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ABSTRACT
This qualitative research’s objectives are 1) to study the self-presentation
identity of generation Baby-boomers 2) to study the self-presentation identity of
generation Y and 3) to study the differences of self-presentation identity between
generation Baby-boomers and generation Y. The researcher used textual analysis
method to observed Facebook social network of users updating “status”, uploading
“photo” and “sharing” during August – November 2014 by separated subject into 3
users per generations.
The result pointed out that we can separate issues by points of view of
“love” by 2 issues. The generation Y’s point of view of love have 9 identities;
defeated, friend, family, classy, naughty, loved animals and loved children. The
generation Baby-boomers’ point of view of love have 5 identities; loved children,
loved animals, family, friend and nostalgia.
On the other hand, points of view of “life” can be separated into 2 issues.
The point of view of life of generation Y have 19 identities; ideology, boredom,
family, living, sympathy, health, naughty, traveling, sport, pity, news, vision, party, sex,
nationalism, nostalgia, classy, individual and loved animals. The point of view of life
of generation Baby-boomers have 11 identities; boredom, pity, health, vision,
travelling, sport, news, family, living, sympathy and luck. For conclusion of the
research, the 2 generations have both same and different identities due to the
differences of age, thought and experience.
Keywords: Generation Baby Boomers, Generation Y, Identity, Aspect of Love,
Aspect of Way of Life
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสาเร็จที่ทาให้ผู้วิจัยรู้สึกภาคภูมิใจต่อตนเอง โดย
ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่มอบโอกาสในการศึกษาปริญญาโทให้ผู้วิจัยและเป็นกาลังใจที่ดีให้
ผู้วิจัยเสมอมา รวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่ของอาจารย์เรน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีค่ อยให้คาแนะนาและชี้แนะเรื่องต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์มาโดยตลอดจนประสบความสาเร็จได้ในที่สุด อีกทั้งขอบคุณพี่ชายที่ให้กาลังใจมา
โดยตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ ปริญญาโทคนอื่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ตองที่
ให้ความช่วยเหลือมาเสมอเป็นเหมือนที่ปรึกษางานอีกคนหนึ่งของผู้วิจัยมาโดยตลอด และซีที่คอย
กระตุ้นให้ผู้วิจัยกระตือรือร้นในการทางานให้เสร็จสิ้น รวมถึงป่านที่ให้ความช่วยเหลือในการใส่เลข
หน้าแบบแนวนอนให้ผู้วิจัย อีกทั้งเพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มมัธยมศึกษา หรือเพื่อนใน
กลุ่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นแรงใจคอยให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ
ตนเองที่สามารถทางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
การแสดงตัวตนในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากในอดีต เพราะการ
ติดต่อในอดีตเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นยังไม่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดังเช่นปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
ในยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมคนเรามักนิยมแสดงตัวตนผ่านการเผชิญหน้า (Face-to-Face) กับคู่
สนทนา หรืออาจะเป็นการเขียนจดหมายส่งไปรษณีย์มากกว่าในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งแน่นอนว่า
แสดงตัวตนนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคู่สนทนา หรือคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีด้วย ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
มากเมื่อเทียบกับการแสดงตัวตนในปัจจุบันที่ค่อย ๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่การแสดงตัวตนของเราไม่จาเป็นต้องเห็นหน้าคู่สนทนาก็สามารถสื่อสารกันได้กลายเป็น
การสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ทาให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดายผ่านการแสดง
ตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทกับผู้คนในสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์
ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกันอย่างง่ายดายบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยเปรียบเหมือนเป็นชุมชน
สังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คนแสดงตัวตนผ่านการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือเรื่องที่สนใจหรือ
มีความรู้สึกร่วมกัน โดยก้าวผ่านคาว่า เจเนอเรชั่น (Generation) ได้ เพราะไม่ว่าใครก็สามารถแสดง
ตัวตนผ่านชุมชนสังคมออนไลน์ได้ กลายเป็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแสดงตัวตน เช่น
อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), และเครือข่ายชุมชนสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
(Facebook) ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถแสดงออกตัวตนได้อย่าง
อิสระและมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทสถานะ การอัพโหลดรูปภาพ หรือ
การแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับเพื่อนในเฟซบุ๊กของเราได้อย่างง่ายดาย ทาให้ปัจจุบันนี้การแสดงตัวตนใน
รูปแบบดั้งเดิมค่อย ๆ ถูกกลืนหายไป โดยแทนที่ด้วยการใช้พื้นที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองแทน
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนั้น
ถือกาเนิดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2004 โดย Mark Zuckerburg ซึง่ เป็นเว็บไซต์ประเภทเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) โดยในตอนแรกเปิดให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ดเท่านั้น และเว็บไซต์นี้ก็ได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพราะแค่เพียงเปิดตัวได้สอง
สัปดาห์ นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทาลัยฮาร์เวิร์ดก็สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเป็นจานวน
มาก จากนั้นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตบอสตันก็เริ่มมีความต้องการ และอยากขอเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก

2

ด้วย Mark จึงได้ชักชวนเพื่อนชื่อ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อช่วยกันสร้างเฟซบุ๊ก
และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น เฟซบุ๊กจึงได้เพิ่มรายชื่อและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30
กว่าแห่ง จากนั้นขยายไปสู่ระดับมัธยมปลายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งเปิดให้บริการกับบุคคล
ทั่วไปในปี 2006 และในปี 2010 เฟซบุ๊กมีผู้ใช้งานไม่ต่ากว่า 400 ล้านคนต่อเดือน และกลายเป็น
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้ใช้งานเป็นประจาเดือนละไม่ต่ากว่า 150 ล้าน
คน (พรรษมล มังกรพิศม์, 2553 อ้างใน วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และ
ชาญ เดชอัศวนง, 2554)
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนที่เล่นเฟซบุ๊กผู้วิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจ คือ เรื่องของวัยที่เข้ามาเป็นตัว
แปร จากกการได้เห็นและศึกษาความแตกต่างกันของผู้เล่นเฟซบุ๊ก เนื่องจากกลุ่มคนต่าง ๆ มีลักษณะ
การใช้งานเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันไป เช่น ความถี่ในการเล่นเฟซบุ๊กหรือระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊กใน
การอัพโหลดรูปภาพ หรือการอัพเดทสถานะบนเฟซบุ๊กก็แตกต่างกันด้วย โดยในที่นี้ผู้วิจัยใช้แนวคิด
เจเนอเรชั่น (Generation) มาเชื่อมโยงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน โดยในการศึกษาผู้วิจัย
ได้เลือกสองเจเนอเรชั่นหลักเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ กลุ่มเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในการทา
การวิจัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างในการแสดงตัวตนของกลุ่มคนเหล่านี้ว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
การแสดงตัวตนผ่านเฟซบุ๊กนั้นเห็นได้ชัดและทาได้ง่ายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของสื่อใหม่ที่เข้า
มามีอิทธิพลกับสังคม เช่น การแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านการอัพเดทสถานะบนเฟซบุ๊ก โดยที่บางคน
เลือกใช้เฟซบุ๊ก เพราะมีผู้ใช้งานที่หลากหลายและมีปริมาณมาก อีกทั้งคนที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กยัง
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของเฟซบุ๊กได้โดยตรงโดยไม่จาเป็นต้องมีการเผชิญหน้ากัน บางคนเลือก
เฟซบุ๊กเป็นที่แสดงออกของตัวตนชัดเจนผ่านการอัพเดทสถานะ (Status) เพื่อที่จะให้คนมาแสดง
ความคิดเห็นหรือมากดไลค์ (Like) ในสิ่งที่ตัวเองตั้งสถานะ หรือการโพสต์รูปต่าง ๆ ทีส่ ามารถสะท้อน
ถึงตัวตนได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เจ้าของเฟซบุ๊กสามารถตั้งค่าความปลอดภัยได้ว่าจะรับใครเป็นเพื่อนหรือ
จะให้ใครเห็นหรือไม่เห็นสิ่งที่เขาอัพเดทสถานะ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและรูปที่โพสต์ด้วย ดังนั้นจึงถือได้
ว่าเฟซบุ๊กให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานอยู่เสมอ และทาให้บรรดาผู้ใช้งานมีความ
เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยและใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงออกถึงตัวตนได้อย่างอิสระ
Fogg และ Eckles (2008 อ้างใน Jay Liebowitz, 2007) กล่าวว่า เฟซบุ๊กนั้นมี
องค์ประกอบสาคัญ 3 อย่างของการกระทาในทางพฤติกรรม (Behavioral Action) นั่นคือ แรงจูงใจ
(Motivation) ความสามารถ (Ability) และสิ่งกระตุ้น (Trigger) เนื่องด้วยปัจจุบันเฟซบุ๊กสามารถใช้
งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน
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เฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟนที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนรู้สึกจดจ่อกับเฟซบุ๊กมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานจะได้รับการ
แจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ มีคนขอเป็นเพื่อน หรือเมื่อมีคนแท็ก (Tag) คุณในรูปภาพ อีกทั้งสมาร์ท
โฟนในปัจจุบันสามารถตั้งค่าการส่งข่าวใหม่ (New Feeds) อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทุก ๆ เรื่องที่กาลัง
เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในขณะนั้น
ปัจจัยที่ทาให้เฟซบุ๊กไม่เหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีมาก่อนจน
ทาให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ หลักการใช้งานของเฟซบุ๊กที่มีพื้นฐานมาจากตัวตนที่แท้จริง
เพราะเมื่อมีการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในการสมัครเข้าใช้งานเครือข่ายนั้น เพื่อนในชีวิตจริงอาจจะจา
ไม่ได้และปฏิเสธคาร้องขอในการเป็นเพื่อนร่วมกันในเฟซบุ๊ก อีกทั้งเฟซบุ๊กเองเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ให้ความสาคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวโดยให้อานาจควบคุมจากผู้ใช้งานเอง อีกทั้ง
ผู้ใช้งานสามารถกาหนดได้ว่าจะให้ใครเห็นข้อมูลอะไรได้บ้างผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
(เคิร์กแพทริก, 2010/2554)
Zocial Inc (2014) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ พบว่าต้นปี พ.ศ. 2557 ที่
ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างกับจานวนผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก คือ อัตราผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมี
จานวนเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งปัจจุบันนี้มีจานวนผู้ใช้งานประมาณ 1,191 ล้านคนจากทั่วโลก สาหรับใน
ประเทศไทยนั้นมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ประมาณ 26 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน มีการเติบโต
ขึ้น 53% โดยเป็นรองจากประเทศฟิลิปปินส์ (ประมาณ 64 ล้านคน) และมาเลเซีย (ประมาณ 36
ล้านคน) และยังพบว่ามีผู้ใช้ที่เป็น Active User 85.63% และอีก 14.37% เป็น Inactive User โดย
ช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ (Like, Comment, Share) มากที่สุด คือ ช่วง 14.00 น. ซึ่งกิจกรรมเกิดขึ้น
มากถึง 490,000 ปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งผลสารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เฟซบุ๊ก 9,450 คน พบว่ามีการ
โพสต์รูปมากที่สุดอยู่ที่ 57% รองลงมาคือ เช็ค-อิน (Check-In) 33% โพสต์พร้อมแนบลิ้งค์
(Link) 21% โพสต์วีดีโอ 3% และโพสต์ข้อความ Status เพียง 2% ตามลาดับ
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ภาพที่ 1.1: อัตราการใช้ Social Network ตลอดช่วงกิจกรรมต่าง ๆ ใน 1 วัน

ที่มา: เผยพฤติกรรมคนไทยติด Social Network ตลอดเวลาจนขาดไม่ได้!!!. (2557). สืบค้นจาก
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life/.
จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้ Social Media ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงแต่ละ
วันพบว่า คนไทยใช้เฟสบุ๊คเป็นอันดับ 1 ในทุก ๆ กิจกรรม เช่น เวลาตื่นนอน เข้าห้องน้า ในเวลา
ทางาน หรือระหว่างเดินทาง เป็นต้น ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตัวอื่น ๆ ที่เหลือทั้งอินสตาแกรม
ทวิตเตอร์ หรือยูทูป โดยผู้ใช้งานบนเครือข่ายนั้น ๆ มักเลือกใช้งานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังมีลักษณะคล้ายกับคลังความรู้ที่ผู้ใช้
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ทั้งในลักษณะส่วนตัว หรือ
ลักษณะที่เป็นกลุ่ม รวมถึงเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเห็น
ปฏิกิริยา (Feedback) ได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ต่างให้ความสนใจในการทา
การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อกระชับความ
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สัมพันธ์กับผู้บริโภคและทาให้ผู้บริโภคในโลกออนไลน์รู้สึกเชื่อมั่นในตัวองค์กร (ธิดารัตน์ สุ่มอุดม,
2554 อ้างใน พชร อินทร์เงิน, 2555)
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ควรมีวิจารณญาณและระมัดระวังการใช้งาน
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้งานเฟซบุ๊ก ถึงแม้เฟซบุ๊กจะมีข้อดีที่รองรับผู้ใช้งานในหลาย ๆ ด้าน แต่ถ้า
ผู้ใช้งานไม่รู้จักระมัดระวังตัวเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป อาจเกิดโทษได้ในเวลาเดียวกัน
เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยนิยมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิด
รูปแบบพฤติกรรมใหม่ ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยจากสถิติของ GlobalWebIndex (2014) มีการระบุ
ถึงพฤติกรรมที่น่าสนใจของคนไทยไว้ด้วยเช่นกัน โดยทางเว็บไซต์ของ EdgeAcademy ได้ทาการสรุป
10 อันดับพฤติกรรมยอดนิยมของคนไทยในการใช้เฟซบุ๊กดังรูปภาพที่ 1.2
ภาพที่ 1.2: พฤติกรรมยอดนิยมของคนไทยในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)

ที่มา: คนไทยใช้ Facebook เแชร์ภาพ แชทคุยกับเพื่อน และอัพเดทสเตตัสมากที่สุด. (2557).
สืบค้นจาก http://academy.edge-asia.com/blog/updates/thai-facebook-userbehavior/.
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่คนไทยนิยมทามากที่สุดในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก 3 อันดับแรก คือ การอัพโหลดรูปภาพและการแชร์รูป 26% ต่อมา คือการแชทคุย
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กับเพื่อนที่ 22% และการอัพเดทสถานะประจาวัน 21% พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่นิยมติดต่อสื่อสาร
กับเพื่อนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ ที่มีให้เลือกสรรมากมาย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก
ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น
ส่วนพฤติกรรมการใช้งานของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ นั้น โดยส่วนมากแล้วกลุ่มที่นิยมใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือเรียกว่ากลุ่ม Millenials
เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นอื่น ๆ และ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้งาน คือ การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน และการเลือกซื้อสินค้าในโลก
ออนไลน์ โดยผลสารวจของ AOL (American Online, Inc) บริษัทอเมริกันที่ให้บริการทางด้าน
มัลติมีเดีย ได้เผยผลสารวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาพบว่า คนกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่อยู่ใน
เจเนอเรชั่นวายกว่า 60% ยอมรับว่า ได้เลือกดูสินค้าออนไลน์อยู่ทุกวัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้วางแผน
ที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นก็ตาม ซึ่งต่างจากกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่มีเพียง 25% หรือใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สที่ 30% เนื่องจากคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สจะนิยมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสารกับลูกหลานมากกว่าการทากิจกรรมในด้านอื่น
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการ
แสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น เนื่องจากด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เพราะแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นการสื่อสารแบบไร้ขีดจากัด ผู้ใช้บริการสามารถแสดง
ตัวตนได้อย่างอิสระโดยผ่านแค่หน้าจอโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต เปรียบเหมือนการย่อโลกให้เล็กลง
ลดช่องว่างทั้งเรื่องของเวลาและระยะทาง ทาให้สื่อสารเชื่อมถึงกันได้ทั่วโลกอย่างง่ายได้ จึงเรียกว่า
เครือข่ายชุมชนสังคมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น
นอกจากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation
Z) แล้วนั้น ยังมีเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) ที่เป็นเรื่องน่าสนใจในการ
ทาการศึกษาว่า มีลักษณะการแสดงอัตลักษณ์ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร เพราะคน
ในแต่ละเจเนอเรชั่นมีการเปิดรับสื่อที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การสื่อสารของแต่ละเจเนอเรชั่นเกิดความ
แตกต่างกันได้ จึงได้เกิดเป็นคาถามว่าคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ลักษณะใด เนื่องจากคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สส่วนใหญ่มักใช้การสื่อสารผ่านการเผชิญหน้า
มากกว่า ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย
ที่ใช้พื้นที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแสดงอัตลักษณ์ ซึง่ ต่างจากการแสดงตัวตนแบบดัง้ เดิมที่มี
เรื่องของเวลามาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและแสดงออก
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความแตกต่างของเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการแสดง
ตัวตนบนชุมชนสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในสังคมไทยว่า ผู้ใช้บริการในเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกันนั้นมี
ลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊กอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันที่จุดไหน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
และเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเพื่อทาการศึกษาในครั้งนี้ และจากัดกลุ่มเป้าหมายในการทาวิจัยโดย
การสุ่มเลือกจากเพื่อนที่มีร่วมกันในเฟซบุ๊ก จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและศึกษา
1.2 ปัญหำนำวิจัย
1.2.1 เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สมีอัตลักษณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในการ
แสดงตัวตนอย่างไร
1.2.2 เจเนอเรชั่นวายมีอัตลักษณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในการแสดงตัวตน
อย่างไร
1.2.3 เปรียบเทียบอัตลักษณ์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นวายในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในการแสดงตัวตน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก
1.3.2 เพื่อศึกษาการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นวายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
1.3.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างในการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สกับ
เจเนอเรชั่นวายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดง
ตัวตนระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย” โดยเป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
กับคนวัยเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวายที่เป็นเพื่อนร่วมกันในเฟซบุ๊กของผู้วิจัย โดย
แบ่งเป็นเจเนอเรชั่นวาย 3 คน และเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรส์ 3 คน โดยใช้การศึกษาผ่านมุมมอง 2
มุมมอง คือ มุมมองความรัก และมุมมองในการใช้ชีวิต จากการอัพเดทสถานะ (Status) การอัพโหลด
รูปภาพ (Photos) และการแบ่งปัน (Share) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยจะนาสิ่งที่ศึกษา
มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปต่อไป
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1.5 นิยำมศัพท์
1.5.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสังคมบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผ่านรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถแผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ ผ่านการสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดเป็นสังคมใหม่ขึ้นมา โดยในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบ่งการใช้งานเฟซบุ๊กออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การอัพเดท
สถานะ (Status) ที่รวมถึงการเช็คอินสถานที่เข้าไปด้วย การอัพโหลดรูปภาพ (Upload Photos) และ
การแบ่งปัน (Share) ของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
1.5.2 การแสดงตัวตน (อัตลักษณ์) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม หรือตามความต้องการ โดยเหตุผลหลักของการแสดงออกนั้น คือ ความต้องการเป็นที่
ยอมรับในสังคม และเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
1.5.3 เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 มีอายุ 50-68 ปี มีชีวิตเพื่อการทางาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้
ความสาคัญกับผลงานแม้ต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสาเร็จ ทั้งยังมีแนวคิดที่จะทางานหนัก
เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทางานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อย
เนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก
1.5.4 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539
มีอายุ 18-34 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัย
ทางาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ และไม่ชอบ
เงื่อนไข มีความสามารถในการทางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทางานหลาย ๆ
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าต่อยอดกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งสามารถนามาวางแผนสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปได้
1.6.2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้บริโภค
โดยสามารถนาเรื่องของอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นวาย
มาปรับใช้กับในการสื่อสารเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่ตนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านเชิงคุณภาพและด้านเชิงปริมาณในการเข้าถึงของผู้รับสารเพื่อนาไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น:
กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย” ผู้วิจัยทาการศึกษา
ภายใต้กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจัย โดยแบ่งแยก
ออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความต้องการ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.4 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น (Generations)
ประเด็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นนั้น บรรดานักวิจัยและนักการตลาดได้ทาการ
แบ่งประชากรออกเป็นเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเจเนอเรชั่น
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในช่วงเวลาที่มีความสาคัญ รวมถึงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ทั้งในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ เช่น เหตุการณ์สงครามโลก เศรษฐกิจตกต่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ
เหล่านั้นล้วนส่งผลให้แนวคิดของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกัน โดยแต่ละเจเนอเรชั่นล้วน
ถูกหลอมรวมให้มีความคิด (Mindset) ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองทางสังคม และมีพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกัน โดยจะเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างถาวร และเติบโตไปพร้อมกับคนในเจเนอเรชั่น
นั้น (Van den Bergh & Behrer, 2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) อีกทั้งช่วงอายุที่แตกต่างกัน
นี้ทาให้ลักษณะการใช้ชีวิตและมุมมองในการทางานระหว่างเจเนอเรชั่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง
จากปัจจัยภายนอกและกระแสโลกาภิวัตน์
Mannheim (1952 อ้างใน ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) ได้กล่าวถึงแนวความคิดความเป็นมา
ของเจนเนอเรชั่นว่า บุคคลต้องประสบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อที่จะได้เกิดการ
รวมตัวกันเป็นรุ่นเดียวกัน แนวคิดนี้สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานว่าคนรุ่นหนึ่ง ๆ ควรจะต้องผ่าน
กระบวนการเดียวกันในบริบทเฉพาะของประเทศนั้น ๆ โดยเกิดจากการล่อหลอมเลี้ยงดูและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแตกต่างกัน
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ความหมายและลักษณะของเจเนอเรชั่นต่างๆ
การศึกษาในเรื่องของเจเนอเรชั่นนั้นเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจศึกษาและเป็นที่สนใจอย่าง
มาก โดยเฉพาะด้านของสังคมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ทั้งสังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ หรือการตลาดใน
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยอาศัยมุมมองหรือแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอชั่นเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มคนตามแนวคิดของชาวตะวันตก ซึ่งได้มีการแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันตามช่วงอายุ
และลักษณะเฉพาะของแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น
วาย (รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548 อ้างใน สราวุธ อนันตชาติ, 2554)
โดยเจเนอเรชั่นแรกที่ได้กล่าวไว้ คือ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) หรืออาจ
เรียกว่า “เจเนอเรชั่นบี”- Gen B ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 หรือระหว่างปี
พ.ศ. 2489-2507 โดยขณะนั้นเป็นช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึง
ส่งผลให้ลักษณะของคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความอดทน ยืดหยุ่น ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี
ต่อมาคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ ผู้ที่เกิดในปี ค.ศ. 1965-1979 หรือระหว่างปี พ.ศ. 25082522 ซึ่งเป็นช่วงที่สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มเกิดการถดถอย การจ้างงานต่า ทาให้คนจานวนเด็กที่เกิด
ในเจเนอเรชั่นนี้ลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส จึงเรียกได้อีกอย่างว่า
Baby Bust Generation กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นนี้ให้ความสาคัญกับการทางาน และเริ่มใช้เทคโนโลยี
ในการทางานได้เป็นอย่างดี
ส่วนเจเนอเรชั่นวาย หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980-1996 หรือระหว่างปี พ.ศ.
2523-2539 โดยคนกลุ่มนี้จะเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สที่มีลูกช้า ลักษณะของคนกลุ่มนี้ คือ มี
ความเชื่อมั่นและยึดถือตนเองเป็นหลัก จึงทาให้เจเนอเรชั่นอื่น ๆ ต่างมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกเห็นแก่
ตัว ไม่เชื่อฟัง อีกทั้งคลั่งไคล้เทคโนโลยี เพราะเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะใน
ด้านของการสื่อสารข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้
บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นวายทีม่ ีช่วงอายุและประสบการณ์ต่าง ๆ ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
และเจเนอเรชั่นวาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการทาความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers)
ความหมายของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Definition)
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า
Generation B เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507
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(William & Page, 2010, Van den Bergh & Behrer, 2011 และ Miller & Washington, 2012)
เป็นกลุ่มคนที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา (ชนกพร ไพศาลพานิช, 2554)
ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกาลังฟื้นฟูและขยายตัวภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทาให้
เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ และเป็นช่วงที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจานวนประชากรมากขึ้นเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจและกาลังคนในการพัฒนาประเทศ จากที่ได้กล่าวมานี้จึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สเป็นกลุ่มคนที่มีประชากรที่มีจานวนมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีกาลังทรัพย์
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ โดยในปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอายุระหว่าง 50-68 ปี
ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในกลุ่ม
เบบี้บูมเมอร์สในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 โดยทีมนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) พบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส หรือ เจเนอเรชั่นบี เป็นประชากรรุ่นใหญ่ที่ใน
ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 50-68 ปี โดยเป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีเงินเก็บสะสมมากและมี
บทบาทในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก
ส่วนในบทความ “Babyboomer, Gen X, Gen Y คุณอยู่กลุ่มไหน” (2551) ได้ให้
ความหมายของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สไว้ว่า เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 ปัจจุบัน
มีอายุ 50-68 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตเพื่อการทางาน เคารพกฎเกณฑ์ ให้ความสาคัญกับการทางานแม้
ต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสาเร็จ
ชนกพร ไพศาลพานิช (2554) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ กลุ่มคนที่เกิดใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทาให้คนกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษ คือ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ดี
เกริดา โคตรชารี (2555) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือผู้ที่มีอายุ 50-68 ปีในปัจจุบัน
โดยเป็นรุ่นลูกหรือรุ่นหลานของกลุ่มไซเลนท์เจเนอเรชั่น เป็นยุคที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว มีการจ้างงาน
เต็มที่ ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้จึงมีความยืดหยุ่น ผ่อนคลายมากกว่ากลุ่มไซเลนท์เจเนอเรชั่น
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ และมีบางส่วนที่คิดนอกกรอบ
ความหมายของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สนั้น ซึ่งปัจจุบันมีอายุระหว่าง 50-68 ปี ใกล้เคียงกับนิยาม
ของคาว่า “ผู้สูงอายุ” (Elderly) และ “ชราภาพวิทยา” (Gorontology) (บรรลุ ศิริพานิช, 2541
อ้างใน พนม คลี่ฉายา, 2555) ได้ให้คาจากัดความที่ใช้เรียกผู้สูงอายุโดยแบ่งการเรียกไว้ดังนี้ 1) เรียก
ตามกายภาพ “คนแก่ คนชรา คนเฒ่า” (The Agen, Aging, Oldman) 2) เรียกตามอายุมากหรือ
น้อยตามปฏิทิน ได้แก่ “ผู้สูงอายุ” (Elderly, Older Persons) และสุดท้าย 3) เรียกตามสภาพของ
สังคม เช่น “ผู้ใหญ่ หรือ ผู้อาวุโส” (Senior Citizens) แต่ในประเทศไทยส่วนมากนิยมใช้คาว่า

12

“ผู้สูงอายุ” เพราะเป็นคาที่แสดงถึงการให้ความเคารพ และไม่ได้บ่งชี้ว่าแก่หรือชรา ในขณะที่องค์กร
สหประชาชาติปัจจุบันมีความเห็นให้ใช้คาว่า “Older Persons”
โดยสรุป เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส จึงหมายถึงกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964
หรือระหว่าง พ.ศ. 2489-2507 เป็นกลุ่มคนที่ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นวัยเริ่มเกษียณอายุแล้ว แต่ก็ยัง
เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาท และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอยู่ เนื่องจากมีความอดทน
ยืดหยุ่น และมีประสบการณ์การทางานสูง ทาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
คนรุ่นใหม่
ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Characteristics)
จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2552 โดยทีมนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้
แบ่งคนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเรียกว่า Best ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ
45-50 ปีที่ชื่นชอบความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและให้ความสาคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ คนในกลุ่มนี้จะดูแลภาพลักษณ์ทั้งภายนอก
และภายในให้ดูดีอยู่เสมอ เช่น การใช้สินค้าที่ส่งเสริมบุคลิก นิยมออกกาลังกายที่ฟิตเนสตาม
ห้างสรรพสินค้าและนิยมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และมีบัตรเครดิต 2-3 ใบต่อคน โดยที่ส่วนใหญ่มักจะใช้จ่าย
สินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง นอกจากนั้นยังมีการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เพราะเป็น
กลุ่มที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงทาให้กลุ่ม Best สามารถติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้
อย่างรวดเร็ว
กลุ่มต่อมา คือกลุ่ม Bright ที่มีอายุระหว่าง 49-57 ปี รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในกลุ่มนี้จะ
ให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและภายนอกโดยวิถีทางธรรมชาติ เช่น ชอบปฏิบัติ
ธรรม ออกกาลังกายตามแหล่งธรรมชาติ และนิยมทานอาหารแนวชีวจิตควบคู่กับการทานอาหารเสริม
ไปด้วย สินค้าที่ให้ความสนใจมักเป็นสินค้าจากธรรมชาติ เช่น ผักปลอดสารพิษ หรือสมุนไพรต่าง ๆ
เน้นการจับจ่ายสินค้าที่ให้ความคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย คนกลุ่ม Bright นี้นิยมการใช้สื่อสารผ่าน
หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่าง ๆ อีกทั้งช่องทางการสื่อสารโดยการใช้ Word-of-Mouth ก็เป็นทาง
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะคนกลุ่มนี้นิยมการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเสมอ
และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่ม Basic ที่มีอายุระหว่าง 55-63 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่
เกษียณอายุแล้ว การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดูทีวี อ่านนิตยสารมากกว่ากลุ่ม Best และ
Bright อีกทั้งนิยมใช้สินค้าที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน โดยชอบซื้อสินค้าที่ใช้ภายในบ้านด้วยตนเองผ่าน
การขายตรง หรือห้างค้าปลีก เช่น Lotus หรือ Big C โดยสินค้าต้องราคาที่สมเหตุสมผลเพราะคน
กลุ่มนี้มีความมัธยัสถ์
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ส่วนงานวิจัยของ รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี
สุวรรณนพเก้า (2556) ในเรื่อง “มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ” ได้กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุนั้นมี
รูปแบบการดาเนินชีวิตต่าง ๆ ทีเ่ ริ่มจะลดน้อยลง รวมถึงการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคก็น้อยลงตาม
ไปด้วย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ และเป็นกิจกรรมที่กระทาโดยลาพัง เช่น ฟังวิทยุ ดู
โทรทัศน์ มากกว่าที่จะทาเป็นกลุ่มก้อน
ในส่วนของประเทศไทยได้กาหนดเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่าผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้นจนประเทศ
ไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 14.9 และพบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ
38.4 ยังคงทางานอยู่ โดยสัดส่วนการทางานของผู้สูงอายุเพศชายสูงกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557)
จากแนวคิดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส มีความหมายและลักษณะใกล้เคียงกับ
คาว่า ผู้สูงอายุ เพราะมีช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 50- 68 ปี และรูปแบบการดาเนินชีวิต
เป็นในรูปแบบที่เน้นความสมดุลและชีวิตการทางาน ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวกาหนดในการทาวิจัย
ครั้งนี้มาเป็นตัวแบ่งเจเนอเรชั่น
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X)
ความหมายของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Definition)
Van den Bergh และ Behrer (2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) กล่าวถึงเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ว่า คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965-1979 คนในเจเนอเรชั่นนี้เริ่มต้นทางานในช่วงที่เศรษฐกิจ
เริ่มถดถอย ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 อีกทั้งยังเป็นช่วงลดจานวนพนักงาน ส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ต้องตั้งใจกับการทางานเพื่อที่จะให้ประสบความสาเร็จในชีวิต แต่มีลักษณะในการทางานคือ
ชอบทางานคนเดียวมากกว่าที่จะทางานเป็นทีม
ส่วนในบทความ “Babyboomer, GenX, GenY คุณอยู่กลุ่มไหน” (2551) ได้ให้ความหมาย
ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ว่า คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 ซึ่งปัจจุบันมีอายุระหว่าง 3549 ปี โดยกล่าวว่าเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะชอบทาอะไรง่าย ๆ ไม่มีแบบแผน ให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – Life Balance) ชอบพึ่งพาตนเอง มีความคิดที่
เปิดกว้างและพร้อมรับฟังคาตาหนิต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ชนกพร ไพศาลพานิช (2554) ได้ให้ความหมายของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์หรืออาจเรียกว่า “ยัปปี้”
– Yuppie (Young Urban Professionals) เป็นกลุ่มที่เกิดมาในช่วงระหว่างรอยต่อของกลุ่ม
เบบี้บูมเมอร์ส ในช่วงปี ค.ศ. 1965-1979 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 ลักษณะของคนกลุ่มนี้คือ
ชอบเสี่ยง ยินดีกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เริ่มใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี อุทิศตนให้กับการทางาน
และมีความเป็นปัจเจกสูง มองโลกในแง่ดีมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
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ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Characteristic)
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัย หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี อันเป็นผลมาจากช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เป็นกลุ่มคนที่
ชอบพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวิตและการทางาน และมองว่าการทางานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ชีวิต (Glass, 2007 อ้างใน ฉัฐจุฑา นกจันทร์, 2555)
สุพล พรหมมาพันธุ์ (2555 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คน
บางกลุ่มในเจเนอเรชั่นนี้จะใช้ชีวิตแบบ “ยัปปี้ (Yuppy)” คือ การใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสร้าง
ความสุขให้กับตนเองในการใช้ชีวิต
จากลักษณะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่ได้กล่าวไป สามารถสรุปได้ว่าคนในเจเนอเรชั่นนี้มีลักษณะ
ที่ชอบพึ่งพาตนเอง ทั้งในเรื่องการทางาน รวมถึงเรื่องครอบครัว ส่งผลให้พวกเขามีอิสระทางด้าน
ความคิดมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส อีกทั้งเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้
คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
ความหมายของเจเนอเรชั่นวาย (Definition)
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า Millennials, Echo Boomers,
Why Generation, Net Generation, Gen Wired, We Generation, Dot Net, Ne(x)t
Generation เป็นต้น เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 17-34 ปี กล่าวคือเป็นคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2520-2537
โดยส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นบุตรของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) ที่มีลูกช้าที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ถึง 71 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น (Sullivan &
Heitmeyer, 2008 และ William & Page, 2010 อ้างใน ฤทธิจักร คะชา, 2554)
Yarrow และ O’Donnel (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1978-2000 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2521-2543 ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 14-36 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับคานิยามของ
Van Den Berge และ Behrer (2011) ที่กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 19801996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2539 ที่ปัจจุบันมีอายุ 18-34 ปี
ส่วน Miller และ Washington (2012) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1980-2000 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 โดยในปัจจุบันมีอายุ 14-34 ปี
สาหรับความหมายของเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยนั้น บทความ “Babyboomer, Gen
X, Gen Y คุณอยู่กลุ่มไหน” (2551) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543
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โดยเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชื่นชอบการแสดงออก เป็นตัวของ
ตัวเองสูง มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
ฤทธิจักร คะชา (2554) สรุปว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2525-2537
ซึ่งในปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้มีอายุระหว่าง 20-32 ปี
ชนกพร ไพศาลพานิช (2554) สรุปว่าเจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผู้ที่อายุระหว่าง 18.-27 ปี ซึ่ง
จัดว่าเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (Older Generation Y) เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางด้าน
การตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยมีลักษณะที่ชอบเป็นผู้นาเทรนด์ และมีความ
ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าพูดมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ
ชานนท์ ศิริธร (2554) สรุปว่า เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1981-1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539 โดยปัจจุบันมีอายุ 18-33 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในช่วง
ที่วิทยาการต่าง ๆ ชัดเจนและเจริญก้าวหน้าอย่างเต็มที่ เกิดสื่อรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางสังคม เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต โดยส่วนมากแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส
ในส่วนของ เกริดา โคตรชารี (2555) สรุปความหมายของเจเนอเรชั่นวายว่า เป็นกลุ่มคนที่
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539 เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส หรือเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินชีวิตและติดต่อกับกลุ่มเพื่อน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม รวมทั้งชื่นชอบความเจ๋ง/ ความเท่ (Coolness)
อีกทั้งบทความ “เจเนอเรชั่น และความต่าง “Gen-X Gen-Y Gen-C” (2555) ได้กล่าวถึงคา
นิยามของเจเนอเรชั่นวาย หรือ Why Generation ว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2537 คน
เจเนอเรชั่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจกับคาวิพากษ์วิจารณ์ กล้าแสดงออก และสามารถหา
คาตอบในสิ่งที่สนใจหรือสงสัยได้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงต้องการชีวิตที่สะดวกสบายพร้อมกับ
ค่าตอบแทนที่สูง
สรุปได้ว่า เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981-1996 หรือตรงกับ พ.ศ.
2524-2539 โดยปัจจุบันมีอายุระหว่าง 18-34 ปี เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดย
อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสาคัญในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างและมีพ่อแม่เป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์ส
ที่มีลูกช้า อีกทั้งมีความตรงไปตรงมา กล้าคิดนอกกรอบ ชื่นชอบการนาเทรนด์ (Trendsetter)
ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย (Characteristics)
Wilson และ Field (2007 อ้างใน ชนกพร ไพศาลพานิช, 2554) ได้มีการแบ่งพฤติกรรมของ
เจเนอเรชั่นวายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) Multi-tasking หมายถึง กลุ่มที่มักจะทาตัววุ่นวายอยู่
เสมอ และสามารถทาหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งเป็นกลุ่มที่เก่งเรื่องข้อมูลข่าวสารและ
พร้อมจะกาจัดข้อมูลต่าง ๆ ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจได้อย่างทันที 2) Creativity
หมายถึง กลุ่มที่ชอบแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งชอบเสาะหาสินค้าต่าง ๆ ที่สามารถแสดง
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ถึงตัวตน โดยเฉพาะพวกสินค้าที่มีจานวนจากัด (Limited Edition) จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้
ได้เป็นอย่างดี และ 3) Immediacy หมายถึง กลุ่มที่ชอบทาตามกระแส มักต้องการที่จะครองสินค้าได้
อย่างทันท่วงทีเป็นกลุ่มที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้มาด้วยความรวดเร็วฉับพลัน
จากผลการวิจัยของ Pew Research Center (2012 อ้างใน ฤทธิจักร คะชา, 2554) พบว่า
ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยละ 79 เชื่อว่าในปัจจุบันช่องว่างของสังคมในเรื่องของ
เจเนอเรชั่นนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
และยังคงมีช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่นอยู่ในสังคมด้วย
ส่วนในบทความ “Social Networking ต่อยอด Gen Y และ Gen D” (2552) ได้กล่าวว่า
ระบบเครือข่ายสังคมแบบใหม่ หรือ Social Networking เป็นที่สนใจอย่างมากและนับเป็นสื่อที่มี
บทบาทอย่างมากกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ (Twitter) หรือสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก (Facebook) เพราะเป็นช่องทางที่สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา (Real Time) และมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกว่าคุยด้วยเรื่องจริงจัง คนกลุ่มนีเ้ ติบโตมาพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของพวกเขา ดังนั้น
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายจึงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายเติบโตมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งในเรื่องของ
สังคมและเศรษฐกิจ ผู้หญิงมีบทบาทในการทางานมากขึ้น มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายทั้งที่
บ้านและโรงเรียน ปัญหาคนเร่ร่อนและยาเสพติด เศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดจึงทาให้ไร้
เสถียรภาพ นอกจากนั้น ในช่วงของยุคเจเนอเรชั่นวายเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีและสังคมไร้
สาย รวมถึงอินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถเชื่อมให้การติดต่อในสังคมกลายเป็นสังคมไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น
จนเกิดเป็นการรวมตัวกันของเหล่าประชาคมโลก (Global Citizen) (Petrosky & Hernandez,
2009 และ William & Page, 2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555)
ส่วนในด้านของอินเทอร์เน็ตนั้น การที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงเจเนอเรชั่นวายจาเป็นต้องทราบว่า
คนกลุ่มนี้นิยมใช้สื่ออะไร มีลักษณะการใช้อย่างไรและใช้เมื่อไร (Luck & Mathews, 2010 อ้างใน
ฤทธิจักร คะชา, 2554) เช่น คนกลุ่มนี้นิยมการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร เพราะมีลักษณะ
รูปแบบเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งสามารถโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คนเจเนอเรชั่นวายมัก
ไม่ค่อยอดทน และให้คุณค่ากับการรวมกลุ่มและติดต่อข่าวสารกับเพื่อนมากกว่า ดังนั้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) จึงกลายเป็นเครื่องมือสาคัญที่พวกเขาจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
สาหรับการส่งอีเมล์นั้นคนในเจเนอเรชั่นนี้จะมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากคนในกลุ่มของ
เจเนอเรชั่นวายนิยมการส่งข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในสังคม
ออนไลน์ 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
1)
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเหมือนคนอื่น ลักษณะของคนในกลุ่มนี้จะมี
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตนเอง อีกทั้งยังพูดจาตรงตรงมา ไม่ชอบฟังคาสั่ง
2)
มีความอดทนต่า หมายถึง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่อดทน เมื่อรู้สึกไม่พอใจ
จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน ชอบการทางานที่ได้รับผลตอบแทนสูง
3)
มีความอยากรู้อยากเห็น คนกลุ่มเจเนอเรชั่นนี้มักมีคาถาม และต้องการคาตอบในสิ่ง
ที่ตนเองสงสัยอยู่เสมอ
4)
ท้าทายกฎระเบียบ เจเนอเรชั่นวายต้องการความยืดหยุ่นอยู่เสมอ ยิ่งเข้มงวดมาก
เท่าไร ก็จะยิ่งฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่ชอบทาตามประเพณีหรือแนวทางเดิม ๆ
5)
มีความทะเยอทะยานสูง ไม่ชอบการทางานในระดับล่าง อยากเติบโตอย่างก้าว
กระโดดภายในเวลาอันรวดเร็ว
6)
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนในเจเนอเรชั่นนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว และส่วนมากใช้ชีวิตส่วนมากใน Cyber Space
7)
ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มคนที่ทัศนคติที่ดีกับคาว่าเปลี่ยนแปลง อยากรู้ อยาก
ลองในสิ่งใหม่ ไม่ชอบความซ้าซากจาเจ
8)
กระตือรือร้น เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะคิดเร็ว ทาเร็ว และอยากที่จะเห็นผลลัพธ์
โดยเร็ว
9)
มองโลกในแง่ดีมาก เนื่องจากคนในกลุ่มนี้มีประสบการณ์น้อย ทาให้คิดบวกว่าทุก
อย่างมีความเป็นไปได้และจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตนต้องการ
10) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่านิยมที่ไม่ยึดติดในกรอบเดิม ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่สมัยใหม่ ที่ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้กล้าคิด กล้าทา
11) มีความมั่นใจในตนเองสูง จนบางครั้งอาจทาให้คนกลุ่มอื่นมองว่าเจเนอเรชั่นวายเป็น
กลุ่มคนที่มีความก้าวร้าว แข็งกระด้าง
12) ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า คนกลุ่มนี้จะเคารพที่ตัวตนของคนอื่นมากกว่า ส่วนคนที่มี
ตาแหน่งหน้าที่สูงกว่าไม่มีอิทธิพลอะไรกับคนกลุ่มนี้
13) มีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่า คนเจเนอเรชั่นวายมองว่าการทางานให้องค์กรเป็น
เหมือนสะพานที่นาพาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จากทัศนคตินี้ทาให้คนกลุ่มนี้มีอัตราการลาออกสูงมาก
จากลักษณะ 13 ประการที่ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาในช่วงเทคโนโลยีเฟื่องฟู และอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงมาก จึงส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปจากคนในรุ่นก่อน

18

การแบ่งกลุ่มเจเนอเรชั่นนั้นจะช่วยให้ทราบถึงทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของ
คนแต่ละเจเนอเรชั่น เนื่องจากมีประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้แนวทางความคิด
ความเชื่อ มีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยที่ตนเองเกิดและเติบโตมา แต่ทั้งนี้ความเชื่อ ความคิด
หรือวัฒนธรรมบางอย่างของคนในแต่ละรุ่นก็มีทั้งแตกต่างหรือเหลื่อมล้ากันอยู่ แนวคิดเจเนอเรชั่นนี้
จึงนามาใช้อธิบายความแตกต่างของคนในแต่ละรุ่นได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และสามารถนามาปรับ
ใช้และอธิบายกับเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น
ความแตกต่างของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย
Pew Research Center (2012 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555) ได้กล่าวถึงผลสารวจของ
รูปแบบการดารงชีวิตในแต่ละเจเนอเรชั่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้คนแต่ละเจ
เนอเรชั่นมีความแตกต่างกัน ผลวิจัยสรุปออกมาได้ ดังนี้
ตารางที่ 2.1: แสดงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้คนแต่ละเจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกัน

1.
2.
3.
4.
5.

ซีเนียร์เจเนอเรชั่น
(ก่อนปี 1945)

เบบี้บูมเมอร์ส
(1946 – 1964)

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(1965 – 1979)

เจเนอเรชั่นวาย
(1980-2000)

สงครามโลกครั้งที่2
(14%)
เศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่
(14%)
ความฉลาด
(13%)
ความซื่อสัตย์
(12%)
จริยธรรมในการทางาน
(10%)

จริยธรรมในการทางาน
(17%)
ความเคารพนับถือ
(14%)
ค่านิยม/ศีลธรรม (8%)

เทคโนโลยี
(12%)
จริยธรรมในการ
ทางาน (11%)
อนุรักษ์นิยม
(7%)
ความฉลาด
(6%)
ความเคารพนับถือ
(5%)

เทคโนโลยี
(24%)
วัฒนธรรมดนตรี
(11%)
เสรีนยิ ม
(7%)
ความฉลาด
(6%)
การแต่งกาย
(5%)

เป็นประชากรกลุ่มใหญ่
(6%)
ความฉลาด
(5%)

ที่มา: เกริดา โคตรชารี. (2555). ปัจจัยนำของกำรรับรู้ควำมเสี่ยงและพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำ
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวำย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Rosen (2010 อ้างใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของแต่ละเจเนอเรชั่นต่าง ๆ โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ
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(Media Consumption) ของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กลุ่ม
เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย กลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-18 ปี กลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี
กลุ่มทวีน (Tween) อายุ 9-12 ปี และกลุ่มเด็กอายุ 4-8 ปี
ผลการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มที่บริโภคสื่อต่อวันมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย รองลงมา
คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-18 ปี วัยรุ่นอายุ 13-15 ปี และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ตามลาดับ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ การใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกมส์ การคุยโทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์
การส่งข้อความอีเมล์ และการดูโทรทัศน์
อีกทั้งผลการวิจัยนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการใช้อินเทอร์เน็ต ฟัง
เพลง เล่นเกมส์ และสนทนาออนไลน์เป็นอันดับแรก ๆ ซึ่งแตกต่างกับเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเป็น
อย่างมากที่มีอัตราการบริโภคสื่อในลาดับที่ต่า อีกทั้งคนในเจเนอเรชั่นวายชื่นชอบที่จะทากิจกรรม
หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สที่ชื่นชอบการทากิจกรรมเพียงอย่างเดียว
และไม่ชอบความวุ่นวาย
จากสิ่งที่ได้กล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย มีรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงลักษณะการบริโภคสื่อที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น คนใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส นิยมบริโภคสื่อซึ่งเป็นสื่อเก่ามากกว่า ดังเช่น สื่อโทรทัศน์ หรือวิทยุ ที่
แสดงถึงลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคลจากการบริโภคสื่อ ส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะนิยมบริโภคสื่อ
ใหม่ที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้แตกต่างกันออกไป เนื่องจาก
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง หรือรูปแบบการใช้งาน รวมทั้งสื่อใหม่ในปัจจุบันมักเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) จึงสามารถทราบปฏิกิริยาได้ (Feedback) ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ซึง่ ตอบสนองกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ส่วนใหญ่มักต้องการ
ทราบผลลัพธ์ภายในทันที
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความต้องการ
ความต้องการในตัวบุคคลเกิดจากการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการขาดความสมดุลทั้งจากทาง
ร่างกายและทางจิตใจ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงขับขึ้นมา เนื่องจากบุคคลทุกคนต่างมีความ
ต้องการหลากหลายสิ่งและมีความต้องการที่หลายระดับ ความต้องการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2548 อ้างใน อรุณ ทุ้ยแป, 2550)
1)
ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นมา
พร้อมกับความต้องการมีชีวิต การดารงชีวิต โดยที่วุฒิภาวะไม่จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ แต่เกิดขึ้นจากความต้องการทางร่างกายเป็นตัวสาคัญ ถือเป็นแรงขับเบื้องต้นที่ถูกกระตุ้นทาง
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ร่างกาย ส่งผลให้เกิดความกระฉับกระเฉง ว่องไว และมีชีวิตชีวาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนื่องจาก
สภาวะทางอารมณ์ ปัจจัยที่เป็นสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกนี้ ได้แก่
1.1) ความหิว เพราะคนเราจาเป็นที่จะต้องมีอาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยง
ตนเอง ความต้องการอาหารเกิดจากอาหารในเลือดมีปริมาณลดลง ส่งผลให้กระเพาะอาหารเกิดการ
บีบตัว จนเกิดการสร้างสิ่งเร้าภายในเป็นสภาวะจากแรงขับ
1.2) ความกระหาย เมื่อร่างกายขาดน้าทาให้ปากและลาคอเกิดความแห้งผาก
ต้องการน้าดื่มเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย ร่างกายของคนมักจะสูญเสียน้าเพราะอากาศที่ร้อน
อบอ้าว การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น การออกกาลังกายหรือการทางานหนักจนทาให้ร่างกายเกิดการ
ขับปัสสาวะออกมา
1.3) ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงย่างเข้าสู่
วัยรุ่นไปจนถึงช่วงเป็นผู้ใหญ่และมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น การแสดงออกถึงความต้องการ
ทางเพศยังขึ้นกับปัจจัยในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น รสนิยม ความพึงพอใจ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมนั้น ๆ ที่แตกต่างกัน
1.4) อุณหภูมิที่เหมาะสม เพราะสิ่งมีชีวิตจะเกิดได้ย่อมต้องอาศัยความสมดุล
ของร่างกาย อุณหภูมิในร่างกายต้องไม่ต่าหรือสูงจนเกินไป เช่นเดียวกันกับอุณหภูมิภายนอกที่ไม่ต่า
หรือสูงเกินกว่าปกติเมื่ออากาศเกิดความหนาวจัดก็จะเกิดแรงขับเพื่อหาสิ่งอื่นมาทาให้ร่างกายเกิด
ความอบอุ่นตามต้องการ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จาเป็น
1.5) การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เกิดจากความต้องการหลีกหนีความเจ็บปวด
เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภัย ความป่วยเจ็บเป็นไข้ของร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความ
พยายามสร้างภูมิต้านทานของโรคขึ้น
1.6) ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ เมื่อร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อย
เนื่องจากการใช้พลังงานออกแรงในการทางาน จึงทาให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าจากความ
อ่อนเพลียของร่างกาย ทุกคนจึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและได้
สะสมพลังงานใหม่เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1.7) ความต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ มีออกซิเจนในการหายใจ คนเราอาจจะอด
ข้าว อดน้าได้นานหลายชั่วโมง แต่ไม่อาจกลั้นหายใจได้นานเหมือนการอดอาหาร
1.8) ความต้องการการขับถ่าย เป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย เป็น
สิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับอาหารและน้า เพราะของเสียเหล่านี้เป็นพิษกับร่างกาย ซึ่งทาให้เกิดความอึดอัด
ไม่สบาย จนบางครั้งอาจทาลายชีวิตได้
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2)
ความต้องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) การจูงใจ
ในด้านนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องมาจากสภาพสังคมวัฒนธรรม การเรียนรู้ และประสบการณ์
ทางตรงและทางอ้อมที่บุคคลนั้นได้รับ แบ่งได้ดังนี้
2.1) ความต้องการที่เกิดจากสังคม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และสุดท้าย
กลายมาเป็นนิสัยประจาตัวของแต่ละคน โดยที่สิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม
2.2) ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้ เพราะคนทุกคนจาเป็นต้องมี
ประสบการณ์ และการเรียนรู้มาก่อนจึงจะนามาซึ่งความเข้าใจและเลือกปฏิบัติได้ ซึ่งต้องศึกษาว่า
เป็นอย่างไรและคนในสังคมปฏิบัติกันแบบไหน
ทฤษฎีความต้องการที่สาคัญมีดังนี้
1)
ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need)
โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (อรุณ ทุ้ยแป, 2550)
กลุ่มที่ 1 ความต้องการที่จาเป็น (Deficiency Needs) ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยและความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ โดยที่ถ้าบุคคล
นั้นไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการเหล่านี้จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ได้
กลุ่มที่ 2 ความต้องการการก้าวหน้า (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการการยกย่องนับ
ถือและความต้องการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการประเภทนี้จะ
ช่วยให้บุคคลนั้นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาศักยภาพในตัวที่มีอยู่
Maslow ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ขั้น โดยเรียงลาดับจากลาดับที่สาคัญที่สุดไปหา
ลาดับที่มีความสาคัญรองลงไป และมนุษย์จาเป็นต้องตอบสนองความต้องการขั้นแรก ๆ ก่อน จึง
ต้องการตอบสนองในขั้นสูงกว่าต่อไป ความต้องการดังกล่าวมีดังนี้ (Decaprio, 1974 อ้างใน
พรพรหม ชมงาม, 2557
1.1) ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs) เป็นความต้องการใน
ระดับพื้นฐานที่สาคัญที่สุดอันดับแรกในการดาเนินชีวิต และเป็นความต้องการที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่
เกิด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ที่เรียกว่า “ปัจจัย
สี่” นอกจากนี้ยังมีความต้องการการขับถ่าย การพักผ่อน อุณหภูมิที่พอเหมาะ ความต้องการทางเพศ
และความต้องการรักษาความสมดุลของร่างกาย เป็นต้น คนทุกคนล้วนต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน
อาจจะมีความแตกต่างบ้างขึ้นอยู่กับเพศ วัย และสถานการณ์ จนเมื่อได้รับการตอบสนองเพียงพอใน
ขั้นนี้แล้ว จึงพัฒนาความต้องการในขั้นสูงกว่าต่อไป
1.2) ความต้องการมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security Needs)
เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางสรีระได้รับการตอบสนองหรือเติมเต็มจนเป็นที่พอใจ
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สิ่งที่แสดงถึงความต้องการขั้นนี้คือ การที่มนุษย์ชอบอยู่อย่างสงบ มีระเบียบวินัย ไม่รุกรานผู้อื่น อาจ
จาแนกขั้นตอนได้ ดังนี้
1.2.1) ความมั่นคงปลอดภัยในครอบครัว ได้แก่ มีบ้านที่มั่นคงปลอดภัย
ครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดอง
1.2.2) ความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ ได้แก่ ความมั่นใจในความมั่นคง
ขององค์กร คือ ได้รับการตอบแทนอย่างสม่าเสมอและเพียงพอ หรือมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานที่ดี
1.2.3) มีหลักประกันในชีวิต ได้แก่ มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า มี
ผู้ดูแลยามเจ็บป่วยหรือเมื่อยามแก่ชรา
1.3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging
Needs) ได้แก่ ต้องการมีเพื่อนสนิท ต้องการการยอมรับจากกลุ่มคือ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ
ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตนมีความสาคัญ
1.4) ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ (Esteem Needs)
ได้แก่ ต้องการคาชมเชยและยกย่องจากผู้อื่น ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียงจากสังคม ต้องการความ
เคารพนับถือจากผู้อื่นในสังคม ต้องการความชื่นชมจากผู้อื่น และต้องการความมั่นใจในตนเองรู้สึกว่า
ตนเองมีค่า
1.5) ความต้องการตระหนักในตน (Self-Actualizations Needs) ได้แก่
ต้องการรู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง ต้องการความอิสระ ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนทาสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม ต้องการเป็นตัวของตัวเองและประสบความสาเร็จด้วยตนเอง
ความต้องการในขั้นที่ 5 เป็นขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่ยากจะไปถึง เนื่องจากมีอุปสรรคต่างๆมา
ขวางกั้นอยู่เสมอ เช่น บางคนต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นแรกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะความยากจน (Poverty) หรือบางคนได้รับความสะดวกสบายมากเกินไป จนทาให้หลงตัวเอง
หรือหลงในอานาจจึงไม่เห็นถึงข้อบกพร่องของตน ท้ายที่สุดจึงไม่สามารถพัฒนามาจนถึงขั้นนี้ได้
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ภาพที่ 2.1: แสดงลาดับขั้นความต้องของมาสโลว์

ที่มา: Maslow’s hierarchy of needs and how it relates to your child’s education.
(n.d.). Retrieved from http://figur8.net/baby/2014/11/06/maslows-hierarchy-ofneeds-and-how-it-relates-to-your-childs-education/.
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
Social Network เป็นรูปแบบของสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง อันหมายถึงสังคมที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สังคมเสมือน” (Virtual
Community) หรือ “สังคมออนไลน์” (Online Community) ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นชุด (Set)
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของ “ผู้ใช้งาน (Actors)” โดยที่ผู้ใช้งานนั้นอาจเป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มคน
ต่าง ๆ ที่มีความสนใจคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Obee, 2012)
โดยมีรูปแบบแตกต่างจากสังคมที่เราใช้ชีวิตปกติที่เรียกว่า “สังคมออฟไลน์” (Offline) ซึ่งสังคมใน
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวในรูปแบบของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (Network) โดยที่สมาชิกในกลุ่ม
สังคมนั้นอาจไม่จาเป็นต้องรู้จักกันอย่างแน่นแฟ้น แต่อาจมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรืออาจมี
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แนวทางความชอบในลักษณะใกล้เคียงกัน (พชร อินทร์เงิน, 2555) เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละตัวมี
จุดประสงค์ในการใช้งาน และมีระบบการรองรับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้
งานและความสนใจของผู้ใช้ที่แตกต่างกันออกไปตามความชอบของแต่ละบุคคล (Boyd & Ellison,
2007 อ้างใน ภาสกร จิตรใคร่ครวญ, 2553)
ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
นิยามของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ปัจเจกบุคคลสามารถ
กระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (Boyd & Ellison, 2007 อ้างใน ประภาณิชา ถาวรบุตร, 2555)
1)
สร้างข้อมูลส่วนตัวแบบสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ ตามขอบเขตของระบบนั้น ๆ
2)
เชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานที่ยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูล
ไปยังผู้ใช้อื่น ๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้
3)
สามารถแสดงผลและเข้าถึงรายชื่อต่าง ๆ ในเครือข่ายภายใต้ขอบเขตของระบบ
เหล่านั้นจะอนุญาต
สิ่งที่ทาให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร ไม่ใช่เพราะมีการเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้พบเจอกับคนแปลกหน้าเท่านั้น แต่เครือข่ายสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถ
เปิดเผยเครือข่ายสังคมในชีวิตจริงออกมาแสดงในโลกออนไลน์ได้ เพราะการเข้าร่วมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นไม่จาเป็นต้องใช้บริการเพื่อต้องการขยายเครือข่ายเพิ่มหรือพบปะกับผู้คนใหม่ ๆ เท่านั้น
แต่ผู้ใช้บริการจานวนมากเลือกใช้บริการเพียงเพราะต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วในชีวิตจริง (ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552)
นอกจากนี้ อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552 อ้างใน พชร อินทร์เงิน, 2555) กล่าวว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลก
อินเทอร์เน็ต และยังหมายรวมถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เข้า
ด้วยกัน
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
การแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) สามารถแบ่งประเภทได้
จากการพิจารณาเป้าหมายของการเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสาคัญ โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น 7 กลุ่มใหญ่ ดังต่อไปนี้ (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2553 อ้างใน พชร อินทร์เงิน, 2555)
1)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้สาหรับในการนาเสนอตัวตน และภาพลักษณ์ของตนเอง
โดยที่ผู้ใช้สามารถสร้างอัลบั้มรูปของตนเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสามารถสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ด้วย
ตนเอง (Identity Network) เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) หรือ เฟซบุ๊ก (Facebook)
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2)
การรวมตัวกันของของผู้ใช้โดยอาศัยความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการ
Bookmark เว็บไซต์ที่เราสนใจไว้บนอินเทอร์เน็ต โดยที่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นดูได้ (Interested
Network) เช่น Digg.com หรือ Pinterest
3)
กลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันทางาน (Collaboration Network) อันหมายถึง การร่วมกัน
พัฒนาซอฟต์แวร์หรือส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น Wikipedia ที่เป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่
ที่รวบรวมข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
4)
เป็นสังคมเครือข่ายที่ให้ผู้ใช้งานสร้างตัวละครขึ้นมาแทนตัวเราและใช้ชีวิตอยู่บนโลก
ไซเบอร์ และทาสิ่งต่าง ๆ ที่ในบางครั้งในชีวิตจริงเราไม่สามารถทาได้ (Gaming/ Virtual Reality)
เช่น การซื้อขายที่ดินหรือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า “ชุมชนเสมือน” (Virtual
Community)
5)
การใช้งานโดยนาประโยชน์จาก Social Network มาใช้ในการเผยแพร่ประวัติ
ผลงาน หรือ Resume ของตนเอง (Professional Network) โดยสามารถสร้างเครือข่ายกับเพื่อน
ร่วมงาน นายจ้าง หรือคนรู้จัก นอกจากนี้แล้วบริษัทต่าง ๆ ยังสามารถมองหาผู้ร่วมงานจากประวัติ
ผู้ใช้ในเครือข่ายที่วางทิ้งไว้ได้ ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ คือ LinkedIn
6)
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเผยแพร่ผลงาน โดยสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองได้ในรูปแบบของวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง (Creative Network) เช่น Youtube,
Multiply หรือ Flickr
7)
เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช้ เครื่องลูกข่าย) กับ Client โดยตรง
หรือเรียกว่า Peer to Peer (P2P) โปรแกรม Skype จึงนาหลักนี้มาใช้ในการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
รวมถึง BitTorent ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง
ส่วนในด้านของ Stroud (2008 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ได้สรุปประเภทของ
เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอ้างอิงจากบทความของ Boyd ไว้
ทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1)
โปรไฟล์ (Profile) เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้บ่งบอกตัวตนของตนเอง เช่น การกรอกอายุ
เพศ ที่อยู่ ความสนใจเฉพาะ ฯลฯ อีกทั้งในหน้านี้ยังเป็นแหล่งที่รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย
เสียง หรือวีดีโอ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้เป็นแบบสาธารณะ หรือส่วนตัวตามแต่ความต้องการ
2)
เครือข่ายของผู้ใช้ (Network of Contacts) หลังจากที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกของเครือข่าย
สังคมออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือดูข้อมูลผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกเหมือนกันได้ โดย
บางครั้งก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกันต้องได้รับสิทธิ์จากสมาชิกคนอื่นก่อน
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3)
การส่งข้อความถึงกัน (Messaging) โดยส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มักจะมีระบบให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ หรือฝากเนื้อหาบางอย่างไว้บนหน้าโปรไฟล์ของ
เพื่อนในเครือข่ายได้คล้ายกับการส่งอีเมล์
4)
การแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) มีลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนข้อความ
หรือเนื้อหาซึ่งกันและกัน รวมถึงการอัพโหลดรูปภาพ หรือไฟล์วีดีโอเข้าไปในเว็บไซต์ หรือการเขียน
บล็อก (Blog) ให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ เข้ามาเยี่ยมชม เป็นต้น เนื้อหาในส่วนนี้คล้ายการนารูปแบบของ UserGenerated Content ของระบบ Web 2.0 ที่หมายถึง ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาสื่อ
ต่าง ๆ มารวมในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
5)
ส่วนเพิ่มคุณค่า (Add-value Content) เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พยายาม
เสริมส่วนต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาเป็นสมาชิกในเครือข่ายของตนเองมากขึ้น โดยส่วนเพิ่มคุณค่า
เหล่านี้จะช่วยทาให้โปรไฟล์ผู้ใช้งานสวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจจะเป็นการเพิ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น เกมส์ หรือโปรแกรมเสริมต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสามารถกล่าวได้ว่า ส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และนโยบายการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตาม
รูปแบบที่เว็บไซต์มีการออกแบบมา เพื่อให้รองรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการที่หลากหลาย และรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
Bolar (2009 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าผู้ใช้งานมีแรงจูงใจในด้านใดบ้าง โดยทาการศึกษาที่ประเทศอินเดีย ด้วย
วิธีการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้วธิ ีส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี จานวน
ทั้งสิ้น 152 คน โดยกลุ่มตัวอย่างต้องใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์เป็น
ประจา จากผลของการวิจัย ทาให้สามารถแยกประเภทของแรงจูงใจหลักในการใช้งานได้ออกเป็น 7
ปัจจัย โดยเรียงลาดับตามแรงจูงใจที่ผู้ใช้งานมีมากที่สุด ได้แก่ 1) เพื่อสะท้อนถึงตัวตนและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ตนเอง (Self-reflection and Image-building) เนื่องจากผู้ใช้งานมีความกังวล
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ จึงต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองผ่านหน้าโปรไฟล์เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้งานคน
อื่นสนใจ 2) เพื่อประโยชน์ใช้สอย (Utility) จากการใช้บริการต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ 3) ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (Informationgathering and Problem-solving) มักใช้เพื่อการทางานเป็นส่วนใหญ่ เช่น แฟนเพจ (Fanpage)
ของแบรนด์ต่าง ๆ 4) เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking) โดยปัจจัยนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การพูดคุยกับเพื่อน การพบปะเพื่อนใหม่ การแบ่งปัน
เนื้อหาข้อมูลแก่ผู้อื่น และการเข้าร่วมกลุ่มที่ผู้ใช้งานสนใจ 5) เพื่อฆ่าเวลาว่าง (Spending Leisure
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Time) หมายถึง การใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายในยามว่าง หรือการแสวงหาความบันเทิงต่าง ๆ จาก
โปรแกรมเสริมในเว็บไซต์นั้น ๆ 6) เพื่อย้อนราลึกความทรงจา (Revisiting-memories) เช่น การ
ค้นหาเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปในปัจจุบัน หรือการย้อนกลับไปดูรูปภาพเก่า ๆ ในอัลบั้ม และปัจจัย
สุดท้าย 7) การใช้ตามเพื่อน (Peer Influence) ซึ่งหมายถึงแรงจูงใจในการเล่นไม่ได้เกิดจากตนเอง
แต่เกิดจากการทาตามกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนในสังคม เนื่องจากรู้สึกว่าใคร ๆ ก็ต่างใช้กันตนเองจึงต้อง
ใช้ด้วย
ดวงกมล ชาติประเสริฐ และศศิธร ยุวโกศล (2556) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและการใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก โดยวิธีวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงสารวจจากการเก็บ
ข้อมูลของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วประเทศจานวน 1,033 คน โดยผู้อายุน้อยสุด 13 ปี และอายุมากที่สุด
75 ปี และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้จานวน 39 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-53 ปี และสุดท้าย การสนทนา
กลุ่มจานวน 2 กลุ่ม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จากผลของการวิจัยในส่วนของการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก
สามารถจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ออกมาได้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อความสนุกสนานและความผ่อนคลาย
เนื่องจากเฟซบุ๊กมีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกเพลิดเพลิน และสามารถลดความโดด
เดี่ยวทางจิตใจลงได้ 2) เพื่อการแสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อ
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน รวมถึงการติดตามข่าวสารขององค์กรต่าง ๆ ในหน้าแฟนเพจบน
เฟซบุ๊ก 3) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์เดิม โดยผู้ใช้งานส่วนมากกล่าวว่า กลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสารมาก
ที่สุด คือ เพื่อนสนิทและเพื่อนที่เจอกันเป็นประจา 4) เพื่อการเรียนรู้ อันหมายถึงการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจ รวมถึงด้านการเรียนการสอนด้วย 5) เพื่อการสนองตัวตน
และความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 6) การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อเป็นโอกาสให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น และสุดท้าย 7) เพื่อการซื้อขายสินค้า เพราะผู้ใช้งานเห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการซื้อขายที่มี
ความสะดวกรวดเร็วและน่าเชื่อถือกว่าเว็บไซต์ทั่วไป
หากกล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนั้นเป็นที่แน่นอนว่า
เฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ยังคงมียอดผู้ใช้บริการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
นอกเหนือจากอินสตาแกรม หรือ ทวิตเตอร์ เนื่องจากเฟซบุ๊กมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ด้วย
ตนเอง ส่วนในการใช้งานนั้นทาง เฟซบุ๊กมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลจริงผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นจะเข้าถึงได้เฉพาะกับคน
ที่เป็นเพื่อนร่วมกันในเครือข่าย เฟซบุ๊กนาเสนอความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ผ่านระบบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งได้แก่ (ภาสกร จิตรใคร่ครวญ, 2553)
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1)
สนับสนุนให้ผู้ใช้กรอกชื่อ นามสกุล รวมถึงข้อมูลจริงผ่านหน้าข้อมูลส่วนตัว
2)
หน้าข้อมูลส่วนตัวมีขอบเขตที่มีความปลอดภัยสูง
3)
สภาพแวดล้อมของเว็บไซต์มีลักษณะคล้ายกับหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงทาให้ผู้ใช้รู้สึก
เกิดความคุ้นเคย
4)
เฟซบุ๊กวางตัวเป็นพื้นที่ร่วมของสื่อต่าง ๆ
เฟซบุ๊กมีจุดเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Harvard) โดยจุดประสงค์แรกในการเปิดตัวนั้นเพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใช้ติดต่อสื่อสาร
กันผ่านเครือข่ายเท่านั้น หลังจากเปิดการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้รับผลตอบ
รับที่ดีมากจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการพบปะ หรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจ หรือความชื่นชอบใกล้เคียงกัน โดยที่
นักศึกษาเหล่านั้นสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมในเฟซบุ๊กได้ เช่น ความสนใจในกีฬา วิชาการ
ดนตรี ภาพยนตร์ หรือ กิจกรรมนอกหลักสูตร/ การเข้าสังคมต่าง ๆ (Obee, 2012) ส่งผลให้หลัง
จากนั้นมีการขยายการใช้งานไปสู่โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั่วประเทศอเมริกา จนทาให้เกิดเป็น
ปรากฏการณ์เป็นเว็บไซต์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2006
เฟซบุ๊กได้มีการเปิดการใช้งานให้แก่บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ โดยผลสารวจพบว่า 85% ของ
นักเรียนนักศึกษาอเมริกันมีบัญชีเฟซบุ๊กเป็นของตนเอง (Simha & Vijayan, 2008 อ้างใน ภาสกร
จิตรใคร่ครวญ, 2553)
ผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถเรียกดูโปรไฟล์ของคนอื่น ๆ ที่เป็นเพื่อนกันในเครือข่ายได้ อีกทั้งติดต่อ
กับเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ผ่านเครือข่ายของกลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ก อัพโหลดและแบ่งปันรูปภาพ
(Upload or Share Photos) โพสต์บทความ (Journals) และสามารถแสดงความคิดเห็น
(Comment) ได้อย่างอิสระ ส่วนในด้านกลุ่มความสนใจ (Interest Groups) ในเฟซบุ๊กนั้น มีตั้งแต่
เรื่องของศาสนา การเมือง คนรัก ความสนใจ หรือกลุ่มแนวเพลงที่ชื่นชอบ ซึ่งใครก็สามารถสร้างกลุ่ม
ขึ้นมาได้ โดยสามารถกาหนดได้ว่าจะเป็นกลุ่มปิด (Closed Group) หรือกลุ่มเปิดสาหรับทุกคน
(Open Group) (Liebowitz, 2007)
จุดเด่นของเฟซบุ๊กอยู่ที่สามารถเชื่อมต่อบุคคลหลายคนเข้าด้วยด้วยกันจนเกิดเป็นเครือข่าย
สังคมของบุคคลนั้น ๆ โดยที่ผู้ใช้สามารถอัพเดทสถานะของตนเอง แบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็น
อัพโหลดรูปภาพต่าง ๆ หรือเช็คอินสถานที่ให้กับเพื่อนในเครือข่ายเห็นได้ และสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังสามารถสร้างกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองรูปแบบความ
ต้องการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเล่นเกมส์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
กับเพื่อนในเครือข่ายได้อีกด้วย (รัชญา จันทะรัง, 2554) ฟังค์ชั่น (Function) การใช้งานเหล่านี้บน
เฟซบุ๊กสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้งานในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์กันง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากการใช้งานที่มีความ
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หลากหลายและรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ในปัจจุบันนี้นับเป็นปัจจัยที่หกของคนไทยซึ่ง
ขาดไม่ได้ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
กิตติ กันภัย (อ้างใน รัชญา จันทะรัง, 2554) ได้วิเคราะห์ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กว่า
เป็นจุดเริ่มต้นกลไกการรวมตัวของคนในสังคมขึ้นดังนี้
1)
การเลือกเพื่อนที่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2)
ผู้ใช้งานสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระจากการแสดงความคิดเห็น รวมถึงภาพที่
สามารถแสดงความในใจได้ โดยมีเวลาที่จะเลือก คิดก่อนที่จะเลือกรูป ทาให้เป้าหมายในการสื่อสาร
ได้ผลดียิ่งขึ้น
3)
แม้การสื่อสารจะเกิดจากคนหนึ่งไปยังอีกหลายคน แต่แสดงถึงความรู้สึกจริงใจ
มากกว่า เนื่องจากความเป็นส่วนตัวในการใช้งานและให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้รับสารที่เป็นเพื่อนใน
เครือข่ายเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในประเทศไทย มียอด
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมาจาก (รัชญา จันทะรัง, 2554)
1)
เกมส์ (Games) เนื่องจากเกมส์ออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งในความนิยมของกลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลมาถึงยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มความสนุกสนานให้แก่ผู้
เล่นยิ่งขึ้นอีกจากการร่วมกันเล่น การแบ่งปันสิ่งของในเกมส์ให้แก่เพื่อนในเครือข่าย หรือเกมส์ที่
สามารถแนะนาหรือส่งต่อให้แก่เพื่อนได้ จึงทาให้เกมส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
2)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่งที่ทาให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ได้ง่ายดายกว่าสมัยก่อน ตัวอย่างคือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่เรียกว่า
บริการหน้าเว็บไซต์สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Facebook for Mobile) ที่ทาให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงเฟซบุ๊กได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพราะในอดีตคนส่วนใหญ่จะใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์
หรือโน็ตบุ๊คมากกว่า ซึ่งเป็นการลดข้อจากัดทางด้านเวลาและสถานที่ เนื่องจากเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนก็ตาม
3)
แฟนเพจ (Fan Page) นอกจากเฟซบุ๊กจะใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแล้ว
ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางการสื่อสารของตราสินค้าต่าง ๆ กับผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านหน้า
แฟนเพจในเฟซบุ๊กด้วย เนื่องจากในทุกวันนี้จานวนผู้ใช้เฟซบุ๊กมีอัตราที่สูงจึงทาให้ตราสินค้าต่าง ๆ
อาศัยช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึง
ผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และทาให้รู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตั้งแฟนเพจเพื่อ
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ติดตามดารานักร้องที่ตนชื่นชอบก็เป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันได้อย่างง่ายดาย
4)
กรุ๊ป (Group) เป็นหน้าสาหรับผู้ใช้งานทั่วไปสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นที่มี
จุดประสงค์ หรือแนวทางเดียวกันเข้ามาร่วมพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งการสื่อสารภายในกลุ่มนักเรียนกับอาจารย์ในวิชาในการสั่งงาน หรือใช้เพื่อการ
สื่อสารการทางานในกลุ่มองค์กร ถือได้ว่าการตั้งกรุ๊ปนับเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ดีสาหรับกลุ่มคนที่
สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถแชร์ได้ทั้งความรู้สึก รูปภาพ รวมถึงวีดีโอต่าง โดยสามารถตั้งเป็น
กลุ่มเปิด (สาธารณะ) ที่ใครก็สามารถเข้าร่วมได้ หรือกลุ่มปิดที่ต้องมีการร้องขอไปยังผู้ตั้งกลุ่มก่อน
ในการใช้งานเฟซบุ๊กถึงแม้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะพยายามสร้างโปรไฟล์เพื่อสะท้อนตัวตนของ
ตัวเองในด้านต่าง ๆ แต่บริษัทวิจัยกลับมองว่าพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของทุกคนสามารถบ่งบอก
ความเป็นตัวตนของทุกคนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “เอ็กซ์เรย์พฤติกรรม 9 ประเภทของ
กลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก (Infographic)” จากเว็บไซต์ Opify.net (2556) จึงสารวจถึงพฤติกรรมของ
กลุ่มผู้ใช้งานและทาการสรุปออกมาได้เป็นผู้ใช้งานรวมทั้งหมด 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตามและ
สังเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในการใช้งานเฟซบุ๊ก
มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไปถึง 14 เท่า
2) กลุ่มผู้สูงอายุ (The Baby Boomer) กลุ่มผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกหนึ่งที่เริ่มให้ความสนใจ
และหันมาใช้งาน Facebook เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 55-65 ปีขึ้นไป
ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่เป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน
3) กลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ (The Newbie) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งหัดใช้
งาน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมถ่ายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสารวจพบว่าผู้เล่น
หน้าใหม่กลุ่มนี้มีการกด Like สูงถึง 5 แสนครั้งภายในระยะเพียงแค่ 2 นาที
4) กลุ่มที่รักการโพสต์และแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผู้ใช้งานใน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รักและชื่นชอบการเช็คอินเป็นชีวิตจิตใจ โดยผลการสารวจพบว่าผู้ใช้งานประเภทนี้มี
จานวนมากถึง 4.8 ล้านคน
5) กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ (The Brand Promoter) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ขององค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการใช้งาน Facebook เพื่อโปรโมท ประชาสัมพันธ์ และแบ่งปันข่าวสาร
เฉพาะสินค้าขององค์กร
6) กลุ่มที่กลัวเสียความเป็นส่วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มนี้
ค่อนข้างมีความลึกลับและไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่สาธารณะ เพราะกลัวว่าอาจจะมีกลุ่ม
มิจฉาชีพแอบนาภาพถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยส่วนใหญ่มักใช้ชื่อสมมติใน
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การใช้งานรวมถึงยังไม่ค่อยรับ Add จากคนแปลกหน้าอีกด้วย ซึ่งผลการสารวจพบว่าผู้ใช้งานที่มี
พฤติกรรมลึกลับเหล่านี้มีจานวนมากถึง 13 ล้านคน
7) กลุ่มที่ชอบโพสต์และแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ชอบที่จะ
โพสต์รูปภาพหรือวีดีโอต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแส และเพื่อให้ได้ยอดกด Like โดยลักษณะการโพสต์ใน
รูปแบบนี้พบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด
8) กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) ส่วนใหญ่เน้นการใช้งานเพื่อการเล่นเกมส์บน Facebook
ซึ่งบนหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานกลุ่มนี้มักมีเพียงแค่การอัพเดทคะแนนและสถิติในการเล่นเกมส์ต่าง ๆ
9) กลุ่มที่มี Facebook ไว้เฉย ๆ (The Non-User) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบัญชีแต่ไม่เคย
ใช้งานหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรเลย โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของจานวน
ผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กค่อนข้างมีผู้ใช้งานที่มีความ
หลากหลายและมีลักษณะรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป เนื่องด้วยปัจจัยอันหลากหลายทั้งด้าน
ความชอบส่วนตัว รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงเรื่องของเจเนอเรชั่นที่มีความแตกต่างกันของผู้ใช้งาน
2.4 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์หรือตัวตน (Identity) คือการนิยามว่า เราคือใคร (Who are we) และเรามีความ
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ภายใต้มุมมองของคนอื่นและกรอบของสังคมที่กาหนดขึ้น ในฐานะที่เป็น
สมาชิกในสังคม แต่ละบุคคลก็สามารถมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันออกไป
นอกจากอัตลักษณ์ระดับบุคคลแล้วในระดับกลุ่มสังคมก็มี อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) ซึ่ง
Melucci (อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) ได้อธิบายว่า กระบวนการสร้างสานึกร่วมต่าง ๆ ของ
สังคมเป็นการมองตนเองในอีกลักษณะหนึ่ง ส่วนสานักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ตั้ง
ข้อสังเกตว่าอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ “เรา” มีปฏิสัมพันธ์กับ “คนอื่นและสังคม” โดยการที่บอก
ว่าเราเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับการมีอานาจในการต่อรองหรือต่อสู้กับผู้อื่นและสังคมภายใต้เงื่อนไขใน
บริบทนั้น ๆ (Woodward, 2002 อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552)
มีนักวิชาการได้อธิบายถึงคาว่าอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้
Erickson (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, หน้า 44) ได้นิยามอัตลักษณ์ไว้ว่า
“อัตลักษณ์หมายถึงความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิมและมีลักษณะร่วมบางอย่างที่สาคัญ
ร่วมกับคนอื่น (Identity connotes both a persistent sameness within oneself
(selfsameness) and a persistent sharing of some kind of essential character with
others) หรือกลุ่มสานักคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modernism) ที่เชื่อว่าอัตลักษณ์นั้นมิใช่ผลผลิต

32

(Product) ที่มีแก่นแกนสารัตถะที่คงที่ หากทว่า อัตลักษณ์ นั้นเป็นกระบวนการ (Process) ที่มีพลวัต
ลื่นไหล และมีหลายโฉมหน้า (Multi-faceted) แล้วแต่ในแต่ละปริบท”
“คาว่าอัตลักษณ์นั้นแท้จริงคือเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวตนของมนุษย์เรา (Image of
Oneself) ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social Interaction) และเป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่
เรามีต่อตัวเองและในลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิตของเรา”
(จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 4)
“สาหรับคานิยามของคาว่า อัตลักษณ์/ ตัวตน ในทัศนะของสานัก Birmingham นั้นก็คือ
การบอกกับตัวเองว่า –เราคือใคร- และคนอื่นบอกว่า เราคือใคร และเราหรือคนอื่นที่มีอานาจ
(Power) ในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเราเอง” (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555,
หน้า 215)
แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง คือผลรวมของความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อตนเอง ประกอบด้วยความ
เชื่อ การประเมิน การโน้มน้าวของพฤติกรรม หรือทัศนคติที่มีต่อตน (Self-Attributes) ซึ่งแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน หรือในอีกทางหนึ่งก็คือ คุณลักษณะ (Attributes) และความรู้สึกซึ่งบุคคลประเมิน
ตัวเองอย่างอัตตวิสัย (Subjective) โดยมีโครงสร้างของแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ดังต่อไปนี้ (Burns,
1951 อ้างใน ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์, 2552)
1)
ความคิดเกี่ยวกับตนเองตามที่บุคคลเข้าใจ (The Cognized Self-concept) หรือการ
รับรู้ของบุคคลในด้านของความสามารถ สถานภาพและบทบาทของตน ตามมโนทัศน์ของบุคคลนั้น
ตามที่เขาคิดว่าเขาเป็น
2)
คนอื่น หรือ ตนทางสังคม (The Other Self or Social Self) คือการที่บุคคลเชื่อว่าคน
อื่นมองตัวเขาและประเมินตัวเขานั้นอย่างไร
3)
ตนในอุดมคติ (The Ideal Self) คือ ลักษณะที่บุคคลหนึ่งหวังจะเป็นหรืออยากเป็น
เมื่อบุคคลนั้นสามารถรวบรวมความคิดและภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเองมาประเมินลักษณะที่
ตนเองเป็นอยู่ได้ และตระหนักว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่น และมีนิยามว่า เราเป็นใคร และ
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการเป็น ลักษณะนั้นก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น
กระบวนการที่คนเราก่อรูป “ตัวตน” หรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้น อาจสังเกตได้
จากกิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจาวัน เช่น รสนิยมการแต่งกาย การกินอยู่ การ
พูดภาษา การสร้างบุคลิกภาพที่ออกมา การใช้เวลาว่าง การดูหนังฟังเพลง ไปจนถึงรสนิยมในการใช้
ชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป เช่น การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์บิ๊คไบค์
หรือการรวมกลุ่มทากิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น ทั้งนี้รสนิยมที่แสดงออกมารวมถึงรูปแบบ
การดาเนินชีวิต การบริโภคสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจะสามารถบ่งบอกตัวตนและสร้างอัตลักษณ์ได้
ว่า เราเป็นใคร และ เราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551)
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นอกจากนี้ ความเป็นอัตลักษณ์เมื่ออยู่ในกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น ความเป็นตัวตนนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ตัวตนที่ได้จากการสัมผัสจากสื่อทั่วไปแล้วมีประสบการณ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วจึงนามาสร้างความเป็นตัวตนให้แก่ตนเอง 2) ตัวตนที่เกิดขึ้นในโลกความจริงเหนือ
ความจริง โดยสื่อมักเป็นผู้สร้างความจริงเหล่านั้นให้สังคม เช่น ผู้หญิงสวยต้องขาวและหุ่นดี หรือคน
แก่เป็นบุคคลที่อ่อนแอ 3) ตัวตนที่ถูกแยกย่อย เช่น กลุ่มสาวประเภทสอง กลุ่มคอสเพลย์ 4) ตัวตนที่
อยู่ในโลกที่ขัดแย้งกันโดยเกิดจากการสร้างความหมายที่ขัดแย้งกัน เช่น ผู้หญิงต้องเป็นทั้งแม่ให้กับลูก
และเป็นสาวเปรี้ยวซ่าในกลุ่มเพื่อน 5) ตัวตนในโลกแห่งสุนทรียะที่มีระดับแยกไปตามอานาจที่ผู้อื่นใน
สังคมเป็นผู้กาหนด เช่น คนมีเงินดูโรงหนังชั้นหนึ่ง คนใช้แรงงานดูหนังควบตามโรงสองชั้น
(พัฒนา กิติอาสา, 2546 อ้างใน ธรรมรงค์ เมตตา, 2554)
Cooley (อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) นักคิดทฤษฎีในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
(Symbolic Interactionism) เชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ เนื่องจากสังคมเกิดขึ้นจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (Mental Selves) ของหลาย ๆ
คนทีม่ ีปฏิสัมพันธ์กัน เพราะความรู้สึกของตัวเราเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ซึ่งเรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการนี้ว่า ตัวตนในกระจกเงา (The Looking Glass Self) โดย
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตัวเอง และจินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อ
ภาพลักษณ์นั้น
ในส่วนของ Mead (อ้างใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543, หน้า 25-26) เห็นว่า “กลไกสาคัญ
ในการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้การสวมบทบาท (role-taking) ของผู้อื่น และหัวใจสาคัญในการ
เรียนรู้นี้ก็คือภาษาซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม” และจาก
แนวคิดอัตลักษณ์นี้ Mead จึงได้เสนอแนวคิดที่ว่าตัวตนของเราถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ซึ่งด้านหนึ่ง
คือ Me เป็นส่วนที่ถูกควบคุมโดยสังคม ต้องคิดก่อนว่าเวลาทาอะไรลงไปสังคมจะมีปฏิกิริยากลับมา
อย่างไร ส่วนในด้าน I นั้นเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเองมีอิสระในการมองและรับรู้ตนเอง
ตามสัญชาตญาณโดยไม่ถูกควบคุมจากกรอบของสังคม
Goffman (1963) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์อีกหนึ่งคนได้นา
แนวคิดของ Mead มาพัฒนาโดยจาแนกอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล
(Personal Identity) หมายถึง ลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่น และอีก
ระดับคือ อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) หมายถึง สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชั้น
เพศ ศาสนา เป็นต้น ซึ่ง อัตลักษณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างมีความสัมพันธ์และคาบเกี่ยวกันอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมต่างก็มีบทบาทในสร้างภาพตัวแทนของคนในสังคมเสมอ อัตลักษณ์ทางสังคม
จึงมีสองส่วน ส่วนแรกคือสิ่งที่สังคมเรียกรองจากปัจเจกบุคคล (Virtual Identity) และอีกส่วนคือ
อัตลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคลนั้น (Actual Identity) และทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าอัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสิ่ง
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ที่ตายตัวตามความเชื่อของสานักคิดยุคสมัยใหม่ (Modernism) ดังทัศนะของ Erikson (อ้างใน
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554 , หน้า 44) นักจิตวิทยาที่ได้ให้นิยามของคาว่า อัตลักษณ์ ไว้ว่า
“อัตลักษณ์ หมายถึงความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิม และมีลักษณะร่วมบางอย่างที่สาคัญ
ร่วมกับคนอื่น (Identity connotes both a persistent sameness within oneself
(selfsameness) and a persistent sharing of some kind of essential character with
others)”
จากการที่ Erickson กล่าวมานี้ กล่าวคือปัจเจกแต่ละคนนั้นจึงต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกใน
ชีวิตและรูปแบบอัตลักษณ์ที่ตนเลือกที่จะเป็น โดยที่ปัจเจกนั้นสามารถผสมผสานความหลายหลายให้
เข้ามาอยู่ภายใต้อัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้จากเสรีภาพของบุคคลนั้น (พิสุทธิณี บัวทรัพย์, 2551)
เพราะการก่อรูปของอัตลักษณ์นั้นเป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต (A Life - long Process) และ
คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่สาคัญของตนเองได้
สาหรับแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ของสานักเบอร์มิ่งแฮมในช่วงยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodernism) Stuart Hall (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 31) ได้สรุป
เรื่องอัตลักษณ์ไว้ว่า “ผู้คนแห่งยุคหลังสมัยใหม่นั้นจะไม่มีอัตลักษณ์ที่ตายตัว มีความเฉพาะเจาะจง
หรือถาวร หากแต่จะมีการสร้างสมอัตลักษณ์ที่หลากหลายและยากต่อการที่จะหลอมรวมให้กลมกลืน
กับตัวตนดั้งเดิมของตน (A post-modern subject is seen as having no fixed, essential or
permanent identities.)”
ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยสนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเลย แต่หันมาสนใจเรียน
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังในช่วงวัยสูงอายุ ชาวเกาหลีซึ่งแต่เดิมมีความเป็นชาตินิยมสูงแต่อาจ
หันมานิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมจากฝั่งตะวันตกก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลมาจากกระแสทุนนิยม
(Capitalism) จึงถือเป็นเรื่องความหลากหลายของอัตลักษณ์ (Diversity of Identities) เห็นได้ว่าเขา
เชื่อว่าเรื่องของอัตลักษณ์เป็นเรื่องประกอบสร้างขึ้นมา เมื่อถูกสร้างได้ก็ย่อมถูกรื้อสร้าง
(Deconstruct) และถูกสร้างขึ้นใหม่ได้เช่นกัน (Reconstruct) อัตลักษณ์จึงมีความลื่นไหล
(Dynamic/ Shifting) อยู่ตลอดเวลาภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2554) กล่าวว่า ในขณะที่ช่วงยุคสมัยใหม่ (Modernism) จะ
มองว่าอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลมีลักษณะเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งหมายถึงบุคคลใดมีบุคลิกภาพแบบไหนก็
ย่อมจะมีบุคลิกภาพเช่นนั้นเสมอไปไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือบริบทไหนก็ตาม แต่ในช่วงยุค
หลังสมัยใหม่ (Postmodernism) มีความเห็นในเชิงย้อนแย้งว่า อัตลักษณ์ไม่ได้มีเพียงลักษณะหนึ่ง
เดียว แต่อัตลักษณ์นั้นมี หลายโฉมหน้า (Muiti-Faceted) ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ซึ่ง Althusser
(อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) นักคิดในสานักมาร์กซิสม์ (Marxism) สนใจในหลักจิตวิเคราะห์
ของ Freud (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557, หน้า 266) ที่ศึกษาในระดับปัจเจกบุคคล กล่าวว่า
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“อุดมการณ์นั้นไม่เพียงแต่จะสร้างจิตสานึกร่วมที่เป็นวัฒนธรรมของสังคมเท่านั้น หากทว่ายังสร้าง
สานึกเกี่ยวกับตัวบุคคลเองที่เรียกว่า อัตลักษณ์ (Identity)”
Althusser (สมสุข หินวิมาน, 2551 อ้างใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) มองว่าตัวตน (Self)
เป็นกระบวนการหนึ่งที่สังคมเป็นผู้สร้างอุดมการณ์ให้กับมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ เรียก หรือ
Interpellation ให้กับมนุษย์ โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของจิตวิเคราะห์แบบไม่รู้ตัว ในมุมมองของ
สานักมาร์กซิสม์จึงเห็นว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติ แต่เป็นการถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยมี
สังคมเป็นตัวกาหนด เช่น โรงเรียน ศาสนา ครอบครัว สื่อมวลชน ฯลฯ เช่น เมื่อเราอยู่ที่มหาวิทยาลัย
เราก็จะถูกเรียกเป็นนักศึกษา แต่เมื่อเราอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่เราก็จะเป็นลูก เป็นต้น จึงสามารถกล่าวได้
ว่ากลไกทางอุดมการณ์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับการเรียกตามสังคมต่าง ๆ จนมีสถานะเป็นบรรทัดฐาน
(Norm) ในชีวิตประจาวัน
แนวคิดในช่วงสังคมหลังสมัยใหม่ที่มองว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่ถูกประกอบสร้าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Foucault (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) ที่เสนอว่า อัตลักษณ์นั้นเป็นผลผลิตที่เกิด
จากการทางานของวาทกรรม (Identity is the Product of Discourse) ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัย อัต
ลักษณ์ผู้สูงอายุของกาจรว่า ผู้สูงอายุนั้นจะมีอัตลักษณ์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวาทกรรมต่าง ๆ ทีส่ ถาบันใน
สังคมประกอบสร้างขึ้นมา ทาให้ผู้สูงอายุบางส่วนเกิดการต่อรองหรือต่อต้านวาทกรรมนั้นจากการที่
ถูกสังคมยัดเยียดมาให้ เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่อ่อนแอไม่สามารถทา
อะไรได้แล้ว หรืออยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยเกษียณ ผู้สูงอายุบางกลุ่มจึงต้องทาการต่อรองหรือต่อต้านวาท
กรรมนั้น ๆ ด้วยการใช้อานาจเพื่อผลิตความรู้ที่สร้างขึ้นมา เช่น การสร้างชุดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับผู้สูงอายุ หรือภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนที่แต่ละคนมีว่า
จะประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาในลักษณะใด
Fina (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
กับอัตลักษณ์ไว้ว่า มนุษย์นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจแล้ว เรา
ยังต้องสื่อสารอย่างมีเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่า เราคือใคร ชนชาติอะไร เพศอะไร ฯลฯ โดยในขณะที่
การสื่อสารที่ใช้เพื่อบอกคนอื่นว่า เราเป็นใคร การสื่อสารยังช่วยบอกคนอื่นเพิ่มเติมได้อีกว่า แล้วเขา
เป็นใคร ท้ายที่สุดแล้วการสื่อสารนั้นจะเป็นเครื่องมือบอกเราว่า เราเหมือน/ ต่างกับเขาอย่างไร จาก
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับอัตลักษณ์นี้ที่มีสิ่งประกอบสร้างอัตลักษณ์อันหลากหลาย จึงสรุปบาท
บาทของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือประกอบสร้าง (Construct) ธารงรักษา
(Maintain) และต่อรอง (Negotiate) อัตลักษณ์อยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของ Donath จาก MIT Media Lab (อ้างใน ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์, 2552) กล่าวว่า
ในโลกแห่งความจริงเราต่างมีนิยามของตัวเองอย่างชัดเจน โดยใช้บรรทัดฐานคือ หนึ่งร่าง หนึ่ง
อัตลักษณ์ (One Body, One Identity) แต่ในโลกเสมือนนั้นมีความต่างกัน เพราะไร้ซึ่งกฎเกณฑ์
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บุคคลหนึ่งสามารถที่จะแตกร่างออกเป็นหลาย ๆ ร่างได้ (One Body, Many Identities) โดยขึ้นอยู่
กับความสามารถว่าบุคคลนั้นจะมีเวลาหรือพลังงานในการสร้างขึ้นมากแค่ไหน และแต่ละคนบนโลกนี้
ต่างมีแนวโน้มที่จะซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริงไว้เพื่อสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า ตัวตนเสมือน (Virtual
Identity) ที่ค่อนข้างเปิดเผย เพราะสังคมออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการสนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-toFace) ดังนั้นคนที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตมักจะปกปิดตัวตนที่แท้จริง และปลอมแปลงเป็นบุคคลที่เขา
เหล่านั้นอยากจะเป็น หรือเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เขาเป็น
กิตติ กันภัย (2543) ได้กล่าวถึง การสร้างอัตลักษณ์บนพื้นที่เสมือนไว้ว่าเป็นการสื่อสารใน
บริบทที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร (Anonymous) แต่บุคคลนั้นจะค่อย ๆ สร้าง อัตลักษณ์ On-line
(On-Line Identities) ขึ้นมา โดยกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นให้ความสาคัญในเรื่องที่ผู้ใช้ปกปิดเพศ
(Genders) บุคลิกภาพ (Appearances) รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์
ตัวตนที่แท้จริง รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ซ้อน (Multiple Identities) ขึ้นมาได้อย่างไร โดยการศึกษา
นี้จะช่วยอธิบายถึงการไม่เปิดเผยหรือปกปิดนี้ ถูกใช้เพื่อสร้างทางเลือกการเป็นตัวตน (Self) ของคน
รวมถึงการเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์กับเรื่องที่ตนเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้อย่างไร คาอธิบายใน
เรื่องนี้ทาให้แนวคิด ตัวตนที่แท้จริง (Real Self) มีปัญหา โดย Reid (1991 อ้างใน กิตติ กันภัย,
2543) กล่าวว่า ผู้สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์สามารถที่จะแสดงบุคลิกภาพต่าง ๆ ที่โดยปกติแล้วจะถูก
สังคมกาหนดหรือตีกรอบไม่ให้แสดง Stone และ Turkle (1995 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) ได้ทา
การเชื่อมโยงข้อค้นพบนี้ผนวกเข้ากับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่เชื่อว่าอัตลักษณ์ในยุค
สมัยนี้สามารถที่จะแยกย่อย (Fragmented) และยืดหยุ่น (Flexible) ได้มากขึ้น
จุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการเลือกชื่อ Myer (1987 อ้างใน กิตติ
กันภัย, 2543) ซึ่งระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานปกปิดความเป็นจริงและเปิด
ช่องให้พวกเขาได้ตั้งชื่อให้กับตัวเอง Walther และ Burgoon (1977 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543)
ศึกษาถึงการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการปกปิดชื่อจริง พบว่าผู้ใช้งานยังคงตั้งชื่อเล่นและ
คาอธิบายท้ายชื่อ (Signatures) ต่อเติมหลังชื่อจริง ส่วนในงานของ Dannerfer และ Poushinsky
(1997 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) และ Myers (1987 อ้างใน กิตติ กันภัย, 2543) พบข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้สื่อสารถึงสาเหตุที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและได้คาตอบว่า ไม่ใช่เพราะกลัวบุคคลอื่นจะ
รับรู้ความจริง แต่เพราะการปกปิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมายาอันน่าหลงใหล (Magic)
การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์นั้นยังสามารถเชื่อมโยงถึงทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งได้แก่
ทฤษฎีมโนภาพแห่งตน (Self-concept Theory) Solomon (2007 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์,
2552) ได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ไว้ว่าเกิดจากภาพรวมของตนเองจากการคิด ทัศนคติทั้งหมดที่แต่ละบุคคล
ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีลักษณะ อย่างไร โดยมีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีลักษณะตัวตนที่
เป็นตัวของตัวเอง และเชื่อว่าตัวตนนั้นจะส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม และรูปแบบการ
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ดาเนินชีวิตด้วย โดยแนวคิดนี้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2551 อ้างใน ฌานภานุ
มงคลฤทธิ์, 2552)
1)
ความเป็นตัวเองตามอัตภาพที่มีอยู่ หรือ Actual Self ซึ่งหมายถึงสิ่งที่บุคคลนั้น
เป็นอยู่จริง หรือมีลักษณะนั้นจริง โดยไม่สนใจเรื่องของการได้รับการยอมรับ หรือไม่ได้รับการยอมรับ
จากบุคคลรอบข้าง เช่น มีความสามารถในด้านอะไร มีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแบบใด มี
ความรู้สึกอย่างไรในการดาเนินชีวิต รวมถึงบาทบาทหน้าที่ในการทางาน เป็นต้น
2)
ภาพบุคคลที่อยากเห็น หรือ Ideal Self รวมถึงสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคต ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไป สาหรับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตก็จะรู้ถึงจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายของตนเองและพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้น แต่สาหรับบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการดารงชีวิต หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือรู้สึกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ซึ่งถ้าพวก
เขาสามารถที่จะทาตามภาพบุคคลที่ตั้งไว้ได้ก็จะทาให้ตนเองเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในทางตรงข้าม
หากทาไม่ได้ก็จะรู้สึกเศร้าหมอง หดหู่ ไปจนถึงหมดหวังในชีวิตก็เป็นได้
ทั้ง Actual Self และ Ideal Self ต่างจัดว่าเป็น Private Self อันหมายถึงภาพลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้างหรือคน
อื่นยังมีอีก 2 ส่วนด้วยกันคือ
3)
ส่วนที่สังคมมองว่าบุคคลนั้นจริง ๆ เป็นอย่างไร หรือที่เรียกว่า Social Self ซึ่งเป็น
ส่วนที่ปรากฏออกมาให้ผู้อื่นเห็น เช่น เป็นคนที่ขวานผ่าซากมากเกินไป หรือเป็นนักเรียนที่โรงเรียน
เป็นต้น
4)
สิ่งที่บุคคลนั้นอยากให้บุคคลอื่นมองว่าตนเองเป็นอย่างไร หรือเป็นคนแบบไหน
เรียกว่า Ideal Social Self เช่น ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ถ้าเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่
ทันสมัยหรือมีระดับ ก็คือการเลือกใช้ตราสินค้าต่างๆที่เรียกว่า Self-Extension เช่น ถ้าอยากให้คน
อื่นในเครือข่ายเห็นว่าเรารวยก็เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ แล้วอัพโหลดรูปภาพลงในเครือข่ายให้
คนอื่นเห็นก็เหมือนการแสดงออกในสิ่งที่ตนเองเป็น หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเองผ่านการใช้
ตราสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่า Extended-Self หรือบางครั้งก็หมายถึงการแสดงออกให้สังคม
ทราบถึงสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็น
แนวคิดดังกล่าวนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการแสดงตัวตนบนเว็บไซต์เครือข่ายออนไลน์
ตรงที่การใช้งานในสังคมเครือข่ายนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าโปรไฟล์ได้อย่างอิสระ
ตามความชอบ ซึ่งถือเป็นการเอื้อให้ผู้ใช้งานต่างๆสามารถแสดงตัวตนได้อย่างเสรีและทาได้อย่าง
ง่ายดายทั้งในแง่ของตัวตนที่เป็นตัวตนจริงๆของผู้ใช้งาน (Actual Self) หรือเป็นในสิ่งที่ตนเอง
จินตนาการไว้ว่าอยากจะเป็น (Ideal Self) รวมทั้งความต้องการให้คนในสังคมเครือข่ายของตนเอง
รับรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร (Ideal Social Self ) เช่น การเลือกอัพโหลดรูปภาพที่ตนเองมีลักษณะที่ดูดี
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เพียงอย่างเดียว หรือการอัพโหลดรูปภาพที่แสดงให้คนอื่นเห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการให้คน
อื่นมองในพวกเขาในด้านบวก นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการเข้าร่วมกลุ่ม (Group) หรือเป็น Fan
Page ของบรรดาตราสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ปรากฏในหน้าข่าวใหม่ (News Feed) ของผู้ใช้งานเอง เป็น
ต้น (Vogt & Knapman, 2008 อ้างใน ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ดังนั้นผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จึงสามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ (Self-image) และแสดงตัวตน (Selfidentity) ได้อย่างอิสรเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่แต่ละเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กาหนดไว้
จากการที่ได้ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงอัตลักษณ์ที่มี
ความหลากหลาย ทั้งการขัดขืนต่อสู้กับวาทกรรมด้านต่าง ๆ ที่สังคมเป็นผู้กาหนด หรือการยินยอมให้
ให้กับอานาจจากวาทกรรมนั้น ๆ แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่มีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่ที่ว่าจะ
เลือกแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบใดหรือในลักษณะใด
กาจร หลุยยะพงศ์ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุใน
สังคมไทย โดยใช้การศึกษาของผู้สูงอายุสองด้านผ่านตัวบทที่เป็นเอกสาร และศึกษาผ่านกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ (Active Aging) สองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ ชมรม OPPY และกลุ่มที่สองชมรม
ผู้สูงอายุ ต. โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร และเพิ่มด้านการวิเคราะห์ว่าวาทกรรมทั้งสองนั้นใช้การปะทะกัน
อย่างไร เนื่องจากคนในสังคมมักจะกาหนดอัตลักษณ์ว่าผู้สูงอายุมักจะอ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
จึงใช้กรอบการวิจัยตามแนวทางของวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ที่สนใจการใช้อานาจใน
การกาหนดความหมายของชีวิตมนุษย์ โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse
Analysis) คือ การวิเคราะห์ตัวบท ปฏิบัติการวาทกรรม และปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม เพราะ
การวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นถึงการครอบงาของอานาจที่มีต่อคน หรือความพยายามของคนที่ต่อสู้กับ
อานาจ และการปะทะกันอย่างเด่นชัด โดยในการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มต่างต่อสู้ด้วยการ
นิยามตนเองจากการใช้อานาจผลิตความรู้ที่สร้างขึ้นมา ตัวอย่างเช่น กลุ่ม OPPY สร้างชุดความรู้ใหม่
ในเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับผู้สูงอายุ” และ “วิถีชีวิตผู้สูงอายุยุคใหม่” ส่วนในด้าน
ชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร ก็สร้างชุดความรู้ในเรื่อง “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” เพื่ออธิบายถึง
ความหมายในแง่บวกว่าผู้สูงอายุนั้นก็มีศักยภาพ แต่ทั้งสองกลุ่มนี้มีทุนในการต่อสู้ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
หมายถึงทุนในด้านทรัพย์ และทุนในด้านภูมิปัญญา
ธรรมรงค์ เมตตา (2554) ได้ศึกษาทาการวิจัยในเรื่อง อัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทยที่นาเสนอผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ไฮไฟว์ (Hi5) ซึ่งในการศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ภาษาที่วัยรุ่นใช้ในการแสดงออกตัวตนในเว็บไฮไฟว์ และดูอัตลักษณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงออกมา
โดยยังได้ศึกษาข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วน
ของผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นที่เข้ามาใช้บริการเนื่องจากต้องการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน และมี
บางส่วนเข้ามาใช้เพื่อหาความบันเทิง และบอกเล่าความรู้สึกของตนเองผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ไฮไฟว์จึง
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เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งให้วัยรุ่นที่เป็นวัยที่ชอบระบายความรู้สึกใช้เป็นที่ในการปลดปล่อยตัวตน ส่วน
ใหญ่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นภาษาที่ไม่เน้นหลักไวยากรณ์ และใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
เพื่อให้ง่ายในการสื่อสาร และแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของตนเอง ทาให้การ
สื่อสารบนเว็บไซต์ไฮไฟว์นี้มีอิสรเสรีเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ เนื้อหา โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการนาเสนอได้ด้วยตนเอง
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดในเรื่องอัตลักษณ์มาใช้ในพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการแสดงตัวตนต่าง ๆ ของเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวายว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในด้านใดบ้างกับการแสดงออกบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นโลกเสมือน โดยจะวิเคราะห์จากการอัพเดทสถานะ การอัพโหลดรูปภาพ
และการแบ่งปันเรื่องต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ
การใช้ชีวิตและการใช้งานว่าทั้งสองเจเนอเรชั่นมีลักษณะการใช้งานอย่างไร
2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
ภาพที่ 2.2: กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตน
ของเจเนอเรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและ
เจเนอเรชั่นวาย

การใช้งานเฟซบุ๊ก
Status
- Generation
Baby Boomers
- Generation Y

b
Upload
Photo

การแสดงตัวตน
Identity

Share
บริบททางสังคม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น:
กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงสามารถแบ่ง
ระเบียบวิธีการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การนาเสนอข้อมูล
3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาถึงความแตกต่างของ
เจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการแสดงตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
(Generation Baby Boomers) และเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดยจะนาสิ่งที่ศึกษามา
วิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปต่อไป
3.2 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) ซึง่ เป็นกลุ่มคนทีม่ ีอายุประมาณ 50-68 ปี
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-34 ปี ที่มีการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นประจา
จากการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากในแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งแบ่ง
การเก็บข้อมูลออกเป็นเจเนอเรชั่นละ 3 คน จึงทาให้มีผู้ให้ข้อมูลหลักจานวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
คนที่ 1 มีอายุ 57 ปี ฐานะปานกลาง สถานะมีครอบครัว จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
คนที่ 2 มีอายุ 51 ปี ฐานะปานกลาง สถานะมีครอบครัว จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
คนที่ 3 มีอายุ 50 ปี ฐานะปานกลาง สถานะโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเจเนอเรชั่นวาย
คนที่ 1 มีอายุ 26 ปี ฐานะปานกลาง สถานะโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
คนที่ 2 มีอายุ 24 ปี ฐานะปานกลาง สถานะโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพ Project Coordinator อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่บ้านเกิดอยู่ใน
จังหวัดราชบุรี
คนที่ 3 มีอายุ 24 ปี ฐานะปานกลาง สถานะมีคนรัก จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานขายสินค้าปลอดภาษีใน Duty Free และอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
ส่วนการจาแนกข้อมูล ผู้วิจัยได้จาแนกออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองในด้านความรัก และ
มุมมองในการใช้ชีวิต โดย 2 มุมมองใหญ่ดังกล่าวมาจากการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ตามที่ผู้วิจัยพบเจอ ดังนั้นจึงเป็นผลทาให้ผู้วิจัยนา 2 มุมมองดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตั้งต้นของการทาวิจัย
และในแต่ละมุมมองจะมีเรื่องอัตลักษณ์การแสดงตัวตนของในแต่ละเจเนอเรชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
3.2.1 มุมมองในด้านความรัก สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
3.2.1.1 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.1.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
3.2.1.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.1.4 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
3.2.1.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.1.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
3.2.2 มุมมองในด้านการใช้ชีวิต สามารถแบ่งออกเป็นได้ 6 ประเด็น ดังนี้
3.2.2.1 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.2.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
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3.2.2.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.2.4 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
3.2.2.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย
3.2.2.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากลักษณะพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักว่ามีลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรจากการอัพเดทสถานะ (Status) โดย
ผู้วิจัยใช้วิธีการจับภาพหน้าจอ (Capture) ของกลุ่มตัวอย่างมาใส่ในงานวิจัย แต่การอัพโหลดรูปภาพ
(Photos) และการแบ่งปัน (Share) นั้น ผู้วิจัยไม่สามารถใช้วิธีการจับภาพหน้าจอมาใช้เพื่อ
ประกอบการทาวิจัยได้ เนื่องจากมีข้อจากัดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ส่วนระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลดังกล่าวในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2557
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การใช้งานเครือข่ายสังออนไลน์เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วยการอัพเดท
สถานะ (Status) การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) และการแบ่งปัน (Share) โดยทาการศึกษาและ
วิเคราะห์ร่วมไปกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 2 มุมมอง นั่นคือ
มุมมองความรัก และมุมมองในการใช้ชีวิต อีกทั้งเรื่องการแสดงตัวตน (อัตลักษณ์) ของทั้งสอง
เจเนอเรชั่น ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอร่วมไปกับทั้งสองมุมมองดังกล่าว มาวิเคราะห์ร่วมกันกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของทั้ง
สองเจเนอเรชั่น
3.6 การนาเสนอข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลในแบบตารางและ
บรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research) ในบทต่อ ๆ ไป

บทที่ 4
ผลสรุปวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น:
กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย” โดยเก็บข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยแบ่งมุมมองในการศึกษาออกเป็น
2 มุมมอง คือมุมมองในด้านความรัก และมุมมองในการใช้ชีวิต ผ่านการตั้งสถานะ (Status) การอัพ
โหลดรูปภาพ (Upload photos) และการแบ่งปัน (Share) ในเฟซบุ๊ก โดยในแต่ละประเด็นจะแบ่ง
ตารางออกเป็นสองเจเนอเรชั่นเพื่อให้ง่ายในการทาความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
4.1 มุมมองความรัก สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
4.1.1 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
4.1.2 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
4.1.3 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
4.1.4 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
4.1.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
4.1.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
4.2 มุมมองการใช้ชีวิต สามารถแบ่งออกเป็นได้ 6 ประเด็น ดังนี้
4.2.1 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
4.2.2 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
4.2.3 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
4.2.4 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
4.2.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
4.2.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
โดยทั้งสองมุมมองดังกล่าวนี้จะสอดแทรกอัตลักษณ์ของทั้งสองเจเนอเรชั่นว่ามีลักษณะการใช้
งานที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรผ่านการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

4.1 มุมมองความรัก
4.1.1 การอัพเดทสถานะ (Status) การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองด้านความรัก มีการพูดถึงความรักในด้านที่ไม่สมหวัง หรือ
การเลิกรากับคนรัก โดยการใช้ถ้อยคาตัดพ้อน้อยใจในการสื่อสาร ซึ่งถึงแม้ความรักจะไม่ประสบความสาเร็จแต่ยังคงมีความรู้สึกดี ๆ ให้กับอดีตที่ผ่า นมาเป็นความ
ทรงจาที่ดีในชีวิต โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเพียงหนึ่งจากในสามคนที่มีการพูดถึงประเด็นความรักผ่านการอัพเดทสถานะในเฟซบุ๊ก ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่าง
ละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1: วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
การอัพเดทสถานะ (status)

ความหมายโดยตรง
เวลานี้ควรเข้านอนได้แล้ว

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 22 สิงหาคม 2557)
ตนเป็นคนนอก
ไม่สามารถทาอะไรได้
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 17 กันยายน 2557)

ความหมายโดยนัย
ต้องการบอกคนอื่นว่า
เวลานี้ตนเองยังไม่ได้
นอน
รู้สึกห่วง หรือการตัด
พ้อน้อยใจใน
ความรู้สึก เพราะได้
เลิกรากับคนรักไปแล้ว

อัตลักษณ์
ความพ่ายแพ้

ความพ่ายแพ้

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
การอัพเดทสถานะ (Status)

ความหมายโดยตรง
วันนั้นเป็นวันเกิดของตน และ
ได้รับเค้กจากเพื่อน

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 กันยายน 2557)

การเลิกรากับคนรัก

ความหมายโดยนัย
รู้สึกว่าตนเองมี
ความสาคัญ เพราะ
เพื่อนให้ความสาคัญ
ต้องการสื่อสารไปยัง
คนรักว่าตนต้องการ
ให้คนรักกลับมา
เริ่มต้นกันใหม่

อัตลักษณ์
เพื่อนฝูง

ความพ่ายแพ้

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 พฤศจิกายน 2557)
ถึงแม้กาลเวลาจะหมุน
เปลี่ยนไป แต่ความทรงจา
เรื่องราวต่างๆยังคงอยู่

ปัจจุบันคนในรูป
อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว แต่ตนเอง
ยังคงอยู่กับอดีต

ความพ่ายแพ้

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 พฤศจิกายน 2557)
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.1 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
การอัพเดทสถานะ (Status)

ความหมายโดยตรง
ใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารบอกความรู้สึก

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 27 พฤศจิกายน 2557)
ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 28 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยนัย
มีสิ่งที่ต้องการจะพูด
มากมาย แต่ไม่
สามารถพูดออกไปได้
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่
แน่นอน หรือตนได้
สูญเสียบางสิ่งไป

อัตลักษณ์
ความพ่ายแพ้

ความพ่ายแพ้

4.1.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเนชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
ในส่วนประเด็นด้านความรักของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในการอัพเดทสถานะไม่มีการตั้งสถานะถึงในช่วงของการเก็บข้อมูล แต่เจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สเลือกใช้การอัพโหลดรูปภาพหรือการแบ่งปันต่าง ๆ แทนในมุมมองด้านความรัก
4.1.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นวาย การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองด้านความรัก เจเนอเรชั่นวายให้
ความสาคัญกับคนรักผ่านรูปที่อัพโหลดที่แสดงถึงความรักในด้านสมหวังและไม่สมหวัง ส่วนลาดับต่อมาจะให้ความสาคัญกับเพื่อนในการแสดงความรู้สึกผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งจากการไปงานวันเกิด การบอกความรู้สึกผ่านแคปชั่นที่ใช้ หรือการแกล้งกันผ่านรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทใจกันระหว่างเพื่อน ใน
ลาดับสุดท้ายคือการให้ความสาคัญกับครอบครัวผ่านการอัพโหลดรูปภาพที่ยังคงแสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายอย่างละเอียด
ได้จากข้อมูลในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2: วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
อัพโหลดรูปภาพตาและยายคู่หนึ่งกาลังดูบางอย่างจากโทรศัพท์มือถือ
การถ่ายภาพคู่รักที่ถึงแม้จะ
ไอโฟนด้วยกัน ใช้แคปชั่นว่า “Coolest couple!”
แก่ชรา แต่ยังสามารถปรับตัว
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 11 สิงหาคม 2557)
ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนได้
อัพโหลดรูปภาพขนมเค้กและเครื่องดื่มในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง โดยในภาพถ่าย
กาลังรับประทานขนมกับ
ติดส่วนหนึ่งของแฟน แต่ไม่ถ่ายให้เห็นใบหน้า โดยใช้แคปชั่นว่า “พาเพื่อนมา
คนรักที่ร้านเบเกอรี่แห่งนั้น
ทางาน at Little Spoon.” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 25557)
อัพโหลดรูปภาพที่มีข้อความเขียนว่า “รูปถ่าย...ไดอารี่...สิ่งของต่างๆ ฯลฯ...แค่ สิ่งของต่างๆเวลาเราทิ้งไปมัน
เราทิ้งมันก็หายไป..แต่ความทรงจา..ต่อให้ทายังไง มันก็ไม่เคยหาย...ใช้แคปชั่น ก็หายไปจากความทรงจา ซึ่ง
ว่า “ห้องนอน” 22.44 27/8/2014
ต่างจากความทรงจาที่ยังคงจา
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 27 สิงหาคม 2557)
ได้เสมอ
อัพโหลดรูปภาพตนเองที่ถ่ายกับสุนัขในรถ โดยใช้แคปชั่นว่า “นอกใจไอโด้
ถ่ายรูปกับสุนัขในรถของ
ตนเอง
วันนึงนะ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 19 กันยายน 2557)

ความหมายโดยนัย
อยากมีความรักที่ดูแล
กันไปจนแก่เฒ่า
เหมือนคู่ตายายในรูป
ต้องการแกล้งคนรัก
เพราะใช้คาว่า
“เพื่อน”
การหวนคิดถึงคนรัก
เก่า และแสดงให้เห็น
ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีคน
ใหม่
เป็นคนรักสุนัข ถึงแม้
จะไม่ใช่สุนัขของตนเอง
ก็ตาม

อัตลักษณ์
ครอบครัว
มีระดับ
ขี้เล่น
ความพ่ายแพ้

รักสัตว์
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพในร้านอาหาร ซึ่งมีหนังสือที่ดูเหมือนกาลังเปิดอ่านวางอยู่บน
โต๊ะ โดยใช้แคปชั่นว่า “Reading with ....”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 5 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพตนเองถ่ายรูปกับลูกสุนัขในลักษณะเซลฟี่ (selfie) โดยใช้
แคปชั่นว่า “(คน)หมา น่ารักไหม เย้ยยยยยยยย”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 29 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพโจ๊กหมูในลักษณะที่ใช้ช้อนตักไข่ขึ้นโดยที่ไข่แดงแตกเยิ้ม โดย
ใส่แคปชั่นว่า “ของขวัญวันเกิดแด่ลุง” และแท็ก (Tag) ชื่อไปหาเพื่อนคนนั้น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
ต้องการเน้นที่ “.....”
ตนเองออกมาอ่านหนังสือที่ ถึงบุคคลหนึ่งที่ตนไม่ได้
ร้านอาหารที่มีลักษณะหรูหรา เอ่ยถึง เพื่อให้ผู้อื่นเกิด
และดูทันสมัยกับบุคคลหนึ่ง ความสงสัยว่าบุคคล
ปริศนานั้นคือใคร
ถ่ายรูปกับลูกสุนัขโดยใช้กล้อง
ต้องการให้คนสน
หน้าของโทรศัพท์
ใบหน้าของตนเอง
มากกว่าลูกสุนัข
แสดงถึงความสัมพันธ์
ที่สนิทสนมกัน เพราะ
ภาพโจ๊กใส่ไข่ โดยที่ไข่แดงมี ทราบว่าเพื่อนอีกคนไม่
ลักษณะแตกเหลว
ชอบไข่แดงแบบนี้ หรือ
แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า
ตนเองเป็นคนขี้เล่น

อัตลักษณ์
มีระดับ
ความสมหวัง

รักสัตว์

ขี้เล่น

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพตนเองกับกลุ่มเพื่อน โดยใช้แคปชั่นว่า “Happy Max's day”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 28 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง
วันนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อน
ตนเองกับเพื่อนได้ไปฉลองวัน
เกิดด้วยกัน
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดของ
ตนเองมาอยู่กับพ่อและลุง

อัพโหลดรูปภาพพ่อและลุงของตนเองกาลังนั่งเล่นมือถือในร้านกาแฟ โดยใช้
แคปชั่นว่า “Happy Sunday with Dad and lovely uncle!”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 9 พฤศจิกายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพตนเองกับเพื่อนอีกหนึ่งคนถ่ายภาพเซลฟี่ (Selfie) ด้วยกัน โดย การถ่ายรูปกับเพื่อนโดยการ
ใช้แคปชั่นว่า “My behalf” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 9 พฤศจิกายน 2557)
ใช้กล้องหน้าที่เรียกว่า Selfie

ความหมายโดยนัย
เป็นคนให้ความสาคัญ
ในวันสาคัญของเพื่อน
ตนเองเป็นคนให้
ความสาคัญกับ
ครอบครัว
เป็นเพื่อนสนิทที่
ขาดกันไปไม่ได้

อัตลักษณ์
เพื่อนฝูง

ครอบครัว
เพื่อนฝูง

4.1.4 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สจะเลือกอัพโหลดรูปภาพเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน โดยเฉพาะรูปของหลานที่คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
ให้ความสาคัญเพราะทาให้นึกถึงช่วงเวลาที่ลูกของตนยังเป็นเด็ก หรืออาจสื่อได้ว่าตนนั้นไม่มีลูก พอมีหลานจึงทาให้เกิดความรู้สึกรักเหมือนลูก อีกทั้งยังมีรูปภาพ
ของสัตว์เลี้ยงที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและเป็นเพื่อนเล่นยามเหงา นอกจากนั้นยังแสดงความรัก ที่สื่อถึงมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้สึกระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สใช้การอัพโหลดรูปภาพใน
ประเด็นความรักกับสิ่งที่ตนเองมีความใกล้ชิดหรือให้ความสนใจ ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.3
49

ตารางที่ 4.3: วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
อัพโหลดรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหลานสาวในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
กาลังรับประทานอาหารอยู่
โดยไม่มีแคปชั่น
กับหลานสาว
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 12 สิงหาคม 2557)
อัพรูปภาพเด็กในช่วงวัย 1-2 ขวบ โดยไม่มีแคปชั่น แต่แท็ก (Tag) ชื่อเพื่อนคน คิดถึงหลานของเพื่อน จึงอัพ
หนึ่งในเฟซบุ๊ก เนื่องจากเพื่อนคนนั้นมีลูกที่วัยใกล้เคียงกับเด็กในภาพ
โหลดรูปภาพเด็กและแท็กไป
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 สิงหาคม 2557)
หาเพื่อนคนนั้น
อัพโหลดรูปสุนัขของตัวเองกาลังมองกล้องในลักษณะท่าทางซุกซน โดยใช้
แคปชั่นว่า “ละจะทางัยดีเนี้ย??? คุณชายแอบลากกระท้อนลูกละเกือบกิโลลง
รู้สึกแปลกใจที่สุนัขสามารถ
มากิน มีแทะทิ้งเปลือกด้วยนะ ใครสอนวะ??? นึกสงสัย..แล้วเมล็ดเบอเร่อข้าง
ลากกระท้อนลงมากินด้วย
ในมันทางัยวะ เหลือบไปเห็นข้างๆที่นอนฮี อ้อ!! กัดแตกหมด โชคดีไป แต่..คืนนี้
ตัวมันเองได้
แม่มันจะเจออะไรต่อน้อ— feeling spooky.”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 18 สิงหาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพเด็กทารก พร้อมใส่แคปชั่นว่า “หมูมิ้น”
การอัพโหลดรูปภาพเด็กทารก
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 12 กันยายน 2557)
ที่ชื่อหมูมิ้น

ความหมายโดยนัย
รู้สึกภูมิใจกับหลานสาว
และอยากให้คนอื่นเห็น
ความน่ารักของหลาน

อัตลักษณ์

ตนเองเป็นคนรักเด็ก

รักเด็ก

ต้องการบอกว่าสุนัขที่
ตนเลี้ยงไว้เป็นสุนัขที่มี
ความฉลาด

รักสัตว์

ต้องการบอกคนอื่นว่า
ตนเองเป็นคนรักเด็ก

รักเด็ก

รักเด็ก
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
อัพโหลดรูปภาพเค้กที่มีข้อความบนหน้าเค้กว่า สุขสันต์วันเกิด โดยใช้แคปชั่นว่า วันนั้นเป็นวันเกิดของตนเอง
ตนเองได้รับ
“ขอบคุณพี่น้อยมากครับสาหรับขนมเค้กวันเกิดปีนี้”
และมีคนให้เค้กเป็นของขวัญ ความสาคัญจากคน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 19 กันยายน 2557)
วันเกิด
รอบข้าง
อัพโหลดรูปภาพตนเองถ่ายคู่กับหลานสาว โดยไม่มีแคปชั่น
การถ่ายภาพคู่กับหลานสาว ต้องการอวดหลานสาว
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 20 กันยายน 2557)
ให้คนอื่นรับรู้
อัพโหลดรูปหลานสาวกับสินค้าที่บ้านทาธุรกิจอยู่ (ส่งเหล้าเบียร์) โดยใส่แคปชั่น
ความรูส้ ึกที่ตนเอ็นดู
ว่า “ช่วยยุ่งได้เยอะ?”
หลานสาวทาให้งานยุ่งยากขึ้น หลาน เพราะถึงแม้
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 20 กันยายน 2557)
หลานจะเป็นเด็ก แต่ยัง
รู้จักมาช่วยงานที่บ้าน
อัพโหลดรูปภาพลูกชายนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล 4 รูป ทั้งในเวลาที่หลับ
และตื่น โดยใช้แคปชั่นว่า “กว่าจะหลับนิ หิวข้าวกินๆๆ แล้วพูดมากถามโน่น
รู้สึกเป็นห่วงอาการของ
ต้องการให้คนอื่นแสดง
ถามนี่ ปวดหัวตัวร้อนจะเป็นไข้ หายใจไม่ออก พอตาปรือจะหลับเจ้าเครื่อง
ลูกชายที่ต้องมานอนใน
รู้สึกสงสารหรือเห็นใจ
ทั้งหลายที่ใส่เต็มตัวก็เก๊ะกะ หลับไปหน่อยขยับตัวนิดเดียว ก็เดี๋ยวเครื่องนั้นร้อง
โรงพยาบาล
ให้กับอาการของลูก
เดี๋ยวเครื่องนี้ร้อง จะอะไรกันนักกันหนาน้อ... ตอนนี้หลับสนิทจริงๆละ มีเสียง
ชายตนเอง
กรนเล็กๆละ..เฮ้อ!!!!! น่าจ๋งจ๋านจิจัง” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 10 ตุลาคม 2557)

อัตลักษณ์
เพื่อนฝูง
รักเด็ก
ครอบครัว
รักเด็ก

ครอบครัว
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.3 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
อัพโหลดรูปภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีอายุในลักษณะยิ้มแย้มเล่นกล้อง โดย
ใช้แคปชั่นว่า “วันเกิดครบรอบ 57 ปี... โฮ๋!!! เยอะเน๊าะตัวเลข .. แต่ชีแฮบปี้
วันเกิดเพื่อนอายุครบ 57 ปี
มากๆๆๆเลย — feeling lovely (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 12 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพญาติที่อยู่จังหวัดชลบุรี โดยมีผ้าปิดแผลหลายแห่งบนร่างกาย
แต่ยังชูสองนิ้วให้ในภาพ โดยใช้แคปชั่นว่า “เปนกาลังใจให้หน่อยค่ะ>เจ็บนี้อีก
เป็นกาลังใจให้กับญาติที่
นาน”
ประสบอุบัติเหตุมา
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 12 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพสุนัข 4 รูป ในลักษณะท่าทางที่มันพยายามปีนขาลูกชายมา
นอนแทรกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง โดยใช้แคปชั่นว่า “พี่ม่วง น้องง่วงแล้ว กาง สุนัขพยายามมานอนแทรก
ขาให้ที่น้องนอนโหน่ย แหง่ะ..ไม่ไห้ที่น้องเหรอ..แม่!!พี่แกล้งน้องช่วยด้วย....ไม่ไห้ ระหว่างขาของลูกชายตน
นอนหรอ.. งั้นนอนเงี้ยก้อด้าย.....น้องไม่สนหร๊อก.. เฮ๊าะ!!! — feeling
determined (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 17 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพหลานสาวถือกล่องของขวัญ ใช้แคปชั่นว่า “สวยตลอด ^^อิอิ กาลังจะพาหลานสาวออกไป
(ไปกินข้าว) เข้าใจตรงกันนะ”
รับประทานอาหารข้างนอก
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 26 ตุลาคม 2557)
บ้าน

ความหมายโดยนัย

อัตลักษณ์

อายุเป็นเพียงตัวเลข

เพื่อนฝูง

ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ
และถามถึงอาการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

ครอบครัว

ครอบครัวเป็นคนรัก
สัตว์ เพราะถึงแม้ว่า
สุนัขจะพยายามขึ้นมา
นอนบนเตียงก็ไม่เป็น
ปัญหา
ต้องการอวดให้คนอื่น
เห็นถึงความน่ารักของ
หลานสาว

รักสัตว์

รักเด็ก
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.3 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพหลานสาวที่พาเขยชาวต่างชาติมาผูกข้อไม้ข้อมือกับคนเฒ่าคน
แก่ที่บ้านจานวน 5 รูป โดยใช้แคปชั่นว่า “ความรัก...การแต่งงาน... การอยู่
ร่วมกันคือความสุข.. สายสัมพันธ์รักนี้ได้สร้างสิ่งดีที่สุดที่ตามมาคือ ครอบครัว
จะสมบูรณ์และเป็นสุขที่สุดก็รวมทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน นี่คือความสุขใจโดยแท้
ต่อไปนี้ครอบครัวเราก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น อบอุ่นใจจริงๆ..”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 26 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพลูกชายกาลังอุ้มหลานในวัยทารก โดยใช้แคปชั่นว่า “เห็น
หน้าตางี้ " พี่ม่วงเค้ารักเด็ก รักสัตว์นะจ๊ะ " เชื่อแม่เฮ๊อะ!!— feeling
blissful”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 8 พฤศจิกายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพหลานสาวตอนยังเป็นเด็กทารก โดยไม่มีแคปชั่น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 20 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย

อัตลักษณ์

ดีใจกับหลานสาวที่เข้าพิธี
แต่งงานกับลูกเขยซึ่งเป็นคน
ต่างชาติ

มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
เพราะทาพิธีการใน
บ้าน

ครอบครัว

ลูกชายของตนกาลังอุ้มหลาน
ที่อยู่ในวัยทารก

ลูกชายของตนมีมุมที่
เป็นคนอ่อนโยน

การคิดถึงหลานสาวตอนยัง
เป็นเด็กทารก

ต้องการอวดหลานสาว
ของตนเองตอนเป็น
เด็กให้คนอื่นได้เห็น

ครอบครัว

รักเด็ก
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)

อัพโหลดรูปภาพหลานสาวแต่งตัวพร้อมไปเที่ยว โดยใช้แคปชั่นว่า “สวย
เสมอ?” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 22 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

หลานสาวกาลังจะออกไป
เที่ยวข้างนอก

ความหมายโดยนัย
ต้องการอวดหลานสาว
ให้คนอื่นเห็น แต่การ
ใช้เครื่องหมาย “?”
แสดงให้เห็นถึงการ
หยอกล้อให้เกิดความ
คนอื่นรู้สึกขบขัน

อัตลักษณ์

รักเด็ก

4.1.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นวายในมุมมอความรัก เจเนอเรชั่นวายนิยมใช้การแบ่งปันเป็นช่องทาง
การสื่อสารที่เอาไว้บอกความรู้สึกของตนในขณะนั้น โดยนิยมใช้เพลงในการสื่อสารความรู้สึกออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าตอนนี้ความรักของตนเองเป็นอย่างไรสมหวัง
หรือผิดหวัง ซึ่งเพลงที่แบ่งปันส่วนใหญ่จะเน้นสื่อสารไปในด้านของความรักที่ไม่สมหวัง หรือการเลิกรากับคนรัก ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเลือกใช้การบ่งปันในการบอก
ความรู้สึกสมหวัง หรือกาลังไปได้ดี โดยที่คนในเจเนอเรชั่นวายจะไม่แบ่งปันเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเพลงในมุมมองด้านความรัก ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่าง
ละเอียดได้จากข้อมูลในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4: วิเคราะห์การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันเพลง “แสงของไฟ” ของศิลปิน Greasy café จาก Youtube โดยใช้
แคปชั่นว่า “ลมที่ผ่านและพัดเธอมา.....ที่ปราศจากสัญญา ว่าจะอยู่เนิ่นนาน
เท่าไร.....”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 11 สิงหาคม 2557)
แบ่งปันเพลง “หมุน”จาก Youtube ของศิลปิน Greasy café โดยใช้แคปชั่น
ว่า “หมุนไปเรื่อยๆจนกว่า.......??”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 22 สิงหาคม 2557)
แบ่งปันเพลง “Emotional version of don’t look back in anger” ของ
ศิลปิน Noel Gallagher จาก Youtube โดยนาเนื้อร้องมาใส่เป็นแคปชั่นว่า
“And so, Sally can wait, she knows it’s too late as we’re walking
on by Her soul slides away, but don’t look back in anger I heard
you say.......” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 27 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
ถึงแม้แสงจะสว่างมากแค่ไหน
ก็ไม่อาจอยู่ได้ตลอดไป

ความหมายโดยนัย
ไม่ว่าอย่างไรคนรักก็
ต้องจากไปในสักวัน
เช่นเดียวกับแสงไฟ

อัตลักษณ์
ความพ่ายแพ้

โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไป
ในทุกวัน

แม้ว่าเวลา หรือสิ่ง
ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป
แต่ไม่ว่าอย่างไรคนรักก็
ไม่มีทางกลับมา

ความพ่ายแพ้

โดยเพลงนี้กล่าวถึงความรัก
ของคู่รักที่ต้องจบลง แต่จาก
ลากันด้วยความเข้าใจ

เจ็บปวดแต่เข้าใจ

ความพ่ายแพ้

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองความรัก
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันเพลง “ละอองแสง” ของศิลปิน Greasy Café จาก Youtube โดยใช้
แคปชั่นว่า “ZZzzz — listening to greasy cafe'.”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 9 กันยายน 2557)
แบ่งปันเพลง Love never felt so good ของศิลปิน Michael Jackson จาก
Youtube โดยไม่มีแคปชั่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 22 ตุลาคม 2557)
แบ่งปันเพลง Thinking out loud ของศิลปิน Ed Sheeran โดยใช้แคปชั่นว่า
“:]]Zzzzzzzz” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 4 พฤศจิกายน 2557)
แบ่งปันเพลง “ภาพของเรา” ของศิลปิน Greasy Café แคปชั่นว่า “..........”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 17 พฤศจิกายน 2557)
แบ่งปันเพลง“อุบัติเหตุ” ของศิลปิน Greasy Café โดยไม่มีแคปชั่น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
เนื้อเพลงมีความหมาย
โดยรวมกล่าวถึงความสัมพันธ์
ของคู่รักที่ต้องเดินมาถึงจุดจบ
เนื้อเพลงกล่าวถึงความรักของ
ตนที่ไม่เคยรู้สึกรักใครมาก
เท่านี้มาก่อน
เนื้อเพลงกล่าวถึงความรักของ
คนสองคนที่ยังคงมีให้กันเสมอ
ไม่เสื่อมคลาย
เนื้อเพลงกล่าวถึงว่ายังคง
จดจาและคิดถึงเรื่องราวของ
ตนและคนรักที่เลิกรากันไป
อุบัติเหตุคือความไม่มั่นคงของ
ชีวิต พร้อมจะเกิดและหายไป
ได้เสมอ

ความหมายโดยนัย
ไม่เต็มใจที่ความรักต้อง
จบลง แต่ไม่อาจฝืน
ความเป็นจริงได้
ความรักของตนกาลัง
ไปได้ดี
ความรักของตนกาลัง
ไปได้ดี

ความพ่ายแพ้

ความสมหวัง

ความสมหวัง

ความพ่ายแพ้

ความพ่ายแพ้
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การเลิกรากับคนรัก
หรือยังไม่พร้อมที่จะมี
ความรักครั้งใหม่
ความรักและคนรัก
เปรียบเหมือนอุบัติเหตุ
ที่พร้อมจะเข้ามาและ
จากไปได้ในทุกเมื่อ

อัตลักษณ์

4.1.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
ใช้การแบ่งปันในเรื่องราวที่ใกล้ตัวหรือมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง ซึ่งในช่วงการเก็บข้อมูลการแบ่งปันเรื่องของสัตว์เลี้ยงในบ้านแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด
ผูกพันระหว่างตนและสัตว์เลี้ยง และยังมีเรื่องราวมิตรภาพระหว่างสัตว์ที่ทาให้ตนเกิดความรู่สึกซาบซึ้งตรึงใจ นอกจากนั้นยังใช้การแบ่งปันในการแสดงถึง
ความชอบหรือความสนใจส่วนตัว หรือการแบ่งปันเรื่องราวของเด็กในวัยทารกที่ทาให้ตนระลึกถึงช่วงเวลาที่ลูกหรือหลานตนยังเป็นเด็กที่วัยใกล้เคียงกัน
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์บางคนยังเลือกที่จะแบ่งปันภาพของหลานสาวมายังเฟซบุ๊กของตน ซึ่งแสดงถึงความรักและความใกล้ชิดระหว่างตนและหลานสาวว่ามีหรือ
การหวนคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ในอดีตที่ผ่านมา และยังมีการแบ่งปันภาพผลการแข่งขันฟุตบอลซึ่งตนเคยเป็นศิษย์เก่าที่แสดงถึงความรักความผู กพันในช่วงเวลาทีต่ น
ยังเรียนหนังสืออยู่ ทาให้เหมือนได้ย้อนเวลาหรือหวนถึงอดีตกลับไปในช่วงเวลานั้น การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองด้านความรักจึงเป็นเรื่อง
ของความคิดถึงและความผูกพันผ่านการแบ่งปันของตนเอง ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5: วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันคลิปจากเพจ Youlike (คลิปเด็ด) เกี่ยวกับสุนัขที่พยายามปลุกเพื่อนมัน
ที่โดนรถชน และยังพยายามปกป้องเพื่อนมันจากรถที่วิ่งอยู่บนถนนอีกด้วย
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 7 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
สุนัขในคลิปพยายามช่วย
เพื่อนอีกตัวที่โดนรถชน

ความหมายโดยนัย
แม้แต่สัตว์ยังมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน หรือ
สุนัขมีความรู้สึก มี
จิตใจไม่ต่างจากคน

อัตลักษณ์
รักสัตว์

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.5(ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองความรัก
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันคลิปของต่างประเทศ โดยเนื้อหาในคลิปเป็นเด็กน้อยอายุ1-2ขวบ ที่ว่าย
น้าด้วยตนเอง โดยว่ายไปว่ายกลับ โดยที่ผู้เป็นพ่อเป็นคนถ่ายคลิปและสั่งให้ลูก
ว่ายน้าตามที่บอก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 30 ตุลาคม 2557)
แบ่งปันภาพการผลการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่เอาชนะ
โรงเรียนอัสสัมชัญไปได้ ในสกอร์ 3-0 จากเพจ Bangkok Christian College
::: Official Club Site (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 17 พฤศจิกายน 2557)
แบ่งปันภาพหลานสาวของตนในอิริยาบถที่กาลังยิ้มแล้วมองกล้องจากเฟสบุ๊ค
ของลูกสะใภ้ โดยไม่มีแคปชั่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 27 กันยายน 2557)
แบ่งปันคลิปที่เป็นโฆษณาของต่างประเทศจากเพจ Portal AECweb's video
โดยเป็นโฆษณาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับคนที่มีสุนัขในบ้าน โดยใช้แคปชั่นว่า
“อยากได้ซักอัน เอาไว้ไห้ MoMo คุยกับพี่ๆ เวลาไม่อยู่บ้าน " ถ้าจะดีเน๊าะ
อิอิ "”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 24 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
เด็กทารกกาลังว่ายน้าตามที่
ผู้เป็นพ่อเป็นคนสั่ง

ความหมายโดยนัย
รู้สึกสนใจ และอยากให้
หลานของตนลองว่าย
น้าแบบในคลิปบ้าง
ความภาคภูมิใจในชัย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ชนะของโรงเรียน
แข่งขันฟุตบอลเอาชนะ
เพราะตนเป็นศิษย์เก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ของโรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียน
คิดถึงความน่ารักของ
อวดความน่ารักของ
หลานสาว
หลานสาวให้ผู้อื่นเห็น
การแสดงถึงความรัก
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไว้ให้คนใช้ ความผูกพัน ระหว่าง
กับสุนัขเวลาตนไม่อยู่บ้าน ครอบครัวของตนและ
สุนัขที่เลี้ยงไว้

อัตลักษณ์
รักเด็ก

หวนถึงอดีต

รักเด็ก

รักสัตว์
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4.2 มุมมองการใช้ชีวิต
4.2.1 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต เจเนอเรชั่นวายใช้การอัพเดทสถานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารว่า
ตนกาลังทาอะไร หรืออยู่ที่ไหน ซึ่งโดยส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งยังคงใช้การอัพเดทสถานะในการพูดถึงเรื่องของกีฬา
โดยกีฬาที่เจเนอเรชั่นวายให้ความสนใจมากที่สุดคือฟุตบอล รวมทั้งยังใช้ช่องทางนี้ในการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในสิ่งที่ให้ความ
สนใจผ่านการแสดงความคิดเห็นผ่านสถานะนั้น ๆ นอกจากนี้มักจะพูดหรือบ่นถึงการทางานไปในทิศทางด้านลบ เช่น ความรู้สึกเบื่อหน่ายในงานที่ทาอยู่ เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเจเนอเรชั่นวายให้ความสนใจในกานอัพเดทสถานะในมุมมองการใช้ชีวิตกับกระแสที่สังคมให้ความนิยมหรือเป็น ที่สนใจอยู่ในขณะนั้น
ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6: วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

ความหมายโดยตรง
เส้นทางจะเกิดได้ต่อเมื่อ
ออกเดิน

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 2 สิงหาคม 2557)
ตนเองไม่ได้อยากมาสถานที่
แห่งนี้
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 6 สิงหาคม 2557)
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ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ความสาเร็จจะเกิดได้
ย่อมขึ้นอยู่กับตัวเราว่า อุดมการณ์
ลงมือทาหรือยัง หรือ
ตนเป็นคนมีอุดมการณ์
รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ตน ความเบื่อหน่าย
กาลังทาอยู่
(จากการ
ทางาน)
(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 6 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 12 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 12 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจในตัว
พ่อของตนสั่งสอนว่าต้องเป็น พ่อของตนเอง โดย
คนที่ไม่ดูถูกคนอื่น ให้ให้นึกถึง สังเกตได้จากการตั้ง
ครอบครัว
ใจเขาใจเรา
แฮชแทกว่า
#pspdadquote
ถึงแม้ตนจะทาอาหาร
ลงมือทาผัดมาม่าด้วยตนเอง
ได้ แต่ตนก็ไม่ได้ทา
ดาเนินชีวิต
แต่ได้รสชาติเค็ม
อร่อย แสดงว่าตนไม่ใช่
คนสมบูรณ์แบบ
การทางานให้บริษัทคือ หน้าที่ ตนเองต้องทางานหนัก
ของตน แต่ไม่ใช่การใช้ให้
สังเกตจากการใช้แฮช ความเบื่อหน่าย
ทางานทุกอย่าง
แทก #Ripmywork ที่
(จากการ
ค่อนไปทางเบื่อหน่าย
ทางาน)
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 20 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ตอนนี้ตนกาลังรู้สึกไม่สบาย ต้องการให้ผู้อื่นสงสาร
จึงคิดว่าสุขภาพแข็งแรงคือสิ่ง
และเข้ามาถามถึง
ที่ดีที่สุดในชีวิตคน
อาการของตน
มาโรงพยาบาลเพราะตนเอง
เป็นไข้

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 22 สิงหาคม 2557)
ตนเองกาลังจะเดินทางไป
จังหวัดขอนแก่น

ตั้งใจพิมพ์วรรณยุกต์
ผิดเพื่อให้คนรู้สึกสนใจ
ถามถึงอาการ
เป็นคนอยู่ไม่ติดที่ ชอบ
ออกเดินทาง

อัตลักษณ์
ความ
น่าสงสาร
สุขภาพ
สุขภาพ
ขี้เล่น
เดินทาง
ท่องเที่ยว

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 29 สิงหาคม 2557)
ตอนนี้ตนอยู่ที่ถนนคนเดินใน
จังหวัดขอนแก่น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 30 สิงหาคม 2557)

ใช้การตั้งสเตตัสให้คน
สนใจ หรืออยากให้
เพื่อนเข้าแซว

เดินทาง
ท่องเที่ยว
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 31 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 31 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 31 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
อากาศร้อน หรือเล่น
มาหาดื่มเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟ คาว่าอากาศข้างนอก
ร้อนจึงต้องมาพึ่งน้า
ของร้านนี้แก้กระหาย
กาลังจะดูฟุตบอลที่ร้านแห่ง ต้องการให้คนสนใจว่า
หนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ตนเองกาลังดูฟุตบอล
อยู่ที่ร้านนี้
รู้สึกดีกับผลฟุตบอล และร้าน การหวนคิดถึงคนใน
ที่มานั่งก็มีบรรยากาศที่ดี แต่ อดีต โดยสังเกตจาก
น่าเสียดายที่ไม่มีคนมานั่ง
“…” ที่แสดงถึง
ด้วยกัน
ความคิดถึง
ความไม่แน่ใจในชีวิตว่าจะก้าว ยังคงหาทางออกจาก
ต่อไป หรือหยุดอยู่ที่เดิม
ปัญหาไม่ได้

อัตลักษณ์
ดาเนินชีวิต

กีฬา

กีฬา

ทัศนะ

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 31 สิงหาคม 2557)
(ตารางมีต่อ)
62

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 1 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง
เชิญชวนให้คนอื่นๆไปดู
ภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะมี
เนื้อหาที่ดี
ตนเองอยู่ในร้านเหล้า แต่
อัพเดทสถานะให้ดูขัดแย้ง

ความหมายโดยนัย
เป็นคนที่ไม่ชอบดู
ภาพยนตร์ตามกระแส
สังคม
ต้องการให้คนอื่นรู้สึก
สนใจในสถานที่ที่ตนมา

อัตลักษณ์

อยู่ในช่วงการจราจรในตัว
เมืองกาลังติดขัด

เบื่อหน่ายกับ
การจราจร หรือความ ความเบื่อหน่าย
วุ่นวายในเมือง
เครื่องหมาย “!” ที่ใช้ ความเบือ่ หน่าย
ในการตั้งสเตตัสสื่อว่า
(จากการ
ตนเองรู้สึกเบื่อหน่าย
ทางาน)
(ตารางมีต่อ)

ดาเนินชีวิต

สังสรรค์

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 2 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 8 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 12 กันยายน 2557)

กาลังจะเข้าประชุมกับที่
ทางาน

63

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 13 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 14 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
ตนเป็นแฟนบอลทีม
หลังจากก่อนหน้านี้ได้ดู
ลิเวอร์พูล เพราะแฮช
ฟุตบอลมาสองคู่แล้ว ทีม
แทก #ynwa มาจาก
ฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบกาลัง คาว่า You”ll never
จะแข่งขัน
walk alone ซึ่งมาจาก
ชื่อเพลงของสโมสร
อัพเดทสถานะให้ดู
ตนเองกาลังอยู่ที่สนามบิน
ขัดแย้งกับสถานที่
สุวรรณภูมิ
เพื่อให้คนอื่นสนใจว่า
ตนมาทาอะไรที่นี่
เชียร์ทีมชาติไทยในการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
ตนเป็นคนชาตินิยม

อัตลักษณ์

กีฬา

ขี้เล่น

ชาตินิยม

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 15 กันยายน 2557)
(ตารางมีต่อ)

64

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 26 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง
ตื่นนอนช่วงกลางดึกมาดู
ฟุตบอล ซึ่งคาว่า “ucl” ย่อ
มาจาก UEFA Champion
League ซึ่งเป็นการแข่งขัน
ฟุตบอลในทวีปยุโรป
มาดูการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างทีมอิตาเลียนไทย
และ ปตท.
รู้สึกไม่พอใจคนที่สูบบุหรี่
เพราะไม่รู้จักการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น ทั้งที่เป็นรถบริการ
สาธารณะ

ความหมายโดยนัย
ตนเองเป็นแฟนบอล
ทีมลิเวอร์พูล และรู้สึก
ภูมิใจกับทีมฟุตบอลที่
ตนเองเชียร์ เพราะ
ไม่ได้เข้ารอบมานาน

อัตลักษณ์

-

กีฬา

กีฬา

ตนเองเป็นคนที่รู้จัก
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเบื่อหน่าย

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 27 กันยายน 2557)
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 28 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 30 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง
ตอนนี้ตนเองมาเยาวราชเพื่อ
รับประทานอาหาร

ความหมายโดยนัย
เยาวราชเป็นย่านที่มี
ร้านอาหารให้เลือก
รับประทานเยอะ
การแข่งขันของทีมเกาหลีไม่มี
ไม่พอใจเกมส์การ
ภาพให้ดูย้อนหลัง เหมือนทีม แข่งขันที่ไม่ยุติธรรม
ของไทย
ของกรรมการ
มนุษย์เราอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มี มีสิ่งที่ตนเองต้องการอ
ความฝัน
จะลงมือทาให้ได้

อัตลักษณ์
ดาเนินชีวิต

ชาตินิยม

อุดมการณ์

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 13 ตุลาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 ตุลาคม 2557)

ตนกาลังเตรียมตัวไปงาน
หนังสือที่กาลังจะมาถึง โดย
หารายชื่อหนังสือที่อยากได้
ไว้ก่อนด้วย

ตนเองชื่นชอบการอ่าน
หนังสือ หรือเป็นหนอน
หนังสือ

ดาเนินชีวิต

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 20 ตุลาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 ตุลาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 8 ตุลาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 12 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
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ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ปีนั้นเป็นปีชงของตน
จึงไปทาบุญโลงศพ
มาไหว้พระทาบุญที่
เพราะสังเกตจากคน
วัดหัวลาโพง
ส่วนใหญ่นิยมไปทาบุญ ดาเนินชีวิต
แก้ปีชง
สังคมและสื่อมวลชนไม่ให้ ตนเองเป็นคนที่มีความ
ความสาคัญกับกีฬาคนพิการ ยุติธรรมและเห็นอก ความเบื่อหน่าย
เห็นใจผู้อื่น
ให้รางวัลกับตัวเอง
มาเที่ยวพักผ่อนที่อัมพวา
หลังจากเหน็ดเหนื่อย
เดินทาง
จากการทางาน
ท่องเทีย่ ว
การหวนคิดถึงช่วงเวลาที่
อยากย้อนเวลากลับไป
ตนเองใช้ชีวิตอยู่หอใน
เรียนอีกครั้ง นึกถึง
หวนถึงอดีต
มหาวิทยาลัย
ความเป็นเด็กใน
ช่วงเวลาที่เรียนหนังสือ
(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 15 พฤศจิกายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 22 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ชีวิตในการทางานต้อง
รู้สึกไม่ดีที่เจอเหตุการณ์ที่มีคน เจอคนหลากหลาย ความเบื่อหน่าย
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ ประเภท และต้องรู้จัก
(จากการ
ตนเองได้
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
ทางาน)
การขับรถเล่นในเวลากลางคืน มีเรื่องที่ตนกาลังคิดไม่
ก็สามารถทาให้รู้สึกดีได้อีก ตกหรือไม่สบายใจอยู่
ดาเนินชีวิต
แบบหนึ่ง

พ่อซื้อโทรศัพท์ให้ตนเพราะ
เห็นว่าโทรศัพท์มือถือเครื่อง
เก่ามีอาการค้าง โดยที่ตนไม่
ต้องเก็บเงินซื้อเองอย่างที่
ตั้งใจในตอนแรก

การแสดงความรัก
ระหว่างตนและผู้เป็น
พ่อที่มีให้กัน โดยที่ไม่
ต้องเอ่ยปากพูด

ครอบครัว

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 23 พฤศจิกายน 2557)
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 25 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
คนดีที่รู้ไม่เท่าทันจะดู
คนดี/คนซื่อ/คนโง่ มีลักษณะ เหมือนเป็นคนโง่ ส่วน
คล้ายกัน คนฉลาด/คนเห็น คนฉลาดบางคนจะดู
แก่ตัวก็เช่นกัน
เป็นคนเห็นแก่ตัวเอา
ที่แต่ได้
กาลังจะไปเล่นฟุตบอลที่วัด ตนเองเป็นคนที่ชอบ
หนองรี
เล่นกีฬา

อัตลักษณ์

อุดมการณ์

กีฬา

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 26 พฤศจิกายน 2557)
4.2.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สใช้การอัพเดทสถานะเป็น
ช่องทางในการบอกผู้อื่นว่ากาลังทาอะไร หรืออยู่ที่ไหน โดยเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่บ่งบอกความเป็นตัวตนว่าเป็นคนลักษณะไหน เช่น ชอบการ
เดินทางแบบลุย ๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สื่อให้เห็นถึงการพักผ่อนจากการทางานหนัก อีกทั้งเรื่องของอาหารในการอัพเดทสถานะจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นส่วนใหญ่อันหมายถึงอยู่ที่ไหนทานที่นั่น โดยมีพูดถึงเรื่องของกีฬาที่สนใจบ้าง คือ ฟุตบอลและมวยสากล และเรื่องที่คนเจเนอเรชั่นนี้
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือเรื่องของการพูดถึงสุขภาพ หรือโรคภัยที่เป็นอยู่ ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7: วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

ความหมายโดยตรง
ต้องมาประชุมงานที่โรงแรม
อีกแล้ว

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 1 สิงหาคม 2557)
ตนเองต้องมาทากายภาพ
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 6 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
รู้สึกเบื่อหน่ายกับการ ความเบื่อหน่าย
ประชุม โดยสังเกตจาก
(จากการ
คาว่า “อีกแล้ว”
ทางาน)
การไม่มีโรคเป็นลาภ
อันประเสริฐ หรือ ความน่าสงสาร
ต้องการให้ผู้อื่นแสดง
สุขภาพ
ความสงสาร หรือสนใจ

ตนเองรู้จักการปล่อยวาง และ ตนเองรู้จักการปล่อย
มีความเข้าใจในการใช้ชีวิต วาง และมีความเข้าใจ
ในการใช้ชีวิต

ทัศนะ

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 9 สิงหาคม 2557)
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.7(ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ตอนนี้ตนและกลุ่มเพื่อน
เป็นคนทางานหนัก พอ
เดินทางถึงอาเภอสว่างแดน
มีเวลาว่างจึงออกมา
ดินแล้ว
ท่องเที่ยวกับเพื่อน
ตนและกลุ่มเพื่อนเดินทางถึงที่ เป็นคนทางานหนัก พอ
พักเพื่อผ่อนแล้ว
มีเวลาว่างจึงออกมา
ท่องเที่ยวกับเพื่อน
บอกสิ่งสถานที่ที่ตนเองกาลัง
ถึงจะมีฝนตก แต่ก็
จะเดินทางไปเที่ยว ในวันนี้
ไม่ได้เป็นอุปสรรคใน
การท่องเที่ยวครั้งนี้
กาลังจะเดินทางไปที่หอแก้ว เป็นคนทางานหนัก พอ
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งรอบนี้ตน มีเวลาว่างจึงออกมา
เดินทางมาเป็นครั้งที่สามแล้ว ท่องเที่ยวกับเพื่อน
ในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปดู เป็นคนทางานหนัก พอ
ปรากฏการณ์ที่มีกุ้งเดินขบวน มีเวลาว่างจึงออกมา
ที่อุทยาแห่งชาติภูจองนายอย ท่องเที่ยวกับเพื่อน

อัตลักษณ์
เดินทาง
ท่องเที่ยว
เดินทาง
ท่องเที่ยว
เดินทาง
ท่องเที่ยว
เดินทาง
ท่องเที่ยว
เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.7(ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 23 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 26 สิงหาคม 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 กันยายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 12 ตุลาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
เห็นความเจริญในสถานที่แห่ง
นี้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ครั้งที่ตนเองเคยมาเที่ยวใน
สถานที่แห่งนี้ในอดีต
คนส่วนใหญ่เติมน้ามันของ
ปตท.เพราะมีสถานีบริการ
น้ามันเยอะ หรือเพราะการ
โฆษณาของปั๊มน้ามัน
กาลังดูการแข่งขันฟุตบอลของ
ทีมเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่งได้ฉายาว่า
“จิ้งจอกสยาม” เนื่องจากมี
เจ้าของสโมสรเป็นคนไทย
บัวขาวไม่ได้เดินทาง
มาขึ้นบนเวทีมวย

ความหมายโดยนัย
เป็นคนทางานหนัก พอ
มีเวลาว่างจึงออกมาขับ
มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว
ไปกับกลุ่มเพื่อน
คุณภาพน้ามันของ
ปตท. ไม่ได้มีคุณภาพที่
ดีกว่าของแบรนด์อื่น
รู้สึกภูมิใจที่ทีมนี้มี
เจ้าของสโมสรเป็น
คนไทย
รู้สึกเสียหน้าที่นักชก
มวยคนดังกล่าวไม่
ได้มาขึ้นเวที

อัตลักษณ์
เดินทาง
ท่องเที่ยว

ทัศนะ

กีฬา

กีฬา
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.7(ต่อ): วิเคราะห์การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การอัพเดทสถานะ (Status)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 พฤศจิกายน 2557)

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 23 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
กาลังไปออกทริปขี่
เป็นคนทางานหนัก พอ
มอเตอร์ไซค์กับกลุ่มเพื่อนชาย มีเวลาว่างจึงออกมาขับ
โสด
มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว
ไปกับกลุ่มเพื่อน
ตนเองแวะมาทานข้าวเที่ยงที่ ต้องการบอกคนอื่นว่า
จังหวัดลาพูน
ตอนนี้ตนมาแวะพักอยู่
ที่จังหวัดลาพูน
ตนเองแวะมาทานข้าวที่นี่
อย่างรีบเร่ง
รู้สึกหิว

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 23 พฤศจิกายน 2557)
รู้สึกไม่สบายมีอาการ
ปวดท้อง

ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ
เข้ามาถามถึงอาการ

อัตลักษณ์
เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว
เดินทาง
ท่องเที่ยว
สุขภาพ

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 29 พฤศจิกายน 2557)
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4.2.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photos) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต ในการอัพโหลดรูปภาพประจาตัวนั้นเคนกลุ่มนี้ไม่นิยมการเปลี่ยน
รูปภาพบ่อย เพราะมีความรู้สึกมั่นใจในภาพที่ใช้อยู่แล้วซึ่งเป็นภาพในลักษณะเซลฟี่ที่แสดงถึงความเป็นตัวเอง รวมถึงส่วนใหญ่จะอัพโหลดรูปภาพของอาหารที่
บ่งบอกถึงรสนิยม ความชอบส่วนตัว ซึ่งส่วนมากอาหารจะมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีเงินมากพอที่จะใช้กับค่าอาหารเหล่านั้นได้ และยังคงใช้
การอัพโหลดรูปภาพเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของตนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะสามารถอธิบายได้จากข้อมูลในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8: วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
อัพโหลดรูปเสื้อยืดซึ่งมีลายเซนศิลปินที่ชื่นชอบบนเสื้อ โดยใช้แคปชั่นว่า “your ได้ลายเซนจากศิลปินที่ชื่น
ชอบ และเพลงของวงนี้ช่วยให้
song.. make me feel better ..thank. #greasy café”
ตนรู้สึกดีขึ้น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 1 สิงหาคม 2557)
กาลังจะรับประทานอาหารที่
อัพโหลดรูปภาพที่ถ่ายบนโต๊ะอาหาร โดยมีแผ่นกระดาษรองจานที่มีชื่อร้าน
ร้าน Wine connection ซึง่
Wine connection deli & bistro
ร้านมีบรรยากาศที่หรูหรา
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 1 สิงหาคม 2557)
ตกแต่งแบบสมัยใหม่

ความหมายโดยนัย
ตนเองเป็นคนที่ไม่ชอบ
ฟังเพลงตามสมัยนิยม
ร้านนี้เป็นร้านที่
ทันสมัย ดังนั้นจึงเป็น
การแสดงออกว่าตน
เป็นคนยุคใหม่ และมี
ความทันสมัย

อัตลักษณ์
ตัวของตัวเอง

มีระดับ

(ตารางมีต่อ)
74

ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)

ความหมายโดยตรง
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ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ทาทีเป็นโมโหหรือไม่
อัพโหลดรูปภาพตนเอง ขณะที่นั่งในร้านอาหาร โดยใช้แคปชั่นว่า“Eat again!!
พอใจที่ต้องรับประ-00- — at Parlour at CDC” โดยเช็คอินว่าอยู่ที่ร้าน Parlour at CDC
บ่นว่าต้องรับประทานอาหาร ทานอาหาร แต่แท้จริง ดาเนินชีวิต
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 3 สิงหาคม 2557)
อีกครั้ง
แล้ว ตนมีความสุขที่
ได้รับประทานอีกครั้ง
บ่นถึงเจ้านายหรือ
องค์กรว่าใช้งานตน
อัพโหลดรูปภาพโต๊ะทางานที่มีเอกสารวางเรียงรายอยู่ โดยใช้แคปชั่นว่า
เป็นวันทางานสุดสัปดาห์ที่ หนัก หรือตาแหน่งงาน ความเบื่อหน่าย
“Fuckin' Friday!!!!” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 8 สิงหาคม 2557)
วุ่นวายและมีงานมาก
ของตนเป็นส่วนสาคัญ
(จากการ
ทาให้มีงานที่ต้อง
ทางาน)
รับผิดชอบมากมาย
อัพรูปภาพพระจันทร์เต็มดวง ใส่แคปชั่นว่า “สิ่งที่ธรรมชาติให้มา....มันก็สวย
ควรพอใจในสิ่งที่ตนเอง
ของมันอยู่แล้ว...เราไม่จาเป็นต้องไปเสริมเติมแต่งหรอก...super moon (อย่า
วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์
มี โดยไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินชีวิต
ลืมออกไปดูล่ะ^^)” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 10 สิงหาคม 2557)
เต็มดวง
เปลี่ยนแปลงหรือปั้น
เสริมเติมแต่งใด ๆ
(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพรูปภาพเพื่อนที่กาลังนั่งทานเกาเหลาและข้าวอยู่ร้านข้างทาง โดยใช้แคปชั่น
ว่า “แดกเหงื่อท่วมเลยนะครับ” — feeling อดอยากปากแห้ง
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 25 สิงหาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) โดยเป็นรูปถ่ายที่ตนเองกาลังเดิน
อยู่บนถนนโล่งๆตอนกลางคืน ในลักษณะหันหลังให้กล้อง โดยมีมอเตอร์ไซค์
ของตนจอดอยู่ริมถนนใกล้ๆ และด้านบนของภาพเป็นป้ายบอกทางที่มีลูกศร
เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 26 สิงหาคม 2557)

อัพโหลดรูปภาพ ตัวเองกาลังถือจานของหวาน ที่ร้าน Vanilla bake shopโดย
ใช้ชื่อแคปชั่นว่า “#ทริปแดกอร่อยแต่กร่อยตอนจ่ายตัง”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 7 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
ตนเองเป็นคนที่ทาน
กาลังรับประทานอาหารอยู่ อาหารง่าย ไม่ยึดติดว่า
กับเพื่อน
ต้องเป็นร้านใน
ห้างสรรพสินค้า
เป็นภาพแสดงตัวตนที่
การอัพโหลดรูปภาพ
แสดงให้เห็นถึงการ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก
คิดถึงช่วงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ร้านขนมนี้มีราคาสูง
และเป็นที่นิยม บ่งบอก
ชอบขนมที่ร้าน Vanilla
ว่าตนเป็นคนมีระดับใน
bake shop เพราะรสชาติดี การเลือกรับประทาน
แต่ติดที่มีราคาแพง
ส่วนการบ่นถึงเรื่อง
ราคานั้นทาไปเพื่อให้
ตนดูเป็นคนถ่อมตัว

อัตลักษณ์
ดาเนินชีวิต

เดินทาง
ท่องเที่ยว
หวนถึงอดีต

ดาเนินชีวิต
มีระดับ
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)

ความหมายโดยตรง

อัพรูปภาพบัตรประชาชนเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปติดบัตร โดยตั้งแคปชั่นว่า
“เพราะความสงสัยก็เลยซวยซะงั้น-_-" — feeling ตามโลกโซเซียลไม่ทัน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 11 กันยายน 2557)

อัพโหลดรูปบัตรประชาชน
ของตนเอง

อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) โดยเป็นรูปที่ตนเองกาลังใส่ชุด
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยท่าที่กาลังยืมอมยิ้มอยู่
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 11 กันยายน 2557)

การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

อัพโหลดรูปภาพโซดา แก้วเบียร์ และถังน้าแข็งในร้านเหล้า โดยใช้แคปชั่นว่า
“เพลินเพลิน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 19 กันยายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพตนเองนั่งหันหลังอยู่บนโขดหินโดยมองไปที่สายน้าและต้นไม้
ด้านหน้า โดยใช้แคปชั่นว่า “Into the wild....”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 ตุลาคม 2557)

ตนนั่งดื่มเหล้าเรื่อยๆอย่าง
สบายใจ
ตนกาลังดื่มด่ากับธรรมชาติ

ความหมายโดยนัย
ช่วงนั้นกาลังมีกระแส
การท้าต่อกับเพื่อน
ในเฟซบุ๊กในหลาย
รูปแบบ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าตนเองนั้นอยู่ใน
กระแสนี้ด้วย
เป็นภาพแสดงตัวตนที่
แสดงให้เห็นถึงการคิด
ช่วงถึงช่วงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
คืนนี้อีกยาวไกล หรือ
เป็นคนชอบสังสรรค์
ความสงบของ
ธรรมชาติ ที่หาไม่ได้
จากในเมือง

อัตลักษณ์

ทันกระแส

หวนถึงอดีต

สังสรรค์
เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีคนนั่งอยู่เต็มร้าน โดยใช้
แคปชั่นว่า “สงสัยได้กินเดือนหน้า”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 18 ตุลาคม 2557)

อัพโหลดรูปภาพ ข้อมือของตนเองที่มีนาฬิกาใส่อยู่ โดยที่ใต้ฝ่ามือมีถุง
ของแบรนด์ที่ชื่อ Kyra โดยใช้แคปชั่นว่า “เทศกาลเสียตัง#เผลอจ่ายไปไม่
รู้ตัว”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 1 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
กาลังจะมารับประทาน
ร้านอาหารที่ร้านนี้ แต่คน
เยอะ

ตนได้ซื้อนาฬิกาเรือนใหม่

ความหมายโดยนัย
ตนประชดประชันว่า กว่าจะได้
ทานอาหารร้านนี้คงจะใช้เวลา
อีกเป็นเดือน นอกจากนี้ ยังเป็น
การแสดงออกถึงรสนิยมการ
เลือกร้านอาหารจากการดู
จานวนลูกค้าในร้านอาหารด้วย
ต้องการเน้นให้ผู้อื่นสนใจที่ถุงแบ
รนด์ Kyra มากกว่า ส่วน
แคปชั่นที่กล่าวว่า เผลอจ่ายไม่
รู้ตัวนั้น ทาเพื่อให้เห็นว่าตน
ไม่ได้ตั้งใจซื้อ แต่แท้จริงแล้วตน
มีความตั้งใจที่จะมาซื้อ

อัตลักษณ์

ความเบื่อ
หน่าย

ดาเนินชีวิต
มีระดับ

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Upload photo)

ความหมายโดยตรง

อัพโหลดรูปภาพตนเองถ่ายคู่กับกาแฟสตาร์บัคส์ โดยใช้แคปชั่นว่า
“หมดตูด-.,-”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 1 พฤศจิกายน 2557)

ตนกาลังดื่มกาแฟของ
แบรนด์สตาร์บัคส์

อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) โดยเป็นภาพวาดการ์ตูนที่เป็นรูป
ระหว่างตนและสุนัขในลักษณะที่ตนกาลังนั่งยิ้มกว้างกอดมันอยู่
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 10 พฤศจิกายน 2557)

การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

อัพโหลดรูปภาพของตนเอง ในลักษณะเต็มตัวโดยใส่เสื้อผ้าในชุดลาลองสบายๆ
โดยใช้แคปชั่นว่า “Lazy Saturday”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 15 พฤศจิกายน 2557)

ตนกาลังจะออกไปเที่ยวใน
วันเสาร์

ความหมายโดยนัย
เป็นการแสดงออกว่า
ตนเลือกดื่มกาแฟที่มี
ระดับ ส่วนแคปชั่น
เรื่องราคาเป็นการ
แสดงถึงความถ่อมตัว
เพราะในความเป็นจริง
เงินไม่ได้หมดจริงๆ
เป็นภาพแสดงตัวตนที่
แสดงถึงความผูกพัน
ระหว่างตนและสุนัข
เป็นวันหยุดจากการ
ทางานที่ทามาตลอดทั้ง
สัปดาห์ ส่วนแคปชั่น
หมายถึงการได้ใช้เวลา
พักผ่อนในวันหยุด

อัตลักษณ์

ดาเนินชีวิต
มีระดับ

รักสัตว์

เดินทาง
ท่องเที่ยว
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4.2.4 การอัพโหลดรูปของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต การอัพโหลดรูปภาพประจาตัวของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สนั้นบ่งบอก
ได้ว่าตนมีความชอบในเรื่องอะไร เนื่องจากรูปภาพประจาตัวที่ใช้แต่ละรูปนั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งบอกถึงรสนิยมได้อย่างชัดเจน บาง
คนเลือกที่จะใช้รูปหลานสาวเป็นภาพประจาตัวแทนใบหน้าของตนเอง เพื่อแสดงถึงความรักใคร่และใกล้ชิดสนิทสนมกัน ส่วนการอัพโหลดรูปภาพส่วนใหญ่จะเป็น
ภาพระหว่างการเดินทางในสถานที่นั้น ๆ รวมถึงการอัพรูปอาหารที่เน้นถึงความเรียบง่ายในการทาน ซึ่งสื่อว่าคนในเจเนอเรชั่นนี้ไม่นิยมทานตามร้านที่หรูหรา และ
ยังมีการอัพโหลดรูปภาพของคนในครอบครัวซึ่งมีกิจกรรมที่ทาด้วยกันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้ความสาคัญกับครอบครัว ซึ่งจะสามารถ
อธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9: วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Upload photo)
อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) ในภาพที่ใช้มีลักษณะเป็น
ภาพถ่ายครึ่งตัว บรรยากาศด้านหลังเป็นวิวธรรมชาติ โดยทีต่ นนั้นใส่แว่นกัน
แดดกาลังมองกล้องด้วยท่าทีนิ่งๆอยู่ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 13 สิงหาคม
2557)
อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) ในภาพที่ใช้มีลักษณะเป็น
ภาพถ่ายครึ่งตัว โดยใส่เสื้อยืดสีดาที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า Kawasaki
และใส่เสื้อคลุมหนังสีดาทับด้านนอกอีกหนึ่งชั้น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 18
สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

ความหมายโดยนัย
เป็นภาพตัวแทนที่
แสดงถึงการที่ตนชอบ
การท่องเที่ยวในเชิง
ธรรมชาติ
เป็นภาพตัวแทนที่
แสดงให้เห็นถึงตนเป็น
คนชอบขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์

อัตลักษณ์
เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.9 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Upload photo)
อัพโหลดรูปภาพ 7 ภาพ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ของตนเองและ
เพื่อน ๆ ที่ อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยในภาพเป็นภาพถ่ายของรถ
มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของตนและเพื่อนที่จอดเรียงรายกันอยู่หน้าร้านอาหาร และ
เป็นรูปถ่ายตนเองกับเพื่อนกาลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้าน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
ตนเองกับกลุ่มเพื่อนขี่
มอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวที่
ต่างจังหวัดในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ความหมายโดยนัย
ใช้เวลาพักผ่อนกับ
เพื่อนในวันหยุด
หลังจากการทางานมา
ตลอดทั้งสัปดาห์

อัตลักษณ์

อัพโหลดรูปภาพ 8 ภาพ เกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ อาเภอภูทอก
จังหวัดบึงกาฬ
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 2557)

ตนเองกับกลุ่มเพื่อนขี่
มอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวที่
ต่างจังหวัดในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใช้เวลาพักผ่อนกับ
เพื่อนในวันหยุด
หลังจากการทางานมา
ตลอดทั้งสัปดาห์

เดินทาง
ท่องเที่ยว

อัพโหลดรูปภาพ 7ภาพ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่พระธาตุพนม ในจังหวัด
นครพนม ด้วยการขับมอเตอร์ไซค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 22 สิงหาคม 2557)

ตนเองกับกลุ่มเพื่อนขี่
มอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวที่
ต่างจังหวัดในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใช้เวลาพักผ่อนกับ
เพื่อนในวันหยุด
หลังจากการทางานมา
ตลอดทั้งสัปดาห์

เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)
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อัพโหลดรูปภาพ (Upload photo)
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
อัพโหลดรูปภาพบรรยากาศตอนเช้าตรู่ โดยใช้แคปชั่นว่า “สวัสดีประเทศลาวดู
ตนเองกาลังดื่มด่ากับ
กรุงเทพเป็นเมืองกรุงที่
พระอาทิตย์ขนึ้ ทีฝ่ ั่งลาวที่ห้องพักอากาศดียามเช้าเสียงไก่ขันที่กรุงเทพหาฟัง
บรรยากาศในยามเช้าริมฝั่ง วุ่นวาย และไม่มีความ
เดินทาง
ไม่ได้สายหมอกในแม่น้าโขงยามเช้า” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 23 สิงหาคม
แม่น้าโขงของประเทศลาว
สงบเหมือนกับ
ท่องเที่ยว
2557)
ประเทศลาว
อัพโหลดรูปภาพรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองและเพื่อนร่วมทริปที่จอดเรียงรายกัน
ใช้เวลาพักผ่อนกับ
อยู่ โดยใช้แคปชั่นว่า “เตรียมออกเดินทาง”
เตรียมตัวออกทริปท่องเที่ยว
เพื่อนในวันหยุด
เดินทาง
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 24 สิงหาคม 2557)
ด้วยมอเตอร์ไซค์กับกลุ่มเพื่อน หลังจากการทางานมา
ท่องเที่ยว
ตลอดทั้งสัปดาห์
อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) ในลักษณะการถ่ายแบบเซลฟี่
เป็นภาพแสดงตัว
(Selfie) โดยภาพด้านข้างของรูปภาพถ่ายติดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของตนเอง
การอัพโหลดรูปภาพ
แทนที่บ่งบอกถึง
เดินทาง
ด้วย
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก
ความชอบในการขับขี่
ท่องเที่ยว
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 24 สิงหาคม 2557)
รถมอเตอร์ไซค์
อัพโหลดรูปภาพตนเองและเพื่อนกาลังนั่งอยู่ในร้านอาหารเอ็มเค (MK) โดยใช้ การนัดทานข้าวกับเพื่อนแบบ ถึงตนจะมาทานข้าว
แคปชั่นว่า “ประชุมอีกแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 5 กันยายน 2557)
ปกติ หรือการทานข้าวไปคุย แต่ก็ยังต้องมีเรื่องให้คิด ความเบื่อหน่าย
ธุระไป
หรือทาอยู่
(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.9 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพหลานสาวไม่ใส่เสื้อทาแป้งจนตัวขาว ใส่แคปชั่นว่า
“จัดเต็มให้พี่เนยกล้ารึเปล่า”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 14 กันยายน 2557)

อัพโหลดรูปภาพคนในบ้านช่วยกันสร้างศาลาหน้าบ้าน โดยใช้แคปชั่นว่า “ปกติ
กลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากทางานรอบเช้าเพื่อจะทารอบบ่ายอีกครั้งช่วง
นี้งดพักต้องคอยคุมการก่อสร้างยาวเลยอิอิ"น่าจ๋งจ๋านจุงเบย" — feeling
joyful (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 16 กันยายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพบริเวณสนามหน้าบ้านโดยมีคนกาลังทุบพื้นอยู่ ใช้แคปชั่นว่า
“นอกจากจะลงทุน..เทใจแล้วยัง..ทุ่มแรงทุบ..ทุบ..ทุบอย่างสุดแรง..สุดชีวิต
ทีเดียวเชียว "เดี๋ยวคืนนี้รุ๊ผลค๊ะคุงซ๋าย" — feeling inspired
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 19 กันยายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย
ช่วงเวลานั้นกาลังมี
การทาแป้งตัวขาวให้หลาน กระแสการเล่นท้าต่อ
แล้วถ่ายรูปท้าต่อให้คนอื่นทา กันในเฟซบุ๊ก ซึ่งถึงแม้
ต่อ
ตนจะมีอายุแล้วแต่
ยังคงตามกระแสอยู่
คาว่าสงสารในที่นี้เป็น
ตนรู้สึกสงสารคนในบ้านที่
การแสดงความรู้สึก
ช่วยกันสร้างศาลาหน้าบ้าน เอ็นดูและมีความสุขที่
โดยที่ไม่ได้พัก
ทุกคนในบ้านร่วมแรง
ร่วมใจช่วยกันสร้าง
ศาลาด้วยกัน
ตนรู้สึกซึ้งใจที่คนทุบพื้นใน
รูปภาพนี้เป็นการ
รูปภาพตั้งใจทางานอย่าง
แสดงออกถึงความรัก
เต็มที่
และความอบอุ่นใน
ครอบครัวของตน

อัตลักษณ์

ทันกระแส

ครอบครัว

ครอบครัว
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(ตารางมีต่อ)
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อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
ความหมายโดยตรง
อัพโหลดรูปภาพรถเข็นขายของที่มีลักษณะเอาตู้กระจกที่มีเกี๊ยวทอดวางอยู่ด้าน
ใน ใช้แคปชั่นว่า “เห็นขึ้นอันดับ10 ของรับประทานที่ต้องลองในเฟสขับรถจะ รู้สึกผิดหวังกับรสชาติของ
กลับบ้านเจอข้างทางเอ๊าจอดๆๆๆเห็นบอกว่านอกจากถนนคนเดินแล้วหา เกี๊ยวทอดที่ได้ขึ้นชื่อว่าอาหาร
ทานยากเพราะแกอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง.. "เจอละจัดซะหน่อย..เออ!!ของกินเล่น แนะนาที่ต้องได้ลอง เพราะ
เด็กจริงๆสาหรับคนแก่ร้อนๆตอนออกมาใหม่ๆดีกว่ามั๊ย?? " — feeling
รสชาติไม่อร่อย
disappoint (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 20 กันยายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพที่มีเนื้อหาในรูปคล้ายการเตือนใจเป็นคาพูดว่า “อโหสิกรรม”
อโหสิกรรมให้กันดีกว่าบอก
ในวันนี้ ดีกว่าไป “เคาะโลง” บอกกันใน “วันตาย”
กันตอนตายไปแล้ว
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 8 ตุลาคม 2557)
อัพโหลดรูปภาพยาทูน่ากับผักสดที่เป็นเครื่องเคียง โดยใช้แคปชั่นว่า “รสชาติ
กาลังรับประทานยาทูน่าและ
พอได้ยาทูน่า— feeling hungry” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 11 ตุลาคม
ผักสด
2557)
อัพโหลดรูปภาพตนเองและเพื่อนกาลังนั่งทานข้าวกัน โดยใช้แคปชั่นว่า
ตนกาลังรับประทานอาหาร
“อาหารเช้าแรกที่พม่า”
เช้ามื้อแรกทีป่ ระเทศพม่า
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 2 พฤศจิกายน 2557)

คามหมายโดยนัย
ถึงแม้ตนจะไม่ใช่วัยรุ่น
แต่ก็ยังทราบถึงกระแส
ในเฟซบุ๊ก ซึ่งสื่อให้เห็น
ว่าตนเองเป็นคนที่
ติดตามกระแสต่าง ๆ
เช่นเดียวกัน
ตนรู้จักการปล่อยวาง
หรือความเข้าใจในการ
ใช้ชีวิต
ตนเป็นคนรักสุขภาพ
และรู้จักดูแลรูปร่าง
ตนต้องการบอกคนอื่น
ว่าตนกาลังเที่ยวที่
ประเทศพม่าอยู่

อัตลักษณ์

ดาเนินชีวิต

ทัศนะ

ดาเนินชีวิต
เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)
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อัพโหลดรูปภาพ (Photos)

อัพโหลดรูปภาพตนเองกาลังขอพรจากเทพทันใจ ในประเทศพม่า
โดยไม่มีแคปชั่น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 4 พฤศจิกายน 2557)

อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) โดยเป็นรูปที่ตนถ่ายรูปรวมกับ
เพื่อนอีกสามคนที่ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกัน โดยบรรยากาศด้านหลังเป็นวิวของตึก
แฝดปิโตรนาส ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 13 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ตนกาลังไหว้เทพทันใจที่
ประเทศพม่า

การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

ความหมายโดยนัย
เทพทันใจเป็นพระชื่อ
ดังของประเทศพม่า
ดังนั้นการที่ตนได้ไป
ไหว้พระทันใจนี้จึงเป็น
การแสดงออกว่าตน
เป็นคนรู้ทันสังคม อีก
ทั้งยังเป็นการโอ้อวดที่
ตนกาลังได้ไปเที่ยว
อยู่ด้วย
เป็นภาพแสดงตัวแทน
ตนว่าเป็นคนชอบการ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์กับ
กลุ่มเพื่อนไปยังสถานที่
ต่าง ๆ

อัตลักษณ์

เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว

(ตารางมีต่อ)
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อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพเด็กชาวแอฟริกาใต้ 4 คน ทาท่าทางทะเล้นเหมือนเต้นอยู่ มี
คาพูดที่อยู่ในภาพว่า “เฮ้ย...!!! หวยนะไม่ใช่หอย!!! จะได้แทงถูกตลอด555+”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 16 พฤศจิกายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองและเพื่อนที่จอดอยู่ในปั๊มน้ามัน โดย
ใช้แคปชั่นว่า “ถนนใหม่สุดยอดเลย — at ตลาดดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก.
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 21 พฤศจิกายน 2557)
อัพโหลด 13 รูปภาพทั้งของตนเองและเพื่อนเป็นบรรยากาศก่อนการขับ
มอเตอร์ไซค์ไปออกทริปโดยจอดแวะพักที่หน้าร้านกาแฟ Café Amazon โดย
ใช้แคปชั่นว่า “ทริปเฮินไตนอนข้างนาดูไร่กาแฟ”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 25 พฤศจิกายน 2557)
อัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile picture) โดยเป็นรูปภาพที่ตนเองกาลังขับ
ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่บนริมถนนใหญ่ โดยใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นหมวก
กันน็อคแบบเต็มใบ เสื้อคลุมตัวนอก ถุงมือ และสนับเข่ากันกระแทก
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 30 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
ตนเองไม่ถูกหวย

มาออกทริปมอเตอร์ไซค์กับ
กลุ่มเพื่อนที่จังหวัดตาก
กาลังจะออกเดินทางท่อง
เที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ขับ
มอเตอร์ไซค์ด้วยกัน

การอัพโหลดรูปภาพ
ประจาตัวในเฟซบุ๊ก

ความหมายโดยนัย
เป็นคนชอบเล่นหวย
และเล่นหวยประจา
เป็นภาพแสดงตัว
แทนที่บ่งบอกถึง
ความชอบขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์
ใช้เวลาพักผ่อนกับ
เพื่อนในวันหยุด
หลังจากการทางานมา
ตลอดทั้งสัปดาห์
เป็นภาพแสดงตัวแทน
ว่าตนเองชอบการขับขี่
มอเตอร์ไซค์ไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ

อัตลักษณ์
เสี่ยงโชค

เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว

เดินทาง
ท่องเที่ยว
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.9 (ต่อ): วิเคราะห์การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
อัพโหลดรูปภาพ (Photos)
อัพโหลดรูปภาพเครื่องเล่นของสวนน้าเปิดใหม่ที่หัวหินที่ชื่อ Vana Nava 3 รูป
โดยใช้แคปชั่นว่า “ป๊ะ!!!ไปเล่นกันไปเล่นกัน”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 30 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง
ตนอยากไปเล่นสวนน้าที่เปิด
ใหม่ในหัวหิน

ความหมายโดยนัย
-

อัตลักษณ์
เดินทาง
ท่องเที่ยว

4.2.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต เจเนอเรชั่นวายไม่นิยมเลือกใช้การแบ่งปันในมุมมองการใช้ชีวิต การแบ่งปัน
ของเจเนอเรชั่นวายจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีปัญหาและต้องการได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่สังคมกาลังให้ความสนใจ
เพื่อบอกว่าตนเองอยู่ในกระแสสังคม โดยในอีกทางหนึ่งเจเนอเรชั่นวายยังใช้เพลงเป็นช่องทางที่สามารถบอกความเป็นตัวเองได้ว่าตนเป็นอย่างไรหรือมีความรู้สึก
เช่นไรผ่านความหมายของเพลงนั้น ซึ่งจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10: วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันภาพจากอินสตาแกรม (Instagram) ของเพื่อนที่กาลังตามหารถหาย
โดยมีรายละเอียดของรถและเบอร์ติดต่อกลับ โดยใช้แคปชั่นว่า “ช่วยด้วยค่ะ!!!
รถหาย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 27 ตุลาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
ช่วยเพื่อนตามหาเบาะแส
รถที่หายไป
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ความหมายโดยนัย
อัตลักษณ์
ตนเองเป็นคนมีน้าใจ
ไม่นิ่งเฉยกับปัญหาของ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
คนอื่น
(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.10 (ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นวายในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)

ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เนื้อหาเพลงกล่าวถึงให้ผู้หญิง ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่
แบ่งปันเพลง Try ของศิลปินสาว Colbie Caillat จาก Youtube โดยใช้
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้อง
ให้ความสาคัญกับกับ
แคปชั่นว่า “I love this song!”
พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง รูปลักษณ์ภายนอก จน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 21 พฤศจิกายน 2557)
เพื่อให้คนอื่นชอบหรือสนใจ บางครั้งก็สูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเองไป
ตนเองเป็นคนที่ทันต่อ
แบ่งปันลิ้งค์ที่ชื่อว่า “ฝากถึงคนลักเหนียวไก่เจ็บใจสัสๆ” จาก Youtube โดยใช้ เด็กผู้หญิงในคลิปโดนขโมย
กระแสของสังคม
แคปชั่นว่า “ใครลักเหนียวไก่น้องเอาไปคืนด้วยน้องเขาเครียดเลยเหยดแม่ม...” ข้าวเหนียวไก่ย่าง จึงอัดวีดีโอ เนื่องจากช่วงเวลานั้น
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 11 พฤศจิกายน 2557)
ระบายความโกรธถึงคนที่
คลิปนี้ถูกกล่าวถึงเป็น
ขโมยไป
อย่างมาก

อัตลักษณ์

ตัวของตัวเอง

ทันกระแส
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4.2.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สโดยส่วนมากจะแบ่งปันคลิปวีดีโอใน
เรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยของสังคมในปัจจุบัน และแบ่งปันเพจที่กาลังต้องการความช่วยเหลือจากพลังของสังคมออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ าคนในเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สยังให้ความสาคัญจากข่าวสารในสื่ออินเทอร์เนตที่เป็นสื่อใหม่ควบคู่กับการดูข่าวจากโทรทัศน์ที่เป็นสื่อใหม่ อีกทั้งคนในเจเนอเรชั่นนี้มีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตสูงจึงแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับคาคมเตือนใจ และยังให้ความสนใจกับการแบ่งปันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงการรับมือป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในวัยของตนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สรู้เท่าทันกระแสของสังคมในปัจจุบันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะสามารถ
อธิบายได้อย่างละเอียดจากข้อมูลในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11: วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)
ความหมายโดยตรง
แบ่งปันรูปภาพจากเพจชมรมกินและเที่ยวที่นาเอาผักหลาย ๆ ชนิดมาทาเป็น
การนาเอาผักต่าง ๆ มา
รูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น หมู หมา เพนกวิน หรือ ลูกสุนัข
สร้างสรรค์เป็นผลงาน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 6 สิงหาคม 2557)
แบ่งปันคติธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยมีเนื้อความว่า “ตึกยังรู้พัง สตางค์ยังรู้ ตึกยังรู้พัง สตางค์ยังรู้หมด แต่
หมด แต่ไมตรีอันสวยสด ไม่มีหมดเหมือนสตางค์” ของพระมหาสมปอง จาก
ไมตรีอันสวยสด ไม่มีหมด
เพจ Thairath (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 9 สิงหาคม 2557)
เหมือนสตางค์

ความหมายโดยนัย

อัตลักษณ์

-

ทันกระแส

มิตรภาพไม่มีวันจาง
หาย

ทัศนะ
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันคลิปเด็กชายวัยประถมทะเลาะกันเรื่องใครจะคุมโรงเรียน และมีการชก
ต่อยระหว่างเด็กด้วย
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 14 สิงหาคม 2557)

ความหมายโดยตรง
เด็กผู้ชายทะเลาะกัน

แบ่งปันคลิปจากเพจ Youlike (คลิปเด็ด) โดยเป็นคลิปแอบถ่ายเกี่ยวกับ
มิจฉาชีพที่มาแอบงัดยางจากรถกระบะ ทั้งๆที่จอดไว้บริเวณหน้าวัด แต่มีการทา มิจฉาชีพขโมยยางรถยนต์
เป็นขบวนการมีคนคอยดูต้นทางหนึ่งคน ส่วนอีกคนเป็นคนงัดยางรถ
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 15 สิงหาคม 2557)
แบ่งปันภาพเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาเยาวราชทีเ่ รืองแสง โดยเนื้อหาที่แบ่งปันกล่าวว่า
ลูกชิ้นปลาอาจมีสารที่
ลูกชิ้นปลาใส่สารบอแรกซ์ และมีแบคทีเรียชนิดเรืองแสงได้
อันตรายต่อผู้บริโภค
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 31 สิงหาคม 2557)
แบ่งปันภาพโทรศัพท์ไอโฟน6 ที่มีนักร้องเบน ชลาทิศ และเมญ่า มิสไทยแลน
เบน ชลาทิศ และเมญ่ากาลัง
เวิลด์เป็นพรีเซนเตอร์ถือผลิตภัณฑ์ โดยต้องการร่วมสนุกชิงรางวัลไอโฟน 6 จาก
ถือโทรศัพท์ไอโฟน6 ใน
เพจ ตัน ภาสกรนที (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 2 กันยายน 2557)
โฆษณาชาเขียว

ความหมายโดยนัย
ความอันตรายของ
สังคม เนื่องจากเด็กใน
คลิปอยู่แค่วัยประถม
แต่มีการต่อยตีกันแล้ว
การเตือนภัยให้เห็นถึง
ความไม่ปลอดภัยใน
สังคม

อัตลักษณ์
ทันกระแส
(ข่าวสาร)

ทันกระแส
(ข่าวสาร)

ต้องการเตือนภัยให้
ผู้อื่นรับรู้

ทันกระแส
(ข่าวสาร)

ต้องการร่วมสนุกชิง
รางวัล

เสี่ยงโชค
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
แบ่งปันภาพจากเพจ รวมคลิปเตะ-ต่อย 20+ โดยเนื้อหาที่แบ่งปันเกี่ยวกับเด็กที่
ต้องการการช่วยเหลือ
ป่วยและต้องการได้รับความช่วยเหลือ
เด็กป่วยต้องการการช่วยเหลือ จากการบอกต่อใน
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 4 กันยายน 2557)
สังคมออนไลน์
แบ่งปันภาพเด็กที่เกิดมาร่างกายผิดปกติที่ต้องการการช่วยเหลือ โดยเนื้อความ
เด็กมีร่างกายผิดปกติ โดย
ต้องการให้เด็กได้รับ
ในภาพไม่ต้องการรับบริจาคเงิน แต่ต้องการการช่วยเหลือจากหมอหรือ
ต้องการความช่วยเหลือจาก การช่วยเหลือจากการ
โรงพยาบาลแทน โดยไม่มีแคปชั่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 19 กันยายน 2557)
หมอหรือโรงพยาบาล
บอกต่อในสังคม
ออนไลน์
แบ่งปันลิ้งค์การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ 2014 PETRONAS Asia road racing
การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ใน
ตนเองชอบขี่
championship จากเพจ Asia Road Racing Championship
ระดับเอเชีย
มอเตอร์ไซค์
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 6 กันยายน 2557)
แบ่งปันคติธรรมซึ่งมีเนื้อหาว่า “มนุษย์เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลก เขายอมสละ
สุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงินเพื่อให้สุขภาพกลับคืนมา เขาห่วงอนาคตมาก การแบ่งปันหลักธรรมเตือนใจ ความเข้าใจในการใช้
จนไม่มีความสุขกับปัจจุบัน ผลคือเขาไม่อยู่กับทั้งปัจจุบันและอนาคต เขาอยู่
ในการใช้ชีวิต
ชีวิต
เหมือนจะไม่มีวันตาย และสุดท้ายเขาก็ตายไปโดยไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่จริง” จาก
เพจ EFM Station (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3, 12 กันยายน 2557)

อัตลักษณ์
เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น

เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น
เดินทาง
ท่องเที่ยว

ทัศนะ
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(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 4.11 (ต่อ): วิเคราะห์การแบ่งปันของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในมุมมองการใช้ชีวิต
การแบ่งปัน (Share)
แบ่งปันคลิปจากเพจชมรมกินและเที่ยว โดยเนื้อหาในคลิปนามาจากกล้องวงจร
ปิดในบ้านที่ผู้หญิงเจ้าของบ้านขับรถเข้ามาคนเดียว โดยมีคนร้ายสองคนขับ
มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามากระชากกระเป๋า คนร้ายหนึ่งในนั้นโดนผู้หญิงคนนี้แทง
เข่าใส่จนล้มไปกอง เพื่อนอีกคนต้องเข้ามาช่วยและหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 ตุลาคม 2557)
แบ่งปันคลิปที่มาจากรายการของต่างประเทศที่เกี่ยวกับเกมส์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้อง
ใช้พละกาลังในการฝ่าด่านต่าง ๆ โดยในคลิปเป็นผู้เข้าแข่งขันผู้หญิงสามารถ
พิชิตการแข่งขันได้ โดยใช้แคปชั่นว่า “ไม่ต้องมีกล้ามโตตัวโตเป็นกุ้งร๊อปสเตอร์
แค่มีกล้ามเนื้อทุกส่วนที่แข็งแรงก็สุดยอดแล้ว.ชอบๆๆๆ..”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 11 พฤศจิกายน 2557)
แบ่งปันภาพเกี่ยวกับการรับมือกับผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดสมองแตก
เฉียบพลัน (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่2, 21 พฤศจิกายน 2557)
แบ่งปันภาพเกี่ยวนักศึกษาสาวโดยในรูปเป็นรูปบัตรประชาชนของนักศึกษาคน
นั้นที่เกิดอุบัติเหตุ โดยมีคนต้องการตามหาญาติเพื่อให้รับทราบและมาดูอาการ
ของน้องที่ประสบเหตุ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 21 พฤศจิกายน 2557)

ความหมายโดยตรง

ความหมายโดยนัย

อัตลักษณ์

การระวังภัยจากมิจฉาชีพ
เพราะถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็
อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้

การเตือนภัยสังคมให้
ผู้อื่นรับรู้ และรู้จัก
ระวังตัว

ทันกระแส
(ข่าวสาร)

ผู้หญิงสามารถเอาชนะเกมส์
ในรายการได้ โดยที่รูปร่าง
ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนผู้เข้า
แข่งขันคนอื่นๆ

ผู้หญิงมีร่างกายที่
แข็งแรง ไม่ต่างจาก
ผู้ชาย

การเตรียมตัวรับมือผู้ป่วยเส้น ตนเองอยู่ในวัยที่มี
เลือดในสมองแตกเฉียบพลัน ความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้
ต้องการตามหาญาติเพื่อให้ ต้องการการช่วยเหลือ
รับทราบ และมาดูอาการของ จากการบอกต่อใน
น้องที่เกิดอุบัติเหตุ
สังคมออนไลน์

ทันกระแส

สุขภาพ
เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่น:
กรณีศึกษา ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) ในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 2) เพื่อศึกษาการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างในการแสดงตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์สกับเจเนอเรชั่นวายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยมีวิธีการศึกษาจากการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผ่านการอัพเดทสถานะ (Status) การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) และ
การแบ่งปัน (Share) ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2557 และสามารถแบ่งมุมมองที่ศึกษา
ออกเป็น 2 มุมมอง ดังนี้
5.1.1 มุมมองความรัก ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ได้แก่
5.1.1.1 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.1.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
5.1.1.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.1.4 การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
5.1.1.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.1.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
5.1.2 มุมมองในการใช้ชีวิต ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ได้แก่
5.1.2.1 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.2.2 การอัพเดทสถานะ (Status) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
5.1.2.3 การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.2.4 การอัพโหลดรูปภาพ (Photo) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
5.1.2.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย
5.1.2.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
โดยทั้งหมดมีผลสรุปการแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สในด้านมุมมองความรักและมุมมองการใช้ชีวิตตามแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
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5.1.1 มุมมองความรัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ดังนี้
5.1.1.1 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวาย คือ การกล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวัง
หรือการเลิกรากับคนรัก โดยใช้คาพูดตัดพ้อน้อยใจในการอัพเดทสถานะเพื่อใช้เป็นสื่อแทนการ
ถ่ายทอดความรู้สึกของตน ซึง่ สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นวายในด้านความพ่าย
แพ้ต่อความรัก และถึงแม้ความรักจะไม่สมหวัง เจเนอเรชั่นวายจะยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่ออดีตที่ผ่าน
เข้ามาเป็นความทรงจาที่ดีในชีวิต
5.1.1.2 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส ไม่มีการอัพเดทสถานะใน
มุมมองด้านความรัก เนื่องจากเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเป็นวัยที่มีอายุและประสบการณ์ในชีวิตสูง จึง
ไม่นิยมการอัพเดทสถานะในมุมมองด้านความรัก แต่จะนิยมใช้การอัพโหลดรูปภาพ หรือการแบ่งปัน
(Share) เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกของตนมากกว่า
5.1.1.3 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวาย โดยภาพที่พบมากที่สุดคือรูปภาพ
ที่แสดงถึงความมีระดับจากการใช้ชีวิต การกล่าวถึงความรักของตนผ่านการอัพโหลดรูปภาพที่สื่อ
ความรู้สึกในขณะนั้น ทั้งความรักที่สมหวังและความพ่ายแพ้ต่อความรักของเจเนอเรชั่นวาย อีกทั้ง
เจเนอเรชั่นวายยังใช้การอัพโหลดรูปภาพที่บ่งบอกว่าตนให้ความสาคัญกับเพื่อนฝูงตามวันสาคัญ
ต่าง ๆ รวมไปถึงความสนิทสนมระหว่างตนและเพื่อนด้วย
นอกจากนั้นแล้ว การตั้งแคปชั่นของรูปภาพยังสามารถแสดงถึงตัวตนของ
เจเนอเรชั่นวายได้ว่า ตนเป็นคนอย่างไร เช่น เป็นคนขี้เล่น หรือรักสัตว์ ตามรูปภาพที่ได้อัพโหลดไป
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เจเนอเรชั่นวายยังคงให้ความสาคัญกับครอบครัวอยู่ เพราะมีการอัพโหลด
รูปภาพที่ตนได้ไปใช้เวลากับครอบครัวที่ยังแสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างกันของคนใน
ครอบครัว
5.1.1.4 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส โดยภาพที่พบมากที่สุด
คือภาพเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส ซึ่งเป็นการแสดงความรัก
ของตนที่มีต่อเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กเล็กทาให้คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สหวนคิดถึงลูกของตน
ในช่วงวัยเด็ก หรือเพื่อเป็นตัวแทนของหลาน จึงทาให้ตนเกิดความรู้สึกเอ็นดู รวมถึงภาพของ
ครอบครัวที่แสดงถึงความรักที่มีต่อกัน ซึง่ เป็นเรื่องที่คนเจเนอเรชั่นนี้ให้ความสาคัญไม่แพ้กัน เพราะ
การอัพโหลดรูปภาพดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความรักและความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างคนใน
ครอบครัว นอกจากนี้คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สยังคงให้ความสาคัญกับมิตรภาพของเพื่อนฝูงใน
การใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้สึกและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย
นอกจากความรักเด็ก รักครอบครัว และเพื่อนฝูงที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้
ความสาคัญแล้ว ปัจจัยสุดท้ายที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้ความสาคัญ คือ สัตว์เลี้ยง เพราะเปรียบ
เป็นเพื่อนยามเหงาของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากถ้าคนวัยนี้มีลูก ส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับเพื่อนฝูง
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หรือคนรักมากกว่า การอยู่กับสัตว์เลี้ยงจึงเปรียบเหมือนเพื่อนคลายเหงาของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การอัพโหลดรูปภาพของกลุ่มคนวัยนี้จะให้ความสาคัญกับสิ่งที่ตนเองมีความ
ใกล้ชิด หรือให้ความสนใจ
5.1.1.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย คือ ช่องทางสื่อสารที่ใช้ระบาย
หรือบอกความรู้สึกของตน ณ ช่วงเวลานั้น โดยใช้การแบ่งปันเพลงในหน้าเฟซบุ๊กของตน เพื่อสื่อสาร
ความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ว่า ช่วงเวลานั้นตนกาลังรู้สึกเช่นไร ซึ่งส่วนมากแล้ว การนาเพลงมาแบ่งปันจะสื่อ
ถึงความพ่ายแพ้ต่อความรัก หรือความรักที่ไม่สมหวังของเจเนอเรชั่นวาย เช่น เพลงแสงของไฟ ที่ใช้
แคปชั่นว่า “ลมที่ผ่านและพัดเธอมา....ที่ปราศจากสัญญา ว่าจะอยู่เนิ่นนานเท่าไร.....” บ่งบอกถึง
ความรักที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปในสักวันหนึ่ง หรือการใช้เพลงแสดงความรู้สึกสมหวังใน
ความรักที่สามารถบอกได้ว่า ความรักของตนกาลังไปได้ดีและมีความสุข โดยที่เจเนอเรชั่นวายไม่
แบ่งปันเรื่องอื่น ๆ นอกจากเพลงในมุมมองด้านความรัก
5.1.1.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ การแบ่งปัน
เรื่องราวที่ใกล้ตัวหรือตนมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมากแล้ว เรื่องที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้ความ
สนใจ คือเรื่องของสัตว์ โดยสัตว์ที่พบมากที่สุดในการแบ่งปันนั้นคือสุนัข แสดงให้เห็นว่าคนเจเนอเรชั่น
นี้เป็นคนรักสัตว์ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงความใกล้ชิดและผูกพันระหว่างตนและสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้แล้ว การแบ่งปันเกี่ยวกับเด็กยังเป็นอีกเรื่องที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้ความสนใจที่สื่อ
ได้ว่าเจเนอเรชั่นนี้รักเด็ก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง การแบ่งปันของเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สจึงเป็นเรื่องที่แสดงถึงการรักเด็กและรักสัตว์
5.1.2 มุมมองในการใช้ชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
5.1.2.1 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นวาย คือ การบอกสิ่งที่ตนทาอยู่ว่า อยู่ที่
ไหน หรือทาอะไร การอัพเดทสถานะนั้นสามารถสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของเจเนอเรชั่นวายได้ว่า มีการ
ใช้ชีวิตอย่างไรผ่านการเช็คอินสถานที่ที่ตนไป และยังสะท้อนให้เห็นว่า คนในช่วงวัยนี้ไม่มีความอดทน
กับงานที่ทาอยู่ เพราะส่วนมากแล้ว การอัพเดทสถานะบ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายจากการทางานและ
บ่งบอกว่า ตนไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทาอยู่ แต่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมในการทางานที่
ตนทาอยู่ให้ได้ นอกจากนี้เจเนอเรชั่นวายยังให้ความสาคัญกับเรื่องกีฬา ซึ่งกีฬาที่เจเนอเรชั่นวายให้
ความสนใจมากที่สุดคือ ฟุตบอล อีกทั้งผลจากการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า การดูกีฬาฟุตบอลของกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายนั้นไม่ได้จากัดเพียงเพศชายเท่านั้น แต่เพศหญิงในเจเนอเรชั่นนี้ต่างติดตามการรับชม
กีฬาฟุตบอลด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจเนอเรชั่นวายใช้การ
อัพเดทสถานะเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารว่า ตนกาลังมาท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตนกาลังเที่ยว
อยู่ที่ไหน อีกทั้งเจเนอเรชั่นวายยังใช้การอัพเดทสถานะในการแสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนว่า ตนเป็นคน
อย่างไร เช่น เป็นคนมีอุดมการณ์ เป็นคนขี้เล่น หรือชาตินิยม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
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เจเนอเรชั่นวายอัพเดทสถานะในมุมมองการใช้ชีวิตในเรื่องที่ตนให้ความสนใจ หรือเพื่อบอกสิ่งที่
ตนเองทาอยู่เพื่อต้องการให้ผู้อื่นรับรู้
5.1.2.2 การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ การบอกสิ่งที่ตนกาลัง
ทาว่า รู้สึกอย่างไร หรือใช้การเช็คอินสถานที่แทนเพื่อบอกว่าตนอยู่ที่ไหน เช่นเดียวกันกับเจเนอเรชั่น
วาย การอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตของตนได้อย่างชัดเจน
ว่า ตนมีลักษณะอย่างไร เช่น การเดินทางท่องเที่ยวแบบสมบุกสมบันกับกลุ่มเพื่อนชายโสดที่แสดงให้
เห็นว่า คนกลุ่มนี้ใช้เวลาว่างจากการทางานมาพักผ่อนในวันหยุดกับเพื่อนฝูง หรือการเช็คอินสถานที่ที่
ตนไป โดยส่วนมากเป็นร้านอาหารระหว่างทางที่กลุ่มตนได้เดินทางผ่านที่บ่งบอกว่า เจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องการอัพเดทสถานะที่บ่งบอกฐานะมากเท่าใดนัก แต่เลือกที่
จะให้ความสาคัญกับการอัพเดทสถานะในด้านการท่องเที่ยวระหว่างตนและเพื่อนฝูงมากกว่า
นอกจากนั้นแล้ว เรื่องสุขภาพยังเป็นเรื่องที่กลุ่มคนวัยนี้ใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อในการบอกคนอื่นให้ทราบ
ถึงอาการที่ตนเป็น เพราะต้องการความสนใจ และความเห็นใจจากผู้อื่น อีกทั้งคนในวัยนี้ยังคงให้
ความสาคัญกับการดูกีฬาทั้งฟุตบอลและมวยไทย ในบางครั้งการอัพเดทสถานะยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะ และความรู้สึกในการใช้ชีวิตของคนในเจเนอเรชั่นนี้ในช่วงเวลานั้น ๆ
5.1.2.3 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นวาย คือ การแสดงตัวตนผ่านรูปภาพที่
อัพโหลดที่บ่งบอกรสนิยมของตน ความชอบส่วนตัว หรือสะท้อนการใช้ชีวิตว่าเป็นอย่างไร อีกทั้ง
รูปภาพประจาตัว (Profile Picture) ในเฟซบุ๊กสามารถสะท้อนตัวตนของคน ๆ นั้นได้อย่างชัดเจน
เช่น รูปภาพประจาตัวที่ถ่ายคู่กับสุนัขที่บ่งบอกว่า ตนเป็นคนรักสัตว์ ดังนั้นจึงได้นามาภาพนี้มาตั้งเป็น
รูปประจาตัว ส่วนมากแล้ว รูปภาพที่เจเนอเรชั่นวายอัพโหลดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บ่งบอก
ว่าตนเองมีระดับ หรือมีรสนิยมที่ดีในการใช้ชีวิตเพื่อทีจ่ ะให้ผู้อื่นรับรู้ แต่ยังมีเจเนอเรชั่นวายบางคนที่
เลือกอัพโหลดรูปภาพการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย นั่นคือ รูปภาพที่กาลังรับประทานอาหารข้างทาง ซึ่ง
สามารถสะท้อนได้ว่า ตนเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย อีกทั้งยังนิยมการอัพโหลดรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่ตนเดินทางไป รวมไปถึงกระแสต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเฟซบุ๊ก เจเนอเรชั่นวายแสดง
ตัวตนอย่างชัดเจนว่า ตนเป็นกลุ่มคนที่ยังคงทันกระแสในสิ่งที่กาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น
ท้ายที่สุดแล้ว เจเนอเรชั่นวายเลือกที่จะอัพโหลดรูปภาพที่แสดงถึงความชอบ การสังสรรค์ การหวนถึง
อดีต ที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองผ่านรูปภาพต่าง ๆ ที่ได้อัพโหลดไป
5.1.2.4 การอัพโหลดรูปภาพของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ การแสดงตัวตนให้
เห็นถึงลักษณะการใช้ชีวิตของตนว่าเป็นอย่างไร รวมถึงรูปภาพประจาตัวที่ใช้ในเฟซบุ๊กยังเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่า ตนเป็นคนอย่างไร เช่น ใช้รูปภาพที่ถ่ายคู่กับมอเตอร์ไซค์ในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งบ่ง
บอกได้ว่า เป็นคนชอบเดินทาง จึงเลือกที่จะใช้รูปภาพนี้เป็นภาพประจาตัว หรือการใช้รูปภาพ
หลานสาวแทนตัวของตัวเองสามารถบอกได้ถึงความผูกพันระหว่างตนเองและหลานได้ อีกทั้งรูปภาพ
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ที่อัพโหลดบางรูปยังแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างคนในครอบครัวที่บอกได้ว่า
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สให้ความสาคัญกับเรื่องครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ รวมไปถึงคนในเจเนอเรชั่น
นี้ยังแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ตนเองจะอยู่ในวัยที่อายุมากแล้ว แต่ยังคงทันกระแสกับเรื่องที่ได้รับความ
นิยม หรือเป็นที่พูดถึงในเฟซบุ๊คอยู่ แต่เลือกที่จะใช้หลานเป็นตัวแทนของตนในการทาตามกระแสนั้น
และยังชอบการเสี่ยงโชคในเรื่องของการลุ้นรางวัลตามแฟนเพจต่าง ๆ ในเฟซบุ๊กอีกด้วย
5.1.2.5 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นวาย คือ การแสดงตัวตนผ่านการ
แบ่งปันว่า ตนมีลักษณะการใช้ชีวิตอย่างไร ผ่านเรื่องที่ตนแบ่งปันให้คนอื่น ซึ่งการแบ่งปันในมุมมอง
การใช้ชีวิตนั้น เจเนอเรชั่นวายไม่นิยมการแบ่งปันเหมือนกับมุมมองในด้านความรัก แต่เลือกที่จะ
แบ่งปันในเรื่องที่ตนมีความเกี่ยวข้องหรือให้ความสนใจอยู่ เช่น การแบ่งปันรูปภาพของเพื่อนที่
ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากรถถูกขโมย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นวายมีความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้อื่น อีกทั้งยังแบ่งปันเรื่องราวที่บ่งบอกว่าตนทันกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่า ตนเป็นคนตามกระแสสังคมและได้แสดงตัวตนที่ชัดเจนผ่านเพลงที่แบ่งปันว่า ตนมีความ
มั่นใจ โดยไม่จาเป็นต้องทาตามคนอื่น แต่เลือกที่จะมั่นใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
5.1.2.6 การแบ่งปัน (Share) ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ การแบ่งปัน
เรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องหรือการเตือนภัยสังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนเองยังคงทันกระแสข่าวสาร
ในปัจจุบัน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สยังนิยมการติดตามข่าวสารผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต เพราะความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเข้าถึง รวมถึงคนเจเนอเรชั่นนี้เป็นกลุ่ม
คนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตสูง จึงเลือกที่จะแสดงทัศนะของตนผ่านการแบ่งปันคติธรรมต่าง ๆ
เพื่อบอกให้ผู้อื่นรับรู้ว่า ตนมีแนวคิดในการดาเนินชีวิตอย่างไร นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่า ตนเป็น
คนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านการแบ่งปันเรื่องของคนที่กาลังต้องการความช่วยเหลือ และให้
ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพ รวมถึงการเตรียมรับมือกับโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในวัยของตน สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สติดตามและรู้เท่าทันกระแสสังคมไม่ต่างไปจากกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 อัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส ในการแสดงตัวตนผ่าน
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับการใช้ความหมายโดยตรง (Connotative Meaning)
และการใช้ความหมายโดยนัย (Denotative Meaning)
ทุกคนบนโลกนี้ต่างมีแนวโน้มที่จะซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริงไว้เพื่อสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาที่
เรียกว่า “ตัวตนเสมือน” (Virtual Identity) ที่ค่อนข้างเปิดเผย เพราะสังคมออนไลน์นั้นไม่ได้มีการ
สนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ดังนั้นคนที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตมักจะปกปิดตัวตนที่แท้จริง
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และปลอมแปลงเป็นบุคคลที่เขาเหล่านั้นอยากจะเป็น หรือเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เขาเป็น
(ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์, 2552) จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยจากสิ่งที่
แสดงออกเพื่อให้เข้าใจถึงตัวตนของทั้งสองเจเนอเรชั่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Bolar (2009 อ้างใน
ฌานภานุ มงคลฤทธิ์, 2552) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า
ผู้ใช้งานมีแรงจูงใจในด้านใดบ้างในการแสดงตัวตน โดยหนึ่งในแรงจูงใจคือการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่
ตนเอง (Self-reflection and Image-building) เนื่องจากผู้ใช้งานมีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์
จึงต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองผ่านหน้าโปรไฟล์เพื่อดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
5.2.1.1 มุมมองในด้านความรักของเจเนอเรชั่นวาย ซึง่ มีอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความ
เป็นตัวตนของกลุ่มคนวัยนี้ได้หลายมุมมองตามสถานการณ์หรือความรู้สึกในช่วงเวลาขณะนั้น โดย
อัตลักษณ์ในมุมมองด้านความรักมีอัตลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ 9 แบบ นั่นคือ ความพ่ายแพ้ เพื่อนฝูง
ครอบครัว มีระดับ ขี้เล่น รักสัตว์ รักเด็ก ความสมหวัง และหวนถึงอดีต ซึ่งอัตลักษณ์ที่ค้นพบเหล่านี้
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเจเนอเรชั่นวายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้ เช่น
อัตลักษณ์ความพ่ายแพ้ จากตัวอย่างการอัพเดทสถานะว่า “เรามันคนนอกไปอะไรกะเขามากไม่ได้
หรอก....” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การอัพเดทสถานะหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 17 กันยายน 2557) มี
ความหมายโดยตรงว่า ตนเป็นคนนอก ดังนั้นตนจึงไม่สามารถทาอะไรได้ แต่แท้จริงแล้ว ความหมาย
โดยนัยจากการอัพเดทสถานะยังมีความรู้สึกแอบแฝงอยู่ด้วย นั่นคือ เป็นการแสดงออกที่มีความรู้สึก
ห่วงใยอีกฝ่าย หรือมีความรู้สึกในเชิงตัดพ้อน้อยใจร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากตนได้เลิกรากับคนรักแล้ว จึง
ทาให้ไม่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายได้อีกต่อไป เป็นต้น สอดคล้องกับ Prescott (อ้างใน ผุสดี
ตั้งจิตนุกุล, 2544) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของความรักไว้ส่วนหนึ่งว่า คนที่ตนรักจะเป็นห่วงในสวัสดิภาพ
ของผู้ที่ตนรักอย่างลึกซึ้ง มีความรู้สึกในความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของผู้ที่ตนรักเหมือนกับ
สวัสดิภาพของตนหรือยิ่งกว่า
5.2.1.2 มุมมองในด้านความรักของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส แสดงถึงอัตลักษณ์ที่มี
ความเกี่ยวพันกับสิ่งต่าง ๆ ที่เจเนอเรชั่นนี้รู้สึกผูกพัน โดยในช่วงการเก็บข้อมูลนั้นสามารถสรุป
อัตลักษณ์ที่ปรากฏได้ทั้งหมด 5 แบบ นั่นคือ รักเด็ก รักสัตว์ ครอบครัว เพื่อนฝูง และหวนถึงอดีต
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเป็นวัยที่ให้ความสาคัญกับสิ่งรอบตัว เช่น
อัตลักษณ์รักเด็ก จากตัวอย่างการอัพโหลดรูปหลานสาวกับสินค้าเหล้าเบียร์ที่เป็นธุรกิจของครอบครัว
โดยใส่แคปชั่นว่า “ช่วยยุ่งได้เยอะ?” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก,
20 กันยายน 2557) นั้นมีความหมายโดยตรงว่า หลานสาวทาให้งานยุ่งยากขึ้น แต่แท้จริงแล้ว
ความหมายโดยนัยที่ต้องการจะสื่อสาร คือความรู้สึกที่ตนเอ็นดูหลาน เพราะถึงแม้หลานจะเป็นเด็ก
แต่ยังรู้จักมาช่วยงานที่บ้าน เป็นต้น
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5.2.1.3 มุมมองในการใช้ชีวิตของเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีอัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนที่
หลากหลายตามความคิดและการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้น โดยอัตลักษณ์ในมุมมองการใช้ชีวิตนั้นมี
อัตลักษณ์ที่ปรากฏทั้งหมด 19 แบบ นั่นคือ อุดมการณ์ ความเบื่อหน่าย ครอบครัว ดาเนินชีวิต ความ
น่าสงสาร สุขภาพ ขี้เล่น เดินทางท่องเที่ยว กีฬา เห็นอกเห็นใจ ทันกระแส ทัศนะ สังสรรค์ เพศ
ชาตินิยม หวนถึงอดีต มีระดับ ตัวของตัวเอง และรักสัตว์ ซึ่งอัตลักษณ์ที่หลากหลายนี้สามารถสะท้อน
ให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ชอบให้ผู้อื่นสนใจ และมีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “เอ็กซ์เรย์พฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก
(Infographic)” (2556) ที่กล่าวถึงกลุ่มที่ชอบโพสต์และแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผู้ใช้งาน
กลุ่มนี้ชอบโพสต์รูปภาพหรือวีดีโอต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสและต้องการเพิ่มจานวนการกด Like ให้
มากขึ้น โดยลักษณะการโพสต์ในรูปแบบนี้พบว่า เป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด เช่น
อัตลักษณ์มีระดับ จากตัวอย่างการอัพโหลดรูปภาพที่ถ่ายบนโต๊ะอาหาร โดยมีแผ่นกระดาษรองจานที่
มีชื่อร้าน Wine Connection Deli & Bistro (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้า
เพจเฟซบุ๊ก, 1 สิงหาคม 2557) ซึง่ มีความหมายโดยตรงว่า ตนกาลังจะรับประทานอาหารที่ร้าน Wine
Connection ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศที่หรูหรา ตกแต่งแบบสมัยใหม่ แต่แท้จริงแล้ว
ความหมายโดยนัยที่ต้องการจะสื่อผ่านรูปภาพดังกล่าว คือ การให้ความสาคัญกับร้านนี้ เนื่องจากเป็น
ร้านที่ทันสมัยและต้องการสื่อถึงว่า ตนไม่ได้มาทานข้าวคนเดียวแต่มีคนอื่นมาด้วยเพื่ออยากให้ผู้อื่นที่
เห็นรูปให้ความสนใจ ดังนั้นจึงเป็นแสดงออกที่ตนต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่า ตนเป็นคนที่มีระดับในการใช้
ชีวิต เป็นต้น
5.2.1.4 มุมมองในการใช้ชีวิตของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส แสดงถึงอัตลักษณ์ใน
การใช้ชีวิตที่แสดงถึงความเป็นตัวตน สิ่งที่ตนให้ความสนใจ หรือสิ่งที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดย
อัตลักษณ์ที่ปรากฏมีทั้งหมด 11 แบบ นั่นคือ ความเบื่อหน่าย น่าสงสาร สุขภาพ ทัศนะ เดินทาง
ท่องเที่ยว กีฬา ทันกระแส ครอบครัว ดาเนินชีวิต เห็นอกเห็นใจ และเสี่ยงโชค อัตลักษณ์เหล่านี้
สามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ของคนในช่วงวัยนี้ได้ เช่น อัตลักษณ์เสี่ยงโชค จาก
ตัวอย่างการอัพโหลดรูปภาพเด็กชาวแอฟริกาใต้ 4 คน ทาท่าทางทะเล้นเหมือนเต้นอยู่ โดยในภาพ
มีคาพูดว่า “เฮ้ย...!!! หวยนะไม่ใช่หอย!!! จะได้แทงถูกตลอด 555+” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การ
อัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 16 พฤศจิกายน 2557) นั้นมีความหมายโดยตรงว่า ตนไม่ถูก
หวย แต่แท้จริงแล้ว ความหมายโดยนัย ที่ต้องการจะสื่อจากรูปภาพที่อัพโหลด คือ ตนเป็นคนชอบ
เล่นหวย โดยดูจากคาว่า “แทงถูกตลอด” ที่แสดงให้เห็นว่า ตนเล่นหวยประจา เป็นต้น
5.2.2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ความเหมือนและความต่างในมุมมองด้านความรักและ
มุมมองการใช้ชีวิตระหว่างเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
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จากสรุปผลอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สทั้งมุมมองด้านความ
รักและมุมมองการใช้ชีวิตตามการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถทาให้รับรู้ได้ว่า ทั้งสองเจเนอ
เรชั่นมีทั้งอัตลักษณ์ร่วมและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดและประสบการณ์ชีวิตที่ไม่
เท่ากัน ซึ่งมีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างจากการวิเคราะห์การใช้งานเฟซบุ๊ก ดังนี้
5.2.2.1 มุมมองความรัก
5.2.2.1.1 ความเหมือนของอัตลักษณ์ที่มีร่วมกันระหว่างเจเนอเรชั่นวาย
และเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส กล่าวคือ ในมุมมองด้านความรักของทั้งสองเจเนอเรชั่นนั้นเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับตน โดยอัตลักษณ์ที่ทั้งสองเจเนอเรชั่นมีร่วมกันนั้นมีทั้งหมด 5 แบบ นั่นคือ
เพื่อนฝูง ครอบครัว รักเด็ก รักสัตว์ และหวนถึงอดีต ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า อัตลักษณ์เหล่านี้
เป็นเรื่องที่คนในทุกช่วงวัยต่างยังคงให้ความสาคัญอยู่ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวหรือ
เรื่องที่ตนมีความผูกพันด้วย เช่น อัตลักษณ์ครอบครัวของเจเนอเรชั่นวาย ดังตัวอย่างจากการอัพโหลด
รูปภาพพ่อและลุงของตนเองกาลังนั่งเล่นมือถือในร้านกาแฟ ซึ่งใช้แคปชั่นว่า “Happy Sunday with
Dad and Lovely Uncle!” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก,
9 พฤศจิกายน 2557) และอัตลักษณ์ครอบครัวของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส ดังตัวอย่างการอัพโหลด
รูปภาพหลานสาวที่พาเขยชาวต่างชาติมาเพื่อผูกข้อมือกับผู้สูงอายุที่บ้าน โดยใช้แคปชั่นว่า “ความรัก
...การแต่งงาน... การอยู่ร่วมกันคือความสุข.. สายสัมพันธ์รักนี้ได้สร้างสิ่งดีที่สุดที่ตามมาคือ ครอบครัว
จะสมบูรณ์และเป็นสุขที่สุดก็รวมทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน นี่คือความสุขใจโดยแท้ ต่อไปนี้ครอบครัวเรา
ก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น อบอุ่นใจจริงๆ..” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจ
เฟซบุ๊ก, 26 ตุลาคม 2557) เป็นต้น จากการอัพโหลดรูปภาพในลักษณะนี้ของทั้งสองเจเนอเรชั่น
สามารถสะท้อนได้ถึงความใกล้ชิดและความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวตนเองได้เหมือนกัน โดย
สอดคล้องกับ ผุสดี ตั้งจิตนุกุล (2544) ได้อธิบายว่าความรักน่าจะเป็น “ความรู้สึกชื่นชมยินดี
(Pleasure)” เวลาที่รู้สึกว่ารักใครเรามักมีความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อบุคคลนั้นหรือชื่นชมยินดีที่ได้พบ
และใกล้ชิดกับบุคคลนั้น
5.2.2.1.2 ความแตกต่างของอัตลักษณ์ในมุมมองด้านความรักระหว่าง
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส กล่าวคือ เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่ต่างกัน จึงส่งผลให้
อัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนบางอย่างมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันตามไปด้วย โดยมีอัตลักษณ์ที่พบเจอแต่
ในเจเนอเรชั่นวายเท่านั้นอยู่ทั้งหมด 4 แบบ นั่นคือ ความพ่ายแพ้ มีระดับ ขี้เล่น และความสมหวัง
อัตลักษณ์เหล่านี้มาจากความรักในวัยหนุ่มสาวหรือความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งตรงกับ
ที่ เกริดา โคตรชารี (2555) ได้กล่าวถึงเจเนอเรชั่นวายว่า เป็นกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการดาเนินชีวิตและติดต่อกับกลุ่มเพื่อน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รวมทั้งชื่นชอบความ
เจ๋ง/ ความเท่ (Coolness) ดังตัวอย่างจากการแบ่งปันเพลง Thinking Out Loud จาก Youtube
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ของศิลปิน Ed Sheeran โดยใช้แคปชั่นว่า “:]]Zzzzzzzz” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, การแบ่งปันบน
หน้าเพจเฟซบุ๊ก, 4 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งการแบ่งปันเพลงในลักษณะนี้บ่งบอกถึงความรักของตน
และคนรักกาลังไปได้ดีในเวลานี้ แสดงถึง อัตลักษณ์ความสมหวังในด้านความรักของเจเนอเรชั่นวาย
ผ่านเนื้อเพลงที่บอกถึงความรักของคู่รักที่ยังคงมีให้กันเสมอ
ภาพที่ 5.1: แสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
ในมุมมองความรัก
Generation Y

Generation Baby Boomers
พ่ายแพ้

มีระดับ

ครอบครัว
เพื่อนฝูง

ขี้เล่น

รักเด็ก

หวนถึงอดีต
รักสัตว์

สมหวัง
5.2.2.2 มุมมองการใช้ชีวิต
5.2.2.2.1 ความเหมือนของอัตลักษณ์ในมุมมองการใช้ชีวิตที่มีร่วมกัน
ระหว่างเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส กล่าวคือ ทั้งสองเจเนอเรชั่นมีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ทั้งหมด 10 แบบ นั่นคือ ความเบื่อหน่าย ครอบครัว ดาเนินชีวิต ความน่าสงสาร สุขภาพ เดินทาง
ท่องเที่ยว กีฬา ทัศนะ เห็นอกเห็นใจ และทันกระแส เช่น อัตลักษณ์กีฬา จากตัวอย่างการอัพเดท
สถานะของเจเนอเรชั่นวายทีว่ ่า “แหม่ะๆๆๆๆ มาเชียร์ลิเวอร์พูลซะไกลเลยยยย” หมายถึง ตนกาลังดู
การแข่งขันฟุตบอลที่นอกสถานที่แห่งหนึ่ง (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การอัพเดทสถานะบนหน้าเพจ
เฟซบุ๊ก, 31 สิงหาคม 2557) และตัวอย่างจากการอัพเดทสถานะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สว่า
“เอาล่ะจิ้งจอกสยามแผลงฤทธิ์แล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, การอัพเดทสถานะบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก,
21 กันยายน 2557) หมายถึง ตนกาลังดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่ เป็นต้น จุดนี้ทาให้สามารถสรุปได้ว่า
คนในช่วงวัยเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สยังคงเปิดรับและแสดงอัตลักษณ์ทางด้านกีฬาได้อย่างไม่
แตกต่างไปจากคนในช่วงวัยเจเนอเรชั่นวาย โดยตรงกับทัศนะของ Erikson นักจิตวิทยาที่ได้ให้นิยาม
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ของคาว่า อัตลักษณ์ ไว้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิมและมี
ลักษณะร่วมบางอย่างที่สาคัญร่วมกับคนอื่น (Identity connotes both a persistent sameness
within oneself (selfsameness) and a persistent sharing of some kind of essential
character with others)” (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554 หน้า 44)
อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งสองเจเนอเรชั่นจะมีอัตลักษณ์ร่วมกัน แต่สาเหตุของ
การแสดงออกอัตลักษณ์ที่เหมือนกันนั้นกลับมีความแตกต่างกัน ดังตัวอย่าง อัตลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตน
เป็นคนทันกระแสสังคม โดยเจเนอเรชั่นวายจะแสดงออกให้เห็นว่า ตนเป็นคนทันกระแสในเรื่องที่
เกี่ยวกับความบันเทิงหรือเรื่องกาลังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ทั้งเกมส์ที่ท้าต่อกันในเฟซบุ๊กหรือเรื่องที่
สังคมออนไลน์กาลังให้ความสนใจกันอยู่ก็ตาม จากตัวอย่าง เจเนอเรชั่นวายอัพโหลดรูปภาพบัตร
ประชาชนที่เห็นเฉพาะรูปที่ติดบัตร ตั้งแคปชั่นว่า “เพราะความสงสัยก็เลยซวยซะงั้น -_-” (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 1, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 11 กันยายน 2557) จากการอัพโหลดภาพใน
ลักษณะนี้สามารถทาให้รับรู้ได้ว่า ช่วงเวลานั้นกาลังมีกระแสการท้าต่อการอัพรูปบัตรประชาชน ซึ่งตน
เป็นคนหนึ่งที่ทันกระแสเรื่องนี้ด้วย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สมักใช้การ
แบ่งปันข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนเป็นคนทันกระแสในด้านข่าวสารและ
การเตือนภัยร้ายต่าง ๆ ในสังคม เช่น การอัพโหลดรูปภาพเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาเยาวราชที่เรืองแสง โดย
เนื้อหาจากการแบ่งปันนั้นกล่าวว่า ลูกชิ้นปลาใส่สารบอแรกซ์และมีแบคทีเรียที่เรืองแสง (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 1, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 31 สิงหาคม 2557) เป็นต้น
5.2.2.2.2 ความแตกต่างของอัตลักษณ์ในมุมมองการใช้ชีวิตระหว่าง
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส โดยเจเนอเรชั่นวายมีอัตลักษณ์ทั้งหมด 9 แบบ นั่นคือ
อุดมการณ์ ขี้เล่น สังสรรค์ เพศ ชาตินิยม หวนถึงอดีต มีระดับ ตัวของตัวเอง และรักสัตว์ ซึง่
สอดคล้องกับบทความ “Babyboomer, Gen X, Gen Y คุณอยู่กลุ่มไหน” (2551) ที่ได้กล่าวว่า
เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชื่นชอบการแสดงออก
เป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
ส่วน สราวุธ อนันตชาติ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของคนกลุ่มนี้คือมีความเชื่อมั่นและยึดถือ
ตนเองเป็นหลัก จึงทาให้เจเนอเรชั่นอื่น ๆ ต่างมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกเห็นแก่ตัว ไม่เชื่อฟัง อีกทั้ง
คลั่งไคล้เทคโนโลยี เพราะเกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านของการสื่อสาร
ข้อมูล นอกจากนั้น เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาของต่างประเทศว่า กลุ่ม
คนใน เจเนอเรชั่นวายมีความกระตือรือร้น มีลักษณะคิดเร็ว ทาเร็ว และอยากที่จะเห็นผลลัพธ์โดยเร็ว
ส่งผลให้เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง ยึดถือและพึ่งตนเองเป็นหลัก
ส่วนอัตลักษณ์ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในการใช้ชีวิตนั้นแตกต่างจาก
เจเนอเรชั่นวายเพียงเรื่องเดียว นั่นคือ การเสี่ยงโชค ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ปรากฏในเจเนอเรชั่นวายทั้ง
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ในมุมมองด้านความรักหรือมุมมองการใช้ชีวิต เนื่องจากคนกลุ่มนี้ผ่านการใช้ชีวิตมาหลากหลาย
รูปแบบ อีกทั้งยังอยู่ในวัยเกษียณส่งผลให้บทบาทในการใช้ชีวิตลดน้อยลง การเสี่ยงโชคจึงเป็น
อัตลักษณ์ที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สแสดงออกมาต่างออกมาจากเจเนอเรชั่นวาย ทีมนักศึกษา
ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้กล่าวถึง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 โดยสอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มคนซึ่งเรียกว่า กลุ่ม Bright มีอายุระหว่าง 49-57 ปี รูปแบบการใช้ชีวิต
ของคนในกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและภายนอกโดยวิถีทางธรรมชาติ
เช่น ชอบปฏิบัติธรรม ออกกาลังกายตามแหล่งธรรมชาติ และนิยมทานอาหารแนวชีวจิตควบคู่กับการ
ทานอาหารเสริมไปด้วย สินค้าที่ให้ความสนใจมักเป็นสินค้าจากธรรมชาติ เช่น ผักปลอดสารพิษ หรือ
สมุนไพรต่าง ๆ เน้นการจับจ่ายสินค้าที่ให้ความคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย คนกลุ่ม Bright นี้นิยมการใช้
สื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่าง ๆ อีกทั้งช่องทางการสื่อสารโดยการใช้ Word-of-Mouth
ซึง่ เป็นทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะคนกลุ่มนี้นิยมการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งสองเจเนอเรชั่นนี้มีความแตกต่างกันจากการแสดงตัวตนทั้งใน
ด้านของวัยและวุฒิภาวะ
ภาพที่ 5.2: แสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
ในมุมมองการใช้ชีวิต
Generation Baby Boomers

Generation Y
อุดมการณ์
สังสรรค์

เบื่อหน่าย
น่าสงสาร
สุขภาพ

ขี้เล่น

ชาตินิยม

เพศสังสร

ขีมี้เล่รนะดับ

รักสัรค์
ตว์

เดินทางท่องเที่ยว
ทันกระแส

ตัวของตัวเอง
หวนถึงอดีต

เห็นอกเห็นใจ
ครอบครัว

ดาเนินชีวิต

เสี่ยงโชค

ทัศนะ
กีฬา

การใช้ชีวิต
5.2.3 การแสดงตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กระหว่างเจเนอเรชั่นวายและ
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สกับลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
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นอกจากความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs) ที่เป็นความต้องการใน
ระดับพื้นฐานที่สาคัญที่สุดอันดับแรกในการดาเนินชีวิต และเป็นความต้องการที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่
เกิด อันได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ที่เรียกว่า
“ปัจจัยสี่”แล้วนั้น ทั้งสองเจเนอเรชั่นยังคงมีความต้องการที่แสดงออกมาแตกต่างกันซึง่ อาจจะขึ้นอยู่
กับเพศ วัย และสถานการณ์ที่พบเจอมาไม่เหมือนกัน
5.2.3.1 ความต้องการของเจเนอเรชั่นวาย โดยส่วนมากแล้วเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่ม
คนทีอ่ ยู่ในขั้นที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security Needs) เนื่องจากคน
ในเจเนอเรชั่นนี้ยังมีประสบการณ์และอายุที่ค่อนข้างน้อย หรือเป็นวัยที่กาลังเริ่มทางานทาให้เกิด
ความต้องการที่มุ่งแสวงหาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคง
ของการทางาน ความปลอดภัยของสุขภาพ หรือความมั่นคงภายในครอบครัว ดังตัวอย่างจากการ
อัพโหลดรูปภาพพ่อและลุงของตนเองกาลังนั่งเล่นมือถืออยู่ในร้านกาแฟ โดยใช้แคปชั่นว่า “Happy
Sunday with Dad and lovely uncle!” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจ
เฟซบุ๊ก, 9 พฤศจิกายน 2557) แสดงถึงครอบครัวของตนเองมีความรักใคร่ปรองดองและสนิทสนมกัน
สื่อให้เห็นว่าเจเนอเรชั่นวายยังให้ความสาคัญและต้องการความมั่นคงปลอดภัยในครอบครัว
การอัพเดทสถานะยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เจเนอเรชั่นวายใช้แสดงออกถึงความ
ต้องการของตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงความต้องการความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน ดังตัวอย่าง “การที่ไม่รู้ว่า อยู่ที่เดิม กับ เดินต่อไป อันไหนมันจะดีกว่ากันนี่ มันรู้สึก
จุก ๆ เนอะ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพเดทสถานะบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 31 สิงหาคม 2557)
แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจในสิ่งที่กาลังทาหรือความไม่มั่นคงในอาชีพที่ตนเองทา ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากความเครียดจากการทางานหรือความต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลให้เจเนอเรชั่นวายเกิด
ความต้องการที่จะแสวงหาอาชีพที่มีความมั่นคง
การแสดงความต้องการอีกขั้นหนึ่งของเจเนอเรชั่นวาย คือ ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) เนื่องจากคนในกลุ่มนี้ต้องการการยอมรับจาก
คนอื่นคือได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตนมีความสาคัญ ดังตัวอย่างจากการ
อัพเดทสถานะว่า “ขอบคุณสาหรับคาอวยพรทุกคาอวยพร และเค๊กวันเกิดสุดอร่อย จากทุกคนครับ
ขอให้คาอวยพรย้อนกลับไป 10 เท่าเลยยย ขอบคุณมากๆครับ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การอัพเดท
สถานะบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 21 กันยายน 2557) แสดงให้เห็นถึงเจเนอเรชั่นวายทีต่ ้องการจะบอกคน
อื่นว่า ตนเป็นคนที่มีเพื่อนให้ความสาคัญ จากการได้รับเค้กและคาอวยพรจากคนอื่น ๆ ซึ่งทาให้รู้สึก
ว่าตนได้รับการยอมรับจากคนอื่นและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
5.2.3.2 ความต้องการของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส โดยส่วนมากแล้วเป็นความ
ต้องการมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security Needs) ในด้านครอบครัว ซึ่งแสดงถึง
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ตัวตนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สในลักษณะเป็นกลุ่มคนที่ชอบอยู่อย่างสงบและให้ความสาคัญกับ
ครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ในปัจจุบันเป็นวัยทีเ่ ริ่มเกษียณอายุ และมีรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตต่าง ๆ ที่เริ่มจะลดน้อยลง ดังตัวอย่าง การอัพโหลดรูปภาพหลานสาวที่พาเขยชาวต่างชาติ
มาผูกข้อไม้ข้อมือกับคนเฒ่าคนแก่ที่บ้าน โดยใช้แคปชั่นว่า “ความรัก...การแต่งงาน... การอยู่ร่วมกัน
คือความสุข.. สายสัมพันธ์รักนี้ได้สร้างสิ่งดีที่สุดที่ตามมาคือ ครอบครัวจะสมบูรณ์และเป็นสุขที่สุดก็
รวมทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน นี่คือความสุขใจโดยแท้ ต่อไปนี้ครอบครัวเราก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น อบอุ่นใจ
จริงๆ..” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 26 ตุลาคม 2557) ซึง่
แสดงถึงการใช้งานเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกหลานหรือใช้เพื่อแสดงออกถึง
ความสนิทสนมกันในครอบครัว
การใช้การอัพโหลดรูปภาพเพื่อนสนิทเนื่องในวันเกิดของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
แสดงให้เห็นถึงความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) ซึง่
ถึงแม้กลุ่มคนในวัยนี้จะมีอายุค่อนข้างมากแล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงความต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่า
ตนเองมีเพื่อนสนิท ดังตัวอย่าง การอัพโหลดรูปภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีอายุ ในลักษณะยิ้มแย้ม
เล่นกล้อง โดยใช้แคปชั่นว่า “วันเกิดครบรอบ 57 ปี... โฮ๋!!! เยอะเน๊าะตัวเลข .. แต่ชีแฮบปี้มากๆๆๆ
เลย — feeling lovely (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 12
ตุลาคม 2557) หรือ การอัพโหลดรูปภาพประจาตัว (Profile Picture) โดยเป็นรูปที่ตนถ่ายรูปรวมกับ
เพื่อนอีกสามคนที่ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกัน โดยบรรยากาศด้านหลังเป็นวิวของตึกแฝดปิโตรนาส ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 13
พฤศจิกายน 2557) ซึ่งแสดงว่า นอกจากต้องการให้ความสาคัญกับครอบครัวแล้ว เจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์สยังให้สาคัญกับเพื่อนฝูง เพื่อให้ตนเองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
นอกจากความต้องการในขั้นของความต้องการมั่นคงและความปลอดภัย และความ
ต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สยังมีการแสดงตัวตนในขั้นความ
ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ (Esteem Needs) ซึ่งเป็นขัน้ ที่ต้องการความชื่นชม
จากผู้อื่น และต้องการความมั่นใจในตนเองเพื่อทาให้ตนรู้สึกว่า ตนเองมีค่า ดังตัวอย่าง การอัพโหลด
รูปภาพที่มีเนื้อหาในรูปคล้ายการเตือนใจเป็นคาพูดว่า “อโหสิกรรม” ในวันนี้ ดีกว่าไป “เคาะโลง”
บอกกันใน “วันตาย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, การอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก, 8 ตุลาคม
2557) แสดงให้เห็นว่า ตนเองเป็นคนที่รู้จักให้อภัยผู้อื่น และต้องการให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับนับถือ
ตนเองจากการอัพโหลดรูปภาพที่ตนต้องการสื่อสารความคิดไปยังผู้อื่น
จากทั้งหมดของการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ทาให้สามารถสรุปพฤติกรรมการแสดงตัวตนของ
เจเนอเรชั่นวายผ่านการใช้งานเฟซบุ๊กได้ว่า เจเนอเรชั่นวายเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร
เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ในสิ่งที่ตนต้องการบอกให้คนอื่นทราบ สิ่งที่ตนให้ความสนใจหรือสิ่งที่ตน
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ต้องการที่จะเป็น ซึ่งแสดงถึงว่าตนใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้เกิดการยอมรับหรือต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม หรือต้องการเรียกร้องให้ผู้อื่นเกิดความสนใจในสิ่งที่ตนทา รวมถึงเจเนอเรชั่นวายยังให้ความ
สนใจในการรักษาภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนให้ดูดีเสมอผ่านพฤติกรรมการแสดงตัวตนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ส่วนของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเลือกใช้เฟซบุ๊กในการแสดงตัวตนผ่านอัตลักษณ์ที่แสดง
ออกมา โดยส่วนใหญ่ คือการแสดงความรักระหว่างครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความรัก
ระหว่างลูกหรือหลานของตนผ่านการใช้งานของเฟซบุ๊กจากการอัพเดทสถานะ การอัพโหลดรูปภาพ
หรือการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ โดยที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สยังแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้เป็นเพียง
กลุ่มคนที่ย่างเข้าสู่วัยเกษียณแล้วต้องหันหลังให้กับเทคโนโลยี แต่ตนยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสดงตัวตนให้ผู้อื่นทราบถึงความต้องการ การใช้ชีวิต รวมถึงการรู้เท่าทันของข่าวสาร หรือกระแส
ความนิยมต่าง ๆ ผ่านการใช้งานจากเฟซบุ๊กไม่ต่างจากกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นอื่นเช่นกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดการทาวิจัยในอนาคต
1) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ค่อนข้างจากัด
การต่อยอดทาวิจัยในอนาคตสามารถทาแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยในเชิงปริมาณได้ โดยขยายได้
จากอุดมการณ์ที่มีร่วมกันและแตกต่างกันระหว่างเจเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส
2) สามารถทาการวิจัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง
เจเนอเรชั่นมาใช้ในงานวิจัยได้ โดยอาจเลือกเจเนอเรชั่นอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเหมือนหรือความต่างไปจากงานวิจัยชิ้นนี้
3) ในอนาคตลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปจาก
ปัจจุบัน ซึ่งสามารถนามาสร้างเป็นประเด็นใหม่ในการต่อยอดการทาวิจัยได้ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่
จะศึกษาถึงอัตลักษณ์ของแต่ละเจเนอเรชั่น เพื่อสรุปหาความเหมือนและความแตกต่างที่อาจเป็น
เหมือนเดิมทั้งหมด หรืออาจมีบางส่วนที่ยังอยู่คงเดิมและมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการ
ใช้งาน
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
1) สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบริษัทที่มีบุคลากรทั้งสองเจเนอเรชั่น ทาให้บริษัท
สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งจากปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัยหรือปัญหาทางความคิดจากทั้งสองเจเนอเรชั่น
2) งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สสนใจ
ในเรื่องใดร่วมกัน ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์
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ของนักสื่อสารหรือการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินค้าและบริการสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส โดยสามารถนาผลจากงานวิจัยชิ้นนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค (Consumer Insight) ได้
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