที่แท้จริง (Real Self) มีปัญหา โดย Reid (1991 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) กล่าวว่า ผู้สื่อสาร
ผ่านคอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะแสดงบุคลิกภาพต่าง ๆ ที่โดยปกติแล้วจะถูกสังคมก าหนด หรือตีกรอบ
ไม่ให้แสดง Stone & Turkle (1995 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) ได้ท าการเชื่อมโยงข้อค้นพบนี้ผนวก
เข้ากับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่เชื่อว่าอัตลักษณ์ในยุคสมัยนี้สามารถที่จะแยกย่อย 
(Fragmented) และยืดหยุ่น (Flexible) ได้มากข้ึน 
 จุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนที่สุดคือการเลือกชื่อ Myer (1987 อ้างใน กิตติ 
กันภัย, 2543) ซึ่งระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานปกปิดความเป็นจริงและเปิด
ช่องให้พวกเขาได้ตั้งชื่อให้กับตัวเอง Walther & Burgoon (1977 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) ศึกษา
ถึงการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการปกปิดชื่อจริง พบว่าผู้ใช้งานยังคงตั้งชื่อเล่น และค าอธิบาย
ท้ายชื่อ (Signatures) ต่อเติมหลังชื่อจริง ส่วนในงานของ Dannerfer & Poushinsky (1997 อ้างใน 
กิตติ กันภัย, 2543) และ Myers (1987 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้
สื่อสารถึงสาเหตุที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและได้ค าตอบว่า ไม่ใช่เพราะกลัวบุคคลอื่นจะรับรู้ความ
จริง แต่เพราะการปกปิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมายาอันน่าหลงใหล (Magic)  
 การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์นั้นยังสามารถเชื่อมโยงถึงทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งได้แก่ 
ทฤษฎีมโนภาพแห่งตน (Self-concept Theory) Solomon (2007 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 
2552) ได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ไว้ว่าเกิดจากภาพรวมของตนเองจากการคิด ทัศนคติท้ังหมดที่แต่ละบุคคล
ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร โดยมีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีลักษณะตัวตนที่
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เป็นตัวของตัวเอง และเชื่อว่าตัวตนนั้นจะส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม และรูปแบบการด านิน
ชีวิตด้วย โดยแนวคิดนี้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2551 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 
2552) 
 1) ความเป็นตัวเองตามอัตภาพที่มีอยู่ หรือ Actual Self ซึ่งหมายถึงสิ่งที่บุคคลนั้นเป็นอยู่จริง 
หรือมีลักษณะนั้นจริง โดยไม่สนใจเรื่องของการได้รับการยอมรับ หรือไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคล
รอบข้าง เช่น มีความสามารถในด้านอะไร มีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแบบใด มีความรู้สึก
อย่างไรในการด าเนินชีวิต รวมถึงบาทบาทหน้าที่ในการท างาน เป็นต้น 
 2) ภาพบุคคลที่อยากเห็น หรือ Ideal Self รวมถึงสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคต ซึ่งแต่ละบุคคล
จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไป ส าหรับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตก็จะรู้ถึงจุดมุ่งหมาย และ
เป้าหมายของตนเองและพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้น แต่ส าหรับบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด ารงชีวิต หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือรู้สึกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ซึ่งถ้าพวกเขา
สามารถที่จะท าตามภาพบุคคลที่ตั้งไว้ได้ก็จะท าให้ตนเองเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในทางตรงข้ามหาก
ท าไม่ได้ก็จะรู้สึกเศร้าหมอง หดหู่ ไปจนถึงหมดหวังในชีวิตก็เป็นได้ 
 ทั้ง Actual Self และ Ideal Self ต่างจัดว่าเป็น Private Self อันหมายถึงภาพลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้าง หรือ
คนอ่ืนยังมีอีก 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
 3) ส่วนที่สังคมมองว่าบุคคลนั้นจริง ๆ เป็นอย่างไร หรือที่เรียกว่า Social Self ซึ่งเป็นส่วนที่
ปรากฏออกมาให้ผู้อ่ืนเห็น เช่น เป็นคนที่ขวานผ่าซากมากเกินไป หรือเป็นนักเรียนที่โรงเรียน เป็นต้น 
 4) สิ่งที่บุคคลนั้นอยากให้บุคคลอื่นมองว่าตนเองเป็นอย่างไร หรือเป็นคนแบบไหนเรียกว่า 
Ideal Social Self เช่น ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ถ้าเราอยากให้คนอ่ืนมองว่าเราเป็นคนที่ทันสมัย
หรอืมีระดับ ก็คือการเลือกใช้ตราสินค้าต่างๆ ที่เรียกว่า Self-Extension เช่น ถ้าอยากให้คนอ่ืนใน
เครือข่ายเห็นว่าเรารวยก็เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ แล้วอัพโหลดรูปภาพลงในเครือข่ายให้คนอ่ืน
เห็นก็เหมือนการแสดงออกในสิ่งที่ตนเองเป็น หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเองผ่านการใช้ตรา
สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่า Extended-Self  หรือบางครั้งก็หมายถึงการแสดงออกให้สังคม
ทราบถึงสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็น 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The Big Five หรือ Five 
Factor Model - FFM) โดย Costa & McCrae (อ้างใน Velting & Holm, 1995, p. 212) ได้สรุป
แนวคิดของทฤษฎี Eysenck (1970) และ Norman (1963) และได้พัฒนาขึ้นเป็นแนวคิดบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบดังในปัจจุบัน Costa & McCrae (1987 อ้างใน Schultz & Schultz, 2005, p. 284) 
กล่าวว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ หรือเรียกชื่อย่อว่า “OCEAN” คือ การอธิบายลักษณะของมนุษย์
ซึ่งบรรจุคุณลักษณะประจ าตัวย่อยๆ ของมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 5 
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องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพความไม่ม่ันคงทางอารมณ์ (Neuroticism) บุคลิกภาพแสดงตัว 
(Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดกว้างเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) 
บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) และบุคลิกภาพแบบจิตส านึก (Conscientiousness) 
 ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ หมายถึง การให้ค าจ ากัดความของลักษณะ
นิสัยโดยพยายามอธิบายถึงส่วนประกอบหลักของลักษณะนิสัยจากคุณลักษณะประจ าตัวย่อยๆ ในแต่
ล่ะด้านของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภาพ 5 แบบ ดังนี้ (Costa & McCrae, 1992 อ้างใน 
Howard & Howard, 2004) 
 1. บุคลิกภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์ (Neuroticism) หมายถึง แนวโน้มในการเกิด
ประสบการณ์อารมณ์ทางลบของบุคคล เป็นความบกพร่องในการปรับตัวทางอารมณ์ของบุคคล ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่จะเกิดภาวะความเครียดทางจิตใจ เช่น ความรู้สึกวิตกกังวล ไม่ม่ันคง ประหม่า กลัว 
ซึมเศร้า โกรธ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงภาวะอารมณ์ท่ีสับสนที่แทรกซ่อนต่อการปรับตัวด้วย  
 2. บุคลิกภาพแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่ชอบเข้าสังคม ชอบการ
พบปะพูดคุยกับผู้อ่ืน ชอบอยู่ในกลุ่มคน มีลักษณะเป็นคนเปิดเผยตนเอง มีอารมณ์ทางบวกเกินขึ้นได้
บ่อย มีแนวโน้มที่จะเป็นคนมีนิสัยร่าเริง มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ชอบตุการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจ และ
เรียกร้องสิทธิ์ของตนเอง 
 3. บุคลิกภาพแบบเปิดกว้างเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) หมายถึง 
บุคคลที่ค่อนข้างมีจินตนาการ ไวต่อความรู้สึก รับรู้ความงามของศิลปะ ไวต่อความงาม ชอบใช้
สติปัญญา รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี 
 4. บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) หมายถึง บุคคลที่มีแนวโน้มจะยอมท าตาม
ผู้อื่น ชอบที่จะให้ความร่วมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนก่อนตนเอง 
 5. บุคลิกภาพแบบจิตส านึก (Conscientiousness) หมายถึง บุคคลที่มีแนวโน้มจะแสดง
ความมีวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ มีจุดมุ่งหมายที่จะประสบความส าเร็จ 
 จากแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการแสดงตัวตนบนเว็บไซต์เครือข่าย
ออนไลน์ตรงที่การใช้งานในสังคมเครือข่ายนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าโปรไฟล์ได้อย่าง
อิสระตามความชอบ ซึ่งถือเป็นการเอ้ือให้ผู้ใช้งานต่างๆสามารถแสดงตัวตนได้อย่างเสรี และท าได้อย่าง
ง่ายดายทั้งในแง่ของตัวตนที่เป็นตัวตนจริงๆของผู้ใช้งาน (Actual Self) หรือเป็นในสิ่งที่ตนเอง
จินตนาการไว้ว่าอยากจะเป็น (Ideal Self) รวมทั้งความต้องการให้คนในสังคมเครือข่ายของตนเอง
รับรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร (Ideal Social Self ) เช่น การเลือกอัพโหลดรูปภาพที่ตนเองมีลักษณะที่ดูดี
เพียงอย่างเดียว หรือการอัพโหลดรูปภาพที่แสดงให้คนอ่ืนเห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการให้คนอ่ืน
มองในพวกเขาในด้านบวก นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการเข้าร่วมกลุ่ม (Group) หรือเป็น Fan Page 
ของบรรดาตราสินค้าต่าง ๆ เพ่ือให้ปรากฏในหน้าข่าวใหม่ (News Feed) ของผู้ใช้งานเอง เป็นต้น 
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(Vogt & Knapman, 2008 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ดังนั้นผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ จึงสามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ (Self-image) และแสดงตัวตน (Self - 
identity) ได้อย่างอิสรเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีแต่ละเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ก าหนดไว้  
  จากการที่ได้ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงอัตลักษณ์ที่มี
ความหลากหลาย ทั้งการขัดขืนต่อสู้กับวาทกรรมด้านต่าง ๆ ที่สังคมเป็นผู้ก าหนด หรือการยินยอม
ให้กับอ านาจจากวาทกรรมนั้น ๆ แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนท่ีมีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่ที่ว่าจะ
เลือกแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบใด หรือในลักษณะใด ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเรื่องอัต
ลักษณ์มาใช้ในการน าเสนออัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอเรชั่น เพ่ือให้ทราบ
ถึงการแสดงอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันในด้านใดบ้างกับการแสดงออกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นโลกเสมือน 
โดยจะวิเคราะห์จากการอัพโหลดรูปภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพ่ือให้ทราบถึงการ
น าเสนออัตลักษณ์ว่าทั้งสามเจเนอเรชั่นมีอัตลักษณ์อย่างไร 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 มนุษย์เริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารแทนสื่อแบบเดิมๆ กันมากข้ึน โดยในช่วงแรกนั้น
จะมีการใช้สื่อออนไลน์ในลักษณะของงานอดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัว จากนั้นได้
มีการน ามาประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้รวดเร็ว และมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงท าให้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยม
มากขึ้น เทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอร์เน็ตนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และสื่อที่น ามาแบ่งปันนั้นก็มี
ลักษณะที่หลากหลาย ถือได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อหลักในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสังคมนั้นมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน อีกทั้งมนุษย์นั้นมีการด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ การสื่อสารข้อมูลด้วยรูปแบบเก่าๆ จึง
อาจไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ในปัจจุบันได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น
ทางเลือกของการสื่อสารข้อมูล ในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรูปแบบการ
สื่อสารข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของบุคคลในยุคปัจจุบันนี้ 
 Social Network คือ รูปแบบของสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง ซ่ึงหมายถึง สังคมที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกอีกว่า “สังคมเสมือน” (Virtual Community) หรือ 
“สังคมออนไลน์” (Online Community) ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นชุด (Set) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ของ “ผู้ใช้งาน (Actors)” โดยที่ผู้ใช้งานนั้นอาจเป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ
คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมโดยมีรูปแบบทีแ่ตกต่างจากสังคม
จริงที่เรียกว่า “สังคมออฟไลน์” (Offline) ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้มีการขยายตัวในรูปแบบของเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง (Network) โดยที่สมาชิกในกลุ่มสังคมนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องรู้จักกัน แต่อาจมีความ
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สนใจในเรื่องเดียวกัน หรืออาจมีแนวทางความชอบในลักษณะใกล้เคียงกัน (พชร อินทร์เงิน, 2555) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแบบนั้นมีจุดประสงค์ในการใช้งาน และมีระบบการรองรับที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งานและความสนใจของผู้ใช้ที่แตกต่างกันตามความชอบ
ของแต่ละบุคคล (Boyd & Ellison, 2007 อ้างใน ภาสกร จิตรใคร่ครวญ, 2553) 
 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
 Boyd & Ellison (อ้างใน ประภาณิชา ถาวรบุตร, 2555) ได้ให้นิยามของเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไว้ว่า คือ เว็บไซต์ที่อนุญาตให้บุคคลสามารถกระท าสิ่งต่างๆ ได้ ดังนี้    
 1. สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวแบบสาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะตามขอบเขตของระบบนั้น ๆ 
 2. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูล
ไปยังผู้ใช้อื่นๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ 
 3. สามารถแสดงผลและเข้าถึงรายชื่อต่างๆ ในเครือข่ายภายใต้ขอบเขตของระบบเหล่านั้นจะ
อนุญาต เครือข่ายสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยเครือข่ายสังคมในชีวิตจริงออกมา
แสดงในโลกออนไลน์ได้ เนื่องจากการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นไม่จ าเป็นต้องใช้บริการเพื่อ
ต้องการขยายเครือข่ายเพิ่มหรือพบปะกับผู้คนใหม่ๆ เท่านั้น แต่ผู้ใช้บริการจ านวนมากเลือกใช้บริการ
เพียงเพราะต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วในชีวิตจริง 
(ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552)  
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์  (2554, หน้า 99-100) ได้อธิบายในบทความวิชาการ สื่อสังคมออนไลน์ 
คือ อะไร โดยมีเนื้อหาว่า มนุษย์เป็นสังคมที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมัยโบราณนั้น 
มนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ เมื่อเข้าสู่ยุคท่ีมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่
เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมสนทนา (Chat 
programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และเว็บบอร์ด (Web board) จวบจนถึงปัจจุบันมนุษย์
เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วย  
 นอกจากนี้ อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552 อ้างใน พชร อินทร์เงิน, 2555) กล่าวว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลก
อินเทอร์เน็ต และยังหมายรวมถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เข้า
ด้วยกัน 
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 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 การแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) สามารถแบ่งประเภทได้จาก
ขอบเขตตามการใช้งาน และแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 7 
ประเภท ดังนี้ (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2553 อ้างใน พชร อินทร์เงิน, 2555) 
 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ส าหรับในการน าเสนอตัวตน (Identity Network) และสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเอง โดยที่ผู้ใช้สามารถสร้างอัลบั้มรูปของตนเอง สร้างกลุ่มเพ่ือน และสามารถสร้าง
เครือข่ายขึ้นมาได้ด้วยตนเอง เช่น อินสตาแกรม (Instagram) หรือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเผยแพร่ผลงาน (Creative Network) โดยสามารถ
เผยแพร่ผลงานของตนเองได้ในรูปแบบของรูปภาพ วีดีโอ หรือเสียงเพลง เช่น YouTube Multiply 
หรือ Flickr เป็นต้น 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของของผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
(Interested Network) เป็นการ Bookmark เว็บไซต์ที่สนใจไว้บนอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นการ
สร้างที่ค่ันหนังสือออนไลน์ โดยที่สามารถแบ่งปันให้คนอ่ืนดูได้ เช่น Digg.com หรือ Pinterest เป็นต้น 
 4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม (Collaboration Network) หมายถึง 
การร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์หรือส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น Wikipedia ที่เป็นสารานุกรม
ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยส่วน
ใหญ่บุคคลที่เข้ามาในสังคมนี้มักจะเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลที่มีความภูมิใจที่สามารถ
เผยแพร่สิ่งทีตนเองมีความรู้ และสามารถท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น Wikipedia Google Maps 
และ Google earth เป็นต้น    
 5. สังคมเครือข่ายออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาแทนตัวเรา และใช้ชีวิตอยู่
บนโลกออนไลน์ และท าสิ่งต่าง ๆ ที่ในบางครั้งในชีวิตจริงเราไม่สามารถท าได้ (Gaming/ Virtual 
Reality) เช่น การซื้อขายที่ดิน หรือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อาจเรียกได้ว่าเป็น “ชุมชนเสมือน” 
(Virtual Community) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกมออนไลน์ (Online Games) เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นเกม 3 มิติ ที่ผู้ใช้งานสามารถน าเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม 
เช่น PangYa Audition และ World of Warcraft เป็นต้น     
 6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานโดยน าประโยชน์จาก Social Network มาใช้ในการ
เผยแพร่ประวัติ ผลงาน หรือ Resume ของตนเอง (Professional Network) โดยสามารถสร้าง
เครือข่ายกับบุคคลอื่นเช่น เพ่ือนร่วมงาน นายจ้าง หรือคนรู้จัก เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทที่ต้องการ
บุคคลมาร่วมงาน ก็สามารถเข้ามาค้นหาจากประวัติของผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้ ซึ่งผู้
ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้เช่น LinkedIn เป็นต้น    
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 7. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช้ เครื่องลูกข่าย) 
กับ Client โดยตรง หรือเรียกว่า Peer to Peer (P2P) จึงท าให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว และส่งตรงถึงผู้ใช้งานทันที โปรแกรม Skype จึงน าหลักการนี้มาใช้ในการสนทนาผ่าน
อินเทอร์เน็ตรวมทั้ง BitTorent ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง 
 นอกจากนั้น Stroud (2008 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ได้สรุปประเภทของเนื้อหาที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอ้างอิงจากบทความของ Boyd ไว้ทั้งหมด 5 
ประเภท ได้แก่ 
 1. โปรไฟล์ (Profile) เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้บ่งบอกตัวตนของตนเอง เช่น การกรอกอายุ เพศ ที่อยู่ 
และความสนใจเฉพาะ เป็นต้น รวมทั้งในหน้านี้ยังเป็นแหล่งที่รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย เสียง 
หรือวีดีโอ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้เป็นแบบสาธารณะ หรือส่วนตัวตามแต่ความต้องการของตนเอง 
 2. เครือข่ายของผู้ใช้ (Network of Contacts) หลังจากท่ีผู้ใช้เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือดูข้อมูลผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกเหมือนกันได้ โดยใน
บางครั้งนั้นก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกันต้องได้รับสิทธิ์จากสมาชิกคนอื่นก่อน 
 3. การส่งข้อความถึงกัน (Messaging) โดยส่วนใหญ่แล้วเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
มักจะมีระบบให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ หรือฝากเนื้อหาบางอย่างไว้บนหน้าโปรไฟล์ของเพ่ือนใน
เครือข่ายได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการส่งอีเมล์ 
 4. การแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) มีลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนข้อความ หรือ
เนื้อหาซึ่งกันและกัน รวมทั้งการอัพโหลดรูปภาพ หรือไฟล์วีดีโอเข้าไปในเว็บไซต์ หรือการเขียนบล็อก 
(Blog) ให้ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ เข้ามาเยี่ยมชม เป็นต้น เนื้อหาในส่วนนี้คล้ายกับการน ารูปแบบของ 
UserGenerated Content ของระบบ Web 2.0 ที่หมายถึง ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา
สื่อต่าง ๆ มารวมกันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 5. ส่วนเพิ่มคุณค่า (Add-value Content) เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พยายามเพ่ิมเติม
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้บุคคลมาเป็นสมาชิกในเครือข่ายของตนเองมากข้ึน โดยส่วนที่เพ่ิมคุณค่า
เหล่านี้จะช่วยท าให้โปรไฟล์ของผู้ใช้งานนั้นมีความสวยงาม และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
เพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น เกมส์ หรือโปรแกรมเสริมต่าง ๆ เป็นต้น 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นสามารถสรุปใจความได้ว่า ส่วนประกอบหลักๆ ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และนโยบายการใช้งานที่แตกต่างกัน
ออกไปตามรูปแบบที่เว็บไซต์มีการออกแบบมา เพ่ือให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการที่
หลากหลาย และรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป โดยในปัจจุบันนั้นมีความสะดวกอย่างมากต่อการ
ใช้งานทั้งอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือย่างสมาร์ทโฟน มีการสร้างเว็บไซต์
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และแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายให้เลือกใช้งาน เช่น การติดต่อสื่อสาร แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การ
เดินทาง ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง และแชร์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้บริโภคท้ังที่เป็นผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปแบบของข้อมูล 
ภาพ และเสียง 
 สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารโดยผ่าน
ทางเครือข่ายออนไลน์ซึ่งสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง โดย
สามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
 1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภทของระบบ
การจัดการเนื้อหาที่ อ านวยความสะดวกให้ผู้เขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดย
บทความที่โพสต์หรือเขียนนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก ซึ่งจุดเด่นของบล็อก 
คือ การสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านบล็อกผ่านการแสดงความคิดเห็น 
(Comment) ซึ่ง Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress 
(http://wordpress.com) เป็นสองเว็บไซต์ที่ ผู้คนนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง  ข้อมูลจาก 
http://annnantarat.blogspot.com/ ไดร้ะบุข้อดี และข้อเสียของบล็อกไว้ ดังนี้ 
  1.1 สามารถสร้างข้ึนมาได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์  
  1.2 เป็นสื่อที่สามารถใช้ในการแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ เพ่ือเสนอให้ผู้บริโภคหรือผู้รับสารนั้นได้รับรู้ 
  1.3 เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา น าเสนอข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวขององค์กร 
  1.4 เป็นแหล่งความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนและถูกต้องจากบุคคลนั้น เนื่องจากผู้เขียน
บล็อกส่วนใหญ่จะเขียนเรื่องที่ตัวเองนั้นมีความถนัด ความชอบ และมีความรู้เฉพาะด้าน การค้นหา
ข้อมูลเฉพาะด้านในบล็อกต่าง ๆ จึงท าให้สามารถค้นพบความรู้ หรือบุคคลที่มีความรู้ และความ
ช านาญในด้านต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้น 
  1.5 ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารความรู้มาจากผู้คน    
มากมาย ทั่วโลก และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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  1.6 ผู้เขียนบล็อกมีอิสระที่สามารถน าเสนออะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่นและไม่ 
ผิดกฎกติกาของผู้ให้บริการบล็อก 
  1.7 เปิดโอกาสให้ผู้เขียนบล็อกนั้นได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ 
โดยจะตอบหรือจะลบนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เขียนบล็อก 
  1.8 ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ต้องการได้ โดยไม่จ าเป็น
จะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาค าสั่งของโปรแกรม  
  1.9 เมื่อเจอเพ่ือนใหม่สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์กับผู้รับ
สารที่มีความคิด และความสนใจร่วมกันได้ 
  1.10 เจ้าของบล็อกมีอิสระในการน าเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใคร
ก่อน ซึ่งสามารถอาจจะโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ โดยเจ้าของบล็อกจ าเป็นจะต้องมีกฎกติกาให้
ตนเอง หรือจะต้องใช้จริยธรรมของแต่ละบุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมัดระวัง และความรอบคอบ
ในการโพสต์ข้อความ    
  1.11 ข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ในบล็อกนั้น หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่ท าตาม
หลักวิชาการ หรือบทกฎหมายก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย หากเกิดความผิดพลาด บุคคลที่น าข้อมูลไป
ใช้อ้างอิงอาจประสบปัญหาได้ 
  1.12 เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่หวังดีเข้ามาเปิดบล็อกก่อกวน หรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันมาอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกันก็อาจเพิ่มโอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุ
ผลได้  
 2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหนึ่ง
ของบล็อกท่ีมีการจ ากัดขนาดของการโพสต์ ซึ่งทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ากัดการโพสต์ในแต่ละครั้ง
นั้นจะสามารถพิมพ์ได้ไม่เกิน140 ตัวอักษร ปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากใช้งาน
ง่าย และใช้เวลาไม่มากนัก อีกท้ังเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์ในการแจ้งกิจกรรมและ
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจเพ่ือไม่ให้ขาดการติดต่อกับสังคม หากต้องการมีเลขที่บัญชี (Account) 
ส าหรับทวิตเตอร์นั้นสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ Twitter (http://twitter.com) ข้อมูลจาก 
http://thepyn.blogspot.com ได้ระบุถึงข้อดีและข้อด้อยของทวิตเตอร์และไมโครบล็อกไว้ ดังนี้ 
  2.1 ทวิตเตอร์สามารถแชร์ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ทวิตข้อความ
ผู้ติดตามนั้นก็จะสามารถทราบในทันที 
  2.2 ผู้บริโภคสามารถอัพเดตเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นประเด็นที่ชาวทวิตเตอร์ก าลังพูดถึง  
ได้ โดยดูจาก Trending เช่น การติดแฮชแท็กไว้อาลัยให้เนลสัน แมนเดลล่า โดยใช้แฮชแท็ก 
#RIPNelson Mandela เป็นต้น  
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  2.3 สามารถแบ่งปันทวิตที่ตนเองชอบและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้โดยการรี   
ทวิต  
  2.4 ทวิตเตอร์เป็นพ้ืนที่แสดงความเป็นตัวเอง โดยสามารถทวิตข้อความหรือแชร์
เรื่องราวอะไรก็ได้ 
  2.5 การอ่านข่าวในทวิตเตอร์นั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย และยังได้รับรู้ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ 
  2.6 เนื่องจากข่าวสารในทวิตเตอร์นั้นแพร่กระจายไปได้รวดเร็วมากเพียงแค่กดรีทวิต 
ดังนั้นหากทวิตแล้วข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
  2.7 ทวิตเตอร์สามารถทวิตข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ท าให้บางครั้งมีการสื่อ
ความหมายได้ไม่ดีพอ จึงอาจท าให้เกิดการเข้าใจผิดและผู้รับสารได้สารไม่ตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการจะ
สื่อ 
  2.8 การรีทวิตข่าวสารที่ไม่มีที่มาหรือไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่นั้น อาจ
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือ เว็บไซต์ที่บุคคลสามารถติดต่อสื่อสาร
กับเพ่ือนทั้งที่รู้จักมาก่อน หรือรู้จักภายหลังผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่
ละแบบมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles) 
เพ่ือแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี การเชื่อมต่อ (Connecting) เพ่ือสร้างเพ่ือนกับคนที่รู้จักและ
ไม่รู้จักทางออนไลน์ และการส่งข้อความ (Messaging) อาจเป็นข้อความส่วนตัว หรือข้อความ
สาธารณะ เป็นต้น โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยhttp://www.thaigoodview.com/ ได้ให้ข้อมูลข้อดี
และข้อเสียของ Social Network ไว้ว่า  
  3.1 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 
  3.2 เป็นสื่อที่สามารถน าเสนอผลงานของตนเอง เช่น รูปภาพ งานเขียน หรือวิดีโอ
ต่างๆ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น 
  3.3 สามารถใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าส าหรับบริษัท 
และองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า  
  3.4 สามารถสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้น  
  3.5 เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้บริโภคไม่
ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกบุคคลที่ไม่หวังดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลได้ 
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  3.6 Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างมาก หากผู้บริโภครู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพ่ือจุดประสงค์ร้าย  
  3.7 เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้างได้ง่าย 
เนื่องจาก Social Network เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ให้บุคคลอื่นได้รับชมและ
แสดงความคิดเห็น 
  3.8 ข้อมูลที่ต้องกรอกเพ่ือสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social 
Network ยากต่อการตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ จึงอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ก าหนด
อายุการ สมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ 
 4. การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เป็นเว็บไซต์ที่เก่ียวกับการแบ่งเป็นสื่อทาง
ออนไลน์ คือเว็บไซต์ที่ให้ผู้บริโภคสามารถท าการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia) ขึ้นสู่
เว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากความที่
เป็นสื่อผสมเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ สไลด์หรือวิดีโอ รวมทั้งกล้องดิจิตอล และกล้องวิดีโอที่มีการใช้
งานสะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาสู่การได้ไฟล์สื่อผสมในรูปแบบต่างๆ เว็บไซต์ประเภทนี้
ที่ได้รับความนิยม คือ YouTube ( http://www.youtube.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์ วีดีโอ) flickr ( 
http://www.flickr.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์รูปภาพ) และ slideshare 
(http://www.slideshare.net - ส าหรับแบ่งปัน ไฟล์พรีเซนเตชั่น)  
 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
 Bolar (2009 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามีแรงจูงใจด้านใดบ้างทีท่ าให้ใช้งานสังคมออนไลน์ โดยได้ท าการศึกษาที่
ประเทศอินเดียด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วธิีส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 
15-35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 152 คน โดยกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์เป็นประจ า จากผลส ารวจท าให้สามารถแยกประเภทของแรงจูงใจหลักในการใช้
งานออกเป็น 7 ปัจจัย โดยเรียงล าดับตามแรงจูงใจที่บุคคลนั้นใช้งานมีมากท่ีสุด คือ  
 1. เพ่ือสะท้อนถึงตัวตนและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเอง (Self-reflection and Image-
building) เนื่องจากผู้ใช้งานมีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ จึงจ าเป็นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ตนเองผ่านหน้าโปรไฟล์เพื่อดึงดูดให้บุคคลอ่ืนมาสนใจ  
 2. เพ่ือประโยชน์ใช้สอย (Utility) จากการใช้บริการต่างๆ ตามคุณสมบัติของเว็บไซต์ หรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆ  
 3. ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ (Informationgathering and Problem-
solving) โดยส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้เพ่ือการท างาน เช่น แฟนเพจ (Fanpage) ของแบรนด์ต่าง ๆ 



26 

 4. เพ่ือเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking) ปัจจัยนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การสนทนากับเพ่ือน การพบปะเพ่ือนใหม่ การแบ่งปันเนื้อหา
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน และการเข้าร่วมกลุ่มที่ผู้ใช้งานสนใจ  
 5. เพ่ือฆ่าเวลาว่าง (Spending Leisure Time) คือ การใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายในยามว่าง 
หรือการแสวงหาความบันเทิงต่างๆ จากโปรแกรมเสริมในเว็บไซต์นั้น ๆ  
 6. เพ่ือย้อนร าลึกความทรงจ า (Revisiting-memories) เชน่ การค้นหาเพื่อนเก่าท่ีห่างหายไป 
หรือการดูรูปภาพเก่า ๆ ในอัลบั้ม 
 7. การใช้ตามเพ่ือน (Peer Influence) หมายถึง แรงจูงใจในการใช้งานนั้นไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการของตนเอง แต่เกิดจากการท าตามกลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มคนในสังคม เพราะมีความรู้สึกว่าบุคคล
อ่ืนๆนั้นต่างใช้งานกัน ท าให้ตนเองนั้นจ าเป็นจะต้องใช้งานด้วย   
 เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเทศไทย 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ
เรียกได้ว่าเป็น Social Network ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 
เฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ได้เข้าสมัครลงทะเบียนกับเฟซบุ๊ก และผู้เป็นสามาชิกของเฟชบุ๊กนั้นสามารถ
สร้างพ้ืนที่ส่วนตัว ส าหรับแนะน าตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ทั้งในรูปเเบบของข้อความ ภาพ เสียง 
และวีดีโอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ในเฟชบุ๊ก นอกจากนี้ผู้ใช้งานยัง
สามารถใช้เฟชบุ๊กเพ่ือร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้งานคนอ่ืนได้ เช่น การเขียนข้อความเล่าเรื่อง แสดง
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่สามารถ
ชวนผู้ใช้งานคนอื่นมาเล่นด้วยกันได้ รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) 
ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ แอพลิเคชั่นยังแบ่ง
ออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพ่ือความบันเทิง เกมปลูกผักยอดนิยม เป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ 
แอพลิเคชั่นของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ Facebook จึงได้รับความนิยมไปทั่ว
โลก (Simha & Vijayan, 2008 อ้างใน ภาสกร จิตรใคร่ครวญ, 2553)  
  ทวิตเตอร์ (Twitter) ทวิตเตอร์ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือน มีนาคม ค.ศ. 
2006 ที่เมืองซานฟราน ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาขึ้นโดย Evan Williams และ Meg 
Hourihan ปัจจุบันทวิตเตอร์มีหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับส่งเอสเอ็มเอสได้ในสามประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และสหราชอานาจักร ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก (Micro Blogging) โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร 
เรียกว่าท าการทวีต (Tweet) เพ่ือแสดงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ ผ่านข้อความนั้นๆ โดยผู้ใช้สามารถ
อัพเดตข้อความได้ตลอดเวลา หรือรีทวีต (Re-tweet) ข่าวสารที่น่าสนใจของคนอ่ืน ทวิตเตอร์ไม่ได้
โพสต์เพียงข้อความเท่านั้น แต่สามารถโพสต์ภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ได้ด้วย โดยทวิตเตอร์จะมี



27 

เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากรูปภาพจากนั้นก็แนบลิงค์ (Link) เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าไปดูจากเว็บไซต์แทน ซึ่ง
ทวิตเตอร์นั้นจะเน้นข้อความมากกว่ารูปภาพหรือวิดีโอ จึงท าให้สามารถอัพเดตข้อความใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แม้ทวิตเตอร์จะเป็นแค่บริการบนสังคมออนไลน์ระดับเล็ก 
แต่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก (ธิติมา ทองทับ, 2551) 
 ยูทูป (YouTube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้งาน โดยน า
เทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เนื้อหาของ YouTube ประกอบด้วย คลิป
วิดีโอ ที่ให้บริการรับชมกันผ่านหน้าเว็บแบบฟรีๆ ไม่เสียเงิน โดยคลิปวิดีโอส่วนใหญ่จะมาจากผู้ใช้งาน
ทีต่้องการโชว์ความสามารถต่างๆ ของตนเองก็สามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ได้ โดยมี
การแบ่งประเภทและจัดอันดับไฟล์คลิปวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ล่าสุด ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด ไฟล์ที่ได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชมได้อย่างสะดวก และยังมีบริการที่สามารถดูวิดีโอได้
ทีละเฟรม โดยเลือกดูส่วนใดๆ ของวิดีโอก็ได้ ยูทูปได้ก่อตั้งใน ค.ศ. 2005 โดยพนักงานบริษัท PayPal 
จ านวน 3 คน ได้แก่ Steve Chen, Chad Hurley และ Jawed Karim และเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2005 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งใน ค.ศ. 2006 กู
เกิ้ล (Google) สามารถซื้อกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ยูทูปไปในมูลค่า 1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้ใน
ปัจจุบัน ยูทูปได้กลายมาเป็นบริษัทย่อยของ Google ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง ซานบรูโน รัฐ 
แคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันยูทูปเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มผีู้เข้าชมมากท่ีสุดในโลก (ธิติมา ทองทับ, 2551)  
 ไลน์ (LINE) คือ แอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP น ามา
ผนวกเข้าด้วยกัน จึงท าให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  
หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งขึ้นไปนั้นไม่ต้องเสียเงิน ฟีเจอร์ของไลน์
ประกอบด้วย การส่งข้อความ การสนทนาด้วยเสียง การเปลี่ยนภาพพ้ืนหลังหน้าห้องแชต การสนทนา
แบบกลุ่ม Official LINE และการส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ถูกสร้างโดย NHN Japan ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าที่
ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท Naver Japan 
Corporation และบริษัท livedoor โดยมี NHN Japan เป็นผู้บุกเบิกและคอยปรับปรุงการให้บริการ
ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของไลน์ ส่วน NHN Corp ดูแลด้านการพัฒนาด้านธุรกิจ ทางตลาดและโปรโมชั่น 
ส าหรับในประเทศไทยเริ่มใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ผ่าน Blackberry จากการเติบโตที่
รวดเร็วเมื่อเทียบกับสังคมออนไลน์อื่นๆ แล้วถือว่าไลน์ได้เปรียบมาก เนื่องจากแค่ 257 วัน ก็มีผู้ใช้งาน
ถึง 20 ล้านคน และหลังจากนั้นอีก 6 เดือนยอดผู้ใช้งานเพ่ิมข้ึนถึง 35 ล้านคน จะเห็นได้ว่าไลน์มียอด
การใช้เพิ่มขึ้นมากถึง 600 เปอร์เซ็นต์ นอกจากจะมีให้โหลดฟรีแล้วยังมีคุณสมบัติ หลายอย่างให้
เพลิดเพลินในการใช้ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันที่ ไม่มุ่งหวังแต่
รายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้ไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่บรรจุอยู่แทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ของ ผู้ใช้สมาร์ท
โฟน (ธิติมา ทองทับ, 2551)  
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 กูเกิ้ลพลัส (Google+) กูเก้ิลพลัสเปิดให้ใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2011 
โดยเป็น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถท าธุรกรรมทุก
อย่างที่เชื่อมอยู่บนระบบออนไลน์กับ Google ผ่านกูเก้ิลพลัสได้ทันที เช่น การตรวจสอบอีเมล การลง
ตารางนัดหมาย การส่งเอกสาร การหาข้อมูล และการใช้วิดีโอแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยสามารถ
แบ่งปันข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และจ าแนกเพ่ือนๆ ออกเป็นสัดส่วนได้ง่าย การจ าแนกกลุ่มส่งผลดีต่อ
กาการส่งขอ้ความ เนื่องจากสามารถเลือกให้เห็นเฉพาะกลุ่ม หรือสามารถสนทนาพร้อมกันได้ผ่าน
วิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกข้อมูลที่เคยฝากไว้ใน Account คืนได้ทั้งหมด เช่น จากเว็บฝากรูป
พิคาซ่า (Picasa) กูเก้ิลโพรไฟล์ (Google Profile) กูเก้ิลพลัสสทรีม (Google+ stream) กูเก้ิลบัซ 
(Google Buzz) และข้อความต่างๆ เป็นต้น (ธิติมา ทองทับ, 2551)   
 อินสตาแกรม (Instagram) คือ สังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo 
Sharing) เพราะ Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชม
รูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของผู้ใช้งานอ่ืนๆที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น หากถูกใจหรือชอบรูปภาพ
ไหน ก็สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นได้ อินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ
และแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วย Filters (ฟิลเตอร์) 
ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายตามความต้องการ และสามารถแบ่งปันรูปภาพ
ให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้ เช่น Twitter Facebook Tumblr และ Foursquare 
เป็นต้น อินสตาแกรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2010 ที่เมืองซานฟรานซิสโกโดย Kevin Systrom และ Mike 
Krieger  
 อินสตาแกรม (Instagram) ในประเทศไทย 
 อินสตาแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการผ่านมือถือสมาร์ทโฟน แท็บแล็ตหรือคอมพิวเตอร์ 
เป็นอีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นการแบ่งบันรูปถ่าย 
และวิดีโอโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
และยังสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมาย อินสตาแกรมนั้นมีลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กับ
รูปภาพด้วย ยกตัวอย่างเช่น ฟิลเตอร์ (Filters) การปรับแสงและสี และรูปภาพแนวอาร์ตๆ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายตามใจชอบ เรียกได้ว่าสามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพได้ตาม
ต้องการ และยังสามารถแชร์รูปภาพสวย ๆ อวดเพ่ือนที่อยู่ในสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ได้ เช่น Twitter 
Facebook Tumblr และ Foursquare เป็นต้น และในตัวอินสตาแกรมเองก็เป็นสังคมออนไลน์การ
แบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เนื่องจากอินสตาแกรมนั้นมีระบบผู้ติดตาม Followers 
และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของสมาชิกที่
ใช้งานแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ซึ่งถ้าหากถูกใจ หรือชอบรูปภาพไหนก็สามารถกดไลค์ (Like) รวม
ไปถึงแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปภาพนั้นได้   
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 เนื่องจากอินสตาแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี จึงท าให้มีผู้ใช้
จ านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างบัญชี (Account) ผู้ใช้ใส่ข้อมูลส่วนตัว สามารถตั้งค่า
สาธารณะ หรือเป็นส่วนตัวได้ การแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอซึ่งเป็นการใช้งานหลักของอินสตาแกรมโดย
ไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้ง โดยในการแบ่งปันแต่ละครั้งสามารถระบุต าแหน่ง (Location) ในภาพนั้นๆ 
และสามารถใส่แคปชั่น หรือค าอธิบายใต้ภาพ (Caption) ที่ให้ในการบรรยายภาพหรือความรู้สึก ร่วม
ถึงแฮชแท็ก (Hashtag) เป็นประโยคหรือค าที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่แบ่งปัน โดยผู้ใช้อื่นๆสามารถค้นหา
รูปภาพจากการค้นหาแฮชแท็กได้ และมีการแบ่งปันรูปหรือวิดีโอ (story) ที่แบ่งปันได้ส าหรับการ
บันทึกล่าสุด และแบ่งปันได้เฉพาะวันที่บันทึกเท่านั้น โดยการแบ่งบันนี้จะแสดงบนหน้าบัญชี 
(Account) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นการแบ่งปันนั้นจะหายไป (วรรณพร ภุชชงค์, 2556)  
 
ภาพที่ 2.1: สถิติการใช้อินสตาแกรมในประเทศไทย ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Sascha, F.  (2018).  DIGITAL IN SOUTHEAST ASIA & THAILAND 2018.   
   Retrieved from http://my-thai.org/digital-southeast-asia-thailand-2018/. 
 
 Hootsuite และ Wearesocial ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing 
Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินสตาแกรมของประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ไว้ว่า 
ผู้ใช้งานอินสตาแกรมในประเทศไทยจ านวน Monthly Active Users มีจ านวนทั้งหมด 13 ล้านคน 
เฉลี่ยเป็นจ านวน 19 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้หญิงจ านวน 60 เปอร์เซ็น และ
ผู้ชายจ านวน 40 เปอร์เซ็น 
 
 

http://my-thai.org/digital-southeast-asia-thailand-2018/
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ภาพที่ 2.2: ฟังชั่นการใช้งานของอินสตาแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์และการใช้งานของอินสตาแกรม 

หมายถึง หน้าหลัก (Home) เป็นหน้าที่แสดงรูปภาพของเพื่อน ๆ หรือคนที่เราไป
ติดตาม (Follow) รวมไปถึงแสดงรูปของเราเอง เมื่ออัพโหลดภาพเสร็จแล้วก็จะมาแสดงอยู่บนหน้า 
Home 

หมายถึง การค้นหาภาพหรือวิดีโอที่ผู้อื่นแบ่งปันลงในอินตาแกรม เช่น ค้นหารูปภาพ
จากแฮชแท็ก (Hashtags) ชื่อผู้ใช้งาน (Users) หรือสถานที่ของรูปภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น 
อินสตาแกรมมีการแนะน ารูปภาพ หรือวิดีโอที่ได้รับความนิยมที่คิดว่าตรงกับความชอบหรือความ
ต้องการของผู้ใช้ในบัญชี (Account) นั้นๆ  
                หมายถึง ใช้ส าหรับถ่ายรูปหรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มที่ถ่ายเก็บไว้ แล้วน ามาลง 
อินสตาแกรมและตกแต่งภาพ โดยสามารถเลือกกรอบรูปภาพ หรือแต่งเติมสีสันด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ ได้ 

หมายถึง การแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆของบัญชีผู้ใช้งาน (Profile) เช่น บุคคลอื่นมา
กดไลค์ (Like) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในรูปภาพที่แบ่งปัน รวมถึงการเคลื่อนไหวบัญชี
ของบุคคลอื่นที่ติดตาม (Follow) ไปกดไลค์ (Like) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปของใคร
มาบ้าง 
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    หมายถึง หน้าโปรไฟล์ (Profile) ที่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการแตะเลือกเมนูแก้ไขโปรไฟล์  

หมายถึง การแบ่งปันภาพหรือวิดีโอ แต่ถาพจะคงอยู่บนหน้าอินสตาแกรมเป็นเวลา 
24ชั่วโมงเท่านั้น    

หมายถึง ข้อความส่วนตัวที่สามารถสนทนากันระหว่างบุคคลได้โดยไม่มีผู้อ่ืนเห็น     

             หมายถึง IGTV เป็นแอปพลิชันศูนย์รวมช่องวิดีโอของผู้ใช้งานอินสตาแกรม หรือเหล่า
วิดีโอครีเอเตอร์ที่สามารถสร้างช่อง (Channel) เป็นของตนเองได้และอัปโหลดวีดิโอไปแสดงบนแอป 
IGTV ให้ผู้ติดตามได้รับชมความบันเทิงจากวิดีโอแบบเต็มจอและเป็นวิดีโอแนวตั้ง โดยมีความยาวของ
วิดีโอถึง 1 ชั่วโมง และสามารถอัพโหลดวีดีโอได้ผ่านแอปพลิเคชั่นและหน้าเว็บไซต์ 
 การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น อินตาแกรมมีการเพ่ิมลูกเล่นโดยการให้ผู้ใช้งานสามารถ
แต่งภาพได้ โดยจะมีท้ังหมด 22 โทนสี ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ อีกท้ังมีการแก้ไขภาพ (Edit) ที่เป็นอีก
หนึ่งลูกเล่นของอินตาแกรม เช่น การปรับองศาขิงรูปภาพ ความสว่าง ความต่างของสี โทนสี ความ
ชัดเจน หรือการท าให้เบลอในบางส่วนของภาพ เป็นต้น นอกจากนี้การเขียนบรรยายใต้ภาพ 
(Caption) สามารถเขียนอะไรก็ได้ตามความต้องการ พร้อมการเพ่ิมแฮชแท็ก (#) โดยจ ากัดอยู่ที่ 30 
แฮชแท็คต่อ 1 รูปภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการติดบัญชี (Profile) ของบุคคลอื่นลง
ในภาพ (Tag People) เพ่ือระบุตัวตนบุคคลในรูปภาพและรูปภาพนั้นจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ระบุอยู่ใน
ภาพ การเพิ่มสถานที่ในภาพ (Add Location) เพ่ือระบุต าแหน่งสถานที่ของรูปภาพหรือวิดีโอนั้นว่า
เกิดข้ึนสถานที่ใด และในการแบ่งปันรูปทุกครั้งสามารถแบ่งปันไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ได้ 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือทัมเบลอร์ (Tumblr) เป็นต้น  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น 
 การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นนั้น บรรดานักวิจัยและนักการตลาดได้ท าการแบ่ง
ประชากรออกเป็นเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเจเนอเรชั่นจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในช่วงเวลาที่มีความส าคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนส่งผลให้
แนวคิดของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกัน โดยแต่ละเจเนอเรชั่นล้วนถูกหลอมรวมให้มี
ความคิด (Mindset) ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองทางสังคม และมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยจะเป็น
ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างถาวร และเติบโตไปพร้อมกับคนในเจเนอเรชั่นนั้น (Van den Bergh & 
Behrer, 2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) อีกทั้งช่วงอายุที่แตกต่างกันนี้ท าให้ลักษณะการใช้ชีวิต
และมุมมองในการท างานระหว่างเจเนอเรชั่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งจากปัจจัยภายนอกและ
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 
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 ทัษนี ศรีกิตติศักดิ์ (2554, หน้า12) ได้ให้ความหมายของเจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
รุ่นราวคราวเดียวกัน เติบโตขึ้นมาและได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมสังคมที่คล้ายคลึงกัน ท า
ให้แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมพฤติกรรมในการด ารงชีวิตนั้นเหมือนกัน  
 Zemke, et al. (2000, p.64 อ้างใน ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์, 2554, หน้า 12) เจนเนอเรชั่น 
หมายถึง กลุ่มคนที่มีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีร่วมกัน โดยไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่เกิด
ในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น 
 Glass (2007, p.99 อ้างใน ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์, 2554, หน้า 11) เจนเนอเรชั่น หมายถึง ผู้มี
ประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้ายกันในสังคมหนึ่งๆ โดนประสบการณ์ดังกล่าง
ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกันนั้นๆ  
 โดยสรุปแล้วต่างก็ได้ให้ความหมายของ เจนเนอเรชั่นที่คล้ายคลึงกันว่า หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
มารุ่นราวคราวเดียวกัน เจริญเติบโตมาโดยสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน จึงส่งผลให้แนวคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม มีรูปแบบในการด ารงชีวิตที่เหมือนๆกัน 
 ความหมายและลักษณะของเจนเนอเรชั่นต่างๆ 
 นักวิจัยชาวตะวันตกเป็นผู้ริเริ่มน าแนวคิดเรื่องเจนเนอเรชั่นได้แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ช่วงอายุ 
(SHRM, 2004) การแบ่งกลุ่มก่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่าง ความคิดและพฤติกรรมใน
การใช้ชิวิต โดยแต่ละยุคจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปจึงเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายความ
แตกต่างของกลุ่มคนรุ่นต่างๆ โดยสามารถแบ่งเจนเนอเรชั่นตามช่วงปีเกิด ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้  
 1. เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomer) คือ กลุ่มคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
หรือกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 ชื่อ “เบบี้บูมเมอร์ส” นั้นมาจากเหตุการณ์ณ์
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีผู้คนล้มตายจ านวนมาก หน่วยราชการหลายประเทศได้มี
นโยบายส่งเสริมให้ประชากรมีทายาทมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราเกิดของประชากรในสัดส่วนที่สูงมาก 
เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากยุคเศรษฐกิจในช่วงที่ตกต่ าไปสู่ยุค
อุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่สงครามต่างๆได้สงบลง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ลักษณะของ
คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความอดทน ยืดหยุ่น ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างดี รุ่นเบบี้บูมเมอร์ส
เป็นรุ่นที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทในแรงงานสังคม เป็นยุคที่ครอบครัวเริ่มมีฐานะที่ดีข้ึน เนื่องจากทั้ง
พ่อและแม่เป็นผู้หารายได้เข้าครอบครัว เป็นยุคที่ต้องฝากปู่ย่า ตายาย ช่วยในการเลี้ยงดูบุตร 
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Characteristics) 
 จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2552 โดยทีมนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้
แบ่งคนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเรียกว่า Best ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ 
45-50 ปี ที่ชื่นชอบความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับ
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เทคโนโลยีและให้ความส าคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ คนในกลุ่มนี้จะดูแลภาพลักษณ์ทั้งภายนอก 
และภายในให้ดูดีอยู่เสมอ เช่น การใช้สินค้าที่ส่งเสริมบุคลิก นิยมออกก าลังกายที่ฟิตเนสตาม
ห้างสรรพสินค้าและนิยมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และมีบัตรเครดิต 2-3 ใบต่อคน โดยที่ส่วนใหญ่มักจะใช้จ่าย
สินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง นอกจากนั้นยังมีการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เพราะเป็นกลุ่ม
ที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงท าให้กลุ่ม Best สามารถติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
รวดเร็ว 
 กลุ่มต่อมา คือกลุ่ม Bright ที่มีอายุระหว่าง 49-57 ปี รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในกลุ่มนี้จะให้
ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพท้ังจากภายในและภายนอกโดยวิถีทางธรรมชาติ เช่น ชอบปฏิบัติธรรม 
ออกก าลังกายตามแหล่งธรรมชาติ และนิยมทานอาหารแนวชีวจิตควบคู่กับการทานอาหารเสริมไปด้วย 
สินค้าท่ีให้ความสนใจมักเป็นสินค้าจากธรรมชาติ เช่น ผักปลอดสารพิษ หรือสมุนไพรต่างๆ เน้นการ
จับจ่ายสินค้าที่ให้ความคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย คนกลุ่ม Bright นี้นิยมการใช้สื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสารต่าง ๆ อีกทั้งช่องทางการสื่อสารโดยการใช้ Word-of-Mouth ก็เป็นทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะคนกลุ่มนี้นิยมการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนเสมอ  
 และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่ม Basic ที่มีอายุระหว่าง 55-63 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่
เกษียณอายุแล้ว การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดูทีวี อ่านนิตยสารมากกว่ากลุ่ม Best และ 
Bright อีกทั้งนิยมใช้สินค้าที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน โดยชอบซื้อสินค้าท่ีใช้ภายในบ้านด้วยตนเองผ่าน
การขายตรง หรือห้างค้าปลีก เช่น Lotus หรือ Big C โดยสนิค้าต้องราคาท่ีสมเหตุสมผลเพราะคนกลุ่ม
นี้มีความมัธยัสถ์  
 2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นกลุ่มประชากรที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 ลักษณะเด่นของประชากรในกลุ่มนี้มีอุปนิสัยชอบเสี่ยง ชอบความอิสระ 
ชอบท าอะไรใหม่ๆ เริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยี ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ประชากรกลุ่มนี้
ได้รับผลกระทบจากรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยค่อนข้างมาก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อก (Analog) ไปสู่ระบบดิจิตอล (Digital) จึงท าให้ประชากรกลุ่มนี้มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัยได้ดีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ คนในรุ่นเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ ไม่ชอบการรอคอยแต่ชอบวิ่งเข้าไปหาโอกาส เพราะมีความเชื่อมั่นตนเองว่าสามารถท า
ได้ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ จึงเป็นสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกไปท าธุรกิจส่วนตัวมากขึ้นทั้งขนาด
เล็กและใหญ่ ธุรกิจด้านการเงินมีการเปลี่ยนแปลงใช้จ่ายมากข้ึนผ่านทางบัตรเครดิต ซึ่งบัตรเครดิตเป็น
สิ่งจ าเป็นของคนยุคนี้ 
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 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Characteristic) 
 กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัย หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
อันเป็นผลมาจากช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เป็นกลุ่มคนที่ชอบ
พ่ึงพาตนเองในการด าเนินชีวิตและการท างาน โดยมองว่าการท างานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต 
(Glass, 2007 อ้างใน ฉัฐจุฑา นกจันทร์, 2555) 
 สุพล พรหมมาพันธุ์ (2555 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนบางกลุ่ม
ในเจเนอเรชั่นนี้จะใช้ชีวิตแบบ “ยัปปี้ (Yuppy)” คือ การใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างความสุข
ให้กับตนเองในการใช้ชีวิต 
 จากลักษณะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่ได้กล่าวไป สามารถสรุปได้ว่าคนในเจเนอเรชั่นนี้มีลักษณะ
ที่ชอบพ่ึงพาตนเอง ทั้งในเรื่องการท างาน รวมถึงเรื่องครอบครัว ส่งผลให้พวกเขามีอิสระทางด้าน
ความคิดมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส อีกท้ังเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้
คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 3. เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จัดอยู่ในเจนเนอเรชั่นวาย คือ กลุ่ม
ประชากรที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2538 โดย Robbins (1996) ได้อธิบายถึงลักษณะของประชากร
กลุ่มนี้โดยสะท้อนจากสังคมอเมริกันว่าเป็นกลุ่มที่เกิดมาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน โดย
ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งีมารดาออกไปท างานนอกบ้าน และมีเจนเนอเรชั่นวายจ านวนไม่น้อยที่
เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันหรือเป็นบุตรนอกสมรส มีอิสระในการใช้ชีวิตนอกบ้านน้อย
กว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้เติบโต เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารโทรคมนาคม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา การเดินทางที่รวดเร็ว จึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้
เป็นพวกเห็นแก่ตัว ไม่เชื่อฟัง อีกท้ังคลั่งไคล้เทคโนโลยี เพราะเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลนีเจริญก้าวหน้า 
โดยเฉพาะในด้านของการสื่อสารข้อมูล อีกท้ังยังให้ความส าคัญเรื่องงานมากกว่าเรื่องคู่รักหรือแฟน จึง
ท าให้กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แต่งงานช้า ต้องมีความส าเร็จในชีวิตการงานระดับหนึ่งก่อนจึงคิดจะสร้าง
ครอบครัว 
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย (Characteristics) 
 Wilson & Field (2007 อ้างใน ชนกพร ไพศาลพานิช, 2554) ได้มีการแบ่งพฤติกรรมของเจ
เนอเรชั่นวายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 1) Multi-tasking หมายถึง กลุ่มที่มักจะท าตัววุ่นวายอยู่เสมอ และสามารถท าหลาย ๆ อย่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน อีกท้ังเป็นกลุ่มท่ีเก่งเรื่องข้อมูลข่าวสาร และพร้อมจะก าจัดดข้อมูลต่าง ๆ ที่รู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจได้อย่างทันที  
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 2) Creativity หมายถึง กลุ่มที่ชอบแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งชอบเสาะหาสินค้า
ต่างๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวตน โดยเฉพาะพวกสินค้าที่มีจ านวนจ ากัด (Limited Edition) จะสามารถ
ดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  
 และ 3) Immediacy หมายถึง กลุ่มที่ชอบท าตามกระแส มักต้องการที่จะครองสินค้าได้อย่าง
ทันท่วงทีเป็นกลุ่มที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้มาด้วยความรวดเร็วฉับพลัน 
 จากผลการวิจัยของ Pew Research Center (2012 อ้างใน ฤทธิจักร คะชา, 2554) พบว่า
ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยละ 79 เชื่อว่าในปัจจุบันช่องว่างของสังคมในเรื่องของ
เจเนอเรชั่นนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
และยังคงมีช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่นอยู่ในสังคมด้วย ส่วนในบทความ “Social Networking ต่อ
ยอด Gen Y และ Gen D” (2552) ได้กล่าวว่า ระบบเครือข่ายสังคมแบบใหม่ หรือ Social 
Networking เป็นที่สนใจอย่างมากและนับเป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ไม่
ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ (Twitter) หรือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) เพราะเป็นช่องทางที่สามารถ
อัพเดทได้ตลอดเวลา (Real Time) และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกว่าคุย
ด้วยเรื่องจริงจัง คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของพวกเขา ดังนั้น กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายจึงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว
กระโดด กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายเติบโตมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งในเรื่องของ
สังคมและเศรษฐกิจ ผู้หญิงมีบทบาทในการท างานมากข้ึน มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายทั้งที่
บ้านและโรงเรียน ปัญหาคนเร่ร่อนและยาเสพติด เศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดจึงท าให้ไร้
เสถียรภาพ นอกจากนั้น ในช่วงของยุคเจเนอเรชั่นวายเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีและสังคมไร้
สาย รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมให้การติดต่อในสังคมกลายเป็นสังคมไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นจน
เกิดเป็นการรวมตัวกันของเหล่าประชาคมโลก (Global Citizen) (Petrosky & Hernandez, 2009 
และ William & Page, 2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) 
 ส่วนในด้านของอินเทอร์เน็ตนั้น การที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงเจเนอเรชั่นวายจ าเป็นต้องทราบว่า
คนกลุ่มนี้นิยมใช้สื่ออะไร มีลักษณะการใช้อย่างไรและใช้เมื่อไร (Luck & Mathews, 2010 อ้างใน 
ฤทธิจักร คะชา, 2554) เช่น คนกลุ่มนี้นิยมการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร เพราะมีลักษณะ
รูปแบบเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งสามารถโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คนเจเนอเรชั่นวายมัก
ไม่ค่อยอดทน และให้คุณค่ากับการรวมกลุ่มและติดต่อข่าวสารกับเพื่อนมากกว่า ดังนั้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่พวกเขาจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
ส าหรับการส่งอีเมล์นั้นคนในเจเนอเรชั่นนี้จะมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากคนในกลุ่มของเจ
เนอเรชั่นวายนิยมการส่งข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์มากกว่า (Spencer, 2009 อ้างใน ฤทธิจักร คะชา, 2554) 
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 จากหนังสือ Gen Y จับให้มั่นคั้นให้เวิร์ค (2550) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาของต่างประเทศว่า
คนในเจเนอเรชั่นวาย มีลักษณะ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมอยู่ 13 ประการด้วยกัน 
คือ  
 1) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเหมือนคนอ่ืน ลักษณะของคนในกลุ่มนี้จะมีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตนเอง อีกท้ังยังพูดจาตรงตรงมา ไม่ชอบฟังค าสั่ง 
 2) มีความอดทนต่ า หมายถึง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่อดทน เมื่อรู้สึกไม่พอใจจะ
แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน ชอบการท างานที่ได้รับผลตอบแทนสูง 
 3) มีความอยากรู้อยากเห็น คนกลุ่มเจเนอเรชั่นนี้มักมีค าถาม และต้องการค าตอบในสิ่งที่
ตนเองสงสัยอยู่เสมอ 
 4) ท้าทายกฎระเบียบ เจเนอเรชั่นวายต้องการความยืดหยุ่นอยู่เสมอ ยิ่งเข้มงวดมากเท่าไร ก็
จะยิ่งฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่ชอบท าตามประเพณีหรือแนวทางเดิม ๆ 
 5) มีความทะเยอทะยานสูง ไม่ชอบการท างานในระดับล่าง อยากเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 6) คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนในเจเนอเรชั่นนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆได้
อย่างคล่องแคล่ว และส่วนมากใช้ชีวิตส่วนมากใน Cyber Space 
 7) ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มคนที่ทัศนคติที่ดีกับค าว่าเปลี่ยนแปลง อยากรู้ อยากลองใน
สิ่งใหม่ ไม่ชอบความซ้ าซากจ าเจ 
 8) กระตือรือร้น เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะคิดเร็ว ท าเร็ว และอยากท่ีจะเห็นผลลัพธ์โดยเร็ว 
 9) มองโลกในแง่ดีมาก เนื่องจากคนในกลุ่มนี้มีประสบการณ์น้อย ท าให้คิดบวกว่าทุกอย่างมี
ความเป็นไปได้และจะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนต้องการ 
 10) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่านิยมที่ไม่ยึดติดในกรอบเดิม ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู
ของพ่อแมส่มัยใหม่ ที่ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้กล้าคิด กล้าท า 
 11) มีความม่ันใจในตนเองสูง จนบางครั้งอาจท าให้คนกลุ่มอ่ืนมองว่าเจเนอเรชั่นวายเป็น 
กลุ่มคนที่มีความก้าวร้าว แข็งกระด้าง 
 12) ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า คนกลุ่มนี้จะเคารพที่ตัวตนของคนอื่นมากกว่า ส่วนคนที่มี 
ต าแหน่งหน้าที่สูงกว่าไม่มีอิทธิพลอะไรกับคนกลุ่มนี้ 
 13) มีความจงรักภักดีต่อองค์กร แตค่นเจเนอเรชั่นวายมองว่าการท างานให้องค์กรเป็น 
เหมือนสะพานที่น าพาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จากทัศนคตินี้ท าให้คนกลุ่มนี้มีอัตราการลาออกสูงมาก 
 จากลักษณะ 13 ประการที่ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาในช่วงเทคโนโลยีเฟ่ืองฟู และอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงมาก จึงส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปจากคนในรุ่นก่อน  
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 4. เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) คือ (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2555) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดก าลังอยู่ในวัยเรียน บางกลุ่มอาจจะก าลังย่าง
เข้าสู่วัยรุ่น เจเนอเรชั่นแซดเกิดมาในช่วงประชากรเกิดใหม่น้อยลงเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นแซด เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วอย่างจริงจังถือเป็นเด็กยุคดิจิตอล
ที่ทุกอย่างเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนหรือคนในโลกไซเบอร์ได้อย่างเปิดกว้าง 
เพ่ือนจึงมีความหมายมากกว่าการสนุกสนานร่วมกัน ยังเป็นยุคที่ชายและหญิงมีบทบาทหน้าที่ในสังคม
เท่าเทียมกันและเสมอภาค 
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นแซด (Characteristic) 
 เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ยังคงใช้เทคโนโลยีต่างๆและยัง
สามารถเรียนรู้ได้ไวกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นอื่นๆ กลุ่มเจนเนอเรชั่นแซดเป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุด
ในปัจจุบัน โดยในเจนเนอเรชั่นนี้เป็นช่วงที่มีประชากรเกิดใหม่น้อยลง เนื่องจากเป็นเมืองเพ่ิมข้ึนท าให้
มีภาระด้านการ ด าเนินชีวิต การท างาน ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ท าให้ค่านิยมการมีลูกลด
น้อยลง ซึ่งได้มีผลส ารวจบอกว่า 82 % ของวัยรุ่น Gen Z ในสหรัฐอเมริกา ระมัดระวังในการจะแชร์
หรือโพสต์อะไร และอีก 43% ไม่ค่อยชอบแชร์อะไรบนโลกออนไลน์เท่าไหร่ เพราะ Gen Z ความชอบ
ส่วนตัวอาจจะไม่เหมาะหรืออาจจะท าให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาเสีย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า กลุ่มคน Gen Z 
นี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบสมบูรณ์แบบ จนมีการพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
การด ารงอยู่ของคนยุคใหม่ เมื่อกลุ่มคน Gen Z ซึมซับวิถีชีวิตดังกล่างนี้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
ฟังก์ชั่นของการใช้งานของเทคโนโลยี ซึ่งมีสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆมีการ “แชร์” ภาพ วิดีโอ 
อัพเดทบล็อก ส่งข้อความสอดรับกับลักษณ์นิสัยของวัยรุ่นที่ต้องการพ้ืนที่ในการแสดงออกความคิดเพ่ือ
เรียกร้องการตอบรับจากสังคม ยิ่งแสดงออกแล้วถูกตอกกลับในสิ่งที่ตนเองต้องการมากเท่าไหร่จะยิ่ง
รู้สึกดี อีกทั้งยังต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอก เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
ซึ่งบางครั้งเทคโนโลยีอาจะช่วยเปิดให้เห็นโลกที่ไม่สามารถเข้าถึง แต่ในเวลาเดียวกันเองนั้นมันก็ปิด
ไม่ให้เห็นโลกรอบข้างได้หรือเรียกได้ว่า “สังคมก้มหน้า”  
 Gen Z ในกลุ่มเด็กวัยทีนหรือวัยรุ่น ที่คาบเก่ียววัยเด็กและวัยรุ่นมีอยู่จ านวนมาก ซึ่งพวกเขามี
กิจกรรมเขิงสังคมและพฤติกรรมการสมาคมผ่านระบบเทคโนโลยี ในสหรัฐอเมริกา วัยเด็กใช้เวลา
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันในการใช้สื่อที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่กว่าร้อยละ 50 % ของเด็กยุโรปใช้
อินเตอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 8 ขวบ นั่นหมายความว่า สถานที่เล่นของเด็กและวัยรุ่นนั้น เปลี่ยนจากการวิ่ง
ในสนามเด็กเล่นกลายมาเป็นอยู่หน้าจอตั้งแต่ยังเล็ก (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2550: ออนไลน์) บางครั้ง
พวกเข้าได้รับข้อมูลจนเกิดไปซึ่งมีท้ังเรื่องจริงและไม่จริง ในขณะเดียวกันก็สร้างความสนใจและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมยึดติดได้ 
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 Rosen (2010 อ้างใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละเจเนอเรชั่นต่างๆ โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ 
(Media Consumption) ของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ผลการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มที่
บริโภคสื่อต่อวันมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกมส์ การคุย
โทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์ การส่งข้อความอีเมล์ และการดูโทรทัศน์ อีกท้ังผลการวิจัยนี้สามารถ
แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดมีการใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกมส์ และสนทนาออนไลน์
เป็นอันดับแรก ๆ ซึ่งแตกต่างกับเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเป็นอย่างมากท่ีมีอัตราการบริโภคสื่อใน
ล าดับที่ต่ า อีกท้ังคนในเจเนอเรชั่นวายชื่นชอบที่จะท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างกับ
เจเนอเรชั่นเอก็ซ์ที่ชื่นชอบการท ากิจกรรมเพียงอย่างเดียว และไม่ชอบความวุ่นวาย 
 จากสิ่งที่ได้กล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
มีรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงลักษณะการบริโภคสื่อที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น คนในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นแซดใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลักในชีวิตประจ าวัน ส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะนิยมบริโภคสื่อ
ใหม่ที่เก่ียวกับอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้แตกต่างกันออกไป เนื่องจาก
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง หรือรูปแบบการใช้งาน รวมทั้งสื่อใหม่ในปัจจุบันมักเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) จึงสามารถทราบปฏิกิริยาได้ (Feedback) ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ซึ่งตอบสนองกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ส่วนใหญ่มักต้องการ
ทราบผลลัพธ์ภายในทันที ส่วนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นิยมบริโภคสื่อที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 
เช่น เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม เป็นต้น การแบ่งกลุ่มเจเนอเรชั่นนั้นจะช่วยให้ทราบถึงทัศนคติ รูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของคนแต่ละเจเนอเรชั่น เนื่องจากมีประสบการณ์ท่ีเจอมาไม่เหมือนกัน จึง
ส่งผลให้แนวทางความคิดความเชื่อ มีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยที่ตนเองเกิดและเติบโตมา 
แต่ทั้งนี้ความเชื่อ ความคิดหรือวัฒนธรรมบางอย่างของคนในแต่ละรุ่นก็มีทั้งแตกต่างหรือเหลื่อมล้ ากัน
อยู่ แนวคิดเจเนอเรชั่นนี้จึงน ามาใช้อธิบายความแตกต่างของคนในแต่ละรุ่นได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 
และสามารถน ามาปรับใช้และอธิบายกับเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตน
ของเจเนอเรชั่น 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอ
เรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด” เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Coding Sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเนื้อหาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอินสตาแกรม และ
น ามาวิเคราะห์ตามแนวทางของ Miles และ Huberman เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาถึงความแตกต่างของอัต
ลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเจเนอเรชั่น (Generation) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมาย
ระหว่าง เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X), เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นแซด 
(Generation Z) โดยน าสิ่งที่ศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุป
ต่อไป 
 
3.2 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จะได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ 39-53 ปี กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) ซึ่งมีอายุระหว่าง 21-38 ปี และกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 18-20 ปี ที่มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเป็นประจ า และมียอดผู้ติดตาม
มากกว่า 2,000 คนข้ึนไป 
 จากการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากในแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งแบ่ง
การเก็บข้อมูลออกเป็นเจเนอเรชั่นละ 2 คน จึงท าให้มีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวนรวมทั้งสิ้น 6 คน โดย
ได้รับการอนุญาตจากบัญชีผู้ใช้งานอินสตาแกรม ดังนี้ 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
 คนที่ 1 เฮียบิ๊กห้าหม้อ เพศชาย อายุ 39 ปี ยอดการโพสต์ 2,333 โพสต์ ผู้ติดตาม 2,783 คน 
 คนที่ 2 PiNkii เพศหญิง อายุ 36 ปี ยอดการโพสต์ 1,455 โพสต์ ผู้ติดตาม 4,042 คน 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเจเนอเรชั่นวาย 
 คนที่ 3 Bangkamo เพศชาย อายุ 27 ปี ยอดการโพสต์ 2,212โพสต์ ผู้ติดตาม 3,002 คน  
 คนที่ 4 Kittima เพศหญิง อายุ 27 ปี ยอดการโพสต์ 460โพสต์ ผู้ติดตาม 4,168 คน 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเจเนอเรชั่นแซด 
 คนที่ 5 Drew Kitsanon เพศชาย อายุ 20 ปี ยอดการโพสต์ 423 โพสต์ ผู้ติดตาม 2,274 คน 
 คนที่ 6 tang kwa cu cum ber เพศหญิง อายุ 19 ปี ยอดการโพสต์ 193 โพสต์ ผู้ติดตาม 
3,220 คน   
 ส่วนการจ าแนกข้อมูลตามอวัจนภาษาท่ีแสดงออกทางร่างกายและรูปภาพ ผู้วิจัยได้จ าแนก
ออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกาย ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า 
และลักษณะของรูปภาพ การจ าแนกดังกล่าวมาจากการเก็บรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ตามท่ีผู้วิจัยพบเจอ ดังนั้นจึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัยน าทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตั้งต้นของการท าวิจัย 
และในแต่ละปัจจัยจะมีเรื่องอัตลักษณ์ของในแต่ละเจเนอเรชั่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
 1. ลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกาย 
  1.1 การโกหก  
  1.2 ก าลังใช้ความคิด 
  1.3 ป้องกันตัว หรือปกปิด ปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ 
  1.4 ไม่มีความมั่นใจ 
  1.5 แสดงความรู้สึกเก็บกด การเก็บความรู้สึกในด้านลบ 
  1.6 ปกปิดอะไรบางอย่างเพ่ือไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงตัวมากเกินไป 
  1.7 แสดงความซื่อสัตย์ 
  1.8 ลักษณะนิสัยสุดโต่ง 
  1.9 ลักษณะนิสัยรักความอิสระ 
  1.10 เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ก าลังจะหมดความอดทน 
  1.11 ชัยชนะ 
  1.12 การแสดงอ านาจ ความเหนือชั้น 
  1.13 ต้องการความโดดเด่น หรือต้องการพลังอะไรบางอย่าง 
  1.14 ความรู้สึกปลอดภัย หรือความรู้สึกผ่อนคลาย 
  1.15 รักศักดิ์ศรี การปกป้องตนเอง หรือรู้สึกผ่อนคลาย 
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  1.16 ความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะการเป็นผู้น า 
 2. ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า 
  2.1 สายตามองตรง  
  2.2 การลดสายตามองต่ า 
  2.3 สีหน้ายิ้มแย้ม 
  2.4. ปากจู๋ หรือการท าปากย่น 
  2.5 ตายิ้ม หรือการหยีตา 
  2.6 ยิ้มมุมปาก 
  2.7 ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย 
  2.8 ยิ้มกว้าง 
  2.9 ยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข้าง 
  2.10 หน้าทะเล้น 
  2.11 ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง 
  2.12 ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้ามากนัก หรือปิดบังใบหน้า 
  2.13 รอยยิ้มแบบดูเชนน์ 
  2.14 การเลิกค้ิว  
 3. ลักษณะของรูปภาพ 
  3.1 ลักษณะของบุคคลที่เปิดกว้าง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ 
  3.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความละเอียด พิถีพิถัน 
  3.3 ลักษณะของบุคคลที่ชอบเข้าสังคม หรือชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  3.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  3.5 ลักษณะของบุคคลที่อารมณ์ไม่ม่ันคง ความไม่เสถียรทางอารมณ์ 
  3.6 ลักษณะของบุคคลที่เปิดเผย หรืออยากโชว์ให้เห็นในสไตล์ในแบบใหม่ๆ 
  3.7 ลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อตรง 
  3.8 ลักษณะของบุคคลที่อัธยาศัยดี  
  3.9 ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่  
 
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาจากการอัปโหลดรูปภาพ (Upload 
Photo) ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) และผู้วิจัยจะใช้วิธีการจับภาพ
หน้าจอ (Capture) ของกลุ่มตัวอย่างมาใส่ในงานวิจัย ส่วนค าบรรยายใต้ภาพ (Caption) นั้นผู้วิจัย
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ไม่ได้น ามาประกอบการท าวิจัย เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ส่วนระยะเวลา
การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 เพ่ือน ามาลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet)  
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลในการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) เพ่ือเก็บข้อมูลเนื้อหาจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้งานอินสตาแกรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ได้แก่ การวิเคราะห์จากอวัจนภาษา
ของรูปภาพ คือ ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า ลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย และลักษณะ
ของรูปภาพ 
 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า 
 เอ็กแมน ได้มีการเขียนไว้ในหนังสือ “Telling Lies” อ้างใน เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับ
โกหหก (พิมพ์ครั้งที่ 1). ว่า จ าเป็นต้องมีการทบทวนว่าใบหน้าที่แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจเป็น
อย่างไร โดยที่ต้องรู้ว่าใบหน้าที่แสดงความสุขเป็นแบบใด และใบหน้าที่มีความเศร้ามีลักษณะใด โดย
การที่คนเรายิ้มเพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ในเชิงบวกได้หลากหลายแบบ แต่ก็สามารถยิ้มเม่ือมีความ
ทุกข์ได้เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย 
 เอมี่ คัดดี้ นักจิตวิทยาสังคมและโรงเรียนธุรกิจฮาวาร์ด อธิบายถึงอวัจนภาษาการแสดงออก
ถึงพลังอ านาจและการครอบง าที่ถ่ายทอดทางภาษากายเป็นพิเศษ เจ้าของงานวิจัยเรื่อง การ
แสดงออกทางอวัจนภาษาที่สื่อถึงอ านาจ(Amy Cuddy,2016) 
 ลักษณะของรูปภาพ  
 มีการอ้างอิงจาก AAAI Digital Library  ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปโปรไฟล์ (Profile 
Picture) รูปภาพที่มีการอัปโหลด (Upload Picture) โดยการอธิบายถึงลักษณะที่แสดงออกทาง
รูปภาพ พร้อมทั้งความหมาย (Metro, 2017) 
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ตารางที่ 3.1: ตารางแสดงตัวก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในการท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผ่าน Coding Sheet 
 

ล าดับที่ รายการ รหัส รายละเอียดรายการ 
1 ลักษณะการแสดงออกทาง

ร่างกาย 
B1 โกหก 

B2 ก าลังใช้ความคิด 
B3 ป้องกันตัว 

B4 ไม่มีความมั่นใจ 

B5 เก็บกด เก็บความรู้สึกในด้านลบ 
B6 ปกปิดบางอย่าง หรือไม่เห็นด้วย 

B7 ซื่อสัตย์ ไม่ข่มขู่ ยอมรับ 

B8 สุดโต่ง 
B9 รักอิสระ 

B10 เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หมดความอดทน 

B11 ชัยชนะ 
B12 มีอ านาจ 

B13 โดดเด่น ต้องการพลัง  
B14 ปลอดภัย ผ่อนคลาย 

B15 รักศักดิ์ศรี ปกป้องตนเอง ผ่อนคลาย 

B16 มั่นใจ 
2 ลักษณะการแสดงออกทาง

ใบหน้า 
F1 สายตามองตรง  

F2 สายตามองต่ า 

F3 ยิ้มแย้ม 
F4 ปากจู๋ 

F5 ตายิ้ม 
F6 ยิ้มมุมปาก 

F7 ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย 

F8 ยิ้มกว้าง 
F9 ยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข้าง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ตารางแสดงตัวก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในการท าการวิเคราะห์ 
   เนื้อหาผ่าน Coding Sheet 
 

ล าดับที่ รายการ รหัส รายละเอียดรายการ 
2 ลักษณะการแสดงออกทาง

ใบหน้า 
F10 หน้าทะเล้น 

F11 หันใบหน้าด้านข้าง 
F12 ไม่แสดงสีหน้า หรือปิดบังใบหน้า 

F13 รอยยิ้มแบบดูเชนน์ 

F14 การเลิกค้ิว 
3  ลักษณะรูปภาพ P1 เปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ 

P2 มีความละเอียด พิถีพิถัน 

P3 ชอบเข้าสังคม 
P4 เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

P5 อารมณ์ไม่มั่นคง 

P6 เปิดเผย 
P7 ซื่อตรง 

P8 อัยาศัยดี 
P9 เป็นผู้ใหญ่ 
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ตารางที่ 3.2: ตารางแสดงการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในการท าการวิเคราะห์เนื้อหาผ่าน Coding Sheet 
 

 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือเก็บข้อมูลลงรหัส ด้วยวิธีการตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability of Coding) โดยผู้วิจัยได้น าเครื่องมือลงรหัสไปให้ผู้ร่วมลงรหัส 2 คน 
โดยเป็นนักศึกษาปริญญาโท ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจริง โดยมีการอธิบายกรอบแนวคิดทฤษฏีที่จะ
น ามาใช้วิเคราะห์ให้รับทราบอย่างละเอียด ปรากฏว่าได้ผลการเก็บข้อมูลที่เหมือนกับผู้วิจัยท าเกินกว่า 
80% ดังนั้นจึงถือว่าเครื่องมือในการลงรหัสนี้สามารถเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 
อาจารย์ที่ปรึกษา (Expert Validity) คอยให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางแก้ไขในการปรับปรุง
เครื่องมือการเก็บขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงในการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) พร้อมกันนี้ยังได้
น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การจ าแนกข้อมูลตา
มอวัจนภาษาท่ีแสดงออกทางร่างกายและรูปภาพ ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะ
การแสดงออกทางด้านร่างกาย ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า และลักษณะของรูปภาพ การ
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จ าแนกดังกล่าวมาจากการเก็บรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามที่ผู้วิจัยพบเจอ ดังนั้นจึงเป็น
ผลท าให้ผู้วิจัยน าทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตั้งต้นของการท าวิจัย และในแต่ละปัจจัยจะมีเรื่องอัต
ลักษณ์ของในแต่ละเจเนอเรชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการ
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางปรากฏการณ์
ทางความคิดดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของ Miles & Huberman 
(1994) ที่ได้เสนอขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การย่อ
ความที่ท าให้เข้าง่าย การแปลงข้อมูลให้พร้อมน าไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป สิ่งที่ผู้วิจัยท าในการ
ลดทอนข้อมูล คือ การเขียนสรุป การร่างหัวเรื่องย่อที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักการในการจ าแนกกลุ่ม
ข้อมูล จดบันทึกตั้งแต่การเก็บข้อมูลครั้งแรกไปจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
  2) การจัดรูปแบบข้อมูล (Data Display) หมายถึง การสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถ
สื่อสารกับผู้อ่านให้เข้าใจโดยง่าย เช่น การแสดงข้อมูลด้วยตาราง แผนภาพ กระบวนการการ
จัดรูปแบบข้อมูลนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ผู้วิจัยเริ่มวางแผนการน าเสนอข้อมูลด้วยการจัดรูปแบบให้
เหมาะสมกับผู้อ่านเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
  3) การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) 
หมายถึงการตีความหมาย การท าความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อโยงของข้อมูลที่ได้รวบรวม
มาเพ่ือน าไปสรุปผลการการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  โดย
มีเงื่อนไขการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และการแจกแจงตามอวัจนภาษาของรูปภาพที่แสดงออกทาง
ร่างกายและรูปภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 3 บัจจัย ดังนี้ ลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย ลักษณะ
การแสดงออกทางใบหน้า และลักษณะของรูปภาพ โดยวิธีการแจกนับเพ่ือเข้ารหัสส าหรับการน ามาใช้
ในงานวิจัย จะใช้รหัสตามเนื้อหา ซึ่งหมายถึง การก าหนดความหมายให้แก่ถ้อยค าที่จะใช้ในการแจก
นับจากความหมายตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 ลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย 
 1. โกหก คือ การเอามือ หรือนิ้วขึ้นมาปิดปาก 
 2. ก าลังใช้ความคิด คือ การเอามือขึ้นเตะหน้า นิ้วชี้ขึ้นไปที่แก้ม นิ้วอ่ืนวางไว้ใต้คาง 
 3. ป้องกันตัว หรือปกปิด ปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ คือ การเอามือกอดอก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ลักษณะท่านั่ง หรือยืนก็ตาม การซ่อนฝ่ามือ มีลักษณะนิสัยเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ค่อยได้ ไม่ชอบชีวิต
ซ้ าซากจ าเจ รักการเปลี่ยนแปลง เช่น การผจญภัยแบบที่ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้าง ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
แต่จะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว 
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 4. ไม่มีความม่ันใจ คือ การเกาคอ การสอดมือไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระโปรง 
 5. แสดงความรู้สึกเก็บกด การเก็บความรู้สึกในด้านลบ คือ การประสานมือไว้ตรงหน้า 
 6. ปกปิดอะไรบางอย่าง หรือไม่เห็นด้วย เพ่ือไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงตัวมากเกินไป มี
ความรู้สึกโต้แย้ง คือ การก ามือ 
 7. แสดงความซื่อสัตย์ แสดงการยินดีต้อนรับ ไม่ข่มขู่ รวมทั้งยอมรับอีกฝ่าย คือ การหงาย
ฝ่ามือ หรือการเปิดฝ่ามือ 
 8. สุดโต่ง คือ การเอามือจับคาง เป็นคนมีลักษณะสุดโต่ง ถ้าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ้าไม่
ชอบก็จะไม่มีวันยอมโอนอ่อนเข้าหาอย่างเด็ดขาด จิตใจอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย มีลักษณะของคนที่
ชอบการครุ่นคิด ไม่ชอบการท างานที่ต้องออกแรงมาก หรือเป็นงานที่มีลักษณะต้องท าประจ า เป็น
หน้าที่ที่จะต้องท า หรือว่าไม่ท าไม่ได้ เป็นต้น เป็นคนใช้เงินเก่ง เพราะมีความคิดว่าเงินมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้
เก็บ 
 9. รักอิสระ คือ การวางมือไว้บนหลังศรีษะ ลักษณะนิสัยรักความอิสระ และไม่สนใจ
กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสังคม ชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไม่ชอบอยู่ในกรอบที่คนอ่ืนก าหนดให้ และเอาแต่
ใจตัวเอง แต่รักความสงบ ชอบธรรมชาติ และมีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย ให้ความส าคัญกับเพ่ือน
มากกว่าญาติพ่ีน้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนที่มีเพ่ือนมากนัก 
 10. เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ก าลังจะหมดความอดทน คือ การเอามือจับบริเวณท้ายทอย การ
นั่งชันเข่า หรือการนั่งทับอยู่บนขาของตนเอง การมองไปทางขวา การนั่งเท้าคางโดยเอามือวางไว้ที่
แก้ม   
 11. ชัยชนะ คือ การท ามือเป็นตัว V โดยการยกนิ้วชี้ และนิ้วกลางข้ึน 
 12. การแสดงอ านาจ ความเหนือชั้น คือ การเอามือไขว้หลัง การชี้นิ้ว การคว่ ามือ การคว่ า
มือไปจับอีกฝ่าย การยืนขาแยกกัน 
 13. ต้องการความโดดเด่น หรือต้องการพลังอะไรบางอย่าง คือ การยืนกางขากว้างออก
จากกัน  
 14. ความรู้สึกปลอดภัย หรือความรู้สึกผ่อนคลาย คือ การนั่งอ้าขาในลักษณะปล่อยตาม
สบาย 
       15. รักศักดิ์ศรี การปกป้องตนเอง หรือรู้สึกผ่อนคลาย คือ การนั่งไขว่ห้าง มีลักษณะบุคลิก
ที่ดูลึกลับ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคิด หรือก าลังจะท าอะไร เป็นคนที่ลึกซึ้งมากกับเรื่องในใจของคน
อ่ืน ชอบการช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษากับคนอ่ืน ซึ่งมักจะพบบุคคลแบบนี้ท างานอยู่ตามมูลนิธิต่าง 
ๆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนรักศักดิ์ศรีของตนเองมาก จะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด หากมีคนมาดูถูก หรือดู
หมิ่นตนเอง 
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 16. ความม่ันใจ เชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะการเป็นผู้น า คือ การประกบปลายนิ้ว หรือการ
นั่งขัดสมาธิ การนั่งเอาขาข้างหนึ่งขึ้นมาตั้งฉากกับพ้ืน 
 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า  
 1. สายตามองตรง หมายถึง มีความม่ันใจในตนเอง และมีความเชื่อว่าตนเองนั้นอยู่เหนือกว่า
ฝั่งตรงข้าม 
 2. การลดสายตามองต่ า หมายถึง กลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างไว้ 
 3. สีหน้ายิ้มแย้ม หมายถึง มีความสุข มองโลกในแง่ดี เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 4. ปากจู๋ หรือการท าปากย่น หมายถึง การแสดงความไม่เห็นด้วย 
 5. ตายิ้ม หรือการหยีตา หมายถึง ความหลงไหล หรือความลุ่มหลง 
 6. ยิ้มมุมปาก หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคน
อ่ืน มีไหวพริบดี มองโลกด้วยความเป็นจริง ไม่ได้สวยงาม แต่ก็ไม่เลวร้ายจนเกินไป เป็นบุคคลที่มี
ความหวังอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ชอบล่องลอยอยู่ในความฝัน เก็บความรู้สึกเก่งมักจะไม่แสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริงของตนเองออกมาว่าคิด หรือต้องการอะไร มีบุคลิกลึกลับ ซับซ้อน และเข้าใจยาก  
 7. ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย หมายถึง มีลักษณะนิสัยชอบเข้าสังคม และชอบสังสรรค์ สามารถ
เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย ฉลาด มักจะมีความคิด หรือไอเดียดี ๆให้ผู้อ่ืนเสมอ 
 8. ยิ้มกว้าง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยจิตใจดี มีความเปิดเผยจนเหมือนว่าจะเก็บ
ความลับไม่อยู่ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่น แม้ว่าตนเองนั้นจะตกอยู่ในสภาวะที่ก าลังต้องการ
ความช่วยเหลือเช่นกันก็ตาม จึงสามารถเป็นเพ่ือนกับคนง่าย แต่ก็จะรู้จักเลือกจัดอันดับความส าคัญ
ของคนทีม่าเป็นเพื่อน หวงแหนชีวิตส่วนตัว และจะไม่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามายุ่งเก่ียวในโลกของ
ตนเอง 
 9. ยิ้มมุมปากขึ้นหนึ่งข้าง บางครั้งก็เชิดหน้าขึ้นด้วย หมายถึง การสบประมาท คิดว่าตนเอง
นั้นเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ไม่มีใครสามารถมาเทียบตนเองได้ 
 10. หน้าทะเล้น (คนที่ท าท่าขี้เล่นเวลาถ่ายรูป หรือหยอกล้อ ท าหน้าตลก ท าหน้าน่ารัก ท า
หน้าหัวเราะอย่างทะลึ่ง) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยอ่อนไหว ขี้อาย แต่ในขณะเดียวกันก็มี
อารมณ์ขันชอบท าให้คนอ่ืนหัวเราะอยู่เสมอ ไม่ชอบอยู่ในที่มีผู้คนเยอะๆ ที่ไม่ใช่ คนรู้จักมาก่อน แต่ถ้า
อยู่กับบุคคลที่รู้จักจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริง 
 11. ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยจิตใจเข้มแข็ง 
กระตือรือร้น เห็นคุณค่าของเงิน ประหยัด มัธยัสถ์ และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดท่ี
มั่นคงและสามารถท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้ จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ จนกว่าจะรู้สึกว่ามีเหตุผล
เพียงพอ และสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได้ 
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 12. ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้ามากนัก หรือปิดบังใบหน้า หมายถึง ลักษณะของผู้ที่มีความ
มั่นคงทางอารมณ์สูง  
 13. รอยยิ้มแบบดูเชนน์ คือ การยิ้มที่ท าให้เกิดเกิดรอยตีนกา และตาหยีลง พร้อมยกมุมปาก
โค้งข้ึน หมายถึง มีความสุขมาก 
 14. การเลิกคิ้ว หมายถึง การแสดงออกความดีใจอย่างจริงใจ 
 ลักษณะรูปภาพ 
 1. ลักษณะของบุคคลที่เปิดกว้าง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความ
คมชัด มีสีสันที่ชัดเจน เป็นภาพที่ชัด ไม่เบลอ ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดของภาพมากนัก และมักมี
ความแตกต่างกับภาพก่อนๆ มีความอาร์ท แนวๆ อินดี้ไม่เหมือนใคร แต่ใบหน้านั้นจะเป็นสัดส่วนหลัก
ของภาพ 
 2. ลักษณะของบุคคลที่มีความละเอียด พิถีพิถัน ชอบออกค าสั่ง และจะท าตามแผนที่วางไว้
ล่วงหน้า จะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความเป็นธรรมชาติ สว่าง และมีสีสันสดใส อาจใช้ภาพถ่ายที่ไม่
ค่อยชัดมาก เบลอๆ 
 3. ลักษณะของบุคคลที่ชอบเข้าสังคม หรือชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จะโพสต์รูปภาพ
ที่มีลักษณะมีสีสันที่หลากหลาย ภาพรวมดูสว่าง มีสีสันสดใส และมักจะใช้ภาพถ่ายกับกลุ่มเพ่ือน 
อาจจะมีเพ่ือนสักคนสองคน หรือทั้งกลุ่มรวมอยู่ในภาพ และลักษณะส าคัญท่ีสุดก็ คือ มักจะฉีกยิ้ม
กว้างเสมอ และมักเป็นภาพถ่ายที่งานปาร์ตี้ หรืองานสังสรรค์ 
 4. ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือมีจิตใจอ่อนโยน จะ
โพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความสว่างมาก มีความเข้มของสีต่ า มีความคมชัด และมีใบหน้าของตนเอง
อยู่ 
 5. ลักษณะของบุคคลที่อารมณ์ไม่ม่ันคง ความไม่เสถียรทางอารมณ์ จะโพสต์รูปภาพที่มี
ลักษณะไม่มีสีสันสดใส มีใบหน้าของตนเองกินพ้ืนที่ของรูปมากกว่าปกติ รวมถึงอาจไม่ใช่ รูปถ่ายของ
ตนเอง 
 6. ลักษณะของบุคคลที่เปิดเผย หรืออยากโชว์ให้เห็นในสไตล์ในแบบใหม่ๆ จะโพสต์รูปภาพ
ที่ดูอาร์ทๆ เช่น มีสีสันที่ฉูดฉาด การคอนทราสสูงๆ หรือรูปย้อนแสง เป็นต้น อาจเป็นรูปที่ถ่ายกับกลุ่ม
เพ่ือน 
 7. ลักษณะของบุคคลที่มีความซ่ือตรง และมีแนวโน้มที่จะท าในสิ่งที่ผู้คนรอบข้างนั้น
คาดหวัง จะโพสต์รูปภาพที่ดูมีความเป็นธรรมชาติสูง มีสีสัน และค่อนข้างจะดูสว่างๆ ชอบแสดงบุคลิก
และอารมณ์ของตนเองลงในภาพ  
 8. ลักษณะของบุคคลที่อัธยาศัยดี บุคคลรอบข้างจะรู้สึกดี และรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ 
จะโพสต์รูปภาพที่เต็มไปด้วยสีสัน 
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 9. ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ อาจมากกว่าที่เป็นจริง ไม่เอาแต่ใจ จะโพสต์รูป
ภาพที่ถ่ายภาพใบหน้าชัดเจน 
 
3.7 การน าเสนอข้อมูล 
 ข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
โดยวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ผู้วิจัยจะแสดงจ านวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ปรากฏในรูปแบบจ านวนครั้งและร้อยละ ทั้งนี้ในส่วนการน าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบการแสดงอัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นตารางการเปรียบเทียบราย
ประเด็นอย่างชัดเจน พร้อมเขียนบรรยายสรุปข้อค้นพบจากตาราง 
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บทที่ 4 
ผลสรุปวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอ
เรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด” โดย
เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยแบ่งปัจจัยใน
การศึกษาออกเป็น 3 ปัจจัยคือ ลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกาย ลักษณะการแสดงออกทาง
ใบหน้า และลักษณะของรูปภาพ ผ่านการอัปโหลดรูปภาพ (Upload photos) ในอินสตาแกรม การ
น าเสนอผลงานวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยการควบคุมการวิเคราะห์เนื้อหาด้วย Coding Sheet การวิเคราะห์อวัจนภาษาของ
รูปภาพ การพิจารณานัยยะทางการสื่อสารโดยใช้ Coding Sheet เป็นตัวก าหนดรูปแบบ การสืบค้น
ของผู้วิจัยโดยใช้แหล่งข้อมูลจากกรณีศึกษาทั้ง 6 บุคคล เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์เนื้อหา
ของการสื่อสาร 
 
4.1 ผลสรุปการเก็บข้อมูลของการโพสต์รูปภาพบนอินสตาแกรม 
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ตารางที่ 4.1: แสดงรายการเก็บข้อมูลตามก าหนดของ Coding sheet ของการโพสต์รูปภาพ  
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กรณีศึกษาที่ 1- 6 
 จากตารางสรุปรายการเก็บข้อมูลตามก าหนดของ Coding sheet ของการโพสต์รูปภาพบน
อินสตาแกรม ของกรณีศึกษาที่ 1-6 เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
 (1) ลักษณะของบุคคลที่เปิดกว้าง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จ านวน 77 ครั้ง 
 (2) ลักษณะของบุคคลที่มีอัธยาศัยดี จ านวน 57 ครั้ง 
 (3) ลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อตรง จ านวน 54 ครั้ง 
 (4) ลักษณะของบุคคลที่อารมณ์ไม่มั่นคง จ านวน 36 ครั้ง 
 (5) ลักษณะของบุคคลที่เปิดเผย จ านวน 36 ครั้ง 
 (6) สีหน้ายิ้มแย้ม จ านวน 34 ครั้ง 
 (7) สายตามองตรง จ านวน 33 ครั้ง 
 (8) ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้ามากนัก หรือปิดบังใบหน้า จ านวน 33 ครั้ง 
 (9) ลักษณะของบุคคลที่เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน จ านวน 31 ครั้ง 
 (10) ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 29 ครั้ง 
 (11) ยิ้มมุมปาก จ านวน 27 ครั้ง 
 (12) ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง จ านวน 26 ครั้ง 
 (13) ลักษณะของบุคคลที่ชอบเข้าสังคม จ านวน 23 ครั้ง 
 (14) ยิ้มกว้าง จ านวน 20 ครั้ง 
 (15) การแสดงอ านาจ จ านวน 14 ครั้ง 
 (16) หน้าทะเล้น จ านวน 10 ครั้ง 
 (17) เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ก าลังจะหมดความอดทน จ านวน 9 ครั้ง 
 (18) การลดสายตามองต่ า จ านวน 9 ครั้ง 
 (19) ลักษณะของบุคคลที่มีความละเอียด พิถีพิถัน จ านวน 9 ครั้ง 
 (20) รักศักดิ์ศรี การปกป้องตนเอง หรือรู้สึกผ่อนคลาย จ านวน 7 ครั้ง 
 (21) ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย จ านวน 7 ครั้ง 
 (22) รอยยิ้มแบบดูเชนด์ จ านวน 7 ครั้ง 
 (23) ความรู้สึกปลอดภัย หรือความรู้สึกผ่อนคลาย จ านวน 6 ครั้ง 
 (24) ต้องการความโดดเด่น หรือต้องการพลังอะไรบางอย่าง จ านวน 5 ครั้ง 
 (25) ไม่มีความมั่นใจ จ านวน 4 ครั้ง 
 (26) ปากจู๋ หรือการท าปากย่น จ านวน 4 ครั้ง 
 (27) ตายิ้ม หรือการหยีตา จ านวน 4 ครั้ง 
 (28) การเลิกค้ิว จ านวน 4 ครั้ง 
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 (29) การโกหก จ านวน 3 ครั้ง 
 (30) ป้องกันตัว หรือปกปิด ปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
 (31) รักอิสระ จ านวน 3 ครั้ง 
 (32) ความมั่นใจ จ านวน 3 ครั้ง 
 (33) แสดงความรู้สึกเก็บกด การเก็บความรู้สึกในด้านลบ จ านวน 2 ครั้ง 
 (34) แสดงความซื่อสัตย์ แสดงการยินดีต้อนรับ ไม่ข่มขู่ รวมทั้งยอมรับอีกฝ่าย จ านวน 2 ครั้ง 
 (35) สุดโต่ง จ านวน 2 ครั้ง 
 (36) ชัยชนะ จ านวน 2 ครั้ง 
 (37) ยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข้าง จ านวน 2 ครั้ง 
 (38) ก าลังใช้ความคิด จ านวน 1 ครั้ง 
 (39) ปกปิดอะไรบางอย่าง หรือไม่เห็นด้วย จ านวน 1 ครั้ง 
 
4.2 ผลสรุปอัตลักษณ์ของการโพสต์รูปภาพบนอินสตาแกรม 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการโพสต์รูปภาพบนอินสตาแกรมนั้นมีอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 (1) ลักษณะของบุคคลที่เปิดกว้าง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ (Openness) หมายถึง บุคคลที่
สร้างตัวตนบนอินสตาแกรมส่วนมากนั้นจะมีลักษะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งบุคคลที่
เปิดรับประสบการณ์นั้นจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับบุคคลที่ปิดรับแล้วนั้น บุคคลที่เปิดรับมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า และเข้าใจ
ความรู้สึกตัวเองมากกว่า โดยมักจะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความคมชัด มีสีสันที่ชัดเจน เป็นภาพที่
ชัด ไม่เบลอ ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดของภาพมากนัก และมักมีความแตกต่างกับภาพก่อนๆ สูง มี
ความอาร์ท แนวๆ ไม่เหมือนใคร และส่วนมากจะมีใบหน้านั้นเป็นสัดส่วนหลักของภาพ ดังตัวอย่าง
รูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.1: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพพ้ืนหลังเป็นทุ่งหญ้าสีเขียว มีความคมชัด มี
สีสันที่ชัดเจน เป็นภาพที่ชัด ไม่เบลอ ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดของภาพมากนัก มีความอาร์ท แนวๆ 
ไม่เหมือนใคร และมีใบหน้าเป็นสัดส่วนหลักของภาพ คือลักษณะรูปภาพของบุคคลที่เปิดกว้าง พร้อม
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ 
 (2) ลักษณะของบุคคลที่มีอัธยาศัยดี หมายถึง การเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และใจกว้างบุคคลรอบข้างจะรู้สึกดี และรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะ
อัธยาศัยดี จะอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา เข้าใจบุคคลอ่ืน สามารถรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีจุดแข็ง หรือจุดอ่อน
อย่างไร รู้จักเห็นอกเห็นใจ และคอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นได้ตรงจุด ดังนั้น อัธยาศัยไมตรีที่ดีจึงเป็น
ประตูสู่โอกาสที่ดีในอนาคต คนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ย่อมตื่นเต้นเวลาที่จะได้รู้จักเพ่ือนใหม่ และมีท่าที
เปิดกว้างน่าเข้าหาส าหรับเพื่อนๆ และคนรู้จักเสมอ อีกท้ังยังสามารถพูดคุยทักทายกับใครก็ได้ เช่น 
คนที่เพ่ิงเจอกันบนเครื่องบิน คนที่ต่อแถวรอในซูเปอร์มาร์เก็ต คนที่ยืนโหนรถเมล์อยู่ด้วยกัน เป็นต้น 
โดยบุคคลที่มีลักษณะอัธยาศัยดีมักจะโพสต์รูปภาพที่เต็มไปด้วยสีสัน ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพดูมีสีสันสดใส มีสีที่หลากหลาย เช่น พ้ืนหลัง
ที่เป็นสีเขียวของต้นไม้ สีเหลืองของดวงไฟ และสีแดงและสีเขียวของสายกระเป๋า เป็นต้น จึงท าให้
โดยรวมของภาพนั้นดูมีชีวิตชีวา สดใส ร่าเริง 
 
 (3) ลักษณะของบุคคลที่มีความซ่ือตรง หมายถึง บุคคลที่มีความจริงใจ เปิดเผย ไม่เอนเอียง 
มีความตรงไปตรงมา คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่มีเหล่เหลี่ยม และมีแนวโน้มที่จะท าในสิ่งที่ผู้คนรอบ
ข้างนั้นคาดหวัง จะโพสต์รูปภาพที่ดูมีความเป็นธรรมชาติสูง มีสีสัน และค่อนข้างจะดูสว่างๆ ชอบ
แสดงบุคลิกและอารมณ์ของตนเองลงในภาพ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.3: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่ดูมีความเป็นธรรมชาติ มีสีสัน และ
ค่อนข้างดูสว่างๆ โดยมีการแสดงบุคลิกและอารมณ์ในภาพ 
 
 (4) ลักษณะของบุคคลที่อารมณ์ไม่ม่ันคง ความไม่เสถียรทางอารมณ์ (Neuroticism) 
หมายถึง บุคคลที่มีอารมณ์ข้ึนๆลงๆ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว 
ยกตัวอย่างเช่น อาจมีหลากหลายอารมณ์ใน 1 วัน โดยอาจรู้สึกเศร้า รู้สึกมีความสุข หรืออาจร้องไห้
โดยไม่มีสาเหตุ เป็นต้น บุคคลที่มีลักษณะนิสัยไม่เสถียรทางอารมณ์ มักจะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะไม่
มีสีสันสดใส มีใบหน้าของตนเองกินพ้ืนที่ของรูปมากกว่าปกติ รวมถึงอาจไม่ใช่รูปถ่ายของตนเอง ดัง
ตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.4: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่ใช้ภาพถ่ายหน้าตัวเองกินพ้ืนที่ทั้งภาพ 
โดยกินพ้ืนที่รูปมากกว่าปกติ และไม่มีสีสันสดใส 
 
 (5) ลักษณะของบุคคลที่เปิดเผย หรืออยากโชว์ให้เห็นในสไตล์ในแบบใหม่ๆ หมายถึง บุคคล
ที่กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โดยบุคคลลักษณะเปิดเผยนั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่ดูอาร์ทๆ เช่น มี
สีสันที่ฉูดฉาด มีการคอนทราสต์แสงสูงๆ หรือรูปย้อนแสง เป็นต้น หรืออาจเป็นรูปที่ถ่ายกับกลุ่มเพ่ือน 
ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.5: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพย้อนแสง และมีการคอนทราสต์ของแสง ท า
ให้ความรู้สึกของภาพนั้นมีความอาร์ท แนวๆ อินดี้ ไม่เหมือนใคร 
 
 (6) สีหน้ายิ้มแย้ม คือ ลักษณะใบหน้าที่ไม่บึ้งตึง มีความยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่บนใบหน้า 
หมายถึง บุคคลที่ก าลังมีความสุข มองโลกในแง่ดี เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังตัวอย่าง
รูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.6: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 1 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใจ มีรอยยิ้มอยู่บน
ใบหน้า บ่งบอกถึงความรู้สึกท่ีก าลังมีความสุขอยู่ 
 
 (7) สายตามองตรง คือ ลักษณะสายตาที่มองตรงเข้าหากล้อง หมายถึง บุคคลที่มีความ
มั่นใจในตนเอง และมีความเชื่อว่าตนเองนั้นอยู่เหนือกว่าฝั่งตรงข้าม ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.7: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีสายตามองตรง บ่งบอกถึงบุคคลที่มี
ความมั่นใจในตนเอง 
 
 (8) ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้ามากนัก หรือปิดบังใบหน้า หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มี
ความมั่นคงทางอารมณ์สูง คือ คนที่มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ที่เข้มแข็ง บุคคลที่มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ของตนเอง  มีความอดทนในสถานการณ์ท่ีกดดันได้  ท าให้บุคคลที่มีความมั่นคง
ทางอารมณ์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็สามารถท่ีจะอยู่ได้อย่างมั่นคง และผ่านพ้นสถานการณ์
นั้นไปได้ โดยบุคคลที่มีลักษณะความมั่นคงทางอารมณ์นั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดมาก
จนเกินไป และไม่แสดงออกทางสีหน้ามาก บางภาพอาจมีการปิดบังใบหน้าไว้อีกด้วย ดังตัวอย่าง
รูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.8: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีสีสันแต่ไม่ฉูดฉาดมาก ไม่แสดงออกทางสี
หน้า และมีการใส่หมวกเพ่ือปิดบังใบหน้าไว้บางส่วนอีกด้วย 
 
 (9) ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นมิตร (Agreeableness) หมายถึง บุคคลที่มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน หรือมีจิตใจอ่อนโยน และมีแนวโน้มที่จะยอมตามผู้อื่น ชอบที่จะให้ความร่วมมือ ชอบ
ความกลมกลืนทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความซื่อสัตย์ จิตใจ
ดี และไว้วางใจได้ จึงมักจะมีลักษณะนิสัยที่มีความเป็นกันเอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และ
ชอบความสามัคคี โดยบุคคลที่มีลักษณะความเป็นมิตรนั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความสว่าง
มาก มีความคมชัด มีความเข้มของสีต่ า และมีใบหน้าของตนเองอยู่ภาพ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.9: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีความสว่างมาก มีความคมชัด แต่มีความ
เข้มของสีต่ า และมีใบหน้าของตนเองอยู่ในภาพ 
 
 (10) ลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ไม่เอาแต่ใจตนเอง มีวุฒิ
ภาวะในการแสดงออกท้ังอารมณ์ ความคิด และการกระท า มีความรับผิดชอบ โดยบุคคลที่มีลักษณะ
ความเป็นผู้ใหญ่มักจะโพสต์ภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.10: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่โฟกัสเฉพาะใบหน้า ท าให้เห็นภาพใบหน้า
ที่ชัดเจน 
 
 (11) ยิ้มมุมปาก หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคน
อ่ืน มีไหวพริบดี มองโลกด้วยความเป็นจริง ไม่ได้สวยงาม แต่ก็ไม่เลวร้ายจนเกินไป เป็นบุคคลที่มี
ความหวังอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ชอบล่องลอยอยู่ในความฝัน เก็บความรู้สึกเก่ง มักจะไม่แสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริงของตนเองออกมาว่าคิด หรือต้องการอะไร มีบุคลิกลึกลับ ซับซ้อน และเข้าใจยาก โดยบุคคลที่
มีลักษณะนิสัยรอบคอบ มักจะโพสต์รูปที่การยิ้มเผยมุมปากข้ึนเล็กน้อย ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.11: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีรอยยิ้มมุมปาก คือ การยิ้มที่ยกมุมปาก
ขึ้นเล็กน้อย เป็นรอยยิ้มที่ไม่เห็นฟัน หรือการอมยิ้ม 
 
 (12) ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยจิตใจเข้มแข็ง 
กระตือรือร้น เห็นคุณค่าของเงิน ประหยัด มัธยัสถ์ และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดท่ี
มั่นคงและสามารถท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้ จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ จนกว่าจะรู้สึกว่ามีเหตุผล
เพียงพอ และสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได้ดี โดยบุคคลที่มีลักษณะจิตใจเข้มแข็ง
มักจะโพสต์รูปของตนเองที่หันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.12: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่หันใบหน้าด้านข้างเข้ากล้อง เพื่อโชว์รูป
หน้าด้านข้างให้เห็นชัดเจน 
 
 (13) ลักษณะของบุคคลที่ชอบเข้าสังคม หรือชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
(Extraversion) หมายถึง บุคคลที่ชอบท าอะไรเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้
ง่าย ดูน่าคบหา รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเวลาได้อยู่กับผู้คน ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้ใช้เวลากับคน
อ่ืนๆ และจะรู้สึกเหงาถ้าต้องท าอะไรคนเดียว มีความต้องการการเป็นจุดสนใจท่ามกลางผู้คน 
ต้องการความยอมรับจากสังคม ชอบแสดงออกด้วยการพูดมากกว่าการเขียน และเลือกท่ีจะไปปาร์ตี้
มากกว่าที่จะนอนอ่านหนังสืออยู่บ้าน โดยบุคคลที่ชอบเข้าสังคมนั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมี
สีสันที่หลากหลาย ภาพรวมดูสว่าง มีสีสันสดใส  และมักจะใช้ภาพถ่ายกับกลุ่มพ่ือน อาจจะมีเพ่ือนสัก
คนสองคน หรือทั้งกลุ่มรวมอยู่ในภาพ และลักษณะส าคัญที่สุดก็คือมักจะฉีกยิ้มกว้างเสมอ และมักเป็น
ภาพถ่ายที่งานปาร์ตี้ หรืองานสังสรรค์ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.13: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีสีสันที่หลากหลาย และมีสีสันสดใส คือมี
พ้ืนหลังเป็นฉากสีเขียว ชุดเสื้อผ้าสีแดง และสีเหลืองของตุ๊กตา ภาพรวมของรูปนั้นค่อนข้างจะดูสว่างๆ 
โดยถ่ายกลับกลุ่มเพ่ือน มีรอยยิ้มกว้าง และถ่ายที่งานปาร์ตี้ หรืองานสังสรรค์ 
 
 (14) ยิ้มกว้าง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยจิตใจดี มีความเปิดเผยจนเหมือนว่าจะเก็บ
ความลับไม่อยู่ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่น แม้ว่าตนเองนั้นจะตกอยู่ในสภาวะที่ก าลังต้องการ
ความช่วยเหลือเช่นกันก็ตาม จึงสามารถเป็นเพ่ือนกับคนง่าย แต่ก็จะรู้จักเลือกจัดอันดับความส าคัญ
ของคนที่มาเป็นเพื่อน หวงแหนชีวิตส่วนตัว และจะไม่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามายุ่งเก่ียวในโลกของ
ส่วนตัวของตนเอง โดยบุคคลที่มีลักษณะนิสัยจิตใจดีมักจะโพสต์รูปที่มีรอยยิ้มกว้าง ดังตัวอย่าง
รูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.14: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีรอยยิ้มกว้าง คือ การยิ้มที่เห็นไรฟัน มี
การยกมุมปากขึ้นสูงมากกว่าปกติ 
 
 (15) การแสดงอ านาจ ความเหนือชั้น หมายถึง  มีความกล้าเปิดเผยตัวตน หรือแสดงตัวตน
ออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็นโดยไม่ต้องหวั่นเกรง การแสดงถึงความมีพลังในตนเอง มีความมั่นใจ โดยมี
ลักษณะท่าทางการเอามือไขว้หลัง การชี้นิ้ว การคว่ ามือ การคว่ ามือไปจับอีกฝ่าย หรือการยืนขา
แยกกัน ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.15: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีการยืนขาแยกกันเล็กน้อย บ่งบอกถึงการ
มีความม่ันใจในตนเอง มีพลัง และมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่าย 
 
 (16) หน้าทะเล้น บุคคลที่ชอบท าหน้าเล้น คือ คนที่ท าท่าข้ีเล่นเวลาถ่ายรูป หรือหยอกล้อ 
ท าหน้าตลก ท าหน้าน่ารัก หรือท าหน้าหัวเราะอย่างทะลึ่ง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยอ่อนไหว ขี้
อาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันชอบท าให้คนอื่นหัวเราะอยู่เสมอ ไม่ชอบอยู่ในที่มีผู้คนเยอะๆ ที่
ไม่ใช่คนรู้จักมาก่อน แต่ถ้าอยู่กับบุคคลที่รู้จักจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริง โดยบุคคลที่มีลักษณะนิสัย
อ่อนไหวมักจะโพสต์รูปภาพที่ใบหน้าทะเล้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.16: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีการท าหน้าตลก มีการเลิกค้ิว เบ้ปาก 
เหมือนเป็นการหยอกล้อ หรือท าหน้ากวนๆ 
 
 (17) เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ก าลังจะหมดความอดทน หมายถึง สภาวะอารมณ์หนึ่งของบุคคล
ที่รู้สึกขาดกิจกรรม หรือมีความรู้สึกที่ไม่สนใจต่อโอกาสที่อยู่รอบตัว ซึ่งไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ 
หรืออยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแต่เปลี่ยนไม่ได้ หรือการไม่มีสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ้น เป็น
สภาวะที่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใด จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย โดยมีการแสดงออกผ่านทางร่างกาย คือ 
การเอามือจับบริเวณท้ายทอย การนั่งชันเข่า หรือการนั่งทับอยู่บนขาของตนเอง การมองไปทางขวา 
การนั่งเท้าคางโดยเอามือวางไว้ที่แก้ม ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.17: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีการเอามือมาจับท้ายทอย และการมอง
ไปทางขวา แสดงถึงอารมณ์เบื่อหน่าย หรือก าลังซึมเศร้าอยู่ 
 
 (18) การลดสายตามองต่ า คือ การลดสายตามองต่ าลงไป หรือการมองพ้ืน หมายถึง การ
กลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างไว้ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.18: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 4 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีการลดสายตามองที่พ้ืน แสดงถึงการกลัว
ความผิด หรือปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้ 
 
 (19) ลักษณะของบุคคลที่มีความละเอียด พิถีพิถัน (Conscientious) หมายถึง บุคคลที่มี
ความรอบคอบ หรือมีความระมัดระวัง เป็นลักษณะที่แสดงถึงความต้องการที่จะท าอะไรให้ดี บุคคลที่
มีความพิถีพิถันนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีระเบียบ มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จ และจะมี
พฤติกรรมแบบวางแผนไว้ล่วงหน้า และจะท าตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ชอบออกค าสั่ง โดยทั่วไปเป็น
คนที่เชื่อถือไว้ใจได้ เป็นบุคคลที่มีลักษณะมีความเรียบร้อย ท าทุกอย่างเป็นระบบ ด้วยความ
ระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบ อาจเป็นคนจู้จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า โดยบุคคลที่มี
ความละเอียด พิถีพิถันนั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่มีลักษณะมีความเป็นธรรมชาติ สว่าง และมีสีสันสดใส 
อาจใช้ภาพถ่ายที่ไม่ค่อยชัดมาก หรือเบลอๆ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้  
 
ภาพที่ 4.19: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ ลักษณะรูปภาพที่มีความเบลอ เป็นภาพที่ไม่ค่อยชัด แต่มี
สีสัน และภาพโดยรวมค่อนข้างดูสว่างๆ 
 
 (20) รักศักดิ์ศรี การปกป้องตนเอง หรือรู้สึกผ่อนคลาย หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่
ดูลึกลับ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคิด หรือก าลังจะท าอะไร เป็นบุคคลที่ลึกซึ้งมากกับเรื่องในใจ หรือ
ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ชอบการช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษากับคนอ่ืนเสมอ ซึ่งมักจะพบบุคคลแบบนี้
ท างานอยู่ตามมูลนิธิต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นบุคคลที่รักศักดิ์ศรีของตนเองมาก หากมีคนมา
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ดูถูก หรือดูหมิ่นตนเองก็จะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด โดยบุคคลที่มีลักษณะนิสัยรักศักดิ์ศรีนั้นมักจะแสดง
ลักษณะท่าทางการนั่งไขว้ห้าง ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.20: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการนั่งไขว่ห้าง มีการขัดขาตนเอง
ไว้ ซึ่งนั่งอยู่ในลักษณะที่ปล่อยเท้าลงมาอย่างอิสระ ระดับของเท้าจะไม่เท่ากัน 
 
 (21) ยิม้เห็นฟันนิดหน่อย คือ การแสดงให้เห็นฟันเพียงเล็กน้อย หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะ
นิสัยชอบเข้าสังคม และชอบสังสรรค์ สามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ง่าย ฉลาด มักจะมีความคิด หรือ
ไอเดียดี ๆให้กับบุคคลอ่ืนเสมอ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.21: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ การยิ้มท่ีเห็นฟันเพียงเล็กน้อย บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยที่เข้า
กับบุคคลอ่ืนได้ง่าย ชอบเข้าสังคม และชอบสังสรรค์ 
 
 (22) รอยยิ้มแบบดูเชนด์ คือ การยิ้มที่ท าให้เกิดเกิดรอยตีนกา และตาหยีลง พร้อมยกมุม
ปากโค้งข้ึน หมายถึง บุคคลที่มีความสุขมากซ่ึงจะแสดงออกอย่างจริงใจ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้
  
ภาพที่ 4.22: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่ผู้ชายนั้นมีลักษณะการยิ้มที่ท าให้เกิดเกิดรอย
ตีนกา ตาหยีลงเล็กน้อย และยกมุมปากโค้งข้ึน  
  
 (23) ความรู้สึกปลอดภัย หรือความรู้สึกผ่อนคลาย คือ การนั่งอ้าขาในลักษณะที่ปล่อยตาม
สบาย ท าให้รู้สึกมีความผ่อนคลาย โดยไม่ได้มีการจัดท่าอะไรมากนัก ปล่อยลักษณะท่าทางไปตาม
ธรรมชาติ และรู้สึกมีความปลอดภัยต่อในสถานที่นั้นๆ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้  
 
ภาพที่ 4.23: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการนั่งในท่าทางที่สบาย คือ การนั่งอ้า
ขาเพียงเล็กน้อย ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือรู้สึกปลอดภัย 
 
 (24) ต้องการความโดดเด่น หรือต้องการพลังอะไรบางอย่าง คือ การยืนกางขากว้างออก
จากกัน เพ่ือแสดงความมีพลัง ความม่ันใจในตนเอง หรือความโดดเด่น ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.24: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการกางขากว้างออกจากกัน บ่งบอกถึง
การมีความมั่นใจในตนเอง มีพลัง และต้องการความโดดเด่น 
 
 (25) ไม่มีความม่ันใจ หมายถึง บุคคลที่ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ขี้อาย มีความคิดว่าตนเอง
นั้นไม่มีความรู้ หรือไม่มีความสามารถเหมือนคนอ่ืน มักจะแสดงลักษณะท่าทางโดยการเกาคอ การ
สอดมอืไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระโปรง ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้  
 
ภาพที่ 4.25: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการสอดมือไว้ในกระเป๋ากางเกง บ่งบอก
ถึงบุคลิกขี้อาย หรือไม่มีความมั่นใจในตนเอง 
 
 (26) ปากจู๋ หรือการท าปากย่น หมายถึง การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย มีความคิดเห็น
ขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น จึงแสดงออกด้วยการท าปากจู๋ หรือการย่นริมฝีปาก ดังตัวอย่าง
รูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.26: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการท าปากจู๋ จึงท าให้เกิดรอยย่นบนริม
ฝีปาก ซึ่งแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วย 
 
 (27) ตายิ้ม หรือการหยีตา คือ ลักษณะการท าตาหยี หรือการหยีตาขึ้น เพ่ือให้ตาเป็นรูปยิ้ม 
หมายถึง การแสดงออกถึงความหลงไหล หรือความลุ่มหลงต่อบางสิ่งบางอย่าง ดังตัวอย่างรูปภาพ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.27: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการท าตายิ้ม มีการหยีตาเพ่ือให้ตาดูโค้ง
ทั้งสองข้าง แสดงออกถึงความหลงไหล หรือความลุ่มหลง 
 
 (28) การเลิกคิ้ว คือ การยกคิ้วขึ้นข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง หมายถึง การแสดงออกถึง
ความดีใจอย่างจริงใจ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.28: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 1 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการเลิกค้ิว หรือยกคิ้วขึ้น ท าให้เกิดรอย
ย่นบริเวณหน้าผาก เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากนั้นท าการยกคิ้วขึ้นไปมากกว่าปกติ แสดงออก
ถึงความดีใจ 
 
 (29) การโกหก หมายถึง การหลอกลวง หรือปิดบังความจริง การบอกข้อมูลที่เป็นเท็จ 
มักจะแสดงออกด้วยการเอามือ หรือนิ้วขึ้นมาปิดปาก ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.29: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะการเอามือและผ้าขึ้นมาปิดปาก บ่งบอก
ถึงก าลังโกหก หรือปิดบังอะไรไว้บางอย่าง 
 
 (30) ป้องกันตัว หรือปกปิด ปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ คือ การเอามือขึ้นมากอดอก ไม่ว่า
จะอยู่ในลักษณะท่านั่ง หรือยืนก็ตาม หรือการซ่อนฝ่ามือ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนที่อยู่
เฉยไม่ค่อยได้ ไม่ชอบชีวิตซ้ าซากจ าเจ รักการเปลี่ยนแปลง เช่น การผจญภัยแบบที่ไม่รู้ว่าต้องเจอ
อะไรบ้าง ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่จะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว โดยบุคคลที่มี
ลักษณะนิสัยรักการเปลี่ยนแปลงมักจะโพสต์รูปภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.30: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการยืน มีการเอามือทั้งสองมาไขว้ 
หรือขัดกันแล้ววางไว้ที่หน้าอก 
 
 (31) รักอิสระ คือ การวางมือไว้บนหลังศรีษะ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยรักความอิสระ 
และไม่สนใจกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสังคม ชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไม่ชอบอยู่ในกรอบที่คนอื่น
ก าหนดให้ และเอาแต่ใจตัวเอง แต่รักความสงบ ชอบธรรมชาติ และมีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย ให้
ความส าคัญกับเพ่ือนมากกว่าญาติพ่ีน้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่บุคคลที่มีเพ่ือนมากนัก โดยบุคคล
ที่มีลักษณะนิสัยรักอิสระนั้นมักจะโพสต์รูปภาพที่มีการวางมือไว้บนหลังศรีษะ ดังตัวอย่างรูปภาพ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.31: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางวางมือซ้ายไว้บนหลังศรีษะเพียง
ข้างเดียว บ่งบอกถึงบุคคลที่รักความอิสระ 
 
 (32) ความม่ันใจ หมายถึง บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะการเป็นผู้น า ซึ่งมักจะ
แสดงลักษณะท่าทางโดยการประกบปลายนิ้ว การนั่งขัดสมาธิ หรือการนั่งเอาขาข้างหนึ่งขึ้นมาตั้งฉาก
กับพ้ืน ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.32: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการนั่งบนพื้นริมชายหาดโดยการ
เอาขาไขว้กันทับบนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง หรือการนั่งขัดสมาธิ บ่งบอกถึงบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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 (33) แสดงความรู้สึกเก็บกด การเก็บความรู้สึกในด้านลบ หมายถึง บุคคลที่เก็บอารมณ์ 
หรือความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกมา ซึ่งส่วนมากจะเป็นความรู้สึก หรืออารมณ์ทางด้านลบ โดยมักจะมี
การแสดงท่าทางการประสานมือ หรือน ามือทั้งสองข้างไว้ตรงหน้า ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.33: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการน ามือทั้งสองข้างขึ้นมา แล้ว
จับมือวางไว้ด้านหน้า 
 
 (34) แสดงความซ่ือสัตย์ หมายถึง บุคคลที่พร้อมเปิดรับฟังพูดคุย ไม่ข่มขู่ แสดงการยินดี
ต้อนรับ รวมทั้งการยอมรับอีกฝ่าย จะแสดงออกทางท่าทางโดย การผายมือ เปิดฝ่ามือ หรือการหงาย
ฝ่ามือ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.34: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการเปิดฝ่ามือ หรือหงายฝ่ามือขึ้น
ทั้งสองข้าง แล้ววางไว้ทางด้านหน้า 
 
 (35) สุดโต่ง คือ การเอามือจับคาง หรือเอามือมาวางไว้ที่คาง หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะ
สุดโต่ง ถ้าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ้าไม่ชอบก็จะไม่มีวันยอมโอนอ่อนเข้าหาอย่างเด็ดขาด จิตใจ
อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย มีลักษณะของคนที่ชอบการครุ่นคิด ไม่ชอบการท างานที่ต้องออกแรงมาก 
หรือเป็นงานที่มีลักษณะต้องท าประจ า เป็นหน้าที่ที่จะต้องท า หรือว่าไม่ท าไม่ได้ เป็นต้น เป็นคนใช้
เงินเก่ง เพราะมีความคิดว่าเงินมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้เก็บ โดยบุคคลที่มีลักษณะสุดโต่งนั้นมักจะโพสต์รูป
ภาพที่มีการจับคาง หรือเอามือมาวางไว้ที่คาง ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.35: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการเอามือมาวางไว้ที่คาง บ่งบอก
ถึงคนที่มีลักษณะนิสัยสุดโต่ง 
 
 (36) ชัยชนะ หมายถึง การเป็นผู้ชนะ หรือการให้ก าลังใจ โดยการท ามือเป็นตัว V ด้วยการ
ยกนิ้วชี้ และนิ้วกลางข้ึน ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.36: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการท ามือเป็นตัว V ด้วยการยก
นิ้วชี้ และนิ้วกลางข้ึน 
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 (37) ยิ้มมุมปากขึ้นหนึ่งข้าง คือ การยิ้มโดยยกมุมปากขึ้นหนึ่งข้าง บางครั้งก็เชิดหน้าขึ้นด้วย 
หมายถึง การสบประมาท คิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ไม่มีใครสามารถมาเทียบตนเองได้ ดัง
ตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.37: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการยกมุมปากขึ้นหนึ่งข้าง พร้อม
ทั้งเชิดใบหน้าขึ้นเล็กน้อย 
 
 (38) ก าลังใช้ความคิด คือ ลักษณะท่าทางการเอามือขึ้นเตะหน้า นิ้วชี้ขึ้นไปที่แก้ม นิ้วอ่ืน
วางไว้ใต้คาง ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.38: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการเอามือวางไว้ที่คาง และนิ้วชี้
วางไว้ที่แก้มเพียงนิ้วเดียว 
 
 (39) ปกปิดอะไรบางอย่างเพื่อไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงตัวมากเกินไป หรือไม่เห็นด้วย หรือ
มีความรู้สึกโต้แย้ง แสดงออกด้วยการก ามือ ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 4.39: แสดงการอัพโหลดรูปภาพ ของกรณีศึกษาที่ 2 
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 การโพสต์รูปภาพดังตัวอย่าง คือ รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางการก ามือหนึ่งข้างแล้ววางไว้หน้า
ขา บ่งบอกถึงการปกปิดอะไรบางอย่างไว้ หรืออาจจะเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้แต่แสดงออกมา
ไม่หมด 
 
ตารางที่ 4.2: ตารางสรุปอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจอเนเรชั่นแซด ในการ 
  อัปโหลดรูปภาพบนอินสตาแกรม  
 

ลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย 

(ตารางมีต่อ) 
 
 

Generation X Generation Y Generation Z 

ป้องกันตัว โกหก โกหก 

ไม่มีความม่ันใจ ป้องกันตัว ก าลังใช้ความคิด 

ปกปิดบางอย่าง หรือไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มีความม่ันใจ เก็บกด เก็บความรู้สึกในด้าน
ลบ 

ซื่อสัตย์ ไม่ข่มขู่ ยอมรับ เก็บกด เก็บความรู้สึกในด้าน
ลบ 

ซื่อสัตย์ ไม่ข่มขู่ ยอมรับ 

เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หมด
ความอดทน 

รักอิสระ สุดโต่ง 

มีอ านาจ เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หมด
ความอดทน 

รักอิสระ 

โดดเด่น ต้องการพลัง ชัยชนะ เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หมด
ความอดทน 

ปลอดภัย ผ่อนคลาย มีอ านาจ ชัยชนะ 

รักศักดิ์ศรี ปกป้องตนเอง 
ผ่อนคลาย 

โดดเด่น ต้องการพลัง มีอ านาจ 

ม่ันใจ ปลอดภัย ผ่อนคลาย ปลอดภัย ผ่อนคลาย 
 รักศักดิ์ศรี ปกป้องตนเอง 

ผ่อนคลาย 
ม่ันใจ 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ตารางสรุปอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจอเนเรชั่นแซด ใน 
   การอัปโหลดรูปภาพบนอินสตาแกรม  
 

ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า 

 
 

Generation X Generation Y Generation Z 

สายตามองตรง สายตามองตรง สายตามองตรง 

ยิ้มแย้ม สายตามองต่ า ยิ้มแย้ม 

ปากจู๋ ยิ้มแย้ม ปากจู๋ 
ยิ้มมุมปาก ปากจู๋ ยิ้มมมุปาก 

ยิ้มกว้าง ตายิ้ม ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย 

ยิ้มมุมปากขึ้นหนึ่งข้าง ยิ้มมุมปาก ยิ้มกว้าง 
หน้าทะเล้น ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย หน้าทะเล้น 

หันใบหน้าด้านข้าง ยิ้มกว้าง หันใบหน้าด้านข้าง 

ไม่แสดงสีหน้า หรือปิดบัง
ใบหน้า 

หน้าทะเล้น ไม่แสดงสีหน้า หรือปิดบัง
ใบหน้า 

รอยย้ิมแบบดูเชนน์ หันใบหน้าด้านข้าง รอยยิ้มแบบดูเชนน์ 
การเลิกคิ้ว ไม่แสดงสีหน้า หรือปิดบัง

ใบหน้า 
การเลิกคิ้ว 

 รอยยิ้มแบบดูเชนน์  

เปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ 

มีความละเอียด พิถีพิถัน ชอบเข้าสังคม มีความละเอียด พิถีพิถัน 
ชอบเข้าสังคม เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบเข้าสังคม 

เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น อารมณ์ไม่ม่ันคง เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

อารมณ์ไม่ม่ันคง เปิดเผย อารมณ์ไม่ม่ันคง 
เปิดเผย ซื่อตรง เปิดเผย 

ซื่อตรง อัยาศัยดี ซื่อตรง 
อัยาศัยดี เป็นผู้ใหญ่ อัยาศัยดี 

เป็นผู้ใหญ่  เป็นผู้ใหญ่ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอเรชั่น: 
กรณีศึกษาความแตกตํางระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณก์ารแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ในการ
ใช๎สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 2) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์การแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) ในการใช๎สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 3) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์การแสดงตัวตนของ
เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) ในการใช๎สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม  และ 4) เพ่ือศึกษาความ
แตกตํางของอัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น
แซดในการใช๎สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม โดยมีวิธีการศึกษาจากการใช๎งานเครือขํายสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรมผํานการอัพโหลดรูปภาพ (Photo) ในชํวงวันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 และสามารถแบํงปัจจัยในการศึกษาออกเป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ 
 1. ลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกาย 
  1.1 ลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
  1.2 ลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายของเจเนอเรชั่นวาย 
  1.3 ลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายของเจเนอเรชั่นแซด 
 2. ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎า  
  2.1 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
  2.2 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นวาย 
  2.3 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นแซด 
 3. ลักษณะของรูปภาพ 
  3.1 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
  3.2 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นวาย 
  3.3 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎าเจเนอเรชั่นแซด 
 โดยทั้งหมดมีผลสรุปการแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจ
เนอเรชั่นแซด ในด๎านลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกาย ลักษณะการแสดงออกทางใบหน๎า และ
ลักษณะของรูปภาพตามแตํละประเด็นดังกลําวข๎างต๎น ดังนี้ 
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 1. ลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกาย ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ประเด็นยํอย ดังนี้ 
 RQ1: เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมีอัตลักษณ์การใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน์อินสตาแกรมมีการแสดงตัวตนในแตํละเจเนอเรชั่นอยํางไร   
  1.1 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยภาพลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายที่พบมากท่ีสุด 
คือ ภาพที่มีลักษณะทําทางที่มีการยืนขาแยกกัน หรือการนั่งไขวํห๎าง ซึ่งเป็นการแสดงความมีอ านาจ 
ต๎องการความโดดเดํน หรือความผํอนคลาย การอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะดังกลําวมีความหมาย
ตามงานวิจัยที่ก าหนด คือ เจเนอเรชั่นอ็กซ์นั้นมีลักษณะนิสัยที่ดูลึกลับ ไมํสามารถคาดเดาได๎วําคิด 
หรือก าลังจะท าอะไร เป็นเจเนอเรชั่นที่ลึกซึ้งมากกับเรื่องในใจของคนอ่ืน ชอบการชํวยเหลือ และให๎
ค าปรึกษากับคนอ่ืน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให๎ความส าคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีมาก จะไมํยอมอยํางเด็ดขาด
หากมีคนมาดูถูก หรือดูหมิ่นตนเอง เนื่องจากการอัพโหลดรูปภาพดังกลําวเป็นการแสดงถึงความมี
อ านาจ หรือการบํงบอกวําตนเองนั้นอยูํเหนือกวํา 
  1.2 เจเนอเรชั่นวาย โดยภาพลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายที่พบมากท่ีสุด คือ 
ภาพที่มีลักษณะทําทางการเอามือจับบริเวณท๎ายทอย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความไมํพึงพอใจกับสภาวะ
ที่เป็นอยูํ หรืออยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแตํเปลี่ยนไมํได๎ การอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะดังกลําวมี
ความหมายตามงานวิจัยที่ก าหนด คือ เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะนิสัยที่เบื่องํายหากไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรง
บันดาลใจมากระตุ๎น เป็นเจเนอเรชั่นที่ไมํชอบอยูํนิ่งๆเฉย รักในการท ากิจกรรมตํางๆ และจะให๎ความ
สนใจกับโอกาสที่อยูํรอบตัวตลอดเวลา 
  1.3 เจเนอเรชั่นแซด โดยภาพลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายที่พบมากท่ีสุด 
คือ ภาพที่มีลักษณะทําทางการคว่ ามือ หรือการยืนขาแยกกัน ซึ่งเป็นการแสดงความมีอ านาจ หรือ
พลังในตนเอง การอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะดังกลําวมีความหมายตามงานวิจัยที่ก าหนด คือ เจเนอ
เรชั่นแซดให๎ความส าคัญกับเรื่องการเปิดเผยตัวตน หรือแสดงตัวตนออกมาให๎บุคคลอ่ืนเห็นโดยไมํต๎อง
หวั่นเกรง เพราะการอัพโหลดรูปภาพดังกลําวเป็นการแสดงถึงความมั่นใจ และความมีพลังในตนเอง  
 RQ2: การเปรียบเทียบเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมในการแสดงตัวตนวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
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ภาพที่ 5.1: แสดงอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
  แซดในด๎านการแสดงออกทางรํางกาย 
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ภาพที่ 5.2: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  วาย ในด๎านการแสดงออกทางรํางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํ 7 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกการแสดงอ านาจ คือ การแสดงความเหนือชั้นกวําฝ่ายตรงข๎าม มีความกล๎าเปิดเผย
ตัวตน การแสดงถึงความมีพลังในตนเอง มีความมั่นใจ ประการที่สองการรักศักดิ์ศรี คือ ลักษณะนิสัย
ที่ดูลึกลับ ไมํสามารถคาดเดาได๎วําคิด หรือก าลังจะท าอะไร มีความลึกซึ้งมากกับเรื่อของจิตใจ หรือ
ความรู๎สึกของบุคคลอ่ืน ชอบการชํวยเหลือ และให๎ค าปรึกษากับคนอ่ืนเสมอ แตํในขณะเดียวกันนั้นก็
เป็นบุคคลที่รักศักดิ์ศรีของตนเองมาก ประการทีส่ามเบื่อหนําย คือ การไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรงบันดาลใจ
มากระตุ๎น เป็นสภาวะที่ไมํยินดียินร๎ายกับสิ่งใด จึงท าให๎เกิดความเบื่อหนําย ประการที่สี่ไมํมีความ
มั่นใจ คือ ลักษณะขี้อาย ไมํกล๎าแสดงออก ไมํมีความม่ันใจในตนเอง ประการที่ห๎าต๎องการความโดด
เดํน คือ การแสดงความมีพลัง มีความมั่นใจในตนเอง หรือแสดงความโดดเดํนเพื่อให๎บุคคลอื่นสนใจ 
ประการที่หกปลอดภัย คือ มีความรู๎สึกํอนคลาย หรือรู๎สึกปลอดภัยกับสถานที่นั้นๆ และประการ
สุดท๎ายป้องกันตัว คือ ลักษณะนิสัยรักการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่อยูํเฉยไมํคํอยได๎ ไมํชอบชีวิตซ้ าซาก
จ าเจ ชอบใช๎จํายฟุ่มเฟือย แตํจะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว  
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํ 7 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกการปกปิดบางสิ่งบางอยําง คือ ปกปิดอะไรบางอยํางเพ่ือไมํต๎องการให๎ใครเข๎าถึงตัว
มากเกินไป หรือไมํเห็นด๎วย ประการที่สองความซื่อสัตย์ คือ ลักษณะนิสัยที่พร๎อมเปิดรับฟังพูดคุย ไมํ
ขํมขูํ ประการที่สามความมั่นใจ คือ กล๎าแสดงออก ไมํข้ีอาย มีความั่นใจในตนเอง ประการที่สี่โกหก 
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คือ การหลอกลวง หรือปิดบังความจริง การบอกข๎อมูลที่เป็นเท็จ ประการที่ห๎าเก็บกด คือ การเก็บ
ความรู๎สึกหรืออารมณ์ในด๎านลบ โดยไมํแสดงออกมา ประการที่หกชัยชนะ คือ การให๎ก าลังใจ หรือ
เป็นผู๎ชนะ และประการสุดท๎ายรักอิสระ คือ ลักษณะนิสัยชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไมํชอบอยูํใน
กรอบที่คนอ่ืนก าหนดให๎ รักความสงบ ชอบธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับเพื่อนมากกวําญาติพ่ีน๎อง  
 
ภาพที่ 5.3: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  แซด ในด๎านการแสดงออกทางรํางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 5 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกความซื่อสัตย์ คือ ลักษณะนิสัยที่พร๎อมเปิดรับฟังพูดคุย ไมํขํมขํู ประการที่สองเบื่อ
หนําย คือ การไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ๎น เป็นสภาวะที่ไมํยินดียินร๎ายกับสิ่งใด จึงท าให๎
เกิดความเบื่อหนํายประการที่สามการแสดงอ านาจ คือ การแสดงความเหนือชั้นกวําฝ่ายตรงข๎าม มี
ความกล๎าเปิดเผยตัวตน การแสดงถึงความมีพลังในตนเอง มีความมั่นใจ ประการที่สี่ปลอดภัย คือ มี
ความรู๎สึกํอนคลาย หรือรู๎สึกปลอดภัยกับสถานที่นั้นๆ และประการสุดท๎ายความมั่นใจ คือ กล๎า
แสดงออก ไมํข้ีอาย มีความม่ันใจในตนเอง 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 11 
ประการ ดังนี้ประการแรกความสุดโตํง คือ ลักษณะนิสัยสุดโตํง ถ๎าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ๎าไมํ
ชอบก็จะไมํสนใจเลย จิตใจอํอนไหวเปลี่ยนแปลงงําย ชอบการครุํนคิด ไมํชอบการท างานที่ต๎องออก
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แรงมาก และใช๎เงินเกํง ประการที่สองต๎องการความโดดเดํน คือ การแสดงความมีพลัง มีความม่ันใจ
ในตนเอง หรือแสดงความโดดเดํนเพ่ือให๎บุคคลอ่ืนสนใจ และประการทีส่ามการรักศักดิ์ศรี คือ 
ลักษณะนิสัยที่ดูลึกลับ ไมํสามารถคาดเดาได๎วําคิด หรือก าลังจะท าอะไร มีความลึกซึ้งมากกับเรื่อของ
จิตใจ หรือความรู๎สึกของบุคคลอื่น ชอบการชํวยเหลือ และให๎ค าปรึกษากับคนอ่ืนเสมอ แตํใน
ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นบุคคลที่รักศักดิ์ศรีของตนเองมาก ประการที่สี่ป้องกันตัว คือ ลักษณะนิสัยรัก
การเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่อยูํเฉยไมํคํอยได๎ ไมํชอบชีวิตซ้ าซากจ าเจ ชอบใช๎จํายฟุ่มเฟือย แตํจะ
รอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว ประการที่ห๎าไมํมีความม่ันใจ คือ ลักษณะขี้อาย ไมํ
กล๎าแสดงออก ไมํมีความม่ันใจในตนเอง ประการที่หกปกปิดบางสิ่งบางอยําง คือ ปกปิดอะไร
บางอยํางเพ่ือไมํต๎องการให๎ใครเข๎าถึงตัวมากเกินไป หรือไมํเห็นด๎วย ประการที่เจ็ดเก็บกด คือ การเก็บ
ความรู๎สึกหรืออารมณ์ในด๎านลบ โดยไมํแสดงออกมา ประการที่แปดชัยชนะ คือ การให๎ก าลังใจ หรือ
เป็นผู๎ชนะ ประการที่เก๎าโกหก คือ การหลอกลวง หรือปิดบังความจริง การบอกข๎อมูลที่เป็นเท็จ 
ประการที่สิบก าลังใช๎ความคิด คือ ครุํนคิดอยูํกับบางสิ่งบางอยําง และประการสุดท๎ายรักอิสระ คือ 
ลักษณะนิสัยชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไมํชอบอยูํในกรอบที่คนอ่ืนก าหนดให๎ รักความสงบ ชอบ
ธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับเพ่ือนมากกวําญาติพ่ีน๎อง 
 
ภาพที่ 5.4: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
  แซด ในด๎านการแสดงออกทางรํางกาย 
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 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 7 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกโกหก คือ การหลอกลวง หรือปิดบังความจริง การบอกข๎อมูลที่เป็นเท็จ ประการที่
สองเก็บกด คือการเก็บความรู๎สึกหรืออารมณ์ในด๎านลบ โดยไมํแสดงออกมา ประการที่สามการแสดง
อ านาจ คือ การแสดงความเหนือชั้นกวําฝ่ายตรงข๎าม มีความกล๎าเปิดเผยตัวตน การแสดงถึงความมี
พลังในตนเอง และมีความมั่นใจ ประการที่สี่รักอิสระ คือ ลักษณะนิสัยชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไมํ
ชอบอยูํในกรอบที่คนอ่ืนก าหนดให๎ รักความสงบ ชอบธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับเพ่ือนมากกวําญาติ
พ่ีน๎อง ประการที่ห๎าชัยชนะ คือ การให๎ก าลังใจ หรือเป็นผู๎ชนะ ประการที่หกปลอดภัย คือ มีความรู๎สึก
กํอนคลาย หรือรู๎สึกปลอดภัยกับสถานที่นั้นๆ และประการสุดท๎ายเบื่อหนําย คือ การไมํมีสิ่งเร๎าหรือ
แรงบันดาลใจมากระตุ๎น เป็นสภาวะที่ไมํยินดียินร๎ายกับสิ่งใด จึงท าให๎เกิดความเบื่อหนําย 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 9 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกไมํมีความมั่นใจ คือ ลักษณะนิสัยขี้อาย ไมํมีความมั่นใจในตนเอง ประการที่สอง
ป้องกันตัว คือ ลักษณะนิสัยรักการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่อยูํเฉยไมํคํอยได๎ ไมํชอบชีวิตซ้ าซากจ าเจ 
ชอบใช๎จํายฟุ่มเฟือย แตํจะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว ประการที่สามความั่นใจ 
คือ การกล๎าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง ประการที่สี่การรักศักดิ์ศรี คือ ลักษณะนิสัยที่ดูลึกลับ 
ไมํสามารถคาดเดาได๎วําคิด หรือก าลังจะท าอะไร มีความลึกซึ้งมากกับเรื่อของจิตใจ หรือความรู๎สึก
ของบุคคลอื่น ชอบการชํวยเหลือ และให๎ค าปรึกษา กับคนอ่ืนเสมอ แตํในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นบุคคล
ทีร่ักศักดิ์ศรีของตนเองมาก ประการที่ห๎าต๎องการความโดดเดํน คือ การแสดงความมีพลัง มีความ
มั่นใจในตนเอง หรือแสดงความโดดเดํนเพ่ือให๎บุคคลอ่ืนสนใจ ประการที่หกความสุดโตํง คือ ลักษณะ
นิสัยสุดโตํง ถ๎าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ๎าไมํชอบก็จะไมํสนใจเลย จิตใจอํอนไหวเปลี่ยนแปลงงําย 
ชอบการครุํนคิด ไมํชอบการท างานที่ต๎องออกแรงมาก และใช๎เงินเกํง ประการที่เจ็ดก าลังใช๎ความคิด 
คือ ครุํนคิดอยูํกับบางสิ่งบางอยําง ประการที่แปดความซื่อสัตย์ คือ ลักษณะนิสัยที่พร๎อมเปิดรับฟัง
พูดคุย ไมํขํมขํู ประการสุดท๎ายความมั่นใจ คือ ความกล๎าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง 
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ภาพที่ 5.5: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย  
  และเจเนอเรชั่นแซด ในด๎านการแสดงออกทางรํางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
มีอยูํ 3 ประการ นั่นคือ ประการแรกแสดงอ านาจ คือ การแสดงความเหนือชั้นกวําฝ่ายตรงข๎าม มี
ความกล๎าเปิดเผยตัวตน การแสดงถึงความมีพลังในตนเอง และมีความมั่นใจ ประการที่สองความเบื่อ
หนําย คือ การไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ๎น เป็นสภาวะที่ไมํยินดียินร๎ายกับสิ่งใด จึงท าให๎
เกิดความเบื่อหนําย และประการสุดท๎ายปลอดภัย คือ มีความรู๎สึกํอนคลาย หรือรู๎สึกปลอดภัยกับ
สถานที่นั้นๆ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
มีอยูํ 13ประการ ดังนี้ ประการแรกต๎องการความโดดเดํน คือ การแสดงความมีพลัง มีความม่ันใจใน
ตนเอง หรือแสดงความโดดเดํนเพื่อให๎บุคคลอ่ืนสนใจ ประการที่สองการรักศักดิ์ศรี คือ ลักษณะนิสัยที่
ดูลึกลับ ไมํสามารถคาดเดาได๎วําคิด หรือก าลังจะท าอะไร มีความลึกซึ้งมากกับเรื่อของจิตใจ หรือ
ความรู๎สึกของบุคคลอ่ืน ชอบการชํวยเหลือ และให๎ค าปรึกษากับคนอ่ืนเสมอ แตํในขณะเดียวกันนั้นก็
เป็นบุคคลที่รักศักดิ์ศรีของตนเองมาก ประการที่สามไมํมีความม่ันใจ คือ ลักษณะนิสัยขี้อาย ไมํมี
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ความมั่นใจในตนเอง ประการที่สี่ป้องกนัตัว คือ ลักษณะนิสัยรักการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่อยูํเฉยไมํ
คํอยได๎ ไมํชอบชีวิตซ้ าซากจ าเจ ชอบใช๎จํายฟุ่มเฟือย แตํจะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียว
ใจเดียว ประการที่ห๎าความมั่นใจ คือ กล๎าแสดงออก ไมํขี้อาย มีความมั่นใจในตนเอง ประการที่หก
ความสุดโตํง คือ ลักษณะนิสัยสุดโตํง ถ๎าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ๎าไมํชอบก็จะไมํสนใจเลย จิตใจ
อํอนไหวเปลี่ยนแปลงงําย ชอบการครุํนคิด ไมํชอบการท างานที่ต๎องออกแรงมาก และใช๎เงินเกํง 
ประการที่เจ็ดปกปิดบางสิ่งบางอยําง คือ ปกปิดอะไรบางอยํางเพ่ือไมํต๎องการให๎ใครเข๎าถึงตัวมาก
เกินไป หรือไมํเห็นด๎วย ประการที่แปดความซื่อสัตย์ คือ ลักษณะนิสัยที่พร๎อมเปิดรับฟังพูดคุย ไมํขํมขูํ 
ประการที่เก๎าเก็บกด คือการเก็บความรู๎สึกหรืออารมณ์ในด๎านลบ โดยไมํแสดงออกมา ประการที่สิบ
โกหก คือ การหลอกลวง หรือปิดบังความจริง การบอกข๎อมูลที่เป็นเท็จ ประการที่สิบเอ็ดป้องกันตัว 
คือ ลักษณะนิสัยรักการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่อยูํเฉยไมํคํอยได๎ ไมํชอบชีวิตซ้ าซากจ าเจ ชอบใช๎จําย
ฟุ่มเฟือย แตํจะรอบคอบมากในเรื่องความรัก และรักเดียวใจเดียว ประการที่สิบสองรักอิสระ คือ 
ลักษณะนิสัยชอบท าอะไรตามใจตัวเอง ไมํชอบอยูํในกรอบที่คนอ่ืนก าหนดให๎ รักความสงบ ชอบ
ธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับเพ่ือนมากกวําญาติพ่ีน๎อง ประการที่สิบสองชัยชนะ คือ การให๎ก าลังใจ 
หรือเป็นผู๎ชนะ 
 2. ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ประเด็นยํอย ดังนี้ 
 RQ1: เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมีอัตลักษณ์การใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน์อินสตาแกรมมีการแสดงตัวตนในแตํละเจเนอเรชั่นอยํางไร  
  2.1 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยภาพลักษณะการแสดงออกทางสีหน๎าที่พบมากท่ีสุด คือ 
ภาพที่มีลักษณะสายตามองตรง และมีสีหน๎ายิ้มแย๎ม ซึ่งแสดงถึงเจเนอชั่นเอ็กซ์นั้นมีความม่ันใจใน
ตนเอง และให๎ความส าคัญกับการอัพโหลดรูปภาพที่แสดงออกถึงความรู๎สึกที่มีความสุข เพราะการอัพ
โหลดรูปภาพที่มีสีหน๎ายิ้มแย๎มเป็นภาพที่บํงบอกถึงบุคคลที่ก าลังมีความสุข 
  2.2 เจเนอเรชั่นวาย โดยภาพที่พบมากท่ีสุด คือ การไมํแสดงออกทางสีหน๎า หรือมีการ
ปิดบังใบหน๎า ซึ่งความหมายตามงานวิจัยที่ก าหนด คือ บุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ การอัพโหลด
รูปภาพที่มีลักษณะดังกลําวแสดงถึงเจเนอเรชั่นวายนั้นให๎ความส าคัญกับเรื่องการแสดงออกทาง
อารมณ์ เพราะการอัพโหลดรูปภาพที่ไมํแสดงออกทางสีหน๎า หรือปิดบังใบหน๎า หมายถึง เจเนอเรชั่น
ที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หรือมีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ที่เข๎มแข็ง มีความ
อดทนในสถานการณ์ท่ีกดดันได๎  ท าให๎เจเนอเรชั่นวายนั้นไมํวําจะอยูํในสถานการณ์ใดก็สามารถท่ีจะ
อยูํได๎อยํางมั่นคง และผํานพ๎นสถานการณ์นั้นไปได๎ 
  2.3 เจเนอเรชั่นแซด โดยภาพลักษณะการแสดงออกทางสีหน๎าที่พบมากท่ีสุด คือ ภาพ
ที่มีลักษณะสายตามองตรง และปิดบังใบหน๎า หรือไมํแสดงออกทางสีหน๎ามากนัก ซึ่งเป็นการแสดงถึง
เจเนอเรชั่นที่มีความม่ันใจ ละมีความม่ันคงทางอารมณ์สูง การอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะดังกลําวมี
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ความหมายตามงานวิจัยที่ก าหนด คือ เจเนอเรชั่นแซดนั้นมีความม่ันใจในตนเอง และให๎ความส าคัญ
กับเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นเจเนอเรชั่นที่มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ที่เข๎มแข็ง 
เนื่องจากการอัพโหลดรูปภาพดังกลําวเป็นการบํงบอกวํามีความม่ันใจ และสามารถควบคุมอารมณ์ 
หรือสีหน๎าได๎ 
 RQ2: การเปรียบเทียบเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมในการแสดงตัวตนวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
 
ภาพที่ 5.6: แสดงอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
  แซดในด๎านการแสดงออกทางใบหน๎า 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

1. สายตามองตรง 5. ตายิ้ม  9. ยิ้มมุมปากหนึ่งข๎าง 13. รอยยิ้มแบบดูเชนน์ 
2. สายตามองต่ า 6. ยิ้มมุมปาก  10. หน๎าทะเล๎น 14. การเลิกค้ิว 
3. ยิ้มแย๎ม 7. ยิ้มเห็นฟันนิดหนํอย 11. หันใบหน๎าด๎านข๎าง  
4. ปากจู๋  8. ยิ้มกว๎าง 12. ไมํแสดงสีหน๎า  
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ภาพที่ 5.7: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  วาย ในด๎านการแสดงออกทางใบหน๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํ 9 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกสายตามองตรง คือ ลักษณะนิสัยที่มีความม่ันใจในตนเอง และมีความเชื่อวําตนเอง
นั้นอยูํเหนือกวําฝั่งตรงข๎าม ประการที่สองการยิ้มแย๎ม คือ บุคคลที่ก าลังมีความสุข มองโลกในแงํดี 
เป็นบุคคลที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ประการที่สามยิ้มมุมปาก คือ ลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด มีไหว
พริบดี มองโลกด๎วยความเป็นจริง เก็บความรู๎สึกเกํง มีลักษณะนิสัยลึกลับ ซับซ๎อน และเข๎าใจยาก 
ประการที่สี่ยิ้มกว๎าง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจดี เปิดเผย ใจกว๎าง ชอบชํวยเหลือบุคคลอ่ืน เป็นเพื่อนกับ
คนงําย แตํก็จะรู๎จักเลือกจัดอันดับความส าคัญของคนที่มาเป็นเพื่อน จะไมํเปิดโอกาสให๎คนทั่วไปเข๎า
มายุํงเก่ียวในโลกของสํวนตัวของตนเอง และประการที่ห๎าไมํคํอยแสดงออกทางสีหน๎า คือ ลักษณะ
นิสัยที่มีความม่ันคงทางอารมณ์สูง มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ที่เข๎มแข็ง มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง  มีความอดทนในสถานการณ์ที่กดดันได๎ ประการที่หกปากจู๋ คือ การท า
ปากยํน แสดงออกถึงความไมํเห็นด๎วย มีความคิดเห็นขัดแย๎ง ประการที่เจ็ดหน๎าทะเล๎น คือ ลักษณะ
นิสัยอํอนไหว ขี้อาย แตํในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันชอบท าให๎คนอ่ืนหัวเราะอยูํเสมอ ไมํชอบอยูํในที่
มีผู๎คนเยอะๆ ที่ไมํใชํคนรู๎จักมากํอน ประการที่แปดหันใบหน๎าด๎านข๎างเข๎าหากล๎อง คือ ลักษณะนิสัย
จิตใจเข๎มแข็ง กระตือรือร๎น เห็นคุณคําของเงิน และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดท่ีมั่นคง
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และสามารถท าให๎ผู๎อ่ืนคล๎อยตามได๎ และสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได๎ดี และประการ
สุดท๎ายรอยยิ้มแบบดูเชนด์ คือ บุคคลที่มีความสุขมากซึ่งจะแสดงออกอยํางจริงใจ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํ 5 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎าง คือ การสบประมาท คิดวําตนเองนั้นเหนือกวําบุคคลอ่ืน ไมํมี
ใครสามารถมาเทียบตนเองได๎ ประการที่สองการเลิกคิ้ว คือ การแสดงออกถึงความดีใจอยํางจริงใจ 
ประการที่สามตายิ้ม คือ การแสดงออกถึงความหลงไหล หรือความลุํมหลงตํอบางสิ่งบางอยําง 
ประการที่สี่ยิ้มเห็นฟันนิดหนํอย คือ   ลักษณะนิสัยชอบเข๎าสังคม และชอบสังสรรค์ สามารถเข๎ากับ
บุคคลอื่นได๎งําย ฉลาด มักจะมีความคิด หรือไอเดียดี ๆให๎กับบุคคลอ่ืนเสมอ และประการสุดท๎าย
สายตามองต่ า คือ การกลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไมํดีบางอยํางไว๎ 
 
ภาพที่ 5.8: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  แซด ในด๎านการแสดงออกทางใบหน๎า 
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 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 10 
ประการ ดังนี้ ประการแรกสายตามองตรง คือ ลักษณะนิสัยที่มีความมั่นใจในตนเอง และมีความเชื่อ
วําตนเองนั้นอยูํเหนือกวําฝั่งตรงข๎าม ประการที่สองการยิ้มแย๎ม คือ ก าลังมีความสุข มองโลกในแงํดี 
เป็นบุคคลที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ประการที่สามยิ้มมุมปาก คือ ลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด มีไหว
พริบดี มองโลกด๎วยความเป็นจริง เก็บความรู๎สึกเกํง มีลักษณะนิสัยลึกลับซับซ๎อน และเข๎าใจยาก 
ประการที่สี่ยิ้มกว๎าง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจดี เปิดเผย ใจกว๎าง ชอบชํวยเหลือบุคคลอ่ืน เป็นเพื่อนกับ
คนงําย จะไมํเปิดโอกาสให๎คนทั่วไปเข๎ามายุํงเก่ียวในโลกของสํวนตัวของตนเอง ประการที่ห๎าไมํคํอย
แสดงออกทางสีหน๎า คือ ลักษณะนิสัยที่มีความม่ันคงทางอารมณ์สูง มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ี
เข๎มแข็ง มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ประการที่หกหน๎าทะเล๎น คือ ลักษณะนิสัย
อํอนไหว ขี้อาย แตํในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันชอบท าให๎คนอื่นหัวเราะอยูํเสมอ ไมํชอบอยูํในที่มี
ผู๎คนเยอะๆ ที่ไมํใชํคนรู๎จักมากํอน แตํถ๎าอยูํกับบุคคลที่รู๎จักจะเป็นคนที่สนุกสนานรําเริง ประการที่เจ็ด
ปากจู๋ คือ การท าปากยํน แสดงออกถึงความไมํเห็นด๎วย มีความคิดเห็นขัดแย๎ง ประการที่แปดหัน
ใบหน๎าด๎านข๎างเข๎าหากล๎อง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจเข๎มแข็ง กระตือรือร๎น เห็นคุณคําของเงิน และ
รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดที่ม่ันคงและสามารถท าให๎ผู๎อ่ืนคล๎อยตามได๎ และสามารถ
จัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได๎ดี ประการที่เก๎ารอยยิ้มแบบดูเชนด์ คือ บุคคลที่มีความสุขมาก
ซึ่งจะแสดงออกอยํางจริงใจ และประการสุดท๎ายการเลิกค้ิว คือ การแสดงออกถึงความดีใจอยําง
จริงใจ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 2 
ประการ ดังนี้ ประการแรกยิ้มเห็นฟันนิดหนํอย คือ ลักษณะนิสัยชอบเข๎าสังคม และชอบสังสรรค์ 
สามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ฉลาด มักจะมีความคิด หรือไอเดียดี ๆให๎กับบุคคลอ่ืนเสมอ และอีก
ประการยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎าง คือ การสบประมาท คิดวําตนเองนั้นเหนือกวําบุคคลอ่ืน ไมํมีใคร
สามารถมาเทียบตนเองได๎ 
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ภาพที่ 5.9: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
  แซด ในด๎านการแสดงออกทางใบหน๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 10 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกสายตามองตรง คือ ลักษณะนิสัยที่มีความม่ันใจในตนเอง และมีความเชื่อวําตนเอง
นั้นอยูํเหนือกวําฝั่งตรงข๎าม ประการที่สองการยิ้มแย๎ม คือ ก าลังมีความสุข มองโลกในแงํดี เป็นบุคคล
ที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ประการที่สามยิ้มมุมปาก คือ ลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด มีไหวพริบดี มอง
โลกด๎วยความเป็นจริง เก็บความรู๎สึกเกํง มีลักษณะนิสัยลึกลับซับซ๎อน และเข๎าใจยาก ประการที่สี่ยิ้ม
กว๎าง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจดี เปิดเผย ใจกว๎าง ชอบชํวยเหลือบุคคลอ่ืน เป็นเพื่อนกับคนงําย จะไมํ
เปิดโอกาสให๎คนทั่วไปเข๎ามายุํงเก่ียวในโลกของสํวนตัวของตนเอง ประการที่ห๎าไมํคํอยแสดงออกทางสี
หน๎า คือ ลักษณะนิสัยที่มีความม่ันคงทางอารมณ์สูง มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ีเข๎มแข็ง มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของ ประการที่หกหันใบหน๎าด๎านข๎างเข๎าหากล๎อง คือ ลักษณะ
นิสัยจิตใจเข๎มแข็ง กระตือรือร๎น เห็นคุณคําของเงิน และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดท่ี
มั่นคงและสามารถท าให๎ผู๎อ่ืนคล๎อยตามได๎ และสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได๎ดี 
ประการที่เจ็ดรอยยิ้มแบบดูเชนด์ คือ บุคคลที่มีความสุขมากซ่ึงจะแสดงออกอยํางจริงใจ ประการที่
แปดหน๎าทะเล๎น คือ ลักษณะนิสัยอํอนไหว ขี้อาย แตํในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันชอบท าให๎คนอ่ืน
หัวเราะอยูํเสมอ ไมํชอบอยูํในที่มีผู๎คนเยอะๆ ที่ไมํใชํคนรู๎จักมากํอน ประการที่เก๎าปากจู๋ คือ การท า
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ปากยํน แสดงออกถึงความไมํเห็นด๎วย มีความคิดเห็นขัดแย๎ง และประการสุดท๎ายยิ้มเห็นฟันนิดหนํอย 
คือ ลักษณะนิสัยชอบเข๎าสังคม และชอบสังสรรค์ สามารถเข๎ากับบุคคลอื่นได๎งําย ฉลาด มักจะมี
ความคิด หรือไอเดียดี ๆให๎กับบุคคลอื่นเสมอ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 3 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกสายตามองต่ า คือ การกลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไมํดีบางอยํางไว๎ ประการที่สอง
การเลิกค้ิว คือ การแสดงออกถึงความดีใจอยํางจริงใจ และประการสุดท๎ายตายิ้ม คือ การแสดงออก
ถึงความหลงไหล หรือความลุํมหลงตํอบางสิ่งบางอยําง  
 
ภาพที่ 5.10: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย  
  และเจเนอเรชั่นแซด ในด๎านการแสดงออกทางใบหน๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
มีอยูํ 9 ประการ ดังนี้ ประการแรกสายตามองตรง คือ ลักษณะนิสัยที่มีความมั่นใจในตนเอง และมี
ความเชื่อวําตนเองนั้นอยูํเหนือกวําฝั่งตรงข๎าม ประการที่สองการยิ้มแย๎ม คือ ก าลังมีความสุข มองโลก
ในแงํดี เป็นบุคคลที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ประการที่สามยิ้มมุมปาก คือ ลักษณะนิสัยรอบคอบ ฉลาด 
มีไหวพริบดี มองโลกด๎วยความเป็นจริง เก็บความรู๎สึกเกํง มีลักษณะนิสัยลึกลับซับซ๎อน และเข๎าใจยาก 
ประการที่สี่ยิ้มกว๎าง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจดี เปิดเผย ใจกว๎าง ชอบชํวยเหลือบุคคลอ่ืน เป็นเพื่อนกับ
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คนงําย แตํก็จะรู๎จักเลือกจัดอันดับความส าคัญของคนที่มาเป็นเพื่อน จะไมํเปิดโอกาสให๎คนทั่วไปเข๎า
มายุํงเก่ียวในโลกของสํวนตัวของตนเอง ประการที่ห๎าไมํคํอยแสดงออกทางสีหน๎า คือ ลักษณะนิสัยที่มี
ความมั่นคงทางอารมณ์สูง มีสภาวะจิตใจ และอารมณ์ที่เข๎มแข็ง มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง ประการที่หกปากจู๋ คือ การท าปากยํน แสดงออกถึงความไมํเห็นด๎วย มีความ
คิดเห็นขัดแย๎ง ประการที่เจ็ดหันใบหน๎าด๎านข๎างเข๎าหากล๎อง คือ ลักษณะนิสัยจิตใจเข๎มแข็ง 
กระตือรือร๎น เห็นคุณคําของเงิน และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มีแนวคิดที่มั่นคงและสามารถท า
ให๎ผู๎อื่นคล๎อยตามได๎ และสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได๎ดี ประการที่แปดรอยยิ้มแบบดู
เชนด์ คือ บุคคลที่มีความสุขมากซ่ึงจะแสดงออกอยํางจริงใจ และประการสุดท๎ายหน๎าทะเล๎น คือ 
ลักษณะนิสัยอํอนไหว ขี้อาย แตํในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันชอบท าให๎คนอ่ืนหัวเราะอยูํเสมอ ไมํ
ชอบอยูํในที่มีผู๎คนเยอะๆ ที่ไมํใชํคนรู๎จักมากํอน 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
มีอยูํ 5ประการ ดังนี้ ประการแรกสายตามองต่ า คือ การกลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไมํดีบางอยํางไว๎ 
ประการที่สองยิ้มเห็นฟันนิดหนํอย คือ ลักษณะนิสัยชอบเข๎าสังคม และชอบสังสรรค์ สามารถเข๎ากับ
บุคคลอื่นได๎งําย ฉลาด มักจะมีความคิด หรือไอเดียดี ๆให๎กับบุคคลอ่ืนเสมอ ประการที่สามตายิ้ม คือ 
การแสดงออกถึงความหลงไหล หรือความลุํมหลงตํอบางสิ่งบางอยําง ประการที่สี่การเลิกคิ้ว คือ การ
แสดงออกถึงความดีใจอยํางจริงใจ และประการสุดท๎ายยิ้มมุมปากขึ้นหนึ่งข๎าง คือ การสบประมาท 
คิดวําตนเองนั้นเหนือกวําบุคคลอื่น ไมํมีใครสามารถมาเทียบตนเองได๎ 
 3. ลักษณะของรูปภาพ ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ประเด็นยํอย ดังนี้ 
 RQ1: เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมีอัตลักษณ์การใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน์อินสตาแกรมมีการแสดงตัวตนในแตํละเจเนอเรชั่นอยํางไร 
  3.1 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยลักษณะรูปภาพที่พบมากท่ีสุด คือ ภาพที่มึความคมชัด และ
มีสีสัน ซึ่งหมายถึงเจเนเรชั่นเอ็กซ์นั้นมีลักษณะนิสัยที่เปิดกว๎าง หรือพร๎อมเปิดรับสิ่งใหมํๆ 
(Openness) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให๎ความส าคัญมากกับการเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ โดยเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์นั้นจะเป็นเจเนอเรชั่นที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีมากท่ีจะลองสิ่งใหมํ ๆ 
นอกจากนั้นแล๎วเจเนเรชั่นเอ็กซ์ยังมีความคิดสร๎างสรรค์ และเข๎าใจความรู๎สึกของตนเองได๎ดี 
  3.2 เจเนอเรชั่นวาย โดยลักษณะรูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ภาพที่มึความคมชัด และ
รูปภาพที่เต็มไปด๎วยสีสัน ซึ่งหมายถึงเจเนเรชั่นวายนั้นมีลักษณะนิสัยที่เปิดกว๎าง หรือพร๎อมเปิดรับสิ่ง
ใหมํๆ (Openness) และมีอัธยาศัยดี เจเนอเรชั่นวายให๎ความส าคัญกับการเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ 
ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถเข๎าใจความรู๎สึกตัวเองได๎ดี นอกจากนั้นแล๎วเจ
เนอเรชั่นวายยังให๎ความส าคัญการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือการมีอัธยาศัยที่ดี โดยแสดงออกด๎วยสี
หน๎าที่ยิ้มแย๎มแจํมใส และใจกว๎าง สามารถท าให๎บุคคลรอบข๎างนั้นรู๎สึกดี และรู๎สึกปลอดภัยเมื่อได๎อยูํ
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ใกล๎ๆ เจเนอเรชั่นวายนั้นจะอารมณ์ดีอยูํตลอดเวลา เข๎าใจบุคคลอื่น สามารถรู๎วําแตํละคนนั้นมีจุดแข็ง 
หรือจุดอํอนอยํางไร มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน ท าให๎สนับสนุนหรือชํวยเหลือผู๎อื่นได๎ตรงจุด เจเนอชั่น
วายให๎ความส าคัญกับการรู๎จักเพ่ือนใหมํ และสามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ท าให๎เป็นประตูสูํโอกาส
ที่ดีในอนาคต 
  3.3 เจเนอเรชั่นแซด โดยลักษณะรูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ลักษณะภาพที่ดูอาร์ทๆ 
เชํน มีการคอนทราสต์แสงสูงๆ หรือรูปย๎อนแสง ไมํมีสีสันสดใส มีใบหน๎าของตนเองกินพ้ืนที่ของรูป
มากกวําปกติ ซึ่งหมายถึงเจเนอเรชั่นแซดนั้นกล๎าเปิดเผย แตํมีอารมณ์ท่ีไมํม่ันคง หรือแปรปรวน เจ
เนอเรชั่นแซดให๎ความส าคัญกับการเปิดเผยในทุกเรื่อง คือ มีความกล๎าคิด กล๎าแสดงออกอยํางชัดเจน 
คิดอยํางไรก็แสดงออกอยํางนั้น มีความต๎องการโชว์ให๎เห็นไลฟ์สไตล์ในแบบใหมํๆ ที่ไมํซ้ าซากจ าเจ 
เปิดเผยตัวตนจริงๆของตนเองไมํปกปิด แตํเจเนอเรชั่นแซดมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ คือ 
ความไมํเสถียรทางอารมณ์ (Neuroticism) เป็นเจเนอเรชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่รวดเร็ว หรือ
มีหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวันโดยอาจรู๎สึกเศร๎า รู๎สึกมีความสุข หรืออาจร๎องไห๎โดยไมํมีสาเหตุ เป็น
ต๎น 
 RQ2: การเปรียบเทียบเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมในการแสดงตัวตนวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
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ภาพที่ 5.11: แสดงอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
  แซดในด๎านลักษณะของรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปิดกว๎าง เปิดรับสิ่งใหมํๆ 4. เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 7. ซื่อตรง 
2. มีความละเอียด พิถีพิถัน 5. อารมณ์ไมํม่ันคง 8. อัยาศัยดี 
3. ชอบเข๎าสังคม 6. เปิดเผย 9. เป็นผู๎ใหญํ  
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ภาพที่ 5.12: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  วาย ในด๎านลักษณะของรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย  
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํ 8 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกเปิดกว๎าง คือ มีลักษณะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยาก
เห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหมํ ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์ และเข๎าใจความรู๎สึกตัวเอง 
ประการที่สองความเป็นมิตร คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน หรือมีจิตใจอํอนโยน ชอบที่
จะให๎ความรํวมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแกํประโยชน์ของผู๎อื่นกํอนตนเอง มองโลกในแงํ
ดี มีความซื่อสัตย์ จิตใจดี และไว๎วางใจได๎ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชอบชํวยเหลือผู๎อื่น และชอบความสามัคคี 
ประการที่สามอารมณ์ไมํม่ันคง คือ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมี
หลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน ประการที่สี่เปิดเผย คือ ลักษณะนิสัยที่กล๎าคิด กล๎าท า และกล๎า
แสดงออก ประการที่ห๎าซื่อตรง คือ ลักษณะนิสัยเปิดเผย จริงใจ ไมํเอนเอียง มีความตรงไปตรงมา คิด
อยํางไรก็พูดอยํางนั้น ไมํมีเหลํเหลี่ยม และมีแนวโน๎มที่จะท าในสิ่งที่ผู๎คนรอบข๎างนั้นคาดหวัง ประการ
ที่หกอัธยาศัยดี คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส และใจกว๎างบุคคลรอบข๎างจะรู๎สึกดี และ
รู๎สึกปลอดภัยเมื่อได๎อยูํใกล๎ อารมณ์ดีอยูํตลอดเวลา เข๎าใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น และ
คอยสนับสนุนชํวยเหลือผู๎อื่น ประการที่เจ็ดมีความเป็นผู๎ใหญํ คือ บุคคลที่ไมํเอาแตํใจตนเอง มีวุฒิ
ภาวะในการแสดงออกท้ังอารมณ์ ความคิด และการกระท า มีความรับผิดชอบ และประการสุดท๎าย
ชอบเข๎าสังคม คือ ชอบท าอะไรเป็นกลุํม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ดู ได๎รับ
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แรงบันดาลใจจากการที่ได๎ใช๎เวลากับคนอ่ืนๆ มีความต๎องการการเป็นจุดสนใจทํามกลางผู๎คน ต๎องการ
ความยอมรับจากสังคม ชอบแสดงออกด๎วยการพูดมากกวําการเขียน และเลือกท่ีจะไปปาร์ตี้มากกวําที่
จะนอนอํานหนังสืออยูํบ๎าน 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีอยูํประการ
เดียว นั่นคือ ความละเอียดพิถีพิถัน คือ ลักษณะนิสัยเรียบร๎อย รอบคอบ หรือมีความระมัดระวัง มี
การตั้งเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ และจะมีพฤติกรรมท าตามแผนที่วางไว๎ลํวงหน๎า ชอบออกค าสั่ง อาจ
เป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า 
 
ภาพที่ 5.13: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น 
  แซด ในด๎านลักษณะของรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด นั้นไมํมีอัตลักษณ์ที่แตกตํางกัน 
กลําวคือ มีอัตลักษณ์ที่เหมือนกันทุกประการ โดยมีอัตลักษณ์ท่ีรํวมกัน 9 ประการ ดังนี้ ประการแรก
เปิดกว๎าง คือ มีลักษณะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมี
สติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหมํ ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์ และเข๎าใจความรู๎สึกตัวเอง ประการที่
สองความเป็นมิตร คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน หรือมีจิตใจอํอนโยน ชอบที่จะให๎
ความรํวมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแกํประโยชน์ของผู๎อื่นกํอนตนเอง มองโลกในแงํดี มี
ความซื่อสัตย์ จิตใจดี และไว๎วางใจได๎ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชอบชํวยเหลือผู๎อื่น และชอบความสามัคคี 
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ประการที่สามอารมณ์ไมํม่ันคง คือ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมี
หลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน ประการที่สี่เปิดเผย คือ ลักษณะนิสัยที่กล๎าคิด กล๎าท า และกล๎า
แสดงออก ประการที่ห๎าซื่อตรง คือ ลักษณะนิสัยเปิดเผย จริงใจ ไมํเอนเอียง มีความตรงไปตรงมา คิด
อยํางไรก็พูดอยํางนั้น ไมํมีเหลํเหลี่ยม และมีแนวโน๎มที่จะท าในสิ่งที่ผู๎คนรอบข๎างนั้นคาดหวัง ประการ
ที่หกอัธยาศัยดี คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส และใจกว๎าง บุคคลรอบข๎างจะรู๎สึกดีและ
รู๎สึกปลอดภัยเมื่อได๎อยูํใกล๎ มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อื่นและคอยสนับสนุนชํวยเหลือ ประการที่เจ็ดชอบ
เข๎าสังคม คือ ชอบท าอะไรเป็นกลุํม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ได๎รับแรง
บันดาลใจจากการที่ได๎ใช๎เวลากับคนอ่ืนๆ มีความต๎องการการเป็นจุดสนใจทํามกลางผู๎คน ต๎องการ
ความยอมรับจากสังคม ชอบแสดงออกด๎วยการพูดมากกวําการเขียน และเลือกท่ีจะไปปาร์ตี้มากกวําที่
จะนอนอํานหนังสืออยูํบ๎าน ประการที่แปดความละเอียดพิถีพิถัน คือ ลักษณะนิสัยเรียบร๎อย รอบคอบ 
หรือมีความระมัดระวัง มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จ และจะมีพฤติกรรมท าตามแผนที่วางไว๎
ลํวงหน๎า ชอบออกค าสั่ง อาจเป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท าและประการสุดท๎ายมีความเป็น
ผู๎ใหญํ คือ บุคคลที่ไมํเอาแตํใจตนเอง มีวุฒิภาวะในการแสดงออกท้ังอารมณ์ ความคิด และการกระท า 
มีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.14: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น 
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  แซด ในด๎านลักษณะของรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํ 8 ประการ 
ดังนี้ ประการแรกเปิดกว๎าง คือ มีลักษณะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยาก
เห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหมํ ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์ และเข๎าใจความรู๎สึกตัวเอง 
ประการที่สองความเป็นมิตร คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน หรือมีจิตใจอํอนโยน ชอบที่
จะให๎ความรํวมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแกํประโยชน์ของผู๎อื่นกํอนตนเอง มองโลกในแงํ
ดี มีความซื่อสัตย์ จิตใจดี และไว๎วางใจได๎ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชอบชํวยเหลือผู๎อื่น และชอบความสามัคคี 
ประการที่สามอารมณ์ไมํม่ันคง คือ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมี
หลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน ประการที่สี่เปิดเผย คือ ลักษณะนิสัยที่กล๎าคิด กล๎าท า และกล๎า
แสดงออก ประการที่ห๎าซื่อตรง คือ ลักษณะนิสัยเปิดเผย จริงใจ ไมํเอนเอียง มีความตรงไปตรงมา คิด
อยํางไรก็พูดอยํางนั้น ไมํมีเหลํเหลี่ยม และมีแนวโน๎มที่จะท าในสิ่งที่ผู๎คนรอบข๎างนั้นคาดหวัง ประการ
ที่หกอัธยาศัยดี คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส และใจกว๎างบุคคลรอบข๎างจะรู๎สึกดี และ
รู๎สึกปลอดภัยเมื่อได๎อยูํใกล๎ อารมณ์ดีอยูํตลอดเวลา เข๎าใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น และ
คอยสนับสนุนชํวยเหลือผู๎อื่น ประการที่เจ็ดชอบเข๎าสังคม คือ ชอบท าอะไรเป็นกลุํม มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ได๎รับแรงบันดาลใจจากการที่ได๎ใช๎เวลากับคนอ่ืนๆ มีความต๎องการ
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การเป็นจุดสนใจทํามกลางผู๎คน ต๎องการความยอมรับจากสังคม ชอบแสดงออกด๎วยการพูดมากกวํา
การเขียน และเลือกที่จะไปปาร์ตี้มากกวําที่จะนอนอํานหนังสืออยูํบ๎าน และประการสุดท๎ายมีความ
เป็นผู๎ใหญํ คือ บุคคลที่ไมํเอาแตํใจตนเอง มีวุฒิภาวะในการแสดงออกท้ังอารมณ์ ความคิด และการ
กระท า มีความรับผิดชอบ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีอยูํประการ
เดียว นั่นคือ ความละเอียดพิถีพิถัน คือ ลักษณะนิสัยเรียบร๎อย รอบคอบ หรือมีความระมัดระวัง มี
การตั้งเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ และจะมีพฤติกรรมท าตามแผนที่วางไว๎ลํวงหน๎า ชอบออกค าสั่ง อาจ
เป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า 
 
ภาพที่ 5.15: แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ เจเนอเรชั่นวาย  
  และเจเนอเรชั่นแซด ในด๎านลักษณะของรูปภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมี
อยูํ 8 ประการ ดังนี้ ประการแรกเปิดกว๎าง คือ มีลักษณะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็น
คนที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหมํ ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์ และเข๎าใจ
ความรู๎สึกตัวเอง ประการที่สองความเป็นมิตร คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน หรือมี
จิตใจอํอนโยน ชอบที่จะให๎ความรํวมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแกํประโยชน์ของผู๎อ่ืนกํอน
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ตนเอง มองโลกในแงํดี มีความซื่อสัตย์ จิตใจดี และไว๎วางใจได๎ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชอบชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
และชอบความสามัคคี ประการที่สามอารมณ์ไมํม่ันคง คือ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมีหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน ประการที่สี่เปิดเผย คือ ลักษณะนิสัยที่กล๎าคิด 
กล๎าท า และกล๎าแสดงออก ประการที่ห๎าซื่อตรง คือ ลักษณะนิสัยเปิดเผย จริงใจ ไมํเอนเอียง มีความ
ตรงไปตรงมา คิดอยํางไรก็พูดอยํางนั้น ไมํมีเหลํเหลี่ยม และมีแนวโน๎มที่จะท าในสิ่งที่ผู๎คนรอบข๎างนั้น
คาดหวัง ประการที่หกอัธยาศัยดี คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส และใจกว๎างบุคคลรอบ
ข๎างจะรู๎สึกดี และรู๎สึกปลอดภัยเมื่อได๎อยูํใกล๎ อารมณ์ดีอยูํตลอดเวลา เข๎าใจบุคคลอ่ืน มีความเห็นอก
เห็นใจผู๎อ่ืน และคอยสนับสนุนชํวยเหลือผู๎อื่น ประการที่เจ็ดชอบเข๎าสังคม คือ ชอบท าอะไรเป็นกลุํม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎งําย ได๎รับแรงบันดาลใจจากการที่ได๎ใช๎เวลากับคนอ่ืนๆ 
มีความต๎องการการเป็นจุดสนใจทํามกลางผู๎คน ต๎องการความยอมรับจากสังคม ชอบแสดงออกด๎วย
การพูดมากกวําการเขียน และเลือกท่ีจะไปปาร์ตี้มากกวําที่จะนอนอํานหนังสืออยูํบ๎าน และประการ
สุดท๎ายมีความเป็นผู๎ใหญํ คือ บุคคลที่ไมํเอาแตํใจตนเอง มีวุฒิภาวะในการแสดงออกท้ังอารมณ์ 
ความคิด และการกระท า มีความรับผิดชอบ 
 อัตลักษณ์ท่ีมีความแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด
มีอยูํประการเดียว นั่นคือ ความละเอียดพิถีพิถัน คือ ลักษณะนิสัยเรียบร๎อย รอบคอบ หรือมีความ
ระมัดระวัง มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จ และจะมีพฤติกรรมท าตามแผนที่วางไว๎ลํวงหน๎า ชอบ
ออกค าสั่ง อาจเป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ในการแสดง
ตัวตนผํานการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมโดยการอัพโหลดรูปภาพ (Upload Photo) 
สังคมออนไลน์ได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎ในหลากหลายรูปแบบกวําที่ผํานมา และ
ท าให๎กิจกรรมทางสังคมตํางๆ ที่เคยเกิดขึ้นใน “โลกออฟไลน์”  สามารถเกิดขึ้นได๎ใน “โลกออนไลน์” 
ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงของคนผู๎คนสามารถสร๎าง “ตัวตน” ของตนเองในโลกเสมือนจริงขึ้นได๎ ซึ่ง
บางครั้งก็อาจจะเหมือนกับตัวตนเดิมของตัวเอง แตํในบางครั้งก็อาจจะไมํเหมือนกับตัวตนเดิม ทุกคน
บนโลกนี้ตํางมีแนวโน๎มที่จะซํอนเร๎นตัวตนที่แท๎จริงไว๎เพื่อสร๎างตัวตนใหมํขึ้นมาท่ีเรียกวํา “ตัวตน
เสมือน” (Virtual Identity) ที่คํอนขา๎งเปิดเผย เพราะสังคมออนไลน์นั้นไมํได๎มีการสนทนาแบบ
เผชิญหน๎า (Face-to-Face) ดังนั้นคนที่เข๎ามาใช๎อินเทอร์เน็ตมักจะปกปิดตัวตนที่แท๎จริง และปลอม
แปลงเป็นบุคคลที่เขาเหลํานั้นอยากจะเป็น หรือเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให๎เขาเป็น (ธิดารัตน์  
ไรํวิบูลย์, 2552) จึงจ าเป็นต๎องวิเคราะห์การแสดงตัวตนจากสิ่งที่แสดงออกเพ่ือให๎เข๎าใจถึงตัวตน 
หรืออัตลักษณ์ของทั้งสามเจเนอเรชั่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ Bolar (2009 อ๎างใน ฌานภานุ  
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มงคลฤทธิ์, 2552) ได๎ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู๎ใช๎งานเว็บไซต์เครือขํายสังคมออนไลน์วํา ผู๎ใช๎งานมี
แรงจูงใจในด๎านใดบ๎างในการแสดงตัวตน โดยหนึ่งในแรงจูงใจคือการสร๎างภาพลักษณ์ให๎แกํตนเอง 
(Self-reflection and Image-Building) เนื่องจากผู๎ใช๎งานมีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์จึง
ต๎องการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎ตนเองผํานหน๎าโปรไฟล์เพื่อดึงดูดให๎ผู๎อื่นสนใจ การอัพโหลดรูปภาพ
ของตัวเองลงบนสื่อออนไลน์ เพ่ือเก็บเป็นความทรงจ า รวมไปถึงรูปแบบของการแสดงตัวตนที่
หลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นที่นําสนใจวําตัวตน หรืออัตลักษณ์นั้นในเป็นอยํางไร  
  5.2.1.1 อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของกลุํมคนวัยนี้ได๎
หลายแบบตามสถานการณ์หรือความรู๎สึกในชํวงเวลาขณะนั้น โดยอัตลักษณ์ที่ปรากฏมีอยูํ 7 แบบ คือ 
ความสุข ความม่ันใจ ต๎องการความโดดเดํน แสดงความมีอ านาจ ลักษณะนิสัยลึกลับ รักศักด์ศรี และ
เปิดกว๎าง ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีค๎นพบเหลํานี้สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงตัวตนของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมได๎ เชํน อัตลักษณ์เปิดกว๎าง จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพ
ลักษณะรูปภาพพ้ืนหลังเป็นทุํงหญ๎าสีเขียว มีความคมชัด มีสีสันที่ชัดเจน เป็นภาพที่ชัด ไมํเบลอ ไมํได๎
อธิบายถึงรายละเอียดของภาพมากนัก มีความอาร์ท แนวๆ ไมํเหมือนใคร และมีใบหน๎าเป็นสัดสํวน
หลักของภาพ (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคนที่ 5, การอัพโหลดรูปภาพบนอินสตาแกรม, 5 มิถุนายน 2561) มี
ความหมาย คือ ลักษณะรูปภาพของบุคคลที่เปิดกว๎าง พร๎อมเปิดรับสิ่งใหมํๆ ซึ่งจะมีลักษณะนิสัยเป็น
บุคคลที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา และยินดีที่จะลองสิ่งใหมํ ๆ 
  5.2.1.2 อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีอัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนที่หลากหลาย
ตามความคิดและการใช๎ชีวิตในชํวงเวลานั้น โดยมีอัตลักษณ์ที่ปรากฏทั้งหมด 4 แบบ นั่นคือ เบื่องําย 
ความมั่นคงทางอารมณ์ เปิดกว๎าง และอัธยาศัยดี ซึ่งอัตลักษณ์ที่หลากหลายนี้สามารถสะท๎อนให๎เห็น
วําเจเนอเรชั่นวายมีลักษณะนิสัยที่เบื่องํายหากไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ๎น แตํใน
ขณะเดียวกันเจเนอเรชั่นวายนั้นมีอารมณ์ท่ีมั่นคง และมีอัธยาศัยที่ดี เชํน อัตลักษณ์อัธยาศัยดี จาก
ตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะรูปภาพดูมีสีสันสดใส มีสีที่หลากหลาย เชํน พ้ืนหลังที่เป็นสี
เขียวของต๎นไม๎ สีเหลืองของดวงไฟ และสีแดงและสีเขียวของสายกระเป๋า เป็นต๎น การโฟกัสภาพที่
ใบหน๎าเห็นใบหน๎าชัดเจน มีสีหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใส (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคนที่ 5, การอัพโหลดรูปภาพบน
อินสตาแกรม, 2 มิถุนายน 2561)  จึงท าให๎โดยรวมของภาพนั้นดูมีชีวิตชีวา สดใส รําเริง ซึ่งบุคคลที่มี
ลักษณะอัธยาศัยดี จะอารมณ์ดีอยูํตลอดเวลา เข๎าใจบุคคลอ่ืน สามารถรู๎วําแตํละคนนั้นมีจุดแข็ง หรือ
จุดอํอนอยํางไร รู๎จักเห็นอกเห็นใจ และคอยสนับสนุนชํวยเหลือผู๎อื่นได๎ตรงจุด ดังนั้น อัธยาศัยไมตรีที่
ดีจึงเป็นประตูสูํโอกาสที่ดีในอนาคต 
  5.2.1.3 อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นแซด โดยอัตลักษณ์ที่ปรากฏมีทั้งหมด 5 แบบ การ
แสดงความมีอ านาจ เปิดกว๎าง มีความมั่นใจ เปิดเผย และอารมณ์ไมํมั่นคง สามารถสะท๎อนให๎เห็นวํา
เจเนอเรชั่นแซดนั้นเป็นเจเนอเรชั่นที่มีความกล๎าเปิดเผยตัวตนของตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง
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สูง แตํในขณะเดียวกันเจเนอเรชั่นแซดนั้นก็มีอารมณ์ที่แปรปรวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่
รวดเร็ว เชํน อัตลักษณ์เปิดเผย จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพลักษณะรูปภาพวิวทะเล แตํเป็นภาพ
ที่ถํายย๎อนแสง และมีการคอนทราสต์ของแสง ท าให๎ความรู๎สึกของภาพนั้นมีความอาร์ท แนวๆ อินดี้ 
ไมํเหมือนใคร มองไมํเห็นใบหน๎าเนื่องจากถํายย๎อนแสง (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคนที่ 6, การอัพโหลดรูปภาพ
บนอินสตาแกรม, 14 มิถุนายน 2561) มีความหมาย คือ ลักษณะของบุคคลที่เปิดเผย หรืออยากโชว์
ให๎เห็นในสไตล์ในแบบใหมํๆ มีความกล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออกอยํางชัดเจน 
 5.2.2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ความเหมือนและความแตกตํางในการแสดงอัตลักษณ์บน
อินสตาแกรมระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
 จากสรุปผลอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด สามารถท า
ให๎รับรู๎ได๎วํา ทั้งสามเจเนอเรชั่นมีทั้งอัตลักษณ์รํวมและอัตลักษณ์ที่แตกตํางกันออกไป ซึ่งมีรายละเอียด
พร๎อมตัวอยํางจากการวิเคราะห์การใช๎งานอินสตาแกรม ดังนี้ 
 ลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกาย 
  1. ความเหมือนของอัตลักษณ์ที่มีรํวมกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย 
และเจเนอเรชั่นแซด กลําวคือ อัตลักษณ์ท่ีมีรํวมกันในลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายท้ังสาม
เจเนอเรชั่นนั้น มีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้ การแสดงอ านาจ คือ มีความกล๎าเปิดเผยตัวตน และมีความ
มั่นใจ ความเบื่อหนําย คือ การไมํมีสิ่งเร๎าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ๎น และความปลอดภัย คือ มี
ความรู๎สึกผํอนคลาย ซึ่งสามารถสะท๎อนให๎เห็นได๎วํา อัตลักษณ์เหลํานี้เป็นเรื่องที่คนในทุกชํวงวัยตําง
ให๎ความส าคัญอยูํ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องโดยตรงในการแสดงตัวตนของตนเองออกมา ดังตัวอยําง
การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ดังตํอไปนี้  
  อัตลักษณ์การแสดงอ านาจของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มี
ลักษณะการยืนที่มีการยืนแยกขาออกจากกัน เพื่อที่จะแสดงถึงความมั่นใจในตนเอง อัตลักษณ์การ
แสดงอ านาจของเจเนอเรชั่นวาย จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะยืนแยกขาออกจากกัน
เล็กน๎อย เอามือกอดอก และมีรอยยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎าง บํงบอกถึงการมีอ านาจอยูํเหนือกวําฝ่ายตรง
ข๎าม มีความท๎าทายและความมั่นใจในตนเอง และสุดท๎ายอัตลักษณ์การแสดงอ านาจของเจเนอเรชั่น
แซด จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะการยืนที่มีการยืนแยกขาออกจากกัน สายตามอง
ตรง แสดงถึงความม่ันใจในตนเอง จากการอัพโหลดรูปภาพของทั้งสามเจเนอเรชั่นนั้นสามารถสะท๎อน
ได๎ถึงความกล๎าเปิดเผยตัวตน และความมั่นใจในตนเอง สอดคล๎องกับ Cuddy (2018) ได๎อธิบายวํา 
ภาษากายไมํเพียงสํงผลตํอมุมมองของคนอ่ืนที่มีตํอเรา แตํมันยังอาจเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีตํอตัว
เราเองด๎วย โดยทําแหํงอ านาจ คือ การยืนในทําทางที่ม่ันใจ แม๎วําเราจะไมํม่ันใจก็ตาม ซึ่งความม่ันใจ
เป็นสํวนประกอบส าคัญอยํางหนึ่ง ที่จะชํวยให๎คุณประสบความส าเร็จได๎ 
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  2. ความแตกตํางของอัตลักษณ์ในลักษณะการแสดงออกทางด๎านรํางกายระหวํางเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด กลําวคือ เนื่องจากอยูํในชํวงวัยที่ตํางกัน จึงสํงผล
ให๎อัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนบางอยํางมีลักษณะที่ไมํเหมือนกันตามไปด๎วย โดยมีอัตลักษณ์ที่พบเจอ
แตํในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เทํานั้นอยูํ 1 แบบ นั่นคือ การปกปิดบางสิ่งบางอยําง หมายถึง ปกปิดอะไร
บางอยํางเพ่ือไมํต๎องการให๎ใครเข๎าถึงตัวมากเกินไป และอัตลักษณ์ที่พบเฉพาะในเจเนอเรชั่นแซด
เทํานั้นมีทั้งหมดอยูํ 2 แบบ คือ ก าลังใช๎ความคิด หมายถึง ก าลังครุํนคิดถึบอะไรบางอยูํ และสุดโตํง 
หมายถึง บุคคลที่ถ๎าชอบท าอะไรก็จะชอบมาก ถ๎าไมํชอบก็จะไมํมีวันยอมโอนอํอนเข๎าหาอยํางเด็ดขาด  
 จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพของเจเนเรชั่นเอ็กซ์ที่มีลักษณะการก ามือขวาวางไว๎บน
ด๎านหน๎าขา แสดงถึงการปกปิดความรู๎สึก หรือเก็บซํอนอะไรบางอยํางไว๎ซึ่งไมํได๎แสดงทั้งหมดออกมา 
ซึ่งตรงกับที่ อธิป จิตตฤกษ์ (2560) ได๎กลําวถึงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์วํา เจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นจะมีแนวโน๎มที่
จะไมํนิยมอวดความส าเร็จของตัวเอง เวลาไปท าสิ่งดีๆ ก็ไมํได๎มีความรู๎สึกวําจะต๎องประกาศให๎ชาวโลก
รู๎บน Social Network แบบเจเนอเรชั่นอื่นๆ และอัตลักษณ์ก าลังใช๎ความคิดของเจเนอเรชั่นแซด จาก
ตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะการเอามือวางไว๎ที่คาง และนิ้วชี้วางไว๎ที่แก๎มเพียงนิ้วเดียวบํง
บอกถึงก าลังใช๎ความคิดหรือครุํนคิดกับบางสิ่งบางอยํางอยูํ ซึ่งตรงกับที่ ศวัส กิ่งวัฒนกุล (2561) ได๎
กลําวถึงเจเนอเรชั่นแซดวํา เจเนอเรชั่นแซดนั้นเติบโตขึ้นมาพร๎อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ต จึงท าให๎เจเนอเรชั่นแซดนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่คํอนข๎างมีความเป็นตัวของตัวเองมากกวําเจ
เนอเรชันอ่ืนๆ มีความคิดที่นอกกรอบ ขี้สงสัย และต๎องการเหตุผลอธิบาย 
 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า 
  1. ความเหมือนของอัตลักษณ์ที่มีรํวมกันของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจ
เนอเรชั่นแซด กลําวคือ อัตลักษณ์ที่มีรํวมกันในลักษณะการแสดงออกทางด๎านใบหน๎าทั้งสามเจเนอ
เรชั่นนั้น มีทั้งหมดอยูํ 9 แบบ ดังนี้ สายตามองตรง คือ ลักษณะนิสัยที่มีความมั่นใจในตนเอง การยิ้ม
แย๎ม คือ บุคคลที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ยิ้มมุมปาก คือ ลักษณะนิสัยรอบคอบ และฉลาด ยิ้มกว๎าง คือ 
ลักษณะนิสัยจิตใจดี เปิดเผย และชอบชํวยเหลือบุคคลอ่ืน ไมํคํอยแสดงออกทางสีหน๎า คือ ลักษณะ
นิสัยที่มีความม่ันคงทางอารมณ์ปากจู๋ คือ แสดงออกถึงความไมํเห็นด๎วย หันใบหน๎าด๎านข๎าง คือ 
ลักษณะนิสัยจิตใจเข๎มแข็ง และกระตือรือร๎น รอยยิ้มแบบดูเชนด์ คือ บุคคลที่มีความสุขมากซ่ึงแสดง
ออกมาอยํางจริงใจ และอัตลักษณ์สุดท๎ายหน๎าทะเล๎น คือ ลักษณะนิสัยอํอนไหว ขี้อาย ดังตัวอยํางการ
อัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด  
  อัตลักษณ์การยิ้มแย๎มของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มี
ลักษณะใบหน๎ายิ้มแย๎ม สายตามองตรง มีรอยยิ้มมุมปากท้ังสองข๎าง บํงบอกถึงเป็นบุคคลที่สามารถ
เข๎าถึงได๎งําย อัตลักษณ์การยิ้มแย๎มของเจเนอเรชั่นวาย จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะ
ใบหน๎ายิ้มแย๎ม สายตาลดลงมองต่ า มีรอยยิ้มมุมปากเล็กน๎อย บํงบอกถึงบุคคลที่ก าลังมีความสุขอยูํ 
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และอัตลักษณ์การยิ้มแย๎มของเจเนอเรชั่นแซด จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะใบหน๎ายิ้ม
แย๎ม สายตามองตรง มีรอยยิ้มกว๎าง บํงบอกถึงบุคคลที่อัธยาศัยดี สามารถเข๎าถึงได๎งําย และก าลังมี
ความสุขอยูํ จึงท าให๎สามารถสรุปได๎วําเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดนั้น 
แสดงอัตลักษณ์การยิ้มแย๎มที่ไมํได๎แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนะของ Erikson นักจิตวิทยาที่ได๎ให๎
นิยามย โดยตรงกับทัศนะของ Erikson ทีใ่ห๎ความหมายของอัตลักษณ์ ไว๎วํา อัตลักษณ์ หมายถึง 
ความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิม และมีลักษณะรํวมบางอยํางที่ส าคัญรํวมกับคนอ่ืน 
(Identity connotes both a persistent sameness within oneself (selfsameness) and a 
persistent sharing of some kind of essential character with others)” (กาญจนา แก๎วเทพ, 
2554 หน๎า 44) 
  2. ความแตกตํางของอัตลักษณ์ในลักษณะการแสดงออกทางด๎านใบหน๎าระหวํางเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด กลําวคือ โดยมีอัตลักษณ์ที่พบเจอแตํในเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์เทํานั้นอยูํ 1 แบบ นั่นคือ อัตลักษณ์ยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎าง คือ การสบประมาท คิดวําตนเองนั้น
เหนือกวําบุคคลอ่ืน และอัตลักษณ์ที่พบเฉพาะในเจเนอเรชั่นวายเทํานั้นมีทั้งหมดอยูํ 2 แบบ คือ 
สายตามองต่ า หมายถึงกลัวความผิด หรือปกปิดสิ่งที่ไมํดีบางอยํางไว๎ และตายิ้ม คือ การแสดงออกถึง
ความหลงไหลตํอบางสิ่งบางอยําง  
  อัตลักษณ์การยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จากตัวอยํางการอัพโหลด
รูปภาพที่มีลักษณะใบหน๎าที่ยิ้มมุมปากข้ึนหนึ่งข๎างบํงบอกถึงความมีพลัง ความมั่นใจในตนเอง ไมํเกรง
กลัวใคร ตรงกับที ่ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (2559) ได๎อธิบายเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไว๎วํา เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์มีมีวิญญาณขบถ เป็นนักปฏิวัติ หรือหัวรุนแรง รวมถึงชอบความท๎าทาย ลักษณะที่โดดเดํนของเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ มีความมั่นใจในตนเองสูงมาก และอัตลักษณ์ตายิ้มของเจเนอเรชั่นวาย จาก
ตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะใบหน๎ายิ้มแย๎ม มีการหยีตาทั้งสองข๎างท าให๎ตามีลักษณะ
คล๎ายกับรอยยิ้ม บํงบอกถึงการมีความสุข และมีความหลงไหล หรือลุํมหลงกับบางสิ่งบางอยําง 
สอดคล๎องกับ Mitchelle (2017) ที่อธิบายเกี่ยวกับเจเจเนอเรชั่นวายไว๎วํา เจเนอเรชั่นวายให๎
ความส าคัญกับเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตเป็นอยํางมาก อาจกลําวได๎วํามีความลุํมหลงหรือคลั่งไคล๎
เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ท าให๎การด าเนินชีวิตของคนกลุํมนี้จะใช๎ชีวิตอยูํกับโลกออนไลน์เป็นสํวนใหญํ 
และจะให๎ความส าคัญเกี่ยวกับความสุขของตนเอง โดยจะท ากิจกรรมที่ให๎ความสุขกับตัวเอง 
 ลักษณะของรูปภาพ 
  1. ความเหมือนของอัตลักษณ์ที่มีรํวมกันของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และ 
เจเนอเรชั่นแซด กลําวคือ อัตลักษณ์ที่มีความเหมือนกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และ
เจเนอเรชั่นแซดมีอยูํทั้งหมด 8 แบบ ดังนี้ เปิดกว๎าง คือ มีลักษณะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์
ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา ความเป็นมิตร คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเห็นอกเห็น
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ใจผู๎อื่น หรือมีจิตใจอํอนโยน อารมณ์ไมํมั่นคง คือ อารมณ์แปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่
รวดเร็ว เปิดเผย คือ ลักษณะกล๎าแสดงออก ซื่อตรง คือ ลักษณะนิสัยเปิดเผย จริงใจ ไมํเอนเอียง 
อัธยาศัยดี คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเข๎าสังคม คือ ชอบท าอะไรเป็นกลุํม สามารถเข๎ากับบุคคล
อ่ืนได๎งําย และความเป็นผู๎ใหญํ คือ บุคคลที่ไมํเอาแตํใจตนเอง มีวุฒิภาวะในการแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ ดังตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพตํอไปนี้ 
  อัตลักษณ์เปิดกว๎างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะ
มีความคมชัด เป็นภาพที่ชัด ไมํเบลอ และมีใบหน๎านั้นเป็นสัดสํวนหลักของภาพ บํงบอกถึงลักษะนิสัย
ที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา โดยตรงกับท่ี สุพล 
พรหมมาพันธุ (2555) ได๎อธิบายเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไว๎วํา ลักษณะนิสัยของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่
เดํนชัด คือ ชอบอะไรงํายๆ ไมํต๎องเป็นทางการ ให๎ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหวํางงานกับ
ครอบครัว ท างานในลักษณะรู๎ทุกอยํางท าทุกอยํางได๎เพียงล าพังไมํพ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มี
ความคิดเปิดกว๎าง มีความคิดสร๎างสรรค์ เป็นเจเนอเรชั่นที่มีความยืดหยุํนในการปรับตัวกับวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนไป อัตลักษณ์เปิดกว๎างของเจเนอเรชั่นวาย จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะมี
ความคมชัด มีสีสันชัดเจน เป็นภาพที่ไมํเบลอ และมีใบหน๎าเป็นสัดสํวนหลักของรูปภาพ บํงบอกถึง 
บุคคลที่เข๎าใจความรู๎สึกของตัวเอง และยินดีที่จะเปิดรับประสบการณ์แบบใหมํๆ โดยตรงกับที่  
ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร (2553) ได๎อธิบายเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวายไว๎วํา เจเนอเรชั่นวายมีความสามารถใน
การท างานหลายๆอยํางได๎ในเวลาเดียวกัน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง  ต๎องการท างานที่มีความก๎าวหน๎า สามารถแสดงความคิดเห็นและบริหาร
จัดการด๎วยตนเอง และสุดท๎ายอัตลักษณ์เปิดกว๎างของเจเนอเรชั่นแซด จากตัวอยํางการอัพโหลด
รูปภาพที่มีลักษณะมีสีสันที่ชัดเจน มีความคมชัด ภาพไมํเบลอ มีใบหน๎าเป็นสัดสํวนหลักของภาพ 
หมายถึง ลักษะนิสัยที่ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหมํๆ เป็นคนที่อยากรู๎อยากเห็นแบบมีสติปัญญา มี
ความคิดสร๎างสรรค์ โดยตรงกับที่ อุดม คชินทร (2561) กลําวถึงเก่ียวกับเจเนอเรชั่นแซดวํา เจเนอ
เรชั่นนั้นมีลักษณะเฉพาะคือ เกิดและเติบโตมาพร๎อมกับความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี มีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร๎างสรรค์ และมีความสงสัยอยากรู๎อยาก
เห็น และมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนโลกหรือท าสิ่งที่ดี ๆ ให๎เกิดข้ึนจนประสบความส าเร็จ  
  2. ความแตกตํางของอัตลักษณ์ในลักษณะของรูปภาพระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์  
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด กลําวคือ โดยมีอัตลักษณ์ที่พบเจอแตํในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ 
เจเนอเรชั่นแซดเทํานั้นมีทั้งหมดอยูํ 1 แบบ นั่นคือ อัตลักษณ์ความละเอียด พิถีพิถัน คือ ลักษณะนิสัย
เรียบร๎อย รอบคอบ ชอบออกค าสั่ง อาจเป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า ดังตัวอยํางการอัพ
โหลดรูปภาพตํอไปนี้ 
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  อัตลักษณ์ความละเอียด พิถีพิถัน ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์จากตัวอยํางการอัพโหลด
รูปภาพที่มีลักษณะมีสีสันชัดเจน มีความเป็นธรรมชาติ แตํเป็นภาพที่ไมํคํอยชัดมาก บํงบอกถึงเป็น
บุคคลที่มีลักษณะมีความเรียบร๎อย ท าทุกอยํางเป็นระบบ ด๎วยความระมัดระวัง และความละเอียด
รอบคอบ อาจเป็นคนจู๎จี้จุกจิก หรือเป็นคนย้ าคิดย้ าท า และอัตลักษณ์ความละเอียด พิถีพิถัน ของเจ
เนอเรชั่นแซด จากตัวอยํางการอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะมีความสวําง มีสีสัน แตํเป็นภาพที่เบลอ ไมํ
มีความคมชัด บํงบอกถึง ลักษณะนิสัยเรียบร๎อย รอบคอบ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ และจะ
มีพฤติกรรมท าตามแผนที่วางไว๎ลํวงหน๎า ชอบออกค าสั่ง อาจเป็นคนจู๎จี้จุกจิก ซึ่งสอดคล๎องกับ 
Mannheim (1923) ได๎กลําวไว๎วํา แนวคิดเรื่องเจนเนอเรชั่นนั้นถึงคนจะเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน แตํ
คนก็มีภูมิหลังอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เชํน พ้ืนที่ ชนชั้น หรือวฒันธรรมที่ตํางกัน ดังนั้นทําทีหรือทัศนคติ
ของคนนั้นถึงจะเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ตาม แตํท๎ายที่สุดก็มีความจ าเพาะเจาะจงอยูํดี 
   
ตารางที่ 5.1: ตารางสรุปอัตลักษณ์เฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจอเนเรชั่นแซด  
  ในการอัปโหลดรูปภาพบนอินสตาแกรม 
 

 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลวิจัยการศึกษาเรื่อง การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม
ของเจเนอเรชั่น: กรณีศึกษาความแตกตํางระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น
แซด สามารถน าไปปรับใช๎ได๎ดังนี้ 
 การท าเนื้อหาบนอินสตาแกรมเพ่ือให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายที่เป็นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่น
วาย และเจเนอเรชั่นแซด ให๎ประสบความส าเร็จนั้น ผู๎สื่อสารควรใช๎กลยุทธ์การสร๎างและดึงความ

Generation 
ลักษณะการแสดงออก

ทางร่างกาย 
ลักษณะการแสดงออก

ทางใบหน้า 
ลักษณะของรูปภาพ 

Generation X 
ปกปิดบางอยําง     
หรือไมํเห็นด๎วย 

ยิ้มมุมปาก - 

Generation Y 
- สายตามองต่ า - 

ตายิ้ม 

Generation Z 
ก าลังใช๎ความคิด - - 

สุดโตํง 
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สนใจ โดยเน๎นการเข๎าถึงในแตํละเจเนอเรชั่น เจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นเป็นกลุํมคนที่อยูํในชํวงวัยท างาน 
การท าการสื่อสารกับกลุํมคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นควรที่จะมีความตรงไปตรงมา มีเนื้อหาที่ถูกต๎อง
ชัดเจนไมํเกินความจริง มีข๎อมูลที่ถูกต๎องและครบถ๎วน เนื่องจากเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นมีลักษณะนิสัยที่
รอบคอบ มีเหตุมีผล และมอกโลกด๎วยความเป็นจริง การมีความรู๎เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะนิสัย
เฉพาะจึงมีความส าคัญกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มาก เพราะจะท าให๎เข๎าถึงกลุํมเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได๎มากข้ึน 
ซึ่งสํงผลให๎เกิดความประทับใจ และท าให๎คนกลุํมนี้รู๎สึกวําตัวเองนั้นส าคัญ และได๎รับการใสํใจ  
 เจเนอเรชั่นวายถือได๎วําเป็นกลุํมเป้าหมายของการตลาด แตํเจเนอเนอเรชั่นวายนั้นถือเป็น
กลุํมท่ี เข๎าถึงได๎ยาก เนื่องจากมีความคิดท่ีแปลกใหมํแตกตํางกับเจเนอเรชั่นอื่นๆ จึงต๎องมีการสร๎างกล
ยุทธ์ที่แตกตํางจากเดิม โดยเข๎าถึงและท าความเข๎าใจกับเจเนอเรชั่นวายให๎ชัดเจน เจเนอเรชั่นเป็นเจ
เนอเรชั่นที่มีความลุํมหลงใน Social Media มาก การท าการสื่อสารกับคนกลุํมนี้ควรเน๎นไปท่ีการ
สื่อสารทางออนไลน์ เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะนิสัยที่รอบคอบ และมีความคิดที่เป็นตัวของตนเอง 
สํวนมากมักจะหาข๎อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตกํอนในการที่จะเชื่อ หรือตัดสินใจอะไร ข๎อมูลจึงมี
ความส าคัญกับเจเนอเรชั่นวายมาก เพราะฉะนั้นการสื่อสารหรือได๎รับข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด๎านจะเข๎าถึงกลุํมคนเจเนอเรชั่นวายได๎มากข้ึน 
 เจเนอเรชั่นแซดเป็นกลุํมคนรุํนหลังที่สุด กลุํมคนเหลํานี้สํวนใหญํจะเกิดมาพร๎อมกับความ
สะดวกสบายมากมาย และจะมีทักษะในการเรียนรู๎สิ่งใหมํได๎สูงและรวดเร็ว เจเนเรชั่นแซดมีลักษณะ
นิสัยเฉพาะและแตกตํางกับสองเจเนอเรชั่นที่กลําวมาอยํางชัดเจน คือ รักอิสระ มีความคิดเป็นของ
ตนเอง มีลักษณะนิสัยที่ชอบครุํนคิดอยูํตลอดเวลา มีสไตล์ และมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจนดดยไมํ
สนวําบุคคลอื่นจะมีความคิดเห็นยังไง เพราะฉะนั้นการเข๎าถึงเจเนอเรชั่นแซดควรมีความแปลกใหมํ มี
เอกลักษณ์และสามารถอธิบายหรือบํงบอกความเป็นตัวตนได๎มากท่ีสุด มีการโต๎ตอบสื่อสารโดยตรง
และรวดเร็ว โดยเจนเนอเรชั่นแซดชอบที่จะได๎รับข๎อมูลหรือการสื่อสารผําน social Media 
 แตํอยํางไรก็ตามผู๎บริโภคแตํละคนมีความแตกตํางกันในด๎านตํางๆ ซึ่งมีผลมาจากความ
แตกตํางกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล๎อมของแตํละบุคคล ท าให๎การตัดสินใจซื้อของ
แตํละบุคคลมีความแตกตํางกัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ของผู๎บริโภค อาทิ เชํน ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม ( Cultural Factor) ปัจจัยด๎านสังคม ( Social Factor) 
ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factor) ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ( Psychological factor) ปัจจัยด๎าน
การตลาด ( Marketing factor) เป็นต๎น โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคนั้น ยํอมได๎รับ
อิทธิพลจากปัจจัยตํางๆที่หลากหลาย และในท๎ายที่สุดก็จะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ตอบสนองที่แตกตํางกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดต๎องให๎ความใสํใจในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู๎บริโภครวมถึงปัจจัยหรือสาเหตุตํางๆ อันจะท าให๎สามารถค๎นหาความต๎องการของผู๎ซื้อและ
สามารถตอบสนองได๎อยํางสูงสุด 
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 นอกจากนั้นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ผู๎ประกอบการ เจ๎าของธุรกิจ ตลอดจนนักการตลาด ต๎อง
หมั่นวิเคาระห์ข๎อมูลจากอินสตาแกรมอยูํเสมอ เพราะในการน าเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น มักมี
การเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เชํน พฤติกรรมของผู๎ใช๎งานอินสตาแกรม การเกิดเทรนด์ใหมํๆขึ้นมา 
หรือแม๎แตํการใช๎เงินเข๎ามาเป็นตัวชํวยในการโปรโมทให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายมากข้ึน แตํสุดท๎ายแล๎วก็
ยังต๎องใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลควบคูํกันไป เพราะถ๎าเราใช๎เงินเพ่ือโปรโมทไมํเข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย หรือ
ในรูปแบบที่ผิดทิศทาง ก็เทํากับวําเราใช๎เงินในการลุงทุนโปรโมทไมํคุ๎มคําเทํากับสิ่งที่จะได๎รับ 
นอกจากนี้แล๎ว ส าหรับผู๎ประกอบการ เจ๎าของธุรกิจ ตลอดจนนักการตลาด ที่ต๎องการศึกษาการ
น าเสนออัตลักษณ์บนอินสตาแกรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจอเนอเรชั่นแซด ก็
สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ที่น าเสนอมาท้ังหมดนี้ไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับใช๎และพัฒนาคุณภาพของการ
สื่อสารให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 เพ่ือให๎ผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้สามารถตํอยอดและขยายตํอไปในขอบเขตที่กว๎างขึ้น ซึ่ง
จะท าให๎การน าเสนออัตลักษณ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอเรชั่น: กรณีศึกษา
ความแตกตํางระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด เป็นประโยชน์ได๎ดียิ่งข้ึน 
ทางผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอการท าวิจัยในครั้งตํอไปดังนี้ 
 5.4.1 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งสํงผลให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่คํอนข๎างจ ากัด การ
ตํอยอดท าวิจัยในอนาคตสามารถท าแบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัยในเชิงปริมาณได๎ โดยขยายได๎จาก
อุดมการณ์ที่มีรํวมกันและแตกตํางกันระหวํางเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจนเนอเรชั่นแซด 
 5.4.2 การศึกษาการน าเสนออัตลักษณ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของเจเนอ
เรชั่น ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาอินสตาแกรม ในการท าการวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการแสดง
ตัวตนของตนเองผํานเว็บไซต์สังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เพื่อให๎เห็นลักษณะความแตกตํางของผู๎ใช๎งานสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 5.4.3 สามารถท าการวิจัยเครือขํายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ โดยใช๎เกณฑ์การแบํงเจเนอ
เรชั่นมาใช๎ในงานวิจัยได๎ โดยอาจเลือกเจเนอเรชั่นอื่นมาเปรียบเทียบกันเพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความ
เหมือนหรือความตํางไปจากงานวิจัยชิ้นนี้ 
 5.4.4 ในอนาคตลักษณะการใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ซ่ึง
สามารถน ามาสร๎างเป็นประเด็นใหมํในการตํอยอดการท าวิจัยได๎ในเรื่องการน าเสนออัตลักษณ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์ อาจมีผลการวิจัยบางสํวนที่ยังอยูํคงเดิมและมีบางสํวนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะการใช๎งาน 
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