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 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการ
ด าเนินชวีติ และความคล่องดจิทิลัของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคติ
ต่อการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีม่ต่ีอความคล่องดจิทิลัของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 
และ 3) เพื่อศกึษาตวัแปรที่เป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั งานวจิยันี้ เป็นการศกึษาวจิยั
เชงิปรมิาณ โดยการใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างดจิทิลัเนทฟี 
ผู้มอีายุ 15-24 ปี และมปีระสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต ่ากว่า 5 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 402 คน ผลการวจิยัพบว่า มกีลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติทัง้หมด  
7 กลุ่ม กลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทัง้หมด 5 กลุ่ม และกลุ่มคุณลกัษณะดจิทิลัเนทฟีทัง้หมด 
3 กลุ่ม โดยกลุ่มทศันคตแิละพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของดจิทิลัเนทฟีทุกกลุ่ม มคีวามสมัพนัธ์
กบัความคล่องดจิทิลัอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติิ ทัง้นี้ กลุ่มคุณลกัษณะดจิทิลัเนทฟีทีช่ื่อว่ากลุ่ม 
The Digital Passenger เป็นตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั  
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 The objectives of this study were 1) to explore Digital Natives’s attitudes, 

behaviors and digital fluency 2) to explain relationship among Digital Native’s 

attitudes, behaviors and digital fluency 3) to describe the predicted factor of digital 

fluency. This research was conducted by quantitative method. It employs 

questionnaires to conduct 402 Digital Natives respondents, 15-24 years old with 5 

years or more experience using the internet. And also the respondents had to lived in 

Bangkok. From the results, there were 7 attitudinal groups, 5 behavioral groups and 3 

Digital Natives’s characteristic groups. The whole groups of attitudes and behaviors 

were significantly related to digital fluency. In addition, The Digital Passenger, one of 

Digital Natives’s characteristic groups, was the digital fluency’s predicted factor. 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคญัและท่ีมำของงำนวิจยั 

 
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่รง่รดัจากการพฒันา และการแพร่กระจายของนวตักรรมการ

สื่อสารทีห่ลากหลาย ส่งผลใหส้งัคมเปลีย่นผ่านจากยคุอนาลอ็ก (Analog) ทีส่ ื่อสิง่พมิพม์อีทิธพิล
สูง อุปกรณ์การสื่อสารท างานดว้ยระบบอนาลอ็ก เน้นการสัง่การดว้ยก าลงัมอื (Manual) เขา้สู่
ยคุดจิทิลั ยคุทีค่อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตเป็นศูนยก์ลาง อุปกรณ์การสื่อสารท างานดว้ยระบบ
ดจิทิลั เกดิการเชื่อมต่อกนัระหว่างสื่อและแหล่งขอ้มลูทีซ่บัซ้อน หลากหลาย มลีกัษณะออนไลน์ 
น ามาซึง่การเปลีย่นแปลงในหลายมติ ิตัง้แต่ระดบับุคคล เช่น การเปิดรบัสื่อ ทศันคต ิพฤตกิรรม 
ไปจนถงึระดบัสงัคม เช่น ระบบการศกึษา ระบบเศรษฐกิจ ค่านิยมและวฒันธรรม การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การจดัการสารสนเทศและองค์ความรู ้ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
เป็นต้น อกีนัยหนึ่งอาจกล่าวไดว้่า สงัคมอยู่ในช่วงของการเปลีย่นผ่านระหว่างยุคอนาลอ็ก ซึ่ง
เป็นยุคทีส่ ื่อเก่าหรอืสื่อดัง้เดมิ (Traditional Media) มคีวามส าคญัสูง มาสู่ยุคดจิทิลั ยุคทีส่ ื่อใหม่ 
(New Media) เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติมากขึน้ 

สื่อใหม่ เป็นสื่อที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานสื่อใหม่ จาก
ผลการวจิยักลุ่มผู้ใช้งานอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกของ Internet World Stat (2012) พบว่ากลุ่ม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากที่สุด เป็นกลุ่มผู้ใช้งานในทวปีเอเชยี มจี านวนทัง้สิ้นโดยประมาณ 
1265.1 ลา้นคน หรอืคดิเป็น 45.1 % ของประชากรในทุกทวปีทัว่โลก (Internet World Stat, 
2012) 
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ภำพท่ี 1.1  จ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลก จ าแนกโดยภูมภิาค-2013 ไตรมาสที ่4 
แหล่งท่ีมำ:  Internet World Stat, 2012. 
 
 ส าหรบัประเทศไทย เมื่อเปรยีบเทยีบผลการส ารวจระหว่างปี 2556-2557 พบว่า ผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ด เป็นอนัดบั 1 ในปี 2557 ใชอ้นิเทอรเ์น็ต 42-76.9 ชัว่โมง/สปัดาห ์ขณะที่
ในปี 2556 ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ด เป็นอนัดบั 1 ใชอ้นิเทอรเ์น็ตน้อยกว่า 10 ชัว่โมง/สปัดาห ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั มสีาเหตุส าคญัมาจากสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่       
1) อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมรีาคาถูกลงทัง้แท็บเลตคอมพิวเตอร ์
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ สมารต์โฟน โดยในปี 2557 เป็นปีแรกทีย่อดขายของสมารต์โฟน สูงกว่า
ยอดขายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 2) การแข่งขนัของผู้พฒันาซอรฟ์ต์แวรแ์อพพลเิคชัน่เพิม่ขึน้ เพื่อ
ตอบสนองการใชง้านของผูบ้รโิภค 3) การเตบิโตของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wireless) การ
ขยายเครอืข่าย 3G และ นโยบาย Wifi สาธารณะของรฐั ก่อใหเ้กดิการให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส[์สพธอ.], 2557) 
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ภำพท่ี 1.2  รอ้ยละของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต จ าแนกตามชัว่โมงการใชอ้นิเทอรเ์น็ตต่อสปัดาห ์     
               พ.ศ. 2556-2557 
แหล่งท่ีมำ:  สพธอ., 2557, น. 41. 
 
 ผลจากการเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ต ท าใหส้งัคมก้าวขา้วสู่ยุคดจิทิลั เกดิการเตบิโตของ
เทคโนโลยกีารสื่อสาร และสารสนเทศ (Information Communication Technologies หรอื ICT) 
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีมารต์โฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตที่ไดร้บัความ
นิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่าย พกพาสะดวกทุกที่ทุกเวลา และมรีูปแบบการท างานที่ตอบสนอง
ความต้องการหลากหลาย ส่งผลให้ ปจัจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ากขึน้ โดยกจิกรรมทีท่ าบนอนิเทอรเ์น็ตผ่านสมารต์โฟนมาก
ทีสุ่ดคอื การใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (สพธอ., 2557) 
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ภำพท่ี 1.3  รอ้ยละของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต เปรยีบเทยีบตามกจิกรรมการใชง้านผ่านอนิเทอรเ์น็ต  
               ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนทีก่บัคอมพวิเตอร ์
แหล่งท่ีมำ:  สพธอ., 2557, น. 51. 

 
อนิเทอร์เน็ต และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นนวตักรรมการสื่อสารที่แพร่กระจายใน

ระยะเวลาอนัรวดเรว็ มผีลเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และ
เยาวชนทีเ่ตบิโตมาในยุคดจิทิลั มทีกัษะในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้กบั ICT รวดเรว็ มคีวาม
กระตือรอืร้นต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการเล่นเกม หรอื ด้านการเรียนรู้ทางสงัคม เป็นต้น ท าให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนทัว่โลก มอีตัราการรูเ้ท่าทนัดจิิทลั (Digital Literacy) และมรีะยะเวลาในการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มผูใ้หญ่ (Inter Telecommunication Union [ITU], 2008) 

นอกเหนือจากสมรรถนะดา้น ICT แลว้ กลุ่มเดก็และเยาวชนยงัมบีทบาทส าคญัในการ
เปลีย่นแปลงสงัคมสารสนเทศในมติต่ิางๆ เช่น มติิทางการเมอืง เหตุการณ์อาหรบัสปรงิ (Arab 
Spring) ที่มเียาวชนจากนานาประเทศ ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการประท้วงเพื่อเปลี่ยนแปลง
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การปกครองกลุ่มประเทศอาหรบัให้เป็นประชาธปิไตย, มติเิศรษฐกิจ การก าเนิดของกระแส
ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์ (Youth Entrepreneurship) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญการใช ้ICT สามารถสรา้ง
นวตักรรม และพฒันาใหป้ระสบความส าเรจ็ในตลาดได ้อกีทัง้องคก์รต่างๆ กม็คีวามต้องการจา้ง
งานเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เขา้มาท างานในต าแหน่งทีต่้องมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ ICT (ITU, 
2008)  

Marc Prensky (2001a) นักวชิาการการศกึษา และนักพฒันาซอฟทแ์วรเ์กมเพื่อการ
เรยีนรู ้ได้เลง็เหน็ถงึทศันคต ิพฤตกิรรม และทกัษะการใช้งาน ICT ที่เปลี่ยนไปของเดก็และ
เยาวชน จงึตัง้ชื่อคนกลุ่มนี้ว่า Digital Natives อนัมนียัยะของการอุปมาอุปมยั หมายถงึ กลุ่มคน
รุน่ใหมท่ีเ่ป็นเจา้ของภาษาดจิทิลั (Native Speakers) สามารถพูดภาษาดจิทิลัทีป่รากฏอยู่บนสื่อ
ดจิทิลัอย่าง คอมพวิเตอร์ วดีโีอเกม และอินเทอร์เน็ต ได้คล่องและเป็นธรรมชาติ วธิคีดิของ 
Digital Natives จะมลีกัษณะไม่เป็นเส้นตรง (Non Linier) หรอืกระโดดสลบัไปสลบัมา มี
พฤตกิรรม Multitask หรอื การท ากจิกรรมต่างๆ มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดยีวกนั  กลา้เสีย่ง
กล้าลอง อันเนื่ องมาจากความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เน้นการเข้าถึง โดยสุ่ม 
(Random Access) และเชื่อมโยงจากแหล่งหนึ่งไปยงัอกีแหล่งหนึ่ง (Hypertext) อยา่งรวดเรว็  

ทัง้นี้ ในช่วงทศวรรษแรกนับจากมกีารน าเสนอแนวคดิ Digital Natives ในปี 2001 
งานวจิยัส่วนใหญ่ทีใ่ชแ้นวคดิ Digital Natives ยงัคงใชเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม Digital Natives 
ดว้ยแนวคดิ Generation เช่นงานวจิยัของ Gou, Dobson, and Petrina (2008), Judd, and 
Waycott, (2010), Copeland (2011), Kennedy, Ransdell, Kent, Kenney, and Long (2011) 
ซึง่แบ่งกลุ่ม Digital Natives ไวเ้ป็นกลุ่มทีม่ชี่วงอายุเดยีวกนักบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (ผูท้ีม่อีายุ
ระหว่าง 19-34 ปี หรอืผูท้ีเ่กดิในปีค.ศ 1977-1997) กระทัง่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU, 2013) ท าการทบทวนวรรณกรรม และสรา้งสูตรค านวณเพื่อก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
ไดว้่า Digital Natives เป็นผูท้ี่มอีายุระหว่าง 15-24 ปี และมปีระสบการณ์การใช้อนิเทอรเ์น็ต
ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จากนัน้จงึท าวจิยัเชงิปรมิาณด้วยนิยามดงักล่าว พบว่าในกลุ่มประเทศพฒันา 
ม ีDigital Natives อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากมโีครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มี
ประสทิธภิาพ จงึมสีดัส่วนประชากรที่เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตสูง เช่น ไอซแ์ลนด์ นิวซแีลนด์ เกาหล ี
มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ยงัขาดความพร้อมด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ท าใหม้สีดัส่วนประชากรทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตน้อยกว่า จงึมจี านวน 
Digital Natives น้อยกว่า เช่น กมัพชูา ลเิบอเรยี เอธโิอเปีย สาธารณรฐัแอฟรกิา เป็นตน้  
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ภำพท่ี 1.4  ล าดบัของกลุ่มประเทศทีม่สีดัส่วน Digital Natives  
แหล่งท่ีมำ:  ITU, 2013, p. 144. 
 

โดยในทวปีเอเชยี ประเทศที่มจี านวน Digital Natives มากที่สุดได้แก่ ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหล ีกล่าวคอืมจี านวน Digital Natives รอ้ยละ 99.6 ของกลุ่มเยาวชนทัว่ประเทศ 
รองลงมาคอืประเทศญี่ปุ่น มจี านวน Digital Natives รอ้ยละ 99.5 กล่าวไดว้่า เกอืบทัง้หมด
ประชากรทีม่อีาย ุ15-24 ปีของทัง้สองประเทศ เขา้ถงึและมปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
ไม่ต ่ากว่า 5 ปี ส าหรบัในประเทศไทย Digital Natives มจี านวนทัง้สิน้ 4,387,062 คน หรอืรอ้ยละ 
42.3 ของประชากรทีม่อีายุ 15-24 ปี ของประเทศ (ITU, 2013) ขณะทีผ่ลวจิยัจากมายดแ์ชรเ์อ
เจนซี ่ระบุว่า จ านวน Digital Natives ในประเทศไทยคดิเป็นรอ้ยละ 51 % ของจ านวนผูใ้ชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตทัว่ประเทศ โดยอายุ 15-24 ปี เป็นช่วงอายุของประชากรผู้ทีย่งัอยู่ในวยัเรยีน และ
วยัท างานตอนตน้ (MindshareWorld, 2014) 

Digital Natives เป็นแนวคดิทีถู่กน าเสนอพรอ้มกบั Digital Immigrants อนัหมายถงึ 
กลุ่มผู้ใหญ่ที่เกดิในยุคอนาลอ็ก แต่เพิง่โยกยา้ยเขา้มาในยุคดจิทิลั ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เจ้าถิน่ แต่
เป็นเสมอืนผู้ที่เพิง่เขา้มาอาศยัในดนิแดนดจิทิลั เพิง่เริม่หดัใช้งานสื่อใหม่ เปรยีบได้กบัผูท้ี่เพิง่
เริม่พดูภาษาดจิทิลั จงึยงัไมส่ามารถละทิง้ส าเนียงถิน่เดมิจากยุคอนาลอ็กทีเ่ตม็ไปดว้ยสื่อดัง้เดมิ 
ซึง่ตนเกดิและเตบิโตมาได ้ส าเนียงนี้ เรยีกว่า “Digital Immigrant Accent” (Prensky, 2001a)
เป็นการอุปมาอุปมยัถงึพฤตกิรรมการใชง้าน ICT ของ Digital Immigrants ทีไ่ม่ช านาญ ไม่เป็น
ธรรมชาต ิไม่คล่องแคล่ว คลาดเคลื่อน และแตกต่างจากพฤตกิรรมการใชง้าน ICT ของ Digital 
Natives เช่น  Digital Immigrants เลอืกคน้หาขอ้มลูจากสื่อเก่า ก่อนคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ต, มกัจะ
อ่านคู่มอืก่อนใชง้านอุปกรณ์  ICT, ปริน้ทไ์ฟลท์ุกชนิดทีป่รากฏบนหน้าจอออกมาในรปูกระดาษ
เพื่ออ่าน หรอื แก้ไขแลว้น ากลบัไปพมิพใ์หม่ แทนทีก่ารอ่านหรอืแก้ไขบนหน้าจอ , ใชโ้ทรศพัท์
ถามคู่สนทนาว่า ได้รบัอีเมล์หรอืไม่ แทนที่การใช้โปรแกรมสนทนา หรอื ชกัชวนให้คนมาดู
เวบ็ไซต์ทีต่นสนใจ โดยการเรยีกใหม้าดูทีห่น้าจอ แทนทีก่ารส่ง url ใหท้างอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น 
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(Prensky, 2001a) ด้านงานวจิยัที่ใช้แนวคดิ Digital Immigrants เช่นงานวจิยัของ Walker 
(2012) Gou, Dobson, and Petrina (2008) Ransdell et al. (2011) ไดแ้บ่งกลุ่ม Digital Immigrants 
โดยก าหนดให้มชี่วงอายุเดยีวกบั เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชัน่เบบี้บูม
เมอรส์ (Baby Boomers) 

ปญัหาส าคญัคอื ทัง้กลุ่ม Digital Immigrants และกลุ่ม Digital Natives ทีม่คีวามคล่อง
ในการใชง้าน ICT ทศันคต ิและพฤตกิรรมการด าเนินชวีติแตกต่างกนั แต่ต้องอาศยัอยู่ในพืน้ที่
และเวลาเดยีวกนั อาจเกดิ วกิฤตขิองความขดัแยง้ระหว่างคนสองรุ่น ในการด ารงชวีติ หรอืท า
กจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั (Generational Clash Crisis) โดยพบความขดัแยง้หลกัๆ ใน 3 พื้นที ่
ไดแ้ก่ บา้น สถานศกึษา และสถานทีท่ างาน (Zur, & Zur, 2011) 

โดยปญัหาแรกทีพ่บในบา้น เช่น Digital Natives ใชง้านสมารต์โฟน เพื่อตดิต่อสื่อสาร
ตลอดเวลา แมต้วัอยูท่ีบ่า้น กท็ าใหป้ฏสิมัพนัธแ์บบต่อหน้า (Face-to-Face) ทีม่ต่ีอพ่อแม่ผูป้กครอง
ลดลง, มพีฤตกิรรมแบบพหุภารกจิ (Multi-Tasking) กล่าวคอื ไม่ท ากจิกรรมใดๆให้เสรจ็เป็น
อย่างๆ ความจดจ่อที่มต่ีอสิง่ต่างๆ ลดลง ส่งผลให้สมาธสิัน้ (Attention-Span) กระทัง่พ่อแม่ผู้
เป็น Digital Immigrants รูส้กึไม่พงึพอใจกบัพฤตกิรรมดงักล่าว ซึ่ง Voorveld and Goot (2013) 
พบว่า อายุเป็นปจัจยัส าคญัที่ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการเปิดรบัและใชง้านสื่อมากกว่าหน่ึงสื่อ ใน
เวลาเดยีว (Media Multi-Tasking) โดยเดก็ในช่วงอายุ 13-16 ปี และ 17-19 ปี เป็นสองกลุ่มทีม่ ี
อตัรา Media Multi-Tasking ดว้ยการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ร่วมกบัการเปิดรบัและใช้
งานสื่ออื่นไปดว้ยมากทีสุ่ด (ช่วงอายสุงูสุดในการวจิยัคอื 65 ปี) 

ดา้นความขดัแยง้ในสถานศกึษา Zur, and Zur (2011) กล่าวว่า Digital Natives มี
รปูแบบการด าเนินชวีติทีต่้องการการมสี่วนร่วมสูง เน้นการท างานร่วมกนั และมคีวามคล่องใน
การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง อันเป็นผลมาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ท าใหพ้ฤตกิรรมผูเ้รยีน Digital Natives ไม่สอดรบักบัรปูแบบการเรยีนการสอน ของ
ผูส้อน Digital Immigrants ซึง่ยงัคงเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นฝ่ายรบั (Passive learner) หรอืทีเ่รยีกว่า 
การเรยีนการสอนแบบ Broadcast Learning ซึง่ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และมี
ปฏสิมัพนัธร์ว่มกบัผูส้อน (Tapscott, 2009) 

 ดา้นความขดัแยง้ในสถานทีท่ างาน Zur, and Zur (2011) พบว่า พนักงาน Digital 
Natives ต้องการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจมากขึน้ ชอบแสดงความคดิเหน็ ประกอบกบัมคีวาม
คล่องในการคน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ ท าให ้Digital Natives ชอบตัง้ค าถามกบัภาระ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายก่อนลงมอืท า ขณะทีผู่บ้รหิาร Digital Immigrants ถูกฝึกใหท้ างานตามที่
ได้รบัมอบหมาย จงึเกิดความไม่เข้าใจและไม่พึงพอใจกบัการบรหิารสัง่การพนักงาน Digital 
Natives ขณะทีผ่ลวจิยัจาก PWC (2013) พบว่า รอ้ยละ 41 ของพนักงานเจเนอเรชัน่วาย ต้องการ
การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บรหิารเป็นประจ าอย่างน้อยทุกเดอืน แต่คนรุ่นก่อน ส่วนใหญ่
ไมช่นิกบัการแสดงความเหน็ เน้นท าตามค าสัง่ ไม่คาดหวงัการตอบกลบั (Feedback) องคก์รใน
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ปจัจุบนั จงึต้องเผชญิกบัวกิฤตคิวามขดัแยง้ทางบุคลกิภาพ (Personality Clash Crisis) ระหว่าง
พนกังานทีม่อีายใุนช่วงเจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้โดยคนรุ่นเจเนอเรชัน่วาย 
มองว่าผู้บรหิารยุคก่อนขาดความคล่องในการใช้งาน ICT เน้นการสื่อสารเป็นล าดบัขัน้ ชอบ
แสดงอ านาจ ยดึถอืหลกัอาวุโส ส่งผลใหก้ระบวนการในการท างานเป็นไปอย่างเชื่องชา้ ในทาง
ตรงกนัขา้ม คนรุ่นก่อนก็มองว่าเจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มที่ขาดความมานะพยายาม ไม่มคีวาม
อดทนอดกลัน้ ไรค้วามเคารพ ไมเ่ชื่อฟงัค าแนะน าของผูใ้หญ่ 

ความขดัแยง้ในทีท่ างานดงักล่าว มสีาเหตุส าคญัประการหนึ่ง มาจากความแตกต่างดา้น
ค่านิยมในการท างานของคนแต่ละรุ่น โดย Schullery (2013) พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
(Millennials) ใหค้วามส าคญักบัค่านิยมในการท างานดา้นความเพลดิเพลนิ (Leisure) มากทีสุ่ด 
กล่าวคอื งานที่ท าต้องสนุก ต้องมอีสิระในการท างาน ปราศจากการควบคุมบงการ และมเีวลา
ว่างในการท าสิง่อื่นที่ไม่ใช่งาน ขณะที่กลุ่มเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ให้ความส าคญักับความ
เพลดิเพลนิน้อยที่สุด แต่ให้ความส าคญักบัค่านิยมอกี 3 ด้านมากทีสุ่ด ได้แก่ ความสนใจ และ
ความทา้ทายในงานทีท่ า (Intrinsic) ความเหน็แก่ประโยชน์ผูอ้ื่น/อยากช่วยเหลอื และ โอกาสที่
จะท าหน้าที่อาสาสมคัร (Altruistic) ความต้องการสงัคม และการมเีพื่อนในที่ท างาน (Social) 
เมื่อพจิารณาค่านิยมทัง้ 3 ด้านนี้ สิง่ที่กลุ่มเจเนอเรชัน่วายคาดหวงัจากที่ท างานน้อยที่สุดคอื
ความต้องการสงัคม และการมเีพื่อนในที่ท างาน (Social) ถึงแม้เจเนอเรชัน่วายจะใช้งาน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนเยอะ แต่กอ็าจตอ้งการใชเ้พื่อสรา้งมติรภาพกบัเพื่อน
ทีอ่ยูภ่ายนอกสถานทีท่ างานมากกว่า ส าหรบัค่านิยมดา้นการมเีงนิเดอืนสูง การครอบครองวตัถุ 
การได้รบัเกยีรตแิละความเคารพ (Extrinsic) เป็นสิง่ที่คนรุ่นเจเนอเรชัน่เอ็กซ ์ใหค้วามส าคญั
มากทีสุ่ด แต่เป็นสิง่ทีก่ลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ใหค้วามส าคญัรองลงมา 
 

 
 

ภำพท่ี 1.5  ความส าคญัของการท างานทีส่มัพนัธก์บัค่านิยมของแต่ละเจเนอเรชัน่ 
แหล่งท่ีมำ: Schullery, 2013, p. 260. 
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โดยค่านิยมที่คนแต่ละรุ่นประเมนิคุณค่าแตกต่างกัน เป็นผลมาจากการมทีศันคติ และ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั (Tapscott, 2009) ฉะนัน้ Digital Natives ผูม้ทีศันคตแิละพฤตกิรรม
การด าเนินชวีติที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ก็อาจไดร้บัอทิธพิลมาจากการใชง้าน ICT ในวยัเดก็ 
ขณะทีค่นรุ่นก่อนไม่ไดเ้ตบิโตมาพรอ้มกบัการใชง้าน ICT (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b; 
Toledo, 2007) ในระยะยาว หาก Digital Natives ประสบปญัหาดา้นการสื่อสารกบัคนต่างเจเนอ
เรชัน่ ประกอบกบัคนรุน่ก่อน และองคก์รไมม่วีธิกีารสื่อสารและการบรหิารจดัการทีต่อบสนองต่อ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของคนกลุ่มน้ีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จะส่งผลใหอ้ตัราการ
ย้ายงาน (Turnover Rate) เพิ่มขึ้น รวมถึงความผูกพนัที่พนักงานมต่ีอสถานที่ท างาน 
(Workplace Engagement) ลดลง ท าใหอ้งคก์รสูญเสยีทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพ อนัเป็นทุน
มนุษยท์ีส่ าคญัต่อการสรา้งนวตักรรม 

ประการต่อมา เมือ่พจิารณา Digital Natives ในมติขิองผูบ้รโิภคยุคดจิทิลั ทีม่พีฤตกิรรม
การบรโิภคเปลีย่นไป ในสภาพแวดลอ้มทีส่ ื่อใหม่หรอืสื่อดจิทิลัเกดิการหลอมรวม ก่อใหเ้กดิการ
หวนคืนกลับมาประสานกันใหม่ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิต การ
แพรก่ระจาย การบรโิภค และการตลาด (Logan, 2010 อ้างถงึใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น. 15) 
ส่งผลใหผู้บ้รโิภคยคุดจิทิลั ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงผูบ้รโิภค (Consumer) แต่เป็นผูม้สี่วนร่วมในการผลติ
และบรโิภค (Prosumer) เพราะสามารถใช้งาน ICT ในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ผลติ แบ่งปนั
ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของตนมากขึ้น 
(Tapscott, 2009) กระนัน้ธุรกจิต่างๆ กย็งัไม่ได้ปรบัตวัใหผ้ลิตสนิค้าและบรกิารที่ตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้รโิภคยุคนี้อย่างมปีระสทิธภิาพ สงัเกตจากผูบ้รโิภคในสหรฐัฯ มรีะดบัความพงึ
พอใจโดยรวมลดลง และมกีารเปลีย่นตราสนิคา้เพิม่ขึน้ ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ อกีทัง้ดา้นผูผ้ลติ 
ก็ยงัไม่มอุีตสาหกรรมใดที่สร้างประสบการณ์เฉพาะให้ผู้บรโิภคได้อย่างเด่นชดั (Accenture, 
2013) จากปรากฏการณ์ดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า องคก์รทางธุรกจิ และบุคลากรทางการตลาด 
อาจยงัไม่มอีงค์ความรู้ใหม่ที่เพยีงพอต่อการท าความเขา้ใจทศันคติและพฤตกิรรมการด าเนิน
ชวีติของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา  

นอกเหนือจากปญัหาดงักล่าว เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เขา้มามบีทบาทต่อการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนัมากขึน้ ส่งผลให ้Digital Natives เป็นผูม้คีวามคล่องในการคน้หา 
เปิดรบัเนื้อหาสารทีห่ลากหลายมากขึน้ ซึง่เนื้อหาสารเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกดิจากการบอกต่อ หรอื
แชร์ต่อจากผู้ใช้งานที่อยู่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เดยีวกนั โดย Noort, Antheunis, and 
Reijmersdal (2012) พบว่าผูใ้ช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จะมทีศันคตเิชงิบวกต่อเนื้อหาสาร
ทางการตลาด และมพีฤตกิรรมในการบอกต่อเพิม่ขึน้ หากเนื้อหาสารทางการตลาดที่ไดร้บันัน้ 
มาจากผู้ใช้งานที่มสีายสมัพนัธ์แน่นแฟ้นกบัตน ซึ่งผลการวจิยัน้ี สมัพนัธ์กบัแนวคดิที่เรยีกว่า 
Pedigree Criteria กล่าวคอื หลกัในการตดัสนิใจทีผู่ร้บัสารจะประเมนิความไวว้างใจในสารสนเทศ
ทีไ่ดร้บัจากตวับุคคล (Bartlett, & Millers, 2011) โดยเนื้อหาสารซึง่เกดิในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
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อาจยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชดัเจน และอาจเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (เช่น 
เนื้อหาหลอกลวง มเีจตนาแฝงในแงร่า้ย หรอื เป็นภยัคุกคามจากการโฆษณาชวนเชื่อ)  

ซึง่จากผลวจิยัพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย (ส านักงานพฒันาธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ [สพธอ.], 2557) พบว่า สดัส่วนของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีท่ ากจิกรรมแชรภ์าพ/
ส่งภาพ/ขอ้ความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา มจี านวนเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนของ
กลุ่มอาย ุ(ภาพที ่1.7) แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย เมื่อมอีายุมากขึน้ จะ
ยิง่ขาดความรูเ้ท่าทนัในการใชง้าน อย่างไรกด็ ีกลุ่ม Digital Natives ซึง่มอีายุในช่วง 15-19 ปี 
และ 20-24 ปี ถือเป็นกลุ่มที่มสีดัส่วนน้อยที่สุด ท าให้เห็นถึงความน่าสนใจในการศึกษาด้าน
ความคล่องดจิทิลั (Digital Fluency) อนัหมายถงึ ความสามารถที่จะค้นหา และประเมนิค่า
สารสนเทศออนไลน์อยา่งแตกฉาน (Bartlett, & Millers, 2011) 
 

 
 
ภำพท่ี 1.6  รอ้ยละของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต ท ากจิกรรมแชรภ์าพ/ส่งภาพ/ขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสม 
               โดยไมต่รวจสอบแหล่งทีม่า จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
แหล่งท่ีมำ:  สพธอ., 2557, น. 67. 
 

เมือ่พจิารณาช่วงอาย ุDigital Natives จดัเป็นกลุ่มเยาวชนตามค านิยามเดก็และเยาวชน
ในแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2555-2559 โดยแผนดงักล่าว ระบุว่า หนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
ความกา้วหน้าทางการสื่อสาร ซึง่ช่วยใหเ้ดก็ และเยาวชนเป็นคนใฝรู่ ้มจีนิตนาการ และความคดิ
สรา้งสรรค ์แต่ในทางตรงขา้ม การเปลี่ยนแปลงนี้กเ็ป็นภยัคุกคามต่อเดก็และเยาวชนที่เสพตดิ
เทคโนโลย ี(คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต,ิ 2554) 
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 สงัเกตได้ว่าแผนดงักล่าว ตระหนักถึงภยัจากการเสพติดเทคโนโลยใีนกลุ่มเด็กและ
เยาวชน แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบว่ามกีารก าหนดกฎระเบยีบในแผนพฒันาเดก็และเยาวชน
แห่งชาตใิหส้อดคลอ้งกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ตจรงิ อกี
ทัง้นโยบายและแผนยุทธศาสตรร์ะดบัชาตดิ้านการพฒันาตามแนวทางโลกที่เหมาะสมส าหรบั
เดก็ (ส่วนหนึ่งของแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559) ก าหนดยุทธศาสตร์
เฉพาะดา้นทัง้มากถงึ 11 ดา้น กระนัน้ในดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อ มเีพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้คอื ดา้น
สื่อมวลชนกบัเดก็ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึด้านสื่อใหม่ เช่น สื่อดจิทิลั แทบ็เลต็ สมารต์โฟน ซึ่งเป็น
สื่อที่เด็กและเยาวชนจ านวนมาก ใช้ในการเขา้ถึงเนื้อหาต่างๆบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้แผนดังกล่าว ขาดนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขาดการ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รวมถงึขาดการป้องกนัเดก็และเยาวชนใหพ้น้จากภยัคุกคามทีม่า
พรอ้มกบัการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

จากแนวคดิเกี่ยวกบั Digital Natives ยงัมนีักวชิาการให้ขอ้สงัเกตว่า มชี่วงอายุและ
คุณลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบักลุ่ม Net Generation (Net Gen) และกลุ่ม Millennials (Tapscott, 
2009; Prensky, 2001a) อนัเป็นกลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Solomon, 2009 อ้างถงึ
ใน ชานนท ์ศริธิร, 2554) อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณานิยามของกลุ่มของกลุ่ม Digital Natives ซึง่
ก าหนดโดย ITU (2013) ใหเ้ป็นผูท้ีม่ชี่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ท าใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives 
เป็นผูท้ีเ่กดิระหว่างปีค.ศ.1989-1998 (ค านวณจากปี 2013 ซึง่มกีารตพีมิพน์ิยามของ ITU) ซึง่
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ าหนดช่วงอายุของประชากรตามเจเนอเรชัน่ของ Tapscott (2009) 
นัน้ พบว่า ในปจัจุบนั Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่ชี่วงอายุตรงกบัเจเนอเรชัน่วาย (ผูท้ีเ่กดิระหว่าง
ปีค.ศ.1977-1997) ซึง่ขณะนี้มอีายุ 19-34 ปี และเจเนอเรชัน่แซด (ผูท้ีเ่กดิในปี ค.ศ.1998 เป็น
ต้นไป) ซึ่งขณะนี้มอีายุ 15 ปีและต ่ากว่า ดงันัน้ กลุ่ม Digital Natives จงึถอืเป็นกลุ่มเดก็และ
เยาวชน ที่มอีายุคาบเกี่ยวระหว่างเจเนอเรชัน่วายตอนปลาย และเจเนอเรชัน่แซดตอนต้น 
เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่กีารเปิดรบัและใช้งานอนิเทอรเ์น็ตสูง อกีทัง้ยงัอยู่
ในช่วงวยัที่เป็นเยาวชนทัง้กลุ่ม การศกึษาดว้ยแนวคดิ Digital Natives อาจท าใหพ้บทศันคต ิ
พฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ฉพาะเจาะจง มากกว่าการศกึษา
วจิยัดว้ยแนวคดิเจเนอเรชัน่วาย ซึง่จะท าใหก้ารแบ่งกลุ่มตวัอย่างนัน้ มชี่วงอายุกว้างและไม่ได้
ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเยาวชน อาจท าใหผ้ลการวจิยัทีไ่ดค้่อนขา้งกระจาย ไม่เกดิขอ้ค้นพบใหม ่
และไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ อีกทัง้การศึกษาวจิยัด้วยแนวคิดเจเนอเรชัน่แซด ก็ยงัไม่เป็นที่
ปรากฏใหเ้หน็มากนกั เนื่องจากยงัขาดแคลนวรรณกรรมและงานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประการต่อมา ด้านความแตกต่างระหว่างแนวคิดเจเนอเรชัน่และแนวคิด Digital 
Natives แนวคดิเจเนอเรชัน่มองว่า ประชากรในเจเนอเรชัน่เดยีวกนั เป็นกลุ่มทีม่แีนวโน้มจะมี
ทศันคตแิละพฤตกิรรมเหมอืนกนั เนื่องจากเกดิและเตบิโตมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกนั จงึน่าจะมี
ประสบการณ์ชวีติ ซึ่งไดร้บัการหล่อหลอมภายใต้บรบิททางสงัคมแบบเดยีวกนั โดยบรบิททาง
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สงัคมดงักล่าว ไดแ้ก่บรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง ภยัธรรมชาต ิสื่อ เทคโนโลย ีวฒันธรรมสมยั
นิยม หรอื อุบตักิารณ์ส าคญัทางสงัคม เป็นต้น (Smith and Clurman, 1998 quoted in Schullery, 
2013) แนวคดิเจเนอเรชัน่จงึเป็นแนวคดิทีม่องว่าทศันคต ิพฤตกิรรม รวมไปถงึค่านิยม และวถิี
ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละเจเนอเรชัน่แตกต่างกัน เพราะได้รบัอิทธิพลจากบรบิททางสงัคมที่
แตกต่างกนั ขณะทีแ่นวคดิ Digital Natives พจิารณาเฉพาะกลุ่มประชากรในวยัเยาวชนว่า เป็น
ผูท้ีเ่กดิและเตบิโตมาพรอ้มกบั ICT จงึท าใหม้ทีศันคตแิละพฤตกิรรมหลายประการ แตกต่างจาก
ผูท้ีไ่ม่ไดใ้ชง้าน ICT ตัง้แต่ก าเนิด แนวคดิ Digital Natives จงึเป็นแนวคดิทีม่องว่า ทศันคตแิละ
พฤตกิรรมของเยาวชนทีแ่ตกต่างจากคนรุ่นก่อน เป็นผลมาจากการใชง้านสื่อดจิทิลั  และการถูก
หล่อหลอมทางสงัคมมาในบรบิทของยุคดจิทิลัเป็นหลกั (Buckingham, 2006 quoted in ITU, 
2013; Prensky, 2001a; Prensky, 2001b) ซึง่สื่อดจิทิลัทีก่ลุ่มเยาวชนใชง้านมากทีสุ่ด เสมอืน
เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีใ่ชใ้นการยงัชพีคอื สื่ออนิเทอรเ์น็ต (Tapscott, 2009) โดยมกีารใช้งานเพื่อ
การเขา้ถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ด (สพธอ., 2557) กลุ่ม Digital Natives จงึนับไดว้่ามี
ความน่าสนใจในการศึกษาทศันคติ พฤติกรรมการ และความคล่องดิจทิลั เพราะอาจท าให้
ค้นพบทศันคติต่อการด าเนินชวีิต พฤติกรรมการด าเนินชวีติ และความคล่องดิจทิลัที่เฉพาะ
เจาะลกึ เกี่ยวขอ้งกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ที่ทนัสถานการณ์ ร่วมสมยักบัอทิธพิลในสงัคม
ปจัจบุนั และเป็นแนวโน้มของคนรุน่ใหมต่่อไปในอนาคต 

ทัง้นี้งานวจิยัเกี่ยวกบั Digital Natives มกีารบุกเบกิคน้ควา้มาในแขนงวชิาครุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร ์มุ่งศกึษากลุ่ม Digital Natives ในดา้นความสมัพนัธข์องเดก็และเยาวชนที่มต่ีอ
การใชง้าน ICT ซึง่ส่วนใหญ่เน้นไปทีท่กัษะในการเรยีนรูแ้ละประสทิธภิาพการใชง้าน ICT ของ
เดก็และเยาวชน อนัน าไปสู่ประโยชน์ในด้านการพฒันาประสทิธภิาพการเรยีนการสอนระหว่าง
ผูเ้รยีนและผูส้อนเป็นหลกั ตวัอย่างเช่น งานวจิยัของ Gou, Dobson, and Petrina (2008), 
Kennedy, Judd, and Waycott (2010), Copeland (2011), Ransdell, Kent, Kenney, and 
Long (2011) อย่างไรกต็าม งานวจิยัดงักล่าว ยงัไม่ได้มุ่งหาค าอธบิายในมติขิองการสื่อสาร ซึ่ง
เป็นหวัใจส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจและลดความขดัแย้ง เพราะฉะนัน้ จงึเป็นโอกาสอนัดี
ส าหรบัแวดวงนิเทศศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะน าแนวคดิ Digital Natives มาศกึษาเพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั  

โดยสรุป การวจิยัในประเด็นของทศันคติ พฤติกรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม 
Digital Natives มุ่งก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบั Digital Natives ในมติิ
ของนิเทศศาสตร ์เสรมิสรา้งความเขา้ใจทีม่ต่ีอกลุ่ม Digital Natives เป็นแนวทางในการก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างพนักงานภายใน
องค์กร และเป็นแนวทางส าหรบับุคคล ในการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของเยาวชนในยุคดจิทิลั 
อนัเป็นก าลงัส าคญัของการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ 
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1.2  ปัญหำน ำวิจยั 
 

1) กลุ่ม Digital Natives มทีศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ และ
ความคล่องดจิทิลัเป็นอยา่งไร  

2)  ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives อยา่งไร  

3) กลุ่มคุณลกัษณะของ Digital Natives (Digital Natives Characteristics) กลุ่มใดที่
เป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั 
 
1.3  วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
  

1)  เพื่อศึกษาทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ และความคล่อง
ดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

2)  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการด าเนิน
ชวีติ ทีม่ต่ีอความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives  

3)  เพื่อศกึษาตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั 
 
1.4  สมมติฐำน  
 

1) กลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives มคีวามสมัพนัธก์บัความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

2)  กลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives มคีวามสมัพนัธก์บัความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

3)  มกีลุ่มคุณลกัษณะของ Digital Natives (Digital Natives Characteristics) ทีเ่ป็น
ปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั  
 
1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษา ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 
เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) มวีธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) 
โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม Digital 
Natives ผูม้อีายุระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 402 คน อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้
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เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค (Facebook ไลน์ (Line) อนิสตราแกรม
(Instragram) มรีะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557- มนีาคม 2558  
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1) เพื่อเพิม่พูนองคค์วามรูท้างวชิาการในขอบเขตทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Digital Natives ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เตบิโตมาพรอ้มกบัการใช้งานสื่อดจิทิลัเช่น เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จงึมี
ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ และความคล่องดจิทิลัทีแ่ตกต่างจากคน
รุ่นก่อน ส่งผลให้สถาบนัทางสงัคมต่างๆ เช่น สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา สถาบนั
เศรษฐกจิ ต้องหนัมาท าความเขา้ใจและปรบัตวัเพื่อรองรบัการร่วมมอืประสานงานกบัคนกลุ่มนี้
อกีทัง้องคค์วามรูท้ีไ่ด ้ยงัช่วยใหก้ลุ่ม Digital Natives มคีวามเขา้ใจในตนเอง กลุ่มของตนเอง 
และกลุ่มของผูอ้ื่นมากขึน้ อนัจะส่งผลดต่ีอการแสวงหาหนทางของการอยูร่ว่มกนัท่ามกลางความ
หลากหลายในยคุดจิทิลั  

2)  เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัองค์กร หรอื หน่วยงานของรฐั ในการวางแผน ก าหนด
ยทุธศาสตร ์นโยบาย และ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ในการควบคุมดูแล และยกระดบัคุณภาพชวีติของ
กลุ่ม Digital Natives ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   

3)  เพื่อเป็นแนวทางส าหรบันักการตลาดในการท าความเขา้ใจทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของกลุ่ม Digital Natives ซึ่งเป็นผู้บรโิภคในยุคดจิทิลั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การตลาด และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบันกัสื่อสารการตลาดในการก าหนดกลยุทธแ์ละเครื่องมอืที่
ใชใ้นการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการกบักลุ่มผูบ้รโิภค Digital Natives อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
1.7  นิยำมศพัท ์
 

1) Digital Natives หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 15-24 ปี และมปีระสบการณ์การใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตไมน้่อยกว่า 5 ปี 

2) ทศันคต ิหมายถึง ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ เป็นความรู ้ความรูส้กึ ความเขา้ใจ
ความคดิ หรอือารมณ์ ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินชวีติ อนัไดร้บัอทิธพิลมาจาก บรรทดัฐานทางสงัคม 
ค่านิยม หรอื บรบิทแวดล้อมทางสงัคมด้านต่างๆ เช่น ครอบครวั การศึกษา การท างาน การ
เลอืกซือ้สนิคา้ การเปิดรบัสื่อ การเมอืงการปกครอง เป็นตน้   

3) พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมการด าเนินชวีติ เป็นการกระท าหรอืการปฏบิตัิที่
เกดิขึน้ในการด าเนินชวีติ ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมาจาก ทศันคต ิบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยม หรอื
บรบิทแวดลอ้มทางสงัคมดา้นต่างๆ ในชวีติ เช่น ครอบครวั การศกึษา การท างาน การเลอืกซือ้
สนิคา้ การเปิดรบัสื่อ การเมอืงการปกครอง เป็นตน้  
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4) ความคล่องดจิทิลั (Digital Fluency) หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะห ์และ
ประเมนิค่าขอ้มลูข่าวสารทีม่รีปูแบบดจิทิลับนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างแตกฉาน โดยความ
คล่องดจิทิลัประกอบไปดว้ย ความรู ้ทกัษะ ทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั และความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั ซึง่
ความรูเ้ท่าทนัดจิทิลัหมายถงึ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชด้จิทิลัอยา่งรูเ้ท่าทนั 

5) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social Media) หมายถงึ แพลต็ฟอรม์ (Platform) 
การสื่อสารเชงิเครอืข่าย ซึ่งผู้มสี่วนร่วมแต่ละคนสามารถที่จะกระท าสิง่ต่างๆ อนัได้แก่สร้าง
ประวตัยิอ่ทีโ่ดดเด่นพสิจูน์ได ้(Uniquely Identifiable Profiles) อนัประกอบดว้ยเนื้อหาทีผู่ใ้ชง้าน
สรา้งขึน้เองในเครอืข่าย (User-Supplied Content ) เนื้อหาทีส่รา้งขึน้โดยผูใ้ชง้านท่านอื่น และ/
หรอื ขอ้มลูทีร่ะบบจดัหามาให ้(System-Provided Data) สามารถเชื่อมต่อความสมัพนัธท์ีผู่อ้ ื่น
มองเหน็ และขา้มผ่านไดโ้ดยสาธารณะ สามารถบรโิภค ผลติ และ/หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัการไหล
ของเนื้อหาทีส่รา้งขึน้โดยผู้ใชง้าน (Streams of User Generated Content) อนัมาจากสาย
สัมพันธ์ภายในเครือข่าย โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ด าเนินการบนโปรแกรมประยุกต ์
(Application) เพื่อสนทนา แลกเปลีย่น และแบ่งปนัขอ้มลูข่าวสาร โดยเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่
ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) และอนิสตราแกรม (Instragram)  
 
 



 
บทท่ี 2 

 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวจิยัเรือ่ง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” มี
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 2.1  แนวคดิเกีย่วกบั Digital Natives และ Digital Immigrants 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกบัความคล่องดจิทิลั 
 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 2.4  แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรม 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบั Digital Natives และ Digital Immigrants 
 

แนวคดิเกี่ยวกบั Digital Natives และ Digital Immigrants ถอืเป็นแนวคดิหลกัทีใ่ชใ้น
การศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ
กลุ่ม Digital Natives” โดยรายละเอยีดในแนวคดิดงักล่าวประกอบด้วย ความเป็นมา ความหมาย
คุณลกัษณะของกลุ่ม Digital Natives กลุ่ม Digital Immigrants รวมถงึคุณลกัษณะอื่นทีใ่กลเ้คยีงกบั 
คุณลกัษณะของ Digital Natives 
 

2.1.1 ความเป็นมาและความหมาย  
แนวคดิเกี่ยวกบั Digital Natives และ Digital Immigrants ปรากฏครัง้แรกในบทความ

ทางวชิาการของ Barlow ในปี 1995 เรื่อง Declaration of the Independence of Cyberspace 
โดยผู้เขยีน กล่าวถงึพ่อแม่ในยุคดจิทิลัว่า “ผู้ใหญ่ทัง้หลาย จะถูกท าให้ประหวัน่พรัน่พรงึโดย
ลกูๆของตนเอง ตัง้แต่พวกเขาเกดิมาเป็นชนทอ้งถิน่ (ดจิทิลั) ในโลกทีพ่วกคุณจะเป็นชนอพยพ
ตลอดไป” (Barlow, 1995 quoted in Bennett, 2012) ขณะที ่Tapscott (1998) กไ็ดก้ล่าวถงึ 
Net Generation กลุ่มคนทีเ่กดิมาพรอ้มกบัการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไวใ้นหนังสอืเรื่อง Growing 
Up Digital โดยกลุ่มคนเหล่านี้มคีวามแตกต่างจากกลุ่มพ่อแม่ตนเองในหลายๆ ด้าน และมี
คุณลกัษณะทีใ่กลเ้คยีง หรอือาจถอืไดว้่าเป็นกลุ่มเดยีวกนักบักลุ่ม Digital Natives  
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ต่อมา Marc Prensky (2001a) นักวชิาการ นักการศกึษา ที่ปรกึษา นักออกแบบและ
ผู้บริหารบริษัทผลิตเกม ตระหนักถึงผลกระทบของการศึกษาในสหรฐัอเมริกาที่ตกต ่ าลง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยกีารสื่อสารและสารสนเทศ เข้าถึงประชาชนทุกหนแห่ง
(Ubiquitous Environment) จงึนิยามศพัทค์ าว่า Digital Natives และ Digital Immigrants ขึน้มา
อย่างเป็นทางการ เพื่อน าเสนอขอ้สงัเกตด้านความแตกต่างที่เกดิขึน้ภายในห้องเรยีน ระหว่าง
ผู้เรยีนและผู้สอน อันเป็นผลมาจากทศันคติ (Aspects) และพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี
ดจิทิลัของคนสองรุ่นที่ไม่เหมอืนกนั ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนขาดความ
ต่อเนื่อง (Discontinuity) จากขอ้สงัเกตดงักล่าว Prensky (2001a) จงึแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรก ชื่อว่า Digital Natives หมายถงึ กลุ่มผูเ้รยีนรุ่นใหม่ ซึ่งเกดิและเตบิโตมาพรอ้มกบั
ความรุ่งเรอืงของยุคดจิทิลั อกีกลุ่มชื่อว่า Digital Immigrants หมายถงึ กลุ่มผูส้อน ซึง่เกดิและ
เตบิโตก่อนทีย่คุดจิทิลัจะเฟ่ืองฟู  

นอกจากนี้ Prensky (2001a) ไดร้ะบุว่า Digital Natives “เป็นเจา้ของภาษาดจิทิลัโดย
ก าเนิด (Native Speakers of the Digital Language) เพราะเกดิและเตบิโตมาพรอ้มกบั
คอมพวิเตอร ์วดีโีอเกม และอนิเทอรเ์น็ต”  ขณะที ่Digital Immigrants “เป็นกลุ่มคนทีไ่ม่ไดเ้กดิ
ในยุคดจิทิลั แต่ ณ ช่วงหนึ่งของชวีติ หนัมาหลงใหลและยอมรบัในมุมมองอนัหลากหลายของ
เทคโนโลยใีหม่ๆ” จากขอ้สงัเกตดงักล่าว ท าให้นักวจิยัส่วนใหญ่ ทีใ่ชแ้นวคดิ Digital Natives 
และ Digital Immigrants ในการศกึษา ก าหนดให ้“ช่วงอายุ ช่วงเวลาในการเกดิ หรอื เจเนอเรชัน่” 
และ “การใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั (เช่น อนิเทอรเ์น็ต)” เป็นเกณฑใ์นการจ าแนกทัง้สองกลุ่มออก
จากกนั ตวัอย่างเช่น งานวจิยัของ Dobson, and Petrina (2008), Kennedy, Judd, and Waycott 
(2010), Copeland (2011), Ransell, Kent, Kenney, and Long (2011), Walker (2012), Fox, 
and Kennedy (2013) 

ดา้น Toledo (2007) ให้ความเหน็เพิม่เตมิว่า แนวคดิ Digital Natives และ Digital 
Immigrants ท าให้เหน็ถงึความกดดนัระหว่างกลุ่มคนทีม่ชีวีติอยู่กบัเทคโนโลยตีัง้แต่ก าเนิด กบั
กลุ่มคนทีเ่ตบิโตมาในยุคอนาลอ็ก แต่จ าต้องผูกพนักบัเทคโนโลยใีหม่ ในช่วงทีม่อีายุมากระดบั
หนึ่งแลว้ หากทัง้สองกลุ่ม มกีารเปิดรบั และใชง้านสื่อดจิทิลัทีแ่ตกต่างกนั อาจน ามาซึง่ทศันคต ิ
และพฤตกิรรมทีไ่มล่งรอยกนัได ้

ทัง้นี้ นิยามของ Digital Natives และ Digital Immigrants ที ่Prensky (2001a) เสนอ 
ยงัคงเป็นเพยีงนิยามเชงิแนวคดิ เนื่องจากผู้เขยีน ไม่ได้กล่าวถงึช่วงอายุที่แน่นอนของคนทัง้
สองกลุ่ม ไม่มกีารระบุช่วงเวลาที่ชดัเจนของยุคดจิทิลั และก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้
เพียงผู้เรยีนและผู้สอนในห้องเรยีนเท่านัน้ ทว่านิยามดงักล่าว ก็ช่วยให้นักวิจยัในสาขาวชิา
สงัคมศาสตร์ เช่น ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการ รวมถึง
นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร มองเห็นภาพความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่ม ที่มคีวามข้อง
เกี่ยวกบัเทคโนโนลยีีดจิทิลั ได้อย่างชดัเจนยิง่ขึ้น ดงัที่ VanSlyke (2003) กล่าวถึงแนวคดิ 
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Digital Natives และ Digital Immigrants ว่า “เป็นการอุปมาอุปมยัโดยใชภ้าพชนทอ้งถิน่และชน
อพยพ ช่วยท าใหเ้ขา้ใจความต่างระหว่างกลุ่มคนทีส่ะดวกต่อการใชเ้ทคโนโลย ีและกลุ่มคนทีไ่ม่
สะดวกต่อการใชเ้ทคโนโลย”ี  

ฉะนัน้ การอุปมาอุปมยัดว้ยภาพชนทอ้งถิน่และชนอพยพ จงึถอืเป็นจุดเริม่ต้นของความ
เขา้ใจทีม่ต่ีอช่องว่างระหว่างความจดจ่อในเทคโนโลยขีองเจเนอเรชัน่นัน้ๆ (Technology Immerse 
Generation) กบักลุ่มประชากรทัง้หมด ท าใหเ้หน็ลกัษณะสามญัการ (Generalization) หรอื ภาพ
ตวัแทนของประชากรทัง้สองกลุ่มทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  

ต่อมา Brooks Young (2005 quoted in Toledo, 2007) ไดใ้หค้วามหมายของ Digital 
Natives และ Digital Immigrants ซึง่แมจ้ะมกีารก าหนดเกณฑอ์ายุทีช่ดัเจนไว ้แต่กย็งัไม่ไดร้ะบุ
ช่วงเวลาและบรบิทแวดลอ้มของยคุดจิทิลัโดยละเอยีด โดยความหมายทีก่ าหนดไว้ไดแ้ก่ Digital 
Natives คอื ผูใ้ชง้านเทคโนโลย ีอายุต ่ากว่า 30 ปี เป็นผูท้ีเ่กดิในยุคดจิทิลั Digital Immigrants 
คอื ผูใ้ชง้านเทคโนโลย ีโดยทัว่ไปอายมุากกว่า 30 ปี ไมไ่ดเ้กดิในยคุดจิทิลั 

ดา้น Bennett (2012) ท าการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคดิ Net Generation ของ 
Tapscott (1998) มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Digital Natives ในประเดน็ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่
เกดิและเตบิโตมาในยคุดจิทิลั ส่งผลใหม้วีธิคีดิและการเรยีนรูต่้างจากกลุ่มคนรุ่นก่อน แต่อย่างไร
ก็ด ีแนวคดิ Digital Natives ยงัมขีอ้บกพร่อง ไม่สามารถน ามาใช้ในงานวจิยัเชงิปรมิาณ ที่
ต้องการหาความเป็นตวัแทนของประชากรทัง้เจเนอเรชัน่ได ้เนื่ องจาก Bennett ตัง้ขอ้สงัเกตว่า 
กลุ่ม Digital Natives ถอืเป็น “คนส่วนน้อยที่มจี านวนน้อย” (Small Minority) เมื่อเทยีบกบั
ประชากรทัว่โลก อกีทัง้คุณลกัษณะของ Digital Natives ที่ระบุไวว้่า เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้
เทคโนโลยนีัน้ (Technology-Savvy) มคีวามสมัพนัธ์กบัช่องว่างดจิทิลั (Digital Divides) โดย
ช่องว่างดจิทิลั ถอืเป็นตวัชีว้ดับุคคลและชุมชนทีย่งัห่างจากการเขา้ถงึ ICT (การใหค้วามส าคญั
กบัช่องว่างดจิทิลัของ Bennett ถอืเป็นการน าเสนอมุมมองทีท่า้ทาย ในดา้นความเท่าเทยีม และ
ความเป็นธรรมของระบบการศึกษา และสังคมในมิติที่กว้างขึ้น) ด้วยเหตุดังกล่าว Digital 
Natives ทีเ่ขา้ถงึ และใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัได้อย่างช านาญ จงึเป็นกลุ่มเดก็และเยาวชนทีอ่ยู่
ในสงัคมทีม่ชี่องว่างดจิทิลัน้อยกว่า เดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นสงัคมทีม่ชี่องว่างดจิทิลัสงู 

ช่องว่างดจิทิลั (Digital Divide) จงึมคีวามส าคญัยิง่ ต่อการจ าแนกเกณฑแ์ละคุณลกัษณะ
ของ Digital Natives ซึง่ Prensky ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในประเดน็หลกั อกีทัง้ในกลุ่ม Digital 
Natives ดว้ยกนัเอง กม็คีวามหลากหลายในดา้นทกัษะทางเทคโนโลย ีความรู ้และความสนใจ 
ทีแ่ตกต่างกนั ประกอบกบั Dede’s (2005 quoted in Bennnett, 2012) เสนอว่า ความฉลาดใน
การเรยีนรู้เทคโนโลย ีไม่จ าเป็นต้องสมัพนัธ์กับอายุเสมอไป แต่สมัพนัธ์กับคุณลกัษณะส่วน
บุคคลอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ จงึไม่สามารถเหมารวมได้ว่า เดก็ที่เกิดในยุคดจิทิลัทุกคน จะต้องเป็น 
Digital Natives เกณฑท์ีใ่ชอ้ายใุนการจ าแนก จงึยงัเป็นทีถ่กเถยีง  
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กระทัง่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU, 2013) ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
งานวจิยัที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้ทราบว่า เกณฑ์ในการจ าแนกว่าคนกลุ่มใดคือ Digital 
Natives มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัต่างๆ มากมาย ซึง่ต่างกเ็ป็นปจัจยัอนัก่อใหเ้กดิคุณลกัษณะ 
Digital Natives อาท ิช่วงอายุและเจเนอเรชัน่ ปีเกดิ ระดบัของการเปิดรบัอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง ความลกึและความกวา้งของการใชเ้ทคโนโลย ีระดบัรายไดข้องประชากร
ในประเทศ ระดบัช่องว่างดจิทิลัและการเขา้ถงึ ความถี่และความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ระดบั
สติปญัญาและการเรยีนรู้ เป็นต้น ซึ่งตัวชี้วดัเหล่าน้ี ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ก าหนดเกณฑ์ เพื่อใช้ในการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ อีกทัง้ตัวชี้วดับางปจัจยั ก็อาจไม่
เหมาะสมกบับรบิทของบางประเทศ ในทีสุ่ด ITU จงึก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร ทีม่คีวามเป็น
สากลทีสุ่ด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได้ทัว่โลก โดยการน าช่วงอายุ (Age Range) ทีพ่บมาก
ทีสุ่ดโดยเฉลีย่ ในงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชเ้ป็นเกณฑต์ัง้ต้น พรอ้มกนันี้ยงัระบุให ้ประสบการณ์
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตอย่างต ่า 5 ปี (Five Years or More Experience Using Internet) ซึง่เป็น
ตวัชีว้ดัทีบ่่งบอกการเขา้ถงึดจิทิลั เป็นอกีเกณฑห์นึ่งในการก าหนดนิยามร่วมกนั ขณะเดยีวกนั 
กเ็ลอืกทีจ่ะไม่น าตวัชีว้ดัทีย่ากต่อการวดัผล (เช่น ความลกึในการใชง้าน) หรอืตวัชีว้ดัซึง่ยงัเป็น
ทีถ่กเถยีง (เช่น ความแตกต่างดา้นสตปิญัญา) มาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดนิยาม ท าใหน้ิยาม
เชงิปฏบิตักิารสากล นิยามแรกของ Digital Natives คอื A Youth, Aged 15-24 Inclusive, with 
Five Years or More Experience Using the Internet เยาวชนผูม้อีายุ 15-24 ปี และมปีระสบการณ์
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยา่งต ่า 5 ปีขึน้ไป 

จากนิยามดงักล่าว ท าใหท้ราบว่าเดก็และเยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นผูท้ี่เกดิระหว่างปี
พ.ศ. 2532-2541 (ค านวณจากปีทีม่กีารตพีมิพ)์ ซึง่อยู่ในช่วงอายุทีค่าบเกี่ยวระหว่างเจเนอเรชัน่วาย 
(ผูท้ีเ่กดิระหว่างปีพ.ศ. 2520-2540) และเจเนอเรชัน่ Z (ผูท้ีเ่กดิในปี 2541 เป็นต้นไป) (Tapscott, 
2009) โดยนิยามเชงิปฏบิตักิารที ่ITU (2013) ก าหนด เป็นนิยามทีผู่ว้จิยัเลอืกมาใชใ้นการศกึษา
วจิยัเรือ่ง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives  

เมื่อก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารแล้ว ขัน้ต่อมา ITU (2013) จงึน านิยามมาสงัเคราะห์
เป็นแบบจ าลอง Digital Natives (Digital Native Model) เพื่อใชเ้ป็นสูตรในการค านวณหา
สดัส่วนของ Digital Natives ในแต่ละประเทศทัว่โลก  
 
 



20 

 

 
ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลอง Digital Natives 
แหล่งท่ีมา:  ITU, 2013, p.139. 
 

เมื่อ ITU (2013) ส ารวจสดัส่วนของ Digital Natives ในปี 2012 จาก 180 ประเทศทัว่โลก
โดยใชแ้บบจ าลองดงักล่าวในการค านวณ พบว่าม ีDigital Natives จ านวน 363 ลา้นคน จาก
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 7 พนัลา้นคน โดยสดัส่วนของ Digital Natives ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 
ของประชากรโลก ซึง่ถอืเป็นจ านวนทีม่ากกว่าจ านวนรวมของประชากรทัว่ทัง้สหรฐัอเมรกิา 
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ภาพท่ี 2.2  รอ้ยละของ Digital Natives เปรยีบเทยีบกบัประชากรโลกในปี 2012 
แหล่งท่ีมา:  ITU, 2013, p. 142. 
 
 ต่อมา ITU (2013) จงึท าการส ารวจกลุ่ม Digital Natives ตามเศรษฐกจิของแต่ละ
ประเทศ โดยท าการจดัอนัดบัประเทศที่ม ีสดัส่วนของกลุ่ม Digital Natives เปรยีบเทยีบกบั
สดัส่วนของประชากรภายในประเทศทัง้หมด ในปี 2012 พบว่า ประเทศที่อยู่ใน 6 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ไอซแ์ลนด ์นิวซแีลนด ์เกาหล ีมาเลเซยี ลทิวัเนียร ์และสหรฐัอเมรกิา ตามล าดบั ขณะที ่6 
อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เอรทิเรยี คองโก ไนเจอร ์เซยีราลโีอน สหภาพเมยีนมาร ์และ สาธารณรฐั
ตมิอรเ์ลสเต 
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ภาพท่ี 2.3  การจดัอนัดบัรอ้ยละของกลุ่ม Digital Natives เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร 
               ภายในประเทศ ปี 2012  
แหล่งท่ีมา:  ITU, 2013, p. 143. 

 
จากการจดัอนัดบัดงักล่าว ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่ 85 มสีดัส่วนของกลุ่ม Digital 

Natives รอ้ยละ 6.3 (เปรยีบเทยีบกบัประชากรทัง้ประเทศ) หรอืประมาณ 4,387,062 คน ดา้น
กลุ่มสูงสุด 6 อนัดบัแรก ประเทศเกาหลแีละมาเลเซยี ถอืเป็นประเทศทีม่คีวามน่าสนใจอย่างยิง่ 
เพราะเป็นประเทศเลก็ของภูมภิาคเอเชยีทีม่กีลุ่ม Digital Natives ภายในประเทศ สูงเป็นอนัดบั 
2 และ 3 ของโลก มากกว่าสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นประเทศมหาอ านาจ ขณะทีป่ระเทศทีอ่ยู่ใน 6 
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อนัดบัสุดท้าย ส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมภิาคแอฟรกิา ซึ่งยงัขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหม้ชี่องว่างดจิทิลัสูง มกีารเขา้ถงึ ICT น้อย อย่างไรกต็าม 
สหภาพเมยีนมาร ์ซึง่ปิดประเทศมาเป็นเวลานาน ท าใหม้ทีรพัยากรทางธรรมชาตมิาก มโีอกาส
ในการเติบโตทางเศรษฐกจิสูง จดัเป็นประเทศในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนที่มศีกัยภาพใน
การเขา้ไปลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมและอื่นๆ 
 เมื่อจ าแนกสดัส่วน Digital Natives ดว้ยนิยามดงักล่าว โดยใช้กลุ่มรายได้ (Income 
Group) ภมูภิาค (Region) และระดบัของการพฒันา (Level of Development) เป็นเกณฑใ์นการ
จ าแนก พบว่าสดัส่วนของ Digital Natives มจี านวนมากในภูมภิาคของกลุ่มประเทศพฒันา ซึง่
เป็นภูมภิาคที่มรีายไดสู้ง เช่น ยุโรป สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ขณะที่ภูมภิาคของประเทศก าลงัพฒันา 
ซึง่เป็นภูมภิาคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า จะมสีดัส่วนของ Digital Natives น้อยกว่าอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น 
แอฟรกิา เป็นตน้ เนื่องจากในภมูภิาคของประเทศก าลงัพฒันา เดก็และเยาวชนภายในประเทศมี
โอกาสในการเขา้ถึง ICT และทรพัยากรดจิทิลัน้อยกว่าภูมภิาคของประเทศพฒันา ท าให้มี
ช่องว่างดจิทิลัมากกว่าภมูภิาคของประเทศพฒันา 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  สดัส่วนของ Digital Natives จ าแนกโดยใชก้ลุ่มรายได ้(Income Group) ภมูภิาค  
               (Region) และระดบัของการพฒันา (Level of Development) 
แหล่งท่ีมา:  ITU, 2013, p. 146. 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบสดัส่วนของกลุ่ม Digital Natives กบักลุ่มที่ไม่ใช่ Digital Natives 
(Non-Digital Natives) อนัหมายถงึ กลุ่มเดก็และเยาวชนอายุ 14-25 ปีทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ต แต่
มปีระสบการณ์การใชต้ ่ากว่า 5 ปี พบว่าในกลุ่มประเทศพฒันา มสีดัส่วนของกลุ่ม Digital Natives 
รอ้ยละ 86 มากกว่าสดัส่วนของกลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่มจี านวนรอ้ยละ 14 ขณะทีใ่นกลุ่ม
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ประเทศก าลงัพฒันา มสีดัส่วนของกลุ่ม Digital Natives รอ้ยละ 47 น้อยกว่า แต่กใ็กลเ้คยีงกบั
สดัส่วนของกลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่มจี านวนรอ้ยละ 53 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มเดก็
และเยาวชนทัว่โลกพบว่า มสีดัส่วนของกลุ่ม Digital Natives รอ้ยละ 56 มากกว่าสดัส่วนของ
กลุ่ม Non-Digital Natives ซึง่มจี านวนรอ้ยละ 44 (ภาพที ่2.4) จากผลวจิยัเชงิประจกัษ์นี้ จงึ
พสิูจน์ไดว้่าขอ้สงัเกตของ Bennett (2012) ทีว่่า Digital Natives เป็นเพยีง “คนส่วนน้อยทีม่ ี
จ านวนน้อย” นัน้ไมเ่ป็นความจรงิอกีต่อไป ส าหรบักลุ่มเดก็และเยาวชนทัว่โลก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5  รอ้ยละของกลุ่ม Digital Natives เปรยีบเทยีบกบักลุ่มเยาวชนผูใ้ชง้าน 
               อนิเทอรเ์น็ต ปี 2012 
แหล่งท่ีมา:  ITU, 2013, p. 149. 

 

ในประเทศไทย วโิรจน์ สารรตันะ (2556) แปลบทความของ Dosaj, and Jukes (2006) 
เรื่อง Understanding Digital Children โดยแปลค าว่า Digital Natives และ Digital Immigrants 
เป็นศพัทภ์าษาไทยไวอ้ยา่งตรงตวัว่า  

Digital natives แปลว่า ชาวพืน้เมอืงดจิติอล  

Digital Immigrants แปลว่า ชาวอพยพดจิติอล 

ดา้นชลาทปิ ชาญชยัฤกษ์ (2556) แปลค าว่า Digital Natives และ Digital Immigrants 
โดยระบุช่วงอายไุวช้ดัเจน พรอ้มกนัน้ี ยงัระบุคุณลกัษณะดา้นการใหคุ้ณค่า และแรงจงูใจทีจ่ะน า
เทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ประโยชน์ รวมถงึความคุ้นเคย และประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลั ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ไวด้งันี้ 
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Digital Natives คอื ชาวดจิทิลัโดยก าเนิด เป็นผู้ที่เกดิในยุคดจิทิลั ซึ่งปจัจุบนัมอีายุ
ประมาณ 10-29 ปี คนกลุ่มนี้จะคุน้เคยกบัการใชค้อมพวิเตอรห์รอือนิเทอรเ์น็ตเพื่อเล่น
เกม ท าการบา้น ค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและกจิกรรม ตลอดจนตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น
ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ นอกจากนั ้น ยังอาจหมายถึง ผู้ที่เข้าใจคุณค่าของ
เทคโนโลยดีจิทิลัและมองหาโอกาสทีจ่ะน าเทคโนโลยนีี้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์  

Digital Immigrants คอื ผูอ้พยพเขา้สู่โลกดจิทิลั เป็นผูท้ีเ่กดิก่อนยุคดจิทิลั อายุ
ประมาณ 30-60 ปี แต่สนใจและมองเหน็ประโยชน์ จงึหนัมาศกึษาและเรยีนรู้พื้นฐาน
การใช้งานเทคโนโลยใีหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นชาวดจิทิลัโดย
ก าเนิด หลายคนจงึยงัไมส่ามารถกา้วออกจากโลกใบเดมิไดเ้ตม็ตวั เราจงึเหน็ผูอ้พยพสู่
โลกดจิทิลับางคน สัง่พมิพ์เอกสารบนคอมพวิเตอรล์งบนกระดาษเพื่อแก้ไข แทนที่จะ
แกไ้ขทีห่น้าจอเครือ่ง หรอืโทรศพัทไ์ปถามเพื่อนว่าไดร้บัอเีมลลข์องตนแลว้หรอืยงั  

 
2.1.2 คณุลกัษณะของ Digital Natives และ Digital Immigrants 
จากการแปลของชลาทิป ชาญชัยฤกษ์ สังเกตได้ว่า ผู้แปลได้อธิบายคุณลักษณะ

เบื้องต้นของกลุ่ม Digital Natives ว่าเป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาต ิสอดคลอ้งกบั Prensky (2001a) ทีอ่ธบิายไวว้่า Digital Natives มี
ความรวดเรว็ในการเปิดรบัข้อมูลข่าวสาร ท ากิจกรรมต่างๆ แบบพหุภารกิจ (Multi-Tasking) 
หรอืท ากจิกรรมใดๆ มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดยีว มวีธิคีดิทีไ่ม่เป็นเสน้ตรง (Non-Linier) มี
การเขา้ถงึขอ้มลูแบบสุ่มลอง (Random Access) โดยไม่จ าเป็นต้องอ่านคู่มอืก่อนใชง้านอุปกรณ์ 
ICT มกีารเขา้ถงึขอ้มูลจากแหล่งหนึ่งแลว้เชื่อมโยงไปอกีแหล่งหนึ่ง (Hypertext) อย่างว่องไว 
และสามารถท างานต่างๆใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดไดเ้มือ่มกีารเชื่อมต่อกนัเป็นเครอืขา่ย  

ในขณะทีพ่ฤตกิรรมการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัของกลุ่ม Digital Immigrants จากการ
บรรยายของชลาทปิ ชาญชยัฤกษ์ แสดงให้เหน็ถงึความไม่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญในการใช้งาน 
ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าว Prensky (2001a) เรยีกว่า Digital Immigrants Accent เป็นการอุปมาอุป
มยัให้ Digital Immigrants เปรยีบไดก้บัผู้ทีอ่พยพเขา้มาในดนิแดนของชนท้องถิน่ทีพู่ดภาษา
ดจิทิลั แต่ด้วยความทีไ่ม่ใช่เจา้ของภาษาโดยตรง Digital Immigrants จงึยงัมสี าเนียงทอ้งถิน่
เดมิของตนในการสื่อสารผสมผสานปนเปอยูด่ว้ย  

ตวัอย่าง Digital Immigrant Accent เช่น Digital Immigrants มกัจะหาขอ้มลูจากสื่อ
ดัง้เดมิเช่น หนังสอื ก่อนจะค้นหาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต , อ่านคู่มอืการใช้งานโปรแกรมและ
อุปกรณ์ดจิทิลัต่างๆ ก่อนการใชง้าน, ปริน้ท์ทุกชนิดทีป่รากฏบนหน้าจอใหอ้ยู่รปูกระดาษ เพื่อ
ความสะดวกในการอ่าน หรอื เพื่อแก้ไขแล้วน ากลบัไปพมิพ์ใหม่ แทนที่การอ่านและแก้ไขใน
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หน้าจอ, ปริน้ท์อเีมลล์ออกมาอ่าน, ใช้โทรศพัท์โทรไปถามคู่สนทนาว่า ได้รบัอเีมลล์หรอืไม ่
แทนที่จะส่งอีเมลล์หรอืใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาในการตอบกลบั , ชกัชวนให้คู่
สนทนามาดูเวบ็ไซต์ทีต่นสนใจ โดยการเรยีกคู่สนทนามาดูทีห่น้าจออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์อง
ตน แทนทีจ่ะส่งลงิก ์url ผ่านโปรแกรมสนทนาใหคู้่สนทนา เป็นตน้ 

ความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัระหว่างกลุ่ม Digital Natives 
และ Digital Immigrants มสีาเหตุมาจากกลุ่ม Digital Natives พฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนั
สารสนเทศ (Information Literacy Skills) ในยุคดจิทิลัจากการใชง้านสื่อใหม่ เช่น คอมพวิเตอร ์
วดีโีอ และอินเทอร์เน็ต ในทางตรงขา้มกบั Digital Immigrants ซึ่งพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนั
สารสนเทศจากการใช้งานสื่อดัง้เดมิ หรอื สื่ออนาล็อก เช่น สื่อสิง่พมิพ์ Digital Immigrants 
Accent จงึถอืเป็นผลติผลอนัตกคา้งมาจากวยัเยาวข์อง Digital Immigrants ผูเ้ตบิโตมาในยุคทีม่ ี
สื่อสิง่พมิพ์เป็นศูนย์กลาง (Print Centered Childhood Lingers) ส่งผลให้วากยสมัพนัธ์ 
(Syntax) และส านวน (Idioms) ของการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารทางออนไลน์ ยงัคงเป็นเหมอืน
ภาษาต่างชาต ิส าหรบัคนกลุ่มน้ี (Visser, n.d. อา้งถงึใน Toledo, 2007) 

ขณะที ่Dosaj, and Jukes (2006) อธบิายว่า คุณลกัษณะหนึ่ง ของกลุ่มผูอ้พยพทัว่โลก
คอืความกระเสอืกกระสนดิน้รน (Struggle) ในดา้นวฒันธรรมและการใชภ้าษาของทอ้งถิน่ ทีต่น
อพยพเข้าไปอยู่อาศัย ผู้อพยพเหล่านี้  จ าเป็นจะต้องเผชิญกับความตะกุกตะกัก ในการใช้
ค าศพัทแ์ละการออกเสยีง ฉะนัน้ เมื่อมองในมติขิองผูอ้พยพเขา้สู่ดนิแดนดจิทิลั Digital Immigrants 
Accent จงึเป็นคุณลกัษณะหนึ่งของ Digital Immigrants ทีแ่มจ้ะพูดภาษาดจิทิลัเป็นภาษาทีส่อง 
แต่กแ็สดงใหเ้หน็ถงึความพยายามทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมดจิทิลั Digital Immigrants 
จงึยงัเป็นผูม้คีวามมุง่มัน่จะเรยีนรูว้ธิกีารใหม่ๆ ในการพูดภาษาเทคโนโลย ี(Toledo, 2007) และ
มคีวามเป็นไปไดท้ีก่ลุ่มผูอ้พยพจะกลายเป็นผูช้ านาญการใชภ้าษาของทอ้งถิน่ทีต่นโยกยา้ยเขา้
ไป กระนัน้ กย็งัเป็นเรือ่งยากทีจ่ะหาผูอ้พยพ ซึง่ปราศจากส าเนียงทอ้งถิน่ของตนโดยสมบรูณ์  

นอกจากนี้ Digital Immigrants Accent ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัของความสะดวกใน
การใชเ้ทคโนโลย ี(Level of Comfort with Technology) ยิง่ผูใ้ช ้สะดวกในการใชเ้ทคโนโลยมีาก
ขึ้นเท่าไรก็ยิง่มคีวามกล้าที่จะลองใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ มากขึ้นเท่านัน้ ฉะนัน้เมื่อกลุ่ม Digital 
Immigrants ม ีDigital Immigrants Accent ลดลง จงึน่าจะบ่งบอกไดว้่า Digital Immigrants มี
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาษาดจิทิลัแลว้ (Toledo, 2007) 

การปรบัตวัใหใ้ชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั เป็นสิง่ที ่Digital Immigrants สามารถท าได ้ดงัที่
Prensky (2001b) อธบิายว่า Digital Immigrants สามารถใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ ได้อย่างช ่าชอง
ดว้ยการฝึกฝน (Practice) ทว่า Digital Immigrants ส่วนใหญ่ยงัคงใช้เครื่องมอืใหม่ๆ ภายใต้
กรอบความคดิเดมิๆ ที่พวกเขาเรยีนรูม้าก่อนหน้านัน้ เช่น มวีธิคีดิเชงิเสน้ตรง (Linier) การท า
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อะไรชา้ๆ (Slowly) เป็นขัน้เป็นตอน (Step by Step) ท าสิง่เดยีวในช่วงเวลาหนึ่ง (One Thing 
at a Time) เป็นตน้ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าวก่อใหเ้กดิ Digital Immigrants Accent  

ดา้น Brook Young (2005 อ้างถงึใน Toledo, 2007) อธบิายว่า Digital Immigrants Accent 
เกดิจากการทีก่ลุ่ม Digital Immigrants ใชว้ธิคีดิแบบเดมิๆ ซึง่ครัง้หนึ่ง วธิคีดิแบบนัน้ เคยท าให้
พวกเขามคีวามรวดเรว็ในการท างานที่คุ้นเคย ให้เสรจ็สมบูรณ์เพิม่ขึน้ได้ แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุค
ดจิทิลั Digital Immigrants ส่วนใหญ่ ไม่สามารถปรบัประยุกต์วิธคีดิแบบเดิม ให้เข้ากับ
เทคโนโลยใีนงานใหม่ๆได ้จงึเป็นธรรมดาทีจ่ะพบเหน็ Digital Immigrants ผูใ้ชอุ้ปกรณ์สื่อสาร
แบบพกพา เพื่อจดโน้ตระหว่างการประชุม แต่เมื่อต้องการจะแบ่งปนัสิง่ทีต่นจดใหผู้อ้ื่นรู ้กต็้อง
จดัพมิพท์ุกอย่างลงในกระดาษ แลว้น ามาแจกผู้อื่น แทนทีจ่ะใชว้ธิกีารส่งขอ้ความนัน้ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์

นอกจาก Digital Immigrant Accent จะเป็นคุณลกัษณะเด่นของ Digital Immigrants 
แล้ว Digital Immigrants Accent ยงัถูกใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
คุณลกัษณะของ Digital Natives กบั Digital Immigrants โดยวโิรจน์ สารตันะ (2556) แปล
บทความของ Dosaj, and Jukes (2006) เรื่อง Understanding Digital Children ซึง่มกีาร
เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่ป็น Digital Natives และกลุ่มผูส้อน ทีเ่ป็น Digital 
Immigrants ไวท้ัง้สิน้ 10 ประการ ดงันี้  

1) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบที่จะได้รบัข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
โดยเรว็ ในขณะที่ครูจ านวนมากชอบได้รบัข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มจี ากดัและถูกปิดกัน้ และ
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

2) ชาวพืน้เมอืงดจิติอลชอบทีจ่ะท างานหลายด้านควบคู่กนัไป เป็นพหุภารกจิ 
(multi tasks) ในขณะที่ครูจ านวนมากชอบทีจ่ะท างานดา้นเดยีว เป็นภารกจิเดีย่วหรอืภารกจิ
จ ากดั (single/limited tasks) 

3) ชาวพื้นเมอืงดจิติอลชอบให้มภีาพ เสยีง และวดิโีอมาก่อนต ารา ขณะที่ครู
จ านวนมากชอบเสนอต าราก่อนภาพ เสยีง และวดิโีอ 

4) ชาวพื้นเมอืงดจิติอลชอบเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นมลัติมเีดยี มปีฏสิมัพนัธ ์
และเชื่อมโยงหลายมติ ิในขณะทีค่รจู านวนมากชอบขอ้มลูแหล่งเดีย่ว อย่างเป็นตรรกะ (Logic) 
และเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน (Sequence) 

5) ชาวพื้นเมอืงดจิติอลชอบความเป็นเครอืข่ายหรอืการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น
พรอ้มๆ กนั 

6) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่เรียนจริงกับ
สถานที่ใดๆ ที่สามารถพบปะกนัได้โดยใชเ้ครื่องมอืดจิติอลเป็นเครอืข่าย เช่น Chat Rooms, 
Blogs, Wikis, Podcasts, และ Email รวมทัง้การเรยีนรู้แบบมปีฏสิมัพนัธ์เวลาเดยีวกนั 
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(Synchronous) หรอืต่างเวลากนั (Asynchronous) ในขณะทีค่รูจ านวนมากชอบที่จะจดัการ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีนจรงิมากกว่า 

7) ครจู านวนมากชอบใหน้ักเรยีนท างานกนัเอง มากกว่าทีจ่ะเป็นเครอืข่ายหรอื
มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนักบัคนอื่น 

8) ชาวพื้นเมอืงดจิติอลชอบแสวงหาการเรยีนรู ้(Just-in-Time) ในขณะที่ครู
ส่วนมากชอบการสอนเน้ือหา (Just-in-Case) เพื่อการสอบมากกว่า 

9) ชาวพืน้เมอืงดจิติอลชอบการมเีพื่อน “Kids Today Will Never Lose Their 
Friends–Facebook and Social Networking” การบรกิาร การตอบสนองต่อค าถาม การให้
เกยีรต ิการใหร้างวลั ในขณะทีค่รจู านวนมากไมน่ิยมการใหเ้กยีรต ิการใหร้างวลั 

10) ชาวพื้นเมืองดิจติอลชอบการเรยีนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจรงิ สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ และสนุก ในขณะทีค่รจู านวนมากชอบสอนตามทีห่ลกัสตูรก าหนดและเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Tests) 

ดา้น Rosen (2010) และ Prensky (2001a, 2001b quoted in Zur, & Zur, 2011) 
ศกึษาเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของกลุ่ม Digital Natives และกลุ่ม Digital Immigrants โดย
คุณลกัษณะต่างๆ แสดงใหเ้หน็ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช ้ICT ทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้  
 
ตารางท่ี 2.1  การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะ Digital Natives และ Digital Immigrants 
 

Digital Natives Digital Immigrants 

1. ชอบเชื่อมต่อผ่านการส่งขอ้ความ การ
แชท เฟซบุ๊ค เกมออนไลน์ และอื่นๆ 

1. ชอบพดูคุยทางโทรศพัท ์สื่อสารกบับุคคล
แบบต่อหน้า (Face-to-Face) 

2. สื่อสารโดยใชว้ธิกีารพมิพส์่งขอ้ความ 
มากกว่าการใชโ้ทรศพัท ์

2. ไมใ่ชว้ธิกีารส่งขอ้ความ หรอื อาจส่ง
ขอ้ความได ้แต่จะส่งอย่างตะกุกตะกกั, ไมค่่อย
เตม็ใจจะใช ้(Reluctantly)  

3. ชอบการสื่อสารในเวลาเดยีว และสื่อสาร
แบบต่อเนื่อง (Sequential 
Communication) เช่น อเีมลล ์เฟซบุ๊ค  
การแชท 

3. ชอบการสื่อสารในเวลาเดยีว  
(Synchronistic Communication) ทนัททีนัใด 
(Real Time) เช่น การสื่อสารแบบต่อหน้า 
และการสนทนาทางโทรศพัท ์

4. ไมจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาคู่มอื ใชว้ธิกีาร
แกป้ญัหาแบบหยัง่รูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
(intuitively) เช่นเดยีวกบัผูเ้รยีนแบบ  

4. เคยชนิและชอบอ่านคู่มอืแนะน าวธิกีารใช้
งาน อนัประกอบไปดว้ยค าอธบิายทีเ่ป็นล าดบั
ขัน้ตอนอยา่งชดัเจน เช่นเดยีวกบัผูเ้รยีนแบบ  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

 

Digital Natives Digital Immigrants 
Intuitive ทีจ่ะผกูพนักบัการกระท าแบบ 
“ลองผดิลองถูก” (Trial & Errors) เลอืกจะ
คน้พบอะไรใหม่ๆ  ดว้ยการลงมอืท า, การมี
ประสบการณ์ ,และ การมปีฏสิมัพนัธ ์
มากกว่าการมองผ่านภาพสะทอ้น หรอื 
ภาพจ าลอง 

Reflective ทีช่อบกระบวนการคน้พบ
(Process of Discovery) แบบเป็นเหตุ-เป็น
ผล (logical) และมลีกัษณะเชงิเสน้ตรง 
(Linier) 

5. รบัสารสนเทศว่องไว และรบัสื่อหลาย
แหล่งในเวลาเดยีว 

5. รบัสารสนทนเทศชา้ๆ เป็นเสน้ตรง  
เป็นเหตุเป็นผล  

6. ชอบการประมวลผลเชงิคู่ขนาน หรอื การ
ประมวลผลแบบมากกว่าทลีะหน่ึงอย่าง 
(Pararell Processing) ท ากจิกรรมมากกว่า
หนึ่งอยา่งในเวลาเดยีวกนั (Multi-Tasking) 
และท างานสลบัไปสลบัมา (Task 
Switching) 

6. ชอบการประมวลผลเชงิเดีย่ว (Singular 
Processing) และการท างานอยา่งเดยีว หรอื 
ท างานอย่างมขีอ้จ ากดั 

7. ประมวลผลและมปีฏสิมัพนัธก์บัรปูภาพ 
กราฟฟิก เสยีง และวดีโีอ ก่อนทีจ่ะรบัรู้ 
ตวับท 

7. ชอบอ่านตวับท (Text) เช่น หนงัสอืเล่ม 
แลว้ค่อยนึกถงึภาพ เสยีง และวดีโีอ 

8. มแีนวโน้มทีจ่ะอ่านเนื้อหาตวับทอยา่ง
สัน้ๆ อ่านแบบรวมๆ ทัง้พารากราฟในครัง้
เดยีว สลบักบัท ากจิกรรมอื่นๆ ควบคู่ไป
ดว้ย เช่น ส่งขอ้ความแชท เล่นเฟซบุ๊ค 
ระหว่างทีก่ าลงัอ่านหนงัสอือยู ่ 

8. มแีนวโน้มทีจ่ะอ่านหนงัสอืต่อเนื่องตลอดทัง้
เล่ม (From Cover to Cover) 

9. ชอบความพงึพอใจและรางวลัทีไ่ดม้าโดย
ไว (Instant Gratification and Rewards)  
ท าใหไ้มเ่หน็คุณค่าของการรอคอย 

9. เหน็คุณค่าในการทีจ่ะไดม้าซงึความพงึ
พอใจและรางวลัโดยชา้ๆ (Deferred 
Gratification and Rewards) 

10. มมีุมมองต่อทีท่ างานทีเ่น้นความเสมอ
ภาคมากขึน้ และความเป็นล าดบัชัน้ (วธิี
แบบ Top Down Approach ) ลดลง  

10. คุน้เคยกบัวธิกีารทีเ่ป็นล าดบัชัน้ในที่
ท างาน มากกว่าความเป็นประชาธปิไตยและ
ความเสมอภาค 
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11. ท างาน 7 วนัต่อสปัดาห ์แต่จะท าอย่าง
ไมต่่อเนื่อง สามารถทีจ่ะเล่น ท างาน และ
เขา้สงัคม สลบักนัไปตลอด ไมต่อ้งมวีนัหยุด
สุดสปัดาห ์บรหิารจดัการงานเองใหด้ าเนิน
ต่อเนื่องเรือ่ยๆ ได ้

11. เชื่อมัน่ในการท างาน 5 วนัต่อสปัดาห ์
และมวีนัหยุดสุดสปัดาห ์ทีไ่มต่อ้งท างาน 

12. ท างานหลายอาชพีตลอดช่วงชวีติ ชอบ
เปลีย่นทีท่ างาน งานทีท่ าต้องตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของความยตุธิรรม สะดวก งา่ย และ
คล่องแคล่วลื่นไหล  
เสถยีรภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั 
โดยเงนิบ านาญทีไ่ดร้บัหลงัเกษยีณ ไมไ่ดม้ี
คุณค่าสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความ
หลากหลาย ประสบการณ์ และการไดล้อง
ท างานนัน้ดว้ยตนเอง ซึง่การไดล้งมอืท า ถอื
เป็นหวัใจส าคญัของความพงึพอใจในอาชพี 
(ชอบทดลองท าจรงิ มากกว่าครุน่คดิ
พจิารณา) 

12. ท างานเพื่อใหเ้ตบิโตเป็นขัน้ๆในทีท่ างาน  
ท าอะไรตามๆกนั (In a Linier Fashion)  
ท าอาชพีเดยีว ในองคก์รเดยีว  
เป้าหมาย คอืการไดเ้กษยีณอายแุละมเีงนิ
บ าเหน็จ บ านาญ  

13. ค านึงถงึความพงึพอใจส่วนบุคคล 
มุง่เน้นเฉพาะตนเป็นหลกั มากกว่าจะทุ่มเท
ใหอ้งคก์ร อาจเปลีย่นงานบ่อยพรอ้มๆกบั
พฒันาตนเอง เพิม่พนูทกัษะ และเปลีย่น
ขอบเขตของความสนใจ (Areas of 
Interest)ไปเรือ่ยๆ 

13. ใหคุ้ณค่ากบัความภกัด ีและความเสมอตน้
เสมอปลายในทีท่ างาน 

14. ชอบการสื่อสารระยะไกล และช่วงเวลา
ทีย่ดืหยุ่น ตอ้งการโอกาสทีจ่ะชดเชยการ
ท างานจากระยะไกล (Make Up Work 
Remotely) เช่น ท างานในรา้นคาเฟ่ช่วงสุด
สปัดาห ์หรอืวนัพกัผ่อน  

14. ชอบสถานทีท่ างานซึง่ก่อสรา้งดว้ยอฐิเป็น
หลกั และมลีกัษณะฉาบปนู ไมไ่วว้างใจต่อ
การสื่อสารระยะไกล จ าเป็นตอ้งควบคุมคนอยู่
ในสถานทีแ่ละเวลานัน้จรงิๆ 
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15. สลบัโฟกสัระหว่างท างานไปเรือ่ยๆ 
ท างานไปดว้ย เล่นไปดว้ย ใชง้านเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ไปดว้ย ซึง่พฤตกิรรมแบบน้ี 
ท าใหผ้ลติงานไดม้ากกว่า และมคีวามสุขกบั
การท างานกว่า  

15. ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอเนื้อ
งาน(Work-Related) เป็นพเิศษ ขณะอยูใ่น
เวลางาน  

16. ระหว่างเทีย่วพกัผ่อนหยอ่นใจในโลก
ออฟไลน์ เช่น ไปคอนเสริต์ ไปปารต์ี ้ก็
มกัจะเชื่อมต่อกบัโลกออนไลน์ไปด้วย เช่น 
เล่นเฟซบุ๊ค ส่งขอ้ความ เป็นตน้  

16. ไปเทีย่วพกัผ่อนหยอ่นใจ กบัผูค้น ไป
เทีย่วคลบั ไปดนิเนอร ์และอื่นๆ 

17. มกีารพมิพแ์ละส่งขอ้ความทกีระชบัฉบั
ไว ก่อใหเ้กดิรปูแบบการเขยีนและ
ไวยากรณ์ทีแ่ตกต่างไปจากหลกัการเดมิ 
เช่น cu tomorrow; luv ya, r u going to 
the game? 

17. ใหคุ้ณค่ากบัภาษาองักฤษทีถู่กตอ้ง
เหมาะสม  

18. บอกเพื่อนๆ เกีย่วกบัทรปิ โดยการโพ
สตภ์าพลงบนเฟซบุ๊ค (ใชภ้าพสื่อความ 
แทนการใชว้าจาหรอืตวัอกัษรในการเล่า
เรือ่ง)  

18. บอกเพื่อนๆ เกีย่วกบัทรปิทีต่นไป
ท่องเทีย่วมา โดยใชโ้ทรศพัท ์หรอืสนทนากนั
แบบต่อหน้า หรอืไปพบกนัทีบ่า้นเพื่อพดูคุย  

19. ใชอ้นิเทอรเ์น็ต เพื่อเขา้สงัคม เล่น เพื่อ
ความบนัเทงิ ดวูดีโีอ เพื่อการแสดง หรอื 
สรา้งสรรค ์และอื่นๆ 

19. ใชอ้นิเทอรเ์น็ต เพื่อการรวบรวม
สารสนเทศ  

20. มองอนิเทอรเ์น็ตในเชงิมปีฏสิมัพนัธ ์
และมสี่วนรว่ม มากกว่ามองในเชงิรบัหรอืมี
เสน้ทางเดยีว  

20. มองอนิเทอรเ์น็ตในเชงิรบั มองว่าเป็นสื่อที่
ใชอ่้าน รวีวิ และ เรยีนรู ้ 

21. มองว่าวถิชีวีติในแง่มมุต่างๆ เกดิขึน้แค่
ในออนไลน์เท่านัน้ 

21. คดิว่าคนหนุ่มสาวเสยีเวลาไปกบัการ
ออนไลน์ 
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22. อนิเทอรเ์น็ตคอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าความจรงิ 
บ่อยครัง้ทีถู่กอกถูกใจและรูส้กึว่าจบัตอ้งได้
มากกว่าชวีติออฟไลน์ (ชวีติในโลกความ
จรงิ) 

22. คดิว่าอนิเทอรเ์น็ตและโลกเสมอืน ไมใ่ช่
ส่วนหน่ึงของชวีติจรงิ  

23. ชอบท ากจิกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างใน
เวลาเดยีว (Multitasking) และท าสิง่ต่างๆ
แบบสลบัไปสลบัมา ชอบท างานที่
หลากหลาย ตอ้งการกจิกรรมสนัทนาการท า
ควบคู่ไปดว้ย เช่น ดโูชว ์เขา้สงัคม พมิพ์
ขอ้ความ เรยีน เล่น เป็นตน้ 

23. ท างานเดยีวหรอืพอใจทีจ่ะท าอะไรอย่าง
เดยีว ในเวลาหนึ่ง  

24. น าเสนอขอ้มลูส่วนตวัลงในเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ สถานทีซ่ึง่มเีพื่อนเป็นรอ้ย
หรอืพนัคน ทีม่องเหน็ขอ้มลูดงักล่าวได ้
นอกจากนี้ยงัโพสตว์ดีโีอลงบนเวบ็ไซต์ยทูปู 
(Youtube) โดยไมเ่กรงกลวัต่อการเป็นที่
รูจ้กั และไรค้วามกงัวลในเรื่องความเป็น
ส่วนตวั 

24. ใหคุ้ณค่ากบัความเป็นส่วนตวั และจ ากดั
การเปิดเผยตวัแค่เฉพาะในหมูเ่พื่อนกลุ่ม
เลก็ๆ  

25. ชอบแสวงหาการเรยีนรู ้(Just in Time) 
และชอบการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นขัน้พืน้ฐาน  

25. ชอบความรูท้ีเ่พิม่พูน และชอบสอนเพื่อใช้
สอบ (Just in Case Approach ) 

26. การเรยีนควรเป็นไปอย่างสนุกสนาน 
อกีทัง้บ่อยครัง้ มกัจะไดร้บัความรูผ้่าน
กจิกรรมทีส่นุกสนาน เช่น การเล่นเกม การ
ท่องเวบ็ไซต ์และใชง้านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ เป็นตน้ 

26. การเรยีนเป็นสิง่จ าเป็น และ การเรยีนถอื
เป็นการท างานทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

27. รบัขา่วสารจากเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ค เช่น 
การโตเ้ถยีงในประเดน็ทางการเมอืงบนหน้า 
Wall , ทวติเตอร ์, บลอ็กเกีย่วกบัการเมอืง  

27. รบัขา่วสารจากแหล่งข่าวดัง้เดมิ เช่น 
หนงัสอืพมิพน์ิวยอรก์ไทมส ์หนงัสอืพมิพ์
ทอ้งถิน่ หรอื หนงัสอืพมิพก์ระดาษ  
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โดยแหล่งขา่วดัง้เดมิ เป็นเพยีงส่วนหน่ึง แต่
ไมใ่ช่ส่วนส าคญัหลกัๆ ของคนกลุ่มนี้ 

 

28. มปีฏสิมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงเครอืขา่ยไป
พรอ้มๆ กนักบัคนหลายๆคน (อาจมากถงึ
หลกัรอ้ย) พอๆ กบัทีม่เีพื่อนสนิทไมก่ีค่น  

28. ชอบมปีฏสิมัพนัธท์ีม่คีุณภาพ (Quality 
Interaction) กบัคนๆ เดยีว หรอืคนไมก่ีค่น 
มากกว่าจะมปีฏสิมัพนัธก์บัคนหลายๆคน  

29. ปฏสิมัพนัธท์ีม่คีุณภาพ เกดิขึน้ไดก้บั
คนแปลกหน้าทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน อกีทัง้
เกดิขึน้ไดใ้นทีส่าธารณะ เกมออนไลน์ หรอื 
ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เช่น  เฟซบุ๊ค 
หรอื ทวติเตอร ์โดย Digital Natives มกัจะ
พบปะกบัผูอ้ื่นอยา่งสม ่าเสมอ และรูจ้กักบั
ผูอ้ื่นต่อไปอกี 

29. ปฏสิมัพนัธท์ีม่คีุณภาพ เกดิขึน้ไดใ้นหมู่
เพื่อนสนิทแนบแน่น(tight circle of friends)
เท่านัน้ ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีรู่จ้กักนัมานาน และ
ไดร้บัความไวว้างใจ   

30. ค านึงถงึความปลอดภยัในโลกดจิทิลั 
เช่น การส่งภาพ หรอืขอ้ความลามกอนาจาร 
(sexting) การสะกดรอยตามในโลกไซเบอร ์
(cyber stalking) การกลัน่แกลง้กนัในโลกไซ
เบอร ์(Cyber Bullying) การละเมดิลขิสทิธิ ์
การโจรกรรม Email Account หรอืเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์   

30. กงัวลเรือ่งความปลอดภยัดัง้เดมิ เช่น การ
ลกัพาตวั การขม่ขนื ปลน้จี ้เป็นตน้  

 
แหล่งท่ีมา:  Rosen, 2010; Prensky, 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011.  
 

Zur, and Zur (2011) เชื่อว่า ทัง้ Digital Natives และ Digital Immigrants ไม่ไดม้ี
คุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ ภายในกลุ่มของตนก็ยงัมีคุณลักษณะที่หลากหลาย จึง
แบ่งกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ตามคุณลกัษณะทางจติวทิยา ระบุ
รายละเอยีดรูปแบบการด าเนินชวีติ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปิดรบัและใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ ออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงันี้ 
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Three Major Groups Digital Natives 

ผูห้ลบเลีย่ง  
(Avoiders) 

1. เกดิมาในยคุดจิทิลั แต่ไม่มคีวามรูส้กึ
ใกลช้ดิกบัเทคโนโลยดีจิทิลั   
2. ไมช่อบกลุ่มเพื่อนทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั  
3. ไมเ่พลดิเพลนิกบัการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอืการ
ส่งขอ้ความดว้ยโทรศพัทส์มารท์โฟน  
4. ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื แต่ไมม่อีเีมลล ์เฟซบุ๊ค 
หรอืชื่อทีไ่ดจ้ากการลงทะเบยีนในทวติเตอร ์
(Twitter Account) และอาจไมม่อีนิเทอรเ์น็ต 

 5. ทีบ่า้น บางคนอาจมโีทรศพัทร์ุน่เก่า และ
ไมส่่งขอ้ความดว้ยโทรศพัทม์อืถอืเลย 

 ผูใ้ชน้้อย  
(Minimalists) 

1. ตระหนกัว่าเทคโนโลยคีอืส่วนหน่ึงของ
โลกปจัจบุนั แต่พยายามผกูพนักบั
เทคโนโลยใีหน้้อยทีสุ่ด จะใชเ้ทคโนโลยกี็
ต่อเมือ่จ าเป็นจรงิๆ  
2. ใชกู้เกิล้ (Google) เพื่อสบืคน้ขอ้มลู
ขา่วสารยามจ าเป็น และซือ้สนิคา้ผ่านทาง
ออนไลน์ เมือ่ไมส่ามารถหาซือ้ของสิง่นัน้ได้
จากรา้นคา้ในทอ้งถิน่แลว้จรงิๆ เท่านัน้ 
3. แมจ้ะม ีFacebook Account แต่พวกเขาก็
จะเชค็เพยีงวนัละครัง้ หรอื สองวนัครัง้
เท่านัน้  
4. ใชว้ธิสีอบถามเสน้ทางไปบา้นเพื่อนจาก
บุคคล แทนทีจ่ะสบืคน้ทีอ่ยู่ของเพื่อนบน 
Google Maps  
5. หากอยูใ่นสถานการณ์จ าเป็นจรงิๆ พวก
เขาจะใช ้Skype และระบบ GPRS แต่ก็
ไมไ่ดม้คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใชเ้ท่าใดนกั 
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Three Major Groups Digital Natives 

ผูม้สี่วนรว่มทีก่ระตอืรอืรน้  
(Enthusiastic Participants) 

1. เป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม Digital Natives 
ทีเ่พลดิเพลนิกบัการใชเ้ทคโนโลย ีอุปกรณ์ 
และลกูเล่นต่างๆ ของดจิทิลั  
2. มปีฏสิมัพนัธบ์นเฟซบุ๊คตลอดวนั ส่วน
ใหญ่ใชท้วติเตอร ์(Twitter) เพื่อทวตีขอ้ความ
ทัง้หมดในกลุ่มมศีกัยภาพรองรบัออนไลน์ 
เช่น ดยูทููป (Youtube) ดโูทรทศัน์ หรอื 
ภาพยนตรอ์อนไลน์ เล่นเฟซบุ๊ค และท่องไป
ในเวบ็ไซตต่์างๆ อยา่งต่อเนื่องยาวนาน 
เท่าทีเ่วลาจะเอือ้อ านวย 

 3. เมือ่ตอ้งการรูส้ ิง่ต่างๆ เช่น การแปล 
ภาษา, วธิกีารสะกดค า, เสน้ทางไปงานเลีย้ง
สงัสรรค ์จะใชง้านกูเกิล้ในการสบืคน้ 

 4. ตดิต่อทางโทรศพัทไ์ดย้ากกว่าการตดิต่อ
ทางออนไลน์ หรอืส่งขอ้ความ 

 5. พงึพอใจกบัความฉับไวทนัท,ี การสื่อสาร
ทีไ่หลลื่น (Fluid Communication) และเป็น
เจา้ของสมารต์โฟนและ iPad เพื่อเขา้ถงึ
เวบ็ไซตต์ลอดเวลา 

 
แหล่งท่ีมา:  Zur, & Zur, 2011.  
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ตารางท่ี 2.3  คุณลกัษณะทางจติวทิยาของกลุ่ม Digital Immigrants 
 

Three Major Groups Digital Immigrants 

ผูห้ลบเลีย่ง  
(Avoiders) 

1. พงึพอใจกบัการด าเนินชวีติโดยปราศจาก
เทคโนโลย ีหรอื มเีทคโนโลยน้ีอยอย่างใน
ชวีติ 
2. มแีนวโน้มทีจ่ะใชอุ้ปกรณ์มสีาย
(Landlines) 
3. ไมช่อบใชโ้ทรศพัทม์อืถอื  
ไมม่ ีe-mail Account  ไมใ่ชง้าน เฟซบุ๊ค
และทวติเตอร ์
4. ส่วนใหญ่ ไมเ่หน็คุณค่าของกจิกรรมที่
ขอ้งเกีย่วกบัเทคโนโลย ี

ผูร้บัอยา่งกระอกักระอวน  
(Reluctant  Adopters) 

1. ตระหนกัว่า เทคโนโลยคีอืส่วนหน่ึงของ
โลกปจัจบุนั มคีวามพยายามทีจ่ะผกูพนักบั
เทคโนโลย ีแต่กม็คีวามรูส้กึแปลกแยก และ
ไมไ่ดรู้ล้กึ รูจ้รงิเกี่ยวกบัเทคโนโลยนีัน้ 
(Unintuitive)  
2. มคีวามแตกต่างหลากหลาย  
กลุ่มนี้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นคนส่วนใหญ่
ของกลุ่ม Digital Immigrants  
3. มโีทรศพัทม์อืถอืรุ่นพืน้ฐาน  
แต่ไมใ่ชส้่งขอ้ความ  
4. ใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัเป็นบางครัง้  
แต่ไมม่ชีื่อทีล่งทะเบยีนในเฟซบุ๊ค  
เชค็ e-mail บา้ง แต่ไมต่่อเนื่อง  
และไมท่ าธุรกรรมออนไลน์ 
(Online Banking)  
5. นิยามคุณลกัษณะโดยดูจาก ความ
ระมดัระวงั (Cautions) และ ทศันคตทิีไ่ม่
แน่นอนต่อเทคโนโลยดีจิทิลั มากกว่าจะ
นิยามโดย ความเตม็ใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั (Willingness to Use) 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 

 

 

Three Major Groups Digital Immigrants 

ผูร้บัทีก่ระตอืรอืรน้  
(Enthusiastic Adopters) 

1. มศีกัยภาพเทยีบเท่ากบั Digital Natives 
เพราะมคีวามสะดวกสบาย (Ease) 
สมรรถภาพ (Capacity) และความสนใจต่อ
การใชเ้ทคโนโลย ี  
2. เป็นกลุ่มผูบ้รหิารไฮเทค โปรแกรมเมอร ์
นกัธุรกจิ และบุคคลอื่นๆ ทีเ่ปิดรบั
เทคโนโลย ีจงึท าใหต้นจดจ่ออยูก่บั
วฒันธรรมอนิเทอรเ์น็ต เหน็คุณค่าของ
เทคโนโลย ีและมคีวามพยายามทีจ่ะใช้
เทคโนโลยเีป็นอยา่งสงู  
3. คนกลุ่มนี้จะส่งขอ้ความ โดยใช้
โปรแกรมสไกป์ (Skype) มชีื่อทีล่งทะเบยีน
ในเฟซบุ๊ค (ทราบว่าเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะมี
ปฏสิมัพนัธก์บัลกูหลาน และเชื่อมสมัพนัธ์
กบักลุ่มเพื่อนเก่า) 
4. เป็นกลุ่มทีเ่ชค็อเีมลลส์ม ่าเสมอ ตื่นเตน้
กบัอุปกรณ์ ลกูเล่น และ การพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ๆ  
5. อาจมบีลอ็กและเวบ็ไซต์ของตนเอง หาก
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

 
แหล่งท่ีมา:  Zur, & Zur, 2011. 
 

ด้าน Myers, and Sundaram (2012) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในยุคดิจทิลัว่า เป็น
บรบิททางสงัคมของยุคสมยัที่มกีารเตบิโตของระบบสารสนเทศที่มอียู่ทุกหนแห่ง (Ubiquitous 
Information System หรอื UIS) ซึง่ UIS ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ทีท่ างานดว้ย
ระบบดจิทิลั เชื่อมต่อกบัอินเทอรเ์น็ต เช่น สมารต์โฟน รถยนต์อจัฉรยิะ (Smart Car) ระบบ
ประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นต้น โดยบรบิทแบบ UIS เป็นบรบิทที่ Digital 
Natives เกดิและเตบิโตมา จงึมผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives ขณะที่
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กลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งเกิดและเตบิโตมาในบรบิทที่ระบบสารสนเทศเป็นแบบดัง้เดมิ
(Traditional Information System หรอื TIS) ท าให้ทัง้สองกลุ่มมทีศันคติและพฤตกิรรมการ
ด าเนินชวีติแตกต่างกนั ทว่าก็มคีวามจ าเป็นต้องด ารงชวีติอยู่ในพื้นที่เดยีวกนั Myers และ 
Sundaram จงึน าเสนอแบบจ าลอง เพื่อท าความเขา้ใจบรบิทเบือ้งตน้ของทัง้สองกลุ่ม และใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบัองคก์ร ในการบรหิารจดัการพนกังาน Digital Natives และ Digital Immigrants  
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  แบบจ าลองในการท าความเขา้ใจ Digital Natives ในบรบิทของระบบสารสนเทศที่ 
               เขา้ถงึทุกหนแห่ง  
แหล่งท่ีมา:  Myers, & Sundaram, 2012, p. 34.  

 
จากแบบจ าลองดงักล่าว สงัเกตได้ว่า TIS เป็นระบบสารสนเทศแบบดัง้เดมิที่กลุ่ม 

Digital Immigrants ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการท างานแบบมืออาชีพภายในองค์กร
(Professional Purposes) เป็นหลกั ขณะที ่UIS เป็นระบบสารสนเทศที ่Digital Natives ใชง้าน
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างานแบบมอือาชพี และวตัถุประสงคส์่วนบุคคล (Personal Purposes) 
ทัง้ในองคก์รและในบา้น  

TIS ช่วยพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร โดยผูใ้ชง้านระบบดงักล่าว ใน
อดตีเป็นกลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งให้ความส าคญักับการท างานของระบบสารสนเทศ 
(Functionality) เป็นหลกั  ขณะที่กลุ่ม Digital Natives ซึง่เตบิโตมาในบรบิทของ UIS จะให้
ความส าคญักบัการท างานของระบบสารเทศ เทยีบเท่ากบัการมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactivity) การ
ใช้งาน (Usability) ความยดืหยุ่น (Flexibility) และ การเชื่อมต่อ (Connectivity) กบัระบบสารสนเทศ  
โดยการเชื่อมต่อกบัโลกดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives  ไม่ไดเ้ป็นเพยีงส่วนหนึ่งของกจิกรรมที ่
Digital Natives ท า แต่ถอืเป็นตวัตนของ Digital Natives ดว้ย เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives 
พจิารณาว่าโลกดจิทิลั เป็นส่วนหน่ึงของบุคลกิภาพ (Personality) พวกเขา 
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 เมื่อท าความเขา้ใจบรบิทดงักล่าวในเบือ้งต้นแล้ว Myers, and Sundaram (2012) จงึ
ก าหนดแนวทางในออกแบบ UIS ทีเ่หมาะสมกบั Digital Natives ในมติต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5 ดา้น 
ได้แก่ ความเป็นปจัเจก (Personalized) ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) สงัคม (Social) การหยัง่รู ้
(Intuitive) และความดงึดดู (Attractive) 
  
 

 
  
ภาพท่ี 2.7  มติทิีใ่ชใ้นการศกึษา Digital Natives ภายใตบ้รบิทแบบ UIS 
แหล่งท่ีมา:  Myers, & Sundaram, 2012, p. 35. 

 
ดา้นความเป็นปจัเจก หรอื การท าใหเ้ป็นส่วนบุคคล (Personalization)  คอื การเปิดโอกาส

ให ้Digital Natives รว่มมอืกนัเปลีย่นแปลงรปูแบบของ UIS เพื่อใหม้ลีกัษณะเป็นส่วนบุคคล ซึง่
การเปลีย่นแปลงนัน้สามารถท าได ้2 วธิคีอื การปรบัประยุกต์รปูแบบของ UIS ใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรม
ของผู้ใช้งานโดยอตัโนมตั ิ(Automatically Adapting to the User’s Behavior) และ การ
ออกแบบให้ตอบสนองตามความต้องการโดยผูใ้ชง้านเอง (Being Customizable by Users) 
นอกจากนี้ การปรบัประยุกต์ยงัหมายถงึ การเปิดโอกาสให ้Digital Natives สามารถสรา้งเพจ
หรอืแดชบอรด์ (Dash Board) ทีต่อบสนองตามความต้องการของตนเอง ตวัอย่างเช่น รปูแบบ
การท างานของ iGoogle Start Page หรอื เวบ็ไซต์ของ bbc.co.uk เป็นต้น (Myers, & Sundaram, 
2012) 

การท าให้เป็นส่วนบุคคล ท าให้ความคาดหวงัของผู้ใช้งานและการรบัรู้พื้นที่ของเว็บ
(Web Space) สอดคลอ้งต้องตรงกนั อกีทัง้ยงัท าให้ผูใ้ช้งาน สามารถปรบัระดบัความยากง่าย
ของส่วนต่อประสานกบัอุปกรณ์ (Interface) ให้เหมาะสมกบัทกัษะของตนเองได้ ตวัอย่างเช่น 
โปรแกรมประยกุต ์(Application) บางโปรแกรมทีม่โีหมดผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Mode) ไวใ้หเ้ลอืก 
ส าหรบัผูใ้ช้งานทีต่้องการรปูแบบการท างานของโปรแกรมทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้นยิง่ขึน้ เป็นต้น 
(Myers, & Sundaram, 2012)  
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ดา้นปฏสิมัพนัธ์ เป็นมติทิีส่ าคญัต่อการออกแบบ UIS ทีเ่หมาะสมกบั Digital Natives 
โดยNielson (2005 quoted in Myers, & Sundaram, 2012) ท าการศกึษาวจิยักบักลุ่มวยัรุ่นชาว
ออสเตรเลยีและอเมรกินั พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะเป็นคนกระตอืรอืรน้ (Active) ในลกัษณะตรง
ขา้มกบัการนัง่และการอ่านอยู่เฉยๆ (They preferred to be active as opposed to just sitting 
and reading)  ขณะที ่Hussell, and Miller (n.d. quoted in Myers, & Sundaram, 2012) ให้
ขอ้เสนอแนะว่า จุดดงึดูดของภาพ (Visual Appeal) ของระบบสารสนเทศ ความง่ายของระบบ
น าทาง (Ease of Navigation) ความแพร่หลายและความถูกต้อง (Currency and Accuracy) 
ของสารสนเทศ ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสรา้ง UIS ทีเ่หมาะสมกบั Digital Natives 

ดา้นการหยัง่รูค้อื คุณสมบตัพิืน้ฐานทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านคน้หาสิง่ต่างๆ ไดง้่าย การหยัง่รูท้ า
ให้ผู้ใช้งานไม่ต้องพึ่งพาคู่มอืแนะน าการใช้งาน เมื่อต้องใช้งานส่วนต่อประสานกับอุปกรณ์ 
ตวัอย่างส่วนประสานกบัอุปกรณ์ที่เน้นการหยัง่รูข้องผู้ใช้งาน เช่น ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวริ์ด 
เมื่อผูใ้ช้งานลองกดปุ่ม B บนหน้าจอ จะท าให้ตวัอกัษรทีถู่กลากแถบคลุมไวก้ลายเป็นตวัหนา 
โดยทีผู่ใ้ชง้านไมต่อ้งเปิดดคูู่มอืการใชปุ้ม่ดงักล่าว เป็นตน้  

ดา้นความดงึดูด คอื การสรา้ง UIS ทีเ่ฉพาะเจาะจงกบั Digital Natives ดว้ยการออกแบบ
ทีท่นัสมยัและถูกใจ (Cool and Up-to-Date) ผูใ้ชง้าน แต่การออกแบบใหถู้กใจเป็นเรื่องยาก 
วธิีการหนึ่งที่จะช่วยให้ออกแบบได้ถูกใจผู้ใช้งานคอื เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ออกแบบด้วย
ตนเอง ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ค เปิดโอกาสให้ผูใ้ชง้านสามารถปรบัแต่งสิง่ต่างๆ ใหต้อบสนองตาม
ความตอ้งการได ้ 

ดา้นสงัคม เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิทีว่่า UIS ต้องออกแบบเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า ผู้ใชง้านมี
ส่วนในการส่งเสรมิสงัคมด้านใดบ้าง และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแสดงอัตลกัษณ์เสมอืน
(Virtual Identity) ของตนเองได ้ตวัอย่างเช่น กระดานสนทนา (Discussion Board ) ทีผู่ใ้ชง้าน
เป็นคนเขยีนโพสต์ และในหลาย Platform กถ็ูกออกแบบใหเ้ป็นหน้าต่างส าหรบัผูใ้ชง้าน (User 
Pages) และสามารถจดัการกบัโพสต์ความเหน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ภายในกระทูท้ีต่นเองโพสต์ได ้อกีทัง้
ผูใ้ชง้านสามารถทีจ่ะรวบรวมสิง่ทีต่นโพสตแ์ละเนื้อหาต่างๆ ทีส่รา้งขึน้บนเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 

2.1.3  คณุลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบั Digital Natives  
เนื่องจาก Digital Natives เป็นแนวคดิที่เพิง่เป็นที่รูจ้กัและได้รบัการยอมรบัในเวลา

เพยีงทศวรรษกว่า นบัตัง้แต่ที ่Prensky (2001a) น าเสนอแนวคดิไว ้โดยทีย่งัไม่ไดม้กีารจ าแนก
คุณลกัษณะอนัหลากหลายภายในกลุ่ม Digital Natives ดว้ยกนัเอง ท าใหง้านวจิยัหลายชิน้ ที่
น าเอาแนวคดิ Digital Natives มาเป็นส่วนหนึ่งในการศกึษา จ าเป็นต้องอาศยัแนวคดิ ทฤษฎ ี
ผลการวจิยั หรอืขอ้สงัเกตต่างๆ ทีม่คีวามเชื่อมโยงใกลเ้คยีงกบัแนวคดิ Digital Natives มาเป็น
รากฐาน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแนวคดิเกี่ยวกบัเจเนอเรชัน่วาย, Millennials, Net Generation เป็นต้น 
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อกีทัง้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เรยีน เนื่องจากองคค์วามรูเ้รื่อง Digital 
Natives เริม่ต้นแพร่หลายในหมู่นักวจิยัจากครุศาสตร์, ศกึษาศาสตร ์ซึ่งมุ่งศกึษากลุ่มเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษาที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในประ เด็นที่
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

ขณะทีง่านวจิยัเรือ่ง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

เป็นงานวจิยัทีน่ าแนวคดิ Digital Natives มาอธบิายในเชงินิเทศศาสตร ์จงึจ าเป็นจะต้องคน้หา
คุณลกัษณะพื้นฐาน อนับ่งบอกตวัแปรในการวิจยั อนัได้แก่ ทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่ม 
Digital Natives เพื่อใชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องทบทวนแนวคดิคุณลกัษณะ
ของ Net Generation อนัเป็นแนวคดิทีร่ะบุถงึ ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการด าเนินชวีติของกลุ่ม 
Net Generation ซึ่งเป็นกลุ่มที่มชี่วงอายุ ทศันคติ และพฤติกรรม เหมอืนกบักลุ่ม Digital 
Natives (Tapscott, 2009)  

Tapscott (2009) ศกึษาคุณลกัษณะของ Net Generation (เจเนอเรชัน่วาย หรอื 
Millennials ผูท้ีเ่กดิระหว่างปี ค.ศ.1977-1997 หรอื พ.ศ.2520-2540) จ านวน 6,000 คนทัว่โลก 
พบคุณลกัษณะ 8 ประการ (The Eight Net Gen Norms) ทีไ่ดจ้ากการจดักลุ่มตามทศันคตแิละ
พฤตกิรรม โดยคุณลกัษณะดงักล่าว เป็นคุณลกัษณะเชงิบวก สะท้อนเอกลกัษณ์ของทศันคติ
และพฤตกิรรม Net Gen ทีม่ต่ีอการด ารงชวีติดา้นต่างๆ เช่น การท างาน การศกึษา การบรโิภค 
เป็นต้น นอกจากนี้คุณลกัษณะดงักล่าว ยงัแสดงถงึความแตกต่างระหว่าง Net Gen กบัเจเนอ
เรชัน่อื่น อกีทัง้ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของกลุ่ม Digital Natives เป็นอย่างยิง่ โดย
คุณลกัษณะทัง้ 8 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ความเป็นอสิระ (Freedom) 
ดา้นการท างาน Net Gen สนุกสนานกบัความเป็นอสิระ ไม่เหน็ความจ าเป็นใน

การสร้างข้อผูกมดัระยะยาว ชอบย้ายงาน เปลี่ยนงานบ่อย เพราะต้องการช่วงเวลาในการ
ทดลองงาน จนกว่าจะพบงานที่คดิว่าเหมาะส าหรบัตนเองอย่างแท้จรงิ ต้องการเป็นผู้เลือก
สถานที่และเวลาในการท างานเองได้ ต้องการความยดืหยุ่น เป็นผู้ที่เหน็ความส าคญัของ ICT 
เพื่อใช้ในการท างานระยะไกล (Telework) ต้องการผลตอบแทนจากการท างาน ตามประสทิธภิาพ
ของงานที่ท าได้จรงิ (Performance) อกีทัง้ไม่กลวัความเปลี่ยนแปลง ไม่กลวัการยา้ยงาน หาก
ได้รบัข้อเสนอหรอืผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อท างานหนักก็ต้องการเวลาพกัผ่อนระหว่างการ
ท างานเพิม่ขึน้ ต้องการสภาพแวดล้อมในการท างานที่เปิดโอกาสให้สามารถท างาน พรอ้มกบั
สื่อสารผ่านอนิเทอรเ์น็ตเพื่อความเพลดิเพลนิผ่อนคลายไปด้วย (Digital Break) เช่น การแชท
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอื การดูคลปิวดีโีอทาง Youtube เป็นต้น เป็นกลุ่มคนตัง้ใจจะ
ท างานกับองค์กรเพียงชัว่ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อแสวงหาช่องทางในการท าธุรกิจของตนเองใน
อนาคต  
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ดา้นการบรโิภคสนิคา้ Net Gen ชอบฟงัเพลง โดยจะฟงัจาก iPod ทีม่คีวาม
สะดวกในการพกพา เลอืกดาวน์โหลดฟงัเฉพาะเพลงทีช่อบ (มตีวัเลอืกเพลงมากมายใน iPod) 
ส าหรบัสนิค้าอื่นๆ Net Gen ไม่รูส้กึว่ามตีวัเลอืกเยอะเกนิไป เพราะโดยพื้นฐานเป็นคนชอบ
เลอืกอยูแ่ลว้ การมอีสิระในการเลอืก เกดิจากความง่ายในการเขา้ถงึขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต Net 
Gen จะใช้สื่อดจิทิลัอย่างอนิเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาขอ้มูล ช่วยให้การตดัสนิใจซื้อด าเนินไปได้
รวดเรว็ขึ้น ลดขัน้ตอนความยุ่งยากจากสิง่รบกวนขณะเลอืกซื้อสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการ 
หาก Net Gen ซือ้สนิคา้ผดิ กต็้องการอสิระในการแก้ไขความผดิพลาดนัน้ เช่น สามารถแลก
หรอืคนืสนิคา้ได ้นอกจากนี้อนิเทอรเ์น็ตยงัเป็นสื่อทีท่ าให ้Net Gen รูส้กึว่าตนมทีางเลอืกในการ
บรโิภค และมอีสิระถงึขัน้ทีรู่ส้กึว่าตนท าไดทุ้กอยา่ง  

2) การตอบสนองตามความตอ้งการ (Customization) 
Net Gen ตอ้งการเป็นผูเ้ลอืก และต้องเลอืกในสิง่ทีต่อบสนองตามความต้องการ 

การบรโิภคสนิคา้ต้องสะท้อนอตัลกัษณ์ทีส่มัพนัธ์กบัตนเองเป็นพเิศษ เช่น ตกแต่งโทรศพัท์มอืถอื 
หรอื อุปกรณ์ ICT ใหเ้ป็นแบบทีต่นเองชอบโดยเฉพาะ เป็นต้น มแีรงขบัดา้นการตอบสนองส่วน
บุคคล (Personalizing) และสิง่ที่ปรบัแต่งเพิม่เตมิได้ (Accessorizing) ซึ่งต้องเน้นความเป็น
สุนทรียะมากกว่าหน้าที่การท างาน สังเกตได้จากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น มายสเปซ
(MySpace) และเฟซบุ๊คทีผู่ใ้ชง้านจะปรบัแต่งโปรไฟลใ์หเ้ป็นของตนเองโดยเฉพาะ 

ดา้นการเสพสื่อ Net Gen เลอืกเปิดรบัสื่อทีต่อบสนองความต้องการ (Customize 
Their Media) เช่น การดูโทรทศัน์ Net Gen จะไม่เฝ้าหน้าจอ รอดูรายการโทรทศัน์ตามเวลา
ฉายทีท่างสถานีก าหนด แต่จะเลอืกดเูฉพาะรายการทีช่อบ ซึง่พวกเขาคน้หาไดท้างอนิเทอรเ์น็ต 
(เช่น เวบ็ไซตย์ทูปู) อกีทัง้ยงัเลอืกดใูนช่วงเวลาทีช่อบได ้ 

ดา้นการท างาน Net Gen ต้องการงานทีต่อบสนองความต้องการ (Customize 
Their Job) เช่น ต้องการงานที่สามารถน าออกไปท านอกส านักงานได้ จะได้มเีวลาสุขสมกบั
บรรยากาศ ทิวทศัน์แวดล้อม ซึ่งสภาพแวดล้อมที่น่าพอใจ จะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ท างานของคนกลุ่มนี้ ทัง้นี้ Net Gen ต้องท าให้นายจา้งเชื่อว่า ความสามารถในการท างาน
ภายนอกส านักงานนัน้เป็นสิง่ที่ไวใ้จได ้งานที่ไดร้บัมอบหมายจะต้องเสรจ็สมบูรณ์ตามก าหนด
นอกจากนี้ Net Gen ยงัตอ้งการค าบรรยายลกัษณะงานทีต่อบสนองตามความต้องการ กล่าวคอื 
ค าบรรยายลกัษณะงานทีไ่ม่ก าหนดภาระงานแบบตายตวัตามที่บรษิทัคาดหวงั แต่อาจเป็นการ
ก าหนดภาระงาน และเป้าหมายในการท างานไว้กว้างๆ ท าให้มขีอ้จ ากดัในการท างานน้อยลง 
เพื่อเป็นแนวทางให ้Net Gen ใชใ้นการเลอืกท างานไดต้ามภาระงานทีต่นตอ้งการ 

ดา้นการศกึษา Net Gen อยากเรยีนกบัผู้สอน ที่มคีุณลกัษณะตรงตามความ
ตอ้งการของพวกตน มวีธิกีารถ่ายทอดเนื้อหาทีจ่งูใจ และมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 

3) ความไตรต่รอง (Scrutiny) 
Net Gen เป็นผูม้คีวามไตร่ตรอง พนิิจพเิคราะห ์ถี่ถ้วน เนื่องจากต้องเผชญิกบั

ขอ้มูลสารสนเทศจ านวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลา ท าให้เป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการแยกแยะ
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เรือ่งจรงิกบัเรือ่งแต่ง มคีวามตระหนกัรูต่้อเรือ่งราวรอบตวัสงู เป็นผูท้ีใ่ช ้ICT เพื่อบรโิภคข่าวสาร
ใหท้นัต่อสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา  

Net Gen มคีวามสงสยัใคร่รู ้ขณะเขา้สู่โลกออนไลน์ เมื่อเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร
แล้วเหน็ว่าไม่ถูกต้อง สามารถใช้อนิเทอรเ์น็ตเพื่อค้นหาขอ้มลู ตรวจสอบกบัแหล่ งเนื้อหาอื่นๆ 
และตอบกลบัไปยงัผู้สรา้งเนื้อหาได้ เช่น ผูบ้รโิภค ที่รอ้งเรยีนเสนอแนะต่อผู้ผลติสนิคา้และแบ
รนด ์หรอื ผูเ้รยีนทีใ่หข้อ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งแก่ผูส้อน เป็นตน้ 

ดา้นการบรโิภคสนิคา้ Net Gen เป็นผูบ้รโิภคแบบ “เสริช์ก่อนซือ้” มกีารคน้หา
ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีก่อนตดัสนิใจซือ้ เป็นกลุ่มทีอ่่าน Blog Forum 
และรวีวิสนิคา้ หากมขีอ้สงสยัหรอืไมแ่น่เกีย่วกบัสนิคา้หรอืแบรนด ์จะใชว้ธิถีามเพื่อน  

ด้านการท างาน  มกีารค้นหาข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับงานต่างๆ เพื่อหา
ข้อตกลงที่ดใีนการสมคัรงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรยีมตวัก่อนการเข้าสมัภาษณ์ เรยีนรู้
วฒันธรรมองค์กร และเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรและงานที่ตนท านัน้ สอดคล้องกบัความต้องการ 
ทศันคต ิและพฤตกิรรม  

4) ความซื่อสตัย ์(Integrity) 
Net Gen ใส่ใจกบัความซื่อสตัย ์ยดึถอืคุณธรรมจรยิธรรม เป็นผู้รกัษาสจัจะ 

ค านึงถงึผูอ้ื่น โปรง่ใส และยดึมัน่ในฉันทามติ (Commitments) ทีค่นส่วนใหญ่มรี่วมกนั เป็นกลุ่ม
คนทีย่อมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นอย่างลกึซึง้ ยอมรบัความหลากหลาย เช่น ความหลากหลาย
ของสภาพรา่งกาย เป็นต้น Net Gen เป็นกลุ่มทีม่สีตปิญัญา สามารถใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ในการตรวจสอบธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร เช่น ใชค้น้หาขอ้เทจ็จรงิ หรอื ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อน
ในเครอืขา่ยเพื่อช่วยเหลอืกนั 

Net Gen คาดหวงัใหผู้อ้ื่นมคีวามซื่อสตัยแ์บบตน พวกเขาเลอืกจะไม่ร่วมงาน 
หรอืซือ้สนิคา้กบัองคก์รทีไ่มซ่ื่อสตัย ์หากพวกเขาพบว่าบรษิทัท าการโฆษณาเกนิจรงิ จะช่วยกนั
บอกเพื่อนไมใ่หซ้ือ้สนิคา้จากบรษิทันัน้ นอกจากนี้ ยงัคาดหวงัใหอ้งคก์รค านึงถงึลูกคา้ พนักงาน 
และชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง ยิง่ไปกว่านัน้ Net Gen ยงัเป็นกลุ่มคนทีต่ระหนักต่อโลก (Aware of Their 
World) มากกว่าคนรุน่อื่น เนื่องจากมกีารรบัขอ้มลูขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นจ านวนมาก  

5)  การรว่มมอื (Collaboration) 
Net Gen เป็นผู้ให้ความร่วมมอื (Natural Collaborator) โดยจะร่วมมอื

ประสานงานกนับนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ สื่อสารกนัเองในกลุ่มสนทนา (Chat Group) แชร์
ไฟลต่์างๆ แบ่งปนัขอ้มลูขา่วสาร ทัง้เรือ่งเรยีน เรือ่งงาน และเรือ่งสนุกทัว่ไป ลกัษณะการสื่อสาร
กนัเป็นเครอืข่ายของกลุ่ม Net Gen เรยีกว่า “ N-Fluencer Networks” ทีต่้องการพืน้ทีใ่นการ
ท างานร่วมกนับนออนไลน์ อนัเป็นพืน้ทีซ่ึง่สามารถปรบัแต่ง แก้ไข เพิม่เตมิ แบ่งปนัได ้Net Gen 
มคีวามตอ้งการทีจ่ะตดิต่อสื่อสาร รูส้กึใกลช้ดิกบัเพื่อนๆ ตลอดเวลา ผ่านการใชง้านสมารต์โฟน 
สามารถท่องโลกออนไลน์และเพลดิเพลนิกบัชุมชนเสมอืน (Virtual Community) ไดต้ลอดวนั 
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การใชง้านอุปกรณ์สื่อสารที่พกพาและเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได ้ท าให้ Net Gen 
รูส้กึว่าตนมกีลุ่มเพื่อนทีพ่กพาไดอ้ยูใ่นกระเป๋า (Friend in Their Pocket) 

6) ความบนัเทงิ (Entertainment) 
Net Gen รกัความบนัเทงิ ต้องการฟงัเพลง หรอืท ากจิกรรมผ่อนคลายควบคู่ไป

ดว้ยระหว่างการท างาน มพีฤตกิรรม Multitask ท ากจิกรรมหลายอยา่งในเวลาเดยีวกนั 
ดา้นการบรโิภคสนิค้า Net Gen จะรูส้กึว่าความบนัเทงิใจทีไ่ด้รบัขณะใช้งาน

ผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญัเทยีบเท่ากบัสิง่ที่ผลติภณัฑท์ าได้จรงิ ให้คุณค่ากบัประสบการณ์จาก
การใช้งานผลติภณัฑเ์หนือกว่าการท างานเบื้องต้น (Primary Function) มคีวามหลงใหลกบั
อุปกรณ์ตกแต่งทีส่มัผสัได ้เป็นกลุ่มเบื่องา่ย ตอ้งการเล่นกบัอุปกรณ์เทคโนโลยทีีน่่าสนใจอยู่เสมอ 

7) ความเรว็ (Speed) 
Net Gen คาดหวงัความรวดเรว็ชนิดว่า ในทุกกิจกรรมการสื่อสาร ต้องมี

ตอบสนองทนัท ีโดยความคาดหวงัดงักล่าว เป็นผลมาจากการใช้งาน ICT ที่มกีารตอบกลบั
รวดเรว็ เช่น เมื่อเล่นวดีโีอเกมการแข่งขนัแล้ว ต้องรูผ้ลแพ้ชนะทนัท,ี เมื่อค้นหาขอ้มูลจาก 
Google พบลงิคท์ีค่น้ภายในเสีย้ววนิาท ีเป็นต้น ท าให ้Net Gen อนุมานว่า ทุกคนบนโลกของ
ตน จะต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็วตามไปด้วย หากส่งข้อความผ่านบริการสนทนาบน
อนิเทอรเ์น็ต (Instant Massage) ไปแลว้ ไม่มกีารตอบกลบัในทนัท ีผูส้่งจะเกดิความกงัวลใจ 
โดยเฉพาะผูร้บัขอ้ความ ทีอ่่านแลว้ไมต่อบ จะท าใหผู้ส้่งรูส้กึถูกหมางเมนิ นอกจากนี้ การคุยกบั
เพื่อนผ่านอเีมลล์ ท าให้ Net Gen รูส้กึว่าชา้เกนิไป เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการคุยผ่านโปรแกรม
สนทนา หรอื โปรแกรมแชททีใ่หค้วามรูส้กึทีร่วดเรว็ทนัใจกว่า  

ดา้นการบรโิภคสนิคา้ หากสัง่ซือ้สนิคา้ทางออนไลน์ ต้องการรบัสนิคา้นัน้ภายใน
ไมก่ีว่นั Net Gen อดทนรอนานหลายวนัไมไ่ด ้ 

ดา้นการท างาน Net Gen มปีญัหาในสถานทีท่ างานที่มขี ัน้ตอนการตดัสนิใจ
ล่าชา้ ขาดการแจง้เตอืน รวมทัง้มปีญัหากบัวฒันธรรมองคก์รและเจา้นายรุ่นก่อน ขณะเดยีวกนั 
Net Gen หลายคนกค็าดหวงัใหเ้จา้นายมปีฏสิมัพนัธต์อบกลบัเกี่ยวกบัเนื้องานของตน ซึง่การที่
รวดเรว็ของเจา้นาย จะช่วยให้ Net Gen ประเมนิกระบวนการท างานของตน และเพิม่ความ
มัน่ใจในตนเองได ้ความภกัด ี(Loyalty) ต่อองคก์รจะเกดิขึน้ หาก Net Gen รูส้กึว่าตนก าลงัอยู่
บนเสน้ทางทีมุ่ง่ไปสู่ความส าเรจ็ภายในบรษิทั 

ความกดดนัจากการมชีวีติอยู่ภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ต้องตอบสนองทนัทที าให ้
Net Gen รบัรู้ว่า ผู้อื่นเองก็คาดหวงัการตอบสนองที่รวดเรว็เหมอืนตน การมชีวีติภายใต้
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว ก่อใหเ้กดิความรูส้กึอิม่ตวั บา้คลัง่ และปราศจากช่วงเวลาทีส่งบสุข Net 
Gen หลายคน ต้องการยุตกิารเชื่อมต่อกบัผูอ้ื่น ดว้ยการปิดโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืคอมพวิเตอร ์
แต่ก็ยงักระอกักระอวนใจที่จะท าเช่นนัน้ ด้วยเกรงว่า อาจพลาดข้อความส าคญัหรอือาจรู้สึก
แปลกแยกจากสภาพแวดลอ้มเดมิในสงัคมของตน 
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8) นวตักรรม (Innovation) 
Net Gen เตบิโตมากบัวฒันธรรมของสิง่ประดษิฐ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเรว็ จงึ

ต้องการบรโิภคสินค้าใหม่ที่มคีวามทนัสมยั มคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและตอบสนอง
ผูใ้ชง้านแบบเฉพาะตวั  

ในดา้นการท างาน นวตักรรมก่อให้เกดิกระบวนการท างานใหม่ ที่ลดโครงสรา้ง
แบบล าดบัชัน้ขัน้ตอน และเพิม่การร่วมมอืประสานงานระหว่างกนั โดยกลุ่มผู้ใหญ่จ าเป็นต้อง
ปรบัตวัเพื่อท างานร่วมกนักบักลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มไีอเดยี และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ องค์กรที่มี
นวตักรรมจงึตอ้งเปิดโอกาสใหท้ัง้ผูใ้หญ่และผูน้้อยมปีฏสิมัพนัธ ์และรว่มมอืกนัท างานมากขึน้  

โดยสรปุ ผูว้จิยัเลอืกคุณลกัษณะทัง้ 8 ประการของ Net Gen มาพฒันาเป็นตวัแปรดา้น
ทศันคตแิละพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวจิยัเรื่อง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของ
กลุ่ม Digital Natives 

 
2.1.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิด Digital Natives 
Chuma (2014) ท าการวจิยัในหวัขอ้ กรณีศกึษาความหมายทางสงัคมของการใชง้าน

โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟรกิาใต้ โดยท าการศกึษากบักลุ่ม
ตวัอย่าง Digital Natives ทีเ่ป็นนักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัเคปทาวน์ (University of 
Cape Town) อายุ 19-21 ปี เป็นการศกึษาวจิยัแบบผสม ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ดว้ยการส ารวจ
จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด และใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยการอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion) จ านวน 2 กลุ่ม ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า กลุ่มตวัอย่าง Digital 
Natives ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อท ากจิกรรมทางการศกึษา เพื่อท ากจิกรรมทางสงัคม และเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชวีติประจ าวนั โดยกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ มรีะยะเวลาการใช้งาน
โทรศพัท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ชัว่โมงครึง่ต่อวนั มากกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชาย ที่มี
ระยะเวลาการใชง้านมากทีสุ่ดประมาณ 2 ชัว่โมง ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า โทรศพัทเ์คลื่อนที่
ประเภทสมารท์โฟนเป็นสิง่จ าเป็น (A Must Have) ที่กลุ่ม Digital Natives ในแอฟรกิาใต้
จ าเป็นต้องม ีหากปราศจากสมารท์โฟน กลุ่ม Digital Natives จะรูส้กึว่างเปล่า (Nakedness) 
และโหวงเหง (Withdrawal) ดงัเช่นที่กลุ่มตวัอย่างบางคนกล่าวว่า “ สมารท์โฟนเป็นทุกสิง่ทุก
อย่าง ไม่สามารถด าเนินชวีติต่อได้หากขาดสมารท์โฟน หากแบตเตอรีห่มด จะรูส้กึเหมอืนลูก
ของตนเสยีชวีติ “ความรูส้กึทีข่าดสมารท์โฟนไม่ได ้สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็น
ผูใ้ชง้านสมารท์โฟนแบบกระตอืรอืรน้ (Active Users) มกีารใชง้านสมารท์โฟนเพื่อด ารงไวซ้ึ่ง
ความสมัพนัธแ์ละอตัลกัษณ์ เป็นการใชง้านทีส่ะท้อนตวัตนของผู้ใช้ อกีทัง้ยงัมกีารปรบัเปลีย่น
การใช้งานให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยกลุ่ม Digital Natives มพีฤติกรรมการใช้งาน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองตามความต้องการในการด าเนินชวีติ เช่น ใช้เพื่อเป็นปฏทินิ
แจง้เตอืนกจิกรรมทีต่้องท า ตรวจสอบตารางเรยีนของตน อกีทัง้ยงัใชง้านสมารท์โฟน เพื่อการ
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ร่วมมือประสานงานระหว่างผู้เรียนภายในชัน้เรียนด้วย เช่น การแบ่งปนัเลคเชอร์ที่จดใน
หอ้งเรยีน การสนทนาเพื่อท างานกลุ่ม ผ่านระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็นต้น 
กลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่กีารใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นการเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อวตัถุประสงคท์างการศกึษาและความบนัเทงิ   

นอกจากนี้ ยงัพบความน่าสนใจด้านการเป็นเจ้าของ และวตัถุประสงค์ในการใช้งาน
โทรศพัท์มอืถอื โดยกลุ่มตวัอย่างบางคน จะมโีทรศพัทม์อืถอืสองเครื่อง เครื่องหนึ่งเป็นสมารท์
โฟน ซึ่งมรีาคาแพง มไีว้ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ที่มคีวามส าคญั เช่น วตัถุประสงค์ทางวชิาการ 
ตดิต่อสื่อสารกบัสมาชกิในครอบครวัทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ (Close Family Contacts) และผูท้ี่
มคีวามสมัพนัธท์างการท างาน (Professionals Contacts) ขณะทีโ่ทรศพัทม์อืถอือกีเครื่อง ซึง่มี
ราคาถูกกว่า จะมไีว้ใช้งานเพื่อวตัถุประสงค์ที่มคีวามส าคญัน้อยกว่า เช่น การท ากจิกรรมทาง
สงัคมทัว่ไป โดยกลุ่มตวัอย่างเลอืกจะพกพาโทรศพัทม์ือถอืตดิตวัเพยีงเครื่องเดยีว เมื่อต้องไป
ในสถานที่อันมคีวามเสี่ยงต่ออาชญากรรม เช่น ผบั บาร์ หรอื รถไฟ ขณะที่อีกเครื่อง กลุ่ม
ตวัอยา่งเลอืกจะเกบ็ไวภ้ายในทีพ่กัอาศยั อยา่งไรกต็าม การใชส้มารท์โฟนบ่อยๆ กระทัง่เสพตดิ 
มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสมัพนัธ์ของการสื่อสารระหว่างบุคคลในสงัคม จ านวนของการ
สื่อสารแบบต่อหน้าที่ลดลง ท าให้กลุ่มตวัอย่างบางคนรูส้กึเหงา แมจ้ะอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก 
หรอื รู้สึกแปลกไป ในบางสถานการณ์ ที่ควรต้องมกีารสื่อสารแบบต่อหน้า แต่ทุกคนกลบัไม่มี
ปฏสิมัพนัธก์นั ตวัอย่างเช่น ขณะทีส่มาชกิในครอบครวัทานขา้วพรอ้มหน้ากนั แต่ทุกคนเลอืกที่
จะไม่พูดจากัน เพราะต่างก็ให้ความสนใจกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง โดย
พฤตกิรรมเดยีวกนัน้ีพบเหน็ไดใ้นกลุ่มผูป้กครองของ Digital Natives ดว้ย  

Smith (2013) ท าการเปรยีบเทยีบวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ Digital 
Natives พบคุณลกัษณะทีม่รี่วมกนั 8 ประการของ Digital Natives ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม Digital 
Natives มกีารด าเนินชวีติและการไดม้าซึง่ความรูร้ปูแบบใหม ่2) เป็นกลุ่มทีข่บัเคลื่อนการปฏวิตัิ
ดจิทิลั (Digital Revolution) เพื่อเปลีย่นแปลงสงัคม 3) เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใช้
งานเทคโนโลยโีดยก าเนิด 4) มลีกัษณะพหุภารกจิ (Multi-Tasking) เน้นการท างานเป็นทมี 
(Team-Oriented) และการร่วมมอืประสานงาน (Collaborative) 5) เป็นเจา้ของภาษาของภาษา
เทคโนโลย ี6) ผกูพนักบัการเล่นเกม การมปีฏสิมัพนัธ ์และการลอกเลยีน (Simulation) 7) ต้องการ
ความพงึพอใจแบบทนัททีนัใด (Immediate Gratification) 8) มกีารสะทอ้น (Reflecting) และ
ตอบสนอง (Responding) ต่อเศรษฐกจิความรู ้(Knowledge Economy)  

Kennedy, and Fox (2013) ศกึษาวจิยัเรือ่ง มมุมองเอเชยีนทีม่ต่ีอการใชเ้ทคโนโลยกีาร
เรยีนรูใ้นกลุ่ม Digital Natives เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถาม และวธิวีจิยั
เชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม Digital Natives ที่
เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลยัฮ่องกง (University of Hong Kong) ผลวจิยัพบว่า กลุ่ม 
Digital Natives ไม่ไดใ้ชง้านเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการเรยีนรูเ้สมอไป แต่ใชเ้พื่อเสรมิสรา้ง
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พลงัและความบนัเทงิส่วนบุคคล (Personal Empowerment and Entertainment) ทัง้นี้ กลุ่ม 
Digital Natives ส่วนใหญ่ เป็นผูบ้รโิภคเนื้อหามากกว่าสรา้งเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาเชงิวชิาการ 
อย่างไรก็ด ียงัมกีลุ่มนักเรยีนทีใ่ชง้านเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร การเรยีนรู ้การเชื่อมต่อกบักลุ่ม
เพื่อนของตน และการสรา้งความผูกพนักบับรบิทแวดลอ้ม ทัง้นี้ กลุ่ม Digital Natives ส่วนใหญ่
คดิเหน็เกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนในเชงิบวก  

Hanh, and Paybaraud (2012) ท าการวจิยักลุ่ม Digital Natives โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อระบุคุณลกัษณะหลกั (Key Characteristics) ของกลุ่ม Digital Natives ประเมนิแนวโน้ม
ของเทคโนโลยแีละโปรแกรมประยุกต์ที่มอีทิธพิลต่อกลุ่ม Digital Natives ประเมนิพฤตกิรรม
การใชส้นิค้าและเทคโนโลยอีนัมลีกัษณะเฉพาะของกลุ่ม Digital Natives และท าความเขา้ใจ
วธิกีารของกลุ่ม Digital Natives ในการแก้ปญัหาหรอืมองหาสิง่ชดเชยหากปราศจากเทคโนโลย ี
การวิจยันี้ เป็นการวิจยัแบบผสม ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอย่าง Digital Natives ทีม่อีายุ 15-30 ปี อาศยัอยู่ในสหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา เยอรมนันี 
และจนี จ านวน 2,800 คน และใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผูน้ าทางความเหน็ของ
กลุ่ม Digital Natives จ านวน 8 คน ผลการวจิยัพบว่า 1) กลุ่ม Digital Natives จากทุกประเทศ
ทีม่กีารเกบ็ขอ้มูล มรีปูแบบการด าเนินชวีติทีไ่ม่แตกต่างกนัมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มเจเนอ
เรชัน่อื่นที่มอีายุมากกว่า 2) เป็นกลุ่มที่มกีารใช้งานผลติภณัฑ์แบรนด์แอปเป้ิล และใช้งาน
เฟซบุ๊คในการสร้างปฏสิมัพนฺัธ์กบัผู้อื่นในอตัราสูง เช่น สร้างปฏสิมัพนัธ์กบัครอบครวั เพื่อน 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เหน็ดว้ยว่าหากไม่มเีทคโนโลย ีจะรูส้กึว่าถูกตดัขาดจากเพื่อน และ
สูญเสียการด าเนินชีวติส่วนใหญ่ในสงัคมจรงิไป 3) เป็นกลุ่มที่มรีูปแบบการด าเนินชวีิตแบบ
ออนไลน์อยูเ่สมอ (Always on Lifestyles) โดยส่วนใหญ่ใชส้มาร์ทโฟนเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตตาม
ความตอ้งการทุกทีทุ่กเวลา รปูแบบการด าเนินชวีติดว้ยมอืถอื (Mobile Lifestyles) ท าใหด้ าเนิน
ชวีติไดค้ล่องตวั ยดืหยุน่ขึน้ แต่กท็ าใหม้กีารวางแผนล่วงหน้าน้อยลง นอกจากนี้ การเปิดรบัและ
ใช้งานเทคโนโลยตีัง้แต่เด็ก ท าให้เทคโนโลยหีลายรูปแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ และมี
อิทธพิลต่อการสร้างพฤติกรรมต่างๆ  ในชวีติประจ าวนั เช่น พฤติกรรมแบบพหุภารกิจ
(Multitasking) และพฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบที่รวดเรว็ เป็นต้น 4) เป็นกลุ่มที่นิยมใช้
เทคโนโลยใีหม่ โดยรอ้ยละ 91 ของกลุ่มตวัอย่างในจนี รอ้ยละ 84 ของกลุ่มตวัอย่างในสหรฐัอเมรกิา 
และรอ้ยละ 81 ของกลุ่มตวัอยา่งในสหราชอาณาจกัร ระบุว่า ตนต้องการเป็นคนกลุ่มแรกทีไ่ดใ้ช้
เทคโนโลยใีหมล่่าสุด 5) กลุ่ม Digital Natives ส่วนใหญ่ มมีมุมองเชงิบวกต่อการสรา้งอตัลกัษณ์
อนัเกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ว่า เทคโนโลยที าใหช้วีติของตนมสีสีนัและน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ 
รอ้ยละ 86 ของกลุ่มตวัอย่างชาวสหรฐัอเมรกิาระบุว่า ตนเสพตดิเทคโนโลยใีหม่ แต่อย่างไรก็ตาม 
ความรูส้กึในเชงิลบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ยงัมน้ีอย ขณะทีก่ลุ่ม Digital Natives รอ้ยละ 
10 ในเยอรมนันี และรอ้ยละ 23 ในสหราชอาณาจกัร ระบุว่าเทคโนโลยที าใหเ้กดิความกดดนัและ
ความหวาดกลวั ซึง่แรงกดดนัดงักล่าว ผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหว์่ามาจากการทีก่ลุ่ม Digital Natives 
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ต้องเชื่อมต่อและอพัเดทอยู่ตลอดเวลา โดยผลดงักล่าวท าใหเ้กดิกลุ่มคนทีม่องหาหนทางหลบลี้
จากยุคสารสนเทศในปจัจุบนั (Refuge from Today’s Information Age) เพิม่ขึน้ เช่น ต้องการ
วนัหยุดพกัผ่อน หรอื การงดใชไ้อโฟนในวนัอาทติย ์(iPhone-free Sunday) เป็นต้น กระนัน้ 
การตดัขาดจากเทคโนโลยกีท็ าใหก้ลุ่ม Digital Natives รูส้กึเหมอืนถูกลงโทษ ความรูส้กึเช่นนี้
เปรยีบเหมอืนการอดอาหารดจิทิลั (Digital Diet) หรอืการอดใจไม่ใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั โดย
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 55.1 เหน็ดว้ยอย่างยิง่กบัขอ้ความทีว่่า หากปราศจากเทคโนโลย ีพวกเขา
ไม่สามารถด าเนินชวีติต่อได้ 6) เทคโนโลยเีป็นส่วนส าคญัของชวีติของกลุ่ม Digital Natives 
ส่วนใหญ่มีการปรับตัวให้ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยอมรับรูปแบบที่
หลากหลายของเทคโนโลยไีดง้่าย โดยกลุ่ม Digital Natives เหน็ว่าหากใชช้วีติแบบปราศจาก
เทคโนโลย ีจะรูส้กึเปลอืยเปล่า (Naked) และไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 7) รอ้ยละ 73.6 เหน็ดว้ย
ถงึเหน็ดว้ยอย่างยิง่กบัขอ้ความที่ว่า เทคโนโลยใีหม่มคีวามน่าเสพตดิหลงใหล รอ้ยละ 84 ของ
กลุ่มตวัอย่างในสหรฐัอเมรกิาระบุว่า เทคโนโลยใีหม่ท าให้รูส้กึว่าตนเป็นผู้น า รอ้ยละ 63 ของ
กลุ่มตวัอย่างใน สหราชอาณาจกัรระบุว่า หากปราศจากเทคโนโลย ีจะรูส้กึถูกตดัขาดจากกลุ่ม
เพื่อน รอ้ยละ 90 ของกลุ่มตวัอย่างในจนีระบุว่า เทคโนโลยเีพิม่สสีนัใหช้วีติ และรอ้ยละ 52 ของ
กลุ่มตวัอย่างในเยอรมนี ระบุว่า หากปราศจากเทคโนโลย ีจะรูส้กึว่าไม่มปีระสทิธภิาพและไม่
สามารถเท่าทนัความรวดเร็วของชีวติได้ 8) อินเทอร์เน็ตคือส่วนส าคญัของการด าเนินชีวิต 
เปรยีบเสมอืนกระดูกสนัหลงั (Backbone)ของร่างกายในสงัคมเสมอืน กลุ่ม Digital Natives ใช้
เวลารอ้ยละ 27.3 ในการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเพื่อน รอ้ยละ 20.1 ในการท างานอดเิรกดว้ยการ
เขา้ชมเว็บไซต์ที่ตนสนใจเป็นพเิศษ รอ้ยละ 18.7 ใช้เวลากบัการท าธุระที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
เนื้อหาดา้นการศกึษา รอ้ยละ 16.6 ใชเ้วลากบัการเล่นเกม และรอ้ยละ 17.3 ใชเ้วลากบัการเลอืก
ซือ้สนิคา้ออนไลน์และเขา้ชมเนื้อหาทีเ่กี่ยวกบัผูบ้รโิภคตามแหล่งต่างๆ 9) กลุ่ม Digital Natives 
เตบิโตมาในภาวะทีข่อ้มลูข่าวสารลน้ไหล (Information Overflow) ขอ้มลูเกอืบทุกชนิดคน้พบได้
บนอนิเทอรเ์น็ต ดงันัน้ อตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต ระดบัความฉลาดของโปรแกรมการค้นหา 
ประสทิธภิาพของตวักรอง และระบบการแจง้เตอืน จงึต้องมคีวามรวดเรว็และเชื่อถอืได้ หาก
กลุ่ม Digital Natives ไม่สามารถหาขอ้มลูไดอ้ย่างถูกวธิ ีอาจมแีนวโน้มทีจ่ะมองหาขอ้มลูจาก
แหล่งอื่นที่ท าให้ได้ข้อมูลมาง่ายกว่า 10) กลุ่ม Digital Natives ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ตดิต่อสื่อสาร เชื่อมสายสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นหลกั 11) เกดิช่องว่างดจิทิลัระหว่างกลุ่ม Digital 
Natives ทีใ่ชง้านเทคโนโลยเีขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต และใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ กบักลุ่มทีไ่ม่
ใชอ้นิเทอรเ์น็ต ไมใ่ชง้านเทคโนโลย ีและไมใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยกลุ่มทีเ่ขา้ถงึจะมี
ประวตัยิอ่(profiles) เครอืขา่ย และสงัคมในโลกเสมอืน แต่กลุ่มทีเ่ขา้ไม่ถงึอาจพลาดสถานการณ์
ต่างๆ และไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชกิในชุมชนออนไลน์ แมว้่ากลุ่ม Digital Natives 
จะมชี่องทางการตดิต่อสื่อสารทีห่ลากหลาย แต่กลุ่มนี้ไมค่่อยมคีวามเตม็ใจจะสื่อสารแบบต่อหน้า 
12) กลุ่ม Digital Natives เป็นผูใ้ชง้านทีม่กีารสรา้งเนื้อหาและแชร ์ผูกพนักนัเป็นเครอืข่ายและ



49 

ชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ มกีารใช้งานแพลตฟอรม์เครอืข่าย
ต่างๆ เช่น wikis เพื่อร่วมกนัสรา้ง ตรวจสอบ วพิากษ์ แก้ไขเพิม่เตมิ และพฒันาเนื้อหาเพื่อ
ความถูกต้อง โดยการร่วมมอืประสานงานกันทางออนไลน์ส่งผลให้ทุกค าถามของผู้ใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ต ได้รบัค าตอบจากผู้ใชง้านท่านอื่นที่อยู่ในสงัคมเสมอืน 13) กลุ่ม Digital Natives 
เป็นผูบ้รโิภคที่มคีวามหลกัแหลม เป็นผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูมาอย่างด ีเพราะ
มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์เกีย่วกบัสนิคา้และการบรกิารอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง ส่งผลใหเ้ป็นผูบ้รโิภคทีม่ ี
การเปรยีบเทยีบราคา และตรวจสอบส่วนผสมของสนิคา้ต่างๆ เป็นผูซ้ือ้ที่มอีงคค์วามรูเ้กี่ยวกบั
ผลติภณัฑ ์โดยการซือ้สนิคา้ผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม Digital Natives มกัจะเชื่อถอืค าแนะน า 
ค าบอกต่อ หรอื รายการรวีวิสนิคา้จากผูอ้ื่น 14) กลุ่ม Digital Natives ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเป็น
งานอดเิรก มกีารเล่นเกม และเข้าสู่สงัคมเสมอืนที่มลีกัษณะคู่ขนานกบัโลกจรงิ มกีารสรา้งอตั
ลกัษณ์เสมอืน ทีผู่ใ้ชง้านจะมปีระวตัแิละบุคลกิภาพแตกต่างจากอตัลกัษณ์ในโลกจรงิ โดยทัง้โลก
จรงิและโลกเสมอืน มแีนวโน้มว่าจะเชื่อมต่อกนัมากขึ้น เนื่องจากการพฒันาโลกเสมอืน สรา้ง
การเชื่อมต่อกบัประสาทสมัผสัของมนุษย์ผ่านปฏสิมัพนัธ์ที่มนุษยม์ต่ีอสื่อและเทคโนโลย ีเช่น 
โปรแกรมประยกุตส์่วนใหญ่ เมือ่ดาวน์โหลดมาใชง้าน ผูใ้ชจ้ะเกดิความบนัเทงิใจ เป็นตน้  

นอกจากนี้ ผลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) ยงัระบุ 5 คุณลกัษณะส าคญั
ของกลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นกลุ่มวยัท างาน ดงันี้ 1) มกีารผสมผสานชวีติส่วนตวักบัชวีติการ
ท างาน (A Mixed Private and Work Life) การเชื่อมต่อกบัเทคโนโลยตีลอดเวลา ท าใหก้ลุ่ม 
Digital Natives ทีเ่ป็นพนกังาน ไม่มขีอบเขตระหว่างช่วงเวลาส่วนตวักบัช่วงเวลางาน 2) มกีาร
พึง่พาคลาวด์ (Cloud Dependent) เป็นกลุ่มทีเ่สพตดิอนิเทอรเ์น็ตและใชง้านเทคโนโลยคีลาวด ์
เช่น โปรแกรมดรอ็ปบอ็กซ์ (Dropbox) และกูเกิ้ลดอ็ค (Google Docs) 3) มรีปูแบบขยายเขา้
และถอยออก (Zoom in and Zoom Out Mode) กล่าวคอื เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมแบบพหุ
ภารกิจ(Multitasking) ในการใช้งานเทคโนโลย ีอาจใช้งานเทคโนโลยทีัง้ 3 หน้าจอในเวลา
เดยีวกนั แต่บางครัง้ก็อาจถอยห่างจากพฤติกรรมดงักล่าว เพื่อเปิดรบัสื่อที่มหีน้าจอเดยีวใน
ช่วงเวลาเดยีว อย่างต่อเนื่องก็ได้ 4) เป็นผู้น าการใช้งานเทคโนโลยแีละโปรแกรมประยุกต ์
(Leading Edge Technologies and Applications) เชื่อมัน่สูงว่าเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดต้องมี
ประสทิธภิาพมากกว่าเดมิ 5) มคีวามสอดคลอ้งพรอ้มเพยีงกนั (Synchronization) ในระยะยาว 
ทีเ่ทคโนโลยเีกดิการหลอมรวมอย่างสมบูรณ์ ความรวดเรว็ของความสอดคลอ้งพรอ้มเพรยีงกนั 
คอืกุญแจส าคญัสู่ประสทิธภิาพของกลุ่ม Digital Natives 
 Kennedy, Judd, and Waycott (2010) ศกึษากลุ่ม Net Generation นักเรยีนนักศกึษา
อายุ 17-26 ปี จ านวน 2096 คน จากมหาวทิยาลยั 3 แห่ง ดว้ยการวเิคราะหจ์ดักลุ่ม (Cluster 
Analysis) จากผลการวจิยัสามารถแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามความถีใ่นการใชง้านเทคโนโลยไีด ้4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) Power Users กลุ่มผูใ้ชม้าก มสีดัส่วนรอ้ยละ 14 กลุ่มนี้มอีตัราการใชเ้ทคโนโลยสีูงสุด 
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และมคีวามถี่ในการใชสู้งกว่ากลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคญั 2) Ordinary Users กลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไป มี
สดัส่วนรอ้ยละ 27 ผู้เรยีนกลุ่มนี้ใช้งานเทคโนโลยเีวบ็ไซต์มาตรฐาน และโทรศพัท์มอืถือเป็น
ประจ า แต่โดยเฉลี่ยไม่ชอบใช้งานเทคโนโลยเีกม และมแีนวโน้มจะไม่ผูกพนักับกิจกรรมที่
เกดิขึน้บน Web2.0 ทีเ่ป็น Web Publishing และการแชรไ์ฟล ์3) Irregular Users กลุ่มผูใ้ชไ้ม่
สม ่าเสมอ มสีดัส่วนรอ้ยละ 14 ผูเ้รยีนกลุ่มนี้คลา้ยกบักลุ่ม Ordinary Users แต่มคีวามถี่ในการ
ใชง้านเทคโนโลยเีพื่อท ากจิกรรมน้อยกว่า กลุ่มนี้เป็นผูใ้ช้ผูใ้ช้งานเทคโนโลยเีวบ็ไซต์มาตรฐาน
และโทรศพัท์มอืถอืปานกลาง นอกจากนี้ยงัใช้งานเทคโนโลยทีุกชนิดน้อย ยกเว้นเทคโนโลย ี
Web 2.0 Publishing 4) Basic Users กลุ่มผูใ้ชพ้ืน้ฐาน มสีดัส่วนรอ้ยละ 45 กลุ่มนี้ใชง้าน
เทคโนโลยใีหมน้่อยมาก ใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ไซตม์าตรฐานน้อยกว่าสปัดาห์ละครัง้/เดอืนละครัง้ แต่
กเ็ป็นกลุ่มทีใ่ชง้านโทรศพัทม์อืถอืรุน่มาตรฐานเป็นประจ า  
 มลูนิธเิพื่อคนไทย (2557) ท าการศกึษาวจิยัในหวัขอ้ “โครงการคนไทยมอนิเตอร ์2557: 
เสยีงเยาวชนไทย” โดยมวีตัถุประสงคค์อื 1) เพื่อศกึษาและท าความเขา้ใจเยาวชนไทยอย่างรอบ
ดา้น ทัง้ในดา้นชวีติความเป็นอยู ่ทศันคต ิตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ 2) เพื่อศกึษาศกัยภาพและ
คุณค่าทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 3) เพื่อวเิคราะหค์วามทา้ทายและโอกาส
ต่างๆในการพฒันาเยาวชนไทย 4) เพื่อศกึษาทศันคตแิละมุมมองของเยาวชนทีม่ต่ีอการพฒันา
ประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ปจัจยัที่จะน าไปสู่การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ 5) เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพฒันากลยุทธ์เพื่อสร้าง
เยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) งานวจิยันี้ เกบ็ขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์เยาวชนทัว่ประเทศ อายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนที่มอีายุอยู่ในช่วงเดยีวกบักลุ่ม 
Digital Natives จ านวน 4,000 คน ผลการวจิยัพบความต้องการของเยาชนไทยทีส่ าคญั 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการเปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศ (การศกึษา เศรษฐกจิ การทุจรติคอรปัชัน่) ดา้น
ความเป็นพลเมอืงและการมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ดา้นบทบาทของครอบครวั ดา้นการ
ปลูกฝงัคุณค่าทีด่แีก่เยาวชน ด้านเป้าหมายชวีติที่รอบด้าน ดา้นการยดึมัน่ในสิง่ที่ถูกต้อง ด้าน
การใชช้วีติในสงัคมดจิทิลั และดา้นการเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความคล่องดิจิทลั  
 

แนวคดิเกี่ยวกบัความคล่องดจิทิลั (Digital Fluency) เป็นอกีหนึ่งแนวคดิส าคญัที่ใชใ้น
การศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรมและความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” มี
องค์ประกอบของแนวคิดได้แก่ ความเป็นมา ความหมายในบรบิทการศึกษาและบรบิทการ
ท างาน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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2.2.1  ความเป็นมาและความหมายเบือ้งต้น 
นับตัง้แต่เกดิการปฏวิตัเิกษตรกรรม หรอื การปฏวิตัเิขยีว (Green Revolution) มนุษย์

เปลี่ยนรูปแบบของการผลติ จากผลติเพื่อยงัชพี เป็นผลติเพื่อบรโิภค การปฏวิตัเิขยีวถือเป็น
อุบตักิารณ์ส าคญัทีส่่งผลใหเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม กา้วเขา้มามบีทบาทต่อการเปลีย่นแปลงวถิี
ชวีติมนุษย์ ต่อมาสงัคมเข้าสู่ช่วงปฏวิตัิอุตสาหกรรม (Industry Revolution) เทคโนโลยี
เครื่องจกัร ถูกน ามาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจดัจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่มีจ านวนมหาศาล 
(Mass Production) ส่งผลให้โภคภณัฑ์ ที่ผลติโดยผู้ประกอบการที่เป็นเจา้ของเครื่องจกัรและ
แรงงาน มรีาคาถูกลง และมวลชนซือ้หามาบรโิภคไดง้า่ยขึน้ (Resnick, 2002) 

เมื่อสงัคมเขา้สู่ช่วงสงครามโลก ประเทศมหาอ านาจ ผูน้ าในการท าสงคราม ต่างพฒันา
วธิคีดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อพสิูจน์แสนยานุภาพทางการทหาร รวมถงึยกระดบั
การสื่อสารในภาวะสงคราม ตัวอย่างเช่น การสร้างเครื่องอีนิกมา(Enigma) เครื่องเข้ารหัส
สญัญาณ เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตรก์ารทิ้งระเบดิของฝ่ายอกัษะ หรอื การประดษิฐ์เครื่อง
บอมม ์(The Bombe) เครื่องถอดรหสัอนีิกมาทีพ่ฒันาโดยทมีของ Alan Turing นักคณิตศาสตร ์
และนักถอดรหสัฝ่ายสมัพนัธมติร ซึ่งต่อมาแนวคดิการประดษิฐ์ของเขา ได้รบัการพฒันาโดย
ผูว้จิยัรุ่นหลงัเพื่อสรา้งเครื่องคณิตกร ต้นแบบคอมพวิเตอรเ์ครื่องแรกของโลก (Hodges, 1998) 
กระทัง่สิน้สุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 เศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั กระนัน้ สงครามยงัคงด าเนินต่อไปใน
ลกัษณะสงครามเยน็ (Cold War) ประเทศมหาอ านาจหลกีเลีย่งการปะทะกนัเองโดยตรง แต่มุ่ง
ใชอ้ านาจทางการทหาร การเมอืง และเศรษฐกจิ ผ่านทางกลุ่มประเทศทีม่อุีดมการณ์เดยีวกบัตน 
สงครามครัง้นี้ ไม่ได้น ามาแค่ความสูญเสยีแตกแยกของเวยีดนามและเกาหล ีแต่ก่อให้เกดิการ
แข่งขนักนัครอบครองปจัจยัการผลติ และการแข่งขนักนัแสดงศกัยภาพในการสรา้งนวตักรรม 
เพื่อแผ่ขยายอทิธพิลและอ านาจต่อรองของขัว้คอมมวินิสต์และประชาธปิไตย เช่น การแข่งขนั
ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและสหภาพโซเวียต ในการพฒันาเทคโนโลยสี ารวจอวกาศ หวัรบ
นิวเคลยีร ์และอาวุธชวีภาพ เป็นต้น เป็นที่สงัเกตว่า เหตุผลหนึ่งทีม่นุษยพ์ฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหก้้าวหน้า อาจเพื่อจุดมุ่งหมายให้นวตักรรมและเทคโนโลยนีัน้ เป็นเครื่องมอืรบัใช้
อุดมการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของมนุษยเ์อง  

ต่อมาในปีค.ศ. 1956 ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ตวัแรกได้ถือก าเนิดขึ้นในสหรฐัอเมรกิา 
พรอ้มๆ กบัทีม่จี านวนผูใ้ช้แรงสมอง (White Collars Workers) เยอะกว่าผู้ใชแ้รงกาย (Blue 
Collars Workers) ถดัมาในปีค.ศ. 1957 สหภาพโซเวยีตประสบความส าเรจ็ในการส่งดาวเทยีม 
สปกุนิคขึน้สู่วงโคจรในอวกาศ เกดิการสื่อสารผ่านดาวเทยีมทีค่รอบคลุมทัว่โลก จากอุบตักิารณ์
ดงักล่าวในปี ค.ศ. 1956-1957 จงึถอืเป็นจุดเริม่ต้นของยุคสงัคมสารสนเทศ (Information Society) 
ถอืเป็นการปฏวิตัิสารสนเทศในระดบัโลก ซึ่งกลุ่มประเทศพฒันาในแถบตะวนัตก เป็นผู้น าใน
การใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสาร เพื่อเปลีย่นแปลงคุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละขบัเคลื่อนพฒันาสงัคม 
(Bell, 1979; Toffler, 1981; Naisbitt, 1984 อ้างถงึใน ศริชิยั สริกิายะ, 2533) ซึง่หนึ่งในเทคโนโลยี
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การสื่อสารที่เริม่เป็นที่แพร่หลาย และเริม่ใช้งานกันในกองทัพสหรฐัอเมริกาคือเทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ต กระทัง่เวลาล่วงมาในปีค.ศ.1994 อนิเทอรเ์น็ตไม่ได้ถูกใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการสื่อสารภายในกองทพัและหอ้งทดลองวจิยัในสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ (Friedman, 2007)
เมื่อบรษิทัเน็ตเสคป (Netscape) ผูใ้หบ้รกิารเวบ็เบราเซอรจ์ากค่าย AOL จดทะเบยีนเขา้ตลาด
หลักทรพัย์ และเริ่มให้บริการเว็บเบราเซอร์ของตน เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
อนิเทอรเ์น็ตยุคใหม่ (แอนโทนี่ย,์ 2557) ทีผู่ใ้ชง้านจ านวนวนมากซึ่งเป็นบุคคลทัว่ไป สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราเซอร์ของตนเองได้ ก่อให้เกิดการโต้ตอบและมปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กระทัง่เข้าสู่ช่วงสหสัวรรษใหม่ หลงัผ่านพ้นวกิฤติการณ์ Y2K 
ระบบคอมพวิเตอร์ทัว่โลกไม่ได้ล้มเหลวดงัที่หลายฝ่ายกังวล เทคโนโลยแีละนวตักรรมการ
สื่อสารจงึถูกพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ถูกเขา้แปลงเป็นตวัเลข (ระบบ 
Digital) ทีส่ื่อสารกนัไดผ้่านการเขา้รหสัและถอดรหสัโดยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์(สื่อใหม่)รปูแบบ
ต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร ์แลปทอ็ป สมาร์ทโฟน เป็นต้น เทคโนโลยแีละนวตักรรมจงึถูกน ามาใช ้
เพื่อให้พฒันาประสทิธภิาพในการสื่อสาร ช่วยทลายขอ้จ ากดัทางการสื่อสารด้านพื้นที่และเวลา 
ประกอบกบัการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมของรฐั กระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) 
และอิทธพิลจากการตลาด ท าให้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการสื่อสารที่ครัง้หนึ่งเคยมรีาคาสูง 
กลายเป็นสนิค้าและบรกิารทางดจิทิลัที่มรีาคาถูกลง ผู้บรโิภคเขา้ถงึและเป็นเจา้ของได้ง่ายขึน้ 
ส่งผลให้การแพร่กระจายของนวตักรรมการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ การเคลื่อนยา้ย
ปจัจยัการผลติเพิม่ขึน้ ยงัผลใหเ้ศรษฐกจิและอุตสาหกรรมต่างๆ เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็  

ส าหรบัการศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัดจิทิลั ในงานวจิยัสงัคมศาสตร์ระดบัมหภาค Resnick 
(2002)ศาสตราจารยด์้านญาณวทิยาและกลุ่มการเรยีนรู้ที่ MIT Media Lab เห็นว่าทศิทาง
การศกึษามุ่งเน้นไปทีก่ารศกึษาช่องว่างดจิทิลั (Digital Divide) ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นการศกึษาวจิยั
ดจิทิลัในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชากร เช่น การศกึษาดา้นการ
มหีรอืไมม่อีนิเทอรเ์น็ต การเขา้ถงึหรอืเขา้ไมถ่งึเทคโนโลยดีจิทิลั เพื่อใหท้ราบถงึความเหลื่อมล ้า
ของประชากรในแต่ละพื้นที่ (Resnick, 2002) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนด
นโยบายในการลดความเหลื่อมล ้าของรฐั พฒันาคุณภาพการศกึษาและเศรษฐกจิของประชากร 
อกีทัง้ช่วยยกระดบัขดีความสามารถและศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ ดงัเช่นทีแ่ผนแม่บท 
ICT ASEAN 2015 อนัเป็นความร่วมมอืทางอเิลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ก าหนดใหก้ารเชื่อมช่องว่างดจิทิลั (Bridging Digital Divide) เป็นภารกจิทีทุ่กประเทศในกลุ่ม
สมาชกิต้องร่วมมอืกนั เพื่อท าการลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม อนัก่อให้เกดิการ
เคลื่อนย้ายบริการ การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนของผู้ประกอบการ และการท า
การตลาดเพื่อขายสนิค้าและบรกิารที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยดีิจทิลัและอุปกรณ์  ICT 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ (มนู อรลดดีลเชษฐ,์ 2554) 
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กระนัน้กต็าม Resnick (2002) ใหข้อ้สงัเกตว่า เมื่อต้นทุนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์รีาคา
ต ่าลง ผูบ้รโิภคจะเกดิการซือ้สนิคา้และบรกิารทางดจิทิลัไดง้า่ยขึน้ ในอนาคต หากช่องว่างดจิทิลั
ถูกเชื่อมประสานทัง้หมด เมือ่ประชาชนเขา้ถงึดจิทิลัไดม้ากกว่าเดมิ การศกึษาวจิยัควรหนัมาให้
ความส าคญักบัความคล่องดจิทิลั (Digital Fluency) อนัเป็นตวัแปรหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Life-Long Learning) ของมนุษย ์โดยความคล่องดจิทิลั เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัอทิธพิล
มาจากการศกึษาด้านภาษาศาสตรท์ี่มองว่า แมบุ้คคลจะเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศจนพูดได้ใน
ระดบัหนึ่งแลว้ แต่ไม่ไดห้มายความว่า บุคคลเหล่านัน้จะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วเป็นธรรมชาต ิซึง่ความคล่องนี้ ส่งผลต่อระดบัความสามารถและประสทิธภิาพในการ
สื่อสารของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น หากชาวต่างชาติ พูดภาษาของประเทศที่ตนเข้าไป
ท่องเที่ยวได้ไม่คล่อง ก็อาจท าได้เพยีงสอบถามเส้นทาง หรือสัง่อาหาร เป็นต้น เช่นเดยีวกบั
บุคคลทีเ่ขา้ถงึดจิทิลั กไ็มใ่ช่ทุกคนทีส่ามารถพูดภาษาดจิทิลัไดค้ล่อง (การพูดภาษาดจิทิลัในทีน่ี้ 
เป็นการอุปมาอุปมยัถงึ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั ) คงมแีต่เพยีงส่วน
น้อยเท่านัน้ทีส่ามารถพดูภาษาดจิทิลัไดค้ล่องจรงิๆ  

เมือ่วเิคราะหอ์ยา่งลกึซึง้ ภาษาไม่ไดเ้ป็นเพยีงสิง่ทีใ่ชเ้พื่อการจดจ าหรอืน ามาใชต้ามกนั 
แต่ภาษาเกี่ยวโยงกบัศกัยภาพในการคดิ วเิคราะห์ และสงัเคราะหข์องตวับุคคล โดย Resnick 
(2002) อุปมาอุปมยัให้เห็นภาพชดัขึ้นว่า การที่บุคคลจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งได้คล่อง ผู้ใช้
ภาษาต้องสามารถเชื่อมโยงแนวคดิที่ซบัซ้อน หรอืบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาษานัน้ได้ กล่าวคอื 
ต้องมคีวามสามารถในการสงัเคราะห์สิง่ต่างๆ ขึน้มาด้วยภาษานัน้ เช่นเดยีวกบัผูใ้ช้งาน ICT 
หากมคีวามประสงคจ์ะใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัไดค้ล่อง องคค์วามรูใ้นระดบัแค่ เครื่องมือดจิทิลั
ใช้งานอย่างไร ไม่เพยีงพอต่อการมคีวามคล่องดจิทิลั ผู้ใช้งานจ าต้องรูว้ธิใีนการประกอบสรา้ง
(Construct) สิง่ส าคญัจากการใช้เครื่องมอืนัน้ โดยความคล่องดจิทิลั เป็นสิง่ที่ต้องอาศยัการ
เรยีนรูฝึ้กฝนในเชงิปฏบิตัิ ไม่ต่างจากการเขยีนและการอ่าน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการรูแ้ละ
กระท าสิง่ต่างๆ บุคคลจ าเป็นต้องตระหนักรูอ้ยู่ตลอดว่าเทคโนโลยดีจิทิลัเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ความคล่องดิจทิลัจงึถือเป็นทกัษะพื้นฐานที่บุคคลต้องเรยีนรู้อยู่ตลอดชีวิต เป็นคุณสมบตัิที่
จ าเป็นต่อการทีบ่รษิทัใดบรษิทัหน่ึงจะรบับุคคลเขา้ท างาน อกีทัง้ยงัเป็นตวัชีว้ดัส าคญัในดา้นการ
มสี่วนรว่มทางสงัคม  

ในอนาคต เมือ่มกีารเชื่อมช่องว่างดจิทิลัมากขึน้ สามารถขจดัปญัหาความเหลื่อมล ้าดา้น
การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได้ส าเรจ็ แต่ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาคอื ปญัหาช่องว่างความคล่องดจิทิลั 
(Digital Fluency Gap) ของกลุ่มผูใ้ชง้าน ICT เนื่องจากแต่ละบุคคลต่างกม็คีวามคล่องดจิทิลัใน
การใชง้าน ICT ไมเ่ท่ากนั  

แนวคดิความคล่องดจิทิลัที ่Resnick เสนอไว ้เป็นการมองมนุษยก์บัดจิทิลั ในฐานะผูท้ีม่ ี
ความสามารถในการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นผู้เรียนเชิงรุกที่มีความ
กระตอืรอืร้น (Active Learner) ไม่ได้เป็นผู้รบัแนวคดิ (Idea) จากผู้สอนฝ่ายเดยีว แต่เป็นผู้
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ถ่ายทอดแนวคดิไดด้ว้ย โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืในกระบวนเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค ์ซึง่ใน
มติขิองการสื่อสาร มุมมองดงักล่าวสอดคล้องกบัมุมมองของ Kats และคณะ (1974 อ้างถงึใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ว่าดว้ยทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจทีม่องว่า ผูร้บัสาร
ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ฉื่อยชาในการรบัสาร (Passive Audience) เท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้
ในการสื่อสาร (Active Audience) สามารถใชป้ระโยชน์จากสื่อเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของ
ตนได ้นอกจากนี้ แนวคดิความคล่องดจิทิลั ยงัเป็นแนวคดิทีม่องผูเ้รยีนไดใ้กลเ้คยีงกบักระบวน
ทศัน์ของสื่อใหม่ทีม่องผูร้บัสารว่า เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการสรา้งเนื้อหา (Users Created 
Content) และส่งต่อเนื้อหา (Users Generated Content) ผ่านการใชง้านสื่อสงัคม และเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ อนัเป็นทีม่าของการสื่อสารในยุคดจิทิลัที่ผูใ้ช้งานสื่อใหม่ล้วนด าเนินชวีติภายใต้
วฒันธรรมการมสี่วนรว่ม (Hinton, & Hjorth, 2013) 

 
2.2.2   ความหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริบท 
จากการคน้ควา้ของผูว้จิยัพบว่า แนวคดิความคล่องดจิทิลัถูกก าหนดนิยามและน าไปใช้

เพื่อการศกึษาวจิยัใน 2 บรบิทหลกั ไดแ้ก่บรบิทของการศกึษาและบรบิทของการท างานอนัมี
รายละเอยีดดงันี้ 

2.2.2.1  ความหมายในบรบิทการศกึษา  
แนวคดิความคล่องดจิทิลัของ Resnick มุ่งเน้นไปทีก่ารใหค้วามส าคญักบัระบบ

การศึกษาและการเรยีนรู้ของบุคคล สอดคล้องกบัที่คณะกรรมาธิการการวิจยัแห่งชาติ (The 
National Research Council[NRC], 1999) ระบุว่า ความคล่องดจิทิลั คอื 

 
Part of a lifelong learning paradigm when they wrote being fluent in information 
technology 
ความคล่องดจิทิลั เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทศัน์การเรยีนรูต้ลอดชวีติ เมื่อผู้คนเริม่
เขยีนไดค้ล่องดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

จากนิยามดงักล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัด้านประสทิธภิาพการใช้งาน 
ICT โดยความคล่องดจิทิลั ถอืเป็นสิง่ส าคญัของการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ซึง่ (White, 
2013) ประธานการวจิยั คณะกรรมการการวจิยัการศกึษาแห่งประเทศออสเตรเลยี (Australian 
Council for Education Research หรอื ACER) เสนอใหค้วามคล่องดจิทิลั เป็นหนึ่งในหวัขอ้ที่
จ าเป็นต่อการเรยีนการสอนในวชิากลุ่ม K-12 (K-12 subject) ของประเทศออสเตรเลยี ใน
ระดบัประถมและมธัยม โดย White มุ่งหวงัให้ผูเ้รยีนใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ทกัษะ และทศันคต ิทีม่ต่ีอการใชด้จิทิลั เช่น การคดิ
วเิคราะห์ เมื่อเปิดรบัสื่อดจิทิลั และการร่วมมอืกนัท างานบนดจิทิลั ) เป็นต้น รวมไปถงึประเดน็
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ด้านกฎหมาย ลขิสทิธิ ์และความเป็นส่วนตวั (Privacy) ที่ผู้เรยีนจ าเป็นจะต้องรู้ เมื่อใช้งาน
เทคโนโลยดีจิทิลัดว้ย (White, 2013) อย่างไรกด็ ีความคล่องดจิทิลัของแต่ละบุคคล ไม่ไดเ้กดิขึน้
เฉพาะภายในห้องเรยีน หรอืได้รบัการฝึกหดัโดยผู้สอนที่มคีวามช านาญเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ได้
ตลอดช่วงชวีติของบุคคล ตราบเท่าทีบุ่คคลผูน้ัน้ยงัมกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั  

 
ดา้น Green (2005) ขยายค าจ ากดัความของความคล่องดจิทิลัเพิม่เตมิว่า  
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 

ความคล่องดจิทิลั ไม่ใช่แค่ทกัษะพืน้ฐานในการใชง้าน ICT เช่น การสรา้งและ
การเซฟไฟลง์านเอกสาร หรอืการตดิตัง้โปรแกรมประยกุตต่์างๆจากซดีรีอม เท่านัน้ แต่
ยงัรวมถงึความเขา้ใจที่ใชใ้นการแก้ปญัหา และแนวคดิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารดว้ย  
 

โดย Green (2005) เหน็ว่า การตระหนักรูถ้งึปญัหา และการท างานทีผ่ดิพลาด
ของคอมพวิเตอร ์รวมถึงประสบการณ์ทางตรงที่ได้จากการใช้งาน ICT ถอืเป็นทกัษะหนึ่งที่
บุคคลใชเ้พิม่ระดบัความคล่องดจิทิลั ซึง่ขอ้สงัเกตดงักล่าว ไดม้าจากการศกึษาวจิยัของ Kiesler, 
Zdaniuk, Landmark, and Kraut (2000 อ้างถงึใน Green, 2005) ที่ระบุว่า เมื่อเกดิปญัหา
เกี่ยวกบัการใชง้าน ICT ภายในครอบครวั ผูท้ีแ่ก้ปญัหาไดม้กัจะเป็นวยัรุ่น ขณะทีช่่องว่างดา้น
ระดบัความรู้ ICT ของสมาชกิในครอบครวัเพิม่ขึ้น ผู้ที่มทีกัษะในการระบุและแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกบั ICT ไดด้ว้ยตนเอง จงึเป็นผู้ทีส่ามารถพฒันาความคล่องดจิทิลัไดม้ากกว่าผูท้ีถู่กสอน
ใหเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ในการใชง้าน ICT กล่าวอกีนัยหนึ่งคอื ความคล่องดจิทิลั ไม่ไดเ้กดิจาก
ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของเครื่องมอืดจิทิลั แต่เกดิขึ้นจากระยะเวลาในการใช้งานเครื่องมอื
ดจิทิลัอยา่งรูเ้ท่าทนั (Literally) 

ทัง้นี้ Green เสรมิว่า แมค้วามถี่ในการใชง้านเครื่องมอืและอุปกรณ์ ICT จะมี
ความจ าเป็นต่อระดบัความคล่องดิจทิลั แต่ไม่เพียงพอต่อการพฒันาระดบัความคล่องดจิทิลั 
เนื่องจากบุคคลไม่สามารถพฒันาความคล่องดจิทิลัได ้หากปราศจากเวลาในการใช้ และโอกาส
ในการเขา้ถงึคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอ คุณภาพของประสบการณ์ในการใชง้าน ICT จงึเป็นตวัแปร
ส าคญัทีส่่งผลต่อการพฒันาความคล่องดจิทิลั  

ดา้นความส าคญัของความคล่องดจิทิลัทีม่ต่ีอระบบการศกึษาในสหราชอาณาจกัร 
Bartle, and Millers (2011) กล่าวว่า การศกึษาความคล่องดจิทิลั มคีวามส าคญัต่อการรูเ้ท่าทนั
ของเดก็และเยาวชนในยคุดจิทิลัทีต่้องเผชญิกบัสถานการณ์อนัเตม็ไปดว้ยขอ้มลูข่าวสารจ านวน
มาก โดยกว่ารอ้ยละ 91 ของประชากรในสหราชอาณาจกัร ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการ
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ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารออนไลน์ รอ้ยละ 90 ใชเ้พื่อคน้หาประเดน็ทีต่นสนใจ และรอ้ยละ 71 ใช้
เพื่อค้นหาค าจ ากดัความของค าต่างๆ นอกจากนี้ อินเทอรเ์น็ตยงัถูกใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกบั
ปญัหาสุขภาพ ขอ้มลูของนกัการเมอืงทีป่ระชาชนสนใจจะลงคะแนนเสยีง หรอืประเดน็อื่นๆทีไ่ม่
สามารถพดูไดอ้ยา่งเปิดเผยในทีส่าธารณะ อนิเทอรเ์น็ตจงึเปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางของมุมมองที่
มต่ีอโลก แหล่งรวมทศันคต ิและความเชื่อของมนุษย ์

อยา่งไรกด็ ีแมอ้นิเทอรเ์น็ตจะเตม็ไปดว้ยขอ้มลูจ านวนมหาศาล แต่คุณภาพของ
ขอ้มลูในแต่ละแหล่งยงัขาดความสมบรูณ์ ถงึแมจ้ะมหีนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์หรอื เวบ็ไซต์ข่าวสาร
ทีน่่าเชื่อถอื แต่ขอ้มลูขา่วสารอื่นๆทีถู่กบอกต่อผ่านอนิเทอรเ์น็ตกย็งัคงมขีอ้ผดิพลาด เป็นขอ้มลู
ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ โดยมกีารประมาณว่ารอ้ยละ 89 ของอเีมลล์
จ านวน 107 พนัลา้นฉบบั ทีถู่กส่งในปี 2010 เป็นอเีมลลแ์สปม (Spam-Related) ขณะทีแ่หล่ง
สารทีม่เีนื้อหาสรา้งความเกลยีดชงั และก่อความวุ่นวายกม็จี านวนเพิม่ขึน้มากกว่า 8000 แหล่ง
ในปีเดยีวกนั ซึง่ส่วนใหญ่ เนื้อหาดงักล่าวปรากฏอยูบ่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
บนเฟซบุ๊ค(Facebook Group) (Bartlett, & Millers, 2011) 

เมือ่ตอ้งเผชญิกบัขอ้มลูขา่วสารหลากหลาย ความสามารถในการประเมนิค่าของ
ขอ้มลูขา่วสาร ถอืเป็นเรื่องส าคญั ซึง่การศกึษาความสามารถดงักล่าว มรีากฐานมาจากระเบยีบ
วิธีวิจ ัยทางปรัชญาตะวันตกดัง้เดิม ที่มีชื่อว่า ญาณวิทยา (Epistemology) อันเป็นศาสตร์
การศกึษาธรรมชาตขิองความจรงิ ว่าดว้ยการรบัรู ้ความเขา้ใจ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของความรู้ ซึ่งหากน าวธิวีจิยัของญาณวทิยามาศึกษาในบรบิทออนไลน์ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้อง
จ าแนกขอ้มลูขา่วสารทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบได ้ดว้ยการมทีกัษะดา้นความระมดัระวงั และดา้น
การตดัสนิพจิารณาเนื้อหาต่างๆอยา่งมเีหตุมผีล (Bartlett, & Millers, 2011) 

เมื่อพจิารณาจากอดตี การรบัขอ้มลูข่าวสารของมนุษยจ์ากสื่อเก่า มกัจะรบัผ่าน
สื่อสงิพมิพ์ ซึ่งมบีรรณาธกิาร ผู้วจิารณ์บทความวชิาการ หรอืผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ท าหน้าที่เป็น
นายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) คอยคดักรองและช่วยตดัสนิใจในเบือ้งต้นว่า ขอ้มลูชนิดใดที่
ไวว้างใจไดแ้ละเหมาะต่อการเผยแพร่ ขณะทีใ่นปจัจุบนั สื่ออนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทมากขึน้ 
อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งสารที่ Digital Natives ใชใ้นการบรโิภคขอ้มลูข่าวสารมากที่สุด แต่กระนัน้ 
อนิเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งสารที่ขาดนายทวารข่าวสาร และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสรา้ง
และดดัแปลงแก้ไขเนื้อหาสารได้ จงึก่อให้เกิดความบกพร่องด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสาร เช่น ในเวบ็ไซต์สารานุกรม Wikipedia ทีม่กีารรวบรวมขอ้มลูจากหลายแหล่งมาไวใ้น
เว็บไซต์ แต่เมื่อสืบค้นกลบัไปที่แหล่งดัง้เดิม กลบัไม่พบแหล่งสารที่มคีวามน่าเชื่อถือ หรอื 
เวบ็ไซตบ์างแหล่งทีถู่กน ามาใชอ้้างองิกเ็ป็นเวบ็ไซต์ทีปิ่ดตวัไปแลว้ เป็นต้น อนิเทอรเ์น็ตจงึเป็น
พื้นที่อนัปราศจากกฎเกณฑ์ มลีกัษณะนิรนาม(Anonymous) ซึ่งผู้สร้างเนื้อหาไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตวัตน อกีทัง้เนื้อหาใดๆทีถู่กคน้พบทางอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ชง้านกม็กัจะใหค้วามเชื่อถอืและ
ความถูกตอ้งกบัเนื้อหานัน้โดยงา่ย (Bartlett, & Millers, 2011) 
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เมื่อปราศจากผู้ทีม่คีวามสามารถในการพจิารณา แยกแยะขอ้มลูข่าวสาร ที่เป็น
ความจรงิ และความเทจ็ออกจากกนัได้ทัง้หมด ผู้รบัสารจงึเลอืกจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโลก
ออนไลน์ ปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดการตัดสนิใจเลอืกเชื่อแบบ Pedigree Criteria 
กล่าวคอื ผู้รบัสารจะให้ความไว้วางใจขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัมาจากบุคคลซึ่งตนไว้วางใจ (เชื่อ
เนื้อหาสารเพราะเชื่อตวับุคคล) อกีทัง้ประเดน็การอภปิรายและขอ้ถกเถยีงในอนิเทอรเ์น็ต มกัจะ
เกดิขึน้โดยผูอ้ภปิรายทีไ่มแ่สดงตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ซึง่บุคคลเหล่านี้ปลอมแปลงตวัตนกนัไดง้่าย การ
ปลอมแปลงตวัตนในอนิเทอรเ์น็ต ท าให้ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตหลายคน หลงเชื่อภาพลกัษณ์หรอื
สญัลกัษณ์เชงิอ านาจกนัมากขึน้ (Bartlett, & Millers, 2011) 

จากสถานการณ์และปญัหาดงักล่าว Bartlett, and Millers (2011) ระบุว่า ความ
คล่องดจิทิลั เป็นส่วนหนึ่งของการรูเ้ท่าทนัดจิทิลั (Digital Literacy) โดยการรูเ้ท่าทนัดจิทิลั 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)  

ทกัษะ ความรู ้และความเขา้ใจ ทีเ่ชื่อมโยงกบัการปฏบิตัเิชงิวพิากษ์ สรา้งสรรค ์
มวีสิยัทศัน์ และปลอดภยั เมือ่เชื่อมสมัพนัธก์บัเทคโนโลยดีจิทิลั ในทุกขอบเขตของชวีติ 
รวมถึง องค์ประกอบที่หลากหลายจากความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ความคิด
สรา้งสรรค ์ 

ทกัษะเชงิเทคนิค และ ความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Future Rebel, 2010 quoted 
in Bartlett, & Millers, 2011)  

โดย Bartlett, and Millers (2011) นิยามว่า ความคล่องดจิทิลั คอื The ability to 
find and critically evaluate online information.  

ความสามารถในการคน้หาและประเมนิค่าสารสนเทศออนไลน์อยา่งแตกฉาน 
  
ซึง่ความคล่องดจิทิลั ถอืเป็นการผสมผสานเทคนิคทัง้ใหม่และเก่า เป็นการรวม

เอารปูแบบวถิทีาง (Tropes) ของนกัขา่ว หรอื นกัประวตัศิาสตร ์ผูม้วีสิยัทศัน์ในการหยัง่รู ้มาใช้
กบัความรูอ้นัเฉพาะเจาะจงดา้นฟงักช์ัน่การท างานต่างๆ ของอนิเทอรเ์น็ต  

นอกจากนี้ ความคล่องดจิทิลั ยงัมสีภาพที่เกี่ยวโยงกับทกัษะที่จ าเป็นส าหรบั
บุคคล ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อคน้หา กู้คนื สรา้งบรบิท (Contextualize) วเิคราะห ์ท าใหเ้หน็
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ภาพ (Visualize) และสงัเคราะหข์อ้มลูข่าวสารอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย Bartlett, and Millers 
(2011) จ าแนกความคล่องดจิทิลัไว ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ความช านาญเน็ต (Net-Savviness) หมายถงึ ความเขา้ใจในเชงิ
ปฏบิตัจิรงิอนัเกีย่วกบัวธิกีารท างานของอนิเทอรเ์น็ต ตวัอย่างเช่น วธิกีารท างานขัน้พืน้ฐานของ
โปรแกรมคน้หาเพื่อแสดงผลลพัธ์ รปูแบบวธิทีีผู่ใ้ชง้านสรา้งการตอบกลบั วธิสีรา้งและออกแบบ
เวบ็ไซต ์วธิสีรา้งและปลอมแปลงอตัลกัษณ์ วธิปีรบัเปลีย่นภาพและวดีโีอ  

2) เทคนิคประเมนิเชงิวพิากษ์ (Critical Evaluation Techniques) 
หมายถึง ความรู้และการใช้การตรวจสอบขัน้พื้นฐาน หลกัการและเทคนิคที่ประยุกต์ใช้เพื่อ
ประเมนิความไวว้างใจ (Trustworthiness) และความถูกต้อง (Accuracy) ของขอ้มลูข่าวสาร ซึง่
ทกัษะดงักล่าว เป็นทกัษะความคดิเชงิวพิากษ์ (Critical Thinking Skills) เช่น การให้ผูใ้ชง้าน
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกนัเอง การตรวจสอบเปรยีบเทยีบแหล่งขอ้มลู 3 แหล่ง (Triangulate Sources) 
ความเขา้ใจที่มต่ีอความแตกต่างระหว่างคุณภาพของหลกัฐาน การค้นหาแหล่งที่มา หรอื การ
จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพขอ้มลูขา่วสาร เป็นตน้ อกีทัง้ยงัเป็นทกัษะออนไลน์เฉพาะทาง 
(Specific Online Skills) เช่น วธิกีารท างานของโปรแกรมกรองข้อมูล วธิสีร้างวดีโีอ และ 
กระบวนการของเวบ็ไซต์ Wikipedia ที่เปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนร่วมในองค์ความรูต้รวจแก้ขอ้มูล
(Peer-Editing) เป็นตน้  

3) ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ขอบเขตของผู้ใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ต ในการบรโิภคขอ้มลูขา่วสาร ขยายกวา้งและหลากหลายมากขึ้น ทัง้นี้ Bartlett, and 
Millers (2011) ได้เสนอค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัความหลากหลายไว้ เช่น ผู้ใช้งานเข้าถึงและ
บรโิภคขอ้มลูข่าวสารทีม่คีวามหลากหลายแค่ไหน ตระหนักไดห้รอืไม่ว่าตนมอีคตโิน้มเอยีงเมื่อ
เปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร ผู้ใช้งานตระหนักถงึหรอืใช้งานอนิเทอรเ์น็ตในการตอบโต้กบัภยัคุกคาม
ทางอนิเทอรเ์น็ต เช่น การหลอกลวง การใชเ้ล่หเ์หลีย่ม ทีเ่พิม่มากขึน้ไดห้รอืไม ่เป็นตน้  

ทัง้นี้ Bartlett, and Millers (2011) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัทศันคตขิอง
ผู้สอนในโรงเรยีนประถมและมธัยมที่มีต่อการตัดสินประเมนิค่าทางดิจิทัลของกลุ่มผู้เรียน 
(Pupils’ Digital Judgment) ในสหราชอาณาจกัร โดยสุ่มตวัอย่างเฉพาะผู้สอนในประเทศ
องักฤษและเวลส ์จ านวน 509 คน โดยใหผู้ส้อนเป็นผูป้ระเมนิความคล่องดจิทิลัของผูเ้รยีน ผล
วจิยัพบว่า ผูส้อนมทีศัคตต่ิอผูเ้รยีนในดา้นความเขา้ใจทีม่ต่ีอการท างานของโปรแกรมคน้หามาก
ทีสุ่ด และมทีศันคตต่ิอผูเ้รยีนด้านการประยุกต์ใชท้กัษะในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอื มกีาร
ตรวจเชค็กบัแหล่งขอ้มลูอื่นๆ น้อยทีสุ่ด  
 
 
 
 



59 

ตารางท่ี 2.4  ค่าเฉลีย่ความคล่องดจิทิลั 
 

ทกัษะทางอินเทอรเ์น็ต (ความคล่องดิจิทลั) ค่าเฉล่ีย 

ความเขา้ใจทีม่ต่ีอการท างานของโปรแกรมคน้หา (Search Engine) 2.57 
ความเขา้ใจในความแตกต่างดา้นคุณภาพของขอ้มลูข่าวสาร เช่น ขอ้ สถติ ิ
และ เรือ่งราวต่างๆ (Anecdotes) 

3.35 

ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอคตลิ าเอยีงหรอืโฆษณาชวนเชื่อ 3.45 
เขา้ชมเวบ็ไซตห์ลากหลาย ดว้ยทศันคตทิีแ่ตกต่าง 3.53 
มกีารประยกุตใ์ชท้กัษะการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอื มกีารตรวจเชค็กบั
แหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

3.77 

 
แหล่งท่ีมา:  Bartlett, & Millers, 2011, p. 31. 
หมายเหต:ุ  ก าหนดใหร้ะดบัคะแนน 5 เท่ากบั น้อยทีสุ่ด และ ระดบัคะแนน 1 เท่ากบั ดเียีย่ม 
 

ทัง้นี้ความคล่องดจิทิลักบัการศกึษา ไม่ไดม้คีวามส าคญักบัเดก็และเยาวชนทีอ่ยู่
ในระบบการศกึษาเท่านัน้ แต่มคีวามส าคญักบัคนทุกกลุ่ม เพราะการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดต้ลอดชวีติ
และการสื่อสาร เพื่อรบัและส่งขอ้มูลข่าวสาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกดิการเรยีนรู้ (Resnick, 
2002)  

2.2.2.2  ความหมายในบรบิทของการท างาน 
Resnick (2002) กล่าวว่า ในอนาคต ความคล่องดจิทิลัจะกลายเป็นทกัษะที่องคก์ร

ก าหนดใหเ้ป็นคุณสมบตัใินการรบัสมคัรงาน การมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมายในสงัคม และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ขณะที ่Green (2005) ระบุว่า ในองคก์ร การท างานเป็นทมีถอืเป็นสิง่ส าคญั 
สมาชิกในทีมที่มคีวามคล่องดิจทิลัน้อย จะสร้างภาระให้กับผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นได้ (เช่น สร้าง
ปญัหาทางการสื่อสารระหว่างการท างานที่ซ ้าซ้อน) ความคล่องดจิทิลัที่ไม่ทดัเทยีมกนั ไม่ได้
ก่อใหเ้กดิปญัหารา้ยแรงกบับุคคลแค่ในระดบัทกัษะเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบถงึระดบัของการ
วเิคราะหอ์ื่นๆ อกีดว้ย  

จากมมุมองดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่าความคล่องดจิทิลัมคีวามส าคญัต่อทกัษะและ
ประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่กลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ทีม่อีายุประมาณ 21-24 ปี ถอืเป็น
กลุ่มที่ส าเรจ็การศกึษา และก้าวเขา้สู่ตลาดแรงงานแล้ว จ าเป็นต้องมคีวามคล่องดจิทิลั อนัจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้ความคล่องดิจิทัลยงัมีความส าคัญต่อการ
ประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการท างานขององคก์รดว้ย   
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ดา้น Briggs, and Makice (2012)ศกึษาความคล่องดจิทิลักบัการปรบัตวัของ
องคก์รและพนกังานเพื่อความส าเรจ็ในยคุดจิทิลั โดยใหน้ิยามความคล่องดจิทิลัว่า  

 
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 

ความคล่องดิจทิัลคือ ความสามารถในการบรรลุผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการ โดย
เชื่อถอืได ้ผ่านการใชเ้ทคโนโลย ีซึ่งความสามารถดงักล่าว ถูกส่งเสรมิหรอืขดัขวางได้
โดยแรงผลกัจากสถานการณ์ และความคล่องดจิทิลัของผูอ้ื่น 
 

ทัง้นี้ Niessen (2013) ท าการรวบรวมนิยามความคล่องดจิทิลั พบว่า ความ
คล่องดจิทิลั มผีู้ให้ชื่อของค านิยามไว้หลากหลาย กระนัน้ในงานวจิยัต่างๆ มกัให้นิยามความ
คล่องดจิทิลั ทีม่คีวามหมายสอดคลอ้งกบัค าว่า ความรูเ้ท่าทนั (Literacy) และ ประสทิธภิาพหรอื
สมรรถนะ (Competency) โดยทัง้ 3 ค านิยาม มกัจะถูกใชแ้ทนกนั ในงานวจิยัหลายชิ้น เพื่อ
อธบิายความสามารถในการบุกเบกิสู่สภาพแวดล้อมทางดจิทิลัและข้อมูลข่าวสาร เพื่อค้นหา 
ประเมนิค่า และยอมรบัหรอืปฏเิสธสารสนเทศ (The Ability to Find, Evaluate, and Accept or 
Reject Information) ซึง่เป็นนิยามทีใ่กลเ้คยีงกบันิยามของ Bartlett, and Millers (2011) ทีม่อง
ว่าความคล่องดจิทิลัเป็นส่วนหนึ่งของความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั  

อย่างไรกด็ ีBriggs, and Makice (2012) เสนอว่า การรูเ้ท่าทนัดจิทิลั กบั ความ
คล่องดจิทิลั ไม่เหมอืนกนั เนื่องจากผู้ที่มคีวามรู้เท่าทนัดจิทิลั จะมคีวามเข้าใจในเทคโนโลยี
ดจิทิลัแค่ในระดบั what และ how เท่านัน้ (ระดบัทีผู่ใ้ชง้านตระหนักรูว้่าจะใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
แบบไหน และใชง้านอยา่งไร) ขณะทีผู่ท้ ีม่คีวามคล่องดจิทิลั จะมคีวามเขา้ใจเทคโนโลยดีจิทิลัใน
ระดบั when และ why (ระดบัทีผู่ใ้ชง้านรูว้่าท าไมจงึควรใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัดว้ยวธินีี้ หรอื 
ควรจะใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัในสถานการณ์ทีเ่หมาะสมหรอืไม่เหมาะสมเมื่อใด) ซึง่เป็นระดบัที่
เหนือกว่าการรู้เท่าทนัดจิทิลั ตวัอย่างเช่น ผู้ที่มคีวามคล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
อย่างทวติเตอร ์ไม่ไดเ้ขา้ใจทวติเตอรแ์ค่เฉพาะรปูแบบการท างาน (Functions) แต่จะเขา้ใจถงึ
ช่วงเวลา และเหตุผลในการใชท้วติเตอรอ์ยา่งรูคุ้ณค่าดว้ย  

โดยความคล่องดจิทิลัในอดตีและปจัจุบนั จะมคีวามซบัซ้อนต่างกนั เมื่อเวลา
ผ่านไปความคล่องดจิทิลัจะมรีะดบัความซบัซอ้นเพิม่ขึน้ ตามระดบัความซบัซอ้นของเทคโนโลย ี
สงัเกตไดจ้ากความคล่องดจิทิลัของโทรศพัท์มอืถอืในช่วงทศวรรษ 90 ที่ผูใ้ชง้านมทีกัษะความ
คล่องดจิทิลัแค่เพียงโทรเข้า-โทรออก แต่ในปจัจุบนั ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องเพิม่พูนความคล่อง
ดจิทิลัของตนเอง เพื่อให้ตอบสนองกบัการใช้งานสมารต์โฟน ทีม่ฟีงัก์ชัน่การท างานทีซ่บัซ้อน
ขึน้ จะสงัเกตไดว้่าความคล่องดจิทิลัเป็นสิง่ที่ยากจะสรา้งและคงสภาพไว ้เนื่องจากความคล่อง
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ดจิทิลัเปลี่ยนแปลงไปตามความรวดเร็วและความซบัซ้อนของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ 
ถงึแมว้่าบุคคลจะมคีวามคล่องดจิทิลัในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคล่องดจิทิลัเดมิ
ทีเ่คยมอียู่ก็อาจลดลงได ้หากบุคคลผูน้ัน้ไม่ยอมรบั เรยีนรู ้ฝึกฝน หรอืมปีระสบการณ์เกี่ยวกบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ  เพิม่เตมิ ฉะนัน้ ความคล่องดจิทิลัจงึไมใ่ช่การบรรลุผลสมัฤทธิแ์บบคงทีต่ายตวั 
(Static Achievement) (Briggs, & Makice, 2012) แต่เป็นความสามารถทีต่้องอาศยัการเรยีนรู ้
ฝึกฝน อยา่งต่อเนื่อง 

Briggs, and Makice (2012) เสนอเกณฑใ์นการจ าแนกความแตกต่างของระดบั
ความคล่องดจิทิลัไว ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรู ้(Knowledge) ทศันคต ิ(Mindset) และทกัษะ 
(Skills) ซึง่มคีวามส าคญัต่อการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัของบุคคลและองคก์ร ดงันี้ 

1) ความรู ้ 
ในแต่ละขัน้ของกระบวนการเรยีนรู ้บุคคลตอ้งเผชญิกบัขอ้มลูข่าวสารที่

เป็นทัง้ขอ้เทจ็จรงิ เป็นขัน้เป็นตอน หรอืเป็นสิง่กดีขวางต่อพฤตกิรรมของตน ความรูท้ีถู่กต้องจะ
ช่วยใหบุ้คคลตดัสนิใจไดอ้ย่างเป็นประโยชน์ หลายคนยบัยัง้ทกัษะทางดจิทิลัของตนดว้ยการใช้
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อท ากจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความรูอ้นัถูกต้อง เช่น การใช้ทวติเตอร์
เพยีงเพื่ออัพโหลดและแชร์ภาพอาหารกลางวนั ทัง้ที่เครื่องมอืดงักล่าว สามารถใช้หาความ
ต้องการของลูกค้า (Customers Insights) ค้นหานวตักรรมสนิค้าที่ยิง่ใหญ่ พฒันาการเพิม่
ผลผลติ หรอืใชเ้พื่อประสานงานในการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

ความรูท้ี่ไม่ถูกต้องอาจเกดิจากการท าตามกระบวนการที่ถูกต้องก็ได้ 
เช่น การท าสิง่ต่างๆ เป็นขัน้เป็นตอนตามทีล่สิต์ไว ้เป็นต้น ถงึแมว้ธิกีารดงักล่าวจะเป็นทีร่บัรูว้่า
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามที่ต้องการ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะสร้างขีดจ ากัดให้กับการใช้งาน
นวตักรรม และลดประโยชน์อื่นๆ ทีจ่ะไดจ้ากการใชง้านระบบ  

อยา่งไรกด็ ีความรูท้ีผ่ดิพลาดมากทีสุ่ด ถอืเป็นการเรยีนรูค้วามถูกต้อง
ผ่านประสบการณ์ (Corrected Through Experience) ความรูไ้ม่ไดม้าจากการอ่านต าราเพยีง
อยา่งเดยีว แต่อาจมาจากการทดลองหรอืการกา้วขา้มความลม้เหลวเลก็ๆน้อยๆกไ็ด ้

2) ทศันคต ิ
ทศันคตคิอื มุมมองที่บุคคลมต่ีอโลก เกดิจากสิง่ที่บุคคลไดร้บัจากการ

สัง่สอนสู่วธิทีีบุ่คคลใหคุ้ณค่ากบัความสามารถของตนเอง  
เจา้นายผูท้ีท่ าการตดัสนิใจดว้ยความคดิทีว่่า เทคโนโลยเีป็นศูนยก์ลาง 

อาจกล่าวโทษซอฟท์แวรท์ี่ท าใหลู้กจา้งของตนประสานงานอย่างยุ่งยากบนแพลต็ฟอรม์ดจิทิลั 
เจา้นายอาจตดัสนิใจซื้อระบบใหม่แทนที่จะส ารวจตรวจสอบวดัผลทกัษะการใช้งาน ICT ของ
พนักงาน วฒันธรรมองค์กร หรอื นโยบายของบรษิัทอันก่อให้เกิดความล่าช้าในการยอมรบั
เทคโนโลย ี 
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องคก์รทีเ่คร่งครดักบัทศันคตแิบบควบคุมเนื้อหา (Message-Control) 
อาจพบความยากล าบากในการเอาอกเอาใจ และเรยีนรู้จากกลุ่มคนภายนอกองค์กร ซึ่งใช้
อนิเทอรเ์น็ตในการใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัตราสนิคา้ทัง้เชงิบวกและลบ องคก์รจ าเป็นต้องปรบัตวั
เพื่อรบัมอืกับความคิดเห็นอนักราดเกรี้ยวรุนแรงของผู้บรโิภค ที่ร้องเรยีนเขยีนมาผ่านช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ให้ได้ มากกว่าทีจ่ะมุ่งบ่มเพาะความภกัด ีหรอืทศันคตทิี่ม ัน่คงเพื่อเตมิ
เตม็เฉพาะตวัองคก์รเอง 

3) ทกัษะ  
ทกัษะ คอื การจดัการขอ้มลูหรอืวตัถุ ทัง้ทางกายภาพ วาจา และจติใจ 

หากมทีกัษะเพิม่ขึ้น บุคคลย่อมมีความสามารถในการบรรลุผลสมัฤทธิต์ามที่ต้องการ โดยใช้
ความพยายามน้อยทีสุ่ด และมกีารควบคุมมากที่สุด (Minimal Effort-Maximal Control) หาก
ปราศจากซึง่ทกัษะทีช่่วยใหบุ้คคลกระท าสิง่ทีต่้องการได ้เครื่องมอืดจิทิลัต่างๆกม็แีนวโน้มจะไม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูใ้ชแ้ละองคก์ร 

ความยากในการพมิพ์ค าค้นหาบนอินเทอร์เน็ต หรอืการแก้ปญัหาที่
เกดิขึน้บนคอมพวิเตอรไ์ดเ้พยีงเลก็น้อย ถอืเป็นสิง่กดีขวางหลกัต่อความต้องการของบุคคลใน
การใช้เทคโนโลยดีิจทิลั ทกัษะเชี่ยวชาญขึ้น เช่น การแก้ไขและอัพโหลดรูปภาพ การแท็ก
เนื้อหาบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอื การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้มูลลงในเวบ็ไซต์ Wikipedia เป็น
สิง่ทีบุ่คคลควรท าได ้เพราะจ าเป็นต่อการฝึกฝนตนใหม้รีะดบัความคล่องดจิทิลั ทัง้นี้จะเกดิความ
คล่องดจิทิลัไดน้ัน้ การมปีระสบการณ์ตรงเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะประสบการณ์ตรงจะช่วยให้
บุคคลมโีอกาสบรรลุผลสมัฤทธิต์ามทีต่อ้งการไดม้ากขึน้ 

นอกจากเกณฑใ์นการจ าแนกความคล่องดจิทิลัแลว้ Briggs, and Makice (2012) 
แบ่งระดบัความคล่องดจิทิลั ตามขัน้ตอนของการพฒันาความรู ้ทศันคต ิและทกัษะ ไวท้ัง้หมด 4 
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัต่อต้านการรู้ (Anti-Literacy) ระดบัก่อนเกดิการรู ้ (Pre-Literacy) ระดบัมี
ความรูเ้ท่าทนั (Literacy) และระดบัมคีวามคล่อง (Fluency) โดยแต่ละระดบั มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 2.5  ระดบัความคล่องดจิทิลัและคุณลกัษณะตามการจ าแนกโดย ความรู ้ทกัษะ และ 
                  ทศันคต ิ
 

ระดบัความคล่องดิจิทลั คณุลกัษณะ 

ระดบัต่อต้านการรู้  
1. ความรู ้(Knowledge) มขีอ้สนันิษฐาน (Assumption) ว่า เทคโนโลย ี

เป็นสาเหตุของความส าเรจ็หรอืความลม้เหลว 
2. ทกัษะ (Skills) 1. มปีญัหากบัการเขยีน การคน้หา  

และการใชเ้มา้ส ์
 2. ยากทีจ่ะระบุปญัหาพืน้ฐานของ

คอมพวิเตอร ์
3. ทศันคต ิ(Mindset) 1. เชื่อว่า สิง่ทีใ่ชเ้พื่อการเล่น ไมใ่ช่สิง่ทีใ่ชเ้พื่อ

วตัถุประสงคท์ีจ่รงิจงัได้ 
 2. เชื่อว่า เทคโนโลยเีป็นดาบสองคม  

(Either Good or Evil ) 
ระดบัก่อนเกิดการรู้  

1. ความรู ้(Knowledge) 1. ไมม่อีงคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปปรบัใชก้บั
เทคโนโลยทีีส่นใจได ้

 2. มคีวามเขา้ใจคุณค่าของศกัยภาพในการใช้
เทคโนโลย ี

2. ทกัษะ (Skills) 1. ใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานทางเทคโนโลยดีจิทิลั
อยา่งยากล าบาก 

 2. สามารถนึกภาพของตวัตนในอนาคตได ้
3. ทศันคต ิ(Mindset) 1. ประเมนิค่า หรอื แกป้ญัหาเกีย่วกบั

เทคโนโลยใีหมไ่ดต้ ่ากว่าความเป็นจรงิ 
 2. เชื่อว่าการเปลีย่นแปลงเป็นเรือ่งปกต ิ

ระดบัมีความรู้เท่าทนั  

1. ความรู ้(Knowledge) 1. จ านวนการโพสต ์ทวตี และจ านวนผูต้ดิตาม
(followers) ถอืเป็นตวัชีว้ดัส าคญัของ
ความส าเรจ็จากการใชส้ื่อดจิทิลั 

 2. มคีวามเขา้ใจรปูแบบต่างๆทีส่ าคญัของ
คุณค่าอนัเกดิจากศกัยภาพในการใชส้ื่อดจิทิลั 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

 

ระดบัความคล่องดิจิทลั คณุลกัษณะ 

2. ทกัษะ (Skills) 1. ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัตามค าแนะน าทีก่ าหนด 
บางครัง้ไดผ้ลลพัธท์ีไ่มต่รงตามความตอ้งการ 
อนัเกดิจากขอ้ผดิพลาดดา้นธรรมเนียมปฏบิตั ิ
(Errors of Etiquette) 

 2. มคีวามสามารถในการเลยีนแบบวธิกีารใช้
งานสื่อดจิทิลัจากผูอ้ื่น 

3. ทศันคต ิ(Mindset) คดิว่าเครือ่งมอืเป็นใหญ่ (tools have been 
mastered) และมวีธิทีีถู่กตอ้งในการใชง้าน
เทคโนโลยดีจิทิลัเพยีงวธิเีดยีวเท่านัน้ 

ระดบัมีความคล่อง   

1. ความรู ้(Knowledge) 1. ทราบถงึตวัอยา่ง หรอื ขอ้ผดิพลาด ของ
เทคโนโลยดีจิทิลัทีถู่กใชง้านอยา่งไมส่อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชง้านทีม่ศีกัยภาพ
ของเทคโนโลยดีจิทิลั 

2. ทกัษะ (Skills) 1. สามารถประยกุต ์หรอืเปลีย่นบรรทดัฐาน
ทางสงัคม(norms) ในชุมชนยอ่ยของผูใ้ชง้าน
บนแพลตฟอรม์ดจิทิลัได้ 

 2. สามารถขา้มจากเทคโนโลยชีนิดหนึ่งไปอกี
ชนิดหน่ึงเพื่อการพฒันาเป้าหมายได ้

3. ทศันคต ิ(Mindset) 1. สะดวกใจกบัความจรงิทีว่่า ไมม่วีธิทีีด่ทีีสุ่ด
ในการใชง้านเทคโนโลย ีส าหรบัทุกองคก์รและ
ทุกบรบิท 

 2. ยอมรบัความเปลีย่นแปลง โดยมองว่า 
ความเปลีย่นแปลงคอื โอกาส 

 
แหล่งท่ีมา:  Briggs, & Makice, 2012, p. 69-74. 
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จากตารางดงักล่าว ดา้นระดบัความคล่องดจิทิลั Briggs and Makice อธบิายว่า กลุ่มคน
ทีอ่ยูใ่นระดบัความคล่องดจิทิลั เป็นกลุ่มคนทีพ่รอ้มปรบัตวัตามเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง อกีทัง้
มคีวามสามารถในการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัไดใ้นระดบัwhy กล่าวคอื ระดบัทีรู่ว้่าท าไมการใช้
งานเทคโนโลยดีจิทิลันัน้จงึมคีวามส าคญั และในระดบั when กล่าวคอื มคีวามตระหนักรูถ้ึง
ช่วงเวลาอนัเหมาะสมหรอืไม่เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั ซึ่งความเข้าใจในระดบั 
why และ when เป็นความเขา้ใจในระดบัทีล่กึซึง้กว่าความเขา้ใจในระดบั what และ how อนั
เป็นความเขา้ใจในระดบัการรูเ้ท่าทนัเท่านัน้  

นอกจากนี้ กลุ่มคนทีม่รีะดบัความคล่องดจิทิลั ยงัสามารถรบัมอืกบัความผิดพลาด หรอื 
การผดิมารยาททางสงัคมที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ได้ เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อประสบการณ์ของสาธารณชน กลุ่มคนที่มรีะดบัความคล่องดจิทิลัจะสามารถเปลี่ยน
ประสบการณ์นัน้ใหก้ลายเป็นปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก (Positive Interaction) ระหว่างตนเองและผูอ้ื่น
ได ้ตวัอย่างเช่น เจา้หน้าทีข่องสภากาชาดไทย ใชแ้อคเคา้ทท์วติเตอร ์(Twitter Account) ของ
สภากาชาดโพสต์ขอ้ความส่วนตวัอนัมลีกัษณะไม่เหมาะสมว่า “Ryan found two more 4 bottle 
packs of Dogfish Head’s Midas Touch beer..when we drink we do it right #gettngslizzerd” 
ดว้ยความเขา้ใจผดิ เพราะไม่ไดส้ลบัแอคเคา้ท ์ไปเป็นแอคเคา้ทท์วติเตอรส์่วนตวัของตน ท าให้
ขอ้ความดงักล่าวถูกโพสตโ์ดยแอคเคา้ทข์องสภากาชาดไทย ซึง่มยีอดผูต้ดิตามในขณะนัน้สูงถงึ
ประมาณ 270,000 รายชื่อ ส่งผลให้ผู้ติดตามแชร์ บอกต่อ และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบั
ขอ้ความดงักล่าวไปยงัผูใ้ชง้านทวติเตอรค์นอื่นๆ อยา่งไรกด็ ีเมื่อทราบข่าว ทางสภากาชาดไทย 
ไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดดว้ยการลบขอ้ความเดมิทิง้ และโพสต์ขอ้ความใหม่ ทีม่ลีกัษณะสมัพนัธก์บั
ขอ้ความเดมิในเชงิยัว่ล้อ สรา้งเสยีงหวัเราะและความข าขนัว่า “We’ve deleted the rougue 
tweet but rest assured the Red Cross is sober and we’ve confiscated the keys” 
นอกจากนี้ บรษิทัเบยีร ์Dogfish ซึง่ถูกกล่าวถงึในขอ้ความทีผ่ดิพลาด ไดอ้อกมาใชแ้อคเคา้ท์ของ
แบรนดใ์นทวติเตอร ์โพสต์ใหผู้ใ้ชง้านทวติเตอรช์่วยกนับรจิาคเลอืดและเงนิใหก้บัสภากาชาดไทย 
ดว้ย (Switzer, 2011; Briggs, & Makice, 2012) 

ประการต่อมาเกี่ยวกบัความคล่องดจิทิลัคอื คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจผดิ คดิว่าการใช้งาน
เทคโนโลยดีจิทิลัทเีพิม่ขึน้ จะท าใหบุ้คคลผูใ้ชม้คีวามคล่องดจิทิลัเพิม่ขึน้ หลายคนจงึอนุมานไป
เองว่า บุคคลที่ใช้งานสมาร์ตโฟนระหว่างการประชุม หรอื  กลุ่มคนที่ตัง้เต้นท์รอตัง้แต่ตอน
กลางคนื เพื่อทีจ่ะไดม้โีอกาสซือ้เทคโนโลยชีนิดใหมล่่าสุดในวนัรุง่ขึน้เป็นรายแรกๆ คอืกลุ่มคนที่
มคีวามคล่องดจิทิลัสูงที่สุด ซึ่งในความเป็นจรงิแล้ว การมคีวามคล่องดจิทิลั อาจไม่จ าเป็นต้อง
เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นผูเ้ชีย่วชาญ (Techie) หรอืหลงใหลในเทคโนโลยดีจิทิลั ในทางตรงกนัขา้ม 
ผู้ที่มคีวามคล่องดจิทิลั อาจใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัน้อยกว่าก็ได้ แต่เป็นผู้ที่มคีวามเข้าใจใน
กจิกรรมหรอืวธิกีารใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัอนัสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ยิง่ใหญ่กว่า (Larger 
Goals) อีกทัง้ตระหนักได้ว่า สถานการณ์ใดบ้างที่การใช้เทคโนโลยดีิจทิลั จะน ามาซึ่งความ
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เสยีหาย โดยในบางครัง้ ผู้ที่มคีวามคล่องดจิทิลั อาจเลอืกใช้วธิกีารสื่อสารด้วยโทรศพัท์มอืถอื
เพื่อการคุยสนทนา หรอื เขา้ประชุมแบบเหน็หน้า (Face-to Face Meeting) แทนทีก่ารโพสต์ทุก
อย่างลงบนพืน้ทีส่าธารณะอย่างทวติเตอร ์ดงันัน้การเป็นผูท้ี่มรีะดบัความคล่องดจิทิลั นอกจาก
จะตอ้งรูว้่าท าไมจงึใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัแลว้ ยงัตอ้งรูด้ว้ยว่าท าไมจงึไม่ใช ้(why not) (Briggs, 
& Makice, 2012) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8  ระดบัความคล่องดจิทิลัและกลุ่มเสีย่งต่อการหยดุพฒันาไปสู่ความคล่องดจิทิลั  
แหล่งท่ีมา:  Briggs, and Makice, 2012, p. 75.  
 
 ความคล่องดิจทิลัเป็นความรู้ ทกัษะ และทศันคติที่บุคคลมต่ีอเทคโนโลยดีิจทิลั ซึ่ง
บุคคลในแต่ละกลุ่ม แมจ้ะมรีะดบัความคล่องดจิทิลัไม่เท่ากนั แต่กส็ามารถพฒันาได ้กระนัน้อาจ
มบีางกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงต่อการหยุดนิ่งในการพฒันาตนเองไปสู่ระดบัความคล่องดจิทิลั โดย 
Briggs, and Makice ชีว้่า ความเสี่ยงดงักล่าว อาจเกดิขึน้กบักลุ่มต่อต้านการรู ้และกลุ่มที่มี
ความรูเ้ท่าทนั โดยกลุ่มต่อต้านการรู้ หากไม่ยอมเปลีย่นแปลง ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะดา้น
การไม่ยอมรบัเทคโนโลย ีต่อไปความรู ้ทศันคต ิและทกัษะดงักล่าว จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานในแต่ละวนั ซึ่งอาจท าให้คนกลุ่มต่อต้านการรู้ พลาดการรบัขอ้มูลข่าวสารที่ส าคญั 
รวมถงึหวัน่ไหวต่อเล่หอุ์บายอนัชัว่รา้ย (Susceptible to Scams) หรอื รปูแบบการจดัการอื่นๆ 
(Manipulation) นอกจากนี้  การขาดทกัษะที่จ าเป็นต่อการพฒันาไปสู่ความคล่องดจิทิลั  อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคคลผูน้ัน้ดว้ย ดา้นกลุ่มทีม่คีวามรูเ้ท่าทนั อาจ
ไม่เหน็คุณค่าของการพฒันากระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง หรอือาจมคีวามคดิว่า ตนมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลัมากพอแล้ว ทัง้ที่จรงิๆ อาจยงัไม่มปีระสบการณ์ทีเ่พยีงพอต่อ
การบรรลุผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการ กลุ่มที่มคีวามรู้เท่าทนั บางครัง้อาจมอีงค์ความรู้เพียงแค่ใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัในการทกึทกัลงข้อสรุปไปใดๆ ไปก่อน โดยที่ขอ้สรุปนัน้ยงัไม่สมบูรณ์ ซึ่ง
พฤตกิรรมดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่มทีม่คีวามรูเ้ท่าทนั ละเลยต่อการคน้หาขอ้มลูใหม่ๆ ในอนาคต 
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ยิง่ไปกว่านัน้ กลุ่มที่มคีวามรูเ้ท่าทนับางคน อาจใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อสรา้งผลสมัฤทธิอ์นัไม่
พงึประสงค ์เช่น ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการปล่อยขอ้มลูของบรษิทัใหร้ ัว่ไหล, ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
เพื่อความเพลดิเพลนิระหว่างการประชุม หรอื ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อการทะเลาะ
เบาะแวง้กบัผูอ้ื่น (Flame War) (Briggs, & Makice, 2012) 

โดยสรุป จากการค้นคว้าพบว่า แนวคดิความคล่องดจิทิลัมคีวามแตกต่างกนัตามผู้ให้
นิยาม มุมมองที่มต่ีอแนวคดิ แขนงการศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึงานวจิยัและการน าไปใช้ตาม
ตารางดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของแนวคดิความคล่องดจิทิลั  
 

 

ผูใ้ห้นิยาม 

 

มุมมองท่ีมีต่อแนวคิด 

แขนงการศึกษา 

ท่ีเก่ียวข้อง (บริบท) 

งานวิจยั/บทความ/
เอกสาร/ต ารา 

การน าไปใช้ 

NRC (1999) สว่นหนึ่งของกระบวนทศัน์
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์
(การศกึษา) 

บรรจุอยูใ่นแผนแม่บท
การศกึษา 

Resnick (2002) สมรรถนะในการใชง้าน ICT 
ภายหลงัจากเขา้ถงึดจิทิลั 

ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
(การศกึษา) 

Revolutionizing 
Learning in the 
Digital Age 

Green (2005) การใชแ้ละความเขา้ใจในการ
แกไ้ขปญัหา ICT  

ศกึษาศาสตร ์การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์และ
นโยบายทางสงัคม 
(การศกึษา/ การท างาน) 

Predictors of Digital 
Fluency  

Briggs, and Makice 
(2012) 

การบรรลุผลสมัฤทธิท์าง ICT 
/ ระดบัทีพ่ฒันาเหนือกวา่
ระดบัการรูเ้ทา่ทนัดจิทิลั 

การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์

Digital Fluency ; 
Building success in 
digital age 

Bartlett, and Miller 
(2011)  

สว่นหนึ่งของการรูเ้ทา่ทนั
ดจิทิลั/ญาณวทิยาออนไลน์/ 
เกดิจากการขาดหายของ
นายทวารขา่วสารออนไลน์
และปญัหาเพด็ดกิร ี/ เชงิ
วพิากษ์ และเฝ้าระวงั / 
พฒันามาจากทกัษะของ
ผูส้ ือ่ขา่ว 

ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์
(การศกึษา) 
นิเทศศาสตร ์วารสาร
ศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
 

Thruth lies and the 
internet ; a report to 
younf people’s digital 
fluency  

 

แหล่งท่ีมา: ผูว้จิยั, 2557. 



68 

จากการเปรยีบเทยีบตามตารางที ่2.6 ผูว้จิยัเลอืกนิยามและแนวคดิของ Bartlett, and 
Millers (2011) และ Briggs, and Makice (2012) มาผสมผสานและประยุกต์ใชใ้นการศกึษาวจิยั
เรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” โดยสาเหตุทีเ่ลอืก
นิยามของ Bartlett and Miller มาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประการแรก เนื่องจาก Bartlett and Miller 
ท างานวจิยัเกีย่วกบัความคล่องดจิทิลั โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็นักเรยีน ซึง่กลุ่มดงักล่าว หาก
จ าแนกตามอายุ จดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Digital Natives ประการต่อมาคอื แนวคดิความ
คล่องดจิทิลัของ Bartlett and Miller มคีวามใกล้เคยีงกบัการศกึษาทางนิเทศศาสตร ์กลุ่ม
วารสารศาสตรแ์ละสารสนเทศ ซึง่ Bartlett and Miller ใชอ้งคค์วามรู ้แนวคดิ และทฤษฎขีอง
ส านักวพิากษ์ เป็นรากฐานในการก าหนดนิยามความคล่องดจิทิลั จงึท าให้นิยามของ Bartlett 
and Miller มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคค์วามรูอ้นัเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวจิยัทางนิเทศศาสตร์ ดงันัน้ ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” ซึ่งเป็นการศกึษาวจิยัในขอบเขตของนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ ผูว้จิยัจงึเลอืกแนวคดิความคล่องดจิทิลั ของ Barlett and Miller มาพฒันา
เป็นส่วนหนึ่งของนิยามเชิงปฏบิตัิการของความคล่องดจิทิลั ด้านความรู้เท่าทนัดจิทิลั  อัน
หมายถงึ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชด้จิทิลัอยา่งรูเ้ท่าทนั 
 ดา้นแนวคดิของ Briggs and Makice จากตารางที ่2.6 พบว่า แนวคดิดงักล่าว มี
รากฐานมาจากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานดิจิทัลของบุคคล โดยแนวทางนี้มีความ
น่าสนใจ เพราะมผีลต่อการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยก์ลุ่ม Digital Natives ซึง่ส่วน
หนึ่งของกลุ่มนี้ มอีายุอยู่ในช่วงวยัท างานตอนต้น (ก าลงัจะเขา้ท างาน หรอืก าลงัท างานอยู่ใน
องคก์รต่างๆ) นอกจากนี้ แนวคดิความคล่องดจิทิลัของ Briggs and Makice ยงัมกีารแบ่งระดบั
ความคล่องดจิทิลัอย่างชดัเจน (ภาพที ่2.8) โดยก าหนดใหค้วามรู ้ทกัษะ และทศันคตต่ิอการใช้
ดจิทิลัเป็นองค์ประกอบของระดบัความคล่องดจิทิลั (ตารางที่ 2.5) เพราะฉะนัน้ ในการศึกษา
วจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” ผูว้จิยัจงึอ้างองิ
แนวคดิความคล่องดจิทิลัของ Briggs and Makice โดยน าแนวคดินัน้มาพฒันาเป็นส่วนหนึ่งของ
นิยามเชงิปฏบิตักิารของความคล่องดจิทิลัดา้น ความรู ้ทกัษะ และทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั 
 

2.2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดความคล่องดิจิทลั  
Wang, Wiesemes, & Gibbons (2012)ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาความคล่องดจิทิลั

ผ่านสมารต์โฟน มวีตัถุประสงค์ในการศกึษา การรบัรูแ้ละการใช้งานสมารต์โฟนเพื่อสนับสนุน
กจิกรรมทางการวจิยัในกลุ่มนักศกึษาปรญิญาเอก เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มกีลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศกึษาระดบัปรญิญาเอกจ านวน 6 คน ใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้ง ผลวจิยัพบว่า 
การรบัรูแ้ละการใชง้านสมารต์โฟน เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัอทิธพิลหลกัจาก ตวัแปรดา้น ทกัษะส่วน
บุคคล ความสนใจ และความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยขีองผู้เรยีน ซึ่งตวัแปรทัง้หมด เป็นอสิระจาก
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ตวัแปรดา้นอายุหรอืเจเนอเรชัน่ ในการอภปิราย Wang, Wiesemes, & Gibbons จงึเสนอให้
พฒันาตวัชี้วดัความคล่องดจิทิลั ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการศกึษาการใช้งานสมารต์โฟนเพื่อการ
เรยีนรู ้(Mobile Learning) ของผูเ้รยีนในทุกช่วงอาย ุ  

Wang, Myers, and Sundaram (2013) ท าการวจิยัเรื่อง การทดสอบแบบจ าลองความคล่อง
ดจิทิลัในกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants เป็นการวจิยัเกี่ยวกบัความแตกต่าง
อย่างมนีัยยะส าคญัระหว่าง Digital Natives และ Digital Immigrants พบว่า คุณลกัษณะของ 
Digital Natives และ Digital Immigrants นัน้ ไม่ใช่คุณลกัษณะที่มกีารแบ่งขัว้สองขา้งอย่าง
ชดัเจน (Dichotomy) แต่เป็นคุณลกัษณะทีม่คีวามต่อเนื่อง (Continuum) กนัอยู่ Wang, Myers 
และ Sundaram จงึน าความเป็น Digital Natives (Digital Nativity) มาพฒันาร่วมกบัการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งแบบ Thematic Review จนไดต้วัแปรต่างๆ มาสรา้งเป็น
แบบจ าลองแนวคดิความคล่องดจิทิลั (Conceptual Model of Digital Fluency) โดยก าหนดนิยาม 
ความคล่องดจิทิลัไว้ว่า ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ และผลติสารสนเทศเพื่อ
แสดงตนอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางดจิทิลั พบผลวจิยัตามตารางดงันี้  

  
ตารางท่ี 2.7  ตารางแสดงผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการทดสอบแบบจ าลองความคล่องดจิทิลั  
                      เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และขอ้คน้พบจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ข้อค้นพบจาก 
การทบทวนวรรณกรรม 

ข้อค้นพบจากข้อมลูใน
เบือ้งต้น 

เพื่อพสิจูน์ว่า Digital Natives มี
ความคล่องเทคโนโลยเีหมอืนกนั
ทุกกลุ่ม 

Digital Natives ไม่ไดค้ล่อง
เทคโนโลยเีหมอืนกนัทุกกลุ่ม  

กลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ใน
การวจิยันี้ มคีวามคล่องดจิทิลั 

เพื่อยนืยนัการแบง่ขัว้ระหว่าง 
Digital Natives และ Digital 
Immigrants  

Digital Natives ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ความคล่องเทคโนโลยมีากกว่า 
Digital Immigrants เสมอไป 

กลุ่มตวัอย่าง Digital 
Immigrants และ Digital 
Natives ในการวจิยันี้ ประเมนิ
ตนเองว่ามคีวามคล่องดจิทิลัใน
ระดบัทัว่ไป ยกเวน้ความคล่อง
ดจิทิลัในการสรรคส์รา้งเนื้อหา
(Content Creation) ทีส่มัพนัธ์
กบัการท ากจิกรรม  

เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ดา้นความคล่องดจิทิลั  

ความแตกต่างดา้นความคล่อง
ดจิทิลั ไดร้บัอทิธพิลจากตวัแปร
ต่างๆทีน่ าเสนอในแบบจ าลอง
ความคล่องดจิทิลั 

สถานภาพทางสงัคมและ
เศรษฐกจิ, ตวัแปรดา้นองคก์ร 
และโอกาสในการใชเ้ทคโนโลย ี
มคีวามสอดคลอ้งกนั อย่างไรกด็ ี
ตวัแปรดา้นจติวทิยา อทิธพิล 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ) 
 

  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ข้อค้นพบจาก 
การทบทวนวรรณกรรม 

ข้อค้นพบจากข้อมลูใน
เบือ้งต้น 

  ทางสงัคม และความตัง้ใจทีม่ต่ีอ
เทคโนโลยมีคีวามแตกต่างกนั 

เพื่อเปรยีบเทยีบการใชแ้ละหรอื 
รปูแบบของการใชเ้ทคโนโลย ี

ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี
เฉพาะทาง (Particular 
Technology) ขึน้อยู่กบั
คุณลกัษณะทางประชากร ตวัแปร
ดา้นจติวทิยา ตวัแปรดา้นองคก์ร 
และอทิธพิลทางสงัคม 

กลุ่มตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลง
ความพงึใจ (Preferences) ใน
การใชเ้ทคโนโลยอีย่างมนียัยะ
ส าคญั Digital Natives สว่นใหญ่
ใชเ้ครื่องมอืในเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ แต่ระดบัของการใช้
แปรผนักบักลุ่ม Digital 
Immigrants อย่างมนียัยะส าคญั  

เพื่อระบุคุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อ
ความคล่องดจิทิลั  

การวเิคราะหค์ุณลกัษณะแสดงให้
เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
และความคล่องดจิทิลั 

ตวัแปรในแบบจ าลองกรอบ
แนวคดิทีส่มัพนัธก์บัความคล่อง
ดจิทิลั มนียัยะส าคญัระหว่าง
ความสมัพนัธท์ีแ่ปรผนั  
(is varied) 

เพื่อบุกเบกิผลกระทบของความ
คล่องดจิทิลั 

การใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลหนึ่ง 
ตอ้งการระดบัความแน่นอนของ
ความคล่องดจิทิลั ความคล่อง
ดจิทิลัเพิม่ขึน้ตามความถีใ่นการใช ้

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดคล่องใน
การใชเ้ทคโนโลยอียู่แลว้ 
โดยทัว่ไปมคีวามมัน่ใจและความ
เอาใจใสใ่นการใชเ้ทคโนโลย ี
หรอื ยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ อกี
ทัง้มทีศันคตขิองตนเองต่อการ
ใชเ้ทคโนโลย ี 

 
แหล่งท่ีมา:  Wang, Myers, & Sundaram, 2012. 

  

Hsi (2007) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสรา้งแนวคดิการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมประจ าวนั
ของกลุ่มเด็กดจิทิลั โดยใช้แนวคดิความคล่องดจิทิลั ซึ่งเป็นมุมมองเชงิปฏบิตัิการ  (Practice-
oriented Perspective) อนัหมายถงึ หลกัปฏบิตัใิหม่อนัเป็นขอ้พสิูจน์จากการที่ผู้เรยีนใช้งาน
เครื่องมอืดจิทิลัเพื่อเก็บรวมรวบข้อมูล ออกแบบ  ประเมนิค่า วพิากษ์ สร้างการเป็นเจ้าของ 
สงัเคราะห ์และพฒันาสื่อดจิทิลั รวมถงึการสื่อสารเนื้อหาต่างๆ และการแสดงออกทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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มาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิเพื่อศกึษากลุ่มเดก็ทีม่คีวามคล่องดจิทิลั ซึ่งเป็นผูเ้รยีนที่มสี่วนร่วม
โดยสมคัรใจ (Voluntary Participation) การศกึษาวจิยัดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อก าหนด
มุมมองในการสร้างแนวคิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นการทบทวนระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้ใน
การศึกษาความคล่องดจิทิลัของผู้เรยีนที่เป็นกลุ่มเด็ก โดยมขี้ออภปิรายถึงความต้องการใน
การศกึษาดา้น การใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัและสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีม่ปีฏสิมัพนัธใ์น
กลุ่มเดก็อนัสอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นชวีติประจ าวนั โดยมกีารแนะน าถงึขอ้ปฏบิตัขิอง
นกัวจิยัทีต่อ้งมจีรยิธรรมเมือ่ท าการวจิยักบักลุ่มเดก็ 

Bologa, Lupu and Sabau (2007) ท าการวจิยัเรื่อง ความคล่องดจิทิลัและความส าคญั
ต่อการศกึษาของกลุ่มเยาวชนผูเ้รยีนในยคุความรู ้การวจิยัดงักล่าว มกีลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษา
มหาวทิยาลยัชัน้ปีที่ 1 อายุ 18 ปี จ านวน 25 คน เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้วธิวีจิยัแบบ
ทดลอง (Experiment Test) โดยเกบ็ผลการทดสอบจากการใชซ้อฟทแ์วรท์ีม่ชีื่อว่า SCRATCH 
เพื่อวดัระดบัความคล่องดจิทิลั (Level of Digital Fluency) ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิยัพบว่า 
ระดบัความคล่องดจิทิลัของผูเ้รยีน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถในการเรยีนรูว้ธิใีช้
งานโปรแกรมประยุกต์ในชวีติประจ าวนั (Everyday Application) ของผูเ้รยีน กล่าวคอื เมื่อผูเ้รยีน
กลุ่มเยาวชน มีระดับความคล่องดิจิทัลเพิ่มขึ้น ก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้วิธีใช้งาน
คอมพวิเตอรม์ากขึน้ดว้ย  

Green (2005) ท าการศกึษาความคล่องดจิทิลั (ความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่าง
แตกฉานและสร้างผลติผลผ่านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) ในหวัข้อ ปจัจยัพยากรณ์ความ
คล่องดจิทิลั (Predictors of Digital Fluency) โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคล่องดจิทิลั 
บุคลกิภาพ และปจัจยัทางประชากรอื่นๆ ของกลุ่มตวัอย่างในสหรฐัอเมรกิา อายุ 18-82 ปี เป็น
ชาย 108 คน หญงิ 206 คน ดว้ยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ารเกบ็แบบสอบถาม และวธิวีจิยัเชงิ
คุณภาพดว้ยการเขยีนบรรยายความทรงจ า ผลการวจิยัแรก เป็นเชงิปรมิาณพบว่า ตวัแปรตาม
ด้านทกัษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านอายุที่น้อยกว่า ด้านการศึกษาที่ดกีว่า ด้าน
บุคลกิภาพเปิดกวา้งและการชอบเขา้สงัคมสูง ดา้นทศันคตเิชงิบวกต่อการใชเ้ทคโนโลย ี(ตัง้แต่
ช่วงทีเ่ริม่ตน้ใชง้าน) และดา้นความเชื่อดา้นความยดืหยุ่นของทกัษะทางคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล 
เหล่าน้ีเป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัของกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาติ
และอายุ โดยจากปจัจยัด้านเชื้อชาติ ไม่ใช่ปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัหลงัจากควบคุม
ปจัจยัดา้นอายุและการศกึษา อย่างไรกต็าม ในกลุ่มตวัอย่างคนผวิด า พบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความคล่องดจิทิลักบับุคลกิภาพเชงิลบอยา่งมนีัยยะส าคญั ประการต่อมา บุคลกิภาพทีม่อีทิธพิล
ต่อความคล่องดจิทิลั ค่อยๆ เพิม่ความชดัเจนมากขึน้ในกลุ่มตวัอยา่งทีม่ชี่วงอายุเพิม่ขึน้  ขณะที่
ผลการวจิยัทีส่อง เป็นผลการวจิยัเชงิคุณภาพ มุง่ศกึษาการประเมนิการพฒันาความคล่องดจิทิลั 
โดยใชก้ารบรรยายเรื่องราวในชวีติของกลุ่มผูห้ดัใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Novice) จ านวน 
10 คน มาวเิคราะหร์่วมกบักลุ่มผูช้ านาญใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Adepts) จ านวน 10 คน 
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(ทัง้สองกลุ่มได้มาจากผลการวจิยัแรก) ผลการวจิยัที่สองพบว่า กลุ่มผูห้ดัใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มกีารศึกษาไม่ต่อเนื่อง มขี้อจ ากดัด้านการพฒันาอัตลกัษณ์การเรยีนรู้เพื่อ
รองรบัความคล่องดิจทิัล อีกทัง้การสื่อสารที่ไม่ลงรอย ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการ
ติดต่อกันเพียงเล็กน้อย ระหว่างกลุ่มผู้หัดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มผู้ช านาญใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัท าใหโ้อกาสในการเรยีนรูข้องกลุ่มผูห้ดัใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศลดลง
ดว้ย โดยการสรา้งความคล่องดจิทิลัของทัง้สองกลุ่มมแีนวโน้มว่าจะมาจากตวักลางทางเชือ้ชาติ
(Race Neutral) เช่น อตัลกัษณ์การเรยีนรู้, การเปิดรบัเทคโนโลยใีนช่วงแรก เป็นต้น ขณะที่
กลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นคนด า มอุีปสรรคในการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัเนื่องมาจาก
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ ์เช่น  การมชีวีติอยู่ในวฒันธรรมสลมัย่านเสื่อมโทรม (Ghetto 
Culture) การเขา้ถงึทรพัยากรทางบุคคลและเศรษฐกจิอยา่งมจี ากดั  เป็นต้น อทิธพิลเหล่านี้ลว้น
ชะลอการยอมรบัเทคโนโลยใีนกลุ่มตวัอย่างคนด า แต่ไม่ส่งผลกระทบกบักลุ่มตวัอย่างคนขาว 
ดา้นกลุ่มผูไ้มใ่ชง้านเทคโนโลย ีเป็นกลุ่มทีม่องตนเองในลกัษณะเช่น ตนเป็นคนไม่มโีชค หรอืไม่
มคีวามสามารถ เป็นตน้ หรอืมกัจะมองคอมพวิเตอรว์่าเป็นสิง่ลกึลบัและซบัซอ้นเกนิไป ซึง่ปจัจยั
เหล่านี้  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความคล่องดิจิทัลของกลุ่มผู้ไม่ใช้งานเทคโนโลยี ด้าน
แรงจูงใจในการใชง้านเทคโนโลยปีรากฏขึน้ในช่วงของการพฒันาความคล่องดจิทิลั โดยเริม่ต้น
จากแรงจงูใจภายนอก เช่น หน้าที ่และความต้องการ จากนัน้จงึน าไปสู่แรงจงูใจทัง้ภายในและ
ภายนอก (ผสมผสานกนั) เช่น ความเพลดิเพลนิ และความบนัเทงิ และมาจนถึงจุดสูงสุดคอื
แรงจงูใจภายใน เช่น การเป็นทีย่อมรบั หรอื การเป็นสมาชกิในกลุ่มวฒันธรรมเทคโนโลย ี 

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 

2.3.1  ความเป็นมา  
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่ งของสื่อออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิด 

ประสบการณ์ และวถิปีฏบิตัิ (Practice) ของมนุษย ์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพยีง
รปูแบบหนึ่งของกระบวนการสงัคมกรณ์ในหมู่วยัรุ่น (A Form of Teen Socializing) เท่านัน้ แต่
ยงัเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของคนทุกคน โดยเครอืข่ายสงัคมออนไลน์จะแสดงใหเ้หน็ถงึ
ภาพสะทอ้นและรปูแบบทีม่นุษยผ์กูพนักนักบัเพื่อนฝงู ครอบครวั ผูร้่วมงาน และการเมอืง ยิง่ไป
กว่านัน้ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยงัมสี่วนช่วยในการเปลีย่นแปลงภูมทิศัน์สื่ (Media Landscape) 
ด้วยการสรา้งช่องทางใหม่ๆในการแพร่กระจายเนื้อหาและสรา้งความผูกพนัระหว่างผู้ใช้งาน 
(Hinton, & Hjorth, 2013) 

Jakins (2006 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) กล่าวว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เป็น
ส่วนหนึ่งของความรุ่งเรอืงดา้นวฒันธรรมการมสี่วนร่วม (Participatory Culture) ทีเ่สรมิสรา้งพลงัให้
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ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาด้วยตนเองได้ กระนัน้ วฒันธรรมการมสี่วนร่วมก็มแีง่มุมที่ท าให้
ผูใ้ชง้านเกดิความไม่ปลอดภยัในชวีติประจ าวนัได ้โดยอนัตรายจากการมสี่วนร่วมนัน้ Rushkoff 
(1994 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) กล่าวว่า เกดิจากการทีม่ผีูใ้ชง้านจ านวนหลายพนั
คนสามารถมองเหน็กนัได้ทุกครัง้ที่เขา้มาในเครอืข่าย ขอ้เทจ็จรงิที่ผดิพลาดจะถูกท้าทาย การ
โกหกจะถูกเปิดโปง และการลอกเลยีนแบบโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย (Plagiarism) จะถูกเปิดเผย 
กล่าวไดว้่า เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นเครอืข่ายทีน่อกจากจะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านมสี่วนร่วม
ซึง่กนัและกนัแลว้ ยงัเป็นเครอืขา่ยทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบกนัเองดว้ย  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่รู้จ ักเครือข่ายแรกคือ ซิกส์ดีกรีส์ดอทคอม (Six 
Degrees.com) เปิดตวัในปี ค.ศ.1997 โดย ซกิสด์กีรสีด์อทคอม เป็นเครอืข่ายที่เปิดโอกาสให้
ผูใ้ชง้านสรา้งประวตัยิ่อ (Create Profiles) รวบรวมรายชื่อเพื่อน (List Their Friends) และ
มองเหน็เพื่อนของเพื่อนภายในเครอืข่ายเดยีวกนั ซกิสด์กีรสีด์อทคอมจงึถอืเป็นเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เครอืข่ายแรก ทีน่ ารปูแบบการท างาน (Features) ดา้นการสรา้งประวตัยิ่อ (เป็นรปูแบบ
การท างานที่แพร่หลายในเวบ็ไซต์ประเภทหาคู่เดทออนไลน์ และชุมชนออนไลน์) การรวบรวม
รายชื่อเพื่อนภายในเครอืข่าย (เป็นรูปแบบการท างานที่อยู่บนระบบ AIM และ ICQ) และการ
มองเห็นรายชื่อเพื่อนของเพื่อน (เป็นรูปแบบการท างานที่อยู่บนระบบคลาสเมทดอทคอม 
(Classmates.com) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งาน มองเหน็รายชื่อเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมสถานศกึษา
เดยีวกนั) มารวมไวด้ว้ยกนั (Boyd, & Ellison, 2007) 

ซกิส์ดกีรสี์สื่อสารตนเองว่าเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกนั และส่งข้อความถึง
ผูอ้ื่นได้ แต่แมว้่าซกิส์ดกีรจีะดงึดูดผู้ใช้งานได้นับล้านคน ที่สุดเครอืข่ายก็ต้องประสบกบัความ
ลม้เหลวในการเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื หลงัจากเปิดใหบ้รกิารไดไ้มถ่งึ 3 ปี ในปี ค.ศ. 2000 ซกิสด์กีรกี็
ระงบัการให้บรกิารถาวร โดยสาเหตุที่ซิกส์ดีกรสี์ปิดตัวลง เนื่องจากรูปแบบการท างานของ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ยงัไม่ตอบสนองกบัผูใ้ชง้านในเวลานัน้ เมื่อพจิารณาบรบิททางสงัคมใน
ปลายทศวรรษ 90 เป็นช่วงเวลาทีผู่ค้นเพิง่เริม่เขา้มาใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่
จงึยงัไม่มเีครอืข่ายขนาดกวา้ง (Extended Networks) กล่าวคอื ปราศจากกลุ่มเพื่อนในชวีติจรงิ
ทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ตดว้ยกนัเป็นเครอืข่าย ผูใ้ชง้านซึง่เป็นคนกลุ่มแรกๆ ทีเ่ขา้มาใชง้าน  (Early 
Adopters) จงึรอ้งเรยีนว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มอีะไรให้ท าน้อยนิด หลงัจากตอบรบัเป็น
เพื่อนกบับุคคลในเครอืข่ายแลว้ (There was a Little to do After Accepting Friend Requests) 
อกีทัง้ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ กไ็มไ่ดส้นใจทีจ่ะท าความรูจ้กักบัคนแปลกหน้า  

นบัตัง้แต่ปีค.ศ.1997 ถงึ ค.ศ.2001 รปูแบบการท างานของการใหบ้รกิารชุมชนออนไลน์
เกิดการปรบัตัวไปในทิศทางเดยีวกัน มกีารหลอมรวมของรูปแบบการท างานด้านการสร้าง
ประวตัิย่อของผู้ใช้งาน และการรวบรวมรายชื่อเพื่อน เช่น เอเชี่ยนอเวนิว (Asianavenue), 
แบลค็แพลเนท (Blackplanet) ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านสรา้งประวตัสิ่วนตวั ระบุความเชีย่วชาญ 
และประวตัใินส่วนของการหาคู่ (Dating Profiles) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุเพื่อนหรอืประวตัิ
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ส่วนตวัได ้โดยไม่จ าเป็นต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชง้านท่านอื่น (Wasow, 2007 quoted in 
Boyd, & Ellison, 2008) เช่นเดยีวกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีม่ชีื่อว่าไลฟ์เจอรน์ัล (LiveJornal) 
ซึง่เปิดตวัในปีค.ศ.1999 ทีผู่ใ้ชง้านสามารถกดตดิตามเพิม่เพื่อนในเครอืข่ายได้โดยไม่ต้องไดร้บั
ความยนิยอมจากอกีฝ่าย ซึ่งความสมัพนัธล์กัษณะน้ีเป็นความสมัพนัธเ์ชงิเดีย่ว (One Directional 
Connections) ที่ผู้สร้างเครือข่ายไลฟ์เจอร์นัลคาดว่าระบบการท างานของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ลกัษณะนี้ จะเขา้มาสรา้งความนิยมแทนที่ระบบส่งขอ้ความอตัโนมตัทิี่รวบรวมรายชื่อ
เพื่อนได ้ (Fitzpatrick, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2008) โดยผูใ้ชง้านไลฟ์เจอรน์ัล 
สามารถบรหิารจดัการกบัความเป็นส่วนตวัเมื่อเขา้ใชง้านได ้ดา้นไซเวริล์ (Cyworld) ระบบการ
ให้บรกิารผ่านเวบ็เบราเซอรใ์นเกาหล ีที่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปีค.ศ.1999 กเ็ริม่เพิม่รูปแบบการ
ท างานในส่วนของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปีค.ศ.2001 เหมอืนกบัทีลู่นารส์ตอรม์ (Lunarstrom) 
ชุมชนออนไลน์ของสวเีดน กเ็ริม่ปรบัเปลีย่นตนเองใหก้ลายเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปีค.ศ. 
2000 โดยเพิม่รูปแบบการท างานในส่วนการรวบรวมรายชื่อเพื่อน รายชื่อผู้เข้าชม  (Guest 
Books) และหน้าเพจส าหรบัเขยีนบนัทกึประจ าวนั (Diary Pages) (Skog, 2007 quoted in 
Boyd, & Ellison, 2007) 

แนวโน้มต่อมาของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เกดิขึน้เมื่อเรซดอทคอม (Ryze.com) เปิด
ให้บรกิารในปีค.ศ.2001 เพื่อช่วยพฒันาเครอืข่ายทางธุรกจิของผู้ใช้งาน โดยผู้ก่อตัง้เรซดอท
คอมแนะน าใหก้ลุ่มเพื่อนของตน ซึง่เป็นสมาชกิของกลุ่มธุรกจิและเทคโนโลยใีนเมอืงซานฟราน
ซสิโก เช่น กลุ่มผูบ้รหิาร และนักลงทุน เขา้มาใชบ้รกิารเรซดอทคอมเป็นกลุ่มแรก (Scott, 2007 
quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ทัง้นี้ กลุ่มคนทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
อย่าง เรซดอทคอม, ลงิคอ์นิ (Liked In), ไทรบป์ดอทเนท (Tribe.net) และเฟรนสเตอร ์(Friendsters) 
ต่างกเ็ป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กักนัเองอยูแ่ลว้ เหล่าผูใ้หบ้รกิารจงึคดิว่าจะช่วยสนับสนุนกนัเองไดโ้ดยไม่
ตอ้งแขง่ขนักนั อยา่งไรกต็าม แมเ้รซดอทคอมจะท าใหเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เขา้มามบีทบาท
ในกลุ่มคนท างานและมอือาชพีเฉพาะทางด้านต่างๆ แต่ทีสุ่ดกไ็ม่ได้รบัความนิยมในกลุ่มคนหมู่
มาก เช่นเดยีวกบัไทรบป์ดอทเนท ที่ดงึดูดผู้ใช้งานได้เพยีงกลุ่มเลก็ๆ ตรงขา้มกบัลงิค์อนิ ที่
กลายเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อนัทรงอทิธพิลในการใหบ้รกิารทางธุรกจิหรอืเฟรนซเตอร์ ที่
ไดร้บัความนิยมจากผูใ้ชง้านมากทีสุ่ด 

โดยทัว่ไป การพัฒนาเครอืข่ายสังคมออนไลน์ มกัเริ่มจากการสร้างเพื่อตอบสนอง
ผูใ้ชง้านเฉพาะกลุ่ม จากนัน้เมื่อไดร้บัความนิยมจากผูใ้ชง้าน เครอืข่ายจะท าการขยายตวัเองให้
เป็นที่รู้จกัมากขึน้ เช่นเดยีวกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ประสบความส าเรจ็ที่สุดในโลกอย่าง
เฟซบุ๊ค (Facebook) ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 2004 กเ็ริม่ต้นจากการเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีใ่ช้
กนัในหมู่นักศกึษามหาวทิยาลยัฮาวารด์ (Havard) เท่านัน้ โดยผูใ้ชง้านจ าเป็นต้องมอีเีมลลข์อง 
Harvard.edu ต่อมาเฟซบุ๊คเริม่ขยายการใหบ้รกิารไปสู่สถาบนัการศกึษาอื่น ผูท้ีม่คีวามประสงค์
จะใช้งานก็ต้องมอีีเมลล์ของสถานศึกษานัน้ เฟซบุ๊คจงึเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่เริม่ต้น



75 

พฒันามาจากการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชง้านภายในสถานศกึษา เป็นเครอืข่ายทีม่ลีกัษณะค่อนขา้งปิด
และเป็นชุมชนส่วนตวั  

ในปีค.ศ.2005 เฟซบุ๊คเริม่ขยายการให้บรกิารไปยงักลุ่มนักเรยีนมธัยมในสถานศกึษา 
และพนกังานในเครอืขา่ยองคก์รต่างๆ การเปิดใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกในระยะแรก ผูใ้ชง้าน
ยังประสบความยุ่งยากในการลงทะเบียน เนื่ องจากหากจะลงทะเบียนในฐานะพนักงาน 
จ าเป็นต้องมอีเีมลลจ์ากแอพโพรพรเิอทดอทคอม (Appropriate.com) หรอืหากจะลงทะเบยีนใน
ฐานะนักเรียนนักศึกษา ก็จ าเป็นต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้ใหญ่ที่มีอ านาจ (ยกเว้นเฉพาะ
นักเรยีนนักศึกษา ผู้ใช้งานในเครอืข่ายระดบัภูมภิาค ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้มี
อ านาจก่อนลงทะเบยีน) อกีประการทีท่ าใหเ้ฟซบุ๊ค แตกต่างจากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อื่นคอื
รูปแบบการท างานที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักพฒันาทัว่ไป ที่ไม่ได้อยู่ภายในบรษิัทของเฟซบุ๊ค
(Outside Developers) สามารถสรา้งโปรแกรมประยุกต์ (Applications) เองได ้โดยโปรแกรม
ประยุกต์ดงักล่าว จะท าให้ผู้ใช้งานสร้างประวตัิย่อ หรอืท ากิจกรรมอื่นๆบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการส่วนตวัไดม้ากขึน้ เช่น การเปรยีบเทยีบความชื่นชอบ
ที่มต่ีอภาพยนตร ์(Movie Preferences) หรอื การสร้างแผนภาพเพื่อระบุประวตักิารท่องเที่ยว 
(Chart Travel Histories)  

ณ เวลานัน้ แมจ้ะยงัไม่มกีารส ารวจอย่างชดัเจนว่า มผีู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ทุกเครอืข่ายรวมทัง้สิน้กี่คน แต่ความนิยมในการใชง้านเครอืขายสงัคมออนไลน์ และการเตบิโต
ของเครอืข่ายในระดบัโลก กก็ระตุ้นใหห้ลายบรษิทั สนใจทีจ่ะลงทุนเพื่อท าการสื่อสารการตลาด
อนัก่อให้เกดิระบบการค้าขายภายในเครอืข่าย ในเวลาเดยีวกนั เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ก็เริม่
ได้รบัผลกระทบจากต่อกฎข้อบังคับภายในสถานที่ท างาน องค์กรต่างๆเริ่มสัง่ห้ามไม่ให้
พนักงานใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ระหว่างท างาน รวมถึงกองทพัสหรฐัอเมรกิาที่มกีฎ
ขอ้บงัคบั หา้มมใิหท้หารใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มายสเปซ (MySpace) (Frosch, 2007 
quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ขณะทีร่ฐับาลแคนาดากส็ัง่หา้มมใิหข้า้ราชการใชง้านเฟซบุ๊ค 
(Benzie, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2007) ดา้นรฐัสภาสหรฐัอเมรกิากเ็สนอร่างกฎหมาย
หา้มไม่ใหเ้ยาวชน ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในสถานศกึษาและหอ้งสมุด (H.R. 5319, 2006; 
S. 49, 2007 quoted in Boyd, & Ellison, 2007)  

ความนิยมของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แสดงให้เหน็ถงึการโยกยา้ยภายในองค์กรของ
ชุมชนออนไลน์ (A Shift in the Organization of Online Communities) สงัเกตไดจ้ากชุมชน
ออนไลน์สาธารณะในระยะแรก ถูกออกแบบใหม้โีครงสรา้งการท างานดว้ยหวัขอ้ (Topics) หรอื
ล าดบักระทู้ (Topical Hierarchies) ขณะที่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ถูกวางโครงสร้างให้เป็น
เครอืข่ายส่วนบุคคล หรอืเครอืข่ายของผูท้ีย่ดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric Networks) ซึง่
ผูใ้ชง้านแต่ละคน สามารถเป็นศูนยก์ลางชุมชนของตนเองได ้โดยการท างานของเครอืข่ายสงัคม
ลกัษณะดงักล่าว สะท้อนให้ภาพของโครงสร้างทางสงัคมที่ไม่เป็นกลาง เนื่องจากเป็นโลกที่
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ประกอบโดยเครอืข่าย ไม่ใช่โดยกลุ่ม (Wellman, 1988 quoted in  Boyd, & Ellison, 2007) รปูแบบ
การท างานของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัเริม่ต้น จงึเผยให้เห็น กรอบแนวคิดองค์กร
รปูแบบใหม่ (A New Organizational Framework) ในชุมชนออนไลน์ อนัก่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อ
บรบิททางการวจิยัใหม่ๆ  ดว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9  ล าดบัเวลาการก าเนิดของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และชุมชนออนไลน์ดัง้เดมิทีเ่ริม่ 
               ใหบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
แหล่งท่ีมา:  Boyd, & Ellison, 2007, p. 212. 
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2.3.2   ความหมาย และองคป์ระกอบของเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นส่วนต่อประสาน (Interface) ระหว่างบุคคลกบัสื่อสงัคม อกี

ทัง้เป็นแบรนด์ที่มชีื่อเสยีงและมมีูลค่าสูง ด้วยเหตุที่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นที่นิยมในหมู่
ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตจ านวนมาก ผูใ้ชง้านหลายคนจงึอาจเขา้ใจไปเองว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
คอื อนิเทอรเ์น็ต ในปจัจุบนั (Hinton, & Hjorth, 2013) ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนดงักล่าว 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขาดนิยามทีช่ดัเจนของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์จนท าให้ผูใ้ชง้านไม่เขา้ใจ
ความหมายทีถู่กตอ้งตรงกนั อยา่งไรกด็ ีปญัหาดงักล่าวถอืเป็นความทา้ทายของนักวชิาการทีจ่ะ
ก าหนดนิยามของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสงัคม  (Social Media) 
(Kaplan, & Haenlein, 2010) ทีม่คีวามเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ เนื่องจากทางผูส้รา้งหรอืเจา้ของ 
จ าเป็นต้องปรบัเพิม่(update)รูปแบบการท างานของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระนัน้ยงัมนีักวชิาการบางส่วน ให้นิยาม
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไวด้งันี้  

Hinton, and Hjorth (2013) นิยามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ว่าเป็น สถานทีท่ีผู่ใ้ชง้าน
สามารถสรา้งการปรากฏกายออนไลน์ (Online Presence) และตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชง้านคนอื่นๆ 

โดยนิยามดงักล่าว เป็นการกล่าวถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แบบไม่เฉพาะเจาะจงดา้น
ใดดา้นหนึ่ง อกีทัง้มุ่งเน้นแค่เฉพาะการปรากฏกายและการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ชง้าน ท าให้
นิยามดงักล่าวขาดความชดัเจน และความแตกต่างระหว่างความเป็นสื่อใหมก่บัสื่อดัง้เดมิ 

ด้าน  Kaplan, and Haenlein (2010) นิยามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไว้ว่าเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งาน สามารถสรา้งประวตัยิ่อ เชญิชวนเพื่อนและ
ผูร้่วมงานใหเ้ขา้มาเชื่อมต่อกบัประวตัยิ่อนัน้ และส่งอเีมลล ์หรอืขอ้ความสนทนาทนัท ี (Instant 
Messaging) ถึงกันได้ โดยประวัติย่อของผู้ใช้งานประกอบไปด้วยรูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียง 
บลอ็ก และอื่นๆ 

สังเกตได้ว่านิยามดังกล่าว ให้ค าจ ากัดความของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าเป็น
โปรแกรมประยุกต์ ซึง่ถอืว่าเป็นการลงรายละเอยีดของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ฉพาะเจาะจง
ยิง่ขึน้ อกีทัง้ใหค้วามส าคญักบัองค์ประกอบและรูปแบบการท างานต่างๆที่อยู่ภายในเครอืข่าย 
เช่น การสรา้งประวตัยิ่อ การเชญิชวนผูใ้ชง้านใหเ้ขา้มาเชื่อมต่อ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีหากมองใน
มติขิองการสื่อสาร นิยามดงักล่าวยงัขาดค าอธบิายในมติขิองความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้าน  

ขณะที ่Boyd, and Ellison (2007) นิยามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงว่า 
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์คอื การให้บรกิารเวบ็เบราเซอร ์(Web Browser) ที่ต้องอาศยัการเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ต (Web-Based Service) อนัประกอบดว้บคุณลกัษณะคอื  

1) สรา้งประวตัยิ่อทีม่ลีกัษณะเป็นสาธารณะ หรอืกึ่งสาธารณะ (Public or Semi- 
Public Profile) ภายใตร้ะบบทีเ่กีย่วขอ้งผกูพนักนั (Bounded System) 

2) เชื่อมต่อรายชื่อผูใ้ชง้านท่านอื่นกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 
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3) มองเหน็ (View) และขา้มผ่าน (Traverse) รายชื่อของความสมัพนัธข์อง
ตนเองและผูอ้ื่นภายในระบบได ้ 

นิยามดงักล่าว ถูกก าหนดในปีค.ศ.2007 จะสงัเกตไดว้่า Boyd, and Ellison ใหค้วามส าคญั
กบัองคป์ระกอบของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 3 ประการส าคญั ไดแ้ก่ ประวตัยิ่อทีม่ลีกัษณะเป็น
สาธารณะหรอืกึ่งสาธารณะ  รายชื่อของเพื่อนในเครอืข่ายและ การมองเหน็และขา้มผ่านภายใน
สายสมัพนัธ ์ซึง่ในองคป์ระกอบดงักล่าว ไดใ้หค้ าอธบิายดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านดว้ย 
กระทัง่ในปีค.ศ.2013 Boyd, and Ellison ท าการคน้ควา้เพิม่เตมิเกี่ยวกบัลกัษณะของเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์พบว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์พฒันาไปอย่างรวดเรว็ ก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลง
ทัง้ 3 องค์ประกอบ กล่าวคอื ในส่วนของประวตัิย่อผู้ใช้งาน ไม่ได้เป็นเพยีงประวตัิที่ผู้ใช้งาน
ลงทะเบยีนเพื่อแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน้  แต่ยงัรวมถงึเนื้อหาทุกอย่างที่ผู้ใช้งานสรา้งขึ้น
และแบ่งปนัภายในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดว้ยเช่น การพมิพส์ถานะ (Status) ในเฟซบุ๊ค หรอืการ
ทวตี (Tweet) ในทวติเตอร์ การรายงานกจิกรรมที่ตนเองก าลงัท า การแชรภ์าพและคลปิวดีโีอ 
รปูภาพของตนทีเ่พื่อนในเครอืข่ายแทก็ (Tagged) มา เป็นต้น พฒันาการของเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ในปจัจบุนั จงึไมใ่ช่เพยีงเครอืขา่ยทีเ่น้นการใชง้านจากประวตัสิ่วนตวั แต่มแีนวโน้มทีจ่ะ
กลายเป็นแหล่งรวมข่าว (News Aggregators) หรอื ผลติภณัฑข์องสื่อหลอมรวม (Product of 
Aggregated Media) 

ดา้นการเชื่อมต่อรายชื่อเพื่อน เมื่อเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ ท า
ให้เกิดการเชื่อมต่อกับเพื่อนที่มีความแตกต่างหลากหลายจากบริบทต่างๆสังคมมากขึ้น 
ก่อใหเ้กดิความกวา้งของบรบิททางความสมัพนัธ ์ตวัอย่างเช่น ผูใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
หนึ่งคน สามารถมเีพื่อนในเครอืข่ายเป็นคนในครอบครวั เพื่อนร่วมงาน หรอืสมาชกิในโบสถ์ก็
ได ้เป็นต้น โดยการเพิม่ขึน้ของความหลากหลายทางความสมัพนัธล์กัษณะนี้ ก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อกรณีศกึษาด้านการพงัทลายทางบรบิท (Context Collapse) อนัหมายถงึ วธิกีารที่แต่ละ
บุคคลซึง่รูจ้กักนัจากต่างบรบิท มารวมตวักนัไดใ้นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Marwick, & Boyd, 
2010 quoted in Boyd, & Ellison, 2013) เมื่อเวลาผ่านไป รายชื่อเพื่อนของผูใ้ชง้านจะเพิม่ขึน้ 
เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่มกัจะไม่ลบเพื่อนออกจากรายชื่อในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ แม้ว่าจะ
ไมไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนคนนัน้แลว้กต็าม  
 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่รูปแบบการท างานด้านการจดัการความเป็นส่วนตัวกับ
เพื่อนในรายชื่อ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงหรอืซ่อนเนื้อหาที่ตนสรา้งหรอืแบ่งปนัผ่าน
เครอืข่ายของตนได้ ขณะที่อีกหลายเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ก็เพิ่มกลไก (Algorithm) ในการ
จดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชง้านเพื่อน ามาประเมนิผล และจดัท ารปูแบบการท างานใหม่ทีช่่วยอ านวยความ
สะดวกใหผู้ใ้ช้งาน หรอืเจา้ของสนิคา้ทีม่คีวามต้องการจะท าการสื่อสารการตลาด เช่น กลไกใน
การน าเสนอเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้ง (Relevant Content) ซึง่ผูใ้ชง้านสนใจเป็นประจ า  การแนะน า
รายชื่อบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา เป็นตน้  
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 ดา้นการมองเหน็และการขา้มผ่านระหว่างสายสมัพนัธภ์ายในกลุ่มเพื่อน เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ท าให้การมองหาผู้ใช้งานท่านอื่นในเครอืข่ายเป็นไปโดยสะดวก ผู้ใช้งานสามารถ
มองเห็นความสมัพนัธ์ที่มีให้กัน กลบัไปติดต่อกับเพื่อนเก่าหรือคนคุ้นเคย หรือ ท่องไปใน
เครอืข่ายที่ส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมได้ง่ายขึ้น  อย่างไรก็ด ีคุณสมบตัิดงักล่าว ถูก
วพิากษ์วจิารณ์ว่าไมไ่ดส้่งผลดต่ีอผูใ้ชง้านที่สุด แต่เอือ้ประโยชน์ต่อตวัระบบ (Machines) ในการ
เกบ็ขอ้มลูและเรยีนรูส้ายสมัพนัธ์ของผูใ้ชง้าน ทัง้นี้ การเกบ็ขอ้มลูและการเรยีนรูข้องระบบทีถ่อื
เป็นแกนหลกัของเทคโนโลยเีสริช์เอน็จิน้ (Backbone of Search Engine Technology) ก็มี
แนวโน้มว่าจะเป็นแกนหลกัในการพฒันาเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดว้ยเช่นกนั  
 เมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ร ับความนิยมในหมู่คนจ านวนมาก การข้ามผ่าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นเพื่อมองดูประวตัยิ่อของกนัและกนั ไม่ไดเ้ป็นหนทางแรกในการสรา้ง
ปฏสิมัพนัธอ์กีต่อไป เนื้อหาทีห่ลัง่ไหล (Stream) อยู่ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ แต่ละส่วนของ
เน้ือหานัน้ถูกฝงัลงิคเ์ชื่อมต่อกบัเน้ือหายอ่ยอื่นๆ อกีมาก โดยเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปจัจุบนั 
ต่างมุ่งท าให้ผู้ใช้งานเขา้ถงึเนื้อหาจากแหล่งหนึ่งไปยงัอกีแหล่งหนึ่งได้รวดเรว็ที่สุด ซึ่งเนื้อหา
ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมต่อกนัระหว่างผู้ใช้งาน ดงัเช่นรูปแบบการท างานของแฮชแท็ก 
(Hashtags) ในทวติเตอร ์ทีเ่มื่อผูใ้ช้งานคลิก๊เขา้ไป จะพบกบัเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแฮชแทก็นัน้ 
ซึง่ถูกสรา้งโดยผูใ้ชง้านคนอื่น ผลจากการทีร่ะบบสรา้งรปูแบบการท างานใหค้น้พบรายชื่อเพื่อน 
และเชื่อมต่อเขา้กบัเนื้อหาใหม่ได้หลากหลายช่องทาง ท าให้คุณสมบตัใินการใช้งานเครอืข่าย
เพื่อมองหารายชื่อเพื่อนแบบเดมิๆนัน้ลดความส าคญัลง 
 การเปลีย่นแปลงดา้นองคป์ระกอบหลกัของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าให ้Boyd, and 
Ellison (2013) นิยามเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไวใ้หม ่อยา่งครอบคลุมและทนัสถานการณ์ ดงันี้  
 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ คอื แพลต็ฟอรม์ (Platform) การสื่อสารเชงิเครอืข่าย ซึง่ผู้มี
ส่วนรว่มแต่ละคนสามารถทีจ่ะกระท าสิง่ต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

1) มปีระวตัิย่อที่โดดเด่นพสิูจน์ได้ (Uniquely Identifiable Profiles) อนั
ประกอบดว้ยเนื้อหาทีผู่ใ้ชง้านสรา้งขึน้เองในเครอืข่าย (User-Supplied Content) เนื้อหาทีส่รา้ง
ขึน้โดยผูใ้ชง้านท่านอื่น และ/หรอื ขอ้มลูทีร่ะบบจดัหามาให ้(System-Provided Data)  

2) สามารถเชื่อมต่อความสมัพนัธท์ีผู่อ้ ื่นมองเหน็ และขา้มผ่านไดโ้ดยสาธารณะ  
3) สามารถบรโิภค ผลติ และ/หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัการไหลของเนื้อหาทีส่รา้งขึน้

โดยผูใ้ชง้าน (Streams of User Generated Content) อนัมาจากสายสมัพนัธภ์ายในเครอืขา่ย  
ทัง้นี้ การตัง้ชื่อสถานภาพของความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป

ตามแต่ละเครอืขา่ย แต่ส่วนใหญ่มกันิยมระบุสถานภาพความสมัพนัธว์่า “เพื่อน (Friends)” 
 จากนิยามข้างต้น เป็นนิยามของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์
ทีสุ่ดในเวลานี้ ผูว้จิยัจงึเลอืกนิยามดงักล่าวมาใชเ้พื่อศกึษาในการวจิยัเรื่อง ทศันคต ิพฤตกิรรม
และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives  
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 ค าว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอื Social Network Sites ครัง้หนึ่งเคยเป็นทีถ่กเถยีง
กนัเรื่องการใช้ค าในภาษาองักฤษว่าควรจะใช้ค าว่า Social Network Sites หรอื Social 
Networking Sites เนื่องจาก สองค านี้มกัถูกใช้แทนกนัอยู่บ่อยครัง้ อย่างไรก็ด ีBoyd, and 
Ellison (2007) ไม่แนะน าให้ใช้ค าว่า Networking ด้วยเหตุผลด้านความส าคญัและขอบเขต 
กล่าวคอื ค าว่า Networking มคีวามหมายถึง การมุ่งเน้นด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัคน
แปลกหน้า ซึง่การสรา้งความสมัพนัธก์บัคนแปลกหน้านัน้ Boyd, and Ellison มองว่า ไม่ใช่หลกั
ปฏบิตัเิบือ้งต้น (Primary Practice) ของการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อกีทัง้การใชค้ าว่า 
Networking กไ็ม่ไดท้ าใหเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างไปจากรปูแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร
โดยมคีอมพวิเตอรเ์ป็นศูนยก์ลาง (Computer-Mediated Communication) ทัง้ทีโ่ดยขอ้เทจ็จรงิ
แล้ว เครือข่ายสงัคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย 
มากกว่าแค่ท าความรู้จกักบัคนแปลกหน้า ดงันัน้ เหตุผลหลกัที่ท าให้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
โดดเด่น จงึไม่ใช่เพราะเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าใหผู้ใ้ชง้านมโีอกาสพบกบัคนแปลกหน้า แต่
เป็นเพราะเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อและก่อใหเ้กิดการตดิต่อสื่อสารจนเกดิเป็น
เครอืขา่ยทางสงัคมระหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกนัเอง 
 ดว้ยเหตุดงักล่าว เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีม่ขีนาดใหญ่หลายเครอืข่าย ผู้ใช้งานจงึไม่
จ าเป็นตอ้งสรา้งเครอืข่าย (Networking) ดว้ยการมองหาหรอืท าความรูจ้กักบัคนแปลกหน้าผ่าน
ทางระบบออนไลน์ เพราะจุดประสงค์แรกเริม่ของผู้ใช้งานเครอืข่ายสังคมออนไลน์ คือการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูค้นซึง่พวกเขารูจ้กัอยู่แลว้ในเครอืข่ายสงัคมของชวีติจรงิ (Boyd, & Ellison, 
2007) ดงัเช่นที่ Johnston (2014) วเิคราะห์ว่า ผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มทีศันคตต่ิอ
อนิเทอรเ์น็ตในเชงิเครื่องจกัร อนัท าหน้าที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกบัคนแปลกหน้า โดยความสนใจ
ทัว่ไป (Common Interest) หรอืโดยลกัษณะทางภูมศิาสตร ์(Geography) น้อยลง แต่มทีศันคติ
ต่ออินเทอร์เน็ตว่าเป็นพื้นที่ซึ่งผู้ใช้งานมุ่งเน้นการพฒันา การขยายขอบเขต และการบรหิาร
จดัการความสมัพนัธท์ีม่อียู่ในชวีติจรงิเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัที ่Gochenour (2006 quoted in 
Johnston, 2014) ตัง้ข้อสงัเกตพฤติกรรมการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษา
ปรญิญาตรไีว้ว่า เป็นกลุ่มทีใ่ช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เสมอืนว่าเป็นโครงสรา้งพื้นฐานใน
การสื่อสารกบัเครอืขา่ยของเพื่อน และครอบครวั  
 ขณะทีเ่ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ถูกน าไปปรบัประยุกต์ใหม้รีปูแบบการท างานเชงิเทคนิค
ทีห่ลากหลาย กระนัน้ แก่นส าคญัของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยงัต้องประกอบไปดว้ย ประวตัยิ่อ
ทีม่องเหน็ได้ (Visible Profile) ซึง่ในส่วนนี้จะแสดงใหเ้หน็รายชื่อของเพื่อนทีม่คีวามสมัพนัธ์
ภายใต้เครอืข่าย (An Articulated List of Friends) กล่าวคอื เป็นผูท้ีใ่ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
แบบเดยีวกนั  
 ประวตัยิ่อถอืเป็นหน้าเพจทีม่เีอกลกัษณ์ (Unique Pages) เพราะเป็นส่วนที่ผูใ้ชง้าน 
จ าเป็นต้องใช้ระบุตวัตนเพื่อให้ผู้อื่นรบัรู ้โดยหลงัจากลงทะเบยีนเพื่อเขา้ใช้งานเครอืข่ายสงัคม
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ออนไลน์ ระบบจะส่งค าร้องให้ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอรม์อนัประกอบไปด้วยชุดค าถามต่างๆ ที่
เกี่ยวกบัประวตัิย่อของผู้ใช้งาน เช่น อายุ ที่อยู่ ความสนใจ และรายละเอียดเกี่ยวกบัตนเอง 
นอกจากนี้ เครอืขา่ยส่วนใหญ่ ยงัส่งเสรมิใหผู้ใ้ชง้านอพัโหลดรปูภาพของตนขึน้เป็นรปูประจ าตวั 
(Profile Photo) ขณะทีบ่างเครอืข่าย เช่น เฟซบุ๊คกม็กีารเพิม่เตมิมลัตมิเีดยีคอนเทน้ท์ (Multimedia 
Content) หรอืโปรแกรมประยกุต ์(Applications) ส าหรบัการปรบัแต่งรปูประจ าตวั  
 ความสามารถในการมองเหน็ประวตัยิอ่ของผูใ้ชง้านแต่ละท่าน จะแตกต่างกนัไปตามแต่
ละเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้งาน เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเฟรนสเตอรแ์ละ ไทรบป์ดอทเนท อนุญาตใหผู้ใ้ช้งานทุกคนทีเ่ชื่อมต่อเขา้มาในเครอืข่าย 
สามารถมองเห็นประวัติย่อของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในเครือข่ายได้ แม้ว่าตนเองจะไม่ได้
ลงทะเบยีนสมคัรชื่อผูใ้ช้ (Account) กต็าม ซึ่งจะแตกต่างกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างลงิค์อนิ 
(Linked In) ที่จะอนุญาตใหผู้้ใช้งาน เยีย่มชมหน้าประวตัยิ่อของผู้ใช้งานท่านอื่นได้ ก็ต่อเมื่อ
ผู้ใช้งานท่านนัน้ ต้องช าระค่าบรกิารเพื่อลงทะเบยีนสมคัรชื่อผู้ใช้ของตนเองก่อน กล่าวได้ว่า 
การเขา้ถงึและการมองเหน็ ต่างกเ็ป็นหนึ่งในคุณสมบตัเิบือ้งต้นทีแ่ต่ละเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ใช้ในการสร้างความแตกต่างและโดดเด่น ซึ่งหลงัจากสมคัรใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ผู้ใช้งานจะถูกระบบตัง้ค่าให้ระบุความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นที่มเีครอืข่ายความสมัพนัธ์ใกล้เคยีงกนั 
โดยค าจ ากดัความของความสมัพนัธน์ี้จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละเครอืข่าย อย่างไรกด็ ีค าจ ากดั
ความซึง่เป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดไดแ้ก่ค าว่า “เพื่อน” (Friends), ผูต้ดิต่อ (Contacts) และกลุ่มแฟน
(Fans) โดยเครอืข่ายสงัคมออนไลน์หลายเครอืข่าย นิยมสรา้งระบบให้เกดิการยนิยอมทางตรง
ในการสรา้งมติรภาพระหว่างผูใ้ชง้านทัง้สองฝ่าย (Bi-directional Confirmation for Friendship) 
(Boyd, & Ellison, 2007) เช่น การขอ Add Friends ในเฟซบุ๊ค หรอืการขอแอดไลน์ไอด ี(Line 
Id) ในไลน์ (Line)  เป็นตน้ แต่บางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ กไ็มจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
ทัง้สองฝ่าย แต่ผู้ใชง้านสามารถสรา้งความสมัพนัธ์กบัผู้ทีต่นเองต้องการจะตดิตามได้เลย เช่น 
การกด Follow บุคคลต่างๆ บนทวติเตอร ์เป็นต้น โดยเครอืข่ายลกัษณะนี้จะใหค้ าจ ากดัความ
ของผูใ้ชง้านว่าเป็น ผูต้ดิตาม (Followers) หรอื กลุ่มแฟน  
 แมเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ จะยงัคงนิยามความสมัพนัธข์องผู้ใช้งานว่าเพื่อน 
แต่การจ ากดัทุกความสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นลกัษณะเพื่อน อาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในหมู่ผูใ้ชง้าน
ได้ เพราะในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ผู้ใช้งานแต่ละท่าน ไม่จ าเป็นต้องมมีติรภาพให้กันใน
ลกัษณะเพื่อนเสมอไป (Boyd, 2006a quoted in Boyd, & Ellison, 2007) 
 การแสดงสายสมัพนัธต่์อสาธารณะ (Public Display) คอื องคป์ระกอบทีส่ าคญัมากของ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ รายชื่อของเพื่อนในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จะเชื่อมโยงไปสู่หน้าประวตัิ
ย่อของเพื่อนแต่ละคน ท าใหผู้ใ้ชง้านแต่ละท่านสามารถเยีย่มชมหรอืท าความรูจ้กักบัเพื่อนหรอื
เพื่อนของเพื่อน ผ่านการคลิ๊กรายชื่อเพื่อนที่ปรากฏอยู่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้ โดย
เครอืขา่ยส่วนใหญ่มกัใหอ้ านาจผูใ้ชง้านในการก าหนดความเป็นส่วนตวั ดว้ยการควบคุมว่าจะให้
ใครเหน็ หรอืไมเ่หน็รายละเอยีดบนหน้าประวตัยิอ่ของตน  
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 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มกัจะสร้างเครื่องมือเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชง้านในการส่งขอ้ความบนหน้าประวตัยิ่อของเพื่อน โดยกลไกดงักล่าวรวมถงึการคอมเมน้ท์
(Comments) หรอื การเขยีนแสดงความคดิเหน็บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งความคดิเห็น
ดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะทีบ่างเครอืข่าย จะมกีารเพิม่ระบบขอ้ความส่วนตวั (Private 
Messaging) ซึ่งจะมกีารท างานเหมอืนเวบ็เมลล์ (Webmail) ที่ผูใ้ชง้านสามารถส่งขอ้ความหรอื
เนื้อหาเพื่อโต้ตอบกนัไดอ้ย่างเป็นส่วนตวั ซึง่ทัง้การคอมเมน้ทแ์ละการส่งขอ้ความส่วนตวัต่างก็
เป็นกจิกรรมทีผู่ใ้ชง้านนิยมท ากนัมากในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 นอกเหนือจาก ประวตัยิอ่ สถานภาพความเป็นเพื่อน การคอมเมน้ท ์และระบบขอ้ความ
ส่วนตวัแล้ว เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มกีารปรบัเปลีย่นตวัเองไปตามองค์ประกอบในการท างาน
และผูใ้ชง้านเป็นหลกั (Features and Users Base) บางเครอืข่ายสามารถแบ่งปนัรปูภาพหรอื
วดีโีอได ้ขณะทีบ่างเครอืข่ายจะมบีลอ็กส าเรจ็รปูตดิตัง้อยู่ภายใน  (Built-in Blogging) และมี
ระบบการส่งขอ้ความสนทนาทนัท ี 
 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
(Widely Accessible) หลายเครอืข่ายเริม่ต้นจากการดงึดูดผู้ใช้งานที่มลีกัษณะทางประชากร
ใกลเ้คยีงกนั จงึไมแ่ปลก หากจะพบกลุ่มผูใ้ชง้านทีเ่ขา้ถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมเีชือ้ชาต ิ
อาย ุระดบัการศกึษา หรอืปจัจยัอื่นๆทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทางสงัคมคลา้ยคลงึกนั  
 

2.3.3   หน้าท่ีการท างานขององคป์ระกอบภายในเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 Stroud (2008) ไดน้ าบทความของ Boyd มาพฒันาเพื่อจ าแนกองคป์ระกอบและหน้าที่
การท างานภายในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไว ้5 ประเภท ดงันี้ 

1) ประวตัยิ่อ (สาธารณะ หรอื ส่วนตวั) (Profiles; Public and Private ) คอื 
หน้าเพจทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้ใช้งานอธบิายขอ้มลูเกี่ยวกบัตนเองในดา้นต่างๆ เช่น อายุ ทีอ่ยู่ เพศ 
ความสนใจ เป็นต้น หน้าประวตัยิ่ออาจประกอบไปด้วยเนื้อหาอกีมากมาย เช่น รูปภาพ วดีโีอ 
หรอืไฟลเ์สยีง เป็นตน้ โดยหน้าประวตัยิอ่นัน้ ผูใ้ชอ้าจตัง้ค่าใหม้คีวามเป็นส่วนตวั (เช่น ผูใ้ชง้าน
ที่เป็นเจ้าของประวตัิย่อ อาจเปิดโอกาสให้เฉพาะบุคคลที่ได้รบัอนุญาตจากตนเท่านัน้ จงึจะ
สามารถเขา้ถึงเนื้อหาภายในเพจของตนได้ เป็นต้น) หรอืเป็นสาธารณะ (เช่น เปิดโอกาสให้
ผูใ้ชง้านท่านอื่นในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ สามารถเขา้ถงึเนื้อหาไดทุ้กส่วนในเพจของตน เป็น
ตน้) หรอือาจเลอืกตัง้ค่าแบบผสมตามความต้องการ ใหม้ทีัง้ความเป็นส่วนตวั และสาธารณะใน
เนื้อหาแต่ละส่วนของเพจตนกไ็ด ้

2)  เครอืขา่ยของผูต้ดิต่อ (Network of Contacts) ภายหลงัจากผูใ้ชง้านเชื่อมต่อ
กบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แลว้ ผูใ้ชง้านสามารถระบุหรอืบ่งชี้ (Identify) ผูต้ดิต่อทีอ่ยู่ในเครอืข่าย
เดยีวกนั ซึ่งมคีวามสามารถและความประสงค์จะติดต่อสื่อสารกันได้ ในกรณีนี้อาจรวมถงึการ
ก าหนดใหผู้ต้ดิต่อไดร้บัอภสิทิธิ ์(Privileges) ส าหรบัเนื้อหาชนิดต่างๆ ทีส่ามารถแลกเปลีย่นกนัได ้ 
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3)  การส่งขอ้ความ (Messaging) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มเีครื่องมอื
ใหผู้ใ้ชง้านไวใ้ชส้ าหรบัส่งขอ้ความและเพิม่เนื้อหาลงบนหน้าประวัตยิ่อของเพื่อน โดยเครื่องมอื
ดงักล่าว ถอืเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชแ้ทนอเีมลลข์องผูท้ีเ่ป็นสมาชกิภายในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

4)  การแบ่งปนัเน้ือหา (Content Sharing) มรีปูแบบเหมอืนกบัการแลกเปลีย่น
ขอ้ความ เป็นการเพิม่รูปภาพ หรอืวดีโีอลงบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รวมถงึสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆส าหรบัผู้ใชง้าน ทีม่รีูปแบบการท างานเหมอืนกบัการสรา้งบลอ็กหรอืวกิิ (Wikis) 
ของผูใ้ชง้านเองดว้ย  

5)  เนื้อหาทีส่รา้งคุณค่าเพิม่ (Added Value Content) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านเนื้อหาและชุดค าสัง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
(Providers of Content and Widgets) ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถสรา้งเนื้อหาเพิม่เตมิ หรอืปรบัแต่ง
องคป์ระกอบอื่นๆ ภายในประวตัยิ่อของตน เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจ หรอืตอบสนองตามความ
ตอ้งการส่วนบุคคลได ้ 
 

2.3.4  ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 ทุกวนันี้ พืน้ที่สื่อสงัคม (Social Media Spaces) มแีนวโน้มว่าจะมลีกัษณะยดืหยุ่น 
ตอบสนองตามความต้องการ และเป็นตวัแบบเปิด (Open Templates) ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถสรรคส์รา้งและเล่นกบัสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลายได ้(Johnston, 2014) Kaplan, and 
Haenlein (2010) จดัประเภทให้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสงัคม (Social 
Media) โดยมองว่าเป็นสื่อสงัคมที่ผูใ้ชง้านมกีารน าเสนอตนเองหรอืการเปิดเผยตนเอง (Self 
Representation or Self Disclosure) อยู่ในระดบัสูง และมกีารเขา้ร่วมทางสงัคมหรอืความเขม้ขน้
ของสื่อ (Social Presence or Media Richness) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

 
 

ภาพท่ี 2.10  การจ าแนกประเภทสื่อสงัคมตามการน าเสนอตนเองหรอืการเปิดเผยตนเอง และ 
                การมสี่วนรว่มทางสงัคมหรอืความเขม้ขน้ของสื่อ 
แหล่งท่ีมา:  Kaplan, & Haenlein, 2010, p. 62. 
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Ullagaddi (2014) แบ่งประเภทของเครอืขา่ยสงัคมออไลน์ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1)  เครอืขา่ยบุคคล (Personal Networks) เป็นรปูแบบของเครอืทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน

เกมดจิทิลั เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ลกัษณะนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใชง้านในการคงสถานะการ
เชื่อมต่อ (หรอืท าใหผู้ใ้ชง้านเชื่อมต่อไดอ้กีครัง้) กบัความสมัพนัธท์ีม่อียู ่ดว้ยวธิกีารแบ่งปนั(หรอื
การแชร)์ ช่วงเวลาอนัส าคญักบัเพื่อนๆ เครอืข่ายประเภทนี้เน้นเนื้อหาส่วนบุคคล (Personal 
Content) การแชร ์บทความทีน่่าสนใจ และการใหบ้รกิารเชงิพืน้ที่ (Location-Based) ในการบ่ง
บอกพกิดั (Check-in) ขณะอยู่กบัเพื่อน ถอืเป็นหวัใจส าคญัของเครอืข่าย โดยเครอืข่ายที่มี
คุณภาพและไดร้บัความนิยม ตวัอย่างเช่น เฟซบุ๊ค อนิสตราแกรม (Instragram) โฟรแ์สควร ์(Four 
Square) แพท (Path) เป็นตน้  

2)  เครอืข่ายแบ่งปนัเน้ือหา (Content Sharing Network) บ่อยครัง้ เครอืข่าย
ลกัษณะนี้ มกัถูกใช้เพื่อการสนทนาในปรมิาณมาก เป็นการสนทนาโต้ตอบในเวลาทนัททีนัใด
(Real Time) ถงึแมว้่าเครอืข่ายดงักล่าว จะช่วยใหเ้กดิสภาพทีแ่ทจ้รงิ (Nature) ของความสมัพนัธ ์
ทัง้ทีเ่ป็นแบบใหมแ่ละทีม่อียูแ่ลว้ เครอืขา่ยดงักล่าว กย็งัมแีนวโน้มว่าจะเป็นพืน้ทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการ
เริม่ต้นเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ใหม่ และท าใหม้ผีู้รบัสารเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ดา้นการใชง้านเครอืข่าย
ดงักล่าว ผู้ใช้งาน มกัจะมกีารสรา้งเนื้อหาในลกัษณะผสมผสาน ระหว่างเนื้อหาทีม่าจากบุคคล
ทัว่ไป และเนื้อหาทีม่าจากกลุ่มมอือาชพี (Personal Content and Professionals Content) การ
แบ่งปนัเน้ือหาระหว่างผูใ้ชง้าน เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึทศันคตต่ิอการด ารงชวีติและบุคลกิภาพของผู้
ตวัใช้งาน ในมติทิีห่ลากหลายยิง่ขึน้ ซึ่งวธิกีารสรา้งเนื้อหาดงักล่าว อาจเป็นการโพสต์เชงิข่มขู่
คุกคาม เพื่อทีจ่ะเขา้ไปสู่ขอบเขตอนัพร่ามวั (Blurry Territory) ทีอ่ยู่ระหว่างกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
และกลุ่มมอือาชพี กระนัน้ ส าหรบัผูใ้ช้งาน การขาดการปรากฏกายทางสื่อสงัคม ก่อใหเ้กดิการ
ท าร้ายมากกว่าความช่วยเหลือ ดงันัน้ ข้อแนะน าส าหรบัผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทนี้คอื ควรใชเ้พื่อส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัผูเ้ชีย่วชาญ หรอืกลุ่มทีเ่ป็นมอือาชพี เครอืข่าย
ประเภทดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น ทวติเตอร,์ อนิสตราแกรม, พนิเทอเรส(pinterest) เป็นตน้  

3) ชุมชนทีม่คีวามสนใจร่วมกนั (Shared Interests Community) เครอืข่ายของ
ผู้ที่มคีวามสนใจสิ่งต่างๆ ร่วมกัน เป็นเครอืข่ายที่มกีารให้บรกิารแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(Community-Oriented), มธีรรมชาตขิองเครอืข่ายเน้นไปที่การใหข้อ้มลู และถูกขบัเคลื่อนจาก
ความสนใจของกลุ่มบุคคลทัว่ไปและกลุ่มมอือาชพี ผู้ใช้งานมกัใช้ชุมชนลกัษณะนี้เพื่อเรยีนรู้
ทกัษะ น าเสนอสิ่งที่ตนเรียนรู้มา หรือเพื่อรกัษาความสมัพันธ์กับกลุ่มมืออาชีพ เครือข่าย
ดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น ลงิคอ์นิ (Linked In), ฟลกิเกอร ์(Flickr) และมทีอพั (Meet up) เป็นตน้  
 ส าหรับในประเทศไทย ธิติมา ทองทับ(2551) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไว ้7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ประเภทสิง่พมิพ ์(Publising) ประกอบดว้ย บลอ็กและเวบ็เนื้อหา ซึง่ในแต่ละ
บลอ็กจะมกีารแยกเนื้อหาตามหมวดที่สนใจ เช่น บลอ็กแก๊ง (Bloggang) เอ็กซ์ทนี (Exteen) 
เป็นตน้ 
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2) ประเภทชุมชน (Community) ประกอบดว้ย เครอืข่ายสงัคมทีช่่วยเพิม่เพื่อน
ใหม่และรักษาฐานเพื่อนเก่าในเครือข่ายได้ มีว ัตถุประสงค์หลักในการใช้เพื่อการสนทนา
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์ เช่น เฟซบุ๊ค มายสเปซ เป็นตน้ 

3) ประเภทสื่อ (Media) มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเสนอภาพเคลื่อนไหวจ าพวก 
ภาพยนตร ์วดีโีอ เช่น ยทูปู (Youtube), เดลโีมชัน่ Daily Motion เป็นตน้ 

4)  ประเภทเกม (Game) เพื่อท ากจิกรรมเล่นเกมร่วมกนัเช่น เวริล์ออฟวอรค์ารฟ์ 
(World of War Craft), แรค็นารอ็ค (Ragnarok) เป็นตน้ 

5) ประเภทการจดัการรปูภาพ (Photo Management) เป็นซอฟทแ์วรใ์หบ้รกิาร
ฝากไฟลภ์าพและระบบในการแลกเปลีย่นแบ่งปนั เช่น อนิสตราแกรม (Instragram) เป็นตน้ 

6) ประเภทพาณิชย ์(Business Commerce) เพื่อการคา้และการท าธุรกจิ เช่น 
อเมซอน (Amazon), อเีบย ์(eBay) เป็นตน้  

7) ประเภทขอ้มูลความรู ้(Data Knowledge) เพื่อเพิม่พูนแหล่งขอ้มลูความรู ้
เช่น วกิพิเีดยี (Wikipedia) 
 ส าหรบัการวจิยัเรือ่งทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 
เลอืกใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดในประเทศไทยจ านวน 3 แบรนด ์(จาก
ทัง้หมด 5 แบรนด)์ (สพธอ., 2557) ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ และ อนิสตราแกรม มาใชใ้นการส ารวจ
ความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives  
 

2.3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
Vercic, and Vercic (2013) ท าการวจิยัเรื่อง Digital Natives กบัสื่อสงัคมในสถานศกึษา มี

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 จ านวน 308 คน ผลการวจิยัพบว่ารอ้ยละ 91.5 ใช้
งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ขณะที่ร้อยละ 66.1 ใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ประเภทการจดัการรปูภาพ และการแบ่งปนัภาพออนไลน์ เช่น ยทููป (Youtube) หรอื ฟลกิ
เกอร ์(Flickr) เป็นต้น รอ้ยละ 25.7 ใชง้านบลอ็กและพืน้ทีส่นทนา (Forum) มเีพยีงรอ้ยละ 4.9 ทีใ่ช้
งานทวเิตเตอร ์(Twitter) ซึง่เป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แบบไมโครบลอ็ก (Micro Blog) ดา้นการ
เชื่อมต่อกบับรษิทั รอ้ยละ 56 เชื่อมต่อกบับรษิทัหรอืองค์กรต่างๆ ผ่านสื่อสงัคม ทัง้นี้ น้อยกว่า
รอ้ยละ 4 เคยคอมเมน้ทแ์สดงความคดิเหน็ เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัต่างๆ 
ด้านการศึกษา ร้อยละ 88 พูดคุยเกี่ยวกบัคณะในสถานศึกษาของตนผ่านสื่อสงัคม ร้อยละ 61 
เปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัมหาวทิยาลยั คณะ และตารางเรยีนผ่านพืน้ทีส่นทนาอย่างไม่เป็นทางการ 
(Unofficial Forum) รอ้ยละ 27 ตดิต่อกบัผูส้อนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รอ้ยละ 3.3 กดตดิตาม
ผู้สอนผ่านทางทวติเตอร์ ด้านการรบัข่าวสารอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลยั ร้อยละ 93.5 
เปิดรบัจากเวบ็ไวต์หลกัของสถาบนั (Official Website) อย่างไรกด็ ีกลุ่มตวัอย่างประมาณ 2 ใน 3 
เหน็ว่า มหาวทิยาลยัยงัไม่มพีื้นที่ในการรบัฟงัและแก้ไขปญัหาให้กบันักศกึษา ขณะที่ รอ้ยละ 82 
เชื่อว่าสามารถใชส้ื่อสงัคมเพื่อแกไ้ขในประเดน็ดงักล่าว   
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2.4  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  
  
 ตวัแปรหนึ่งที่ศกึษาในงานวจิยัเรื่อง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลั คอืตวั
แปรด้านทศันคต ิซึ่งกลุ่ม Digital Natives ผู้เกดิและเตบิโตมาพรอ้มกบัการใช้งานเทคโนโลยี
ดจิทิลัอาจมน่ีาสนใจและแตกต่างจากคนรุน่ก่อน  
 

2.4.1 ความหมาย ลกัษณะ และท่ีมา  
 Solomon (2007) นิยามว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมนิระยะยาวของบุคคล อนั
เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ วตัถุ หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่ทศันคตจิะผ่านการเรยีนรูแ้ละหล่อหลอมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามมัน่คงยาวนาน อกีทัง้ยงัมอีิทธพิลต่อการก าหนดพฤตกิรรม
ของบุคคลในเวลาต่อมาดว้ย  
 ดา้น Hawkins, Best, and Coney (2004) อธบิายว่า ทศันคตคิอื องคป์ระกอบอนัคงทน
ของกระบวนการทางปญัญา การรับรู้ อารมณ์ และแรงจูงใจ อันเกี่ยวข้องกับมุมมองของ
สภาพแวดลอ้ม  
 ส าหรบั Schiffman, & Kanuk (2004)กล่าวว่า ทศันคตเิป็น การเรยีนรูอ้นัก่อใหเ้กดิ
ความโน้มเอียงของการกระท า รวมถึงความชอบและไม่ชอบที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งทศันคติมี
ความเกีย่วขอ้งกบัแงม่มุของการบรโิภค  
 Eagly, and Chaiken (1993 quoted in Albarracin, Johnson, Zanna, & Kumkale, 
2014) นิยามว่า ทศันคต ิคอื แนวโน้มทางจติวทิยา ทีแ่สดงออกมาจากการประเมนิเอกลกัษณ์
เฉพาะดว้ยระดบัของความชอบ หรอืไมช่อบ 

ดา้น Roger (1978 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2533) กล่าวว่า ทศันคตคิอื ตวัชีว้ดั
ว่าบุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอย่างไรกบับุคคลรอบขา้ง วตัถุ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ 
เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมติิหนึ่งของการประเมนิเพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ชอบสิง่ใดสิง่หนึ่ง จดัเป็นการสื่อสารภายในบุคคล อนัได้รบัอิทธพิลมาจากการรบัสาร 
และจะมผีลต่อพฤตกิรรมในอนาคต 

 ดา้น Allport (1967) ระบุว่า ทศันคตเิป็นสิง่ทีก่ าหนดทศิทางการตอบสนองของบุคคลที่
มีต่อเหตุการณ์และวัตถุที่เกี่ยวข้อง เป็นภาวะทางใจที่ท าให้บุคคลพร้อมจะตอบสนองต่อ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากประสบการณ์  

ขณะที ่Kats (1960) นิยามว่าทศันคตคิอื ความโน้มเอยีงของปจัเจกบุคคลในการประเมนิ
สญัลกัษณ์ วตัถุ หรอื มมุมองทีม่ต่ีอโลกของบุคคลผูน้ัน้ ในรปูแบบของความชอบหรอืไมช่อบ  
 ในประเทศไทย เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ทศันคตหิมายถงึ การแสดงความรูส้กึ
ภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจ หรอืไม่พอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัเป็นผลมาจาก
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กระบวนการทางจติวทิยา หรอือาจหมายถงึ ความโน้มเอยีงเพื่อใหม้พีฤตกิรรมที่สอดคล้องกบั
ลกัษณะอนัพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งก็ได้ โดยทศันคติไม่ใช่สิง่ที่สงัเกตเห็นได้
โดยตรง แต่ต้องดูจากการกระท าของบุคคลว่ากล่าวถงึสิง่ใด หรอืท าสิง่ใดไว ้ โดยสรุปลกัษณะ
ของทศันคตไิด ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) ทศันคติที่ส ัง่สมมาจากการเรยีนรู้ของสมอง (Attitudes are Learned 
Predispositions) โดยสิ่งที่สมองสัง่สมมา ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม โดย
ทศันคติเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการเรยีนรู้ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงของสิ่งที่
ประสบ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบุคคล หรอืจากการเปิดรบัสื่อ  

2) ทศันคตมิคีวามคงเสน้คงวา (Attitudes Have Consistency) แต่ละทศันคต ิ
มแีนวโน้มทีจ่ะสอดคลอ้งต่อเนื่องกนัไป จงึจะเกดิความคงเสน้คงวา หากไม่เกดิความสอดคลอ้ง
ต่อเนื่อง ทัศนคติจะเกิดความขดัแย้ง ท าให้บุคคลรู้สึกคับข้องใจ พฤติกรรมและทัศนคติที่
สอดคล้องกันจะมผีลต่อจติใจ ทัง้นี้ ทศันคติไม่จ าเป็นต้องคงทนถาวร แต่ทศันคติสามารถ
เปลีย่นแปลงได ้

3) ทศันคตทิีเ่กดิขึน้ภายใต้สถานการณ์ (Attitudes Occur within a Situation) 
สถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมในที่นี้ หมายถงึ โอกาสหรอืเหตุการณ์อนัมลีกัษณะเฉพาะด้าน
เวลา มอีทิธพิลต่อการเกดิทศันคต ิและมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรม 
เช่น สภาพแวดลอ้มแบบดจิทิลั ซึง่เตม็ไปดว้ยสื่อดจิทิลัทีม่กีารเชื่อมต่อทุกหนแห่ง มอีทิธพิลต่อ
ทศันคตขิองกลุ่ม Digital Natives ทีเ่ปลีย่นแปลงไป   
 จากแนวคดิทฤษฎใีนเบื้องต้นอาจสรุปไดว้่า ประสบการณ์ และค่านิยมต่างๆที่ผ่านเขา้
มาท าใหบุ้คคลมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนัออกไป ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Digital Natives เตบิโตมากบั
ค่านิยมของความสะดวกสบายและรวดเรว็ มปีระสบการณ์จากการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมากกว่า
กลุ่ม Digital Immigrants ซึ่งเตบิโตมากบัประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยอีนาลอ็ก และมี
ค่านิยมทีเ่น้นความมรีะเบยีบวนิยั และการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแบบเป็นขัน้เป็นตอน ทีม่าของการเกดิ
ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหส้องกลุ่มม ีทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไปดว้ย 
 ขณะที่ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2530) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่ง
ทศันคต ิอนัไดแ้ก่ ประสบการณ์เฉพาะอย่าง การตดิต่อสื่อสารจากบุคคลอื่น สิง่ทีเ่ป็นแบบอย่าง
(models) และความเกี่ยวข้องกับสถาบนั เช่น สถาบันครอบครวั โรงเรียน องค์กร เป็นต้น 
ตวัอยา่งเช่น ทศัคตขิองกลุ่ม Digital Natives เกดิจากการเตบิโตมากบัประสบการณ์ในยุคดจิทิลั 
ที่การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มตี้นแบบเป็นผู้มอีิทธิพลทาง
ออนไลน์ (Online Influencer) มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัการศกึษาทีม่คีรผููส้อนซึง่เน้นการมี
ปฏสิมัพนัธ์ และมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัเศรษฐกจิ ในยุคที่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ เน้นการมี
ส่วนรว่มระหว่างผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ เป็นตน้  
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2.4.2 องคป์ระกอบและหน้าท่ีของทศันคติ   
 ทศันคต ิมอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ซึง่มกีารท างานร่วมกนั ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ หรอื  
ความนึกคดิ (Cognition) ความรูส้กึ (Affect) และการกระท า (Conation)  อนัมรีายละเอยีดดงันี้  

1) ความรู้ ความเขา้ใจ หรอืความนึกคดิ (Cognition) ประกอบด้วยความเชื่อ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่อาจมทีัง้เชงิบวกและเชงิลบ เช่น กลุ่ม Digital Natives มคีวาม
เชื่อว่าสื่อใหม่อย่างเครอืข่ายสงัคมออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการในการหาข้อมูล
ขา่วสารไดด้กีว่าสื่อดัง้เดมิ เป็นตน้  

2)  ความรู้สึก (Affect) เป็นอารมณ์ หรอืความรู้สึกที่บุคคลมต่ีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
แตกต่างกนัไปตามแรงจูงใจ ประสบการณ์ในอดตี บุคคลผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง สภาพร่างกาย และ
สถานการณ์แวดล้อม เป็นการประเมนิโดยภาพรวม ซึง่อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมที่จะเกดิขึน้ใน
อนาคต โดยความรูส้กึถอืเป็นการเมนิโดยภาพรวม เช่น กลุ่ม Digital Natives มคีวามรูส้กึชื่น
ชอบผูส้อนหรอืเจา้นายทีม่ปีฏสิมัพนัธส์งู  

3) การกระท า (Conation) คอืความตัง้ใจทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่องคป์ระกอบ
ของทศันคตสิ่วนนี้ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม เช่น กลุ่ม Digital Natives มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ประกอบกิจการของตนเองในอนาคต อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มกีาร
แขง่ขนัสงูและความยากในการหางานทีเ่พิม่ขึน้  
 นกัสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาน าการวเิคราะหห์น้าที่ (Functional Analysis) มาใชใ้น
การอธบิายโครงสร้างทางสงัคม โดย Kats (1960) น าการวเิคราะห์เชงิหน้าที่ มาสร้างเป็น
แนวคดิเรื่องหน้าทีข่องทศันคต ิ(The Functional Approach to the Study of Attitudes) ซึง่เป็น
การใชว้ธิกีารเชงิหน้าที ่มาศกึษาทศันคต ิในเชงิจติวทิยา เพื่อใหค้ าอธบิายเกี่ยวกบัทศันคตทิีแ่ต่
ละบุคคลมอียู่ว่า ทศันคตเิหล่านัน้ ท าหน้าทีด่้านใดบ้าง และให้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งโดยทัว่ไป
แล้ว มุมมองเชงิหน้าที่ จะเกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ของทศันคติที่อยู่ระหว่างความต้องการ
ภายในบุคคล (Internal Needs) และสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยผูค้นและขอ้มลูขา่วสาร บุคคลจงึมทีศันคตเิพื่อช่วยใหต้นเองบรรลุความต้องการดา้นใดดา้น
หนึ่ง หรอือาจกล่าวได้ว่า วธิกีารเชงิหน้าที่ เป็นการมองว่า ทศันคตเิกดิขึน้เพื่อเตมิเต็มความ
ตอ้งการของบุคคล (Sammons, 2007) ดงันัน้ทศันคตทิีแ่ต่ละบุคคลม ีจงึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มาแบบ
มหีน้าที ่โดยหน้าทีข่องทศันคตมิทีัง้หมด 4 ดา้น (Kats, 1960; Jones, 1980; Sammons, 2007) 
ไดแ้ก่  

1) หน้าทีด่า้นการปรบัตวั หรอืการใชเ้ป็นเครือ่งมอื (Adaptive or Instrumental 
Function) 

เป็นทศันคตทิีม่ตี้นก าเนิดมาจากประโยชน์ใชส้อยและเจตนาของมนุษย ์มนุษย์
มกัจะใช้ทศันคตดิงักล่าวเพื่อผลประโยชน์ที่จบัต้องได้ เป็นทศันคตเิกี่ยวกบัอารมณ์ที่มพีืน้ฐาน
มาจากประสบการณ์ในอดตี (ตวัอย่างเช่น ทศันคตทิี่มต่ีอความชื่นชอบอาหาร เป็นผลมาจาก
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ความทรงจ าทีพ่งึพอใจในอาหารนัน้ๆ) (Jones, 1980) เป็นทศันคตทิีช่่วยใหบุ้คคลบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทีต่อ้งการ หรอืหลกีเลีย่งจากสถานการณ์อนัไมพ่งึประสงค ์การมหีรอืการแสดงทศันคตทิีแ่น่วแน่
สอดคล้อง (Holding and Expressing Certain Attitudes) อาจท าให้ได้รบัรางวลัทางตรง 
(Summons, 2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีช่ื่นชอบการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
ก็มแีนวโน้มที่จะได้รบัการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เดียวกัน  
นอกจากนี้ ทศันคติบางประการอาจท าให้บุคคลเข้าสู่สถานการณ์ที่มรีางวลัรออยู่ เช่น กลุ่ม 
Digital Natives ทีม่คีวามชื่นชอบนักรอ้งคนเดยีวกนั กจ็ะไดร้บัรางวลัเป็นการยอมรบัใหเ้ขา้ร่วม
เป็นสมาชกิในกลุ่มทีช่ื่นชอบนกัรอ้งนัน้ ยิง่ไปกว่านัน้ การแสดงทศันคตทิีส่อดคลอ้งกบัผูอ้ื่น อาจ
ท าใหบุ้คคลเลีย่งพน้จากสถานการณ์เชงิลบได้ นอกจากนี้ หน้าทีด่า้นการปรบัตวัหรอืการใชเ้ป็น
เครื่องมอื ยงัเป็นทศันคติที่ส่งผลต่อการเกดิพฤติกรรมใหม่ มคีวามสมัพันธ์กบัรางวลัและการ
ลงโทษทีจ่ะไดร้บั และมผีลต่อการท างานของกลุ่มสงัคม (Social Group Work) ดว้ย (Jones, 
1980) 

2) หน้าทีด่า้นความรู ้(Knowledge Functions) 
แต่เดมิ หน้าทีด่า้นความรูข้องทศันคต ิยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยู่เมื่อน ามาวเิคราะห์

ดว้ยวธิกีารเชงิหน้าที ่จากแนวคดิของ Kats เชื่อว่า บุคคลต้องการความรูเ้พื่อสรา้งความหมาย
ให้กับสิ่งใดๆก็ตาม ที่วุ่นวายและไม่เป็นระเบยีบแบบแผน ตัวอย่างของทศันคติด้านความรู ้ 
Kats เคยอ้างองิไวจ้ากงานวจิยัของ Herzog ทีศ่กึษาวจิยัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเปิดรบัละคร
วทิยุช่วงกลางวนัของกลุ่มแม่บ้าน ผลวจิยัพบว่า หนึ่งในเหตุผลส าคญัที่ท าให้ละครวทิยุเป็นที่
นิยมเน่ืองจาก ละครวทิยุให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าแก่กลุ่มผู้ฟงัในแต่ละวนั ข้ออภปิราย
ต่อมา Cohen ให้ความสนใจกบับทบาทของผู้น าความคดิเหน็ ทศันคตทิี่บุคคลมต่ีอผู้น าทาง
ความเหน็ เป็นความมุ่งหมายเชงิหน้าทีอ่นัเกดิจากความต้องการความรู ้แมจ้ะมกีารท างานของ
กลุ่มสงัคม สมาชกิภายในกลุ่มสงัคมกย็งัมองหาเหตุผลร่วมกนัของไอเดยีภายในกลุ่ม หรอืมกีาร
มองหาความรูจ้ากสมาชกิภายในกลุ่ม ฉะนัน้กลุ่มจงึมอีทิธพิลต่อทศันคตขิองสมาชกิภายในกลุ่ม 
(Jones, 1980; Kats, 1960)   

หน้าที่ด้านความรู ้เป็นหน้าที่ของทศันคตทิี่ให้ค าอธบิาย หรอืสรา้งความเขา้ใจ
ให้กับบุคคลในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ ช่วยในการพิจารณา ให้เหตุผล ต่อสาเหตุหรือ
เหตุการณ์อนัส่งผลต่อผูค้นหรอืสถานการณ์รปูแบบต่างๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความ
เข้าใจอันสมเหตุสมผล เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่มคีวามไม่แน่ใจ หรอืไม่ชดัเจน 
(Summons, 2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives คดิทีจ่ะหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของตนทีสุ่ด โดยใชว้ธิเีสริช์หาขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซต์กูเกิ้ล เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจ ก่อน
การตดัสนิใจซือ้ เป็นตน้ หน้าทีข่องทศันคตดิา้นความรู ้จะช่วยใหบุ้คคล เขา้ใจ คาดการณ์ และรู้
(Knowable) เกี่ยวกบัสิง่ต่างๆในการด าเนินชวีติได้ เสมอืนว่ามรีะบบการประมวลผลข้อมูล
ขา่วสารทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ หน้าทีด่า้นความรูด้งักล่าว เป็นหน้าทีเ่ชงิบวก การเหมารวม 
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(Stereotyping) ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของหน้าที่ด้านความรู้ของทศันคติ ถือเป็นหน้าที่เชิงลบ 
เนื่องจากการเหมารวมจะท าใหบุ้คคลวางโครงสรา้งทางจติใจ (Mental Structures) เพื่อท านาย
คุณลกัษณะของผูอ้ื่น โดยใช้เกณฑก์ารเหมารวมจากคุณลกัษณะของกลุ่มทีผู่น้ัน้สงักดั เขา้ร่วม 
หรอืเป็นสมาชกิอยู ่การเหมารวมจะท าใหบุ้คคลใหเ้หตุผลต่อสิง่ต่างๆไดร้วดเรว็ขึน้ และใชค้วาม
พยายามทางจติน้อย ซึ่งการเหมารวมถือเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์ในสภาพสงัคมที่มบีรบิทรวดเรว็ 
อย่างไรก็ด ีทศันคตดิ้านการเหมารวม อาจท าให้บุคคลประเมนิค่าสิง่ต่างๆอย่างคลาดเคลื่อน 
หรอืไมถู่กตอ้งแมน่ย า (Summons, 2007)  

3) หน้าทีด่า้นการแสดงคุณค่า (Value Expressive Function) 
ทศันคตอินัมหีน้าทีใ่นการแสดงคุณค่า ทีผ่สมผสานอยู่ในแนวคดิเกี่ยวกบัตนเอง

(Self Concept) ของแต่ละบุคคล (Summons, 2007) กล่าวไดว้่า ทศันคตดิา้นการแสดงคุณค่า 
เป็นหน้าที่หนึ่งของทศันคตทิี่มอียู่ในตวัคนทุกคน ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งคุณค่าใน
เชงิบวกของตน อนัเกดิจากการตระหนักรูเ้กี่ยวกบัตนเองได ้นอกจากนี้ ทศันคตดิ้านการแสดง
คุณค่า ยงัมหีน้าที่ช่วยยนืยนัอตัลกัษณ์ของตนเอง (Self-Identity) ซึ่งจะท าให้บุคคล สามารถ
สรา้งภาพลกัษณ์ของตน(self-image)ได้ตรงกบัทีต่นต้องการมากยิง่ขึน้ (Jones, 1980) อกีทัง้
ทศันคตดิงักล่าว ยงัมปีระโยชน์ในแง่ของการสื่อสารระหว่างบุคคลกบัผู้อื่นด้วย  (Summons, 
2007) เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีช่ื่นชอบเทคโนโลย ีจะมมีุมมองเชงิบวกต่อเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ต้องการใช้สินค้าที่สะท้อนความเป็นคนทนัสมยั เท่าทนันวตักรรม อีกทัง้มคีวาม
ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนทีม่คีวามสนใจเทคโนโลยแีละนวตักรรมเหมอืนกนั 

ทศันคตทิี่มคีวามชื่นชอบต่อกลุ่ม บ่อยครัง้เป็นทศันคตทิี่มหีน้าที่ด้านการแสดง
คุณค่า กลุ่มท าให้บุคคลที่เป็นสมาชกิ มอีัตลกัษณ์เหมอืนกัน Cohen กล่าวว่า ในหลายๆ
งานวิจยัพบว่าสมาชิกของกลุ่มจะต่อต้านการสื่อสารที่มลี ักษณะขดัแย้งกับบรรทดัฐานและ
ค่านิยมของกลุ่ม และยอมรบัฉันทานุมตัิ (Sanctioned) ร่วมกนั ในลกัษณะมกีารยอมรบัทาง
สงัคม หรอืไมย่อมรบัทางสงัคม นอกจากนี้ งานวจิยัของ Cohen ยงัพบว่า ผูท้ีม่คีุณค่าในตนเอง
(Self-Esteem) ต ่า มแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากผูท้ีม่คีุณค่าในตนเองสงู (Jones, 1980) 

4) หน้าทีด่า้นการป้องกนัอตัตา (Ego Defensive Function)  
เป็นทัศนคติที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และวัตถุ หรือสถานการณ์ที่บุคคลมี

ความสมัพนัธ์อยู่ โดยทศันคติดงักล่าว มหีน้าที่ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สกึ
ออกมาไดโ้ดยสะดวก (Jones, 1980) ทีส่ าคญัยงัเป็น ทศันคตทิีม่หีน้าทีใ่นการปกป้องบุคคลจาก
เหตุการณ์ หรอืขอ้มลูทีส่รา้งความเสยีหายทางจติใจได ้(Psychologically Damage Events or 
Information) ซึง่การป้องกนัอตัตา จะช่วยลดความเสยีหาย หรอืลดหนทางในการคุกคามทางใจ
ของบุคคลของผู้นัน้ (Summons, 2007) ยกตวัอย่างเช่น การที่บุคคลแสดงทศันคตวิ่าตนเป็น
ปรปกัษ์กบัคนส่วนน้อย กเ็พื่อปกป้องตนเองจากความรูส้กึอนัเป็นปมด้อย (Inferiority) หน้าที่
ของทศันคตลิกัษณะนี้ จงึแสดงให้เหน็ว่า การที่บุคคลเลอืกจะมทีศันคตต่ิอผู้ใดผู้หนึ่ง เขาอาจ
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ไมไ่ดต้ดัสนิจากความเป็นจรงิหรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิเสมอไป แต่อาจตดัสนิจากปมขดัแยง้
(Conflicts) ทีอ่ยู่ภายในใจของเขาเอง (Jones, 1980) ฉะนัน้ หน้าทีข่องทศันคตดิงักล่าว ย่อมมี
ความเกี่ยวพนักบัระดบัของอคต ิ(Bias) หรอืการบดิเบอืน (Distortion) สิง่ใดสิง่หนึ่ง ตามที่
บุคคลเลอืกจะตคีวาม (Summons, 2007)  

ความซบัซ้อนประการหน่ึงของหน้าที่ด้านการป้องกันอัตตาคอื กระบวนการ
ทัว่ไปในการเปลี่ยนทศันคตแิละพฤตกิรรม อาจไม่ได้ส่งผลให้บุคคลรกัษาสมดุลทางความคดิ
ของตนได ้แต่อาจเป็นการผลกัดนัใหบุ้คคลเสรมิแรงในการป้องกนัอตัตาของตน และท าใหบุ้คคล 
ยดึตดิสมัพนัธก์บัความเชื่อทางอารมณ์ทีต่นยดึถอื (Jones, 1980) โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลมกัจะมี
ทศันคตใินเชงิป้องกนัอตัตา เพื่อปกป้องมุมมองทีต่นเองชื่นชอบ (Summons, 2007) เช่น กลุ่ม 
Digital Natives บางคน เปลีย่นงานบ่อย โดยใหเ้หตุผลว่า ต้องการความก้าวหน้าและความพงึ
พอใจในเวลาอนัรวดเรว็ แต่อกีนยัหน่ึงทีเ่ลอืกใหเ้หตุผลเช่นนี้ อาจเพราะไม่อยากถูกทัง้ผูอ้ื่นและ
ตนเองมองว่า เป็นคนไม่มคีวามอดทน เบื่อง่าย และไม่สามารถก้าวหน้าในทีท่ างานเดมิได ้โดย
ความรูส้กึเหล่านี้ เป็นความรูส้กึอนัเป็นปมดอ้ยในจติใจทีต่นยากจะยอมรบั หรอืไม่อยากยอมรบั 
เป็นตน้  
 ส าหรบัการวจิยัเรื่อง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัในกลุ่ม Digital Natives 
น าทศันคตมิาใชเ้ป็นตวัแปรหนึ่งในการวจิยั โดยทศันคตใินการวจิยันี้ หมายถงึทศันคตดิา้นการ
ด าเนินชวีติในด้านต่างๆ อนัได้แก่ ครอบครวั การศกึษา การท างาน การเลอืกซื้อสนิค้า การ
เปิดรบัสื่อ การเมอืงการปกครอง ซึ่งการด าเนินชีวิตด้านต่างๆนี้  มทีี่มาจากคุณลักษณะ 8 
ประการของ Net Gen ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระ การตอบสนองตามความต้องการ ความไตร่ตรอง 
ความซื่อสตัย ์ความบนัเทงิ ความเรว็ และนวตักรรม  
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม  
 

2.5.1 ความหมายและท่ีมา   
Cronbach (1963) ใหน้ิยามพฤตกิรรมว่าเป็น การตอบสนองหรอืการกระท าของบุคคล

ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรอืสิง่กระตุ้นใดๆ โดยการกระท าหรอืการตอบสนองนัน้
เกดิขึน้อยา่งมจีดุมุง่หมาย ผ่านการพจิารณามาแลว้ หรอืเกดิขึน้โดยไมรู่ส้กึตวักไ็ด ้ 

Traindis (1989 อ้างถงึใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2530) พฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัขิอง
บุคคล เป็นผลมาจากทศันคติ นิสยั บรรทดัฐานทางสงัคม และผลที่คาดว่าจะได้รบัหลงักระท า
พฤตกิรรมแล้ว (Experiment About Reinforcement) จงึเป็นที่เชื่อกนัว่า พฤตกิรรมหรอืการ
ปฏิบัติของบุคคลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ โดยทัศนคติมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ
พฤตกิรรมของบุคคล เช่นเดยีวกบัทีพ่ฤตกิรรมของบุคคลมอีทิธพิลต่อทศันคต ิ  
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ประภาเพญ็ สุวรรณ (2530) สรุปว่าพฤตกิรรมเป็นผลมาจากปฏกิริยิาซึ่งกนัและกนั
ระหว่างทศันคต ิ2 ประเภท ไดแ้ก่ ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอื ทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตัิ
โดยตรง และทศันคตทิี่มต่ีอสถานการณ์หรอืสิง่แวดลอ้ม โดยทศันคตเิป็นเพยีงส่วนหนึ่งในการ
ท านายพฤตกิรรมของบุคคล ในความเป็นจรงิอาจมสีิง่อื่นที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมหรอืการกระท า
ของบุคคลกไ็ด ้ 
 

2.5.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรม   
Cronbach (1957; 1960; 1970 quoted in Patry, 2011) อธบิายว่า พฤตกิรรมของบุคคล

เกดิขึน้จากองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 
1) ความหมายมุง่หมาย (Goal) เป็นวตัถุประสงคห์รอืความต้องการทีท่ าใหเ้กดิ

กจิกรรม บุคคลมพีฤตกิรรม เนื่องจากมคีวามตอ้งการทีจ่ะตอบสนองต่อวตัถุประสงคห์รอืสิง่ทีต่น
คดิไว ้ 

2) ความพรอ้ม (Readiness) ระดบัวุฒภิาวะหรอืความสามารถทีจ่ าเป็นในการ
ประกอบพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยบุคคลมคีวามพรอ้มในแต่ละด้านแตกต่าง
กนั  

3) สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่เหมาะสม จะเอื้อให้
เกดิการประกอบพฤตกิรรรม 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) บุคคลมกัประเมนิ หรอืคดิพจิารณาต่อ
สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนลงมอืปฏบิตัิหรอืแสดงพฤติกรรม เพื่อให้พฤติกรรมที่
เกดิขึน้มคีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด และตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดม้ากทีสุ่ด 

5) การตอบสนอง (Respond) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลงัจากแปล
ความหมาย หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้  

6) ผลที่ได้รบั (Consequence) เป็นสิง่ที่เกดิขึน้หลงัจากกระท าพฤตกิรรมไป
แลว้ อาจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรอืไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีค่าดไว ้  

7) ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั (Reaction to Thwarting) เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เมื่อไม่
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของบุคคลได ้เมือ่เกดิความผดิหวงัขึน้ บุคคลอาจมปีฏกิริยิา
ต่อความผดิหวงัดว้ยการกลบัไปทีข่ ัน้ตอนแปลความหมายอกีครัง้ เพื่อคน้หาวธิตีอบสนองความ
ตอ้งการของตนอกีครัง้ 
 ส าหรบัการวจิยัเรื่อง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัในกลุ่ม Digital Natives 
น าพฤตกิรรมมาใช้เป็นตวัแปรหนึ่งในการวจิยั โดยพฤตกิรรมในการวจิยันี้ หมายถงึพฤตกิรรม
ดา้นการด าเนินชวีติในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ ครอบครวั การศกึษา การท างาน การเลอืกซือ้สนิคา้ 
การเปิดรบัสื่อ การเมอืงการปกครอง ซึ่งการด าเนินชวีิตดา้นต่างๆ นี้ มทีีม่าจากคุณลกัษณะ 8 
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ประการของ Net Gen ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระ การตอบสนองตามความต้องการ ความไตร่ตรอง 
ความซื่อสตัย ์ความบนัเทงิ ความเรว็ และนวตักรรม 
 
2.6  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

งานวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital 
Natives” มกีรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 
 
 
 
 

 

ทศันคตกิารด าเนินชวีติ 

 

พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 

 

ความคล่องดจิทิลั 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีการวิจยั 

 
การศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” 

เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research 
Method) แบบวดัครัง้เดยีว (Single Cross Sectional Design) โดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) 
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนัน้
น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรปุ ตามแนวทางอนัมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
3.1  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรอสิระในการวจิยัครัง้นี้ ประกอบไปดว้ย ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรม
การด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives  
 ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตามในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives โดยความ
คล่องดจิทิลั หมายถงึความคล่องดจิทิลัในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของกลุ่ม Digital Natives 
 ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 จากรายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย(สพธอ, 2557) 
พบว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีม่ผีูใ้ชง้านสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ 
(Line) กูเกิ้ลพลสั (Google+) อินสตราแกรม (Instrgram) และทวติเตอร์ (Twitter) ผู้วจิยัจงึ
คดัเลอืกเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใชใ้นการศกึษาวจิยัทัง้สิน้ 3 แบรนด ์ประกอบดว้ย เฟซบุ๊ค 
ไลน์ และอนิสตราแกรม  
 
3.2  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.2.1 กลุ่มประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยั คอื ประชากรกลุ่ม Digital Natives อนัหมายถงึ กลุ่ม

เยาวชนอาย ุ15-24 ปี ผูม้ปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตอย่างต ่า 5 ปี โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลู
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จากกลุ่ม Digital Natives ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศไทย ทีม่สีดัส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป ผู้ใช้งานอนิเทอรเ์น็ต คอมพวิเตอร ์และ
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภูมิภาค (ร้อยละ 54.4) ภายในประเทศ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ผู้วจิยัจงึคาดว่า อาจพบความหลากหลายของรูปแบบการ
ด าเนินชวีติและความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives ไดม้ากกว่าพืน้ทีอ่ื่นในประเทศ    
 

3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
ดา้นขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตร

การค านวณของทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถงึใน ธรีวุฒ ิเอกกะกุล, 2543) 
 

 

 
2

1 Ne

N
n



  

n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่งทีย่อมรบัได ้ 

 
ภาพท่ี 3.1  สตูรการค าณวนของทาโร่-ยามาเน่ 
แหล่งท่ีมา:  Yamane, 1973 อา้งถงึใน ธรีวุฒ ิเอกกะกุล, 2543. 
 

โดยในประเทศไทย ม ีDigital Natives อาศยัอยู่ จ านวนทัง้สิน้ 4,387,062 คน (ITU, 
2013) จากสตูรดงักล่าว n = 4,387,062 / 10,968.655 = 399.963532  หรอืประมาณ 400 คน  

จากสูตรดงักล่าว ท าใหพ้บว่ามขีนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน อย่าไรกต็าม เนื่องจากการ
รวบรวมปจัจยัแบบ Thematic Review ในแบบจ าลองความคล่องดจิทิลั (Wang, Myers, & 
Sundaram, 2012 ) พบว่า ปจัจยัดา้นองคก์ร สถานศกึษา และอทิธพิลทางสงัคม ส่งผลต่อระดบั
ความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ตกต่างกนั ประกอบกบั Digital Natives มอีายุ
ระหว่าง 15-24 ปี ซึง่ช่วงอายุดงักล่าว มกีลุ่ม Digital Natives ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
อาจท าให้มทีศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และพฤติกรรมการด าเนินชวีติอนัได้รบัการหล่อหลอม
จากอิทธิพลทางสงัคมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึใช้การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดตวัอย่าง 
(Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 134 คน จ านวนรวมทัง้สิน้ 
402 คน โดยแบ่งตามช่วงอายดุงันี้  
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ตารางท่ี 3.1  ตารางการก าหนดตวัอยา่ง 
 

กลุ่ม อายุ จ านวน 

1 15-17 ปี 134 

2 18-21 ปี 134 

3 22-24 ปี 134 

รวม 402 คน 
 
แหล่งท่ีมา:  ผูว้จิยั, 2557. 
 

3.2.3 วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัเรื่อง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” ใช้

วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ มกีารส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูส าหรบั
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่มตามตารางการก าหนดตวัอย่าง (ตารางที ่3.1) โดยมรีายละเอยีดการสุ่ม
ตวัอยา่งดงันี้  

ขัน้ตอนที ่1 การสุ่มแบบก าหนดตวัอยา่ง (Quota Sampling) 
ก าหนดใหเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางก าหนดกลุ่มตวัอย่าง  (ตาราง

ที ่3.1) ในการแบ่งสดัส่วนเลอืกเกบ็ขอ้มลู 
ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผูว้จิยัเลอืกสถานศกึษา และสถานทีท่ างานทีอ่ยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ

เขา้ไปเกบ็ขอ้มลู 
ขัน้ตอนที ่3 การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) 
ผู้วิจยัแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่พบในสถานศึกษาและสถานที่

ท างาน  
 
3.3  เคร่ืองมือในการศึกษา 

 
การศึกษาวจิยัครัง้นี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยในแบบสอบถามแต่ละชุด จะประกอบด้วย
แบบสอบถามในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม (Screening Questionnaire) 
และแบบสอบถามหลกั (Main Questionnaire) โดยแบบสอบถามทัง้หมด มรีายละเอยีดดงันี้  
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3.3.1 แบบสอบถามในการคดักรองกลุ่มตวัอย่าง (Screening Questionnaire) 
แบบสอบถามส่วนนี้ ใชเ้พื่อการคดักรองกลุ่มตวัอย่างที่ตรงตามนิยาม Digital Natives 

ที่สหภาพโทรคมนาคม (ITU, 2013) ก าหนดไว้ กล่าวคือ มอีายุระหว่าง 15-24 ปี และมี
ประสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 5 ปีขึน้ไป อกีทัง้เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีต่รงกบัการวจิยั
เรือ่ง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives” ซึง่ต้องเป็นผูท้ีเ่คยใช้
งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึจดัท าค าถามในการคดักรองกลุ่มตวัอย่าง จ านวน
ทัง้สิน้ 2 ขอ้ ดงันี้ 

1) คุณมอีายุระหว่าง 15-24 ปี  
2) คุณมปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 5 ปีขึน้ไป  

 
3.3.2 แบบสอบถามหลกั (Main Questionnaire) 
แบบสอบถามส่วนนี้  เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลั ของกลุ่ม Digital Natives” อนัประกอบดว้ยค าถาม 3 
ส่วน ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นค าถาม ส่วนทีใ่ห้
เลอืกตอบ จากค าตอบที่ก าหนดไว้ (Multiple Choices) โดยจะเป็นค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัทาง
ประชากร (Demographic Factors) ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ระดบัการศกึษา และรปูแบบของสถาบนั หน่วยงาน และองคก์ร (ราชการ หรอื เอกชน)  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกบั ความคล่องดจิทิลั (Digital Fluency) ใชม้าตรวดั 5 Pointed 
Likert Scale ประยกุต์จากขอ้ค าถามทีอ่ยู่ในวจิยัเรื่อง การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัทศันคตขิองผูส้อน
ในโรงเรยีนประถมและมธัยมที่มต่ีอการตดัสนิประเมนิค่าทางดจิทิลัของกลุ่มผู้เรยีน  (Pupils’ 
Digital Judgment) ในสหราชอาณาจกัรของ Bartlett, and Millers (2011) ซึง่มเีกณฑก์ารให้
คะแนนทีเ่ลข 5 = น้อยมาก และ 1 = ดมีาก แต่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการ
ศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึปรบัใหใ้ชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้  

ดมีาก      5    คะแนน 
ด ี          4    คะแนน 
พอใช ้     3    คะแนน 
น้อย        2    คะแนน 
น้อยมาก   1    คะแนน 

โดยแบ่งแบบสอบถามความคล่องดจิทิลัออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย ดงันี้ 
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 ความคล่องดจิทิลัส่วนแรก ผู้วจิยัประยุกต์ขอ้ค าถามทีใ่ช้ในการเก็บขอ้มูลมาจากการ
ทบทวนแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคล่องดจิทิลัของ Brick, and Makice (2012) 
แบ่งเป็นองคป์ระกอบดา้น ความรู ้ทกัษะ และทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั โดยจะท าการเกบ็ขอ้มลู 
แบบจ าแนกตามการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แต่ละรปูแบบ และการใชง้านเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ในภาพรวม  เพื่อวดัผลความสามารถในการใช้งาน วเิคราะห์ และประเมนิค่าสารสนเทศ
อยา่งแตกฉาน ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ความคล่องดจิทิลัส่วนที่สอง เป็นองค์ประกอบด้านความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั อนัหมายถึง 
ทศันคติและพฤตกิรรมการใช้ดจิทิลัอย่างรู้เท่าทนั โดยผู้วจิยัพฒันาข้อค าถามที่ใช้ในการเก็บ
ขอ้มลู มาจากการทบทวนแนวคดิและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความคล่องดจิทิลัของ Bartlett, 
and Millers (2011) และ Briggs, and Makice (2012)  ผสมผสานกบัขอ้ค าถามทีพ่บในงานวจิยั
เรื่องทศันคตขิองผู้สอนในโรงเรยีนประถมและมธัยมที่มต่ีอการตดัสนิประเมนิค่าทางดจิทิลัของ
กลุ่มผูเ้รยีน (Pupils’ Digital Judgment) ในสหราชอาณาจกัรของ Bartlett and Miller ประกอบ
ขึน้เป็นค าถาม 5 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1) ความเขา้ใจ ทีม่ต่ีอรปูแบบการท างานของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
2) การเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งมวีจิารณญาณ  
3) การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของเนื้อหาบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
4) ความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาสารโฆษณาชวนเชื่อบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ 
5) ความตระหนกัรูด้า้นกาลเทศะในการโพสตห์รอืแชรเ์นื้อหาบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์  
ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Digital 

Natives เพื่อให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติในปจัจุบนั ของกลุ่ม Digital Natives อีกทัง้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการศกึษา ผู้วจิยัจงึสรา้งแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นตวัชี้ทศันคตแิละพฤตกิรรม
การด าเนินชวีติ จากการประยุกต์ดดัแปลงแนวคดิคุณลกัษณะของ Net Gen 8 ประการ อนัเป็น
แนวคดิที่ส ารวจมาจากทศันคตแิละพฤตกิรรมของ Net Gen ที่มรี่วมกนัทัว่โลก (Tapscott, 
2009) โดย Net Gen เป็นกลุ่มทีม่ทีศันคต ิและพฤตกิรรมใกลเ้คยีงกบั Digital Natives มากทีสุ่ด 
กล่าวคอืเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และมอีายุอยู่ในช่วง 17-37 ปี (เกิดในปีพ.ศ.2520-2540) 
(ค านวณจากปี พ.ศ.2557) อีกทัง้แนวคดิดงักล่าว มคีุณลกัษณะหลายประการที่ค่อนขา้งใหม ่
และรว่มสมยักบัเหตุการณ์ในยคุดจิทิลั อย่างไรกด็ ีแนวคดิคุณลกัษณะของ Net Gen 8 ประการ 
กล่าวถงึทศันคตแิละพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของ Net Gen ทีม่าจากการวจิยัในเชงิบรรยาย 
เป็นภาพรวมกวา้งๆ ทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระ การตอบสนองตามความต้องการ ความ
ไตร่ตรอง ความซื่อสตัย ์ความบนัเทงิ ความเรว็ และนวตักรรมผูว้จิยัจงึใชว้ธิถีอดความจากเนื้อหา 
และน ามาสรา้งเป็นขอ้ค าถาม โดยให ้ผศ.ดร.บุหงา ชยัสุวรรณ อาจารยท์ีป่รกึษา เป็นผู้จ าแนก
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ขอ้ค าถามเหล่านัน้ว่าบ่งบอกถึงตวัแปรทศันคติหรอืพฤติกรรม หลงัจากนัน้ เมื่อได้ขอ้ค าถาม
ของตวัแปรทศันคต ิและพฤตกิรรมแล้ว จงึน าข้อค าถามทัง้หมดให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจประเมนิด้วยวธิกีารหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรอืค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence หรอื IOC) หลงัจากประเมนิ
เป็นที่เรยีบร้อย จงึมาปรบัแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจดัท าเป็นแบบสอบถามส่วนที่ 3 
โดยใชม้าตรวดั 5 Pointed Rating Scale ซึง่มกีารตัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี้ 

ส าหรบัค าถามที่ให้เลือกตอบตามระดบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ใช้มาตรวดัระดบั
ความถีแ่บบ 5 Pointed Rating Scale ไดแ้ก่ 

ท าเป็นประจ า             5     คะแนน 
ท าค่อนขา้งบ่อย          4     คะแนน 
ท าบา้ง ไมท่ าบา้ง        3     คะแนน 
นานๆ ท าท ี              2     คะแนน 
ไมท่ าเลย                  1     คะแนน 

 ส าหรบัค าถามที่ให้เลอืกตอบตามระดบัทศันคติต่อการด าเนินชวีติ ใช้มาตรวดัระดบั
ความถีแ่บบ 5 Pointed Rating Scale ไดแ้ก่ 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่        5    คะแนน 
ค่อนขา้งเหน็ดว้ย         4    คะแนน 
เฉยๆ ไมแ่น่ใจ            3    คะแนน 
ไมค่่อยเหน็ดว้ย           2    คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยเลย           1    คะแนน 

  ดา้นการแปลผลค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความคล่องดจิทิลั ทศันคตต่ิอ
การด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ ใชว้ธิกีารหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบัตามสูตรดงันี้ (มลัลกิา บุนนาค, 2537) 

 

Interval = 
Class
Range  

 

  =  
5

15   

 
  =   0.80 
 

  จากการค านวณดว้ยสูตรดงักล่าว สามารถแบ่งระดบัการแปลผลของความคล่องดจิทิลั 
ทศันคตต่ิอการด าเนินชวี ิและพฤตกิรรมการด าเนินชวีติไดด้งันี้ 
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   ค่าเฉลีย่ 5.00 - 4.21 อยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่ 4.20 - 3.41 อยูใ่นระดบั มาก 
   ค่าเฉลีย่ 3.40 - 2.61 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่ 2.60 - 1.81 อยูใ่นระดบัน้อย 
   ค่าเฉลีย่ 1.81 - 1.00 อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
3.4  การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1  การทดสอบความเทีย่งของเนื้อหา (Content Validity) 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่วนที ่3 ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน อนัไดแ้ก่ ศ.ดร.ยุบล เบญจรงคก์จิ 

รศ.ดร.ชยัฤทธิ ์ทองรอด และ ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร ตรวจประเมนิดว้ยวธิกีารหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (IOC) จากนัน้จงึน ามาปรบัแก้ และท าเป็น
แบบสอบถามทีใ่ช้ในการเกบ็ขอ้มลู ต่อมาจงึน าแบบสอบถามทุกส่วนใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษา คณะ
กรรมภายใน และคณะกรรมการภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา และส านวน
ภาษา เพื่อให้เกิดความชดัเจน สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั และเหมาะสมต่อการ
น าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ  

ขัน้ตอนท่ี 2  การทดสอบก่อนส ารวจจรงิ (Pre-test) 
 น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตรวจแก้โดยผูท้รงคุณวุฒ ิไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบั
กลุ่ม Digital Natives จ านวน 33 ชุด และน าค าตอบทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability Test) โดยพจิารณาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามด้วยการวดัความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ดว้ยสูตรสมัประสทิธิค์รอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าความเชื่อมัน่ดงันี้   
 ค่าความเชื่อมัน่โดยรวมของค าถามทุกขอ้ = 0.939 
 ค่าความเชื่อมัน่ของขอ้ค าถามดา้นความคล่องดจิทิลั = 0.928 
 ค่าความเชื่อมัน่ของขอ้ค าถามดา้นทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ = 0.805 
 ค่าความเชื่อมัน่ของขอ้ค าถามดา้นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ = 0.878 
 
3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ทดสอดเครื่องมอืแบบสอบถาม (Questionnaire Pilot Test) โดยผูว้จิยัใช้
วธิกีารแจกแบบสอบถามจ านวน 33 ชุดกบักลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่มทีถู่กก าหนดไวต้ามตารางการ
ก าหนดตวัอยา่ง (ตารางที ่3.1) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบแบบสอบถาม มาทดสอบค่าสมัประสทิธิด์ว้ย
สูตรสมัประสทิธิค์รอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) และรายงานค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม  

ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 402 คน  
 
3.6   วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 

1) การวเิคราะหเ์ชงิพรรณา (Descriptive Statistics)  
วเิคราะหแ์สดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชป้ระกอบการอธบิายขอ้มลู
ปจัจยัส่วนบุคคล และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

2) การวเิคราะหป์จัจยั หรอื การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิบุกเบกิ (Exploratory Factor 
Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบ Principal Component หมุนแกนตัง้ฉากแบบ Varimax โดย
แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหป์จัจยัเพื่อท าการจดักลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ  
ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหป์จัจยัเพื่อท าการจดักลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 

3) การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Correlation) เพื่อวเิคราะห์
กลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชวีติและกลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชวีติที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 

4) การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพื่อวเิคราะหห์า
กลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติและกลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีเ่ป็นปจัจยัพยากรณ์ความ
คล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives 



 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิจยั 

 
การศกึษาเรือ่ง “ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม Digital Natives”  

มผีลการวจิยั แบ่งตามล าดบัสมมตุฐิาน ดงันี้ 
4.1  ผลการวเิคราะหล์กัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง  
4.2  ผลการวเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลั  

4.2.1  ผลการวเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลั  
(ความรู ้ทกัษะ ทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั)    
ความคล่องดจิทิลัในเฟซบุ๊ค 
ความคล่องดจิทิลัในไลน์ 
ความคล่องดจิทิลัในอนิสตราแกรม 
ความคล่องดจิทิลัโดยรวม 

4.2.2  ผลการวเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลั 
      (ความรูเ้ท่าทนัการใชด้จิทิลั) 

4.2.3  ความคล่องดจิทิลั (ค านวณรวม)  
4.3  ผลการวเิคราะหท์ศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ 
4.4  ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 
4.5  ผลการวเิคราะหป์จัจยั (องคป์ระกอบ) 

4.5.1  ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ 
4.5.2  ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 

4.6  ผลการทดสอบสมมตุฐิาน  
4.6.1  ผลการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั   
          สมมติุฐานท่ี 1 
4.6.2  ผลการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
          สมมติุฐานท่ี 2 
4.6.2  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 
          สมมติุฐานท่ี 3 
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4.1  ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากร  
 

4.1.1  เพศ 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 152 37.8 
หญงิ 250 62.2 
รวม 402 100.0 

 
งานวจิยันี้ มกีลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 (จ านวน 152 คน) และ

เพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 62.2 (จ านวน 250 คน) 
 

4.1.2  อาย ุ 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-17 134 33.3 
18-20 134 33.3 
21-24 134 33.3 
รวม 402 100.00 

 
อายุของกลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงันี้ อายุ 15-17 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

(จ านวน 134 คน) อายุ 18-20 คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 (จ านวน134 คน) อายุ 21-24 คดิเป็นรอ้ยละ 
33.3 (จ านวน 134 คน) 
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4.1.3  ระดบัการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย  137 34.1 
อุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 182 45.3 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้ 
อุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า  

83 20.6 

รวม 402 100.0 
 
 ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 ช่วงไดแ้ก่ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปลาย 
คดิเป็นรอ้ยละ 34.1 (จ านวน 137 คน) ระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 ( 
จ านวน 182 คน) และผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 
(จ านวน 83 คน) 
 

4.1.4  รปูแบบของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองคก์ร  
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรปูแบบของสถานศกึษา  
                  หน่วยงาน หรอืองคก์ร 
 

รปูแบบ จ านวน ร้อยละ 
ภาครฐั 232 57.7 
ภาคเอกชน 170 42.3 
รวม 402 100.0 

 
รปูแบบของสถานศกึษา หน่วยงาน หรอืองคก์รทีก่ลุ่มตวัอย่างศกึษาเรยีน หรอืท างานอยู ่

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ภาครฐั คดิเป็นรอ้ยละ 57.7 (จ านวน 232 คน) และภาคเอกชน 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 (จ านวน 170 คน) 
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4.1.5  รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
5,000 บาทหรอืต ่ากว่า 196 48.8 
5,001-10,000 บาท 75 18.7 
10,001-15,000 บาท 55 13.7 
15,001-20,000 บาท 21 5.2 
20,001-25,000 บาท 28 7.0 
25,001-30,000 บาท 10 2.5 
มากกว่า 30,000 บาท 17 4.2 
รวม 402 100.0 

 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 7 ล าดบั โดยส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 
5,000 บาทต่อเดอืน หรอืต ่ากว่า คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 (จ านวน 196 คน) รองลงมาคอืมรีายได้
เฉลีย่ 5,001-10,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 18.7 (จ านวน 75 คน) ล าดบัทีส่าม มรีายได้
เฉลีย่ 10,001-15,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 13.7 (จ านวน 55 คน) ล าดบัทีส่ ี่ มรีายได้
เฉลีย่ 20,001-25,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 7 (จ านวน 28 คน) ล าดบัทีห่า้ มรีายไดเ้ฉลีย่ 
15,001-20,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 (จ านวน 21 คน) ล าดบัทีห่ก มรีายไดเ้ฉลี่ย
มากกว่า 30,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 (จ านวน 17 คน) และล าดบัสุดทา้ย มรีายได้
เฉลีย่ 25,001-30,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 (จ านวน 10 คน) 
 

4.1.6  เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีใช้งาน 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนรอ้ยละผูใ้ชง้านและไมใ่ชง้านเฟซบุ๊ค 
 

เฟซบุค๊ จ านวน ร้อยละ 
ใชง้าน 394 98 
ไมใ่ชง้าน 8 2 
รวม 402 100.0 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนรอ้ยละผูใ้ชง้านและไมใ่ชง้านไลน์ 
 

ไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ใชง้าน 398 99 
ไมใ่ชง้าน 4 1 
รวม 402 100.0 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนรอ้ยละผูใ้ชง้านและไมใ่ช่งานอนิสตราแกรม 
 

อินสตราแกรม จ านวน ร้อยละ 
ใชง้าน 340 84.6 
ไมใ่ชง้าน 62 15.4 
รวม 402 100.0 

 
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่มตวัอย่างใชง้าน แบ่งออกเป็น 3 เครอืข่าย ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค 

ไลน์ และอนิสตราแกรม โดยเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีม่ผีูใ้ชง้านมากทีสุ่ดคอื ไลน์ คดิเป็นรอ้ยละ 99 
(จ านวน 398 คน) รองลงมาคอื เฟซบุ๊ค คดิเป็นรอ้ยละ 98 (จ านวน 394 คน) และอนัดบัสุดทา้ย
คอื อนิสตราแกรม คดิเป็นรอ้ยละ 84.6 (จ านวน 340 คน) ดา้นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีไ่ม่ไดใ้ช้
งานมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิสตราแกรม คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 (จ านวน 62 คน) รองลงมาคอื เฟซบุ๊ค 
คดิเป็นรอ้ยละ 2 (จ านวน 8 คน) และอนัดบัสุดทา้ยคอื ไลน์ คดิเป็นรอ้ยละ 1 (จ านวน 4 คน) 

 
4.1.7  ความถี่ในการเปิดรบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อสปัดาห ์

 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนรอ้ยละของความถีใ่นการเปิดรบัเฟซบุ๊คต่อสปัดาห ์
 

เฟซบุค๊ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 299 74.4 
5-6 วนัต่อสปัดาห ์ 31 7.7 
3-4 วนัต่อสปัดาห ์ 34 8.5 
1-2 วนัต่อสปัดาห ์ 18 4.5 
น้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห ์ 12 3.0 
ไมเ่ปิดรบัเลย 8 2 
รวม 402 100.0 
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ในการเปิดรบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อสปัดาหข์องกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีม่ ี
ความถี่ในการเปิดรบัไลน์ทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 83.3 (จ านวน 335 คน) ดงัตารางที ่4.10 ดา้น
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ทีม่คีวามถี่ในการเปิดรบัทุกวนั ตลอดทัง้สปัดาห์ รองลงมาคอื เฟซบุ๊ค 
คดิเป็นรอ้ยละ 74.4 (จ านวน 299 คน) ดงัตารางที่ 4.9  ขณะที่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มี
ความถี่น้อยที่สุด ในการเปิดรบัทุกวนั ตลอดทัง้สปัดาหค์อื อนิสตราแกรม คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 
(จ านวน 219 คน) ดงัตารางที่ 4.11 โดยสามารถจ าแนกรายละเอยีดของจ านวนรอ้ยละของ
ความถีใ่นการเปิดรบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ตามแต่ละเครอืขา่ยดงันี้ 

เมื่อจ าแนกเฉพาะเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่ามคีวามถี่ในการเปิดรบัมาก
ทีสุ่ดคอื เปิดรบัทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 74.4 (จ านวน 299 คน) อนัดบัทีส่องคอื 3-4 วนัต่อสปัดาห ์
คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 (จ านวน 34 คน) อนัดบัที่สามคอื 5-6 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.7 
(จ านวน 31 คน) อนัดบัทีส่ ีค่อื 1-2 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 (จ านวน 18 คน) อนัดบัที่
หา้คอื น้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 (จ านวน 12 คน) อนัดบัทีห่กคอื ไม่เปิดรบั
เลย คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 (จ านวน 8 คน) 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวนรอ้ยละของความถีใ่นการเปิดรบัไลน์ต่อสปัดาห ์ 
 

ไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 335 83.3 
5-6 วนัต่อสปัดาห ์ 36 9.0 
3-4 วนัต่อสปัดาห ์ 16 4.0 
1-2 วนัต่อสปัดาห ์ 10 2.5 
น้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห ์ 1 0.2 
ไมเ่ปิดรบัเลย 4 1.0 
รวม 402 100.0 

 
 เมือ่จ าแนกเฉพาะเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไลน์ พบว่ามคีวามถีใ่นการเปิดรบัมากทีสุ่ดคอื 
เปิดรบัทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 83.3 (จ านวน 335 คน) อนัดบัทีส่องคอื 5-6 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็น
รอ้ยละ 9.0 (จ านวน 36 คน) อนัดบัทีส่ามคอื 3-4 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 (จ านวน 16 คน) 
อนัดบัที่สี่คอื 1-2 วนัต่อสปัดาห์ คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 (จ านวน 10 คน) อนัดบัที่ห้าคอื ไม่เปิดรบั
เลย คดิเป็นรอ้ยละ 1 (จ านวน 4 คน) อนัดบัทีห่กคอื เปิดรบัน้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห์ คดิเป็น
รอ้ยละ 0.2 (จ านวน 1 คน) 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวนรอ้ยละของความถีใ่นการเปิดรบัอนิสตราแกรมต่อสปัดาห ์
 

อินสตราแกรม จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 218 54.2 
5-6 วนัต่อสปัดาห ์ 51 12.7 
3-4 วนัต่อสปัดาห ์ 43 10.7 
1-2 วนัต่อสปัดาห ์ 20 5.0 
น้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห ์ 8 2.0 
ไมเ่ปิดรบัเลย 62 15.4 
รวม 402 100.0 

  
เมื่อจ าแนกเฉพาะเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อนิสตราแกรม พบว่ามคีวามถี่ในการเปิดรบั

มากทีสุ่ดคอื เปิดรบัทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 54.2 (จ านวน 218 คน) อนัดบัทีส่องคอื ไม่เปิดรบัเลย 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 (จ านวน 62 คน) อนัดบัทีส่ามคอื เปิดรบั 5-6 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 
12.7 (จ านวน 51 คน) อนัดบัทีส่ ีค่อื 3-4 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 10.7 (จ านวน 43 คน) 
อนัดบัทีห่า้คอื 1-2 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 5 (จ านวน 20 คน) อนัดบัทีห่กคอื น้อยกว่า 1 
วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 (จ านวน 8 คน) 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความถีใ่นการ  
                    เปิดรบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อสปัดาห ์ 
 

 
 

เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

ทุกวนั 
(ร้อยละ) 

5-6 วนั/
สปัดาห์ 
(ร้อยละ 

3-4วนั/
สปัดาห์ 
(ร้อยละ) 

1-2วนั/
สปัดาห์ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 
1วนั/
สปัดาห์ 
(ร้อยละ) 

ไมเ่ปิด 
รบัเลย 
(ร้อยละ) 

MEAN S.D. แปลผล 

เฟซบุ๊ค   74.4 
 

7.7 
 

8.5 
 

4.5 
 

3.0 
 

2.0 4.40 1.199 มากทีสุ่ด 

ไลน์   83.3 
 

9.0 
 

4.0 
 

2.5 
 

0.2 
 

1.0 4.70 0.819 มากทีสุ่ด 

อนิสตราแกรม 54.2 
 

12.7 
 

10.7 
 

5.0 
 

2.0 15.4 3.66 1.840 มาก 

ผลรวม  4.25 0.90 มากทีสุ่ด 
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เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่มตวัอย่างเปิดรบัมากที่สุดไดแ้ก่ ไลน์ ซึ่งมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 
4.70 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.819) รองลงมาคอืเฟซบุ๊ค มคี่าเฉลีย่ 4.40 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.199) และสุดทา้ยคอื อนิสตราแกรม มคี่าเฉลีย่ 3.67 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.833) เมื่อ
สงัเกตผลรวม กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวมทัง้หมดทีร่ะดบัค่าเฉลีย่รวม 
4.25 ซึง่ถอืว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 
4.2  ผลการวิเคราะหค์วามคล่องดิจิทลั 
  

ผลการวเิคราะห์ความคล่องดิจทิลัจะแบ่งออกเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการ
วเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลัดว้ยขอ้ค าถามดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั ซึง่จะ
จ าแนกตามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ใช้งาน อนัได้แก่ เฟซบุ๊ค 
ไลน์ อนิสตราแกรม และการประเมนิผลทุกเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวม (กลุ่มตวัอย่างทุกคน
ต้องประเมนิ) ขณะที่ผลการวเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลัส่วนที่สอง เป็นการวเิคราะห์ความคล่อง
ดจิทิลั ด้วยขอ้ค าถามด้านความรู้เท่าทนัดจิทิลั โดยส่วนนี้จะเป็นการประเมนิผลทุกเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยรวม (กลุ่มตัวอย่างทุกคนต้องประเมนิ) ส าหรบัส่วนสุดท้าย จะเป็นการ
วเิคราะหผ์ลรวมค่าเฉลีย่ระหว่างความรู ้ทกัษะ ทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั และความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั 
โดยใชค้ะแนนค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลทุกเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวม น ามาค านวณ
รวมกนั แลว้น าผลรวมความคล่องดจิทิลัทีไ่ด ้ไปใชใ้นการพสิจูน์สมมตุฐิานที่ 2 และ 3 ตามกรอบ
แนวคดิในการวจิยั 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะหค์วามคล่องดิจิทลั (ความรู้ ทกัษะ ทศันคติต่อการใช้ดิจิทลั)  
 การวเิคราะหค์วามคล่องดจิทิลัส่วนแรก จ าแนกตามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
เฟซบุ๊ค ไลน์ อนิสตราแกรม และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีใ่ชโ้ดยรวมทัง้สามประเภท โดยความ
คล่องดจิทิลัส่วนแรก จะแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 3 ดา้น อนัประกอบไปดว้ย ขอ้ค าถามเกี่ยวกบั
ความรู ้ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัทกัษะ และขอ้ค าถามเกี่ยวกบัทศันคติต่อการใช้ดจิทิลั ซึ่งมผีลการ
วเิคราะหด์งัต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 4.13  แสดงจ านวนรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
                    ความคล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชง้านเฟซบุ๊ค* 
 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(เฟซบุค๊) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

ความรู้ 

รูว้ธิแีกไ้ขขอ้ความหรอืรปูภาพที่
โพสตห์รอืแชร ์โดยไมต่ัง้ใจ   

237 
(60.2) 

101 
(25.6) 

42 
(10.7) 

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

4.41 0.855 มากทีสุ่ด 

รูว้่าขอ้ความหรอืรปูภาพ ทีย่งัไมผ่่าน
การพจิารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ที ่
ไมค่วรโพสตห์รอืแชร ์  

254 
(64.5) 

92 
(23.4) 

40 
(10.2) 

4 
(1.0) 

4 
(1.0) 

4.49 0.798 มากทีสุ่ด 

รูว้่าการโพสต์หรอืแชร ์ขอ้ความหรอื
รปูภาพที ่
ไมเ่หมาะสม อาจท าใหภ้าพลกัษณ์
ของตนเสยีหาย 

288 
(73.1) 

74 
(18.8) 

27 
(6.9) 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

4.63 0.702 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรู ้  4.51 0.636 มากทีสุ่ด 

ทกัษะ 

ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบั
กลุ่มเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม  

210 
(53.3) 

132 
(33.5) 

47 
(11.9) 

5 
(1.3) 

0 
(0) 

4.39 0.744 มากทีสุ่ด 

หากโพสต์ หรอืแชรข์อ้ความที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวธิแีกไ้ข/
บรรเทาความเสยีหายนัน้ได ้

174 
(44.2) 

138 
(35.0) 

67 
(17.0) 

14 
(3.6) 

1 
(0.3) 

4.19 0.861 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
ระดบัทกัษะ 

 4.29 0.67 มากทีสุ่ด 

ทศันคติต่อการใช้ดิจิทลั 

มคีวามคดิว่า เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์มกีารอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่
เป็นประจ า 

256 
(65.0) 

98 
(24.9) 

35 
(8.9) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.53 0.721 มากทีสุ่ด 

มคีวามคดิว่า ทกัษะในการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จ าเป็นตอ้ง
พฒันาใหเ้ท่าทนักบัเวอรช์ ัน่ใหมอ่ยู่
เสมอ 

185 
(47.0) 

127 
(32.2) 

65 
(16.5) 

14 
(3.6) 

3 
(0.8) 

4.21 0.896 มากทีสุ่ด 

มคีวามรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย เมือ่มี
การอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม ่

99 
(25.1) 

90 
(22.8) 

128 
(32.5) 

44 
(11.2) 

33 
(8.4) 

3.45 1.216 มาก 
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หมายเหตุ:  * จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  394 คน ( N=394) 
 
 เมือ่ส ารวจความคล่องดจิทิลัเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค มคี่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.28 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.52) ซึง่ค่าเฉลีย่รวมคล่อง
ดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ถอืเป็นค่าเฉลีย่รวมทีม่รีะดบัสูงทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไลน์และอนิสตราแกรมดว้ย  
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมตารฐาน จ าแนกตามความ 
                   คล่องดจิทิลัในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านไลน์* 
 

ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 
 
ความคล่องดิจิทลั 
(เฟซบุค๊) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทศันคตต่ิอการใช้
ดจิทิลั 

 4.06 0.74 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลั
ในเฟซบุ๊ค 

 4.28 0.52 มากทีสุ่ด 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(ไลน์) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

ความรู้ 

รูว้ธิแีกไ้ขขอ้ความ หรอืรปูภาพที่
โพสตห์รอืแชร ์โดยไมต่ัง้ใจ   

185 
(46.5) 

100 
(25.1) 

61 
(15.3) 

33 
(8.3) 

19 
(4.8) 

4.00 1.176 มาก 

รูว้่าขอ้ความหรอืรปูภาพ ทีย่งัไมผ่่าน
การพจิารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ที ่
ไมค่วรโพสตห์รอืแชร ์  

243 
(61.1) 

90 
(22.6) 

49 
(12.3) 

10 
(2.5) 

6 
(1.5) 

4.39 0.905 มากทีสุ่ด 

รูว้่าการโพสต์หรอืแชร ์ขอ้ความหรอื
รปูภาพทีไ่มเ่หมาะสมอาจท าให้
ภาพลกัษณ์ของตนเสยีหาย 

265 
(66.6) 

79 
(19.8) 

38 
(9.5) 

11 
(2.8) 

5 
(1.3) 

4.48 0.871 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรู ้      4.29 0.77 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ:  * จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  394 คน ( N=394) 
 
 เมื่อส ารวจความคล่องดจิทิลัเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ไลน์ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ไลน์ มคี่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.19 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60) ซึง่แมจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างที่
ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไลน์ จะมจี านวนมากทีสุ่ด (398 คน) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวน
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คและอนิสตราแกรม แต่ค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัของ
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไลน์ อยูใ่นระดบัทีน้่อยกว่าค่าเฉลีย่รวมความคล่อง
ดจิทิลัของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(ไลน์) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

ทกัษะ 

ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบั
กลุ่มเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม  

230 
(57.8) 

117 
(29.4) 

43 
(10.8) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

4.43 0.773 มากทีสุ่ด 

หากโพสต์ หรอืแชรข์อ้ความที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวธิแีกไ้ข/
บรรเทาความเสยีหายได ้

163 
(41.0) 

123 
(30.9) 

76 
(19.1) 

27 
(6.8) 

9 
(2.3) 

4.02 1.038 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทกัษะ      4.22 0.75 มากทีสุ่ด 

ทศันคติต่อการใช้ดิจิทลั         

มคีวามคดิว่า เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์มกีารอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่
เป็นประจ า 

246 
(61.8) 

107 
(26.9) 

38 
(9.5) 

5 
(1.3) 

2 
(0.5) 

4.48 0.760 มากทีสุ่ด 

มีความคิดว่า ทักษะในการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์จ าเป็นต้อง
พฒันาให้เท่าทนักบัเวอร์ช ัน่ใหม่อยู่
เสมอ 

185 
(46.5) 

118 
(29.6) 

68 
(17.1) 

22 
(5.5) 

5 
(1.3) 

4.15 0.975 มาก 

มคีวามรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย เมือ่มี
การอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่ 

121 
(30.4) 

88 
(22.1) 

115 
(28.9) 

45 
(11.3) 

29 
(7.3) 

3.57 1.233 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทศันคตต่ิอการใช้
ดจิทิลั 

 4.06 0.78 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัในไลน์  4.19 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมตารฐาน จ าแนกตามความ 
                     คล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชง้านอนิสตราแกรม* 

 

 
หมายเหตุ:  * จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  340 คน ( N=340) 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(อินสตราแกรม) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความรู้ 

รูว้ธิแีกไ้ขขอ้ความหรอืรปูภาพที่
โพสตห์รอืแชร ์โดยไมต่ัง้ใจ   

195 
(57.4) 

78 
(22.9) 

40 
(11.8) 

10 
(2.9) 

17 
(5.0) 

4.25 1.096 มากทีสุ่ด 

รูว้่าขอ้ความหรอืรปูภาพ ทีย่งัไมผ่่าน
การพจิารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ที ่
ไมค่วรโพสตห์รอืแชร ์  

225 
(66.2) 

74 
(21.8) 

27 
(7.9) 

1 
(0.3) 

13 
(3.8) 

4.46 0.942 มากทีสุ่ด 

รูว้่าการโพสต์หรอืแชร ์ขอ้ความหรอื
รปูภาพทีไ่มเ่หมาะสม อาจท าให้
ภาพลกัษณ์ของตนเสยีหาย 

247 
(72.6) 

62 
(18.2) 

19 
(5.6) 

0 
(0.0) 

12 
(3.5) 

4.56 0.885 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรู ้  4.42 0.84 มากทีสุ่ด 
ทกัษะ 

ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบั
กลุ่มเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม  

167 
(49.1) 

104 
(30.6) 

44 
(12.9) 

12 
(3.5) 

13 
(3.8) 

4.18 1.038 มาก 

หากโพสต์ หรอืแชรข์อ้ความที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวธิแีกไ้ข/
บรรเทาความเสยีหายนัน้ได ้

145 
(42.6) 

113 
(33.2) 

55 
(16.2) 

16 
(4.7) 

11 
(3.2) 

4.07 1.032 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทกัษะ      4.12 0.92 มาก 

ทศันคติต่อการใช้งานดิจิทลั 
มคีวามคดิว่า เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์มกีารอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่
เป็นประจ า 

213 
(62.6) 

75 
(22.1) 

35 
(10.3) 

5 
(1.5) 

12 
(3.5) 

4.39 0.979 มากทีสุ่ด 

มคีวามคดิว่า ทกัษะในการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จ าเป็นตอ้ง
พฒันาใหเ้ท่าทนักบัเวอรช์ ัน่ใหมอ่ยู่
เสมอ 

152 
(44.7) 

96 
(28.2) 

61 
(17.9) 

20 
(5.9) 

11 
(3.2) 

4.05 1.074 มาก 

มคีวามรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย เมือ่มี
การอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่ 

101 
(29.7) 

76 
(22.4) 

95 
(27.9) 

31 
(9.1) 

37 
(10.9) 

3.51 1.298 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทศันคตต่ิอการใช้
ดจิทิลั 

 3.99 0.81 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัใน 
อนิสตราแกรม 

 4.18 0.72 มาก 
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ส าหรบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้งานอินสตราแกรม ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด 
(340 คน) เมื่อส ารวจความคล่องดจิทิลัเฉพาะผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อนิสตราแกรม
พบว่า ผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อนิสตราแกรม มคีวามคล่องดจิทิลัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลี่ยรวม 4.18 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยรวม
ดงักล่าวถือว่ามรีะดบัน้อยที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมความคล่องดิจทิลัของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คและไลน์  
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมตารฐาน จ าแนกตามความ 
                    คล่องดจิทิลัในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งทุกคน* 
 

 
 
 
 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(โดยรวม) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความรู้ 

รู้ว ิธีแก้ไขข้อความหรือรูปภาพที่
โพสต์หรอืแชรโ์ดยไมต่ัง้ใจ   

208 
(51.7) 

131 
(32.6) 

53 
(13.2) 

7 
(1.7) 

3 
(0.7) 

4.33 0.825 มากทีสุ่ด 

รูว้่าขอ้ความหรอืรปูภาพ ทีย่งัไมผ่่าน
การพจิารณาอย่างรอบคอบ เป็นสิง่ที ่
ไมค่วรโพสต์หรอืแชร ์  

250 
(62.2) 

104 
(25.9) 

37 
(9.2) 

7 
(1.7) 

4 
(1.0) 

4.47 0.811 มากทีสุ่ด 

รูว้่าการโพสต์หรอืแชร์ ขอ้ความหรอื
รูปภาพที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้
ภาพลกัษณ์ของตนเสยีหาย 

267 
(66.4) 

86 
(21.4) 

40 
(10.0) 

5 
(1.2) 

4 
(1.0) 

4.51 0.803 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรู ้  4.43 0.65 มากทีสุ่ด 

ทกัษะ 

ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบั
กลุ่มเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม  

231 
(57.5) 

130 
(32.3) 

38 
(9.5) 

3 
(0.7) 

0 
(0) 

4.47 0.696 มากทีสุ่ด 

หากโพสต์ หรอืแชรข์อ้ความที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง
และสาธารณะ สามารถหาวธิแีกไ้ข/
บรรเทาความเสยีหายนัน้ได ้

167 
(41.5) 

138 
(34.3) 

80 
(19.9) 

16 
(4.0) 

1 
(0.2) 

4.13 0.884 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทกัษะ  4.29 0.66 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ:  *จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  402 คน ( N=402) 
 
 จากตารางที ่4.16 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคี่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลัในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.28 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52) แบ่งเป็นค่าเฉลีย่รวมระดบัความรูอ้ยู่ที ่4.43 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.65) ค่าเฉลีย่รวม
ระดบัทกัษะอยู่ที ่4.29 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.66) และค่าเฉลีย่รวมระดบัทศันคตอิยู่ที ่4.12 
(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.69)  
 

4.2.2 ผลการวิเคราะหค์วามคล่องดิจิทลั (ความรู้เท่าทนัดิจิทลั)  
 การวเิคราะห์ความคล่องดจิทิลัของกลุ่มตวัอย่างส่วนที่สอง ประกอบไปด้วยขอ้ค าถาม
เกีย่วกบัความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั อนัหมายถงึ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชด้จิทิลัอยา่งรูเ้ท่าทนั โดย
ผลการวเิคราะหม์ดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(โดยรวม) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ทศันคติต่อการใช้ดิจิทลั 

มคีวามคดิว่าเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
มกีารอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหมเ่ป็นประจ า 

270 
(67.2) 

99 
(24.6) 

28 
(7.0) 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

4.57 0.689 มากทีสุ่ด 

มีความคิดว่า ทักษะในการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์จ าเป็นต้อง
พฒันาให้เท่าทนักบัเวอร์ช ัน่ใหม่อยู่
เสมอ 

194 
(48.3) 

132 
(32.8) 

67 
(16.7) 

7 
(1.7) 

2 
(0.5) 

4.27 0.833 มากทีสุ่ด 

มคีวามรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย เมือ่มี
การอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่ 

108 
(26.9) 

95 
(23.6) 

132 
(32.8) 

37 
(9.2) 

30 
(7.5) 

3.53 1.192 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมระดบัทศันคติต่อการใช้
ดจิทิลั 

 4.12 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมความคล่องดิจิทัลใน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวม 

 4.28 0.52 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมตารฐาน จ าแนกตามความ 
                   คล่องดจิทิลั เฉพาะดา้นความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวม* 
 

 
หมายเหตุ:  *จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  402 คน ( N=402) 
 

 จากตารางที่ 4.17  พบว่า ความคล่องดจิทิลัด้านการรูเ้ท่าทนัในการใช้ดจิทิลั อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.30 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.54)  
 

4.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามคล่องดิจิทลั (ค านวณรวม)  
 ผลการวเิคราะห์ความคล่องดจิทิลั ที่มกีารค านวณรวมทัง้หมด จะค านวณจากการน า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ปรากฏอยู่ในผลวเิคราะห์ความคล่องดจิทิลั โดยรวม ใน
ดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคต ิ(ตารางที ่4.16) มาค านวณรวมกบัค่าเฉลี่ยรวมของความรูเ้ท่า
ทนัดจิทิลั  (ตารางที ่4.17) 
 
 

 
ความคล่องดิจิทลั 
(โดยรวม) 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความรู้เท่าทนัการใช้ดิจิทลั 

เขา้ใจรปูแบบการท างาน (features)  
ทีอ่ยู่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

228 
(56.7) 

147 
(36.6) 

23 
(5.7) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.49 0.663 มากทีสุ่ด 

เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารบนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 

174 
(43.3) 

190 
(47.3) 

36 
(9.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.33 0.657 มากทีสุ่ด 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอื ตรวจเชค็
เนื้อหากบัแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ เมือ่
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารในเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์  

127 
(31.6) 

173 
(43.0) 

87 
(21.6) 

11 
(2.7) 

4 
(1.0) 

4.01 0.856 มาก 

แยกแยะขอ้ความ/รปูภาพทีถู่ก
น าเสนอโดยอคต ิหรอืการโฆษณา
ชวนเชือ่ของผูโ้พสต์บนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ได ้  

183 
(45.5) 

165 
(41.0) 

50 
(12.4) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.31 0.734 มากทีสุ่ด 

รูว้่าเมือ่ใดควรหรอืไมค่วรโพสต์/แชร ์
ขอ้มลูขา่วสารในเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์   

207 
(51.5) 

155 
(38.6) 

34 
(8.5) 

5 
(1.2) 

1 
(0.2) 

4.40 0.717 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรูเ้ท่าทนัการ
ใชด้จิทิลั  

 4.30 0.54 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จ าแนกตามความ 
                   คล่องดจิทิลัดา้นความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและความรูเ้ท่าทนั ในเครอืข่ายสงัคม 
                   ออนไลน์โดยรวม 
 

 
หมายเหตุ:  *จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  402 คน ( N=402) 
 
 เมื่อส ารวจความคล่องดจิทิลัของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวม 
อนัมาจากการค านวณรวมระหว่างค่าเฉลีย่รวมดา้นความรู ้ค่าเฉลีย่รวมดา้นทกัษะ ค่าเฉลีย่รวม
ดา้นทศันคต ิและค่าเฉลีย่รวมดา้นการรูเ้ท่าทนัการใชด้จิทิลั พบว่า มคี่าเฉลีย่ความคล่องดจิทิัล
ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมผีลรวมค่าเฉลี่ย 4.29 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48)  
 
4.3  ผลการวิเคราะหท์ศันคติต่อการด าเนินชีวิต 
 
 เมื่อวเิคราะหท์ศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ พบว่ามคี่าเฉลีย่รวม 4.16 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ที่อยู่
ในระดบัมาก โดยในแต่ละขอ้ค าถามของทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ มคีวามถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานดงันี้  
 
 

 

ความคล่องดิจิทลั 
(โดยรวม) 

MEAN S.D. แปลผล 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรู ้ 4.43 0.65 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทกัษะ 4.29 0.66 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัทศันคต ิ 4.12 0.69 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความรูเ้ท่าทนั
ดจิทิลั 

4.30 0.54 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมความคล่องดจิทิลั
ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
(ค านวณรวม) 

4.29 0.48 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงจ านวนรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
                   ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ 
 

 
ทศันคติต่อการด าเนินชีวิต 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความต้องการเลอืกสถานที่/เวลา ใน
การเรยีน/ท างานดว้ยตนเอง 

187 
(46.5) 

162 
(40.3) 

49 
(12.2) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

4.23 0.74 มากทีสุ่ด 

ความกล้าที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียน /
เปลีย่นงาน 

109 
(27.1) 

141 
(35.1) 

116 
(28.9) 

27 
(6.7) 

9 
(2.2) 

3.78 0.99 มาก 

ความคาดหวงัว่าจะมกีจิการของ
ตนเอง หลงัจากท างานไปแลว้ระยะ
หนึ่ง 

141 
(35.1) 

161 
(40.0) 

72 
(17.9) 

21 
(5.2) 

7 
(1.7) 

4.01 0.94 มาก 

การปฏเิสธขอ้ผกูมดัระยะยาว  119 
(29.6) 

129 
(32.1) 

107 
(26.6) 

31 
(7.7) 

16 
(4.0) 

3.76 1.08 มาก 

ความชอบที่มต่ีอสินค้าที่เปิดโอกาส
ใหเ้ปลีย่น หรอืแลกคนืได ้

187 
(46.5) 

139 
(34.6) 

64 
(15.9) 

7 
(1.7) 

5 
(1.2) 

4.23 0.86 มากทีสุ่ด 

ความชอบทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิาร 
ซึง่เลอืกซื้อ หรอื ปรบัแต่งได ้ตาม
ความตอ้งการ  

209 
(52.0) 

142 
(35.3) 

45 
(11.2) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.37 0.76 มากทีสุ่ด 

ความชอบทีม่ต่ีอสนิคา้ทีต่นเองเป็น
ผูอ้อกแบบ หรอืก าหนดคุณลกัษณะ
ดว้ยตนเอง 

173 
(43.0) 

156 
(38.8) 

65 
(16.2) 

5 
(1.2) 

3 
(0.7) 

4.22 0.81 มากทีสุ่ด 

ความตอ้งการศกึษา หรอื ท างานใน
สถานทีซ่ึง่มกีฎระเบยีบทีย่ดืหยุ่นได ้
ไมเ่คร่งครดั  

210 
(52.2) 

132 
(32.8) 

56 
(13.9) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.36 0.76 มากทีสุ่ด 

การใหค้วามส าคญักบัประสทิธภิาพ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มากกว่า
ความตรงต่อเวลาในการเขา้เรยีน
หรอืเขา้ท างาน 

111 
(27.6) 

121 
(30.1) 

108 
(26.9) 

38 
(9.5) 

24 
(6.0) 

3.64 1.15 มาก 

ความชอบทีม่ต่ีอผูส้อน หรอื เจา้นาย 
ผูม้วีธิกีารหลากหลาย (ผูส้อน
สามารถปรบัประยุกตต์นเองใหส้อน
คนไดห้ลายกลุ่ม) 

211 
(52.5) 

147 
(36.6) 

38 
(9.5) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.40 0.74 มากทีสุ่ด 

ความคดิว่าพรรคการเมอืงทีม่ ี
ความสามารถในการบรหิารประเทศ 
ควรมมีากกว่า 2 พรรค  

153 
(38.1) 

120 
(29.9) 

99 
(24.6) 

16 
(4.0) 

14 
(3.5) 

3.95 1.04 มาก 

ความไมเ่ชือ่ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บั
จากอนิเทอรเ์น็ต (จนกว่าจะ
ตรวจสอบกบัแหล่งขา่วสารอื่นๆ 
กระทัง่ม ัน่ใจว่า ขอ้มลูนัน้เป็นจรงิ
หรอืเป็นเทจ็)   

141 
(35.1) 

158 
(39.3) 

89 
(21.1) 

14 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.06 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

 
ทศันคติต่อการด าเนินชีวิต 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความคดิว่าไมค่วรบอกต่อ ขอ้มลู
ขา่วสารทีไ่ดร้บับนอนิเทอรเ์น็ต 
(จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่ง
ขา่วสารอื่นๆ กระทัง่ม ัน่ใจว่า ขอ้มลู
นัน้เป็นจรงิ ) 

130 
(32.3) 

162 
(40.3) 

96 
(23.9) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

4.01 0.85 มาก 

ความคิดที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สบืคน้สิง่ทีต่นอยากรู ้

219 
(54.5) 

136 
(33.8) 

43 
(10.7) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.42 0.73 มากทีสุ่ด 

ความเหน็ว่า เมือ่เจา้ของสนิคา้หรอื
บรกิาร ท าไมถู่กตอ้ง ผูบ้รโิภคควรใช้
ช่องทางออนไลน์ในการรอ้งเรยีน 
(เช่น เขา้ไปคอมเมน้ทใ์นแฟนเพจ 
เป็นตน้)  

107 
(26.6) 

165 
(41.0) 

93 
(23.1) 

26 
(6.5) 

11 
(2.7) 

3.82 0.98 มาก 

การค านึงถงึความปลอดภยั และ
ความเป็นส่วนตวัในการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

221 
(55.0) 

129 
(32.3) 

47 
(11.7) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.41 0.73 มากทีสุ่ด 

การยดึมัน่ในคุณธรรม ต่อตา้นการ
คอรปัชัน่ 

209 
(52.0) 

144 
(35.8) 

41 
(10.2) 

7 
(1.7) 

1 
(0.2) 

4.38 0.75 มากทีสุ่ด 

การยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลาย 

198 
(49.3) 

162 
(40.3) 

38 
(9.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.38 0.69 มากทีสุ่ด 

การยอมรบัความหลากหลายทาง
เพศและสภาพร่างกาย  

229 
(57.0) 

136 
(33.8) 

35 
(8.7) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.47 0.67 มากทีสุ่ด 

ความคดิว่าจะไมซ่ื้อสนิคา้ หรอื
ร่วมงานกบัองคก์รทีห่ลอกลวง
ผูบ้รโิภค 

211 
(52.5) 

139 
(34.6) 

42 
(10.4) 

9 
(2.2) 

1 
(0.2) 

4.37 0.77 มากทีสุ่ด 

ความชืน่ชอบทีม่ต่ีอผูส้อน หรอื 
เจา้นาย ผูม้ปีฏสิมัพนัธ ์(เปิดโอกาส
ใหม้สี่วนรว่ม)  

240 
(59.7) 

129 
(32.1) 

28 
(7.0) 

5 
(1.2) 

0 
(0.0) 

4.50 0.68 มากทีสุ่ด 

ความชอบทีม่ต่ีอการท างานเป็น
กลุ่ม/เป็นทมี 

134 
(33.3) 

168 
(41.8) 

73 
(18.2) 

22 
(5.5) 

5 
(1.2) 

4.00 0.92 มาก 

ความคาดหวงัทีม่ต่ีอความ
เพลดิเพลนิจากการใชส้นิคา้และ
บรกิาร 

198 
(49.3) 

153 
(38.1) 

44 
(10.9) 

7 
(1.7) 

0 
(0.0) 

4.35 0.74 มากทีสุ่ด 

ความคาดหวงัทีม่ต่ีอประสบการณ์
อนัเกดิจากการใชส้นิคา้และบรกิาร  

174 
(43.3) 

165 
(41.0) 

57 
(14.2) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.26 0.75 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ:  *จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  402 คน ( N=402) 
 
 จากตารางที่ 4.19 ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ที่มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความชื่นชอบทีม่ต่ีอผูส้อน หรอื เจา้นาย ผูม้ปีฏสิมัพนัธ ์(เปิด
โอกาสให้มสี่วนร่วม) (ค่าเฉลี่ย 4.50) การยอมรบัความหลากหลายทางเพศและสภาพร่างกาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.47) ความต้องการศึกษาหรือท างาน ในสถานที่ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สรา้งสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.44) ความคดิที่จะใช้อนิเทอรเ์น็ตในการสบืค้นสิง่ที่ตนอยากรู ้ (ค่าเฉลี่ย 
4.42) การค านึงถงึความปลอดภยั และความเป็นส่วนตวัในการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
(ค่าเฉลีย่ 4.41) ความชื่นชอบที่มต่ีอผูส้อน หรอื เจา้นาย ผู้มวีธิกีารหลากหลาย (สามารถปรบั
ประยุกต์ตนเองให้เหมาะกบัการสอนคนได้หลายกลุ่ม) (ค่าเฉลี่ย 4.40) การยดึมัน่ในคุณธรรม 
ต่อต้านการโกงกิน ทุจริต คอรัปชัน่ (ค่าเฉลี่ย 4.38) การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลาย (ค่าเฉลีย่ 4.38) ความชื่นชอบทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิาร ทีเ่ลอืกซือ้ หรอื ปรบัแต่งได ้
ตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ความคิดว่าจะไม่ซื้อสินค้า หรือร่วมงานกับองค์กรที่

 
ทศันคติต่อการด าเนินชีวิต 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
ความตอ้งการสนิคา้และบรกิาร
รปูแบบใหมอ่ยู่เสมอ (เบือ่งา่ย ไม่
ชอบสนิคา้หรอืบรกิารรปูแบบเดมิ) 

166 
(41.3) 

154 
(38.3) 

67 
(16.7) 

11 
(2.7) 

4 
(1.0) 

4.16 0.86 มาก 

ความตอ้งการรบัทราบ ความคดิเหน็
หรอืความรูส้กึจากผูส้อนหรอืเจา้นาย
ทนัท ี(ขณะเรยีนหรอืท างาน) 

128 
(31.8) 

189 
(47.0) 

75 
(18.7) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

4.08 0.79 มาก 

ความรูส้กึว่ามบีางอย่างขาดหาย 
เมือ่เชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตไมไ่ด ้ 

142 
(35.3) 

143 
(35.6) 

83 
(20.6) 

25 
(6.2) 

9 
(2.2) 

3.96 1.05 มาก 

ความชอบทีม่ต่ีอเทคโนโลยอีนั
ทนัสมยั 

177 
(44.0) 

147 
(36.6) 

74 
(18.4) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.24 0.78 มากทีสุ่ด 

ความต้องการศกึษา หรอืท างาน ใน
สถานที่ที่เปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สรา้งสรรค ์

216 
(53.7) 

150 
(37.3) 

34 
(8.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.44 0.66 มากทีสุ่ด 

ความต้องการสนิคา้เทคโนโลย ีหรอื
นวัตกรรม ทุกครัง้ที่มีรุ่นใหม่วาง
จ าหน่าย 

113 
(28.1) 

114 
(28.4) 

124 
(30.8) 

36 
(9.0) 

15 
(3.7) 

3.68 1.08 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมทศันคตต่ิอการด าเนิน
ชวีติ 

 4.16 0.41 มาก     



121 

หลอกลวงผูบ้รโิภค (ค่าเฉลีย่ 4.37) ความต้องการศกึษา หรอื ท างานในสถานทีซ่ึง่มกีฎระเบยีบ
ที่ยดืหยุ่นได้ ไม่เคร่งครดั (ค่าเฉลี่ย 4.36) ความคาดหวงัที่มต่ีอความเพลดิเพลนิจากการใช้
สนิคา้และบรกิาร (ค่าเฉลีย่ 4.35) ความคาดหวงัทีม่ต่ีอประสบการณ์อนัเกดิจากการใชส้นิคา้และ
บรกิาร (ค่าเฉลีย่ 4.26) ความชื่นชอบเทคโนโลยอีนัทนัสมยั (ค่าเฉลีย่ 4.24) ความต้องการเลอืก
สถานที่และเวลาในการเรยีนหรอืการท างานดว้ยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.23) ความชื่นชอบสนิค้าที่
เปิดโอกาสใหเ้ปลีย่น หรอืแลกคนืได ้(ค่าเฉลีย่ 4.23) ความชื่นชอบสนิคา้ทีต่นเองเป็นผูอ้อกแบบ 
หรอืก าหนดคุณลกัษณะดว้ยตนเอง (ค่าเฉลีย่ 4.22)  
 ดา้นทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบั
มาก ได้แก่ ความต้องการสนิค้า และบรกิารรูปแบบใหม่อยู่เสมอ (เบื่อง่าย ไม่ชอบสนิค้าหรอื
บรกิารรูปแบบเดมิ) (ค่าเฉลี่ย 4.16) ความต้องการรบัทราบ ความคดิเห็นหรือความรู้สกึจาก
ผู้สอน หรือเจ้านายทันที (ทัง้ในขณะเรยีนและท างาน) (ค่าเฉลี่ย 4.08) ความไม่เชื่อข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รบัจากอินเทอร์เน็ต (จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทัง่มัน่ใจว่า 
ขอ้มลูนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็) (ค่าเฉลีย่ 4.06) ความคดิว่าไม่ควรบอกต่อ ขอ้มลูข่าวสารทีไ่ดร้บั
บนอินเทอรเ์น็ต จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทัง่มัน่ใจว่า ขอ้มูลนัน้เป็นจรงิ 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) ความคาดหวงัว่าจะมกีิจการของตนเอง หลงัจากท างานไปแล้วระยะหนึ่ง 
(ค่าเฉลีย่ 4.01) ความชื่นชอบทีม่ต่ีอการท างานเป็นกลุ่ม/เป็นทมี (ค่าเฉลีย่ 4.00) ความรูส้กึว่ามี
บางอยา่งขาดหาย เมือ่เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตไม่ได ้(ค่าเฉลีย่ 3.96) ความคดิว่าพรรคการเมอืง ที่
มคีวามสามารถในการบรหิารประเทศ ควรมมีากกว่า 2 พรรค เพื่อให้ประชาชนมตีวัเลอืกมาก
ขึน้ (ค่าเฉลีย่ 3.95) ความคดิว่าควรใชช้่องทางออนไลน์เพื่อรอ้งเรยีน (เช่น เขา้ไปคอมเมน้ทใ์น
แฟนเพจ เป็นต้น) หากเหน็ว่าเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารท าไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลีย่ 3.82) ความกลา้
ทีจ่ะเปลีย่นสถานทีเ่รยีน(หลงัจบการศกึษา) หรอื เปลี่ยนงาน (ค่าเฉลี่ย 3.78) การปฏเิสธขอ้
ผูกมดัระยะยาว (ค่าเฉลี่ย 3.76) ความต้องการสนิคา้เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรม ทุกครัง้ที่มรีุ่น
ใหม่วางจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.68) การให้ความส าคญักับประสทิธภิาพงานที่ได้รบัมอบหมาย 
มากกว่าความตรงต่อเวลาในการเขา้เรยีนหรอืเขา้ท างาน (ค่าเฉลีย่ 3.64) 
  
4.4  ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
 
 ดา้นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives พบว่ามคี่าเฉลี่ยรวม 
4.13 จดัเป็นค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระดบัมาก โดยในแต่ละขอ้ค าถามของพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ มี
ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานดงันี้ 
 
 
 



122 

ตารางท่ี 4.20  แสดงจ านวนรอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 

                    พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 
 

 

 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
การใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ไดทุ้กที ่ทุกเวลา (ทัง้ในขณะเรยีน/
ท างาน)  

172 
(42.8) 

146 
(36.3) 

62 
(15.4) 

18 
(4.5) 

4 
(1.0) 

4.15 0.91 มาก 

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ผ่อน
คลาย เมือ่รูส้กึเหนื่อย เครยีด หรอื
อดึอดัจากการเรยีน/ท างาน 

211 
(52.5) 

145 
(36.1) 

41 
(10.2) 

2 
(0.5) 

3 
(0.2) 

4.39 0.75 มากทีสุ่ด 

การปรบัแต่งหน้าโปรไฟลบ์น
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ใหม้ี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

130 
(1.2) 

161 
(3.2) 

93 
(23.1) 

13 
(40.0) 

5 
(32.3) 

3.99 0.89 มาก 

การรบัชมรายการโทรทศัน์ทีช่ ืน่ชอบ
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

150 
(37.3) 

134 
(33.3) 

83 
(20.6) 

24 
(6.0) 

11 
(2.0) 

3.97 1.03 มาก 

การเลอืกเรยีน/ท างาน โดยยดึตาม
ความตอ้งการส่วนตวั 

146 
(36.3) 

149 
(37.1) 

96 
(23.9) 

8 
(2.0) 

3 
(0.7) 

4.06 0.86 มาก 

การใชส้นิคา้ทีส่ะทอ้นความเป็น
ตวัเองมากทีสุ่ด 

132 
(32.8) 

179 
(44.5) 

79 
(19.7) 

12 
(3.0) 

0 
(0.0) 

4.07 0.80 มาก 

การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อ เ ปิดรับข้อมูลข่าวสาร ที่ทัน
เหตุการณ์เสมอ 

190 
(47.3) 

159 
(39.6) 

52 
(12.9) 

1 
(0.2) 

0 
(0.0) 

4.34 0.70 มากทีสุ่ด 

การเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารทาง
อนิเทอรเ์น็ตหลายแหล่ง ( อ่านขา่ว
เดยีวกนั จากในเฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์
และ เวบ็ไซตข์า่ว) 

198 
(49.3) 

140 
(34.8) 

59 
(14.7) 

3 
(0.7) 

2 
(0.5) 

4.32 0.78 มากทีสุ่ด 

การเสริช์หาขอ้มลูสนิคา้ทีส่นใจ ก่อน
ตดัสนิใจซื้อ 

219 
(54.5) 

142 
(35.3) 

37 
(9.2) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.43 0.70 มากทีสุ่ด 

การเสริช์หาขอ้มลูกอ่นสมคัรเรยีน / 
สมคัรงาน 

211 
(52.5) 

145 
(36.1) 

40 
(10.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.40 0.72 มากทีสุ่ด 

การใชง้านอนิเทอร์เน็ต ค้นหาขอ้มูล
เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

202 
(50.2) 

153 
(38.1) 

44 
(10.9) 

3 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.38 0.70 มากทีสุ่ด 

การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อบอกต่อเกี่ยวกบัความผิด เรื่อง
อื้อฉาวหรือการทุจริตคอรปัชัน่ของ
นกัการเมอืง 

116 
(28.9) 

129 
(32.1) 

105 
(26.1) 

32 
(8.0) 

20 
(5.0) 

3.72 1.11 มาก 

การบอกต่อผู้อื่น เมื่อพบเห็นสนิค้า
หรอืบรกิารทีม่กีารโฆษณาเกนิจรงิ 

118 
(29.4) 

151 
(37.6) 

87 
(21.6) 

26 
(6.5) 

20 
(5.0) 

3.80 1.08 มาก 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ:  *จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการค านวณมทีัง้หมด  402 คน ( N=402) 

 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 

  
MEAN 

 
S.D. 

 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
การร่วมงานกบัผูอ้ื่น ผ่านทาง
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (เช่น 
ท างานกลุ่มกบัเพือ่น หรอื ท างานกบั
ผูอ้ื่น ผ่านการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอืไลน์) 

186 
(46.3) 

142 
(35.3) 

64 
(15.9) 

4 
(1.0) 

6 
(1.5) 

4.24 0.86 มากทีสุ่ด 

การตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นอย่าง
เพลดิเพลนิ ผ่านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ตลอดวนั 

162 
(40.3) 

147 
(36.6) 

76 
(18.9) 

12 
(3.0) 

5 
(1.2) 

4.12 0.90 มาก 

การอ่าน/เขยีน รวีวิสนิคา้และบรกิาร 
บนอนิเทอรเ์น็ต 

129 
(32.1) 

150 
(37.3) 

84 
(20.9) 

20 
(5.0) 

19 
(4.7) 

3.87 1.06 มาก 

การท ากจิกรรมทีใ่หค้วามบนัเทงิ  
(เช่น ฟงัเพลง ดคูลปิ เล่นเกม) ควบ 
คู่ไปกบัการท ากจิกรรม/กจิวตัร อื่นๆ 

231 
(57.5) 

127 
(31.6) 

40 
(10.0) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

4.45 0.73 มากทีสุ่ด 

การใช้งานนวตักรรมหรอืเทคโนโลยี
ใหม่ๆ   ทีใ่หค้วามบนัเทงิใจ 

179 
(44.5) 

163 
(40.5) 

54 
(13.4) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.28 0.76 มากทีสุ่ด 

การร่วมกจิกรรม  หรอืเล่นเกม ผ่าน
ทาง เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น 
เล่นเกมใน Line หรอื ร่วมสนุกผ่าน
ทางเฟซบุ๊ค 

147 
(36.6) 

118 
(29.4) 

76 
(18.9) 

40 
(10.0) 

21 
(5.2) 

3.82 1.18 มาก 

การโตต้อบแชทกบัผูอ้ืน่อย่างรวดเรว็ 152 
(37.8) 

134 
(33.3) 

88 
(21.9) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

4.01 0.95 มาก 

การคน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
โดยคาดหวงัว่าตอ้งพบขอ้มลูนัน้ ใน
เวลาอนัสัน้ 

190 
(47.3) 

146 
(36.3) 

62 
(15.4) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.30 0.77 มากทีสุ่ด 

การตรวจเชค็การแจง้เตอืน 
(notifications) ในเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์  เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร
อย่างรวดเรว็ 

170 
(42.3) 

154 
(38.3) 

62 
(15.4) 

12 
(3.0) 

4 
(1.0) 

4.18 0.86 มาก 

การใชง้านนวตักรรม /เทคโนโลย ีที่
ท าใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

148 
(36.8) 

184 
(45.8) 

61 
(15.2) 

7 
(1.7) 

2 
(0.5) 

4.17 0.78 มาก 

การซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทีท่นัสมยั/ 
ล ้าสมยั 

102 
(25.4) 

157 
(39.1) 

99 
(24.6) 

37 
(9.2) 

7 
(1.7) 

3.77 0.98 มาก 

การสรา้งเนื้อหา (โพสต์ขอ้ความ 
แชรร์ปูภาพ อดัคลปิวโีอ เชค็อนิ) ใน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ผ่าน
อุปกรณ์สือ่สารทีต่นใช ้

153 
(38.1) 

147 
(36.6) 

70 
(17.4) 

28 
(7.0) 

4 
(1.0) 

4.04 0.96 มาก 

ผลรวมค่าเฉลีย่พฤตกิรรม  4.13 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 4.20 พฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ที่มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท ากจิกรรมทีใ่ห้ความบนัเทงิ (เช่น ฟงัเพลง ดูคลปิ เล่น
เกม) ควบคู่ไปกบัการท ากจิกรรม/กจิวตัร อื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.45) การเสริช์หาขอ้มูลสนิค้าและ
บรกิารทีส่นใจ ก่อนตดัสนิใจซื้อ (ค่าเฉลีย่ 4.43) การเสริช์หาขอ้มูลก่อนสมคัรเรยีน หรอื สมคัร
งาน (ค่าเฉลีย่ 4.40) การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพื่อผ่อนคลาย เมื่อรูส้กึเหนื่อย เครยีด หรอือดึอดั
จากการเรยีน หรอื การท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.39) การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ต่างๆ (ค่าเฉลีย่ 4.38) ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเปิดรบั
ขอ้มลูขา่วสาร ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ (ค่าเฉลีย่ 4.34) การเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ต
หลายแหล่ง (เช่น อ่านขา่วเดยีวกนั จากในเฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และ เวบ็ไซต์ข่าว) (ค่าเฉลีย่ 4.32) 
การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยคาดหวงัว่าต้องพบข้อมูลนัน้ ในเวลาอันสัน้  (ค่าเฉลี่ย 
4.30) การใช้งานนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ให้ความบนัเทิงใจ (ค่าเฉลี่ย 4.28) การ
ร่วมงานกบัผู้อื่น ผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (เช่น ท างานกลุ่มกบัเพื่อน หรอื ท างานกบั
ผูอ้ื่น ผ่านการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอืไลน์) (ค่าเฉลีย่ 4.24)  
 ดา้นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ตรวจเชค็การแจง้เตอืน (Notifications) ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์  เพื่อให้ได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเรว็ (4.18) การใช้งานนวตักรรม หรอื เทคโนโลย ีที่ท าให้มปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น (ค่าเฉลีย่ 4.17) การใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ขณะเรยีน หรอื ท างาน  ไดทุ้กที ่ทุก
เวลา (ค่าเฉลี่ย 4.15) การตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อน อย่างเพลดิเพลนิผ่านทางเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ตลอดวนั (ค่าเฉลี่ย 4.12) การช้สนิค้าที่สะท้อนความเป็นตวัเองมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.07) การตดัสนิใจเลอืกเรยีน หรอื ท างาน โดยยดึตามความต้องการส่วนตวั (ค่าเฉลีย่ 4.06) 
การสรา้งเนื้อหา (โพสต์ขอ้ความ แชรร์ปูภาพ อดัคลปิวโีอ เชค็อนิ) ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทีต่นใชง้าน (ค่าเฉลีย่ 4.04) การโต้ตอบแชทกบัผูอ้ื่นอย่างรวดเรว็ (ค่าเฉลีย่ 
4.01) การปรบัแต่งหน้าโปรไฟลบ์นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ใหม้ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉลีย่ 
3.99) การรบัชมรายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (ค่าเฉลีย่ 3.97) การอ่าน หรอื 
การเขยีน รวีวิสนิคา้ และ บรกิาร บนอนิเทอรเ์น็ต (3.87) การร่วมกจิกรรม  หรอืเล่นเกม ผ่าน
ทาง เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (เช่น เล่นเกมใน Line หรอื ร่วมสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค) (ค่าเฉลี่ย 
3.82) การบอกต่อผู้อื่น เมื่อพบเห็นสนิค้าหรอืบรกิารที่มกีารโฆษณาเกินจรงิ (ค่าเฉลี่ย 3.80) 
การซื้อสินค้าหรอืบรกิารที่ทนัสมยั หรอื ล ้าสมยั (ค่าเฉลี่ย 3.77) การใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อบอกต่อเกี่ยวกบัความผดิ เรื่องอื้อฉาวหรอืการทุจรติคอรปัชัน่ของนักการเมอืง 
(ค่าเฉลีย่ 3.72) 
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4.5   ผลการวิเคราะหปั์จจยั 
 

4.5.1  ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านทศันคติต่อการด าเนินชีวิต 
 จากขอ้ค าถามเกี่ยวกบัทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ ซึง่มทีัง้หมดดว้ยกนั 30 ขอ้ น ามาจดั
กลุ่มดว้ยการใช้สถติแิบบการวเิคราะหป์จัจยัเชงิบุกเบกิ (Exploratory Factor Analysis) ซึง่มี
การสกดัปจัจยัด้วยวธิ ีPrincipal Component Analysis และหมุนแกนตัง้ฉากด้วยเทคนิค 
Varimax ซึง่เป็นเทคนิคทีท่ าใหม้จี านวนตวัแปรน้อยทีสุ่ด และมคี่าน ้าหนักปจัจยัในแต่ละปจัจยั
มาก ผลการวเิคราะห์พบว่า สามารถแบ่งตวัแปรออกเป็น 7 กลุ่มย่อย อนัแสดงถงึทศันคตต่ิอ
การด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอยา่ง Digital Natives ไดด้งันี้  

กลุ่มท่ี 1  The Participant 
 

ตารางท่ี 4.21  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Participant  
 

ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  
(Factor Loading) 

คาดหวงัความเพลดิเพลนิจากการใชส้นิคา้และบรกิาร 0.701 
ชื่นชอบผูส้อนหรอืเจา้นายทีเ่ปิดโอกาสใหม้ปีฏสิมัพนัธ์ 
หรอืมสี่วนรว่มในการเรยีนหรอืการท างาน 

0.620 

คดิว่าจะใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้สิง่ทีต่นอยากรู ้ 0.602 
ชื่นชอบผูส้อนหรอืเจา้นาย ทีม่วีธิกีารหลากหลาย 
สามารถปรบัประยกุตต์นใหเ้หมาะกบัการสอนคนไดห้ลายกลุ่ม 

0.582 

ค านึงถงึความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั 
ในการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

0.530 

คาดหวงัประสบการณ์จากการใชส้นิคา้และบรกิารเป็นส าคญั 0.502 
คดิว่าพรรคการเมอืงทีม่คีวามสามารถในการบรหิารประเทศ 
ควรมมีากกว่า 2 พรรค เพื่อใหป้ระชาชนมตีวัเลอืกมากขึน้ 

0.468 

 
กลุ่ม The Participant หรอืกลุ่มผูม้สี่วนร่วม เป็นกลุ่ม Digital Natives ทีต่้องการการมี

ส่วนร่วม หรอืการมปีฏสิมัพนัธ์สูง เช่น ชื่นชอบครูผู้สอนที่เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในชัน้เรยีน 
หรอื ชื่นชอบเจา้นายทีเ่ปิดโอกาสใหม้ปีฏสิมัพนัธใ์นการท างาน โดยผูส้อนหรอืเจา้นายนัน้ ต้อง
เป็นคนทีม่วีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย น่าสนใจ สามารถปรบัประยุกต์ตนใหส้อนคนไดห้ลายกลุ่ม 
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เป็นต้น ในด้านการใช้สื่อ กลุ่มนี้จะใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็นสื่อทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้งานกับข้อมูลข่าวสาร ในการสืบค้นสิ่งที่ตนอยากรู้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ก็
ค านึงถงึความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัในการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดว้ย ส าหรบั
ด้านการบรโิภค กลุ่มนี้จะคาดหวงัประสบการณ์ และความเพลิดเพลินจากการใช้สนิค้าและ
บรกิาร ซึ่งทัง้ประสบการณ์และความเพลดิเพลนิจะเกดิขึน้ได้ สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้บรโิภคกลุ่ม Digital Natives มสี่วนร่วม หรอืมปีฏสิมัพนัธ์กบัสนิค้าและบรกิาร
ดงักล่าว ส าหรบัดา้นการเมอืง กลุ่มนี้เหน็ดว้ยว่าพรรคการเมอืงทีม่คีวามสามารถในการบรหิาร
ประเทศ ควรมมีากกว่าสองพรรคขึน้ไป เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมทีางเลอืกและมสี่วนร่วมใน
การเลอืกผูท้ีจ่ะมาท างานในการบรหิารประเทศไดม้ากขึน้  

กลุ่มท่ี 2  The Libertarian 
 

ตารางท่ี 4.22  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Libertarian 
 
ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  

(Factor Loading) 
ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 0.726 
ยอมรบัความหลากหลายทางสภาพรา่งกายและหลากหลายทางเพศ 0.705 
ยดึมัน่ในคุณธรรม ต่อตา้นการโกงกนิคอรปัชัน่ 0.698 
คดิว่าจะไมซ่ือ้สนิคา้หรอืรว่มงานกบัองคก์รทีห่ลอกลวงผูบ้รโิภค 0.634 
 
 กลุ่ม The Libertarian หรอื กลุ่มหวัเสร ีเป็น Digital Natives ทีม่ทีศันคตต่ิอเสรภีาพใน
เชงิบวก เป็นกลุ่มทีม่จีติใจกวา้งขวาง ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ยอมรบัความหลากหลาย
ทางสภาพร่างกายและความหลากหลายทางเพศ แม้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีมหีวัเสร ีแต่ในด้าน
การเมอืง ก็ยงัคงอยู่ในกฎกติกาของสงัคม เป็นกลุ่มที่ยดึมัน่ในคุณธรรม ต่อต้านการโกงกิน
คอรปัชัน่ รวมถึงในด้านการบริโภค กลุ่มนี้ก็คิดว่าจะไม่ซื้อสินค้าหรือร่วมงานกับองค์กรที่
หลอกลวงผูบ้รโิภคดว้ย  
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กลุ่มท่ี 3  The Initiator 
  

ตารางท่ี 4.23  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Initiator  
 
ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  

(Factor Loading) 
ตอ้งการสนิคา้เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทุกครัง้ทีม่รีุน่ใหมว่างจ าหน่าย 0.809 
ชอบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 0.758 
รูส้กึมบีางอยา่งในชวีติขาดหาย เมือ่เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไมไ่ด้ 0.653 
เบื่องา่ย ไมช่อบอะไรซ ้าๆ ตอ้งการสนิคา้และบรกิารรปูแบบใหมอ่ยูเ่สมอ 0.527 
อยากเรยีนหรอืท างานในสถานทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ 0.480 
ชอบการท างานกลุ่มหรอืการท างานเป็นทมี 0.375 
 
 กลุ่ม The Initiator หรอืกลุ่มน าเทรนด ์เป็นกลุ่มชื่นชอบเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั มคีวาม
ต้องการสินค้าเทคโนโลยหีรอืสนิค้าจ าพวกนวตักรรมทุกครัง้ที่มรีุ่นใหม่วางจ าหน่าย ในการ
บรโิภค กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ ้าๆ ต้องการสนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่อยู่
เสมอ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่หลงใหลในเทคโนโลยแีละนวตักรรมอนัทนัสมยั จงึเป็นกลุ่มที่ต้อง
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา หากอยู่ในสถานการณ์ที่เชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตไม่ได้ จะรูส้กึว่ามบีางอย่างในชวีติขาดหายไป นอกจากนี้ยงัเป็นกลุ่มที่มคีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์สงัเกตุไดจ้าก กลุ่มนี้อยากเรยีนหรอืท างานในสถานทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัชอบการท างานเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีดว้ย  

กลุ่มท่ี 4 The Adapter 
 

ตารางท่ี 4.24  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Adapter 
 

ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  
(Factor Loading) 

ชอบสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ลอืกซือ้หรอืปรบัแต่งไดต้ามความตอ้งการ 0.749 
ชอบสนิคา้ทีต่นเองเป็นผูอ้อกแบบหรอืก าหนดคุณลกัษณะดว้ยตนเอง 0.705 
ชอบสนิคา้ทีเ่ปลีย่นหรอืแลกคนืได ้ 0.647 
อยากเรยีนหรอืท างานในสถานที่ๆ มกีฎระเบยีบไมเ่ครง่ครดั ยดืหยุน่ได้ 0.426 
ขณะเรยีนหรอืท างาน ตอ้งการรบัทราบความคดิเหน็หรอืความรูส้กึ 
จากผูส้อนหรอืเจา้นายทนัท ี 

0.352 
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 กลุ่ม The Adapter หรอืกลุ่มนักดดัแปลง เป็นกลุ่ม Digital Natives ทีช่อบสนิคา้หรอื
บรกิารที่ตนเองเลือกซื้อหรอืปรบัแต่งได้ตามความต้องการ รวมถึงชอบสินค้าที่ตนเองเป็น
ผู้ออกแบบหรือก าหนดคุณลักษณะเองได้ด้วย ถือเป็นกลุ่มที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการ
สรา้งสรรค ์ดดัแปลงผลติภณัฑท์ี่ตนบรโิภคให้ตอบสนองตามความต้องการของตน ซึ่งกลุ่มนี้มี
ลกัษณะสอดคล้องกบัผู้บรโิภคยุคใหม่ ที่เป็นผู้มสี่วนร่วมในการผลติและบริโภคไปพร้อมๆกนั 
(prosumers) นอกจากนี้ยงัเป็นกลุ่มที่รกัความอิสระยดืหยุ่น สงัเกตได้จาก อยากเรยีนหรือ
ท างานในสถานที่ที่มกีฎระเบยีบไม่เคร่งครดั หรอืในดา้นการบรโิภค ก็ชอบสนิค้าที่ตนสามารถ
เปลีย่นหรอืแลกคนืสนิคา้ได ้ในดา้นการศกึษาและการท างาน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีต่้องการการตอบ
กลบัอย่างรวดเรว็สงัเกตได้จาก เมื่อท าสิง่ใดไปแลว้ ต้องการรบัทราบความรูส้กึหรอืความเหน็
จากผูส้อนหรอืเจา้นายทนัท ี

กลุ่มท่ี 5  The Investigator 
 

ตารางท่ี 4.25  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Investigator 
 
ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  

(Factor Loading) 
ไมเ่ชื่อขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากอนิเทอรเ์น็ต  
จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งขา่วสารอื่นๆกระทัง่มัน่ใจว่า 
ขอ้มลูขา่วสารนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ 

0.794 

คดิว่าไมค่วรบอกต่อขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บับนอนิเทอรเ์น็ต 
จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งขา่วสารอื่นๆ กระทัง่มัน่ใจว่า 
ขอ้มลูขา่วสารนัน้เป็นจรงิ 

0.779 

หากเหน็ว่าเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารท าไมถู่กตอ้ง  
คดิว่าควรใชช้่องทางออนไลน์เพื่อการรอ้งเรยีน  
เช่น เขา้ไปคอมเมน้ทใ์นแฟนเพจ เป็นตน้ 

0.486 

 
 กลุ่ม The Investigator หรอืกลุ่มจอมสบื เป็นกลุ่มที่มคีวามรูเ้ท่าทนัสื่อสูง ไม่เชื่อถอื
ขอ้มลูขา่วสารใดง่ายๆ โดยสงัเกตไดจ้าก กลุ่มนี้จะไม่เชื่อขอ้มลูข่าวสารทีไ่ดร้บัจากอนิเทอรเ์น็ต
จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งข่าวสารอื่นๆกระทัง่มัน่ใจว่าขอ้มลูข่าวสารนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ 
อกีทัง้คดิว่าไม่ควรบอกต่อขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบับนอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่ง
ขา่วสารอื่นๆ กระทัง่มัน่ใจว่าขอ้มลูขา่วสารนัน้เป็นจรงิดว้ย โดยในดา้นการบรโิภค กลุ่มนี้เหน็ว่า
ถ้าเจ้าของสินค้าหรือบริการท าไม่ถูกต้อง มีการทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม หรอืท าให้
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ผู้บรโิภคไม่ได้รบัความพงึพอใจ ควรใช้ช่องทางออนไลน์ในการรอ้งเรยีน เช่น การเขา้ไปคอม
เมน้ทใ์นแฟนเพจ เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 6  The Traveler  
 
ตารางท่ี 4.26  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Traveler 
 
ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  

(Factor Loading) 
คาดหวงัว่าจะมกีจิการของตนเอง ภายหลงัจากท างานแลว้ระยะหนึ่ง 0.724 
ไมช่อบการผกูมดัระยะยาว 0.696 
ไมก่ลวัหากตอ้งเปลีย่นสถานทีเ่รยีน หรอื เปลีย่นงาน 0.616 
 
 กลุ่ม Traveler หรอื กลุ่มนกัเดนิทาง เป็นกลุ่ม Digital Natives ทีไ่ม่ชอบการผูกมดัระยะ
ยาว โดยกลุ่มนี้คาดหวงัว่าจะมกีจิการของตนเอง ภายหลงัจากท างานไปแล้วระยะหนึ่ง โดยไม่
กลวัหากต้องเปลี่ยนงานหรอืเปลี่ยนสถานที่เรยีน ท าให้เป็นที่น่าสงัเกตว่ากลุ่มนี้ อาจไม่ได้มี
ความภกัดหีรอืความผูกพนักบัองค์กรสูงหรอืสถาบนัต่างๆ แต่มองว่าองคก์รหรอืสถาบนัต่างๆ 
เป็นเพยีงสถานที่ในการเก็บเกี่ยวความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และสายสมัพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน 
เพื่อใชเ้ป็นตน้ทุนในการน าไปเปิดกจิการของตนเองในอนาคต 

กลุ่มท่ี 7  The Freelancer 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Freelancer 
 
ข้อค าถามทศันคติต่อการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั  

(Factor Loading) 
คดิว่าไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้เรยีนหรอืเขา้ท างานตรงเวลา 
แค่ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์กเ็พยีงพอแลว้ 

0.735 

ตอ้งการเลอืกสถานทีแ่ละเวลาในการเรยีนหรอืท างานไดเ้อง  0.503 
 
 กลุ่ม The Freelancer หรอืกลุ่มคนรกัอสิระ ไม่ต้องการการถูกจ ากดัดว้ยพืน้ทีแ่ละเวลา 
ตอ้งการเลอืกสถานทีแ่ละเวลาในการท างานไดเ้อง โดยทีก่ลุ่มนี้คดิว่าไม่จ าเป็นต้องเขา้เรยีนหรอื
เขา้ท างานตรงเวลากไ็ด ้แค่ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์กเ็พยีงพอแลว้  
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4.5.2 ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิต  
 จากขอ้ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ ซึง่มทีัง้หมดดว้ยกนั 25 ขอ้ น ามาจดั
กลุ่มดว้ยการใชส้ถติแิบบการวเิคราะหป์จัจยั ซึง่มกีารสกดัปจัจยัดว้ยวธิ ีPrincipal Component 
Analysis และหมนุแกนตัง้ฉากดว้ยเทคนิค Varimax ผลการวเิคราะหพ์บว่า สามารถแบ่งตวัแปร
ออกเป็น 5 กลุ่มยอ่ย อนัแสดงถงึพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ได้
ดงันี้  

กลุ่มท่ี 1  The Energetician   
 
ตารางท่ี 4.28  แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Energetician   
 
ข้อค าถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั 

(Factor Loading) 
โตต้อบการแชทกบัผูอ้ื่นอยา่งรวดเรว็ 0.710 
ตรวจเชค็การแจง้เตอืน (notifications) ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยา่งรวดเรว็ 
0.664 

ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนอยา่งเพลดิเพลนิ 

ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ตลอดวนั  
0.651 

รว่มกจิกรรม หรอืเล่นเกม ผ่านทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

เช่น เล่นเกมในไลน์ หรอืรว่มสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค 
0.649 

ใชง้านนวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีทีท่ าใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 0.611 
ใชง้านนวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีใ่หค้วามบนัเทงิใจ 0.543 
ท ากจิกรรมทีใ่หค้วามบนัเทงิ (เช่น ฟงัเพลง ดคูลปิ เล่นเกม) 
ควบคู่ไปกบัการท ากจิกรรมหรอืกจิวตัรอื่นๆ 

0.534 

คน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต โดยคาดหวงัว่า 

ตอ้งพบขอ้มลูนัน้ในเวลาอนัสัน้ 

0.452 

ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพื่อผ่อนคลาย เมือ่รูส้กึเหนื่อย เครยีด 

หรอือดึอดัจากการเรยีนหรอืการท างาน 

0.442 

ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีท่นัสมยัหรอืล ้าสมยั 0.401 
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 กลุ่ม The Energetician หรอืกลุ่มพลงัสูง เป็นกลุ่มทีม่คีวามกระตอืรอืรน้สูง สงัเกตได้
จากจะใช้งานนวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีี่ท าให้มปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น มกีารโต้ตอบการแชทกบั
ผู้อื่นอย่างรวดเรว็ รวมถึงการตรวจเชค็การแจ้งเตือนในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ก็จะท าอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้ได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วด้วย มีการร่วมกิจกรรมหรอืเล่นเกมผ่ าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น เล่นเกมในไลน์ หรอืรว่มสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็นต้น โดยทีก่ลุ่มนี้
จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เพลดิเพลนิตลอดทัง้วนั อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกลุ่มที่รกัความเรว็ ท าให้ค่อนข้างใจร้อน 
สงัเกตไดจ้าก เมือ่กลุ่มนี้คน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต จะคาดหวงัว่าต้องพบขอ้มลูนัน้ในเวลาอนั
สัน้ นอกจากนี้ยงัเป็นกลุ่มคนที่รกัความสนุกสนาน ใช้งานนวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆที่
ก่อให้เกดิความบนัเทงิใจ และมลีกัษณะการท ากิจกรรมแบบพหุภารกิจ กล่าวคอื ท ากิจกรรม
มากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงเวลาเดยีวกนั เช่น ท ากจิกรรมทีใ่หค้วามบนัเทงิ (เช่น ฟงัเพลง ดูคลปิ 
เล่นเกม) ควบคู่ไปกบัการท ากจิกรรมหรอืกจิวตัรอื่นๆ เมื่อใดที่รูส้กึเหนื่อย เครยีด อดึอดัจาก
การเรยีนหรอืการท างาน จะใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึผ่อนคลาย ส าหรบัดา้นการ
บรโิภค กลุ่มนี้จะซือ้สนิคา้และบรกิารทีท่นัสมยัหรอืล ้าสมยั 

กลุ่มท่ี 2  The Searcher 
 
ตารางท่ี 4.29  แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Searcher 
 
ข้อค าถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั 

(Factor Loading) 
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตคน้หาขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของสิง่ต่างๆ 0.765 
เสริช์หาขอ้มลูก่อนสมคัรเรยีนหรอืสมคัรงาน 0.730 
เสริช์หาขอ้มลูสนิคา้ทีส่นใจก่อนตดัสนิใจซือ้ 0.713 
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตหลายแหล่ง เช่น 
อ่านขา่วเดยีวกนัจากในเฟซบุ๊ค ไลน์ และเวบ็ไซตข์า่ว 

0.622 

ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารทีท่นัเหตุการณ์
อยูเ่สมอ 

0.602 

 
 กลุ่ม The Searcher หรอืกลุ่มนักค้น เป็นกลุ่มที่ใช้อนิเทอรเ์น็ตเป็นเครื่องมอืในการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งต่างๆ โดยจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารทาง
อนิเทอรเ์น็ตหลายแหล่ง เช่น อ่านขา่วเดยีวกนัจากในเฟซบุ๊ค ไลน์ และเวบ็ไซต์ข่าว เป็นต้น อกี
ทัง้ยงัใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารทีท่นัเหตุการณ์อยู่เสมอ กลุ่มนี้จะ
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ใช้อินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลก่อนสมคัรเรยีนหรอืสมคัรงาน รวมถึงด้านการบรโิภค ก็จะใช้
อนิเทอรเ์น็ตในการเสริช์หาขอ้มลูสนิคา้ทีต่นสนใจก่อนตดัสนิใจซือ้ดว้ย 

กลุ่มท่ี 3  The Customizer 
 
ตารางท่ี 4.30  แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Customizer 
 
ข้อค าถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั 

(Factor Loading) 
ใชส้นิคา้ทีส่ะทอ้นความเป็นตวัเองไดม้ากทีสุ่ด 0.720 
เรยีนหรอืท างานโดยยดึตามความตอ้งการส่วนตวัเป็นหลกั 0.675 
ปรบัแต่งหน้าโปรไฟลใ์นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใหม้เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

0.556 

ดรูายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต 0.530 
 
 กลุ่ม The Customizer หรอื กลุ่มโดดเด่นเป็นตวัเอง เป็นกลุ่มทีเ่น้นการท าสิง่ต่างๆตาม
ความต้องการของตวัเองเป็นหลกั สงัเกตได้จาก จะใช้สนิค้าที่สะท้อนความเป็นตวัเองได้มาก
ที่สุด เรียนหรือท างานโดยยึดตามความต้องการของตัวเองเป็นหลัก หรือหน้าโปร ไฟล์ใน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์กม็กีารปรบัแต่งใหเ้อกลกัษณ์เฉพาะตวัตามแบบของตนเอง ส าหรบัใน
ดา้นการเปิดรบัสื่อ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีด่รูายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต 

กลุ่มท่ี 4 The Activist 
 
ตารางท่ี 4.31  แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Activist 
 
ข้อค าถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั 

(Factor Loading) 
ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในการแชรห์รอืบอกต่อ  
เกีย่วกบัความผดิ เรือ่งอือ้ฉาว หรอืการทุจรติคอรปัชัน่ 
ของนกัการเมอืง เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส 

0.866 

ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในการแชรห์รอืบอกต่อ 
เกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร ทีโ่ฆษณาเกนิจรงิ เป็นอนัตราย หรอืหลอกลวง 
ผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้อ้ื่นรูเ้ท่าทนั 

0.828 

สรา้งเนื้อหา ( เช่น โพสตข์อ้ความ แชรร์ปูภาพ อดัคลปิวดีโีอ เชค็อนิ) 
ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทีต่นใชง้าน 

0.324 
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 กลุ่ม The Activist หรอื กลุ่มนักรณรงค ์เป็นกลุ่มทีย่ดึมัน่ในความโปร่งใส เน้นการเฝ้า
ระวงัและการตรวจสอบ กลุ่มนี้จะเป็นผู้สร้างเนื้อหาทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์
สื่อสารทีต่นใชง้าน เช่น โพสต์ขอ้ความ อดัคลปิวดีโีอ แชรร์ปูภาพ เชค็อนิ เป็นต้น นอกจากจะ
ผลิตเน้ือหาแล้ว ยังเป็นผู้แบ่งปนัเน้ือหาในเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกด้วย โดยจะใช้งาน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการแชร์หรอืบอกต่อเกี่ยวกบัความผดิ เรื่องอื้อฉาว หรอืการทุจรติ
คอรปัชัน่ของนักการเมอืง เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส รวมไปถงึใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน
การแชร์หรือบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีการโฆษณาเกินจริง เป็นอันตราย หรือ
หลอกลวงผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้อ้ื่นไดรู้เ้ท่าทนั 

กลุ่มท่ี 5 The Collaborator 
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของกลุ่ม The Collaborator 
 
ข้อค าถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิต น ้าหนักปัจจยั 

(Factor Loading) 
รว่มงานกบัผูอ้ื่นผ่านทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น 
ท างานกลุ่มกบัเพื่อน หรอืท างานกบัผูอ้ื่น ผ่านการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอืไลน์ 

0.658 

อ่านหรอืเขยีนรวีวิสนิคา้/บรกิาร บนอนิเทอรเ์น็ต 0.637 
ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ขณะเรยีนหรอืท างานไดทุ้กทีทุ่กเวลา  0.464 
 
 กลุ่ม The Collaborator หรอื กลุ่มผูร้ว่มงาน Digital Natives กลุ่มนี้จะใชเ้ครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เช่น กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นนักเรยีน อาจ
ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค ในการท างานกลุ่มกับเพื่อน หรอื กลุ่ม Digital 
Natives ที่เป็นวยัท างานตอนต้น อาจใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างไลน์ เพื่อท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นก็ได้ ถอืเป็นกลุ่มที่ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขณะเรยีนหรอืท างานไดทุ้กที่ทุก
เวลา นอกจากนี้ในดา้นการบรโิภค กลุ่มนี้ยงัเป็นผูท้ีอ่่านหรอืเขยีนรวีวิ วจิารณ์ แสดงความเหน็ 
เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ย 
 
 

4.5.3 ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านคณุลกัษณะ Digital Natives (Digital Natives 
Characteristics)  

 จากกลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติทัง้ 7 กลุ่ม และกลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทัง้ 5 
กลุ่มของ Digital Natives น ามาจดักลุ่มอกีครัง้ ดว้ยการใชส้ถติกิารวเิคราะหป์จัจยั ซึง่มกีารสกดั
ปจัจยัดว้ยวธิ ีPrincipal Component Analysis และหมุนแกนตัง้ฉากดว้ยเทคนิค Varimax ผล
การวเิคราะหพ์บว่า สามารถแบ่งตวัแปรออกเป็น 3 กลุ่มย่อย อนัแสดงถงึคุณลกัษณะของกลุ่ม 
Digital Natives ไดด้งันี้ 
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กลุ่มท่ี 1  The Digital Extremist 
 
ตารางท่ี 4.33  แสดงกลุ่มคุณลกัษณะของกลุ่ม The Digital Extremist 
 
กลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชีวิต  
และกลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 

น ้าหนักปัจจยั  
(Factor Loading) 

กลุ่ม The Energetician 0.828 
กลุ่ม The Collaborator 0.753 
กลุ่ม The Customizer 0.693 
กลุ่ม The Activists 0.682 
กลุ่ม The Initiator  0.666 
 
 กลุ่ม The Digital Extremist เป็นกลุ่มหวัรุนแรงในโลกดจิทิลั มคีวามกระตอืรอืรน้ มพีลงัสูง 
เป็นผู้รเิริม่ใช้งานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในโลกดิจทิลั ร่วมงานกับผู้อื่นผ่านทางออนไลน์ ใช้
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อรณรงค์ประเดน็ทางสงัคม และเป็นผู้ที่เลอืกเสพสื่อ บรโิภคสนิค้า
และบรกิาร โดยเน้นทีต่อบสนองตามความตอ้งการของตนเป็นส าคญั  

กลุ่ม 2  The Digital Idealist  
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงกลุ่มคุณลกัษณะของกลุ่ม The Digital Idealist 
 
กลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชีวิต  
และกลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 

น ้าหนักปัจจยั  
(Factor Loading) 

กลุ่ม The Libertarian 0.841 
กลุ่ม The Participant 0.803 
กลุ่ม The Searcher 0.635 
กลุ่ม The Adapter 0.550 
กลุ่ม The Investigator  0.511 
 
 กลุ่ม The Digital Idealist เป็นกลุ่มผูม้อุีดมการณ์ในดนิแดนดจิทิลั ศรทัธาในเสรภีาพ 
ความโปร่งใส และความหลากหลาย เป็นผู้มสี่วนร่วมในการสื่อสารทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 
ต้องการปฏสิมัพนัธ์ และการตอบกลบัที่รวดเรว็ เปิดรบัสื่อหลายแหล่ง ไม่เชื่อขอ้มูลข่าวสารที่
ได้รบัจากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ง่ายๆ ชอบค้นคว้า และตรวจสอบข้อเท็จจรงิก่อนบอกต่อ 
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ต้องการความยดืหยุ่นในการด าเนินชวีติ ต้องการมสี่วนร่วมในการผลติ ดดัแปลง และบรโิภค
สนิคา้และบรกิาร   

กลุ่ม 3  The Digital Passenger 
 
ตารางท่ี 4.35  แสดงกลุ่มคุณลกัษณะของกลุ่ม The Digital Passenger 
 
กลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชีวิต  
 

น ้าหนักปัจจยั  
(Factor Loading) 

กลุ่ม The Freelancer 0.767 
กลุ่ม The Traveler 0.747 
 
 กลุ่ม The Digital Passenger เป็นกลุ่มผูโ้ดยสารชาวดจิทิลัที่ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเป็น
พาหนะในการเดนิทาง ไมช่อบการผูกมดักบัความสมัพนัธท์างสงัคมในระยะยาว เขา้มาแสวงหา
ความรู ้วธิปีฏบิตังิานในองคก์ร เกบ็เกี่ยวประสบการณ์ และสายสมัพนัธ์เพื่อไปด าเนินธุรกจิของ
ตนเองในอนาคต เป็นกลุ่มทีมุ่่งเน้นการประสทิธภิาพในการท างาน และให้ความส าคญักบัความ
ยดืหยุน่ดา้นวนิยัในการท างาน  
 
4.6  ผลวิจยัเก่ียวกบัการทดสอบสมมติุฐาน 
 

4.6.1 สมมติุฐานท่ี 1 กลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Digital Natives มี
ความสมัพนัธ์กบัความคล่องดิจิทลัของกลุ่ม Digital Natives  

 ในการทดสอบสมมตุฐิาน ขัน้แรกผูว้จิยัน ากลุ่มทศันคตทิัง้ 7 กลุ่ม และความคล่องดจิทิลั
มาวเิคราะห์ร่วมกนัเพื่อหาระดบัความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั 
(Pearson’s Correlation) ผลการวเิคราะหม์ดีงันี้  
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ตารางท่ี 4.36  แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์ลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติและความคล่อง 
                   ดจิทิลั 
 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 ความคล่อง
ดิจิทลั 

กลุ่มที ่1 1 0.553** 0.399** 0.583** 0.423** 0.307** 0.317** 0.511** 

กลุ่มที ่2 0.553** 1 0.278** 0.415** 0.372** 0.256** 0.174** 0.486** 

กลุ่มที ่3 0.399** 0.278** 1 0.492** 0.316** 0.334** 0.315** 0.360** 

กลุ่มที ่4 0.583** 0.415** 0.492** 1 0.325** 0.377** 0.423** 0.458** 

กลุ่มที ่5 0.423** 0.372** 0.316** 0.325** 1 0.286** 0.235** 0.453** 

กลุ่มที ่6 0.307** 0.256** 0.334** 0.377** 0.286** 1 0.357** 0.355** 

กลุ่มที ่7 0.317** 0.174** 0.315** 0.423** 0.235** 0.357** 1 0.257** 

ความ
คล่อง
ดจิทิลั 

0.511** 0.486** 0.360** 0.458** 0.453** 0.355** 0.257** 1 

 
หมายเหต:ุ  **ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีร่ะดบั 0.01 (2-tailed)  
  

ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทศันคตทิัง้ 7 กลุ่ม กบัความคล่องดจิทิลั จาก
ตารางที ่4.33 เมื่อพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั พบว่า ทุกกลุ่มทศันคติ
ต่อการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยกลุ่มทศันคตกิลุ่มที ่1 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.511 กลุ่มทศันคตกิลุ่มที่ 2 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
ความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.486 กลุ่มทศันคตกิลุ่ม
ที่ 3 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์0.360 กลุ่มทศันคตกิลุ่มที ่4 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.458 กลุ่มทศันคตกิลุ่มที ่5 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.453 กลุ่ม
ทศันคตกิลุ่มที่ 6 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.355 กลุ่มทศันคตกิลุ่มที ่7 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่อง
ดจิทิลัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.257  
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4.6.2 สมมติุฐานท่ี 2 กลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Digital Natives มี
ความสมัพนัธ์กบัความคล่องดิจิทลัของกลุ่ม Digital Natives 

 ขัน้ต่อมาของการทดสอบสมมุตฐิาน ผูว้จิยัน ากลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทัง้ 5 กลุ่ม 
และความคล่องดจิทิลัมาวเิคราะหร์ว่มกนัโดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลการ
วเิคราะหม์ดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์ลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีติและความ 
                   คล่องดจิทิลั 
 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 ความคลอ่ง
ดิจิทลั 

กลุ่มที ่1 1 0.591** 0.607** 0.546** 0.545** 0.498** 

กลุ่มที ่2 0.591** 1 0.511** 0.352** 0.403** 0.473** 

กลุ่มที ่3 0.607** 0.511** 1 0.472** 0.400** 0.397** 

กลุ่มที ่4 0.546** 0.352** 0.472** 1 0.443** 0.374** 

กลุ่มที ่5 0.545** 0.403** 0.400** 0.443** 1 0.347** 

ความคล่อง
ดจิทิลั 

0.498** 0.473** 0.397** 0.374** 0.347** 1 

 
หมายเหตุ:  **ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีร่ะดบั 0.01 (2-tailed)  
 
 ดา้นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพฤตกิรรมทัง้ 5 กลุ่ม กบัความคล่องดจิทิลั 
จากตารางที่ 4.34 เมื่อพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั พบว่า ทุกกลุ่ม
พฤติกรรมการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.01 โดยกลุ่มพฤตกิรรมกลุ่มที่ 1 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ 0.498 กลุ่มพฤติกรรมกลุ่มที่ 2 มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
0.473 กลุ่มพฤตกิรรมกลุ่มที ่3 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.397 กลุ่มพฤตกิรรมกลุ่มที่ 4 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
ความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.374 กลุ่มพฤตกิรรม
กลุ่มที ่5 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีค่่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์0.347  
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4.6.3 สมมติุฐานท่ี 3 มีกลุ่มคณุลกัษณะของ Digital Natives (Digital Natives 
Characteristics) ท่ีเป็นปัจจยัพยากรณ์ความคล่องดิจิทลั 

  เพื่อทดสอบสมมุตฐิานดงักล่าว ผูว้จิยัน ากลุ่มคุณลกัษณะของ Digital Natives ทัง้ 3 
กลุ่มมาวเิคราะหร์ว่มกบัความคล่องดจิทิลั โดยใชส้ถติกิารถดถอยพหุคณูเพื่อหากลุ่มคุณลกัษณะ
ของ Digital Natives ทีเ่ป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั ผลการวเิคราะหม์ดีงันี้  
 
ตารางท่ี 4.38  แสดงการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูของปจัจยัดา้นกลุ่มคุณลกัษณะของ  
                   Digital Natives กบัความคล่องดจิทิลั 
 

ปัจจยั
พยากรณ์ 

R2 R2 Adjust F Sig. สมัประสิทธ์ิถดถอย 

Beta 
      

กลุ่มที ่3 0.403 0.400 134.528 0.095 0.085 

 
 กลุ่มคุณลกัษณะ Digital Natives ที่เป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ไดแ้ก่กลุ่มที ่3 The Digital Passenger เป็นปจัจยัทีใ่ชอ้ธบิาย
หรอืพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัไดร้อ้ยละ 40.3 
 



 
บทท่ี 5 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 
เมือ่ไดผ้ลการวจิยัเรือ่ง ทศันคต ิพฤตกิรรม และความคล่องดจิทิลั ของกลุ่ม Digital Natives 

แลว้ จงึน ามาเรยีบเรยีงเพื่อการอภปิรายตามสมมตุฐิานของการวจิยัดงัต่อไปนี้  
 
5.1  การอภิปรายผลความถ่ีในการเปิดรบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 

จากตารางที ่4.12 พบว่า ค่าเฉลีย่ของการเปิดรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไลน์และเฟซบุ๊ค 
อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยไลน์จะมคี่าเฉลี่ยการเปิดรบัอยู่ที่ 4.70 ซึง่ถอืว่า สูงกว่าเฟซบุ๊ค ที่มี
ค่าเฉลี่ยการเปิดรบัอยู่ที ่4.40 ซึง่เมื่อพจิารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ไลน์มสี่วนส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.819 ซึ่งถือว่ามคี่าการกระจายที่ต ่า สะท้อนให้เหน็ว่ากลุ่ม Digital 
Natives ส่วนใหญ่ใชไ้ลน์เยอะกว่าเฟซบุ๊ค ซึง่มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่1.199 โดยผลการ
วิเคราะห์นี้ ขดัแย้งกับผลการวิจยัของส านักงานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2557) ที่ว่า 
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มผีู้ใชง้านมากที่สุดในประเทศไทยคอืเฟซบุ๊ค (93.7%) และเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ที่มผีู้ใช้งานรองลงมาคอืไลน์ (86.9%) อย่างไรก็ด ีการวจิยัของสพธอ.(2557) มี
กลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุตัง้แต่ต ่ากว่า 15 ปี ไปจนถงึมากกว่า 60 ปี จงึท าใหผ้ลวจิยัที่ได้ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัครัง้นี้ ซึง่กลุ่มตวัอยา่ง Digital Natives มอีาย ุ15-24 ปีเท่านัน้  

ดา้นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มผีู้ใช้งานน้อยที่สุดคอื อนิสตราแกรม ซึ่งมคี่าเฉลี่ยการ
เปิดรบัอยู่ที ่3.66 ซึง่เมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
พบว่าอยู่ที่ 1.840 ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฟซบุ๊ค
และไลน์ โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอินสตราแกรม มคี่าการกระจายสูง สะท้อนให้เห็นว่า 
Digital Natives ส่วนใหญ่ ไม่ไดใ้ชง้านอนิสตราแกรมมากจรงิๆ คงมแีต่เพยีงบางส่วนเท่านัน้ที่
ใช้งานอินสตราแกรม สาเหตุแรก อาจเป็นเพราะอนิสตราแกรมเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีการ
เชื่อมต่อกบัเฟซบุ๊คอยู่แลว้ ดงันัน้ผูท้ีม่คีวามประสงต์จะรบัชมภาพผ่านทีผู่ใ้ชง้านแชรผ์่านอนิสต
ราแกรม กส็ามารถรบัชมไดผ้่านเฟซบุ๊ค สาเหตุต่อมา อนิสตราแกรมเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มี
รูปแบบการใช้งานในลกัษณะแบ่งปนัรูปภาพและคลิปวีดีโอขนาดสัน้ เพื่อแสดงรูปแบบการ
ด าเนินชวีติ(lifestyles)ของผู้ใชง้านเป็นหลกั โดยการแสดงรูปแบบการด าเนินชวีติผ่านภาพและ
คลปิวดีโีอขนาดสัน้ อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ที่มผีู้กระท าน้อยกว่าการส่งขอ้ความ
เพื่อสนทนาโต้ตอบ ท าให้อินสตราแกรมไม่ได้รบัความนิยมในการใช้งานสูงเมื่อเปรยีบเทยีบ
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กบัไลน์ ซึง่เป็นโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัการส่งขอ้ความสนทนาแบบทนัท ี(Real Time Instant 
Messaging) ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งานที่รวดเรว็ และสามารถสร้างกลุ่ม
สนทนาเพื่อให้เกดิชุมชนออนไลน์ (Online Community) ในการสื่อสารที่ตอบสนองกบัพฤตกิรรม
การด าเนินชวีติของผูใ้ชง้าน เช่น การสื่อสารผ่านกรุ๊ปไลน์เพื่อท างานร่วมกนั หรอืการสื่อสารผ่าน
กรุป๊ไลน์เพื่อซือ้ขายสนิคา้ เป็นต้น ซึง่การสื่อสารในแต่ละครัง้ จะเน้นการสนทนาโต้ตอบ จงึท าใหม้ี
ความถี่ในการเปิดรบัสูงทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเฟซบุ๊คและอนิสตราแกรม ขณะทีเ่ฟซบุ๊ค เป็นอกี
โปรแกรมประยุกต์ทีม่แีพลตฟอรม์รองรบัการสรา้งความผูกพนัสูง เพราะสามารถกระตุ้นใหเ้กดิ
การโต้ตอบมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อการสื่อสารได้ เช่น การ
สื่อสารผ่านแฟนเพจ หรอื การสื่อสารผ่านกรุ๊ปเฟซบุ๊ค เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ดว้ยแพลตฟอรม์
และกลไกการท างานของเฟซบุ๊ค ไม่ได้รบัความนิยมในการใช้สื่อสารเพื่อสนทนาโต้ตอบมาก
เทยีบเท่ากบัไลน์ ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่จะใชง้านเฟซบุ๊คเพื่อบรโิภคเนื้อหา หรอื สรา้งเนื้อหาทีม่กีาร
คงอยูบ่นแพลตฟอรม์ทีย่าวนานกว่า การเปิดรบัเฟซบุ๊คในแต่ละครัง้ต่อสปัดาห ์จงึมคีวามถี่น้อย
กว่าการเปิดรบัไลน์ เพื่อเชค็ขอ้ความสนทนาและโตต้อบ  

สาเหตุส าคญัต่อมา อาจเป็นเพราะเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เป็นเครอืข่ายทีม่กีาร
พฒันาและได้รบัความนิยมจากผู้ใช้งานมาก่อนไลน์ แต่ในปจัจุบัน ความนิยมจากผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊คอาจลดลง เพราะผู้ใชง้านเบื่อหน่ายกบัรูปแบบการท างานที่ไม่แตกต่างจากเดมิมากนัก 
นับตัง้แต่เฟซบุ๊คเปิดใหบ้รกิาร หรอืสาเหตุประการสุดทา้ย อาจมาจากแนวคดิการล่มสลายทาง
บรบิท (Context Collapse) ของ Marwick, and Boyd (2010 quoted in  Boyd, & Ellison, 
2013) ทีว่่าผู้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จะรบัแอดเพื่อนในเครอืข่ายของตน เพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
โดยเพื่อนที่แอดมา มกัจะเป็นคนใกลต้วัทีอ่ยู่ในชวีติจรงิ เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครวั คนใกล้ชดิ 
คนในชุมชนที่สนิทสนม หรอื คนที่มอีทิธพิลกบัสถานภาพทางสงัคมของตน โดยอาจไม่ได้ลบ
รายชื่อเพื่อนที่ไม่ไดม้ปีฏสิมัพนัธด์้วยทิง้ไป กระทัง่ผูใ้ช้งานรบัรูไ้ดว้่า มเีพื่อนในเฟซบุ๊คเพิม่ขึน้ 
(ทัง้คนรู้จกัในชีวิตจริงและคนแปลกหน้า) อีกทัง้ต้องแบ่งปนัเน้ือหากับคนเหล่านัน้ภายใน
เฟซบุ๊คตลอดเวลา จงึท าให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค เกดิความกงัวลเรื่องความปลอดภยัและความเป็น
ส่วนตวั กระทัง่ในทีสุ่ด กอ็าจต้องเพิม่ความระมดัระวงัในการใชง้านมากขึน้ ดว้ยการเปิดรบัเฟซบุ๊ค 
น้อยลง ความถีใ่นการใชง้านเฟซบุ๊คต่อสปัดาหจ์งึน้อยกว่าไลน์ ซึง่เป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่
มคีวามปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัสูง เพราะเป็นการสนทนาผ่านข้อความส่วนตวัระหว่าง
ผูใ้ชง้าน หรอื ระหว่างบุคคลทีอ่ยูภ่ายในกลุ่มสนทนาเดยีวกนั ซึง่มกัจะเป็นกลุ่มทีค่นทีรู่จ้กักนัอยู่
แลว้ระดบัหนึ่งในชวีติจรงิ  

โดยสรุป จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดงักล่าว อาจท าให้สงัเกตได้ว่า ใน
ปจัจบุนั กลุ่ม Digital Natives มกีารใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีต่ระหนักถงึความปลอดภยั
และความเป็นส่วนตวัมากขึน้  
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5.2  การอภิปรายผลความคล่องดิจิทลั 
 
5.2.1 การอภิปรายผลความคล่องดิจิทลัด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคติต่อการ

ใช้ดิจิทลั  
จากตารางที่ 4.13-4.15 เมื่อสงัเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดจิทิลัด้านความรู้ คุณลกัษณะ

ขอ้แรกที่ว่ากลุ่มตวัอย่าง “มีความรู้วิธีเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขข้อความ หรือรปูภาพท่ีโพสต ์
หรือแชร ์โดยไม่ตัง้ใจ” พบว่าผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทไลน์ มคี่าเฉลี่ยของ
คุณลกัษณะดงักล่าวน้อยทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.00 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของคุณลกัษณะขอ้
เดยีวกนัของกลุ่มผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย 4.41) และกลุ่มผู้ใช้งาน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์อินสตราแกรม (ค่าเฉลี่ย 4.25) โดยสาเหตุที่ผู้ใช้งานไลน์มคีวามรู้
เกี่ยวกบัวธิกีารแก้ไขข้อความหรอืรูปภาพที่โพสต์หรอืแชร์โดยไม่ตัง้ใจน้อยที่สุด อาจมาจาก
รปูแบบการท างาน (Features) ของไลน์เอง ทีไ่มไ่ดเ้ปิดโอกาส ใหผู้ใ้ชง้านสามารถแก้ไข หรอืลบ
ขอ้ความ และรปูภาพทีผู่ใ้ชง้านส่งไปใหคู้่สนทนาได ้ฉะนัน้ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั
ครัง้นี้ จงึอาจไมท่ราบว่าตนจะแก้ไขสิง่ทีส่่งไปแลว้ไดอ้ยา่งไร  

จากตารางที ่4.16  เมือ่สงัเกตค่าเฉลีย่ของความคล่องดจิทิลัดา้นความรู ้คุณลกัษณะขอ้สอง 
ทีว่่ากลุ่มตวัอย่าง “มีความรู้ว่าข้อความหรือรปูภาพท่ียงัไม่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เป็นส่ิงท่ีไม่ควรโพสต์หรือแชร”์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และขอ้สามที่ว่า “รูว้่าการโพสต์หรอืแชร์
ขอ้ความหรอืรปูภาพทีไ่มเ่หมาะสม อาจท าใหภ้าพลกัษณ์ของตนเสยีหาย” (4.51) ค่าเฉลีย่พบว่า
ทัง้สองคุณลกัษณะ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นผู้
ทีค่ านึงถงึภาพลกัษณ์ของตนเองสูงมาก เมื่อต้องใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ยิง่ไปกว่านัน้ 
คุณลกัษณะดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Briggs, and Makice (2012) ทีว่่า ผูท้ีม่คีวาม
คล่องดจิทิลั ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัช่วงเวลาทีจ่ะไม่ใชด้จิทิลั (when not) และใหเ้หตุผลที่
จะไม่ใชด้จิทิลั (why not) ไดด้ว้ย นอกจากนี้ ประเดน็การค านึงถงึภาพลกัษณ์ส่วนตวัในการใช้
งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อาจก่อใหเ้กดิความน่ากงัวลในเรื่องความคลาดเคลื่อนระหว่างการ
รบัรูค้วามจรงิในโลกจรงิ กบัการรบัรูค้วามจรงิในโลกเสมอืน เนื่องจากกลุ่ม Digital Natives 
ผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ค านึงถึงภาพลกัษณ์ของตนเองสูง อาจใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสมัพนัธส์่วนตวั โดยอาจโพสต์หรอืแชรร์ูปภาพหรอื
ขอ้ความทีม่ลีกัษณะเกนิจรงิ หรอืไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในโลกจรงิก็ได ้เช่น การโพสต์ภาพ
ตนเองทีผ่่านโปรแกรมประยกุตป์รบัแต่งเพื่อใหต้นเองในโลกเสมอืนดดูกีว่าตวัตนจรงิ 

จากตารางที่ 4.13-4.15 เมื่อสงัเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดจิทิลัด้านทกัษะ คุณลกัษณะ
ข้อสี่ที่ว่ากลุ่มตัวอย่าง “มีการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี
ถกูต้องกบักลุ่มเพ่ือนหรือผู้ติดตาม” (ค่าเฉลีย่ 4.18 ) พบว่า ผูใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
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ประเภทอินสตราแกรม มีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะดังกล่าวน้อยที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ของคุณลกัษณะขอ้เดยีวกนัของกลุ่มผู้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย 
4.41) และกลุ่มผูใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไลน์ (ค่าเฉลีย่ 4.43) โดยสาเหตุทีท่ าใหผู้ใ้ชง้าน
อนิสตราแกรมมกีารใช้งานเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจกบักลุ่มเพื่อนหรอืผู้ตดิตามน้อยที่สุด อาจมา
จากรปูแบบการท างานของอนิสตราแกรม ทีม่ไีวเ้พื่อโพสต์เฉพาะรปูภาพเป็นหลกั ผูใ้ชง้านอาจ
ไม่ได้ใช้เพื่อการสนทนา โต้ตอบ หรือแบ่งปนัเน้ือหาอื่นๆกับกลุ่มเพื่อนผู้ติดตาม อีกทัง้ถ้า
ผูใ้ช้งานอนิสตราแกรม ไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัยอดไลค์ หรอืการคอมเมน้ทใ์ต้ภาพของตน การ
สื่อสารทีเ่กดิขึน้ในอนิสตราแกรม กม็กัจะเป็นการสื่อสารทางเดยีว (One Way Communication) 
กล่าวคอื ผูส้่งสารสื่อสารไปยงัผูร้บัสารเท่านัน้ มองเหน็ปฏสิมัพนัธโ์ต้ตอบระหว่างผูร้บัสารกบัผู้
ส่งสารได้ไม่ชดัเจน กลุ่มผู้ใช้งานอินสตราแกรม จงึอาจจะไม่ได้มุ่งหวงัให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องร่วมกันระหว่างตนเอง และกลุ่มเพื่อนผู้ติดตามมาก เมื่อเปรยีบเทียบกับการใช้งาน
เฟซบุ๊ค หรอืไลน์ ทีม่รีปูแบบการท างาน อนัเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อการสนทนา หรอื ระบบ
แชทแบบโต้ตอบได้ทนัท ี(Realtime Instant Messaging) แบบเป็นส่วนตัว (Personal 
Conversation) และแบบเป็นกลุ่ม (Group Conversation) ซึ่งรูปแบบการสนทนาดงักล่าว มี
ลกัษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) กล่าวคอื ผูส้่งสาร ท าการสื่อสาร
ไปยงัผู้รบัสาร และผู้รบัสารมกีารตอบกลบัมายงัผู้ส่งสาร ถือว่าเกิดพลวตัทางการสื่อสารที่
ครบถว้น ก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ ์และความเขา้ใจร่วมในการสื่อสาร ฉะนัน้ กลุ่มผูท้ีใ่ชง้านเฟซบุ๊ค 
และไลน์ จงึอาจจะใช้งานเฟซบุ๊คและไลน์ เพื่อก่อให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกนักบักลุ่ม
เพื่อน หรอืกลุ่มผูต้ดิตาม มากกว่ากลุ่มผูท้ีใ่ชง้านอนิสตราแกรม  

จากตารางที ่4.16  เมื่อสงัเกตค่าเฉลีย่ความคล่องดจิทิลัด้านทกัษะ คุณลกัษณะขอ้ห้า 
ที่ว่า “หากโพสต์หรือแชร์ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและสาธารณะ 
ผูใ้ช้งานสามารถหาวิธีแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนัน้ได้” (ค่าเฉลีย่ 4.13) และค่าเฉลีย่
ความคล่องดจิทิลัดา้นทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั คุณลกัษณะขอ้แปด ทีว่่า “มคีวามรูส้กึตื่นเต้นและ
ทา้ทายเมื่อมกีารอพัเดทเวอรช์ัน่ใหม่” (ค่าเฉลีย่ 3.53) พบว่าทัง้สองคุณลกัษณะ มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด 2 อนัดบัสุดทา้ย (Bottom Two) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของคุณลกัษณะขอ้อื่นๆอกีหก
ข้อ สาเหตุประการแรกเพราะ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มคีุณสมบตัิการท างานแบบลูกโซ่ที่
เชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน ท าให้มองเห็นกัน และสามารถข้ามผ่านกันไปมาได้อย่างเป็น
สาธารณะ ทัง้ในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกนัเอง (Boyd, & Ellison, 2013) โดย
ความสมัพนัธร์ะหว่างเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อื่นๆ หากผูใ้ชง้านโพสต์ขอ้ความทีก่่อใหเ้กดิความ
เสียหายลงในเครอืข่ายสังคมออนไลน์หนึ่ง ผู้ใช้งานท่านอื่น อาจเข้ามาแชร์และส่งต่อไปยงั
ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ภายในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เดยีวกนั หรอืส่งต่อขา้มไปยงัเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์อื่นๆดว้ยกไ็ด ้แมผู้ใ้ชง้านทีโ่พสตข์อ้ความทีก่่อใหเ้กดิความเสยีท่านแรก จะลบขอ้ความ
นัน้ทิ้งไปแล้ว แต่ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ยงัคงอยู่ โดยการโพสต์และแชร์ของ
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ผูใ้ชง้านท่านอื่นๆ ฉะนัน้ กลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้ จงึอาจไม่แน่ใจในตนเองเตม็ทีว่่า ตนรูว้ธิใีน
การแกไ้ข หรอืบรรเทาความเสยีหายของขอ้ความทีต่นโพสตห์รอืแชรไ์ปแลว้  

ประการต่อมา เป็นขอ้อภปิรายว่าด้วย คุณสมบตัิพื้นฐานของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
อนัเป็นเครอืข่ายที่มคีวามสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยการพฒันานัน้ เกิดขึ้นได้ทัง้จากฝ ัง่นักพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Developer) ของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย เป็นผูพ้ฒันา หรอืจากฝ ัง่ของผูใ้ชง้านเครอืข่าย เป็น
ผู้พฒันาเอง ซึ่งการอพัเดทดงักล่าว ส าหรบักลุ่ม Digital Natives ถอืเป็นเรื่องที่เกดิขึน้เป็น
ประจ าอยู่แลว้ สงัเกตไดจ้ากตารางที ่4.16 คุณลกัษณะขอ้ที่หกทีว่่า กลุ่มตวัอย่าง “มีความคิด
ว่าเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีการอพัเดทเวอรช์ัน่ใหม่เป็นประจ า” (ค่าเฉลี่ย 4.57) ซึง่มี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

นอกจากนี้ ส าหรบักลุ่ม Digital Natives ทีใ่ชง้านสมารท์โฟน การกดอพัเดทโปรแกรม
ประยกุตท์ีต่นใชง้านเพื่อใหเ้ป็นเวอรช์ัน่ใหม่ เช่น การกดอพัเดท ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของ
แอปเป้ิลทีช่ื่อว่าแอพสโตร์ (App Store) เป็นต้น อาจเป็นพฤตกิรรมการใชง้าน ที่จ าเป็นต้องท า
เป็นประจ าอยู่แล้ว ดงันัน้ เมื่อเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (ซึ่งถือเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภท
หนึ่ง)ที่กลุ่ม Digital Natives ใช้งาน มกีารอพัเดทเวอรช์ัน่ใหม่ กลุ่มตวัอย่าง จงึอาจไม่ได้มี
ทศันคตต่ิอการใช้ดจิทิลั ที่รูส้กึว่า เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น หรอื ท้าทายเท่าใดนัก โดยขอ้อภปิราย
ดงักล่าว สอดคล้องกับผลที่ปรากฏในตารางที่ 4.16 คุณลกัษณะข้อแปดที่ว่ากลุ่ม Digital 
Natives “มีความรู้สึกต่ืนเต้น และท้าทายเม่ือมีการอพัเดทเวอรช์ัน่ใหม่” ซึ่งข้อดงักล่าว 
แมจ้ะมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) แต่ก็มสี่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานที่สูงโดดขึน้มา 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.192) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะขอ้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมคี่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานต ่ากว่า 1 อกีทัง้เมื่อพจิารณาคุณลกัษณะขอ้แปด ในตารางที ่4.13-4.15 
พบว่า มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานทีม่คี่า 1 ขึน้ไปทัง้หมด (ตารางที ่4.13 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.216 ตารางที ่4.14 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.233 และตารางที ่4.15 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.298) แสดงใหเ้หน็ถงึค าตอบทีค่่อนขา้งกระจายตวัสูง สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives ที่
ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทัง้เฟซบุ๊ค ไลน์ และอนิสตราแกรม ทีรู่ส้กึตื่นเต้นและทา้ทายกบั
การอพัเดทเวอรช์ัน่ใหม่นัน้ มอียู่เพยีงจ านวนหนึ่ง แต่ไม่มาก ขณะที่อกีจ านวนหนึ่ง อาจไม่ได้
รูส้กึตื่นเต้น แปลกใหม่ ท้าทาย อาจเพราะการอพัเดทเวอร์ชัน่ใหม่ เป็นพฤติกรรมการใช้งาน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีต่นตอ้งท าเป็นปกตอิยูแ่ลว้ 

จากตารางที ่4.16 เมือ่สงัเกตความคล่องดจิทิลัดา้นทศันคตต่ิอการใชด้จิทิลั คุณลกัษณะ
ขอ้เจด็ ที่ว่ากลุ่มตวัอย่าง “มีความคิดว่าทกัษะในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ
ตน จ าเป็นต้องพฒันาให้เท่ากบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เวอรช์ัน่ใหม่อยู่เสมอ ” (ค่าเฉลีย่ 
4.27) พบว่าคุณลกัษณะดงักล่าว มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งขอ้คน้พบนี้ สอดคลอ้งกบั
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แนวคดิความคล่องดจิทิลัของ Briggs, and Makice (2012) ทีม่องว่า ผูท้ีม่คีวามคล่องดจิทิลัคอื 
ผู้ที่มทีศันคตต่ิอการใช้ดจิทิลัแบบยอมรบัความเปลี่ยนแปลง โดยมองว่าความเปลี่ยนแปลงคอื
โอกาส  

เพราะฉะนัน้ การทีก่ลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้ มคี่าเฉลี่ยของคุณลกัษณะที่ว่า ทกัษะใน
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนจ าเป็นต้องพัฒนาให้เท่าทันกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เวอรช์ัน่ใหม่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด อาจสะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่ม
ทีไ่มไ่ดก้ลวัการเปลีย่นแปลง แต่ยนิดจีะยอมรบัความเปลีย่นแปลง โดยมองว่าความเปลีย่นแปลง
คอื โอกาสที่ตนจะได้พฒันาทกัษะใหม่ๆ ให้เท่าทนักบัสิง่ใหม่ๆที่เกดิขึน้ ซึ่งทศันคตต่ิอการใช้
ดจิทิลัดงักล่าว ถอืเป็นทศันคตขิองผูท้ีม่คีวามใฝรู่ ้ใฝล่อง ยนิดจีะเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่เมื่อใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลอ้งกบัมมุมองของ Resnick (2002) ทีว่่า ความคล่องดจิทิลั เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อผู้คนเริ่มเขียนได้คล่ องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ ขอ้คน้พบจากคุณลกัษณะดงักล่าว ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Briggs, and Makice 
(2012) ทีว่่าความคล่องดจิทิลั ไม่ใช่การบรรลุผลสมัฤทธิท์ีค่งทีต่ายตวั (Static Achievement) 
แต่ความคล่องดิจทิลั จะปรบัระดบัไปตามความรวดเรว็ และความซบัซ้อนของเทคโนโลยทีี่
บุคคลใชง้าน ความคล่องดจิทิลัจงึเป็นความสามารถทีบุ่คคลต้องเรยีนรู ้ฝึกฝน ตนเองกบัการใช้
งานดจิทิลัอยา่งต่อเนื่อง  

หากกลุ่ม Digital Natives เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ซึ่งถือเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานในชวีิตประจ าวนัของตน ให้เท่าทนักับเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ทีอ่พัเดทตวัเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม Digital Natives กอ็าจเพิม่ระดบัความคล่องดจิทิลั
ของตนเองไดด้งัเช่นในการวจิยัของ Bologa, Lupu, and Sabau (2007) ทีท่ าการวจิยักบักลุ่ม
ผู้เรยีนอายุ 18 ปี ที่เป็นนักศึกษามหาวทิยาลยัชัน้ปีที่ 1 พบว่า ระดบัความคล่องดจิทิลัของกลุ่ม
ผู้เรยีนมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับความสามารถในการเรยีนรู้วธิใีช้งานโปรแกรมประยุกต์ใน
ชวีติประจ าวนั 

 
5.2.2 การอภิปรายความคล่องดิจิทลัด้านความรู้เท่าทนัดิจิทลั 
จากตารางที่ 4.17 เมื่อสงัเกตค่าเฉลี่ยของความคล่องดจิทิลัด้านความรู้เท่าทนัดจิทิลั 

คุณลกัษณะขอ้แรกที่ว่ากลุ่มตวัอย่าง “มีความเข้าใจรปูแบบการท างาน(features)ท่ีอยู่บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น การไลค์ การแชร ์การคอมเม้นท์ การตัง้สถานะ การส่ง
ข้อความ” (ค่าเฉล่ีย 4.49) พบว่าค่าเฉลีย่ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีสู่งทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทุก
คุณลกัษณะทีเ่กีย่วกบัความรูเ้ท่าทนัดจิทิลั สาเหตุเพราะกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives มคีวามถี่
ในการเปิดรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปรมิาณมาก โดยจากตารางที ่4.9 พบว่ารอ้ยละ 83.3 
ของกลุ่มตวัอย่าง เปิดรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไลน์ทุกวนั ขณะที่ร้อยละ 74.4 ของกลุ่ม
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ตวัอยา่ง เปิดรบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คทุกวนั และรอ้ยละ 53.2 ของกลุ่มตวัอย่าง เปิดรบั
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อนิสตราแกรมทุกวนั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากงานวจิยัของ Wang, 
Myers, and Sundaram (2012) ทีร่ะบุว่า ความถี่ในการใชง้านดจิทิลั มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก
กบัความคล่องดจิทิลั  

นอกจากนี้ สาเหตุทีคุ่ณลกัษณะขอ้ดงักล่าวมคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด อาจมาจากว่า รปูแบบการ
ท างานพืน้ฐานของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น การไลค ์การแชร ์การคอมเมน้ท ์การตัง้สถานะ 
ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง้า่ย ตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยู่แลว้ ดงันัน้ รปูแบบการ
ท างานพื้นฐานของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อาจไม่ใช่สิง่ที่ยากเกนิกว่าผู้ใช้งานจะเขา้ใจไดด้้วย
ตนเอง โดยเฉพาะผูใ้ชง้านทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามคุน้เคยกบัการ
ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศแบบลองผดิลองถูก (Trial and Errors) มาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
(Rosen, & Prensky, 2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) อาจคน้พบวธิกีารใชง้านรปูแบบ
การท างานบนต่างๆบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไดง้่าย ซึง่การมคีวามเขา้ใจรูปแบบการท างาน
ดงักล่าว จดัเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความคล่องดจิทิลั เช่นเดยีวกบัแนวคดิความคล่องดจิทิลั
ของ Green (2005) ทีว่่า ทกัษะพืน้ฐานในการใชง้านเครื่องมอื ICT ถอืเป็นส่วนหนึ่งของความ
คล่องดจิทิลั  

ส าหรบัคุณลกัษณะที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบกับคุณลกัษณะข้ออื่นของ
ความคล่องดิจทิัลด้านการรู้เท่าทันได้แก่ คุณลักษณะข้อสามที่ว่า กลุ่มตัวอย่าง  “มีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตรวจเช็คความถกูต้องของเน้ือหากบัแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เมื่อ
เปิดรบัข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสงัคมออนไลน์” (ค่าเฉล่ีย 4.01) สาเหตุอาจมาจาก กลุ่ม
ตวัอย่าง Digital Natives ผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ต้องเปิดรบัขอ้มลูจ านวนมหาศาล 
อาจท าใหไ้ม่มเีวลา หรอืแรงจงูใจเพยีงพอที่จะไปค้นหาขอ้มูลลกัษณะเดยีวกนัจากแหล่งขอ้มูล
อื่น นอกจากนี้ อาจมคีวามเป็นไปไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง มคีวามเชื่อถอืต่อขอ้มลูหรอืเนื้อหาทีพ่บใน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อยูแ่ลว้ เนื่องจากเนื้อหาเหล่านัน้ ผูโ้พสต์คอืกลุ่มเพื่อน หรอืกลุ่มคนใกล้
ตวัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ตนให้ความเชื่อถอื จงึท าใหไ้ม่มคีวามจ าเป็น ต้องไปตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ หรอืตรวจเช็คความถูกต้องกบัแหล่งข้อมูลอื่นๆอีก โดยการตดัสนิใจเชื่อดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัหลกัการตดัสนิใจเชื่อแบบเพด็ดกิร ี(Pedigree Criteria) ของ Barlett, & Millers, 
2011) ที่ว่าผู้รบัสารจะให้ความไว้วางใจขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัมาจากบุคคลซึ่งตนไว้วางใจอยู่
ก่อนแลว้ ถอืเป็นการเชื่อเนื้อหาสารเพราะเชื่อในตวับุคคลทีส่่งสาร  
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5.3  การอภิปรายผลทศันคติและพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
 

5.3.1 อภิปรายผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทศันคติต่อการด าเนินชีวิต 
จากตารางที ่4.19 มกีารอภปิรายทศันคตต่ิอการด าเนนิชวีติ ในแต่ละประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
จากข้อคุณลกัษณะด้าน “การปฏิเสธข้อผกูมดัระยะยาว” (ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ) แม้ค่าเฉลี่ยจะอยู่ในระดบัมาก แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่า
มากกว่า 1.00 ขึ้นไป สะท้อนให้เห็นการกระจายตวัของค าตอบสูง แสดงว่า กลุ่ม Digital 
Natives ส่วนอื่นๆ อาจไมไ่ดป้ฏเิสธการผกูมดัระยะยาว แต่อาจยงัเหน็ว่า การผูกมดัเป็นเรื่องทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการรกัษาความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นอยู่ เช่น ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั เป็น
ตน้ ซึง่กใ็กลเ้คยีงกบัผลวจิยัของ Lockwood (2003 อ้างถงึใน Tapscott, 2009) ทีร่ะบุว่า รอ้ยละ 
80 ของกลุ่มเนตเจน อาย ุ18-25 ปี พดูคุยกบัพ่อแมข่องตน โดยรอ้ยละ 75 ระบุว่า พบกบัพ่อแม่
ของตนอาทติยล์ะครัง้ และรอ้ยละ 50 ระบุว่าพบกบัพ่อแม่ของตนทุกวนั ขณะที่งานวจิยัของ 
Employment Policy Foundation (2003 อ้างถงึใน Tapscott, 2009) ระบุว่า เกอืบรอ้ยละ 50 
ของกลุ่มตวัอยา่งเนตเจน มองว่าพ่อแม่ของตนเป็นวรีบุรุษผูเ้ป็นแบบอย่างในดวงใจ โดยผลวจิยั
ดงักล่าว สะท้อนให้เหน็ว่า กลุ่มเนตเจน มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัพ่อแม่ของตน ประกอบกบั 
ขอ้สงัเกตของ Tascott (2009) ทีว่่ากลุ่มเนตเจน แมจ้ะโตแลว้ แต่กช็อบอยู่บา้นกบัพ่อแม่ แทนที่
จะออกไปหาทีพ่กัอาศยัใหม ่เพราะรูส้กึว่าตนเองมอีสิระภาพภายในบา้น ไดร้บัความเพลดิเพลนิ
ใจเมื่ออยู่บ้าน เนื่องจากอยู่บ้านแล้วไม่ถูกพ่อแม่บบีบงัคบั แต่พ่อแม่จะเขา้ใจ และตามใจ กลุ่ม
เนตเจนจงึสามารถใช้งานอนิเทอรเ์น็ตได้เตม็ที ่อาจไม่มคีวามจ าเป็นต้องออกไปเทีย่วเล่นนอก
บ้านเพื่อหาความสนุกสนาน เหมอืนสมยัที่พ่อแม่ของกลุ่มเน็ตเจนยงัเด็ก ด้านข้อสงัเกตอีก
ประการ ที ่Tapscott เสนอไว ้ถงึสาเหตุที่กลุ่มเนตเจน สนิทสนม แน่นแฟ้น กบัพ่อแม่ของตน
มาก เพราะกลุ่มนี้ ตัง้ตวัไดช้า้ แมจ้ะจบการศกึษา ท างานแลว้ แต่กย็งัจ าเป็นต้องพึง่พาเงนิของ
พ่อแม่อยู่ เนื่องจากมรีายได้ในช่วงเริม่ต้นท างานน้อย และอาจมหีนี้สนิอนัเกดิจากค่าเล่าเรยีน 
หรอืค่าใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดติ ทีต่นเองยงัไมม่คีวามสามารถในการช าระ 

จากข้อคุณลักษณะด้าน “การให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพงานท่ีได้ร ับ
มอบหมาย มากกว่าความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนหรือเข้าท างาน” (ค่าเฉลี่ย 3.64 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.15) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยูใ่นระดบัมาก แต่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
มคี่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวัของค าตอบสูง แสดงว่า ยงัมกีลุ่ม Digital 
Natives ทีใ่หค้วามส าคญักบัการตรงต่อเวลาอยู ่เพราะการตรงต่อเวลาเป็นค่านิยมของผูท้ีม่วีนิัย
ในการท างาน หรอืการศกึษา ผูท้ีต่รงต่อเวลาถอืว่าเป็นผูท้ีม่คีวามตัง้ใจเบือ้งตนในการเรยีนหรอื
ท างาน และไม่ต้องการให้ผูอ้ื่นเฝ้ารอเกนิกว่าเวลาที่นัดหมายไว ้ซึง่กลุ่ม Digital Natives ที่มี
ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติลกัษณะน้ี อาจถูกปลูกฝงัมาจากกลุ่มพ่อแม่ของตนเอง ที่เตบิโตมา
อยา่งมรีะเบยีบวนิยั  
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ดา้นขอ้คุณลกัษณะดา้น “ความต้องการให้พรรคการเมืองท่ีมีความสามารถในการ
บริหารประเทศ มีมากกว่า 2 พรรค เพ่ือให้ประชาชนมีตวัเลือกมากขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 3.95 
และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.04) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยู่ในระดบัมาก แต่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมี
ค่า 1 ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวัของค าตอบสูง แสดงว่า ยงัมกีลุ่ม Digital Natives ที่
เชื่อมัน่กบัพรรคการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดประเทศแค่ 2 พรรคเท่านัน้ โดยทีก่ลุ่ม Digital Natives 
ทีม่ทีศันคตเิช่นนี้ ไม่ต้องการพรรคอื่นเป็นตวัเลอืกเพิม่ อาจเพราะมคีวามคุน้เคย และเชื่อมัน่ใน
ชื่อเสยีงและศกัยภาพการบรหิารประเทศของพรรคการเมอืงใหญ่ทัง้สองพรรคอยูแ่ลว้ 

ส าหรับข้อคุณลักษณะด้าน “ความรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหาย เม่ือเช่ือมต่อ
อินเทอรเ์น็ตไม่ได้” (ค่าเฉลีย่ 3.96 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.05) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยู่ใน
ระดบัมาก แต่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมคี่าสูงกว่า 1.00 ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวัของ
ค าตอบสงู แสดงว่า ยงัมกีลุ่ม Digital Natives จ านวนอื่น ทีไ่มไ่ดรู้ส้กึว่ามบีางอย่างขาดหาย เมื่อ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาจเพราะมกีารใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั  ที่แม้จะไม่ต้องเชื่อมต่อ
อนิเทอร์เน็ต แต่ก็สามารถตอบสนองตามความต้องการได้เช่นกนั เช่น การใช้อุปกรณ์ไอแผด
เพื่อเล่นเกมออฟไลน์ หรอื การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการปรบัแต่งภาพ สรา้งเนื้อหา สรา้ง
งานศลิปะ โดยทีไ่มต่อ้งเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ฉะนัน้เมือ่กลุ่มนี้เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไม่ได ้
จงึอาจไมไ่ดรู้ส้กึว่าบางสิง่ในชวีติของตนไดข้าดหายไป  

ดา้นขอ้คุณลกัษณะดา้น “ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี หรือนวตักรรมทุกครัง้ท่ีมี
รุ่นใหม่วางจ าหน่าย” (ค่าเฉลีย่ 3.68 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยู่
ในระดบัมาก แต่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมคี่ามากกว่า 1.00 ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวั
ของค าตอบสูง แสดงว่า มกีลุ่ม Digital Natives อกีส่วน ทีไ่ม่ไดต้้องการสนิคา้เทคโนโลยหีรอื
นวตักรรมทุกครัง้ทีม่รีุ่นใหม่วางจ าหน่าย อาจะเพราะกลุ่มนี้ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มสงัคมทีต่้องใชส้นิคา้
ใหม่ หรอืตามเทรนด์อยู่ตลอด หรอือาจไม่มกี าลงัซือ้ที่เพยีงพอก็ได้ เนื่องจากสนิค้าเทคโนโลยี
หรอืนวตักรรมเป็นกลุ่มสนิค้าที่มรีาคาแพง และมคีวามเกี่ยวพนัในการตดัสินใจซื้อสูง (High 
Involvement Product) จ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลาและขอ้มลูข่าวสารเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจซื้อ
เป็นจ านวนมาก เพื่อให้การซื้อแต่ละครัง้เกิดความคุ้มค่าและใช้ได้นานที่สุด กระนัน้สินค้า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีกัจะมรีาคาแพง เมื่อกลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นกลุ่มเยาวชน ซึง่ส่วน
ใหญ่ยงัมคีวามสามารถในหารายไดไ้ดน้้อย เกดิความต้องการสนิคา้ อาจต้องซือ้ดว้ยวธิกีารผ่อน
ช าระหลายเดอืน หรอืนานเป็นปี ขณะทีส่นิคา้นวตักรรมและเทคโนโลยรีุ่นใหม่ ในปจัจุบนั จะวาง
จ าหน่ายรุ่นใหม่ภายในระยะเวลาประมาณทุกๆครึง่ปี  ท าใหก้ลุ่ม Digital Natives ทีย่งัต้องผ่อน
ช าระ หรอืเพิง่ซื้อรุ่นใหม่มาใช้ จงึยงัไม่มคีวามต้องการที่จะได้สนิค้ารุ่นใหม่ ในทุกครัง้ที่วาง
จ าหน่าย   
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5.3.2 อภิปรายผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
จากตารางที ่4.20 มกีารอภปิรายพฤตกิรรากรด าเนินชวีติ ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
ด้านขอ้คุณลกัษณะด้าน “การรบัชมรายการโทรทศัน์ท่ีช่ืนชอบทางอินเทอรเ์น็ต” 

(ค่าเฉลีย่ 3.97 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยู่ในระดบัมาก แต่ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานมคี่าสูงกว่า 1.00  ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวัของค าตอบสูง แสดงว่า 
ยงัมกีลุ่ม Digital Natives สดัส่วนอื่นๆทีไ่ม่ไดดู้รายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต อาจ
เพราะยงัคงคุ้นเคยกับการดูรายการโทรทศัน์ที่ชื่นชอบตามโปรแกรมการฉายทางโทรทศัน์ 
เนื่องจากรู้สึกว่า เมื่อเป็นรายการโปรด ตนก็ไม่อยากพลาดการรบัชมตามช่วงเวลาในการ
ออกอากาศนัน้ โดยเฉพาะรายการทีต่อ้งรบัชมแลว้รูผ้ลทนัท ีเช่น รายการแข่งขนักฬีา หรอื การ
แข่งขนัเรยีลลติี้ประกวดรอ้งเพลง เป็นต้น การรบัชมรายการทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต อาจท า
ให้พลาดโอกาสในการรบัชมเนื้อหาที่สดใหม่ มโีอกาสรบัรูข้อ้มูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ช่วงเวลาที่ทนัเหตุการณ์ หรอืในบางสถานการณ์ที่ไม่ได้รบัชมโทรทศัน์ อาจรบัรู้เนื้อหาของ
รายการนัน้ จากผู้อื่นที่ดูตามเวลาฉายในโทรทศัน์มาแล้ว ผ่านการแบ่งปนัข้อมูลข่าวสารทาง
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่อาจส่งผลใหค้วามน่าสนใจทีม่ต่ีอความสดใหมข่องเนื้อหานัน้ลดลง  

ส าหรบัข้อคุณลกัษณะด้าน “การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการบอกต่อ
เก่ียวกบัความผิด เร่ืองอ้ือฉาว หรือการทุจริตคอรปัชัน่ของนักการเมือง” (ค่าเฉลีย่ 3.72 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.11) แมจ้ะมคี่าเฉลีย่จะอยูใ่นระดบัมาก แต่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
มคี่าสงูกว่า 1.00  ขึน้ไป สะทอ้นใหเ้หน็การกระจายตวัของค าตอบสูง แสดงว่า กลุ่ม Digital Natives 
อกีจ านวนหน่ึง อาจไม่ไดใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อบอกต่อความผดิหรอืการทุจรติของ
นกัการเมอืง เนื่องจากเป็นกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ไดส้นใจประเดน็ทางการเมอืงเป็นหลกั หรอืมสี านึก
ด้านการมสี่วนร่วมทางการเมอืงน้อย และใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อบรโิภคหรอืผลติ
เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความบันเทิงใจ เพลิดเพลินใจ ผ่อนคลายอารมณ์มากกว่าจะใช้งานเพื่อ
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมใหก้บัประชาชนและสงัคม  
 
5.4  การอภิปรายผลกลุ่มทศันคติ และกลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
 

5.4.1 อภิปรายผลการวิจยักลุ่มทศันคติต่อการด าเนินชีวิตของ Digital Natives 
 ภายหลงัจากใชส้ถติกิารวเิคราะหป์จัจยัเพื่อจดักลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ ท าใหพ้บ
ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives ทัง้หมด 7 กลุ่มซึง่แต่ละกลุ่ม มรีายละเอยีด
ทีน่่าสนใจดงันี้ 
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กลุ่มท่ี 1  The Participant  
 กลุ่ม The Participant หรอืกลุ่มผูม้สี่วนร่วม เป็นกลุ่ม Digital Natives ทีต่้องการการมี
ส่วนร่วม หรอืการมปีฏสิมัพนัธ์สูง เช่น ชื่นชอบครูผู้สอนที่เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในชัน้เรยีน 
หรอื ชื่นชอบเจา้นายทีเ่ปิดโอกาสใหม้ปีฏสิมัพนัธใ์นการท างาน (ค่าเฉลีย่ 4.50 อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด) โดยผูส้อนหรอืเจา้นายนัน้ ตอ้งเป็นคนทีม่วีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย น่าสนใจ สามารถปรบั
ประยุกต์ตนให้สอนคนได้หลายกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดบัมากที่สุด) ซึ่งคุณลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ที่มองว่าผูเ้รยีนในยุคดจิทิลัคอืผู้เรยีนที่มี
ปฏสิมัพนัธ์ (interactive learners) ที่ต้องการการเรยีนการสอนอย่างมสี่วนร่วมจากผู้สอนที่มี
ปฏสิมัพนัธ์ (interactive teacher) นอกจากนี้ กลุ่มดงักล่าวยงัมคีุณลกัษณะที่ใกล้เคยีงกบัผล
วจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีว่่ากลุ่ม Digital 
Natives มองว่าการเรยีนรูส้ ิง่ใดๆกต็าม ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูจ้ากผู้สอน หรอืการเรยีนรูจ้าก
หวัหน้างาน ควรต้องเป็นไปอย่างสนุกสนาน อกีทัง้ความรู ้มกัจะไดร้บัจากกจิกรรมทีส่นุกสนาน 
ซึง่ผูว้จิยัมองว่าการเปิดโอกาสใหก้ลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นผูเ้รยีนรู ้ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน 
อาจท าให้บรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างสนุกสนาน และจะช่วยให้ประสทิธภิาพในการ
เรยีนหรอืการท างานของกลุ่ม Digital Natives เพิม่ขึน้  
 ดา้นการใชส้ื่อ กลุ่มนี้ใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นสื่อทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธโ์ต้ตอบระหว่าง
ผูใ้ชง้านกบัขอ้มลูขา่วสาร ในการสบืคน้สิง่ทีต่นอยากรู ้(ค่าเฉลีย่ 4.42 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) อกี
ทัง้ค านึงถงึความปลอดภยั และความเป็นส่วนตวัในการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (ค่าเฉลีย่ 
4.41 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) ซึง่ในส่วนนี้สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 
2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ที่ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มที่คดิเหน็ว่า
อนิเทอรเ์น็ตไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสื่อทีเ่อาไวใ้ชร้บัสารเท่านัน้ แต่เป็นสื่อเพื่อการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการมี
ส่วนร่วม อกีทัง้กลุ่ม Digital Natives ยงัเป็นผู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตที่ค านึงถงึความปลอดภยัใน
โลกดจิทิลั  
 ส าหรบัการบรโิภค กลุ่ม The Participant จะคาดหวงัความเพลดิเพลนิจากการใชส้นิคา้
และบรกิาร (ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดบัมากที่สุด) และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการบรโิภคสนิค้า
และบรกิารนัน้ (ค่าเฉลีย่ 4.26 อยู่ในระดบัมากที่สุด) ทัง้ประสบการณ์และความเพลดิเพลนิจะ
เกดิขึน้ได ้สนิคา้หรอืบรกิารต้องเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคกลุ่ม Digital Natives มสี่วนร่วม หรอืมี
ปฏสิมัพนัธ ์ซึง่การสรา้งปฏสิมัพนัธ ์ถอืเป็นการสรา้งความผูกพนั (Engagement) ระหว่างสนิคา้ 
บรกิาร และผู้บรโิภค โดยการสรา้งความผูกพนั ถอืเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการสื่อสารการตลาด
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกจิปจัจุบนั ที่เป็นเศรษฐกจิแบบเปลี่ยนแบรนด์ (Switching Economy) 
ซึง่แบรนดต่์างๆ มจี านวนเพิม่ขึน้ผูบ้รโิภคมตีวัเลอืกเป็นตราสนิคา้ใหม่ๆมากขึน้ จงึมคีวามภกัดี
ต่อตราสนิคา้ลดลง และเปลีย่นใจไปใชส้นิคา้แบรนดอ์ื่นงา่ยขึน้ (Accenture, 2013) 
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 ดา้นการเมอืง กลุ่ม The Participant เหน็ดว้ยว่าพรรคการเมอืงทีม่คีวามสามารถในการ
บรหิารประเทศ ควรมมีากกว่าสองพรรคขึน้ไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมทีางเลอืกมากขึน้ 
(ค่าเฉลีย่ 4.35 อยูใ่นระดบัมาก) โดยผลวจิยัในประเดน็ดงักล่าว มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสูง สะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติดา้นการเมอืงของกลุ่ม Digital Natives ในประเทศไทย ที่
อาจมองว่าในปจัจบุนั พรรคการเมอืงทีม่อี านาจในการบรหิารประเทศ สองพรรคใหญ่อย่างพรรค
เพื่อไทย และพรรคประชาธิปตัย์ ไม่ได้มคีวามสามารถ ประสทิธภิาพ หรอืความน่าเชื่อถือที่
เพียงพอต่อการบรหิารประเทศ อีกทัง้พรรคการเมอืงทัง้สอง อาจไม่ได้ด าเนินนโยบายทาง
การเมอืงและเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ เต็มไปด้วย
ความลม้เหลว ความขดัแยง้ และการช่วงชงิผลประโยชน์ จงึท าใหก้ลุ่ม Digital Natives ต้องการ
ตวัเลอืกใหม ่ทีเ่ป็นพรรคการเมอืงซึง่มคีวามสามารถในการบรหิารประเทศ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพกว่า นอกจากนี้ยงัวเิคราะห์ได้ว่า กลุ่ม Digital 
Natives ในประเทศไทย อาจไม่ใช่กลุ่มทีม่ทีศันคตเิฉื่อยเฉยต่อการเมอืงเสยีทเีดยีว แต่เป็นกลุ่ม
ทีม่สี านึกพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยทีต่อ้งการการมสี่วนรว่มและตอ้งการทางเลอืกใหม่ๆใน
ระบบการเมอืงการปกครองรปูแบบเดมิ  

กลุ่มท่ี 2  The Libertarian 
 กลุ่ม The Libertarian จดัเป็นกลุ่มหวัเสร ีเป็นกลุ่ม Digital Natives ทีม่ทีศันคตต่ิอการ
ด าเนินชวีติด้านเสรภีาพ มมีุมมองต่อเสรภีาพในเชงิบวก ซึ่งใกล้เคยีงกบัแนวคดิของ Tapscott 
(2009) ทีว่่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีม่คีุณลกัษณะเด่นดา้นความรกัอสิระ (freedom) ยิง่ไปกว่า
นัน้ กลุ่ม The Libertarian ยงัถอืเป็นกลุ่มทีม่จีติใจกวา้งขวาง ยอมรบัความคดิเหน็ที่แตกต่าง 
(ค่าเฉลีย่ 4.38 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) ใกลเ้คยีงกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีว่่ากลุ่ม Net 
Gen เป็นกลุ่มทีย่อมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นอยา่งลกึซึง้  
 ประเด็นส าคัญที่สุดของกลุ่มนี้คือ การยอมรบัความหลากหลายทางเพศและสภาพ
รา่งกาย (ค่าเฉลีย่ 4.47 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) เมื่อพจิารณาเฉพาะการยอมรบัความหลากหลาย
ทางเพศ พบว่าเป็นทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติของกลุ่ม Digital Natives ที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัสูงที่สุด ใกล้เคียงกับผลวิจยัของมูลนิธิเพื่อคนไทย (2557) ในหวัข้อการยดึมัน่ในสิ่งที่
ถูกต้อง ประเดน็ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมต่างๆ ที่ระบุว่ากลุ่มตวัอย่างเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี 
จ านวนรอ้ยละ 44 มองว่าการเบีย่งเบนทางเพศเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ผดิเลย รวมถงึอกีรอ้ยละ 29 
กม็องว่าการเบีย่งเบนทางเพศไมใ่ช่พฤตกิรรมทีผ่ดิมาก ซึง่ผลวจิยัในประเดน็ดงักล่าวสะทอ้นให้
เหน็ว่ากลุ่ม Digital Natives ในประเทศไทย ยอมรบัความหลากหลายทางเพศมากขึน้ สงัเกตได้
จากกลุ่มเยาวชนไทยรอ้ยละ 73 มทีศันคตต่ิอมุมมองทางเพศทีเ่ปลี่ยนไป แตกต่างจากกลุ่มคน
ในรุน่พ่อแมข่องพวกเขา (กลุ่มเจนเนอเรชัน่เอก็ซ ์และกลุ่มเบบีบู้ม) โดยกลุ่มเยาวชนไทยมองว่า
ความเบี่ยงเบนทางเพศไม่ได้เป็นความผิด หรือผิดไม่มาก ถือว่ามีความเข้าใจต่อความ
หลากหลายทางเพศในเชงิบวกมากขึน้ จงึอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคต สงัคมจะให้การยอมรบั
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บุคคลผู้ที่มคีวามหลากหลายทางเพศเพิม่ขึ้นด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 
อาจมโีอกาสด าเนินชวีิตในสงัคมที่ไม่มองว่าพวกเขาเป็นพวกเบี่ยงเบน หรอืเป็นผู้ที่มคีวาม
ผดิปกต ิท าใหอุ้ปสรรคในการด าเนินชวีติอนัเกดิจากความเป็นเพศหลากหลายอาจลดลง น าไปสู่
การยกระดบัสทิธ ิศกัดิศ์ร ีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่เท่า
เทยีมยิง่ขึน้  
 แมก้ลุ่ม The Libertarian เป็นกลุ่มทีม่หีวัเสร ีแต่ไม่ถงึกบัสุดโต่ง กระทัง่คดิหรอืท าอะไร
ตามใจตนเองเสยีทุกอย่างจนปราศจากส านึกทางสงัคม ในดา้นการเมอืง กลุ่มนี้ยงัคงยดึมัน่ใน
กฎกตกิาของสงัคม สงัเกตได้จากการยดึมัน่ในคุณธรรม ต่อต้านการโกงกนิ และการคอรปัชัน่ 
(ค่าเฉลีย่ 4.38 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีว่่า Net Gen 
เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามใส่ใจกบัความซื่อสตัย ์ยดึถอืคุณธรรมจรยิธรรม ค านึงถงึผู้อื่น และยดึมัน่ใน
ฉนัทามตทิีค่นส่วนใหญ่มรีว่มกนั และเป็นผูท้ีร่กัความโปร่งใส ซึง่แนวคดิดงักล่าว ปรากฏใหเ้หน็
ในผลวจิยัด้านการบรโิภคของกลุ่มนี้ที่คดิว่าจะไม่ซื้อสนิค้า หรอืร่วมงานกบัองค์กรที่หลอกลวง
ผูบ้รโิภค (ค่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) นอกจากนี้ขอ้คน้พบดงักล่าวยงัใกล้เคยีงกบัผล
วจิยัของมูลนิธเิพื่อคนไทย (2557) ในประเดน็ระดบัความเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 
(active citizen) ของเยาวชนไทยทีพ่บว่า รอ้ยละ 39 ของเยาวชนไทยในต่างจงัหวดั และรอ้ยละ 
33 ของเยาวชนไทยในกรุงเทพฯ ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม ขณะทีร่อ้ยละ 17 ของเยาวชน
ไทยในกรงุเทพฯ และรอ้ยละ 14 ของเยาวชนไทยในต่างจงัหวดั มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมาก  

กลุ่มท่ี 3  The Initiator  
 กลุ่ม The Initiator เป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะของผูร้เิริม่สิง่ใหม่ๆ เป็นผูน้ าเทรนดข์องสงัคม 
สงัเกตได้จากเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั (ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) มี
ความต้องการสินค้าเทคโนโลย ีหรอืสินค้าจ าพวกนวตักรรมทุกครัง้ที่มรีุ่นใหม่วางจ าหน่าย 
(ค่าเฉลีย่ 3.68 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ประเดน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) 
ที่ว่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกบันวตักรรม เนื่องจากเติบโตมากบัวฒันธรรมของ
สิ่งประดิษฐ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นกลุ่มที่มีความต้องการบริโภคสินค้าที่ทันสมยั 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและตอบสนองผู้ใช้งานแบบเฉพาะตวั นอกจากนี้ประเด็นดงักล่าวยงั
ใกลเ้คยีงกบังานวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) ซึง่ท าการวจิยัเกี่ยวกบักลุ่ม Digital 
Natives ทีม่อีายุ 15-30 ปี จาก 4 ประเทศไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี และ
จนี พบว่า Digital Natives มคีุณลกัษณะร่วมกนัด้านการเป็นผู้น าการใช้งานเทคโนโลยแีละ
โปรแกรมประยกุต ์และเป็นกลุ่มทีม่ทีศันคตเิชื่อมัน่สูงว่าเทคโนโลยใีหม่ล่าสุด จะมปีระสทิธภิาพ
มากกว่าเทคโนโลยแีบบเดมิ อกีทัง้รอ้ยละ 84 ของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ในสหรฐัอเมรกิา
ยงัมคีวามรูส้กึว่าการไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหมท่ าใหรู้ส้กึว่าตนเป็นผูน้ า 
 The Initiator เป็นกลุ่มทีเ่บื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ ้าๆ ต้องการสนิคา้และบรกิารรปูแบบ
ใหม่อยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดบัมาก) ซึ่งสาเหตุที่มคีวามต้องการสนิค้า และบรกิาร
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ดงักล่าว อาจเกดิจากความหลงใหลในเทคโนโลยี ดงัเช่นผลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud 
(2012) ทีบ่่งบอกว่ารอ้ยละ 73.6 ของกลุ่ม Digital Natives เหน็ดว้ยว่าเทคโนโลยใีหม่มคีวามน่า
เสพตดิหลงใหล โดยความน่าหลงใหลของเทคโนโลย ีอธบิายไดจ้ากแนวคดิของ Myers, and 
Sundaram (2012) ทีว่่าดว้ยแนวทางในการออกแบบ UIS (Ubiquitous Information System 
หรอื ระบบสารสนเทศที่มอียู่ทุกหนแห่ง) ซึง่เป็นการออกแบบนวตักรรม ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่ม Digital Natives กล่าวคอื นวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีทีจ่ะท าใหก้ลุ่ม Digital 
Natives ชื่นชอบ หลงใหล จะต้องประกอบไปดว้ยคุณสมบตั ิ5 ดา้น ไดแ้ก่ มคีวามดงึดูด (ออกแบบ
ใหม้คีวามทนัสมยัและถูกใจผูใ้ชง้าน ปรบัแต่งไดต้ามความต้องการ) มคีวามเป็นปจัเจก (ออกแบบ
ให้ตรงกบัความต้องการส่วนบุคคล ตอบสนองกบัการใช้งานจรงิ ประยุกต์เขา้กนักบัพฤตกิรรม
การใช้งานของผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ) มีปฏิสัมพันธ์ (ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
นวตักรรมและผูใ้ชง้านท่านอื่น) มกีารหยัง่รู ้(ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่มอืการใช้) และมี
ความเกี่ยวข้องกับสังคม (เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นรบัรู ้
บรหิารจดัการเนื้อหาทีต่นสรา้งขึน้ หรอืแสดงตวัตนผ่านอตัลกัษณ์เสมอืนได)้ 
 ดา้นสนิคา้นวตักรรม หรอื เทคโนโลยทีี่กลุ่ม The Initiator ชื่นชอบมกัจะมรีปูแบบการ
ท างานทีเ่ชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตอยู่เสมอ ซึง่การทีก่ลุ่ม Digital Natives จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกบั
อนิเทอรเ์น็ตตลอดเวลา ก่อให้เกดิประเดน็ที่น่ากงัวลตามมา โดยผลวจิัยครัง้นี้พบว่า หากกลุ่ม 
Digital Natives อยู่ในสถานการณ์ทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไม่ได ้จะรูส้กึว่ามบีางอย่างในชวีติขาด
หายไป (ค่าเฉลีย่ 3.96 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติดงักล่าว มคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัทีสู่ง สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีว่่า กลุ่ม Digital Natives 
มองว่าหากปราศจากเทคโนโลยกีลุ่มของตนจะรูส้กึเปลอืยเปล่า และไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยงั
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Chuma (2014) ทีศ่กึษาวจิยัเชงิคุณภาพกบักลุ่ม Digital Natives ที่
เป็นนักศกึษาอายุ 19-21 ปี ในประเทศแอฟรกิาใต้ซึ่งพบว่า หากปราศจากสมารท์โฟน กลุ่ม 
Digital Natives จะรูส้กึว่างเปล่า (Nakedness) และโหวงเหวง (Withdrawal) ดงัเช่นที่กลุ่ม
ตวัอย่างคนหนึ่งในการวจิยัของ Chuma กล่าวว่า “สมารท์โฟนเป็นทุกสิง่ทุกอย่าง ไม่สามารถ
ด าเนินชวีติไดห้ากขาดสมารท์โฟน หากแบตเตอรีห่มดจะรูส้กึเหมอืนลกูของตนเสยีชวีติ” จากผล
วจิยัในประเดน็ดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้สงัเกตทีว่่า The Initiator เป็น Digital Natives ที ่“ทน
ไม่ไหว ถ้าไม่มเีน็ต” หรอื “ขาดเน็ต ขาดสมารท์โฟน ขาดใจ” ซึ่งทศันคตนิี้อาจส่งผลให้เกดิ
ปญัหาในการด าเนินชวีติตามมา เช่น อาจต้องสิ้นเปลอืงค่าใช้จ่าย ในการซื้อสนิค้านวตักรรม
เทคโนโลยทีี่มรีาคาแพง หรอื สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับแพ็คเกจการให้บรกิารอินเทอร์เน็ต 
ในขณะทีก่ลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ยงัไม่สามารถหารายไดไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ภาระจงึตกอยูก่บัพ่อ แม ่ผูป้กครอง ทีต่อ้งแบกรบัค่าใชจ้า่ยประจ า ทัง้ในส่วนของสนิคา้ และการ
ใหบ้รกิารโทรคมนาคม 
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 อย่างไรกต็าม กลุ่ม Initiator เป็นกลุ่มทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สงัเกตไดจ้าก กลุ่มนี้
อยากเรยีน หรอืท างานในสถานที่ทีเ่ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด) และชอบการท างานเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมี (ค่าเฉลี่ย 4.00) ซึ่งทศันคตต่ิอการ
ด าเนินชวีติทัง้สองดา้นนี้ สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted 
in Zur, and Zur, 2011) ทีว่่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่ทีศันคตต่ิอการท างานทีเ่น้น
ความเสมอภาคมากขึน้ และใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการองคก์รแบบจากบนลงล่าง (Top 
Down Approach) น้อยลง จงึไมช่อบความเป็นล าดบัชัน้ หรอืธรรมเนียมการท างานทีผู่น้้อยต้อง
ท าตามผูใ้หญ่สัง่การ  

กลุ่มท่ี 4  The Adapter 
 กลุ่ม The Adapter เป็นกลุ่ม Digital Natives นักดดัแปลง ชื่นชอบสนิคา้หรอืบรกิารที่
ตนเองเลอืกซือ้หรอืปรบัแต่งไดต้ามความตอ้งการ (ค่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) ชื่นชอบ
สนิคา้ที่ตนเองเป็นผู้ออกแบบ หรอืก าหนดคุณลกัษณะเองได ้(ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด) ถอืเป็นกลุ่มทีต่้องการการมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรค ์ดดัแปลงผลติภณัฑท์ีต่นบรโิภคให้
ตอบสนองตามความต้องการ ซึง่ The Adapter มลีกัษณะสอดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคยุคใหม่ ในดา้น
การมสี่วนร่วมในการผลติและบรโิภค (Prosumers) (Tapscott, 2009) นอกจากนี้ ตามแนวคดิ
ของ Tapscott (2009) ความชื่นชอบทีม่ต่ีอสนิคา้ทีส่ามารถปรบัแต่งหรอืเลอืกซือ้ไดต้อบสนอง
ต่อความต้องการ เป็นผลมาจากกลุ่ม Net Gen ต้องการสนิค้าหรอืบรกิารที่ช่วยสะท้อนอตั
ลกัษณ์ของตนเองได้เป็นพเิศษ ถอืว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รกัความโดดเด่น เป็นตวัของตวัเอง ไม่
ชอบซ ้าแบบใคร 
 นอกจากนี้ The Adapter ยงัเป็นกลุ่มทีร่กัอสิระ สงัเกตไดจ้าก เป็นกลุ่มทีต่้องการเรยีน 
หรอืท างานในสถานที่ทีม่กีฎระเบยีบไม่เคร่งครดั ยดืหยุ่นได ้(ค่าเฉลีย่ 4.36) ซึง่เป็นมุมมองต่อ
การเรยีนหรอืการท างานของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ตกต่างกบักลุ่มพ่อแม่ของตน ซึง่เป็นกลุ่ม 
Digital Immigrants ที่มองว่า การเรยีนถือเป็นการท างานที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ (Rosen, and 
Prensky, 2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) กลุ่ม Digital Immigrants จงึเป็นกลุ่มที่
น่าจะมวีนิัย มคีวามอดทนอดกลัน้ในการเรยีน และการท างานสูง ขณะทีก่ลุ่ม Digital Natives มี
ทศันคติต่อการเรยีนและการท างานที่น่าเป็นกงัวล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบความยดืหยุ่น ไม่
เครง่ครดั อาจท าใหถู้กมองว่าเป็นคนไรว้นิยั ไมม่มีารยาท ขาดความตรงต่อเวลา เฉื่อยชาในช่วง
ทีค่วรจะเร่งรบี ไม่เคารพกฎระเบยีบของสถานศกึษาและองคก์ร อกีทัง้ไม่มคีวามอดทนอดกลัน้
ต่อปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนและการท างาน เน่ืองจากเตบิโตมาพรอ้มกบับรรทดัฐานทาง
สงัคมทีป่ลกูฝงัใหเ้ป็นคนรกัอสิระ ไมเ่ครง่ครดั และยดืหยุ่นได ้นอกจากนี้ ทศันคตต่ิอการด าเนิน
ชวีติที่ชอบความยดืหยุ่น ยงัปรากฏใหเ้หน็ผ่านการเลอืกซื้อสนิคา้ด้วย โดยกลุ่ม The Adapter 
จะชื่นชอบสนิคา้ทีต่นสามารถเปลีย่น หรอืแลกคนืได้ (ค่าเฉลีย่ 4.23 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) ซึ่ง
ทศันคตดิงักล่าว อาจเป็นผลมาจากการทีก่ลุ่ม Digital Natives ต้องเผชญิกบัการตดัสนิใจเลอืก



154 

ซื้อสินค้าที่เยอะและหลากหลายมากขึ้น เมื่อตดัสนิใจเลอืกซื้อไปแล้วเกิดความผดิพลาด จงึ
ต้องการทางเลอืกทดแทน ที่จะช่วยแก้ไขในสิง่ที่ตนเองตดัสนิใจพลาดไป ซึ่งทศันคติดงักล่าว
สอดคล้องกบัขอ้สงัเกตของ รชิารต์ วตัสนั (2554) ที่เสยีดสวีธิคีดิของคนรุ่นใหม่ว่า “ถ้ามอีะไร
ผดิพลาดเกดิขึน้ พวกเขากแ็ค่กดปุม่ๆ หนึ่งแลว้ทุกอย่างกเ็หมอืนกลบัไปเริม่ต้นใหม่อกีครัง้” ซึง่
วธิคีดิดงักล่าว อาจท าใหเ้กดิความฉาบฉวยในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ และเป็นการบ่มเพาะ
ทศันคตใิหเ้กดิความไมรู่จ้กัยบัยัง้ช่างใจในการจบัจา่ย  
 ในด้านการศกึษา และการท างาน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีต่้องการการตอบกลบัอย่างรวดเรว็ 
สงัเกตจากขอ้คน้พบทีว่่า ตอ้งการรบัทราบความรูส้กึ หรอืความเหน็จากผูส้อนหรอืเจา้นายทนัที 
(ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีอ่ธบิายไว้ว่า
กลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีค่าดหวงัใหเ้จา้นายหรอืผูส้อน มกีารตอบกลบัเกี่ยวกบัเนื้องานของตน
อย่างรวดเรว็ ซึ่งการตอบกลบัที่รวดเรว็ [เช่น เมื่อลูกน้องส่งงานแล้ว หวัหน้างานคอมเม้นท์
กลบัมาในเวลาที่รวดเรว็ หรอืเมื่อผู้เรยีนส่งการบ้าน ผู้สอนตรวจประเมนิและให้ข้อเสนอแนะ
กลบัมาอย่างรวดเรว็] จะช่วยใหก้ลุ่ม Net Gen สามารถประเมนิกระบวนการท างานของตนได้
เร็วขึ้น ท าให้แก้ไขงานและท างานได้ส าเร็จลุล่วงเร็วขึ้น ความมัน่ใจในตนเองก็เพิ่มขึ้น มี
แรงจูงใจในการท างานมากขึ้น เพราะเชื่อว่าตนเองก าลงัอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ภายในองคก์ร ซึ่งทศันคตต่ิอการท างานลกัษณะนี้จะส่งผลใหก้ลุ่ม Net Gen มคีวามภกัดต่ีอ
องค์กรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม การตอบกลบัที่รวดเร็ว อาจก่อให้เกิดผลเชิงลบ เมื่อพจิารณา
ผลการวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) พบว่ากลุ่ม 
Digital Natives เป็นกลุ่มทีช่อบความพงึพอใจ และรางวลัทีไ่ดม้าโดยไว ท าใหไ้ม่เหน็คุณค่าของ
การรอคอย  

กลุ่มท่ี 5  The Investigator 
 กลุ่ม The Investigator เป็นกลุ่มจอมสบื คุณลกัษณะเด่นทีไ่ดจ้ากขอ้คน้พบคอื กลุ่มนี้จะ
ไม่เชื่อขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัจากอนิเทอรเ์น็ตจนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งข่าวสารอื่นๆ กระทัง่
มัน่ใจว่าขอ้มลูข่าวสารนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ (ค่าเฉลีย่ 4.06 อยู่ในระดบัสูง) และคดิว่าไม่ควร
บอกต่อขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบับนอนิเทอรเ์น็ตจนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งข่าวสารอื่นๆกระทัง่
มัน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารนัน้เป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก) โดยข้อค้นพบดงักล่าว
ใกลเ้คยีงกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีว่่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีม่คีวามไตร่ตรอง ถี่
ถว้น ช่างพนิิจพเิคราะห ์และมคีวามสามารถในการคดักรองขอ้มลูข่าวสาร แยกแยะเรื่องจรงิกบั
เรือ่งแต่งได ้ 
 ด้านการบริโภค กลุ่มนี้มองว่าถ้าเจ้าของสินค้าหรอืบริการท าไม่ถูกต้อง ทุจริต ไม่
โปร่งใส หรอืท าให้ผู้บรโิภคไม่ได้รบัความพงึพอใจ ควรจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการรอ้งเรยีน 
เช่น เขา้ไปคอมเมน้ทใ์นแฟนเพจ (ค่าเฉลีย่ 3.82 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะดา้นความไตรต่รองของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009) ทีว่่าเป็นกลุ่มทีค่ดิจะใช้
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อนิเทอรเ์น็ตเพื่อสบืคน้ขอ้มลู รบัสารโดยตรวจสอบเปรยีบเทยีบเน้ือหาจากหลายแหล่ง และมกีาร
ตอบกลบัไปยงัผู้ส่งสารหากพบว่าขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัมาไม่ถูกต้อง กลุ่ม The Investigator จงึถอื
เป็นกลุ่มทีม่คีุณลกัษณะของนกัสบื ช่างสงสยั และไวต่อการรูเ้ท่าทนั  

กลุ่มท่ี 6  The Traveler  
 กลุ่ม The Traveler เป็นDigital Natives กลุ่มนักเดนิทาง ทีไ่ม่ชอบการผูกมดัระยะยาว
(ค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดบัมาก) ซึ่งทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติที่ไม่ชอบการผูกมดัระยะยาว
สอดคล้องกบัขอ้สงัเกตของ รชิารต์ วตัสนั (2554) ที่มองว่าคนรุ่นใหม่มกัจะไม่ชอบการผูกมดั
ระยะยาว โดย The Traveler คาดหวงัว่าจะมกีจิการของตนเอง ภายหลงัจากท างานไปแลว้ระยะ
หนึ่ง (ค่าเฉลีย่ 4.01) ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าวช่วยยนืยนัค่านิยมของคนรุ่นใหม่ดงัเช่นทีผ่ลวจิยัจาก
มลูนิธเิพื่อคนไทย (2557) พบว่ารอ้ยละ 31 ของกลุ่มเยาวชนไทย อยากเป็นเจา้ของกจิการ ซึง่
ถอืเป็นอาชพีในฝนัอนัดบั 1 ของเยาวชน โดยทศันคตต่ิอการท างานลกัษณะนี้ อาจเกดิจากกลุ่ม 
Digital Natives เตบิโตในยุคดจิทิลัทีม่รีปูแบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม บรโิภคนิยม ทีถู่กกระตุ้น
ใหจ้บัจา่ยใชส้อยตัง้แต่เดก็ ประกอบกบัภาวะอตัราเงนิเฟ้อในแต่ละปี ทีท่ าใหจ้ านวนเงนิมมีลูค่า
ลดลง แต่กลุ่ม Digital Natives มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินชวีติประจ าวนัเพิม่ขึน้สูงขึน้ เช่น ค่า
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าว เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กลุ่ม Digital immigrants หรอืกลุ่มเบบีบู้ม(กลุ่มคนรุ่นพ่อแม่ของกลุ่ม Digital Natives) ในสมยัที่
ยงัเป็นเดก็ จะพบว่ากลุ่ม Digital Natives มวียัเดก็ทีต่้องเสยีค่าใชจ้่ายสูงกว่ามาก ประกอบกบั
ค่านิยมการแสดงตวัตน แสดงวตัถุ ฐานะ ความมัง่มผี่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (สงัเกตได้
รปูภาพของกลุ่ม Digital Natives ทีแ่ชรผ์่านอนิสตราแกรม) อาจกระตุ้นใหก้ลุ่ม Digital Natives 
รู้สึกว่าตนเองจ าเป็นต้องมวีตัถุที่มมีูลค่าสูง ซึ่งจะมีได้ก็ต้องมรีายได้ที่มากพอต่อการใช้จ่าย 
ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเหนื่อยจากการท างานด้วยตนเองเป็นเวลานาน ไม่ต้องการเป็น
ลูกน้อง ถูกสัง่การตามค าสัง่ไปตลอดช่วงชีวิตการท างาน อยากมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
(lifestyles)ที่เป็นอิสระ พร้อมกับอยากประสบความส าเรจ็ด้วยการมรีายได้มหาศาลและเป็น
รายรบัต่อเนื่อง ความต้องการเหล่านี้จงึน่าจะเป็นปจัจยักระตุ้นให้กลุ่ม Digital Natives มี
ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติด้านการท างานว่า อยากจะเป็นเจา้ของกจิการ หรอืมธีุรกจิเป็นของ
ตนเอง 
 นอกจากนี้ The Traveler ยงัไม่กลวัหากต้องเปลี่ยนงาน หรอืเปลี่ยนสถานที่เรยีน 
(ค่าเฉลีย่ 3.78) ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 
2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีว่่ากลุ่ม Digital Natives มคีวามต้องการท างานหลายอาชพี
ตลอดช่วงชวีติ ชอบเปลีย่นทีท่ างาน เปลี่ยนขอบเขตของความสนใจไปเรื่อยๆ พรอ้มๆกบัการ
เพิม่พนูทกัษะ ตอ้งการประสบการณ์ทีห่ลากหลายจากการไดล้องท างานต่างๆดว้ยตนเอง อกีทัง้
ค านึงถึงความพงึพอใจส่วนบุคคล มุ่งเน้นเฉพาะตนเป็นหลกั มากกว่าจะทุ่มเทให้องค์กรใด
องคก์รหนึ่ง ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นทีน่่าสงัเกตว่ากลุ่ม The Traveler  อาจไม่ไดม้คีวามภกัดี
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หรอืความผูกพนักบัองค์กรสูงหรอืสถาบนัต่างๆ แต่มองว่าองค์กรหรอืสถาบนัต่างๆ เป็นเพยีง
สถานที่ที่เปิดโอกาสให้ตนได้มาเก็บเกี่ยวความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และสายสมัพนัธ์กับ
ผูร้ว่มงาน (Connections) เพื่อใชเ้ป็นตน้ทุนในการน าไปเปิดกจิการของตนในอนาคต นอกจากนี้
ความตอ้งการเปลีย่นงาน ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่ม นี้เป็นกลุ่มทีเ่บื่องานง่าย ท างานเดมิไดเ้พยีง
ไม่นาน หากไม่ตอบสนองตามความต้องการแล้ว กต็้องรบีไปหางานใหม่ทีต่อบสนองตามความ
ตอ้งการมากกว่า  

กลุ่ม 7  The Freelancer  
 กลุ่ม The Freelancer เป็นกลุ่มคนทีร่กัอสิระในการเรยีน หรอืการท างาน ไม่ต้องการถูก
จ ากดัด้วยพื้นที่ เวลา และกฎขอ้บงัคบั สงัเกตได้จากขอ้ค้นพบที่ว่า ต้องการเลอืกสถานที่และ
เวลาในการท างานไดเ้อง (ค่าเฉลีย่ 4.23 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) โดยทีก่ลุ่มนี้คดิว่าไม่จ าเป็นต้อง
เขา้เรยีนหรอืเขา้ท างานตรงเวลากไ็ด ้แค่ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบูรณ์กเ็พยีงพอแลว้ 
(ค่าเฉลีย่ 3.64 อยูใ่นระดบัมาก) ซึง่ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติดา้นการท างานดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัผลวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีก่ล่าวว่ากลุ่ม 
Digital Natives ชอบช่วงเวลาในการท างานทีม่คีวามยดืหยุ่น และสามารถท างานในวนั เวลา 
และสถานทีท่ีไ่มใ่ช่ทีท่ างานประจ าได ้เช่น นัง่ท างานในรา้นคาเฟ่ ช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์เป็นต้น 
ซึ่งการท างานไปด้วย เล่นไปด้วย ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไปด้วย จะท าให้กลุ่ม Digital 
Natives มทีัศนคติต่อการท างานที่มคีวามสุขมากกว่า ประเด็นดงักล่าวยงัสอดคล้องกับ
ข้อสงัเกตที่ Tapscott (2009) กล่าวว่า การได้ท างานนอกบรรยากาศส านักงาน ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทีน่่าพงึพอใจ จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหก้บักลุ่ม Net Gen ได ้ 
 โดยทศันคตต่ิอการท างานลกัษณะนี้ มกัจะเป็นทศันคตขิองอาชพีอสิระ หรอืที่เรยีกว่า 
“ฟรแีลนซ์” ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้ในสงัคมไทยปจัจุบนั เช่น กลุ่มอาชพีนักออกแบบกราฟฟิค ครเีอทฟี 
นักพฒันาเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ ที่สามารถรบังานมานัง่ท าที่บ้านได้ เป็นต้น ซึ่งใน
สมยัก่อน อาชพีอสิระมกัจะเป็นอาชพีทีค่นในสงัคมมองว่าไม่มัน่คง ตวัอย่างเช่น อาชพีนักรอ้ง 
นักแสดง ศลิปิน เป็นต้น เป็นอาชพีที่ถ้ามทีางเลอืกที่ดกีว่าก็ไม่ควรไปท า ก่อให้เกดิวาทกรรม
เหยยีดอาชพีอสิระทีไ่มม่หีน่วยงาน หรอืองคก์รทีม่ ัน่คงมารองรบัสงักดั เช่นว่า “เป็นพวกเต้นกนิ 
ร ากนิ ท าอะไรจบัฉ่าย ไม่เป็นหลกัแหล่ง” ซึง่วาทกรรมดงักล่าวเกดิจากอุดมการณ์แบบอ านาจ
นิยม อนุรกัษ์นิยม ทีค่นในสมยัก่อน มคีวามต้องการโครงสรา้ง ล าดบัชัน้มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
และผกูพนัอยูก่บัเกยีรตยิศหน้าทีใ่นระบบราชการ แต่ในปจัจุบนั กลุ่ม Digital Natives มทีศันคติ
ต่อการท างานทีเ่ปลีย่นไป เน้นความเป็นอสิระในการด าเนินชวีติทัง้การเรยีนและการท างานมาก
ขึน้ มุ่งเน้นกบัการท างานในสิง่ที่ตวัเองชอบจรงิๆ ให้ความส าคญักบัรายได้มากกว่าเกียรตยิศ 
ประกอบกบักระแสต่อตา้นวฒันธรรมกระแสหลกัจากตะวนัตก ของกลุ่มคนทีเ่รยีกว่า “ฮปิสเตอร”์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มภีาพลกัษณ์ของศลิปินนอกกระแส มลีกัษณะการแต่งตวัคล้ายกลุ่ม
ฮปิป้ี แต่มคีวามทนัสมยั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นวตัถุนิยม เปิดรบัสิง่ใหม่ ใช้เทคโนโลยี



157 

เพื่องานศลิปะ โดยกลุ่มฮปิสเตอรจ์ะชอบนัง่ท างานอสิระในรา้นกาแฟทีม่รีปูแบบและบรรยากาศ
โดดเด่น (Positioning, 2015) ซึง่ภาพลกัษณ์ของฮปิสเตอร ์อาจท าใหท้ศันคตขิองคนในสงัคมที่
มต่ีออาชพีอสิระเป็นเชงิบวกมากขึน้ เช่น เป็นอาชพีทีดู่ด ีมสีไตล ์สามารถหารายไดเ้ลีย้งตนเอง
ได้ด้วยการท าในสิ่งที่ชื่นชอบ และเป็นอิสระจากความรู้สกึกดดนัภายใต้สภาพแวดล้อมของ
ส านกังาน  
 

5.4.2 อภิปรายผลการวิจยักลุ่มพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ Digital Natives 
กลุ่ม 1  The Energetician  

 กลุ่ม The Energetician เป็นกลุ่มพลงัสูง มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท ากจิกรรมต่างๆ 
สงัเกตไดว้่ากลุ่มนี้จะใชง้านนวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีท่ าใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (ค่าเฉลีย่ 4.17 
อยู่ในระดบัมาก) มกีารโต้ตอบการแชทกบัผู้อื่นอย่างรวดเรว็ (ค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดบัมาก) 
อกีทัง้การตรวจเชค็การแจง้เตอืนในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ กจ็ะท าอย่างรวดเรว็ เพื่อให้ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเรว็ (ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดบัมากที่สุด) โดยกลุ่มนี้จะมกีารใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเพลดิเพลนิตลอดวนั 
(ค่าเฉลีย่ 4.12 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ขอ้คน้พบทัง้หมด สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Zur, and Zur 
(2011) ด้านคุณลกัษณะทางจติวทิยาของกลุ่ม Digital Natives ที่เป็นกลุ่มผู้มสี่วนร่วมที่
กระตอืรอืรน้(Enthusiastic participants) มปีฏสิมัพนัธบ์นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค 
ตลอดทัง้วนั และมกีารสื่อสารทีร่วดเรว็ไหลลื่น เพลดิเพลนิกบัการใชง้านเทคโนโลย ีนวตักรรม 
รวมถงึลกูเล่นต่างๆ ของดจิทิลั  
 นอกจากนี้ กลุ่ม The Energetician ยงัเป็นกลุ่มทีร่กัความบนัเทงิ สงัเกตไดจ้ากกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มคนที่รกัความสนุกสนาน ใช้งานนวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  ที่ก่อให้เกิดความ
บนัเทิงใจ (ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดบัมากที่สุด) และมกีารร่วมกิจกรรม หรอืเล่นเกมผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เล่นเกมในไลน์ หรอืร่วมสนุกผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 
3.82 อยูใ่นระดบัมาก) โดยขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Smith (2013) ทีร่ะบุว่า
กลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีผู่กพนักบัการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการเล่นเกม โดยในประเดน็ของ
การเล่นเกม กใ็กลเ้คยีงกบังานวจิยัของ Kennedy, and Fox (2013) ทีศ่กึษากลุ่ม Digital Natives 
ที่เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 ในมหาวทิยาลยัฮ่องกง ซึ่งพบว่ารอ้ยละ 57 ของกลุ่มตวัอย่างใช้
คอมพวิเตอรเ์พื่อเล่นเกม ทุกสปัดาหเ์ป็นอย่างน้อย ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อ
นกัการตลาดหรอืนักโฆษณา ในการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมอืทีเ่ป็นเกมบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ แต่อย่างไรกด็ ีเกมบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อาจส่งผลไดท้ัง้ในเชงิบวกและลบ การ
เล่นเกมอาจช่วยให้ Digital Natives พฒันาทกัษะในการใช้งานอุปกรณ์ รูปแบบการท างาน 
(Functions) และเครือ่งมอื (Tools) ต่างๆ บนดจิทิลั รวมถงึเป็นการฝึกฝนไหวพรบิ เชาวป์ญัญา 
และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แต่หากเล่นเกมในปรมิาณที่มากเกินไป อาจท าให้กลุ่ม Digital 
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Natives กลายเป็นกลุ่มเสพตดิเกม ซึง่ไม่ไดเ้ล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครยีด แต่เล่นเกมเพื่อ
เอาชนะ อาจท าใหเ้กดิความเครยีด ความกดดนั ทีม่าจากความตอ้งการแขง่ขนั รวมถงึสิน้เปลอืง
เวลา และค่าใชจ้า่ยทีค่วรจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศกึษา หรอืการท างาน  
 ขอ้ค้นพบต่อมา ของกลุ่ม The Energetician แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่รกั
ความเรว็ สงัเกตไดจ้าก เมื่อกลุ่มนี้คน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต มกัจะคาดหวงัว่าต้องพบขอ้มลู
นัน้ในเวลาอนัสัน้ (ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) ซึง่พฤตกิรรมการด าเนินชวีติดงักล่าว 
ใกลเ้คยีงกบัที่ Zur, and Zur (2011) กล่าวว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีพ่งึพอใจกบัการ
สื่อสารทีฉ่บัพลนัทนัใจ และเมือ่ตอ้งการรูส้ ิง่ใด จะใชเ้วบ็เบราเซอรอ์ยา่งกูเกิล้ในการสบืคน้  
 นอกจากนี้ The Energetician ยงัมลีกัษณะการท ากจิกรรมแบบพหุภารกจิ กล่าวคอื ท า
กจิกรรมมากกว่าหนึ่งอยา่งในช่วงเวลาเดยีวกนั สงัเกตไดจ้ากมกีารท ากจิกรรมทีใ่หค้วามบนัเทงิ 
เช่น ฟงัเพลง ดูคลปิ เล่นเกม ควบคู่ไปกบัการท ากจิกรรม หรอืกจิวตัรอื่นๆ (ค่าเฉลีย่ 4.45 อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด) สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in 
Zur, & Zur, 2011) ทีค่น้พบว่ากลุ่ม Digital Natives มกีารท ากจิกรรมต่างๆมากกว่าหนึ่งอย่าง
ในเวลาเดยีวกนั และสามารถท างานแบบสลบัไป สลบัมาได ้(Task Switching) และสามารถหนั
เหความสนใจสลบัไปมาระหว่างการท างานกบัการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ซึง่พฤตกิรรม
การด าเนินชวีติแบบพหุภารกจินัน้ Prensky (2001a; 2001b) แนะว่าเป็นพฤตกิรรมของเดก็รุ่น
ใหม่ ที่คนทุกวยัฝึกฝนกนัได้ โดย Prensky อ้างองิแนวคดิเกี่ยวกบั Neuroplasticity ซึ่งเป็น
ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เชื่อว่าสมองของมนุษยป์รบัเปลี่ยนตวัเองได้ตลอดชวีติ หากได้รบัการ
ฝึกฝนให้มปีระสบการณ์จากสิง่ที่ท าอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ Prensky ยงัเชื่อว่า การมี
พฤตกิรรมแบบพหุภารกจิ ไมไ่ดท้ าใหศ้กัยภาพในการเรยีนรูข้องกลุ่ม Digital Natives ลดลง ซึง่
เขาอ้างองิงานวจิยัเชงิทดลองชิน้หนึ่ง ที่แบ่งเดก็อายุ 5 ขวบ ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ดู
รายการโทรทศัน์เซซามสีตรที (Sesame Street) อกีกลุ่มหนึ่งใหดู้รายการโทรทศัน์เซซามสีตรที 
พร้อมกบัเล่นของเล่นไปด้วย หลงัจากนัน้จงึให้ท าแบบทดสอบเพื่อวดัผลความจ า และความ
เข้าใจที่มต่ีอเนื้อหาที่ปรากฏในรายโทรทศัน์ ผลวจิยัพบว่าเด็กทัง้สองกลุ่มได้คะแนนจากการ
ทดสอบเท่ากนั  
 จากผลการทดลอง Prensky ใหข้อ้สงัเกตว่าสาเหตุทีเ่ดก็กลุ่มที่ดูโทรทศัน์ไปดว้ย เล่น
ของเล่นไปด้วย มคีะแนนไม่แตกต่างจากเดก็ที่ดูโทรทศัน์เพยีงอย่างเดยีว เพราะสมองของเดก็
กลุ่มดงักล่าว ถูกฝึกฝนใหเ้ปิดรบัเนื้อหาสารเฉพาะแก่นของเรื่องหรอืประเดน็ส าคญั (gist) จงึท า
ให้มปีระสบการณ์ ในการจบัใจความส าคญั และท าแบบทดสอบได้ถูกต้องแม่นย า แม้ต้องท า
กจิกรรมอื่น ควบคู่กบัการดโูทรทศัน์ไปดว้ย ฉะนัน้พฤตกิรรมการด าเนินชวีติแบบพหุภารกจิ จงึ
ไมไ่ดส้่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลดลง กลุ่ม Digital Natives จงึไม่ใช่กลุ่มทีม่ ี
สมาธิสัน้ แต่เป็นกลุ่มที่สามารถเลือกจดัสรรความจดจ่อของตน ให้กับสิ่งที่สนใจมากน้อย
แตกต่างกนัไป ในช่วงเวลาเดยีวกนัได้ แต่กระนัน้ ก็ยงัมนีักวชิาการบางกลุ่ม โต้แยง้ขอ้สงัเกต
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ของ Prensky และยงัเชื่อว่าพฤตกิรรมการด าเนินชวีติแบบพหุภารกจิ ท าใหเ้กดิปญัหาสมาธสิัน้ 
ดงัเช่นที ่Rikhye, Cook, and Berge (2009) เคยโต้แยง้ไวว้่า ผลการวจิยัเชงิทดลองที ่Prensky 
ยกมาอ้างอิง ปราศจากความน่าเชื่อถือทัง้หมด เนื่องจากศาสตร์ด้าน Neuroplasticity ที่ว่า
ประสบการณ์จากการฝึกฝนทีส่่งผลใหส้มองเปลีย่นแปลง เป็นแนวคดิทีย่งัไม่ไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล ท าให ้Rikhye, Cook, and Berge (2009) วพิากษ์ว่า กลุ่ม Digital Natives อาจเป็น
แค่กลุ่มเดก็ และเยาวชนทีม่สีมาธสิัน้ ความจดจ่อสนใจไม่ต่อเนื่อง เบีย่งเบนความสนใจไปท าสิง่
อื่น สลบัไปสลบัมาในระยะเวลาทีร่วดเรว็ ซึง่จะส่งผลเสยีในระยะยาว อาจก่อใหเ้กดิความเสี่ยง
ต่อประสทิธภิาพของการท างานประเภททีต่้องอาศยัสมาธแิน่วแน่ต่อเนื่องเพื่อท าสิง่ส าคญัเพยีง
อยา่งเดยีว เช่น อาชพีแพทย ์ทีท่ าการผ่าตดัศลัยากรรมใหค้นไข ้เป็นตน้  
 ขอ้ค้นพบที่ส าคญัต่อมา จะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่กลุ่ม The Energetician รู้สกึเหนื่อย 
เครยีด อึดอดัจากการเรยีน หรอืการท างาน จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความรู้สกึผ่อน
คลาย (ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดบัมากที่สุด) ซึ่งแนวคดิดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อสงัเกตของ 
Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มที่ต้องการเวลาพกัผ่อนเพิม่ขึน้ ระหว่างการ
ท างาน เมื่อรูส้กึว่าตนเองท างานหนัก ก็จะใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นการพกัผ่อน  
โดย Tapscott เรยีกพฤตกิรรมนี้ว่า การพกัเบรกดว้ยดจิทิลั (Digital Break) ซึง่เป็นการพกัเบรก
ของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ที่แตกต่างจากกลุ่มคนท างานรุ่นก่อน ซึ่งจะพกัเบรกด้วยการดื่ม
กาแฟและทานขนมเป็นหลกั (Coffee Break) 
 ส าหรบัด้านการบรโิภค กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ซื้อสนิค้า และบรกิารที่ทนัสมยัหรอืล ้าสมยั 
(ค่าเฉลีย่ 3.77 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัผลวจิยัของ Hahn and Puybaraud (2012) ที่
ท าการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อประเมนิพฤตกิรรมการใชส้นิคา้ และเทคโนโลยอีนัมลีกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่ม Digital Natives จาก 4 ประเทศทัว่โลก พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชง้านสนิค้า
นวัตกรรมแบรนด์แอปเป้ิล (Apple) ซึ่งแบรนด์ดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่ทันสมยัหรือล ้าสมยั 
นอกจากนี้ Hanh, and Puybaraud (2012) ยงัระบุคุณลกัษณะส าคญัของกลุ่ม Digital Natives 
ว่าเป็นกลุ่มที่พึง่พาบรกิารคลาวดใ์นการด าเนินชวีติ (Cloud Dependent) เช่น ใชง้านโปรแกรม 
ดรอ็ปบอ็กซ์ หรอื โปรแกรมกูเกิ้ลดอ็ค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ที่ให้บรกิารแบบ Saas 
(Software as a Service) ซึง่เป็นบรกิารทีท่นัสมยั อ านวยความสะดวกแบบตอบสนองต่อการใช้
งาน มคี่าใชจ้่ายในการใชง้านน้อยโดยบรกิารดงักล่าว มแีนวโน้มว่าจะไดร้บัความนิยมสูงขึน้ ใน
อนาคตอนัใกล้ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลข่าวสารในระบบโทรคมนาคมมปีรมิาณมหาศาล 
หรอืทีเ่รยีกว่าบิก๊ดาตา้ (Big Data)  

กลุ่มท่ี 2  The Searcher  
 กลุ่ม The Searcher เป็นกลุ่มนักค้นคว้า ที่ใช้งานอนิเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมอืในการ
คน้หาขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ต่างๆ (ค่าเฉลีย่ 4.38 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) โดย
จะเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตหลายแหล่ง เช่น อ่านข่าวเดยีวกนัจากในเฟซบุ๊ค ไลน์ 
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และเวบ็ไซต์ข่าว เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดบัมากที่สุด) ซึ่งขอ้ค้นพบดงักล่าวแสดงให้
เหน็ว่ากลุ่มนี้เป็น Digital Natives ทีม่สี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ ตามแนวคดิคุณลกัษณะทาง
จติวทิยาของกลุ่ม Digital Natives (Zur, & Zur, 2011) และเป็นผูท้ีม่คีวามไตร่ตรองถี่ถ้วนตาม
แนวคดิคุณลกัษณะของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009)  
 นอกจากนี้ The Searcher ยงัใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารที่
ทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ (ค่าเฉลีย่ 4.34 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด) โดยขอ้คน้พบดงักล่าวใกลเ้คยีงกบั
ผลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีร่ะบุว่ากลุ่ม Digital Natives มรีปูแบบการด าเนิน
ชวีติแบบออนไลน์อยู่เสมอ (Always on Lifestyles) ประการต่อมา กลุ่มนี้จะใชอ้นิเทอรเ์น็ตเสริช์
หาข้อมูลก่อนสมคัรเรยีนหรอืสมคัรงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดบัมากที่สุด) สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม Net Gen จะใช้อนิเทอรเ์น็ตในการค้นหาขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหไ้ดร้บัการศกึษา หรอืการท างานทีต่อบสนองกบัความต้องการของ
ตนมากทีสุ่ด ในขณะทีข่อ้คน้พบประการสุดทา้ย บ่งชีว้่า The Searcher ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการ
เสริ์ชหาข้อมูลสนิค้าที่ตนสนใจก่อนตดัสนิใจซื้อ (ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดบัมากที่สุด) ซึ่งก็
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีก่ล่าวว่ากลุ่ม Net Gen จะใชส้ื่อดจิทิลัทีเ่ชื่อมต่อ
กบัอนิเทอรเ์น็ตเพื่อค้นหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิาร อนัจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจซือ้ด าเนิน
ไปไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ อกีทัง้การคน้หาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจซื้อ ยงัช่วยลดขัน้ตอนและความ
ยุง่ยากจากสิง่รบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ขณะเลอืกซือ้ได ้ขอ้คน้พบดงักล่าวท าใหก้ลุ่ม Digital Naitves 
จดัเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการประเมนิทางเลอืกก่อนการตดัสนิใจซื้อ 
หรอืจดัว่ามพีฤตกิรรมการด าเนินชวีติดา้นการบรโิภคแบบ “เสริช์ก่อนซือ้” ดงัเช่นทีง่านวจิยัดา้น
พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของกลุ่ม Digital Natives ระบุว่า รอ้ยละ 17.3 ของกลุ่ม Digital 
Natives ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์และเขา้ชมเนื้อหาทีเ่กี่ยวกบัผูบ้รโิภค (Hanh, 
and Puybaraud, 2012) 

กลุ่มท่ี 3  The Customizer 
 กลุ่ม The Customizer หรอื กลุ่มโดดเด่น เป็นตวัเอง เป็นกลุ่มทีเ่น้นการท าสิง่ต่างๆ
ตามความต้องการของตวัเองเป็นหลกั สงัเกตได้จาก จะใช้สนิค้าที่สะท้อนความเป็นตวัเองได้
มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.07 อยูใ่นระดบัมาก) เรยีนหรอืท างานโดยยดึตามความต้องการของตวัเอง
เป็นหลกั (ค่าเฉลีย่ 4.06 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีร่ะบุ
ว่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มที่มทีศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการด าเนินชวีติแบบ
เลอืกตอบสนองตามความต้องการของตน นอกจากนี้ ข้อค้นพบดงักล่าว ยงัแสดงให้เห็นว่า
สงัคมในยคุดจิทิลั มบีรบิทดา้นครอบครวัและการเลีย้งดทูีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยพ่อ แม่ ผูป้กครอง
กลุ่มเบบีบู้ม เปิดโอกาสใหลู้กของตน สามารถเลอืกจะด าเนินชวีติได้ตามความต้องการของตวั
ลกูเองเป็นหลกัมากขึน้ ส่งผลใหก้ลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเป็นตวั
ของตวัเองสูง ซึ่งจะแตกต่างจากสภาพสงัคมเมื่อครัง้ที่กลุ่มเบบี้บูมยงัเป็นเดก็ ที่การตดัสนิใจ
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เลอืกเรยีนหรอืท างานมกัจะต้องไดร้บัความยนิยอมเหน็ชอบจากความคาดหวงัของผูเ้ป็นพ่อแม่
หรอืผูป้กครองก่อน  
 ขอ้ค้นพบต่อมาคอื The Customizer จะปรบัแต่งหน้าโปรไฟล์ ในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัตามแบบของตน (ค่าเฉลีย่ 3.99 อยูใ่นระดบัมาก) ซึง่ขอ้คน้พบ
ดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีว่่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีม่กีารบรโิภค
สนิค้าและบรกิารที่ตอบสนองตามความต้องการของตนและสะท้อนสิง่ที่สมัพนัธ์กบัตนเองได ้
นอกจากนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า โปรไฟล์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงัท าหน้าที่เป็นเสมือน 
"หน้าต่างสะทอ้นตวัตน" ของผูใ้ชง้าน หรอืเป็น “หน้าบา้น” ของทีอ่ยู่อาศยัในโลกออนไลน์ของ
กลุ่ม Digital Natives จงึต้องไดร้บัการตกแต่งเพื่อใหเ้ป็นทีน่่าดงึดูดใจ หรอืสะทอ้นภาพลกัษณ์
อันโดดเด่นต่อสายตาของผู้ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่านอื่น อาจมองได้ว่ากลุ่ม The 
Customizer เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการด าเนินชวีติแบบใหค้วามส าคญักบัการเป็นตวัของตวัเอง 
แต่ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความส าคญักบัทศันคตทิี่บุคคลอื่นในสงัคมคดิเหน็เกี่ยวกบัตนด้วย จงึ
ตอ้งประกอบสรา้งตวัตนเสมอืน (Virtual Identity) ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเสมอืน (Virtual Community) ดว้ยการปรบัแต่งหน้าโปรไฟลใ์นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ใหโ้ดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยขอ้คน้พบและขอ้สงัเกตดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลวจิยั
ของ Rosen, and Prensky (2010; 2001a quoted in Zur, & Zur, 2011) ทีร่ะบุว่ากลุ่ม Digital 
Natives ให้ความส าคญักบัสิง่ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต เทยีบเท่ากบัสิง่ที่เกิดขึ้นในชวีติจรงิ 
กระทัง่บ่อยครัง้ก็รูส้กึว่าชวีติในโลกออนไลน์ ที่มลีกัษณะเสมอืนจรงิ เป็นที่น่าพงึพอใจ และจบั
ต้องไดม้ากกว่าชวีติในโลกออฟไลน์ทีเ่ป็นโลกจรงิ ขณะทีผ่ลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud 
(2012) พบว่ากลุ่ม Digital Natives มพีฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอรเ์น็ตเพื่อสรา้งอตัลกัษณ์ใน
สงัคมเสมอืนทีม่ลีกัษณะคู่ขนานกบัโลกจรงิ โดยในโลกเสมอืนนัน้ ผูใ้ชง้านอาจมปีระวตัิ อุปนิสยั
และบุคลกิภาพที่แตกต่างจากโลกจรงิ อย่างไรก็ด ีในยุคดจิทิลั ทัง้โลกจรงิและโลกเสมอืนมี
แนวโน้มว่าจะเชื่อมต่อ ผสมผสาน กลมกลนืกนัมากขึน้ 
 ประการสุดทา้ย ของขอ้คน้พบส าหรบักลุ่มนี้คอื การเปิดรบัสื่อ The Customizer เป็น
กลุ่มทีดู่รายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต (ค่าเฉลีย่ 3.97 อยู่ในระดบัมาก) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Tapscott (2009) ทีว่่ากลุ่ม Net Gen เป็นกลุ่มทีเ่ลอืกเปิดรบัสื่อแบบตอบสนอง
ตามความต้องการ (Customize Media) โดยเมื่อมคีวามต้องการรบัชมรายการโทรทศัน์ที่ชื่น
ชอบ จะไม่เฝ้ารอที่หน้าจอโทรทศัน์เพื่อรบัชมตามเวลาฉายที่ทางสถานีก าหนด แต่จะเลอืกดู
รายการที่ตนชื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต ผ่านเวบ็เบราเซอร ์เช่นยูทูป ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
เลอืกดูเนื้อหาที่ชอบ ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ อกีทัง้การรบัชมรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ยงัท าให้ผู้ชมสามารถเลือกดูรายการนัน้เฉพาะช่วงที่ชอบ หรอืเลอืกดูแบบกลบัไป 
กลบัมา สลบัไป สลบัมาได้ รวมถงึหลกีเลี่ยงจากโฆษณาทีต่นรูส้กึว่ารบกวนอรรถรสไดง้่ายขึน้
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ดว้ย การรบัชมรายการโทรทศัน์ผ่านอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่อบสนองต่อ
ความตอ้งการของ Digital Natives กลุ่มนี้ไดม้ากกว่า  

กลุ่มท่ี 4  The Activist 
 กลุ่ม The Activist เป็นกลุ่มนกัรณรงคท์ีย่ดึมัน่ในความโปรง่ใส เน้นการเฝ้าระวงัและการ
ตรวจสอบ กลุ่มนี้จะเป็นผู้สรา้งเนื้อหาทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ตนใช้
งาน เช่น โพสต์ขอ้ความ อดัคลปิวดีโีอ แชรร์ปูภาพ เชค็อนิ เป็นต้น (ค่าเฉลีย่ 4.04 อยู่ในระดบั
มาก) ซึ่งนอกจากกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ผลิตเน้ือหาแล้ว ยงัเป็นผู้แบ่งปนัเน้ือหาในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์อกีดว้ย โดยจะใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการแชรห์รอืบอกต่อเกี่ยวกบัความผดิ 
เรือ่งอือ้ฉาว หรอืการทุจรติคอรปัชัน่ของนกัการเมอืง เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส (ค่าเฉลีย่3.72 อยู่
ในระดบัมาก) รวมถงึใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการแชรห์รอืบอกต่อเกี่ยวกบัสนิค้าและ
บรกิารที่มกีารโฆษณาเกินจรงิ เป็นอนัตราย หรอืหลอกลวงผู้บรโิภค เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้เท่าทนั  
(ค่าเฉลีย่ 3.80) ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) 
ที่ระบุว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มที่มพีฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอรเ์น็ตเพื่อสรา้งและ
แบ่งปนัเน้ือหา อกีทัง้จะใชง้านแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพื่อร่วมกนัตรวจสอบ วพิากษ์ แก้ไข เพิม่เตมิ 
และพฒันาเนื้อหานัน้ให้เกดิความถูกต้องยิง่ขึน้ แสดงให้เหน็ถงึการร่วมมอืประสานงานกนัทาง
ออนไลน์ นอกจากนี้ ขอ้ค้นพบดงักล่าวยงัช่วยยนืยนัแนวคดิของ Tapscott (2009) ที่ว่ากลุ่ม 
Net Gen เป็นกลุ่มทีย่ดึมัน่ในความซื่อสตัยแ์ละคุณธรรม  
 ส าหรบัแนวคดิทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ The Activist 
เพื่อเปิดโปงเรือ่งอือ้ฉาวนัน้ หากอธบิายจากแนวคดิเกี่ยวกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Jakins 
(2012 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) จะพบว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของ
ความรุง่เรอืงดา้นวฒันธรรมการมสี่วนรว่ม ทชี่วยเสรมิสรา้งพลงัใหผู้ใ้ชง้าน ผ่านการสรา้งเนื้อหา
ของตน โดยการมสี่วนร่วมของผูใ้ชง้านจะช่วยก่อใหเ้กดิความโปร่งใส และธรรมาภบิาลในระบบ
สงัคมเสมอืน ตามแนวคดิของ Rushkoff (2010 quoted in Hinton, & Hjorth, 2013) ทีว่่า
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานตรวจสอบกนัเอง จากการที่ผู้ใช้งานนับพนั
สามารถมองเหน็กนัได้ ท าให้ขอ้เทจ็จรงิที่ผดิพลาดจะถูกท้าทาย การโกหกหรอืกระท าเรื่องไม่
จรงิๆต่างๆกจ็ะถูกเปิดเผยได ้ 

กลุ่มท่ี 5  The Collaborator 
 กลุ่ม The Collaborator เป็นกลุ่มผูร้่วมงาน Digital Natives กลุ่มนี้จะใชเ้ครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการท างานร่วมกับผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดบัมากที่สุด) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ในดา้นการร่วมมอืประสานงานของกลุ่ม Net Gen (Tapscott, 2009) เช่น 
กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นนักเรยีน อาจใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค ในการ
ท างานกลุ่มกบัเพื่อน หรอื กลุ่ม Digital Natives ทีเ่ป็นวยัท างานตอนต้น อาจใช้งานเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์อย่างไลน์ เพื่อท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เป็นต้น  นอกจากนี้ ขอ้คน้พบดงักล่าวยงั
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ใกลเ้คยีงกบังานวจิยัของ Kenedy, and Fox (2013) ที่ระบุว่ากลุ่ม Digital Natives ใชง้าน
เทคโนโลยกีารสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้และเชื่อมต่อกบักลุ่มเพื่อนของตน   
 ขอ้ค้นพบอกีประการของกลุ่ม The Collaborator พบว่า เป็นกลุ่มที่ใช้งานเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ขณะเรยีนหรอืท างานได้ทุกที่ทุกเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดบัมาก) ซึ่ง
สะทอ้นให้เหน็ว่ากลุ่มนี้มกีารเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตตลอดเวลา (Always on) ท าให้เกดิความ
น่ากงัวลเรื่องประสทิธภิาพของตน เมื่อขาดการเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต ดงัเช่นในผลวจิยัของ 
Hanh, and Puybaraud (2012) พบว่ารอ้ยละ 52 ของกลุ่มตวัอย่าง Digital Natives ในเยอรมนี
ยอมรบัว่า หากปราศจากเทคโนโลย ีจะรูส้กึว่าตนไม่มปีระสทิธภิาพและไม่สามารถเท่าทนัความ
รวดเรว็ของชวีติได ้
 ประการสุดท้าย ด้านการบรโิภค The Collaborator เป็นกลุ่มที่แสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร ผ่านช่องทางออนไลน์สูง สงัเกตไดจ้ากกลุ่มนี้เป็นผูอ่้านหรอืเขยีนรวีวิ 
วจิารณ์ แสดงความเหน็ เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต (ค่าเฉลีย่ 3.87 อยู่ในระดบั
มาก) สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Hanh, and Puybaraud (2012) ทีร่ะบุว่ากลุ่ม Digital Natives มี
การใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการแสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง เสมอืนว่าเป็นผูบ้รโิภคทีม่ ี
เครอืข่ายเดยีวกนั (Tapscott, 2009) มกีารช่วยกนัเปรยีบเทยีบราคา และตรวจสอบส่วนผสม
ของสินค้าต่างๆ ท าให้มอีงค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอื
บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่ม Digital Natives มกัจะเชื่อถอืค าแนะน า ค าบอกต่อ หรอืการ
รวีวิสนิคา้ของผูอ้ื่น (Hanh, & Puybaraud, 2012) 
 
5.5  การอภิปราย สมมติุฐานท่ี 1 และสมมติุฐานท่ี 2   
  

จากตารางที่ 4.33 และ 4.34 พบว่า ทุกกลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ และทุกกลุ่ม
พฤตกิรรมการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มทีม่กีลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนิน
ชวีติ และกลุ่มพฤตกิรรมการด าเนินชวีิตทีส่มัพนัธก์บัความคล่องดจิทิลัทัง้หมด โดยผลการวจิยั
ดงักล่าวอาจวเิคราะหไ์ดว้่า กลุ่มตวัอย่าง Digital Natives เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอการด าเนินชวีติ
แบบเปิดรบัสิง่ใหม ่และเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านดจิทิลั โดยมี
การเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เพื่อใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จงึท าให้มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
คล่องดจิทิลั โดยขอ้สงัเกตดงักล่าว ใกลเ้คยีงกบัขอ้คน้พบเชงิคุณภาพของ Wang, Myers, and 
Sundaram (2012) ทีว่่า กลุ่มตวัอย่าง Digital Natives มคีวามคล่องในการใช้งานเทคโนโลยี
เป็นคุณสมบตัเิดมิอยูแ่ลว้ โดยความคล่องดจิทิลัจะเพิม่ขึน้ตามความถี่ในการใชง้านดจิทิลั อกีทัง้
เป็นกลุ่มทีใ่ชง้านเครือ่งมอืต่างๆ ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มคีวามมัน่ใจ และความเอาใจใส่ใน
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การใชง้านเทคโนโลย ีมกีารยอมรบัเทคโนโลยใีหม ่และมทีศันคตใินเชงิบวกต่อตนเองเมื่อใชง้าน
เทคโนโลย ีนอกจากนี้ ยงัใกลเ้คยีงกบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณของ Green (2005) ทีพ่บว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผู้ที่มบีุคลกิภาพแบบเปิดรบัสิง่ใหม่ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัที่ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.4 อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และใกลเ้คยีงกบั กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้งานเทคโนโลยี(ตัง้แต่ช่วงที่เริ่มต้นใช้งาน) มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความคล่องดจิทิลัทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.2 อย่างมนีัยยะส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 (Green, 2005) 

 
5.6  การอภิปรายสมมติุฐานท่ี 3  
 
 กลุ่มคุณลกัษณะ Digital Natives ที่เป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 คอืกลุ่มที ่3 The Digital Passenger เป็นปจัจยัพยากรณ์ความ
คล่องดจิทิลัรอ้ยละ 40.3 
 สาเหตุที่กลุ่ม The Digital Passenger เป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัอาจ
เนื่องมาจาก กลุ่มดงักล่าวเกดิจากการรวมตวัของกลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติกลุ่มที่ 6 The 
Traveler ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวงัว่าจะมกีจิการของตนเอง ภายหลงัจากท างานแล้วระยะหนึ่ง 
(ค่าเฉลีย่ 4.01 อยู่ในระดบัมาก) ไม่กลวัหากต้องเปลีย่นสถานทีเ่รยีน(หลงัจบการศกึษา) หรอื 
เปลีย่นงาน (ค่าเฉลีย่ 3.78) ไม่ชอบการผูกมดัระยะยาว (ค่าเฉลีย่ 3.76 อยู่ในระดบัมาก) ขณะ
กลุ่มทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติกลุ่มที ่7 The Freelancer กเ็ป็นอกีหน่ึงกลุ่มปจัจยัทีม่ารวมตวั
อยู่ในกลุ่มคุณลกัษณะ The Digital Passenger โดยกลุ่ม The Freelancer เป็นกลุ่มคนรกัอสิระ
ที่ต้องการเลือกสถานที่ และเวลาในการท างานได้เอง (ค่าเฉลี่ย4.23 อยู่ในระดบัมากที่สุด ) 
ประกอบกับคิดว่าไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียนหรือเข้าท างานตรงเวลาก็ได้ แค่ท างานที่ได้ร ับ
มอบหมายใหเ้สรจ็สมบูรณ์กเ็พยีงพอแลว้ (ค่าเฉลีย่ 3.64 อยู่ในระดบัมาก) จากทุกคุณลกัษณะ
ของทัง้สองกลุ่ม แสดงใหเ้หน็ว่า The Digital Passenger เป็นกลุ่มทีร่กัอสิระ ชอบความยดืหยุ่น 
ไม่ต้องการถูกจ ากดัขอบเขตใดในการด าเนินชวีติ ซึง่ทศันคตต่ิอการด าเนินชวีติดงักล่าว เป็นที่
น่าสงัเกตว่า อาจได้รบัอทิธพิลมาจากทกัษะการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั หรอืเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ ที่มรีูปแบบการใช้ที่ยดืหยุ่น ตอบสนองผู้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา จงึอาจท าให้  The 
Digital Passenger เป็นหนึ่งในกลุ่มคุณลกัษณะ Digital Natives ทีม่แีนวโน้มว่าจะความคล่อง
ดจิทิลัสูงสุด เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มคุณลกัษณะ Digital Natives กลุ่มอื่น โดยขอ้สงัเกตนี้ 
ใกลเ้คยีงกบัผลวจิยัของ Green (2005) ที่ระบุว่า ตวัแปรดา้นความเชื่อดา้นความยดืหยุ่นของ
ทกัษะทางคอมพวิเตอรข์องตนเอง เหล่าน้ีเป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 นอกจากนี้ The Digital Passenger ยงัเป็นกลุ่ม Digital Natives ทีม่อีายุ 15-24 ปี ซึง่
ถอืว่ามอีายนุ้อย ยงัอยูใ่นเกณฑเ์ยาวชน และมปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมาแลว้ไม่ต ่า
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กว่า 5 ปี ซึง่การมทีกัษะการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั ตัง้แต่อายุน้อย อาจเป็นส่งผลใหก้ลุ่ม Digital 
Natives มทีศันคติต่อการด าเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยีในเชิงบวก เช่น มคีวามสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ เปิดรบัง่ายขึน้ เป็นต้น จงึท าใหม้แีนวโน้มว่าจะมคีวามคล่องดจิทิลัสูง ใกล้เคยีงกบั
ผลการวจิยัของ Green (2005) ทีร่ะบุว่า ตวัแปรดา้นอายุทีน้่อยลง ตวัแปรดา้นทศันคตเิชงิบวก
ต่อการใช้งานเทคโนโลยี(ตัง้แต่ช่วงที่เริม่ต้นใช้งาน) ตวัแปรด้านทกัษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถอืเป็นปจัจยัพยากรณ์ความคล่องดจิทิลัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
5.7  ข้อเสนอแนะ 
 

5.7.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
1) ในการท าวจิยัเชงิปรมิาณครัง้ต่อไป ควรเปลีย่นไปใชต้วัแปรอื่น เช่น ตวัแปร

ในกลุ่มของลกัษณะประชากร ตวัแปรด้านการเปิดรบั และความถี่ในการใช้งาน ตวัแปรด้าน
รปูแบบของหน่วยงาน (รฐัและเอกชน) อาจท าใหไ้ดข้อ้คน้พบเกี่ยวกบักลุ่ม Digital Natives ทีม่ี
ความน่าสนใจและแตกต่างไปจากเดมิ 

2) เนื่องจากการวิจยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าให้ได้ข้อค้นพบที่มี
ลกัษณะกวา้ง ในขณะแนวคดิเกี่ยวกบั Digital Natives และความคล่องดจิทิลั ยงัถอืเป็นแนวคดิ
ใหม่ในบรบิทไทย ในการวจิยัครัง้ต่อไป จงึควรท าวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
Digital Natives ในเชงิลกึ โดยควรเลอืกขอบเขตในการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิททางการ
สื่อสาร เพียงบรบิทใดบรบิทหนึ่งเท่านัน้ เช่น บรบิทการสื่อสารภายในครอบครวั บรบิทการ
สื่อสารการศกึษา บรบิทการสื่อสารภายในองคก์ร บรบิททางการสื่อสารการตลาด เป็นตน้ 

3)  การวจิยัน้ี ท าการเกบ็ขอ้มลูกลุ่ม Digital Natives เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
อาจท าให้พบคุณลกัษณะของกลุ่ม Digital Natives ที่ไม่แตกต่างไปจากที่พบในต่างประเทศ 
เนื่องจากโครงสรา้งพืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร มรีะบบโทรคมนาคม และสารสนเทศทีม่คีวาม
ทนัสมยั อีกทัง้ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ก็มอีตัราการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง 
ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเลอืกพื้นทีใ่นการศกึษาเป็นต่างจงัหวดั โดยควรใช้วธิวีจิยัเชงิ
คุณภาพ แบบชาติพนัธุ์วรรณา อาจท าให้พบทศันคติ พฤติกรรม และความคล่องดจิทิลั ที่มี
ความน่าสนใจและแตกต่างไปจากเดมิ  

4)  กลุ่ม Digital Natives ไดร้บัอทิธพิลจากการเตบิโตและด าเนินชวีติท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มทีม่รีปูแบบดจิทิลั ขณะทีก่ลุ่ม Digital Immigrants ถอืเป็นกลุ่มที่ต้องปรบัตวัให้
เขา้กบัยคุสมยั เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ ดงันัน้ เมื่อปรบัตวัแลว้ กลุ่ม Digital 
Immigrants อาจมคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่าง หรอืเหมอืนกบักลุ่ม Digital Natives กไ็ด ้ในการวจิยั
ครัง้ต่อไป จงึควรมองหาว่าคุณลกัษณะใดของกลุ่ม Digital Natives (Digital Nativity หรอื ความ
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เป็น Digital Natives) ทีถู่กส่งผ่านมายงักลุ่ม Digital Immigrants เช่น กลุ่ม Digital Immigrants 
ที่เชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตเป็นเวลานาน มพีฤตกิรรมพหุภารกจิ มสีมาธสิัน้ลง ต้องการเลอืก
สถานที่และเวลาในการท างานด้วยตนเอง เน้นการร่วมมอืประสานงาน และมกีารเปิดรบัสื่อ
โทรทศัน์ทางอนิเทอรเ์น็ตเหมอืนกลุ่ม DigitalNatives เป็นตน้  
 

5.7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปประยกุต์ใช้ 
1) ส าหรบัผู้สอน ควรมปีฏสิมัพนัธ์ ในการสื่อสารกบัผู้เรยีนกลุ่มดจิทิลัเนทีฟ

มากขึน้ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรม มปีฏสิมัพนัธ ์อภปิรายโต้ตอบ กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
สงสยั จงูใจใหค้น้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดห้ลายๆแหล่ง และส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนทัว่ไป และผูเ้รยีนทีม่คีวามหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางสภาพร่างกาย เพศ 
หรอื บุคลกิภาพ มาท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างเขา้ใจ อาจใชส้ื่อดจิทิลั สมารท์โฟน หรอื เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ เป็นสื่อการสอน รวมถงึอาจปรบัประยุกต์การวดัผลการเรยีนรู ้โดยเพิม่ทางเลอืก
ทีต่อบสนองต่อความถนัดดัง้เดมิของผู้เรยีน อย่างสรา้งสรรค ์เช่น หากผูเ้รยีนไม่ถนัดเขยีนยาว 
แต่ถนดัท ากราฟฟิค อาจใหผู้เ้รยีนเลอืกท ารายงานในประเดน็ทีส่อน ดว้ยการน าเสนอเป็นอนิโฟ
กราฟฟิคได ้เป็นตน้  

2) ส าหรบัเจ้านาย หรอืผู้บรหิาร ควรเปิดโอกาสให้พนักงาน ใช้งานเครอืข่าย
สังคมออนไลน์ระหว่างท างาน เพื่อการผ่อนคลาย ไม่ควรบีบบังคับ แต่ต้องให้ข้อมูลเรื่อง
ช่วงเวลาในการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้กลบัมาท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้านการ
สื่อสารกบัพนักงาน ควรให้การตอบกลบัทีร่วดเรว็ และเปิดโอกาสให้โต้ตอบอย่างมเีหตุผล เช่น 
เมื่อลูกน้องท างานมาส่ง หากมขี้อผดิพลาด ก็ควรชี้แจงอย่างรวดเรว็ แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้
ลูกน้องชี้แจงเหตุผล และร่วมมือกัน น าเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น ด้าน
กระบวนการท างาน ควรส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ท างานดว้ยระบบดจิทิลั และมี
การแบ่งปนัข้อมูลเกี่ยวกบังานบนระบบคลาวด์ได้ ด้านพฤติกรรมการท างาน ควรเพิม่ความ
ยดืหยุน่ดา้นเวลา และสถานที ่แต่มุ่งเน้นทีผ่ลสมัฤทธิข์องเน้ืองานทีส่ าเรจ็ทนัเวลา อกีทัง้ต้องให้
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าและเป็นธรรม เพื่อจงูใจใหพ้นกังาน เกดิความผกูพนักบัองคก์ร  

3) ส าหรบับุคลากรดา้นการสื่อสารการตลาด (แบบบูรณาการ) เมื่อท าการสื่อสาร
การตลาดกบักลุ่มดจิทิลัเนทฟี ควรมุ่งเน้นการสรา้งความผูกพนักบัผูบ้รโิภค โดยอาจจงูใจใหเ้ขา้
ร่วมกจิกรรม สรา้งประสบการณ์ ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืเปิดโอกาสให้ผู้บรโิภคกลุ่ม
ดิจิทัลเนทีฟ มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองตามความต้องการได้
หลากหลาย อกีทัง้พฒันาช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ให้เขา้ถงึกลุ่มดจิทิลัเนทฟี ได้
หลายแพลตฟอรม์ เช่น อนิเทอรเ์น็ตทวี ีเฟซบุ๊ค ไลน์ อนิสตราแกรม เป็นต้น อกีทัง้ต้องโน้มน้าว
ใหก้ลุ่มดจิทิลัเนทฟี เกดิการบอกต่อในเชงิบวก โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นผูน้ าความเหน็ในเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ทีส่ าคญั ต้องด าเนินธุรกจิอย่างมธีรรมาภบิาล ไม่สื่อสารการตลาดชวนเชื่อเกนิ
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จรงิ ต้องรบัฟงัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของผู้บรโิภค และน าเสนอขอ้เทจ็จรงิอย่างว่องไว เมื่อถูก
ตรวจสอบจากผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

4) ส าหรับผู้ใหญ่ ควรเปิดใจ เรียนรู้การใช้งานดิจิทัล และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากกลุ่มดจิทิลัเนทฟี ทีม่ปีระสบการณ์ทางดจิทิลัมากกว่า เพื่อใหเ้กดิความคล่องดจิทิลั 
โดยผู้ใหญ่อาจใช้ประสบการณ์การด าเนินชวีติจรงิ ช่วยแนะน ากลุ่มดจิทิลัเนทฟี ในการใช้งาน
อย่างรูเ้ท่าทนั และสรา้งสรรค ์เช่น รูจ้กัแบ่งเวลาในการสื่อสารผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ กบั
การสื่อสารต่อหน้าอยา่งสมดุล เพื่อไมใ่หเ้สพตดิดจิทิลั ไมแ่ชรข์อ้มลูส่วนตวัที่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
ตนเอง หรอื ไมห่ลงยดึตดิกบัภาพลกัษณ์ออนไลน์ ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ เป็นตน้  

5) ส าหรบักลุ่มดจิทิลัเนทฟี  ควรค านึงถงึความเป็นส่วนตวัในการใชง้านดจิทิลั 
ไมใ่ชง้านในปรมิาณมากจนเสพตดิหรอืเสยีสุขภาพ ดา้นกลุ่มดจิทิลัเนทฟีทีใ่ชง้านเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ในการตรวจสอบ หรอืบอกต่อความผดิของผู้อื่น ควรท าด้วยความระมดัระวงั และมี
วจิารณญาณ เนื่องจากความผดิบางประการ อาจเป็นความเขา้ใจผดิของผูบ้อกต่อเอง หรอื เป็น
ขอ้เทจ็จรงิเพยีงบางส่วน  ซึ่งเมื่อบอกต่อไปแล้ว อาจส่งผลเสยีต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็น
ธรรม และอาจส่งผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีท่านอื่น ทัง้ในเชงิธุรกจิ กฎหมาย ภาพลกัษณ์ 
และจรยิธรรม  
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แบบสอบถามเพ่ือคดัเลือกผู้ตอบแบบสอบถามหลกั 

 
กรณุาทําเครือ่งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่รงกบัคําตอบของคุณ 

  
1. ท่านมอีายอุยูใ่นช่วงใดต่อไปนี้ 
  

อาย ุ15-17 ปี  

อาย ุ18-20 ปี 

อาย ุ21-24 ปี 

อายไุมต่รงตามเกณฑด์งักล่าว (ปิดการสมัภาษณ์)  

 

2.  ท่านมปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมาเป็นเวลาเท่าไร 
 

น้อยกว่า 5 ปี (ปิดการสมัภาษณ์) 

5 ปี หรอืมากกว่า   
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แบบสอบถาม 

 

 ทศันคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทลั ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของกลุ่ม Digital Natives  

 
ค ำอธิบำย:  กรณุาทําเครือ่งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่รงกบัคาํตอบของคุณ  
ตอนท่ี 1:  ขอ้มลูดา้นปจัจยัส่วนบุคคล 
  
1. เพศ   ชาย     หญงิ 
2. อายุ   15-17 ปี     18 – 20 ปี 
   21 – 24 ปี     
3. ระดบัการศกึษา  
   กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ มธัยมปลาย    

 กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ อุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า( ปรญิญาตร ี)  
   สาํเรจ็การศกึษาระดบัชัน้ อุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า ( ปรญิญาตร ี) 
4. รปูแบบของสถานศกึษา / หน่วยงาน องคก์ร ทีท่่านกําลงัศกึษา / ทาํงานอยู ่ 
   รฐั                 เอกชน  
5. รายไดส้่วนตวั (ต่อเดอืน)  
   5,000 บาท หรอืตํ่ากว่า   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. เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีท่่านใชง้าน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
                     เฟซบุ๊ค (facebook)                        ไลน์ (LINE) 
                     อนิสเตราแกรม (Insragram)                   
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7. ในแต่ละสปัดาห ์คุณเปิดรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์  มากน้อยเพยีงใด* 
 
*กรณุำตอบเฉพำะเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ท่ีท่ำนใช้  
 

เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

ทุกวนั 
 

(5) 

5-6 วนั / 
สปัดาห ์

(4) 

3-4 วนั / 
สปัดาห ์

(3) 

1-2 วนั / 
สปัดาห ์

(2) 

น้อยกวา่  
1 วนั/ สปัดาห ์  

(1) 

 
ไม่ใช้เลย 

7.1  เฟซบุ๊ค 
(facebook) 

      

7.2  ไลน์ 
       (LINE) 

      

7.3  อนิสตราแกรม 
 (Instragram) 

      

 



179 
 

179 

 

 

ตอนท่ี 2  2.1  ความคล่องดจิทิลั: ทาํเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่รงกบัคาํตอบของคุณทีส่ดุ * (ประเมินผลโดยรวม  และตอบเฉพาะเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีท่านใช้)  
       5 หมายถงึ มากทีส่ดุ, 4 หมายถงึ มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถงึ น้อย, 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

  
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเมินผลโดยรวม  facebook LINE Instragram 

ความคล่องดจิทิลั 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้     

8.1 รูว้ธิใีนการแกไ้ขขอ้ความหรอืรปูภาพทีโ่พสต์หรอืแชร์ โดยไมต่ัง้ใจ                       

8.2  รูว้่าขอ้ความหรอืรปูภาพ ทีย่งัไมผ่่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ 
เป็นสิง่ทีไ่มค่วรโพสต์หรอืแชร ์  

                    

8.3  รูว้่าการโพสต์หรอืแชร ์ขอ้ความ หรอืรปูภาพทีไ่มเ่หมาะสม อาจท า
ใหภ้าพลกัษณ์ของตนเสยีหาย 

                    

ทกัษะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
8.4  ใชง้านเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบักลุ่มเพือ่น(friends)หรอื
ผูต้ดิตาม (followers)  

                    

8.5  หากท่านโพสต์ หรอืแชรข์อ้ความทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง
และสาธารณะ ท่านสามารถหาวธิแีกไ้ข/บรรเทาความเสยีหายนัน้ได ้

                    

ทศันคติ  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8.6  คดิว่า เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จะอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหมไ่ปเรือ่ยๆ                       

8.7  คดิว่า ทกัษะในการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ตอ้งอพัเดทอยู่
เสมอ  

                    

8.8  รูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย เมือ่มกีารอพัเดทเวอรช์ ัน่ใหม่                      
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ตอนท่ี 2  2.2  ความคล่องดจิทิลั: กรุณาทาํเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่รงกบัคาํตอบของคณุทีส่ดุ 
                   5 หมายถงึ มากทีส่ดุ, 4 หมายถงึ มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถงึ น้อย, 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 
ระดบัความคล่องดิจิทลัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้ 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

8.9  เขา้ใจรปูแบบการทาํงาน (features) ต่างๆ ทีอ่ยู่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 เช่น การไลค ์การแชร ์การคอมเมน้ท ์การตัง้สถานะ(status) การสง่ขอ้ความ เป็นตน้  

     

8.10 เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ อย่างมวีจิารณญาณ       

8.11 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอื ตรวจเชค็เน้ือหากบัแหล่งขอ้มลูอื่นๆ  
เมื่อเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

     

8.12  แยกแยะไดว้่า ขอ้ความ/รปูภาพแบบใด ทีพ่บบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์   
ถูกนําเสนอโดยอคต ิหรอืการโฆษณาชวนเชื่อของผูโ้พสต ์  

     

8.13  รูว้่าเมื่อใดควรหรอืไม่ควรโพสต/์แชร ์ขอ้มลูขา่วสารในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์        
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ตอนท่ี 3  ทศันคตแิละพฤตกิรรมการดาํเนินชวีติ: กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่รงกบัคาํตอบของคุณทีส่ดุ  
             5 หมายถงึ มากทีส่ดุ, 4 หมายถงึ มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถงึ น้อย, 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
  

ทศันคติต่อการ
ด าเนินชีวิต 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
9.1 ตอ้งการเลอืกสถานทีแ่ละเวลา ในการเรยีน  หรอืทาํงานไดเ้อง      

 ไม่กลวัหากตอ้งเปลีย่นสถานทีเ่รยีน (หลงัจบการศกึษา) หรอื เปลีย่นงาน      
 คาดหวงัว่าจะมกีจิการของตนเอง หลงัจากทาํงานแลว้ระยะหนึ่ง      
 ไม่ชอบการผกูมดัระยะยาว       
 ชอบสนิคา้ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ปลีย่น หรอืแลกคนืสนิคา้ได ้      

9.2 ชอบสนิคา้หรอืบรกิาร ทีเ่ลอืกซือ้ หรอื ปรบัแต่งได ้ตามความตอ้งการ       
 ชอบสนิคา้ทีต่นเองเป็นผูอ้อกแบบ หรอืกาํหนดคุณลกัษณะไดเ้อง       
 อยากเรยีน หรอื ทาํงานในทีท่ีม่กีฎระเบยีบไม่เคร่งครดั  ยดืหยุน่ได ้      
 คดิว่าไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้เรยีน หรอื เขา้ทาํงานตรงเวลา  

แค่ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์กเ็พยีงพอแลว้  
     

 ชื่นชอบผูส้อน หรอื เจา้นาย ทีม่วีธิกีารหลากหลาย สามารถปรบัประยุกตต์นเองให้
เหมาะกบัการสอนคนไดห้ลายกลุ่ม  

     

 คดิว่าพรรคการเมอืง ทีม่คีวามสามารถในการบรหิารประเทศ  
ควรมมีากกว่า 2 พรรค เพื่อใหป้ระชาชนมตีวัเลอืกมากขึน้   

     

9.3  ไม่เชื่อขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากอนิเทอรเ์น็ต จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่งขา่วสารอื่นๆ 
กระทัง่มัน่ใจว่า ขอ้มลูนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็   

     

 คดิว่าไม่ควรบอกต่อ ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บับนอนิเทอรเ์น็ต จนกว่าจะตรวจสอบกบัแหล่ง      
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ทศันคติต่อการ
ด าเนินชีวิต 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ขา่วสารอื่นๆ กระทัง่มัน่ใจว่า ขอ้มลูนัน้เป็นจรงิ  

 ถา้มคีวามสงสยั อยากรูอ้ยากเหน็ คดิว่าจะใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้      
 หากเหน็ว่าเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิาร ทาํไม่ถูกตอ้ง ควรใชช้่องทางออนไลน์เพื่อรอ้งเรยีน 

เช่น เขา้ไปคอมเมน้ทใ์นแฟนเพจ เป็นตน้  
     

 คาํนึงถงึความปลอดภยั และความเป็นสว่นตวั(privacy) ในการใชง้านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์  

     

9.4 ยดึมัน่ในคุณธรรม ต่อตา้นการโกงกนิ คอรปัชัน่        
 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง      
 ยอมรบัความหลากหลายทางสภาพร่างกาย และหลากหลายทางเพศ       
 คดิว่าจะไม่ซือ้สนิคา้ หรอืร่วมงานกบัองคก์รทีห่ลอกลวงผูบ้รโิภค      

9.5 ชื่นชอบผูส้อน / เจา้นาย ทีม่ปีฏสิมัพนัธ ์และเปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วม       
 ชอบการทาํงานกลุ่ม หรอื การทาํงานเป็นทมี      

9.6 คาดหวงัความเพลดิเพลนิจากสนิคา้และบรกิาร      
 สิง่สาํคญัทีส่ดุทีไ่ดจ้ากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารคอื  ประสบการณ์      

9.7 เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซํ้าๆ ตอ้งการสนิคา้และบรกิารรปูแบบใหมอ่ยู่เสมอ      
 ขณะเรยีนหรอืทาํงาน ตอ้งการรบัทราบ ความคดิเหน็หรอืความรูส้กึจากผูส้อนหรอื

เจา้นายทนัท ี
     

 เมื่ออยู่ในสถานทีท่ีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไม่ได ้จะรูส้กึเหมอืน 
มอีะไรบางอย่างขาดหาย  

     

9.8 ชอบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั      
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ทศันคติต่อการ
ด าเนินชีวิต 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 อยากเรยีนหรอืทาํงาน ในทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค์      
 ตอ้งการสนิคา้เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรม ทุกครัง้ทีม่รีุ่นใหมว่างจาํหน่าย      

10.1 ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ขณะเรยีน หรอื ทาํงาน  ไดทุ้กที ่ทุกเวลา      
 ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพื่อผ่อนคลาย เมื่อรูส้กึเหนื่อย เครยีด หรอือดึอดัจากการเรยีน หรอื 

การทาํงาน 
     

10.2 ปรบัแต่งหน้าโปรไฟลใ์นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั       
 ดรูายการโทรทศัน์ทีช่ื่นชอบทางอนิเทอรเ์น็ต       
 เลอืกเรยีน หรอื ทาํงาน โดยยดึตามความตอ้งการสว่นตวัเป็นหลกั      
 ใชส้นิคา้ทีส่ะทอ้นความเป็นตวัเองไดม้ากทีส่ดุ      

10.3  ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร ทีท่นัเหตุการณ์เสมอ      
 เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตหลายแหล่ง เช่น  

อ่านขา่วเดยีวกนั จากในเฟซบุ๊ค ไลน์  และ เวบ็ไซตข์า่ว  เป็นตน้  
     

 เสริช์หาขอ้มลูสนิคา้ทีส่นใจ ก่อนตดัสนิใจซือ้       
 เสริช์หาขอ้มลูก่อนสมคัรเรยีน หรอื สมคัรงาน       

10.4 ใชอ้นิเทอรเ์น็ต คน้หาขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของสิง่ต่างๆ      
 ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ในการแชรห์รอืบอกต่อ เกีย่วกบัความผดิ เรื่องอือ้ฉาว 

หรอืการทุจรติคอรปัชัน่ ของนกัการเมอืง เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส  
     

 ใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ในการแชรห์รอืบอกต่อ เกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร ทีโ่ฆษณา
เกนิจรงิ เป็นอนัตราย หรอื หลอกลวงผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้อ้ื่นรูเ้ท่าทนั  

     

10.5 ร่วมงานกบัผูอ้ื่น ผ่านทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  เช่น 
ทาํงานกลุ่มกบัเพื่อน หรอื ทาํงานกบัผูอ้ื่น ผ่านการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอืไลน์  
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ทศันคติต่อการ
ด าเนินชีวิต 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 เพลดิเพลนิกบัการตดิต่อสือ่สารกบัเพื่อน ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ตลอดวนั       
 อ่าน หรอืเขยีน รวีวิสนิคา้/ บรกิาร บนอนิเทอรเ์น็ต       

10.6 ทาํกจิกรรมทีใ่หค้วามบนัเทงิ ( เช่น ฟงัเพลง ดคูลปิ เล่นเกม ) ควบคู่ไปกบัการทาํ
กจิกรรม/กจิวตัร อื่นๆ 

     

 ใชง้านนวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีใ่หค้วามบนัเทงิใจ        
 ร่วมกจิกรรม  หรอืเล่นเกม ผ่านทาง เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น  

เล่นเกมใน Line หรอื ร่วมสนุกผา่นทางเฟซบุ๊ค  
     

10.7 โตต้อบการแชทกบัผูอ้ื่นอย่างรวดเรว็      
 คน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต โดยคาดหวงัว่าตอ้งพบขอ้มลูนัน้ ในเวลาอนัสัน้       
 ตรวจเชค็การแจง้เตอืน (notifications) ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์   

เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสารอย่างรวดเรว็  
     

10.8 ใชง้านนวตักรรม หรอื เทคโนโลย ีทีท่าํใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น       
 ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีท่นัสมยั หรอื ลํ้าสมยั       
 สรา้งเนื้อหา (เช่น  โพสตข์อ้ความ แชรร์ปูภาพ อดัคลปิวดีโีอ เชค็อนิ) ในเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์สือ่สารทีต่นใชง้าน 
     

 
 
 
 
 
 



ประวติัผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นายศุภกร จพูะพล 

  

ประวติัการศึกษา นิเทศศาสตรบ์ณัฑติ 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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