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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์และ
พยาบาลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (อายุ 23-32 ปี) ผลกระทบของการเผยแพร่ภาพถ่ายหรอืข้อความลงสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่
บทบาททางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาล และศกึษาทศันคตขิองบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ผยแพร่ภาพถ่ายสู่สือ่สงัคม
ออนไลน์ โดยงานวจิยันี้ เป็นการศึกษาวจิยัเชงิคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากแพทย์และพยาบาล      
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร ทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และได้รบัผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อความ หรอื
ภาพถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ ผลกระทบของการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์แบ่งได้ 2 กรณ ี
คอื กรณทีห่นึ่งเป็นบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี ได้แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัโพสต์ หลากหลายรูปแบบ เช่น การกดไลก์ การแสดงความ
คดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทกัแชทส่วนตวั โดยมทีศิทางความสมัพนัธ์เชงิบวก (เช่น ข้อความแสดงความ
ยนิด ีชืน่ชม หรอือยากเอาเป็นแบบอย่าง) และเชงิลบ (เช่น คู่กรณีเกิดความเสยีหาย ได้รบัการแสดงความเห็นเชงิชู้
สาว) โดยจดักลุ่มระดบัความรนุแรงของผลกระทบได้ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย และกลุ่มทีไ่ดร้บั
ผลกระทบทางวชิาชพีมาก ส่วนกรณีทีส่องเป็นบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์
ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยเป็นผลมาจากผู้ตดิตามทางสือ่สงัคมออนไลน์ไม่รบัทราบ หรอืรบัรู้
ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบัผลกระทบด้านนี้  
 
ค าส  าคัญ: อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์; อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี; แพทย์และพยาบาล 
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Abstract 

The purposes of this research are to study social media identities and the professional identity of physicians 
and nurse generation Y (aged between 23-32) in terms of the impact of photos or messages posted on social 
media on their professional roles. Attitudes of healthcare providers who posted photos or messages on social 
media were also studies. In-depth interviews were conducted with generation Y physicians and nurses in 
Bangkok who used social media and were affected by the spreading of messages or photos on social media . 
Results were that the impact of social media identities can be categorized into two groups The first group’s 
professional identities were continuously affected by their social media identities, demonstrating the relationship 
between people and posts through liking, commenting, following, sharing, tagging and personal chat. The 
impacts were found both positive and negative with varied degree of severity. The second group’s professional 
identities were not affected by social media identities. However, this was mainly because their professional 
identities were not disclosed.  
 
Keywords: Social media identity; Professional identity; Physician and nurse 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปญัหาการวิจยั 

ยุคปัจจุบนัการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชวีติ     โดยประเทศไทยมปีรมิาณ
การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสูงขึ้น จากการส ารวจปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 89.6 (ส านักงานสถติแิห่งชาต ,ิ 2561) การใช้งานของ
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่คอื ด้านโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ร้อยละ 94.1 (ส านักงานสถติแิห่งชาต ,ิ 2561) ซึง่กิจกรรมการใช้งานยอดนยิม 5 
อนัดบั ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวติเตอร์ (Twitter), อนิสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ 93.6 การรบั-ส่งอเีมลรอ้ยละ 
74.2 การค้นหาข้อมูลร้อยละ 70.8 การดูโทรทศัน์ ดูคลปิวดิโีอ ฟังเพลงทางออนไลน์ร้อยละ 60.7 และการซื้อสนิค้า/
บรกิารทางออนไลน์ร้อยละ 51.3 โดยการส ารวจปรมิาณการใช้อนิเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Genertaion Y) 
เป็นกลุ่มทีม่จี านวนชัว่โมงการใช้งานอนิเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด โดยเฉลีย่อยู่ที ่10 ชัว่โมง 22 นาทตี่อวนั (ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์, 2561) บุคคลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1977-1994 (Morton, 2002) เป็นกลุ่มคนที่
เตบิโตมาพร้อมกับคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศ มลีกัษณะทีส่ าคญัคอื การเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซ ึง่มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีในแง่ของความคดิ อารมณ์และสงัคม ( Immordino-Yang, Christodoulou, and 
Singh, 2012) ยกตวัอย่าง เช่น พวกเขาพึง่พาเทคโนโลยเีพ ือ่ความบนัเทงิ เพ ือ่มปีฏสิมัพนัธก์ับผูอ้ ืน่ 

เน่ืองจากการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ม ีปรมิาณสูง การเผยแพร่รูปถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ ก็เป็นสิง่ทีค่นยุค
ปัจจุบนันิยมเช่นกัน โดยบุคคลมพีฤตกิรรมการอปัโหลดรูปถ่าย/วดิโีอทนัท ีหลงัถ่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน์โดยต ัง้ค่า
เป็นสาธารณะร้อยละ 37.9 (ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์, 2561) ซึง่เป็นพฤตกิรรมเสีย่งในการถกูละเมดิ
ข้อมูล นอกจากนี้การเข้ามาของสือ่สงัคมออนไลน์มบีทบาทมากขึ้นในสงัคม ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวคดิหรอืการ
ปฏบิตัติวัของผู้ใช้งานสือ่ออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มวชิาชพี ตวัอย่าง เช่น แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร วศิวกร ทนายความ 
สถาปนิก ครู เป็นต้น ผู้วจิยัสนใจจะศึกษากลุ่มแพทย์และพยาบาลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มวชิาชพีทีม่คีวามอนุรกัษ์นิยม มกีรอบจรรยาบรรณของวชิาชพี ต้องการได้รบัความเชือ่ถอืจากคนในสงัคม 
การโพสต์ภาพหรอืข้อความของตวัเองในโลกออนไลน์ก็ส่งผลต่อวชิาชพี (Cain, 2011) และถอืเป็นการแสดงออกถงึ
ตวัตนและสะท้อนอตัลกัษณ์ของผู้โพสตอ์กีดว้ย เช่น โพสต์รูปสถานทีท่่องเทีย่วเพ ือ่สะท้อนถงึการชอบท่องเทีย่ว (ธวชั
ชยั สุสดีา, 2562) แต่มนุษย์มหีลายอตัลกัษณ์ในตนเอง (Tajfel, 1981) นอกจากบุคคลจะมอีตัลกัษณ์ด้านสือ่สงัคม
ออนไลน์แล้วยังมอี ัตลกัษณ์ทางวชิาชีพทีเ่กิดจากการหล่อหลอมจากสื่อ การศึกษา ประสบการณ์ และแบบอย่าง 
(Browne et al., 2018) เป็นอาชพีทีถู่กก าหนดบทบาททางสงัคม เม ือ่โพสต์ส ิง่ใดลงไปในสือ่สงัคมออนไลน์แล้ว มกัม ี
ประเด็นทีถู่กน ามาพูดถงึ โดยเฉพาะในเร ือ่งของความเหมาะสมและมปีระเด็นอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพราะเป็นวชิาชพีถูก
ต ัง้อยู่บนความคาดหวงัของสงัคม ปัจจุบนัมรีายงานข่าวเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ทีถู่กเผยแพร่ทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ทีส่ามารถพบได้ ไดแ้ก่   

กรณีดราม่าเคร ือ่งแบบ “น้องแป้ง” ทหารห้ามจบีพยาบาล โพสต์ภาพถ่ายขณะใส่ชุดพยาบาล จากนัน้ มผีู้เข้ามา
ต ิดตามเธอเป็นจ านวนมากผ่านทางเฟซบุ๊ก ทัง้ชืน่ชมความน่ารกัของเธอ และวจิารณ์การแต่งกายของเธอเกี่ยวกับชุด
พยาบาลถงึความเหมาะสมของชุด ว่ากระโปรงสัน้ไปและไม่เหมาะสมกับการท างานดูแลผู้ป่วย (คมชดัลกึ, 2560)  

กรณีแพทย์ทีป่ระเทศรซัเซยี โรงพยาบาลเมอืงวเีต็บสค์ ทางเหนือของเบลารุส ถ่ายคลปิปลดกระดมุเสื้อกาวน์เผย
ให้เห็นชุดว่ายน ้าลายซูเปอร์แมน และโพสต์ข้อความว่า “หากคุณไม่พร้อม จะเป็นซูเปอร์ฮโีร่ส าหรบัผู้ป่วยและท าทุก
วถิทีางให้ผู้ป่วยแข็งแรง คุณไม่ต้องมาท างานในวงการแพทย์เลย” จากนัน้มผีู้เข้าชมผ่านอนิสตาแกรมจ านวนมาก แสดง
ความเห็นเร ือ่งทัว่ๆ ไป การวางตวัในวชิาชพี และต าหนิพฤตกิรรมของเธอ (ข่าวสด, 2561) 

กรณีแพทย์ชาวเมยีนมาร์ชือ่ว่า Nang Mwe San อายุ 28 ปี มผีู้ตดิตามทางเฟซบุ๊ก มากกว่า 500,000 คน ถ่ายรปู
เป็นนางแบบแฟชัน่เซ็กซีท่ ีเ่ป็นอาชพีเสรมิของเธอลงบนเฟซบุ๊ก โดยเธอได้ถูกแพทยสภาเมยีนมาร์ส ัง่ถอดถอนใบ
ประกอบวชิาชพี ซึง่เธอไดย้ืน่อุธรณ์โดยมเีหตผุลว่าการถา่ยแบบของเธอเป็นสทิธส่ิวนบุคคล (Sputniknews, 2019)  
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กรณีเพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า ผู้น าเสนอตวัตนออนไลน์ในรูปแบบชายใส่ชุดกาวน์ขอบตาสดี า เพ ือ่บ่งบอกถงึ
การเข้าเวรดกึ ท างานหนักจนท าให้ขอบตามสีคีล ้า นอกจากนี้ภายในเพจยงัน าเสนอวชิาการผสมกับมุขคลายเครยีด
ผ่านมุมมองของคุณภาคภูม ิเทพหสัดนิ ผู้เป็นเจ้าของเพจเพือ่เผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์ทีถู่กต้อง (กรุงเทพธุรกจิ, 
2559) 

แม้ว่าปัจจุบนัจะมมีาตรการกฎระเบยีบควบคมุการเผยแพร่ภาพบุคลากรทางการแพทย์ แต่ก็ยงัมภีาพถา่ยออกมา
ให้เห็นในข่าวได้เร ือ่ยๆ จากการรายงานข่าวพบว่า แพทย์และพยาบาลทีถ่่ายรูปลงสู่สือ่สงัคมออนไลน์ไดร้บัผลกระทบ
จากการเผยแพร่ภาพในด้านต่างๆ โดยผลกระทบทางตรงคอืได้รบัการวจิารณ์เกี่ยวกับภาพลกัษณ์ของบุคลากรทาง
การแพทย์ และผลกระทบทางอ้อมคอื การตดัสนิใจออกจากวชิาชพีหลงัเกิดการเผยแพร่ภาพถ่าย จงึเป็นทีม่าของ
การศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์กบัผลกระทบทีต่ามมาในหน้าทีก่ารงานในยุคดจิ ิทลั ของแพทย์และพยาบาล
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ว่ามปีระเด็นใดทีน่่าสนใจบ้าง ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมการถ่ายภาพ การก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นแพทย์และพยาบาลตอ่ไป 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

เพ ือ่ศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ผลกระทบของการเผยแพร่ภาพถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ต่อบทบาททางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาล และศึกษา
ทศันคตขิองบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ผยแพร่ภาพถ่ายสู่สือ่สงัคมออนไลน์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีอตัลกัษณ์ทางสงัคม (Social identity theory) 

Turner and Tajfel (1986) ได้อธบิายทฤษฎอีตัลกัษณ์ทางสงัคมไว้ว่าส่วนหนึ่งของแนวคดิเกี่ยวกบัตนเองนัน้มา
จากกลุ่มทีบุ่คคลนัน้อยู่ร่วมกัน แต่ละคนไม่เพยีง แต่มคีวามเป็นตวัของตวัเอง แต่ยงัมตีวัตนและอตัลกัษณ์ด้านอืน่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มทีต่นเองอยู่ร่วมด้วย บุคคลอาจท าหน้าทีแ่ตกต่างกันในบรบิททางสงัคมทีแ่ตกต่างกันไปตามกลุม่ที่
พวกเขาอยู่ ซ ึง่อาจรวมถงึทมีกีฬาทีพ่วกเขาตดิตาม ครอบครวัของพวกเขา ประเทศของเขา สญัชาต ิเพ ือ่นบ้านทีอ่ยู่
ละแวกเดยีวกนัและอาศยัอยู่ท่ามกลางกลุ่ม หรอืสงัคมความเป็นไปไดอ้ ืน่ๆ 

แบบจ าลองแนวคดิมติหิลายมติขิองอตัลกัษณ์โดย Jones and McEwen (2000) ซึง่ศกึษาโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(Depth Interview) นักเรยีนผู้หญงิ 10 คน อายุระหว่าง 20-24 ปี ทีม่คีวามแตกต่างกันทัง้เชื้อชาตแิละภูมหิลงั แสดงให้
เห็นถงึความรู้สกึหลกัของตวัตน โดยมคีุณลกัษณะ อุปนิสยั และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลอยู่ตรงแกนกลาง ล้อมรอบดว้ย
วงรซี ึง่เป็นมติข้ิอมูลเฉพาะตวัทีส่ าคญั เช่น เชื้อชาต ิรสนิยมทางเพศ และศาสนา เป็นต้น และอทิธพิลจากบรบิทรอบ
นอกทีส่่งผลต่ออตัลกัษณ์ เช่น ภูมหิลงัครอบครวั ประสบการณ์ชวีติ เป็นต้น ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 Model of Multiple Dimensions of Identity 

ทีม่า: Jones & McEwen (2000) 
 
จากภาพ 1 จุดด าบนเส้นวงร ีหมายถงึระดบัการให้ความส าคญักบัมตินิัน้ ยิง่ใกล้แกนกลางมากยิง่ส าคญั และวงรมี ี

จุดทีต่ดักัน หมายถงึมติติ่างๆ สามารถมส่ีวนร่วมกันในบุคคลเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ส ิง่ก าหนดภายนอก จะไม่เข้า
ไปเปลีย่นแปลงตรงแกนกลางโดยตรง แต่อาจมเีง ือ่นไขบางอย่างทีเ่ข้าไปกระทบ เช่น การเหยยีดเชื้อชาต ิอตัลกัษณ์จงึ
อาจมกีารสะท้อนกลบัในมติทิีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึ้น ความส าคญัของมติข้ิอมูลเฉพาะตวัขึ้นอยู่กับบร ิบททีพ่วกเขา
ประสบ ดงันัน้ทัง้ความแตกต่างและสทิธ ิต์่าง  ๆ ใช้เป็นสือ่กลางในการเชือ่มต่อหลากหลายมติเิข้าด้วยกัน (เช่น เชื้อชาตไิม่ม ี
บทบาทส าคญัส าหรบัผู้หญงิผวิขาว ศาสนานัน้มคีวามส าคญัมากส าหรบัผูห้ญงิชาวยวิ วฒันธรรมมคีวามส าคญัส าหรบั
ผู้หญงิชาวเอเชยีอนิเดยี) 

Foucault (1988) กล่าวว่า มนุษย์ต้องอาศัย “วตัถุดบิ” ในการสร้างอตัลกัษณ์ โดย อตัลกัษณ์ของมนุษย์ถูกสร้าง
ผ่านเทคนิคและการปฏบิตัทิ ีเ่รยีกว่า “เทคโนโลยขีองตวัตน” (Technologies of the Self) อนัหมายถงึแนวปฏบิตัทิ ีท่ าให้
เราเข้าใจตวัตนและหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของเรา ซึง่การสร้างอตัลกัษณ์ดงักล่าวอยู่ภายใต้วาทกรรมของอ านาจ (Power 
Discourse) กล่าวคอื มนุษย์สามารถสร้างอตัลกัษณ์ขึ้นได้ แต่อตัลกัษณ์นัน้ต้องเข้ากันไดก้ับระบบสงัคมทีม่นุษย์อาศยั
อยู่ การสร้างอตัลกัษณ์ของมนุษย์ จงึเป็นการสรา้งและหล่อหลอมอตัลกัษณ์จากวาทกรรมและแนวปฏบิตัทิ ีม่อียู่ในสงัคม  
2.2 สื่อสงัคมออนไลน์ หรือโซเชียลมเีดีย (Social Media) 

สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถงึ สือ่ทีใ่ช้สร้างปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้ใช้งานออนไลน์ โดยเป็นค า
ทีม่คีวามหมายครอบคลุมถงึทัง้ส ือ่โซเชยีลเน็ตเวริ์ค (Social Network) และเวบ็ไซตแ์บบผูใ้ช้มส่ีวนร่วมในการสร้างเนื้อหา  
บทบาทของโซเชยีลมเีดยีกับการสร้างอตัลกัษณ์ ม ี3 ประเด็น (ฐตินิัน บ คอมมอน, 2560) 

2.2.1 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการคน้หา “วตัถดุบิของอตัลกัษณ์” 
สือ่สงัคมออนไลน์เป็นแหล่งค้นหาวตัถุดบิของเอกลกัษณ์ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว ค าพูด ข้อความ 

เพือ่น ามาปรบัแต่งอตัลกัษณ์ของผู้ใช้ โดยเม ือ่ผู้ใช้ได้เห็นสิง่ทีต่นเองสนใจผา่นสือ่ออนไลน์ เช่น เสื้อผ้าทีบุ่คคลทีช่ืน่ชอบ
สวมใส่ ท่าทางการโพสต์ทีน่่าสนใจ ก็จะน าวตัถุดบินัน้มาปรบัใช้กับการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง 

2.2.2 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการเป็นพืน้ทีแ่สดงออกทางอตัลกัษณ์ 
การแสดงออกทางอตัลกัษณ์เป็นขัน้ตอนในการพฒันาอตัลกัษณ์ขัน้หนึ่งเพ ือ่ใ ห้สงัคมได้รบัรู้ โดย Rene 

Descartes นักปรชัญา นักคณิตศาสตร์และนักวทิยาศาสตร์ชาวฝร ัง่เศษไดก้ล่าวภาษาละตนิทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษได้
ว่า “I think therefore I am” หรอืก็คอื “เพราะฉนัคดิ ฉันจงึด ารงอยู่” ดงันัน้ การปรากฏตวัอยู่ในโซเชยีลมเีดยี ก็หมายถงึ
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การด ารงอยู่เช่นกัน ซึง่การแสดงออกนี้อาจจะออกมาในรูปแบบของการสร้างโพรไฟล์ (Profile) โพสต์ข้อความ เพลง 
รปูภาพตนเอง คนอืน่ หรอืววิแบบตา่งๆ เพือ่สะท้อนอตัลกัษณ์ของผูใ้ช้งาน 

2.2.3 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการเป็นช่องทางทดสอบอตัลกัษณ์ 
การทดสอบอตัลกัษณ์เป็นขัน้สุดท้ายของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ ซึง่อตัลกัษณ์จะไม่สามารถหล่อหลอม

ได้โดยไม่ได้รบัการยนิยอมจากผู้อ ืน่ โดยการรบัผลสะท้อนกลบั (Feedback) จากสงัคม จะเห็นได้ว่าโซเชยีลมเีด ีย 
ยกตวัอย่างเช่น เฟซบุ๊ก มช่ีองทางการสะท้อนอตัลกัษณ์ของผูใ้ช้ ผ่านการกดไลก์ (Like) กดแสดงความรูส้กึ การแสดง
ความคดิเห็น (Comments) แบ่งปัน (Share) เน้ือหาทีโ่พสต์ ซ ึง่ผู้ใช้งานจะได้รบัผลสะท้อนกลบัมาอย่างรวดเร็วและ
สามารถน าผลสะท้อนน้ีไปปรบัปรุงเอกลกัษณ์ของตนเองไดอ้กี 

จากการศึกษาของ Cover (2012) เกี่ยวกบัการแสดงและการเลกิแสดงตวัตนออนไลน์ เครอืข่ายสงัคมทฤษฎตีวัตน
และความไม่ลงรอยกันของโพรไฟล์ออนไลน์และระบบมติรภาพ ผลทีไ่ด้คอืความเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เครอืข่ายทางสงัคม (และกจิกรรมออนไลน์อืน่ๆ) และการปฏบิตัขิองอตัลกัษณ์ภายในบรรทดัฐานทางวฒันธรรม โครงสรา้ง 
และกรอบการท างาน เป็นสิง่ส าคญัทีต่้องค านึงวา่การใช้เครอืข่ายสงัคม กิจกรรม การเปลีย่นแปลง การปรบัปรุง และการ
จดัการบญัช ีไม่เพยีงแต่เป็นการแสดงถงึการมสีตริบัรู้และตวัเลอืกส าหรบัการเข้าถงึเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึกิจกรรมหรอื
การแสดงทีส่ร้างเอกลกัษณ์และความเป็นตวัของตวัเอง  

Davis (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความตงึเครยีดของตวัตนในยุคเครอืข่าย มุมมองของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับความ
เสีย่งและผลตอบแทนของการแสดงออกทางออนไลน์ จากเยาวชนทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 24 คน มอีายุระหวา่ง 15 
– 25 ปี โดยผู้เข้าร่วมจะไดร้บัสถานการณ์ทีส่มมตเิพือ่ให้แสดงแนวคดิของตวัตนทัง้เร ือ่งทีอ่อนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้ารว่ม
ให้น ้าหนักแต่ละวงกลมแตกต่างกันไป ซึง่ม ี4 ปัจจยัทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ เกี่ยวกับตวัเอง ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และคุณค่าแต่ละระดบัของสงัคมในวงกวา้ง ดงัภาพที ่2  

 
ภาพที ่2 Spheres of obligation 

ทีม่า: Davis (2011) 
 
วงกลมแรก เกี่ยวข้องกับอนัตรายส่วนบุคคลทีอ่าจเกิดขึ้นจากการแสดงออกทางออนไลน์ของแตล่ะบุคคล ในขณะที่

ผู้เข้าร่วมบางคนอาจจะได้รบัผลจากการมทีีร่ะบายความรู้สกึทีถู่กเก็บไว้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเก็บรกัษาอารมณ์
เหล่าน้ีไม่ได้เป็นวธิที ีด่ที ีสุ่ดในการปฏบิตัติน 

วงกลมที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลก่อให้เกดิพนัธะผกูพนัทีส่อง ผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความไมพ่อใจกบัข่าว
ซุบซบิเกี่ยวกับพวกเขาหรอืกลุ่มเพ ือ่นในโพรไฟล ์พวกเขามองวา่ค าพูดเช่นน้ีเป็นการโจมตส่ีวนบุคคล ซึง่ท าให้พวกเขา
ขุ่นเคอืงและบัน่ทอนมติรภาพระหวา่งกนั สิง่ทีน่่าสนใจคอืผูเ้ข้าร่วมหลายคนรู้สกึก าลงัถูกละเมดิความเป็นส่วนตวั แมจ้ะ
ไม่ได้กล่าวถงึพวกเขาโดยตรง ตามทีน่ักวชิาการเช่น Erikson (1968) กลา่วคอื ตวัตนของคนๆ หนึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม ือ่
ได้รบัการยอมรบัจากบุคคลอืน่  
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วงกลมที ่3 ขอบเขตทีส่ามของภาระผูกพนัขยายเกินความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีเ่ฉพาะเจาะจงกับบรรทดัฐาน
ทางสังคมทีก่ าหนดไว้และปฏิบตัติามในบรบิทออนไลน์ เยาวชนในตวัอย่างนี้ เห็นว่าบรรทดัฐานของอนิเทอร์เน็ต
ค่อนข้างกว้าง ยดืหยุ่น และค่อนข้างจะแตกตา่งจากบรรทดัฐานทางสงัคมแบบออฟไลน์ ผู้ เข้าร่วมอ้างถงึบรรทดัฐานทาง
สงัคมออนไลน์ท าให้พวกเขาไม่ใส่ใจกับเนื้อหาบางอย่างในโพรไฟล์ เช่น พฤตกิรรมผดิปกต ิหรอืแม้แต่พฤตกิรรมทีเ่ป็น
อนัตราย หรอืก้าวร้าว หลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะตคีวามเนื้อหาดงักล่าวว่าเป็นเร ื่องตลก เนื่องจากเร ือ่งตลกเป็น
พฤตกิรรมเชงิบรรทดัฐานออนไลน์ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความเชือ่ว่าพฤตกิรรมบางอย่างอยู่นอก
ขอบเขตของการประพฤตปิฏบิตัทิ ีย่อมรบัไดท้างออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่พวกเขากล่าวว่ามคีวามแตกตา่งบางอย่าง
ในการแสดงออกของตวัตนทางออนไลน์และออฟไลน์นัน้ให้เป็นที่ยอมรบั แต่โดยทัว่ไปผู้คนจะไม่เบีย่งเบนไปจาก
พฤตกิรรมออฟไลน์อย่างมากเม ือ่พวกเขาออนไลน์ (Hardey, 2002) การคน้พบนี้ตอกย ้าความจรงิทีว่่าการตคีวามตวัตน
ออนไลน์มกัขึ้นอยู่กับความรู้ของบรบิทออฟไลน์บางอย่าง (Boyd, 2011) 

วงกลมที ่4 ขอบเขตสุดท้ายของภาระผูกพนัเกี่ยวข้องกับค่าระดบัชุมชนและมาตรฐานของพฤตกิรรมทีค่รอบคลมุ
ทัง้พลวตัของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและสงัคมออนไลน์ โดยไม่อนุมตัใิห้ผูเ้ข้าร่วมบางคนแสดงออกถงึการหาค าพดู
แสดงความเกลยีดชงัในโพรไฟล์อ ืน่ ผู้เข้าร่วมเหล่าน้ีมุ่งเน้นไปทีอ่นัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากค าพูดเสือ่มเสยีทีเ่กิดขึ้นกบั
กลุ่มคนทัง้หมด 

จากการศึกษาข้างต้น พบว่าตวัตนออนไลน์และออฟไลน์นัน้มคีวามสอดคล้องกัน กล่าวคอืพฤตกิรรมออฟไลน์ของ
บุคคลจะไม่เบีย่งเบนไปจากพฤตกิรรมการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ (Hardey, 2002) ในบางคร ัง้วงกลมบางอนัอาจ
ขดัแย้งกัน ตวัอย่างเช่น เราเห็นว่าผู้เข้าร่วมรบัรู้เกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคมโดยรอบ การแสดงออกของค าพดูแสดง
ความเกลยีดชงัออนไลน์ซึง่ขดัแย้งกับพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมทีผู่้คนส่วนใหญ่ยอมรบั อย่างไรก็ตามวงกลมแต่ละอนัม ี
บทบาททีแ่ตกต่างกัน และมส่ีวนช่วยในการเชือ่มโยงตวัตนออนไลน์และออฟไลน์เข้าดว้ยกัน ขอบเขตของภาระผูกพนั
และความตงึเครยีดภายในนัน้มนีัยส าคญัส าหรบัความพยายามทางการศึกษาทีมุ่่งลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายทาง
ออนไลน์  
2.3 ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางสือ่สงัคมออนไลน์ 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิมคีวามสมัพนัธก์ับความไว้วางใจ ผู้ใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่กีารเปิดเผยตวัเองสูงจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานมคีวามไว้วางใจกัน และมกีารเปิดเผยตนเองสูงตามกลุ่มสงัคมออนไลน์ทีต่นเป็นสมาชกิ (พชิญาณี  
ภู่ตระกูล, 2559) 
2.4 อตัลกัษณ์ของวิชาชีพแพทย์และพยาบาล 

อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีเกิดจากการหล่อหลอมจากสือ่ การศึกษา ประสบการณ์ และแบบอย่าง (Browne et al., 
2018) การศึกษาของ Real et al. (2009) พจิารณาถงึผลกระทบของลกัษณะสญัลกัษณ์และธรรมชาตขิองอตัลกัษณ์
แพทย์เพือ่การสือ่สารกับผู้ป่วยการสมัภาษณ์เชงิลกึของแพทย์ในบรบิทขององค์กรหลายแห่งเผยให้เห็นว่าอตัลกัษณ์
ของแพทย์เป็นกระบวนการทีค่รอบคลุมในการก าหนดความส าคญัโดยเฉพาะในเร ือ่งของความเชือ่ ค่านิยม และ การ
กระท าทีถู่กสร้างขึ้นภายในบรบิทเฉพาะ อตัลกัษณ์เฉพาะตวัของแพทย์แต่ละคนนัน้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทัว่ไป
ของแพทย์และบรบิททางการแพทย์ในท้องถ ิน่ ตวัตนของแพทย์แต่ละบุคคลมกีารเชือ่มโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมของแพทย์ 

จากการศึกษา Öhlén and Segesten (1998) อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของพยาบาล การวเิคราะห์แนวคดิและการ
พฒันาจุดมุ่งหมายของบทความนี้คอืการเน้นแนวคดิของอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของพยาบาลเพือ่ส่งเสรมิความชดัเจน
ทางทฤษฎแีละตรวจสอบผลกระทบส าหรบั การปฏบิตักิารพยาบาล พยาบาลมคีณุสมบตัสิามารถให้ความรู้ผู้อ ืน่ ให้การ
ดูแลรกัษา อตัลกัษณ์วชิาชพีของพยาบาลนัน้ผสมผสานกับอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลของพยาบาล ซึง่ประกอบดว้ยความรูส้กึ
และประสบการณ์ของเขาหรอืเธอในฐานะพยาบาล 
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จากงานวจิยัศึกษาอตัลกัษณ์ของแพทย์และพยาบาลในอดตี สามารถสรุปได้วา่ภาพลกัษณ์ของแพทย์และพยาบาล
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางสงัคม สิง่แวดล้อม และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลซึง่จะส่งผลต่อการแสดงตวัตนด้านวชิาชพี ซึง่
พ ื้นฐานทีส่ าคญัของอตัลกัษณ์ด้านวชิาชพีคอืความรูส้กึเห็นคุณค่าในตวัเอง โดยแสดงตวัตนผา่นบทบาทด้านการดแูล
รกัษาต่อผู้ป่วย 
2.5 ผลกระทบที่เก่ียวข้องในหน้าที่การงาน 

2.5.1 โอกาสในการประกอบอาชพี (Opportunities of Job) เม ือ่ใดก็ตามทีข้่อมูลถูกออนไลน์แล้ว การลบข้อมูล
ออกเป็นเร ือ่งทีย่าก เพราะมนัสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเรว็ซึง่เป็นเร ือ่งเหนือการควบคมุทีค่นใดคนหนึ่งจะท า
ได้ แค่พรบิตาเดยีวทีข้่อมูลถูกเผยแพร่ไปแม้อาจจะไม่ต ัง้ใจและไม่สามารถแก้ไขได้ จะสามารถส่งผลต่ออนาคตได้ 
ตวัอย่างเช่น การหยุดพกัการเรยีนในโรงเรยีนแพทย์ การไม่ไดร้บัการจ้างงานในฐานะแพทย์ และหมดความเชือ่ถอืใน
วชิาชพี (Mansfield et al., 2011) มนัเป็นสิง่ทีค่วรกงัวลเพราะมนัเกีย่วข้องกับหน้าทีก่ารงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
มหีลายกรณีทีน่ักศึกษา แพทย์ฝึกงาน และบุคลากรทางการแพทย์ถกูพกังานเน่ืองจากภาพลกัษณ์ทีไ่มเ่ป็นมอือาชพีใน
โลกออนไลน์ (Chretien et al., 2009)  

2.5.2 ด้านชือ่เสยีง (Reputation) การรกัษาชือ่เสยีง บุคลากรทางการแพทย์ ควรใช้ความระมดัระวงัเม ือ่แสดงความ
คดิเห็นทางออนไลน์ เกี่ยวกับเพือ่นร่วมงานหรอืองค์กรด้านสุขภาพ ถงึแม้ว่าจะใช้นามแฝงก็ตาม การกระท าทีห่ม ิน่
ประมาทอาจส่งผลให้ถูกไล่ออกจากงาน และอาจม ีการเรยีกร้องทางแพ่ง ท าให้ประชาชนหมดความม ัน่ใจในวชิาชพีได้ 
(Mansfield et al., 2011)  

การใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร ทางวชิาชพียุคใหม่ มคีวาม
จ าเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลออนไลน์ทีอ่าจได้รบัประโยชน์หรอืส่งผลเสยีต่ออาชพีการงานของเขา  
(Cain, 2011) สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเคร ือ่งมอืทีส่ าคญัและมปีระสิทธ ิภาพเม ื่อใ ช้งานอย่างเหมาะสม (Cleary et al., 
2013) 
2.6 ผลกระทบ (Spillover effect) 

Hearn and Buffardi (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ ระบุแนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบใช้บ่งบอกวตัถปุระสงคไ์ด้
หลายอย่าง เช่น ในทุกขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรม การวางแผนการพฒันาโปรแกรม การอภปิรายเกี่ยวกับ
ผลกระทบทีเ่กิดจากความต ัง้ใจสามารถใช้เพ ือ่ท าให้วสิยัทศัน์ชดัเจนขึ้นซึง่จะสร้างความร่วมมอืและการประสานงานกนั
การประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจะใช้เพ ือ่ระบุความเสีย่งหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น 

ผลกระทบทีดู่เหมอืนจะต ัง้ใจให้เกิดหรอืไม่ต ัง้ใจให้เกิดก็ตามมกัจะมทีัง้บวกหรอืลบ นอกจากนี้ เรายงัสามารถ
อนุมานได้ว่าผลกระทบทีเ่ฉพาะเจาะจงอาจได้รบัการคาดการณ์ล่วงหน้าหรอืเป็นเหตุการณ์ทีค่าดไม่ถงึเลยก็ได้ ส ิง่นี้
แสดงให้เห็นถงึขอบเขตของความเป็นไปได้ของผลกระทบประเภททีโ่ปรแกรมอาจม ี จากตารางที ่1 แสดงให้เห็นถงึ
ความเป็นไปได้ของผลกระทบตอ่เน่ือง 
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ตารางที ่1 ผลกระทบต่อความเป็นไปได้ตอ่เน่ืองพร้อมตวัอย่างจากโปรแกรมทกัษะการท างาน 
เพ ือ่ลดการว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวในเขตชนบท 

 ผลท่ีเกิดจากความตัง้ใจ 
ผลท่ีเกิดจากความไม่

ตัง้ใจเชิงบวก 
ผลท่ีเกิดจากความไม่

ตัง้ใจเชิงลบ 

คาดการณ์ได้ เป้าหมายที่ถูกตัง้ไวต้ามแผน 
เช่น อัตราการวา่งงานลดลง 

ผลกระทบต่อเน่ืองที่ถูก
คาดการณ์ได้ เช่น การ
ลงทุนในธุรกิจท้องถ่ิน
เพิม่ข้ึน 

ความเสี่ยงที่ถูกคาดการณ์
ได้หรือผลข้างเคียง เช่น 
นักเรียนจากโปรแกรมย้าย
ไปหางานที่ดีกวา่ 

ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ เป้าหมายกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ระหวา่งด าเนินการ โปรแกรม
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเพิม่ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และแหล่งรายได้ 
และเพิม่สิ่งน้ีเป็นเป้าหมาย 

ความแปลกใจที่ดี เช่น 
นักเรียนจากโปรแกรมเริ่มให้
ค าปรึกษาพีน้่องและเพือ่
ของพวกเขา 

ภัยพบิัติ อุบัติเหตุ หรือการ
ต่อต้าน เช่น เยาวชนที่ไมไ่ด้
อยู่ในโปรแกรมคบค้า
สมาคมกับนักเรียนใน
โปรแกรมและท าลาย
ทรัพย์สินของธุรกิจท้องถ่ิน 

ทีม่า: Weaver (2019) 
 
ผลกระทบระดับโปรแกรม คอืผลกระทบทีบ่รกิารส่วนบุคคลมตีอ่คนทีเ่ข้าร่วมโดยตรง 
ผลกระทบของระดับประชากรหรือระดับชุมชน เป็นผลกระทบทีคู่่ค้าทีแ่ตกต่างกันจ านวนมากท างานรว่มกนั

และมตี่อประชากรเฉพาะหรอืชุมชนเมอืงหรอืรฐั 
Hitesh (2018) ให้ความหมายของ ผลกระทบ (Spillover effect) ว่าเป็นเหตุการณ์ ทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากสิง่ทีอ่ยู่ใน

บรบิททีไ่ม่เกี่ยวข้อง มนัหมายถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นในบรบิทหนึ่งทีม่ผีลตอ่เหตกุารณ์ในบรบิททีแ่ตกต่างกัน 
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (2554) ให้ความหมายวา่ เป็นผลกระทบภายนอกทีเ่กิดขึ้นกับบุคคลทีส่าม (Third Party) 

ตวัอย่างของผลกระทบภายนอกเชงิบวก (Positive Externalities/ Spillover benefi t) เช่น โครงการเรยีนฟร ี15 ปี ไดผ้ล
กระทบทางตรงคอื นักเรยีนได้เรยีนหนังสอื มคีวามรู้ ประโยชน์ทางอ้อมคอื เม ือ่คนมกีารศึกษา การพฒันาเร ือ่งตา่งๆ 
จะง่ายขึ้น คนจะกลายเป็นแรงงานทีม่คีุณภาพของสงัคม ส่วนผลกระทบภายนอกเชงิลบ (Negative Externalities/ 
Spillover Cost) ตวัอย่างเช่น เพือ่นบ้านปลูกดอกไม้ แต่บ้านนัน้อยู่ตดิกับบ้านคนทีแ่พ้เกสรดอกไม ้ดงันัน้คนข้างบ้าน
จงึมโีอกาสเกิดอาการแพ้เกสรดอกไม้ได้ หรอืในกรณเีม ือ่มคีนมกีล ิน่ตวัเข้ามาในลฟิท์ เม ือ่คนนัน้ออกจากลฟิท์ไปก่อน 
แต่ในลฟิท์ยงัคงมกีล ิน่ตดิอยู่ คนทีเ่ข้าลฟิท์คนถดัไปจะคดิวา่กล ิน่ตวันัน้เป็นกลิน่ตวัของเรา เป็นต้น 

ผู้ว ิจ ัยจ ึงสรุปได้ว่า ผลกระทบต่อเน่ือง  (Spillover Effect) หมายถงึ ผลกระทบจากเหตุการณ์หนึ่งน าไปสู่
เหตุการณ์อืน่ซ ึง่อาจจะเกี่ยวข้องกันหรอืไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ โดยจะมกีารถ่ายโอนคุณค่าของเหตุการณ์แรกไปยัง
เหตุการณ์อืน่ด้วย เช่น การถ่ายโอนผลกระทบคุณค่าของอตัลกัษณ์จากอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ไปสู่อตัลกัษณ์
ทางวชิาชพี 

เน่ืองจากผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชีพจะอยู่ในรูปแบบการแสดงอัต
ลกัษณ์ทางสงัคมออนไลน์ ผู้วจิยัจงึได้แบ่งขอบเขตปัจจยัทีส่มัพนัธ์กันระหว่างอตัลกัษณ์และผลกระทบระหว่าง อัต
ลกัษณ์สือ่สงัคมออนไลน์ ผลกระทบระหว่างบุคคล ผลกระทบต่อบรรทดัฐานทางสงัคม และอตัลกัษณ์ด้านวชิาชีพ
เท่านั ้น ม ีปัจจยัที่มคีวามสัมพนัธ์ต่อผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่ออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์
พยาบาลในยุคดจิทิัลนั ้น ประกอบด้วย การค้นหาอัตล ักษณ์ (Finding Identity), อัตล ักษณ์ส่วนบุคคล (Personal 
Identity) , การแสดงออกของอัตลกัษณ์ (Self Identity Exposure) , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Relationship), บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ (Online Social Norn), อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี (Professional Identity) 
และรบัผลสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ (Reflection of Identity) 
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3. กรอบการวิจยัและค าถามการวิจยั 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ภาพที ่3 กรอบแนวคดิการวจิยัผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
 
3.2 ค าถามการวิจยั 

อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีอย่างไร 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจยั 
4.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

วตัถุประสงค์งานวจิยัของงานนี้ เน้นไปทีก่ารอธบิายผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพีของแพทย์และพยาบาล ซึง่ต้องได้รบัข้อมูลทีล่ะเอยีดลกึซึ้งเพ ือ่อธบิายความสมัพนัธ์ได้ ดงันัน้ งานวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จงึเป็นวธิที ีเ่หมาะสม 
จากวตัถุประสงค์งานวจิยัผู้ให้สมัภาษณ์จะต้องเป็นผู้ปฏบิตัหิน้าทีท่างวชิาชพีทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และได้รบัผล
จากการโพสต์ภาพถ่ายตวัเอง หรอืโพสต์ข้อความ ผู้วจิยัท าการคดัเลอืกอาสาสมคัรผู้ให้สมัภาษณ์ผ่านการชกัชวนใน
กลุ่มแพทย์และพยาบาล และผู้วจิยัจะตดิตอ่เพ ือ่นัดสมัภาษณ์ต่อไป 
4.2 การออกแบบวิธีวิจยั 

4.2.1 เคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั 
ใช้แนวทางการสมัภาษณ์เชงิลกึ ทีม่ลีกัษณะการสมัภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) 

โดยมวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี ผู้วจิยัไดจ้ดัสรา้ง
ชุดค าถามสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Question) โดยเขยีนค าถามให้มลีกัษณะปลายเปิด 
ข้อค าถามจะอยู่ในขอบเขต ดงันี้  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนข้อมูลส่วนตวัของผู้สมัภาษณ์ 
(1) ชือ่ (2) เพศ (3) อายุ (4) ประสบการณ์ท างานโดยย่อ (5) ประวตักิารศกึษา (6) สือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ช้งาน

และจ านวนเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม 
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ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัตวัตนทางสงัคมออนไลน์ ตวัตนทางวชิาชพี และผลกระทบของตวัตน
ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่วชิาชพี 

(1) คุณเคยมปีระสบการณ์ดูตวัอย่างแฟชัน่จากดารา ศิลปินทีช่อบ หรอืการน าเสนอข้อความจากเพจ เช่น 
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรอืไม ่ถ้ามแีล้วคุณน ามาปรบัให้เข้ากบัตวัตนของคณุอย่างไร 

(2) คุณเคยมเีหตุการณ์โพสต์ภาพหรอืข้อความทางสือ่สงัคมออนไลน์แล้วไดร้บัผลตอบรบัในวงกว้างหรอืไม่ 
เหตุการณ์นัน้เป็นอย่างไร (ผลตอบรบัในวงกวา้ง คอื การทีโ่พสต์นัน้ไดร้บัความสนใจแพร่หลาย มกีารแชร์ กดไลก์ คอม
เมนต์ รบัการกล่าวถงึอย่างแพรห่ลาย) 

(3) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 บ่งบอกถงึตวัตนของคุณอย่างไร  
(4) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ภาพหรอืข้อความ ทีคุ่ณโพสต์ไปแล้วส่งผลกระทบกับเพือ่น ครอบครวัหรอืคนที่

รู้จกัอย่างไร 
(5) จากเหตุการณ์ในข้อที ่ 2 เพ ือ่น ครอบครวั หรอืคนทีรู่้จกัในสงัคมออนไลน์ ส่งผลต่อความเชือ่ ความ

คาดหวงัของคนในสงัคม อย่างไร 
(6) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ความคาดหวงัของคนในสงัคมส่งผลต่อหน้าทีก่ารงาน หรอืสงัคมวชิาชพีอย่างไร  
(7) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 หน้าทีก่ารงาน หรอืสงัคมวชิาชพี ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(8) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ความคาดหวงัของสงัคมออนไลน์ ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(9) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 เพ ือ่น ครอบครวัหรอืคนทีรู่้จกัในสือ่ออนไลน์ ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(10) จากผลกระทบของเหตกุารณ์ในข้อที ่2 ทีม่าจากสงัคมวชิาชพีความคาดหวงัทางสงัคม เพือ่น ครอบครวั 

หรอืคนทีรู่้จกัทางสือ่สงัคมออนไลน์ คุณมกีารปรบัตวั ระมดัระวงั หรอืการแสดงออกตอบโตอ้ย่างไร 
4.2.2 ผู้ให้สมัภาษณ์ 

การศึกษาวจิยันี้  ได้ด าเนินการคดัเลอืกผู้ให้สมัภาษณ์เพือ่ตอบค าถามงานวจิยัทีก่ าหนดไว้ การเลอืกผู้ให้
สมัภาษณ์แบบมวีตัถุประสงค์ (Purposeful Sampling) งานวจิยันี้ผู้วจิยัชกัชวนผู้สมัภาษณ์ภายในกลุ่มวชิาชพีแพทย์
และพยาบาลรวมถงึการเชญิชวนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่ให้ได้ผู้สมัภาษณ์ 14 คน แม้ปัจจุบนัเพศชายจะมบีทบาท
ใกล้เคยีงกบัเพศหญงิ แต่ผู้สมัภาษณ์ทีม่าจากวชิาชพีพยาบาลจะเป็นเพศหญงิเสยีส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นวชิาชพีทีเ่พศ
หญงิประกอบอาชพีมากทีสุ่ด เป็นบุคคลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก, อนิสตาแกรม หรอืสือ่สงัคมออนไลน์อืน่ๆ 
และผู้สมัภาษณ์นัน้ได้แสดงความสมคัรใจให้ ความร่วมมอืในการท าวจิยั และนอกจากนี้ผูส้มัภาษณ์ตอ้งมกีารโพสตภ์าพ
ถ่ายอย่างน้อย 4 คร ัง้ต่อ 1 เดอืน มจี านวนผูก้ดไลก์ หรอืคอมเมนต์ อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 

4.2.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
(1) ผู้วจิยัค้นหางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพ ือ่สร้างกรอบแนวคดิการวจิยัขึ้นมา 
(2) สอบถามชกัชวนในกลุ่มแพทย์และพยาบาลทีต่รงตามกลุ่มเป้าหมาย และนัดวนัสมัภาษณ์พรอ้มช่องทาง

ตดิต่อ 
(3) ด าเนินการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาทีไ่ดน้ัดหมาย ใช้เวลาสมัภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่โมง และระหว่างนัน้

ขออนุญาตผู้ให้สมัภาษณ์อดัเสยีงการสมัภาษณ์ 
(4) ผู้วจิยัถอดเทปบทสมัภาษณ์ ให้อยู่ในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร 
(5) วเิคราะห์ข้อมูลจากบทสมัภาษณ์ เพือ่ตอบค าถามงานวจิยั โดยอาจนัน้มกีารสอบถามผู้ให้สมัภาษณ์

เพิม่เตมิ  
(6) น าข้อมูลการสมัภาษณ์มาถอดเทปเป็นลายลกัษณ์อกัษรอกีคร ัง้และวเิคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
(7) ผู้วจิยัวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ดว้ยการวเิคราะห์กลุ่มค า ก าหนดรหสัค าจากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง

จากนัน้โดยการดบูทสมัภาษณ์เทยีบกับรหสัค า และจดักลุ่มของรหสัค า 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารท าดชันีข้อมูล คอืการเลอืกค าบางค ามาใช้เพ ือ่จดัหมวดหมู่ข้อมูล สาเหตุของการท าดชันคีอื

ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึเม ือ่สะสมมากขึ้นจะมจี านวนมากเกินกว่าจะจดจ าได้ ดงันัน้การท าดชันีจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการ
วเิคราะห์ข้อมูล (สุภางค์ จนัทวานิช, 2554) โดยสามารถจ าแนกดชันี ดงันี้  

4.3.1 ดชันีเชงิบรรยายทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิยั 
ดชันีเชงิบรรยาย (Descriptive index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความทีส่ร้างขึ้นเพ ือ่จดัหมวดหมู่ข้อมูลทีเ่ป็น

การบรรยายแบบพรรณณา ซึง่ได้มาจากการอ้างองิจากเอกสารทบทวนงานวจิยัในบทที ่2 ท าให้ได้ตวัแปร ได้แก่ การ
แสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ การค้นหาอตัลกัษณ์ อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล บรรทดัฐานทางสงัคม อตัลกัษณ์ทาวชิาชพี และการสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ 

4.3.2 ดชันีเชงิอธบิายทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 
ดชันีเชงิอธบิาย (Explanatory index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความทีแ่สดงแบบแผนของเหตุการณ์ ความ

เชือ่มโยง ความสมัพนัธ์ และอธบิายเหตุการณ์ ซึง่ได้มาจากบรบิทจากการสมัภาษณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน 
ดชันีทีไ่ด้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์
ทางวชิาชพีในแพทย์พยาบาล รายละเอยีดการวเิคราะห์แยกค าแสดงดชันีเชงิอธบิายจากบทสมัภาษณ์ 

4.3.3 การวเิคราะห์และการตคีวาม 
ด ัชนีเชิงตคีวาม ( Interpretive index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความที่มลีกัษณะซับซ้อนขึ้นกว่าดชันีเชงิ

บรรยาย โดยส่วนใหญ่เป็นรายละเอยีดทีเ่พ ิม่ขึ้นจากการพยายามท าความเข้าใจหรอืตคีวามเหตุการณ์ให้ละเอยีดยิง่ขึ้น ซ ึง่
เป็นการน าดชันีเชงิบรรยายและดชันีเชงิอธบิายมาเชือ่มโยงกันเพ ือ่ให้ท าความเข้าใจและสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ที่
ชดัเจนยิง่ขึ้น ผู้วจิยัน าปัจจยัทีพ่บจากการทบทวนงานวจิยัและปัจจยัผลกระทบทไีด้จากการสมัภาษณ์สามารถน ามา
จบัคู่จากข้อมูลทีม่าจากแหล่งข้อมูลทีต่า่งกนั  
 
5. ผู้ให้สมัภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 รายละเอียดของผู้ให้สมัภาษณ์ 

การศึกษาในคร ัง้นี้  เป็นการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์ทีเ่คยประสบกับเหตุการณ์ของผลกระทบของการแสดงอัต
ลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ทัง้ส ิ้น 14 ท่าน เป็นเพศหญงิ 13 ท่าน เพศชาย 1 ท่าน ช่วงอายุ 23-32 ปี มอีาชพีแพทย์
และพยาบาล ทีเ่คยมปีระสบการณ์แสดงตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์โดยการโพสต์รปู ข้อความ หรอืคลปิวดิโีอและไดร้บั
ผลกระทบทีเ่กิดจาการโพสต์ตามมา โดยมรีายละเอยีดของผู้ให้สมัภาษณ์เบือ้งต้น ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั 

 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ 

คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 23 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์ภาพถ่ายนอกรอบรับปริญญา มคีนกดไลก์ในเฟซบุ๊กประมาณ 
700 กวา่ไลก์  

คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 27 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์คลิปร้องเพลงลิปซิงค์ คลิปนั้นเราแต่งชุดพยาบาลนั่งโต๊ะ แล้วก็
ลิปซิงค์พากย์เสียงค าพดูตลกๆ หลายคนก็เข้ามากดหัวใจให้เยอะ 
ประมาณ 15,000 ไลก์ 

คนที่ 3 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

อินสตาแกรมช่ือดัง ส่งข้อความส่วนตัวทางอินสตาแกรม มาขอรูปที่
เคยโพสต์ในอินสตาแกรม ไปลงในอินสตาแกรมเพจก็เลยเลือกภาพนึง
ให้ มคีนเข้ามาติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวมากข้ึน มลีูกค้ามาจ้าง
ให้เราน าเสนอสินค้าผา่นอินสตาแกรมมาตลอด 

คนที่ 4 เพศหญิง อายุ 28 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์รูปไปเที่ยวทะเลในเฟซบุ๊ก รูปนั้นเป็นรูปเราใส่ชุดบิกินีสีส้มแดง 
คนกดไลก์จากเพือ่นในเฟซบุ๊กเรา ประมาณ 400 กวา่ไลก์ และมคีน
เข้ามาคอมเมนต์ชมเราพอสมควร 

คนที่ 5 เพศชาย อายุ 32 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ แพทย์เฉพาะทาง 

ไปญ่ีปุ่ นแล้วน าเรื่องพยาธิในปลาดิบมาเล่าในเพจเฟซบุ๊ก มาคุยกัน 
คนแชร์ในช่วงเวลาสัน้ๆ ก็หลักหมืน่ แต่คนที่เห็นโพสต์ก็หลักล้านได้   

คนที่ 6 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล  

แคปรูปหน้าจอที่เคยแชทกับชายคนหน่ึงเรื่องการใช้น ้ าปัสสาวะล้าง
แผลให้คนไข้ แล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊กไวอ้่านข าๆ มคีนเอาไปลงข่าวเรื่อง
เล่าเช้าน้ี วา่มพียาบาลสาวผูพ้ทิักษ์ 

คนที่ 7 เพศหญิง อายุ 29 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

แชร์ประสบการณ์พร้อมรูปในค าบรรยาย โดยบรรยายให้เห็นถึงความ
พยายามของคนเรียนไมเ่ก่งแต่ใช้ความพยายามอย่างสูงจนได้ประสบ
ผลส าเร็จ 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 

 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ 

คนที่ 8 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพ 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ในรูปเป็นรูปเด่ียว สวมชุดก่ึงชุดครุยก่ึง
ชุดนักศึกษา บรรยากาศในรูปเป็นต้นไมส้ีเขียว เราโพสต์ท่าไมม่อง
กล้อง แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก มคีนเข้ามากดไลก์จ านวนมากกวา่ 1,000 
คน คนช่ืนชอบภาพกันเยอะ  
มาคอมเมนต์ช่ืนชมเยอะ 

คนที่ 9 เพศหญิง อายุ 29 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพ 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

หลังจากได้ไปแข่งขันรายการร้องเพลงช่ือดัง ก็มกีารแชร์คลิปประกวด
ร้องเพลง จากนั้นเพือ่นในเฟซบุ๊กก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น แชร์คลิป
การแข่งขันในรายการ นอกจากน้ีก็มอีีเวนต์รับร้องเพลงบ้าง 

คนที่ 10 เพศหญิง อายุ 30 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

เคยโพสต์ภาพที่ตัวเองใส่ชุดพยาบาลในเฟซบุ๊ก พอเวลาผา่นไปแล้วมี
แอดมนิเพจดังหน่ึงติดต่อมาหาทางข้อความส่วนตัวบอกวา่ขอรูปที่ใส่
ชุดพยาบาล จะเอาไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก บางคนก็คอมเมนต์น่ารักก็
ม ีแต่ยังมบีางคนคอมเมนต์ในทางชู้สาว 

คนที่ 11 เพศหญิง อายุ 28 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

เต้นโคฟเวอร์เพลงคุกก้ีเสี่ยงทาย แล้วโพสต์คลิปในเฟซบุ๊ก จากนั้นก็มี
เพือ่นที่อยู่ส านักพมิพช่ื์อดัง ขอน าไปลงข่าวในเพจ จากนั้นคนที่รู้จัก
เห็นก็จะแชร์ข่าวเราเต้นคุกก้ีเสี่ยงทายแล้วแท็กมาบอก 

คนที่ 12 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล  

เปิดเพจท่องเที่ยว รีววิร้านชาบู แถวอิสรภาพ แจกบัตรก านัล (Gift 
voucher)  

คนที่ 13 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

ไปเที่ยวจังหวดัน่าน จากนั้นก็โพสต์ภาพและข้อความลงเพจท่องเที่ยว
เพือ่รีววิการเดินทางท่องเที่ยว โพสต์นั้นได้รับความนิยมมาก มคีนขอ
เอาไปรีววิลงเวบ็ไซต์ช่ือดัง ให้เครดิตภาพถ่ายจึงท าให้อยากเปิดเพจ
เที่ยวของตัวเอง 

คนที่ 14 เพศหญิง อายุ 32 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ เคยเป็นพยาบาล 6 ปี ปัจจุบันท า
บล็อคเกอร์ด้านการท่องเที่ยว 3 ปี  

ได้เปิดเพจแนวท่องเที่ยวข้ึนมา เคยโพสต์เล่าวา่ท าไมถึงลาออกจาก
พยาบาล ได้รับความนิยมสูงสุด หลังจากท าเพจ ด้วยความที่เป็น
พยาบาลพยาบาลหลายคนส่งข้อความส่วนตัวมาหาเยอะมาก บอกวา่
อยากลาออกจากวชิาชีพพยาบาล  
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วจิยัน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อวชิาชพีทัง้ส ิน้ 

14 ท่าน มาวเิคราะห์ผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ทีก่ล่าวไวใ้นหวัข้อที ่4  
5.3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู 

จากการวเิคราะห์จากการสมัภาษณ์เชงิลกึทัง้ 14 ท่าน สามารถน าผลจากการสมัภาษณ์มาให้เพ ือ่ตอบค าถาม
งานวจิยั และบรรลุวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั ได้ดงันี้  

ค าถามงานวจิยั อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลกระทบตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีอย่างไร 
ค าตอบของงานวจิยั ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นผลจากการสมัภาษณ์บุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากการแสดงอัตลกัษณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชีพ และส่วนที่ 2 เป็นผลจากการ
สมัภาษณ์บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี และยงับรรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยัอกีด้วย  

5.3.1 บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน ได้แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับโพสต ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การ

กดไลก์ การแสดงความคดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทกัแชทส่วนตวัต่อผู้ให้สมัภาษณ์ นอกจากนี้จากผลการ
สมัภาษณ์ยงัมองเห็นทศิทางความสมัพนัธ์อกีดว้ย มทีัง้เชงิบวก และเชงิลบ โดยเป็นกลุ่มข้อความแสดงความยนิด ีชืน่
ชม แสดงความภาคูมใิจ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ และเป็นกลุ่มข้อความทีแ่สดงความรู้สกึอยากเอาเป็นตวัอย่าง 
อยากท าตาม มผีู้ให้สมัภาษณ์ 2 คน ได้รบัการแสดงความคดิเห็นทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยผู้ให้สมัภาษณ์คนที ่6 
ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นด้านบวก คอืมคีนเห็นด้วยกบัความคดิเห็นของผู้สมัภาษณ์ และได้รบัข้อความแสดง
ความคดิเห็นด้านลบต่อคู่กรณขีองผู้สมัภาษณ์คอื มคีนวพิากษ์วจิารณ์คู่กรณีให้เกิดความเสยีหายในวงกวา้ง ส่วนผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนที ่10 ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นด้านบวกคอื คนชืน่ชมรูปทีโ่พสต์ ส่วนความคดิเห็นด้านลบ จะ
ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นเชงิชู้สาว 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน ได้แสดงความรู้สกึเกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมและความคาดหวงัได้หลาย
แง่มุม เช่น ลกัษณะกิจกรรมทีต่้องการเห็น บทบาทด้านวชิาชพี และภาพลกัษณ์ดา้นวชิาชพี  

ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 12 ท่าน ได้แสดงให้เห็นถงึการได้รบัผลกระทบด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีดา้นต่างๆ เช่น คนชืน่
ชอบอยากมาเรยีนพยาบาลตาม คนรบัรู้วา่เป็นพยาบาล/มคีวามเสีย่งโดนจบัผดิ บททางดา้นวชิาชพี และด้านภาพลกัษณ์/
ชือ่เสยีงของวชิาชพี โดยจดักลุ่มระดบัความรุนแรงของผลกระทบได้ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย 
และกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีมาก  

5.3.2 บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี 

มผีู้ให้สมัภาษณ์ 2 จาก 14 คน ได้แก่ ผู้ให้สมัภาษณ์คนที ่3 และ 12 ได้แสดงให้เห็นถงึเหตุผลทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบ
ด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยระบุว่า ผู้ตดิตามทางสือ่สงัคมออนไลน์ไม่รบัทราบ หรอืรบัรู้ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านนี้ 
 
6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลของงานวิจยั 

จากการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ส ิ้น 14 ท่าน ท าให้ได้ข้อสรุปสนับสนุน ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง กล่าวคอืบุคคลเร ิม่มกีารค้นหาอตัลกัษณ์และน ามาปรบัใช้กับตนเองจากนัน้แสดงอตัลกัษณ์ผ่านทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ เพ ือ่น พ ีน้่อง ครอบครวั หรอืคนรู้จกัในสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กับโพสต์ ส่งผลให้เกิดความคาดหวงั
ทางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และส่งผลไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี หลงัจากนัน้อตัลกัษณ์ทางวชิาชีพ 
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ความคาดหวงัของสงัคม และเพือ่นในสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ตนเอง เพือ่เป็นการรบัผลสะท้อนกลบัของ 
การแสดงอตัลกัษณ์อกีคร ัง้ กระบวนการดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี้  

6.1.1 การค้นหาอตัลกัษณ์ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้แสดงให้เห็นถงึการค้นหาอัตลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ มกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างกัน 

เช่น การตดิตามบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง ดารา หรอืการน าเสนอข่าวจากเพจเพือ่ประโยชน์ด้านการถ่ายรูปการโพสต์ท่าทาง 
ค้นหาสถานทีเ่พ ือ่ถ่ายรูป การดูสไตล์การแต่งตวัเพ ือ่ปรบัใช้กับตนเอง และตดิตามบุคคลตวัอย่างเพือ่เป็นแบบอย่างใน
การท ากิจกรรม เช่น ต้นแบบการรอ้งเพลง ต้นแบบดา้นการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ และต้นแบบด้านออกก าลงักาย เป็นตน้  

6.1.2 การแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ได้แสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์หลายรูปแบบ เช่น การโพสต์รูป การเขยีนข้อความเล่าบรรยาย 

และการโพสต์คลปิวดิโีอ นอกจากนี้จากผู้ให้สมัภาษณ์จะโพสต์ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ส่วนตวัแล้วยงัโพสต์ผ่านเพจ
สาธารณะอกีด้วย  

6.1.3 อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นถงึอตัลกัษณ์ทีส่ ือ่อกมาทางสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่บ่งบอกความเป็นตวัตนไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น บ่งบอกความเป็นวชิาชพีแพทย์หรอืพยาบาลของตนเอง บ่งบอกลกัษณะความชอบ เช่น ชอบคาเฟ่ ชอบการ
แต่งตวั รกัการท่องเทีย่ว ชอบธรรมชาต ิชอบร้องเพลง และชอบกิน เป็นต้น บ่งบอกบุคลกิภาพ เช่น บ่งบอกว่าเป็นคนรกั
ความถูกต้อง รกัความยุตธิรรม บ่งบอกวา่เป็นคนไม่ยอมแพ ้และบ่งบอกวา่เป็นคนสนุกสนานเฮฮา เป็นต้น และบ่งบอก
อารมณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์เอง 

6.1.4 อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกับโพสต ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การกดไลก์ การแสดง

ความคดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทักแชทส่วนตวั นอกจากนี้ จากแบบสัมภาษณ์ยังมองเห็นทศิทาง
ความสมัพนัธ์อกีด้วย มทีัง้เชงิบวก และเชงิลบ ความคดิเห็นเชงิบวก เป็นกลุ่มข้อความแสดงความยนิด ีชืน่ชม แสดง
ความภาคูมใิจ ข้อความเกี่ยวกับความรู้ และแสดงความรู้สกึอยากเอาเป็นตวัอย่าง อยากท าตาม ส่วนความคดิเห็นดา้น
ลบเกิดกับคู่กรณขีองผู้สมัภาษณ์ มคีนวพิากษ์วจิารณ์คูก่รณใีห้เกิดความเสยีหายในวงกวา้ง และความคดิเห็นเชงิชู้สาว 

6.1.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อบรรทดัฐานทางสงัคม/ค่านิยมทางสงัคม 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงความรู้สกึเกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมและความคาดหวงัได้หลายแงม่มุ เช่น 

ด้านลกัษณะกิจกรรมทีต่้องการเห็น ได้แก่ คนอยากเห็นคลปิ ร้องเพลง อยากเห็นรูปสวยๆ อยากให้แต่งตวัเรยีบร้อย 
อยากให้รวีวิอาหารด ีๆ  อยากให้เปิดเพจเทีย่ว และอยากให้เป็นตวัอย่างในการลาออก ด้านบทบาทด้านวชิาชพี ไดแ้ก่ 
อยากเห็นท างานในบทบาทวชิาชพีได้ด ีให้ความรู้แก่ประชาชนได้ด ีสามารถปกป้องวชิาชพี และมกีารช่วยเหลอืสงัคม 
และด้านภาพลกัษณ์ด้านวชิาชพีได้ระบุเกี่ยวกับการขดักับความเชือ่ว่าพยาบาลต้องเร ียบร้อย การแต่งกายให้ถูก
ระเบยีบ และการรู้สกึถูกคาดหวงัจากสงัคมเพราะวชิาชพี 

6.1.6 บรรทดัฐานทางสงัคม/คา่นิยมทางสงัคมส่งผลตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถงึการได้รบัผลกระทบด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีด้านต่างๆ เช่น คนชืน่ชอบ

อยากมาเรยีนพยาบาลตาม คนรบัรู้ว่าเป็นพยาบาลมคีวามเสีย่งโดนจบัผดิ บททางด้านวชิาชพี ได้แก่ เช่น การโพสต์
เกี่ยวกับความรู้เพ ือ่ให้ความรู้แก่ประชาชน การแสดงบทบาทปกป้องวชิาชพี การน าความรู้ไปช่วยเหลอืสงัคม การท า
กิจกรรมท่องเที่ยวเพือ่ผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน ไปจนถงึด้านการยุตบิทบาทบางวชิาชพี และด้าน
ภาพลกัษณ์หรอืชือ่เสยีงของวชิาชพี เช่น การโพสต์ความรู้ตอกย ้าความเป็นวชิาชพีมคีนเชือ่ถอื การเสยีชือ่เสยีงของ
วชิาชพี  ผดิจรยิธรรมทางวชิาชพี เน่ืองจากมกีารน าวชิาชพีไปใช้เผยแพร่ความรู้ในทางทีผ่ดิ การรกัษาภาพลกัษณ์
วชิาชพีแม้จะนอกเวลาท างาน การระมดัระวงัไม่ให้คนมองภาพลกัษณ์วชิาชพีในทางทีไ่ม่ด ีและการให้เกียรตวิชิาชพี
และชุดฟอร์มทีส่วมใส่ จดักลุ่มระดบัความรุนแรงของผลกระทบได ้2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย 
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และกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีมาก กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบน้อย เน่ืองจากเป็นกลุ่มเหตกุารณ์ทีไ่ม่เกดิผลร้ายแรง
กับตวัผู้สมัภาษณ์เองและผู้อ ืน่ในสงัคม เป็นเหตุการณ์ทีผู่้สมัภาษณ์ได้ตระหนักรู้ และสามารถระมดัระวงั หรอืยุต ิ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ได้เอง กลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบมาก เป็นกลุ่มเหตุการณ์ทีเ่กิดผลกระทบได้ในวงกวา้งเพราะม ี
ระดบัผู้ตดิตามจ านวนมาก และยงัมกีารออกข่าวทางโทรทศัน์ ทัง้อาจเกิดผลกระทบกับตวัเองและผู้อ ืน่ เหตุการณ์ที่
เกิดผลกระทบวงกว้าง  เป็นเหตุการณ์ทีเ่ผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการรบัประทานปลาดบิท าให้เกิดพยาธใินล าไส้ 
ผลกระทบเกิดกบัประชาชนในวงกว้างในดา้นความรู้ คนตดิตาม 181,960 คน ไดร้บัการแชร์มากมาย คนเห็นข้อความนี้  
หลกัล้านคนได้รบัข้อมูลนี้ ก็เชือ่ถอืในบทความเพราะแพทย์เป็นคนเขยีนข้อความนี้ เอง ประชาชนมโีอกาสเปลีย่นความ
ประพฤตใินการรบัประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น แม้จะตระหนักถงึความรู้ในเวลาอนัสัน้ก็ตาม เหตุการณ์ถดัมาผูใ้ห้
สมัภาษณ์ ได้แชร์รูปหน้าต่างการสนทนากับบุคคลทีอ้่างตนว่าเป็นพยาบาลวชิาชพีเกี่ยวกับการใช้น ้าปัสสาวะมาท า
ความสะอาดแผล โดยเร ือ่งนี้ไดร้บัการแชร์อย่างมาก จนไดร้บัการออกข่าวทางโทรทศัน์ ท าให้สงัคมได้รบัรู้วา่มพียาบาล
บางคนทีน่ าน ้าปัสสาวะมาใช้ในการรกัษา มคีนแสดงความเห็นในแงล่บจ านวนมาก ส่งผลถงึชือ่เสยีงของสถาบนัวชิาชพี 
สภาการพยาบาลได้ออกมาชี้แจงประเดน็เร ือ่งการใช้น ้าปัสสาวะมารกัษาผูป่้วยว่าไม่อยู่ในต าราเรยีน เป็นสิง่ไมถ่กูตอ้ง 
ส่งผลให้คู่กรณีของผู้สมัภาษณ์ปิดเฟซบุ๊กหนี ส่วนผลกระทบมายงัผู้สมัภาษณ์เองคอื มคีนชืน่ชมว่าเป็นพยาบาลผู้
พทิกัษ์ เป็นผู้ปกป้องวชิาชพี และเหตุการณ์สุดท้าย ได้โพสต์เกี่ยวกับการลาออกจากวชิาชพีแล้วออกมาท าตามความ
ฝันของตวัเอง ออกมาเทีย่ว เร ือ่งนี้ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อวชิาชพีของตวัผู้สมัภาษณ์เอง เพราะได้ลาออกจากวชิาชพี
แล้ว แต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอืน่มาก มจี านวนผูต้ดิตามผูส้มัภาษณ์ 548,142 คน โพสต์นี้ไดร้บั การแชร์จ านวนมาก ม ี
บุคคลจ านวนมากทีเ่ห็นเป็นแบบอย่างและอยากท าตาม อยากยุตบิทบาทด้านวชิาชพี อยากลาออก ถงึแม้บางคนจะ
ไม่ได้เป็นกลุ่มแพทย์หรอืพยาบาลก็มคีนเห็นเป็นไอดอล ต้นแบบ มคีนทกัข้อความส่วนตวัเข้ามาหาเยอะ ให้แนะน า
เกี่ยวกับการออกจากวชิาชพี นอกจากนี้  ยงัมผีู้ให้สมัภาษณ์ส่วนน้อยแสดงให้เห็นถงึเหตผุลทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบดา้นอตั
ล ักษณ์ทางวชิาชีพ โดยระบุว่า ผู้ตดิตามทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ร ับทราบ หร ือรบัรู้ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านนี้ 

6.1.7 อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีส่งผลต่อการแสดงอตัลกัษณ์ โดยส่งผลให้ระมดัระวงั

การโพสต์มากขึ้น คดิก่อนโพสต์มากขึ้น เห็นด้วยกับกฎระเบยีบของโรงพยาบาล ของวชิาชพี เป็นสิง่ทีต่้องปฏบิตัติาม 
ต้องโพสต์ส ิง่ทีไ่ม่ขดักับวชิาชพี เพ ือ่ให้คนเชือ่ถอื และรกัษาภาพลกัษณ์ของวชิาชพี และส่งผลให้ต้องปิดบงัตวัตนทาง
วชิาชพี เพราะไม่ต้องการให้มคีนกลา่วหาวชิาชพี 

6.1.8 บรรทดัฐานทางสงัคม/คา่นิยมทางสงัคมตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงผลกระทบของบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยม ความเชือ่โดยได้ระบุว่าส่งผลให้ต้อง

วางตวัให้เหมาะสม คดิก่อนโพสต ์ไม่โพสตส์ ิง่ทีท่ าให้เกิดผลเสยี เข้าใจผดิไดง้่าย หรอืรูปทีล่่อแหลม ท าสิง่ทีค่นในสงัคม
ต้องการ เช่น การโพสต์คลปิ การรวีวิ ทีค่นขอมา หรอืการท าเพจท่องเทีย่ว โดยฝึกถา่ยรูปให้เก่งมากขึ้น 

6.1.9 ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถงึผลกระทบของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่อการแสดงอตัลกัษณ์ โดยระบุ

วา่รู้สกึด ีภูมใิจ มกีารเข้าไปแสดงความเห็นขอบคุณ และกดไลก์ เม ือ่มบุีคคลทีไ่มช่อบแล้วมาตดิตาม จะจดัการบลอ็ก
คนนัน้ ต้องการโพสต์ในสิง่ทีด่ ีถ้าคนไมเ่ห็นดว้ยก็ไมโ่พสต ์เวลาโพสต์ให้ดูกาลเทศะ ไปจนถงึหลกีเล ีย่งการโพสตไ์ปเลย 
เปลีย่นไปใช้สือ่สงัคมออนไลน์ช่องทางอืน่แทนเพือ่หลกัเล ีย่งการกระทบความสมัพนัธ์ จะโพสต์รูปให้น่าสนใจมากขึน้ 
โพสต์ตามทีเ่พ ือ่นอยากเห็น ตามทีเ่พ ือ่นบอกในคอมเมนต ์เพ ือ่นอยากเห็นภาพสวยๆ อยากให้รวีวิอาหารอร่อยๆ อยาก
ให้เปิดเพจท่องเทีย่ว 
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6.1.10 การสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงการสะท้อนกลบัของอตัล ักษณ์เม ือ่ม ีเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์หรอืเหตุการณ์ทีน่่ายนิดเีกิด

โดยระบุว่าได้มกีารระวงัการโพสตม์ากขึ้น ไม่โพสตเ์ร ือ่งงาน อาจเล ีย่งไปโพสต์ในสือ่สงัออนไลน์ช่องทางอืน่ทีค่นไมรู่จ้กั 
เช่น ทวติเตอร์ เป็นต้น ระวงัการโพสต์คลปิเม ือ่ใส่ชุดพยาบาล ไม่โพสต์รูปเม ือ่อยู่สถานทีจ่รงิเวลาจรงิ ระมดัระวงัการ
เปิดเผยตวัตน อาจมกีารลบคอมเมนตห์รอืโพสต ์มกีารตรวจสอบบุคคลทีเ่ข้ามาเพ ิม่เพ ือ่นหรอืเป็นผู้ตดิตาม ไม่รบัแอด 
ไปจนถงึการบล็อก เลอืกโพสต์แต่ส ิง่ทีด่ ีๆ  อาจมกีารขอบคุณ เม ือ่มคีนเข้ามาแสดงความเห็นให้ในทางทีด่ ีผู้ให้หากม ี
คอมเมนต์แย่ๆ อาจปล่อยไป 

 
6.2 ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานวิจยั 

ผลทีไ่ด้จากงานวจิยันี้  ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิดงันี้  
6.2.1 ประโยชน์ของงานวจิยัทางทฤษฎ ี
งานวจิยันี้ขยายกรอบแนวคดิผลกระทบต่อเนื่องของอตัลกัษณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี จาก

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง โดยบุคคลเร ิม่มกีารคน้หาอตัลกัษณ์และน ามาปรบัใช้กับตนเองจากนัน้แสดงอตัลกัษณ์
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่น พ ีน้่อง ครอบครวั หรอืคนรู้จกัในสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กบัโพสต ์ส่งผล
ให้เกิดความคาดหวงัทางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และส่งผลไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี การวจิยัสนับสนุน
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงัขยายกรอบแนวคดิผลกระทบต่อเน่ืองจากดา้นต่างๆ สู่ตนเอง นัน่คอื จาก
ด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี ความคาดหวงัของสงัคม และเพือ่นในสือ่สงัคมออนไลน์ทีส่่งผลตอ่อตัลกัษณ์ตนเอง เพือ่เป็น
การรบัผลสะท้อนกลบัของการแสดงอตัลกัษณ์  

6.2.2 ประโยชน์ของงานวจิยัในทางปฏบิตั  ิ
งานวจิยันี้แสดงให้เห็นถงึผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยสาเหตุทีท่ า

ให้เกิดผลกระทบมาจากการทีผู่้ทีต่ดิตามในสือ่สงัคมออนไลน์รบัทราบว่ามกีารท างานด้านแพทย์และพยาบาล เร ือ่งที่
โพสต์เกี่ยวข้องกับบทบาท ชือ่เสยีงของวชิาชพี แม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เกีย่วข้องกับบทบาททางวชิาชพี ก็มคีวามเสี่ยงตอ่
การเสือ่มเสยีชือ่เสีย่งได้ง่ายเพราะบุคคลทัว่ไปรบัรูค้วามเป็นวชิาชพี ดงันัน้จงึควรหลกีเล ีย่งทีจ่ะโพสตเ์กี่ยวกับบทบาท
ทางวชิาชพีทางสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การถกูจบัผดิ หรอืถ้าหากต้องการโพสตก็์ควรระมดัระวงัการคดิ
ก่อนโพสต์ ดงันัน้ หน่วยงานโรงพยาบาลทัง้ภาครฐับาล และเอกชน ควรสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรในองคก์ร
เกี่ยวกับระเบยีบวธิปีฏบิตั ิผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้บุคลากรทางวชิาชพีทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่ลด
ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรเอง ต่อหน่วยงาน ต่อสงัคม ตลอดไปจนถงึวชิาชพี แนวทางการปฏบิตัติวัของ
บุคลากรแพทย์และพยาบาลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์เทยีบระหวา่งผลทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั สรุปได้
ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 แนวทางการปฏบิตัติวัของบุคลากรแพทย์และพยาบาลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 

แนวทางปฏิบติัท่ีได้จากทฤษฎีและงานวิจัย แนวทางปฏิบติัท่ีได้จากผลการวิจัย 

1.ระมดัระวงัข้อมลูที่ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ แมจ้ะตัง้ใจ
หรือไมตั่ง้ใจจะมาสามารถส่งผลต่ออนาคตได้ เช่น การถูก
พกัการเรียนในโรงเรียนแพทย์ การไมไ่ด้รับการจ้างงานใน
ฐานะแพทย์ และประชาชนหมดความเช่ือถือในวชิาชีพ 

1. ระมดัระวงัการโพสต์ ทัง้ค าพดู การกระท า คิดก่อนโพสต์มากข้ึน 

2.ระมดัระวงัเมือ่แสดงความเห็นทางออนไลน์เก่ียวกับเพือ่น
ร่วมงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ ถึงแมจ้ะใช้นามแฝง อาจ
เป็นการกระท าที่หมิน่ประมาท ส่งผลให้ถูกไล่ออกจากงาน 

2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล 

3.รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งาน การตัง้ค่า
ความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบและอัพเดทเป็นประจ า  

3. ปิดบังตัวตนทางวชิาชีพเพือ่เลี่ยงการถูกพดูถึงเก่ียวกับวชิาชีพ
ในทางไมดี่ 

4.สิ่งใดก็ตามที่โพสต์ไปแล้วต้องตระหนักวา่ออกสู่สาธารณะ
ไปแล้ว อาจเกิดกรณีการเข้าใจผดิ ตีความหมายผดิ และ
น าไปสู่ผลกระทบทางวชิาชีพได้ 

4. คิดมากข้ึนโดยใช้ความรู้ทางวชิาชีพเป็นพืน้ฐาน คัดกรองสินค้ามาก
ข้ึน ไมเ่ช่ือค าโฆษณา 100 เปอร์เซ็นต์ 

5.สิ่งที่โพสต์จะไมถู่กระบุวา่เป็นใครแต่จะสามารถถูกค้นหา
ได้โดยกูเกิล 

5. ไมโ่พสต์ในเวลางาน 

6.ตรวจสอบสถานะทางออนไลน์และช่ือเสียงอยู่เสมอ 6. ตรวจสอบความเหมาะสมวา่โพสต์ของเราเหมาะสมหรือไม ่ คน
สามารถน าไปตีความผดิหรือไม ่

7.ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณปฏิบัติตามมาตรฐาน นโยบาย
ของหน่วยงานและเป็นข้อมลูล่าสุดเก่ียวกับกฎหมายความ
เป็นส่วนตัวและความน่าเช่ือถือ 

7. คิดถึงผลข้างเคียงจากการโพสต์วา่ส่งผลกับใครบ้าง 

8.ลิขสิทธิ ์การค้าขาย และกฎหมายหมิน่ประมาทถูกน ามาใช้
ในการโพสต์ลงออนไลน์ 

8. ไมล่งรูปล่อแหลมเซ็กซี่ เพราะคิดวา่ไมเ่หมาะสม 

9.เคารพและรักษาขอบเขตของวชิาชีพตามแนวทาง
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

9. ไมค่วรถ่ายรูปติดผูป่้วย เอกสารมช่ืีอผูป่้วย ต้องโพสต์ก็ให้เบลอช่ือ
ผูป่้วยออก ระมดัระวงัเรื่องสิทธิผูป่้วย 

10.แยกพืน้ที่เน้ือหาส่วนตัวและวชิาชีพออกจากกัน 
(ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊กส าหรับเพือ่น ลิงค์อิน ส าหรับเพือ่น
ร่วมงานและผูเ้ก่ียวข้องทางวชิาชีพ) 

10. เมือ่ใส่ชุดพยาบาลถ่ายรูปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ให้รักษา
ภาพลักษณ์ มลีักษณะส ารวม 

11.อย่าโพสต์เน้ือหานอกขอบเขตความเช่ียวชาญของคุณ 11. เลี่ยงไปใช้งานทวติเตอร์หรืออินสตาแกรมแทน 
เฟซบุ๊กเมือ่มข้ีอความเก่ียวกับสถานที่ท างาน หรือ 
โพสต์รูปที่แต่งตัวไมเ่รียบร้อย เพราะในเฟซบุ๊กมคีนรู้จักเยอะ 

 12. นอกเวลางานแต่งตัวโพสต์ตามความชอบได้ แต่ต้องให้ถูกาลเทศะ 
สถานที่ ต้องดูความเหมาะสม 

13. ไมโ่พสต์เรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์มากไป  

14. เพกิเฉย ลบโพสต์ หรือบล็อคบุคคลที่โพสต์ก่อกวน หรือคอมเมนต์
ในทางที่ไมดี่ 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 54 

6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
จากการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้มกีารเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ และมสีดัส่วนของผูห้ญงิถงึรอ้ยละ 92.9 อาจเป็น

เพราะวชิาชพีพยาบาลมสีดัส่วนเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ทัง้นี้การได้สมัภาษณ์เพศหญงิและชายในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีง
อาจได้ประเด็นด้านผลกระทบ รวมถงึสาเหตขุองเหตกุารณ์ทีแ่ตกต่างออกไป  
6.4 งานวิจยัต่อเน่ือง 

การศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีนี้  มจี านวนผูส้มัภาษณ์ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบต่อวชิาชพีในระดบัรุนแรง ค่อนข้างน้อย อกีทัง้สดัส่วนเพศหญงิมากกวา่เพศชาย และยงัจ ากดัขอบเขตแคใ่น
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่อตัลกัษณ์
ทางวชิาชพีอืน่เพ ือ่เปรยีบเทยีบผลกระทบ และแนวทางจดัการ 
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