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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ
ต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีม่ ตี ่อความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจทิ ลั เนทีฟ
ผู้ม อี ายุ 15-24 ปี และมีป ระสบการณ์ใ นการใช้ง านอิน เทอร์เ น็ต ไม่ต่ า กว่า 5 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 402 คน ผลการวิจยั พบว่า มีกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ทัง้ หมด
7 กลุ่ม กลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทัง้ หมด 5 กลุ่ม และกลุ่มคุณลักษณะดิจทิ ลั เนทีฟทัง้ หมด
3 กลุ่ม โดยกลุ่มทัศนคติและพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของดิจทิ ลั เนทีฟทุกกลุ่ม มีความสัมพันธ์
กับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ กลุ่มคุณลักษณะดิจทิ ลั เนทีฟทีช่ ่อื ว่ากลุ่ม
The Digital Passenger เป็ นตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของงำนวิ จยั
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ร่งรัดจากการพัฒนา และการแพร่กระจายของนวัตกรรมการ
สื่อสารทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้สงั คมเปลีย่ นผ่านจากยุคอนาล็อก (Analog) ทีส่ ่อื สิง่ พิมพ์มอี ทิ ธิพล
สูง อุปกรณ์การสื่อสารทางานด้วยระบบอนาล็อก เน้นการสังการด้
่
วยกาลังมือ (Manual) เข้าสู่
ยุคดิจทิ ลั ยุคทีค่ อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็ นศูนย์กลาง อุปกรณ์การสื่อสารทางานด้วยระบบ
ดิจทิ ลั เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างสื่อและแหล่งข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน หลากหลาย มีลกั ษณะออนไลน์
นามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงในหลายมิติ ตัง้ แต่ระดับบุคคล เช่น การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม
ไปจนถึงระดับสังคม เช่น ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรม การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
เป็ นต้น อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า สังคมอยู่ในช่วงของการเปลีย่ นผ่านระหว่างยุคอนาล็อก ซึ่ง
เป็ นยุคทีส่ ่อื เก่าหรือสื่อดัง้ เดิม (Traditional Media) มีความสาคัญสูง มาสู่ยุคดิจทิ ลั ยุคทีส่ ่อื ใหม่
(New Media) เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวติ มากขึน้
สื่อ ใหม่ เป็ นสื่อ ที่เ น้ น การมีป ฏิส ัม พันธ์แ ละการเชื่อ มต่ อ ระหว่ า งผู้ใ ช้ง านผ่ า นระบบ
อิน เทอร์เ น็ ต การเข้า ถึง อิน เทอร์เ น็ ต จึง เป็ น สิ่ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ต่ อ การใช้ง านสื่อ ใหม่ จาก
ผลการวิจยั กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทัวโลกของ
่
Internet World Stat (2012) พบว่ากลุ่ม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากที่สุด เป็ นกลุ่มผู้ใช้งานในทวีปเอเชีย มีจานวนทัง้ สิ้นโดยประมาณ
1265.1 ล้านคน หรือคิดเป็ น 45.1 % ของประชากรในทุกทวีปทัวโลก
่
(Internet World Stat,
2012)
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ภำพที่ 1.1 จานวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตทัวโลก
่
จาแนกโดยภูมภิ าค-2013 ไตรมาสที่ 4
แหล่งที่มำ: Internet World Stat, 2012.
สาหรับประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบผลการสารวจระหว่างปี 2556-2557 พบว่า ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ุด เป็ นอันดับ 1 ในปี 2557 ใช้อนิ เทอร์เน็ต 42-76.9 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ ขณะที่
ในปี 2556 ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากทีส่ ุด เป็ นอันดับ 1 ใช้อนิ เทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั มีส าเหตุสาคัญมาจากสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่
1) อุ ปกรณ์ เ คลื่อ นที่ซ่งึ ใช้ใ นการเชื่อ มต่ อ อินเทอร์เ น็ ต มีราคาถู กลงทัง้ แท็บเลตคอมพิว เตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ สมาร์ตโฟน โดยในปี 2557 เป็ นปีแรกทีย่ อดขายของสมาร์ตโฟน สูงกว่า
ยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) การแข่งขันของผู้พฒ
ั นาซอร์ฟต์แวร์แอพพลิเคชันเพิ
่ ม่ ขึน้ เพื่อ
ตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริโภค 3) การเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) การ
ขยายเครือข่าย 3G และ นโยบาย Wifi สาธารณะของรัฐ ก่อให้เกิดการให้บริการอย่างทัวถึ
่ ง
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์[สพธอ.], 2557)
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ภำพที่ 1.2 ร้อยละของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต จาแนกตามชัวโมงการใช้
่
อนิ เทอร์เน็ตต่อสัปดาห์
พ.ศ. 2556-2557
แหล่งที่มำ: สพธอ., 2557, น. 41.
ผลจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ทาให้สงั คมก้าวข้าวสู่ยุคดิจทิ ลั เกิดการเติบโตของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ (Information Communication Technologies หรือ ICT)
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมาร์ต โฟน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ได้รบั ความ
นิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่าย พกพาสะดวกทุกที่ทุกเวลา และมีรูปแบบการทางานที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการหลากหลาย ส่ ง ผลให้ ป จั จุ บ ัน ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์เ น็ ต ในประเทศไทย เชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ ากขึน้ โดยกิจกรรมทีท่ าบนอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนมาก
ทีส่ ุดคือ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (สพธอ., 2557)
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ภำพที่ 1.3 ร้อยละของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนทีก่ บั คอมพิวเตอร์
แหล่งที่มำ: สพธอ., 2557, น. 51.
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นนวัตกรรมการสื่อสารที่แพร่กระจายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว มีผลเปลี่ยนแปลงวิถชี วี ติ ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทีเ่ ติบโตมาในยุคดิจทิ ลั มีทกั ษะในการเรียนรูแ้ ละปรับตัวเข้ากับ ICT รวดเร็ว มีความ
กระตือ รือ ร้นต่ อ เทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการในด้านต่ างๆ เช่น ด้านการ
ติด ต่ อ สื่อ สาร ด้านการเล่ น เกม หรือ ด้านการเรียนรู้ท างสัง คม เป็ นต้น ทาให้ก ลุ่ ม เด็กและ
เยาวชนทัวโลก
่
มีอตั ราการรูเ้ ท่าทันดิจ ิทลั (Digital Literacy) และมีระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ สูงกว่ากลุ่มผูใ้ หญ่ (Inter Telecommunication Union [ITU], 2008)
นอกเหนือจากสมรรถนะด้าน ICT แล้ว กลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีบทบาทสาคัญในการ
เปลีย่ นแปลงสังคมสารสนเทศในมิตติ ่างๆ เช่น มิติทางการเมือง เหตุการณ์ อาหรับสปริง (Arab
Spring) ที่มเี ยาวชนจากนานาประเทศ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประท้วงเพื่อเปลี่ยนแปลง
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การปกครองกลุ่มประเทศอาหรับให้เป็ นประชาธิปไตย, มิตเิ ศรษฐกิจ การกาเนิดของกระแส
ผูป้ ระกอบการรุ่นเยาว์ (Youth Entrepreneurship) ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญการใช้ ICT สามารถสร้าง
นวัตกรรม และพัฒนาให้ประสบความสาเร็จในตลาดได้ อีกทัง้ องค์กรต่างๆ ก็มคี วามต้องการจ้าง
งานเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทางานในตาแหน่ งทีต่ ้องมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ ICT (ITU,
2008)
Marc Prensky (2001a) นักวิชาการการศึกษา และนักพัฒนาซอฟท์แวร์เกมเพื่อการ
เรียนรู้ ได้เล็งเห็นถึงทัศนคติ พฤติกรรม และทักษะการใช้งาน ICT ที่เปลี่ยนไปของเด็กและ
เยาวชน จึงตัง้ ชื่อคนกลุ่มนี้ว่า Digital Natives อันมีนยั ยะของการอุปมาอุปมัย หมายถึง กลุ่มคน
รุน่ ใหม่ทเ่ี ป็นเจ้าของภาษาดิจทิ ลั (Native Speakers) สามารถพูดภาษาดิจทิ ลั ทีป่ รากฏอยู่บนสื่อ
ดิจทิ ลั อย่าง คอมพิวเตอร์ วีดโี อเกม และอินเทอร์เน็ต ได้คล่องและเป็ นธรรมชาติ วิธคี ดิ ของ
Digital Natives จะมีลกั ษณะไม่เป็ นเส้นตรง (Non Linier) หรือกระโดดสลับไปสลับมา มี
พฤติกรรม Multitask หรือ การทากิจกรรมต่างๆ มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน กล้าเสีย่ ง
กล้า ลอง อัน เนื่ อ งมาจากความคุ้น เคยในการใช้เ ทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่เ น้ น การเข้า ถึง โดยสุ่ ม
(Random Access) และเชื่อมโยงจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง (Hypertext) อย่างรวดเร็ว
ทัง้ นี้ ในช่วงทศวรรษแรกนับจากมีการนาเสนอแนวคิด Digital Natives ในปี 2001
งานวิจยั ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้แนวคิด Digital Natives ยังคงใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม Digital Natives
ด้วยแนวคิด Generation เช่นงานวิจยั ของ Gou, Dobson, and Petrina (2008), Judd, and
Waycott, (2010), Copeland (2011), Kennedy, Ransdell, Kent, Kenney, and Long (2011)
ซึง่ แบ่งกลุ่ม Digital Natives ไว้เป็ นกลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุเดียวกันกับกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
(ผูท้ ม่ี อี ายุ
ระหว่าง 19-34 ปี หรือผูท้ เ่ี กิดในปีค.ศ 1977-1997) กระทังสหภาพโทรคมนาคมระหว่
่
างประเทศ
(ITU, 2013) ทาการทบทวนวรรณกรรม และสร้างสูตรคานวณเพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ได้ว่า Digital Natives เป็ นผูท้ ่มี อี ายุระหว่าง 15-24 ปี และมีประสบการณ์การใช้อนิ เทอร์เน็ต
ตัง้ แต่ 5 ปีขน้ึ ไป จากนัน้ จึงทาวิจยั เชิงปริมาณด้วยนิยามดังกล่าว พบว่าในกลุ่มประเทศพัฒนา
มี Digital Natives อาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ม ี
ประสิทธิภาพ จึงมีสดั ส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง เช่น ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลี
มาเลเซีย เป็ น ต้ น ขณะที่ก ลุ่ ม ประเทศก าลัง พัฒนาและด้อยพัฒนา ยังขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทาให้มสี ดั ส่วนประชากรทีเ่ ข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า จึงมีจานวน
Digital Natives น้อยกว่า เช่น กัมพูชา ลิเบอเรีย เอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกา เป็นต้น
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ภำพที่ 1.4 ลาดับของกลุ่มประเทศทีม่ สี ดั ส่วน Digital Natives
แหล่งที่มำ: ITU, 2013, p. 144.
โดยในทวีปเอเชีย ประเทศที่มจี านวน Digital Natives มากที่สุดได้แก่ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือมีจานวน Digital Natives ร้อยละ 99.6 ของกลุ่มเยาวชนทัวประเทศ
่
รองลงมาคือประเทศญี่ป่นุ มีจานวน Digital Natives ร้อยละ 99.5 กล่าวได้ว่า เกือบทัง้ หมด
ประชากรทีม่ อี ายุ 15-24 ปีของทัง้ สองประเทศ เข้าถึงและมีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี สาหรับในประเทศไทย Digital Natives มีจานวนทัง้ สิน้ 4,387,062 คน หรือร้อยละ
42.3 ของประชากรทีม่ อี ายุ 15-24 ปี ของประเทศ (ITU, 2013) ขณะทีผ่ ลวิจยั จากมายด์แชร์เอ
เจนซี่ ระบุว่า จานวน Digital Natives ในประเทศไทยคิดเป็ นร้อยละ 51 % ของจานวนผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์เน็ตทัวประเทศ
่
โดยอายุ 15-24 ปี เป็ นช่วงอายุของประชากรผู้ทย่ี งั อยู่ในวัยเรียน และ
วัยทางานตอนต้น (MindshareWorld, 2014)
Digital Natives เป็ นแนวคิดทีถ่ ูกนาเสนอพร้อมกับ Digital Immigrants อันหมายถึง
กลุ่มผู้ใหญ่ท่เี กิดในยุคอนาล็อก แต่เพิง่ โยกย้ายเข้ามาในยุคดิจทิ ลั ด้วยเหตุท่ไี ม่ใช่เจ้าถิน่ แต่
เป็ นเสมือนผู้ท่เี พิง่ เข้ามาอาศัยในดินแดนดิจทิ ลั เพิง่ เริม่ หัดใช้งานสื่อใหม่ เปรียบได้กบั ผูท้ ่เี พิง่
เริม่ พูดภาษาดิจทิ ลั จึงยังไม่สามารถละทิง้ สาเนียงถิน่ เดิมจากยุคอนาล็อกทีเ่ ต็มไปด้วยสื่อดัง้ เดิม
ซึง่ ตนเกิดและเติบโตมาได้ สาเนียงนี้ เรียกว่า “Digital Immigrant Accent” (Prensky, 2001a)
เป็ นการอุปมาอุปมัยถึงพฤติกรรมการใช้งาน ICT ของ Digital Immigrants ทีไ่ ม่ชานาญ ไม่เป็ น
ธรรมชาติ ไม่คล่องแคล่ว คลาดเคลื่อน และแตกต่างจากพฤติกรรมการใช้งาน ICT ของ Digital
Natives เช่น Digital Immigrants เลือกค้นหาข้อมูลจากสื่อเก่า ก่อนค้นหาจากอินเทอร์เน็ต, มักจะ
อ่านคู่มอื ก่อนใช้งานอุปกรณ์ ICT, ปริน้ ท์ไฟล์ทุกชนิดทีป่ รากฏบนหน้าจอออกมาในรูปกระดาษ
เพื่ออ่าน หรือ แก้ไขแล้วนากลับไปพิมพ์ใหม่ แทนทีก่ ารอ่านหรือแก้ไขบนหน้าจอ, ใช้โทรศัพท์
ถามคู่สนทนาว่า ได้รบั อีเ มล์ห รือ ไม่ แทนที่การใช้โปรแกรมสนทนา หรือ ชักชวนให้ค นมาดู
เว็บไซต์ทต่ี นสนใจ โดยการเรียกให้มาดูทห่ี น้าจอ แทนทีก่ ารส่ง url ให้ทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
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(Prensky, 2001a) ด้านงานวิจยั ที่ใช้แนวคิด Digital Immigrants เช่นงานวิจยั ของ Walker
(2012) Gou, Dobson, and Petrina (2008) Ransdell et al. (2011) ได้แบ่งกลุ่ม Digital Immigrants
โดยกาหนดให้มชี ่วงอายุเดียวกับ เจเนอเรชันเอ็
่ กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชันเบบี
่
้บูม
เมอร์ส (Baby Boomers)
ปญั หาสาคัญคือ ทัง้ กลุ่ม Digital Immigrants และกลุ่ม Digital Natives ทีม่ คี วามคล่อง
ในการใช้งาน ICT ทัศนคติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน แต่ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ ที่
และเวลาเดียวกัน อาจเกิด วิกฤติของความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่น ในการดารงชีวติ หรือทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (Generational Clash Crisis) โดยพบความขัดแย้งหลักๆ ใน 3 พื้นที่
ได้แก่ บ้าน สถานศึกษา และสถานทีท่ างาน (Zur, & Zur, 2011)
โดยปญั หาแรกทีพ่ บในบ้าน เช่น Digital Natives ใช้งานสมาร์ตโฟน เพื่อติดต่อสื่อสาร
ตลอดเวลา แม้ตวั อยูท่ บ่ี า้ น ก็ทาให้ปฏิสมั พันธ์แบบต่อหน้า (Face-to-Face) ทีม่ ตี ่อพ่อแม่ผปู้ กครอง
ลดลง, มีพฤติกรรมแบบพหุภารกิจ (Multi-Tasking) กล่าวคือ ไม่ทากิจกรรมใดๆให้เสร็จเป็ น
อย่างๆ ความจดจ่อที่มตี ่อสิง่ ต่างๆ ลดลง ส่งผลให้สมาธิสนั ้ (Attention-Span) กระทังพ่
่ อแม่ผู้
เป็ น Digital Immigrants รูส้ กึ ไม่พงึ พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ง Voorveld and Goot (2013)
พบว่า อายุเป็ นปจั จัยสาคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับและใช้งานสื่อมากกว่าหนึ่งสื่อ ใน
เวลาเดียว (Media Multi-Tasking) โดยเด็กในช่วงอายุ 13-16 ปี และ 17-19 ปี เป็ นสองกลุ่มทีม่ ี
อัตรา Media Multi-Tasking ด้วยการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับการเปิดรับและใช้
งานสื่ออื่นไปด้วยมากทีส่ ุด (ช่วงอายุสงู สุดในการวิจยั คือ 65 ปี)
ด้านความขัดแย้งในสถานศึกษา Zur, and Zur (2011) กล่าวว่า Digital Natives มี
รูปแบบการดาเนินชีวติ ทีต่ ้องการการมีส่วนร่วมสูง เน้นการทางานร่วมกัน และมีความคล่องใน
การค้นหาข้อ มูล ด้ว ยตนเอง อัน เป็ นผลมาจากการใช้ง านอิน เทอร์เ น็ ต และเครือ ข่ายสัง คม
ออนไลน์ ทาให้พฤติกรรมผูเ้ รียน Digital Natives ไม่สอดรับกับรูปแบบการเรียนการสอน ของ
ผูส้ อน Digital Immigrants ซึง่ ยังคงเน้นให้ผเู้ รียนเป็ นฝ่ายรับ (Passive learner) หรือทีเ่ รียกว่า
การเรียนการสอนแบบ Broadcast Learning ซึง่ ไม่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นและมี
ปฏิสมั พันธ์รว่ มกับผูส้ อน (Tapscott, 2009)
ด้านความขัดแย้งในสถานทีท่ างาน Zur, and Zur (2011) พบว่า พนักงาน Digital
Natives ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึน้ ชอบแสดงความคิดเห็น ประกอบกับมีความ
คล่องในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ทาให้ Digital Natives ชอบตัง้ คาถามกับภาระ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายก่อนลงมือทา ขณะทีผ่ บู้ ริหาร Digital Immigrants ถูกฝึกให้ทางานตามที่
ได้รบั มอบหมาย จึงเกิดความไม่เข้าใจและไม่พึงพอใจกับการบริหารสังการพนั
่
กงาน Digital
Natives ขณะทีผ่ ลวิจยั จาก PWC (2013) พบว่า ร้อยละ 41 ของพนักงานเจเนอเรชันวาย
่
ต้องการ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารเป็ นประจาอย่างน้อยทุกเดือน แต่คนรุ่นก่อน ส่วนใหญ่
ไม่ชนิ กับการแสดงความเห็น เน้นทาตามคาสัง่ ไม่คาดหวังการตอบกลับ (Feedback) องค์กรใน
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ปจั จุบนั จึงต้องเผชิญกับวิกฤติความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ (Personality Clash Crisis) ระหว่าง
พนักงานทีม่ อี ายุในช่วงเจเนอเรชันที
่ แ่ ตกต่างกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยคนรุ่นเจเนอเรชันวาย
่
มองว่าผู้บริหารยุคก่อนขาดความคล่องในการใช้งาน ICT เน้นการสื่อสารเป็ นลาดับขัน้ ชอบ
แสดงอานาจ ยึดถือหลักอาวุโส ส่งผลให้กระบวนการในการทางานเป็ นไปอย่างเชื่องช้า ในทาง
ตรงกันข้าม คนรุ่นก่อนก็มองว่า เจเนอเรชันวายเป็
่
นกลุ่มที่ขาดความมานะพยายาม ไม่มคี วาม
อดทนอดกลัน้ ไร้ความเคารพ ไม่เชื่อฟงั คาแนะนาของผูใ้ หญ่
ความขัดแย้งในทีท่ างานดังกล่าว มีสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง มาจากความแตกต่างด้าน
ค่านิยมในการทางานของคนแต่ละรุ่น โดย Schullery (2013) พบว่า กลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
(Millennials) ให้ความสาคัญกับค่านิยมในการทางานด้านความเพลิดเพลิน (Leisure) มากทีส่ ุด
กล่าวคือ งานที่ทาต้องสนุ ก ต้องมีอสิ ระในการทางาน ปราศจากการควบคุมบงการ และมีเวลา
ว่างในการทาสิง่ อื่นที่ไ ม่ใช่งาน ขณะที่กลุ่มเจเนอเรชันเบบี
่
้บูมเมอร์ ให้ค วามสาคัญกับ ความ
เพลิดเพลินน้อยที่สุด แต่ให้ความสาคัญกับค่านิยมอีก 3 ด้านมากทีส่ ุด ได้แก่ ความสนใจ และ
ความท้าทายในงานทีท่ า (Intrinsic) ความเห็นแก่ประโยชน์ผอู้ ่นื /อยากช่วยเหลือ และ โอกาสที่
จะทาหน้าที่อาสาสมัคร (Altruistic) ความต้องการสังคม และการมีเพื่อนในที่ทางาน (Social)
เมื่อพิจารณาค่านิยมทัง้ 3 ด้านนี้ สิง่ ที่กลุ่มเจเนอเรชันวายคาดหวั
่
งจากที่ทางานน้ อยที่สุด คือ
ความต้อ งการสังคม และการมีเ พื่อ นในที่ทางาน (Social) ถึงแม้เ จเนอเรชันวายจะใช้
่
งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อกับเพื่อนเยอะ แต่กอ็ าจต้องการใช้เพื่อสร้างมิตรภาพกับเพื่อน
ทีอ่ ยูภ่ ายนอกสถานทีท่ างานมากกว่า สาหรับค่านิยมด้านการมีเงินเดือนสูง การครอบครองวัตถุ
การได้รบั เกียรติและความเคารพ (Extrinsic) เป็ นสิง่ ที่คนรุ่นเจเนอเรชันเอ็
่ กซ์ ให้ความสาคัญ
มากทีส่ ุด แต่เป็นสิง่ ทีก่ ลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
ให้ความสาคัญรองลงมา

ภำพที่ 1.5 ความสาคัญของการทางานทีส่ มั พันธ์กบั ค่านิยมของแต่ละเจเนอเรชัน่
แหล่งที่มำ: Schullery, 2013, p. 260.
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โดยค่ านิ ยมที่คนแต่ ละรุ่นประเมินคุ ณค่ าแตกต่ างกัน เป็ นผลมาจากการมีทศั นคติ และ
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน (Tapscott, 2009) ฉะนัน้ Digital Natives ผูม้ ที ศั นคติและพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ก็อาจได้รบั อิทธิพลมาจากการใช้งาน ICT ในวัยเด็ก
ขณะทีค่ นรุ่นก่อนไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับการใช้งาน ICT (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b;
Toledo, 2007) ในระยะยาว หาก Digital Natives ประสบปญั หาด้านการสื่อสารกับคนต่างเจเนอ
เรชัน่ ประกอบกับคนรุน่ ก่อน และองค์กรไม่มวี ธิ กี ารสื่อสารและการบริหารจัดการทีต่ อบสนองต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของคนกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้อตั ราการ
ย้ายงาน (Turnover Rate) เพิ่มขึ้น รวมถึงความผูกพันที่พนักงานมีต่ อ สถานที่ ทางาน
(Workplace Engagement) ลดลง ทาให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณภาพ อันเป็ นทุน
มนุษย์ทส่ี าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม
ประการต่อมา เมือ่ พิจารณา Digital Natives ในมิตขิ องผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ทีม่ พี ฤติกรรม
การบริโภคเปลีย่ นไป ในสภาพแวดล้อมทีส่ ่อื ใหม่หรือสื่อ ดิจทิ ลั เกิดการหลอมรวม ก่อให้เกิดการ
หวนคืน กลับ มาประสานกัน ใหม่ร ะหว่ า งผู้ส่ ง สารและผู้ร บั สาร ตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนการผลิต การ
แพร่กระจาย การบริโภค และการตลาด (Logan, 2010 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น. 15)
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ไม่ได้เป็นเพียงผูบ้ ริโภค (Consumer) แต่เป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการผลิต
และบริโภค (Prosumer) เพราะสามารถใช้งาน ICT ในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ผลิต แบ่งปนั
ความคิดสร้า งสรรค์ ในการผลิต สิน ค้า เพื่อ ให้ต อบสนองตามความต้อ งการของตนมากขึ้น
(Tapscott, 2009) กระนัน้ ธุรกิจต่างๆ ก็ยงั ไม่ได้ปรับตัวให้ผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการผูบ้ ริโภคยุคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตจากผูบ้ ริโภคในสหรัฐ ฯ มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมลดลง และมีการเปลีย่ นตราสินค้าเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทัง้ ด้านผูผ้ ลิต
ก็ยงั ไม่มอี ุต สาหกรรมใดที่ส ร้างประสบการณ์ เฉพาะให้ผู้บริโ ภคได้อ ย่างเด่นชัด (Accenture,
2013) จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า องค์กรทางธุรกิจ และบุคลากรทางการตลาด
อาจยังไม่มอี งค์ความรู้ใหม่ท่เี พียงพอต่อการทาความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
นอกเหนือจากปญั หาดังกล่าว เครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในชีวติ ประจาวันมากขึน้ ส่งผลให้ Digital Natives เป็ นผูม้ คี วามคล่องในการค้นหา
เปิดรับเนื้อหาสารทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึง่ เนื้อหาสารเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการบอกต่อ หรือ
แชร์ต่อจากผู้ใช้งานที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เดียวกัน โดย Noort, Antheunis, and
Reijmersdal (2012) พบว่าผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีทศั นคติเชิงบวกต่อเนื้อหาสาร
ทางการตลาด และมีพฤติกรรมในการบอกต่อเพิม่ ขึน้ หากเนื้อหาสารทางการตลาดที่ได้รบั นัน้
มาจากผู้ใช้งานที่มสี ายสัมพันธ์แน่ นแฟ้นกับตน ซึ่งผลการวิจยั นี้ สัมพันธ์กบั แนวคิดที่เรียกว่า
Pedigree Criteria กล่าวคือ หลักในการตัดสินใจทีผ่ รู้ บั สารจะประเมินความไว้วางใจในสารสนเทศ
ทีไ่ ด้รบั จากตัวบุคคล (Bartlett, & Millers, 2011) โดยเนื้อหาสารซึง่ เกิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์
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อาจยังไม่ได้รบั การตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และอาจเป็ นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (เช่น
เนื้อหาหลอกลวง มีเจตนาแฝงในแง่รา้ ย หรือ เป็นภัยคุกคามจากการโฆษณาชวนเชื่อ)
ซึง่ จากผลวิจยั พฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ [สพธอ.], 2557) พบว่า สัดส่วนของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีท่ ากิจกรรมแชร์ภาพ/
ส่งภาพ/ข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา มีจานวนเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนของ
กลุ่มอายุ (ภาพที่ 1.7) แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เมื่อมีอายุมากขึน้ จะ
ยิง่ ขาดความรูเ้ ท่าทันในการใช้งาน อย่างไรก็ดี กลุ่ม Digital Natives ซึง่ มีอายุในช่วง 15-19 ปี
และ 20-24 ปี ถือเป็ นกลุ่มที่มสี ดั ส่ วนน้ อ ยที่สุด ทาให้เห็นถึงความน่ าสนใจในการศึกษาด้าน
ความคล่องดิจทิ ลั (Digital Fluency) อันหมายถึง ความสามารถที่จะค้นหา และประเมินค่า
สารสนเทศออนไลน์อย่างแตกฉาน (Bartlett, & Millers, 2011)

ภำพที่ 1.6 ร้อยละของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต ทากิจกรรมแชร์ภาพ/ส่งภาพ/ข้อความทีไ่ ม่เหมาะสม
โดยไม่ตรวจสอบแหล่งทีม่ า จาแนกตามกลุ่มอายุ
แหล่งที่มำ: สพธอ., 2557, น. 67.
เมือ่ พิจารณาช่วงอายุ Digital Natives จัดเป็นกลุ่มเยาวชนตามคานิยามเด็กและเยาวชน
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยแผนดังกล่าว ระบุว่า หนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒนาเด็กและเยาวชนคือ การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางการสื่อสาร ซึง่ ช่วยให้เด็ก และเยาวชนเป็ นคนใฝร่ ู้ มีจนิ ตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ แต่ในทางตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงนี้ กเ็ ป็ นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนที่เสพติด
เทคโนโลยี (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554)
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สังเกตได้ว่าแผนดังกล่าว ตระหนัก ถึงภัยจากการเสพติดเทคโนโลยีในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีการกาหนดกฎระเบียบในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติให้สอดคล้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทีใ่ ช้งานอินเทอร์เน็ตจริง อีก
ทัง้ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสาหรับ
เด็ก (ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559) กาหนดยุทธศาสตร์
เฉพาะด้านทัง้ มากถึง 11 ด้าน กระนัน้ ในด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อ มีเพียงด้านเดียวเท่านัน้ คือ ด้าน
สื่อมวลชนกับเด็ก ไม่ได้ครอบคลุม ถึงด้านสื่อใหม่ เช่น สื่อดิจทิ ลั แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ซึ่งเป็ น
สื่อที่เด็กและเยาวชนจานวนมาก ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ชีว ิต ประจ าวัน จึง ท าให้แ ผนดัง กล่ า ว ขาดนโยบายในการส่ ง เสริม คุ ณ ภาพชีว ิต ขาดการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ รวมถึงขาดการป้องกันเด็กและเยาวชนให้พน้ จากภัยคุกคามทีม่ า
พร้อมกับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Natives ยังมีนักวิชาการให้ขอ้ สังเกตว่า มีช่วงอายุและ
คุณลักษณะทีใ่ กล้เคียงกับกลุ่ม Net Generation (Net Gen) และกลุ่ม Millennials (Tapscott,
2009; Prensky, 2001a) อันเป็ นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
(Solomon, 2009 อ้างถึง
ใน ชานนท์ ศิรธิ ร, 2554) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณานิยามของกลุ่มของกลุ่ม Digital Natives ซึง่
กาหนดโดย ITU (2013) ให้เป็ นผูท้ ม่ี ชี ่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ทาให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives
เป็ นผูท้ เ่ี กิดระหว่างปีค.ศ.1989-1998 (คานวณจากปี 2013 ซึง่ มีการตีพมิ พ์นิยามของ ITU) ซึง่
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์กาหนดช่วงอายุของประชากรตามเจเนอเรชันของ
่
Tapscott (2009)
นัน้ พบว่า ในปจั จุบนั Digital Natives เป็ นกลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุตรงกับเจเนอเรชันวาย
่
(ผูท้ เ่ี กิดระหว่าง
ปีค.ศ.1977-1997) ซึง่ ขณะนี้มอี ายุ 19-34 ปี และเจเนอเรชันแซด
่
(ผูท้ เ่ี กิดในปี ค.ศ.1998 เป็ น
ต้นไป) ซึ่งขณะนี้มอี ายุ 15 ปีและต่ ากว่า ดังนัน้ กลุ่ม Digital Natives จึงถือเป็ นกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ที่มอี ายุ ค าบเกี่ยวระหว่างเจเนอเรชันวายตอนปลาย
่
และเจเนอเรชันแซดตอนต้
่
น
เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารเปิดรับและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง อีกทัง้ ยังอยู่
ในช่วงวัยที่เป็ นเยาวชนทัง้ กลุ่ม การศึกษาด้วยแนวคิด Digital Natives อาจทาให้พบทัศนคติ
พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง มากกว่าการศึกษา
วิจยั ด้วยแนวคิดเจเนอเรชันวาย
่
ซึง่ จะทาให้การแบ่งกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีช่วงอายุ กว้างและไม่ได้
ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเยาวชน อาจทาให้ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ค่อนข้างกระจาย ไม่เกิดข้อค้นพบใหม่
และไม่ตรงกับวัต ถุ ประสงค์ อีกทัง้ การศึกษาวิจยั ด้ว ยแนวคิดเจเนอเรชันแซด
่
ก็ยงั ไม่เ ป็ นที่
ปรากฏให้เห็นมากนัก เนื่องจากยังขาดแคลนวรรณกรรมและงานวิจยั เชิงประจักษ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ประการต่ อ มา ด้า นความแตกต่ า งระหว่ า งแนวคิด เจเนอเรชัน่ และแนวคิด Digital
Natives แนวคิดเจเนอเรชันมองว่
่
า ประชากรในเจเนอเรชันเดี
่ ยวกัน เป็ นกลุ่มทีม่ แี นวโน้มจะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมเหมือนกัน เนื่องจากเกิดและเติบโตมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน จึงน่ าจะมี
ประสบการณ์ชวี ติ ซึ่งได้รบั การหล่อหลอมภายใต้บริบททางสังคมแบบเดียวกัน โดยบริบททาง
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สังคมดังกล่าว ได้แก่บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ สื่อ เทคโนโลยี วัฒนธรรมสมัย
นิยม หรือ อุบตั กิ ารณ์สาคัญทางสังคม เป็ นต้น (Smith and Clurman, 1998 quoted in Schullery,
2013) แนวคิดเจเนอเรชันจึ
่ งเป็ นแนวคิดทีม่ องว่าทัศนคติ พฤติกรรม รวมไปถึงค่านิยม และวิถี
ชีว ิต ของมนุ ษ ย์ใ นแต่ ล ะเจเนอเรชัน่ แตกต่ างกัน เพราะได้รบั อิทธิพ ลจากบริบททางสังคมที่
แตกต่างกัน ขณะทีแ่ นวคิด Digital Natives พิจารณาเฉพาะกลุ่มประชากรในวัยเยาวชนว่า เป็ น
ผูท้ เ่ี กิดและเติบโตมาพร้อมกับ ICT จึงทาให้มที ศั นคติและพฤติกรรมหลายประการ แตกต่างจาก
ผูท้ ไ่ี ม่ได้ใช้งาน ICT ตัง้ แต่กาเนิด แนวคิด Digital Natives จึงเป็ นแนวคิดทีม่ องว่า ทัศนคติและ
พฤติกรรมของเยาวชนทีแ่ ตกต่างจากคนรุ่นก่อน เป็ นผลมาจากการใช้งานสื่อดิจทิ ลั และการถูก
หล่อหลอมทางสังคมมาในบริบทของยุคดิจทิ ลั เป็ นหลัก (Buckingham, 2006 quoted in ITU,
2013; Prensky, 2001a; Prensky, 2001b) ซึง่ สื่อดิจทิ ลั ทีก่ ลุ่มเยาวชนใช้งานมากทีส่ ุด เสมือน
เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีใ่ ช้ในการยังชีพคือ สื่ออินเทอร์เน็ต (Tapscott, 2009) โดยมีการใช้งานเพื่อ
การเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีส่ ุด (สพธอ., 2557) กลุ่ม Digital Natives จึงนับได้ว่ามี
ความน่ าสนใจในการศึก ษาทัศ นคติ พฤติกรรมการ และความคล่ อ งดิจทิ ลั เพราะอาจทาให้
ค้นพบทัศนคติต่อ การดาเนินชีว ิต พฤติกรรมการดาเนินชีวติ และความคล่องดิจทิ ลั ที่เฉพาะ
เจาะลึก เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ทนั สถานการณ์ ร่วมสมัยกับอิทธิพลในสังคม
ปจั จุบนั และเป็ นแนวโน้มของคนรุน่ ใหม่ต่อไปในอนาคต
ทัง้ นี้งานวิจยั เกี่ยวกับ Digital Natives มีการบุกเบิกค้นคว้ามาในแขนงวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มุ่งศึกษากลุ่ม Digital Natives ในด้านความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนที่มตี ่อ
การใช้งาน ICT ซึง่ ส่วนใหญ่เน้นไปทีท่ กั ษะในการเรียนรูแ้ ละประสิทธิภาพการใช้งาน ICT ของ
เด็กและเยาวชน อันนาไปสู่ประโยชน์ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระหว่าง
ผูเ้ รียนและผูส้ อนเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Gou, Dobson, and Petrina (2008),
Kennedy, Judd, and Waycott (2010), Copeland (2011), Ransdell, Kent, Kenney, and
Long (2011) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ดังกล่าว ยังไม่ได้มุ่งหาคาอธิบายในมิตขิ องการสื่อสาร ซึ่ง
เป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้ง เพราะฉะนัน้ จึงเป็ นโอกาสอันดี
สาหรับแวดวงนิเทศศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะนาแนวคิด Digital Natives มาศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารทีช่ ่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
โดยสรุป การวิจยั ในประเด็นของทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ ม
Digital Natives มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ Digital Natives ในมิติ
ของนิเทศศาสตร์ เสริมสร้างความเข้าใจทีม่ ตี ่อกลุ่ม Digital Natives เป็ นแนวทางในการกาหนด
กลยุทธ์ก ารสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์ใ นการสื่อ สารระหว่างพนัก งานภายใน
องค์กร และเป็ นแนวทางสาหรับบุคคล ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของเยาวชนในยุคดิจทิ ลั
อันเป็นกาลังสาคัญของการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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1.2 ปัญหำนำวิ จยั
1) กลุ่ม Digital Natives มีทศั นคติต่อการดาเนินชีวติ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ และ
ความคล่องดิจทิ ลั เป็นอย่างไร
2) ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives อย่างไร
3) กลุ่มคุณลักษณะของ Digital Natives (Digital Natives Characteristics) กลุ่มใดที่
เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อ การดาเนินชีวติ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ และความคล่อง
ดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ ทีม่ ตี ่อความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
3) เพื่อศึกษาตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั

1.4 สมมติ ฐำน
1) กลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives มีความสัมพันธ์กบั ความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
2) กลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives มีความสัมพันธ์กบั ความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
3) มีกลุ่มคุณลักษณะของ Digital Natives (Digital Natives Characteristics) ทีเ่ ป็ น
ปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษา ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method)
โดยการใช้แ บบสอบถามออนไลน์ เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ ม Digital
Natives ผูม้ อี ายุระหว่าง 15-24 ปี จานวน 402 คน อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดให้
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้ในการศึกษา ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook ไลน์ (Line) อินสตราแกรม
(Instragram) มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557- มีนาคม 2558

1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1) เพื่อเพิม่ พูนองค์ความรูท้ างวิชาการในขอบเขตทีเ่ กี่ยวข้องกับ Digital Natives ซึ่ง
เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่เี ติบโตมาพร้อมกับการใช้งานสื่อดิจทิ ลั เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงมี
ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ พฤติกรรมการดาเนิน ชีวติ และความคล่องดิจทิ ลั ทีแ่ ตกต่างจากคน
รุ่นก่ อน ส่ งผลให้สถาบันทางสังคมต่างๆ เช่ น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
เศรษฐกิจ ต้องหันมาทาความเข้าใจและปรับตัวเพื่อรองรับการร่วมมือประสานงานกับคนกลุ่มนี้
อีกทัง้ องค์ความรูท้ ไ่ี ด้ ยังช่วยให้กลุ่ม Digital Natives มีความเข้าใจในตนเอง กลุ่มของตนเอง
และกลุ่มของผูอ้ ่นื มากขึน้ อันจะส่งผลดีต่อการแสวงหาหนทางของการอยูร่ ว่ มกันท่ามกลางความ
หลากหลายในยุคดิจทิ ลั
2) เพื่อ เป็ นแนวทางส าหรับองค์กร หรือ หน่ วยงานของรัฐ ในการวางแผน กาหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และ กฎข้อบังคับต่างๆ ในการควบคุมดูแล และยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
กลุ่ม Digital Natives ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักการตลาดในการทาความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่ม Digital Natives ซึ่งเป็ นผู้บริโภคในยุคดิจทิ ลั อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
การตลาด และเพื่อเป็นแนวทางสาหรับนักสื่อสารการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์และเครื่องมือที่
ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับกลุ่มผูบ้ ริโภค Digital Natives อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 นิ ยำมศัพท์
1) Digital Natives หมายถึง ผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 15-24 ปี และมีประสบการณ์การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ เป็ นความรู้ ความรูส้ กึ ความเข้าใจ
ความคิด หรืออารมณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ในการดาเนินชีวติ อันได้รบั อิทธิพลมาจาก บรรทัดฐานทางสังคม
ค่านิยม หรือ บริบทแวดล้อมทางสังคมด้านต่างๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา การทางาน การ
เลือกซือ้ สินค้า การเปิดรับสื่อ การเมืองการปกครอง เป็นต้น
3) พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมการดาเนินชีวติ เป็ นการกระทาหรือการปฏิบตั ิท่ี
เกิดขึน้ ในการดาเนินชีวติ ซึ่งได้รบั อิทธิพลมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม หรือ
บริบทแวดล้อมทางสังคมด้านต่างๆ ในชีวติ เช่น ครอบครัว การศึกษา การทางาน การเลือกซือ้
สินค้า การเปิดรับสื่อ การเมืองการปกครอง เป็นต้น
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4) ความคล่องดิจทิ ลั (Digital Fluency) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ประเมินค่าข้อมูลข่าวสารทีม่ รี ปู แบบดิจทิ ลั บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างแตกฉาน โดยความ
คล่องดิจทิ ลั ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั และความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั ซึง่
ความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ดจิ ทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทัน
5) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Media) หมายถึง แพล็ตฟอร์ม (Platform)
การสื่อสารเชิงเครือ ข่าย ซึ่งผู้มสี ่วนร่วมแต่ละคนสามารถที่จะกระทาสิง่ ต่างๆ อันได้แก่สร้าง
ประวัตยิ อ่ ทีโ่ ดดเด่นพิสจู น์ได้ (Uniquely Identifiable Profiles) อันประกอบด้วยเนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้งาน
สร้างขึน้ เองในเครือข่าย (User-Supplied Content ) เนื้อหาทีส่ ร้างขึน้ โดยผูใ้ ช้งานท่านอื่น และ/
หรือ ข้อมูลทีร่ ะบบจัดหามาให้ (System-Provided Data) สามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทผ่ี อู้ ่นื
มองเห็น และข้ามผ่านได้โดยสาธารณะ สามารถบริโภค ผลิต และ/หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั การไหล
ของเนื้อหาทีส่ ร้างขึน้ โดยผู้ใช้งาน (Streams of User Generated Content) อันมาจากสาย
สัม พัน ธ์ภ ายในเครือ ข่ า ย โดยเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ด าเนิ น การบนโปรแกรมประยุ ก ต์
(Application) เพื่อสนทนา แลกเปลีย่ น และแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม (Instragram)

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ ง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” มี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับ Digital Natives และ Digital Immigrants
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความคล่องดิจทิ ลั
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับ Digital Natives และ Digital Immigrants
แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Natives และ Digital Immigrants ถือเป็ นแนวคิดหลักทีใ่ ช้ใน
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่ม Digital Natives” โดยรายละเอียดในแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย ความเป็ นมา ความหมาย
คุณลักษณะของกลุ่ม Digital Natives กลุ่ม Digital Immigrants รวมถึงคุณลักษณะอื่นทีใ่ กล้เคียงกับ
คุณลักษณะของ Digital Natives
2.1.1 ความเป็ นมาและความหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Natives และ Digital Immigrants ปรากฏครัง้ แรกในบทความ
ทางวิชาการของ Barlow ในปี 1995 เรื่อง Declaration of the Independence of Cyberspace
โดยผู้เขียน กล่าวถึงพ่อแม่ในยุคดิจทิ ลั ว่า “ผู้ใหญ่ทงั ้ หลาย จะถูกทาให้ประหวันพรั
่ นพรึ
่ งโดย
ลูกๆของตนเอง ตัง้ แต่พวกเขาเกิดมาเป็ นชนท้องถิน่ (ดิจทิ ลั ) ในโลกทีพ่ วกคุณจะเป็ นชนอพยพ
ตลอดไป” (Barlow, 1995 quoted in Bennett, 2012) ขณะที่ Tapscott (1998) ก็ได้กล่าวถึง
Net Generation กลุ่มคนทีเ่ กิดมาพร้อมกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไว้ในหนังสือเรื่อง Growing
Up Digital โดยกลุ่มคนเหล่านี้มคี วามแตกต่างจากกลุ่มพ่อแม่ตนเองในหลายๆ ด้าน และมี
คุณลักษณะทีใ่ กล้เคียง หรืออาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่ม Digital Natives
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ต่อมา Marc Prensky (2001a) นักวิชาการ นักการศึกษา ที่ปรึกษา นักออกแบบและ
ผู้บ ริห ารบริษัท ผลิต เกม ตระหนัก ถึง ผลกระทบของการศึก ษาในสหรัฐ อเมริก าที่ต กต่ า ลง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เข้าถึงประชาชนทุกหนแห่ง
(Ubiquitous Environment) จึงนิยามศัพท์คาว่า Digital Natives และ Digital Immigrants ขึน้ มา
อย่างเป็ นทางการ เพื่อนาเสนอข้อสังเกตด้านความแตกต่างที่เกิดขึน้ ภายในห้องเรียน ระหว่าง
ผู้เรีย นและผู้สอน อันเป็ นผลมาจากทัศนคติ (Aspects) และพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ของคนสองรุ่นที่ไ ม่เ หมือนกัน ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้ส อนขาดความ
ต่อเนื่อง (Discontinuity) จากข้อสังเกตดังกล่าว Prensky (2001a) จึงแบ่งคนออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก ชื่อว่า Digital Natives หมายถึง กลุ่มผูเ้ รียนรุ่นใหม่ ซึ่งเกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
ความรุ่งเรืองของยุคดิจทิ ลั อีกกลุ่มชื่อว่า Digital Immigrants หมายถึง กลุ่มผูส้ อน ซึง่ เกิดและ
เติบโตก่อนทีย่ คุ ดิจทิ ลั จะเฟื่องฟู
นอกจากนี้ Prensky (2001a) ได้ระบุว่า Digital Natives “เป็ นเจ้าของภาษาดิจทิ ลั โดย
กาเนิด (Native Speakers of the Digital Language) เพราะเกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์ วีดโี อเกม และอินเทอร์เน็ต ” ขณะที่ Digital Immigrants “เป็ นกลุ่มคนทีไ่ ม่ได้เกิด
ในยุคดิจทิ ลั แต่ ณ ช่วงหนึ่งของชีวติ หันมาหลงใหลและยอมรับในมุมมองอันหลากหลายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ” จากข้อสังเกตดังกล่าว ทาให้นักวิจยั ส่วนใหญ่ ทีใ่ ช้แนวคิด Digital Natives
และ Digital Immigrants ในการศึกษา กาหนดให้ “ช่วงอายุ ช่วงเวลาในการเกิด หรือ เจเนอเรชัน”
่
และ “การใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (เช่น อินเทอร์เน็ต)” เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกทัง้ สองกลุ่มออก
จากกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Dobson, and Petrina (2008), Kennedy, Judd, and Waycott
(2010), Copeland (2011), Ransell, Kent, Kenney, and Long (2011), Walker (2012), Fox,
and Kennedy (2013)
ด้าน Toledo (2007) ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า แนวคิด Digital Natives และ Digital
Immigrants ทาให้เห็นถึงความกดดันระหว่างกลุ่มคนทีม่ ชี วี ติ อยู่กบั เทคโนโลยีตงั ้ แต่กาเนิด กับ
กลุ่มคนทีเ่ ติบโตมาในยุคอนาล็อก แต่จาต้องผูกพันกับเทคโนโลยีใหม่ ในช่วงทีม่ อี ายุมากระดับ
หนึ่งแล้ว หากทัง้ สองกลุ่ม มีการเปิดรับ และใช้งานสื่อดิจทิ ลั ทีแ่ ตกต่างกัน อาจนามาซึง่ ทัศนคติ
และพฤติกรรมทีไ่ ม่ลงรอยกันได้
ทัง้ นี้ นิยามของ Digital Natives และ Digital Immigrants ที่ Prensky (2001a) เสนอ
ยังคงเป็ นเพียงนิยามเชิงแนวคิด เนื่องจากผู้เขียน ไม่ได้กล่าวถึงช่วงอายุท่แี น่ นอนของคนทัง้
สองกลุ่ม ไม่มกี ารระบุช่วงเวลาที่ชดั เจนของยุคดิจทิ ลั และกาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้
เพียงผู้เ รียนและผู้ส อนในห้อ งเรียนเท่านัน้ ทว่านิยามดังกล่ าว ก็ ช่ว ยให้นักวิจยั ในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เช่น ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การบริหารจัดการ รวมถึง
นิเ ทศศาสตร์แ ละการสื่อ สาร มองเห็นภาพความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่ ม ที่มคี วามข้อ ง
เกี่ยวกับเทคโนโนลีย ีดจิ ทิ ลั ได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น ดังที่ VanSlyke (2003) กล่าวถึงแนวคิด
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Digital Natives และ Digital Immigrants ว่า “เป็นการอุปมาอุปมัยโดยใช้ภาพชนท้องถิน่ และชน
อพยพ ช่วยทาให้เข้าใจความต่างระหว่างกลุ่มคนทีส่ ะดวกต่อการใช้เทคโนโลยี และกลุ่ม คนทีไ่ ม่
สะดวกต่อการใช้เทคโนโลยี”
ฉะนัน้ การอุปมาอุปมัยด้วยภาพชนท้องถิน่ และชนอพยพ จึงถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของความ
เข้าใจทีม่ ตี ่อช่องว่างระหว่างความจดจ่อในเทคโนโลยีของเจเนอเรชันนั
่ น้ ๆ (Technology Immerse
Generation) กับกลุ่มประชากรทัง้ หมด ทาให้เห็นลักษณะสามัญการ (Generalization) หรือ ภาพ
ตัวแทนของประชากรทัง้ สองกลุ่มทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
ต่อมา Brooks Young (2005 quoted in Toledo, 2007) ได้ให้ความหมายของ Digital
Natives และ Digital Immigrants ซึง่ แม้จะมีการกาหนดเกณฑ์อายุทช่ี ดั เจนไว้ แต่กย็ งั ไม่ได้ระบุ
ช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมของยุคดิจทิ ลั โดยละเอียด โดยความหมายทีก่ าหนดไว้ได้แก่ Digital
Natives คือ ผูใ้ ช้งานเทคโนโลยี อายุต่ ากว่า 30 ปี เป็ นผูท้ เ่ี กิดในยุคดิจทิ ลั Digital Immigrants
คือ ผูใ้ ช้งานเทคโนโลยี โดยทัวไปอายุ
่
มากกว่า 30 ปี ไม่ได้เกิดในยุคดิจทิ ลั
ด้าน Bennett (2012) ทาการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคิด Net Generation ของ
Tapscott (1998) มีความสอดคล้องกับแนวคิด Digital Natives ในประเด็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่
เกิดและเติบโตมาในยุคดิจทิ ลั ส่งผลให้มวี ธิ คี ดิ และการเรียนรูต้ ่างจากกลุ่มคนรุ่นก่อน แต่อย่างไร
ก็ดี แนวคิด Digital Natives ยังมีขอ้ บกพร่อง ไม่สามารถนามาใช้ในงานวิจยั เชิงปริมาณ ที่
ต้องการหาความเป็ นตัวแทนของประชากรทัง้ เจเนอเรชันได้
่ เนื่ องจาก Bennett ตัง้ ข้อสังเกตว่า
กลุ่ม Digital Natives ถือเป็ น “คนส่วนน้อยที่มจี านวนน้อย” (Small Minority) เมื่อเทียบกับ
ประชากรทัวโลก
่
อีกทัง้ คุณลักษณะของ Digital Natives ที่ระบุไว้ว่า เป็ นผู้เชี่ยวชาญการใช้
เทคโนโลยีนัน้ (Technology-Savvy) มีความสัมพันธ์กบั ช่องว่างดิจทิ ลั (Digital Divides) โดย
ช่องว่างดิจทิ ลั ถือเป็ นตัวชีว้ ดั บุคคลและชุมชนทีย่ งั ห่างจากการเข้าถึง ICT (การให้ความสาคัญ
กับช่องว่างดิจทิ ลั ของ Bennett ถือเป็นการนาเสนอมุมมองทีท่ า้ ทาย ในด้านความเท่าเทียม และ
ความเป็ น ธรรมของระบบการศึ ก ษา และสัง คมในมิติท่ีก ว้า งขึ้น ) ด้ว ยเหตุ ด ัง กล่ า ว Digital
Natives ทีเ่ ข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้อย่างชานาญ จึงเป็ นกลุ่มเด็กและเยาวชนทีอ่ ยู่
ในสังคมทีม่ ชี ่องว่างดิจทิ ลั น้อยกว่า เด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นสังคมทีม่ ชี ่องว่างดิจทิ ลั สูง
ช่องว่างดิจทิ ลั (Digital Divide) จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อการจาแนกเกณฑ์และคุณลักษณะ
ของ Digital Natives ซึง่ Prensky ไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็นหลัก อีกทัง้ ในกลุ่ม Digital
Natives ด้วยกันเอง ก็มคี วามหลากหลายในด้านทักษะทางเทคโนโลยี ความรู้ และความสนใจ
ทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับ Dede’s (2005 quoted in Bennnett, 2012) เสนอว่า ความฉลาดใน
การเรียนรู้เทคโนโลยี ไม่จาเป็ นต้อ งสัมพันธ์กับอายุเสมอไป แต่สมั พันธ์กับคุณลักษณะส่ว น
บุคคลอื่นๆ ด้วยเหตุน้ี จึงไม่สามารถเหมารวมได้ว่า เด็กที่เกิดในยุคดิจทิ ลั ทุกคน จะต้องเป็ น
Digital Natives เกณฑ์ทใ่ี ช้อายุในการจาแนก จึงยังเป็นทีถ่ กเถียง
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กระทังสหภาพโทรคมนาคมระหว่
่
างประเทศ (ITU, 2013) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งจานวนมาก ทาให้ทราบว่า เกณฑ์ใ นการจาแนกว่าคนกลุ่ ม ใดคือ Digital
Natives มีความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั ต่างๆ มากมาย ซึง่ ต่างก็เป็ นปจั จัยอันก่อให้เกิดคุณลักษณะ
Digital Natives อาทิ ช่วงอายุและเจเนอเรชัน่ ปี เกิด ระดับของการเปิ ดรับอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง ความลึกและความกว้างของการใช้เทคโนโลยี ระดับรายได้ของประชากร
ในประเทศ ระดับช่องว่างดิจทิ ลั และการเข้าถึง ความถี่และความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ระดับ
ั ญาและการเรีย นรู้ เป็ น ต้น ซึ่ง ตัว ชี้ว ดั เหล่ านี้ ก่ อ ให้เ กิด ความยุ่ง ยากซับซ้อ นในการ
สติป ญ
กาหนดเกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ อีกทัง้ ตัว ชี้ว ดั บางปจั จัย ก็อ าจไม่
เหมาะสมกับบริบทของบางประเทศ ในทีส่ ุด ITU จึงกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ทีม่ คี วามเป็ น
สากลทีส่ ุด สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ได้ทวโลก
ั่
โดยการนาช่วงอายุ (Age Range) ทีพ่ บมาก
ทีส่ ุดโดยเฉลีย่ ในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้เป็นเกณฑ์ตงั ้ ต้น พร้อมกันนี้ยงั ระบุให้ ประสบการณ์
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่ า 5 ปี (Five Years or More Experience Using Internet) ซึง่ เป็ น
ตัวชีว้ ดั ทีบ่ ่งบอกการเข้าถึงดิจทิ ลั เป็ นอีกเกณฑ์หนึ่งในการกาหนดนิยามร่วมกัน ขณะเดียวกัน
ก็เลือกทีจ่ ะไม่นาตัวชีว้ ดั ทีย่ ากต่อการวัดผล (เช่น ความลึกในการใช้งาน) หรือตัวชีว้ ดั ซึง่ ยังเป็ น
ทีถ่ กเถียง (เช่น ความแตกต่างด้านสติปญั ญา) มาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดนิยาม ทาให้นิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารสากล นิยามแรกของ Digital Natives คือ A Youth, Aged 15-24 Inclusive, with
Five Years or More Experience Using the Internet เยาวชนผูม้ อี ายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์
การใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างต่า 5 ปีขน้ึ ไป
จากนิยามดังกล่าว ทาให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็ นผูท้ ่เี กิดระหว่างปี
พ.ศ. 2532-2541 (คานวณจากปีทม่ี กี ารตีพมิ พ์) ซึง่ อยู่ในช่วงอายุทค่ี าบเกี่ยวระหว่างเจเนอเรชันวาย
่
(ผูท้ เ่ี กิดระหว่างปีพ.ศ. 2520-2540) และเจเนอเรชัน่ Z (ผูท้ เ่ี กิดในปี 2541 เป็ นต้นไป) (Tapscott,
2009) โดยนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่ ITU (2013) กาหนด เป็นนิยามทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมาใช้ในการศึกษา
วิจยั เรือ่ ง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
เมื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารแล้ว ขัน้ ต่อมา ITU (2013) จึงนานิยามมาสังเคราะห์
เป็ นแบบจาลอง Digital Natives (Digital Native Model) เพื่อใช้เป็ นสูตรในการคานวณหา
สัดส่วนของ Digital Natives ในแต่ละประเทศทัวโลก
่
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ภาพที่ 2.1 แบบจาลอง Digital Natives
แหล่งที่มา: ITU, 2013, p.139.
เมื่อ ITU (2013) สารวจสัดส่วนของ Digital Natives ในปี 2012 จาก 180 ประเทศทัวโลก
่
โดยใช้แบบจาลองดังกล่าวในการคานวณ พบว่ามี Digital Natives จานวน 363 ล้านคน จาก
จานวนประชากรทัง้ สิน้ 7 พันล้านคน โดยสัดส่วนของ Digital Natives ทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 5.2
ของประชากรโลก ซึง่ ถือเป็นจานวนทีม่ ากกว่าจานวนรวมของประชากรทัวทั
่ ง้ สหรัฐอเมริกา
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ภาพที่ 2.2 ร้อยละของ Digital Natives เปรียบเทียบกับประชากรโลกในปี 2012
แหล่งที่มา: ITU, 2013, p. 142.
ต่อมา ITU (2013) จึงทาการสารวจกลุ่ม Digital Natives ตามเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ โดยทาการจัดอันดับประเทศที่ม ี สัดส่วนของกลุ่ม Digital Natives เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากรภายในประเทศทัง้ หมด ในปี 2012 พบว่า ประเทศที่อยู่ใน 6 อันดับแรก
ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลี มาเลเซีย ลิทวั เนียร์ และสหรัฐอเมริกา ตามลาดับ ขณะที่ 6
อันดับสุดท้าย ได้แก่ เอริทเรีย คองโก ไนเจอร์ เซียราลีโอน สหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐ
ติมอร์เลสเต
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ภาพที่ 2.3 การจัดอันดับร้อยละของกลุ่ม Digital Natives เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร
ภายในประเทศ ปี 2012
แหล่งที่มา: ITU, 2013, p. 143.
จากการจัดอันดับดังกล่าว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 มีสดั ส่วนของกลุ่ม Digital
Natives ร้อยละ 6.3 (เปรียบเทียบกับประชากรทัง้ ประเทศ) หรือประมาณ 4,387,062 คน ด้าน
กลุ่มสูงสุด 6 อันดับแรก ประเทศเกาหลีและมาเลเซีย ถือเป็ นประเทศทีม่ คี วามน่ าสนใจอย่างยิง่
เพราะเป็ นประเทศเล็กของภูมภิ าคเอเชียทีม่ กี ลุ่ม Digital Natives ภายในประเทศ สูงเป็ นอันดับ
2 และ 3 ของโลก มากกว่าสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นประเทศมหาอานาจ ขณะทีป่ ระเทศทีอ่ ยู่ใน 6
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อันดับสุดท้าย ส่ ว นใหญ่ เป็ นประเทศในภูมภิ าคแอฟริกา ซึ่งยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้มชี ่องว่างดิจทิ ลั สูง มีการเข้าถึง ICT น้อย อย่างไรก็ตาม
สหภาพเมียนมาร์ ซึง่ ปิดประเทศมาเป็ นเวลานาน ทาให้มที รัพยากรทางธรรมชาติมาก มีโอกาส
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จัดเป็ นประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มศี กั ยภาพใน
การเข้าไปลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมและอื่นๆ
เมื่อจาแนกสัดส่วน Digital Natives ด้วยนิยามดังกล่าว โดยใช้กลุ่มรายได้ (Income
Group) ภูมภิ าค (Region) และระดับของการพัฒนา (Level of Development) เป็ นเกณฑ์ในการ
จาแนก พบว่าสัดส่วนของ Digital Natives มีจานวนมากในภูมภิ าคของกลุ่มประเทศพัฒนา ซึง่
เป็ นภูมภิ าคที่มรี ายได้สูง เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ขณะที่ภูมภิ าคของประเทศกาลังพัฒนา
ซึง่ เป็ นภูมภิ าคทีม่ รี ายได้ต่ ากว่า จะมีสดั ส่วนของ Digital Natives น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชดั เช่น
แอฟริกา เป็นต้น เนื่องจากในภูมภิ าคของประเทศกาลังพัฒนา เด็กและเยาวชนภายในประเทศมี
โอกาสในการเข้าถึง ICT และทรัพยากรดิจทิ ลั น้ อยกว่าภูมภิ าคของประเทศพัฒนา ทาให้ม ี
ช่องว่างดิจทิ ลั มากกว่าภูมภิ าคของประเทศพัฒนา

ภาพที่ 2.4 สัดส่วนของ Digital Natives จาแนกโดยใช้กลุ่มรายได้ (Income Group) ภูมภิ าค
(Region) และระดับของการพัฒนา (Level of Development)
แหล่งที่มา: ITU, 2013, p. 146.
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของกลุ่ม Digital Natives กับกลุ่มที่ไม่ใช่ Digital Natives
(Non-Digital Natives) อันหมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 14-25 ปีทใ่ี ช้งานอินเทอร์เน็ต แต่
มีประสบการณ์การใช้ต่ ากว่า 5 ปี พบว่าในกลุ่มประเทศพัฒนา มีสดั ส่วนของกลุ่ม Digital Natives
ร้อยละ 86 มากกว่าสัดส่วนของกลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่ มีจานวนร้อยละ 14 ขณะทีใ่ นกลุ่ม
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ประเทศกาลังพัฒนา มีสดั ส่วนของกลุ่ม Digital Natives ร้อยละ 47 น้อยกว่า แต่กใ็ กล้เคียงกับ
สัดส่วนของกลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่ มีจานวนร้อยละ 53 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทัวโลกพบว่
่
า มีสดั ส่วนของกลุ่ม Digital Natives ร้อยละ 56 มากกว่าสัดส่วนของ
กลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่ มีจานวนร้อยละ 44 (ภาพที่ 2.4) จากผลวิจยั เชิงประจักษ์น้ี จึง
พิสูจน์ได้ว่าข้อสังเกตของ Bennett (2012) ทีว่ ่า Digital Natives เป็ นเพียง “คนส่วนน้อยทีม่ ี
จานวนน้อย” นัน้ ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป สาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนทัวโลก
่

ภาพที่ 2.5 ร้อยละของกลุ่ม Digital Natives เปรียบเทียบกับกลุ่มเยาวชนผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์เน็ต ปี 2012
แหล่งที่มา: ITU, 2013, p. 149.
ในประเทศไทย วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) แปลบทความของ Dosaj, and Jukes (2006)
เรื่อง Understanding Digital Children โดยแปลคาว่า Digital Natives และ Digital Immigrants
เป็นศัพท์ภาษาไทยไว้อย่างตรงตัวว่า
Digital natives แปลว่า ชาวพืน้ เมืองดิจติ อล
Digital Immigrants แปลว่า ชาวอพยพดิจติ อล
ด้านชลาทิป ชาญชัยฤกษ์ (2556) แปลคาว่า Digital Natives และ Digital Immigrants
โดยระบุช่วงอายุไว้ชดั เจน พร้อมกันนี้ ยังระบุคุณลักษณะด้านการให้คุณค่า และแรงจูงใจทีจ่ ะนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงความคุ้นเคย และประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ไว้ดงั นี้
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Digital Natives คือ ชาวดิจทิ ลั โดยกาเนิด เป็ นผู้ท่เี กิดในยุคดิจทิ ลั ซึ่งปจั จุบนั มีอายุ
ประมาณ 10-29 ปี คนกลุ่มนี้จะคุน้ เคยกับการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่น
เกม ทาการบ้าน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ่นื
ผ่ านทางโซเชียลมีเ ดียต่ างๆ นอกจากนั ้น ยัง อาจหมายถึง ผู้ ท่ีเ ข้ า ใจคุ ณ ค่ า ของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และมองหาโอกาสทีจ่ ะนาเทคโนโลยีน้ไี ปใช้ให้เกิดประโยชน์
Digital Immigrants คือ ผูอ้ พยพเข้าสู่โลกดิจทิ ลั เป็ นผูท้ เ่ี กิดก่อนยุคดิจทิ ลั อายุ
ประมาณ 30-60 ปี แต่สนใจและมองเห็นประโยชน์ จึงหันมาศึกษาและเรียนรู้พ้นื ฐาน
การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็ นชาวดิจทิ ลั โดย
กาเนิด หลายคนจึงยังไม่สามารถก้าวออกจากโลกใบเดิมได้เต็มตัว เราจึงเห็นผูอ้ พยพสู่
โลกดิจทิ ลั บางคน สังพิ
่ มพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษเพื่อแก้ไข แทนที่จะ
แก้ไขทีห่ น้าจอเครือ่ ง หรือโทรศัพท์ไปถามเพื่อนว่าได้รบั อีเมลล์ของตนแล้วหรือยัง
2.1.2 คุณลักษณะของ Digital Natives และ Digital Immigrants
จากการแปลของชลาทิป ชาญชัย ฤกษ์ สัง เกตได้ว่ า ผู้แ ปลได้อ ธิบ ายคุ ณ ลัก ษณะ
เบื้อ งต้นของกลุ่ ม Digital Natives ว่าเป็ นผู้ท่มี พี ฤติกรรมการใช้เ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับ Prensky (2001a) ทีอ่ ธิบายไว้ว่า Digital Natives มี
ความรวดเร็วในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ทากิจกรรมต่างๆ แบบพหุภารกิจ (Multi-Tasking)
หรือทากิจกรรมใดๆ มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียว มีวธิ คี ดิ ทีไ่ ม่เป็ นเส้นตรง (Non-Linier) มี
การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มลอง (Random Access) โดยไม่จาเป็ นต้องอ่านคู่มอื ก่อนใช้งานอุปกรณ์
ICT มีการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งหนึ่งแล้วเชื่อมโยงไปอีกแหล่งหนึ่ง (Hypertext) อย่างว่องไว
และสามารถทางานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เมือ่ มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย
ในขณะทีพ่ ฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของกลุ่ม Digital Immigrants จากการ
บรรยายของชลาทิป ชาญชัยฤกษ์ แสดงให้เห็นถึงความไม่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญในการใช้งาน
ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าว Prensky (2001a) เรียกว่า Digital Immigrants Accent เป็ นการอุปมาอุป
มัยให้ Digital Immigrants เปรียบได้กบั ผู้ทอ่ี พยพเข้ามาในดินแดนของชนท้องถิน่ ทีพ่ ูดภาษา
ดิจทิ ลั แต่ด้วยความทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง Digital Immigrants จึงยังมีสาเนียงท้องถิน่
เดิมของตนในการสื่อสารผสมผสานปนเปอยูด่ ว้ ย
ตัวอย่าง Digital Immigrant Accent เช่น Digital Immigrants มักจะหาข้อมูลจากสื่อ
ดัง้ เดิมเช่น หนังสือ ก่อนจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต , อ่านคู่มอื การใช้งานโปรแกรมและ
อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ต่างๆ ก่อนการใช้งาน, ปริน้ ท์ทุกชนิดทีป่ รากฏบนหน้าจอให้อยู่รปู กระดาษ เพื่อ
ความสะดวกในการอ่าน หรือ เพื่อแก้ไขแล้วนากลับไปพิมพ์ใหม่ แทนที่การอ่านและแก้ไขใน
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หน้าจอ, ปริน้ ท์อเี มลล์ออกมาอ่าน, ใช้โทรศัพท์โทรไปถามคู่สนทนาว่า ได้รบั อีเมลล์หรือไม่
แทนที่จะส่งอีเมลล์หรือใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาในการตอบกลับ , ชักชวนให้คู่
สนทนามาดูเว็บไซต์ทต่ี นสนใจ โดยการเรียกคู่สนทนามาดูทห่ี น้าจออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
ตน แทนทีจ่ ะส่งลิงก์ url ผ่านโปรแกรมสนทนาให้ค่สู นทนา เป็นต้น
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ระหว่างกลุ่ม Digital Natives
และ Digital Immigrants มีสาเหตุมาจากกลุ่ม Digital Natives พัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy Skills) ในยุคดิจทิ ลั จากการใช้งานสื่อใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์
วีดโี อ และอินเทอร์เน็ต ในทางตรงข้ามกับ Digital Immigrants ซึ่งพัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทัน
สารสนเทศจากการใช้งานสื่อดัง้ เดิม หรือ สื่ออนาล็อก เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ Digital Immigrants
Accent จึงถือเป็นผลิตผลอันตกค้างมาจากวัยเยาว์ของ Digital Immigrants ผูเ้ ติบโตมาในยุคทีม่ ี
สื่อสิง่ พิมพ์เป็ นศูนย์กลาง (Print Centered Childhood Lingers) ส่งผลให้วากยสัมพันธ์
(Syntax) และสานวน (Idioms) ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางออนไลน์ ยังคงเป็ นเหมือน
ภาษาต่างชาติ สาหรับคนกลุ่มนี้ (Visser, n.d. อ้างถึงใน Toledo, 2007)
ขณะที่ Dosaj, and Jukes (2006) อธิบายว่า คุณลักษณะหนึ่ง ของกลุ่มผูอ้ พยพทัวโลก
่
คือความกระเสือกกระสนดิน้ รน (Struggle) ในด้านวัฒนธรรมและการใช้ภาษาของท้องถิน่ ทีต่ น
อพยพเข้าไปอยู่อ าศัย ผู้อ พยพเหล่ า นี้ จาเป็ นจะต้อ งเผชิญ กับ ความตะกุ ก ตะกัก ในการใช้
คาศัพท์และการออกเสียง ฉะนัน้ เมื่อมองในมิตขิ องผูอ้ พยพเข้าสู่ดนิ แดนดิจทิ ลั Digital Immigrants
Accent จึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Digital Immigrants ทีแ่ ม้จะพูดภาษาดิจทิ ลั เป็ นภาษาทีส่ อง
แต่กแ็ สดงให้เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมดิจทิ ลั Digital Immigrants
จึงยังเป็นผูม้ คี วามมุง่ มันจะเรี
่
ยนรูว้ ธิ กี ารใหม่ๆ ในการพูดภาษาเทคโนโลยี (Toledo, 2007) และ
มีความเป็ นไปได้ทก่ี ลุ่มผูอ้ พยพจะกลายเป็ นผูช้ านาญการใช้ภาษาของท้องถิน่ ทีต่ นโยกย้ายเข้า
ไป กระนัน้ ก็ยงั เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะหาผูอ้ พยพ ซึง่ ปราศจากสาเนียงท้องถิน่ ของตนโดยสมบูรณ์
นอกจากนี้ Digital Immigrants Accent ยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับของความสะดวกใน
การใช้เทคโนโลยี (Level of Comfort with Technology) ยิง่ ผูใ้ ช้ สะดวกในการใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้นเท่าไรก็ยงิ่ มีความกล้าที่จะลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้นเท่านัน้ ฉะนัน้ เมื่อกลุ่ม Digital
Immigrants มี Digital Immigrants Accent ลดลง จึงน่ าจะบ่งบอกได้ว่า Digital Immigrants มี
การปรับตัวให้เข้ากับภาษาดิจทิ ลั แล้ว (Toledo, 2007)
การปรับตัวให้ใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นสิง่ ที่ Digital Immigrants สามารถทาได้ ดังที่
Prensky (2001b) อธิบายว่า Digital Immigrants สามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างช่าชอง
ด้วยการฝึ กฝน (Practice) ทว่า Digital Immigrants ส่วนใหญ่ยงั คงใช้เครื่องมือใหม่ๆ ภายใต้
กรอบความคิดเดิมๆ ที่พวกเขาเรียนรูม้ าก่อนหน้านัน้ เช่น มีวธิ คี ดิ เชิงเส้นตรง (Linier) การทา
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อะไรช้าๆ (Slowly) เป็ นขัน้ เป็ นตอน (Step by Step) ทาสิง่ เดียวในช่วงเวลาหนึ่ง (One Thing
at a Time) เป็นต้นซึง่ คุณลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิด Digital Immigrants Accent
ด้าน Brook Young (2005 อ้างถึงใน Toledo, 2007) อธิบายว่า Digital Immigrants Accent
เกิดจากการทีก่ ลุ่ม Digital Immigrants ใช้วธิ คี ดิ แบบเดิมๆ ซึง่ ครัง้ หนึ่ง วิธคี ดิ แบบนัน้ เคยทาให้
พวกเขามีความรวดเร็วในการทางานที่คุ้นเคย ให้ เสร็จสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ ได้ แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุค
ดิจทิ ลั Digital Immigrants ส่ว นใหญ่ ไม่สามารถปรับประยุกต์ว ิธคี ดิ แบบเดิม ให้เข้ากับ
เทคโนโลยีในงานใหม่ๆได้ จึงเป็ นธรรมดาทีจ่ ะพบเห็น Digital Immigrants ผูใ้ ช้อุปกรณ์ส่อื สาร
แบบพกพา เพื่อจดโน้ตระหว่างการประชุม แต่เ มื่อต้องการจะแบ่งปนั สิง่ ทีต่ นจดให้ผูอ้ ่นื รู้ ก็ต้อง
จัดพิมพ์ทุกอย่างลงในกระดาษ แล้วนามาแจกผู้อ่นื แทนทีจ่ ะใช้วธิ กี ารส่งข้อความนัน้ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
นอกจาก Digital Immigrant Accent จะเป็ นคุณลักษณะเด่นของ Digital Immigrants
แล้ว Digital Immigrants Accent ยังถูกใช้เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะของ Digital Natives กับ Digital Immigrants โดยวิโรจน์ สารัตนะ (2556) แปล
บทความของ Dosaj, and Jukes (2006) เรื่อง Understanding Digital Children ซึง่ มีการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มผูเ้ รียนทีเ่ ป็ น Digital Natives และกลุ่มผูส้ อน ทีเ่ ป็ น Digital
Immigrants ไว้ทงั ้ สิน้ 10 ประการ ดังนี้
1) ชาวพื้น เมือ งดิจ ิต อลชอบที่จะได้ร บั ข้อ มูล จากแหล่ ง ข้อ มูล ที่ห ลากหลาย
โดยเร็ว ในขณะที่ครูจานวนมากชอบได้รบั ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มจี ากัดและถูกปิ ดกัน้ และ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
2) ชาวพืน้ เมืองดิจติ อลชอบทีจ่ ะทางานหลายด้านควบคู่กนั ไป เป็ นพหุภารกิจ
(multi tasks) ในขณะที่ครูจานวนมากชอบทีจ่ ะทางานด้านเดียว เป็ นภารกิจเดีย่ วหรือภารกิจ
จากัด (single/limited tasks)
3) ชาวพื้นเมืองดิจติ อลชอบให้มภี าพ เสียง และวิดโี อมาก่อนตารา ขณะที่ครู
จานวนมากชอบเสนอตาราก่อนภาพ เสียง และวิดโี อ
4) ชาวพื้นเมืองดิจติ อลชอบเข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นมัล ติมเี ดีย มีปฏิสมั พันธ์
และเชื่อมโยงหลายมิติ ในขณะทีค่ รูจานวนมากชอบข้อมูลแหล่งเดีย่ ว อย่างเป็ นตรรกะ (Logic)
และเป็นไปตามลาดับขัน้ ตอน (Sequence)
5) ชาวพื้นเมืองดิจติ อลชอบความเป็ นเครือข่ายหรือการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น
พร้อมๆ กัน
6) ชาวพื้น เมือ งดิจ ิต อลชอบเคลื่อ นย้า ยไปมาระหว่ า งสถานที่เ รีย นจริง กับ
สถานที่ใดๆ ที่สามารถพบปะกันได้โดยใช้เครื่องมือดิจติ อลเป็ นเครือข่าย เช่น Chat Rooms,
Blogs, Wikis, Podcasts, และ Email รวมทัง้ การเรียนรู้แบบมีปฏิส มั พันธ์เ วลาเดียวกัน
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(Synchronous) หรือต่างเวลากัน (Asynchronous) ในขณะทีค่ รูจานวนมากชอบที่จะจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนจริงมากกว่า
7) ครูจานวนมากชอบให้นักเรียนทางานกันเอง มากกว่าทีจ่ ะเป็ นเครือข่ายหรือ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันกับคนอื่น
8) ชาวพื้นเมืองดิจติ อลชอบแสวงหาการเรียนรู้ (Just-in-Time) ในขณะที่ครู
ส่วนมากชอบการสอนเนื้อหา (Just-in-Case) เพื่อการสอบมากกว่า
9) ชาวพืน้ เมืองดิจติ อลชอบการมีเพื่อน “Kids Today Will Never Lose Their
Friends–Facebook and Social Networking” การบริการ การตอบสนองต่อคาถาม การให้
เกียรติ การให้รางวัล ในขณะทีค่ รูจานวนมากไม่นิยมการให้เกียรติ การให้รางวัล
10) ชาวพื้นเมือ งดิจติ อลชอบการเรียนรู้ส ิ่งที่เ กี่ย วข้อ งกับ ชีว ิต จริง สิ่งที่เ ป็ น
ประโยชน์ และสนุก ในขณะทีค่ รูจานวนมากชอบสอนตามทีห่ ลักสูตรกาหนดและเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Tests)
ด้าน Rosen (2010) และ Prensky (2001a, 2001b quoted in Zur, & Zur, 2011)
ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่ม Digital Natives และกลุ่ม Digital Immigrants โดย
คุณลักษณะต่างๆ แสดงให้เห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ ICT ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Digital Natives และ Digital Immigrants
Digital Natives
1. ชอบเชื่อมต่อผ่านการส่งข้อความ การ
แชท เฟซบุ๊ค เกมออนไลน์ และอื่นๆ

Digital Immigrants
1. ชอบพูดคุยทางโทรศัพท์ สื่อสารกับบุคคล
แบบต่อหน้า (Face-to-Face)

2. สื่อสารโดยใช้วธิ กี ารพิมพ์ส่งข้อความ
มากกว่าการใช้โทรศัพท์

2. ไม่ใช้วธิ กี ารส่งข้อความ หรือ อาจส่ง
ข้อความได้ แต่จะส่งอย่างตะกุกตะกัก, ไม่ค่อย
เต็มใจจะใช้ (Reluctantly)

3. ชอบการสื่อสารในเวลาเดียว และสื่อสาร
แบบต่อเนื่อง (Sequential
Communication) เช่น อีเมลล์ เฟซบุ๊ค
การแชท

3. ชอบการสื่อสารในเวลาเดียว
(Synchronistic Communication) ทันทีทนั ใด
(Real Time) เช่น การสื่อสารแบบต่อหน้า
และการสนทนาทางโทรศัพท์

4. ไม่จาเป็ นต้องพึง่ พาคู่มอื ใช้วธิ กี าร
แก้ปญั หาแบบหยังรู
่ ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
(intuitively) เช่นเดียวกับผูเ้ รียนแบบ

4. เคยชินและชอบอ่านคู่มอื แนะนาวิธกี ารใช้
งาน อันประกอบไปด้วยคาอธิบายทีเ่ ป็นลาดับ
ขัน้ ตอนอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับผูเ้ รียนแบบ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
Digital Natives
Intuitive ทีจ่ ะผูกพันกับการกระทาแบบ
“ลองผิดลองถูก” (Trial & Errors) เลือกจะ
ค้นพบอะไรใหม่ๆ ด้วยการลงมือทา, การมี
ประสบการณ์ ,และ การมีปฏิสมั พันธ์
มากกว่าการมองผ่านภาพสะท้อน หรือ
ภาพจาลอง

Digital Immigrants
Reflective ทีช่ อบกระบวนการค้นพบ
(Process of Discovery) แบบเป็นเหตุ-เป็น
ผล (logical) และมีลกั ษณะเชิงเส้นตรง
(Linier)

5. รับสารสนเทศว่องไว และรับสื่อหลาย
แหล่งในเวลาเดียว

5. รับสารสนทนเทศช้าๆ เป็ นเส้นตรง
เป็นเหตุเป็นผล

6. ชอบการประมวลผลเชิงคู่ขนาน หรือ การ 6. ชอบการประมวลผลเชิงเดีย่ ว (Singular
ประมวลผลแบบมากกว่าทีละหนึ่งอย่าง
Processing) และการทางานอย่างเดียว หรือ
(Pararell Processing) ทากิจกรรมมากกว่า ทางานอย่างมีขอ้ จากัด
หนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน (Multi-Tasking)
และทางานสลับไปสลับมา (Task
Switching)
7. ประมวลผลและมีปฏิสมั พันธ์กบั รูปภาพ
กราฟฟิก เสียง และวีดโี อ ก่อนทีจ่ ะรับรู้
ตัวบท

7. ชอบอ่านตัวบท (Text) เช่น หนังสือเล่ม
แล้วค่อยนึกถึงภาพ เสียง และวีดโี อ

8. มีแนวโน้มทีจ่ ะอ่านเนื้อหาตัวบทอย่าง
สัน้ ๆ อ่านแบบรวมๆ ทัง้ พารากราฟในครัง้
เดียว สลับกับทากิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไป
ด้วย เช่น ส่งข้อความแชท เล่นเฟซบุ๊ค
ระหว่างทีก่ าลังอ่านหนังสืออยู่

8. มีแนวโน้มทีจ่ ะอ่านหนังสือต่อเนื่องตลอดทัง้
เล่ม (From Cover to Cover)

9. ชอบความพึงพอใจและรางวัลทีไ่ ด้มาโดย 9. เห็นคุณค่าในการทีจ่ ะได้มาซึงความพึง
ไว (Instant Gratification and Rewards)
พอใจและรางวัลโดยช้าๆ (Deferred
ทาให้ไม่เห็นคุณค่าของการรอคอย
Gratification and Rewards)
10. มีมุมมองต่อทีท่ างานทีเ่ น้นความเสมอ
ภาคมากขึน้ และความเป็นลาดับชัน้ (วิธ ี
แบบ Top Down Approach ) ลดลง

10. คุน้ เคยกับวิธกี ารทีเ่ ป็นลาดับชัน้ ในที่
ทางาน มากกว่าความเป็ นประชาธิปไตยและ
ความเสมอภาค
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11. ทางาน 7 วันต่อสัปดาห์ แต่จะทาอย่าง 11. เชื่อมันในการท
่
างาน 5 วันต่อสัปดาห์
ไม่ต่อเนื่อง สามารถทีจ่ ะเล่น ทางาน และ
และมีวนั หยุดสุดสัปดาห์ ทีไ่ ม่ตอ้ งทางาน
เข้าสังคม สลับกันไปตลอด ไม่ตอ้ งมีวนั หยุด
สุดสัปดาห์ บริหารจัดการงานเองให้ดาเนิน
ต่อเนื่องเรือ่ ยๆ ได้
12. ทางานหลายอาชีพตลอดช่วงชีวติ ชอบ
เปลีย่ นทีท่ างาน งานทีท่ าต้องตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานของความยุตธิ รรม สะดวก ง่าย และ
คล่องแคล่วลื่นไหล
เสถียรภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย
โดยเงินบานาญทีไ่ ด้รบั หลังเกษียณ ไม่ได้ม ี
คุณค่าสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับความ
หลากหลาย ประสบการณ์ และการได้ลอง
ทางานนัน้ ด้วยตนเอง ซึง่ การได้ลงมือทา ถือ
เป็นหัวใจสาคัญของความพึงพอใจในอาชีพ
(ชอบทดลองทาจริง มากกว่าครุน่ คิด
พิจารณา)

12. ทางานเพื่อให้เติบโตเป็นขัน้ ๆในทีท่ างาน
ทาอะไรตามๆกัน (In a Linier Fashion)
ทาอาชีพเดียว ในองค์กรเดียว
เป้าหมาย คือการได้เกษียณอายุและมีเงิน
บาเหน็จ บานาญ

13. คานึงถึงความพึงพอใจส่วนบุคคล
13. ให้คุณค่ากับความภักดี และความเสมอต้น
มุง่ เน้นเฉพาะตนเป็นหลัก มากกว่าจะทุ่มเท เสมอปลายในทีท่ างาน
ให้องค์กร อาจเปลีย่ นงานบ่อยพร้อมๆกับ
พัฒนาตนเอง เพิม่ พูนทักษะ และเปลีย่ น
ขอบเขตของความสนใจ (Areas of
Interest)ไปเรือ่ ยๆ
14. ชอบการสื่อสารระยะไกล และช่วงเวลา
ทีย่ ดื หยุ่น ต้องการโอกาสทีจ่ ะชดเชยการ
ทางานจากระยะไกล (Make Up Work
Remotely) เช่น ทางานในร้านคาเฟ่ช่วงสุด
สัปดาห์ หรือวันพักผ่อน

14. ชอบสถานทีท่ างานซึง่ ก่อสร้างด้วยอิฐเป็ น
หลัก และมีลกั ษณะฉาบปูน ไม่ไว้วางใจต่อ
การสื่อสารระยะไกล จาเป็ นต้องควบคุมคนอยู่
ในสถานทีแ่ ละเวลานัน้ จริงๆ
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15. สลับโฟกัสระหว่างทางานไปเรือ่ ยๆ
15. ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อเนื้อ
ทางานไปด้วย เล่นไปด้วย ใช้งานเครือข่าย งาน(Work-Related) เป็นพิเศษ ขณะอยูใ่ น
สังคมออนไลน์ไปด้วย ซึง่ พฤติกรรมแบบนี้ เวลางาน
ทาให้ผลิตงานได้มากกว่า และมีความสุขกับ
การทางานกว่า
16. ระหว่างเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจในโลก
ออฟไลน์ เช่น ไปคอนเสิรต์ ไปปาร์ต้ี ก็
มักจะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ไปด้วย เช่น
เล่นเฟซบุ๊ค ส่งข้อความ เป็ นต้น

16. ไปเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ กับผูค้ น ไป
เทีย่ วคลับ ไปดินเนอร์ และอื่นๆ

17. มีการพิมพ์และส่งข้อความทีกระชับฉับ
ไว ก่อให้เกิดรูปแบบการเขียนและ
ไวยากรณ์ทแ่ี ตกต่างไปจากหลักการเดิม
เช่น cu tomorrow; luv ya, r u going to
the game?

17. ให้คุณค่ากับภาษาอังกฤษทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม

18. บอกเพื่อนๆ เกีย่ วกับทริป โดยการโพ
สต์ภาพลงบนเฟซบุ๊ค (ใช้ภาพสื่อความ
แทนการใช้วาจาหรือตัวอักษรในการเล่า
เรือ่ ง)

18. บอกเพื่อนๆ เกีย่ วกับทริปทีต่ นไป
ท่องเทีย่ วมา โดยใช้โทรศัพท์ หรือสนทนากัน
แบบต่อหน้า หรือไปพบกันทีบ่ า้ นเพื่อพูดคุย

19. ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อเข้าสังคม เล่น เพื่อ
ความบันเทิง ดูวดี โี อ เพื่อการแสดง หรือ
สร้างสรรค์ และอื่นๆ

19. ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อการรวบรวม
สารสนเทศ

20. มองอินเทอร์เน็ตในเชิงมีปฏิสมั พันธ์
และมีส่วนร่วม มากกว่ามองในเชิงรับหรือมี
เส้นทางเดียว

20. มองอินเทอร์เน็ตในเชิงรับ มองว่าเป็นสื่อที่
ใช้อ่าน รีววิ และ เรียนรู้

21. มองว่าวิถชี วี ติ ในแง่มมุ ต่างๆ เกิดขึน้ แค่ 21. คิดว่าคนหนุ่มสาวเสียเวลาไปกับการ
ในออนไลน์เท่านัน้
ออนไลน์
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22. อินเทอร์เน็ตคือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าความจริง
บ่อยครัง้ ทีถ่ ูกอกถูกใจและรูส้ กึ ว่าจับต้องได้
มากกว่าชีวติ ออฟไลน์ (ชีวติ ในโลกความ
จริง)

Digital Immigrants
22. คิดว่าอินเทอร์เน็ตและโลกเสมือน ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของชีวติ จริง

23. ชอบทากิจกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างใน 23. ทางานเดียวหรือพอใจทีจ่ ะทาอะไรอย่าง
เวลาเดียว (Multitasking) และทาสิง่ ต่างๆ เดียว ในเวลาหนึ่ง
แบบสลับไปสลับมา ชอบทางานที่
หลากหลาย ต้องการกิจกรรมสันทนาการทา
ควบคู่ไปด้วย เช่น ดูโชว์ เข้าสังคม พิมพ์
ข้อความ เรียน เล่น เป็นต้น
24. นาเสนอข้อมูลส่วนตัวลงในเครือข่าย
24. ให้คุณค่ากับความเป็ นส่วนตัว และจากัด
สังคมออนไลน์ สถานทีซ่ ง่ึ มีเพื่อนเป็นร้อย การเปิดเผยตัวแค่เฉพาะในหมูเ่ พื่อนกลุ่ม
หรือพันคน ทีม่ องเห็นข้อมูลดังกล่าวได้
เล็กๆ
นอกจากนี้ยงั โพสต์วดี โี อลงบนเว็บไซต์ยทู ปู
(Youtube) โดยไม่เกรงกลัวต่อการเป็นที่
รูจ้ กั และไร้ความกังวลในเรื่องความเป็น
ส่วนตัว
25. ชอบแสวงหาการเรียนรู้ (Just in Time) 25. ชอบความรูท้ เ่ี พิม่ พูน และชอบสอนเพื่อใช้
และชอบการเรียนรูท้ จ่ี าเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน
สอบ (Just in Case Approach )
26. การเรียนควรเป็ นไปอย่างสนุกสนาน
26. การเรียนเป็ นสิง่ จาเป็ น และ การเรียนถือ
อีกทัง้ บ่อยครัง้ มักจะได้รบั ความรูผ้ ่าน
เป็นการทางานทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
กิจกรรมทีส่ นุกสนาน เช่น การเล่นเกม การ
ท่องเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น
27. รับข่าวสารจากเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ค เช่น 27. รับข่าวสารจากแหล่งข่าวดัง้ เดิม เช่น
การโต้เถียงในประเด็นทางการเมืองบนหน้า หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ หนังสือพิมพ์
Wall , ทวิตเตอร์ , บล็อกเกีย่ วกับการเมือง ท้องถิน่ หรือ หนังสือพิมพ์กระดาษ
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โดยแหล่งข่าวดัง้ เดิม เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่
ไม่ใช่ส่วนสาคัญหลักๆ ของคนกลุ่มนี้

Digital Immigrants

28. มีปฏิสมั พันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายไป
พร้อมๆ กันกับคนหลายๆคน (อาจมากถึง
หลักร้อย) พอๆ กับทีม่ เี พื่อนสนิทไม่กค่ี น

28. ชอบมีปฏิสมั พันธ์ทม่ี คี ุณภาพ (Quality
Interaction) กับคนๆ เดียว หรือคนไม่กค่ี น
มากกว่าจะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนหลายๆคน

29. ปฏิสมั พันธ์ทม่ี คี ุณภาพ เกิดขึน้ ได้กบั
คนแปลกหน้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน อีกทัง้
เกิดขึน้ ได้ในทีส่ าธารณะ เกมออนไลน์ หรือ
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค
หรือ ทวิตเตอร์ โดย Digital Natives มักจะ
พบปะกับผูอ้ ่นื อย่างสม่าเสมอ และรูจ้ กั กับ
ผูอ้ ่นื ต่อไปอีก

29. ปฏิสมั พันธ์ทม่ี คี ุณภาพ เกิดขึน้ ได้ในหมู่
เพื่อนสนิทแนบแน่ น(tight circle of friends)
เท่านัน้ ซึง่ ต้องเป็นผูท้ ร่ี จู้ กั กันมานาน และ
ได้รบั ความไว้วางใจ

30. คานึงถึงความปลอดภัยในโลกดิจทิ ลั
30. กังวลเรือ่ งความปลอดภัยดัง้ เดิม เช่น การ
เช่น การส่งภาพ หรือข้อความลามกอนาจาร ลักพาตัว การข่มขืน ปล้นจี้ เป็นต้น
(sexting) การสะกดรอยตามในโลกไซเบอร์
(cyber stalking) การกลันแกล้
่
งกันในโลกไซ
เบอร์ (Cyber Bullying) การละเมิดลิขสิทธิ ์
การโจรกรรม Email Account หรือเครือข่าย
สังคมออนไลน์
แหล่งที่มา: Rosen, 2010; Prensky, 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011.
Zur, and Zur (2011) เชื่อว่า ทัง้ Digital Natives และ Digital Immigrants ไม่ได้ม ี
คุ ณ ลัก ษณะเหมือ นกัน ทุ ก ประการ ภายในกลุ่ ม ของตนก็ย งั มีคุ ณ ลัก ษณะที่ห ลากหลาย จึง
แบ่งกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ตามคุณลักษณะทางจิตวิทยา ระบุ
รายละเอียดรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับและใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
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Three Major Groups

Digital Natives

ผูห้ ลบเลีย่ ง
(Avoiders)

1. เกิดมาในยุคดิจทิ ลั แต่ไม่มคี วามรูส้ กึ
ใกล้ชดิ กับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2. ไม่ชอบกลุ่มเพื่อนทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
3. ไม่เพลิดเพลินกับการใช้เฟซบุ๊ค หรือการ
ส่งข้อความด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ใช้โทรศัพท์มอื ถือ แต่ไม่มอี เี มลล์ เฟซบุ๊ค
หรือชื่อทีไ่ ด้จากการลงทะเบียนในทวิตเตอร์
(Twitter Account) และอาจไม่มอี นิ เทอร์เน็ต
5. ทีบ่ า้ น บางคนอาจมีโทรศัพท์รนุ่ เก่า และ
ไม่ส่งข้อความด้วยโทรศัพท์มอื ถือเลย

ผูใ้ ช้น้อย
(Minimalists)

1. ตระหนักว่าเทคโนโลยีคอื ส่วนหนึ่งของ
โลกปจั จุบนั แต่พยายามผูกพันกับ
เทคโนโลยีให้น้อยทีส่ ุด จะใช้เทคโนโลยีก็
ต่อเมือ่ จาเป็ นจริงๆ
2. ใช้กูเกิล้ (Google) เพื่อสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารยามจาเป็น และซือ้ สินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ เมือ่ ไม่สามารถหาซือ้ ของสิง่ นัน้ ได้
จากร้านค้าในท้องถิน่ แล้วจริงๆ เท่านัน้
3. แม้จะมี Facebook Account แต่พวกเขาก็
จะเช็คเพียงวันละครัง้ หรือ สองวันครัง้
เท่านัน้
4. ใช้วธิ สี อบถามเส้นทางไปบ้านเพื่อนจาก
บุคคล แทนทีจ่ ะสืบค้นทีอ่ ยู่ของเพื่อนบน
Google Maps
5. หากอยูใ่ นสถานการณ์จาเป็นจริงๆ พวก
เขาจะใช้ Skype และระบบ GPRS แต่ก็
ไม่ได้มคี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะใช้เท่าใดนัก
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
Three Major Groups
ผูม้ สี ่วนร่วมทีก่ ระตือรือร้น
(Enthusiastic Participants)

แหล่งที่มา: Zur, & Zur, 2011.

Digital Natives
1. เป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม Digital Natives
ทีเ่ พลิดเพลินกับการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์
และลูกเล่นต่างๆ ของดิจทิ ลั
2. มีปฏิสมั พันธ์บนเฟซบุ๊คตลอดวัน ส่วน
ใหญ่ใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อทวีตข้อความ
ทัง้ หมดในกลุ่มมีศกั ยภาพรองรับออนไลน์
เช่น ดูยทู ูป (Youtube) ดูโทรทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์ออนไลน์ เล่นเฟซบุ๊ค และท่องไป
ในเว็บไซต์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องยาวนาน
เท่าทีเ่ วลาจะเอือ้ อานวย
3. เมือ่ ต้องการรูส้ งิ่ ต่างๆ เช่น การแปล
ภาษา, วิธกี ารสะกดคา, เส้นทางไปงานเลีย้ ง
สังสรรค์ จะใช้งานกูเกิล้ ในการสืบค้น
4. ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ยากกว่าการติดต่อ
ทางออนไลน์ หรือส่งข้อความ
5. พึงพอใจกับความฉับไวทันที, การสื่อสาร
ทีไ่ หลลื่น (Fluid Communication) และเป็น
เจ้าของสมาร์ตโฟนและ iPad เพื่อเข้าถึง
เว็บไซต์ตลอดเวลา
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ตารางที่ 2.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่ม Digital Immigrants
Three Major Groups

Digital Immigrants

ผูห้ ลบเลีย่ ง
(Avoiders)

1. พึงพอใจกับการดาเนินชีวติ โดยปราศจาก
เทคโนโลยี หรือ มีเทคโนโลยีน้อยอย่างใน
ชีวติ
2. มีแนวโน้มทีจ่ ะใช้อุปกรณ์มสี าย
(Landlines)
3. ไม่ชอบใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ไม่ม ี e-mail Account ไม่ใช้งาน เฟซบุ๊ค
และทวิตเตอร์
4. ส่วนใหญ่ ไม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมที่
ข้องเกีย่ วกับเทคโนโลยี

ผูร้ บั อย่างกระอักกระอวน
(Reluctant Adopters)

1. ตระหนักว่า เทคโนโลยีคอื ส่วนหนึ่งของ
โลกปจั จุบนั มีความพยายามทีจ่ ะผูกพันกับ
เทคโนโลยี แต่กม็ คี วามรูส้ กึ แปลกแยก และ
ไม่ได้รลู้ กึ รูจ้ ริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีนนั ้
(Unintuitive)
2. มีความแตกต่างหลากหลาย
กลุ่มนี้มคี วามเป็นไปได้ทจ่ี ะเป็นคนส่วนใหญ่
ของกลุ่ม Digital Immigrants
3. มีโทรศัพท์มอื ถือรุ่นพืน้ ฐาน
แต่ไม่ใช้ส่งข้อความ
4. ใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นบางครัง้
แต่ไม่มชี ่อื ทีล่ งทะเบียนในเฟซบุ๊ค
เช็ค e-mail บ้าง แต่ไม่ต่อเนื่อง
และไม่ทาธุรกรรมออนไลน์
(Online Banking)
5. นิยามคุณลักษณะโดยดูจาก ความ
ระมัดระวัง (Cautions) และ ทัศนคติทไ่ี ม่
แน่นอนต่อเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากกว่าจะ
นิยามโดย ความเต็มใจทีจ่ ะใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Willingness to Use)
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
Three Major Groups
ผูร้ บั ทีก่ ระตือรือร้น
(Enthusiastic Adopters)

Digital Immigrants
1. มีศกั ยภาพเทียบเท่ากับ Digital Natives
เพราะมีความสะดวกสบาย (Ease)
สมรรถภาพ (Capacity) และความสนใจต่อ
การใช้เทคโนโลยี
2. เป็นกลุ่มผูบ้ ริหารไฮเทค โปรแกรมเมอร์
นักธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ ทีเ่ ปิดรับ
เทคโนโลยี จึงทาให้ตนจดจ่ออยูก่ บั
วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต เห็นคุณค่าของ
เทคโนโลยี และมีความพยายามทีจ่ ะใช้
เทคโนโลยีเป็ นอย่างสูง
3. คนกลุ่มนี้จะส่งข้อความ โดยใช้
โปรแกรมสไกป์ (Skype) มีช่อื ทีล่ งทะเบียน
ในเฟซบุ๊ค (ทราบว่าเป็นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกหลาน และเชื่อมสัมพันธ์
กับกลุ่มเพื่อนเก่า)
4. เป็นกลุ่มทีเ่ ช็คอีเมลล์สม่าเสมอ ตื่นเต้น
กับอุปกรณ์ ลูกเล่น และ การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ
5. อาจมีบล็อกและเว็บไซต์ของตนเอง หาก
เกีย่ วข้องกับธุรกิจทีจ่ าเป็ นต้องใช้

แหล่งที่มา: Zur, & Zur, 2011.
ด้าน Myers, and Sundaram (2012) กล่ าวถึง สภาพแวดล้อ มในยุคดิจทิ ลั ว่า เป็ น
บริบททางสังคมของยุคสมัย ที่มกี ารเติบโตของระบบสารสนเทศที่มอี ยู่ทุกหนแห่ง (Ubiquitous
Information System หรือ UIS) ซึง่ UIS ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีท่ างานด้วย
ระบบดิจทิ ลั เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ตโฟน รถยนต์อจั ฉริยะ (Smart Car) ระบบ
ประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing) เป็ นต้น โดยบริบทแบบ UIS เป็ นบริบทที่ Digital
Natives เกิดและเติบโตมา จึงมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives ขณะที่
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กลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งเกิดและเติบโตมาในบริบทที่ระบบสารสนเทศเป็ นแบบดัง้ เดิม
(Traditional Information System หรือ TIS) ทาให้ทงั ้ สองกลุ่มมีทศั นคติและพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ แตกต่างกัน ทว่าก็มคี วามจาเป็ นต้องดารงชีวติ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน Myers และ
Sundaram จึงนาเสนอแบบจาลอง เพื่อทาความเข้าใจบริบทเบือ้ งต้นของทัง้ สองกลุ่ม และใช้เป็ น
แนวทางสาหรับองค์กร ในการบริหารจัดการพนักงาน Digital Natives และ Digital Immigrants

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองในการทาความเข้าใจ Digital Natives ในบริบทของระบบสารสนเทศที่
เข้าถึงทุกหนแห่ง
แหล่งที่มา: Myers, & Sundaram, 2012, p. 34.
จากแบบจาลองดังกล่าว สังเกตได้ว่า TIS เป็ นระบบสารสนเทศแบบดัง้ เดิมที่กลุ่ม
Digital Immigrants ใช้ง าน เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการท างานแบบมือ อาชีพ ภายในองค์ก ร
(Professional Purposes) เป็ นหลัก ขณะที่ UIS เป็ นระบบสารสนเทศที่ Digital Natives ใช้งาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานแบบมืออาชีพ และวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล (Personal Purposes)
ทัง้ ในองค์กรและในบ้าน
TIS ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร โดยผูใ้ ช้งานระบบดังกล่าว ใน
อดีตเป็ นกลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งให้ความสาคัญกับการทางานของระบบสารสนเทศ
(Functionality) เป็ นหลัก ขณะที่กลุ่ม Digital Natives ซึง่ เติบโตมาในบริบทของ UIS จะให้
ความสาคัญกับการทางานของระบบสารเทศ เทียบเท่ากับการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactivity) การ
ใช้งาน (Usability) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ การเชื่อมต่อ (Connectivity) กับระบบสารสนเทศ
โดยการเชื่อมต่อกับโลกดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives ไม่ได้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่
Digital Natives ทา แต่ถอื เป็ นตัวตนของ Digital Natives ด้วย เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives
พิจารณาว่าโลกดิจทิ ลั เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ (Personality) พวกเขา
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เมื่อทาความเข้าใจบริบทดังกล่าวในเบือ้ งต้นแล้ว Myers, and Sundaram (2012) จึง
กาหนดแนวทางในออกแบบ UIS ทีเ่ หมาะสมกับ Digital Natives ในมิตติ ่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน 5 ด้าน
ได้แ ก่ ความเป็ นปจั เจก (Personalized) ปฏิสมั พันธ์ (Interactive) สังคม (Social) การหยังรู
่ ้
(Intuitive) และความดึงดูด (Attractive)

ภาพที่ 2.7 มิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษา Digital Natives ภายใต้บริบทแบบ UIS
แหล่งที่มา: Myers, & Sundaram, 2012, p. 35.
ด้านความเป็ นปจั เจก หรือ การทาให้เป็ นส่วนบุคคล (Personalization) คือ การเปิดโอกาส
ให้ Digital Natives ร่วมมือกันเปลีย่ นแปลงรูปแบบของ UIS เพื่อให้มลี กั ษณะเป็ นส่วนบุคคล ซึง่
การเปลีย่ นแปลงนัน้ สามารถทาได้ 2 วิธคี อื การปรับประยุกต์รปู แบบของ UIS ให้เข้ากับพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ (Automatically Adapting to the User’s Behavior) และ การ
ออกแบบให้ตอบสนองตามความต้องการโดยผูใ้ ช้งานเอง (Being Customizable by Users)
นอกจากนี้ การปรับประยุกต์ยงั หมายถึง การเปิดโอกาสให้ Digital Natives สามารถสร้างเพจ
หรือแดชบอร์ด (Dash Board) ทีต่ อบสนองตามความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่น รูปแบบ
การทางานของ iGoogle Start Page หรือ เว็บไซต์ของ bbc.co.uk เป็ นต้น (Myers, & Sundaram,
2012)
การทาให้เป็ นส่วนบุคคล ทาให้ความคาดหวัง ของผู้ใช้งานและการรับรู้พ้นื ที่ของเว็บ
(Web Space) สอดคล้องต้องตรงกัน อีกทัง้ ยังทาให้ผใู้ ช้งาน สามารถปรับระดับความยากง่าย
ของส่วนต่อประสานกับอุปกรณ์ (Interface) ให้เหมาะสมกับทักษะของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมประยุกต์ (Application) บางโปรแกรมทีม่ โี หมดผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Mode) ไว้ให้เลือก
สาหรับผูใ้ ช้งานทีต่ ้องการรูปแบบการทางานของโปรแกรมทีม่ คี วามละเอียดซับซ้อนยิง่ ขึน้ เป็ นต้น
(Myers, & Sundaram, 2012)
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ด้านปฏิสมั พันธ์ เป็ นมิตทิ ส่ี าคัญต่อการออกแบบ UIS ทีเ่ หมาะสมกับ Digital Natives
โดยNielson (2005 quoted in Myers, & Sundaram, 2012) ทาการศึกษาวิจยั กับกลุ่มวัยรุ่นชาว
ออสเตรเลียและอเมริกนั พบว่า ส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะเป็ นคนกระตือรือร้น (Active) ในลักษณะตรง
ข้ามกับการนัง่ และการอ่านอยู่เฉยๆ (They preferred to be active as opposed to just sitting
and reading) ขณะที่ Hussell, and Miller (n.d. quoted in Myers, & Sundaram, 2012) ให้
ข้อเสนอแนะว่า จุดดึงดูดของภาพ (Visual Appeal) ของระบบสารสนเทศ ความง่ายของระบบ
นาทาง (Ease of Navigation) ความแพร่หลายและความถูกต้อง (Currency and Accuracy)
ของสารสนเทศ ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง UIS ทีเ่ หมาะสมกับ Digital Natives
ด้านการหยังรู
่ ค้ อื คุณสมบัตพิ น้ื ฐานทีท่ าให้ผใู้ ช้งานค้นหาสิง่ ต่างๆ ได้ง่าย การหยังรู
่ ท้ า
ให้ผู้ใ ช้งานไม่ต้อ งพึ่ง พาคู่มอื แนะน าการใช้ งาน เมื่อ ต้อ งใช้ง านส่ ว นต่ อ ประสานกับ อุ ปกรณ์
ตัวอย่างส่วนประสานกับอุปกรณ์ท่เี น้นการหยังรู
่ ข้ องผู้ใช้งาน เช่น ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
เมื่อผูใ้ ช้งานลองกดปุ่ม B บนหน้าจอ จะทาให้ตวั อักษรทีถ่ ูกลากแถบคลุมไว้กลายเป็ นตัวหนา
โดยทีผ่ ใู้ ช้งานไม่ตอ้ งเปิดดูค่มู อื การใช้ปมุ่ ดังกล่าว เป็ นต้น
ด้านความดึงดูด คือ การสร้าง UIS ทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับ Digital Natives ด้วยการออกแบบ
ทีท่ นั สมัยและถูกใจ (Cool and Up-to-Date) ผูใ้ ช้งาน แต่การออกแบบให้ถูกใจเป็ นเรื่องยาก
วิธ ีการหนึ่งที่จะช่วยให้ออกแบบได้ถูกใจผู้ใ ช้งานคือ เปิ ดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้อ อกแบบด้ว ย
ตนเอง ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ค เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานสามารถปรับแต่งสิง่ ต่างๆ ให้ตอบสนองตาม
ความต้องการได้
ด้านสังคม เกี่ยวข้องกับแนวคิดทีว่ ่า UIS ต้องออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานมี
ส่ ว นในการส่ งเสริมสังคมด้านใดบ้าง และต้อ งเปิ ดโอกาสให้ผู้ใ ช้งานแสดงอัต ลักษณ์ เ สมือ น
(Virtual Identity) ของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น กระดานสนทนา (Discussion Board ) ทีผ่ ใู้ ช้งาน
เป็ นคนเขียนโพสต์ และในหลาย Platform ก็ถูกออกแบบให้เป็ นหน้าต่างสาหรับผูใ้ ช้งาน (User
Pages) และสามารถจัดการกับโพสต์ความเห็นต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายในกระทูท้ ต่ี นเองโพสต์ได้ อีกทัง้
ผูใ้ ช้งานสามารถทีจ่ ะรวบรวมสิง่ ทีต่ นโพสต์และเนื้อหาต่างๆ ทีส่ ร้างขึน้ บนเว็บไซต์ได้
2.1.3 คุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Digital Natives
เนื่องจาก Digital Natives เป็ นแนวคิดที่เพิง่ เป็ นที่รจู้ กั และได้รบั การยอมรับในเวลา
เพียงทศวรรษกว่า นับตัง้ แต่ท่ี Prensky (2001a) นาเสนอแนวคิดไว้ โดยทีย่ งั ไม่ได้มกี ารจาแนก
คุณลักษณะอันหลากหลายภายในกลุ่ม Digital Natives ด้วยกันเอง ทาให้งานวิจยั หลายชิน้ ที่
นาเอาแนวคิด Digital Natives มาเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษา จาเป็ นต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
ผลการวิจยั หรือข้อสังเกตต่างๆ ทีม่ คี วามเชื่อมโยงใกล้เคียงกับแนวคิด Digital Natives มาเป็ น
รากฐาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชันวาย,
่
Millennials, Net Generation เป็ นต้น
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อีกทัง้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ น กลุ่มผู้เรียน เนื่องจากองค์ความรูเ้ รื่อง Digital
Natives เริม่ ต้นแพร่หลายในหมู่นักวิจยั จากครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ซึ่งมุ่งศึกษากลุ่มเด็ก
นัก เรีย นในสถานศึก ษาที่เ กิด และเติบ โตมาพร้อ มกับ สื่อ และเทคโนโลยีดิจ ิท ัล ในประ เด็น ที่
เกีย่ วกับการเรียนการสอน
ขณะทีง่ านวิจยั เรือ่ ง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
เป็ นงานวิจยั ทีน่ าแนวคิด Digital Natives มาอธิบายในเชิงนิเทศศาสตร์ จึงจาเป็ นจะต้องค้นหา
คุณลักษณะพื้นฐาน อันบ่งบอกตัวแปรในการวิจยั อันได้แก่ ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่ ม
Digital Natives เพื่อใช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทบทวนแนวคิดคุณลักษณะ
ของ Net Generation อันเป็นแนวคิดทีร่ ะบุถงึ ทัศนคติและพฤติกรรมในการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม
Net Generation ซึ่งเป็ นกลุ่ มที่มชี ่วงอายุ ทัศนคติ และพฤติกรรม เหมือนกับกลุ่ม Digital
Natives (Tapscott, 2009)
Tapscott (2009) ศึกษาคุณลักษณะของ Net Generation (เจเนอเรชันวาย
่
หรือ
Millennials ผูท้ เ่ี กิดระหว่างปี ค.ศ.1977-1997 หรือ พ.ศ.2520-2540) จานวน 6,000 คนทัวโลก
่
พบคุณลักษณะ 8 ประการ (The Eight Net Gen Norms) ทีไ่ ด้จากการจัดกลุ่มตามทัศนคติและ
พฤติกรรม โดยคุณลักษณะดังกล่าว เป็ นคุณลักษณะเชิงบวก สะท้อนเอกลักษณ์ของทัศนคติ
และพฤติกรรม Net Gen ทีม่ ตี ่อการดารงชีวติ ด้านต่างๆ เช่น การทางาน การศึกษา การบริโภค
เป็ นต้น นอกจากนี้คุณลักษณะดังกล่าว ยัง แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง Net Gen กับเจเนอ
เรชันอื
่ ่น อีกทัง้ ยังมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่ม Digital Natives เป็ นอย่างยิง่ โดย
คุณลักษณะทัง้ 8 ประการ ได้แก่
1) ความเป็ นอิสระ (Freedom)
ด้านการทางาน Net Gen สนุ กสนานกับความเป็ นอิสระ ไม่เห็นความจาเป็ นใน
การสร้างข้อ ผูก มัดระยะยาว ชอบย้ายงาน เปลี่ยนงานบ่อ ย เพราะต้อ งการช่ว งเวลาในการ
ทดลองงาน จนกว่าจะพบงานที่คดิ ว่าเหมาะสาหรับตนเองอย่างแท้จริง ต้อ งการเป็ นผู้เลือ ก
สถานที่และเวลาในการทางานเองได้ ต้องการความยืดหยุ่น เป็ นผู้ท่เี ห็นความสาคัญของ ICT
เพื่อใช้ในการทางานระยะไกล (Telework) ต้องการผลตอบแทนจากการทางาน ตามประสิทธิภาพ
ของงานที่ทาได้จริง (Performance) อีกทัง้ ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง ไม่กลัวการย้ายงาน หาก
ได้รบั ข้อ เสนอหรือ ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อ ทางานหนักก็ต้อ งการเวลาพักผ่ อ นระหว่างการ
ทางานเพิม่ ขึน้ ต้องการสภาพแวดล้อมในการทางานที่เปิ ดโอกาสให้สามารถทางาน พร้อมกับ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลายไปด้วย (Digital Break) เช่น การแชท
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ การดูคลิปวีดโี อทาง Youtube เป็ นต้น เป็ นกลุ่มคนตัง้ ใจจะ
ทางานกับองค์ก รเพียงชัวระยะเวลาหนึ
่
่ ง เพื่อ แสวงหาช่อ งทางในการทาธุรกิจของตนเองใน
อนาคต
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ด้านการบริโภคสินค้า Net Gen ชอบฟงั เพลง โดยจะฟงั จาก iPod ทีม่ คี วาม
สะดวกในการพกพา เลือกดาวน์โหลดฟงั เฉพาะเพลงทีช่ อบ (มีตวั เลือกเพลงมากมายใน iPod)
สาหรับสินค้าอื่นๆ Net Gen ไม่รสู้ กึ ว่ามีตวั เลือกเยอะเกินไป เพราะโดยพื้นฐานเป็ นคนชอบ
เลือกอยูแ่ ล้ว การมีอสิ ระในการเลือก เกิดจากความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Net
Gen จะใช้ส่อื ดิจทิ ลั อย่างอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูล ช่วยให้การตัดสินใจซื้อดาเนินไปได้
รวดเร็วขึ้น ลดขัน้ ตอนความยุ่งยากจากสิง่ รบกวนขณะเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
หาก Net Gen ซือ้ สินค้าผิด ก็ต้องการอิสระในการแก้ไขความผิดพลาดนัน้ เช่น สามารถแลก
หรือคืนสินค้าได้ นอกจากนี้อนิ เทอร์เน็ตยังเป็ นสื่อทีท่ าให้ Net Gen รูส้ กึ ว่าตนมีทางเลือกในการ
บริโภค และมีอสิ ระถึงขัน้ ทีร่ สู้ กึ ว่าตนทาได้ทุกอย่าง
2) การตอบสนองตามความต้องการ (Customization)
Net Gen ต้องการเป็นผูเ้ ลือก และต้องเลือกในสิง่ ทีต่ อบสนองตามความต้องการ
การบริโภคสินค้าต้องสะท้อนอัตลักษณ์ทส่ี มั พันธ์กบั ตนเองเป็ นพิเศษ เช่น ตกแต่งโทรศัพท์มอื ถือ
หรือ อุปกรณ์ ICT ให้เป็นแบบทีต่ นเองชอบโดยเฉพาะ เป็ นต้น มีแรงขับด้านการตอบสนองส่วน
บุคคล (Personalizing) และสิง่ ที่ปรับแต่งเพิม่ เติมได้ (Accessorizing) ซึ่งต้องเน้ นความเป็ น
สุ น ทรียะมากกว่ าหน้ า ที่ก ารท างาน สัง เกตได้จ ากเครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ เช่น มายสเปซ
(MySpace) และเฟซบุ๊คทีผ่ ใู้ ช้งานจะปรับแต่งโปรไฟล์ให้เป็นของตนเองโดยเฉพาะ
ด้านการเสพสื่อ Net Gen เลือกเปิดรับสื่อทีต่ อบสนองความต้องการ (Customize
Their Media) เช่น การดูโทรทัศน์ Net Gen จะไม่เฝ้าหน้าจอ รอดูรายการโทรทัศน์ตามเวลา
ฉายทีท่ างสถานีกาหนด แต่จะเลือกดูเฉพาะรายการทีช่ อบ ซึง่ พวกเขาค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต
(เช่น เว็บไซต์ยทู ปู ) อีกทัง้ ยังเลือกดูในช่วงเวลาทีช่ อบได้
ด้านการทางาน Net Gen ต้องการงานทีต่ อบสนองความต้องการ (Customize
Their Job) เช่น ต้องการงานที่สามารถนาออกไปทานอกสานักงานได้ จะได้มเี วลาสุขสมกับ
บรรยากาศ ทิวทัศ น์ แวดล้อม ซึ่งสภาพแวดล้อ มที่น่าพอใจ จะช่ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานของคนกลุ่มนี้ ทัง้ นี้ Net Gen ต้องทาให้นายจ้างเชื่อว่า ความสามารถในการทางาน
ภายนอกสานักงานนัน้ เป็ นสิง่ ที่ไว้ใจได้ งานที่ได้รบั มอบหมายจะต้องเสร็จสมบูรณ์ ตามกาหนด
นอกจากนี้ Net Gen ยังต้องการคาบรรยายลักษณะงานทีต่ อบสนองตามความต้องการ กล่าวคือ
คาบรรยายลักษณะงานทีไ่ ม่กาหนดภาระงานแบบตายตัวตามที่บริษทั คาดหวัง แต่อาจเป็ นการ
กาหนดภาระงาน และเป้าหมายในการทางานไว้กว้างๆ ทาให้มขี อ้ จากัดในการทางานน้ อยลง
เพื่อเป็นแนวทางให้ Net Gen ใช้ในการเลือกทางานได้ตามภาระงานทีต่ นต้องการ
ด้านการศึกษา Net Gen อยากเรียนกับผู้สอน ที่มคี ุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของพวกตน มีวธิ กี ารถ่ายทอดเนื้อหาทีจ่ งู ใจ และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน
3) ความไตร่ตรอง (Scrutiny)
Net Gen เป็ นผูม้ คี วามไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ ถี่ถ้วน เนื่องจากต้องเผชิญกับ
ข้อมูลสารสนเทศจานวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลา ทาให้เป็ นผู้ท่มี คี วามสามารถในการแยกแยะ
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เรือ่ งจริงกับเรือ่ งแต่ง มีความตระหนักรูต้ ่อเรือ่ งราวรอบตัวสูง เป็นผูท้ ใ่ี ช้ ICT เพื่อบริโภคข่าวสาร
ให้ทนั ต่อสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
Net Gen มีความสงสัยใคร่รู้ ขณะเข้าสู่โลกออนไลน์ เมื่อ เปิดรับข้อมูลข่าวสาร
แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล ตรวจสอบกับแหล่ งเนื้อหาอื่นๆ
และตอบกลับไปยังผู้สร้างเนื้อหาได้ เช่น ผูบ้ ริโภค ที่รอ้ งเรียนเสนอแนะต่อผู้ผลิตสินค้าและแบ
รนด์ หรือ ผูเ้ รียนทีใ่ ห้ขอ้ เท็จจริงทีถ่ ูกต้องแก่ผสู้ อน เป็นต้น
ด้านการบริโภคสินค้า Net Gen เป็ นผูบ้ ริโภคแบบ “เสิรช์ ก่อนซือ้ ” มีการค้นหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียก่อนตัดสินใจซือ้ เป็ นกลุ่มทีอ่ ่าน Blog Forum
และรีววิ สินค้า หากมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่เกีย่ วกับสินค้าหรือแบรนด์ จะใช้วธิ ถี ามเพื่อน
ด้า นการท างาน มีก ารค้น หาข้อ มูล ทางออนไลน์ เ กี่ย วกับ งานต่ า งๆ เพื่อ หา
ข้อตกลงที่ดใี นการสมัค รงาน เพื่อ เป็ นข้อมูลในการเตรียมตัวก่ อนการเข้าสัมภาษณ์ เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้แน่ ใจว่าองค์กรและงานที่ตนทานัน้ สอดคล้องกับความต้องการ
ทัศนคติ และพฤติกรรม
4) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
Net Gen ใส่ใจกับความซื่อสัตย์ ยึดถือคุณธรรมจริยธรรม เป็ นผู้รกั ษาสัจจะ
คานึงถึงผูอ้ ่นื โปร่งใส และยึดมันในฉั
่ นทามติ (Commitments) ทีค่ นส่วนใหญ่มรี ่วมกัน เป็ นกลุ่ม
คนทีย่ อมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื อย่างลึกซึง้ ยอมรับความหลากหลาย เช่น ความหลากหลาย
ของสภาพร่างกาย เป็นต้น Net Gen เป็ นกลุ่มทีม่ สี ติปญั ญา สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร เช่น ใช้คน้ หาข้อเท็จจริง หรือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ในเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน
Net Gen คาดหวังให้ผอู้ ่นื มีความซื่อสัตย์แบบตน พวกเขาเลือกจะไม่ร่วมงาน
หรือซือ้ สินค้ากับองค์กรทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์ หากพวกเขาพบว่าบริษทั ทาการโฆษณาเกินจริง จะช่วยกัน
บอกเพื่อนไม่ให้ซอ้ื สินค้าจากบริษทั นัน้ นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้องค์กรคานึงถึงลูกค้า พนักงาน
และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง ยิง่ ไปกว่านัน้ Net Gen ยังเป็นกลุ่มคนทีต่ ระหนักต่อโลก (Aware of Their
World) มากกว่าคนรุน่ อื่น เนื่องจากมีการรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นจานวนมาก
5) การร่วมมือ (Collaboration)
Net Gen เป็ นผู้ให้ความร่วมมือ (Natural Collaborator) โดยจะร่วมมือ
ประสานงานกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสารกันเองในกลุ่มสนทนา (Chat Group) แชร์
ไฟล์ต่างๆ แบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร ทัง้ เรือ่ งเรียน เรือ่ งงาน และเรือ่ งสนุกทัวไป
่ ลักษณะการสื่อสาร
กันเป็ นเครือข่ายของกลุ่ม Net Gen เรียกว่า “ N-Fluencer Networks” ทีต่ ้องการพืน้ ทีใ่ นการ
ทางานร่วมกันบนออนไลน์ อันเป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถปรับแต่ง แก้ไข เพิม่ เติม แบ่งปนั ได้ Net Gen
มีความต้องการทีจ่ ะติดต่อสื่อสาร รูส้ กึ ใกล้ชดิ กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา ผ่านการใช้งานสมาร์ตโฟน
สามารถท่องโลกออนไลน์และเพลิดเพลินกับชุมชนเสมือน (Virtual Community) ได้ตลอดวัน
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การใช้งานอุปกรณ์ส่อื สารที่พกพาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ทาให้ Net Gen
รูส้ กึ ว่าตนมีกลุ่มเพื่อนทีพ่ กพาได้อยูใ่ นกระเป๋า (Friend in Their Pocket)
6) ความบันเทิง (Entertainment)
Net Gen รักความบันเทิง ต้องการฟงั เพลง หรือทากิจกรรมผ่อนคลายควบคู่ไป
ด้วยระหว่างการทางาน มีพฤติกรรม Multitask ทากิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ด้านการบริโภคสินค้า Net Gen จะรูส้ กึ ว่าความบันเทิงใจทีไ่ ด้รบั ขณะใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญเทียบเท่ากับสิง่ ที่ผลิตภัณฑ์ทาได้จริง ให้คุณค่ากับประสบการณ์จาก
การใช้งานผลิตภัณฑ์เหนือกว่าการทางานเบื้องต้น (Primary Function) มีความหลงใหลกับ
อุปกรณ์ตกแต่งทีส่ มั ผัสได้ เป็นกลุ่มเบื่อง่าย ต้องการเล่นกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทน่ี ่าสนใจอยู่เสมอ
7) ความเร็ว (Speed)
Net Gen คาดหวังความรวดเร็ว ชนิดว่า ในทุกกิจกรรมการสื่อสาร ต้องมี
ตอบสนองทันที โดยความคาดหวังดังกล่าว เป็ นผลมาจากการใช้งาน ICT ที่มกี ารตอบกลับ
รวดเร็ว เช่น เมื่อเล่นวีดโี อเกมการแข่งขันแล้ว ต้องรูผ้ ลแพ้ชนะทันที, เมื่อค้นหาข้อมูลจาก
Google พบลิงค์ทค่ี น้ ภายในเสีย้ ววินาที เป็ นต้น ทาให้ Net Gen อนุ มานว่า ทุกคนบนโลกของ
ตน จะต้ อ งมีก ารตอบสนองที่ร วดเร็ว ตามไปด้ว ย หากส่ ง ข้อ ความผ่ า นบริก ารสนทนาบน
อินเทอร์เน็ต (Instant Massage) ไปแล้ว ไม่มกี ารตอบกลับในทันที ผูส้ ่งจะเกิดความกังวลใจ
โดยเฉพาะผูร้ บั ข้อความ ทีอ่ ่านแล้วไม่ตอบ จะทาให้ผสู้ ่งรูส้ กึ ถูกหมางเมิน นอกจากนี้ การคุยกับ
เพื่อนผ่านอีเมลล์ ทาให้ Net Gen รูส้ กึ ว่าช้าเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับการคุยผ่านโปรแกรม
สนทนา หรือ โปรแกรมแชททีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทีร่ วดเร็วทันใจกว่า
ด้านการบริโภคสินค้า หากสังซื
่ อ้ สินค้าทางออนไลน์ ต้องการรับ สินค้านัน้ ภายใน
ไม่กว่ี นั Net Gen อดทนรอนานหลายวันไม่ได้
ด้านการทางาน Net Gen มีปญั หาในสถานทีท่ างานที่มขี นั ้ ตอนการตัดสินใจ
ล่าช้า ขาดการแจ้งเตือน รวมทัง้ มีปญั หากับวัฒนธรรมองค์กรและเจ้านายรุ่นก่อน ขณะเดียวกัน
Net Gen หลายคนก็คาดหวังให้เจ้านายมีปฏิสมั พันธ์ตอบกลับเกี่ยวกับเนื้องานของตน ซึง่ การที่
รวดเร็วของเจ้านาย จะช่วยให้ Net Gen ประเมินกระบวนการทางานของตน และเพิม่ ความ
มันใจในตนเองได้
่
ความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กรจะเกิดขึน้ หาก Net Gen รูส้ กึ ว่าตนกาลังอยู่
บนเส้นทางทีม่ งุ่ ไปสู่ความสาเร็จภายในบริษทั
ความกดดันจากการมีชวี ติ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องตอบสนองทันทีทาให้
Net Gen รับรู้ว่า ผู้อ่นื เองก็คาดหวังการตอบสนองที่รวดเร็วเหมือนตน การมีชวี ติ ภายใต้
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ก่อให้เกิดความรูส้ กึ อิม่ ตัว บ้าคลัง่ และปราศจากช่วงเวลาทีส่ งบสุข Net
Gen หลายคน ต้องการยุตกิ ารเชื่อมต่อกับผูอ้ ่นื ด้วยการปิดโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือคอมพิวเตอร์
แต่ก็ยงั กระอักกระอวนใจที่จะทาเช่นนัน้ ด้วยเกรงว่า อาจพลาดข้อความสาคัญหรือ อาจรู้ส ึก
แปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิมในสังคมของตน
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8) นวัตกรรม (Innovation)
Net Gen เติบโตมากับวัฒนธรรมของสิง่ ประดิษฐ์ท่เี ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึง
ต้อ งการบริโภคสินค้าใหม่ท่มี คี วามทันสมัย มีค วามก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี และตอบสนอง
ผูใ้ ช้งานแบบเฉพาะตัว
ในด้านการทางาน นวัตกรรมก่อให้เกิดกระบวนการทางานใหม่ ที่ล ดโครงสร้าง
แบบลาดับชัน้ ขัน้ ตอน และเพิม่ การร่วมมือประสานงานระหว่างกัน โดยกลุ่มผู้ใหญ่ จาเป็ นต้อง
ปรับตัวเพื่อทางานร่วมกันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี ไี อเดีย และมีความคิดสร้างสรรค์ องค์กรที่ม ี
นวัตกรรมจึงต้องเปิดโอกาสให้ทงั ้ ผูใ้ หญ่และผูน้ ้อยมีปฏิสมั พันธ์ และร่วมมือกัน ทางานมากขึน้
โดยสรุป ผูว้ จิ ยั เลือกคุณลักษณะทัง้ 8 ประการของ Net Gen มาพัฒนาเป็ นตัวแปรด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวิจยั เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของ
กลุ่ม Digital Natives
2.1.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิ ด Digital Natives
Chuma (2014) ทาการวิจยั ในหัวข้อ กรณีศกึ ษาความหมายทางสังคมของการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยทาการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่าง Digital Natives ทีเ่ ป็ นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ (University of
Cape Town) อายุ 19-21 ปี เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสม ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณ ด้วยการสารวจ
จากการเก็บแบบสอบถามจานวน 100 ชุด และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยการอภิปรายกลุ่ม
(Group Discussion) จานวน 2 กลุ่ม ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่าง Digital
Natives ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อทากิจกรรมทางการศึกษา เพื่อทากิจกรรมทางสังคม และเพื่อ
เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ประจาวัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีระยะเวลาการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ชัวโมงครึ
่
ง่ ต่อวัน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ที่ม ี
ระยะเวลาการใช้งานมากทีส่ ุดประมาณ 2 ชัวโมง
่ ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทสมาร์ทโฟนเป็ นสิง่ จาเป็ น (A Must Have) ที่กลุ่ม Digital Natives ในแอฟริกาใต้
จาเป็ นต้องมี หากปราศจากสมาร์ทโฟน กลุ่ม Digital Natives จะรูส้ กึ ว่างเปล่า (Nakedness)
และโหวงเหง (Withdrawal) ดังเช่นที่กลุ่มตัวอย่างบางคนกล่าวว่า “ สมาร์ทโฟนเป็ นทุกสิง่ ทุก
อย่าง ไม่สามารถดาเนินชีวติ ต่อได้หากขาดสมาร์ทโฟน หากแบตเตอรีห่ มด จะรูส้ กึ เหมือนลูก
ของตนเสียชีวติ “ความรูส้ กึ ทีข่ าดสมาร์ทโฟนไม่ได้ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ น
ผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟนแบบกระตือรือร้น (Active Users) มีการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อดารงไว้ซ่งึ
ความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ เป็ นการใช้งานทีส่ ะท้อนตัวตนของผู้ใช้ อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลีย่ น
การใช้งานให้เ หมาะสมกับกาลเทศะ โดยกลุ่ม Digital Natives มีพฤติกรรมการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองตามความต้องการในการดาเนินชีวติ เช่น ใช้เพื่อเป็ นปฏิทนิ
แจ้งเตือนกิจกรรมทีต่ ้องทา ตรวจสอบตารางเรียนของตน อีกทัง้ ยังใช้งานสมาร์ทโฟน เพื่อการ
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ร่ ว มมือ ประสานงานระหว่ า งผู้เ รีย นภายในชัน้ เรีย นด้ว ย เช่ น การแบ่ ง ป นั เลคเชอร์ท่ีจ ดใน
ห้องเรียน การสนทนาเพื่อทางานกลุ่ม ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็ นต้น
กลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่ กี ารใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและความบันเทิง
นอกจากนี้ ยังพบความน่ าสนใจด้านการเป็ นเจ้าของ และวัตถุ ประสงค์ในการใช้งาน
โทรศัพท์มอื ถือ โดยกลุ่มตัวอย่างบางคน จะมีโทรศัพท์มอื ถือสองเครื่อง เครื่องหนึ่งเป็ นสมาร์ท
โฟน ซึ่งมีราคาแพง มีไว้ใช้เ พื่อ วัต ถุ ประสงค์ท่มี คี วามสาคัญ เช่น วัต ถุประสงค์ทางวิชาการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ (Close Family Contacts) และผูท้ ่ี
มีความสัมพันธ์ทางการทางาน (Professionals Contacts) ขณะทีโ่ ทรศัพท์มอื ถืออีกเครื่อง ซึง่ มี
ราคาถูกกว่า จะมีไว้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ท่มี คี วามสาคัญน้อยกว่า เช่น การทากิจกรรมทาง
สังคมทัวไป
่ โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกจะพกพาโทรศัพท์ม ือถือติดตัวเพียงเครื่องเดียว เมื่อต้องไป
ในสถานที่อ ันมีค วามเสี่ยงต่ อ อาชญากรรม เช่น ผับ บาร์ หรือ รถไฟ ขณะที่อีกเครื่อ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างเลือกจะเก็บไว้ภายในทีพ่ กั อาศัย อย่างไรก็ตาม การใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆ กระทังเสพติ
่
ด
มีผ ลต่ อ การเปลี่ยนแปลงปฏิส มั พันธ์ของการสื่อ สารระหว่างบุค คลในสังคม จานวนของการ
สื่อสารแบบต่อหน้าที่ลดลง ทาให้กลุ่มตัวอย่างบางคนรูส้ กึ เหงา แม้จะอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก
หรือ รู้ส ึก แปลกไป ในบางสถานการณ์ ที่ควรต้องมีการสื่อสารแบบต่ อหน้ า แต่ ทุกคนกลับไม่ม ี
ปฏิสมั พันธ์กนั ตัวอย่างเช่น ขณะทีส่ มาชิกในครอบครัวทานข้าวพร้อมหน้ากัน แต่ทุกคนเลือกที่
จะไม่พูด จากัน เพราะต่ า งก็ใ ห้ค วามสนใจกับ การใช้งานโทรศัพท์เ คลื่อ นที่ข องตนเอง โดย
พฤติกรรมเดียวกันนี้พบเห็นได้ในกลุ่มผูป้ กครองของ Digital Natives ด้วย
Smith (2013) ทาการเปรียบเทียบวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด Digital
Natives พบคุณลักษณะทีม่ รี ่วมกัน 8 ประการของ Digital Natives ได้แก่ 1) กลุ่ม Digital
Natives มีการดาเนินชีวติ และการได้มาซึง่ ความรูร้ ปู แบบใหม่ 2) เป็ นกลุ่มทีข่ บั เคลื่อนการปฏิวตั ิ
ดิจทิ ลั (Digital Revolution) เพื่อเปลีย่ นแปลงสังคม 3) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถในการใช้
งานเทคโนโลยีโดยกาเนิด 4) มีลกั ษณะพหุภารกิจ (Multi-Tasking) เน้นการทางานเป็ นทีม
(Team-Oriented) และการร่วมมือประสานงาน (Collaborative) 5) เป็ นเจ้าของภาษาของภาษา
เทคโนโลยี 6) ผูกพันกับการเล่นเกม การมีปฏิสมั พันธ์ และการลอกเลียน (Simulation) 7) ต้องการ
ความพึงพอใจแบบทันทีทนั ใด (Immediate Gratification) 8) มีการสะท้อน (Reflecting) และ
ตอบสนอง (Responding) ต่อเศรษฐกิจความรู้ (Knowledge Economy)
Kennedy, and Fox (2013) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง มุมมองเอเชียนทีม่ ตี ่อการใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรูใ้ นกลุ่ม Digital Natives เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม และวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม Digital Natives ที่
เป็ นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) ผลวิจยั พบว่า กลุ่ม
Digital Natives ไม่ได้ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นการเรียนรูเ้ สมอไป แต่ใช้เพื่อเสริมสร้าง
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พลังและความบันเทิงส่วนบุคคล (Personal Empowerment and Entertainment) ทัง้ นี้ กลุ่ม
Digital Natives ส่วนใหญ่ เป็ นผูบ้ ริโภคเนื้อหามากกว่าสร้างเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาเชิงวิชาการ
อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มนักเรียนทีใ่ ช้งานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเชื่อมต่อกับกลุ่ม
เพื่อนของตน และการสร้างความผูกพันกับบริบทแวดล้อม ทัง้ นี้ กลุ่ม Digital Natives ส่วนใหญ่
คิดเห็นเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในเชิงบวก
Hanh, and Paybaraud (2012) ทาการวิจยั กลุ่ม Digital Natives โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อระบุคุณลักษณะหลัก (Key Characteristics) ของกลุ่ม Digital Natives ประเมินแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อกลุ่ม Digital Natives ประเมินพฤติกรรม
การใช้สนิ ค้าและเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะของกลุ่ม Digital Natives และทาความเข้าใจ
วิธกี ารของกลุ่ม Digital Natives ในการแก้ปญั หาหรือมองหาสิง่ ชดเชยหากปราศจากเทคโนโลยี
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม ใช้ว ิธ ีว ิจ ยั เชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง Digital Natives ทีม่ อี ายุ 15-30 ปี อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี
และจีน จานวน 2,800 คน และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผนู้ าทางความเห็นของ
กลุ่ม Digital Natives จานวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ม Digital Natives จากทุกประเทศ
ทีม่ กี ารเก็บข้อมูล มีรปู แบบการดาเนินชีวติ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเจเนอ
เรชันอื
่ ่นที่มอี ายุมากกว่า 2) เป็ นกลุ่มที่มกี ารใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์แอปเปิ้ ล และใช้งาน
เฟซบุ๊คในการสร้างปฏิสมั พันฺธ์กบั ผู้อ่นื ในอัตราสูง เช่น สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว เพื่อน
เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เห็นด้วยว่าหากไม่มเี ทคโนโลยี จะรูส้ กึ ว่าถูกตัดขาดจากเพื่อน และ
สูญเสียการดาเนินชีวติ ส่ วนใหญ่ ใ นสังคมจริงไป 3) เป็ นกลุ่มที่มรี ูปแบบการดาเนินชีว ิตแบบ
ออนไลน์อยูเ่ สมอ (Always on Lifestyles) โดยส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตาม
ความต้องการทุกทีท่ ุกเวลา รูปแบบการดาเนินชีวติ ด้วยมือถือ (Mobile Lifestyles) ทาให้ดาเนิน
ชีวติ ได้คล่องตัว ยืดหยุน่ ขึน้ แต่กท็ าให้มกี ารวางแผนล่วงหน้าน้อยลง นอกจากนี้ การเปิดรับและ
ใช้งานเทคโนโลยีตงั ้ แต่เด็ก ทาให้เทคโนโลยีหลายรูปแบบกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ และมี
อิท ธิพ ลต่อ การสร้า งพฤติก รรมต่า งๆ ในชีว ติ ประจาวัน เช่น พฤติก รรมแบบพหุภ ารกิจ
(Multitasking) และพฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบที่รวดเร็ว เป็ นต้น 4) เป็ นกลุ่มที่นิยมใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยร้อยละ 91 ของกลุ่มตัวอย่างในจีน ร้อยละ 84 ของกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา
และร้อยละ 81 ของกลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักร ระบุว่า ตนต้องการเป็ นคนกลุ่มแรกทีไ่ ด้ใช้
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 5) กลุ่ม Digital Natives ส่วนใหญ่ มีมมุ มองเชิงบวกต่อการสร้างอัตลักษณ์
อันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ว่า เทคโนโลยีทาให้ชวี ติ ของตนมีสสี นั และน่ าตื่นเต้น นอกจากนี้
ร้อยละ 86 ของกลุ่มตัวอย่างชาวสหรัฐอเมริการะบุว่า ตนเสพติดเทคโนโลยีใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม
ความรูส้ กึ ในเชิงลบทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ยงั มีน้อย ขณะทีก่ ลุ่ม Digital Natives ร้อยละ
10 ในเยอรมันนี และร้อยละ 23 ในสหราชอาณาจักร ระบุว่าเทคโนโลยีทาให้เกิดความกดดันและ
ความหวาดกลัว ซึง่ แรงกดดันดังกล่าว ผูเ้ ชีย่ วชาญวิเคราะห์ว่ามาจากการทีก่ ลุ่ม Digital Natives
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ต้องเชื่อมต่อและอัพเดทอยู่ตลอดเวลา โดยผลดังกล่าวทาให้เกิดกลุ่มคนทีม่ องหาหนทางหลบลี้
จากยุคสารสนเทศในปจั จุบนั (Refuge from Today’s Information Age) เพิม่ ขึน้ เช่น ต้องการ
วันหยุดพักผ่อน หรือ การงดใช้ไอโฟนในวันอาทิตย์ (iPhone-free Sunday) เป็ นต้น กระนัน้
การตัดขาดจากเทคโนโลยีกท็ าให้กลุ่ม Digital Natives รูส้ กึ เหมือนถูกลงโทษ ความรูส้ กึ เช่นนี้
เปรียบเหมือนการอดอาหารดิจทิ ลั (Digital Diet) หรือการอดใจไม่ใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดย
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.1 เห็นด้วยอย่างยิง่ กับข้อความทีว่ ่า หากปราศจากเทคโนโลยี พวกเขา
ไม่สามารถดาเนินชีวติ ต่อได้ 6) เทคโนโลยีเป็ นส่วนสาคัญของชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives
ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารปรับ ตัว ให้ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ไ ด้อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ และยอมรับ รู ป แบบที่
หลากหลายของเทคโนโลยีได้ง่าย โดยกลุ่ม Digital Natives เห็นว่าหากใช้ชวี ติ แบบปราศจาก
เทคโนโลยี จะรูส้ กึ เปลือยเปล่า (Naked) และไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 7) ร้อยละ 73.6 เห็นด้วย
ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ กับข้อความที่ว่า เทคโนโลยีใหม่มคี วามน่ าเสพติดหลงใหล ร้อยละ 84 ของ
กลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริการะบุว่า เทคโนโลยีใหม่ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเป็ นผู้นา ร้อยละ 63 ของ
กลุ่มตัวอย่างใน สหราชอาณาจักรระบุว่า หากปราศจากเทคโนโลยี จะรูส้ กึ ถูกตัดขาดจากกลุ่ม
เพื่อน ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างในจีนระบุว่า เทคโนโลยีเพิม่ สีสนั ให้ชวี ติ และร้อยละ 52 ของ
กลุ่มตัวอย่างในเยอรมนี ระบุว่า หากปราศจากเทคโนโลยี จะรูส้ กึ ว่าไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่
สามารถเท่าทันความรวดเร็ว ของชีวติ ได้ 8) อินเทอร์เ น็ ต คือ ส่ วนสาคัญ ของการดาเนินชีว ิต
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง (Backbone)ของร่างกายในสังคมเสมือน กลุ่ม Digital Natives ใช้
เวลาร้อยละ 27.3 ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 20.1 ในการทางานอดิเรกด้วยการ
เข้าชมเว็บไซต์ท่ตี นสนใจเป็ นพิเศษ ร้อยละ 18.7 ใช้เวลากับการทาธุระที่มคี วามสัมพันธ์กบั
เนื้อหาด้านการศึกษา ร้อยละ 16.6 ใช้เวลากับการเล่นเกม และร้อยละ 17.3 ใช้เวลากับการเลือก
ซือ้ สินค้าออนไลน์และเข้าชมเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับผูบ้ ริโภคตามแหล่งต่างๆ 9) กลุ่ม Digital Natives
เติบโตมาในภาวะทีข่ อ้ มูลข่าวสารล้นไหล (Information Overflow) ข้อมูลเกือบทุกชนิดค้นพบได้
บนอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ระดับความฉลาดของโปรแกรมการค้นหา
ประสิทธิภาพของตัวกรอง และระบบการแจ้งเตือน จึงต้องมีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ หาก
กลุ่ม Digital Natives ไม่สามารถหาข้อมูลได้อย่างถูกวิธ ี อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะมองหาข้อมูลจาก
แหล่ งอื่นที่ทาให้ได้ข้อ มูล มาง่ายกว่า 10) กลุ่ม Digital Natives ใช้งานอินเทอร์เ น็ต เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร เชื่อมสายสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นหลัก 11) เกิดช่องว่างดิจทิ ลั ระหว่างกลุ่ม Digital
Natives ทีใ่ ช้งานเทคโนโลยีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับกลุ่มทีไ่ ม่
ใช้อนิ เทอร์เน็ต ไม่ใช้งานเทคโนโลยี และไม่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มทีเ่ ข้าถึงจะมี
ประวัตยิ อ่ (profiles) เครือข่าย และสังคมในโลกเสมือน แต่กลุ่มทีเ่ ข้าไม่ถงึ อาจพลาดสถานการณ์
ต่างๆ และไม่ได้เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนออนไลน์ แม้ว่ากลุ่ม Digital Natives
จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารทีห่ ลากหลาย แต่กลุ่มนี้ไม่ค่อยมีความเต็มใจจะสื่อสารแบบต่อหน้า
12) กลุ่ม Digital Natives เป็ นผูใ้ ช้งานทีม่ กี ารสร้างเนื้อหาและแชร์ ผูกพันกันเป็ นเครือข่ายและ

49
ชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ มีการใช้งานแพลตฟอร์มเครือข่าย
ต่างๆ เช่น wikis เพื่อร่วมกันสร้าง ตรวจสอบ วิพากษ์ แก้ไขเพิม่ เติม และพัฒนาเนื้อหาเพื่อ
ความถู ก ต้อ ง โดยการร่ว มมือ ประสานงานกันทางออนไลน์ ส่ งผลให้ทุกค าถามของผู้ใ ช้งาน
อินเทอร์เน็ต ได้รบั คาตอบจากผู้ใช้งานท่านอื่นที่อยู่ในสังคมเสมือน 13) กลุ่ม Digital Natives
เป็ นผูบ้ ริโภคที่มคี วามหลักแหลม เป็ นผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั การให้ความรูแ้ ละข้อมูลมาอย่างดี เพราะ
มีก ารใช้ง านเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ใ นการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ข่า วสาร ความคิด เห็น และ
ประสบการณ์เกีย่ วกับสินค้าและการบริการอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ส่งผลให้เป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ ี
การเปรียบเทียบราคา และตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าต่างๆ เป็ นผูซ้ อ้ื ที่มอี งค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยการซือ้ สินค้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม Digital Natives มักจะเชื่อถือคาแนะนา
คาบอกต่อ หรือ รายการรีววิ สินค้าจากผูอ้ ่นื 14) กลุ่ม Digital Natives ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็ น
งานอดิเรก มีการเล่นเกม และเข้าสู่สงั คมเสมือนที่มลี กั ษณะคู่ขนานกับโลกจริง มีการสร้างอัต
ลักษณ์เสมือน ทีผ่ ใู้ ช้งานจะมีประวัตแิ ละบุคลิกภาพแตกต่างจากอัตลักษณ์ในโลกจริง โดยทัง้ โลก
จริงและโลกเสมือน มีแนวโน้ มว่าจะเชื่อมต่อกันมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาโลกเสมือน สร้าง
การเชื่อมต่อกับประสาทสัมผัสของมนุ ษย์ผ่านปฏิสมั พันธ์ท่มี นุ ษย์มตี ่อ สื่อและเทคโนโลยี เช่น
โปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่ เมือ่ ดาวน์โหลดมาใช้งาน ผูใ้ ช้จะเกิดความบันเทิงใจ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012) ยังระบุ 5 คุณลักษณะสาคัญ
ของกลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นกลุ่มวัยทางาน ดังนี้ 1) มีการผสมผสานชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การ
ทางาน (A Mixed Private and Work Life) การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา ทาให้กลุ่ม
Digital Natives ทีเ่ ป็นพนักงาน ไม่มขี อบเขตระหว่างช่วงเวลาส่วนตัวกับช่วงเวลางาน 2) มีการ
พึง่ พาคลาวด์ (Cloud Dependent) เป็ นกลุ่มทีเ่ สพติดอินเทอร์เน็ตและใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์
เช่น โปรแกรมดร็อปบ็อกซ์ (Dropbox) และกูเกิ้ลด็อค (Google Docs) 3) มีรปู แบบขยายเข้า
และถอยออก (Zoom in and Zoom Out Mode) กล่าวคือ เป็ นกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมแบบพหุ
ภารกิจ(Multitasking) ในการใช้งานเทคโนโลยี อาจใช้งานเทคโนโลยีทงั ้ 3 หน้ าจอในเวลา
เดียวกัน แต่บางครัง้ ก็อาจถอยห่างจากพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อเปิ ดรับสื่อ ที่มหี น้ าจอเดียวใน
ช่วงเวลาเดียว อย่างต่อเนื่องก็ได้ 4) เป็ นผู้นาการใช้งานเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์
(Leading Edge Technologies and Applications) เชื่อมันสู
่ งว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต้องมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 5) มีความสอดคล้องพร้อมเพียงกัน (Synchronization) ในระยะยาว
ทีเ่ ทคโนโลยีเกิดการหลอมรวมอย่างสมบูรณ์ ความรวดเร็วของความสอดคล้องพร้อมเพรียงกัน
คือกุญแจสาคัญสู่ประสิทธิภาพของกลุ่ม Digital Natives
Kennedy, Judd, and Waycott (2010) ศึกษากลุ่ม Net Generation นักเรียนนักศึกษา
อายุ 17-26 ปี จานวน 2096 คน จากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ด้วยการวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster
Analysis) จากผลการวิจยั สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามความถีใ่ นการใช้งานเทคโนโลยีได้ 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) Power Users กลุ่มผูใ้ ช้มาก มีสดั ส่วนร้อยละ 14 กลุ่มนี้มอี ตั ราการใช้เทคโนโลยีสูงสุด
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และมีความถี่ในการใช้สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญ 2) Ordinary Users กลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ มี
สัดส่วนร้อยละ 27 ผู้เรียนกลุ่มนี้ใช้งานเทคโนโลยีเว็บไซต์มาตรฐาน และโทรศัพท์มอื ถื อเป็ น
ประจา แต่ โดยเฉลี่ยไม่ชอบใช้งานเทคโนโลยีเ กม และมีแ นวโน้ มจะไม่ผูกพันกับกิจกรรมที่
เกิดขึน้ บน Web2.0 ทีเ่ ป็ น Web Publishing และการแชร์ไฟล์ 3) Irregular Users กลุ่มผูใ้ ช้ไม่
สม่าเสมอ มีสดั ส่วนร้อยละ 14 ผูเ้ รียนกลุ่มนี้คล้ายกับกลุ่ม Ordinary Users แต่มคี วามถี่ในการ
ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อทากิจกรรมน้อยกว่า กลุ่มนี้เป็ นผูใ้ ช้ผใู้ ช้งานเทคโนโลยีเว็บไซต์มาตรฐาน
และโทรศัพท์มอื ถือปานกลาง นอกจากนี้ยงั ใช้งานเทคโนโลยีทุกชนิดน้ อย ยกเว้นเทคโนโลยี
Web 2.0 Publishing 4) Basic Users กลุ่มผูใ้ ช้พน้ื ฐาน มีสดั ส่วนร้อยละ 45 กลุ่มนี้ใช้งาน
เทคโนโลยีใหม่น้อยมาก ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์มาตรฐานน้อยกว่าสัปดาห์ละครัง้ /เดือนละครัง้ แต่
ก็เป็นกลุ่มทีใ่ ช้งานโทรศัพท์มอื ถือรุน่ มาตรฐานเป็นประจา
มูลนิธเิ พื่อคนไทย (2557) ทาการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ “โครงการคนไทยมอนิเตอร์ 2557:
เสียงเยาวชนไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเยาวชนไทยอย่างรอบ
ด้าน ทัง้ ในด้านชีวติ ความเป็นอยู่ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและ
คุณค่าทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 3) เพื่อวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาส
ต่างๆในการพัฒนาเยาวชนไทย 4) เพื่อศึกษาทัศนคติและมุมมองของเยาวชนทีม่ ตี ่อการพัฒนา
ประเทศในด้า นต่ า งๆ ตลอดจนวิเ คราะห์ป จั จัย ที่จ ะน าไปสู่ ก ารสร้า งเยาวชนคนรุ่น ใหม่ ท่ีม ี
คุณภาพ 5) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้าง
เยาวชนให้เป็นพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) งานวิจยั นี้ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เยาวชนทัวประเทศ
่
อายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็ นเยาวชนที่มอี ายุอยู่ในช่วงเดียวกับกลุ่ม
Digital Natives จานวน 4,000 คน ผลการวิจยั พบความต้องการของเยาชนไทยทีส่ าคัญ 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาประเทศ (การศึกษา เศรษฐกิจ การทุจริตคอรัปชัน)
่ ด้าน
ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านบทบาทของครอบครัว ด้านการ
ปลูกฝงั คุณค่าทีด่ แี ก่เยาวชน ด้านเป้าหมายชีวติ ที่รอบด้าน ด้านการยึดมันในสิ
่ ง่ ที่ถูกต้อง ด้าน
การใช้ชวี ติ ในสังคมดิจทิ ลั และด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ ี

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับความคล่องดิ จิทลั
แนวคิดเกี่ยวกับความคล่องดิจทิ ลั (Digital Fluency) เป็ นอีกหนึ่งแนวคิดสาคัญที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมและความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” มี
องค์ประกอบของแนวคิดได้แ ก่ ความเป็ นมา ความหมายในบริบทการศึกษาและบริบทการ
ทางาน และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.2.1 ความเป็ นมาและความหมายเบือ้ งต้น
นับตัง้ แต่เกิดการปฏิวตั เิ กษตรกรรม หรือ การปฏิวตั เิ ขียว (Green Revolution) มนุ ษย์
เปลี่ยนรูปแบบของการผลิต จากผลิตเพื่อยังชีพ เป็ นผลิตเพื่อบริโภค การปฏิวตั เิ ขียวถือเป็ น
อุบตั กิ ารณ์สาคัญทีส่ ่งผลให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อการเปลีย่ นแปลงวิถี
ชีวติ มนุ ษย์ ต่อมาสังคมเข้าสู่ช่วงปฏิวตั ิอุ ตสาหกรรม (Industry Revolution) เทคโนโลยี
เครื่อ งจัก ร ถู ก นามาใช้ใ นการผลิต สินค้าเพื่อ จัดจาหน่ ายให้แก่ ผู้บริโภคที่ม ีจานวน มหาศาล
(Mass Production) ส่งผลให้โภคภัณฑ์ ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่เป็ นเจ้าของเครื่องจักรและ
แรงงาน มีราคาถูกลง และมวลชนซือ้ หามาบริโภคได้งา่ ยขึน้ (Resnick, 2002)
เมื่อสังคมเข้าสู่ช่วงสงครามโลก ประเทศมหาอานาจ ผูน้ าในการทาสงคราม ต่างพัฒนา
วิธคี ดิ เกีย่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพิสูจน์แสนยานุ ภาพทางการทหาร รวมถึง ยกระดับ
การสื่อ สารในภาวะสงคราม ตัว อย่างเช่น การสร้า งเครื่อ งอีนิกมา(Enigma) เครื่อ งเข้า รหัส
สัญญาณ เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การทิ้งระเบิดของฝ่ายอักษะ หรือ การประดิษฐ์เครื่อง
บอมม์ (The Bombe) เครื่องถอดรหัสอีนิกมาทีพ่ ฒ
ั นาโดยทีมของ Alan Turing นักคณิตศาสตร์
และนักถอดรหัสฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งต่อมาแนวคิดการประดิษฐ์ของเขา ได้รบั การพัฒนาโดย
ผูว้ จิ ยั รุ่นหลังเพื่อสร้างเครื่องคณิตกร ต้นแบบคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก (Hodges, 1998)
กระทังสิ
่ น้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เศรษฐกิจเริม่ ฟื้ นตัว กระนัน้ สงครามยังคงดาเนินต่อไปใน
ลักษณะสงครามเย็น (Cold War) ประเทศมหาอานาจหลีกเลีย่ งการปะทะกันเองโดยตรง แต่มุ่ง
ใช้อานาจทางการทหาร การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านทางกลุ่มประเทศทีม่ อี ุดมการณ์เดียวกับตน
สงครามครัง้ นี้ ไม่ได้นามาแค่ความสูญเสียแตกแยกของเวียดนามและเกาหลี แต่ก่อให้เกิดการ
แข่งขันกันครอบครองปจั จัยการผลิต และการแข่งขันกัน แสดงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลและอานาจต่อรองของขัว้ คอมมิวนิสต์และประชาธิปไตย เช่น การแข่งขัน
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารวจอวกาศ หัว รบ
นิวเคลียร์ และอาวุธชีวภาพ เป็ นต้น เป็ นที่สงั เกตว่า เหตุผลหนึ่งทีม่ นุ ษย์พฒ
ั นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้ก้าวหน้า อาจเพื่อจุดมุ่งหมายให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนัน้ เป็ นเครื่องมือรับใช้
อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์เอง
ต่อมาในปี ค .ศ. 1956 ซูเ ปอร์คอมพิวเตอร์ตวั แรกได้ถือกาเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
พร้อมๆ กับทีม่ จี านวนผูใ้ ช้แรงสมอง (White Collars Workers) เยอะกว่าผู้ใช้แรงกาย (Blue
Collars Workers) ถัดมาในปีค.ศ. 1957 สหภาพโซเวียตประสบความสาเร็จในการส่งดาวเทียม
สปุกนิคขึน้ สู่วงโคจรในอวกาศ เกิดการสื่อสารผ่านดาวเทียมทีค่ รอบคลุมทัวโลก
่
จากอุบตั กิ ารณ์
ดังกล่าวในปี ค.ศ. 1956-1957 จึงถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society)
ถือเป็ นการปฏิวตั ิสารสนเทศในระดับโลก ซึ่งกลุ่มประเทศพัฒนาในแถบตะวันตก เป็ นผู้นาใน
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์และขับเคลื่อนพัฒนาสังคม
(Bell, 1979; Toffler, 1981; Naisbitt, 1984 อ้างถึงใน ศิรชิ ยั สิรกิ ายะ, 2533) ซึง่ หนึ่งในเทคโนโลยี
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การสื่อ สารที่เ ริม่ เป็ น ที่แ พร่ห ลาย และเริม่ ใช้งานกันในกองทัพสหรัฐอเมริกาคือ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต กระทังเวลาล่
่
วงมาในปี ค .ศ.1994 อินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารภายในกองทัพและห้องทดลองวิจยั ในสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ (Friedman, 2007)
เมื่อบริษทั เน็ตเสคป (Netscape) ผูใ้ ห้บริการเว็บเบราเซอร์จากค่าย AOL จดทะเบียนเข้าตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และเริ่ม ให้บ ริก ารเว็บ เบราเซอร์ข องตน เหตุ ก ารณ์ น้ี จ ึง ถือ เป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ของ
อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (แอนโทนี่ย,์ 2557) ทีผ่ ใู้ ช้งานจานวนวนมากซึ่งเป็ นบุคคลทัวไป
่ สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ ต ผ่ านเว็บเบราเซอร์ ของตนเองได้ ก่ อให้เ กิดการโต้ต อบและมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้ใ ช้งานอินเทอร์เ น็ต กระทังเข้
่ าสู่ช่วงสหัส วรรษใหม่ หลังผ่านพ้นวิกฤติการณ์ Y2K
ระบบคอมพิว เตอร์ทวโลกไม่
ั่
ไ ด้ล้มเหลวดัง ที่หลายฝ่ายกังวล เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการ
สื่อสารจึงถูกพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูก เข้าแปลงเป็ นตัวเลข (ระบบ
Digital) ทีส่ ่อื สารกันได้ผ่านการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์(สื่อใหม่)รูปแบบ
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แลปท็อป สมาร์ทโฟน เป็ นต้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงถูกนามาใช้
เพื่อให้พฒ
ั นาประสิทธิภาพในการสื่อสาร ช่วยทลายข้อจากัดทางการสื่อสารด้านพื้นที่และเวลา
ประกอบกับการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของรัฐ กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization)
และอิทธิพลจากการตลาด ทาให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารที่ครัง้ หนึ่งเคยมีราคาสูง
กลายเป็ นสินค้าและบริการทางดิจทิ ลั ที่มรี าคาถูกลง ผู้บริโภคเข้าถึงและเป็ นเจ้าของได้ง่ายขึน้
ส่งผลให้การแพร่กระจายของนวัตกรรมการสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ การเคลื่อนย้าย
ปจั จัยการผลิตเพิม่ ขึน้ ยังผลให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
สาหรับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับดิจทิ ลั ในงานวิจยั สังคมศาสตร์ระดับมหภาค Resnick
(2002)ศาสตราจารย์ด้านญาณวิทยาและกลุ่มการเรียนรู้ท่ี MIT Media Lab เห็นว่าทิศทาง
การศึกษามุ่งเน้นไปทีก่ ารศึกษาช่องว่างดิจทิ ลั (Digital Divide) ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาวิจยั
ดิจทิ ลั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชากร เช่น การศึกษาด้านการ
มีหรือไม่มอี นิ เทอร์เน็ต การเข้าถึงหรือเข้าไม่ถงึ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อให้ทราบถึงความเหลื่อมล้า
ของประชากรในแต่ละพื้นที่ (Resnick, 2002) อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและกาหนด
นโยบายในการลดความเหลื่อมล้าของรัฐ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเศรษฐกิจของประชากร
อีกทัง้ ช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังเช่นทีแ่ ผนแม่บท
ICT ASEAN 2015 อันเป็ นความร่วมมือทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
กาหนดให้การเชื่อมช่องว่างดิจทิ ลั (Bridging Digital Divide) เป็ นภารกิจทีท่ ุกประเทศในกลุ่ม
สมาชิกต้องร่วมมือกัน เพื่อทาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม อันก่อให้เกิดการ
เคลื่อ นย้า ยบริก าร การอ านวยความสะดวกด้า นการลงทุ น ของผู้ป ระกอบการ และการท า
การตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการที่มคี วามเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจทิ ลั และอุปกรณ์ ICT
อย่างมีประสิทธิภาพ (มนู อรลดีดลเชษฐ์, 2554)
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กระนัน้ ก็ตาม Resnick (2002) ให้ขอ้ สังเกตว่า เมื่อต้นทุนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มรี าคา
ต่าลง ผูบ้ ริโภคจะเกิดการซือ้ สินค้าและบริการทางดิจทิ ลั ได้งา่ ยขึน้ ในอนาคต หากช่องว่างดิจทิ ลั
ถูกเชื่อมประสานทัง้ หมด เมือ่ ประชาชนเข้าถึงดิจทิ ลั ได้มากกว่าเดิม การศึกษาวิจยั ควรหันมาให้
ความสาคัญกับความคล่องดิจทิ ลั (Digital Fluency) อันเป็ นตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (Life-Long Learning) ของมนุ ษย์ โดยความคล่องดิจทิ ลั เป็ นแนวคิดทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
มาจากการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ท่มี องว่า แม้บุคคลจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจนพูดได้ใน
ระดับหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า บุคคลเหล่านัน้ จะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ซึง่ ความคล่องนี้ ส่งผลต่อระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการ
สื่อ สารของแต่ ล ะบุ ค คล ตัว อย่า งเช่ น หากชาวต่ า งชาติ พูด ภาษาของประเทศที่ต นเข้า ไป
ท่องเที่ยวได้ไม่คล่อง ก็อาจทาได้เพียงสอบถามเส้นทาง หรื อสังอาหาร
่
เป็ นต้น เช่นเดียวกับ
บุคคลทีเ่ ข้าถึงดิจทิ ลั ก็ไม่ใช่ทุกคนทีส่ ามารถพูดภาษาดิจทิ ลั ได้คล่อง (การพูดภาษาดิจทิ ลั ในทีน่ ้ี
เป็ นการอุปมาอุปมัยถึง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ) คงมีแต่เพียงส่วน
น้อยเท่านัน้ ทีส่ ามารถพูดภาษาดิจทิ ลั ได้คล่องจริงๆ
เมือ่ วิเคราะห์อย่างลึกซึง้ ภาษาไม่ได้เป็ นเพียงสิง่ ทีใ่ ช้เพื่อการจดจาหรือนามาใช้ตามกัน
แต่ภาษาเกี่ยวโยงกับศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของตัวบุคคล โดย Resnick
(2002) อุปมาอุปมัยให้เ ห็นภาพชัดขึ้นว่า การที่บุคคลจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งได้ค ล่อ ง ผู้ใ ช้
ภาษาต้องสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่ซบั ซ้อน หรือบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาษานัน้ ได้ กล่าวคือ
ต้องมีความสามารถในการสังเคราะห์สงิ่ ต่างๆ ขึน้ มาด้วยภาษานัน้ เช่นเดียวกับผูใ้ ช้งาน ICT
หากมีความประสงค์จะใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้คล่อง องค์ความรูใ้ นระดับแค่ เครื่องมื อดิจทิ ลั
ใช้งานอย่างไร ไม่เพียงพอต่อการมีความคล่องดิจทิ ลั ผู้ใช้งานจาต้องรูว้ ธิ ใี นการประกอบสร้าง
(Construct) สิง่ สาคัญจากการใช้เครื่องมือนัน้ โดยความคล่องดิจทิ ลั เป็ นสิง่ ที่ต้องอาศัยการ
เรียนรูฝ้ ึ กฝนในเชิงปฏิบตั ิ ไม่ต่างจากการเขียนและการอ่าน ซึ่งถือเป็ นรากฐานของการรูแ้ ละ
กระทาสิง่ ต่างๆ บุคคลจาเป็ นต้องตระหนักรูอ้ ยู่ตลอดว่า เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ความคล่ อ งดิจทิ ลั จึงถือ เป็ นทัก ษะพื้นฐานที่บุค คลต้อ งเรียนรู้อยู่ต ลอดชีว ิต เป็ นคุ ณสมบัติท่ี
จาเป็นต่อการทีบ่ ริษทั ใดบริษทั หนึ่งจะรับบุคคลเข้าทางาน อีกทัง้ ยังเป็นตัวชีว้ ดั สาคัญในด้านการ
มีส่วนร่วมทางสังคม
ในอนาคต เมือ่ มีการเชื่อมช่องว่างดิจทิ ลั มากขึน้ สามารถขจัดปญั หาความเหลื่อมล้าด้าน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สาเร็จ แต่ปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาคือ ปญั หาช่องว่างความคล่องดิจทิ ลั
(Digital Fluency Gap) ของกลุ่มผูใ้ ช้งาน ICT เนื่องจากแต่ละบุคคลต่างก็มคี วามคล่องดิจทิ ลั ใน
การใช้งาน ICT ไม่เท่ากัน
แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ที่ Resnick เสนอไว้ เป็นการมองมนุษย์กบั ดิจทิ ลั ในฐานะผูท้ ม่ี ี
ความสามารถในการเรีย นรู้แ ละใช้ง านเทคโนโลยีก ารสื่อ สาร เป็ น ผู้เ รีย นเชิง รุก ที่ม ีค วาม
กระตือรือร้น (Active Learner) ไม่ได้เป็ นผู้รบั แนวคิด (Idea) จากผู้สอนฝ่ายเดียว แต่เป็ นผู้
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ถ่ายทอดแนวคิดได้ดว้ ย โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือในกระบวนเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์ ซึง่ ใน
มิตขิ องการสื่อสาร มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของ Kats และคณะ (1974 อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ว่าด้วยทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจทีม่ องว่า ผูร้ บั สาร
ไม่ได้เป็ นผูเ้ ฉื่อยชาในการรับสาร (Passive Audience) เท่านัน้ แต่เป็ นผูท้ ม่ี คี วามกระตือรือร้น
ในการสื่อสาร (Active Audience) สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ตนได้ นอกจากนี้ แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ยังเป็ นแนวคิดทีม่ องผูเ้ รียนได้ใกล้เคียงกับ กระบวน
ทัศน์ของสื่อใหม่ทม่ี องผูร้ บั สารว่า เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการสร้างเนื้อหา (Users Created
Content) และส่งต่อเนื้อหา (Users Generated Content) ผ่านการใช้งานสื่อสังคม และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ อันเป็ นทีม่ าของการสื่อสารในยุคดิจทิ ลั ที่ผใู้ ช้งานสื่อใหม่ ล้วนดาเนินชีวติ ภายใต้
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Hinton, & Hjorth, 2013)
2.2.2 ความหมายที่ เกี่ยวข้องกับบริ บท
จากการค้นคว้าของผูว้ จิ ยั พบว่า แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ถูกกาหนดนิยามและนาไปใช้
เพื่อการศึกษาวิจยั ใน 2 บริบทหลัก ได้แก่บริบทของการศึกษาและบริบทของการทางานอันมี
รายละเอียดดังนี้
2.2.2.1 ความหมายในบริบทการศึกษา
แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ของ Resnick มุ่งเน้นไปทีก่ ารให้ความสาคัญกับระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ของบุค คล สอดคล้องกับที่คณะกรรมาธิการการวิจยั แห่งชาติ (The
National Research Council[NRC], 1999) ระบุว่า ความคล่องดิจทิ ลั คือ
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ความคล่องดิจทิ ลั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เมื่อผู้คนเริม่
เขียนได้คล่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากนิยามดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญด้านประสิทธิภาพการใช้งาน
ICT โดยความคล่องดิจทิ ลั ถือเป็ นสิง่ สาคัญของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ (White,
2013) ประธานการวิจยั คณะกรรมการการวิจยั การศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian
Council for Education Research หรือ ACER) เสนอให้ความคล่องดิจทิ ลั เป็ นหนึ่งในหัวข้อที่
จาเป็ นต่อการเรียนการสอนในวิชากลุ่ม K-12 (K-12 subject) ของประเทศออสเตรเลีย ใน
ระดับประถมและมัธยม โดย White มุ่งหวังให้ผเู้ รียนใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ทีม่ ตี ่อการใช้ดจิ ทิ ลั เช่น การคิด
วิเคราะห์ เมื่อเปิ ดรับสื่อดิจทิ ลั และการร่วมมือกันทางานบนดิจทิ ลั ) เป็ นต้น รวมไปถึงประเด็น
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ด้านกฎหมาย ลิขสิทธิ ์ และความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ที่ผู้เรียนจาเป็ นจะต้องรู้ เมื่อใช้งาน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วย (White, 2013) อย่างไรก็ดี ความคล่องดิจทิ ลั ของแต่ละบุคคล ไม่ได้เกิดขึน้
เฉพาะภายในห้องเรียน หรือ ได้รบั การฝึ กหัด โดยผู้สอนที่มคี วามชานาญเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ ได้
ตลอดช่วงชีวติ ของบุคคล ตราบเท่าทีบ่ ุคคลผูน้ นั ้ ยังมีการเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้าน Green (2005) ขยายคาจากัดความของความคล่องดิจทิ ลั เพิม่ เติมว่า
Digital fluency includes not only basic skills (creating and saving documents,
opening and closing windows, installing software from a CD-ROM) but also an
understanding of problem solving and IT concepts
ความคล่องดิจทิ ลั ไม่ใช่แค่ทกั ษะพืน้ ฐานในการใช้งาน ICT เช่น การสร้างและ
การเซฟไฟล์งานเอกสาร หรือการติดตัง้ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆจากซีดรี อม เท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงความเข้าใจที่ใช้ในการแก้ปญั หา และแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้วย
โดย Green (2005) เห็นว่า การตระหนักรูถ้ งึ ปญั หา และการทางานทีผ่ ดิ พลาด
ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงประสบการณ์ทางตรงที่ได้จากการใช้งาน ICT ถือเป็ นทักษะหนึ่งที่
บุคคลใช้เพิม่ ระดับความคล่องดิจทิ ลั ซึง่ ข้อสังเกตดังกล่าว ได้มาจากการศึกษาวิจยั ของ Kiesler,
Zdaniuk, Landmark, and Kraut (2000 อ้างถึงใน Green, 2005) ที่ระบุว่า เมื่อเกิดปญั หา
เกี่ยวกับการใช้งาน ICT ภายในครอบครัว ผูท้ แ่ี ก้ปญั หาได้มกั จะเป็ นวัยรุ่น ขณะทีช่ ่องว่างด้าน
ระดับความรู้ ICT ของสมาชิกในครอบครัวเพิม่ ขึ้น ผู้ท่มี ที กั ษะในการระบุและแก้ไขปญั หา
เกี่ยวกับ ICT ได้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ นผู้ทส่ี ามารถพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั ได้มากกว่าผูท้ ถ่ี ูกสอน
ให้เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการใช้งาน ICT กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความคล่องดิจทิ ลั ไม่ได้เกิดจาก
ระยะเวลาในการเป็ นเจ้าของเครื่องมือดิจทิ ลั แต่เกิดขึ้นจากระยะเวลาในการใช้งานเครื่องมือ
ดิจทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทัน (Literally)
ทัง้ นี้ Green เสริมว่า แม้ความถี่ในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ICT จะมี
ความจาเป็ นต่ อระดับความคล่องดิจทิ ลั แต่ไม่เพียงพอต่ อการพัฒนาระดับความคล่อ งดิจทิ ลั
เนื่องจากบุคคลไม่สามารถพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั ได้ หากปราศจากเวลาในการใช้ และโอกาส
ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ทเ่ี พียงพอ คุณภาพของประสบการณ์ในการใช้งาน ICT จึงเป็ นตัวแปร
สาคัญทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั
ด้านความสาคัญของความคล่องดิจทิ ลั ทีม่ ตี ่อระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร
Bartle, and Millers (2011) กล่าวว่า การศึกษาความคล่องดิจทิ ลั มีความสาคัญต่อการรูเ้ ท่ าทัน
ของเด็กและเยาวชนในยุคดิจทิ ลั ทีต่ ้องเผชิญกับสถานการณ์อนั เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจานวน
มาก โดยกว่าร้อยละ 91 ของประชากรในสหราชอาณาจักร ใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการ
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ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ร้อยละ 90 ใช้เพื่อค้นหาประเด็นทีต่ นสนใจ และร้อยละ 71 ใช้
เพื่อค้นหาคาจากัดความของคาต่างๆ นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ปญั หาสุขภาพ ข้อมูลของนักการเมืองทีป่ ระชาชนสนใจจะลงคะแนนเสียง หรือประเด็นอื่นๆทีไ่ ม่
สามารถพูดได้อย่างเปิดเผยในทีส่ าธารณะ อินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของมุมมองที่
มีต่อโลก แหล่งรวมทัศนคติ และความเชื่อของมนุษย์
อย่างไรก็ดี แม้อนิ เทอร์เน็ตจะเต็มไปด้วยข้อมูลจานวนมหาศาล แต่คุณภาพของ
ข้อมูลในแต่ละแหล่งยังขาดความสมบูรณ์ ถึงแม้จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ข่าวสาร
ทีน่ ่าเชื่อถือ แต่ขอ้ มูลข่าวสารอื่นๆทีถ่ ูกบอกต่อผ่านอินเทอร์เน็ ตก็ยงั คงมีขอ้ ผิดพลาด เป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ โดยมีการประมาณว่าร้อยละ 89 ของอีเมลล์
จานวน 107 พันล้านฉบับ ทีถ่ ูกส่งในปี 2010 เป็ นอีเมลล์แสปม (Spam-Related) ขณะทีแ่ หล่ง
สารทีม่ เี นื้อหาสร้างความเกลียดชัง และก่อความวุ่นวายก็มจี านวนเพิม่ ขึน้ มากกว่า 8000 แหล่ง
ในปีเดียวกัน ซึง่ ส่วนใหญ่ เนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยูบ่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
บนเฟซบุ๊ค(Facebook Group) (Bartlett, & Millers, 2011)
เมือ่ ต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารหลากหลาย ความสามารถในการประเมินค่าของ
ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นเรื่องสาคัญ ซึง่ การศึกษาความสามารถดังกล่าว มีรากฐานมาจากระเบียบ
วิธ ีว ิจ ัย ทางปรัช ญาตะวัน ตกดัง้ เดิม ที่ม ีช่ือ ว่ า ญาณวิท ยา (Epistemology) อัน เป็ น ศาสตร์
การศึกษาธรรมชาติของความจริง ว่าด้วยการรับรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของความรู้ ซึ่งหากนาวิธวี จิ ยั ของญาณวิทยามาศึกษาในบริบทออนไลน์ ผู้ใช้งานจาเป็ นต้อง
จาแนกข้อมูลข่าวสารทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบได้ ด้วยการมีทกั ษะด้านความระมัดระวัง และด้าน
การตัดสินพิจารณาเนื้อหาต่างๆอย่างมีเหตุมผี ล (Bartlett, & Millers, 2011)
เมื่อพิจารณาจากอดีต การรับข้อมูลข่าวสารของมนุ ษย์จากสื่อเก่า มักจะรับผ่าน
สื่อสิงพิมพ์ ซึ่งมีบรรณาธิการ ผู้วจิ ารณ์บทความวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทาหน้าที่เป็ น
นายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) คอยคัดกรองและช่วยตัดสินใจในเบือ้ งต้นว่า ข้อมูลชนิดใดที่
ไว้วางใจได้และเหมาะต่อการเผยแพร่ ขณะทีใ่ นปจั จุบนั สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึน้
อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งสารที่ Digital Natives ใช้ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากที่สุด แต่กระนัน้
อินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งสารที่ขาดนายทวารข่าวสาร และเป็ นพื้นที่ท่เี ปิ ดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้าง
และดัดแปลงแก้ไขเนื้อ หาสารได้ จึงก่ อ ให้เ กิดความบกพร่อ งด้านความน่ าเชื่อถือ ของข้อ มูล
ข่าวสาร เช่น ในเว็บไซต์สารานุ กรม Wikipedia ทีม่ กี ารรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาไว้ใน
เว็บไซต์ แต่ เ มื่อ สืบค้นกลับ ไปที่แหล่ งดัง้ เดิม กลับไม่พบแหล่ งสารที่มคี วามน่ าเชื่อ ถือ หรือ
เว็บไซต์บางแหล่งทีถ่ ูกนามาใช้อ้างอิงก็เป็ นเว็บไซต์ทป่ี ิดตัวไปแล้ว เป็ นต้ น อินเทอร์เน็ตจึงเป็ น
พื้นที่อนั ปราศจากกฎเกณฑ์ มีล กั ษณะนิรนาม(Anonymous) ซึ่งผู้สร้างเนื้อหาไม่จาเป็ นต้อ ง
เปิดเผยตัวตน อีกทัง้ เนื้อหาใดๆทีถ่ ูกค้นพบทางอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้งานก็มกั จะให้ความเชื่อถือและ
ความถูกต้องกับเนื้อหานัน้ โดยง่าย (Bartlett, & Millers, 2011)
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เมื่อปราศจากผู้ทม่ี คี วามสามารถในการพิจารณา แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ที่เป็ น
ความจริง และความเท็จออกจากกันได้ทงั ้ หมด ผู้รบั สารจึงเลือกจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโลก
ออนไลน์ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวก่อให้เ กิดการตัดสินใจเลือกเชื่อแบบ Pedigree Criteria
กล่าวคือ ผู้รบั สารจะให้ความไว้วางใจข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั มาจากบุคคลซึ่งตนไว้วางใจ (เชื่อ
เนื้อหาสารเพราะเชื่อตัวบุคคล) อีกทัง้ ประเด็นการอภิปรายและข้อถกเถียงในอินเทอร์เน็ต มักจะ
เกิดขึน้ โดยผูอ้ ภิปรายทีไ่ ม่แสดงตัวตนทีแ่ ท้จริง ซึง่ บุคคลเหล่านี้ปลอมแปลงตัวตนกันได้ง่าย การ
ปลอมแปลงตัวตนในอินเทอร์เน็ต ทาให้ผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ตหลายคน หลงเชื่อภาพลักษณ์หรือ
สัญลักษณ์เชิงอานาจกันมากขึน้ (Bartlett, & Millers, 2011)
จากสถานการณ์และปญั หาดังกล่าว Bartlett, and Millers (2011) ระบุว่า ความ
คล่องดิจทิ ลั เป็ นส่วนหนึ่งของการรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั (Digital Literacy) โดยการรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั มี
ความหมายว่า
The skills, knowledge, and understanding that enables critical, creative,
discerning and safe practices when engaging with digital technologies in all
areas of life. It comprises several different elements from e-safety, creativity,
technical skills, and cultural understanding (Future rebel, 2010 quoted in
Bartlett, & Millers, 2011)
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ทีเ่ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั เิ ชิงวิพากษ์ สร้างสรรค์
มีวสิ ยั ทัศน์ และปลอดภัย เมือ่ เชื่อมสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในทุกขอบเขตของชีวติ
รวมถึง องค์ ป ระกอบที่ห ลากหลายจากความปลอดภัย อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ความคิด
สร้างสรรค์
ทักษะเชิงเทคนิค และ ความเข้าใจทางวัฒนธรรม (Future Rebel, 2010 quoted
in Bartlett, & Millers, 2011)
โดย Bartlett, and Millers (2011) นิยามว่า ความคล่องดิจทิ ลั คือ The ability to
find and critically evaluate online information.
ความสามารถในการค้นหาและประเมินค่าสารสนเทศออนไลน์อย่างแตกฉาน
ซึง่ ความคล่องดิจทิ ลั ถือเป็ นการผสมผสานเทคนิคทัง้ ใหม่และเก่า เป็ นการรวม
เอารูปแบบวิถที าง (Tropes) ของนักข่าว หรือ นักประวัตศิ าสตร์ ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ในการหยังรู
่ ้ มาใช้
กับความรูอ้ นั เฉพาะเจาะจงด้านฟงั ก์ชนการท
ั่
างานต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ ความคล่องดิจทิ ลั ยังมีสภาพที่เกี่ยวโยงกับทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
บุคคล ในการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อค้นหา กู้คนื สร้างบริบท (Contextualize) วิเคราะห์ ทาให้เห็น
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ภาพ (Visualize) และสังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภ าพ โดย Bartlett, and Millers
(2011) จาแนกความคล่องดิจทิ ลั ไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความชานาญเน็ต (Net-Savviness) หมายถึง ความเข้าใจในเชิง
ปฏิบตั จิ ริงอันเกีย่ วกับวิธกี ารทางานของอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น วิธกี ารทางานขัน้ พืน้ ฐานของ
โปรแกรมค้นหาเพื่อแสดงผลลัพธ์ รูปแบบวิธที ผ่ี ใู้ ช้งานสร้างการตอบกลับ วิธสี ร้างและออกแบบ
เว็บไซต์ วิธสี ร้างและปลอมแปลงอัตลักษณ์ วิธปี รับเปลีย่ นภาพและวีดโี อ
2) เทคนิคประเมินเชิงวิพากษ์ (Critical Evaluation Techniques)
หมายถึง ความรู้และการใช้การตรวจสอบขัน้ พื้นฐาน หลักการและเทคนิค ที่ประยุกต์ใ ช้เ พื่อ
ประเมินความไว้วางใจ (Trustworthiness) และความถูกต้อง (Accuracy) ของข้อมูลข่าวสาร ซึง่
ทักษะดังกล่าว เป็ นทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) เช่น การให้ผใู้ ช้งาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันเอง การตรวจสอบเปรียบเทียบแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง (Triangulate Sources)
ความเข้าใจที่มตี ่อความแตกต่างระหว่างคุณภาพของหลักฐาน การค้นหาแหล่งที่มา หรือ การ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อีกทัง้ ยังเป็นทักษะออนไลน์เฉพาะทาง
(Specific Online Skills) เช่น วิธกี ารทางานของโปรแกรมกรองข้อมูล วิธสี ร้างวีดโี อ และ
กระบวนการของเว็บไซต์ Wikipedia ที่เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนร่วมในองค์ความรูต้ รวจแก้ขอ้ มูล
(Peer-Editing) เป็นต้น
3) ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ขอบเขตของผู้ใ ช้ ง าน
อินเทอร์เน็ต ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ขยายกว้างและหลากหลายมากขึ้น ทัง้ นี้ Bartlett, and
Millers (2011) ได้เสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายไว้ เช่น ผู้ใช้งานเข้าถึงและ
บริโภคข้อมูลข่าวสารทีม่ คี วามหลากหลายแค่ไหน ตระหนักได้หรือไม่ว่าตนมีอคติโน้มเอียงเมื่อ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้งานตระหนักถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตในการตอบโต้กบั ภัยคุกคาม
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น การหลอกลวง การใช้เล่หเ์ หลีย่ ม ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ได้หรือไม่ เป็นต้น
ทัง้ นี้ Bartlett, and Millers (2011) ได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้ส อนในโรงเรีย นประถมและมัธ ยมที่ม ีต่ อ การตัด สิน ประเมิน ค่ า ทางดิจ ิท ัล ของกลุ่ ม ผู้เ รีย น
(Pupils’ Digital Judgment) ในสหราชอาณาจักร โดยสุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้สอนในประเทศ
อังกฤษและเวลส์ จานวน 509 คน โดยให้ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมินความคล่องดิจทิ ลั ของผูเ้ รียน ผล
วิจยั พบว่า ผูส้ อนมีทศั คติต่อผูเ้ รียนในด้านความเข้าใจทีม่ ตี ่อการทางานของโปรแกรมค้นหามาก
ทีส่ ุด และมีทศั นคติต่อผูเ้ รียนด้านการประยุกต์ใช้ทกั ษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการ
ตรวจเช็คกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ น้อยทีส่ ุด
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ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลีย่ ความคล่องดิจทิ ลั
ทักษะทางอิ นเทอร์เน็ต (ความคล่องดิ จิทลั )
ความเข้าใจทีม่ ตี ่อการทางานของโปรแกรมค้นหา (Search Engine)
ความเข้าใจในความแตกต่างด้านคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อ สถิติ
และ เรือ่ งราวต่างๆ (Anecdotes)
ตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอคติลาเอียงหรือโฆษณาชวนเชื่อ
เข้าชมเว็บไซต์หลากหลาย ด้วยทัศนคติทแ่ี ตกต่าง
มีการประยุกต์ใช้ทกั ษะการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการตรวจเช็คกับ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย
2.57
3.35
3.45
3.53
3.77

แหล่งที่มา: Bartlett, & Millers, 2011, p. 31.
หมายเหตุ: กาหนดให้ระดับคะแนน 5 เท่ากับ น้อยทีส่ ุด และ ระดับคะแนน 1 เท่ากับ ดีเยีย่ ม
ทัง้ นี้ความคล่องดิจทิ ลั กับการศึกษา ไม่ได้มคี วามสาคัญกับเด็กและเยาวชนทีอ่ ยู่
ในระบบการศึกษาเท่านัน้ แต่มคี วามสาคัญกับคนทุกกลุ่ม เพราะการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ตลอดชีวติ
และการสื่อสาร เพื่อรับและส่งข้อมูลข่าวสาร ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ (Resnick,
2002)
2.2.2.2 ความหมายในบริบทของการทางาน
Resnick (2002) กล่าวว่า ในอนาคต ความคล่องดิจทิ ลั จะกลายเป็ นทักษะที่องค์กร
กาหนดให้เป็นคุณสมบัตใิ นการรับสมัครงาน การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในสังคม และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ขณะที่ Green (2005) ระบุว่า ในองค์กร การทางานเป็ นทีมถือเป็ นสิง่ สาคัญ
สมาชิก ในทีมที่มคี วามคล่อ งดิจทิ ลั น้ อย จะสร้างภาระให้กับผู้ร่ว มงานเพิ่มขึ้นได้ (เช่น สร้าง
ปญั หาทางการสื่อสารระหว่างการทางานที่ซ้าซ้อน) ความคล่องดิจทิ ลั ที่ไม่ทดั เทียมกัน ไม่ได้
ก่อให้เกิดปญั หาร้ายแรงกับบุคคลแค่ในระดับทักษะเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบถึงระดับของการ
วิเคราะห์อ่นื ๆ อีกด้วย
จากมุมมองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความคล่องดิจทิ ลั มีความสาคัญต่อทักษะและ
ประสิทธิภาพในการทางาน ซึง่ กลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ทีม่ อี ายุประมาณ 21-24 ปี ถือเป็ น
กลุ่มที่สาเร็จการศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว จาเป็ นต้องมีความคล่องดิจทิ ลั อันจะ
ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างาน นอกจากนี้ ค วามคล่ อ งดิจ ิท ัล ยัง มีค วามส าคัญ ต่ อ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ในการทางานขององค์กรด้วย
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ด้าน Briggs, and Makice (2012)ศึกษาความคล่องดิจทิ ลั กับการปรับตัวของ
องค์กรและพนักงานเพื่อความสาเร็จในยุคดิจทิ ลั โดยให้นิยามความคล่องดิจทิ ลั ว่า
Digital fluency is an ability to reliably achieve desired outcomes through use of
digital technology. This ability is helped or hindered by the situational forces and
the digital fluency of others
ความคล่ อ งดิจทิ ัล คือ ความสามารถในการบรรลุ ผ ลสัม ฤทธิท์ ่ตี ้ อ งการ โดย
เชื่อถือได้ ผ่านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งความสามารถดังกล่าว ถูกส่งเสริมหรือขัดขวางได้
โดยแรงผลักจากสถานการณ์ และความคล่องดิจทิ ลั ของผูอ้ ่นื
ทัง้ นี้ Niessen (2013) ทาการรวบรวมนิยามความคล่องดิจทิ ลั พบว่า ความ
คล่องดิจทิ ลั มีผู้ให้ช่อื ของคานิยามไว้ หลากหลาย กระนัน้ ในงานวิจยั ต่างๆ มักให้นิยามความ
คล่องดิจทิ ลั ทีม่ คี วามหมายสอดคล้องกับคาว่า ความรูเ้ ท่าทัน (Literacy) และ ประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะ (Competency) โดยทัง้ 3 คานิยาม มักจะถูกใช้แทนกัน ในงานวิจยั หลายชิ้น เพื่อ
อธิบายความสามารถในการบุกเบิกสู่สภาพแวดล้อมทางดิจทิ ลั และข้อมูลข่าวสาร เพื่อค้นหา
ประเมินค่า และยอมรับหรือปฏิเสธสารสนเทศ (The Ability to Find, Evaluate, and Accept or
Reject Information) ซึง่ เป็ นนิยามทีใ่ กล้เคียงกับนิยามของ Bartlett, and Millers (2011) ทีม่ อง
ว่าความคล่องดิจทิ ลั เป็นส่วนหนึ่งของความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั
อย่างไรก็ดี Briggs, and Makice (2012) เสนอว่า การรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั กับ ความ
คล่องดิจทิ ลั ไม่เหมือนกัน เนื่อ งจากผู้ท่มี คี วามรู้เท่าทัน ดิจทิ ลั จะมีความเข้าใจในเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั แค่ในระดับ what และ how เท่านัน้ (ระดับทีผ่ ใู้ ช้งานตระหนักรูว้ ่าจะใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
แบบไหน และใช้งานอย่างไร) ขณะทีผ่ ทู้ ม่ี คี วามคล่องดิจทิ ลั จะมีความเข้าใจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใน
ระดับ when และ why (ระดับทีผ่ ใู้ ช้งานรูว้ ่าทาไมจึงควรใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยวิธนี ้ี หรือ
ควรจะใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในสถานการณ์ทเ่ี หมาะสมหรือไม่เหมาะสมเมื่อใด) ซึง่ เป็ นระดับที่
เหนือกว่าการรู้เท่าทัน ดิจทิ ลั ตัวอย่างเช่น ผู้ท่มี คี วามคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างทวิตเตอร์ ไม่ได้เข้าใจทวิตเตอร์แค่เฉพาะรูปแบบการทางาน (Functions) แต่จะเข้าใจถึง
ช่วงเวลา และเหตุผลในการใช้ทวิตเตอร์อย่างรูค้ ุณค่าด้วย
โดยความคล่องดิจทิ ลั ในอดีตและปจั จุบนั จะมีความซับซ้อนต่างกัน เมื่อเวลา
ผ่านไปความคล่องดิจทิ ลั จะมีระดับความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ตามระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยี
สังเกตได้จากความคล่องดิจทิ ลั ของโทรศัพท์มอื ถือในช่วงทศวรรษ 90 ที่ผใู้ ช้งานมีทกั ษะความ
คล่ องดิจทิ ลั แค่ เพียงโทรเข้า -โทรออก แต่ ใ นปจั จุบนั ผู้ใช้งานจาเป็ น ต้อ งเพิม่ พูนความคล่ อ ง
ดิจทิ ลั ของตนเอง เพื่อให้ตอบสนองกับการใช้งานสมาร์ตโฟน ทีม่ ฟี งั ก์ชนการท
ั่
างานทีซ่ บั ซ้อน
ขึน้ จะสังเกตได้ว่าความคล่องดิจทิ ลั เป็ นสิง่ ที่ยากจะสร้างและคงสภาพไว้ เนื่องจากความคล่อง
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ดิจทิ ลั เปลี่ยนแปลงไปตามความรวดเร็ว และความซับซ้อนของเทคโนโลยีท่ีเ พิ่มขึ้นอยู่เ สมอ
ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีความคล่องดิจทิ ลั ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคล่องดิจทิ ลั เดิม
ทีเ่ คยมีอยู่ก็อาจลดลงได้ หากบุคคลผูน้ นั ้ ไม่ยอมรับ เรียนรู้ ฝึ กฝน หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิม่ เติม ฉะนัน้ ความคล่องดิจทิ ลั จึงไม่ใช่การบรรลุผลสัมฤทธิ ์แบบคงทีต่ ายตัว
(Static Achievement) (Briggs, & Makice, 2012) แต่เป็ นความสามารถทีต่ ้องอาศัยการเรียนรู้
ฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง
Briggs, and Makice (2012) เสนอเกณฑ์ในการจาแนกความแตกต่างของระดับ
ความคล่องดิจทิ ลั ไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Mindset) และทักษะ
(Skills) ซึง่ มีความสาคัญต่อการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของบุคคลและองค์กร ดังนี้
1) ความรู้
ในแต่ละขัน้ ของกระบวนการเรียนรู้ บุคคลต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นทัง้ ข้อเท็จจริง เป็นขัน้ เป็นตอน หรือเป็นสิง่ กีดขวางต่อพฤติกรรมของตน ความรูท้ ถ่ี ูกต้องจะ
ช่วยให้บุคคลตัดสินใจได้อย่างเป็ นประโยชน์ หลายคนยับยัง้ ทักษะทางดิจทิ ลั ของตนด้วยการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อทากิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความรูอ้ นั ถูกต้อง เช่น การใช้ทวิตเตอร์
เพียงเพื่ออัพโหลดและแชร์ภาพอาหารกลางวัน ทัง้ ที่เครื่องมือดังกล่าว สามารถใช้หาความ
ต้องการของลูกค้า (Customers Insights) ค้นหานวัตกรรมสินค้าที่ยงิ่ ใหญ่ พัฒนาการเพิม่
ผลผลิต หรือใช้เพื่อประสานงานในการรับมือกับภัยพิบตั ิ
ความรูท้ ่ไี ม่ถูกต้องอาจเกิดจากการทาตามกระบวนการที่ถูกต้องก็ได้
เช่น การทาสิง่ ต่างๆ เป็นขัน้ เป็นตอนตามทีล่ สิ ต์ไว้ เป็ นต้น ถึงแม้วธิ กี ารดังกล่าวจะเป็ นทีร่ บั รูว้ ่า
ก่ อ ให้ เ กิด ผลสัม ฤทธิต์ ามที่ต้ อ งการ แต่ ก็ ม ีแ นวโน้ ม ว่ า จะสร้า งขีด จ ากัด ให้ กับ การใช้ง าน
นวัตกรรม และลดประโยชน์อ่นื ๆ ทีจ่ ะได้จากการใช้งานระบบ
อย่างไรก็ดี ความรูท้ ผ่ี ดิ พลาดมากทีส่ ุด ถือเป็ นการเรียนรูค้ วามถูกต้อง
ผ่านประสบการณ์ (Corrected Through Experience) ความรูไ้ ม่ได้มาจากการอ่านตาราเพียง
อย่างเดียว แต่อาจมาจากการทดลองหรือการก้าวข้ามความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆก็ได้
2) ทัศนคติ
ทัศนคติคอื มุมมองที่บุคคลมีต่อโลก เกิดจากสิง่ ที่บุคคลได้รบั จากการ
สังสอนสู
่
่วธิ ที บ่ี ุคคลให้คุณค่ากับความสามารถของตนเอง
เจ้านายผูท้ ท่ี าการตัดสินใจด้วยความคิดทีว่ ่า เทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลาง
อาจกล่าวโทษซอฟท์แวร์ท่ที าให้ลูกจ้างของตนประสานงานอย่างยุ่งยากบนแพล็ตฟอร์มดิจทิ ลั
เจ้านายอาจตัดสินใจซื้อระบบใหม่แทนที่จะสารวจตรวจสอบวัดผลทักษะการใช้งาน ICT ของ
พนัก งาน วัฒนธรรมองค์ก ร หรือ นโยบายของบริษัท อันก่อ ให้เกิดความล่าช้าในการยอมรับ
เทคโนโลยี
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องค์กรทีเ่ คร่งครัดกับทัศนคติแบบควบคุมเนื้อหา (Message-Control)
อาจพบความยากล าบากในการเอาอกเอาใจ และเรียนรู้จากกลุ่ มคนภายนอกองค์กร ซึ่งใช้
อินเทอร์เน็ตในการให้ความเห็นเกี่ยวกับตราสินค้าทัง้ เชิงบวกและลบ องค์กรจาเป็ นต้องปรับตัว
เพื่อ รับมือกับ ความคิดเห็นอันกราดเกรี้ยวรุนแรงของผู้บริโภค ที่ร้อ งเรียนเขียนมาผ่ านช่อ ง
ทางการสื่อสารออนไลน์ให้ได้ มากกว่าทีจ่ ะมุ่งบ่มเพาะความภักดี หรือทัศนคติท่มี ัน่ คงเพื่อเติม
เต็มเฉพาะตัวองค์กรเอง
3) ทักษะ
ทักษะ คือ การจัดการข้อมูลหรือวัตถุ ทัง้ ทางกายภาพ วาจา และจิตใจ
หากมีทกั ษะเพิม่ ขึ้น บุคคลย่อมมีความสามารถในการบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามที่ต้องการ โดยใช้
ความพยายามน้อยทีส่ ุด และมีการควบคุมมากที่สุด (Minimal Effort-Maximal Control) หาก
ปราศจากซึง่ ทักษะทีช่ ่วยให้บุคคลกระทาสิง่ ทีต่ ้องการได้ เครื่องมือดิจทิ ลั ต่างๆก็มแี นวโน้มจะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้และองค์กร
ความยากในการพิมพ์ค าค้นหาบนอินเทอร์เ น็ ต หรือการแก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ บนคอมพิวเตอร์ได้เพียงเล็กน้อย ถือเป็ นสิง่ กีดขวางหลักต่อความต้องการของบุคคลใน
การใช้เ ทคโนโลยีดิจทิ ลั ทัก ษะเชี่ยวชาญขึ้น เช่น การแก้ไ ขและอัพโหลดรูปภาพ การแท็ก
เนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ การแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลลงในเว็บไซต์ Wikipedia เป็ น
สิง่ ทีบ่ ุคคลควรทาได้ เพราะจาเป็นต่อการฝึกฝนตนให้มรี ะดับความคล่องดิจทิ ลั ทัง้ นี้จะเกิดความ
คล่องดิจทิ ลั ได้นนั ้ การมีประสบการณ์ตรงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด เพราะประสบการณ์ตรงจะช่วยให้
บุคคลมีโอกาสบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามทีต่ อ้ งการได้มากขึน้
นอกจากเกณฑ์ในการจาแนกความคล่องดิจทิ ลั แล้ว Briggs, and Makice (2012)
แบ่งระดับความคล่องดิจทิ ลั ตามขัน้ ตอนของการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ไว้ทงั ้ หมด 4
ระดับ ได้แก่ ระดับต่อต้านการรู้ (Anti-Literacy) ระดับก่อนเกิดการรู้ (Pre-Literacy) ระดับมี
ความรูเ้ ท่าทัน (Literacy) และระดับมีความคล่อง (Fluency) โดยแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2.5 ระดับความคล่องดิจทิ ลั และคุณลักษณะตามการจาแนกโดย ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ
ระดับความคล่องดิ จิทลั
ระดับต่อต้ านการรู้
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skills)

3. ทัศนคติ (Mindset)

ระดับก่อนเกิ ดการรู้
1. ความรู้ (Knowledge)

2. ทักษะ (Skills)

3. ทัศนคติ (Mindset)

ระดับมีความรู้เท่ าทัน
1. ความรู้ (Knowledge)

คุณลักษณะ
มีขอ้ สันนิษฐาน (Assumption) ว่า เทคโนโลยี
เป็นสาเหตุของความสาเร็จหรือความล้มเหลว
1. มีปญั หากับการเขียน การค้นหา
และการใช้เม้าส์
2. ยากทีจ่ ะระบุปญั หาพืน้ ฐานของ
คอมพิวเตอร์
1. เชื่อว่า สิง่ ทีใ่ ช้เพื่อการเล่น ไม่ใช่สงิ่ ทีใ่ ช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทจ่ี ริงจังได้
2. เชื่อว่า เทคโนโลยีเป็นดาบสองคม
(Either Good or Evil )
1. ไม่มอี งค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปปรับใช้กบั
เทคโนโลยีทส่ี นใจได้
2. มีความเข้าใจคุณค่าของศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยี
1. ใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
อย่างยากลาบาก
2. สามารถนึกภาพของตัวตนในอนาคตได้
1. ประเมินค่า หรือ แก้ปญั หาเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหม่ได้ต่ากว่าความเป็ นจริง
2. เชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งปกติ
1. จานวนการโพสต์ ทวีต และจานวนผูต้ ดิ ตาม
(followers) ถือเป็นตัวชีว้ ดั สาคัญของ
ความสาเร็จจากการใช้ส่อื ดิจทิ ลั
2. มีความเข้าใจรูปแบบต่างๆทีส่ าคัญของ
คุณค่าอันเกิดจากศักยภาพในการใช้ส่อื ดิจทิ ลั
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ระดับความคล่องดิ จิทลั
2. ทักษะ (Skills)

3. ทัศนคติ (Mindset)

ระดับมีความคล่อง
1. ความรู้ (Knowledge)

2. ทักษะ (Skills)

3. ทัศนคติ (Mindset)

คุณลักษณะ
1. ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตามคาแนะนาทีก่ าหนด
บางครัง้ ได้ผลลัพธ์ทไ่ี ม่ตรงตามความต้องการ
อันเกิดจากข้อผิดพลาดด้านธรรมเนียมปฏิบตั ิ
(Errors of Etiquette)
2. มีความสามารถในการเลียนแบบวิธกี ารใช้
งานสื่อดิจทิ ลั จากผูอ้ ่นื
คิดว่าเครือ่ งมือเป็นใหญ่ (tools have been
mastered) และมีวธิ ที ถ่ี ูกต้องในการใช้งาน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพียงวิธเี ดียวเท่านัน้
1. ทราบถึงตัวอย่าง หรือ ข้อผิดพลาด ของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีถ่ ูกใช้งานอย่างไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
2. มีความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานทีม่ ศี กั ยภาพ
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
1. สามารถประยุกต์ หรือเปลีย่ นบรรทัดฐาน
ทางสังคม(norms) ในชุมชนย่อยของผูใ้ ช้งาน
บนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ได้
2. สามารถข้ามจากเทคโนโลยีชนิดหนึ่งไปอีก
ชนิดหนึ่งเพื่อการพัฒนาเป้าหมายได้
1. สะดวกใจกับความจริงทีว่ ่า ไม่มวี ธิ ที ด่ี ที ส่ี ุด
ในการใช้งานเทคโนโลยี สาหรับทุกองค์กรและ
ทุกบริบท
2. ยอมรับความเปลีย่ นแปลง โดยมองว่า
ความเปลีย่ นแปลงคือ โอกาส

แหล่งที่มา: Briggs, & Makice, 2012, p. 69-74.
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จากตารางดังกล่าว ด้านระดับความคล่องดิจทิ ลั Briggs and Makice อธิบายว่า กลุ่มคน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับความคล่องดิจทิ ลั เป็ นกลุ่มคนทีพ่ ร้อมปรับตัวตามเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง อีกทัง้
มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ในระดับ why กล่าวคือ ระดับทีร่ วู้ ่าทาไมการใช้
งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นัน้ จึงมีความสาคัญ และในระดับ when กล่าวคือ มีความตระหนักรูถ้ ึง
ช่วงเวลาอันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึ่งความเข้าใจในระดับ
why และ when เป็ นความเข้าใจในระดับทีล่ กึ ซึง้ กว่าความเข้าใจในระดับ what และ how อัน
เป็นความเข้าใจในระดับการรูเ้ ท่าทันเท่านัน้
นอกจากนี้ กลุ่มคนทีม่ รี ะดับความคล่องดิจทิ ลั ยังสามารถรับมือกับความผิดพลาด หรือ
การผิดมารยาททางสังคมที่เ กิดขึ้นในโลกออนไลน์ ได้ เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น และส่ งผล
กระทบต่อประสบการณ์ของสาธารณชน กลุ่มคนที่มรี ะดับความคล่องดิจทิ ลั จะสามารถเปลี่ยน
ประสบการณ์นนั ้ ให้กลายเป็นปฏิสมั พันธ์เชิงบวก (Positive Interaction) ระหว่างตนเองและผูอ้ ่ืน
ได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าทีข่ องสภากาชาดไทย ใช้แอคเค้าท์ทวิตเตอร์ (Twitter Account) ของ
สภากาชาดโพสต์ขอ้ ความส่วนตัวอันมีลกั ษณะไม่เหมาะสมว่า “Ryan found two more 4 bottle
packs of Dogfish Head’s Midas Touch beer..when we drink we do it right #gettngslizzerd”
ด้วยความเข้าใจผิด เพราะไม่ได้สลับแอคเค้าท์ ไปเป็ นแอคเค้าท์ทวิตเตอร์ส่วนตัวของตน ทาให้
ข้อความดังกล่าวถูกโพสต์โดยแอคเค้าท์ของสภากาชาดไทย ซึง่ มียอดผูต้ ดิ ตามในขณะนัน้ สูงถึง
ประมาณ 270,000 รายชื่อ ส่งผลให้ผู้ติดตามแชร์ บอกต่อ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อความดังกล่าวไปยังผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์คนอื่นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อทราบข่าว ทางสภากาชาดไทย
ได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการลบข้อความเดิมทิง้ และโพสต์ขอ้ ความใหม่ ทีม่ ลี กั ษณะสัมพันธ์กบั
ข้อความเดิมในเชิงยัวล้
่ อ สร้างเสียงหัวเราะและความขาขันว่า “We’ve deleted the rougue
tweet but rest assured the Red Cross is sober and we’ve confiscated the keys”
นอกจากนี้ บริษทั เบียร์ Dogfish ซึง่ ถูกกล่าวถึงในข้อความทีผ่ ดิ พลาด ได้ออกมาใช้แอคเค้าท์ของ
แบรนด์ในทวิตเตอร์ โพสต์ให้ผใู้ ช้งานทวิตเตอร์ช่วยกันบริจาคเลือดและเงินให้กบั สภากาชาดไทย
ด้วย (Switzer, 2011; Briggs, & Makice, 2012)
ประการต่อมาเกี่ยวกับความคล่องดิจทิ ลั คือ คนส่วนใหญ่มกั เข้าใจผิด คิดว่าการใช้งาน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเพิม่ ขึน้ จะทาให้บุคคลผูใ้ ช้มคี วามคล่องดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ หลายคนจึงอนุ มานไป
เองว่า บุค คลที่ใ ช้งานสมาร์ต โฟนระหว่างการประชุม หรือ กลุ่ มคนที่ต งั ้ เต้นท์รอตัง้ แต่ ต อน
กลางคืน เพื่อทีจ่ ะได้มโี อกาสซือ้ เทคโนโลยีชนิดใหม่ล่าสุดในวันรุง่ ขึน้ เป็นรายแรกๆ คือกลุ่มคนที่
มีความคล่องดิจทิ ลั สูงที่สุด ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ว การมีความคล่องดิจทิ ลั อาจไม่จาเป็ นต้อง
เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ (Techie) หรือหลงใหลในเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในทางตรงกันข้าม
ผู้ท่มี คี วามคล่อ งดิจทิ ลั อาจใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั น้ อยกว่าก็ได้ แต่เป็ นผู้ท่มี คี วามเข้าใจใน
กิจกรรมหรือวิธกี ารใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ยงิ่ ใหญ่กว่า (Larger
Goals) อีก ทัง้ ตระหนักได้ว่า สถานการณ์ ใดบ้างที่การใช้เ ทคโนโลยีดิจทิ ลั จะนามาซึ่งความ
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เสียหาย โดยในบางครัง้ ผู้ท่มี คี วามคล่องดิจทิ ลั อาจเลือกใช้วธิ กี ารสื่อสารด้วยโทรศัพท์มอื ถือ
เพื่อการคุยสนทนา หรือ เข้าประชุมแบบเห็นหน้า (Face-to Face Meeting) แทนทีก่ ารโพสต์ทุก
อย่างลงบนพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างทวิต เตอร์ ดังนัน้ การเป็ นผูท้ ่มี รี ะดับความคล่องดิจทิ ลั นอกจาก
จะต้องรูว้ ่าทาไมจึงใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แล้ว ยังต้องรูด้ ว้ ยว่าทาไมจึงไม่ใช้ (why not) (Briggs,
& Makice, 2012)

ภาพที่ 2.8 ระดับความคล่องดิจทิ ลั และกลุ่มเสีย่ งต่อการหยุดพัฒนาไปสู่ความคล่องดิจทิ ลั
แหล่งที่มา: Briggs, and Makice, 2012, p. 75.
ความคล่ อ งดิจทิ ลั เป็ นความรู้ ทักษะ และทัศ นคติท่บี ุค คลมีต่ อ เทคโนโลยีดิจทิ ลั ซึ่ง
บุคคลในแต่ละกลุ่ม แม้จะมีระดับความคล่องดิจทิ ลั ไม่เท่ากัน แต่กส็ ามารถพัฒนาได้ กระนัน้ อาจ
มีบางกลุ่มที่มคี วามเสี่ยงต่อการหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับความคล่องดิจทิ ลั โดย
Briggs, and Makice ชีว้ ่า ความเสี่ยงดังกล่าว อาจเกิดขึน้ กับ กลุ่มต่อต้านการรู้ และกลุ่มที่ม ี
ความรูเ้ ท่าทัน โดยกลุ่มต่อต้านการรู้ หากไม่ยอมเปลีย่ นแปลง ความรู้ ทัศนคติ และทักษะด้าน
การไม่ยอมรับเทคโนโลยี ต่อไปความรู้ ทัศนคติ และทักษะดังกล่าว จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
การทางานในแต่ละวัน ซึ่งอาจทาให้คนกลุ่มต่อต้านการรู้ พลาดการรับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
รวมถึงหวันไหวต่
่
อเล่หอ์ ุบายอันชัวร้
่ าย (Susceptible to Scams) หรือ รูปแบบการจัดการอื่นๆ
(Manipulation) นอกจากนี้ การขาดทักษะที่จาเป็ นต่อ การพัฒนาไปสู่ค วามคล่ อ งดิจทิ ลั อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลผูน้ นั ้ ด้วย ด้านกลุ่มทีม่ คี วามรูเ้ ท่าทัน อาจ
ไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนากระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง หรืออาจมีความคิดว่า ตนมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั มากพอแล้ว ทัง้ ที่จริงๆ อาจยังไม่มปี ระสบการณ์ทเ่ี พียงพอต่อ
การบรรลุ ผ ลสัมฤทธิ ์ที่ต้อ งการ กลุ่ มที่มคี วามรู้เ ท่ าทัน บางครัง้ อาจมีอ งค์ค วามรู้เ พียงแค่ ใ ช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการทึกทักลงข้อสรุปไปใดๆ ไปก่อน โดยที่ขอ้ สรุปนัน้ ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มทีม่ คี วามรูเ้ ท่าทัน ละเลยต่อการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ในอนาคต
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ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุ่มที่มคี วามรูเ้ ท่าทันบางคน อาจใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ ์อันไม่
พึงประสงค์ เช่น ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการปล่อยข้อมูลของบริษทั ให้รวไหล,
ั่
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
เพื่อความเพลิดเพลินระหว่างการประชุม หรือ ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ การทะเลาะ
เบาะแว้งกับผูอ้ ่นื (Flame War) (Briggs, & Makice, 2012)
โดยสรุป จากการค้นคว้าพบว่า แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั มีความแตกต่างกันตามผู้ให้
นิยาม มุมมองที่มตี ่อแนวคิด แขนงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจยั และการนาไปใช้ตาม
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดความคล่องดิจทิ ลั

ผูใ้ ห้นิยาม
NRC (1999)
Resnick (2002)

Green (2005)

Briggs, and Makice
(2012)
Bartlett, and Miller
(2011)

มุมมองที่มีต่อแนวคิ ด
ส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
สมรรถนะในการใช้งาน ICT
ภายหลังจากเข้าถึงดิจทิ ลั

แขนงการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง (บริบท)

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(การศึกษา)
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(การศึกษา)
การใช้และความเข้าใจในการ ศึกษาศาสตร์ การพัฒนา
แก้ไขปญั หา ICT
ทรัพยากรมนุษย์ และ
นโยบายทางสังคม
(การศึกษา/ การทางาน)
การบรรลุผลสัมฤทธิทาง
์ ICT การพัฒนาทรัพยากร
/ ระดับทีพ่ ฒ
ั นาเหนือกว่า
มนุษย์
ระดับการรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั
ส่วนหนึ่งของการรูเ้ ท่าทัน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ดิจทิ ลั /ญาณวิทยาออนไลน์/ (การศึกษา)
เกิดจากการขาดหายของ
นิเทศศาสตร์ วารสาร
นายทวารข่าวสารออนไลน์ ศาสตร์และสารสนเทศ
ั
และปญหาเพ็
ดดิกรี / เชิง
วิพากษ์ และเฝ้าระวัง /
พัฒนามาจากทักษะของ
ผูส้ อ่ื ข่าว

แหล่งที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2557.

งานวิ จยั /บทความ/
เอกสาร/ตารา
การนาไปใช้
บรรจุอยูใ่ นแผนแม่บท
การศึกษา
Revolutionizing
Learning in the
Digital Age
Predictors of Digital
Fluency

Digital Fluency ;
Building success in
digital age
Thruth lies and the
internet ; a report to
younf people’s digital
fluency
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จากการเปรียบเทียบตามตารางที่ 2.6 ผูว้ จิ ยั เลือกนิยามและแนวคิดของ Bartlett, and
Millers (2011) และ Briggs, and Makice (2012) มาผสมผสานและประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั
เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” โดยสาเหตุทเ่ี ลือก
นิยามของ Bartlett and Miller มาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประการแรก เนื่องจาก Bartlett and Miller
ทางานวิจยั เกีย่ วกับความคล่องดิจทิ ลั โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กนักเรียน ซึง่ กลุ่มดังกล่าว หาก
จาแนกตามอายุ จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Digital Natives ประการต่อมาคือ แนวคิดความ
คล่องดิจทิ ลั ของ Bartlett and Miller มีความใกล้เคียงกับการศึกษาทางนิเทศศาสตร์ กลุ่ม
วารสารศาสตร์และสารสนเทศ ซึง่ Bartlett and Miller ใช้องค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีของ
สานักวิพากษ์ เป็ นรากฐานในการกาหนดนิยามความคล่องดิจทิ ลั จึงทาให้นิยามของ Bartlett
and Miller มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” ซึ่งเป็ นการศึกษาวิจยั ในขอบเขตของนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ของ Barlett and Miller มาพัฒนา
เป็ นส่วนหนึ่งของนิยามเชิงปฏิบตั ิการของความคล่อ งดิจทิ ลั ด้านความรู้เท่าทันดิจทิ ลั อัน
หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ดจิ ทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทัน
ด้านแนวคิดของ Briggs and Makice จากตารางที่ 2.6 พบว่า แนวคิดดังกล่าว มี
รากฐานมาจากการศึก ษาประสิทธิภ าพการใช้ง านดิจ ิท ัล ของบุ ค คล โดยแนวทางนี้ ม ีค วาม
น่ าสนใจ เพราะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์กลุ่ม Digital Natives ซึง่ ส่วน
หนึ่งของกลุ่มนี้ มีอายุอยู่ในช่วงวัยทางานตอนต้น (กาลังจะเข้าทางาน หรือกาลังทางานอยู่ใน
องค์กรต่างๆ) นอกจากนี้ แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ของ Briggs and Makice ยังมีการแบ่งระดับ
ความคล่องดิจทิ ลั อย่างชัดเจน (ภาพที่ 2.8) โดยกาหนดให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั เป็ นองค์ประกอบของระดับความคล่องดิจทิ ลั (ตารางที่ 2.5) เพราะฉะนัน้ ในการศึกษา
วิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” ผูว้ จิ ยั จึงอ้างอิง
แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ของ Briggs and Makice โดยนาแนวคิดนัน้ มาพัฒนาเป็ นส่วนหนึ่งของ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของความคล่องดิจทิ ลั ด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั
2.2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิ ดความคล่องดิ จิทลั
Wang, Wiesemes, & Gibbons (2012)ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั
ผ่านสมาร์ตโฟน มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา การรับรูแ้ ละการใช้งานสมาร์ตโฟนเพื่อสนับสนุ น
กิจกรรมทางการวิจยั ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 6 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ผลวิจยั พบว่า
การรับรูแ้ ละการใช้งานสมาร์ตโฟน เป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั อิทธิพลหลักจาก ตัวแปรด้าน ทัก ษะส่วน
บุคคล ความสนใจ และความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีของผู้เรียน ซึ่งตัวแปรทัง้ หมด เป็ นอิสระจาก
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ตัวแปรด้านอายุหรือเจเนอเรชัน่ ในการอภิปราย Wang, Wiesemes, & Gibbons จึงเสนอให้
พัฒนาตัวชี้วดั ความคล่องดิจทิ ลั ซึ่งมีความสาคัญต่อการศึกษาการใช้งานสมาร์ตโฟนเพื่อการ
เรียนรู้ (Mobile Learning) ของผูเ้ รียนในทุกช่วงอายุ
Wang, Myers, and Sundaram (2013) ทาการวิจยั เรื่อง การทดสอบแบบจาลองความคล่อง
ดิจทิ ลั ในกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับความแตกต่าง
อย่างมีนัยยะสาคัญระหว่าง Digital Natives และ Digital Immigrants พบว่า คุณลักษณะของ
Digital Natives และ Digital Immigrants นัน้ ไม่ใช่คุณลักษณะที่มกี ารแบ่งขัว้ สองข้างอย่าง
ชัดเจน (Dichotomy) แต่เป็ นคุณลักษณะทีม่ คี วามต่อเนื่อง (Continuum) กันอยู่ Wang, Myers
และ Sundaram จึงนาความเป็ น Digital Natives (Digital Nativity) มาพัฒนาร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องแบบ Thematic Review จนได้ตวั แปรต่างๆ มาสร้างเป็ น
แบบจาลองแนวคิดความคล่องดิจทิ ลั (Conceptual Model of Digital Fluency) โดยกาหนดนิยาม
ความคล่องดิจทิ ลั ไว้ว่า ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ และผลิตสารสนเทศเพื่อ
แสดงตนอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางดิจทิ ลั พบผลวิจยั ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการทดสอบแบบจาลองความคล่องดิจทิ ลั
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงค์การวิ จยั

ข้อค้นพบจาก
การทบทวนวรรณกรรม
เพื่อพิสจู น์ว่า Digital Natives มี Digital Natives ไม่ได้คล่อง
ความคล่องเทคโนโลยีเหมือนกัน เทคโนโลยีเหมือนกันทุกกลุม่
ทุกกลุ่ม

ข้อค้นพบจากข้อมูลใน
เบือ้ งต้น
กลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ใน
การวิจยั นี้ มีความคล่องดิจทิ ลั

เพื่อยืนยันการแบ่งขัว้ ระหว่าง
Digital Natives และ Digital
Immigrants

Digital Natives ไม่จาเป็ นต้องมี
ความคล่องเทคโนโลยีมากกว่า
Digital Immigrants เสมอไป

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านความคล่องดิจทิ ลั

ความแตกต่างด้านความคล่อง
ดิจทิ ลั ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปร
ต่างๆทีน่ าเสนอในแบบจาลอง
ความคล่องดิจทิ ลั

กลุ่มตัวอย่าง Digital
Immigrants และ Digital
Natives ในการวิจยั นี้ ประเมิน
ตนเองว่ามีความคล่องดิจทิ ลั ใน
ระดับทัวไป
่ ยกเว้นความคล่อง
ดิจทิ ลั ในการสรรค์สร้างเนื้อหา
(Content Creation) ทีส่ มั พันธ์
กับการทากิจกรรม
สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ, ตัวแปรด้านองค์กร
และโอกาสในการใช้เทคโนโลยี
มีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี
ตัวแปรด้านจิตวิทยา อิทธิพล
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)
วัตถุประสงค์การวิ จยั

ข้อค้นพบจาก
การทบทวนวรรณกรรม

ข้อค้นพบจากข้อมูลใน
เบือ้ งต้น
ทางสังคม และความตัง้ ใจทีม่ ตี ่อ
เทคโนโลยีมคี วามแตกต่างกัน

เพื่อเปรียบเทียบการใช้และหรือ
รูปแบบของการใช้เทคโนโลยี

ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง (Particular
Technology) ขึน้ อยู่กบั
คุณลักษณะทางประชากร ตัวแปร
ด้านจิตวิทยา ตัวแปรด้านองค์กร
และอิทธิพลทางสังคม

กลุ่มตัวอย่างมีการเปลีย่ นแปลง
ความพึงใจ (Preferences) ใน
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีนยั ยะ
สาคัญ Digital Natives ส่วนใหญ่
ใช้เครื่องมือในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แต่ระดับของการใช้
แปรผันกับกลุ่ม Digital
Immigrants อย่างมีนยั ยะสาคัญ

เพื่อระบุคุณลักษณะทีส่ ง่ ผลต่อ
ความคล่องดิจทิ ลั

การวิเคราะห์คุณลักษณะแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และความคล่องดิจทิ ลั

ตัวแปรในแบบจาลองกรอบ
แนวคิดทีส่ มั พันธ์กบั ความคล่อง
ดิจทิ ลั มีนยั ยะสาคัญระหว่าง
ความสัมพันธ์ทแ่ี ปรผัน
(is varied)

เพื่อบุกเบิกผลกระทบของความ
คล่องดิจทิ ลั

การใช้เทคโนโลยีของบุคคลหนึ่ง
ต้องการระดับความแน่นอนของ
ความคล่องดิจทิ ลั ความคล่อง
ดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ ตามความถีใ่ นการใช้

กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดคล่องใน
การใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว
โดยทัวไปมี
่ ความมันใจและความ
่
เอาใจใส่ในการใช้เทคโนโลยี
หรือ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ อีก
ทัง้ มีทศั นคติของตนเองต่อการ
ใช้เทคโนโลยี

แหล่งที่มา: Wang, Myers, & Sundaram, 2012.
Hsi (2007) ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การสร้างแนวคิดการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมประจาวัน
ของกลุ่มเด็กดิจทิ ลั โดยใช้แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ซึ่งเป็ นมุมมองเชิงปฏิบตั ิการ (Practiceoriented Perspective) อันหมายถึง หลักปฏิบตั ใิ หม่อนั เป็ นข้อพิสูจน์จากการที่ผู้เรียนใช้งาน
เครื่องมือดิจทิ ลั เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูล ออกแบบ ประเมินค่า วิพากษ์ สร้างการเป็ นเจ้าของ
สังเคราะห์ และพัฒนาสื่อดิจทิ ลั รวมถึงการสื่อสารเนื้อหาต่างๆ และการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิกส์
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มาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษากลุ่มเด็กทีม่ คี วามคล่องดิจทิ ลั ซึ่งเป็ นผูเ้ รียนที่มสี ่วนร่วม
โดยสมัครใจ (Voluntary Participation) การศึกษาวิจยั ดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนด
มุม มองในการสร้า งแนวคิด การเรีย นรู้ท่ีเ หมาะสม เป็ น การทบทวนระเบีย บวิธ ีว ิจ ยั ที่ใ ช้ใ น
การศึกษาความคล่องดิจทิ ลั ของผู้เรียนที่เป็ นกลุ่มเด็ก โดยมีข้ออภิปรายถึงความต้องการใน
การศึกษาด้าน การใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูท้ ม่ี ปี ฏิสมั พันธ์ใน
กลุ่มเด็กอันสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวัน โดยมีการแนะนาถึงข้อปฏิบตั ขิ อง
นักวิจยั ทีต่ อ้ งมีจริยธรรมเมือ่ ทาการวิจยั กับกลุ่มเด็ก
Bologa, Lupu and Sabau (2007) ทาการวิจยั เรื่อง ความคล่องดิจทิ ลั และความสาคัญ
ต่อการศึกษาของกลุ่มเยาวชนผูเ้ รียนในยุคความรู้ การวิจยั ดังกล่าว มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชัน้ ปี ท่ี 1 อายุ 18 ปี จานวน 25 คน เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบ
ทดลอง (Experiment Test) โดยเก็บผลการทดสอบจากการใช้ซอฟท์แวร์ทม่ี ชี ่อื ว่า SCRATCH
เพื่อวัดระดับความคล่องดิจทิ ลั (Level of Digital Fluency) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความคล่องดิจทิ ลั ของผูเ้ รียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเรียนรูว้ ธิ ใี ช้
งานโปรแกรมประยุกต์ในชีวติ ประจาวัน (Everyday Application) ของผูเ้ รียน กล่าวคือ เมื่อผูเ้ รียน
กลุ่ มเยาวชน มีระดับความคล่ องดิจ ิท ัล เพิ่มขึ้น ก็ จะมีค วามสามารถในการเรียนรู้ว ิธ ีใช้ งาน
คอมพิวเตอร์มากขึน้ ด้วย
Green (2005) ทาการศึกษาความคล่องดิจทิ ลั (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
แตกฉานและสร้างผลิตผลผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในหัวข้อ ปจั จัยพยากรณ์ ความ
คล่องดิจทิ ลั (Predictors of Digital Fluency) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องดิจทิ ลั
บุคลิกภาพ และปจั จัยทางประชากรอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา อายุ 18-82 ปี เป็ น
ชาย 108 คน หญิง 206 คน ด้วยวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ ใช้การเก็บแบบสอบถาม และวิธวี จิ ยั เชิง
คุณภาพด้วยการเขียนบรรยายความทรงจา ผลการวิจยั แรก เป็ นเชิงปริมาณพบว่า ตัวแปรตาม
ด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอายุท่นี ้ อยกว่า ด้านการศึกษาที่ดกี ว่า ด้าน
บุคลิกภาพเปิดกว้างและการชอบเข้าสังคมสูง ด้านทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี (ตัง้ แต่
ช่วงทีเ่ ริม่ ต้นใช้งาน) และด้านความเชื่อด้านความยืดหยุ่นของทักษะทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เหล่านี้เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติ
และอายุ โดยจากปจั จัยด้านเชื้อชาติ ไม่ใช่ปจั จัยพยากรณ์ ความคล่องดิจทิ ลั หลังจากควบคุม
ปจั จัยด้านอายุและการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มตัวอย่างคนผิวดา พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคล่องดิจทิ ลั กับบุคลิกภาพเชิงลบอย่างมีนัยยะสาคัญ ประการต่อมา บุคลิกภาพทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความคล่องดิจทิ ลั ค่อยๆ เพิม่ ความชัดเจนมากขึน้ ในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุเพิม่ ขึน้ ขณะที่
ผลการวิจยั ทีส่ อง เป็นผลการวิจยั เชิงคุณภาพ มุง่ ศึกษาการประเมินการพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั
โดยใช้การบรรยายเรื่องราวในชีวติ ของกลุ่มผูห้ ดั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Novice) จานวน
10 คน มาวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มผูช้ านาญใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Adepts) จานวน 10 คน
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(ทัง้ สองกลุ่มได้มาจากผลการวิจยั แรก) ผลการวิจยั ที่สองพบว่า กลุ่มผูห้ ดั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ว นใหญ่เ ป็ นผู้ท่มี กี ารศึกษาไม่ต่ อเนื่อ ง มีข้อจากัดด้านการพัฒนาอัต ลักษณ์ การเรียนรู้เ พื่อ
รองรับความคล่ อ งดิจทิ ัล อีก ทัง้ การสื่อ สารที่ไ ม่ล งรอย ความเข้าใจที่ค ลาดเคลื่อ น และการ
ติด ต่ อ กัน เพีย งเล็ก น้ อ ย ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ห ัด ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และกลุ่ ม ผู้ช านาญใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังทาให้โอกาสในการเรียนรูข้ องกลุ่มผูห้ ดั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศลดลง
ด้วย โดยการสร้างความคล่องดิจทิ ลั ของทัง้ สองกลุ่มมีแนวโน้มว่าจะมาจากตัวกลางทางเชือ้ ชาติ
(Race Neutral) เช่น อัตลักษณ์การเรียนรู้, การเปิดรับเทคโนโลยีในช่วงแรก เป็ นต้น ขณะที่
กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นคนดา มีอุปสรรคในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจาก
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธ์ เช่น การมีชวี ติ อยู่ในวัฒนธรรมสลัมย่านเสื่อมโทรม (Ghetto
Culture) การเข้าถึงทรัพยากรทางบุคคลและเศรษฐกิจอย่างมีจากัด เป็ นต้น อิทธิพลเหล่านี้ลว้ น
ชะลอการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มตัวอย่างคนดา แต่ไม่ส่งผลกระทบกับกลุ่มตัวอย่างคนขาว
ด้านกลุ่มผูไ้ ม่ใช้งานเทคโนโลยี เป็นกลุ่มทีม่ องตนเองในลักษณะเช่น ตนเป็ นคนไม่มโี ชค หรือไม่
มีความสามารถ เป็ นต้น หรือมักจะมองคอมพิวเตอร์ว่าเป็ นสิง่ ลึกลับและซับซ้อนเกินไป ซึง่ ปจั จัย
เหล่ า นี้ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นาความคล่ อ งดิจ ิท ัล ของกลุ่ ม ผู้ไ ม่ ใ ช้ง านเทคโนโลยี ด้า น
แรงจูงใจในการใช้งานเทคโนโลยีปรากฏขึน้ ในช่วงของการพัฒนาความคล่องดิจทิ ลั โดยเริม่ ต้น
จากแรงจูงใจภายนอก เช่น หน้าที่ และความต้องการ จากนัน้ จึงนาไปสู่แรงจูงใจทัง้ ภายในและ
ภายนอก (ผสมผสานกัน ) เช่น ความเพลิดเพลิน และความบันเทิง และมาจนถึงจุดสูงสุดคือ
แรงจูงใจภายใน เช่น การเป็นทีย่ อมรับ หรือ การเป็นสมาชิกในกลุ่มวัฒนธรรมเทคโนโลยี

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.3.1 ความเป็ นมา
เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของสื่อ ออนไลน์ ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ วิธ ีค ิด
ประสบการณ์ และวิถปี ฏิบตั ิ (Practice) ของมนุ ษย์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็ นเพียง
รูปแบบหนึ่งของกระบวนการสังคมกรณ์ในหมู่วยั รุ่น (A Form of Teen Socializing) เท่านัน้ แต่
ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันของคนทุกคน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์จะแสดงให้เห็นถึง
ภาพสะท้อนและรูปแบบทีม่ นุษย์ผกู พันกันกับเพื่อนฝูง ครอบครัว ผูร้ ่วมงาน และการเมือง ยิง่ ไป
กว่านัน้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั มีส่วนช่วยในการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ส่ื (Media Landscape)
ด้วยการสร้างช่องทางใหม่ๆในการแพร่กระจายเนื้อหาและสร้างความผูกพันระหว่างผู้ใช้งาน
(Hinton, & Hjorth, 2013)
Jakins (2006 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ น
ส่วนหนึ่งของความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Participatory Culture) ทีเ่ สริมสร้างพลังให้
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ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาด้วยตนเองได้ กระนัน้ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมก็มแี ง่มุมที่ทาให้
ผูใ้ ช้งานเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวติ ประจาวันได้ โดยอันตรายจากการมีส่วนร่วมนัน้ Rushkoff
(1994 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) กล่าวว่า เกิดจากการทีม่ ผี ใู้ ช้งานจานวนหลายพัน
คนสามารถมองเห็นกันได้ทุกครัง้ ที่เข้ามาในเครือข่าย ข้อเท็จจริงที่ผดิ พลาดจะถูกท้าทาย การ
โกหกจะถูกเปิดโปง และการลอกเลียนแบบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Plagiarism) จะถูกเปิดเผย
กล่าวได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นเครือข่ายทีน่ อกจากจะเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานมีส่วนร่วม
ซึง่ กันและกันแล้ว ยังเป็นเครือข่ายทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานตรวจสอบกันเองด้วย
เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ท่ีเ ป็ น ที่รู้จ ัก เครือ ข่ า ยแรกคือ ซิก ส์ ดีก รีส์ ด อทคอม (Six
Degrees.com) เปิดตัวในปี ค.ศ.1997 โดย ซิกส์ดกี รีสด์ อทคอม เป็ นเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้
ผูใ้ ช้งานสร้างประวัตยิ ่อ (Create Profiles) รวบรวมรายชื่อเพื่อน (List Their Friends) และ
มองเห็นเพื่อนของเพื่อนภายในเครือข่ายเดียวกัน ซิกส์ดกี รีสด์ อทคอมจึงถือเป็ นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เครือข่ายแรก ทีน่ ารูปแบบการทางาน (Features) ด้านการสร้างประวัตยิ ่อ (เป็ นรูปแบบ
การทางานที่แพร่หลายในเว็บไซต์ประเภทหาคู่เดทออนไลน์ และชุมชนออนไลน์ ) การรวบรวม
รายชื่อเพื่อนภายในเครือข่าย (เป็ นรูปแบบการทางานที่อยู่บนระบบ AIM และ ICQ) และการ
มองเห็นรายชื่อ เพื่อ นของเพื่อ น (เป็ นรูป แบบการท างานที่อ ยู่บนระบบคลาสเมทดอทคอม
(Classmates.com) ซึ่งอนุ ญาตให้ผู้ใช้งาน มองเห็นรายชื่อเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมสถานศึกษา
เดียวกัน) มารวมไว้ดว้ ยกัน (Boyd, & Ellison, 2007)
ซิกส์ดกี รีส์ส่อื สารตนเองว่าเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกัน และส่งข้อความถึง
ผูอ้ ่นื ได้ แต่แม้ว่าซิกส์ดกี รีจะดึงดูดผู้ใช้งานได้นับล้านคน ที่สุดเครือข่ายก็ต้องประสบกับความ
ล้มเหลวในการเป็นธุรกิจทีย่ งยื
ั ่ น หลังจากเปิดให้บริการได้ไม่ถงึ 3 ปี ในปี ค.ศ. 2000 ซิกส์ดกี รีก็
ระงับการให้บริก ารถาวร โดยสาเหตุ ท่ซี ิกส์ดีกรีส์ปิดตัว ลง เนื่อ งจากรูปแบบการทางานของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั ไม่ตอบสนองกับผูใ้ ช้งานในเวลานัน้ เมื่อพิจารณาบริบททางสังคมใน
ปลายทศวรรษ 90 เป็นช่วงเวลาทีผ่ คู้ นเพิง่ เริม่ เข้ามาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่
จึงยังไม่มเี ครือข่ายขนาดกว้าง (Extended Networks) กล่าวคือ ปราศจากกลุ่มเพื่อนในชีวติ จริง
ทีใ่ ช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยกันเป็ นเครือข่าย ผูใ้ ช้งานซึง่ เป็ นคนกลุ่มแรกๆ ทีเ่ ข้ามาใช้งาน (Early
Adopters) จึงร้องเรียนว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอะไรให้ทาน้อยนิด หลังจากตอบรับเป็ น
เพื่อนกับบุคคลในเครือข่ายแล้ว (There was a Little to do After Accepting Friend Requests)
อีกทัง้ ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้สนใจทีจ่ ะทาความรูจ้ กั กับคนแปลกหน้า
นับตัง้ แต่ปีค.ศ.1997 ถึง ค.ศ.2001 รูปแบบการทางานของการให้บริการชุมชนออนไลน์
เกิดการปรับตัว ไปในทิศทางเดียวกัน มีการหลอมรวมของรูปแบบการทางานด้านการสร้าง
ประวัติย่อของผู้ใช้งาน และการรวบรวมรายชื่อเพื่อน เช่น เอเชี่ยนอเวนิว (Asianavenue),
แบล็คแพลเนท (Blackplanet) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานสร้างประวัตสิ ่วนตัว ระบุความเชีย่ วชาญ
และประวัตใิ นส่วนของการหาคู่ (Dating Profiles) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุเพื่อนหรือประวัติ
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ส่วนตัวได้ โดยไม่จาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้งานท่านอื่น (Wasow, 2007 quoted in
Boyd, & Ellison, 2008) เช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ชี ่อื ว่าไลฟ์เจอร์นัล (LiveJornal)
ซึง่ เปิดตัวในปีค.ศ.1999 ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถกดติดตามเพิม่ เพื่อนในเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องได้รบั
ความยินยอมจากอีกฝ่าย ซึ่งความสัมพันธ์ลกั ษณะนี้เป็ นความสัมพันธ์เชิงเดีย่ ว (One Directional
Connections) ที่ผู้ ส ร้า งเครือ ข่ า ยไลฟ์ เจอร์นั ล คาดว่ า ระบบการท างานของเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ลกั ษณะนี้ จะเข้ามาสร้างความนิยมแทนที่ระบบส่งข้อความอัตโนมัตทิ ่ี รวบรวมรายชื่อ
เพื่อนได้ (Fitzpatrick, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2008) โดยผูใ้ ช้งานไลฟ์เจอร์นัล
สามารถบริหารจัดการกับความเป็ นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้งานได้ ด้านไซเวิรล์ (Cyworld) ระบบการ
ให้บริการผ่านเว็บเบราเซอร์ในเกาหลี ที่เปิ ดให้บริการตัง้ แต่ปีค .ศ.1999 ก็เริม่ เพิม่ รูปแบบการ
ทางานในส่วนของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปีค.ศ.2001 เหมือนกับทีล่ ูนาร์สตอร์ม (Lunarstrom)
ชุมชนออนไลน์ของสวีเดน ก็เริม่ ปรับเปลีย่ นตนเองให้กลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปีค .ศ.
2000 โดยเพิม่ รูปแบบการทางานในส่วนการรวบรวมรายชื่อเพื่อน รายชื่อผู้เข้าชม (Guest
Books) และหน้าเพจสาหรับเขียนบันทึกประจาวัน (Diary Pages) (Skog, 2007 quoted in
Boyd, & Ellison, 2007)
แนวโน้มต่อมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดขึน้ เมื่อเรซดอทคอม (Ryze.com) เปิ ด
ให้บริการในปี ค.ศ.2001 เพื่อช่วยพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ใช้งาน โดยผู้ก่อตัง้ เรซดอท
คอมแนะนาให้กลุ่มเพื่อนของตน ซึง่ เป็ นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจและเทคโนโลยีในเมืองซานฟราน
ซิสโก เช่น กลุ่มผูบ้ ริหาร และนักลงทุน เข้ามาใช้บริการเรซดอทคอมเป็ นกลุ่มแรก (Scott, 2007
quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ทัง้ นี้ กลุ่มคนทีท่ าหน้าทีใ่ ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่าง เรซดอทคอม, ลิงค์อนิ (Liked In), ไทรบป์ดอทเนท (Tribe.net) และเฟรนสเตอร์ (Friendsters)
ต่างก็เป็นกลุ่มคนทีร่ จู้ กั กันเองอยูแ่ ล้ว เหล่าผูใ้ ห้บริการจึงคิดว่าจะช่วยสนับสนุ นกันเองได้โดยไม่
ต้องแข่งขันกัน อย่างไรก็ตาม แม้เรซดอทคอมจะทาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาท
ในกลุ่มคนทางานและมืออาชีพเฉพาะทางด้านต่างๆ แต่ทส่ี ุดก็ไม่ได้รบั ความนิยมในกลุ่มคนหมู่
มาก เช่นเดียวกับไทรบป์ดอทเนท ที่ดงึ ดูดผู้ใช้งานได้เพียงกลุ่มเล็กๆ ตรงข้ามกับลิงค์อนิ ที่
กลายเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์อนั ทรงอิทธิพลในการให้บริการทางธุรกิจหรือเฟรนซเตอร์ ที่
ได้รบั ความนิยมจากผูใ้ ช้งานมากทีส่ ุด
โดยทัวไป
่ การพัฒนาเครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ มัก เริ่มจากการสร้างเพื่อ ตอบสนอง
ผูใ้ ช้งานเฉพาะกลุ่ม จากนัน้ เมื่อได้รบั ความนิยมจากผูใ้ ช้งาน เครือข่ายจะทาการขยายตัวเองให้
เป็ นที่รู้จกั มากขึน้ เช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ปี ระสบความสาเร็จที่สุดในโลกอย่าง
เฟซบุ๊ค (Facebook) ก่อตัง้ ขึน้ ในปีค.ศ. 2004 ก็เริม่ ต้นจากการเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้
กันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Havard) เท่านัน้ โดยผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องมีอเี มลล์ของ
Harvard.edu ต่อมาเฟซบุ๊คเริม่ ขยายการให้บริการไปสู่สถาบันการศึกษาอื่น ผูท้ ม่ี คี วามประสงค์
จะใช้งานก็ต้องมีอีเ มลล์ของสถานศึกษานัน้ เฟซบุ๊ค จึงเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่เี ริม่ ต้น
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พัฒนามาจากการให้บริการกับผูใ้ ช้งานภายในสถานศึกษา เป็ นเครือข่ายทีม่ ลี กั ษณะค่อนข้างปิด
และเป็นชุมชนส่วนตัว
ในปี ค.ศ.2005 เฟซบุ๊คเริม่ ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมในสถานศึกษา
และพนักงานในเครือข่ายองค์กรต่างๆ การเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกในระยะแรก ผูใ้ ช้งาน
ยัง ประสบความยุ่ ง ยากในการลงทะเบีย น เนื่ อ งจากหากจะลงทะเบีย นในฐานะพนั ก งาน
จาเป็ นต้องมีอเี มลล์จากแอพโพรพริเอทดอทคอม (Appropriate.com) หรือหากจะลงทะเบียนใน
ฐานะนัก เรียนนัก ศึก ษา ก็จ าเป็ น ต้อ งได้ร บั การอนุ มตั ิจ ากผู้ใ หญ่ ท่มี ีอ านาจ (ยกเว้น เฉพาะ
นัก เรียนนักศึก ษา ผู้ ใช้งานในเครือ ข่ายระดับภูมภิ าค ไม่จาเป็ นต้อ งได้รบั การอนุ มตั ิจากผู้ม ี
อานาจก่อนลงทะเบียน) อีกประการทีท่ าให้เฟซบุ๊ค แตกต่างจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่นื คือ
รูปแบบการทางานที่เ ปิ ดโอกาสให้กลุ่ มนักพัฒนาทัวไป
่ ที่ไม่ได้อยู่ภายในบริษัทของเฟซบุ๊ค
(Outside Developers) สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Applications) เองได้ โดยโปรแกรม
ประยุก ต์ดงั กล่ าว จะทาให้ผู้ใ ช้งานสร้างประวัติย่อ หรือ ทากิจกรรมอื่นๆบนเครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อตอบสนองตามความต้องการส่วนตัวได้มากขึน้ เช่น การเปรียบเทียบความชื่นชอบ
ที่มตี ่อภาพยนตร์ (Movie Preferences) หรือ การสร้างแผนภาพเพื่อระบุประวัตกิ ารท่องเที่ยว
(Chart Travel Histories)
ณ เวลานัน้ แม้จะยังไม่มกี ารสารวจอย่างชัดเจนว่า มีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทุกเครือข่ายรวมทัง้ สิน้ กี่คน แต่ความนิยมในการใช้งานเครือขายสังคมออนไลน์ และการเติบโต
ของเครือข่ายในระดับโลก ก็กระตุ้นให้หลายบริษทั สนใจทีจ่ ะลงทุนเพื่อทาการสื่อสารการตลาด
อันก่อให้เกิดระบบการค้าขายภายในเครือข่าย ในเวลาเดียวกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เริม่
ได้ร บั ผลกระทบจากต่ อ กฎข้อ บัง คับ ภายในสถานที่ท างาน องค์ก รต่ า งๆเริ่ม สัง่ ห้า มไม่ ใ ห้
พนักงานใช้งานเครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ ระหว่างทางาน รวมถึงกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มกี ฎ
ข้อบังคับ ห้ามมิให้ทหารใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มายสเปซ (MySpace) (Frosch, 2007
quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ขณะทีร่ ฐั บาลแคนาดาก็สงห้
ั ่ ามมิให้ขา้ ราชการใช้งานเฟซบุ๊ค
(Benzie, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ด้านรัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็เสนอร่างกฎหมาย
ห้ามไม่ให้เยาวชน ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาและห้องสมุด (H.R. 5319, 2006;
S. 49, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2007)
ความนิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงการโยกย้ายภายในองค์กรของ
ชุมชนออนไลน์ (A Shift in the Organization of Online Communities) สังเกตได้จากชุมชน
ออนไลน์สาธารณะในระยะแรก ถูกออกแบบให้มโี ครงสร้างการทางานด้วยหัวข้อ (Topics) หรือ
ลาดับกระทู้ (Topical Hierarchies) ขณะที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกวางโครงสร้างให้เป็ น
เครือข่ายส่วนบุคคล หรือเครือข่ายของผูท้ ย่ี ดึ ตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Egocentric Networks) ซึง่
ผูใ้ ช้งานแต่ละคน สามารถเป็นศูนย์กลางชุมชนของตนเองได้ โดยการทางานของเครือข่ายสังคม
ลักษณะดังกล่าว สะท้อ นให้ภาพของโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เ ป็ นกลาง เนื่องจากเป็ นโลกที่
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ประกอบโดยเครือข่าย ไม่ใช่โดยกลุ่ม (Wellman, 1988 quoted in Boyd, & Ellison, 2007) รูปแบบ
การทางานของเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ใ นระดับเริม่ ต้น จึงเผยให้เ ห็น กรอบแนวคิดองค์กร
รูปแบบใหม่ (A New Organizational Framework) ในชุมชนออนไลน์ อันก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ
บริบททางการวิจยั ใหม่ๆ ด้วย

ภาพที่ 2.9 ลาดับเวลาการกาเนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และชุมชนออนไลน์ดงั ้ เดิมทีเ่ ริม่
ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
แหล่งที่มา: Boyd, & Ellison, 2007, p. 212.
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2.3.2 ความหมาย และองค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นส่วนต่อประสาน (Interface) ระหว่างบุคคลกับสื่อสังคม อีก
ทัง้ เป็ นแบรนด์ท่มี ชี ่อื เสียงและมีมูลค่าสูง ด้วยเหตุท่เี ครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นที่นิยมในหมู่
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจานวนมาก ผูใ้ ช้งานหลายคนจึงอาจเข้าใจไปเองว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์
คือ อินเทอร์เน็ต ในปจั จุบนั (Hinton, & Hjorth, 2013) ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดนิยามทีช่ ดั เจนของเครือข่ายสังคมออนไลน์จนทาให้ผใู้ ช้งานไม่เข้าใจ
ความหมายทีถ่ ูกต้องตรงกัน อย่างไรก็ด ี ปญั หาดังกล่าวถือเป็ นความท้าทายของนักวิชาการทีจ่ ะ
กาหนดนิยามของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสื่อสังคม (Social Media)
(Kaplan, & Haenlein, 2010) ทีม่ คี วามเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เนื่องจากทางผูส้ ร้างหรือเจ้าของ
จาเป็ นต้องปรับเพิม่ (update)รูปแบบการทางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระนัน้ ยังมีนักวิชาการบางส่วน ให้นิยาม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ดงั นี้
Hinton, and Hjorth (2013) นิยามเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าเป็ น สถานทีท่ ผ่ี ใู้ ช้งาน
สามารถสร้างการปรากฏกายออนไลน์ (Online Presence) และติดต่อสื่อสารกับผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ
โดยนิยามดังกล่าว เป็ นการกล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบไม่เฉพาะเจาะจงด้าน
ใดด้านหนึ่ง อีกทัง้ มุ่งเน้นแค่เฉพาะการปรากฏกายและการติดต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ ช้งาน ทาให้
นิยามดังกล่าวขาดความชัดเจน และความแตกต่างระหว่างความเป็นสื่อใหม่กบั สื่อดัง้ เดิม
ด้าน Kaplan, and Haenlein (2010) นิยามเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่าเป็ นโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งาน สามารถสร้างประวัตยิ ่อ เชิญชวนเพื่อนและ
ผูร้ ่วมงานให้เข้ามาเชื่อมต่อกับประวัตยิ ่อนัน้ และส่งอีเมลล์ หรือข้อความสนทนาทันที (Instant
Messaging) ถึงกันได้ โดยประวัติย่อ ของผู้ใ ช้ง านประกอบไปด้ว ยรูป ภาพ วีดีโ อ ไฟล์เ สีย ง
บล็อก และอื่นๆ
สัง เกตได้ว่ า นิ ย ามดัง กล่ า ว ให้ค าจ ากัด ความของเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ว่ า เป็ น
โปรแกรมประยุกต์ ซึง่ ถือว่าเป็ นการลงรายละเอียดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
ยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบและรูปแบบการทางานต่างๆที่อยู่ภายในเครือข่าย
เช่น การสร้างประวัตยิ ่อ การเชิญชวนผูใ้ ช้งานให้เข้ามาเชื่อมต่อ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี หากมองใน
มิตขิ องการสื่อสาร นิยามดังกล่าวยังขาดคาอธิบายในมิตขิ องความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งาน
ขณะที่ Boyd, and Ellison (2007) นิยามเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์คอื การให้บริการเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Web-Based Service) อันประกอบด้วบคุณลักษณะคือ
1) สร้างประวัตยิ ่อทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะ (Public or SemiPublic Profile) ภายใต้ระบบทีเ่ กีย่ วข้องผูกพันกัน (Bounded System)
2) เชื่อมต่อรายชื่อผูใ้ ช้งานท่านอื่นกับผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
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3) มองเห็น (View) และข้ามผ่าน (Traverse) รายชื่อของความสัมพันธ์ของ
ตนเองและผูอ้ ่นื ภายในระบบได้
นิยามดังกล่าว ถูกกาหนดในปีค.ศ.2007 จะสังเกตได้ว่า Boyd, and Ellison ให้ความสาคัญ
กับองค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ประการสาคัญ ได้แก่ ประวัตยิ ่อทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ รายชื่อของเพื่อนในเครือข่ายและ การมองเห็นและข้ามผ่านภายใน
สายสัมพันธ์ ซึง่ ในองค์ประกอบดังกล่าว ได้ให้คาอธิบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานด้วย
กระทังในปี
่ ค.ศ.2013 Boyd, and Ellison ทาการค้นคว้าเพิม่ เติมเกี่ยวกับลักษณะของเครือข่าย
สังคมออนไลน์พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทัง้ 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ ในส่วนของประวัติย่อผู้ใช้งาน ไม่ได้เป็ นเพียงประวัติท่ี ผู้ใช้งาน
ลงทะเบียนเพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงเนื้อหาทุกอย่างที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น
และแบ่งปนั ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ยเช่น การพิมพ์สถานะ (Status) ในเฟซบุ๊ค หรือการ
ทวีต (Tweet) ในทวิตเตอร์ การรายงานกิจกรรมที่ตนเองกาลังทา การแชร์ภาพและคลิปวีดโี อ
รูปภาพของตนทีเ่ พื่อนในเครือข่ายแท็ก (Tagged) มา เป็ นต้น พัฒนาการของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในปจั จุบนั จึงไม่ใช่เพียงเครือข่ายทีเ่ น้นการใช้งานจากประวัตสิ ่วนตัว แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะ
กลายเป็ นแหล่งรวมข่าว (News Aggregators) หรือ ผลิตภัณฑ์ของสื่อหลอมรวม (Product of
Aggregated Media)
ด้านการเชื่อมต่อรายชื่อเพื่อน เมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ทา
ให้เ กิด การเชื่อ มต่ อ กับ เพื่อ นที่ม ีค วามแตกต่ า งหลากหลายจากบริบ ทต่ า งๆสัง คมมากขึ้น
ก่อให้เกิดความกว้างของบริบททางความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
หนึ่งคน สามารถมีเพื่อนในเครือข่ายเป็ นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในโบสถ์ก็
ได้ เป็ นต้น โดยการเพิม่ ขึน้ ของความหลากหลายทางความสัมพันธ์ลกั ษณะนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกรณีศกึ ษาด้านการพังทลายทางบริบท (Context Collapse) อันหมายถึง วิธกี ารที่แต่ละ
บุคคลซึง่ รูจ้ กั กันจากต่างบริบท มารวมตัวกันได้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Marwick, & Boyd,
2010 quoted in Boyd, & Ellison, 2013) เมื่อเวลาผ่านไป รายชื่อเพื่อนของผูใ้ ช้งานจะเพิม่ ขึน้
เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ม กั จะไม่ลบเพื่อนออกจากรายชื่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้ว่าจะ
ไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนคนนัน้ แล้วก็ตาม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เ พิม่ รูปแบบการทางานด้านการจัดการความเป็ นส่ วนตัวกับ
เพื่อนในรายชื่อ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกทีจ่ ะแสดงหรือซ่อนเนื้อหาที่ตนสร้างหรือแบ่งปนั ผ่าน
เครือข่ายของตนได้ ขณะที่อีกหลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็เพิ่มกลไก (Algorithm) ในการ
จัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานเพื่อนามาประเมินผล และจัดทารูปแบบการทางานใหม่ทช่ี ่วยอานวยความ
สะดวกให้ผใู้ ช้งาน หรือเจ้าของสินค้าทีม่ คี วามต้องการจะทาการสื่อสารการตลาด เช่น กลไกใน
การนาเสนอเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้อง (Relevant Content) ซึง่ ผูใ้ ช้งานสนใจเป็ นประจา การแนะนา
รายชื่อบุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา เป็ นต้น
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ด้านการมองเห็นและการข้ามผ่านระหว่างสายสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท าให้ก ารมองหาผู้ใ ช้งานท่ านอื่นในเครือ ข่ายเป็ นไปโดยสะดวก ผู้ใ ช้ง านสามารถ
มองเห็น ความสัม พัน ธ์ท่มี ีใ ห้ก ัน กลับ ไปติดต่ อ กับเพื่อ นเก่ าหรือ คนคุ้นเคย หรือ ท่ อ งไปใน
เครือข่ายที่ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี คุณสมบัติดงั กล่าว ถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อผูใ้ ช้งานที่สุด แต่เอือ้ ประโยชน์ต่อตัวระบบ (Machines) ในการ
เก็บข้อมูลและเรียนรูส้ ายสัมพันธ์ของผูใ้ ช้งาน ทัง้ นี้ การเก็บข้อมูลและการเรียนรูข้ องระบบทีถ่ อื
เป็ นแกนหลักของเทคโนโลยีเสิรช์ เอ็นจิน้ (Backbone of Search Engine Technology) ก็ม ี
แนวโน้มว่าจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อ เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ไ ด้ร ับ ความนิ ย มในหมู่ค นจ านวนมาก การข้า มผ่ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นเพื่อมองดูประวัตยิ ่อของกันและกัน ไม่ได้เป็ นหนทางแรกในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์อกี ต่อไป เนื้อหาทีห่ ลังไหล
่
(Stream) อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ละส่วนของ
เนื้อหานัน้ ถูกฝงั ลิงค์เชื่อมต่อกับเนื้อหาย่อยอื่นๆ อีกมาก โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปจั จุบนั
ต่างมุ่งทาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งเนื้อหา
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชื่อมต่ อกันระหว่างผู้ใ ช้งาน ดังเช่นรูปแบบการทางานของแฮชแท็ก
(Hashtags) ในทวิตเตอร์ ทีเ่ มื่อผูใ้ ช้งานคลิก๊ เข้าไป จะพบกับเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับแฮชแท็กนัน้
ซึง่ ถูกสร้างโดยผูใ้ ช้งานคนอื่น ผลจากการทีร่ ะบบสร้างรูปแบบการทางานให้คน้ พบรายชื่อเพื่อน
และเชื่อมต่อเข้ากับเนื้อหาใหม่ได้หลากหลายช่องทาง ทาให้คุณสมบัตใิ นการใช้งานเครือข่าย
เพื่อมองหารายชื่อเพื่อนแบบเดิมๆนัน้ ลดความสาคัญลง
การเปลีย่ นแปลงด้านองค์ประกอบหลักของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้ Boyd, and
Ellison (2013) นิยามเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ใหม่ อย่างครอบคลุมและทันสถานการณ์ ดังนี้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพล็ตฟอร์ม (Platform) การสื่อสารเชิงเครือข่าย ซึง่ ผู้ม ี
ส่วนร่วมแต่ละคนสามารถทีจ่ ะกระทาสิง่ ต่างๆ อันได้แก่
1) มีป ระวัต ิย่อ ที่โ ดดเด่น พิสูจ น์ ได้ (Uniquely Identifiable Profiles) อัน
ประกอบด้วยเนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้งานสร้างขึน้ เองในเครือข่าย (User-Supplied Content) เนื้อหาทีส่ ร้าง
ขึน้ โดยผูใ้ ช้งานท่านอื่น และ/หรือ ข้อมูลทีร่ ะบบจัดหามาให้ (System-Provided Data)
2) สามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทผ่ี อู้ ่นื มองเห็น และข้ามผ่านได้โดยสาธารณะ
3) สามารถบริโภค ผลิต และ/หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั การไหลของเนื้อหาทีส่ ร้างขึน้
โดยผูใ้ ช้งาน (Streams of User Generated Content) อันมาจากสายสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
ทัง้ นี้ การตัง้ ชื่อ สถานภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละเครือข่าย แต่ส่วนใหญ่มกั นิยมระบุสถานภาพความสัมพันธ์ว่า “เพื่อน (Friends)”
จากนิยามข้างต้น เป็ นนิยามของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่คี ่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์
ทีส่ ุดในเวลานี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกนิยามดังกล่าวมาใช้เพื่อศึกษาในการวิจยั เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม
และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
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คาว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network Sites ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นทีถ่ กเถียง
กันเรื่องการใช้คาในภาษาอังกฤษว่าควรจะใช้คาว่า Social Network Sites หรือ Social
Networking Sites เนื่องจาก สองคานี้มกั ถูกใช้แทนกันอยู่บ่อยครัง้ อย่างไรก็ดี Boyd, and
Ellison (2007) ไม่แนะนาให้ใช้คาว่า Networking ด้วยเหตุผลด้านความสาคัญและขอบเขต
กล่าวคือ คาว่า Networking มีความหมายถึง การมุ่งเน้ นด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั คน
แปลกหน้า ซึง่ การสร้างความสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้านัน้ Boyd, and Ellison มองว่า ไม่ใช่หลัก
ปฏิบตั เิ บือ้ งต้น (Primary Practice) ของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกทัง้ การใช้คาว่า
Networking ก็ไม่ได้ทาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร
โดยมีคอมพิวเตอร์เป็ นศูนย์กลาง (Computer-Mediated Communication) ทัง้ ทีโ่ ดยข้อเท็จจริง
แล้ว เครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ใ ช้ง านสื่อ สารด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีห ลากหลาย
มากกว่าแค่ทาความรู้จกั กับคนแปลกหน้า ดังนัน้ เหตุผลหลักที่ทาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดดเด่น จึงไม่ใช่เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้ผใู้ ช้งานมีโอกาสพบกับคนแปลกหน้า แต่
เป็นเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อและก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารจนเกิดเป็ น
เครือข่ายทางสังคมระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเอง
ด้วยเหตุดงั กล่าว เครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ขี นาดใหญ่หลายเครือข่าย ผู้ใช้งานจึงไม่
จาเป็นต้องสร้างเครือข่าย (Networking) ด้วยการมองหาหรือทาความรูจ้ กั กับคนแปลกหน้าผ่าน
ทางระบบออนไลน์ เพราะจุดประสงค์แรกเริม่ ของผู้ใ ช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ คือ การ
ติดต่อสื่อสารกับผูค้ นซึง่ พวกเขารูจ้ กั อยู่แล้วในเครือข่ายสังคมของชีวติ จริง (Boyd, & Ellison,
2007) ดังเช่นที่ Johnston (2014) วิเคราะห์ว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีทศั นคติต่อ
อินเทอร์เน็ตในเชิงเครื่องจักร อันทาหน้ าที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับคนแปลกหน้ า โดยความสนใจ
ทัวไป
่ (Common Interest) หรือโดยลักษณะทางภูมศิ าสตร์ (Geography) น้อยลง แต่มที ศั นคติ
ต่ออินเทอร์เน็ตว่าเป็ นพื้นที่ซ่ึงผู้ใช้งานมุ่งเน้ นการพัฒนา การขยายขอบเขต และการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ทม่ี อี ยู่ในชีวติ จริงเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับที่ Gochenour (2006 quoted in
Johnston, 2014) ตัง้ ข้อสังเกตพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา
ปริญญาตรีไว้ว่า เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เสมือนว่าเป็ นโครงสร้างพื้นฐานใน
การสื่อสารกับเครือข่ายของเพื่อน และครอบครัว
ขณะทีเ่ ครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกนาไปปรับประยุกต์ให้มรี ปู แบบการทางานเชิงเทคนิค
ทีห่ ลากหลาย กระนัน้ แก่นสาคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั ต้องประกอบไปด้วย ประวัตยิ ่อ
ทีม่ องเห็นได้ (Visible Profile) ซึง่ ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นรายชื่อของเพื่อนทีม่ คี วามสัมพันธ์
ภายใต้เครือข่าย (An Articulated List of Friends) กล่าวคือ เป็ นผูท้ ใ่ี ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบเดียวกัน
ประวัตยิ ่อถือเป็ นหน้าเพจทีม่ เี อกลักษณ์ (Unique Pages) เพราะเป็ นส่วนที่ผใู้ ช้งาน
จาเป็ นต้องใช้ระบุตวั ตนเพื่อให้ผู้อ่นื รับรู้ โดยหลังจากลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ ระบบจะส่งคาร้องให้ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์มอันประกอบไปด้วยชุดคาถามต่างๆ ที่
เกี่ยวกับประวัติย่อของผู้ใช้งาน เช่น อายุ ที่อ ยู่ ความสนใจ และรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง
นอกจากนี้ เครือข่ายส่วนใหญ่ ยังส่งเสริมให้ผใู้ ช้งานอัพโหลดรูปภาพของตนขึน้ เป็ นรูปประจาตัว
(Profile Photo) ขณะทีบ่ างเครือข่าย เช่น เฟซบุ๊คก็มกี ารเพิม่ เติมมัลติมเี ดียคอนเท้นท์ (Multimedia
Content) หรือโปรแกรมประยุกต์ (Applications) สาหรับการปรับแต่งรูปประจาตัว
ความสามารถในการมองเห็นประวัตยิ อ่ ของผูใ้ ช้งานแต่ละท่าน จะแตกต่างกันไปตามแต่
ละเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ขึ้น อยู่กับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้ใ ช้งาน เช่ น เครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์
อย่างเฟรนสเตอร์และ ไทรบป์ดอทเนท อนุ ญาตให้ผใู้ ช้งานทุกคนทีเ่ ชื่อมต่ อเข้ามาในเครือข่าย
สามารถมองเห็น ประวัติย่อ ของผู้ใ ช้ง านที่ล งทะเบีย นในเครือ ข่า ยได้ แม้ว่ าตนเองจะไม่ไ ด้
ลงทะเบียนสมัครชื่อผูใ้ ช้ (Account) ก็ตาม ซึ่งจะแตกต่างกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างลิงค์อนิ
(Linked In) ที่จะอนุ ญาตให้ผู้ใช้งาน เยีย่ มชมหน้าประวัตยิ ่อของผู้ ใช้งานท่านอื่นได้ ก็ต่อเมื่อ
ผู้ใช้งานท่านนัน้ ต้องชาระค่าบริการเพื่อลงทะเบียนสมัครชื่อผู้ใช้ของตนเองก่อน กล่าวได้ว่า
การเข้าถึงและการมองเห็น ต่างก็เป็ นหนึ่งในคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นทีแ่ ต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์
ใช้ใ นการสร้างความแตกต่ างและโดดเด่น ซึ่งหลังจากสมัค รใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์
ผู้ใช้งานจะถูกระบบตัง้ ค่าให้ระบุความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ที่มเี ครือข่ายความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน
โดยคาจากัดความของความสัมพันธ์น้จี ะแตกต่างกันไปตามแต่ละเครือข่าย อย่างไรก็ดี คาจากัด
ความซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดได้แก่คาว่า “เพื่อน” (Friends), ผูต้ ดิ ต่อ (Contacts) และกลุ่มแฟน
(Fans) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายเครือข่าย นิยมสร้างระบบให้เกิดการยินยอมทางตรง
ในการสร้างมิตรภาพระหว่างผูใ้ ช้งานทัง้ สองฝ่าย (Bi-directional Confirmation for Friendship)
(Boyd, & Ellison, 2007) เช่น การขอ Add Friends ในเฟซบุ๊ค หรือการขอแอดไลน์ไอดี (Line
Id) ในไลน์ (Line) เป็นต้น แต่บางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็ไม่จาเป็นต้องได้รบั การยินยอมจาก
ทัง้ สองฝ่าย แต่ผู้ใช้งานสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ทต่ี นเองต้องการจะติดตามได้เลย เช่น
การกด Follow บุคคลต่างๆ บนทวิตเตอร์ เป็ นต้น โดยเครือข่ายลักษณะนี้จะให้คาจากัดความ
ของผูใ้ ช้งานว่าเป็น ผูต้ ดิ ตาม (Followers) หรือ กลุ่มแฟน
แม้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ จะยังคงนิยามความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานว่าเพื่อน
แต่การจากัดทุกความสัมพันธ์ให้อยูใ่ นลักษณะเพื่อน อาจก่อให้เกิดความเข้า ใจผิดในหมู่ผใู้ ช้งาน
ได้ เพราะในเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ใ ช้งานแต่ ละท่าน ไม่จาเป็ นต้อ งมีมติ รภาพให้กันใน
ลักษณะเพื่อนเสมอไป (Boyd, 2006a quoted in Boyd, & Ellison, 2007)
การแสดงสายสัมพันธ์ต่อสาธารณะ (Public Display) คือ องค์ประกอบทีส่ าคัญมากของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รายชื่อของเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์จะเชื่อมโยงไปสู่หน้าประวัติ
ย่อของเพื่อนแต่ละคน ทาให้ผใู้ ช้งานแต่ละท่านสามารถเยีย่ มชมหรือทาความรูจ้ กั กับเพื่อนหรือ
เพื่อ นของเพื่อ น ผ่ า นการคลิ๊ก รายชื่อ เพื่อ นที่ปรากฏอยู่บนเครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ ได้ โดย
เครือข่ายส่วนใหญ่มกั ให้อานาจผูใ้ ช้งานในการกาหนดความเป็นส่วนตัว ด้วยการควบคุมว่าจะให้
ใครเห็น หรือไม่เห็นรายละเอียดบนหน้าประวัตยิ อ่ ของตน
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เครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ ม กั จะสร้า งเครื่อ งมือ เพื่อ อ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้งานในการส่งข้อความบนหน้าประวัตยิ ่อของเพื่อน โดยกลไกดังกล่าวรวมถึงการคอมเม้นท์
(Comments) หรือ การเขียนแสดงความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งความคิดเห็น
ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะทีบ่ างเครือข่าย จะมีการเพิม่ ระบบข้อความส่วนตัว (Private
Messaging) ซึ่งจะมีการทางานเหมือนเว็บเมลล์ (Webmail) ที่ผูใ้ ช้งานสามารถส่งข้อความหรือ
เนื้อหาเพื่อโต้ตอบกันได้อย่างเป็ นส่วนตัว ซึง่ ทัง้ การคอมเม้นท์และการส่งข้อความส่วนตัวต่างก็
เป็นกิจกรรมทีผ่ ใู้ ช้งานนิยมทากันมากในเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกเหนือจาก ประวัตยิ อ่ สถานภาพความเป็ นเพื่อน การคอมเม้นท์ และระบบข้อความ
ส่วนตัวแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์มกี ารปรับเปลีย่ นตัวเองไปตามองค์ประกอบในการทางาน
และผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก (Features and Users Base) บางเครือข่ายสามารถแบ่งปนั รูปภาพหรือ
วีดโี อได้ ขณะทีบ่ างเครือข่ายจะมีบล็อกสาเร็จรูปติดตัง้ อยู่ภายใน (Built-in Blogging) และมี
ระบบการส่งข้อความสนทนาทันที
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ส่ว นใหญ่ ถู กออกแบบมาให้เ ข้าถึงผู้ใช้งานเป็ นจานวนมาก
(Widely Accessible) หลายเครือข่ายเริม่ ต้นจากการดึงดูดผู้ใช้งานที่มลี กั ษณะทางประชากร
ใกล้เคียงกัน จึงไม่แปลก หากจะพบกลุ่มผูใ้ ช้งานทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเ ชือ้ ชาติ
อายุ ระดับการศึกษา หรือปจั จัยอื่นๆทีใ่ ช้ในการแบ่งกลุ่มทางสังคมคล้ายคลึงกัน
2.3.3 หน้ าที่ การทางานขององค์ประกอบภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์
Stroud (2008) ได้นาบทความของ Boyd มาพัฒนาเพื่อจาแนกองค์ประกอบและหน้าที่
การทางานภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1) ประวัตยิ ่อ (สาธารณะ หรือ ส่วนตัว) (Profiles; Public and Private ) คือ
หน้าเพจทีเ่ ปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในด้านต่างๆ เช่น อายุ ทีอ่ ยู่ เพศ
ความสนใจ เป็ นต้น หน้าประวัตยิ ่ออาจประกอบไปด้วยเนื้อหาอีกมากมาย เช่น รูปภาพ วีดโี อ
หรือไฟล์เสียง เป็นต้น โดยหน้าประวัตยิ อ่ นัน้ ผูใ้ ช้อาจตัง้ ค่าให้มคี วามเป็ นส่วนตัว (เช่น ผูใ้ ช้งาน
ที่เป็ นเจ้าของประวัติย่อ อาจเปิ ดโอกาสให้เ ฉพาะบุคคลที่ได้รบั อนุ ญ าตจากตนเท่านัน้ จึงจะ
สามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในเพจของตนได้ เป็ นต้น ) หรือเป็ นสาธารณะ (เช่น เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ช้งานท่านอื่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกส่วนในเพจของตน เป็ น
ต้น) หรืออาจเลือกตัง้ ค่าแบบผสมตามความต้องการ ให้มที งั ้ ความเป็ นส่วนตัว และสาธารณะใน
เนื้อหาแต่ละส่วนของเพจตนก็ได้
2) เครือข่ายของผูต้ ดิ ต่อ (Network of Contacts) ภายหลังจากผูใ้ ช้งานเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว ผูใ้ ช้งานสามารถระบุหรือบ่งชี้ (Identify) ผูต้ ดิ ต่อทีอ่ ยู่ในเครือข่าย
เดียวกัน ซึ่งมีความสามารถและความประสงค์จะติดต่อสื่อสารกั นได้ ในกรณีน้ีอาจรวมถึงการ
กาหนดให้ผตู้ ดิ ต่อได้รบั อภิสทิ ธิ ์ (Privileges) สาหรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นกันได้
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3) การส่งข้อความ (Messaging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีเครื่องมือ
ให้ผใู้ ช้งานไว้ใช้สาหรับส่งข้อความและเพิม่ เนื้อหาลงบนหน้าประวัตยิ ่อของเพื่อน โดยเครื่องมือ
ดังกล่าว ถือเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้แทนอีเมลล์ของผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์
4) การแบ่งปนั เนื้อหา (Content Sharing) มีรปู แบบเหมือนกับการแลกเปลีย่ น
ข้อความ เป็ นการเพิม่ รูปภาพ หรือวีดโี อลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆสาหรับผู้ใช้งาน ทีม่ รี ูปแบบการทางานเหมือนกับการสร้างบล็อกหรือวิกิ (Wikis)
ของผูใ้ ช้งานเองด้วย
5) เนื้อหาทีส่ ร้างคุณค่าเพิม่ (Added Value Content) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ ร่ว มมือ กับ ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นเนื้ อ หาและชุ ด ค าสัง่ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ข นาดเล็ก
(Providers of Content and Widgets) ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถสร้างเนื้อหาเพิม่ เติม หรือปรับแต่ง
องค์ประกอบอื่นๆ ภายในประวัตยิ ่อของตน เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจ หรือตอบสนองตามความ
ต้องการส่วนบุคคลได้
2.3.4 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทุกวันนี้ พืน้ ที่ส่อื สังคม (Social Media Spaces) มีแนวโน้มว่าจะมีลกั ษณะยืดหยุ่น
ตอบสนองตามความต้องการ และเป็ นตัวแบบเปิด (Open Templates) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งาน
สามารถสรรค์สร้างและเล่นกับสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลายได้ (Johnston, 2014) Kaplan, and
Haenlein (2010) จัดประเภทให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นส่วนหนึ่งของสื่อสังคม (Social
Media) โดยมองว่าเป็ นสื่อสังคมที่ผใู้ ช้งานมีการนาเสนอตนเองหรือการเปิ ดเผยตนเอง (Self
Representation or Self Disclosure) อยู่ในระดับสูง และมีการเข้าร่วมทางสังคมหรือความเข้มข้น
ของสื่อ (Social Presence or Media Richness) อยูใ่ นระดับปานกลาง

ภาพที่ 2.10 การจาแนกประเภทสื่อสังคมตามการนาเสนอตนเองหรือการเปิดเผยตนเอง และ
การมีส่วนร่วมทางสังคมหรือความเข้มข้นของสื่อ
แหล่งที่มา: Kaplan, & Haenlein, 2010, p. 62.
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Ullagaddi (2014) แบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออไลน์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) เครือข่ายบุคคล (Personal Networks) เป็นรูปแบบของเครือทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดใน
เกมดิจทิ ลั เครือข่ายสังคมออนไลน์ลกั ษณะนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการคงสถานะการ
เชื่อมต่อ (หรือทาให้ผใู้ ช้งานเชื่อมต่อได้อกี ครัง้ ) กับความสัมพันธ์ทม่ี อี ยู่ ด้วยวิธกี ารแบ่งปนั (หรือ
การแชร์) ช่วงเวลาอันสาคัญกับเพื่อนๆ เครือข่ายประเภทนี้เน้นเนื้อหาส่วนบุคคล (Personal
Content) การแชร์ บทความทีน่ ่ าสนใจ และการให้บริการเชิงพืน้ ที่ (Location-Based) ในการบ่ง
บอกพิกดั (Check-in) ขณะอยู่กบั เพื่อน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของเครือข่าย โดยเครือข่ายที่ม ี
คุณภาพและได้รบั ความนิยม ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม (Instragram) โฟร์แสควร์ (Four
Square) แพท (Path) เป็นต้น
2) เครือข่ายแบ่งปนั เนื้อหา (Content Sharing Network) บ่อยครัง้ เครือข่าย
ลักษณะนี้ มักถูกใช้เพื่อการสนทนาในปริมาณมาก เป็ นการสนทนาโต้ตอบในเวลาทันทีทนั ใด
(Real Time) ถึงแม้ว่าเครือข่ายดังกล่าว จะช่วยให้เกิดสภาพทีแ่ ท้จริง (Nature) ของความสัมพันธ์
ทัง้ ทีเ่ ป็นแบบใหม่และทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เครือข่ายดังกล่าว ก็ยงั มีแนวโน้มว่าจะเป็ นพืน้ ทีท่ ด่ี ที ส่ี ุดในการ
เริม่ ต้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ และทาให้มผี ู้รบั สารเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ด้านการใช้งานเครือข่าย
ดังกล่าว ผู้ใช้งาน มักจะมีการสร้างเนื้อหาในลักษณะผสมผสาน ระหว่างเนื้อหาทีม่ าจากบุคคล
ทัวไป
่ และเนื้อหาทีม่ าจากกลุ่มมืออาชีพ (Personal Content and Professionals Content) การ
แบ่งปนั เนื้อหาระหว่างผูใ้ ช้งาน เป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงทัศนคติต่อการดารงชีวติ และบุคลิกภาพของผู้
ตัวใช้งาน ในมิตทิ ห่ี ลากหลายยิง่ ขึน้ ซึ่งวิธกี ารสร้างเนื้อหาดังกล่าว อาจเป็ นการโพสต์เชิงข่มขู่
คุกคาม เพื่อทีจ่ ะเข้าไปสู่ขอบเขตอันพร่ามัว (Blurry Territory) ทีอ่ ยู่ระหว่างกลุ่มบุคคลทัวไป
่
และกลุ่มมืออาชีพ กระนัน้ สาหรับผูใ้ ช้งาน การขาดการปรากฏกายทางสื่อสังคม ก่อให้เกิดการ
ทาร้ายมากกว่ า ความช่ว ยเหลือ ดัง นัน้ ข้อ แนะน าส าหรับ ผู้ใ ช้ง านเครือ ข่า ยสังคมออนไลน์
ประเภทนี้คอื ควรใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือกลุ่มทีเ่ ป็ นมืออาชีพ เครือข่าย
ประเภทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ทวิตเตอร์, อินสตราแกรม, พินเทอเรส(pinterest) เป็นต้น
3) ชุมชนทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน (Shared Interests Community) เครือข่ายของ
ผู้ท่มี คี วามสนใจสิ่งต่ างๆ ร่ว มกัน เป็ นเครือ ข่ายที่มกี ารให้บ ริการแบบชุมชนเป็ นศู นย์กลาง
(Community-Oriented), มีธรรมชาติของเครือข่ายเน้นไปที่การให้ขอ้ มูล และถูกขับเคลื่อนจาก
ความสนใจของกลุ่มบุคคลทัวไปและกลุ
่
่มมืออาชีพ ผู้ใช้งานมักใช้ชุมชนลักษณะนี้เพื่อเรียนรู้
ทัก ษะ น าเสนอสิ่ง ที่ต นเรีย นรู้ม า หรือ เพื่อ รัก ษาความสัม พัน ธ์กับ กลุ่ ม มือ อาชีพ เครือ ข่า ย
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ลิงค์อนิ (Linked In), ฟลิกเกอร์ (Flickr) และมีทอัพ (Meet up) เป็นต้น
ส าหรับ ในประเทศไทย ธิติม า ทองทับ (2551) ได้ แ บ่ ง ประเภทของเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ไว้ 7 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทสิง่ พิมพ์ (Publising) ประกอบด้วย บล็อกและเว็บเนื้อหา ซึง่ ในแต่ละ
บล็อกจะมีการแยกเนื้อหาตามหมวดที่สนใจ เช่น บล็อกแก๊ง (Bloggang) เอ็กซ์ทนี (Exteen)
เป็นต้น
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2) ประเภทชุมชน (Community) ประกอบด้วย เครือข่ายสังคมทีช่ ่วยเพิม่ เพื่อน
ใหม่แ ละรัก ษาฐานเพื่อ นเก่ า ในเครือ ข่า ยได้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการใช้เ พื่อ การสนทนา
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ เช่น เฟซบุ๊ค มายสเปซ เป็นต้น
3) ประเภทสื่อ (Media) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอภาพเคลื่อนไหวจาพวก
ภาพยนตร์ วีดโี อ เช่น ยูทปู (Youtube), เดลีโมชัน่ Daily Motion เป็นต้น
4) ประเภทเกม (Game) เพื่อทากิจกรรมเล่นเกมร่วมกันเช่น เวิรล์ ออฟวอร์คาร์ฟ
(World of War Craft), แร็คนาร็อค (Ragnarok) เป็นต้น
5) ประเภทการจัดการรูปภาพ (Photo Management) เป็ นซอฟท์แวร์ให้บริการ
ฝากไฟล์ภาพและระบบในการแลกเปลีย่ นแบ่งปนั เช่น อินสตราแกรม (Instragram) เป็นต้น
6) ประเภทพาณิชย์ (Business Commerce) เพื่อการค้าและการทาธุรกิจ เช่น
อเมซอน (Amazon), อีเบย์ (eBay) เป็นต้น
7) ประเภทข้อมูลความรู้ (Data Knowledge) เพื่อเพิม่ พูนแหล่งข้อมูลความรู้
เช่น วิกพิ เี ดีย (Wikipedia)
สาหรับการวิจยั เรือ่ งทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศไทยจานวน 3 แบรนด์ (จาก
ทัง้ หมด 5 แบรนด์) (สพธอ., 2557) ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ และ อินสตราแกรม มาใช้ในการสารวจ
ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
2.3.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิ ดเครือข่ายสังคมออนไลน์
Vercic, and Vercic (2013) ทาการวิจยั เรื่อง Digital Natives กับสื่อสังคมในสถานศึกษา มี
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 4 จานวน 308 คน ผลการวิจยั พบว่าร้อยละ 91.5 ใช้
งานอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ขณะที่ร้อยละ 66.1 ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทการจัดการรูปภาพ และการแบ่งปนั ภาพออนไลน์ เช่น ยูทูป (Youtube) หรือ ฟลิก
เกอร์ (Flickr) เป็ นต้น ร้อยละ 25.7 ใช้งานบล็อกและพืน้ ทีส่ นทนา (Forum) มีเพียงร้อยละ 4.9 ทีใ่ ช้
งานทวิเตเตอร์ (Twitter) ซึง่ เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบไมโครบล็อก (Micro Blog) ด้านการ
เชื่อมต่อกับบริษทั ร้อยละ 56 เชื่อมต่อกับบริษทั หรือองค์กรต่างๆ ผ่านสื่อสังคม ทัง้ นี้ น้อยกว่า
ร้อยละ 4 เคยคอมเม้นท์แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของบริษทั ต่างๆ
ด้านการศึกษา ร้อยละ 88 พูดคุยเกี่ยวกับคณะในสถานศึกษาของตนผ่านสื่อสังคม ร้อยละ 61
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ และตารางเรียนผ่านพืน้ ทีส่ นทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
(Unofficial Forum) ร้อยละ 27 ติดต่อกับผูส้ อนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 3.3 กดติดตาม
ผู้สอนผ่ านทางทวิตเตอร์ ด้านการรับข่าวสารอย่างเป็ นทางการจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 93.5
เปิดรับจากเว็บไวต์หลักของสถาบัน (Official Website) อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 3
เห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มพี ้นื ที่ในการรับฟงั และแก้ไขปญั หาให้กบั นักศึกษา ขณะที่ ร้อยละ 82
เชื่อว่าสามารถใช้ส่อื สังคมเพื่อแก้ไขในประเด็นดังกล่าว
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2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ
ตัวแปรหนึ่งที่ศกึ ษาในงานวิจยั เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั คือตัว
แปรด้านทัศนคติ ซึ่งกลุ่ม Digital Natives ผู้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั อาจมีน่าสนใจและแตกต่างจากคนรุน่ ก่อน
2.4.1 ความหมาย ลักษณะ และที่มา
Solomon (2007) นิยามว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินระยะยาวของบุคคล อัน
เกี่ยวข้องกับประเด็น วัตถุ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ ทัศนคติจะผ่านการเรียนรูแ้ ละหล่อหลอมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามมันคงยาวนาน
่
อีกทัง้ ยังมีอิ ทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรม
ของบุคคลในเวลาต่อมาด้วย
ด้าน Hawkins, Best, and Coney (2004) อธิบายว่า ทัศนคติคอื องค์ประกอบอันคงทน
ั ญา การรับ รู้ อารมณ์ และแรงจูง ใจ อัน เกี่ย วข้อ งกับ มุ ม มองของ
ของกระบวนการทางป ญ
สภาพแวดล้อม
สาหรับ Schiffman, & Kanuk (2004)กล่าวว่า ทัศนคติเป็ น การเรียนรูอ้ นั ก่อให้เกิด
ความโน้ มเอียงของการกระทา รวมถึงความชอบและไม่ชอบที่มตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งทัศนคติม ี
ความเกีย่ วข้องกับแง่มมุ ของการบริโภค
Eagly, and Chaiken (1993 quoted in Albarracin, Johnson, Zanna, & Kumkale,
2014) นิยามว่า ทัศนคติ คือ แนวโน้มทางจิตวิทยา ทีแ่ สดงออกมาจากการประเมินเอกลักษณ์
เฉพาะด้วยระดับของความชอบ หรือไม่ชอบ
ด้าน Roger (1978 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) กล่าวว่า ทัศนคติคอื ตัวชีว้ ดั
ว่าบุคคลนัน้ คิดและรูส้ กึ อย่างไรกับบุคคลรอบข้าง วัตถุ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ
เป็ น ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อ สิ่งเร้า และเป็ นมิติหนึ่งของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรือไม่ชอบสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง จัดเป็ นการสื่อสารภายในบุคคล อันได้รบั อิทธิพลมาจากการรับ สาร
และจะมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต
ด้าน Allport (1967) ระบุว่า ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลที่
มีต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละวัต ถุ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เป็ น ภาวะทางใจที่ท าให้บุ ค คลพร้อ มจะตอบสนองต่ อ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากประสบการณ์
ขณะที่ Kats (1960) นิยามว่าทัศนคติคอื ความโน้มเอียงของปจั เจกบุคคลในการประเมิน
สัญลักษณ์ วัตถุ หรือ มุมมองทีม่ ตี ่อโลกของบุคคลผูน้ นั ้ ในรูปแบบของความชอบหรือไม่ชอบ
ในประเทศไทย เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ทัศนคติหมายถึง การแสดงความรูส้ กึ
ภายในทีส่ ะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจ หรือไม่พอใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง อันเป็ นผลมาจาก
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กระบวนการทางจิตวิทยา หรืออาจหมายถึง ความโน้มเอียงเพื่อให้มพี ฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะอันพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งก็ได้ โดยทัศนคติไม่ใช่สงิ่ ที่สงั เกตเห็นได้
โดยตรง แต่ต้องดูจากการกระทาของบุคคลว่ ากล่าวถึงสิง่ ใด หรือทาสิง่ ใดไว้ โดยสรุปลักษณะ
ของทัศนคติได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
1) ทัศ นคติท่สี ั ่งสมมาจากการเรียนรู้ของสมอง (Attitudes are Learned
Predispositions) โดยสิ่งที่สมองสังสมมา
่
ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม โดย
ทัศ นคติเ กี่ยวข้อ งกับพฤติก รรมการเรียนรู้ อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ โดยตรงของสิ่งที่
ประสบ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบุคคล หรือจากการเปิดรับสื่อ
2) ทัศนคติมคี วามคงเส้นคงวา (Attitudes Have Consistency) แต่ละทัศนคติ
มีแนวโน้มทีจ่ ะสอดคล้องต่อเนื่องกันไป จึงจะเกิดความคงเส้นคงวา หากไม่เกิดความสอดคล้อง
ต่ อ เนื่อ ง ทัศ นคติจะเกิด ความขัด แย้ง ทาให้บุ ค คลรู้ส ึก คับข้อ งใจ พฤติก รรมและทัศ นคติท่ี
สอดคล้อ งกัน จะมีผ ลต่ อ จิต ใจ ทัง้ นี้ ทัศ นคติไม่จาเป็ น ต้อ งคงทนถาวร แต่ ทศั นคติส ามารถ
เปลีย่ นแปลงได้
3) ทัศนคติทเ่ี กิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ (Attitudes Occur within a Situation)
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมในที่น้ี หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์อนั มีลกั ษณะเฉพาะด้าน
เวลา มีอทิ ธิพลต่อการเกิดทัศนคติ และมีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
เช่น สภาพแวดล้อมแบบดิจทิ ลั ซึง่ เต็มไปด้วยสื่อดิจทิ ลั ทีม่ กี ารเชื่อมต่อทุกหนแห่ง มีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติของกลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากแนวคิดทฤษฎีในเบื้องต้นอาจสรุปได้ว่า ประสบการณ์ และค่านิยมต่างๆที่ผ่านเข้า
มาทาให้บุคคลมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Digital Natives เติบโตมากับ
ค่านิยมของความสะดวกสบายและรวดเร็ว มีประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากกว่า
กลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งเติบโตมากับประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีอนาล็อก และมี
ค่านิยมทีเ่ น้นความมีระเบียบวินยั และการทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งแบบเป็นขัน้ เป็นตอน ทีม่ าของการเกิด
ทัศนคติทแ่ี ตกต่างกัน จึงทาให้สองกลุ่มมี ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ด้านต่างๆ แตกต่างกันไปด้วย
ขณะที่ป ระภาเพ็ญ สุ ว รรณ (2530) กล่ าวว่ า ทัศ นคติเ กิดจากการเรีย นรู้จากแหล่ ง
ทัศนคติ อันได้แก่ ประสบการณ์เฉพาะอย่าง การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่น สิง่ ทีเ่ ป็ นแบบอย่าง
(models) และความเกี่ยวข้อ งกับสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว โรงเรียน องค์กร เป็ นต้น
ตัวอย่างเช่น ทัศคติของกลุ่ม Digital Natives เกิดจากการเติบโตมากับประสบการณ์ในยุคดิจทิ ลั
ที่การติดต่ อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนผ่า นเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ มีต้นแบบเป็ นผู้มอี ิทธิพลทาง
ออนไลน์ (Online Influencer) มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาทีม่ คี รูผสู้ อนซึง่ เน้นการมี
ปฏิสมั พันธ์ และมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเศรษฐกิจ ในยุคที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้ นการมี
ส่วนร่วมระหว่างผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต เป็นต้น
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2.4.2 องค์ประกอบและหน้ าที่ของทัศนคติ
ทัศนคติ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ซึง่ มีการทางานร่วมกัน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ หรือ
ความนึกคิด (Cognition) ความรูส้ กึ (Affect) และการกระทา (Conation) อันมีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้ ความเข้าใจ หรือความนึกคิด (Cognition) ประกอบด้วยความเชื่อ
ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ อาจมีทงั ้ เชิงบวกและเชิงลบ เช่น กลุ่ม Digital Natives มีความ
เชื่อว่าสื่อใหม่อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถตอบสนองความต้องการในการหาข้อมูล
ข่าวสารได้ดกี ว่าสื่อดัง้ เดิม เป็นต้น
2) ความรู้ส ึก (Affect) เป็ นอารมณ์ หรือ ความรู้ส ึกที่บุค คลมีต่ อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แตกต่างกันไปตามแรงจูงใจ ประสบการณ์ในอดีต บุคคลผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง สภาพร่างกาย และ
สถานการณ์แวดล้อม เป็ นการประเมินโดยภาพรวม ซึง่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคต โดยความรูส้ กึ ถือเป็ นการเมินโดยภาพรวม เช่น กลุ่ม Digital Natives มีความรูส้ กึ ชื่น
ชอบผูส้ อนหรือเจ้านายทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์สงู
3) การกระทา (Conation) คือความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ องค์ประกอบ
ของทัศนคติส่วนนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น กลุ่ม Digital Natives มีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ประกอบกิจการของตนเองในอนาคต อันเนื่อ งมาจากสภาพแวดล้อ มทางการศึกษาที่มกี าร
แข่งขันสูงและความยากในการหางานทีเ่ พิม่ ขึน้
นักสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยานาการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) มาใช้ใน
การอธิบายโครงสร้างทางสังคม โดย Kats (1960) นาการวิเคราะห์เชิงหน้ าที่ มาสร้างเป็ น
แนวคิดเรื่องหน้าทีข่ องทัศนคติ (The Functional Approach to the Study of Attitudes) ซึง่ เป็ น
การใช้วธิ กี ารเชิงหน้าที่ มาศึกษาทัศนคติ ในเชิงจิตวิทยา เพื่อให้คาอธิบายเกี่ยวกับทัศนคติทแ่ี ต่
ละบุคคลมีอยู่ว่า ทัศนคติเหล่านัน้ ทาหน้าทีด่ ้านใดบ้าง และให้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งโดยทัวไป
่
แล้ว มุมมองเชิงหน้ าที่ จะเกี่ยวข้อ งกับวัต ถุ ประสงค์ของทัศ นคติท่อี ยู่ระหว่างความต้อ งการ
ภายในบุคคล (Internal Needs) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ทีเ่ ต็มไป
ด้วยผูค้ นและข้อมูลข่าวสาร บุคคลจึงมีทศั นคติเพื่อช่วยให้ตนเองบรรลุความต้องการด้านใดด้าน
หนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า วิธกี ารเชิงหน้ าที่ เป็ นการมองว่า ทัศนคติเกิดขึน้ เพื่อเติมเต็มความ
ต้องการของบุคคล (Sammons, 2007) ดังนัน้ ทัศนคติทแ่ี ต่ละบุคคลมี จึงเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาแบบ
มีหน้าที่ โดยหน้าทีข่ องทัศนคติมที งั ้ หมด 4 ด้าน (Kats, 1960; Jones, 1980; Sammons, 2007)
ได้แก่
1) หน้าทีด่ า้ นการปรับตัว หรือการใช้เป็นเครือ่ งมือ (Adaptive or Instrumental
Function)
เป็ นทัศนคติทม่ี ตี ้นกาเนิดมาจากประโยชน์ใช้สอยและเจตนาของมนุ ษย์ มนุ ษย์
มักจะใช้ทศั นคติดงั กล่าวเพื่อผลประโยชน์ท่จี บั ต้องได้ เป็ นทัศนคติเกี่ยวกับอารมณ์ท่มี พี น้ื ฐาน
มาจากประสบการณ์ในอดีต (ตัวอย่างเช่น ทัศนคติท่มี ตี ่อความชื่นชอบอาหาร เป็ นผลมาจาก
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ความทรงจาทีพ่ งึ พอใจในอาหารนัน้ ๆ) (Jones, 1980) เป็ นทัศนคติทช่ี ่วยให้บุคคลบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทีต่ อ้ งการ หรือหลีกเลีย่ งจากสถานการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ การมีหรือการแสดงทัศนคติทแ่ี น่ วแน่
สอดคล้อง (Holding and Expressing Certain Attitudes) อาจทาให้ได้รบั รางวัลทางตรง
(Summons, 2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีช่ ่นื ชอบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
ก็มแี นวโน้ มที่จะได้รบั การสนับสนุ นจากกลุ่ มเพื่อ นที่อ ยู่ใ นเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ เ ดียวกัน
นอกจากนี้ ทัศ นคติบางประการอาจทาให้บุค คลเข้าสู่สถานการณ์ท่มี รี างวัล รออยู่ เช่น กลุ่ ม
Digital Natives ทีม่ คี วามชื่นชอบนักร้องคนเดียวกัน ก็จะได้รบั รางวัลเป็ นการยอมรับให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกในกลุ่มทีช่ ่นื ชอบนักร้องนัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ การแสดงทัศนคติทส่ี อดคล้องกับผูอ้ ่นื อาจ
ทาให้บุคคลเลีย่ งพ้นจากสถานการณ์เชิงลบได้ นอกจากนี้ หน้าทีด่ า้ นการปรับตัวหรือการใช้เป็ น
เครื่องมือ ยังเป็ นทัศนคติท่สี ่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมใหม่ มีความสัมพั นธ์กบั รางวัลและการ
ลงโทษทีจ่ ะได้รบั และมีผลต่อการทางานของกลุ่มสังคม (Social Group Work) ด้วย (Jones,
1980)
2) หน้าทีด่ า้ นความรู้ (Knowledge Functions)
แต่เดิม หน้าทีด่ า้ นความรูข้ องทัศนคติ ยังเป็นทีถ่ กเถียงกันอยู่เมื่อนามาวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารเชิงหน้าที่ จากแนวคิดของ Kats เชื่อว่า บุคคลต้องการความรูเ้ พื่อสร้างความหมาย
ให้ก ับสิ่งใดๆก็ต าม ที่วุ่นวายและไม่เ ป็ นระเบียบแบบแผน ตัว อย่างของทัศ นคติด้านความรู้
Kats เคยอ้างอิงไว้จากงานวิจยั ของ Herzog ทีศ่ กึ ษาวิจยั ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเปิดรับละคร
วิทยุช่วงกลางวันของกลุ่มแม่บ้าน ผลวิจยั พบว่า หนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้ละครวิทยุเป็ นที่
นิยมเนื่องจาก ละครวิทยุให้ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาแก่ กลุ่มผู้ฟงั ในแต่ ละวัน ข้ออภิปราย
ต่อมา Cohen ให้ความสนใจกับบทบาทของผู้นาความคิดเห็น ทัศนคติท่บี ุคคลมีต่อผู้นาทาง
ความเห็น เป็ นความมุ่งหมายเชิงหน้าทีอ่ นั เกิดจากความต้องการความรู้ แม้จะมีการทางานของ
กลุ่มสังคม สมาชิกภายในกลุ่มสังคมก็ยงั มองหาเหตุผลร่วมกันของไอเดียภายในกลุ่ม หรือมีการ
มองหาความรูจ้ ากสมาชิกภายในกลุ่ม ฉะนัน้ กลุ่มจึงมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติของสมาชิกภายในกลุ่ม
(Jones, 1980; Kats, 1960)
หน้าที่ด้านความรู้ เป็ นหน้าที่ของทัศนคติท่ใี ห้คาอธิบาย หรือสร้างความเข้าใจ
ให้กับ บุ ค คลในการด าเนิ น ชีว ิต ด้า นต่ า งๆ ช่ ว ยในการพิจ ารณา ให้เ หตุ ผ ล ต่ อ สาเหตุ ห รือ
เหตุการณ์อนั ส่งผลต่อผูค้ นหรือสถานการณ์รปู แบบต่างๆ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความ
เข้าใจอันสมเหตุ ส มผล เมื่อ บุค คลต้อ งเผชิญ กับเหตุ การณ์ ท่มี คี วามไม่แน่ ใ จ หรือ ไม่ชดั เจน
(Summons, 2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives คิดทีจ่ ะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทีต่ อบสนองความ
ต้องการของตนทีส่ ุด โดยใช้วธิ เี สิรช์ หาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กูเกิ้ล เพื่อให้เกิดความแน่ ใจ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ เป็นต้น หน้าทีข่ องทัศนคติดา้ นความรู้ จะช่วยให้บุคคล เข้าใจ คาดการณ์ และรู้
(Knowable) เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆในการดาเนินชีวติ ได้ เสมือนว่ามีระบบการประมวลผลข้อมูล
ข่าวสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หน้าทีด่ า้ นความรูด้ งั กล่าว เป็ นหน้าทีเ่ ชิงบวก การเหมารวม
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(Stereotyping) ซึ่งเป็ นอีก ส่ ว นหนึ่งของหน้ าที่ด้านความรู้ของทัศ นคติ ถือ เป็ นหน้ าที่เ ชิงลบ
เนื่องจากการเหมารวมจะทาให้บุคคลวางโครงสร้างทางจิตใจ (Mental Structures) เพื่อทานาย
คุณลักษณะของผูอ้ ่นื โดยใช้เกณฑ์การเหมารวมจากคุณลักษณะของกลุ่มทีผ่ นู้ ัน้ สังกัด เข้าร่วม
หรือเป็นสมาชิกอยู่ การเหมารวมจะทาให้บุคคลให้เหตุผลต่อสิง่ ต่างๆได้รวดเร็วขึน้ และใช้ความ
พยายามทางจิตน้อย ซึ่งการเหมารวมถือเป็ นสิง่ ที่มปี ระโยชน์ในสภาพสังคมที่มบี ริบทรวดเร็ว
อย่างไรก็ดี ทัศนคติด้านการเหมารวม อาจทาให้บุคคลประเมินค่าสิง่ ต่างๆอย่างคลาดเคลื่อน
หรือไม่ถูกต้องแม่นยา (Summons, 2007)
3) หน้าทีด่ า้ นการแสดงคุณค่า (Value Expressive Function)
ทัศนคติอนั มีหน้าทีใ่ นการแสดงคุณค่า ทีผ่ สมผสานอยู่ในแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
(Self Concept) ของแต่ละบุคคล (Summons, 2007) กล่าวได้ว่า ทัศนคติดา้ นการแสดงคุณค่า
เป็ นหน้าที่หนึ่งของทัศนคติท่มี อี ยู่ในตัวคนทุกคน ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งคุณค่าใน
เชิงบวกของตน อันเกิดจากการตระหนักรูเ้ กี่ยวกับตนเองได้ นอกจากนี้ ทัศนคติด้านการแสดง
คุณค่า ยังมีหน้ าที่ช่วยยืนยันอัตลักษณ์ของตนเอง (Self-Identity) ซึ่งจะทาให้บุคคล สามารถ
สร้างภาพลักษณ์ของตน(self-image)ได้ตรงกับทีต่ นต้องการมากยิง่ ขึน้ (Jones, 1980) อีกทัง้
ทัศนคติดงั กล่าว ยังมีประโยชน์ในแง่ของการสื่อสารระหว่างบุคคลกับผู้อ่นื ด้วย (Summons,
2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีช่ ่นื ชอบเทคโนโลยี จะมีมุมมองเชิงบวกต่อเทคโนโลยีและ
นวัต กรรม ต้อ งการใช้ส ินค้าที่ส ะท้อนความเป็ นคนทันสมัย เท่าทันนวัตกรรม อีกทัง้ มีค วาม
ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนทีม่ คี วามสนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมือนกัน
ทัศนคติท่มี คี วามชื่นชอบต่อกลุ่ม บ่อยครัง้ เป็ นทัศนคติท่มี หี น้าที่ด้านการแสดง
คุณ ค่า กลุ่ มทาให้บุค คลที่เ ป็ นสมาชิก มีอ ัตลักษณ์เ หมือ นกัน Cohen กล่าวว่า ในหลายๆ
งานวิจ ยั พบว่า สมาชิก ของกลุ่ มจะต่ อ ต้า นการสื่อ สารที่มลี ักษณะขัดแย้ง กับบรรทัดฐานและ
ค่านิยมของกลุ่ม และยอมรับฉันทานุ มตั ิ (Sanctioned) ร่วมกัน ในลักษณะมีการยอมรับทาง
สังคม หรือไม่ยอมรับทางสังคม นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Cohen ยังพบว่า ผูท้ ม่ี คี ุณค่าในตนเอง
(Self-Esteem) ต่า มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั อิทธิพลจากผูท้ ม่ี คี ุณค่าในตนเองสูง (Jones, 1980)
4) หน้าทีด่ า้ นการป้องกันอัตตา (Ego Defensive Function)
เป็ น ทัศ นคติท่ีเ กิด ขึ้น ภายในตัว บุ ค คล และวัต ถุ หรือ สถานการณ์ ท่ีบุ ค คลมี
ความสัมพันธ์อยู่ โดยทัศนคติดงั กล่าว มีหน้ าที่ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สกึ
ออกมาได้โดยสะดวก (Jones, 1980) ทีส่ าคัญยังเป็ น ทัศนคติทม่ี หี น้าทีใ่ นการปกป้องบุคคลจาก
เหตุการณ์ หรือข้อมูลทีส่ ร้างความเสียหายทางจิตใจได้ (Psychologically Damage Events or
Information) ซึง่ การป้องกันอัตตา จะช่วยลดความเสียหาย หรือลดหนทางในการคุกคามทางใจ
ของบุคคลของผู้นัน้ (Summons, 2007) ยกตัวอย่างเช่น การที่บุคคลแสดงทัศนคติว่าตนเป็ น
ปรปกั ษ์กบั คนส่วนน้อย ก็เพื่อปกป้องตนเองจากความรูส้ กึ อันเป็ นปมด้อย (Inferiority) หน้าที่
ของทัศนคติลกั ษณะนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลเลือกจะมีทศั นคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เขาอาจ
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ไม่ได้ตดั สินจากความเป็นจริงหรือสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงเสมอไป แต่อาจตัดสินจากปมขัดแย้ง
(Conflicts) ทีอ่ ยู่ภายในใจของเขาเอง (Jones, 1980) ฉะนัน้ หน้าทีข่ องทัศนคติดงั กล่าว ย่อมมี
ความเกี่ยวพันกับระดับของอคติ (Bias) หรือการบิดเบือน (Distortion) สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ตามที่
บุคคลเลือกจะตีความ (Summons, 2007)
ความซับซ้อ นประการหนึ่ ง ของหน้ าที่ด้านการป้อ งกันอัต ตาคือ กระบวนการ
ทัวไปในการเปลี
่
่ยนทัศนคติและพฤติกรรม อาจไม่ได้ส่งผลให้บุคคลรักษาสมดุลทางความคิด
ของตนได้ แต่อาจเป็ นการผลักดันให้บุคคลเสริมแรงในการป้องกันอัตตาของตน และทาให้บุคคล
ยึดติดสัมพันธ์กบั ความเชื่อทางอารมณ์ทต่ี นยึดถือ (Jones, 1980) โดยทัวไปแล้
่
ว บุคคลมักจะมี
ทัศนคติในเชิงป้องกันอัตตา เพื่อปกป้องมุมมองทีต่ นเองชื่นชอบ (Summons, 2007) เช่น กลุ่ม
Digital Natives บางคน เปลีย่ นงานบ่อย โดยให้เหตุผลว่า ต้องการความก้าวหน้าและความพึง
พอใจในเวลาอันรวดเร็ว แต่อกี นัยหนึ่งทีเ่ ลือกให้เหตุผลเช่นนี้ อาจเพราะไม่อยากถูกทัง้ ผูอ้ ่ื นและ
ตนเองมองว่า เป็ นคนไม่มคี วามอดทน เบื่อง่าย และไม่สามารถก้าวหน้าในทีท่ างานเดิมได้ โดย
ความรูส้ กึ เหล่านี้ เป็นความรูส้ กึ อันเป็ นปมด้อยในจิตใจทีต่ นยากจะยอมรับ หรือไม่อยากยอมรับ
เป็นต้น
สาหรับการวิจยั เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ในกลุ่ม Digital Natives
นาทัศนคติมาใช้เป็ นตัวแปรหนึ่งในการวิจยั โดยทัศนคติในการวิจยั นี้ หมายถึงทัศนคติดา้ นการ
ดาเนินชีวติ ในด้านต่างๆ อันได้แก่ ครอบครัว การศึกษา การทางาน การเลือกซื้อสินค้า การ
เปิ ดรับสื่อ การเมือ งการปกครอง ซึ่ง การด าเนิ นชีว ิต ด้า นต่ างๆนี้ มีท่ีมาจากคุ ณลักษณะ 8
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2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรม
2.5.1 ความหมายและที่มา
Cronbach (1963) ให้นิยามพฤติกรรมว่าเป็ น การตอบสนองหรือการกระทาของบุ คคล
ต่อสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง หรือสิง่ กระตุ้นใดๆ โดยการกระทาหรือการตอบสนองนัน้
เกิดขึน้ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย ผ่านการพิจารณามาแล้ว หรือเกิดขึน้ โดยไม่รสู้ กึ ตัวก็ได้
Traindis (1989 อ้างถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2530) พฤติกรรมหรือการปฏิบตั ขิ อง
บุค คล เป็ นผลมาจากทัศนคติ นิสยั บรรทัดฐานทางสังคม และผลที่คาดว่าจะได้รบั หลังกระท า
พฤติกรรมแล้ว (Experiment About Reinforcement) จึงเป็ นที่เชื่อกันว่า พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบ ัติข องบุ ค คลมีค วามสัม พัน ธ์กับ ทัศ นคติ โดยทัศ นคติม ีอิท ธิพ ลต่ อ การแสด งออกของ
พฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับทีพ่ ฤติกรรมของบุคคลมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติ
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2530) สรุปว่าพฤติกรรมเป็ นผลมาจากปฏิกริ ยิ าซึ่งกันและกัน
ระหว่างทัศนคติ 2 ประเภท ได้แก่ ทัศนคติทม่ี ตี ่อสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือ ทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั ิ
โดยตรง และทัศนคติท่มี ตี ่อสถานการณ์หรือสิง่ แวดล้อม โดยทัศนคติเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการ
ทานายพฤติกรรมของบุคคล ในความเป็ นจริงอาจมีสงิ่ อื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการกระทา
ของบุคคลก็ได้
2.5.2 องค์ประกอบของพฤติ กรรม
Cronbach (1957; 1960; 1970 quoted in Patry, 2011) อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคล
เกิดขึน้ จากองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่
1) ความหมายมุง่ หมาย (Goal) เป็ นวัตถุประสงค์หรือความต้องการทีท่ าให้เกิด
กิจกรรม บุคคลมีพฤติกรรม เนื่องจากมีความต้องการทีจ่ ะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือสิง่ ทีต่ น
คิดไว้
2) ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒภิ าวะหรือความสามารถทีจ่ าเป็ นในการ
ประกอบพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยบุคคลมีความพร้อมในแต่ละด้านแตกต่าง
กัน
3) สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่เี หมาะสม จะเอื้อให้
เกิดการประกอบพฤติกรรรม
4) การแปลความหมาย (Interpretation) บุคคลมักประเมิน หรือคิดพิจารณาต่อ
สถานการณ์ห รือเหตุ การณ์ ต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อให้พฤติกรรมที่
เกิดขึน้ มีความเสีย่ งน้อยทีส่ ุด และตอบสนองความต้องการของบุคคลได้มากทีส่ ุด
5) การตอบสนอง (Respond) เป็ นพฤติกรรมที่เ กิดขึ้นภายหลังจากแปล
ความหมาย หรือประเมินสถานการณ์แล้ว
6) ผลที่ได้รบั (Consequence) เป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ หลังจากกระทาพฤติกรรมไป
แล้ว อาจสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการทีค่ าดไว้
7) ปฏิกริ ยิ าต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมื่อไม่
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคคลได้ เมือ่ เกิดความผิดหวังขึน้ บุคคลอาจมีปฏิกริ ยิ า
ต่อความผิดหวังด้วยการกลับไปทีข่ นั ้ ตอนแปลความหมายอีกครัง้ เพื่อค้นหาวิธตี อบสนองความ
ต้องการของตนอีกครัง้
สาหรับการวิจยั เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ในกลุ่ม Digital Natives
นาพฤติกรรมมาใช้เป็ นตัวแปรหนึ่งในการวิจยั โดยพฤติกรรมในการวิจยั นี้ หมายถึงพฤติกรรม
ด้านการดาเนินชีวติ ในด้านต่างๆ อันได้แก่ ครอบครัว การศึกษา การทางาน การเลือกซือ้ สินค้า
การเปิ ดรับสื่อ การเมืองการปกครอง ซึ่งการดาเนินชีว ิตด้านต่างๆ นี้ มีทม่ี าจากคุณลักษณะ 8
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2.6 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital
Natives” มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ทัศนคติการดาเนินชีวติ
ความคล่องดิจทิ ลั
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives”
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ (Survey Research
Method) แบบวัดครัง้ เดียว (Single Cross Sectional Design) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)
เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนัน้
นาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ตามแนวทางอันมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรอิสระในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives โดยความ
คล่องดิจทิ ลั หมายถึงความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม Digital Natives
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ใช้ในการวิ จยั
จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย(สพธอ, 2557)
พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ผี ใู้ ช้งานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์
(Line) กูเกิ้ลพลัส (Google+) อินสตราแกรม (Instrgram) และทวิตเตอร์ (Twitter) ผู้วจิ ยั จึง
คัดเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ 3 แบรนด์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ค
ไลน์ และอินสตราแกรม

3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ประชากรกลุ่ม Digital Natives อันหมายถึง กลุ่ม
เยาวชนอายุ 15-24 ปี ผูม้ ปี ระสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่ า 5 ปี โดยเลือกเก็บข้อมูล
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จากกลุ่ม Digital Natives ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย ทีม่ สี ดั ส่วนของประชากรอายุ 6 ปี ขน้ึ ไป ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ มากที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ทุ ก ภู ม ิภ าค (ร้อ ยละ 54.4) ภายในประเทศ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ผู้วจิ ยั จึงคาดว่า อาจพบความหลากหลายของรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives ได้มากกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ในประเทศ
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ด้านขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณจากสูตร
การคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒ ิ เอกกะกุล, 2543)

n

N
1  Ne

2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้
ภาพที่ 3.1 สูตรการคาณวนของทาโร่-ยามาเน่
แหล่งที่มา: Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒ ิ เอกกะกุล, 2543.
โดยในประเทศไทย มี Digital Natives อาศัยอยู่ จานวนทัง้ สิน้ 4,387,062 คน (ITU,
2013) จากสูตรดังกล่าว n = 4,387,062 / 10,968.655 = 399.963532 หรือประมาณ 400 คน
จากสูตรดังกล่าว ทาให้พบว่ามีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน อย่าไรก็ตาม เนื่องจากการ
รวบรวมปจั จัยแบบ Thematic Review ในแบบจาลองความคล่องดิจทิ ลั (Wang, Myers, &
Sundaram, 2012 ) พบว่า ปจั จัยด้านองค์กร สถานศึกษา และอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อระดับ
ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับ Digital Natives มีอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี ซึง่ ช่วงอายุดงั กล่าว มีกลุ่ม Digital Natives ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
อาจทาให้มที ศั นคติต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ อันได้รบั การหล่อหลอม
จากอิทธิพลทางสังคมที่แ ตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบกาหนดตัว อย่าง
(Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 134 คน จานวนรวมทัง้ สิน้
402 คน โดยแบ่งตามช่วงอายุดงั นี้
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ตารางที่ 3.1 ตารางการกาหนดตัวอย่าง
กลุ่ม
1

อายุ
15-17 ปี

จานวน
134

2

18-21 ปี

134

3

22-24 ปี

134

รวม

402 คน

แหล่งที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2557.
3.2.3 วิ ธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” ใช้
วิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ มีการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสาหรับ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มตามตารางการกาหนดตัวอย่าง (ตารางที่ 3.1) โดยมีรายละเอียดการสุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุ่มแบบกาหนดตัวอย่าง (Quota Sampling)
กาหนดให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดกลุ่มตัวอย่าง (ตาราง
ที่ 3.1) ในการแบ่งสัดส่วนเลือกเก็บข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูว้ จิ ยั เลือกสถานศึกษา และสถานทีท่ างานทีอ่ ยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
เข้าไปเก็บข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3 การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenient Sampling)
ผู้ว ิจยั แจกแบบสอบถามให้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่พบในสถานศึกษาและสถานที่
ทางาน

3.3 เครื่องมือในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้
กลุ่ มตัว อย่า งตอบแบบสอบถามด้ว ยตนเอง โดยในแบบสอบถามแต่ ล ะชุด จะประกอบด้ว ย
แบบสอบถามในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม (Screening Questionnaire)
และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) โดยแบบสอบถามทัง้ หมด มีรายละเอียดดังนี้
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3.3.1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire)
แบบสอบถามส่วนนี้ ใช้เพื่อการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามนิยาม Digital Natives
ที่สหภาพโทรคมนาคม (ITU, 2013) กาหนดไว้ กล่าวคือ มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และมี
ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 ปีขน้ึ ไป อีกทัง้ เพื่อให้ได้กลุ่ มตัวอย่างทีต่ รงกับการวิจยั
เรือ่ ง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” ซึง่ ต้องเป็ นผูท้ เ่ี คยใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงจัดทาคาถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทัง้ สิน้ 2 ข้อ ดังนี้
1) คุณมีอายุระหว่าง 15-24 ปี
2) คุณมีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 ปีขน้ึ ไป
3.3.2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire)
แบบสอบถามส่ ว นนี้ เพื่อ ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบค าถามส าหรับ การศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง
“ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives” อันประกอบด้วยคาถาม 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็ นคาถาม ส่วนทีใ่ ห้
เลือกตอบ จากคาตอบที่กาหนดไว้ (Multiple Choices) โดยจะเป็ นคาถามเกี่ยวกับปจั จัยทาง
ประชากร (Demographic Factors) ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ระดับการศึกษา และรูปแบบของสถาบัน หน่วยงาน และองค์กร (ราชการ หรือ เอกชน)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ ความคล่องดิจทิ ลั (Digital Fluency) ใช้มาตรวัด 5 Pointed
Likert Scale ประยุกต์จากข้อคาถามทีอ่ ยู่ในวิจยั เรื่อง การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติของผูส้ อน
ในโรงเรียนประถมและมัธยมที่มตี ่อการตัดสินประเมินค่าทางดิจทิ ลั ของกลุ่มผู้เรียน (Pupils’
Digital Judgment) ในสหราชอาณาจักรของ Bartlett, and Millers (2011) ซึง่ มีเกณฑ์การให้
คะแนนทีเ่ ลข 5 = น้อยมาก และ 1 = ดีมาก แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ดีมาก 5 คะแนน
ดี
4 คะแนน
พอใช้ 3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยมาก 1 คะแนน
โดยแบ่งแบบสอบถามความคล่องดิจทิ ลั ออกเป็น 2 ส่วนย่อย ดังนี้
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ความคล่องดิจทิ ลั ส่วนแรก ผู้วจิ ยั ประยุกต์ขอ้ คาถามทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลมาจากการ
ทบทวนแนวคิด และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคล่องดิจทิ ลั ของ Brick, and Makice (2012)
แบ่งเป็ นองค์ประกอบด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั โดยจะทาการเก็บข้อมูล
แบบจาแนกตามการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละรูปแบบ และการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในภาพรวม เพื่อวัดผลความสามารถในการใช้งาน วิเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศ
อย่างแตกฉาน ของกลุ่มตัวอย่าง
ความคล่องดิจทิ ลั ส่วนที่สอง เป็ นองค์ประกอบด้านความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั อันหมายถึง
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ดจิ ทิ ลั อย่างรู้เท่าทัน โดยผู้วจิ ยั พัฒนาข้อคาถามที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล มาจากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคล่องดิจทิ ลั ของ Bartlett,
and Millers (2011) และ Briggs, and Makice (2012) ผสมผสานกับข้อคาถามทีพ่ บในงานวิจยั
เรื่องทัศนคติของผู้สอนในโรงเรียนประถมและมัธยมที่มตี ่อการตัดสินประเมินค่าทางดิจทิ ลั ของ
กลุ่มผูเ้ รียน (Pupils’ Digital Judgment) ในสหราชอาณาจักรของ Bartlett and Miller ประกอบ
ขึน้ เป็นคาถาม 5 ประเด็น ได้แก่
1) ความเข้าใจ ทีม่ ตี ่อรูปแบบการทางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์
2) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ
3) การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
4) ความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาสารโฆษณาชวนเชื่อบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
5) ความตระหนักรูด้ า้ นกาลเทศะในการโพสต์หรือแชร์เนื้อหาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ย วกับ ทัศ นคติแ ละพฤติก รรมการด าเนิ น ชีว ิต ของกลุ่ ม Digital
Natives เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชวี ติ ในปจั จุบนั ของกลุ่ม Digital Natives อีกทัง้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วจิ ยั จึงสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นตัวชี้ทศั นคติและพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ จากการประยุกต์ดดั แปลงแนวคิดคุณลักษณะของ Net Gen 8 ประการ อันเป็ น
แนวคิดที่สารวจมาจากทัศนคติและพฤติกรรมของ Net Gen ที่มรี ่วมกันทัวโลก
่
(Tapscott,
2009) โดย Net Gen เป็นกลุ่มทีม่ ที ศั นคติ และพฤติกรรมใกล้เคียงกับ Digital Natives มากทีส่ ุด
กล่าวคือเป็ นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีอายุอยู่ในช่วง 17-37 ปี (เกิดในปี พ .ศ.2520-2540)
(คานวณจากปี พ.ศ.2557) อีกทัง้ แนวคิดดังกล่าว มีคุณลักษณะหลายประการที่ค่อนข้างใหม่
และร่วมสมัยกับเหตุการณ์ในยุคดิจทิ ลั อย่างไรก็ดี แนวคิดคุณลักษณะของ Net Gen 8 ประการ
กล่าวถึงทัศนคติและพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของ Net Gen ทีม่ าจากการวิจยั ในเชิงบรรยาย
เป็ นภาพรวมกว้างๆ ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นอิสระ การตอบสนองตามความต้องการ ความ
ไตร่ตรอง ความซื่อสัตย์ ความบันเทิง ความเร็ว และนวัตกรรมผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ถี อดความจากเนื้อหา
และนามาสร้างเป็ นข้อคาถาม โดยให้ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารย์ทป่ี รึกษา เป็ นผู้จาแนก
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ข้อคาถามเหล่านัน้ ว่าบ่งบอกถึงตัวแปรทัศนคติหรือพฤติกรรม หลังจากนัน้ เมื่อได้ขอ้ คาถาม
ของตัวแปรทัศนคติ และพฤติกรรมแล้ว จึงนาข้อคาถามทัง้ หมดให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจประเมินด้วยวิธกี ารหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) หลังจากประเมิน
เป็ นที่เรียบร้อย จึงมาปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทาเป็ นแบบสอบถามส่วนที่ 3
โดยใช้มาตรวัด 5 Pointed Rating Scale ซึง่ มีการตัง้ เกณฑ์การให้คะแนนไว้ดงั นี้
สาหรับคาถามที่ใ ห้เ ลือกตอบตามระดับพฤติกรรมการดาเนินชีว ิต ใช้มาตรวัดระดับ
ความถีแ่ บบ 5 Pointed Rating Scale ได้แก่
ทาเป็นประจา
5 คะแนน
ทาค่อนข้างบ่อย
4 คะแนน
ทาบ้าง ไม่ทาบ้าง
3 คะแนน
นานๆ ทาที
2 คะแนน
ไม่ทาเลย
1 คะแนน
สาหรับคาถามที่ใ ห้เลือ กตอบตามระดับทัศนคติ ต่อการดาเนินชีวติ ใช้มาตรวัดระดับ
ความถีแ่ บบ 5 Pointed Rating Scale ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิง่
5 คะแนน
ค่อนข้างเห็นด้วย
4 คะแนน
เฉยๆ ไม่แน่ใจ
3 คะแนน
ไม่ค่อยเห็นด้วย
2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยเลย
1 คะแนน
ด้านการแปลผลค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับความคล่องดิจทิ ลั ทัศนคติต่อ
การดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ใช้วธิ กี ารหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามสูตรดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537)
Interval = Range
Class
=

5 1
5

= 0.80
จากการคานวณด้วยสูตรดังกล่าว สามารถแบ่งระดับการแปลผลของความคล่องดิจทิ ลั
ทัศนคติต่อการดาเนินชีว ิ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ได้ดงั นี้
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ค่าเฉลีย่ 5.00 - 4.21 อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 4.20 - 3.41 อยูใ่ นระดับ มาก
ค่าเฉลีย่ 3.40 - 2.61 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 2.60 - 1.81 อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 1.00 อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด

3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การทดสอบความเทีย่ งของเนื้อหา (Content Validity)
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามส่วนที่ 3 ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน อันได้แก่ ศ.ดร.ยุบล เบญจรงค์กจิ
รศ.ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด และ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร ตรวจประเมินด้วยวิธกี ารหาค่าความ
สอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุ ประสงค์ (IOC) จากนัน้ จึงนามาปรับแก้ และทาเป็ น
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ต่อมาจึงนาแบบสอบถามทุกส่วนให้อาจารย์ท่ปี รึกษา คณะ
กรรมภายใน และคณะกรรมการภายนอก เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา และสานวน
ภาษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดสอบก่อนสารวจจริง (Pre-test)
นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การตรวจแก้โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่ม Digital Natives จานวน 33 ชุด และนาคาตอบทีไ่ ด้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability Test) โดยพิจารณาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามด้
่
วยการวัดความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าความเชื่อมันดั
่ งนี้
ค่าความเชื่อมันโดยรวมของค
่
าถามทุกข้อ = 0.939
ค่าความเชื่อมันของข้
่
อคาถามด้านความคล่องดิจทิ ลั = 0.928
ค่าความเชื่อมันของข้
่
อคาถามด้านทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ = 0.805
ค่าความเชื่อมันของข้
่
อคาถามด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวติ = 0.878

3.5 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 ทดสอดเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire Pilot Test) โดยผูว้ จิ ยั ใช้
วิธกี ารแจกแบบสอบถามจานวน 33 ชุดกับกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มทีถ่ ูกกาหนดไว้ตามตารางการ
กาหนดตัวอย่าง (ตารางที่ 3.1)
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ขัน้ ตอนที่ 2 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบแบบสอบถาม มาทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ด้วย
สูต รสัมประสิทธิ ์ครอนบาคอัล ฟ่า (Cronbach’s Alpha) และรายงานค่าความเชื่อ มั ่นของ
แบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 3 นาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 402 คน

3.6 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์แสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ประกอบการอธิบายข้อมูล
ปจั จัยส่วนบุคคล และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
2) การวิเคราะห์ปจั จัย หรือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor
Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Principal Component หมุนแกนตัง้ ฉากแบบ Varimax โดย
แบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปจั จัยเพื่อทาการจัดกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปจั จัยเพื่อทาการจัดกลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ
3) การหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation) เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และกลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์หา
กลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และกลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีเ่ ป็ นปจั จัยพยากรณ์ความ
คล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาเรือ่ ง “ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives”
มีผลการวิจยั แบ่งตามลาดับสมมุตฐิ าน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั
(ความรู้ ทักษะ ทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั )
ความคล่องดิจทิ ลั ในเฟซบุ๊ค
ความคล่องดิจทิ ลั ในไลน์
ความคล่องดิจทิ ลั ในอินสตราแกรม
ความคล่องดิจทิ ลั โดยรวม
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั
(ความรูเ้ ท่าทันการใช้ดจิ ทิ ลั )
4.2.3 ความคล่องดิจทิ ลั (คานวณรวม)
4.3 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อการดาเนินชีวติ
4.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวติ
4.5 ผลการวิเคราะห์ปจั จัย (องค์ประกอบ)
4.5.1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ
4.5.2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวติ
4.6 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
4.6.1 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
สมมุติฐานที่ 1
4.6.2 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
สมมุติฐานที่ 2
4.6.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
สมมุติฐานที่ 3
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4.1 ผลการวิ เคราะห์ลกั ษณะทางประชากร
4.1.1 เพศ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
152
250
402

ร้อยละ
37.8
62.2
100.0

งานวิจยั นี้ มีกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 37.8 (จานวน 152 คน) และ
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.2 (จานวน 250 คน)
4.1.2 อายุ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
15-17
18-20
21-24
รวม

จานวน
134
134
134
402

ร้อยละ
33.3
33.3
33.3
100.00

อายุของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้ อายุ 15-17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.3
(จานวน 134 คน) อายุ 18-20 คิดเป็ นร้อยละ 33.3 (จานวน134 คน) อายุ 21-24 คิดเป็ นร้อยละ
33.3 (จานวน 134 คน)
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4.1.3 ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับชัน้
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
รวม

จานวน
137
182
83

ร้อยละ
34.1
45.3
20.6

402

100.0

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงได้แก่ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปลาย
คิดเป็ นร้อยละ 34.1 (จานวน 137 คน) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 45.3 (
จานวน 182 คน) และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 20.6
(จานวน 83 คน)
4.1.4 รูปแบบของสถานศึกษา หน่ วยงาน หรือองค์กร
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรูปแบบของสถานศึกษา
หน่วยงาน หรือองค์กร
รูปแบบ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

จานวน
232
170
402

ร้อยละ
57.7
42.3
100.0

รูปแบบของสถานศึกษา หน่ วยงาน หรือองค์กรทีก่ ลุ่มตัวอย่างศึกษาเรียน หรือทางานอยู่
แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบได้แก่ ภาครัฐ คิดเป็ นร้อยละ 57.7 (จานวน 232 คน) และภาคเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 42.3 (จานวน 170 คน)
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4.1.5 รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ
5,000 บาทหรือต่ากว่า
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน
196
75
55
21
28
10
17
402

ร้อยละ
48.8
18.7
13.7
5.2
7.0
2.5
4.2
100.0

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 7 ลาดับ โดยส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่
5,000 บาทต่อเดือน หรือต่ ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 48.8 (จานวน 196 คน) รองลงมาคือมีรายได้
เฉลีย่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 18.7 (จานวน 75 คน) ลาดับทีส่ าม มีรายได้
เฉลีย่ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 13.7 (จานวน 55 คน) ลาดับทีส่ ่ี มีรายได้
เฉลีย่ 20,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7 (จานวน 28 คน) ลาดับทีห่ า้ มีรายได้เฉลีย่
15,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 (จานวน 21 คน) ลาดับทีห่ ก มีรายได้เฉลี่ย
มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 4.2 (จานวน 17 คน) และลาดับสุดท้าย มีรายได้
เฉลีย่ 25,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (จานวน 10 คน)
4.1.6 เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ใช้งาน
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนร้อยละผูใ้ ช้งานและไม่ใช้งานเฟซบุ๊ค
เฟซบุค๊
ใช้งาน
ไม่ใช้งาน
รวม

จานวน
394
8
402

ร้อยละ
98
2
100.0
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนร้อยละผูใ้ ช้งานและไม่ใช้งานไลน์
ไลน์
ใช้งาน
ไม่ใช้งาน
รวม

จานวน
398
4
402

ร้อยละ
99
1
100.0

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนร้อยละผูใ้ ช้งานและไม่ใช่งานอินสตราแกรม
อิ นสตราแกรม
ใช้งาน
ไม่ใช้งาน
รวม

จานวน
340
62
402

ร้อยละ
84.6
15.4
100.0

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างใช้งาน แบ่งออกเป็ น 3 เครือข่าย ได้แก่ เฟซบุ๊ค
ไลน์ และอินสตราแกรม โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ผี ใู้ ช้งานมากทีส่ ุดคือ ไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 99
(จานวน 398 คน) รองลงมาคือ เฟซบุ๊ค คิดเป็ นร้อยละ 98 (จานวน 394 คน) และอันดับสุดท้าย
คือ อินสตราแกรม คิดเป็นร้อยละ 84.6 (จานวน 340 คน) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทไ่ี ม่ได้ใช้
งานมากทีส่ ุด ได้แก่ อินสตราแกรม คิดเป็ นร้อยละ 15.4 (จานวน 62 คน) รองลงมาคือ เฟซบุ๊ค
คิดเป็นร้อยละ 2 (จานวน 8 คน) และอันดับสุดท้ายคือ ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 1 (จานวน 4 คน)
4.1.7 ความถี่ในการเปิ ดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อสัปดาห์
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนร้อยละของความถีใ่ นการเปิดรับเฟซบุ๊คต่อสัปดาห์
เฟซบุค๊
ทุกวัน
5-6 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
ไม่เปิดรับเลย
รวม

จานวน
299
31
34
18
12
8
402

ร้อยละ
74.4
7.7
8.5
4.5
3.0
2
100.0
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ในการเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีม่ ี
ความถี่ในการเปิ ดรับไลน์ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 83.3 (จานวน 335 คน) ดังตารางที่ 4.10 ด้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีม่ คี วามถี่ในการเปิดรับทุกวัน ตลอดทัง้ สัปดาห์ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ค
คิดเป็ นร้อยละ 74.4 (จานวน 299 คน) ดังตารางที่ 4.9 ขณะที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ี
ความถี่น้อยที่สุด ในการเปิดรับทุกวัน ตลอดทัง้ สัปดาห์คอื อินสตราแกรม คิดเป็ นร้อยละ 54.5
(จานวน 219 คน) ดังตารางที่ 4.11 โดยสามารถจาแนกรายละเอียดของจานวนร้อยละของ
ความถีใ่ นการเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแต่ละเครือข่ายดังนี้
เมื่อจาแนกเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค พบว่ามีความถี่ในการเปิ ดรับมาก
ทีส่ ุดคือ เปิดรับทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 74.4 (จานวน 299 คน) อันดับทีส่ องคือ 3-4 วันต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 8.5 (จานวน 34 คน) อันดับที่สามคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 7.7
(จานวน 31 คน) อันดับทีส่ ค่ี อื 1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.5 (จานวน 18 คน) อันดับที่
ห้าคือ น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.0 (จานวน 12 คน) อันดับทีห่ กคือ ไม่เปิดรับ
เลย คิดเป็นร้อยละ 2.0 (จานวน 8 คน)
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนร้อยละของความถีใ่ นการเปิดรับไลน์ ต่อสัปดาห์
ไลน์
ทุกวัน
5-6 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
ไม่เปิดรับเลย
รวม

จานวน
335
36
16
10
1
4
402

ร้อยละ
83.3
9.0
4.0
2.5
0.2
1.0
100.0

เมือ่ จาแนกเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์ พบว่ามีความถีใ่ นการเปิดรับมากทีส่ ุดคือ
เปิดรับทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 83.3 (จานวน 335 คน) อันดับทีส่ องคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 9.0 (จานวน 36 คน) อันดับทีส่ ามคือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.0 (จานวน 16 คน)
อันดับที่ส่คี อื 1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.5 (จานวน 10 คน) อันดับที่ห้าคือ ไม่เปิ ดรับ
เลย คิดเป็ นร้อยละ 1 (จานวน 4 คน) อันดับทีห่ กคือ เปิดรับน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.2 (จานวน 1 คน)
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนร้อยละของความถีใ่ นการเปิดรับอินสตราแกรมต่อสัปดาห์
อิ นสตราแกรม
ทุกวัน
5-6 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
ไม่เปิดรับเลย
รวม

จานวน
218
51
43
20
8
62
402

ร้อยละ
54.2
12.7
10.7
5.0
2.0
15.4
100.0

เมื่อจาแนกเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์อนิ สตราแกรม พบว่ามีความถี่ในการเปิ ดรับ
มากทีส่ ุดคือ เปิดรับทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 54.2 (จานวน 218 คน) อันดับทีส่ องคือ ไม่เปิดรับเลย
คิดเป็ นร้อยละ 15.4 (จานวน 62 คน) อันดับทีส่ ามคือ เปิดรับ 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
12.7 (จานวน 51 คน) อันดับทีส่ ค่ี อื 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 10.7 (จานวน 43 คน)
อันดับทีห่ า้ คือ 1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5 (จานวน 20 คน) อันดับทีห่ กคือ น้อยกว่า 1
วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2 (จานวน 8 คน)
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความถีใ่ นการ
เปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อสัปดาห์
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

ทุกวัน
5-6 วัน/
(ร้อยละ) สัปดาห์
(ร้อยละ

3-4วัน/
สัปดาห์
(ร้อยละ)

1-2วัน/
สัปดาห์
(ร้อยละ)

น้ อยกว่า
1วัน/
สัปดาห์
(ร้อยละ)

ไม่เปิ ด
MEAN
รับเลย
(ร้อยละ)

S.D.

แปลผล

เฟซบุ๊ค

74.4

7.7

8.5

4.5

3.0

2.0

4.40

1.199 มากทีส่ ุด

ไลน์

83.3

9.0

4.0

2.5

0.2

1.0

4.70

0.819 มากทีส่ ุด

อินสตราแกรม

54.2

12.7

10.7

5.0

2.0

15.4

3.66

1.840

มาก

4.25

0.90

มากทีส่ ุด

ผลรวม
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุดได้แก่ ไลน์ ซึ่งมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ
4.70 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.819) รองลงมาคือเฟซบุ๊ค มีค่าเฉลีย่ 4.40 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.199) และสุดท้ายคือ อินสตราแกรม มีค่าเฉลีย่ 3.67 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.833) เมื่อ
สังเกตผลรวม กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมทัง้ หมดทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ รวม
4.25 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด

4.2 ผลการวิ เคราะห์ความคล่องดิ จิทลั
ผลการวิเ คราะห์ค วามคล่ องดิจทิ ลั จะแบ่งออกเป็ นสามส่ วน โดยส่ ว นแรกจะเป็ นการ
วิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั ด้วยข้อคาถามด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั ซึง่ จะ
จาแนกตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ทก่ี ลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ใช้งาน อันได้แก่ เฟซบุ๊ค
ไลน์ อินสตราแกรม และการประเมินผลทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม (กลุ่มตัวอย่างทุกคน
ต้องประเมิน) ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั ส่วนที่สอง เป็ นการวิเคราะห์ความคล่อง
ดิจทิ ลั ด้วยข้อคาถามด้านความรู้เท่าทันดิจทิ ลั โดยส่วนนี้จะเป็ นการประเมินผลทุกเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โ ดยรวม (กลุ่ ม ตัว อย่างทุก คนต้อ งประเมิน ) สาหรับส่ ว นสุ ดท้าย จะเป็ น การ
วิเคราะห์ผลรวมค่าเฉลีย่ ระหว่างความรู้ ทักษะ ทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั และความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั
โดยใช้คะแนนค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประเมินผลทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม นามาคานวณ
รวมกัน แล้วนาผลรวมความคล่องดิจทิ ลั ทีไ่ ด้ ไปใช้ในการพิสจู น์สมมุตฐิ านที่ 2 และ 3 ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจยั
4.2.1 ผลการวิ เคราะห์ความคล่องดิ จิทลั (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ต่อการใช้ดิจิทลั )
การวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั ส่วนแรก จาแนกตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้ได้แก่
เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทใ่ี ช้โดยรวมทัง้ สามประเภท โดยความ
คล่องดิจทิ ลั ส่วนแรก จะแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย ข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้ ข้อคาถามเกี่ยวกับทักษะ และข้อคาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ต่อการใช้ดจิ ทิ ลั ซึ่งมีผลการ
วิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตาม
ความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเฟซบุ๊ค*
ความคล่องดิ จิทลั
(เฟซบุค๊ )

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

ความรู้
รูว้ ธิ แี ก้ไขข้อความหรือรูปภาพที่
โพสต์หรือแชร์ โดยไม่ตงั ้ ใจ

237
(60.2)

101
42
10
(25.6) (10.7) (2.5)

4
(1.0)

4.41

0.855

มากทีส่ ุด

รูว้ ่าข้อความหรือรูปภาพ ทีย่ งั ไม่ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ ที่
ไม่ควรโพสต์หรือแชร์
รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์ ข้อความหรือ
รูปภาพที่
ไม่เหมาะสม อาจทาให้ภาพลักษณ์
ของตนเสียหาย
ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรู้

254
(64.5)

92
40
4
(23.4) (10.2) (1.0)

4
(1.0)

4.49

0.798

มากทีส่ ุด

288
(73.1)

74
27
(18.8) (6.9)

3
(0.8)

4.63

0.702

มากทีส่ ุด

4.51

0.636

มากทีส่ ุด

2
(0.5)

ทักษะ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับ
กลุ่มเพือ่ นหรือผูต้ ดิ ตาม
หากโพสต์ หรือแชร์ขอ้ ความที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวิธแี ก้ไข/
บรรเทาความเสียหายนัน้ ได้
ค่าเฉลีย่ รวม
ระดับทักษะ

210
(53.3)

132
47
5
(33.5) (11.9) (1.3)

0
(0)

4.39

0.744

มากทีส่ ุด

174
(44.2)

138
67
14
(35.0) (17.0) (3.6)

1
(0.3)

4.19

0.861

มาก

4.29

0.67

มากทีส่ ุด

ทัศนคติ ต่อการใช้ดิจิทลั
มีความคิดว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มกี ารอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
เป็นประจา
มีความคิดว่า ทักษะในการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จาเป็นต้อง
พัฒนาให้เท่าทันกับเวอร์ชนใหม่
ั ่ อยู่
เสมอ
มีความรูส้ กึ ตื่นเต้นและท้าทาย เมือ่ มี
การอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่

256
(65.0)

98
35
(24.9) (8.9)

4
(1.0)

1
(0.3)

4.53

0.721

มากทีส่ ุด

185
(47.0)

127
65
14
(32.2) (16.5) (3.6)

3
(0.8)

4.21

0.896

มากทีส่ ุด

99
(25.1)

90
128
44
33
(22.8) (32.5) (11.2) (8.4)

3.45

1.216

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความคล่องดิ จิทลั
(เฟซบุค๊ )

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ค่าเฉลีย่ รวมระดับทัศนคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั
ค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั
ในเฟซบุ๊ค

MEAN S.D.

แปลผล

4.06

0.74

มาก

4.28

0.52

มากทีส่ ุด

หมายเหตุ: * จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 394 คน ( N=394)
เมือ่ สารวจความคล่องดิจทิ ลั เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค มีค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 4.28 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.52) ซึง่ ค่าเฉลีย่ รวมคล่อง
ดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ถือเป็ นค่าเฉลีย่ รวมทีม่ รี ะดับสูงทีส่ ุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไลน์และอินสตราแกรมด้วย
ตารางที่ 4.14 แสดงร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมตารฐาน จาแนกตามความ
คล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานไลน์*

ความคล่องดิ จิทลั
(ไลน์ )

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

185
(46.5)
243
(61.1)

100
(25.1)
90
(22.6)

61
(15.3)
49
(12.3)

33
(8.3)
10
(2.5)

19
(4.8)
6
(1.5)

4.00

1.176

มาก

4.39

0.905

มากทีส่ ุด

265
(66.6)

79
38
(19.8) (9.5)

11
(2.8)

5
(1.3)

4.48

0.871

มากทีส่ ุด

4.29

0.77

มากทีส่ ุด

ความรู้
รูว้ ธิ แี ก้ไขข้อความ หรือรูปภาพที่
โพสต์หรือแชร์ โดยไม่ตงั ้ ใจ
รูว้ ่าข้อความหรือรูปภาพ ทีย่ งั ไม่ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ ที่
ไม่ควรโพสต์หรือแชร์
รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์ ข้อความหรือ
รูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสมอาจทาให้
ภาพลักษณ์ของตนเสียหาย
ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรู้
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ความคล่องดิ จิทลั
(ไลน์ )

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

ทักษะ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับ
กลุ่มเพือ่ นหรือผูต้ ดิ ตาม
หากโพสต์ หรือแชร์ขอ้ ความที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวิธแี ก้ไข/
บรรเทาความเสียหายได้
ค่าเฉลีย่ รวมระดับทักษะ

230
(57.8)

117
43
7
(29.4) (10.8) (1.8)

1
(0.3)

4.43

0.773

มากทีส่ ุด

163
(41.0)

123
76
27
(30.9) (19.1) (6.8)

9
(2.3)

4.02

1.038

มาก

4.22

0.75

มากทีส่ ุด

ทัศนคติ ต่อการใช้ดิจิทลั
มีความคิดว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มกี ารอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
เป็นประจา
มีค วามคิด ว่ า ทัก ษะในการใช้ง าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จาเป็ นต้อ ง
พัฒนาให้เท่าทันกับเวอร์ชนใหม่
ั่
อ ยู่
เสมอ
มีความรูส้ กึ ตื่นเต้นและท้าทาย เมือ่ มี
การอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
ค่าเฉลีย่ รวมระดับทัศนคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั
ค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั ในไลน์

246
(61.8)

107
38
(26.9) (9.5)

5
(1.3)

2
(0.5)

4.48

0.760

มากทีส่ ุด

185
(46.5)

118
68
22
(29.6) (17.1) (5.5)

5
(1.3)

4.15

0.975

มาก

121
(30.4)

88
115
45
29
(22.1) (28.9) (11.3) (7.3)

3.57

1.233

มาก

4.06

0.78

มาก

4.19

0.60

มาก

หมายเหตุ: * จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 394 คน ( N=394)
เมื่อสารวจความคล่องดิจทิ ลั เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์ มีค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 4.19 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.60) ซึง่ แม้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไลน์ จะมีจานวนมากทีส่ ุด (398 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
ผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คและอินสตราแกรม แต่ค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั ของ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไลน์ อยูใ่ นระดับทีน่ ้อยกว่าค่าเฉลีย่ รวมความคล่อง
ดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
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ตารางที่ 4.15 แสดงร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมตารฐาน จาแนกตามความ
คล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานอินสตราแกรม*
ความคล่องดิ จิทลั
(อิ นสตราแกรม)

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

195
(57.4)
225
(66.2)

78
40
(22.9) (11.8)
74
27
(21.8) (7.9)

10
(2.9)
1
(0.3)

17
(5.0)
13
(3.8)

4.25

1.096

มากทีส่ ุด

4.46

0.942

มากทีส่ ุด

247
(72.6)

62
(18.2)

0
(0.0)

12
(3.5)

4.56

0.885

มากทีส่ ุด

4.42

0.84

มากทีส่ ุด

ความรู้
รูว้ ธิ แี ก้ไขข้อความหรือรูปภาพที่
โพสต์หรือแชร์ โดยไม่ตงั ้ ใจ
รูว้ ่าข้อความหรือรูปภาพ ทีย่ งั ไม่ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ ที่
ไม่ควรโพสต์หรือแชร์
รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์ ข้อความหรือ
รูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม อาจทาให้
ภาพลักษณ์ของตนเสียหาย
ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรู้
ทักษะ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับ
กลุ่มเพือ่ นหรือผูต้ ดิ ตาม
หากโพสต์ หรือแชร์ขอ้ ความที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวิธแี ก้ไข/
บรรเทาความเสียหายนัน้ ได้
ค่าเฉลีย่ รวมระดับทักษะ
ทัศนคติ ต่อการใช้งานดิ จิทลั
มีความคิดว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มกี ารอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
เป็นประจา
มีความคิดว่า ทักษะในการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จาเป็นต้อง
พัฒนาให้เท่าทันกับเวอร์ชนใหม่
ั ่ อยู่
เสมอ
มีความรูส้ กึ ตื่นเต้นและท้าทาย เมือ่ มี
การอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
ค่าเฉลีย่ รวมระดับทัศนคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั
ค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั ใน
อินสตราแกรม

19
(5.6)

167
(49.1)

104
44
(30.6) (12.9)

12
(3.5)

13
(3.8)

4.18

1.038

มาก

145
(42.6)

113
55
(33.2) (16.2)

16
(4.7)

11
(3.2)

4.07

1.032

มาก

4.12

0.92

มาก

0.979

มากทีส่ ุด

213
(62.6)

75
35
(22.1) (10.3)

5
(1.5)

12
(3.5)

4.39

152
(44.7)

96
61
(28.2) (17.9)

20
(5.9)

11
(3.2)

4.05

1.074

มาก

101
(29.7)

76
95
(22.4) (27.9)

31
(9.1)

37
(10.9)

3.51

1.298

มาก

3.99

0.81

มาก

4.18

0.72

มาก

หมายเหตุ: * จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 340 คน ( N=340)
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สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานอินสตราแกรม ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนน้ อยที่สุด
(340 คน) เมื่อสารวจความคล่องดิจทิ ลั เฉพาะผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อนิ สตราแกรม
พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อนิ สตราแกรม มีความคล่องดิจทิ ลั โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยรวม
ดังกล่ าวถือว่ามีระดับน้ อ ยที่สุ ด เมื่อ เปรียบเที ยบกับค่ าเฉลี่ยรวมความคล่ อ งดิจทิ ลั ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คและไลน์
ตารางที่ 4.16 แสดงร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมตารฐาน จาแนกตามความ
คล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างทุกคน*
ความคล่องดิ จิทลั
(โดยรวม)

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

208
(51.7)
250
(62.2)

131
(32.6)
104
(25.9)

53
(13.2)
37
(9.2)

7
(1.7)
7
(1.7)

3
(0.7)
4
(1.0)

4.33

0.825

มากทีส่ ุด

4.47

0.811

มากทีส่ ุด

267
(66.4)

86
40
5
(21.4) (10.0) (1.2)

4
(1.0)

4.51

0.803

มากทีส่ ุด

4.43

0.65

มากทีส่ ุด

0
(0)

4.47

0.696

มากทีส่ ุด

1
(0.2)

4.13

0.884

มาก

4.29

0.66

มากทีส่ ุด

ความรู้
รู้ ว ิธี แ ก้ ไ ขข้อ ความหรื อ รู ป ภาพที่
โพสต์หรือแชร์โดยไม่ตงั ้ ใจ
รูว้ ่าข้อความหรือรูปภาพ ทีย่ งั ไม่ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ ที่
ไม่ควรโพสต์หรือแชร์
รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์ ข้อความหรือ
รู ป ภาพที่ไ ม่ เ หมาะสม อาจท าให้
ภาพลักษณ์ของตนเสียหาย
ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรู้
ทักษะ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับ
กลุ่มเพือ่ นหรือผูต้ ดิ ตาม
หากโพสต์ หรือแชร์ขอ้ ความที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวิธแี ก้ไข/
บรรเทาความเสียหายนัน้ ได้
ค่าเฉลีย่ รวมระดับทักษะ

231
(57.5)

130
38
(32.3) (9.5)

3
(0.7)

167
(41.5)

138
80
16
(34.3) (19.9) (4.0)
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ความคล่องดิ จิทลั
(โดยรวม)

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

270
(67.2)
194
(48.3)

99
(24.6)
132
(32.8)

28
(7.0)
67
(16.7)

4
(1.0)
7
(1.7)

1
(0.2)
2
(0.5)

4.57

0.689

มากทีส่ ุด

4.27

0.833

มากทีส่ ุด

108
(26.9)

95
132
37
(23.6) (32.8) (9.2)

30
(7.5)

3.53

1.192

มาก

4.12

0.69

มาก

4.28

0.52

มากทีส่ ุด

ทัศนคติ ต่อการใช้ดิจิทลั
มีความคิดว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์
มีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั ่ เป็นประจา
มีค วามคิด ว่ า ทัก ษะในการใช้ง าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จาเป็ นต้อ ง
พัฒนาให้เท่าทันกับเวอร์ชนใหม่
ั่
อ ยู่
เสมอ
มีความรูส้ กึ ตื่นเต้นและท้าทาย เมือ่ มี
การอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
ค่าเฉลี่ยรวมระดับทัศนคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั
ค่ า เฉลี่ย รวมความคล่ อ งดิจิท ัล ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม

หมายเหตุ: *จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 402 คน ( N=402)
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 4.28 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52) แบ่งเป็ นค่าเฉลีย่ รวมระดับความรูอ้ ยู่ท่ี 4.43 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.65) ค่าเฉลีย่ รวม
ระดับทักษะอยู่ท่ี 4.29 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.66) และค่าเฉลีย่ รวมระดับทัศนคติอยู่ท่ี 4.12
(ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.69)
4.2.2 ผลการวิ เคราะห์ความคล่องดิ จิทลั (ความรู้เท่าทันดิ จิทลั )
การวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่างส่วนที่สอง ประกอบไปด้วยข้อคาถาม
เกีย่ วกับความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั อันหมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ดจิ ทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทัน โดย
ผลการวิเคราะห์มดี งั นี้
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ตารางที่ 4.17 แสดงร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมตารฐาน จาแนกตามความ
คล่องดิจทิ ลั เฉพาะด้านความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม*
ความคล่องดิ จิทลั
(โดยรวม)

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

MEAN S.D.

แปลผล

228
(56.7)
174
(43.3)
127
(31.6)

147
23
(36.6) (5.7)
190
36
(47.3) (9.0)
173
87
(43.0) (21.6)

3
(0.7)
2
(0.5)
11
(2.7)

1
(0.2)
0
(0.0)
4
(1.0)

4.49

0.663

มากทีส่ ุด

4.33

0.657

มากทีส่ ุด

4.01

0.856

มาก

183
(45.5)

165
50
(41.0) (12.4)

3
(0.7)

1
(0.2)

4.31

0.734

มากทีส่ ุด

207
(51.5)

155
(38.6)

5
(1.2)

1
(0.2)

4.40

0.717

มากทีส่ ุด

4.30

0.54

มากทีส่ ุด

ความรู้เท่าทันการใช้ดิจิทลั
เข้าใจรูปแบบการทางาน (features)
ทีอ่ ยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ ตรวจเช็ค
เนื้อหากับแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ เมือ่
เปิดรับข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย
สังคมออนไลน์
แยกแยะข้อความ/รูปภาพทีถ่ ูก
นาเสนอโดยอคติ หรือการโฆษณา
ชวนเชือ่ ของผูโ้ พสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้
รูว้ ่าเมือ่ ใดควรหรือไม่ควรโพสต์/แชร์
ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรูเ้ ท่าทันการ
ใช้ดจิ ทิ ลั

34
(8.5)

หมายเหตุ: *จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 402 คน ( N=402)
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความคล่องดิจทิ ลั ด้านการรูเ้ ท่าทัน ในการใช้ดจิ ทิ ลั อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 4.30 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.54)
4.2.3 ผลการวิ เคราะห์ความคล่องดิ จิทลั (คานวณรวม)
ผลการวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั ที่มกี ารคานวณรวมทัง้ หมด จะคานวณจากการนา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ปรากฏอยู่ในผลวิเคราะห์ความคล่องดิจทิ ลั โดยรวม ใน
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (ตารางที่ 4.16) มาคานวณรวมกับค่าเฉลี่ยรวมของความรูเ้ ท่า
ทันดิจทิ ลั (ตารางที่ 4.17)
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ตารางที่ 4.18 แสดงร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตามความ
คล่องดิจทิ ลั ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความรูเ้ ท่าทัน ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยรวม
ความคล่องดิ จิทลั
(โดยรวม)

MEAN

S.D.

แปลผล

ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรู้

4.43

0.65

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลีย่ รวมระดับทักษะ

4.29

0.66

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลีย่ รวมระดับทัศนคติ

4.12

0.69

มาก

ค่าเฉลีย่ รวมระดับความรูเ้ ท่าทัน
ดิจทิ ลั
ค่าเฉลีย่ รวมความคล่องดิจทิ ลั
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
(คานวณรวม)

4.30

0.54

มากทีส่ ุด

4.29

0.48

มากทีส่ ุด

หมายเหตุ: *จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 402 คน ( N=402)
เมื่อสารวจความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม
อันมาจากการคานวณรวมระหว่างค่าเฉลีย่ รวมด้านความรู้ ค่าเฉลีย่ รวมด้านทักษะ ค่าเฉลีย่ รวม
ด้านทัศนคติ และค่าเฉลีย่ รวมด้านการรูเ้ ท่าทันการใช้ดจิ ทิ ลั พบว่า มีค่าเฉลีย่ ความคล่องดิจทิ ั ล
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลรวมค่าเฉลี่ย 4.29 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48)

4.3 ผลการวิ เคราะห์ทศั นคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
เมื่อวิเคราะห์ทศั นคติต่อการดาเนินชีวติ พบว่ามีค่าเฉลีย่ รวม 4.16 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ที่อยู่
ในระดับมาก โดยในแต่ละข้อคาถามของทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ มีความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานดังนี้
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตาม
ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ
ทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ความต้องการเลือกสถานที่/เวลา ใน
การเรียน/ทางานด้วยตนเอง
ความกล้าที่จะเปลี่ย นสถานที่เรียน/
เปลีย่ นงาน
ความคาดหวังว่าจะมีกจิ การของ
ตนเอง หลังจากทางานไปแล้วระยะ
หนึ่ง
การปฏิเสธข้อผูกมัดระยะยาว
ความชอบที่มตี ่อสินค้าที่เปิ ดโอกาส
ให้เปลีย่ น หรือแลกคืนได้
ความชอบทีม่ ตี ่อสินค้าหรือบริการ
ซึง่ เลือกซื้อ หรือ ปรับแต่งได้ ตาม
ความต้องการ
ความชอบทีม่ ตี ่อสินค้าทีต่ นเองเป็น
ผูอ้ อกแบบ หรือกาหนดคุณลักษณะ
ด้วยตนเอง
ความต้องการศึกษา หรือ ทางานใน
สถานทีซ่ ง่ึ มีกฎระเบียบทีย่ ดื หยุ่นได้
ไม่เคร่งครัด
การให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มากกว่า
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
หรือเข้าทางาน
ความชอบทีม่ ตี ่อผูส้ อน หรือ เจ้านาย
ผูม้ วี ธิ กี ารหลากหลาย (ผูส้ อน
สามารถปรับประยุกต์ตนเองให้สอน
คนได้หลายกลุ่ม)
ความคิดว่าพรรคการเมืองทีม่ ี
ความสามารถในการบริหารประเทศ
ควรมีมากกว่า 2 พรรค
ความไม่เชือ่ ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
จากอินเทอร์เน็ต (จนกว่าจะ
ตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ
กระทังมั
่ นใจว่
่ า ข้อมูลนัน้ เป็นจริง
หรือเป็นเท็จ)

MEAN S.D.

แปลผล

2
(0.5)
27
(6.7)
21
(5.2)

น้ อย
ที่สดุ
2
(0.5)
9
(2.2)
7
(1.7)

4.23

0.74

มากทีส่ ุด

3.78

0.99

มาก

4.01

0.94

มาก

129
107
(32.1) (26.6)
139
64
(34.6) (15.9)
142
45
(35.3) (11.2)

31
(7.7)
7
(1.7)
4
(1.0)

16
(4.0)
5
(1.2)
2
(0.5)

3.76

1.08

มาก

4.23

0.86

มากทีส่ ุด

4.37

0.76

มากทีส่ ุด

173
(43.0)

156
65
(38.8) (16.2)

5
(1.2)

3
(0.7)

4.22

0.81

มากทีส่ ุด

210
(52.2)

132
56
(32.8) (13.9)

3
(0.7)

1
(0.2)

4.36

0.76

มากทีส่ ุด

111
(27.6)

121
108
(30.1) (26.9)

38
(9.5)

24
(6.0)

3.64

1.15

มาก

211
(52.5)

147
(36.6)

38
(9.5)

4
(1.0)

2
(0.5)

4.40

0.74

มากทีส่ ุด

153
(38.1)

120
99
(29.9) (24.6)

16
(4.0)

14
(3.5)

3.95

1.04

มาก

141
(35.1)

158
89
(39.3) (21.1)

14
(3.5)

0
(0.0)

4.06

0.84

มาก

มาก
ที่สดุ
187
(46.5)
109
(27.1)
141
(35.1)

มาก

ปาน
กลาง
162
49
(40.3) (12.2)
141
116
(35.1) (28.9)
161
72
(40.0) (17.9)

น้ อย

119
(29.6)
187
(46.5)
209
(52.0)
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ความคิดว่าไม่ควรบอกต่อ ข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ด้รบั บนอินเทอร์เน็ต
(จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่ง
ข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ า ข้อมูล
นัน้ เป็นจริง )
ความคิดที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ในการ
สืบค้นสิง่ ทีต่ นอยากรู้
ความเห็นว่า เมือ่ เจ้าของสินค้าหรือ
บริการ ทาไม่ถูกต้อง ผูบ้ ริโภคควรใช้
ช่องทางออนไลน์ในการร้องเรียน
(เช่น เข้าไปคอมเม้นท์ในแฟนเพจ
เป็นต้น)
การคานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
การยึดมันในคุ
่ ณธรรม ต่อต้านการ
คอรัปชัน่
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่ าง
หลากหลาย
การยอมรับความหลากหลายทาง
เพศและสภาพร่างกาย
ความคิดว่าจะไม่ซ้อื สินค้า หรือ
ร่วมงานกับองค์กรทีห่ ลอกลวง
ผูบ้ ริโภค
ความชืน่ ชอบทีม่ ตี ่อผูส้ อน หรือ
เจ้านาย ผูม้ ปี ฏิสมั พันธ์ (เปิดโอกาส
ให้มสี ่วนร่วม)
ความชอบทีม่ ตี ่อการทางานเป็น
กลุ่ม/เป็นทีม
ความคาดหวังทีม่ ตี ่อความ
เพลิดเพลินจากการใช้สนิ ค้าและ
บริการ
ความคาดหวังทีม่ ตี ่อประสบการณ์
อันเกิดจากการใช้สนิ ค้าและบริการ

MEAN S.D.

แปลผล

12
(3.0)

น้ อย
ที่สดุ
2
(0.5)

4.01

0.85

มาก

136
43
(33.8) (10.7)
165
93
(41.0) (23.1)

3
(0.7)
26
(6.5)

1
(0.2)
11
(2.7)

4.42

0.73

มากทีส่ ุด

3.82

0.98

มาก

221
(55.0)

129
47
(32.3) (11.7)

4
(1.0)

0
(0.0)

4.41

0.73

มากทีส่ ุด

209
(52.0)
198
(49.3)
229
(57.0)
211
(52.5)

144
41
(35.8) (10.2)
162
38
(40.3) (9.5)
136
35
(33.8) (8.7)
139
42
(34.6) (10.4)

7
(1.7)
4
(1.0)
2
(0.5)
9
(2.2)

1
(0.2)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.2)

4.38

0.75

มากทีส่ ุด

4.38

0.69

มากทีส่ ุด

4.47

0.67

มากทีส่ ุด

4.37

0.77

มากทีส่ ุด

240
(59.7)

129
(32.1)

28
(7.0)

5
(1.2)

0
(0.0)

4.50

0.68

มากทีส่ ุด

134
(33.3)
198
(49.3)

168
73
(41.8) (18.2)
153
44
(38.1) (10.9)

22
(5.5)
7
(1.7)

5
(1.2)
0
(0.0)

4.00

0.92

มาก

4.35

0.74

มากทีส่ ุด

174
(43.3)

165
57
(41.0) (14.2)

6
(1.5)

0
(0.0)

4.26

0.75

มากทีส่ ุด

มาก
ที่สดุ
130
(32.3)

มาก

ปาน
กลาง
162
96
(40.3) (23.9)

น้ อย

219
(54.5)
107
(26.6)
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ความต้องการสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่อยู่เสมอ (เบือ่ ง่าย ไม่
ชอบสินค้าหรือบริการรูปแบบเดิม)
ความต้องการรับทราบ ความคิดเห็น
หรือความรูส้ กึ จากผูส้ อนหรือเจ้านาย
ทันที (ขณะเรียนหรือทางาน)
ความรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างขาดหาย
เมือ่ เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
ความชอบทีม่ ตี ่อเทคโนโลยีอนั
ทันสมัย
ความต้องการศึกษา หรือทางาน ใน
สถานที่ท่ีเปิ ดโอกาสให้ใช้ค วามคิด
สร้างสรรค์
ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี หรือ
นวัต กรรม ทุ ก ครัง้ ที่ม ีรุ่ น ใหม่ ว าง
จาหน่าย
ค่าเฉลีย่ รวมทัศนคติต่อการดาเนิน
ชีวติ

MEAN S.D.

แปลผล

11
(2.7)

น้ อย
ที่สดุ
4
(1.0)

4.16

0.86

มาก

189
75
(47.0) (18.7)

8
(2.0)

2
(0.5)

4.08

0.79

มาก

142
(35.3)
177
(44.0)
216
(53.7)

143
83
(35.6) (20.6)
147
74
(36.6) (18.4)
150
34
(37.3) (8.5)

25
(6.2)
4
(1.0)
2
(0.5)

9
(2.2)
0
(0.0)
0
(0.0)

3.96

1.05

มาก

4.24

0.78

มากทีส่ ุด

4.44

0.66

มากทีส่ ุด

113
(28.1)

114
124
(28.4) (30.8)

36
(9.0)

15
(3.7)

3.68

1.08

มาก

4.16

มาก

มาก
ที่สดุ
166
(41.3)

มาก

ปาน
กลาง
154
67
(38.3) (16.7)

น้ อย

128
(31.8)

0.41

หมายเหตุ: *จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 402 คน ( N=402)
จากตารางที่ 4.19 ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความชื่นชอบทีม่ ตี ่อผูส้ อน หรือ เจ้านาย ผูม้ ปี ฏิสมั พันธ์ (เปิด
โอกาสให้มสี ่วนร่วม) (ค่าเฉลี่ย 4.50) การยอมรับความหลากหลายทางเพศและสภาพร่างกาย
(ค่ า เฉลี่ย 4.47) ความต้ อ งการศึก ษาหรือ ท างาน ในสถานที่ซ่ึง เปิ ด โอกาสให้ใ ช้ค วามคิด
สร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.44) ความคิดที่จะใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นสิง่ ที่ตนอยากรู้ (ค่าเฉลี่ย
4.42) การคานึงถึงความปลอดภัย และความเป็ นส่วนตัวในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ค่าเฉลีย่ 4.41) ความชื่นชอบที่มตี ่อผูส้ อน หรือ เจ้านาย ผู้มวี ธิ กี ารหลากหลาย (สามารถปรับ
ประยุกต์ตนเองให้เหมาะกับการสอนคนได้หลายกลุ่ม ) (ค่าเฉลี่ย 4.40) การยึดมันในคุ
่
ณธรรม
ต่ อ ต้ า นการโกงกิน ทุ จ ริต คอรัป ชัน่ (ค่ า เฉลี่ย 4.38) การยอมรับ ความคิด เห็น ที่แ ตกต่ า ง
หลากหลาย (ค่าเฉลีย่ 4.38) ความชื่นชอบทีม่ ตี ่อสินค้าหรือบริการ ทีเ่ ลือกซือ้ หรือ ปรับแต่งได้
ตามความต้ อ งการ (ค่ า เฉลี่ย 4.37) ความคิด ว่ า จะไม่ ซ้ือ สิน ค้า หรือ ร่ ว มงานกับ องค์ก รที่
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หลอกลวงผูบ้ ริโภค (ค่าเฉลีย่ 4.37) ความต้องการศึกษา หรือ ทางานในสถานทีซ่ ง่ึ มีกฎระเบียบ
ที่ยดื หยุ่นได้ ไม่เ คร่งครัด (ค่ าเฉลี่ย 4.36) ความคาดหวังที่มตี ่ อความเพลิดเพลินจากการใช้
สินค้าและบริการ (ค่าเฉลีย่ 4.35) ความคาดหวังทีม่ ตี ่อประสบการณ์อนั เกิดจากการใช้สนิ ค้าและ
บริการ (ค่าเฉลีย่ 4.26) ความชื่นชอบเทคโนโลยีอนั ทันสมัย (ค่าเฉลีย่ 4.24) ความต้องการเลือก
สถานที่และเวลาในการเรียนหรือการทางานด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.23) ความชื่นชอบสินค้าที่
เปิดโอกาสให้เปลีย่ น หรือแลกคืนได้ (ค่าเฉลีย่ 4.23) ความชื่นชอบสินค้าทีต่ นเองเป็ นผูอ้ อกแบบ
หรือกาหนดคุณลักษณะด้วยตนเอง (ค่าเฉลีย่ 4.22)
ด้านทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ในระดับ
มาก ได้แก่ ความต้องการสินค้า และบริการรูปแบบใหม่อยู่เสมอ (เบื่อง่าย ไม่ชอบสินค้าหรือ
บริการรูปแบบเดิม) (ค่าเฉลี่ย 4.16) ความต้องการรับทราบ ความคิดเห็นหรือความรู้สกึ จาก
ผู้ส อน หรือ เจ้า นายทันที (ทัง้ ในขณะเรีย นและท างาน) (ค่ าเฉลี่ย 4.08) ความไม่เ ชื่อ ข้อ มูล
ข่าวสารที่ได้รบั จากอินเทอร์เน็ต (จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ า
ข้อมูลนัน้ เป็นจริงหรือเป็นเท็จ) (ค่าเฉลีย่ 4.06) ความคิดว่าไม่ควรบอกต่อ ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
บนอินเทอร์เน็ต จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ า ข้อมูลนัน้ เป็ นจริง
(ค่าเฉลี่ย 4.01) ความคาดหวังว่าจะมีกิจการของตนเอง หลังจากทางานไปแล้ว ระยะหนึ่ง
(ค่าเฉลีย่ 4.01) ความชื่นชอบทีม่ ตี ่อการทางานเป็ นกลุ่ม /เป็ นทีม (ค่าเฉลีย่ 4.00) ความรูส้ กึ ว่ามี
บางอย่างขาดหาย เมือ่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ (ค่าเฉลีย่ 3.96) ความคิดว่าพรรคการเมือง ที่
มีความสามารถในการบริหารประเทศ ควรมีมากกว่า 2 พรรค เพื่อให้ประชาชนมีตวั เลือกมาก
ขึน้ (ค่าเฉลีย่ 3.95) ความคิดว่าควรใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อร้องเรียน (เช่น เข้าไปคอมเม้นท์ใน
แฟนเพจ เป็นต้น) หากเห็นว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการทาไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลีย่ 3.82) ความกล้า
ทีจ่ ะเปลีย่ นสถานทีเ่ รียน(หลังจบการศึกษา) หรือ เปลี่ยนงาน (ค่าเฉลี่ย 3.78) การปฏิเสธข้อ
ผูกมัดระยะยาว (ค่าเฉลี่ย 3.76) ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทุกครัง้ ที่มรี ุ่น
ใหม่วางจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 3.68) การให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพงานที่ได้รบั มอบหมาย
มากกว่าความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนหรือเข้าทางาน (ค่าเฉลีย่ 3.64)

4.4 ผลการวิ เคราะห์พฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
ด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม
4.13 จัดเป็ นค่าเฉลีย่ ทีอ่ ยู่ในระดับมาก โดยในแต่ละข้อคาถามของพฤติกรรมการดาเนินชีวติ มี
ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานดังนี้
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตาม
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ
พฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา (ทัง้ ในขณะเรียน/
ทางาน)
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เพือ่ ผ่อน
คลาย เมือ่ รูส้ กึ เหนื่อย เครียด หรือ
อึดอัดจากการเรียน/ทางาน
การปรับแต่งหน้าโปรไฟล์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ม ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
การรับชมรายการโทรทัศน์ทช่ี น่ื ชอบ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การเลือกเรียน/ทางาน โดยยึดตาม
ความต้องการส่วนตัว
การใช้สนิ ค้าทีส่ ะท้อนความเป็น
ตัวเองมากทีส่ ุด
การใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์
เพื่ อ เปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ ท ั น
เหตุการณ์เสมอ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง ( อ่านข่าว
เดียวกัน จากในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
และ เว็บไซต์ขา่ ว)
การเสิรช์ หาข้อมูลสินค้าทีส่ นใจ ก่อน
ตัดสินใจซื้อ
การเสิรช์ หาข้อมูลก่อนสมัครเรียน /
สมัครงาน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
การใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อบอกต่ อเกี่ย วกับความผิด เรื่อ ง
อื้อ ฉาวหรือการทุจริต คอรัปชันของ
่
นักการเมือง
การบอกต่ อ ผู้อ่ืน เมื่อพบเห็น สิน ค้า
หรือบริการทีม่ กี ารโฆษณาเกินจริง

มาก
ที่สดุ
172
(42.8)

ปาน น้ อย
กลาง
146
62
18
(36.3) (15.4) (4.5)

น้ อย
ที่สดุ
4
(1.0)

MEAN S.D.

แปลผล

4.15

0.91

มาก

211
(52.5)

145
41
2
(36.1) (10.2) (0.5)

3
(0.2)

4.39

0.75

มากทีส่ ุด

130
(1.2)

161
(3.2)

93
13
5
(23.1) (40.0) (32.3)

3.99

0.89

มาก

150
(37.3)
146
(36.3)
132
(32.8)
190
(47.3)

134
(33.3)
149
(37.1)
179
(44.5)
159
(39.6)

83
(20.6)
96
(23.9)
79
(19.7)
52
(12.9)

24
(6.0)
8
(2.0)
12
(3.0)
1
(0.2)

11
(2.0)
3
(0.7)
0
(0.0)
0
(0.0)

3.97

1.03

มาก

4.06

0.86

มาก

4.07

0.80

มาก

4.34

0.70

มากทีส่ ุด

198
(49.3)

140
59
3
(34.8) (14.7) (0.7)

2
(0.5)

4.32

0.78

มากทีส่ ุด

219
(54.5)
211
(52.5)
202
(50.2)
116
(28.9)

142
(35.3)
145
(36.1)
153
(38.1)
129
(32.1)

4
(1.0)
6
(1.5)
3
(0.7)
32
(8.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
20
(5.0)

4.43

0.70

มากทีส่ ุด

4.40

0.72

มากทีส่ ุด

4.38

0.70

มากทีส่ ุด

3.72

1.11

มาก

118
(29.4)

151
87
26
(37.6) (21.6) (6.5)

20
(5.0)

3.80

1.08

มาก

มาก

37
(9.2)
40
(10.0)
44
(10.9)
105
(26.1)
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
พฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
การร่วมงานกับผูอ้ ่นื ผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น
ทางานกลุ่มกับเพือ่ น หรือ ทางานกับ
ผูอ้ ่นื ผ่านการใช้เฟซบุ๊ค หรือไลน์ )
การติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ นอย่าง
เพลิดเพลิน ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ตลอดวัน
การอ่าน/เขียน รีววิ สินค้าและบริการ
บนอินเทอร์เน็ต
การทากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง
(เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป เล่นเกม) ควบ
คู่ไปกับการทากิจกรรม/กิจวัตร อื่นๆ
การใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทีใ่ ห้ความบันเทิงใจ
การร่วมกิจกรรม หรือเล่นเกม ผ่าน
ทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
เล่นเกมใน Line หรือ ร่วมสนุ กผ่าน
ทางเฟซบุ๊ค
การโต้ตอบแชทกับผูอ้ น่ื อย่างรวดเร็ว
การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
โดยคาดหวังว่าต้องพบข้อมูลนัน้ ใน
เวลาอันสัน้
การตรวจเช็คการแจ้งเตือน
(notifications) ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว
การใช้งานนวัตกรรม /เทคโนโลยี ที่
ทาให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
การซื้อสินค้าหรือบริการทีท่ นั สมัย/
ล้าสมัย
การสร้างเนื้อหา (โพสต์ขอ้ ความ
แชร์รปู ภาพ อัดคลิปวีโอ เช็คอิน) ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน
อุปกรณ์สอ่ื สารทีต่ นใช้
ผลรวมค่าเฉลีย่ พฤติกรรม

มาก
ที่สดุ
186
(46.3)

ปาน น้ อย
กลาง
142
64
4
(35.3) (15.9) (1.0)

น้ อย
ที่สดุ
6
(1.5)

MEAN S.D.

แปลผล

4.24

0.86

มากทีส่ ุด

162
(40.3)

147
76
12
(36.6) (18.9) (3.0)

5
(1.2)

4.12

0.90

มาก

129
(32.1)
231
(57.5)

150
(37.3)
127
(31.6)

84
(20.9)
40
(10.0)

20
(5.0)
2
(0.5)

19
(4.7)
2
(0.5)

3.87

1.06

มาก

4.45

0.73

มากทีส่ ุด

179
(44.5)
147
(36.6)

163
(40.5)
118
(29.4)

54
(13.4)
76
(18.9)

4
(1.0)
40
(10.0)

2
(0.5)
21
(5.2)

4.28

0.76

มากทีส่ ุด

3.82

1.18

มาก

152
(37.8)
190
(47.3)

134
(33.3)
146
(36.3)

88
(21.9)
62
(15.4)

26
(6.5)
3
(0.7)

2
(0.5)
1
(0.2)

4.01

0.95

มาก

4.30

0.77

มากทีส่ ุด

170
(42.3)

154
62
12
(38.3) (15.4) (3.0)

4
(1.0)

4.18

0.86

มาก

148
(36.8)
102
(25.4)
153
(38.1)

184
(45.8)
157
(39.1)
147
(36.6)

2
(0.5)
7
(1.7)
4
(1.0)

4.17

0.78

มาก

3.77

0.98

มาก

4.04

0.96

มาก

4.13

0.50

มาก

มาก

61
(15.2)
99
(24.6)
70
(17.4)

7
(1.7)
37
(9.2)
28
(7.0)

หมายเหตุ: *จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการคานวณมีทงั ้ หมด 402 คน ( N=402)
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จากตารางที่ 4.20 พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การทากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง (เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป เล่น
เกม) ควบคู่ไปกับการทากิจกรรม/กิจวัตร อื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.45) การเสิรช์ หาข้อมูลสินค้าและ
บริการทีส่ นใจ ก่อนตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลีย่ 4.43) การเสิรช์ หาข้อมูลก่อนสมัครเรียน หรือ สมัคร
งาน (ค่าเฉลีย่ 4.40) การใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อผ่อนคลาย เมื่อรูส้ กึ เหนื่อย เครียด หรืออึดอัด
จากการเรียน หรือ การทางาน (ค่ าเฉลี่ย 4.39) การใช้อินเทอร์เ น็ต เพื่อ ค้นหาข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ต่างๆ (ค่าเฉลีย่ 4.38) ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ (ค่าเฉลีย่ 4.34) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
หลายแหล่ง (เช่น อ่านข่าวเดียวกัน จากในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และ เว็บไซต์ข่าว) (ค่าเฉลีย่ 4.32)
การค้นหาข้อ มูล ทางอินเทอร์เน็ ต โดยคาดหวังว่าต้อ งพบข้อมูลนัน้ ในเวลาอันสัน้ (ค่ าเฉลี่ย
4.30) การใช้งานนวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่ใ ห้ค วามบัน เทิงใจ (ค่ าเฉลี่ย 4.28) การ
ร่วมงานกับผู้อ่ ืน ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น ทางานกลุ่มกับเพื่อน หรือ ทางานกับ
ผูอ้ ่นื ผ่านการใช้เฟซบุ๊ค หรือไลน์) (ค่าเฉลีย่ 4.24)
ด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ในระดับ
มาก ได้แก่ ตรวจเช็คการแจ้งเตือน (Notifications) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว (4.18) การใช้งานนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี ที่ทาให้มปี ฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ ่นื (ค่าเฉลีย่ 4.17) การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ขณะเรียน หรือ ทางาน ได้ทุกที่ ทุก
เวลา (ค่าเฉลี่ย 4.15) การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน อย่างเพลิดเพลิน ผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ตลอดวัน (ค่าเฉลี่ย 4.12) การช้สนิ ค้าที่ส ะท้อ นความเป็ นตัว เองมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย
4.07) การตัดสินใจเลือกเรียน หรือ ทางาน โดยยึดตามความต้องการส่วนตัว (ค่าเฉลีย่ 4.06)
การสร้างเนื้อหา (โพสต์ขอ้ ความ แชร์รปู ภาพ อัดคลิปวีโอ เช็คอิน ) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารทีต่ นใช้งาน (ค่าเฉลีย่ 4.04) การโต้ตอบแชทกับผูอ้ ่นื อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลีย่
4.01) การปรับแต่งหน้าโปรไฟล์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ม ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลีย่
3.99) การรับชมรายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลีย่ 3.97) การอ่าน หรือ
การเขียน รีววิ สินค้า และ บริการ บนอินเทอร์เน็ต (3.87) การร่วมกิจกรรม หรือเล่นเกม ผ่าน
ทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น เล่นเกมใน Line หรือ ร่วมสนุ กผ่านทางเฟซบุ๊ค ) (ค่าเฉลี่ย
3.82) การบอกต่อผู้อ่นื เมื่อพบเห็นสินค้าหรือบริการที่มกี ารโฆษณาเกินจริง (ค่าเฉลี่ย 3.80)
การซื้อ สินค้าหรือ บริก ารที่ทนั สมัย หรือ ล้าสมัย (ค่ าเฉลี่ย 3.77) การใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อ บอกต่อเกี่ยวกับความผิด เรื่อ งอื้อ ฉาวหรือ การทุจริตคอรัปชันของนั
่
กการเมือ ง
(ค่าเฉลีย่ 3.72)
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4.5 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัย
4.5.1 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชี วิต
จากข้อคาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ซึง่ มีทงั ้ หมดด้วยกัน 30 ข้อ นามาจัด
กลุ่มด้วยการใช้สถิตแิ บบการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) ซึง่ มี
การสกัดปจั จัยด้วยวิธ ี Principal Component Analysis และหมุนแกนตัง้ ฉากด้วยเทคนิค
Varimax ซึง่ เป็ นเทคนิคทีท่ าให้มจี านวนตัวแปรน้อยทีส่ ุด และมีค่าน้ าหนักปจั จัยในแต่ละปจั จัย
มาก ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็ น 7 กลุ่มย่อย อันแสดงถึงทัศนคติต่อ
การดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 The Participant
ตารางที่ 4.21 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Participant
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
คาดหวังความเพลิดเพลินจากการใช้สนิ ค้าและบริการ
ชื่นชอบผูส้ อนหรือเจ้านายทีเ่ ปิดโอกาสให้มปี ฏิสมั พันธ์
หรือมีส่วนร่วมในการเรียนหรือการทางาน
คิดว่าจะใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นสิง่ ทีต่ นอยากรู้
ชื่นชอบผูส้ อนหรือเจ้านาย ทีม่ วี ธิ กี ารหลากหลาย
สามารถปรับประยุกต์ตนให้เหมาะกับการสอนคนได้หลายกลุ่ม
คานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
คาดหวังประสบการณ์จากการใช้สนิ ค้าและบริการเป็นสาคัญ
คิดว่าพรรคการเมืองทีม่ คี วามสามารถในการบริหารประเทศ
ควรมีมากกว่า 2 พรรค เพื่อให้ประชาชนมีตวั เลือกมากขึน้

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.701
0.620
0.602
0.582
0.530
0.502
0.468

กลุ่ม The Participant หรือกลุ่มผูม้ สี ่วนร่วม เป็ นกลุ่ม Digital Natives ทีต่ ้องการการมี
ส่วนร่วม หรือการมีปฏิสมั พันธ์สูง เช่น ชื่นชอบครูผู้สอนที่เปิ ดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในชัน้ เรียน
หรือ ชื่นชอบเจ้านายทีเ่ ปิดโอกาสให้มปี ฏิสมั พันธ์ในการทางาน โดยผูส้ อนหรือเจ้านายนัน้ ต้อง
เป็ นคนทีม่ วี ธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย น่ าสนใจ สามารถปรับประยุกต์ตนให้สอนคนได้หลายกลุ่ม
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เป็ นต้น ในด้านการใช้ส่อื กลุ่มนี้จะใช้ส่อื อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นสื่อทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบ
ระหว่ า งผู้ใ ช้ง านกับ ข้อ มูล ข่า วสาร ในการสืบค้น สิ่ง ที่ต นอยากรู้ แต่ อ ย่า งไรก็ต าม กลุ่ ม นี้ ก็
คานึงถึงความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ย สาหรับ
ด้านการบริโภค กลุ่ มนี้จะคาดหวังประสบการณ์ และความเพลิดเพลินจากการใช้สนิ ค้าและ
บริการ ซึ่งทัง้ ประสบการณ์และความเพลิดเพลินจะเกิดขึน้ ได้ สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ต้องเปิ ด
โอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่ม Digital Natives มีส่วนร่วม หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั สินค้าและบริการ
ดังกล่าว สาหรับด้านการเมือง กลุ่มนี้เห็นด้วยว่าพรรคการเมืองทีม่ คี วามสามารถในการบริหาร
ประเทศ ควรมีมากกว่าสองพรรคขึน้ ไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกและมีส่วนร่วมใน
การเลือกผูท้ จ่ี ะมาทางานในการบริหารประเทศได้มากขึน้
กลุ่มที่ 2 The Libertarian
ตารางที่ 4.22 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Libertarian
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
ยอมรับความหลากหลายทางสภาพร่างกายและหลากหลายทางเพศ
ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ต่อต้านการโกงกินคอรัปชัน่
คิดว่าจะไม่ซอ้ื สินค้าหรือร่วมงานกับองค์กรทีห่ ลอกลวงผูบ้ ริโภค

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.726
0.705
0.698
0.634

กลุ่ม The Libertarian หรือ กลุ่มหัวเสรี เป็ น Digital Natives ทีม่ ที ศั นคติต่อเสรีภาพใน
เชิงบวก เป็ นกลุ่มทีม่ จี ติ ใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ยอมรับความหลากหลาย
ทางสภาพร่างกายและความหลากหลายทางเพศ แม้กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่ มทีมหี วั เสรี แต่ในด้าน
การเมือง ก็ยงั คงอยู่ใ นกฎกติกาของสังคม เป็ นกลุ่ มที่ยดึ มันในคุ
่
ณธรรม ต่ อ ต้านการโกงกิน
คอรัป ชัน่ รวมถึงในด้า นการบริโภค กลุ่ ม นี้ ก็ค ิด ว่า จะไม่ซ้ือ สิน ค้าหรือ ร่ว มงานกับองค์ก รที่
หลอกลวงผูบ้ ริโภคด้วย
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กลุ่มที่ 3 The Initiator
ตารางที่ 4.23 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Initiator
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
ต้องการสินค้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทุกครัง้ ทีม่ รี นุ่ ใหม่วางจาหน่าย
0.809
ชอบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
0.758
รูส้ กึ มีบางอย่างในชีวติ ขาดหาย เมือ่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
0.653
เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ้าๆ ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อยูเ่ สมอ
0.527
อยากเรียนหรือทางานในสถานทีท่ เ่ี ปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
0.480
ชอบการทางานกลุ่มหรือการทางานเป็นทีม
0.375
กลุ่ม The Initiator หรือกลุ่มนาเทรนด์ เป็ นกลุ่มชื่นชอบเทคโนโลยีท่ที นั สมัย มีความ
ต้อ งการสินค้าเทคโนโลยีหรือ สินค้าจาพวกนวัตกรรมทุกครัง้ ที่มรี ุ่นใหม่วางจาหน่ าย ในการ
บริโภค กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ้าๆ ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อยู่
เสมอ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่หลงใหลในเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย จึงเป็ นกลุ่มที่ ต้อง
เชื่อ มต่ อ กับ อิน เทอร์เ น็ ต หรือ ระบบดิจ ิท ัล อยู่ต ลอดเวลา หากอยู่ใ นสถานการณ์ ท่ีเ ชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างในชีวติ ขาดหายไป นอกจากนี้ยงั เป็ นกลุ่มที่มคี วามคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ สังเกตุได้จาก กลุ่มนี้อยากเรียนหรือทางานในสถานทีท่ เ่ี ปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังชอบการทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมด้วย
กลุ่มที่ 4 The Adapter
ตารางที่ 4.24 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Adapter
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ชอบสินค้าหรือบริการทีเ่ ลือกซือ้ หรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ชอบสินค้าทีต่ นเองเป็นผูอ้ อกแบบหรือกาหนดคุณลักษณะด้วยตนเอง
ชอบสินค้าทีเ่ ปลีย่ นหรือแลกคืนได้
อยากเรียนหรือทางานในสถานทีๆ่ มีกฎระเบียบไม่เคร่งครัด ยืดหยุน่ ได้
ขณะเรียนหรือทางาน ต้องการรับทราบความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ
จากผูส้ อนหรือเจ้านายทันที

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.749
0.705
0.647
0.426
0.352
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กลุ่ม The Adapter หรือกลุ่มนักดัดแปลง เป็ นกลุ่ม Digital Natives ทีช่ อบสินค้าหรือ
บริก ารที่ต นเองเลือ กซื้อ หรือ ปรับ แต่ ง ได้ต ามความต้อ งการ รวมถึงชอบสินค้า ที่ต นเองเป็ น
ผู้อ อกแบบหรือ ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะเองได้ด้ว ย ถือ เป็ นกลุ่ ม ที่ต้อ งการการมีส่ ว นร่ว มในการ
สร้างสรรค์ ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ท่ตี นบริโภคให้ตอบสนองตามความต้องการของตน ซึ่งกลุ่มนี้ม ี
ลักษณะสอดคล้องกับผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการผลิตและบริ โภคไปพร้อมๆกัน
(prosumers) นอกจากนี้ ยงั เป็ นกลุ่ มที่รกั ความอิส ระยืดหยุ่น สังเกตได้จาก อยากเรีย นหรือ
ทางานในสถานที่ท่มี กี ฎระเบียบไม่เคร่งครัด หรือในด้านการบริโภค ก็ชอบสินค้าที่ตนสามารถ
เปลีย่ นหรือแลกคืนสินค้าได้ ในด้านการศึกษาและการทางาน กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีต่ ้ องการการตอบ
กลับอย่างรวดเร็วสังเกตได้จาก เมื่อทาสิง่ ใดไปแล้ว ต้องการรับทราบความรูส้ กึ หรือความเห็น
จากผูส้ อนหรือเจ้านายทันที
กลุ่มที่ 5 The Investigator
ตารางที่ 4.25 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Investigator
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากอินเทอร์เน็ต
จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆกระทังมั
่ นใจว่
่ า
ข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็นจริงหรือเป็นเท็จ
คิดว่าไม่ควรบอกต่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั บนอินเทอร์เน็ต
จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ า
ข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็นจริง
หากเห็นว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการทาไม่ถูกต้อง
คิดว่าควรใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อการร้องเรียน
เช่น เข้าไปคอมเม้นท์ในแฟนเพจ เป็นต้น

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.794

0.779

0.486

กลุ่ม The Investigator หรือกลุ่มจอมสืบ เป็ นกลุ่มที่มคี วามรูเ้ ท่าทันสื่อสูง ไม่เชื่อถือ
ข้อมูลข่าวสารใดง่ายๆ โดยสังเกตได้จาก กลุ่มนี้จะไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากอินเทอร์เน็ต
จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆกระทังมั
่ นใจว่
่ าข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ
อีกทัง้ คิดว่ าไม่ควรบอกต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั บนอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่ง
ข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ าข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็ นจริงด้วย โดยในด้านการบริโภค กลุ่มนี้เห็นว่า
ถ้า เจ้าของสินค้า หรือ บริก ารท าไม่ถู ก ต้อ ง มีก ารทุจ ริต ไม่โ ปร่งใส ไม่เ ป็ น ธรรม หรือ ท าให้
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ผู้บริโภคไม่ได้รบั ความพึงพอใจ ควรใช้ช่องทางออนไลน์ในการร้องเรียน เช่น การเข้าไปคอม
เม้นท์ในแฟนเพจ เป็นต้น
กลุ่มที่ 6 The Traveler
ตารางที่ 4.26 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Traveler
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
คาดหวังว่าจะมีกจิ การของตนเอง ภายหลังจากทางานแล้วระยะหนึ่ง
ไม่ชอบการผูกมัดระยะยาว
ไม่กลัวหากต้องเปลีย่ นสถานทีเ่ รียน หรือ เปลีย่ นงาน

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.724
0.696
0.616

กลุ่ม Traveler หรือ กลุ่มนักเดินทาง เป็นกลุ่ม Digital Natives ทีไ่ ม่ชอบการผูกมัดระยะ
ยาว โดยกลุ่มนี้คาดหวังว่าจะมีกจิ การของตนเอง ภายหลังจากทางานไปแล้วระยะหนึ่ง โดยไม่
กลัวหากต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่เรียน ทาให้เป็ นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้ อาจไม่ได้ม ี
ความภักดีหรือความผูกพันกับองค์กรสูงหรือสถาบันต่างๆ แต่มองว่าองค์กรหรือสถาบันต่างๆ
เป็ นเพียงสถานที่ในการเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์กบั ผู้ร่วมงาน
เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการนาไปเปิดกิจการของตนเองในอนาคต
กลุ่มที่ 7 The Freelancer
ตารางที่ 4.27 แสดงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Freelancer
ข้อคาถามทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
คิดว่าไม่จาเป็นต้องเข้าเรียนหรือเข้าทางานตรงเวลา
แค่ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์กเ็ พียงพอแล้ว
ต้องการเลือกสถานทีแ่ ละเวลาในการเรียนหรือทางานได้เอง

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.735
0.503

กลุ่ม The Freelancer หรือกลุ่มคนรักอิสระ ไม่ต้องการการถูกจากัดด้วยพืน้ ทีแ่ ละเวลา
ต้องการเลือกสถานทีแ่ ละเวลาในการทางานได้เอง โดยทีก่ ลุ่มนี้คดิ ว่าไม่จาเป็ นต้องเข้าเรียนหรือ
เข้าทางานตรงเวลาก็ได้ แค่ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์กเ็ พียงพอแล้ว
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4.5.2 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านพฤติ กรรมการดาเนิ นชี วิต
จากข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ซึง่ มีทงั ้ หมดด้วยกัน 25 ข้อ นามาจัด
กลุ่มด้วยการใช้สถิตแิ บบการวิเคราะห์ปจั จัย ซึง่ มีการสกัดปจั จัยด้วยวิธ ี Principal Component
Analysis และหมุนแกนตัง้ ฉากด้วยเทคนิค Varimax ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งตัวแปร
ออกเป็น 5 กลุ่มย่อย อันแสดงถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ได้
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 The Energetician
ตารางที่ 4.28 แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Energetician
ข้อคาถามพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
โต้ตอบการแชทกับผูอ้ ่นื อย่างรวดเร็ว
ตรวจเช็คการแจ้งเตือน (notifications) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนอย่างเพลิดเพลิน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดวัน
ร่วมกิจกรรม หรือเล่นเกม ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เล่นเกมในไลน์ หรือร่วมสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค
ใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ทีท่ าให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆทีใ่ ห้ความบันเทิงใจ
ทากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง (เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป เล่นเกม)
ควบคู่ไปกับการทากิจกรรมหรือกิจวัตรอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยคาดหวังว่า
ต้องพบข้อมูลนัน้ ในเวลาอันสัน้
ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อผ่อนคลาย เมือ่ รูส้ กึ เหนื่อย เครียด
หรืออึดอัดจากการเรียนหรือการทางาน
ซือ้ สินค้าหรือบริการทีท่ นั สมัยหรือล้าสมัย

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.710
0.664
0.651
0.649
0.611
0.543
0.534
0.452
0.442
0.401
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กลุ่ม The Energetician หรือกลุ่มพลังสูง เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามกระตือรือร้นสูง สังเกตได้
จากจะใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ที าให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื มีการโต้ตอบการแชทกับ
ผู้อ่นื อย่างรวดเร็ว รวมถึงการตรวจเช็คการแจ้งเตือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะทาอย่าง
รวดเร็ว เพื่อ ให้ไ ด้รบั ข้อ มูล ข่า วสารอย่า งรวดเร็ว ด้ว ย มีก ารร่ว มกิจ กรรมหรือ เล่ น เกมผ่ าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เล่นเกมในไลน์ หรือร่วมสนุ กผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็ นต้น โดยทีก่ ลุ่มนี้
จะมีก ารใช้ง านอิน เทอร์เ น็ ต เพื่อ ติด ต่ อ สื่อ สารกับ เพื่อ นผ่ า นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่า ง
เพลิดเพลินตลอดทัง้ วัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่รกั ความเร็ว ทาให้ค่อนข้างใจร้อน
สังเกตได้จาก เมือ่ กลุ่มนี้คน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จะคาดหวังว่าต้องพบข้อมูลนัน้ ในเวลาอัน
สัน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นกลุ่ มคนที่รกั ความสนุ กสนาน ใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่
ก่อให้เกิดความบันเทิงใจ และมีลกั ษณะการทากิจกรรมแบบพหุภารกิจ กล่าวคือ ทากิจกรรม
มากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ทากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง (เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป
เล่นเกม) ควบคู่ไปกับการทากิจกรรมหรือกิจวัตรอื่นๆ เมื่อใดที่รสู้ กึ เหนื่อย เครียด อึดอัดจาก
การเรียนหรือการทางาน จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย สาหรับ ด้านการ
บริโภค กลุ่มนี้จะซือ้ สินค้าและบริการทีท่ นั สมัยหรือล้าสมัย
กลุ่มที่ 2 The Searcher
ตารางที่ 4.29 แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Searcher
ข้อคาถามพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
ใช้อนิ เทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ต่างๆ
เสิรช์ หาข้อมูลก่อนสมัครเรียนหรือสมัครงาน
เสิรช์ หาข้อมูลสินค้าทีส่ นใจก่อนตัดสินใจซือ้
เปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง เช่น
อ่านข่าวเดียวกันจากในเฟซบุ๊ค ไลน์ และเว็บไซต์ขา่ ว
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารทีท่ นั เหตุการณ์
อยูเ่ สมอ

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.765
0.730
0.713
0.622
0.602

กลุ่ม The Searcher หรือกลุ่มนักค้น เป็ นกลุ่มที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นเครื่องมือในการ
ค้ น หาข้อ มู ล เพื่อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสิ่ง ต่ า งๆ โดยจะเปิ ด รับ ข้อ มู ล ข่ า วสารทาง
อินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง เช่น อ่านข่าวเดียวกันจากในเฟซบุ๊ค ไลน์ และเว็บไซต์ข่าว เป็ นต้น อีก
ทัง้ ยังใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารทีท่ นั เหตุการณ์อยู่เสมอ กลุ่มนี้จะ
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ใช้อินเทอร์เ น็ต เสิร์ชหาข้อ มูล ก่ อ นสมัค รเรียนหรือ สมัค รงาน รวมถึงด้านการบริโภค ก็จะใช้
อินเทอร์เน็ตในการเสิรช์ หาข้อมูลสินค้าทีต่ นสนใจก่อนตัดสินใจซือ้ ด้วย
กลุ่มที่ 3 The Customizer
ตารางที่ 4.30 แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Customizer
ข้อคาถามพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
ใช้สนิ ค้าทีส่ ะท้อนความเป็นตัวเองได้มากทีส่ ุด
เรียนหรือทางานโดยยึดตามความต้องการส่วนตัวเป็นหลัก
ปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มเี อกลักษณ์
เฉพาะตัว
ดูรายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.720
0.675
0.556
0.530

กลุ่ม The Customizer หรือ กลุ่มโดดเด่นเป็ นตัวเอง เป็ นกลุ่มทีเ่ น้นการทาสิง่ ต่างๆตาม
ความต้องการของตัวเองเป็ นหลัก สังเกตได้จาก จะใช้สนิ ค้าที่สะท้อนความเป็ นตัวเองได้มาก
ที่สุ ด เรีย นหรือ ท างานโดยยึดตามความต้อ งการของตัว เองเป็ น หลัก หรือ หน้ า โปร ไฟล์ใ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์กม็ กี ารปรับแต่งให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบของตนเอง สาหรับใน
ด้านการเปิดรับสื่อ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีด่ รู ายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่มที่ 4 The Activist
ตารางที่ 4.31 แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Activist
ข้อคาถามพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์หรือบอกต่อ
เกีย่ วกับความผิด เรือ่ งอือ้ ฉาว หรือการทุจริตคอรัปชัน่
ของนักการเมือง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์หรือบอกต่อ
เกีย่ วกับสินค้า/บริการ ทีโ่ ฆษณาเกินจริง เป็นอันตราย หรือหลอกลวง
ผูบ้ ริโภค เพื่อให้ผอู้ ่นื รูเ้ ท่าทัน
สร้างเนื้อหา ( เช่น โพสต์ขอ้ ความ แชร์รปู ภาพ อัดคลิปวีดโี อ เช็คอิน)
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารทีต่ นใช้งาน

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.866
0.828
0.324
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กลุ่ม The Activist หรือ กลุ่มนักรณรงค์ เป็ นกลุ่มทีย่ ดึ มันในความโปร่
่
งใส เน้นการเฝ้า
ระวังและการตรวจสอบ กลุ่มนี้จะเป็ นผู้สร้างเนื้อหาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์
สื่อสารทีต่ นใช้งาน เช่น โพสต์ขอ้ ความ อัดคลิปวีดโี อ แชร์รปู ภาพ เช็คอิน เป็ นต้น นอกจากจะ
ผลิต เนื้ อ หาแล้ว ยัง เป็ น ผู้แ บ่ ง ป นั เนื้ อ หาในเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อีก ด้ ว ย โดยจะใช้ง าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์หรือบอกต่อเกี่ยวกับความผิด เรื่องอื้อฉาว หรือการทุจริต
คอรัปชันของนั
่
กการเมือง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
การแชร์ห รือ บอกต่ อ เกี่ย วกับ สิน ค้า และบริก ารที่ม ีก ารโฆษณาเกิน จริง เป็ น อัน ตราย หรือ
หลอกลวงผูบ้ ริโภค เพื่อให้ผอู้ ่นื ได้รเู้ ท่าทัน
กลุ่มที่ 5 The Collaborator
ตารางที่ 4.32 แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม The Collaborator
ข้อคาถามพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
ร่วมงานกับผูอ้ ่นื ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
ทางานกลุ่มกับเพื่อน หรือทางานกับผูอ้ ่นื ผ่านการใช้เฟซบุ๊ค หรือไลน์
อ่านหรือเขียนรีววิ สินค้า/บริการ บนอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ขณะเรียนหรือทางานได้ทุกทีท่ ุกเวลา

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.658
0.637
0.464

กลุ่ม The Collaborator หรือ กลุ่มผูร้ ว่ มงาน Digital Natives กลุ่มนี้จะใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นเครื่องมือในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นนักเรียน อาจ
ใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ อ ย่างเฟซบุ๊ ค ในการทางานกลุ่ มกับเพื่อ น หรือ กลุ่ ม Digital
Natives ที่เป็ นวัยทางานตอนต้น อาจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างไลน์ เพื่อทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ก็ได้ ถือเป็ นกลุ่มที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ขณะเรียนหรือทางานได้ทุกที่ทุก
เวลา นอกจากนี้ในด้านการบริโภค กลุ่มนี้ยงั เป็ นผูท้ อ่ี ่านหรือเขียนรีววิ วิจารณ์ แสดงความเห็น
เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตด้วย
4.5.3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะ Digital Natives (Digital Natives
Characteristics)
จากกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ทัง้ 7 กลุ่ม และกลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทัง้ 5
กลุ่มของ Digital Natives นามาจัดกลุ่มอีกครัง้ ด้วยการใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ปจั จัย ซึง่ มีการสกัด
ปจั จัยด้วยวิธ ี Principal Component Analysis และหมุนแกนตัง้ ฉากด้วยเทคนิค Varimax ผล
การวิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย อันแสดงถึงคุณลักษณะของกลุ่ม
Digital Natives ได้ดงั นี้
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กลุ่มที่ 1 The Digital Extremist
ตารางที่ 4.33 แสดงกลุ่มคุณลักษณะของกลุ่ม The Digital Extremist
กลุ่มทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
และกลุ่มพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
กลุ่ม The Energetician
กลุ่ม The Collaborator
กลุ่ม The Customizer
กลุ่ม The Activists
กลุ่ม The Initiator

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.828
0.753
0.693
0.682
0.666

กลุ่ม The Digital Extremist เป็ นกลุ่มหัวรุนแรงในโลกดิจทิ ลั มีความกระตือรือร้น มีพลังสูง
เป็ นผู้รเิ ริม่ ใช้งานและสร้างสรรค์ส ิ่ง ใหม่ใ นโลกดิจทิ ลั ร่ว มงานกับผู้อ่ืนผ่ า นทางออนไลน์ ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคม และเป็ นผู้ท่เี ลือกเสพสื่อ บริโภคสินค้า
และบริการ โดยเน้นทีต่ อบสนองตามความต้องการของตนเป็นสาคัญ
กลุ่ม 2 The Digital Idealist
ตารางที่ 4.34 แสดงกลุ่มคุณลักษณะของกลุ่ม The Digital Idealist
กลุ่มทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
และกลุ่มพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
กลุ่ม The Libertarian
กลุ่ม The Participant
กลุ่ม The Searcher
กลุ่ม The Adapter
กลุ่ม The Investigator

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.841
0.803
0.635
0.550
0.511

กลุ่ม The Digital Idealist เป็ นกลุ่มผูม้ อี ุดมการณ์ในดินแดนดิจทิ ลั ศรัทธาในเสรีภาพ
ความโปร่งใส และความหลากหลาย เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการสื่อสารทัง้ ออนไลน์ และออฟไลน์
ต้องการปฏิสมั พันธ์ และการตอบกลับที่รวดเร็ว เปิ ดรับสื่อหลายแหล่ง ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารที่
ได้รบั จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ง่ายๆ ชอบค้นคว้า และตรวจสอบข้อ เท็จจริง ก่ อนบอกต่ อ
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ต้องการความยืดหยุ่นในการดาเนินชีวติ ต้องการมีส่วนร่วมในการผลิต ดัดแปลง และบริโภค
สินค้าและบริการ
กลุ่ม 3 The Digital Passenger
ตารางที่ 4.35 แสดงกลุ่มคุณลักษณะของกลุ่ม The Digital Passenger
กลุ่มทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
กลุ่ม The Freelancer
กลุ่ม The Traveler

น้าหนักปัจจัย
(Factor Loading)
0.767
0.747

กลุ่ม The Digital Passenger เป็ นกลุ่มผูโ้ ดยสารชาวดิจทิ ลั ที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ น
พาหนะในการเดินทาง ไม่ชอบการผูกมัดกับความสัมพันธ์ทางสังคมในระยะยาว เข้ามาแสวงหา
ความรู้ วิธปี ฏิบตั งิ านในองค์กร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสายสัมพันธ์เพื่อไปดาเนินธุรกิจของ
ตนเองในอนาคต เป็ นกลุ่มทีม่ ุ่งเน้นการประสิทธิภาพในการทางาน และให้ ความสาคัญกับความ
ยืดหยุน่ ด้านวินยั ในการทางาน

4.6 ผลวิ จยั เกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐาน
4.6.1 สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิตของกลุ่ม Digital Natives มี
ความสัมพันธ์กบั ความคล่องดิ จิทลั ของกลุ่ม Digital Natives
ในการทดสอบสมมุตฐิ าน ขัน้ แรกผูว้ จิ ยั นากลุ่มทัศนคติทงั ้ 7 กลุ่ม และความคล่องดิจทิ ลั
มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาระดับ ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s Correlation) ผลการวิเคราะห์มดี งั นี้
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์กลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และความคล่อง
ดิจทิ ลั
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 1

1

0.553**

0.399**

0.583**

0.423**

0.307**

0.317**

ความคล่อง
ดิ จิทลั
0.511**

กลุ่มที่ 2

0.553**

1

0.278**

0.415**

0.372**

0.256**

0.174**

0.486**

กลุ่มที่ 3

0.399**

0.278**

1

0.492**

0.316**

0.334**

0.315**

0.360**

กลุ่มที่ 4

0.583**

0.415**

0.492**

1

0.325**

0.377**

0.423**

0.458**

กลุ่มที่ 5

0.423**

0.372**

0.316**

0.325**

1

0.286**

0.235**

0.453**

กลุ่มที่ 6

0.307**

0.256**

0.334**

0.377**

0.286**

1

0.357**

0.355**

กลุ่มที่ 7

0.317**

0.174**

0.315**

0.423**

0.235**

0.357**

1

0.257**

ความ
คล่อง
ดิจทิ ลั

0.511**

0.486**

0.360**

0.458**

0.453**

0.355**

0.257**

1

หมายเหตุ: **ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทร่ี ะดับ 0.01 (2-tailed)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทัศนคติทงั ้ 7 กลุ่ม กับความคล่องดิจทิ ลั จาก
ตารางที่ 4.33 เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่า ทุกกลุ่มทัศนคติ
ต่อการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 โดยกลุ่มทัศนคติกลุ่มที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.511 กลุ่มทัศนคติกลุ่มที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.486 กลุ่มทัศนคติกลุ่ม
ที่ 3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่คี ่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ 0.360 กลุ่มทัศนคติกลุ่มที่ 4 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.458 กลุ่มทัศนคติกลุ่มที่ 5 มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.453 กลุ่ม
ทัศนคติกลุ่มที่ 6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ตทิ ่คี ่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.355 กลุ่มทัศนคติกลุ่มที่ 7 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่อง
ดิจทิ ลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.257
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4.6.2 สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิตของกลุ่ม Digital Natives มี
ความสัมพันธ์กบั ความคล่องดิ จิทลั ของกลุ่ม Digital Natives
ขัน้ ต่อมาของการทดสอบสมมุตฐิ าน ผูว้ จิ ยั นากลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทัง้ 5 กลุ่ม
และความคล่องดิจทิ ลั มาวิเคราะห์รว่ มกันโดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการ
วิเคราะห์มดี งั นี้
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์กลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีวติ และความ
คล่องดิจทิ ลั
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 1

1

0.591**

0.607**

0.546**

0.545**

ความคล่อง
ดิ จิทลั
0.498**

กลุ่มที่ 2

0.591**

1

0.511**

0.352**

0.403**

0.473**

กลุ่มที่ 3

0.607**

0.511**

1

0.472**

0.400**

0.397**

กลุ่มที่ 4

0.546**

0.352**

0.472**

1

0.443**

0.374**

กลุ่มที่ 5

0.545**

0.403**

0.400**

0.443**

1

0.347**

ความคล่อง
ดิจทิ ลั

0.498**

0.473**

0.397**

0.374**

0.347**

1

หมายเหตุ: **ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทร่ี ะดับ 0.01 (2-tailed)
ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพฤติกรรมทัง้ 5 กลุ่ม กับความคล่องดิจทิ ลั
จากตารางที่ 4.34 เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่า ทุกกลุ่ม
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มพฤติกรรมกลุ่มที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.498 กลุ่มพฤติกรรมกลุ่มที่ 2 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
0.473 กลุ่มพฤติกรรมกลุ่มที่ 3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.397 กลุ่มพฤติกรรมกลุ่มที่ 4 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.374 กลุ่มพฤติกรรม
กลุ่มที่ 5 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ค่ี ่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ 0.347

138
4.6.3 สมมุติฐานที่ 3 มีกลุ่มคุณลักษณะของ Digital Natives (Digital Natives
Characteristics) ที่เป็ นปัจจัยพยากรณ์ ความคล่องดิ จิทลั
เพื่อทดสอบสมมุตฐิ านดังกล่าว ผูว้ จิ ยั นากลุ่ม คุณลักษณะของ Digital Natives ทัง้ 3
กลุ่มมาวิเคราะห์รว่ มกับความคล่องดิจทิ ลั โดยใช้สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู เพื่อหากลุ่ม คุณลักษณะ
ของ Digital Natives ทีเ่ ป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั ผลการวิเคราะห์มดี งั นี้
ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของปจั จัยด้านกลุ่มคุณลักษณะของ
Digital Natives กับความคล่องดิจทิ ลั
ปัจจัย
พยากรณ์

R2

R2 Adjust

F

Sig.

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
Beta

กลุ่มที่ 3

0.403

0.400

134.528

0.095

0.085

กลุ่มคุณลักษณะ Digital Natives ที่เป็ นปจั จัยพยากรณ์ ความคล่องดิจทิ ลั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 ได้แก่กลุ่มที่ 3 The Digital Passenger เป็ นปจั จัยทีใ่ ช้อธิบาย
หรือพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั ได้รอ้ ยละ 40.3

บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจยั
เมือ่ ได้ผลการวิจยั เรือ่ ง ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม Digital Natives
แล้ว จึงนามาเรียบเรียงเพื่อการอภิปรายตามสมมุตฐิ านของการวิจยั ดังต่อไปนี้

5.1 การอภิ ปรายผลความถี่ในการเปิ ดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของการเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์และเฟซบุ๊ค
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยไลน์จะมีค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับอยู่ท่ี 4.70 ซึง่ ถือว่า สูงกว่าเฟซบุ๊ค ที่ม ี
ค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับอยู่ท่ี 4.40 ซึง่ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ไลน์มสี ่วนส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.819 ซึ่งถือว่ามีค่าการกระจายที่ต่ า สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital
Natives ส่วนใหญ่ใช้ไลน์เยอะกว่าเฟซบุ๊ค ซึง่ มีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.199 โดยผลการ
วิเ คราะห์น้ี ขัดแย้งกับ ผลการวิจยั ของสานักงานพัฒ นาธุ รกรรมอิเ ล็ก ทรอนิกส์ (2557) ที่ว่ า
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ผี ู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยคือเฟซบุ๊ค (93.7%) และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่มี ผี ู้ใช้งานรองลงมาคือ ไลน์ (86.9%) อย่างไรก็ดี การวิจยั ของสพธอ.(2557) มี
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุตงั ้ แต่ต่ ากว่า 15 ปี ไปจนถึงมากกว่า 60 ปี จึงทาให้ผลวิจยั ที่ได้ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ กลุ่มตัวอย่าง Digital Natives มีอายุ 15-24 ปีเท่านัน้
ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ผี ู้ใช้งานน้อยที่สุดคือ อินสตราแกรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการ
เปิดรับอยู่ท่ี 3.66 ซึง่ เมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
พบว่าอยู่ท่ี 1.840 ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฟซบุ๊ ค
และไลน์ โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอินสตราแกรม มีค่าการกระจายสูง สะท้อนให้เห็นว่า
Digital Natives ส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้งานอินสตราแกรมมากจริงๆ คงมีแต่เพียงบางส่วนเท่านัน้ ที่
ใช้งานอินสตราแกรม สาเหตุ แรก อาจเป็ นเพราะอินสตราแกรมเป็ นโปรแกรมประยุกต์ท่มี ีการ
เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊คอยู่แล้ว ดังนัน้ ผูท้ ม่ี คี วามประสงต์จ ะรับชมภาพผ่านทีผ่ ใู้ ช้งานแชร์ผ่านอินสต
ราแกรม ก็สามารถรับชมได้ผ่านเฟซบุ๊ค สาเหตุต่อมา อินสตราแกรมเป็ นโปรแกรมประยุกต์ท่มี ี
รูป แบบการใช้งานในลักษณะแบ่ งปนั รูปภาพและคลิปวีดีโอขนาดสัน้ เพื่อแสดงรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ (lifestyles)ของผู้ใช้งานเป็ นหลัก โดยการแสดงรูปแบบการดาเนินชีวติ ผ่านภาพและ
คลิปวีดโี อขนาดสัน้ อาจเป็ นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ที่มผี ู้กระทาน้อยกว่าการส่งข้อความ
เพื่อสนทนาโต้ตอบ ทาให้อินสตราแกรมไม่ได้รบั ความนิยมในการใช้งานสูง เมื่อเปรียบเทียบ
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กับไลน์ ซึง่ เป็ นโปรแกรมประยุกต์สาหรับการส่งข้อความสนทนาแบบทันที (Real Time Instant
Messaging) ที่มุ่งกระตุ้นให้เ กิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้งานที่รวดเร็ว และสามารถสร้างกลุ่ ม
สนทนาเพื่อให้เกิดชุมชนออนไลน์ (Online Community) ในการสื่อสารที่ตอบสนองกับพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ของผูใ้ ช้งาน เช่น การสื่อสารผ่านกรุ๊ปไลน์เพื่อทางานร่วมกัน หรือการสื่อสารผ่าน
กรุป๊ ไลน์เพื่อซือ้ ขายสินค้า เป็นต้น ซึง่ การสื่อสารในแต่ละครัง้ จะเน้นการสนทนาโต้ตอบ จึงทาให้ม ี
ความถี่ในการเปิ ดรับสูงทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับเฟซบุ๊คและอินสตราแกรม ขณะทีเ่ ฟซบุ๊ค เป็ นอีก
โปรแกรมประยุกต์ทม่ี แี พลตฟอร์มรองรับการสร้างความผูกพันสูง เพราะสามารถกระตุ้ นให้เกิด
การโต้ตอบมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และสร้างชุมชนออนไลน์ เพื่อการสื่อสารได้ เช่น การ
สื่อสารผ่านแฟนเพจ หรือ การสื่อสารผ่านกรุ๊ปเฟซบุ๊ค เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยแพลตฟอร์ม
และกลไกการทางานของเฟซบุ๊ค ไม่ได้รบั ความนิยมในการใช้ส่อื สารเพื่อสนทนาโต้ตอบมาก
เทียบเท่ากับไลน์ ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่จะใช้งานเฟซบุ๊คเพื่อบริโภคเนื้อหา หรือ สร้างเนื้อหาทีม่ กี าร
คงอยูบ่ นแพลตฟอร์มทีย่ าวนานกว่า การเปิดรับเฟซบุ๊คในแต่ละครัง้ ต่อสัปดาห์ จึงมีความถี่น้อย
กว่าการเปิดรับไลน์ เพื่อเช็คข้อความสนทนาและโต้ตอบ
สาเหตุสาคัญต่อมา อาจเป็นเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เป็ นเครือข่ายทีม่ กี าร
พัฒ นาและได้ร บั ความนิ ยมจากผู้ใ ช้งานมาก่ อ นไลน์ แต่ ใ นปจั จุบ ัน ความนิ ย มจากผู้ใ ช้ง าน
เฟซบุ๊คอาจลดลง เพราะผู้ใช้งานเบื่อหน่ ายกับรูปแบบการทางานที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก
นับตัง้ แต่เฟซบุ๊คเปิดให้บริการ หรือสาเหตุประการสุดท้าย อาจมาจากแนวคิดการล่มสลายทาง
บริบท (Context Collapse) ของ Marwick, and Boyd (2010 quoted in Boyd, & Ellison,
2013) ทีว่ ่าผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะรับแอดเพื่อนในเครือข่ายของตน เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
โดยเพื่อนที่แอดมา มักจะเป็ นคนใกล้ตวั ทีอ่ ยู่ในชีวติ จริง เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชดิ
คนในชุมชนที่สนิทสนม หรือ คนที่มอี ทิ ธิพลกับสถานภาพทางสังคมของตน โดยอาจไม่ได้ลบ
รายชื่อเพื่อนที่ไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์ด้วยทิง้ ไป กระทังผู
่ ใ้ ช้งานรับรูไ้ ด้ว่า มีเพื่อนในเฟซบุ๊คเพิม่ ขึน้
(ทัง้ คนรู้จ กั ในชีว ิต จริงและคนแปลกหน้ า ) อีก ทัง้ ต้ อ งแบ่ ง ปนั เนื้ อ หากับ คนเหล่ า นัน้ ภายใน
เฟซบุ๊คตลอดเวลา จึงทาให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย และความเป็ น
ส่วนตัว กระทังในที
่ ส่ ุด ก็อาจต้องเพิม่ ความระมัดระวังในการใช้งานมากขึน้ ด้วยการเปิดรับเฟซบุ๊ค
น้อยลง ความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊คต่อสัปดาห์จงึ น้อยกว่าไลน์ ซึง่ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
มีความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวสูง เพราะเป็ นการสนทนาผ่านข้อความส่วนตัวระหว่าง
ผูใ้ ช้งาน หรือ ระหว่างบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายในกลุ่มสนทนาเดียวกัน ซึง่ มักจะเป็ นกลุ่มทีค่ นทีร่ จู้ กั กันอยู่
แล้วระดับหนึ่งในชีวติ จริง
โดยสรุป จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าว อาจทาให้สงั เกตได้ว่า ใน
ปจั จุบนั กลุ่ม Digital Natives มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทต่ี ระหนักถึงความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวมากขึน้
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5.2 การอภิ ปรายผลความคล่องดิ จิทลั
5.2.1 การอภิ ปรายผลความคล่องดิ จิทลั ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ต่อการ
ใช้ดิจิทลั
จากตารางที่ 4.13-4.15 เมื่อสังเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดิจทิ ลั ด้านความรู้ คุณลักษณะ
ข้อแรกที่ว่ากลุ่มตัวอย่าง “มีความรู้วิธีเกี่ยวกับวิ ธีการแก้ไขข้อความ หรือรูปภาพที่ โพสต์
หรือแชร์ โดยไม่ตงั ้ ใจ” พบว่าผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ มีค่าเฉลี่ยของ
คุณลักษณะดังกล่าวน้อยทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.00 ) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะข้อ
เดียวกันของกลุ่มผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย 4.41) และกลุ่มผู้ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม (ค่ าเฉลี่ย 4.25) โดยสาเหตุท่ผี ู้ใช้งานไลน์ มคี วามรู้
เกี่ยวกับวิธกี ารแก้ไขข้อความหรือรูปภาพที่โพสต์หรือแชร์โดยไม่ตงั ้ ใจน้ อ ยที่สุด อาจมาจาก
รูปแบบการทางาน (Features) ของไลน์เอง ทีไ่ ม่ได้เปิดโอกาส ให้ผใู้ ช้งานสามารถแก้ไข หรือลบ
ข้อความ และรูปภาพทีผ่ ใู้ ช้งานส่งไปให้ค่สู นทนาได้ ฉะนัน้ ผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครัง้ นี้ จึงอาจไม่ทราบว่าตนจะแก้ไขสิง่ ทีส่ ่งไปแล้วได้อย่างไร
จากตารางที่ 4.16 เมือ่ สังเกตค่าเฉลีย่ ของความคล่องดิจทิ ลั ด้านความรู้ คุณลักษณะข้อสอง
ทีว่ ่ากลุ่มตัวอย่าง “มีความรู้ว่าข้อความหรือรูปภาพที่ ยงั ไม่ผ่านการพิ จารณาอย่างรอบคอบ
เป็ นสิ่ งที่ ไม่ควรโพสต์หรือแชร์” (ค่าเฉลี่ย 4.47) และข้อสามที่ว่า “รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์
ข้อความหรือรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม อาจทาให้ภาพลักษณ์ของตนเสียหาย” (4.51) ค่าเฉลีย่ พบว่า
ทัง้ สองคุณลักษณะ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นผู้
ทีค่ านึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองสูงมาก เมื่อ ต้องใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยิง่ ไปกว่านัน้
คุณลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Briggs, and Makice (2012) ทีว่ ่า ผูท้ ม่ี คี วาม
คล่องดิจทิ ลั ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับช่วงเวลาทีจ่ ะไม่ใช้ดจิ ทิ ลั (when not) และให้เหตุผลที่
จะไม่ใช้ดจิ ทิ ลั (why not) ได้ดว้ ย นอกจากนี้ ประเด็นการคานึงถึงภาพลักษณ์ส่วนตัวในการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจก่อให้เกิดความน่ ากังวลในเรื่องความคลาดเคลื่อนระหว่างการ
รับรูค้ วามจริงในโลกจริง กับการรับรูค้ วามจริงในโลกเสมือน เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives
ผู้ใ ช้งานเครือข่า ยสังคมออนไลน์ ท่คี านึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองสูง อาจใช้เ ครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนตัว โดยอาจโพสต์หรือแชร์รูปภาพหรือ
ข้อความทีม่ ลี กั ษณะเกินจริง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงในโลกจริงก็ได้ เช่น การโพสต์ภาพ
ตนเองทีผ่ ่านโปรแกรมประยุกต์ปรับแต่งเพื่อให้ตนเองในโลกเสมือนดูดกี ว่าตัวตนจริง
จากตารางที่ 4.13-4.15 เมื่อสังเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดิจทิ ลั ด้านทักษะ คุณลักษณะ
ข้อ สี่ท่วี ่ากลุ่ มตัว อย่าง “มี การใช้ ง านเครื อ ข่ ายสัง คมออนไลน์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจที่
ถูกต้ องกับกลุ่มเพื่อนหรือผู้ติดตาม” (ค่าเฉลีย่ 4.18 ) พบว่า ผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ประเภทอินสตราแกรม มีค่ า เฉลี่ย ของคุ ณ ลักษณะดัง กล่ า วน้ อ ยที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
ค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะข้อเดียวกันของกลุ่มผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย
4.41) และกลุ่มผูใ้ ช้งานเครือข่ายสัง คมออนไลน์ไลน์ (ค่าเฉลีย่ 4.43) โดยสาเหตุทท่ี าให้ผใู้ ช้งาน
อินสตราแกรมมีการใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มเพื่อนหรือผู้ตดิ ตามน้อยที่สุด อาจมา
จากรูปแบบการทางานของอินสตราแกรม ทีม่ ไี ว้เพื่อโพสต์เฉพาะรูปภาพเป็ นหลัก ผูใ้ ช้งานอาจ
ไม่ไ ด้ใ ช้เ พื่อ การสนทนา โต้ต อบ หรือ แบ่ ง ป นั เนื้ อ หาอื่นๆกับกลุ่ ม เพื่อ นผู้ติด ตาม อีกทัง้ ถ้า
ผูใ้ ช้งานอินสตราแกรม ไม่ได้ให้ความสนใจกับยอดไลค์ หรือการคอมเม้นท์ใต้ภาพของตน การ
สื่อสารทีเ่ กิดขึน้ ในอินสตราแกรม ก็มกั จะเป็ นการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication)
กล่าวคือ ผูส้ ่งสารสื่อสารไปยังผูร้ บั สารเท่านัน้ มองเห็นปฏิสมั พันธ์โต้ตอบระหว่างผูร้ บั สารกับผู้
ส่งสารได้ไม่ชดั เจน กลุ่ มผู้ใ ช้งานอินสตราแกรม จึงอาจจะไม่ได้มุ่งหวังให้เ กิดความเข้าใจที่
ถู ก ต้อ งร่ว มกันระหว่างตนเอง และกลุ่ มเพื่อ นผู้ติดตามมาก เมื่อ เปรียบเทียบกับการใช้งาน
เฟซบุ๊ค หรือไลน์ ทีม่ รี ปู แบบการทางาน อันเป็ นช่องทางการสื่อสารเพื่อการสนทนา หรือ ระบบ
แชทแบบโต้ตอบได้ทนั ที (Realtime Instant Messaging) แบบเป็ นส่วนตัว (Personal
Conversation) และแบบเป็ นกลุ่ม (Group Conversation) ซึ่งรูปแบบการสนทนาดังกล่าว มี
ลักษณะเป็ นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) กล่าวคือ ผูส้ ่งสาร ทาการสื่อสาร
ไปยังผู้รบั สาร และผู้ร บั สารมีก ารตอบกลับมายังผู้ส่ งสาร ถือ ว่าเกิด พลวัต ทางการสื่อ สารที่
ครบถ้วน ก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์ และความเข้าใจร่วมในการสื่อสาร ฉะนัน้ กลุ่มผูท้ ใ่ี ช้งานเฟซบุ๊ค
และไลน์ จึงอาจจะใช้งานเฟซบุ๊คและไลน์ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กับกลุ่ม
เพื่อน หรือกลุ่มผูต้ ดิ ตาม มากกว่ากลุ่มผูท้ ใ่ี ช้งานอินสตราแกรม
จากตารางที่ 4.16 เมื่อสังเกตค่าเฉลีย่ ความคล่องดิจทิ ลั ด้านทักษะ คุณลักษณะข้อห้า
ที่ว่า “หากโพสต์ห รือ แชร์ข้อ ความที่ ก่อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อตนเองและสาธารณะ
ผูใ้ ช้งานสามารถหาวิ ธีแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนัน้ ได้” (ค่าเฉลีย่ 4.13) และค่าเฉลีย่
ความคล่องดิจทิ ลั ด้านทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั คุณลักษณะข้อแปด ทีว่ ่า “มีความรูส้ กึ ตื่นเต้นและ
ท้าทายเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
” (ค่าเฉลีย่ 3.53) พบว่าทัง้ สองคุณลักษณะ มีค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ุด 2 อันดับสุดท้าย (Bottom Two) เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะข้ออื่นๆอีกหก
ข้อ สาเหตุประการแรกเพราะ เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ มีคุณสมบัติการทางานแบบลูกโซ่ท่ี
เชื่อ มต่ อ ผู้ใ ช้ง านเข้า ด้ว ยกัน ทาให้มองเห็นกัน และสามารถข้ามผ่ านกันไปมาได้อ ย่างเป็ น
สาธารณะ ทัง้ ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเอง (Boyd, & Ellison, 2013) โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่นื ๆ หากผูใ้ ช้งานโพสต์ขอ้ ความทีก่ ่อให้เกิดความ
เสียหายลงในเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ หนึ่ง ผู้ใช้งานท่านอื่น อาจเข้ามาแชร์และส่ งต่ อ ไปยัง
ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์เดียวกัน หรือส่งต่อข้ามไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อ่นื ๆด้วยก็ได้ แม้ผใู้ ช้งานทีโ่ พสต์ขอ้ ความทีก่ ่อให้เกิดความเสียท่านแรก จะลบข้อความ
นัน้ ทิ้ง ไปแล้ว แต่ ข้ อ ความที่ก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายก็ย งั คงอยู่ โดยการโพสต์และแชร์ข อง
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ผูใ้ ช้งานท่านอื่นๆ ฉะนัน้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ จึงอาจไม่แน่ ใจในตนเองเต็มทีว่ ่า ตนรูว้ ธิ ใี น
การแก้ไข หรือบรรเทาความเสียหายของข้อความทีต่ นโพสต์หรือแชร์ไปแล้ว
ประการต่อมา เป็ นข้ออภิปรายว่าด้วย คุณสมบัติพ้นื ฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์
อันเป็ นเครือข่ายที่มคี วามสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานอย่าง
ั ่ ก พัฒนาโปรแกรมประยุก ต์ (Application
สม่ าเสมอ โดยการพัฒนานัน้ เกิดขึ้นได้ทงั ้ จากฝ งนั
ั่
Developer) ของบริษทั ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย เป็นผูพ้ ฒ
ั นา หรือจากฝงของผู
ใ้ ช้งานเครือข่าย เป็ น
ผู้พฒ
ั นาเอง ซึ่งการอัพเดทดังกล่าว สาหรับกลุ่ม Digital Natives ถือเป็ นเรื่องที่เกิดขึน้ เป็ น
ประจาอยู่แล้ว สังเกตได้จากตารางที่ 4.16 คุณลักษณะข้อที่หกทีว่ ่า กลุ่มตัวอย่าง “มีความคิ ด
ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
เป็ นประจา” (ค่าเฉลี่ย 4.57) ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
นอกจากนี้ สาหรับกลุ่ม Digital Natives ทีใ่ ช้งานสมาร์ทโฟน การกดอัพเดทโปรแกรม
ประยุกต์ทต่ี นใช้งานเพื่อให้เป็นเวอร์ชนใหม่
ั่
เช่น การกดอัพเดท ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของ
แอปเปิ้ลทีช่ ่อื ว่าแอพสโตร์ (App Store) เป็ นต้น อาจเป็ นพฤติกรรมการใช้งาน ที่จาเป็ นต้องทา
เป็ นประจาอยู่แล้ว ดังนัน้ เมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ซึ่งถือเป็ นโปรแกรมประยุกต์ประเภท
หนึ่ง)ที่กลุ่ม Digital Natives ใช้งาน มีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
กลุ่มตัวอย่าง จึงอาจไม่ได้ม ี
ทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั ที่รสู้ กึ ว่า เป็ นเรื่องน่ าตื่นเต้น หรือ ท้าทายเท่าใดนัก โดยข้ออภิปราย
ดังกล่ าว สอดคล้องกับผลที่ปรากฏในตารางที่ 4.16 คุ ณลักษณะข้อ แปดที่ว่ากลุ่ ม Digital
Natives “มีความรู้สึกตื่ นเต้ น และท้ าทายเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
” ซึ่งข้อดังกล่าว
แม้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) แต่ก็มสี ่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานที่สูงโดดขึน้ มา
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.192) เมื่อเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะข้ออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานต่ ากว่า 1 อีกทัง้ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะข้อแปด ในตารางที่ 4.13-4.15
พบว่า มีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีม่ คี ่า 1 ขึน้ ไปทัง้ หมด (ตารางที่ 4.13 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.216 ตารางที่ 4.14 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.233 และตารางที่ 4.15 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.298) แสดงให้เห็นถึงคาตอบทีค่ ่อนข้างกระจายตัวสูง สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives ที่
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทงั ้ เฟซบุ๊ค ไลน์ และอินสตราแกรม ทีร่ สู้ กึ ตื่นเต้นและท้าทายกับ
การอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
นัน้ มีอยู่เพียงจานวนหนึ่ง แต่ไม่มาก ขณะที่อกี จานวนหนึ่ง อาจไม่ได้
รูส้ กึ ตื่นเต้น แปลกใหม่ ท้าทาย อาจเพราะการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
เป็ นพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีต่ นต้องทาเป็นปกติอยูแ่ ล้ว
จากตารางที่ 4.16 เมือ่ สังเกตความคล่องดิจทิ ลั ด้านทัศนคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั คุณลักษณะ
ข้อเจ็ด ที่ว่ากลุ่มตัวอย่าง “มีความคิ ดว่าทักษะในการใช้ งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ
ตน จาเป็ นต้องพัฒนาให้เท่ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เวอร์ชนใหม่
ั่
อยู่เสมอ ” (ค่าเฉลีย่
4.27) พบว่าคุณลักษณะดังกล่าว มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ
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แนวคิดความคล่องดิจทิ ลั ของ Briggs, and Makice (2012) ทีม่ องว่า ผูท้ ม่ี คี วามคล่องดิจทิ ลั คือ
ผู้ท่มี ที ศั นคติต่อการใช้ดจิ ทิ ลั แบบยอมรับความเปลี่ยนแปลง โดยมองว่าความเปลี่ยนแปลงคือ
โอกาส
เพราะฉะนัน้ การทีก่ ลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ มีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่ว่า ทักษะใน
การใช้ง านเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ข องตนจ าเป็ น ต้อ งพัฒ นาให้เ ท่ า ทัน กับ เครือ ข่า ยสั ง คม
ออนไลน์เวอร์ชนใหม่
ั่
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด อาจสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่ม
ทีไ่ ม่ได้กลัวการเปลีย่ นแปลง แต่ยนิ ดีจะยอมรับความเปลีย่ นแปลง โดยมองว่าความเปลีย่ นแปลง
คือ โอกาสที่ตนจะได้พฒ
ั นาทักษะใหม่ๆ ให้เท่าทันกับสิง่ ใหม่ๆที่เกิดขึน้ ซึ่งทัศ นคติต่อการใช้
ดิจทิ ลั ดังกล่าว ถือเป็ นทัศนคติของผูท้ ม่ี คี วามใฝร่ ู้ ใฝล่ อง ยินดีจะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ เมื่อใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับมุมมองของ Resnick (2002) ทีว่ ่า ความคล่องดิจทิ ลั เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนทัศ น์ ก ารเรีย นรู้ต ลอดชีว ิต เมื่อ ผู้ค นเริ่ม เขีย นได้ค ล่ อ งด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ
นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากคุณลักษณะดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Briggs, and Makice
(2012) ทีว่ ่าความคล่องดิจทิ ลั ไม่ใช่การบรรลุผลสัมฤทธิ ์ทีค่ งทีต่ ายตัว (Static Achievement)
แต่ ค วามคล่ อ งดิจทิ ลั จะปรับระดับไปตามความรวดเร็ว และความซับซ้ อนของเทคโนโลยีท่ี
บุคคลใช้งาน ความคล่องดิจทิ ลั จึงเป็ นความสามารถทีบ่ ุคคลต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ตนเองกับการใช้
งานดิจทิ ลั อย่างต่อเนื่อง
หากกลุ่ม Digital Natives เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งถือเป็ นโปรแกรมประยุก ต์ท่ใี ช้งานในชีว ิต ประจาวันของตน ให้เ ท่าทันกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทอ่ี พั เดทตัวเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม Digital Natives ก็อาจเพิม่ ระดับความคล่องดิจทิ ลั
ของตนเองได้ดงั เช่นในการวิจยั ของ Bologa, Lupu, and Sabau (2007) ทีท่ าการวิจยั กับกลุ่ม
ผู้เรียนอายุ 18 ปี ที่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ ปี ท่ี 1 พบว่า ระดับความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่ม
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเรียนรู้วธิ ใี ช้งานโปรแกรมประยุกต์ใ น
ชีวติ ประจาวัน
5.2.2 การอภิ ปรายความคล่องดิ จิทลั ด้านความรู้เท่าทันดิ จิทลั
จากตารางที่ 4.17 เมื่อสังเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดิจทิ ลั ด้านความรู้เท่าทันดิจทิ ลั
คุณลักษณะข้อแรกที่ว่ากลุ่มตัวอย่าง “มีความเข้าใจรูปแบบการทางาน(features)ที่ อยู่บน
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ เช่ น การไลค์ การแชร์ การคอมเม้ นท์ การตัง้ สถานะ การส่ ง
ข้อความ” (ค่าเฉลี่ย 4.49) พบว่าค่าเฉลีย่ ดังกล่าวอยู่ในระดับทีส่ ูงทีส่ ุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุก
คุณลักษณะทีเ่ กีย่ วกับความรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั สาเหตุเพราะกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives มีความถี่
ในการเปิ ดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปริมาณมาก โดยจากตารางที่ 4.9 พบว่าร้อยละ 83.3
ของกลุ่มตัว อย่าง เปิ ดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์ ทุกวัน ขณะที่ร้อยละ 74.4 ของกลุ่ ม
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ตัวอย่าง เปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คทุกวัน และร้อยละ 53.2 ของกลุ่มตัวอย่าง เปิดรับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อนิ สตราแกรมทุกวัน ซึง่ สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจยั ของ Wang,
Myers, and Sundaram (2012) ทีร่ ะบุว่า ความถี่ในการใช้งานดิจทิ ลั มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับความคล่องดิจทิ ลั
นอกจากนี้ สาเหตุทค่ี ุณลักษณะข้อดังกล่าวมีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุ ด อาจมาจากว่า รูปแบบการ
ทางานพืน้ ฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การไลค์ การแชร์ การคอมเม้นท์ การตัง้ สถานะ
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้งา่ ย ตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้อยู่แล้ว ดังนัน้ รูปแบบการ
ทางานพื้นฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจไม่ใช่สงิ่ ที่ยากเกินกว่า ผู้ใช้งานจะเข้าใจได้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคุน้ เคยกับการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลองผิดลองถูก (Trial and Errors) มาด้วยตนเองอยู่แล้ว
(Rosen, & Prensky, 2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) อาจค้นพบวิธกี ารใช้งานรูปแบบ
การทางานบนต่างๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่าย ซึง่ การมีความเข้าใจรูปแบบการทางาน
ดังกล่าว จัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความคล่องดิจทิ ลั เช่นเดียวกับแนวคิดความคล่องดิจทิ ลั
ของ Green (2005) ทีว่ ่า ทักษะพืน้ ฐานในการใช้งานเครื่องมือ ICT ถือเป็ นส่วนหนึ่งของความ
คล่องดิจทิ ลั
สาหรับคุณลักษณะที่มคี ่ าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะข้อ อื่นของ
ความคล่ อ งดิจทิ ัล ด้านการรู้เ ท่า ทันได้แ ก่ คุ ณลักษณะข้อ สามที่ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า ง “มีก าร
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง หรือตรวจเช็คความถูกต้ องของเนื้ อหากับแหล่งข้อมูลอื่ นๆ เมื่อ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” (ค่าเฉลี่ย 4.01) สาเหตุอาจมาจาก กลุ่ม
ตัวอย่าง Digital Natives ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้องเปิดรับข้อมูลจานวนมหาศาล
อาจทาให้ไม่มเี วลา หรือแรงจูงใจเพียงพอที่จะไปค้นหาข้อมูลลักษณะเดียวกันจากแหล่งข้อมูล
อื่น นอกจากนี้ อาจมีความเป็ นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อถือต่อข้อมูลหรือเนื้อหาทีพ่ บใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อยูแ่ ล้ว เนื่องจากเนื้อหาเหล่านัน้ ผูโ้ พสต์คอื กลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนใกล้
ตัวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ตี นให้ความเชื่อถือ จึงทาให้ไม่มคี วามจาเป็ น ต้องไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือตรวจเช็คความถูกต้องกับแหล่งข้อมูลอื่นๆอีก โดยการตัดสินใจเชื่อดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักการตัดสินใจเชื่อแบบเพ็ดดิกรี (Pedigree Criteria) ของ Barlett, & Millers,
2011) ที่ว่าผู้รบั สารจะให้ความไว้วางใจข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั มาจากบุคคลซึ่งตนไว้วางใจอยู่
ก่อนแล้ว ถือเป็นการเชื่อเนื้อหาสารเพราะเชื่อในตัวบุคคลทีส่ ่งสาร
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5.3 การอภิ ปรายผลทัศนคติ และพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
5.3.1 อภิ ปรายผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิต
จากตารางที่ 4.19 มีการอภิปรายทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ในแต่ละประเด็นต่างๆ ดังนี้
จากข้อคุณลักษณะด้าน “การปฏิ เสธข้ อผูกมัดระยะยาว” (ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ) แม้ค่ าเฉลี่ยจะอยู่ใ นระดับมาก แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ า
มากกว่า 1.00 ขึ้นไป สะท้อ นให้เ ห็นการกระจายตัว ของคาตอบสูง แสดงว่า กลุ่ ม Digital
Natives ส่วนอื่นๆ อาจไม่ได้ปฏิเสธการผูกมัดระยะยาว แต่อาจยังเห็นว่า การผูกมัดเป็ นเรื่องทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการรักษาความสัมพันธ์ให้แน่ นแฟ้นอยู่ เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็ น
ต้น ซึง่ ก็ใกล้เคียงกับผลวิจยั ของ Lockwood (2003 อ้างถึงใน Tapscott, 2009) ทีร่ ะบุว่า ร้อยละ
80 ของกลุ่มเนตเจน อายุ 18-25 ปี พูดคุยกับพ่อแม่ของตน โดยร้อยละ 75 ระบุว่า พบกับพ่อแม่
ของตนอาทิตย์ละครัง้ และร้อยละ 50 ระบุว่าพบกับพ่อแม่ของตนทุกวัน ขณะที่งานวิจยั ของ
Employment Policy Foundation (2003 อ้างถึงใน Tapscott, 2009) ระบุว่า เกือบร้อยละ 50
ของกลุ่มตัวอย่างเนตเจน มองว่าพ่อแม่ของตนเป็ นวีรบุรุษผูเ้ ป็ นแบบอย่างในดวงใจ โดยผลวิจยั
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มเนตเจน มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพ่อแม่ของตน ประกอบกับ
ข้อสังเกตของ Tascott (2009) ทีว่ ่ากลุ่มเนตเจน แม้จะโตแล้ว แต่กช็ อบอยู่บา้ นกับพ่อแม่ แทนที่
จะออกไปหาทีพ่ กั อาศัยใหม่ เพราะรูส้ กึ ว่าตนเองมีอสิ ระภาพภายในบ้าน ได้รบั ความเพลิดเพลิน
ใจเมื่ออยู่บ้าน เนื่องจากอยู่บ้านแล้วไม่ถูก พ่อแม่บบี บังคับ แต่พ่อแม่จะเข้าใจ และตามใจ กลุ่ม
เนตเจนจึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ อาจไม่มคี วามจาเป็ นต้องออกไปเทีย่ วเล่นนอก
บ้านเพื่อ หาความสนุ ก สนาน เหมือ นสมัยที่พ่อ แม่ของกลุ่มเน็ ตเจนยังเด็ก ด้านข้อสังเกตอีก
ประการ ที่ Tapscott เสนอไว้ ถึงสาเหตุท่กี ลุ่มเนตเจน สนิทสนม แน่ นแฟ้น กับพ่อแม่ของตน
มาก เพราะกลุ่มนี้ ตัง้ ตัวได้ชา้ แม้จะจบการศึกษา ทางานแล้ว แต่กย็ งั จาเป็ นต้องพึง่ พาเงินของ
พ่อแม่อยู่ เนื่องจากมีรายได้ในช่วงเริม่ ต้นทางานน้อย และอาจมีหนี้สนิ อันเกิดจากค่าเล่าเรียน
หรือค่าใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต ทีต่ นเองยังไม่มคี วามสามารถในการชาระ
จากข้ อ คุ ณ ลัก ษณะด้ า น “การให้ ค วามส าคัญ กับ ประสิ ทธิ ภาพงานที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย มากกว่าความตรงต่ อเวลาในการเข้าเรียนหรือเข้าทางาน” (ค่าเฉลี่ย 3.64
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.15) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยูใ่ นระดับมาก แต่ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของคาตอบสูง แสดงว่า ยังมีกลุ่ม Digital
Natives ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการตรงต่อเวลาอยู่ เพราะการตรงต่อเวลาเป็ นค่านิยมของผูท้ ม่ี วี นิ ัย
ในการทางาน หรือการศึกษา ผูท้ ต่ี รงต่อเวลาถือว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจเบือ้ งตนในการเรียนหรือ
ทางาน และไม่ต้องการให้ผอู้ ่นื เฝ้ารอเกินกว่าเวลาที่นัดหมายไว้ ซึง่ กลุ่ม Digital Natives ที่ม ี
ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ลักษณะนี้ อาจถูกปลูกฝงั มาจากกลุ่มพ่อแม่ของตนเอง ที่เติบโตมา
อย่างมีระเบียบวินยั
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ด้านข้อคุณลักษณะด้าน “ความต้องการให้ พรรคการเมืองที่มีความสามารถในการ
บริ หารประเทศ มีมากกว่า 2 พรรค เพื่อให้ประชาชนมีตวั เลือกมากขึ้น ” (ค่าเฉลี่ย 3.95
และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.04) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยู่ในระดับมาก แต่ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมี
ค่า 1 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของคาตอบสูง แสดงว่า ยังมีกลุ่ม Digital Natives ที่
เชื่อมันกั
่ บพรรคการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดประเทศแค่ 2 พรรคเท่านัน้ โดยทีก่ ลุ่ม Digital Natives
ทีม่ ที ศั นคติเช่นนี้ ไม่ต้องการพรรคอื่นเป็ นตัวเลือกเพิม่ อาจเพราะมีความคุน้ เคย และเชื่อมันใน
่
ชื่อเสียงและศักยภาพการบริหารประเทศของพรรคการเมืองใหญ่ทงั ้ สองพรรคอยูแ่ ล้ว
ส าหรับ ข้อ คุ ณ ลัก ษณะด้ า น “ความรู้สึ ก ว่ า มี บ างอย่ า งขาดหาย เมื่ อ เชื่ อ มต่ อ
อิ นเทอร์เน็ตไม่ได้” (ค่าเฉลีย่ 3.96 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.05) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยู่ใน
ระดับมาก แต่ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีค่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของ
คาตอบสูง แสดงว่า ยังมีกลุ่ม Digital Natives จานวนอื่น ทีไ่ ม่ได้รสู้ กึ ว่ามีบางอย่างขาดหาย เมื่อ
เชื่อ มต่ ออินเทอร์เ น็ต ไม่ได้ อาจเพราะมีการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่แม้จะไม่ต้อ งเชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต แต่ก็สามารถตอบสนองตามความต้องการได้เช่นกัน เช่น การใช้อุปกรณ์ไอแผด
เพื่อเล่นเกมออฟไลน์ หรือ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการปรับแต่งภาพ สร้างเนื้อหา สร้าง
งานศิลปะ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ฉะนัน้ เมือ่ กลุ่มนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
จึงอาจไม่ได้รสู้ กึ ว่าบางสิง่ ในชีวติ ของตนได้ขาดหายไป
ด้านข้อคุณลักษณะด้าน “ความต้องการสิ นค้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทุกครัง้ ที่ มี
รุ่นใหม่วางจาหน่ าย” (ค่าเฉลีย่ 3.68 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.08) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยู่
ในระดับมาก แต่ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีค่ามากกว่า 1.00 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัว
ของคาตอบสูง แสดงว่า มีกลุ่ม Digital Natives อีกส่วน ทีไ่ ม่ได้ต้องการสินค้าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทุกครัง้ ทีม่ รี ุ่นใหม่วางจาหน่ าย อาจะเพราะกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมทีต่ ้องใช้สนิ ค้า
ใหม่ หรือตามเทรนด์อยู่ตลอด หรืออาจไม่มกี าลังซือ้ ที่เพียงพอก็ได้ เนื่องจากสินค้าเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเป็ นกลุ่มสินค้าที่มรี าคาแพง และมีความเกี่ยวพันในการตัดสินใจซื้อสูง (High
Involvement Product) จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาและข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจซื้ อ
เป็ น จานวนมาก เพื่อ ให้ก ารซื้อ แต่ ล ะครัง้ เกิดความคุ้มค่ า และใช้ไ ด้น านที่สุ ด กระนัน้ สิน ค้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมกั จะมีราคาแพง เมื่อ กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นกลุ่มเยาวชน ซึง่ ส่วน
ใหญ่ยงั มีความสามารถในหารายได้ได้น้อย เกิดความต้องการสินค้า อาจต้องซือ้ ด้วยวิธกี ารผ่อน
ชาระหลายเดือน หรือนานเป็ นปี ขณะทีส่ นิ ค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในปจั จุบนั จะวาง
จาหน่ายรุ่นใหม่ภายในระยะเวลาประมาณทุกๆครึง่ ปี ทาให้กลุ่ม Digital Natives ทีย่ งั ต้องผ่อน
ชาระ หรือเพิง่ ซื้อรุ่นใหม่มาใช้ จึงยังไม่มคี วามต้อ งการที่จะได้สนิ ค้ารุ่นใหม่ ในทุกครัง้ ที่วาง
จาหน่าย
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5.3.2 อภิ ปรายผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
จากตารางที่ 4.20 มีการอภิปรายพฤติกรรากรดาเนินชีวติ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ด้านข้อคุณลักษณะด้าน “การรับชมรายการโทรทัศน์ ที่ชื่ นชอบทางอิ นเทอร์เน็ ต”
(ค่าเฉลีย่ 3.97 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.03) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยู่ในระดับมาก แต่ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานมีค่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของคาตอบสูง แสดงว่า
ยังมีกลุ่ม Digital Natives สัดส่วนอื่นๆทีไ่ ม่ได้ดูรายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต อาจ
เพราะยังคงคุ้นเคยกับการดูรายการโทรทัศ น์ ท่ชี ่นื ชอบตามโปรแกรมการฉายทางโทรทัศ น์
เนื่อ งจากรู้ส ึก ว่า เมื่อ เป็ น รายการโปรด ตนก็ไ ม่อ ยากพลาดการรับ ชมตามช่ว งเวลาในการ
ออกอากาศนัน้ โดยเฉพาะรายการทีต่ อ้ งรับชมแล้วรูผ้ ลทันที เช่น รายการแข่งขันกีฬา หรือ การ
แข่งขันเรียลลิต้ปี ระกวดร้องเพลง เป็ นต้น การรับชมรายการทีช่ ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต อาจทา
ให้พลาดโอกาสในการรับชมเนื้อหาที่สดใหม่ มีโอกาสรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ช่วงเวลาที่ทนั เหตุก ารณ์ หรือในบางสถานการณ์ท่ไี ม่ได้รบั ชมโทรทัศ น์ อาจรับรู้เ นื้อ หาของ
รายการนัน้ จากผู้อ่นื ที่ดูตามเวลาฉายในโทรทัศน์ มาแล้ว ผ่านการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ อาจส่งผลให้ความน่าสนใจทีม่ ตี ่อความสดใหม่ของเนื้อหานัน้ ลดลง
สาหรับข้อ คุ ณลัก ษณะด้าน “การใช้ งานเครือ ข่ ายสังคมออนไลน์ ในการบอกต่ อ
เกี่ยวกับความผิ ด เรื่องอื้อฉาว หรือการทุจริ ตคอรัปชันของนั
่
กการเมือง” (ค่าเฉลีย่ 3.72
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.11) แม้จะมีค่าเฉลีย่ จะอยูใ่ นระดับมาก แต่ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ ไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของคาตอบสูง แสดงว่า กลุ่ม Digital Natives
อีกจานวนหนึ่ง อาจไม่ได้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกต่อความผิดหรือการทุจริตของ
นักการเมือง เนื่องจากเป็ นกลุ่มเยาวชนทีไ่ ม่ได้สนใจประเด็นทางการเมืองเป็ นหลัก หรือมีสานึก
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ อย และใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อบริโภคหรือผลิต
เนื้อ หาที่ก่ อ ให้เ กิดความบันเทิงใจ เพลิด เพลินใจ ผ่ อ นคลายอารมณ์ ม ากกว่าจะใช้งานเพื่อ
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนและสังคม

5.4 การอภิ ปรายผลกลุ่มทัศนคติ และกลุ่มพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต
5.4.1 อภิ ปรายผลการวิ จยั กลุ่มทัศนคติ ต่อการดาเนิ นชีวิตของ Digital Natives
ภายหลังจากใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ปจั จัยเพื่อจัดกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ทาให้พบ
ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives ทัง้ หมด 7 กลุ่มซึง่ แต่ละกลุ่ม มีรายละเอียด
ทีน่ ่าสนใจดังนี้
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กลุ่มที่ 1 The Participant
กลุ่ม The Participant หรือกลุ่มผูม้ สี ่วนร่วม เป็ นกลุ่ม Digital Natives ทีต่ ้องการการมี
ส่วนร่วม หรือการมีปฏิสมั พันธ์สูง เช่น ชื่นชอบครูผู้สอนที่เปิ ดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในชัน้ เรียน
หรือ ชื่นชอบเจ้านายทีเ่ ปิดโอกาสให้มปี ฏิสมั พันธ์ในการทางาน (ค่าเฉลีย่ 4.50 อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด) โดยผูส้ อนหรือเจ้านายนัน้ ต้องเป็นคนทีม่ วี ธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย น่ าสนใจ สามารถปรับ
ประยุก ต์ตนให้สอนคนได้ห ลายกลุ่ม (ค่ าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใ นระดับมากที่สุด ) ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ที่มองว่าผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั คือผู้เรียนที่ม ี
ปฏิสมั พันธ์ (interactive learners) ที่ต้องการการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมจากผู้สอนที่ม ี
ปฏิสมั พันธ์ (interactive teacher) นอกจากนี้ กลุ่มดังกล่าวยังมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับผล
วิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีว่ ่ากลุ่ม Digital
Natives มองว่าการเรียนรูส้ งิ่ ใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนรูจ้ ากผู้สอน หรือการเรียนรูจ้ าก
หัวหน้างาน ควรต้องเป็ นไปอย่างสนุ กสนาน อีกทัง้ ความรู้ มักจะได้รบั จากกิจกรรมทีส่ นุ กสนาน
ซึง่ ผูว้ จิ ยั มองว่าการเปิดโอกาสให้กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นผูเ้ รียนรู้ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน
อาจทาให้บรรยากาศในการเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างสนุ กสนาน และจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนหรือการทางานของกลุ่ม Digital Natives เพิม่ ขึน้
ด้านการใช้ส่อื กลุ่มนี้ใช้ส่อื อินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นสื่อทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบระหว่าง
ผูใ้ ช้งานกับข้อมูลข่าวสาร ในการสืบค้นสิง่ ทีต่ นอยากรู้ (ค่าเฉลีย่ 4.42 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) อีก
ทัง้ คานึงถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลีย่
4.41 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) ซึง่ ในส่วนนี้สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010;
2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ที่ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มที่คดิ เห็นว่า
อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงสื่อทีเ่ อาไว้ใช้รบั สารเท่านัน้ แต่เป็นสื่อเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์และการมี
ส่วนร่วม อีกทัง้ กลุ่ม Digital Natives ยังเป็ นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คานึงถึงความปลอดภัยใน
โลกดิจทิ ลั
สาหรับการบริโภค กลุ่ม The Participant จะคาดหวังความเพลิดเพลินจากการใช้สนิ ค้า
และบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมากที่สุด) และประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการบริโภคสินค้า
และบริการนัน้ (ค่าเฉลีย่ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด) ทัง้ ประสบการณ์และความเพลิดเพลินจะ
เกิดขึน้ ได้ สินค้าหรือบริการต้องเปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคกลุ่ม Digital Natives มีส่วนร่วม หรือมี
ปฏิสมั พันธ์ ซึง่ การสร้างปฏิสมั พันธ์ ถือเป็ นการสร้างความผูกพัน (Engagement) ระหว่างสินค้า
บริการ และผู้บริโภค โดยการสร้างความผูกพัน ถือเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการสื่อสารการตลาด
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจปจั จุบนั ที่เป็ นเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนแบรนด์ (Switching Economy)
ซึง่ แบรนด์ต่างๆ มีจานวนเพิม่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคมีตวั เลือกเป็ นตราสินค้าใหม่ๆมากขึน้ จึงมีความภักดี
ต่อตราสินค้าลดลง และเปลีย่ นใจไปใช้สนิ ค้าแบรนด์อ่นื ง่ายขึน้ (Accenture, 2013)
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ด้านการเมือง กลุ่ม The Participant เห็นด้วยว่าพรรคการเมืองทีม่ คี วามสามารถในการ
บริหารประเทศ ควรมีมากกว่าสองพรรคขึน้ ไป เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึน้
(ค่าเฉลีย่ 4.35 อยูใ่ นระดับมาก) โดยผลวิจยั ในประเด็นดังกล่าว มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูง สะท้อน
ให้เห็นถึงทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ด้านการเมืองของกลุ่ม Digital Natives ในประเทศไทย ที่
อาจมองว่าในปจั จุบนั พรรคการเมืองทีม่ อี านาจในการบริหารประเทศ สองพรรคใหญ่อย่างพรรค
เพื่อไทย และพรรคประชาธิปตั ย์ ไม่ได้มคี วามสามารถ ประสิทธิภาพ หรือความน่ าเชื่อถือ ที่
เพียงพอต่ อการบริห ารประเทศ อีกทัง้ พรรคการเมือ งทัง้ สอง อาจไม่ได้ดาเนินนโยบายทาง
การเมืองและเศรษฐกิจที่ต อบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เต็มไปด้ว ย
ความล้มเหลว ความขัดแย้ง และการช่วงชิงผลประโยชน์ จึงทาให้กลุ่ม Digital Natives ต้องการ
ตัวเลือกใหม่ ทีเ่ ป็นพรรคการเมืองซึง่ มีความสามารถในการบริหารประเทศ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อ ย่างมีประสิทธิภาพกว่า นอกจากนี้ยงั วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่ม Digital
Natives ในประเทศไทย อาจไม่ใช่กลุ่มทีม่ ที ศั นคติเฉื่อยเฉยต่อการเมืองเสียทีเดียว แต่เป็ นกลุ่ม
ทีม่ สี านึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีต่ อ้ งการการมีส่วนร่วมและต้องการทางเลือกใหม่ๆใน
ระบบการเมืองการปกครองรูปแบบเดิม
กลุ่มที่ 2 The Libertarian
กลุ่ม The Libertarian จัดเป็ นกลุ่มหัวเสรี เป็ นกลุ่ม Digital Natives ทีม่ ที ศั นคติต่อการ
ดาเนินชีวติ ด้านเสรีภาพ มีมุมมองต่อเสรีภาพในเชิงบวก ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดของ Tapscott
(2009) ทีว่ ่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีม่ คี ุณลักษณะเด่นด้านความรักอิสระ (freedom) ยิง่ ไปกว่า
นัน้ กลุ่ม The Libertarian ยังถือเป็ นกลุ่มทีม่ จี ติ ใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
(ค่าเฉลีย่ 4.38 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีว่ ่ากลุ่ม Net
Gen เป็นกลุ่มทีย่ อมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื อย่างลึกซึง้
ประเด็นส าคัญ ที่สุ ด ของกลุ่ ม นี้ค ือ การยอมรับ ความหลากหลายทางเพศและสภาพ
ร่างกาย (ค่าเฉลีย่ 4.47 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) เมื่อพิจารณาเฉพาะการยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ พบว่าเป็ นทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ของกลุ่ม Digital Natives ที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่สุ ด ใกล้เคียงกับผลวิจยั ของมูล นิธ ิเ พื่อคนไทย (2557) ในหัวข้อ การยึดมันในสิ
่
่งที่
ถูกต้อง ประเด็นทัศนคติต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี
จานวนร้อยละ 44 มองว่าการเบีย่ งเบนทางเพศเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่ผดิ เลย รวมถึงอีกร้อยละ 29
ก็มองว่าการเบีย่ งเบนทางเพศไม่ใช่พฤติกรรมทีผ่ ดิ มาก ซึง่ ผลวิจยั ในประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives ในประเทศไทย ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึน้ สังเกตได้
จากกลุ่มเยาวชนไทยร้อยละ 73 มีทศั นคติต่อมุมมองทางเพศทีเ่ ปลี่ยนไป แตกต่างจากกลุ่มคน
ในรุน่ พ่อแม่ของพวกเขา (กลุ่มเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์ และกลุ่มเบบีบ้ ูม) โดยกลุ่มเยาวชนไทยมองว่า
ความเบี่ย งเบนทางเพศไม่ ไ ด้เ ป็ น ความผิด หรือ ผิด ไม่ ม าก ถือ ว่ า มีค วามเข้า ใจต่ อ ความ
หลากหลายทางเพศในเชิงบวกมากขึน้ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าในอนาคต สังคมจะให้การยอมรับ
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บุคคลผู้ท่มี คี วามหลากหลายทางเพศเพิม่ ขึ้นด้วย นอกจากนี้ ผู้ท่มี คี วามหลากหลายทางเพศ
อาจมีโอกาสดาเนินชีว ิตในสังคมที่ไม่มองว่าพวกเขาเป็ นพวกเบี่ยงเบน หรือเป็ นผู้ท่มี คี วาม
ผิดปกติ ทาให้อุปสรรคในการดาเนินชีวติ อันเกิดจากความเป็นเพศหลากหลายอาจลดลง นาไปสู่
การยกระดับสิทธิ ศักดิ ์ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุ ษ ย์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่เท่ า
เทียมยิง่ ขึน้
แม้กลุ่ม The Libertarian เป็ นกลุ่มทีม่ หี วั เสรี แต่ไม่ถงึ กับสุดโต่ง กระทังคิ
่ ดหรือทาอะไร
ตามใจตนเองเสียทุกอย่างจนปราศจากสานึกทางสังคม ในด้านการเมือง กลุ่มนี้ยงั คงยึดมันใน
่
กฎกติกาของสังคม สังเกตได้จากการยึดมันในคุ
่ ณธรรม ต่อต้านการโกงกิน และการคอรัปชัน่
(ค่าเฉลีย่ 4.38 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด) สอดคล้องกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีว่ ่า Net Gen
เป็ นกลุ่มทีใ่ ห้ความใส่ใจกับความซื่อสัตย์ ยึดถือคุณธรรมจริยธรรม คานึงถึงผู้อ่นื และยึดมันใน
่
ฉันทามติทค่ี นส่วนใหญ่มรี ว่ มกัน และเป็นผูท้ ร่ี กั ความโปร่งใส ซึง่ แนวคิดดังกล่าว ปรากฏให้เห็น
ในผลวิจยั ด้านการบริโภคของกลุ่มนี้ท่คี ดิ ว่าจะไม่ซ้อื สินค้า หรือร่วมงานกับองค์กรที่หลอกลวง
ผูบ้ ริโภค (ค่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) นอกจากนี้ขอ้ ค้นพบดังกล่าวยังใกล้เคียงกับผล
วิจยั ของมูลนิธเิ พื่อคนไทย (2557) ในประเด็นระดับความเป็ นพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
(active citizen) ของเยาวชนไทยทีพ่ บว่า ร้อยละ 39 ของเยาวชนไทยในต่างจังหวัด และร้อยละ
33 ของเยาวชนไทยในกรุงเทพฯ ค่อนข้างรับผิดชอบต่อสังคม ขณะทีร่ อ้ ยละ 17 ของเยาวชน
ไทยในกรุงเทพฯ และร้อยละ 14 ของเยาวชนไทยในต่างจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
กลุ่มที่ 3 The Initiator
กลุ่ม The Initiator เป็ นกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะของผูร้ เิ ริม่ สิง่ ใหม่ๆ เป็ นผูน้ าเทรนด์ของสังคม
สังเกตได้จากเป็ นกลุ่มที่ช่นื ชอบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย (ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ) มี
ความต้อ งการสินค้าเทคโนโลยี หรือ สินค้าจาพวกนวัต กรรมทุกครัง้ ที่มรี ุ่นใหม่ว างจาหน่ า ย
(ค่าเฉลีย่ 3.68 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Tapscott (2009)
ที่ว่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มที่คุ้นเคยกับนวัตกรรม เนื่องจากเติบโตมากับวัฒนธรรมของ
สิ่ง ประดิษ ฐ์ท่ีมกี ารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็ น กลุ่ ม ที่ม ีค วามต้อ งการบริโภคสินค้า ที่ท ันสมัย
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และตอบสนองผู้ใช้งานแบบเฉพาะตัว นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวยัง
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012) ซึง่ ทาการวิจยั เกี่ยวกับกลุ่ม Digital
Natives ทีม่ อี ายุ 15-30 ปี จาก 4 ประเทศได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ
จีน พบว่า Digital Natives มีคุณลักษณะร่วมกันด้านการเป็ นผู้นาการใช้งานเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์ และเป็ นกลุ่มทีม่ ที ศั นคติเชื่อมันสู
่ งว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม อีกทัง้ ร้อยละ 84 ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ในสหรัฐอเมริกา
ยังมีความรูส้ กึ ว่าการได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเป็นผูน้ า
The Initiator เป็ นกลุ่มทีเ่ บื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ้าๆ ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่อยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก) ซึ่งสาเหตุท่มี คี วามต้องการสินค้า และบริการ
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ดังกล่าว อาจเกิดจากความหลงใหลในเทคโนโลยี ดังเช่นผลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud
(2012) ทีบ่ ่งบอกว่าร้อยละ 73.6 ของกลุ่ม Digital Natives เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีใหม่มคี วามน่ า
เสพติดหลงใหล โดยความน่ าหลงใหลของเทคโนโลยี อธิบายได้จากแนวคิดของ Myers, and
Sundaram (2012) ทีว่ ่าด้วยแนวทางในการออกแบบ UIS (Ubiquitous Information System
หรือ ระบบสารสนเทศที่มอี ยู่ทุกหนแห่ง ) ซึง่ เป็ นการออกแบบนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่ม Digital Natives กล่าวคือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ทีจ่ ะทาให้กลุ่ม Digital
Natives ชื่นชอบ หลงใหล จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 5 ด้าน ได้แก่ มีความดึงดูด (ออกแบบ
ให้มคี วามทันสมัยและถูกใจผูใ้ ช้งาน ปรับแต่งได้ตามความต้องการ) มีความเป็ นปจั เจก (ออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล ตอบสนองกับการใช้งานจริง ประยุกต์เข้ากันกับพฤติกรรม
การใช้ง านของผู้ใ ช้ง านได้โ ดยอัต โนมัติ ) มีป ฏิส ัม พัน ธ์ (ผู้ใ ช้ง านสามารถมีป ฏิส ัม พัน ธ์กับ
นวัตกรรมและผูใ้ ช้งานท่านอื่น ) มีการหยังรู
่ ้ (ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่มอื การใช้) และมี
ความเกี่ยวข้อ งกับสังคม (เช่น เปิ ด โอกาสให้ผู้ใ ช้งานสร้า งเนื้อ หาเพื่อ เผยแพร่ใ ห้ผู้อ่ืน รับ รู้
บริหารจัดการเนื้อหาทีต่ นสร้างขึน้ หรือแสดงตัวตนผ่านอัตลักษณ์เสมือนได้)
ด้านสินค้านวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีท่กี ลุ่ม The Initiator ชื่นชอบมักจะมีรปู แบบการ
ทางานทีเ่ ชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ซึง่ การทีก่ ลุ่ม Digital Natives จาเป็ นต้องเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ก่อให้เกิดประเด็นที่น่ากังวลตามมา โดยผลวิจ ัยครัง้ นี้พบว่า หากกลุ่ม
Digital Natives อยู่ในสถานการณ์ทเ่ี ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างในชีวติ ขาด
หายไป (ค่าเฉลีย่ 3.96 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ดังกล่าว มีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับทีส่ ูง สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีว่ ่า กลุ่ม Digital Natives
มองว่าหากปราศจากเทคโนโลยีกลุ่มของตนจะรูส้ กึ เปลือยเปล่า และไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Chuma (2014) ทีศ่ กึ ษาวิจยั เชิงคุณภาพกับกลุ่ม Digital Natives ที่
เป็ นนักศึกษาอายุ 19-21 ปี ในประเทศแอฟริกาใต้ซ่งึ พบว่า หากปราศจากสมาร์ทโฟน กลุ่ม
Digital Natives จะรูส้ กึ ว่างเปล่า (Nakedness) และโหวงเหวง (Withdrawal) ดังเช่นที่กลุ่ม
ตัวอย่างคนหนึ่งในการวิจยั ของ Chuma กล่าวว่า “สมาร์ทโฟนเป็ นทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่สามารถ
ดาเนินชีวติ ได้หากขาดสมาร์ทโฟน หากแบตเตอรีห่ มดจะรูส้ กึ เหมือนลูกของตนเสียชีวติ ” จากผล
วิจยั ในประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นข้อสังเกตทีว่ ่า The Initiator เป็ น Digital Natives ที่ “ทน
ไม่ไหว ถ้าไม่มเี น็ต ” หรือ “ขาดเน็ต ขาดสมาร์ทโฟน ขาดใจ” ซึ่งทัศนคติน้ีอาจส่งผลให้เกิด
ปญั หาในการดาเนินชีวติ ตามมา เช่น อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการซื้อสินค้านวัตกรรม
เทคโนโลยีท่มี รี าคาแพง หรือ สิ้นเปลืองค่ าใช้จ่ายไปกับแพ็ค เกจการให้บริการอินเทอร์เ น็ ต
ในขณะทีก่ ลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นนักเรียน นักศึกษา ยังไม่สามารถหารายได้ได้ดว้ ยตนเอง
ภาระจึงตกอยูก่ บั พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ทีต่ อ้ งแบกรับค่าใช้จา่ ยประจา ทัง้ ในส่วนของสินค้า และการ
ให้บริการโทรคมนาคม
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อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Initiator เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สังเกตได้จาก กลุ่มนี้
อยากเรียน หรือทางานในสถานที่ทเ่ี ปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ) และชอบการทางานเป็ นกลุ่มหรือเป็ นทีม (ค่าเฉลี่ย 4.00) ซึ่งทัศนคติต่อการ
ดาเนินชีวติ ทัง้ สองด้านนี้ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted
in Zur, and Zur, 2011) ทีว่ ่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มทีม่ ที ศั นคติต่อการทางานทีเ่ น้น
ความเสมอภาคมากขึน้ และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการองค์กรแบบจากบนลงล่าง (Top
Down Approach) น้อยลง จึงไม่ชอบความเป็ นลาดับชัน้ หรือธรรมเนียมการทางานทีผ่ นู้ ้อยต้อง
ทาตามผูใ้ หญ่สงการ
ั่
กลุ่มที่ 4 The Adapter
กลุ่ม The Adapter เป็ นกลุ่ม Digital Natives นักดัดแปลง ชื่นชอบสินค้าหรือบริการที่
ตนเองเลือกซือ้ หรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ (ค่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) ชื่นชอบ
สินค้าที่ตนเองเป็ นผู้ออกแบบ หรือกาหนดคุณลักษณะเองได้ (ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด) ถือเป็ นกลุ่มทีต่ ้องการการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ทต่ี นบริโภคให้
ตอบสนองตามความต้องการ ซึง่ The Adapter มีลกั ษณะสอดคล้องกับผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการผลิตและบริโภค (Prosumers) (Tapscott, 2009) นอกจากนี้ ตามแนวคิด
ของ Tapscott (2009) ความชื่นชอบทีม่ ตี ่อสินค้าทีส่ ามารถปรับแต่งหรือเลือกซือ้ ได้ตอบสนอง
ต่อความต้องการ เป็ นผลมาจากกลุ่ม Net Gen ต้องการสินค้าหรือบริการที่ช่วยสะท้อนอัต
ลักษณ์ของตนเองได้เป็ นพิเศษ ถือว่ากลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่รกั ความโดดเด่น เป็ นตัวของตัวเอง ไม่
ชอบซ้าแบบใคร
นอกจากนี้ The Adapter ยังเป็ นกลุ่มทีร่ กั อิสระ สังเกตได้จาก เป็ นกลุ่มทีต่ ้องการเรียน
หรือทางานในสถานที่ทม่ี กี ฎระเบียบไม่เคร่งครัด ยืดหยุ่นได้ (ค่าเฉลีย่ 4.36) ซึง่ เป็ นมุมมองต่อ
การเรียนหรือการทางานของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ ตกต่างกับกลุ่มพ่อแม่ของตน ซึง่ เป็ นกลุ่ม
Digital Immigrants ที่มองว่า การเรียนถือเป็ นการทางานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Rosen, and
Prensky, 2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) กลุ่ม Digital Immigrants จึงเป็ นกลุ่มที่
น่าจะมีวนิ ัย มีความอดทนอดกลัน้ ในการเรียน และการทางานสูง ขณะทีก่ ลุ่ม Digital Natives มี
ทัศนคติต่อการเรียนและการทางานที่น่าเป็ นกังวล เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ชอบความยืดหยุ่น ไม่
เคร่งครัด อาจทาให้ถูกมองว่าเป็นคนไร้วนิ ยั ไม่มมี ารยาท ขาดความตรงต่อเวลา เฉื่อยชาในช่วง
ทีค่ วรจะเร่งรีบ ไม่เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและองค์กร อีกทัง้ ไม่มคี วามอดทนอดกลัน้
ต่อปญั หาและอุปสรรคในการเรียนและการทางาน เนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับบรรทัดฐานทาง
สังคมทีป่ ลูกฝงั ให้เป็ นคนรักอิสระ ไม่เคร่งครัด และยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้ ทัศนคติต่อการดาเนิน
ชีวติ ที่ชอบความยืดหยุ่น ยังปรากฏให้เห็นผ่านการเลือกซื้อสินค้าด้ วย โดยกลุ่ม The Adapter
จะชื่นชอบสินค้าทีต่ นสามารถเปลีย่ น หรือแลกคืนได้ (ค่าเฉลีย่ 4.23 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) ซึ่ง
ทัศนคติดงั กล่าว อาจเป็ นผลมาจากการทีก่ ลุ่ม Digital Natives ต้องเผชิญกับการตัดสินใจเลือก
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ซื้อสินค้าที่เยอะและหลากหลายมากขึ้น เมื่อ ตัดสินใจเลือ กซื้ อไปแล้ว เกิดความผิดพลาด จึง
ต้องการทางเลือกทดแทน ที่จะช่วยแก้ไขในสิง่ ที่ตนเองตัดสินใจพลาดไป ซึ่งทัศนคติดงั กล่าว
สอดคล้องกับข้อสังเกตของ ริชาร์ต วัตสัน (2554) ที่เสียดสีวธิ คี ดิ ของคนรุ่นใหม่ว่า “ถ้ามีอะไร
ผิดพลาดเกิดขึน้ พวกเขาก็แค่กดปุม่ ๆ หนึ่งแล้วทุกอย่างก็เหมือนกลับไปเริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ ” ซึง่
วิธคี ดิ ดังกล่าว อาจทาให้เกิดความฉาบฉวยในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า และเป็ นการบ่มเพาะ
ทัศนคติให้เกิดความไม่รจู้ กั ยับยัง้ ช่างใจในการจับจ่าย
ในด้านการศึกษา และการทางาน กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีต่ ้องการการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
สังเกตจากข้อค้นพบทีว่ ่า ต้องการรับทราบความรูส้ กึ หรือความเห็นจากผูส้ อนหรือเจ้านายทันที
(ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีอ่ ธิบายไว้ว่า
กลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีค่ าดหวังให้เจ้านายหรือผูส้ อน มีการตอบกลับเกี่ยวกับเนื้องานของตน
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการตอบกลับที่รวดเร็ว [เช่น เมื่อ ลูกน้ องส่งงานแล้ว หัวหน้ างานคอมเม้นท์
กลับมาในเวลาที่รวดเร็ว หรือเมื่อผู้เรียนส่งการบ้าน ผู้สอนตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
กลับมาอย่างรวดเร็ว] จะช่วยให้กลุ่ม Net Gen สามารถประเมินกระบวนการทางานของตนได้
เร็ว ขึ้น ท าให้แ ก้ไ ขงานและท างานได้ส าเร็จ ลุ ล่ ว งเร็ว ขึ้น ความมันใจในตนเองก็
่
เ พิ่ม ขึ้น มี
แรงจูงใจในการทางานมากขึ้น เพราะเชื่อว่าตนเองกาลังอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จ
ภายในองค์กร ซึ่งทัศนคติต่อการทางานลักษณะนี้จะส่งผลให้กลุ่ม Net Gen มีความภักดีต่อ
องค์ก รเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ต าม การตอบกลับที่รวดเร็ว อาจก่ อ ให้เ กิดผลเชิงลบ เมื่อ พิจารณา
ผลการวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) พบว่ากลุ่ม
Digital Natives เป็นกลุ่มทีช่ อบความพึงพอใจ และรางวัลทีไ่ ด้มาโดยไว ทาให้ไม่เห็นคุณค่าของ
การรอคอย
กลุ่มที่ 5 The Investigator
กลุ่ม The Investigator เป็นกลุ่มจอมสืบ คุณลักษณะเด่นทีไ่ ด้จากข้อค้นพบคือ กลุ่มนี้จะ
ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั จากอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทัง่
มันใจว่
่ าข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ (ค่าเฉลีย่ 4.06 อยู่ในระดับสูง) และคิดว่าไม่ควร
บอกต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั บนอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่ งข่าวสารอื่นๆกระทัง่
มันใจว่
่ า ข้อ มูล ข่าวสารนัน้ เป็ น จริง (ค่ า เฉลี่ย 4.01 อยู่ใ นระดับมาก) โดยข้อ ค้น พบดังกล่ า ว
ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีว่ ่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามไตร่ตรอง ถี่
ถ้วน ช่างพินิจพิเคราะห์ และมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร แยกแยะเรื่องจริงกับ
เรือ่ งแต่งได้
ด้า นการบริโ ภค กลุ่ ม นี้ ม องว่ า ถ้าเจ้า ของสิน ค้า หรือ บริก ารท าไม่ถู ก ต้อ ง ทุจ ริต ไม่
โปร่งใส หรือทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รบั ความพึงพอใจ ควรจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการร้องเรียน
เช่น เข้าไปคอมเม้นท์ในแฟนเพจ (ค่าเฉลีย่ 3.82 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับคุณลักษณะด้านความไตร่ตรองของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009) ทีว่ ่าเป็ นกลุ่มทีค่ ดิ จะใช้
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อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล รับสารโดยตรวจสอบเปรียบเทียบเนื้อหาจากหลายแหล่ง และมีการ
ตอบกลับไปยังผู้ส่งสารหากพบว่าข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั มาไม่ถูกต้อง กลุ่ม The Investigator จึงถือ
เป็นกลุ่มทีม่ คี ุณลักษณะของนักสืบ ช่างสงสัย และไวต่อการรูเ้ ท่าทัน
กลุ่มที่ 6 The Traveler
กลุ่ม The Traveler เป็ นDigital Natives กลุ่มนักเดินทาง ทีไ่ ม่ชอบการผูกมัดระยะยาว
(ค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก) ซึ่งทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ที่ไม่ชอบการผูกมัดระยะยาว
สอดคล้องกับข้อสังเกตของ ริชาร์ต วัตสัน (2554) ที่มองว่าคนรุ่นใหม่มกั จะไม่ชอบการผูกมัด
ระยะยาว โดย The Traveler คาดหวังว่าจะมีกจิ การของตนเอง ภายหลังจากทางานไปแล้วระยะ
หนึ่ง (ค่าเฉลีย่ 4.01) ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยยืนยันค่านิยมของคนรุ่นใหม่ดงั เช่นทีผ่ ลวิจยั จาก
มูลนิธเิ พื่อคนไทย (2557) พบว่าร้อยละ 31 ของกลุ่มเยาวชนไทย อยากเป็ นเจ้าของกิจการ ซึง่
ถือเป็ นอาชีพในฝนั อันดับ 1 ของเยาวชน โดยทัศนคติต่อการทางานลักษณะนี้ อาจเกิดจากกลุ่ม
Digital Natives เติบโตในยุคดิจทิ ลั ทีม่ รี ปู แบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บริโภคนิยม ทีถ่ ูกกระตุ้น
ให้จบั จ่ายใช้สอยตัง้ แต่เด็ก ประกอบกับภาวะอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี ทีท่ าให้จานวนเงินมีมลู ค่า
ลดลง แต่กลุ่ม Digital Natives มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวติ ประจาวันเพิม่ ขึน้ สูงขึน้ เช่น ค่า
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่ม Digital immigrants หรือกลุ่มเบบีบ้ ูม(กลุ่มคนรุ่นพ่อแม่ของกลุ่ม Digital Natives) ในสมัยที่
ยังเป็ นเด็ก จะพบว่ากลุ่ม Digital Natives มีวยั เด็กทีต่ ้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก ประกอบกับ
ค่านิยมการแสดงตัวตน แสดงวัตถุ ฐานะ ความมังมี
่ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (สังเกตได้
รูปภาพของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ ชร์ผ่านอินสตราแกรม) อาจกระตุ้นให้กลุ่ม Digital Natives
รู้ส ึกว่าตนเองจาเป็ นต้อ งมีว ตั ถุ ท่มี มี ูลค่ าสูง ซึ่งจะมีได้ก็ต้องมีรายได้ท่มี ากพอต่ อการใช้จ่าย
ขณะเดียวกันก็ไ ม่ต้อ งการเหนื่อ ยจากการท างานด้ว ยตนเองเป็ นเวลานาน ไม่ต้อ งการเป็ น
ลูก น้ อ ง ถู ก สัง่ การตามค าสัง่ ไปตลอดช่ ว งชีว ิต การท างาน อยากมีรูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต
(lifestyles)ที่เ ป็ นอิสระ พร้อ มกับ อยากประสบความสาเร็จด้วยการมีรายได้มหาศาลและเป็ น
รายรับต่อเนื่อง ความต้องการเหล่านี้จงึ น่ าจะเป็ นปจั จัยกระตุ้นให้กลุ่ม Digital Natives มี
ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ด้านการทางานว่า อยากจะเป็ นเจ้าของกิจการ หรือมีธุรกิจเป็ นของ
ตนเอง
นอกจากนี้ The Traveler ยังไม่กลัวหากต้องเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่เรียน
(ค่าเฉลีย่ 3.78) ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010;
2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีว่ ่ากลุ่ม Digital Natives มีความต้องการทางานหลายอาชีพ
ตลอดช่วงชีวติ ชอบเปลีย่ นทีท่ างาน เปลี่ยนขอบเขตของความสนใจไปเรื่อยๆ พร้อมๆกับการ
เพิม่ พูนทักษะ ต้องการประสบการณ์ทห่ี ลากหลายจากการได้ลองทางานต่างๆด้วยตนเอง อีกทัง้
คานึงถึงความพึงพอใจส่ ว นบุค คล มุ่งเน้ นเฉพาะตนเป็ นหลัก มากกว่าจะทุ่มเทให้องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าว เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่ากลุ่ม The Traveler อาจไม่ได้มคี วามภักดี
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หรือความผูกพันกับองค์กรสูงหรือสถาบันต่างๆ แต่มองว่าองค์กรหรือสถาบันต่างๆ เป็ นเพียง
สถานที่ท่เี ปิ ดโอกาสให้ต นได้มาเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์กับ
ผูร้ ว่ มงาน (Connections) เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการนาไปเปิดกิจการของตนในอนาคต นอกจากนี้
ความต้องการเปลีย่ นงาน ยังสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม นี้เป็ นกลุ่มทีเ่ บื่องานง่าย ทางานเดิมได้เพียง
ไม่นาน หากไม่ตอบสนองตามความต้องการแล้ว ก็ต้องรีบไปหางานใหม่ทต่ี อบสนองตามความ
ต้องการมากกว่า
กลุ่ม 7 The Freelancer
กลุ่ม The Freelancer เป็นกลุ่มคนทีร่ กั อิสระในการเรียน หรือการทางาน ไม่ต้องการถูก
จากัดด้วยพื้นที่ เวลา และกฎข้อบังคับ สังเกตได้จากข้อค้นพบที่ว่า ต้องการเลือกสถานที่และ
เวลาในการทางานได้เอง (ค่าเฉลีย่ 4.23 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) โดยทีก่ ลุ่มนี้คดิ ว่าไม่จาเป็ นต้อง
เข้าเรียนหรือเข้าทางานตรงเวลาก็ได้ แค่ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์กเ็ พียงพอแล้ว
(ค่าเฉลีย่ 3.64 อยูใ่ นระดับมาก) ซึง่ ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ด้านการทางานดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีก่ ล่าวว่ากลุ่ม
Digital Natives ชอบช่วงเวลาในการทางานทีม่ คี วามยืดหยุ่น และสามารถทางานในวัน เวลา
และสถานทีท่ ไ่ี ม่ใช่ทท่ี างานประจาได้ เช่น นังท
่ างานในร้านคาเฟ่ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็ นต้น
ซึ่งการทางานไปด้ว ย เล่นไปด้วย ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปด้วย จะทาให้กลุ่ม Digital
Natives มีท ัศ นคติต่ อ การท างานที่มคี วามสุ ขมากกว่ า ประเด็นดังกล่ าวยังสอดคล้อ งกับ
ข้อ สัง เกตที่ Tapscott (2009) กล่า วว่า การได้ทางานนอกบรรยากาศสานัก งาน ภายใต้
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าพึงพอใจ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานให้กบั กลุ่ม Net Gen ได้
โดยทัศนคติต่อการทางานลักษณะนี้ มักจะเป็ นทัศนคติของอาชีพอิสระ หรือที่เรียกว่า
“ฟรีแลนซ์” ทีม่ จี านวนเพิม่ ขึน้ ในสังคมไทยปจั จุบนั เช่น กลุ่มอาชีพนักออกแบบกราฟฟิ ค ครีเอทีฟ
นักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ ที่ส ามารถรับงานมานัง่ ทาที่บ้านได้ เป็ นต้น ซึ่งใน
สมัยก่อน อาชีพอิสระมักจะเป็ นอาชีพทีค่ นในสังคมมองว่าไม่มนคง
ั ่ ตัวอย่างเช่น อาชีพนักร้อง
นักแสดง ศิลปิ น เป็ นต้น เป็ นอาชีพที่ถ้ามีทางเลือกที่ดกี ว่าก็ไม่ควรไปทา ก่อให้เกิดวาทกรรม
เหยียดอาชีพอิสระทีไ่ ม่มหี น่วยงาน หรือองค์กรทีม่ นคงมารองรั
ั่
บสังกัด เช่นว่า “เป็ นพวกเต้นกิน
รากิน ทาอะไรจับฉ่ าย ไม่เป็ นหลักแหล่ง ” ซึง่ วาทกรรมดังกล่าวเกิดจากอุดมการณ์แบบอานาจ
นิยม อนุ รกั ษ์นิยม ทีค่ นในสมัยก่อน มีความต้องการโครงสร้าง ลาดับชัน้ มีความภักดีต่อองค์กร
และผูกพันอยูก่ บั เกียรติยศหน้าทีใ่ นระบบราชการ แต่ในปจั จุบนั กลุ่ม Digital Natives มีทศั นคติ
ต่อการทางานทีเ่ ปลีย่ นไป เน้นความเป็นอิสระในการดาเนินชีวติ ทัง้ การเรียนและการทางานมาก
ขึน้ มุ่งเน้นกับการทางานในสิง่ ที่ตวั เองชอบจริงๆ ให้ความสาคัญกับรายได้มากกว่าเกี ยรติยศ
ประกอบกับกระแสต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักจากตะวันตก ของกลุ่มคนทีเ่ รียกว่า “ฮิปสเตอร์”
ซึ่งเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มภี าพลักษณ์ของศิลปิ นนอกกระแส มีลกั ษณะการแต่งตัวคล้ายกลุ่ม
ฮิปปี้ แต่มคี วามทันสมัย เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นวัตถุนิยม เปิ ดรับสิง่ ใหม่ ใช้เทคโนโลยี
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เพื่องานศิลปะ โดยกลุ่มฮิปสเตอร์จะชอบนัง่ ทางานอิสระในร้านกาแฟทีม่ รี ปู แบบและบรรยากาศ
โดดเด่น (Positioning, 2015) ซึง่ ภาพลักษณ์ของฮิปสเตอร์ อาจทาให้ทศั นคติของคนในสังคมที่
มีต่ออาชีพอิสระเป็นเชิงบวกมากขึน้ เช่น เป็ นอาชีพทีด่ ูดี มีสไตล์ สามารถหารายได้เลีย้ งตนเอง
ได้ด้ว ยการทาในสิ่งที่ช่นื ชอบ และเป็ นอิสระจากความรู้สกึ กดดันภายใต้สภาพแวดล้อ มของ
สานักงาน
5.4.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั กลุ่มพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิตของ Digital Natives
กลุ่ม 1 The Energetician
กลุ่ม The Energetician เป็ นกลุ่มพลังสูง มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมต่างๆ
สังเกตได้ว่ากลุ่มนี้จะใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทท่ี าให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื (ค่าเฉลีย่ 4.17
อยู่ในระดับมาก) มีการโต้ตอบการแชทกับผู้อ่นื อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก)
อีกทัง้ การตรวจเช็คการแจ้งเตือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะทาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมากที่สุด ) โดยกลุ่มนี้จะมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเพลิดเพลินตลอดวัน
(ค่าเฉลีย่ 4.12 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ข้อค้นพบทัง้ หมด สอดคล้องกับแนวคิดของ Zur, and Zur
(2011) ด้านคุณลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่ม Digital Natives ที่เป็ นกลุ่มผู้มสี ่ว นร่วมที่
กระตือรือร้น(Enthusiastic participants) มีปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค
ตลอดทัง้ วัน และมีการสื่อสารทีร่ วดเร็วไหลลื่น เพลิดเพลินกับการใช้งานเทคโนโลยี นวัตกรรม
รวมถึงลูกเล่นต่างๆ ของดิจทิ ลั
นอกจากนี้ กลุ่ม The Energetician ยังเป็ นกลุ่มทีร่ กั ความบันเทิง สังเกตได้จากกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่ มคนที่รกั ความสนุ ก สนาน ใช้งานนวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่ก่ อ ให้เ กิดความ
บันเทิงใจ (ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ) และมีการร่วมกิจกรรม หรือ เล่ นเกมผ่ าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เล่นเกมในไลน์ หรือร่วมสนุ กผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย
3.82 อยูใ่ นระดับมาก) โดยข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Smith (2013) ทีร่ ะบุว่า
กลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มทีผ่ ูกพันกับการมีปฏิสมั พันธ์และการเล่นเกม โดยในประเด็นของ
การเล่นเกม ก็ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Kennedy, and Fox (2013) ทีศ่ กึ ษากลุ่ม Digital Natives
ที่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งพบว่า ร้อยละ 57 ของกลุ่มตัวอย่างใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม ทุกสัปดาห์เป็ นอย่างน้อย ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าว อาจเป็ นประโยชน์ต่อ
นักการตลาดหรือนักโฆษณา ในการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือทีเ่ ป็ นเกมบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แต่อย่างไรก็ดี เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจส่งผลได้ทงั ้ ในเชิงบวกและลบ การ
เล่นเกมอาจช่วยให้ Digital Natives พัฒนาทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ รูปแบบการทางาน
(Functions) และเครือ่ งมือ (Tools) ต่างๆ บนดิจทิ ลั รวมถึงเป็ นการฝึกฝนไหวพริบ เชาว์ปญั ญา
และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แต่หากเล่ นเกมในปริมาณที่มากเกินไป อาจทาให้กลุ่ ม Digital
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Natives กลายเป็ นกลุ่มเสพติดเกม ซึง่ ไม่ได้เล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครียด แต่เล่นเกมเพื่อ
เอาชนะ อาจทาให้เกิดความเครียด ความกดดัน ทีม่ าจากความต้องการแข่งขัน รวมถึงสิน้ เปลือง
เวลา และค่าใช้จา่ ยทีค่ วรจะนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือการทางาน
ข้อค้นพบต่อมา ของกลุ่ ม The Energetician แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รกั
ความเร็ว สังเกตได้จาก เมื่อกลุ่มนี้คน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มักจะคาดหวังว่าต้องพบข้อมูล
นัน้ ในเวลาอันสัน้ (ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) ซึง่ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ดังกล่าว
ใกล้เคียงกับที่ Zur, and Zur (2011) กล่าวว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มทีพ่ งึ พอใจกับการ
สื่อสารทีฉ่ บั พลันทันใจ และเมือ่ ต้องการรูส้ งิ่ ใด จะใช้เว็บเบราเซอร์อย่างกูเกิล้ ในการสืบค้น
นอกจากนี้ The Energetician ยังมีลกั ษณะการทากิจกรรมแบบพหุภารกิจ กล่าวคือ ทา
กิจกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน สังเกตได้จากมีการทากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง
เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป เล่นเกม ควบคู่ไปกับการทากิจกรรม หรือกิจวัตรอื่นๆ (ค่าเฉลีย่ 4.45 อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด) สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in
Zur, & Zur, 2011) ทีค่ น้ พบว่ากลุ่ม Digital Natives มีการทากิจกรรมต่างๆมากกว่าหนึ่งอย่าง
ในเวลาเดียวกัน และสามารถทางานแบบสลับไป สลับมาได้ (Task Switching) และสามารถหัน
เหความสนใจสลับไปมาระหว่างการทางานกับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ พฤติกรรม
การดาเนินชีวติ แบบพหุภารกิจนัน้ Prensky (2001a; 2001b) แนะว่าเป็ นพฤติกรรมของเด็กรุ่น
ใหม่ ที่คนทุกวัยฝึ กฝนกันได้ โดย Prensky อ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับ Neuroplasticity ซึ่งเป็ น
ศาสตร์ทางการแพทย์ท่เี ชื่อว่าสมองของมนุ ษย์ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดชีวติ หากได้รบั การ
ฝึ ก ฝนให้มปี ระสบการณ์ จากสิง่ ที่ทาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ Prensky ยังเชื่อ ว่า การมี
พฤติกรรมแบบพหุภารกิจ ไม่ได้ทาให้ศกั ยภาพในการเรียนรูข้ องกลุ่ม Digital Natives ลดลง ซึง่
เขาอ้างอิงงานวิจยั เชิงทดลองชิน้ หนึ่ง ที่แบ่งเด็ก อายุ 5 ขวบ ออกเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ดู
รายการโทรทัศน์เซซามีสตรีท (Sesame Street) อีกกลุ่มหนึ่งให้ดูรายการโทรทัศน์เซซามีสตรีท
พร้อมกับเล่นของเล่นไปด้วย หลังจากนัน้ จึงให้ทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลความจา และความ
เข้าใจที่มตี ่อเนื้อหาที่ปรากฏในรายโทรทัศน์ ผลวิจยั พบว่าเด็กทัง้ สองกลุ่มได้คะแนนจากการ
ทดสอบเท่ากัน
จากผลการทดลอง Prensky ให้ขอ้ สังเกตว่าสาเหตุทเ่ี ด็กกลุ่มที่ดูโทรทัศน์ไปด้วย เล่น
ของเล่นไปด้วย มีคะแนนไม่แตกต่างจากเด็กที่ดูโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว เพราะสมองของเด็ก
กลุ่มดังกล่าว ถูกฝึกฝนให้เปิดรับเนื้อหาสารเฉพาะแก่นของเรื่องหรือประเด็นสาคัญ (gist) จึงทา
ให้มปี ระสบการณ์ ในการจับใจความสาคัญ และทาแบบทดสอบได้ถูกต้องแม่นยา แม้ต้องทา
กิจกรรมอื่น ควบคู่กบั การดูโทรทัศน์ไปด้วย ฉะนัน้ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ แบบพหุภารกิจ จึง
ไม่ได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนลดลง กลุ่ม Digital Natives จึงไม่ใช่กลุ่มทีม่ ี
สมาธิส นั ้ แต่ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ส ามารถเลือ กจัด สรรความจดจ่อ ของตน ให้กับ สิ่ง ที่ส นใจมากน้ อ ย
แตกต่างกันไป ในช่วงเวลาเดียวกันได้ แต่กระนัน้ ก็ยงั มีนักวิชาการบางกลุ่ม โต้แย้งข้อสังเกต
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ของ Prensky และยังเชื่อว่าพฤติกรรมการดาเนินชีวติ แบบพหุภารกิจ ทาให้เกิดปญั หาสมาธิสนั ้
ดังเช่นที่ Rikhye, Cook, and Berge (2009) เคยโต้แย้งไว้ว่า ผลการวิจยั เชิงทดลองที่ Prensky
ยกมาอ้างอิง ปราศจากความน่ าเชื่อถือ ทัง้ หมด เนื่องจากศาสตร์ด้าน Neuroplasticity ที่ว่า
ประสบการณ์จากการฝึกฝนทีส่ ่งผลให้สมองเปลีย่ นแปลง เป็นแนวคิดทีย่ งั ไม่ได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากล ทาให้ Rikhye, Cook, and Berge (2009) วิพากษ์ว่า กลุ่ม Digital Natives อาจเป็ น
แค่กลุ่มเด็ก และเยาวชนทีม่ สี มาธิสนั ้ ความจดจ่อสนใจไม่ต่อเนื่อง เบีย่ งเบนความสนใจไปทาสิง่
อื่น สลับไปสลับมาในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว ซึง่ จะส่งผลเสียในระยะยาว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อประสิทธิภาพของการทางานประเภททีต่ ้องอาศัยสมาธิแน่ วแน่ ต่อเนื่องเพื่อทาสิง่ สาคัญเพียง
อย่างเดียว เช่น อาชีพแพทย์ ทีท่ าการผ่าตัดศัลยากรรมให้คนไข้ เป็นต้น
ข้อค้นพบที่สาคัญต่อมา จะเห็นได้ว่า เมื่อใดที่กลุ่ม The Energetician รู้สกึ เหนื่อย
เครียด อึดอัดจากการเรียน หรือการทางาน จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความรู้สกึ ผ่อน
คลาย (ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด ) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตของ
Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มที่ต้องการเวลาพักผ่อนเพิม่ ขึน้ ระหว่างการ
ทางาน เมื่อรูส้ กึ ว่าตนเองทางานหนัก ก็จะใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็ นการพักผ่อน
โดย Tapscott เรียกพฤติกรรมนี้ว่า การพักเบรกด้วยดิจทิ ลั (Digital Break) ซึง่ เป็ นการพักเบรก
ของกลุ่ มคนทางานรุ่นใหม่ ที่แ ตกต่ างจากกลุ่ มคนทางานรุ่นก่ อ น ซึ่งจะพักเบรกด้วยการดื่ม
กาแฟและทานขนมเป็นหลัก (Coffee Break)
สาหรับด้านการบริโภค กลุ่ มนี้ เ ป็ นกลุ่มที่ซ้อื สินค้า และบริการที่ทนั สมัยหรือ ล้าสมัย
(ค่าเฉลีย่ 3.77 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ ใกล้เคียงกับผลวิจยั ของ Hahn and Puybaraud (2012) ที่
ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้สนิ ค้า และเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะ
ของกลุ่ม Digital Natives จาก 4 ประเทศทัวโลก
่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้งานสินค้า
นวัต กรรมแบรนด์แ อปเปิ้ ล (Apple) ซึ่ง แบรนด์ด ัง กล่ า วถือ เป็ น สิน ค้า ที่ท ัน สมัย หรือ ล้ า สมัย
นอกจากนี้ Hanh, and Puybaraud (2012) ยังระบุคุณลักษณะสาคัญของกลุ่ม Digital Natives
ว่าเป็ นกลุ่มที่พง่ึ พาบริการคลาวด์ในการดาเนินชีวติ (Cloud Dependent) เช่น ใช้งานโปรแกรม
ดร็อปบ็อกซ์ หรือ โปรแกรมกูเกิ้ลด็อค ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ที่ให้บริการแบบ Saas
(Software as a Service) ซึง่ เป็นบริการทีท่ นั สมัย อานวยความสะดวกแบบตอบสนองต่อการใช้
งาน มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อยโดยบริการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะได้รบั ความนิยมสูงขึน้ ใน
อนาคตอันใกล้ เมื่อ โลกก้าวเข้าสู่ยุค ที่ข้อมูลข่าวสารในระบบโทรคมนาคมมีปริมาณมหาศาล
หรือทีเ่ รียกว่าบิก๊ ดาต้า (Big Data)
กลุ่มที่ 2 The Searcher
กลุ่ม The Searcher เป็ นกลุ่มนักค้นคว้า ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็ นเครื่องมือในการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ต่างๆ (ค่าเฉลีย่ 4.38 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) โดย
จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง เช่น อ่านข่าวเดียวกันจากในเฟซบุ๊ค ไลน์
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และเว็บไซต์ข่าว เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มนี้เป็ น Digital Natives ทีม่ สี ่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ตามแนวคิดคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของกลุ่ม Digital Natives (Zur, & Zur, 2011) และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามไตร่ตรองถี่ถ้วนตาม
แนวคิดคุณลักษณะของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009)
นอกจากนี้ The Searcher ยังใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ (ค่าเฉลีย่ 4.34 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด) โดยข้อค้นพบดังกล่าวใกล้เคียงกับ
ผลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีร่ ะบุว่ากลุ่ม Digital Natives มีรปู แบบการดาเนิน
ชีวติ แบบออนไลน์อยู่เสมอ (Always on Lifestyles) ประการต่อมา กลุ่มนี้จะใช้อนิ เทอร์เน็ตเสิรช์
หาข้อมูลก่อนสมัครเรียนหรือสมัครงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด ) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม Net Gen จะใช้อนิ เทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้รบั การศึกษา หรือการทางานทีต่ อบสนองกับความต้องการของ
ตนมากทีส่ ุด ในขณะทีข่ อ้ ค้นพบประการสุดท้าย บ่งชีว้ ่า The Searcher ใช้อนิ เทอร์เน็ตในการ
เสิร์ชหาข้อมูลสินค้าที่ตนสนใจก่อนตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด ) ซึ่งก็
สอดคล้องกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีก่ ล่าวว่ากลุ่ม Net Gen จะใช้ส่อื ดิจทิ ลั ทีเ่ ชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อันจะช่วยให้การตัดสินใจซือ้ ดาเนิน
ไปได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ยังช่วยลดขัน้ ตอนและความ
ยุง่ ยากจากสิง่ รบกวนทีอ่ าจเกิดขึน้ ขณะเลือกซือ้ ได้ ข้อค้นพบดังกล่าวทาให้กลุ่ม Digital Naitves
จัดเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ
หรือจัดว่ามีพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ด้านการบริโภคแบบ “เสิรช์ ก่อนซือ้ ” ดังเช่นทีง่ านวิจยั ด้าน
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของกลุ่ม Digital Natives ระบุว่า ร้อยละ 17.3 ของกลุ่ม Digital
Natives ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์และเข้าชมเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับผูบ้ ริโภค (Hanh,
and Puybaraud, 2012)
กลุ่มที่ 3 The Customizer
กลุ่ม The Customizer หรือ กลุ่มโดดเด่น เป็ นตัวเอง เป็ นกลุ่มทีเ่ น้นการทาสิง่ ต่างๆ
ตามความต้องการของตัวเองเป็ นหลัก สังเกตได้จาก จะใช้สนิ ค้าที่สะท้อนความเป็ นตัวเองได้
มากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก) เรียนหรือทางานโดยยึดตามความต้องการของตัวเอง
เป็ นหลัก (ค่าเฉลีย่ 4.06 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีร่ ะบุ
ว่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มที่มที ศั นคติต่อการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการดาเนินชีวติ แบบ
เลือ กตอบสนองตามความต้อ งการของตน นอกจากนี้ ข้อค้นพบดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นว่า
สังคมในยุคดิจทิ ลั มีบริบทด้านครอบครัวและการเลีย้ งดูทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป โดยพ่อ แม่ ผูป้ กครอง
กลุ่มเบบีบ้ ูม เปิดโอกาสให้ลูกของตน สามารถเลือกจะดาเนินชีวติ ได้ตามความต้องการของตัว
ลูกเองเป็ นหลักมากขึน้ ส่งผลให้กลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามเป็ นตัว
ของตัวเองสูง ซึ่งจะแตกต่างจากสภาพสังคมเมื่อครัง้ ที่กลุ่มเบบี้บูมยังเป็ นเด็ก ที่ การตัดสินใจ

161
เลือกเรียนหรือทางานมักจะต้องได้รบั ความยินยอมเห็นชอบจากความคาดหวังของผูเ้ ป็ นพ่อแม่
หรือผูป้ กครองก่อน
ข้อค้นพบต่ อมาคือ The Customizer จะปรับแต่งหน้ าโปรไฟล์ ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบของตน (ค่าเฉลีย่ 3.99 อยูใ่ นระดับมาก) ซึง่ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวใกล้เคียงกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีว่ ่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารบริโภค
สินค้าและบริการที่ตอบสนองตามความต้องการของตนและสะท้อนสิง่ ที่สมั พันธ์กบั ตนเองได้
นอกจากนี้ อ าจวิเ คราะห์ไ ด้ว่ า โปรไฟล์ใ นเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ย งั ท าหน้ า ที่เ ป็ น เสมือ น
"หน้าต่างสะท้อนตัวตน" ของผูใ้ ช้งาน หรือเป็ น “หน้าบ้าน” ของทีอ่ ยู่อาศัยในโลกออนไลน์ของ
กลุ่ม Digital Natives จึงต้องได้รบั การตกแต่งเพื่อให้เป็ นทีน่ ่ าดึงดูดใจ หรือสะท้อนภาพลักษณ์
อันโดดเด่นต่ อ สายตาของผู้ใ ช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ท่านอื่น อาจมองได้ว่ากลุ่ ม The
Customizer เป็นกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมการดาเนินชีวติ แบบให้ความสาคัญกับการเป็ นตัวของตัวเอง
แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับ ทัศนคติท่บี ุคคลอื่นในสังคมคิดเห็นเกี่ยวกับตนด้วย จึง
ต้องประกอบสร้างตัวตนเสมือน (Virtual Identity) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี ป็ นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) ด้วยการปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้โดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยข้อค้นพบและข้อสังเกตดังกล่าว สอดคล้องกับผลวิจยั
ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีร่ ะบุว่ากลุ่ม Digital
Natives ให้ความสาคัญกับสิง่ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต เทียบเท่ากับสิง่ ที่เกิดขึ้นในชีวติ จริง
กระทังบ่
่ อยครัง้ ก็รสู้ กึ ว่าชีวติ ในโลกออนไลน์ ที่มลี กั ษณะเสมือนจริง เป็ นที่น่าพึงพอใจ และจับ
ต้องได้มากกว่าชีวติ ในโลกออฟไลน์ ทเ่ี ป็ นโลกจริง ขณะทีผ่ ลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud
(2012) พบว่ากลุ่ม Digital Natives มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใน
สังคมเสมือนทีม่ ลี กั ษณะคู่ขนานกับโลกจริง โดยในโลกเสมือนนัน้ ผูใ้ ช้งานอาจมีประวัติ อุปนิสยั
และบุค ลิก ภาพที่แ ตกต่ างจากโลกจริง อย่างไรก็ดี ในยุค ดิจทิ ลั ทัง้ โลกจริงและโลกเสมือ นมี
แนวโน้มว่าจะเชื่อมต่อ ผสมผสาน กลมกลืนกันมากขึน้
ประการสุดท้าย ของข้อค้นพบสาหรับกลุ่มนี้คอื การเปิดรับสื่อ The Customizer เป็ น
กลุ่มทีด่ ูรายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลีย่ 3.97 อยู่ในระดับมาก) ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Tapscott (2009) ทีว่ ่ากลุ่ม Net Gen เป็ นกลุ่มทีเ่ ลือกเปิดรับสื่อแบบตอบสนอง
ตามความต้องการ (Customize Media) โดยเมื่อมีความต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ชี ่นื
ชอบ จะไม่เฝ้ารอที่หน้ าจอโทรทัศน์ เพื่อรับชมตามเวลาฉายที่ทางสถานีกาหนด แต่จะเลือกดู
รายการที่ตนชื่นชอบทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราเซอร์ เช่นยู ทูป ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
เลือกดูเนื้อหาที่ชอบ ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ อีกทัง้ การรับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ยังทาให้ผู้ชมสามารถเลือกดูรายการนัน้ เฉพาะช่วงที่ชอบ หรือเลือ กดูแบบกลับไป
กลับมา สลับไป สลับมาได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงจากโฆษณาทีต่ นรูส้ กึ ว่ารบกวนอรรถรสได้ง่ายขึน้
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ด้วย การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเป็ นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการของ Digital Natives กลุ่มนี้ได้มากกว่า
กลุ่มที่ 4 The Activist
กลุ่ม The Activist เป็นกลุ่มนักรณรงค์ทย่ี ดึ มันในความโปร่
่
งใส เน้นการเฝ้าระวังและการ
ตรวจสอบ กลุ่มนี้จะเป็ นผู้สร้างเนื้อหาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารที่ตนใช้
งาน เช่น โพสต์ขอ้ ความ อัดคลิปวีดโี อ แชร์รปู ภาพ เช็คอิน เป็ นต้น (ค่าเฉลีย่ 4.04 อยู่ในระดับ
มาก) ซึ่งนอกจากกลุ่มนี้ จะเป็ นผู้ผลิตเนื้ อหาแล้ว ยังเป็ นผู้แบ่ งปนั เนื้ อหาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อกี ด้วย โดยจะใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์หรือบอกต่อเกี่ยวกับความผิด
เรือ่ งอือ้ ฉาว หรือการทุจริตคอรัปชันของนั
่
กการเมือง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (ค่าเฉลีย่ 3.72 อยู่
ในระดับมาก) รวมถึงใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์หรือบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการที่มกี ารโฆษณาเกินจริง เป็ นอันตราย หรือหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อให้ผู้อ่นื ได้รู้เท่าทัน
(ค่าเฉลีย่ 3.80) ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012)
ที่ระบุว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มที่มพี ฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างและ
แบ่งปนั เนื้อหา อีกทัง้ จะใช้งานแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพื่อร่วมกันตรวจสอบ วิพากษ์ แก้ไข เพิม่ เติม
และพัฒนาเนื้อหานัน้ ให้เกิดความถูกต้องยิง่ ขึน้ แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือประสานงานกันทาง
ออนไลน์ นอกจากนี้ ข้อค้นพบดังกล่าวยังช่วยยืนยันแนวคิดของ Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม
Net Gen เป็นกลุ่มทีย่ ดึ มันในความซื
่
่อสัตย์และคุณธรรม
สาหรับแนวคิดทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ The Activist
เพื่อเปิดโปงเรือ่ งอือ้ ฉาวนัน้ หากอธิบายจากแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Jakins
(2012 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) จะพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความรุง่ เรืองด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทีช่วยเสริมสร้างพลังให้ผใู้ ช้งาน ผ่านการสร้างเนื้อหา
ของตน โดยการมีส่วนร่วมของผูใ้ ช้งานจะช่วยก่อให้เกิดความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในระบบ
สังคมเสมือน ตามแนวคิดของ Rushkoff (2010 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) ทีว่ ่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเปิ ดโอกาสให้ผู้ใช้งานตรวจสอบกันเอง จากการที่ผู้ใช้งานนับพัน
สามารถมองเห็นกันได้ ทาให้ขอ้ เท็จจริงที่ผดิ พลาดจะถูกท้าทาย การโกหกหรือกระทาเรื่องไม่
จริงๆต่างๆก็จะถูกเปิดเผยได้
กลุ่มที่ 5 The Collaborator
กลุ่ม The Collaborator เป็ นกลุ่มผูร้ ่วมงาน Digital Natives กลุ่มนี้จะใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการทางานร่ว มกับผู้อ่ืน (ค่ าเฉลี่ย 4.24 อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด )
สอดคล้องกับแนวคิด ในด้านการร่วมมือประสานงานของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009) เช่น
กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นนักเรียน อาจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค ในการ
ทางานกลุ่มกับเพื่อน หรือ กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ ป็ นวัยทางานตอนต้น อาจใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างไลน์ เพื่อทางานร่วมกับผูอ้ ่นื เป็ นต้น นอกจากนี้ ข้อค้นพบดังกล่าวยัง
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ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Kenedy, and Fox (2013) ที่ระบุว่ากลุ่ม Digital Natives ใช้งาน
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และเชื่อมต่อกับกลุ่มเพื่อนของตน
ข้อค้นพบอีกประการของกลุ่ม The Collaborator พบว่า เป็ นกลุ่มที่ใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ขณะเรียนหรือทางานได้ทุกที่ทุกเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มนี้มกี ารเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always on) ทาให้เกิดความ
น่ ากังวลเรื่องประสิทธิภาพของตน เมื่อขาดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังเช่นในผลวิจยั ของ
Hanh, and Puybaraud (2012) พบว่าร้อยละ 52 ของกลุ่มตัวอย่าง Digital Natives ในเยอรมนี
ยอมรับว่า หากปราศจากเทคโนโลยี จะรูส้ กึ ว่าตนไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่สามารถเท่าทันความ
รวดเร็วของชีวติ ได้
ประการสุดท้าย ด้านการบริโภค The Collaborator เป็ นกลุ่มที่แสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์สูง สังเกตได้จากกลุ่มนี้เป็ นผูอ้ ่านหรือเขียนรีววิ
วิจารณ์ แสดงความเห็น เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลีย่ 3.87 อยู่ในระดับ
มาก) สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีร่ ะบุว่ากลุ่ม Digital Natives มี
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์เกีย่ วกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เสมือนว่าเป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ ี
เครือข่ายเดียวกัน (Tapscott, 2009) มีการช่วยกันเปรียบเทียบราคา และตรวจสอบส่วนผสม
ของสินค้าต่ างๆ ทาให้มอี งค์ความรู้เ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ โดยการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่ม Digital Natives มักจะเชื่อถือคาแนะนา คาบอกต่อ หรือการ
รีววิ สินค้าของผูอ้ ่นื (Hanh, & Puybaraud, 2012)

5.5 การอภิ ปราย สมมุติฐานที่ 1 และสมมุติฐานที่ 2
จากตารางที่ 4.33 และ 4.34 พบว่า ทุกกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ และทุกกลุ่ม
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มทีม่ กี ลุ่มทัศนคติต่อการดาเนิน
ชีวติ และกลุ่มพฤติกรรมการดาเนินชีว ิตทีส่ มั พันธ์กบั ความคล่องดิจทิ ลั ทัง้ หมด โดยผลการวิจยั
ดังกล่าวอาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง Digital Natives เป็ นผูท้ ม่ี ที ศั นคติต่อการดาเนินชีวติ
แบบเปิดรับสิง่ ใหม่ และเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานดิจทิ ลั โดยมี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงทาให้มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
คล่องดิจทิ ลั โดยข้อสังเกตดังกล่าว ใกล้เคียงกับข้อค้นพบเชิงคุณภาพของ Wang, Myers, and
Sundaram (2012) ทีว่ ่า กลุ่มตัวอย่าง Digital Natives มีความคล่องในการใช้งานเทคโนโลยี
เป็นคุณสมบัตเิ ดิมอยูแ่ ล้ว โดยความคล่องดิจทิ ลั จะเพิม่ ขึน้ ตามความถี่ในการใช้งานดิจทิ ลั อีกทัง้
เป็นกลุ่มทีใ่ ช้งานเครือ่ งมือต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความมันใจ
่ และความเอาใจใส่ใน
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การใช้งานเทคโนโลยี มีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ และมีทศั นคติในเชิงบวกต่อตนเองเมื่อใช้งาน
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังใกล้เคียงกับ ผลการวิจยั เชิงปริมาณของ Green (2005) ทีพ่ บว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ท่มี บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดรับสิง่ ใหม่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั ที่ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.4 อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 และใกล้เคียงกับ กลุ่ม
ตัว อย่ า งผู้ท่ีม ีท ัศ นคติใ นเชิง บวกต่ อ การใช้ง านเทคโนโลยี ( ตัง้ แต่ ช่ ว งที่เ ริ่ม ต้ น ใช้ง าน) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคล่องดิจทิ ลั ทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.2 อย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 (Green, 2005)

5.6 การอภิ ปรายสมมุติฐานที่ 3
กลุ่มคุณลักษณะ Digital Natives ที่เป็ นปจั จัยพยากรณ์ ความคล่องดิจทิ ลั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 คือกลุ่มที่ 3 The Digital Passenger เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความ
คล่องดิจทิ ลั ร้อยละ 40.3
สาเหตุท่กี ลุ่ม The Digital Passenger เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั อาจ
เนื่องมาจาก กลุ่มดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ กลุ่มที่ 6 The
Traveler ซึ่งเป็ นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะมีกจิ การของตนเอง ภายหลังจากทางานแล้วระยะหนึ่ง
(ค่าเฉลีย่ 4.01 อยู่ในระดับมาก) ไม่กลัวหากต้องเปลีย่ นสถานทีเ่ รียน(หลังจบการศึกษา) หรือ
เปลีย่ นงาน (ค่าเฉลีย่ 3.78) ไม่ชอบการผูกมัดระยะยาว (ค่าเฉลีย่ 3.76 อยู่ในระดับมาก) ขณะ
กลุ่มทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ กลุ่มที่ 7 The Freelancer ก็เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มปจั จัยทีม่ ารวมตัว
อยู่ในกลุ่มคุณลักษณะ The Digital Passenger โดยกลุ่ม The Freelancer เป็ นกลุ่มคนรักอิสระ
ที่ต้อ งการเลือ กสถานที่ และเวลาในการทางานได้เ อง (ค่ าเฉลี่ย 4.23 อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด )
ประกอบกับ คิด ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเข้า เรีย นหรือ เข้า ท างานตรงเวลาก็ไ ด้ แค่ ท างานที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์กเ็ พียงพอแล้ว (ค่าเฉลีย่ 3.64 อยู่ในระดับมาก) จากทุกคุณลักษณะ
ของทัง้ สองกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า The Digital Passenger เป็ นกลุ่มทีร่ กั อิสระ ชอบความยืดหยุ่น
ไม่ต้องการถูกจากัดขอบเขตใดในการดาเนินชีวติ ซึง่ ทัศนคติต่อการดาเนินชีวติ ดังกล่าว เป็ นที่
น่ าสังเกตว่า อาจได้รบั อิทธิพลมาจากทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่มรี ูปแบบการใช้ท่ยี ดื หยุ่น ตอบสนองผู้ใ ช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา จึงอาจทาให้ The
Digital Passenger เป็ นหนึ่งในกลุ่มคุณลักษณะ Digital Natives ทีม่ แี นวโน้มว่าจะความคล่อง
ดิจทิ ลั สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคุณลักษณะ Digital Natives กลุ่มอื่น โดยข้อสังเกตนี้
ใกล้เคียงกับผลวิจยั ของ Green (2005) ที่ระบุว่า ตัวแปรด้านความเชื่อด้านความยืดหยุ่นของ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ของตนเอง เหล่านี้เป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ The Digital Passenger ยังเป็ นกลุ่ม Digital Natives ทีม่ อี ายุ 15-24 ปี ซึง่
ถือว่ามีอายุน้อย ยังอยูใ่ นเกณฑ์เยาวชน และมีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตมาแล้วไม่ต่ า
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กว่า 5 ปี ซึง่ การมีทกั ษะการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตัง้ แต่อายุน้อย อาจเป็ นส่งผลให้กลุ่ม Digital
Natives มีทศั นคติต่ อ การดาเนิ นชีว ิต ด้ว ยเทคโนโลยีใ นเชิง บวก เช่น มีค วามสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน เปิดรับง่ายขึน้ เป็ นต้น จึงทาให้มแี นวโน้มว่าจะมีความคล่องดิจทิ ลั สูง ใกล้เคียงกับ
ผลการวิจยั ของ Green (2005) ทีร่ ะบุว่า ตัวแปรด้านอายุทน่ี ้อยลง ตัวแปรด้านทัศนคติเชิงบวก
ต่อการใช้งานเทคโนโลยี(ตัง้ แต่ช่วงที่เริม่ ต้นใช้งาน) ตัวแปรด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถือเป็ นปจั จัยพยากรณ์ความคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มตัวอย่าง

5.7 ข้อเสนอแนะ
5.7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ในการทาวิจยั เชิงปริมาณครัง้ ต่อไป ควรเปลีย่ นไปใช้ตวั แปรอื่น เช่น ตัวแปร
ในกลุ่ มของลักษณะประชากร ตัวแปรด้านการเปิ ดรับ และความถี่ในการใช้งาน ตัวแปรด้าน
รูปแบบของหน่ วยงาน (รัฐและเอกชน) อาจทาให้ได้ขอ้ ค้นพบเกี่ยวกับกลุ่ม Digital Natives ทีม่ ี
ความน่าสนใจและแตกต่างไปจากเดิม
2) เนื่ อ งจากการวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั เชิง ปริมาณ ท าให้ได้ข้อ ค้น พบที่ม ี
ลักษณะกว้าง ในขณะแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Natives และความคล่องดิจทิ ลั ยังถือเป็ นแนวคิด
ใหม่ในบริบทไทย ในการวิจยั ครัง้ ต่อ ไป จึงควรทาวิจยั เชิงคุ ณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
Digital Natives ในเชิงลึก โดยควรเลือกขอบเขตในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริบททางการ
สื่อสาร เพียงบริบทใดบริบทหนึ่งเท่านัน้ เช่น บริบทการสื่อ สารภายในครอบครัว บริบทการ
สื่อสารการศึกษา บริบทการสื่อสารภายในองค์กร บริบททางการสื่อสารการตลาด เป็นต้น
3) การวิจยั นี้ ทาการเก็บข้อมูลกลุ่ม Digital Natives เฉพาะในกรุงเทพมหานคร
อาจทาให้พบคุณลักษณะของกลุ่ม Digital Natives ที่ไม่แตกต่างไปจากที่พบในต่างประเทศ
เนื่องจากโครงสร้างพืน้ ฐานของกรุงเทพมหานคร มีระบบโทรคมนาคม และสารสนเทศทีม่ คี วาม
ทันสมัย อีกทัง้ ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ก็มอี ตั ราการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ ตสูง
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรเลือกพื้นทีใ่ นการศึกษาเป็ นต่างจังหวัด โดยควรใช้วธิ วี จิ ยั เชิง
คุณภาพ แบบชาติพนั ธุ์วรรณา อาจทาให้พบทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่อ งดิจทิ ลั ที่ม ี
ความน่าสนใจและแตกต่างไปจากเดิม
4) กลุ่ม Digital Natives ได้รบั อิทธิพลจากการเติบโตและดาเนินชีวติ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทีม่ รี ปู แบบดิจทิ ลั ขณะทีก่ ลุ่ม Digital Immigrants ถือเป็ นกลุ่มที่ต้องปรับตัวให้
เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้เกิดการยอมรับดิจทิ ลั ในรูปแบบต่างๆ ดังนัน้ เมื่อปรับตัวแล้ว กลุ่ม Digital
Immigrants อาจมีคุณลักษณะทีแ่ ตกต่าง หรือเหมือนกับกลุ่ม Digital Natives ก็ได้ ในการวิจยั
ครัง้ ต่อไป จึงควรมองหาว่าคุณลักษณะใดของกลุ่ม Digital Natives (Digital Nativity หรือ ความ
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เป็ น Digital Natives) ทีถ่ ูกส่งผ่านมายังกลุ่ม Digital Immigrants เช่น กลุ่ม Digital Immigrants
ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็ นเวลานาน มีพฤติกรรมพหุภารกิจ มีสมาธิสนั ้ ลง ต้องการเลือก
สถานที่และเวลาในการทางานด้วยตนเอง เน้ นการร่วมมือประสานงาน และมีการเปิ ดรับสื่อ
โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกลุ่ม DigitalNatives เป็นต้น
5.7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
1) สาหรับผู้ส อน ควรมีปฏิสมั พันธ์ ในการสื่อสารกับผู้เรียนกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
มากขึน้ ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์ อภิปรายโต้ตอบ กระตุ้นให้ผเู้ รียน
สงสัย จูงใจให้คน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้หลายๆแหล่ง และส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนทัวไป
่ และผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางสภาพร่างกาย เพศ
หรือ บุคลิกภาพ มาทางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างเข้าใจ อาจใช้ส่อื ดิจทิ ลั สมาร์ทโฟน หรือ เครือข่า ย
สังคมออนไลน์ เป็นสื่อการสอน รวมถึงอาจปรับประยุกต์การวัดผลการเรียนรู้ โดยเพิม่ ทางเลือก
ทีต่ อบสนองต่อความถนัดดัง้ เดิมของผู้เรียน อย่างสร้างสรรค์ เช่น หากผูเ้ รียนไม่ถนัดเขียนยาว
แต่ถนัดทากราฟฟิค อาจให้ผเู้ รียนเลือกทารายงานในประเด็นทีส่ อน ด้วยการนาเสนอเป็ นอินโฟ
กราฟฟิคได้ เป็นต้น
2) สาหรับเจ้านาย หรือผู้บริหาร ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ใช้งานเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ ร ะหว่ า งท างาน เพื่อ การผ่ อ นคลาย ไม่ค วรบีบ บัง คับ แต่ ต้อ งให้ข้อ มูล เรื่อ ง
ช่วงเวลาในการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งจะทาให้กลับมาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
สื่อสารกับพนักงาน ควรให้การตอบกลับทีร่ วดเร็ว และเปิดโอกาสให้โต้ตอบอย่างมีเหตุผล เช่น
เมื่อลูกน้ องทางานมาส่ง หากมีข้อผิดพลาด ก็ควรชี้แจงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องเปิ ดโอกาสให้
ลูก น้ อ งชี้แ จงเหตุ ผ ล และร่ว มมือ กัน น าเสนอแนวทางแก้ไ ขที่เ ป็ น ประโยชน์ เป็ น ต้น ด้า น
กระบวนการทางาน ควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ทางานด้วยระบบดิจทิ ลั และมี
การแบ่งปนั ข้อมูลเกี่ยวกับงานบนระบบคลาวด์ได้ ด้านพฤติกรรมการทางาน ควรเพิม่ ความ
ยืดหยุน่ ด้านเวลา และสถานที่ แต่มุ่งเน้นทีผ่ ลสัมฤทธิ ์ของเนื้องานทีส่ าเร็จทันเวลา อีกทัง้ ต้องให้
ผลตอบแทนทีค่ ุม้ ค่าและเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้พนักงาน เกิดความผูกพันกับองค์กร
3) สาหรับบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาด (แบบบูรณาการ) เมื่อทาการสื่อสาร
การตลาดกับกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ควรมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับผูบ้ ริโภค โดยอาจจูงใจให้เข้า
ร่วมกิจกรรม สร้างประสบการณ์ ผ่านเครือข่ ายสังคมออนไลน์ หรือเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่ม
ดิจ ิท ัล เนทีฟ มีส่ ว นร่ ว มในการผลิต สิน ค้ า และบริก าร ที่ต อบสนองตามความต้ อ งการได้
หลากหลาย อีกทัง้ พัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ให้เข้าถึงกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ได้
หลายแพลตฟอร์ม เช่น อินเทอร์เน็ตทีว ี เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม เป็ นต้น อีกทัง้ ต้องโน้มน้าว
ให้กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ เกิดการบอกต่อในเชิงบวก โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ ป็ นผูน้ าความเห็นในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทีส่ าคัญ ต้องดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ไม่ส่อื สารการตลาดชวนเชื่อเกิน
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จริง ต้องรับฟงั เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ ของผู้บริโภค และนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างว่องไว เมื่อถูก
ตรวจสอบจากผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
4) ส าหรับ ผู้ใ หญ่ ควรเปิ ด ใจ เรีย นรู้ก ารใช้ง านดิจ ิท ัล และเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์จากกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางดิจทิ ลั มากกว่า เพื่อให้เกิดความคล่องดิจทิ ลั
โดยผู้ใหญ่อาจใช้ประสบการณ์การดาเนินชีวติ จริง ช่วยแนะนากลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ในการใช้งาน
อย่างรูเ้ ท่าทัน และสร้างสรรค์ เช่น รูจ้ กั แบ่งเวลาในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสั งคมออนไลน์ กับ
การสื่อสารต่อหน้าอย่างสมดุล เพื่อไม่ให้เสพติดดิจทิ ลั ไม่แชร์ขอ้ มูลส่วนตัวที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเอง หรือ ไม่หลงยึดติดกับภาพลักษณ์ออนไลน์ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับชีวติ จริง เป็นต้น
5) สาหรับกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ควรคานึงถึงความเป็ นส่วนตัวในการใช้งานดิจทิ ลั
ไม่ใช้งานในปริมาณมากจนเสพติดหรือเสียสุขภาพ ด้านกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟทีใ่ ช้งานเครือข่ายสัง คม
ออนไลน์ในการตรวจสอบ หรือบอกต่อความผิดของผู้อ่นื ควรทาด้วยความระมัดระวัง และมี
วิจารณญาณ เนื่องจากความผิดบางประการ อาจเป็ นความเข้าใจผิดของผูบ้ อกต่อเอง หรือ เป็ น
ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน ซึ่งเมื่อบอกต่อไปแล้ว อาจส่งผลเสียต่อผู้ท่ถี ูกกล่าวหาอย่างไม่เป็ น
ธรรม และอาจส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียท่านอื่น ทัง้ ในเชิงธุรกิจ กฎหมาย ภาพลักษณ์
และจริยธรรม
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แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามหลัก
กรุณาทําเครือ่ งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่ รงกับคําตอบของคุณ
1. ท่านมีอายุอยูใ่ นช่วงใดต่อไปนี้
อายุ 15-17 ปี
อายุ 18-20 ปี
อายุ 21-24 ปี
อายุไม่ตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าว (ปิดการสัมภาษณ์)
2. ท่านมีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลาเท่าไร
น้อยกว่า 5 ปี (ปิดการสัมภาษณ์)
5 ปี หรือมากกว่า
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แบบสอบถาม
ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของกลุ่ม Digital Natives
คำอธิ บำย: กรุณาทําเครือ่ งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่ รงกับคําตอบของคุณ
ตอนที่ 1: ข้อมูลด้านปจั จัยส่วนบุคคล
 ชาย
 หญิง
 15-17 ปี
 18 – 20 ปี
 21 – 24 ปี
3. ระดับการศึกษา
 กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมปลาย
 กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า( ปริญญาตรี )
 สําเร็จการศึกษาระดับชัน้ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ปริญญาตรี )
4. รูปแบบของสถานศึกษา / หน่วยงาน องค์กร ทีท่ ่านกําลังศึกษา / ทํางานอยู่
 รัฐ
 เอกชน
5. รายได้ส่วนตัว (ต่อเดือน)
 5,000 บาท หรือตํ่ากว่า
 5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท
 15,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 25,000 บาท
 25,001 – 30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท
6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ทท่ี ่านใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เฟซบุ๊ค (facebook)
 ไลน์ (LINE)
 อินสเตราแกรม (Insragram)
1. เพศ
2. อายุ

178
7. ในแต่ละสัปดาห์ คุณเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากน้อยเพียงใด*
*กรุณำตอบเฉพำะเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ที่ท่ำนใช้
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
7.1 เฟซบุ๊ค
(facebook)
7.2 ไลน์
(LINE)
7.3 อินสตราแกรม
(Instragram)

ทุกวัน 5-6 วัน /
สัปดาห์
(5)
(4)

3-4 วัน /
สัปดาห์
(3)

1-2 วัน /
น้ อยกว่า
สัปดาห์ 1 วัน/ สัปดาห์ ไม่ใช้เลย
(2)
(1)
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ตอนที่ 2 2.1 ความคล่องดิจทิ ลั : ทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่ รงกับคําตอบของคุณทีส่ ดุ * (ประเมิ นผลโดยรวม และตอบเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ท่านใช้)
5 หมายถึง มากทีส่ ดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
เครือข่ายสังคมออนไลน์

ประเมิ นผลโดยรวม

facebook

LINE

Instragram

ความคล่องดิจทิ ลั
ความรู้

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

8.1 รูว้ ธิ ใี นการแก้ไขข้อความหรือรูปภาพทีโ่ พสต์หรือแชร์ โดยไม่ตงั ้ ใจ

ทักษะ
8.4 ใช้งานเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับกลุ่มเพือ่ น(friends)หรือ
ผูต้ ดิ ตาม (followers)
8.5 หากท่านโพสต์ หรือแชร์ขอ้ ความทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และสาธารณะ ท่านสามารถหาวิธแี ก้ไข/บรรเทาความเสียหายนัน้ ได้
ทัศนคติ
8.6 คิดว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์จะอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั ่ ไปเรือ่ ยๆ
8.7 คิดว่า ทักษะในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้องอัพเดทอยู่
เสมอ
8.8 รูส้ กึ ตื่นเต้นและท้าทาย เมือ่ มีการอัพเดทเวอร์ชนใหม่
ั่
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8.2 รูว้ ่าข้อความหรือรูปภาพ ทีย่ งั ไม่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรโพสต์หรือแชร์
8.3 รูว้ ่าการโพสต์หรือแชร์ ข้อความ หรือรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม อาจทา
ให้ภาพลักษณ์ของตนเสียหาย
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ตอนที่ 2 2.2 ความคล่องดิจทิ ลั : กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่ รงกับคําตอบของคุณทีส่ ดุ
5 หมายถึง มากทีส่ ดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ

ระดับความคล่องดิจิทลั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

พอใช้
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

8.9 เข้าใจรูปแบบการทํางาน (features) ต่างๆ ทีอ่ ยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น การไลค์ การแชร์ การคอมเม้นท์ การตัง้ สถานะ(status) การส่งข้อความ เป็ นต้น
8.10 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีวจิ ารณญาณ
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8.11 ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ ตรวจเช็คเนื้อหากับแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เมื่อเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์
8.12 แยกแยะได้ว่า ข้อความ/รูปภาพแบบใด ทีพ่ บบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ถูกนําเสนอโดยอคติ หรือการโฆษณาชวนเชื่อของผูโ้ พสต์
8.13 รูว้ ่าเมื่อใดควรหรือไม่ควรโพสต์/แชร์ ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ตอนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมการดําเนินชีวติ : กรุณาทําเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่ รงกับคําตอบของคุณทีส่ ดุ
5 หมายถึง มากทีส่ ดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
ทัศนคติ ต่อการ
ดาเนิ นชีวิต
9.1

9.3

ต้องการเลือกสถานทีแ่ ละเวลา ในการเรียน หรือทํางานได้เอง
ไม่กลัวหากต้องเปลีย่ นสถานทีเ่ รียน (หลังจบการศึกษา) หรือ เปลีย่ นงาน
คาดหวังว่าจะมีกจิ การของตนเอง หลังจากทํางานแล้วระยะหนึ่ง
ไม่ชอบการผูกมัดระยะยาว
ชอบสินค้าทีเ่ ปิ ดโอกาสให้เปลีย่ น หรือแลกคืนสินค้าได้
ชอบสินค้าหรือบริการ ทีเ่ ลือกซือ้ หรือ ปรับแต่งได้ ตามความต้องการ
ชอบสินค้าทีต่ นเองเป็ นผูอ้ อกแบบ หรือกําหนดคุณลักษณะได้เอง
อยากเรียน หรือ ทํางานในทีท่ ม่ี กี ฎระเบียบไม่เคร่งครัด ยืดหยุน่ ได้
คิดว่าไม่จาํ เป็ นต้องเข้าเรียน หรือ เข้าทํางานตรงเวลา
แค่ทาํ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์กเ็ พียงพอแล้ว
ชื่นชอบผูส้ อน หรือ เจ้านาย ทีม่ วี ธิ กี ารหลากหลาย สามารถปรับประยุกต์ตนเองให้
เหมาะกับการสอนคนได้หลายกลุ่ม
คิดว่าพรรคการเมือง ทีม่ คี วามสามารถในการบริหารประเทศ
ควรมีมากกว่า 2 พรรค เพื่อให้ประชาชนมีตวั เลือกมากขึน้
ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากอินเทอร์เน็ต จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวสารอื่นๆ
กระทังมั
่ นใจว่
่ า ข้อมูลนัน้ เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ
คิดว่าไม่ควรบอกต่อ ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั บนอินเทอร์เน็ต จนกว่าจะตรวจสอบกับแหล่ง
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9.4

9.6
9.7

9.8

ข่าวสารอื่นๆ กระทังมั
่ นใจว่
่ า ข้อมูลนัน้ เป็ นจริง
ถ้ามีความสงสัย อยากรูอ้ ยากเห็น คิดว่าจะใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้น
หากเห็นว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการ ทําไม่ถูกต้อง ควรใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อร้องเรียน
เช่น เข้าไปคอมเม้นท์ในแฟนเพจ เป็ นต้น
คํานึงถึงความปลอดภัย และความเป็ นส่วนตัว(privacy) ในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ต่อต้านการโกงกิน คอรัปชัน่
ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
ยอมรับความหลากหลายทางสภาพร่างกาย และหลากหลายทางเพศ
คิดว่าจะไม่ซอ้ื สินค้า หรือร่วมงานกับองค์กรทีห่ ลอกลวงผูบ้ ริโภค
ชื่นชอบผูส้ อน / เจ้านาย ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ และเปิ ดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม
ชอบการทํางานกลุม่ หรือ การทํางานเป็ นทีม
คาดหวังความเพลิดเพลินจากสินค้าและบริการ
สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการคือ ประสบการณ์
เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซํ้าๆ ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อยู่เสมอ
ขณะเรียนหรือทํางาน ต้องการรับทราบ ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ จากผูส้ อนหรือ
เจ้านายทันที
เมื่ออยู่ในสถานทีท่ เ่ี ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะรูส้ กึ เหมือน
มีอะไรบางอย่างขาดหาย
ชอบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
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10.1

10.2

10.4

10.5

อยากเรียนหรือทํางาน ในทีท่ เ่ี ปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ต้องการสินค้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทุกครัง้ ทีม่ รี ุ่นใหม่วางจําหน่าย
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ขณะเรียน หรือ ทํางาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อผ่อนคลาย เมื่อรูส้ กึ เหนื่อย เครียด หรืออึดอัดจากการเรียน หรือ
การทํางาน
ปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว
ดูรายการโทรทัศน์ทช่ี ่นื ชอบทางอินเทอร์เน็ต
เลือกเรียน หรือ ทํางาน โดยยึดตามความต้องการส่วนตัวเป็ นหลัก
ใช้สนิ ค้าทีส่ ะท้อนความเป็ นตัวเองได้มากทีส่ ดุ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ทีท่ นั เหตุการณ์เสมอ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง เช่น
อ่านข่าวเดียวกัน จากในเฟซบุ๊ค ไลน์ และ เว็บไซต์ขา่ ว เป็ นต้น
เสิรช์ หาข้อมูลสินค้าทีส่ นใจ ก่อนตัดสินใจซือ้
เสิรช์ หาข้อมูลก่อนสมัครเรียน หรือ สมัครงาน
ใช้อนิ เทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ต่างๆ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแชร์หรือบอกต่อ เกีย่ วกับความผิด เรื่องอือ้ ฉาว
หรือการทุจริตคอรัปชัน่ ของนักการเมือง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแชร์หรือบอกต่อ เกีย่ วกับสินค้า/บริการ ทีโ่ ฆษณา
เกินจริง เป็ นอันตราย หรือ หลอกลวงผูบ้ ริโภค เพื่อให้ผอู้ ่นื รูเ้ ท่าทัน
ร่วมงานกับผูอ้ ่นื ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
ทํางานกลุ่มกับเพื่อน หรือ ทํางานกับผูอ้ ่นื ผ่านการใช้เฟซบุ๊ค หรือไลน์
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10.6

10.7

เพลิดเพลินกับการติดต่อสือ่ สารกับเพื่อน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดวัน
อ่าน หรือเขียน รีววิ สินค้า/ บริการ บนอินเทอร์เน็ต
ทํากิจกรรมทีใ่ ห้ความบันเทิง ( เช่น ฟงั เพลง ดูคลิป เล่นเกม ) ควบคู่ไปกับการทํา
กิจกรรม/กิจวัตร อื่นๆ
ใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีใ่ ห้ความบันเทิงใจ
ร่วมกิจกรรม หรือเล่นเกม ผ่านทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
เล่นเกมใน Line หรือ ร่วมสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค
โต้ตอบการแชทกับผูอ้ ่นื อย่างรวดเร็ว
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยคาดหวังว่าต้องพบข้อมูลนัน้ ในเวลาอันสัน้
ตรวจเช็คการแจ้งเตือน (notifications) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ใช้งานนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี ทีท่ าํ ให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ซือ้ สินค้าหรือบริการทีท่ นั สมัย หรือ ลํ้าสมัย
สร้างเนื้อหา (เช่น โพสต์ขอ้ ความ แชร์รปู ภาพ อัดคลิปวีดโี อ เช็คอิน) ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์สอ่ื สารทีต่ นใช้งาน
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