(1)

พฤติกรรมการใช้ และการรั บรู้ อทิ ธิพลของสื่อดิจทิ ัล
ต่ อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

เอมิการ์ ศรี ธาตุ

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2559

(2)

(3)

บทคัดย่ อ

ชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้ อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ต่อ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล
นางสาวเอมิการ์ ศรี ธาตุ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2559

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
ระดับการรู้สื่อดิจิทลั และระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซด โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้ แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่ที่กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงระดับปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีอายุ 15-24 ปี จํานวน 400 คน เป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจยั ครัง้ นี ้
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 15-18 ปี โดยเป็ น
เจเนเรชัน่ แซด การศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีรายได้ ครอบครัวต่อเดือน
เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท และมีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี โดยเมื่อจําแนก
ออกเป็ นกลุม่ ตามช่วงอายุของเจเนอเรชัน่ ในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ แซดมีจํานวนมากกว่ากลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย โดยรวมมีการใช้ สื่อดิจิทลั อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ เฟชบุ๊ค ยังเป็ นประเภท
สื่อดิจิทลั ที่มีความนิยมสูงสุด และเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า
กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซด โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ มากที่สดุ และส่วนใหญ่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
จากการใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พกั ในด้ านการรู้สื่อดิจิทลั พบว่า กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีระดับการ
รับรู้ทกั ษะมากกว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดในทุกทักษะ ยกเว้ นทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร
โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการรับรู้ทกั ษะในการรู้สื่อมากที่สดุ คือ เข้ าถึงสื่อดิจิทลั รองลงมา
เป็ นทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั ส่วนอันดับ 3 ของเจเนอเรชัน่ วาย คือ การรับรู้ทกั ษะการมีสว่ น
ร่วม ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซด คือทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร ซึง่ โดยรวมมีการรับรู้ ทกั ษะด้ าน
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การรู้สื่อดิจิทลั อยูใ่ นระดับมาก และด้ านการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั พบว่า
เจเนอเรชัน่ วายมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร และด้ าน
สุขภาพ/ร่างกายมากที่สดุ รองลงมา คือด้ านการศึกษา/ความรู้ และด้ านครอบครัว ในขณะที่
เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในด้ านอันตรายจากการสื่อสาร
มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ และด้ านสุขภาพ/ร่างกาย โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มี
ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในด้ านการเรี ยนน้ อยที่สดุ และเจเนอเรชัน่ วายยังมี
ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในทุกด้ าน คือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจาก
การสื่อสาร ด้ านครอบครัว ด้ านการเรี ยน และด้ านสุขภาพ/ร่างกาย มากกว่าเจเนอเรชัน่ แซด
ยกเว้ นด้ านความบันเทิง ที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มากกว่า
เจเนอเรชัน่ วาย
นอกจากนี ้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เยาวชนที่มี เจเนอเรชัน่ การศึกษา และ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่ใช้ สื่อดิจิทลั เป็ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ แซด ที่มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และมีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า
4 ปี ขึ ้นไปที่มีความบ่อยครัง้ ในการเข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั มากที่สดุ และเยาวชนที่มีประสบการณ์ใน
การใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 โดย
พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่ใช้ สื่อดิจิทลั มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไปทําให้ มี
ทักษะในการรู้สื่อดิจิทลั มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ที่น้อยกว่า 4 ปี
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metropolitan region
Miss Amika Sritad
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2016

This research had objectives to study behaviors of digital media usages, digital
media access at the literacy level, and the perceptions of negative influences of digital
media on people in generation Y and generation Z. The study was conducted in a
quantitative research methodology, which was design as a survey questions. The
sample group were 15-24-year-old generation Y and generation Z people who were high
school students and university students in Bangkok metropolitan region; the totally was
400 people.
The research found that most people in the sample group were 15-18-year-old
female who were from the generation Z. They were high school and vocational certificate
students who have the average of households’ incomes were 10,001-20,000 baht, and
they had experiences with digital media more than four years. If separating the sample
group by generations, there were people from generation Z more than generation Y.
Overall, they always use digital media. Facebook was the most popular digital media,
and the generation Y had behaviors that used digital media more than the generation Z.
Smartphones were used the most, and most of people used them to connect the internet
by using WIFI from accommodations. About digital media literacy, people from
generation Y had perceptions on digital media skills more than generation Z in every
skill, except the content evaluation.
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The skill that both generation had perceptions the most was digital media access. The
second one was content analysis skills. The third skill of the generation Y was the skill of
participation, but the generation Z was the content evaluation. Overall, they had
perceptions on digital media skills in the high level. About the negative influences of
digital media, the generation Y had perceptions on dangers with come from
communication and health the most. The second one was the¬ education and the
family. On the other hand, the generation Z had perceptions on dangers with come from
communication the most, the second one was the education, the family, and health.
Both generations had the lowest aware level of negative influences on the study. People
from the generation Y also had the perceptions of negative influences from digital media
on every side, which was the education, dangers with come from communication, the
family, the study, and health more than the generation Z, except the entertainment side
that people from the generation Z had the perceptions on negative influences more than
the generation Y.
Furthermore, results from the hypothesis testing found that youths who had
different generations, education levels, and experiences in digital media usages had
digital media usage behaviors differently at a statistical significance level .05. Youths
who use digital media the most were people from the generation Z, and they were high
school and vocational certificate students. They had a digital media usage experience
more than four years. They used digital media the most. Youths who had different digital
media usage experiences had digital media literacy levels differently at a statistical
significance level .05. Youths who had a digital media usage experience more than four
years would have skills in digital media literacy more than youths who had digital media
usage experiences less than four years.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจยั ในหัวข้ อ พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ต่อ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สําเร็ จลุล่วงได้ ดีด้วย
ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดีจากรองศาสตร์ ตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์ กลาง ผู้ที่ให้
ความกรุ ณาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา คอยให้ คําแนะนําแนวทางการทําวิจยั ที่ถูกต้ องตามระเบียบวิธี
และตรวจทาน แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่ทกุ ขันตอน
้
จนกระทัง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้เสร็ จ
สมบูรณ์ได้ อย่างดี ผู้วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ ว และ รองศาสตราจารย์
เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู ที่กรุณาสละเวลาเพื่อเป็ นกรรมการในการตรวจสอบงานวิจยั และให้ คําชี ้แนะ
แนวทาง รู ปแบบการเขียน รวมถึงแนะนําข้ อมูลเชิงวิชาการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษางานวิจยั
ครัง้ นี ้เพื่อนํามาเป็ นแนวทางพัฒนาการเขียนงานวิจยั ตลอดจนงานวิจยั ครัง้ นี ้เสร็ จสิ ้น
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณอาจารย์พสุนาท สร้ อยสุวรรณ หัวหน้ าสาขาวิทยุและ
โทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์ปวรรศ จันทร์ เพ็ญ อาจารย์
ประจํ า คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ที่ อํ า นวยความสะดวกและที่ ใ ห้ ความกรุ ณ า
แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการแจกแบบสอบถามครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณ น้ องๆนักเรี ยน นักศึกษา โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑลในจัง หวัด นนทบุรี ปทุม ธานี และสมุท รปราการ ที่ ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามครัง้ นี ้ด้ วยความยินดี ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของ
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ม่ ไ ด้ เอ่ ย นามไว้ ณ ที่ นี ้ จึ ง ขอขอบคุ ณ ในทุ ก ความหวัง ดี กํ า ลั ง ใจ และท่ า นที่ ค อย
ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกต่างๆ จนผ่านพ้ นอุปสรรคไปได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนี ้ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณ พ่อชนนธี ศรี ธาตุ และคุณ แม่สุภาณี สุระ ผู้อยู่
เบื อ้ งหลัง ความสํ าเร็ จ ที่ ได้ ส นับ สนุ น ให้ ผ้ ูวิจัย ได้ มี โอกาสเข้ า ศึกษาในสถานบัน การศึก ษาที่ มี
คุณภาพ คอยแนะนําและให้ กําลังใจเสมอมา จนกระทังการศึ
้
กษางานวิจยั ในครัง้ นี ้สําเร็ จลุล่วงไป
ได้ ด้วยดีตามที่คาดหวังไว้
เอมิการ์ ศรี ธาตุ
ตุลาคม 2559
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ตารางที่

สารบัญตาราง

4.1 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซดโดยจําแนกตามเพศ
4.2 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน โดยจําแนกตามอายุ
4.3 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน โดยจําแนกตามเจเนอเรชัน่
4.4 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซด โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
4.5 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซด โดยจําแนกตามรายได้ ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
4.6 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซด โดยจําแนกตามประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั
4.7 จํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความบ่อยครัง้ ของประเภท
สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
4.8 เปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความบ่อยครัง้
ของประเภทสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซด
4.9 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละละระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
4.10 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละช่วงเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
4.11 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้ สื่อดิจิทลั
ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
4.12 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละสถานที่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
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4.13 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละวัตถุประสงค์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.14 เปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.15 จํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่าง
เยาวชน
4.16 เปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.17 จํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของปั ญหาในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของ
กลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
4.18 เปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของปั ญหาในการเข้ าถึง
สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.19 จํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรู้สื่อสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
4.20 เปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรู้ สื่อสื่อดิจิทลั ของ
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.21 จํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
4.22 เปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของ
สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่าง
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน
4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีเจเนอเรชัน่ แตกต่างกัน
4.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน
4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
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เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีรายได้ ครอบครัวแตกต่างกัน
4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.28 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกัน
มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงสื่อดิจทิ ลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่
ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.30 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.31 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัว
ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.32 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์
ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.33 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกัน
มีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่
ต่างกันมีการรู้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.35 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
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4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัว
ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.37 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์
ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.38 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.39 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.40 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
แตกต่างกัน
4.41 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
แตกต่างกัน
4.42 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของ
สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
4.43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้
อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
4.44 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
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2.1 แสดงกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร
2.2 ทักษะกระบวนการรู้ส่ือ
2.3 การจําแนกประเภทผลกระทบของสื่อ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ความเจริ ญก้ าวหน้ าและการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เติบโตอย่างก้ าว
กระโดด ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ “สังคมแห่งดิจิทลั ” ที่สง่ ผลต่อรู ปแบบการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ ทั่วโลก ทัง้ ทางด้ านการติดต่อสื่ อสาร เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
รวมไปถึงการดําเนินการทางธุรกิจค้ าขาย ที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารผ่าน “สื่อดิจิทลั ” ซึ่งปั จจุบนั เข้ า
มามี อิ ท ธิ พ ลอย่ างรวดเร็ วและขยายวงกว้ างขึน้ ตลอดเวลา ส่ วนหนึ่ ง มาจากการเปลี่ ย นแปลง
รู ปแบบการสื่ อสารจากยุคการสื่อแบบดัง่ เดิมที่พูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้ าพบเจอกัน หรื อเขี ยน
จดหมายทางไปรษณี ย์ รวมถึ ง การติ ด ตามข่ า วสารต่ า งๆ ผ่ า นทางสื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และ
หนังสือพิมพ์ มาเป็ นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Facebook, Line,
Twitter, YouTube, Instagram, Google+, We Chat รวมถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล อื่ น ๆ ที่ เข้ า มาตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิ ดให้ เกิ ดสังคมแห่งโลกดิจิ ทัล ที่การสื่ อสารไร้
พรมแดน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ แบ่งปั นความรู้ เสนอ
ข้ อมูลข่าวสาร หรื อค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบายและประหยัดเวลา รวมทัง้
ค่าใช้ จ่ายที่ น้ อยลง ทํ าให้ เกิ ด การแข่ง ขัน และการพัฒ นาตัวของสื่ อดิจิ ทัล อย่างมาก พร้ อมกับ
จํานวนประชากรโลกที่เข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั ที่เพิ่มขึ ้น
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) เผยผลการสํารวจ
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยปี 2558 โดยจําแนกตาม 4 เจนเนอเรชัน่ คือ Gen X
Gen Y Gen Z และ Baby Boomer ผลสํารวจชี ้ชัดว่า Gen Y ( 15-34 ปี )และเพศที่ 3 ครองแชมป์
ผู้ใช้ ชวั่ โมงอินเทอร์ เน็ตสูงสุด พร้ อมพบว่าจํานวนชัว่ โมงการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่ม
สูงขึ ้นกว่าผลสํารวจในปี 2557 โดยใช้ สมาร์ ตโฟนในการเข้ าถึง กว่าร้ อยละ 80 จากข้ อมูลการ
สํารวจทราบว่าประเทศไทยมีอาการเสพติดอินเทอร์ เน็ตกว่า 78% ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
เอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์,2558) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)แจ้ งผล
สํารวจพฤติกรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในเมืองไทยว่า ล่าสุดคนไทยประมาณ 30% ใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฉลี่ยสูงถึง 50.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เพื่อคุยกัน
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ในโซเชียล มีเดีย หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ หรื อ อินสตาแกรม
(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) และใน ปั จจุบนั ผู้ใช้ ผา่ นสื่อดิจิทลั ทัว่ โลกมีจํานวนมาก โดยมีแนวโน้ มที่
จะมีการใช้ งานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึง่ จากการสํารวจข้ อมูลผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก
พบว่าภายในปี 2557 มีจํานวนผู้ใช้ สงู เกือบถึง 3,000 ล้ านคน ซึง่ ในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมามีการเติม
โตขึ ้นปี ละ 2% จนกระทัง่ ล่าสุดเพิ่มขึ ้นสู่ 20% ในปี 2557 (ไทยรัฐออนไลน์ 2557, 11 พฤษภาคม)
ประเทศไทยมีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต 17 ล้ านคน ซึง่ อัตราส่วนในเมือง 34% และชนบท 66% โดย
มีการเข้ าถึง Facebook 24 ล้ านคนของประชากรไทยที่ใช้ งาน Facebook (ศูนย์สารสนเทศการ
วิจยั 2557, 31 สิงหาคม) ด้ วยประโยชน์ที่มากมายและประสิทธิภาพ ที่สามารถสื่อได้ ได้ ง่ายขึ ้น
และมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารผ่านข้ อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึง
สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนที่มีความชื่อชอบในเรื่ องเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ เป็ นแหล่งที่สามารถพบเพื่อนใหม่หรื อเพื่อนที่ไม่ได้ ตดิ ต่อกันนาน เป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ รวดเร็ วทําให้ สื่อดิจิทลั ผ่านถูกนํามาใช้ ในเชิงธุรกิจ เช่น
การโปรโมทสินค้ า ประชาสัมพันธ์องค์กร หรื อการสร้ างตัวตนเพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคมดิจิทลั มาก
ขึ ้น ซึง่ กลุม่ คนที่มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อผ่านเข้ าสูส่ ื่อดิจิทลั มากที่สดุ คือ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) ที่มีอายุ 15-34 ปี ซึง่ มีการเข้ าถึงวันละเกือบ 8 ชัว่ โมงต่อวัน (MarketingOops
2558,7 สิงหาคม) ในช่วงอายุนี ้ยังครอบคลุมถึงกลุม่ เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z) ที่กําลังอยู่
ในช่วงมัธยมศึกษาอีกด้ วย และจากผลสํารวจที่ผา่ นมาของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 25502554 พบว่ามีประชาการที่มีสดั ส่วนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นในทุกกลุม่ อายุ ตังแต่
้ 6 ปี ขึ ้นไป
และกลุม่ ที่มีสดั ส่วนในการใช้ งานสูงที่สดุ คือ กลุม่ วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554)
จากสถิติดงั ข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่าผู้ใช้ งานสื่อดิจิทลั ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 – 34 ปี
หรื อหากเทียบตามรุ่นของเจเนอเรชัน่ จะอยู่ในกลุ่มของ เจเนอเรชัน่ วายกับเจเนอเรชัน่ แซด ซึ่งเป็ น
ช่วงอายุที่เข้ าถึงและใช้ เวลาส่วนมากอยู่กับสื่อดิจิทลั มากกว่าการทํากิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากง่าย
ต่อการเข้ าถึง ไม่จํากัดสถานที่และเวลา เพียงมีอปุ กรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท๊ บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ ทัง้ 2 ใช้ เวลากับ
การสื่อดิจิทลั เป็ นหลักอาจทําให้ ได้ รับผลที่เกิดจากการใช้ สื่อดิจิทลั ได้ มากกว่าคนกลุ่มอื่น ปั ญหาที่
เกิ ด ตามมา คื อ กลุ่ม เยาวชนที่ มี ก ารใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล มากเกิ น ไปอาจทํ าให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ด้ า น
การศึกษาความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่ อสาร ด้ านความบันเทิ ง ด้ านครอบครั ว ด้ านการเรี ยน
รวมไปถึงด้ านสุขภาพร่ างกาย โดยในที่นีผ้ ้ วู ิจยั จึงได้ นําแนวคิดของ Generation มาเชื่ อมโยงถึง
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ลักษณะความแตกต่างกันระหว่าง 2 เจอเนอเรชัน่ มาเปรี ยบเทียบเพื่อให้ เห็นความชัดเจนและผล
ของการใช้ งาน คือกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย และ เจเนอเรชัน่ แซด โดยสาเหตุที่ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษากลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในครัง้ นี ้ เนื่องจากช่วงอายุของกลุม่ เจเนอเรชัน่ ดังกล่าวอยูใ่ นกลุ่ม
วัยของเยาวชนซึ่งเยาวชนเหล่านี ส้ ามารถพัฒ นาระบบความคิดและการเรี ยนรู้ ต่างๆ เพื่ อก้ าวสู่
ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป
นอกจากนี ้จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่ายังมีชอ่ งว่างในการทําการวิจยั การวิจยั เชิง
เปรี ยบเทียบเพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรม และผลที่ได้ จากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนแต่ละพื ้นที่ที่มีความแตกต่างกันทางด้ านของความเจริ ญในด้ านของการติดต่อสื่อสาร
(เอมิกา เหมมินทร์ , 2556) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ และการ
รับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่กําลังศึกษาอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึง่ ในเขต
ปริ มณฑลนันเลื
้ อกเฉพาะเขตที่มีความเจริ ญเข้ าถึงน้ อยที่สดุ โดยนําข้ อมูลอ้ างอิงมาจากกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของ
สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด โดยผลการวิจยั ที่ได้ ในครัง้ นี ้จะสามารถนําไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารบนสื่อดิจิทลั ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น

1.2 ปั ญหานําการวิจัย

เพียงใด

1)
2)
3)
4)

เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสื่อดิจิทลั อย่างไร
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั อย่างไร
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดมีการรู้สื่อดิจิทลั มากน้ อยเพียงใดและอย่างไร
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มากน้ อย

1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
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2) เพื่อศึกษาการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
3) เพื่อศึกษาการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
4) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบในการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซด
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทลั ที่มีตอ่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด

1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ประโยชน์ ด้านวิชาการ
1.4.1.1 ผลการวิ จัย ในครั ง้ นี ท้ ํ า ให้ ไ ด้ ห ลัก ฐานเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้
สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
1.4.1.2 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ท้ ําให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการในด้ านการเข้ าถึงสื่อดิจิทัลของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
1.4.1.3 ผลการวิ จัย ในครั ง้ นี ท้ ํ าให้ ได้ ห ลัก ฐานเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกับ การรู้ สื่ อ ดิ จิ ทัล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
1.4.1.4 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทําให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ ยวกับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
1.4.1.5 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทําให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ที่มีตอ่ เจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซด
1.4.2 ประโยชน์ ด้านการประยุกต์
1.4.2.1 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลยุทธการ
สื่อสารผ่านสื่ อดิจิทัลให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคที่เป็ นเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชั่น
แซดให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
1.4.2.2 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องสามารถนํ าผลการวิจยั ในครัง้ นี ไ้ ปใช้ เพื่ อเป็ นประโยชน์ใน
การจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบของการรู้สื่อของเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้
สามารถใช้ สื่อดิจิทลั ได้ อย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งานมากที่สดุ
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1.4.2.3 เป็ นแนวทางแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั การเข้ าถึงสื่อ
ดิจิทลั การรู้สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดต่อไป

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมุง่ เน้ นศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้
อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
โดยเลือกเก็บข้ อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3 จังหวัด คือ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน โดยเก็บข้ อมูลในช่วง
เดือน กรกฎาคม 2559

6

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้ อิทธิ พลของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชั่น แซดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล” ผู้วิ จัย ได้ นํ าแนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อมาใช้ เป็ นแนวทางในการกํ าหนดกรอบ และประเด็นในการศึกษาให้ ได้
ครอบคลุมเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดแนวทางในการศึกษาวิจยั ดังนี ้
2.1 แนวคิดเรื่ องสื่อใหม่และสื่อดิจิทลั (New Media and Digital Media)
2.2 ทฤษฎีการรับรู้และการเลือกเปิ ดรับ (Media Exposure)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องการรู้สื่อ (Media Literacy)
2.4 แนวคิดเรื่ องผลกระทบจากสื่อ (Media Effect)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ (Generation)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ องสื่อใหม่ และสื่อดิจทิ ลั (New Media and Digital Media)
“สื่ อ ใหม่ ” ในระยะแรกๆ ถู ก เรี ยกว่ า “เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร” (Communication
Technology) โดยต่ อ มาได้ มี คํ า ใหม่ ขึ น้ มา คื อ คํ า ว่ า “เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” (Information
Technology) จนกระทั่งปั จจุบัน 2 คํานี ถ้ ูกรวมกัน เป็ น “เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร”
(Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งใช้ เพื่ ออ้ างอิงถึ ง “สื่อใหม่” ในปี พ.ศ.
2539 สื่อสมัยใหม่ (New Media) หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ที่สามารถกระจายข่าวสาร
ได้ รวดเร็ วและกว้ างไกล ที่ได้ รวมเอาเสียง ข้ อความ และรู ปภาพไว้ ในสื่อเดียวกัน (กาญจนา แก้ ว
เทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555:15-16)
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ “สื่อสมัยใหม่” คือสื่อที่ใช้ กนั อยู่ในปั จจุบนั ที่มนุษย์
ประดิษฐ์ ขึ ้นมาซึง่ สามารถทําให้ สารจากผู้สง่ สารไปสูผ่ ้ รู ับสารได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ปั จ จุบันสื่ อใหม่ได้ เป็ นตัวกํ าหนดทิ ศทางของการสื่ อสารที่ แตกต่างไปจากเดิม สื่ อใหม่
กลายเป็ นข้ อมูล ข่าวสาร หรื อเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เกิดจากระบบดิจิทลั คอมพิวเตอร์ หรื อ
เครื อข่ายเข้ ามาเกี่ยวข้ อง (กาญจนา มีศลิ ปวิกกัย, 2556)
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เลฟ มาโนวิช (Lev Manovich, 2014) อธิบายว่า สื่อใหม่ เป็ นวัฒ นธรรมใหม่ที่มีรูปแบบ
มาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออาศัยหลักการของคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์ มนุษย์โลกเสมือนจริ ง
มัล ติมี เดี ย เกมคอมพิ วเตอร์ คอมพิ วเตอร์ แอนิเมชัน วิดี โอดิจิตอล รวมถึ งเทคนิ คพิ เศษในโรง
ภาพยนตร์
คําว่า "สื่อใหม่" โดยทัว่ ไปหมายถึงบรรดาสื่อดิจิทลั ที่ มีการโต้ ตอบกัน รวมถึงการสื่อสาร
สองทางและเกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบของคอมพิวเตอร์ เมื่ อเทียบกับ "สื่อเก่า" เช่นโทรศัพท์ วิทยุและ
โทรทัศน์ สื่อเหล่านี ้ที่มีอายุมากกว่า และเป็ นสื่อที่ไม่จําเป็ นต้ องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับ
เทคโนโลยี อื่น ๆ เช่น ตู้เย็นและรถยนต์ "สื่ อใหม่" จึงมีความหมายว่าเป็ น สื่อที่โต้ ตอบบนดิจิทัล
แมคลูฮนั (Mcluhan,1911 อ้ างในถึง Lev Manovich, 2014) คํานิยามของ "สื่อใหม่" และคําจํากัด
ความมักจะมีความเหมือนกันกับผู้เขียนหลายๆคน ที่อธิบายความสามารถของ สื่อใหม่ ว่าเป็ นการ
รวมข้ อความ เสี ยง วิดีโอดิจิ ทัล มัล ติมี เดียแบบโต้ ตอบในความเป็ น จริ งเสมื อน เว็บไซต์ อี เมล์
การแชท โทรศัพท์มือถือ การใช้ งานคอมพิวเตอร์ และแหล่งใดๆ ของข้ อมูลที่สามารถเข้ าถึงได้ โดย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
อาจกล่าวได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ สื่ อแบบดัง่ เดิม (Traditional Media) และสื่ อใหม่ (New Media) โดยสื่ อแบบดังเดิม
(Traditional Media) ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิ มพ์ โทรเลข รวมถึงภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นการที่
ผู้สง่ สารเป็ นฝ่ ายทําหน้ าที่ส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารฝ่ ายเดียว และผู้รับไม่สามารถโต้ ตอบหรื อ
ติ ด ต่ อ กลับ มายัง ผู้ ส่ ง สารได้ เป็ น การสื่ อ สารแบบทางเดี ย ว ส่วนสื่ อ ใหม่ (New Media) หรื อ ที่
เรี ยกว่า สื่อดิจิทลั สมัยใหม่ หมายถึง สื่อที่ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารสามารถทําหน้ าที่เป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับสาร
และผู้สง่ สารในเวลาเดียวกัน เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (ฐิ ตนิ นั ้ บุญภาพ คอมมอน, 2556)
2.1.1 ขอบเขตประเภทของ “สื่อใหม่ ”
McQuail (2000, อ้ างถึ ง ใน สถาพร สิ ง หะ, 2556) ได้ เสนอว่า สื่ อใหม่ เป็ น สื่ อ ที่ มี ค วาม
หลากหลายในตัวเอง และมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะแตกต่างกันออกไปตามเนื อ้ หา
บริ บทในการใช้ งาน ดังนันจึ
้ งแบ่งลักษณะที่สําคัญของสื่อใหม่ 4 ประการ คือ
1) สื่อเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media)
ในช่วงแรกใช้ เพื่อการทํางาน แต่ในปั จจุบนั ใช้ ในเรื่ องส่วนตัวมากยิ่งขึ ้น ได้ แก่ โทรศัพท์ และ อีเมล์
ซึง่ มีลกั ษณะที่สําคัญคือความสามารถในการเคลื่อนย้ ายได้
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2) สื่อเพื่อปฏิสมั พันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได้ แก่
วิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ Virtual Reality
3) สื่อเพื่อการค้ นหาข้ อมูล (Information Search Media) เป็ นสื่อที่เป็ น
แหล่งข้ อมูลที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่ องของการเข้ าถึง ความหลากหลายของเนื ้อหา แสดงให้ เห็นถึง
ประโยชน์ในการใช้ งาน
4) สื่อเพื่อการมีการส่วนร่วม (Collective Participatory Media) สื่อประเภทนี ้คือ
การใช้ อินเทอร์ เน็ตในการ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ การแบ่งปั น
ความรู้ ตา่ งๆ และการสร้ างความสัมพันธ์ จากการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
2.1.2 ความหมายของสื่อดิจิทัล
สื่ อ ดิ จิ ทัล (Digital Media) สามารถเป็ นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารได้ เต็ ม รู ป แบบทั ง้ ในรู ป แบบ
ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่ผา่ นเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเป็ นตัวกลางสําคัญใน
การวมการสื่อสารผ่านโปรแกรมเช่น ไฮไฟฟ์ เฟชบุ๊ก บล็อก วินโดวส์ไลฟ์ อีเมล์ และ เอสเอ็มเอส
(ธี รุตย์ กนกธร, 2553) โดยมี การนํ าข้ อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยงและวิดีโอ มาแปลง
สภาพ และเชื่ อ มโยงเข้ าด้ ว ยกัน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน โดยอาศัย เทคโนโลยี แ ละความ
เจริญก้ าวหน้ าทางด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ าช่วย (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2557)
2.1.3 องค์ ประกอบของสื่อดิจิทัล
สื่ อดิจิ ทัล มี องค์ ประกอบพื น้ ฐาน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ ข้ อความ (Text) เสี ยง (Audio) ภาพนิ่ ง
(Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ ภาพวิดีโอ (Video) (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2557)
1) ข้ อความ (Text) คื อองค์ ป ระกอบพื น้ ฐานที่ สํ าคัญ ของสื่ อดิจิ ทัล เป็ นส่วนที่ เกี่ ยวกับ
เนื ้อหา มีรูปแบบของตัวอักษรและสีของตัวอักษร สามารถกํ าหนดลักษณะให้ เข้ ากับรู ปแบบการ
นําเสนอ
2) เสียง (Audio) การจัดเก็ บอยู่ในรู ปแบบของสัญ ญาณดิจิทัล สามารถเล่นซํ า้ ได้ โดยใช้
โปรแกรม สื่ อ ดิ จิ ทัล จะมี ค วามน่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ น้ เมื่ อ นํ า เสี ย งที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื อ้ หา
ประกอบการนําเสนอ
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3. ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งมีบทบาทต่อสื่อดิจิทลั มากกว่าข้ อความหรื อตัวอักษร ดัง
คํากล่าวที่ว่า “ภาพหนึ่งภาพ แทนตัวอักษรนับล้ าน” ภาพสามารถถ่ายทอดการรับรู้ ได้ ดีกว่าและ
สามารถสื่อสารให้ เข้ าใจความหมายได้ ลกึ ซึ ้งกว่าตัวอักษร
4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็ นภาพกราฟิ กที่เคลื่อนไหวได้ สามารถสร้ างจินตนาการ
ให้ ผ้ ชู มเกิดแรงจูงใจได้ ดีมากกว่าภาพนิ่ง
5. ภาพวิดีโอ (Video) เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญมากต่อสื่อดิจิทลั เนื่องจากเป็ นการนํา
องค์ประกอบ ข้ อความ รู ปภาพ เสียง เข้ ามารวมไว้ ด้วยกันอย่างสมบูรณ์
2.1.4 ประเภทของสื่อดิจิทัล
ด้ วยความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีส่งผลให้ สื่อดิจิทลั มีการจัดเก็บข้ อมูลดิจิทลั เกิดขึ ้น
มากมายในปั จจุบนั และมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท โดยสื่อดิจิทลั ที่มีให้ เห็นเป็ น
จํานวนมากและนิยมใช้ งานคือ (ฌอณ บัวกนก, 2555)
1) CD Training คื อ การสร้ างหรื อเก็ บ ข้ อมูล ในลัก ษณะที่ เป็ น CD ที่ ใช้ ในการ
สอนใช้ งานโปรแกรมคอมเพิวเตอร์ ตา่ งๆ เช่น สอนการใช้ โปรแกรม Microsoft Word นอกจากนี ้ยัง
ครอบคลุมถึงการวสธิตการทํางานของโปรแกรม
2) CD Presentation คื อ การสร้ างสื่ อ ดิ จิ ทั ล ในลั ก ษณะ CD ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การ
นําเสนอข้ อมูลในสถานที่ตา่ งๆ เช่น การนําเสนอข้ อมูลในที่ประชุม
3) VCD/DVD คือ การสร้ างสื่ อดิจิทัลที่ เป็ น CD ภาพยนตร์ ที่มีลักษณะของการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ตา่ งๆ ที่เป็ น Movie Clip แล้ วจัดเรี ยงต่อกันเป็ นภาพยนตร์ 1 เรื่ อง
4) E-book และ E-document คื อ การสร้ างสื่ อ ดิ จิ ทัล ในลัก ษณะของหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านได้ ผา่ นเว็บไซต์ แท๊ บเล็ต รวมถึงโทรศัพท์
2.1.5 ลักษณะของสื่อดิจิทัล
สื่อดิจิทัลมี การใช้ เทคโนโลยีที่มีลักษณะของข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในระบบตัวเลขฐานสอง
คือ เลขศูนย์และเลขหนึ่งซึ่งมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างจากรู ปแบบของสื่อดังเดิม 4 ประการ
คือ (ฐิ ตนิ นั บุญภาพ คอมมอน, 2556)
1) สื่อดิจิทลั มีเนื ้อหาที่ไม่ผกู ติดกับอุปกรณ์การใช้ คือการที่ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงเนื ้อหานันได้
้
จากอุปกรณ์ ท่ี ห ลากหลาย เช่น การอ่านหนังสื อพิม พ์ ออนไลน์ สามารถเข้ าถึ งได้ ทัง้ จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อผ่านอินเทอร์ เน็ตจากโทรศัพท์มือถื อ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี ้มาจากผลของการหลอม
รวมสื่อ (Media Convergence)
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2) ข้ อมูล ที่ ส่ง ผ่านสื่ อดิจิทัล สามารถเก็ บ ไว้ ในอุปกรณ์ ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพ ท์
สมาร์ ทโฟน และยูเอสบีขนาดเล็ก ที่มีทงภาพนิ
ั้
่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้ อความ
3) การเข้ าถึงข้ อมูลของสื่อดิจิทลั สามารถทําได้ ง่ายและรวดเร็ ว การเข้ าถึงที่ไม่เป็ น
เส้ นตรง (Non-linear) คือการเข้ าถึงเนื ้อหาได้ ทกุ ช่วงของเนื ้อหาสามารถข้ ามไปยังช่วงต่างๆได้ เช่น
การชมภาพยนตร์ ไม่จําเป็ นต้ องชมจากต้ นจนจบเรื่ อง แต่สามารถเลือกดูชว่ งที่ต้องการชม
4) การจัดเก็ บข้ อมูลและเนื อ้ หาในสื่ อดิจิทัลสะดวกและรวดเร็ วกว่าระบบแอนา
ล็อค (Analogue) ทังการบั
้
นทึก การตกแต่ง หรื อการลบเนื ้อหา
2.1.6 ข้ อดี และ ข้ อเสียของสื่อดิจิทัล
สื่ อดิจิ ทัลเข้ ามามี บทบาทต่อชี วิตประจํ าวันของมนุษย์ เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ผู้ผ ลิ ตและ
ผู้ใช้ งานสื่ อดิจิทัลควรทํ าความเข้ าใจเพื่ อสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ให้ มากที่ สุด
เนื่องจากสื่อดิจิทลั มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ดังนี ้
2.1.6.1 ข้ อดีของสื่อดิจิทลั
1) ความคงทน คุณภาพของสื่อดิจิทลั จะมีการเสื่อมสภาพที่ช้าเนื่องจากรู ปแบบ
ของข้ อ มู ล ที่ จัด เก็ บ แบบสองระดับ (0 กั บ 1) มี โอกาสผิ ด เพี ย้ นที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ ย ากกว่ า ข้ อ มู ล
แบบต่อเนื่ อง เช่น การบันทึกภาพลงในวิดีทศั น์แบบแอนะล๊ อก เมื่อเส้ นเทปยืดจะทํ าให้ คุณ ภาพ
ของภาพลดลงทันที
2) รู ปแบบของการนําไปใช้ งานได้ หลากหลาย การเก็บข้ อมูลแบบดิจิทลั สามารถ
แปลงไปสู่รูปแบบอื่นได้ ง่าย เช่น ถ่ายรู ปด้ วยกล้ องดิจิทลั สามารถพิมพ์ภาพลงกระดาษหรื อแสดง
ภาพผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ก็ได้
3) สามารถผสมผสานกับสื่อรู ปแบบอื่นได้ เช่น ภาพถ่าย เสียง สามารถแสดงผล
แบบ Muti-Media
4) การปรั บ แต่ ง หรื อ แก้ ไขภาพ การปรั บ แต่ ง สื่ อ ที่ เป็ นภาพถ่ า ย วิ ดี โอ เสี ย ง
สามารถนํามาปรับแต่งให้ นา่ สนใจโดยการแทรก ข้ อความ ภาพ หรื อ เสียง ลงไปได้
5) เที่ยงตรง (Accuracy) และแม่นยํา (Precision) สื่อดิจิทลั สามารถเพิ่มความ
แม่นยําได้ ตามจํานวนหลักตัวเลขที่ต้องการโดยการเพิ่มจํานวนวงจรเข้ าไป ในขณะที่สื่อระบบแอ
นะล๊ อกจะมีความแผ่นยําที่ไม่เกินตัวเลขสามถึงสี่หลัก เพราะมีสญ
ั ญาณรบกวน (Noise) จากค่า
แรงดันหรื อกระแสไฟฟ้า
6) การดําเนินการสื่อสารทางดิจิทลั สามารถออกแบบได้ ง่าย
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2.1.6.2 ข้ อเสียของสื่อดิจิทลั
เป็ นเรื่ องง่ายสําหรับการละเมิดในสิทธิของผู้อื่น เช่น การนําภาพของบุคคลหนึ่งมาตัดต่อ
เป็ นภาพที่ไม่เหมาะสมสร้ างความเสื่อมเสีย หรื อ การทําซํ ้า (Copy) กับ งานที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ความหมายและคํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว่ า สื่ อ ใหม่ หรื อ
สื่อดิจิทลั ยังเป็ นเรื่ องที่ไม่มีคํานิยามชัดเจน ด้ วยความสามารถและการเข้ าถึงสื่อมีความคล้ ายคลึง
กันทําให้ ไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากมีการใช้ อปุ กรณ์ และการ
ใช้ เทคโนโลยีรวมถึงมีการเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการใช้ งานด้ วย
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้ รับ
จาการใช้ เครื่ องข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ น
ประชนชาที่ มีอายุ 15-44 ปี ที่ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยผลการสํ ารวจพบว่า ประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 มี ขึน้ ไป โดยใช้
บริ ก ารเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ Facebook บ่อ ยที่ สุด และส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ง านผ่ า น Smartphone
ช่วงเวลา 18.00-06.00 น. เป็ นเวลาที่ ประชาชนใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากที่ สุด และความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับผลที่ได้ จาการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ด้ านการสื่อสารมี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้ านความบันเทิง นอกจากนีย้ ังพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
สถานภาพสมรส และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลจากการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการวิ จัยของ วิ ภ าดา พิ ทยาวิ รุฬ ห์ และณั กษ์ กุลิ ส ร์
(2557) ว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ใช้ สื่อดิจิตอลในการเข้ าถึงข้ อมูลมากที่สุดในช่วงเวลาเย็นและหัวคํ่า
ระหว่าง 18.01 – 24.00 น. และมี วตั ถุประสงค์เพื่ อการค้ นหาแลกเปลี่ ยนข้ อมูลของสินค้ าบริ การ
โดยบุคคลที่ มีอิทธิ พ ลในการเลื อกใช้ สื่อดิจิตอลคือตนเอง นอกจากนี ผ้ ลการวิจัยของ บุหงา ชัย
สุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์ เนตร (2558) ที่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ สื่ อใหม่ของวัยรุ่ นอายุ
ระหว่าง 10-19 ปี พบว่าตัง้ แต่ปี 2544 ชั่วโมงในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์ เพิ่ม ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่ อง และสิ่งที่ตามมากับการเติบโตของการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตอย่างรวดเร็ ว การวิจยั ครัง้ นี ้ได้
ผลการวิจยั เป็ นไปในทางเดียวกันทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณ ภาพคือ วัยรุ่ นที่เปิ ดรับสื่ อใหม่ประเภท
ไลน์ และเฟซบุ๊ค ผ่านสมาร์ ทโฟน (Smartphone) มากที่ สุด ติดต่อการโดยเฉลี่ ยเกื อบชั่วโมงครึ่ ง
และใช้ ตอ่ เนื่องโดยไม่ทําอย่างอื่นนานที่สดุ ถึงเกือบสองชัว่ โมง
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2.2 ทฤษฎีการรั บรู้ และการเลือกเปิ ดรั บ (Media Exposure)
การเลือกเปิ ดรับสื่อของแต่ละบุคคลเป็ นการอธิบายถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของ
แต่ละบุคคลที่ มีความแตกต่างกัน ที่มีความพึงพอใจในการเปิ ดรั บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลใดๆ ที่
ต้ องการ หรื อตอบสนองความสนใจของตนเอง ปรมะ สตะเวทิ น (2546) กล่ า วว่ า การรั บ รู้
(Perception) เป็ น การตี ความหมายจากประสบการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในสิ่ งแวดล้ อมรอบตัวเรา ส่ วน
ความหมาย (meaning) หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการตีความหมายที่บคุ คลให้ ความหมาย
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เมื่อพบเห็นสิ่งใหม่ที่เป็ นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบมา
ก่อน จะเกิดการเลือก (Select) เพิ่มเติม (Add) บิดเบือน (Distort) หรื อ เชื่อมโยง (Relate) สิ่งนัน้
ให้ เข้ ากับ ประสบการณ์ เดิ ม ของแต่ล ะบุคคล เนื่ องจากบุค คลแต่ล ะบุคคลมี ป ระสบการณ์ เดิ ม
ที่แตกต่างกัน จึงมีการรับรู้และการตีความหมายกับสิ่งที่พบเห็นแตกต่างกันไป

ได้ แก่

2.2.1 กระบวนการรั บรู้
นักวิชาการหลายท่าน ได้ เสนอขัน้ ตอนต่างๆ เกี่ ยวกับกระบวนการรับรู้ ไว้ หลายรู ปแบบ

Klapper (1960) ได้ อธิบายถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ มีขึ ้นตอนที่สําคัญ 4 ขันตอน
้
คือ
1) การเลื อกเปิ ดรับ (Selective Exposure) คือขัน้ ตอนที่ บุคคลกระทํ าการเลือก
หรื อเปิ ดรั บสื่ อประเภทต่างๆ ตามความสนใจ และความต้ องการของบุคคล รวมถึ งทักษะของ
ตนเอง เช่น การที่บคุ คลมีทกั ษะในการอ่านดีมากกว่าทักษะอื่น บุคคลนันก็
้ จะเลือกเปิ ดรับสารจาก
สื่อที่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ หรื อแม้ แต่บคุ คลที่มีทกั ษะในการฟั งที่ดีก็จะเลือกรับ
ข่าวสารจากสื่อวิทยุ เป็ นต้ น
2) การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) คือขันตอนที
้
่บุคคลจะเลือกรับ
ข่า วสารจากสื่ อ ที่ ต นเองสนใจมี ข้ อ มู ล ในการนํ าเสนอสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด หรื อ ทัศ นคติ ของ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยูใ่ นแต่ละบุคคลโดยไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อขัดกับความเชื่อในข้ อมูลเดิม
ที่มีอยูภ่ ายในตนเอง
3) การเลื อกรั บรู้ และตี ความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
คือขันตอนที
้
่เมื่อบุคคลมีการรับข่าวสารแล้ ว จะกระทําการเลือกและตีความหมายสารที่ได้ รับเข้ า
มา ซึ่งจะพิจารณาตามปั จจัยต่างๆ ภายในบุคคล เช่น จากประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้ องการ
ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางอารมณ์ หรื อจิตใจ และสภาวะทางร่างกาย เป็ นต้ น จากปั จจัย
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ดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจต่อการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เนื่องจากบุคคลมีการตีความ
สอดคล้ องกับประสบการณ์ เดิม ความเชื่อ หรื อความต้ องการของตนเอง เป็ นเหตุที่ทําให้ เกิดการ
บิดเบือนของข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมา หรื อข้ อมูลบางส่วนอาจถูกตัดทิ ้งไปตามการเลือกรับรู้ ของ
บุคคล
4) การเลื อกจดจํ า (Selective Retention) คื อ ขัน้ ตอนที่ บุค คลกระทํ าการเลื อ ก
จดจําเนื อ้ หาหรื อ ข้ อมูลต่างๆ ซึ่งบุคคลจะเลือกจดจํ าข้ อมูลและเนื อ้ หา ที่ สอดคล้ องกับความพึง
พอใจของตนเอง และบุคคลจะไม่ได้ จดจํ าข้ อมูลในส่วนที่ ตนเองไม่สนใจ หรื อไม่ส อดคล้ องกับ
ข้ อมูลเดิมของตนเอง เพราะทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับประสบการณ์เดิมภายในตนเอง
เนื่ องจากผู้รับ สารแต่ล ะบุคคลมี ก ระบวนการเลื อ กสรรในการเปิ ด รั บ ข้ อมูล ข่าวสาร ที่
แตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์เดิมที่แตกต่าง
กันออกไปในแต่ละบุคคล (สุรัตน์ ตรี สกุล, 2548) จึงได้ เสนอว่า กระบวนการในการรับรู้ ของมนุษย์
ดังนี ้
การเลือกเปิ ดรับ
การเลือกรับรู้
การเลือกจดจํา

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร
1) การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) หมายถึง การที่ผ้ รู ับสารจะเลือกสนใจ หรื อเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อใดประเภทหนึง่
จะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ ปั จจัย เช่น ทัศนคติของผู้รับสาร ประสบการณ์ ความเชื่อ ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ โดยปกติแล้ วผู้รับสารจะเลือกสนใจ
และรับข้ อมูลเข้ าสารที่สอดคล้ องกับทัศนคติของตนเอง และหลีกเลี่ยงการรับข้ อมูลที่จะเข้ ามา
ขัดแย้ งกับทัศนคติหรื อความเข้ าใจเดิมที่มีอยู่
2) การเลื อ กรั บ รู้ หรื อ การเลื อ กแปลความหมาย (Selective Perception or
Selective Interpretation) คือการที่ผ้ รู ับสารเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารที่สนใจแล้ ว ข้ อมูลเหล่านัน้
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ก็ จ ะผ่ า นการเลื อ กแปลความหมายของสารเพื่ อ ให้ เข้ า ใจในเนื อ้ หาของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รับ มา ใน
กระบวนการแปลความหมายของสารนี ้ ผู้รับสารจะใช้ ประสบการณ์เดิม ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม ความคาดหวัง รวมทังสภาพอารมณ์
้
ในขณะนัน้ เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความหมาย
ขึ ้นมาสํ าหรับตัวบุคคล โดยความหมายนัน้ อาจจะแตกต่างกันจากความหมายของผู้ส่งสารหรื อ
อาจคล้ ายคลึงกันขึ ้นอยูก่ บั การแปลความหมายของผู้รับสาร
3) การเลื อ กจดจํ า (Selective Retention) หมายถึ ง กระบวนการที่ ผ้ ูรับ สารจะ
เลื อกจดจํ าข้ อมูลข่าวสารที่ ได้ รับมาที่ สอดคล้ องกับความต้ องการและความสนใจ ของผู้รับสาร
ดังนันข่
้ าวสารที่ผ้ สู ่งสารส่งมานันจะไม่
้
ได้ อยู่ในความทรงจําของผู้รับสารทังหมด
้
แต่อาจอยู่เพียง
บางส่วนที่ผ้ รู ับสารต้ องการเลือกจดจําตาม ทัศนคติ ความคาดหวัง ความสนใจ ฯลฯ ของตนเอง
จากภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ กระบวน
กับ กระบวนการเลื อ กสรรเปรี ยบเที ยบเสมื อนเครื่ อ งกรอง (filters) ที่ ปรมะ สะเตเวทิ น (2546)
บอกไว้ วา่ การรับรู้ขา่ วสารของมนุษย์ ประกอบด้ วยการกลัน่ กรอง 3 ชัน้ คือ
1) ก า รเลื อ ก เปิ ด รั บ ห รื อ เลื อ ก ส น ใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) คือ การที่ ผ้ ูรับสารเลื อกสนใจหรื อเปิ ดรับข้ อมูลจากแหล่งใดแหล่งขึ ้นเท่านัน้ เช่น การ
เลือกอ่านหนังสือพิมพ์เพียงฉบับใดฉบับหนึง่
2) ก า ร เ ลื อ ก รั บ รู้ ห รื อ ตี ค ว า ม ( Selective Perception or Selective
Interpretation) คือผู้รับสารเลื อกรับสารตามความสนใจเข้ ามาแล้ วใช่ว่าข้ อมูลทัง้ หมดจะถูกรับรู้
ตามเจตนารมณ์ ข องผู้ ส่ ง สาร ผู้รับ สารแต่ล ะคนอาจตี ค วามหมายของข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ได้ ม า
เหมื อนกันแม้ ว่าจะมาจากสื่อชิ ้นเดียวกัน เช่น ภาพโป๊ บางคนอาจมองว่าเป็ นการทําอนาจารแต่
บางคนอาจมองว่านันคื
้ องานศิลปะ การเลือกตีความหมายนันจะมาจากความเข้
้
าใจ หรื อทัศนคติ
ตามประสบการณ์เดิม ความเชื่อ ความคาดหวัง หรื อสภาวะอารมณ์ของผู้รับสารในขณะนัน้
3) กระบวนการเลื อกจดจํา (Selective Retention) คือการที่ผ้ รู ับสารเลือกจดจํา
เฉพาะข้ อมูลข่าวสารที่ตรงกับความสนใจหรื อความต้ องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และพลาด
การจดจําในส่วนที่ขดั แย้ งหรื อไม่ตรงตามประสบการณ์เดิม ความเชื่อ ต่างๆ ที่ตนไม่เห็นด้ วย
การรับรู้ เป็ นกระบวนการที่แสดงถึงพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และความคาดหวังของ
แต่ล ะบุค คล โดยทั่วไปการรั บ รู้ ที่ แตกต่างกัน ของแต่ล ะบุคคลเกิ ดขึน้ จากอิ ท ธิ พ ลหรื อตัวกรอง
(filter) บางอย่ า ง ที่ ทํ า ให้ ผู้ รั บ สารสองคนอาจให้ ความสนใจและรั บ รู้ สารเดี ย วกั น ต่ า งกั น
(พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2534)
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1) แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ (motives) บุคคลมักจะเห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น และ
ได้ ยินในสิ่งที่ตนเองต้ องการได้ ยิน เพื่อตอบสนองความต้ องการของตัวเอง เช่น การที่ ก ไม่ชอบ ข
ทําให้ ไม่เชื่อในสิ่งที่ ข พูด แม้ จะเป็ นเรื่ องจริ ง เป็ นต้ น
2) ประสบการณ์เดิม (past experience) สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน การเลี ้ยงดู
อบรม และการคบหากับสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลทําให้ มีประสบการณ์เดิมที่ไม่เหมือนกัน
เช่น การที่ร้ ูจกั กับเพื่อนต่างชาติที่มีนํ ้าใจ ทําให้ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ คนของชาตินนั ้ มากกว่าการที่พบ
เพื่อนที่ดถู กู ชาติของตนเอง
3) กรอบอ้ างอิง (frame of reference) เกิ ดจากสังคมในครอบครัว การอบรมสั่ง
สอน เช่น การที่มีศาสนาที่แตกต่างกันจึงมีความเชื่อและทัศนคติที่ตา่ งกันในเรื่ องต่างๆ
4) สภาพแวดล้ อ ม บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น สถานที่
อุณหภูมิ บรรยากาศ ฯลฯ จะมีการตีความหมายของสารที่ได้ รับต่างกัน เช่น การถูกตําหนิต่อหน้ า
ผู้อื่นในที่สาธารณะย่อมต่างจากการ ถูกตําหนิในห้ องเรี ยน
5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ ความโกรธ ความแค้ น ฯลฯ เช่น ขณะที่เราอารมณ์ไม่
ดี มักจะมองความผิดเรื่ องเล็กน้ อยเป็ นเรื่ องใหญ่โตขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากจากนี ้ แม็ คเคลว และคณะ (McQuail, et al., 1972 อ้ างถึ ง ใน พี ระ จิรโสภณ,
2551) ได้ กล่าวถึงความต้ องการ และสิ่งที่ตอบสนองปัจเจกบุคคลในการใช้ สื่อ 4 ด้ าน คือ
1) นั น ทนาการ (Diversion) การที่ บุ ค คลหัน เหไปจากสิ่ ง ที่ ส ร้ างความเครี ย ด
ปั ญ หาต่างๆ ในชีวิตประจําวันที่ต้องเผชิญ ความต้ องการคลายความเครี ยด และความบันเทิงที่
เป็ นเหตุผลอย่างหนึง่ ในการใช้ ประโยชน์จากสื่อของผู้รับสาร
2) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ส่ ว น ตั ว (Personal Relationships) ก า รที่ บุ ค ค ล ส ร้ า ง
ความสัม พั น ธ์ ท างสัง คมผ่ า นสื่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ นการใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ เพื่ อ นํ า ไปสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นในสังคม หรื อแม้ แต่การใช้ สื่อเพื่อเป็ นเพื่อน
3) เอกลักษณ์ บุคคลและจิ ตวิ ทยาส่วนบุคคล (Personal Identity or Individual
Psychology) การที่บุคคลกําหนดอัตลักษณ์ และจิตวิทยาของแต่ละบุคคล จากการใช้ สื่อทําให้ ได้
ข้ อมูลข่าวสาร คําแนะนํา แนวทาง ความคิดที่จะเป็ นแรงผลักดันให้ กบั คุณค่าบางอย่างที่จะเข้ ามา
เพื่อสร้ างความเข้ าใจในตนเอง และเพื่อสํารวจค้ นหาความจริ งต่างๆ ในชีวิต
4) การตรวจตรา (Surveillance) การที่บุคคลมีการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารในเรื่ อง
ที่ อาจมีผลกระทบทางด้ านลบ หรื อสร้ างความเสี ยหายกับตนเอง รวมทัง้ ช่วยให้ ได้ ข่าวสารที่ จะ
นําไปสูค่ วามสําเร็ จในเรื่ องต่างๆ
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Katz et al. (1973 อ้ างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2551) ได้ สรุ ปการใช้ สื่อ เชิงสังคม และ
จิตวิทยา 5 ประการ คือ
1) ความต้ องการความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive needs) คือความต้ องการด้ าน
ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ความคิด ความเข้ าใจ
2) ความต้ อ งการที่ ส่ ง ผลต่ อ (Affective needs) คื อ ความต้ อ งการด้ า นความ
บันเทิง ด้ านอารมณ์และสุนทรี ย์
3) ความต้ องการบูรณาการส่วนบุคคล (Personal integrative needs) คือความ
ต้ องการในการสร้ างความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ คง ความเชื่อมัน่ ให้ กบั ตนเอง
4) ความต้ อ งการบู ร ณาการทางสั ง คม (Social integrative needs) คื อ ความ
ต้ องการในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ตนเองในขณะที่มีการติดต่อสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่นในสังคม
เพื่อน และบุคคลภายในครอบครัว
5) ความต้ องการปล่ อ ยความตึ ง เครี ย ด (Tension release needs) คื อ ความ
ต้ องการหลีกเลี่ยงจากความกดดันและปั ญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยการหันเข้ าหาสื่อให้ สร้ าง
ความบันเทิงเพื่อลดความเครี ยดภายในตัวบุคคล
นอกจากนี ้ เพอร์ ส และดันน์ (Perse and Dunn, 1995 อ้ างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2551) ได้
กล่าวว่า บุคคลที่ใช้ งานคอมพิวเตอร์ เพื่อต้ องการให้ ตอบสนองด้ านต่างๆ ดังนี ้ (1)ด้ านการเรี ยนรู้
(2)ด้ านความบันเทิง (3)ด้ านการมิปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม (4)การหลีกหนีความจําเจ (5)ฆ่าเวลา (6)
ไม่มีอะไรที่เป็ นแก่นสาร โดยหากบุคคลใช้ เพื่อตอบสนองในข้ อ (5)และ(6) ถือได้ ว่าเป็ น “ritualistic
use” คื อ การใช้ เ ป็ นกิ จ กรรมตามความเคยชิ น ในชี วิ ต ประจํ า วัน ซึ่ ง อาจนํ า ไปสู่ ก ารเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ตในที่สดุ
จากการศึกษาทํ าให้ สามารถสรุ ปทฤษฎี การรั บรู้ และเลื อกเปิ ดรั บ ว่าเป็ นกระบวนการที่
บุคคลกระทําการคัดเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีการนําเสนอให้ สอดคล้ องตามความสนใจ
หรื อข้ อมูลเดิม และตีความหมายของตนเอง โดยมาจากประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ค่านิยมและ
ความเชื่ อ ต่ า งๆ ของตั ว บุ ค คล โดยกระบวนการเลื อ กเปิ ดรั บ นี เ้ ป็ นกระบวนการสื่ อ สารที่
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดใช้ ในการเปิ ดรับสื่อดิจิทลั ซึ่งนําไปสู่การรับรู้พฤติกรรมการใช้
สื่อดิจิทลั เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการรู้ ส่ ือ (Media Literacy)
การรู้ สื่ อ หรื อ “Media Literacy” อาจเป็ นเรื่ องที่ ค่อนข้ างใหม่ในสังคมไทย เมื่ อเที ยบกับ
ต่างประเทศเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และประเทศอังกฤษ มีการสอนเรื่ องการรู้ สื่อ
เป็ นหนึ่งวิชาเรี ยนที่ เปิ ดสอนในโรงเรี ยนกันมานาน และบางประเทศมี การสอนให้ ร้ ู สื่ อกันตัง้ แต่
ระดับประถมศึกษา
ในขณะที่ ประเทศไทยไม่มีการสอนให้ คนไทย รู้ จกั เข้ าใจ และสอนเรื่ องการใช้ สื่อ ทํ าให้
เกิดปั ญหาทุกวันนี ม้ ีการใช้ สื่อแบบผิดๆ และเมื่อเกิ ดปั ญหาขึ ้นทําให้ สื่อมวลชนต้ องการเป็ นผู้ก่อ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นทุกครัง้ ทังที
้ ่ในความจริ ง หากผู้ใช้ ร้ ูจกั การใช้ สื่อที่ถกู ต้ องจะทําให้ สามารถดํารงชีวิต
อยู่ ใ นสั ง คมของข้ อมู ล ข่ า วสารได้ อย่ า งดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สุ ร สิ ท ธิ์ วิ ท ยารั ฐ , 2549)
2.3.1 คํานิยามการรู้ ส่ ือ (Media Literacy)
จ า ก ห นั ง สื อ Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture
(Baran, 2002) ได้ รวบรวมคํานิยามมากมายเกี่ยวกับการรู้สื่อ และความหมาย ไว้ ดงั นี ้
การรู้ สื่ อ Media Literacy คื อ ความสามารถที่ จ ะเข้ าใจและใช้ การสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ Baran (2002 อ้ างใน อุณาโลม จันทร์ รุ่งมณีกลุ , 2549)
Alan Rubin ไ ด้ ร ว บ ร ว ม คํ า นิ ย า ม ข อ ง Media Literacy ไ ว้ ใ น Journal of
Communication ดังนี ้
1) ความสามารถที่จะเข้ าถึงสื่อ วิเคราะห์ ประเมินและสื่อสาร
2) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของสื่อในสังคม
3) ความเข้ าใจในข้ อจํากัดทางวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเทคโนโลยี
ในการสร้ างการผลิต และการถ่ายทอดสาร
ในขณะเดียวกัน Rubin กล่าวว่า Media Literacy คือ ความเข้ าใจในเทคโนโลยี และผู้ส่ง
สาร (source) รหัส ที่ ถูก ใช้ (code) สารที่ ถูก ผลิ ต ออกมา และการคัด เลื อ กสาร (message and
selection) การตีความ (Interpretation) และผลกระทบของสารเหล่านัน้ (impact)
Christ & Potter (2014) ไ ด้ เส น อ ว่ า ห ลั ก ก า ร ส่ ว น ให ญ่ ข อ ง Media Literacy มี
องค์ประกอบ 6 อย่าง คือ
1) สื่อถูกประกอบสร้ าง และสร้ างภาพความเป็ นจริ ง (reality)
2) สื่อมีนยั เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ า
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3) สื่อมีนยั ทางการเมือง และมีอดุ มการณ์ (Ideology)
4) สื่อมีรูปแบบเนื ้อหาของสื่อแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกัน
5) สื่อแต่ละประเภทมีสนุ ทรี ยศาสตร์ รหัส แบบแผนที่ไม่เหมือนกัน
6) ผู้รับสารต่อรองความหมายกับสื่อมวลชนได้
การ “รู้เท่าทันสื่อ” คือ ทักษะ หรื อความสามารถในการใช้ สื่ออย่างรู้ตวั และการใช้ สื่ออย่าง
รู้ตวั หมายถึง ความสามารถในการตีความหมาย วิเคราะห์ แยกแยะเนื อ้ หาของสื่อได้ อย่างมีสติ
สามารถเข้ าใจและรู้ ว่าสื่ อนัน้ ถูกสร้ างขึน้ มาอย่างไร เช่น ใครเป็ นผู้ผ ลิตสื่ อ ใครเป็ นเจ้ าของสื่ อ
รวมถึงมีการแฝงค่านิยมหรื อความเชื่ออะไรมากับสื่อนัน้ (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558)
หากอธิบายความมายของคําว่า “การรู้สื่อ” จึงหมายถึงการสร้ างทักษะและการมี
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อ เพื่อให้ ผ้ รู ับสารสามารถรับสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
เข้ าใจกระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต การสร้ างความมายของสาร มีการจัดระบบและสร้ าง
ความจริ งอย่างไร ทําให้ สามารถใช้ ประโยชน์จากสื่อได้ โดยมองเห็นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ และรู้จกั
หลีกเลี่ยงโทษที่เกิดจากสื่อ
2.3.2 ลักษณะของการรู้ ส่ ือ
Potter ได้ กํ า หนดความรู้ พื น้ ฐานของการรู้ สื่ อ ออกเป็ น 4 ประการ (สุรสิ ท ธิ์ วิท ยารั ฐ ,
2549) คือ
1) การรู้สื่อเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง หมายถึง ความรู้ที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระดับ การรู้ สื่อต้ องมีการพัฒนาและสามารถพัฒนาได้ ตลอดเวลาตามความสามารถของสื่อที่
เปลี่ยนไป
2) การรู้ สื่อจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาฝึ กฝน บุคคลที่ได้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
การรู้ สื่อ จะรับสื่อด้ วยท่าทีแบบยอมรับ แต่จะตังข้
้ อสงสัยจากสิ่งที่เห็น และสร้ างความหมายด้ วย
ตัวเองบางครัง้ อาจจะยอมรับการตีความจากสื่อ แต่เป็ นการยอมรับด้ วยเหตุผลและมีการไตร่ตรอง
ในการยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอ
3) การรู้สื่อมีหลายมิติ ซึง่ พอตเตอร์ ได้ เสนอ 4 มิติ ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้สื่อ คือ
มิ ติ ด้ านปั ญ ญ า คื อ การรั บ รู้ และความเข้ าใจ (cognitive) อารมณ์ (emotional)
สุนทรี ยศาสตร์ (aesthetic) และศี ลธรรมหรื อค่านิ ยม (moral) ในมิ ตินีเ้ ป็ นเรื่ องของการรั บรู้ และ
ความเข้ าใจ หมายถึงความสามารถในการตระหนักรู้ในสาระต่างๆ ตังแต่
้ เรื่ องที่ง่ายที่สดุ ไปถึงเรื่ อง
ที่ซบั ซ้ อน
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มิติด้านอารมณ์ คือ การตระหนักรู้ ถึงสัญลักษณ์ ซึ่งผู้สร้ างต้ องการสร้ างอารมณ์
หรื อความรู้ สึกต่างๆ ให้ เกิ ดขึ ้นในสื่ อ มิติด้านนี ้ไม่ใช่เฉพาะ อารมณ์ กลัว เกลียด โกรธ รัก แค้ น ที่
เป็ นลักษณะของอารมณ์ ที่เห็นได้ ชัดเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสื่อยังสื่ อมารถสร้ างอารมณ์ ที่ครุ มเครื อ
สับสน หรื อวิตกกังวลได้
มิติสุนทรี ยศาสตร์ หมายถึงความสามารถที่จะเข้ าใจ และชื่นชมเนื อ้ หาของสื่ อ
จากมุมมองศิลปะ การมีความรู้ เกี่ ยวกับทักษะในการผลิตสื่ อต่างๆ รวมถึงความสามารถในการ
แยกแยะ รู ปแบบหรื อเอกลักษณ์ ของนักเขียน ผู้ผลิต หรื อผู้กํากับว่าต้ องการสื่ ออะไร และให้ ผ้ รู ับ
สารเข้ าใจในทิศทางใด
มิ ติ ด้ า นค่ านิ ย ม หรื อ ศี ล ธรรม หมายถึ ง ความสามารถที่ เห็ น ค่ านิ ย มต่า งๆ ที่
ปรากฏอยู่ในสื่อสําหรับผู้ที่มีการรู้ สื่อน้ อย ก็จะมีแนวโน้ มที่จะรับค่านิยมต่างๆ ในสื่อ หรื อแยกแยะ
ได้ แบบคลุมเครื อ แต่สําหรับผู้ที่มีความสามารถในการรู้สื่อจะตระหนักถึงรูปแบบต่างๆ ของค่านิยม
ที่ส่งผ่านทางสื่อ และจัดบทบาทตนเองว่า ควรรับค่านิยมและศีลธรรมนันๆ
้ อย่างไร หรื อสิ่งที่สื่อ
เสนอออกมาเป็ นสิ่งที่ดีหรื อไม่ดี
4) จุดประสงค์ของการรู้ สื่อ มีความสามารถในการควบคุมตีความสารมากขึน้
เพราะสารในสื่อทุกชนิด คือ การตีความทังสิ
้ ้น เพราะการตีความหมายของสารจะช่วยให้ เข้ าใจใน
จุดประสงค์ที่แท้ จริ งของผู้สง่ สารที่ต้องการสื่อออกมา
2.3.3 หลักการของการรู้ ส่ ือ มี 4 มิติ ดังต่อไปนี ้
การรู้ สื่อถื อเป็ นทักษะชีวิตที่สําคัญอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวตั น์จนถึงยุคดิจิทลั ที่ ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าข้ อมูล ข่าวสารมี อิท ธิ พ ลต่อผู้รับสารอย่างมาก กระบวนการเหล่านี จ้ ะช่วยพัฒ นา
ศักยภาพทางความคิดเพื่ อป้องกันตัวเองจากผลกระทบด้ านลบจากสื่อได้ เป็ นอย่างดี โดยมี หลัก
ของการรู้สื่อ 4 มิติ ดังนี ้ (การรู้เท่าทันสื่อมีมิตอิ ะไรบ้ าง, 2556)
1) การรั บ รู้ และความเข้ าใจ (Cognitive) คื อ การที่ บุคคลสามารถแยกแยะ ทํ า
ความเข้ าใจสัญลักษณ์ตา่ งๆ ตังแต่
้ ง่าย ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้ อน เช่น เนื ้อหาที่ถกู ผลิตขึ ้นมา
หมายความถึงสิ่งใด และทําไมจึงเลือกใช้ สิ่งนันมาใช้
้
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์สื่อความหมาย
2) อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก (Emotional) คื อ ความสามารถที่ บุ ค คลจะจํ า แนก
สัญ ลัก ษณ์ ที่ สื่ อผลิ ต ออกมาเพื่ อ ใช้ ใ นการกระตุ้น อารมณ์ ความรู้ สึ ก ต่างๆ ของผู้รับ สาร และ
สามารถรั บรู้ ว่าสื่ อต้ องการกระตุ้นให้ บุคคลที่ ได้ รับสื่ อนัน้ รู้ สึกอะไร และความสามารถในการที่
บุคคลใช้ สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกตามที่ตนเองต้ องการ
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3) สุน ทรี ย ภาพ (Aesthetic) คื อ บุค คลสามารถเล็ ง เห็ น หรื อ เข้ าถึ ง คุณ ค่ าของ
เนื ้อหาที่สื่อผลิตออกมาในมุมมองทางด้ านศิลปะ แยกความแตกต่างระหว่างการเลียนแบบและ
งานศิลปะ เข้ าใจศิลปะที่ผ้ ปู ระพันธ์ นักเขียน หรื อผู้ผลิตสื่อต้ องการสื่อออกมา
4) ศีลธรรม (Moral) คือความสามารถที่บคุ คล พิจารณาและตัดสินใจได้ วา่ สิ่งใด
คือสิ่งดี หรื อสิ่งไม่ดี ค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ ที่สื่อผลิตออกมา
2.3.4 ทักษะที่ใช้ สาํ หรับการรู้ ส่ ือ
การรู้ สื่อมีทกั ษะที่ จําเป็ นสําหรับการใช้ ในชีวิตประจําวันและการทํ างานในศตวรรษที่ 21
กล่าวคือประชาชนต้ องการรู้ มากกว่าเนื ้อหาหลัก จึงจําเป็ นต้ องรู้ ว่าจะใช้ ความรู้ และทักษะที่มีอยู่
ของตนเองอย่างไร ทังการคิ
้
ดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การมีส่วนร่วม
รวมถึ ง การแก้ ไขปั ญ หา จึ ง มี ก ารระบุ ถึ ง ทัก ษะที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การรู้ สื่ อ ไว้ ดัง นี ้ (Tessa Jolls and
Elizabeth Thoman, 2008)
การวิเคราะห์

การเข้ าถึง

การมีสว่ นร่วม

การประเมินเนื ้อหาสาร

การสร้ างสรรค์

ภาพที่ 2.2 ทักษะกระบวนการรู้สื่อ
1) ทักษะในการเข้ าถึง (Access Skill) ทักษะที่บคุ คลสามารถรวบรวมข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ และเหมาะสมสํ าหรับตนเอง รวมถึงสามารถทํ าความเข้ าใจในความหมายของข้ อมูล
ข่าวสารที่ได้ มาอย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill) ทักษะที่บุคคลสามารถวิเคราะห์ เนื อ้ หา
ข้ อมูลข่าวสาร การออกแบบ โครงสร้ างของเนื ้อหา และลําดับเหตุการณ์ รวมถึงการที่สามารถทํา
ความเข้ าใจเนื ้อหาที่อยูใ่ นบริ บทต่างๆ ตามที่สื่อนําเสนอ
3) ทั ก ษะการประเมิ น เนื อ้ หาสาร (Evaluate Skill) ทั ก ษะที่ บุ ค คลสามารถ
เชื่ อมโยงข้ อมูล ข่าวสารไปยัง ประสบการณ์ ของแต่ล ะบุค คล และทํ าการประเมิ น เนื อ้ หาความ
ถูกต้ อง คุณภาพและความเกี่ยวข้ องของเนื ้อหา
4) ทัก ษะการสร้ างสรรค์ (Create Skill) ทัก ษะที่ บุ ค คลสามารถสร้ างความคิ ด
ผ่านข้ อความ เสียง หรื อภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถใช้
้
เทคโนโลยีเพื่อสร้ างสรรค์เนื ้อหาต่างๆ ขึ ้นมา
5) ทักษะการมี ส่วนร่ วม (Participate Skill) ทักษะที่ บุคคลสามารถเข้ าไปมีส่วน
ร่วมหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ ร่วมไปถึงจะสามารถทําให้ บคุ คลสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ประทุม ฤกษ์ ก ลาง (2558) ได้ ศึก ษาวิ จัยเรื่ อง การใช้ สื่ อ สัง คมและการรู้ สื่ อสัง คมของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้ สื่อดิจิทัล การใช้ สื่ อสังคม
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการรู้ สื่ อสัง คมของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า
1) ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา รายได้ จํานวนปี ที่ใช้ งานคอมพิวเตอร์ ความถี่ในการใช้ และทักษะ
ของการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกันมีการรู้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2) ทักษะคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวแปรหลักที่ส่งผลให้ ประชาชนมีการรู้เท่าทันสื่อสังคมส่วนตัวแปรอื่นๆ
เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ไม่ส่งผลให้ ประชาชนมี การรู้ สื่ อสังคมแตกต่างกัน นอกจากนี ้
ยัง พบว่า ประชาชนที่ มี ระดับ การรู้ สื่ อ ดิจิ ต อลแตกต่างกัน มี การรู้ เท่ าทัน สื่ อ สัง คมแตกต่างกัน
และภัทร์ ศินี แสนสํ าแดง (2557) ศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของ
วัยรุ่ นในจังหวัดสกลนคร ที่ พ บว่า วัยรุ่ นในจังหวัดสกลนครมีทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อมวลชนและ
สื่ อ สมั ย ใหม่ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยแบ่ ง ตามรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ประจํ า วัย ของวัย รุ่ น
ทัง้ 3 รู ปแบบ 1) การดําเนินชี วิตประจําวันในครอบครัว พบว่า มี การติดต่อสื่ อสารกับสมาชิกใน
ครอบครัวผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมทัง้ โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ใน
ระดับมาก 2) การดําเนินชีวิตประจําวันในการเรี ยน พบว่า การใช้ สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ทําให้
สะดวกสบายในการค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมากที่สุด และ 3) การดําเนิน
ชีวิตประจําวันในการใช้ เวลาว่าง พบว่า วัยรุ่ นใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ด้ ว ยการสร้ างข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเองผ่ า นทาง Social Media เช่ น Facebook รวมทัง้ โปรแกรม
สนทนาออนไลน์ในระดับมากที่สดุ
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จากการศึกษาและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ การรู้ สื่อ “Media Literacy” ทําให้ ทราบว่าหากบุคคลมี
การรู้ สื่ออยู่ในระดับสูง จะสามารถเข้ าใจเนื อ้ หาของสื่อได้ ดี และมีการตัดสินใจว่าควรเชื่อหรื อไม่
เชื่ อเนื อ้ หาที่ ม าจากสื่ อนัน้ ๆมากน้ องเพี ยงใด รวมไปถึ งมี ความสามารถในการใช้ สื่ อเพื่ อให้ เกิ ด
ความสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้ องการ รวมไปถึงในเมื่ อบุคคลมี การรู้ สื่อมากขึน้ จะ
นํ า ไปสู่ ก ารทราบถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากสื่ อ ดั ง นั น้ งานวิ จั ย ชิ น้ นี จ้ ึ ง สนใจศึ ก ษ าเรื่ อง
พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล

2.4 แนวคิดเรื่ องผลกระทบจากสื่อ (Media Effect)
จากงานวิจัยต่างๆ จะพบว่ามี หลายแนวคิดเกี่ ยวกับอิทธิพ ลและผลกระทบของสื่ อ โดย
เงื่ อนไขของผลกระทบที่ เกิ ด ขึน้ ที่ แตกต่างกัน ออกไป ในบางช่วงสังคมเชื่ อว่าสื่ อมี อิท ธิ พ ลและ
ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมาก แต่กลับกันบางช่วงเวลาเชื่อว่าสื่อไม่มีอิทธิพลต่อสังคมมากนัก การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับความเชื่อและทัศนคติในเรื่ องของอิทธิ พลและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากสื่อมา
จากความเชื่อของสังคม และอีกส่วนหนึง่ มาจากการทํางานของสื่อ (มนัสวินี จันทะเลิศ, 2548)
สื่อมวลชนล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็ นการมอมเมา
ประชาชนให้ หลงใหล กามารมณ์ การผิดศีลธรรม สร้ างค่านิยมตํ่าๆ เพราะสื่ อมวลชน เป็ นผู้นํา
เสนอเรื่ องราวต่างๆ ไปสู่ผ้ ูคนจํานวนมาก แต่ก็ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขและปั จจัยต่างๆ จึงได้ มีผ้ ทู ํ าวิจัย
เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชนประเภทต่ า งๆ สามรถสรุ ป ได้ ดัง ต่ อ ไปนี ้ (ปรมะ สตะเวทิ น ,
2533:141-145)
1) อิทธิ พลของสื่อมวลชนที่ มีต่อประชาชน ไม่ใช่อิทธิ พลโดยตรง แต่เป็ นอิทธิ พล
โดยอ้ อม เพราะมีปัจจัยต่างๆ ที่สกัดกันอิ
้ ทธิพลจากสื่อ ได้ แก่
(1) ความมีใจโน้ มเอียงของผู้รับสาร (Predispositions)
บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกันและเกี่ยวข้ องกันในสถาบันสังคมต่างๆ จึงทําเห็นประชาชน
เหล่านันมี
้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และมีความโน้ มเอียงที่จะมีความคิดเห็น ที่จะปฏิบตั ิอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก่อน และพฤติกรรมเหล่านี ้ล้ วนเป็ นการที่บุคคลได้ รับอิทธิพลจากการคบหาสมาคม
กับบุคคลอื่น หรื อจากสถาบันสังคมที่ตนเข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์ เมื่อบุคคลผู้นนสั
ั ้ มผัสกับสื่อมวลชน
จะนําเอาพฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติเหล่านันติ
้ ดตัวมาด้ วย
(2) การเลือกของผู้รับสาร (Selective Processes)
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การที่ ผ้ ูรับ สารมี ความโน้ ม เอี ย งทัง้ ก่ อนและขณะที่ ใช้ สื่ อมี อิ ทธิ พ ลต่อการเลื อกรั บ สาร
ซึ่งบุคคลจะทําการเลือกรับสารที่มีความสอดคล้ องกับความสนใจ ค่านิยมและทัศนคติของตนเอง
แต่จะหลี กเลี่ ยงสารที่ ไม่สอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับความสนใจ และความคิดเห็นของตนเอง เช่น
การที่บคุ คลพยายามตีความหมายของสารที่ตน ดู หรื อ ฟั ง ตามความเชื่อ และทัศนคติเดิมของตน
ที่มีอยู่ รวมทังการที
้
่บคุ คลเลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิด และความเชื่อของตนเอง
(3) อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence)
อิทธิพลของสื่อมวลชนเป็ นไปโดยอ้ อม เนื่องจากข้ อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนไม่ได้ ไปถึง
ประชาชนทันที แต่ต้องผ่านขัน้ ตอนอย่างน้ อยสองขัน้ ตอน แล้ วแต่ละขัน้ ตอนจะมี บุคคลเข้ ามา
แทรกเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการถ่ ายทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ไปยัง ประชาชนในชุ ม ชนหรื อ สัง คม
โดยเรี ย กบุค คลนัน้ ว่า ผู้นํ าความคิด เห็ น (opinion leaders) ซึ่ง ในกระบวนการถ่ า ยทอดความ
คิดเห็นนันจะถู
้ กสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้ าไปด้ วย ผู้นําความคิดเห็นเหล่านี ้จึงเป็ นบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของประชาชน
(4) ลักษณะของธุรกิจด้ านสื่อมวลชน (Economic Aspects)
สื่ อ มวลชนเป็ น ธุ รกิ จ ที่ ส ามารถแข่ ง ขัน กัน อย่ างเสรี ภ าพ ต่า งแสดงความคิ ด เห็ น และ
มีคา่ นิยมที่แตกต่างกันออกไป และการที่ประชาชนมีเสรี ภาพในการจะเลือกเชื่อถือผู้รับสารจะเลือก
เชื่อตามความคิดเห็นและทัศนคติของตนที่มีอยูว่ า่ จะเชื่อสื่อมวลชนสถาบันใด
2) จากปั จจัยในข้ อที่ 1 สื่อมวลชนเป็ นเพียงผู้สนับสนุนทัศนคติ ค่านิยม ความมี
ใจโน้ มเอียง รวมถึงพฤติกรรมของประชาชนเท่านัน้ เนื่องจากการที่บุคคลล้ วนแต่มีประสบการณ์
ความคิด ทัศนคติ ที่มีอยูก่ ่อนแล้ ว รวมถึงอิทธิพลอื่นๆ จากบุคลคล หรื อสถาบันต่างๆ อยูก่ ่อนแล้ ว
3) ในบางกรณีสื่อมวลชนอาจมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชน
ได้ ในกรณีที่บคุ คลนันพยายามแสวงหาแนวทางหรื
้
อ พร้ อมที่จะเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมอยู่
ก่อน สื่อมวลชนจึงทําหน้ าที่นําเสนอสิ่งที่สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคล เพื่อเปลี่ยน
ความคิดและความเชื่อของบุคคลนัน้
4) สื่อมวลชนสามารถสร้ างทัศนคติ และค่านิยมใหม่ให้ แก่ประชาชนได้ ในกรณี ที่
บุคคลนัน้ ไม่เคยมีประสบการณ์ หรื อความรู่ เกี่ ยวกับสิ่งนัน้ มาก่อน โดยทัศนคติจะเกิ ดขึ ้นต่อเมื่ อ
บุ ค คลรั บ สารที่ นํ า เสนอเรื่ อ งราวแนวเดี ย วกั น บ่ อ ยๆ ซํ า้ ๆ เป็ นอิ ท ธิ พ ลในลั ก ษณะสะสม
(cumulative impact) ไม่ได้ เกิดผลทันที แต่จะเกิดขึ ้นโดยต้ องอาศัยระยะเวลา
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การเปลี่ยนแปลงรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น ความรู้สกึ นึกคิด อารมณ์ รวมไปถึงความเข้ าใจหรื อ
พฤติกรรมของผู้รับสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนันอาจก่
้
อให้ เกิดผล 3 ประการตาม ทฤษฎี KAP
คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge Change) การเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude Change) และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Practice Change) (สุรสิทธิ์ สิทยารัฐ, 2549) ลักษณะดังข้ างต้ นอาจ
แบ่งได้ หลายประเภท ดังนี ้
2.4.1 ผลของการสื่อสารแบ่ งตามระยะเวลา
โดยผลของการสื่อสารจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ผลของการสื่อสารในครัง้ นันปรากฏขึ
้
้น
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1) ผลระยะสัน้ (Short-term Effect) เป็ นผลจากการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในระยะเวลา
เพียงสันๆ
้ เท่านัน้ เช่น การงดใช้ เครื่ องมือสื่อสารขณะชมภาพยนตร์
2) ผลระยะยาว (Long – term Effect) เป็ นผลจากการสื่อสารที่ เกิ ดขัน้ ในระยะ
ยาว เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ มีการช่วยกันประหยัดไฟ
2.4.2 ผลของการสื่อสารแบ่ งตามลักษณะของผลที่เกิดขึน้
โดยการพิ จ ารณาจากทิ ศทางของผลที่ เกิ ดขึน้ มาจากการสื่ อสาร ซึ่ง แบ่ง ออกได้ เป็ น 2
ประเภท คือ
1) ผลทางตรง (Direct Effect) คือผลจากการสื่อสารที่เกิดขึ ้นมาในการสื่อสารครัง้
นันโดยตรง
้
เช่น การที่เจ้ าหน้ าที่โครงการฝึ กอาชีพช่วยในการฝึ กหัดให้ แม่บ้านทําอาหารเป็ น
2) ผลทางอ้ อ ม (Indirect Effect) คื อ ผลที่ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด จากการสื่ อ สารในครั ง้ นั น้
โดยตรง หรื อผลแอบแฝง และเป็ นผลกระทบที่ผ้ สู ่งสารไม่ได้ คาดหลังจากการสื่อสาร เช่น การให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการคุมกําเนิด อาจมีผลทําให้ เด็กสาวในสังคมปล่อยเนื ้อปล่อยตัวกันมากขึ ้น
2.4.3 ผลของการสื่อสารแบ่ งตามความดีและไม่ ดีจากผลที่เกิดขึน้
เป็ นการพิจารณาจากผลของการสื่อสารในครัง้ นัน้ ๆ ว่าก่อให้ เกิดผลในแง่ใดต่อผู้รับสาร
หรื อสังคม ในแง่ใดแง่หนึง่ ตามที่สื่อตังใจจะเสนอออกมาแก่
้
ผ้ รู ับสาร ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ผลทางบวก (Positive Effect) เป็ น ผลของการสื่ อสารที่ ก่ อให้ เกิ ด ผลดี ทัง้ ต่อ
ผู้ฟังและสังคม
2) ผลทางลบ (Negative Effect) เป็ นผลของการสื่ อสารที่ ก่อให้ เกิ ดผลทางด้ าน
ลบต่อผู้ฟังและสังคม
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ผลกระทบจากสื่อที่มีต่อบุคคลแบ่งได้ 2 มิติ คือ มิติแรกเป็ นชนิดของผลกระทบที่เป็ นผล
จากการได้ รับอิทธิ พลของบุคคลอื่น เช่น พฤติกรรม ทัศนคติ อารมณ์ และอื่นๆ ส่วนมิติที่สอง คือ
อิทธิพลจากในแต่ละบุคคล โดยเมื่อนําทัง้ 2 มิติมารวมกันและสร้ างเป็ นประเภทขึ ้นมาจะช่วยใน
การจัดระเบียบผลกระทบทังหมดในระดั
้
บบุคคล (Potter, 2012:41)
เดนนิ ส แมคเควล ได้ เสนอแผนภาพที่ จ ะสามารถแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสัม พั น ธ์ ข อง
ผลกระทบของสื่อ ใน 2 ลักษณะคือ ผลของสื่ อที่เกิดจากความตังใจและไม่
้
ตงใจ
ั ้ (intended and
unintended) กับผลที่เกิดในระยะเวลาช่วงสันและผลที
้
่เกิดในนะยะเวลาช่วงยาว (short-term and
long team) เพื่ออธิบายความหมายสันๆให้
้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ดังต่อไปนี ้ (MaQuail, 2010)
1) ผลกระทบของสื่ อโดยการวางแผนและเกิ ดผลระยะสัน้ (Planned and Short
Term)
2) ผลกระทบของสื่ อ โดยไม่ได้ วางแผนและเกิ ด ผลระยะสัน้ (Unplanned and
Short Term)
3) ผลกระทบของสื่ อ โดยการวางแผนและเกิ ด ผลในระยะยาว (Planned and
Long Term)
4) ผลกระทบของสื่ อโดยไม่ได้ วางแผนและเกิ ดผลระยะยาว (Unplanned and
Long Term)
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ความตัง้ ใจ
ผลกระทบที่วางแผน
•

การโฆษณาชวนเชื่อ

การตอบสนองของแต่ละบุคคล

•

•
•

•
•

กรอบ
ตังหมายกํ
้
าหนดการ

การแพร่กระจายการพัฒนา

กระจายข่าว

•

สือ่ รณรงค์

การเรี ยนรู้ขา่ ว

ระยะเวลา
ช่ วงสัน้

•

•
•

การแพร่กระจายของนวัตกรรม

การแพร่กระจายของความรู้

ช่ วงยาว
การควบคุมทางสังคม
• การขัดเกลาทางสังคม
ปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล
• ผลการจัดกิจกรรม
• ความเป็ นจริ งการกําหนดและ
• ปฏิกิริยาร่ วม
การสร้ างความหมาย
• การเปลีย่ นแปลงทางสถาบัน
่ นแปลงทาง
• การเปลีย
• การกําจัด
• ผลกระทบนโยบาย
วัฒนธรรมและสังคม
• บูรณาการทางสังคม
ผลกระทบที่ไม่ ได้ วางแผปฏิกิริยา
ผลกระทบที่ไม่ ได้ วางแผน
•

•

ภาพที่ 2.3 การจําแนกประเภทผลกระทบของสื่อ
2.4.4 ผละกระทบของสื่อโดยการวางแผนและเกิดผลระยะสัน้ (Planned and Short
Term)
1) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ความพยายามโดยเจตนาที่จะจัดระบบ
การรับรู้ และพฤติกรรมเพื่อให้ ตอบสนองที่จะผลักดันความตังใจที
้ ่โฆษณาชวนเชื่อต้ องการซึง่
บางครัง้ อาจเกิดผลในระยะยาว
2) การตอบสนองของแต่ละบุคคล (Individual response) กระบวนการที่บุคคล
ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ต่ อ ต้ านในข้ อ มูล ข่าวสารที่ เปิ ด รับ โดยมาจากทัศ นคติ ความรู้ หรื อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
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3) สื่ อรณ รงค์ (Media campaign) สถานการณ์ ที่ สื่ อจั ด ขึ น้ เพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการโน้ มน้ าวใจ หรื อให้ ข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้ เกิดการยอมรับ
4) การเรี ยนรู้ ขา่ ว (News learning) ผลกระทบที่เกิดในระยะสันจากการเปิ
้
ดรับ
ข่าวสารจากสื่อ โดยสามารถวัดได้ จากความรู้และความเข้ าใจในการรับรู้ข่าวสาร
5) กรอบ (Framing) การที่แปลความหมายอยูใ่ นกรอบเดียวกันทังสื
้ ่อและผู้ชม
6) ตั ง้ หมายกํ า หนดการ (Agenda-setting) กระบวนการที่ เ ป็ นที่ ส นใจชอง
ประชาชน หรื อการรายงานข่าวปั ญหาที่มีอิทธิผลต่อคนส่วนมาก
2.4.5 ผลกระทบของสื่ อโดยไม่ ได้ ว างแผนและเกิด ผลระยะสั น้ (Unplanned and
Short Term)
1) ปฏิ กิริยาของแต่ล ะบุค คล (Individual reaction) ผลกระทบที่ ไม่ได้ วางแผน
หรื อไม่คาดคิดของการเปิ ดรับสื่อของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่ สงั เกตเห็นในการเลียนแบบและการ
เรี ยนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการกระทํ าที่ ก้าวร้ าวหรื อเบี่ยงเบน (รวมถึงการฆ่าตัวตาย) คํ าว่า
วิกฤติ ยังได้ ถกู นํามาใช้ ประเภทที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบรวมถึงการตอบสนองที่แข็งแกร่ งอารมณ์
เร้ าอารมณ์ทางเพศและปฏิกิริยาของความกลัวหรื อความวิตกกังวล
2) ปฏิกิริยาร่ วม (Collective reaction) บางส่วนของผลกระทบเหมือนกันมี
ประสบการณ์ไปพร้ อม ๆ กันโดยคนจํานวนมากในสถานการณ์ที่ใช้ ร่วมกันหรื อบริ บทนําไปสูก่ าร
ดําเนินการร่วมกันมักจะเป็ นชนิดอลหม่านและไม่ใช่สถาบัน กลัวความวิตกกังวลและความโกรธ
เป็ นปฏิกิริยาที่มีศกั ยภาพมากที่สดุ ซึง่ สามารถนําไปสูค่ วามตื่นตระหนกหรื อสร้ างความวุน่ วาย
3) ผลกระทบนโยบาย (Policy effects) ผลกระทบที่ ไ ม่ ไ ด้ ตัง้ ใจจากของข่ า ว
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล อันตรายและอื่น ๆ
2.4.6 ผลกระทบของสื่ อ โดยการวางแผนและเกิ ด ผลในระยะยาว (Planned and
Long Term)
1) การแพร่ กระจายการพัฒ นา (Development diffusion) วางแผนการใช้ ก าร
สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในระยะยาวแคมเปญและวิธีการอื่นที่มีอิทธิ พลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครื อข่ายและอํานาจโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของชุมชนหรื อสังคม
2) กระจายข่ าว (News diffusion) การแพร่ ก ระจายของข้ อ มูล ข่าวสารเพื่ อ ให้
ประชากรรับรู้
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3) การแพร่ กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of innovations) กระบวนการของ
การใช้ เวลาของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีภายในประชากรมักจะอยู่บนพื ้นฐานของการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะไม่ได้ เป็ นเช่นเดียวกับผลกระทบที่ตงใจไว้
ั้
4) การแพร่ กระจายของความรู้ (Distribution of knowledge) ผลของการสื่อข่าว
และข้ อมูลสําหรับการกระจายตัวของความรู้ระหว่างกลุ่มทางสังคม การอ้ างอิงหลักการ หรื อการ
ขยับขยายช่องว่างของความรู้
2.4.7 ผลกระทบของสื่อ โดยไม่ ได้ วางแผนและเกิด ผลระยะยาว (Unplanned and
Long Term)
1) การควบคุมทางสังคม (Social control) แนวโน้ มระบบเพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ จัดตังหรื
้ อรู ปแบบของพฤติกรรม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สังคมของคนไม่ว่าจะเป็ นโดยเจตนาหรื อ
เป็ นส่วนขยายที่ไม่ได้ ตงใจของการขั
ั้
ดเกลาทางสังคม
2) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ผลงานที่เป็ นทางการของสื่อเพื่อการ
เรี ยนรู้และการยอมรับของบรรทัดฐานค่านิยมและความคาดหวังของพฤติกรรมในบทบาททาง
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งและสถานการณ์
3) ผลการจัดกิจกรรม (Event outcomes) การเป็ นส่วนหนึง่ สื่อร่วมกับสถาบันใน
เหตุการณ์สําคัญ รวมถึงการปฏิวตั ทิ ี่สําคัญความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศและเรื่ องของ
สงครามและความสงบสุข. เหตุการณ์สําคัญน้ อยกว่า เช่นการเลือกตัง้
4) ความเป็ นจริ งการกําหนดและการสร้ างความหมาย (Reality defining and
construction of meaning) สาธารณะและกรอบของการตีความ ชนิดของผลกระทบนี ้จะต้ องมี
ส่วนร่วมมากหรื อน้ อยกว่าที่ใช้ งานของเครื่ องรับในกระบวนการของการสร้ างความหมายของ
ตัวเอง
5) การเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน (Institutional change) การปรับตัวโดยการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีอยูใ่ นสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารของตัวเอง
6) การกําจัด (Displacement) ผลที่ตามมาเป็ นไปได้ มากของการจัดสรรเวลาใน
การใช้ สื่อออกไปจากคนส่วนใหญ่เวลาว่าง การแสวงหาความรู้รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมทางสังคม
7) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and social change)
การเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบโดยรวมของค่านิยมพฤติกรรมและรูปแบบสัญลักษณ์พฒ
ั นาการภาค
ของสังคม
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8) บู ร ณ าการทางสั ง คม (Social integration) อาจจะสั ง เกตเห็ น ในระดั บ ที่
แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่กลุ่มการแจกจ่ายของสื่อ ผลกระทบยังสามารถเป็ นในระยะสัน้
ในขณะที่การตอบสนองต่อภัยพิบตั สิ าธารณะที่ใช้ ร่วมกันหรื อเหตุฉกุ เฉิน
2.4.8 ประเภทผลกระทบของสื่อ
Potter (2012) ได้ แยกประเภทของผลกระทบจากสื่อออกเป็ น 5 ชนิด คือ
1) ผลกระทบทางสรี รวิทยา (Physiological Effects) ผลกระทบทางสรี รวิทยา คือ
ผลกระทบที่เป็ นการเพิ่มความอดทนทางอารมณ์ในระยะยาว หรื อการตอบสนองซํ ้าๆ ของร่างกาย
มนุษย์ Potter กล่าวว่าการที่คนเรามีการสัมผัสหรื อเปิ ดรับความรุนแรงเป็ นการกระตุ้นทาง
สรี รวิทยา เมื่อผู้ที่ได้ รับรู้ ถึงความรุนแรง เขาจะมีความรุนแรงนันแฝงอยู
้
ใ่ นตัวคนๆนัน้ แต่ผลกระทบ
นี ้เป็ นเพียงช่วงเวลาสันๆ
้ แต่หากเมื่อเกิดความเคยชินทางสรี รวิทยาแล้ ว ผลกระทบนี ้อาจ
เปลี่ยนเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นในระยะยาวได้ เมื่อความคุ้นเคยของภาพ รวมทังพฤติ
้ กรรมก้ าวร้ าว
หรื อความรุนแรงมีความชัดเจนมากขึ ้นเรื่ อยๆ
2) ผลกระทบทางอารมณ์ (Emotional Effects) สื่อสามารถสร้ างให้ บคุ คลเข้ าถึง
อารมณ์ตา่ งๆได้ เช่น กลัวความโกรธ ความเคยชิน ผ่านสื่อที่เป็ นตัวกระตุ้นอารมณ์เหล่านันออกมา
้
จากภายในของบุคคล นอกจากนี ้การสัมผัสกับความรุนแรงในสื่อที่สามารถทําให้ เกิดความเคยชิน
แล้ ว การชมภาพยนตร์ ที่มีอารมณ์เกี่ยวกับความเครี ยดซํ ้าๆ อาจส่งผลระยะยาวไปสู่ความรุนแรง
อาจเพิ่มเป็ นความกลัวได้
3) ผลกระทบความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive Effects) สื่อสามารถเป็ นผู้กําหนด
ข้ อเท็จจริ งจากการนําเสนอ โดยการเรี ยนรู้ และความเข้ าใจของบุคคลจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการเปิ ดรับสื่อ
เช่น การที่บคุ คลอาจจะเรี ยนรู้วิธีการที่จะปกป้องตัวเองด้ วยกําปั น้ ของตนเอง สื่อสามารถ
สอดแทรกความรู้หรื อนําไปสู่เรื่ องที่สื่อต้ องการให้ บคุ คลเกิดความรู้และความเข้ าใจ
4) ผลกระทบต่อทัศนคติ (Attitudinal Effects) สื่อสามารถสร้ างทัศนคติหรื อเสริ ม
ความคิดเห็นและความเชื่อเดิมที่บคุ คลมีอยู่ โดยอาจเกิดในทันทีหรื อการสร้ างทัศนคติในระยะยาว
5) ผลกระทบต่อพฤติกรรม (Behavioral Effects) สื่อสามารสร้ างผลกระทบทาง
พฤติกรรมผ่านการที่บคุ คลได้ รับสื่อและเกิดการเลียนแบบ ผลกระทบนี ้อาจจะเป็ นหนึ่งที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบมากที่สดุ สําหรับการลบความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงใน
สื่อ ระยะอาชญากรรมเลียนแบบที่ปรากฏในข่าว
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นอกจากนี ้ กริ ฟ ฟิ ทส์ (Griffiths, 1955 อ้ างถึ งใน พี ระ จิรโสภณ, 2551) ได้ เสนอแนวคิด
“การเสพติดเทคโนโลยี สื่อและผลกระทบ” โดยกล่าวว่าการเสพติดเทคโนโลยี นนเป็
ั ้ นการเสพติด
ทางด้ านพฤติก รรม (Behavioral Addiction) เช่ น เดี ยวกับ การติ ดการพนัน ซึ่ง อาจเกิ ดขึ น้ ได้ ใ น
2 ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะทางเดี ย ว(passive) เช่ น การดูโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ หรื อ ฟั ง วิ ท ยุ และ
ลักษณะตอบโต้ 2 ทาง (active) เช่นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
พรปภั ส สร ปริ ญ ชาญกล แสงเดื อ น ทวี สิ น และชนากิ ต ติ์ ราชพิ บู ล ย์ (2554) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ เฉลี่ย คือ 1-3 ชัว่ โมง
และเครื อข่ายที่สงั คมออนไลน์ที่นิยมใช้ มากที่สุดคือ Hi5 โดยใช้ เพื่อคุยกับเพื่อนปั จจุบนั และเพื่อน
เก่า ความถี่ในการใช้ มากกว่า 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์ โดยใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่บ้านก่อนเข้ านอน
ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ผลกระทบจากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม
และด้ านการเรี ยน ภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อย ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สิริพรรณ
แซ่ติ่ม แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ สุพฒ
ั ธณา สุขรัตน์ และอรชนก ช่องสมบัติ (2554) ที่ศึกษาวิจยั
เรื่ องผลกระทบของพฤติก รรมการเสพอิ น เทอร์ เน็ ตและกิ จ กรรมบนอิน เทอร์ เน็ต ต่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้
พบว่า พฤติ ก รรมการเสพติ ด อิ น เทอร์ เน็ ต มี ผ ลกระทบต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น นอกจากนี ้
ผลการวิ จัย ของ อมร โต๊ ะ ทอง (2556) ยัง พบว่า เพศชายมี พ ฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าเพศหญิง ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ คือเพื่อติดตามข่าวสารสถานการณ์ บ้านเมือง
อ่ า นข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ นิ ต ยสารออนไลน์ ขณะที่ เ พศหญิ งส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เพื่ อ ผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด ติดตามข่าวสาร บันเทิง ส่วนผลกระทบพบว่าวัยรุ่ นเพศชายและเพศหญิงมีความเห็น
ไม่แตกต่างกันว่า การใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ส่งผลกระทบต่อการเรี ยน และส่งผล
กระทบต่อปั ญ หาครอบครัว จากวิจัยเรื่ องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้ อินเทอร์ เน็ ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น (Generation)
Mannheim (1952 อ้ า งใน Jane Pilcher, 1994) ก ล่ า ว ถึ ง แ น วค วา ม คิ ด เกี่ ย ว กั บ
เจเนอเรชั่นไว้ ว่า การที่ บุคคลเกิ ด การรวมตัวกัน เป็ น รุ่ นเดี ยวกันนัน้ มาจากการที่ บุคคลประสบ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วมกัน ซึ่งแนวคิดนี ้สอดคล้ องกับข้ อสันนิษฐานที่ว่า คนรุ่นหนึ่งๆ ควร
จะต้ องผ่านกระบวนการเดี ยวกันในบริ บทเฉพาะของประเทศนัน้ ๆ ตามแนวคิดเรื่ องเจเนอเรชั่น
(Generation) ณรงค์ศกั ดิ์ วดีศิริศกั ดิ์ (2555) ให้ ความหมายว่า เป็ นการแบ่งกลุ่มประชากรตามรุ่น
อายุ ข องกลุ่ ม คนที่ เกิ ด โดยเรี ย งลํ า ดับ จากคนที่ เ กิ ด ก่ อ นไปจนถึ ง เกิ ด ที่ ห ลัง ซึ่ ง แต่ ล ะช่ ว งรุ่ น
จะแบ่งออกด้ วยประสบการณ์ พฤติกรรมการดํารงชีวิต และอายุ โดยแบ่งเป็ นลุ่ย เจเนอเรชั่นบี
(Generation B) เจเนอเรชัน่ อเอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) และ
เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z)
2.5.1 การจัดกลุ่มเจเนอเรชั่น
เจเนอเรชั่ น (Generation) คื อ กลุ่ ม คนที่ มี อ ายุ รุ่ น ราวคราวเดี ย วกั น (The Amcrican
Heritage Dictionary, 1992) โดยมีประสบการณ์ จากเหตุการณ์ หรื ออยู่ในสภาพแวดล้ อมที่คล้ าย
ครึ งกัน ในสงคมหนึ่งๆ และประสบการณ์ ดังกล่างอาจก่ อให้ เกิ ดทัศนคติหรื อพฤติกรรมอันเป็ น
เอกลักษณ์ร่วมกันในกลุม่ คนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน (Glass, 2007)
โดยทัว่ ไปกลุ่มเจเนอเรชัน่ จะแบ่งหลักตามเกณฑ์ช่วงอายุที่เป็ นส่วนสําคัญในการจัดกลุ่ม
และอธิบายลักษณะเด่นของแต่ละกลุม่ เจเนอเรชัน่ ได้ ดงั นี ้
2.5.1.1 กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ ส (Baby Boomer)
กลุ่มคนที่ เกิดหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง หรื อเป็ นกลุ่มประชากรที่ เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2489-2507 (Zemke et al., 2000) โดยชื่อ “เบบี ้บูมเมอร์ ส” เกิดขึ ้นมาจากเหตุการณ์ช่วงหลัง
สงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง ที่ มี ผ้ ูค นเสี ยชี วิต จํ านวนมากจากสงคราม หน่ วยงานราชการในหลาย
ประเทศจึงส่งเสริ มให้ ประชากรของตนมีทายาทเพิ่มขึ ้น ประกอบกับขณะนันที
้ ่เศรษฐกิจมีอตั ราการ
เจริ ญ เติ บ โตขึ น้ หลั ง จากปลอดสงครามส่ ง ผลให้ มี อั ต ราการเกิ ด ของประชากรเพิ่ ม ขึ น้
ในสัดส่วนที่สงู มาก ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวการรณรงค์เรื่ องการคุมกําเนิดยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมาก
นักแต่ละครอบครัวจึงมีบตุ รกันจํานวนมาก (SHRM, 2004)
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ประชากรกลุม่ นี ้เติมโตพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงจากยุคเศรษฐกิจที่ตกตํ่าไปสู่ยคุ
อุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่สงครามได้ สงบลง ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวทางการค้ า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมมีการจ้ างงาน มีการพัฒนาความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและนําไปสูร่ ะบบการแข่งขัน
ส่งผลให้ ลกั ษณะสําคัญของกลุม่ เจเนอเรชัน่ นี ้คือ มีลกั ษณะนิสยั ที่มงุ่ มัน่ กับการทํางาน ทุ่มเทให้ กบั
การทํางานและองค์กรอย่างมาก ทํางานหนักให้ ความสําคัญกับผลงานแม้ ต้องใช้ เวลาและความ
พยายามมากกว่าจะประสบความสํ าเร็ จ นอกจากนี ก้ ลุ่ม เบบี บ้ ูม เมอร์ ส ยัง เคารพกฏิ ติก าและ
แนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่กลุ่มของตนได้ กําหนดขึ ้นและมีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบ
ต่อทัก ษะในการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ในสถานที่ ทํ างานหรื อ ในสัง คม รวมถึ งความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีอยู่พอสมควร (Bell and Narz, 2007) คุ้นเคยกับการสื่อสารแบบเก่า จึงต้ องอาศัยกลุ่ม
แรงงานรุ่ นใหม่ๆ ที่มีความชํานาญในการประยุกต์หรื อเรี ยนรู้ เร็ วในเรื่ องการนําเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การทํางานและในชีวิตประจําวัน (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2555)
รุ่ นเบบี ้บูมเมอร์ สเป็ นยุคที่ ผ้ หู ญิ งเริ่ มเข้ ามามีบทบาทหน้ าที่ ในสังคมแรงงาน ซึ่ง
เป็ นช่วงที่ครอบครัวเริ่ มมีฐานะดีขึ ้นเนื่องจากทังพ่
้ อและแม่หารายได้ เข้ าครอบครัวทัง้ 2 ทาง จึงเป็ น
ยุคที่ต้องฝากปู่ ย่า ตายาย ให้ ช่วยเลี ้ยงดูลูกให้ ในเวลากลางวัน และพ่อแม่เลี ้ยงดูเองในช่วงเวลา
กลางคืน การเลี ย้ งดูบุตร ธิ ดาของคนกลุ่มเบบี ้บูมเมอร์ สจึงส่งผลต่อความเชื่ อ ทัศนคติ ความคิด
รวมไปถึงพฤติกรรมของคนในยุคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วายต่อไป
2.5.1.2 เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X)
ชื่อ “เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์” เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่หลายจากหนังสือของ Douglas
Coupland ที่ มี ชื่ อ ว่ า “Generation X: Tales For on Accelerated Culture” (Coupland, 1996)
เป็ นกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 นิสยั ของคนกลุ่มนี ้มีลกั ษณะเด่นคือ รักความ
เป็ นอิ ส ระ ชอบการเสี่ ย ง ชอบทํ า อะไรให้ เกิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ สนใจเทคโนโลยี ปรั บ ตั ว เข้ ากั บ
การเป ลี่ ย นแปลงได้ ดี บ่ อ ยครั ง้ ที่ กลุ่ ม เจเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์ มั ก ท้ าทายกฎ เกณ ฑ์ ต่ า งๆ ที่
กลุ่มเบบี ้บูมเมอร์ ส กํ าหนดขึน้ จึงได้ รับขนานนามว่า Baby Buster หรื อ Slacker (SHRM, 2004;
Bell and Narz, 2007)
กลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นประชากรที่ได้ รับผลกระทบจากรอยต่อระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยค่อนข้ างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อก
(Analog) ไปสูร่ ะบบดิจิตอล (Digital) การเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้ คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม
(Mainfram) ที่มีขนาดใหญ่ไปสูค่ อมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (PC) ที่มีขนาดเล็กลง เป็ นต้ น จึงทําให้
ประชากรกลุม่ นี ้มีความสามารถในการปรับตัวให้ เหมาะสมกับสิ่งที่พฒ
ั นาและเปลี่ยนแปลงใน
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สถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างดี รวมถึงการขยายตัวของการค้ า อุตสาหกรรม และวิทยาการเทคโนโลยี
ซึง่ ก่อให้ เกิดการผลิตเครื่ องมือที่ใช้ ในการอํานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้ สภาพสังคมและเศรษฐกิจเน้ นการต้ องสนองความต้ องการด้ านวัตถุในระดับปั จเจก
บุคคล (Individual) มากยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้เองกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จงึ มองว่า “งาน” เป็ นเพียงส่วน
หนึง่ ของชีวิตเท่านัน้ จึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถต่างๆ ไป
พร้ อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของตนเอง จนสร้ างสมดุลระหว่างการทํางานและ
ชีวิตส่วนตัวได้ (Work Life Balance)
นิสยั อีกอย่างของคนในรุ่นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ มักชอบวิ่งเข้ าหาโอกาสมักไม่ชอบ
การรอคอยแต่อ ย่ างใด เพราะมี ค วามเชื่ อมั่น ในตนเองว่าสามารถทํ า ได้ ดี ก ว่ าคนในรุ่ น พ่ อ แม่
อย่างเบบี บ้ ูมเมอร์ ส กล้ ารับความเสี่ยงได้ ดีกว่าและจึงเป็ นสังคมที่ เริ่ ม ต้ นของการออกจากงาน
บริ ษัทไปทําธุรกิจส่วนตัวมากขึ ้นทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ จนเป็ นกระแสของเจ้ าของธุรกิจรุ่ น
หนุ่ม สาว (Young Entrepreneur) ในสัง คมเมื อ ง ธุ รกิ จ เริ่ ม มี การเปลี่ ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ คื อการ
เปลี่ยนจากการใช้ เงินสดมาใช้ บตั รเครดิตมากขึ ้น เป็ นยุคที่ มีการใช้ เงินฟุ่ มเฟื อยผ่านบัตรเครดิต
มากขึ ้น และบางครัง้ ใช้ จ่ายจนเกิดสร้ างภาระหนี ้สินครอบครัวขึ ้น การมีบตั รเครดิตจึงจําเป็ นและ
เป็ นอีกสิ่งสําคัญของคนในยุคนี ้อย่างมาก
2.5.1.3 เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y)
กลุ่มประชากรที่เกิดตังแต่
้ พ.ศ. 2524-2538 โดย Robbins (1996) ได้ อธิ บายถึง
ลักษณะของคนกลุม่ นี ้โดย Robbins (1996) อภิปรายลักษณะของคนกลุ่มนี ้โดยสะท้ อนจากสังคม
อเมริ กันว่า เป็ นกลุ่ม ประชากรที่ เกิ ดท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ด้ าน ประชากรกว่า
ครึ่ ง หนึ่ ง ของกลุ่ ม นี ม้ ี ม ารดาที่ ต้ อ งออกไปทํ า งานนอกบ้ า น และบางส่ ว นที่ ต้ อ งเติ ม โตมาใน
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันหรื อเป็ นบุตรนอกสมรส มีอิสระในการใช้ ชีวิตนอกบ้ านน้ อยกว่ากลุ่ม
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เนื่องจากผู้ปกครองของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่ มกั จะนิยมให้ ลูกหลานทํา
กิจกรรมอยูภ่ ายในบ้ านมากกว่าออกไปทํากิจกรรมนอกบ้ านเรื่ องจากเล็งเห็นถึงภัยต่างๆ ในสังคมที่
อาจส่ ง ผลให้ เจเนอเรชั่น วาย มี วุฒิ ภ าวะ หรื อ ความเป็ น ผู้ ใหญ่ ที่ น้ อ ยกว่ าเบบี บ้ ูม เมอร์ ส หรื อ
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่อยูใ่ นช่วงอายุเดียวกัน
เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ถูกเรี ยกขานกันหลายชื่อไม่วา่ จะเป็ น
Millennials, Echo Boomers, Why Generation, Net Generation, Gen Wired, We
Generation, Dot Net, Ne(x)t Generation โดยส่วนใหญ่ของคนกลุม่ นี ้จะเป็ นบุตรของกลุม่ เบ
บี ้บูมเมอร์ ส (Baby Boomers)
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ซึง่ มีลกู ช้ าที่เกิดระหว่าปี กล่าวคือกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายนี ้เป็ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ ที่มีมากที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุม่ อื่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ มีถึง 71 ล้ านคน (Sullivan & Heitmeyer,
2008 และ William & Page, 2010 อ้ างใน ขวัญชนก กมลศุภจินดา, 2557)
เนื่ อ งจากประชากรในช่ ว งอายุ นี เ้ ติ บ โต และใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นยุ ค ที่ มี อั ต ราการ
เจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จสูงและมีความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีอย่างมาก ด้ านการ
ติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมที่คล่องตัว การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่รวดเร็ ว การเดินทางที่สะดวกด้ วย
พาหนะที่ มีความทันสมัย มี เครื่ องมื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็ น กล้ องดิจิตอล PAD อินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื อรวมถึง
บัตรเครดิต
นอกจากนี ้ “GEN Y” ซึ่ ง เป็ น กลุ่ม วัย ตัง้ แต่ มัธ ยมตอนปลายไปจนถึ ง กลุ่ ม เริ่ ม
ทํางานใหม่ (พ.ศ.2523-2540) ที่เกิดมาพร้ อมความทันสมัยและเทคโนโลยีที่กําลังแพร่ หลาย ทําให้
อุ ป นิ สั ย ของคนกลุ่ ม นี เ้ ป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ค วามอดทนน้ อย สมาธิ สัน้ และชอบเปลี่ ย นงานบ่ อ ย
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 2557,3 มิถนุ ายน)
ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่ วาย
กลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วายเกิ ด ขึ น้ ในยุ ค ปฏิ วั ติ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ อ าศั ย โลก
อิน เตอร์ เน็ ตและคอมพิ วเตอร์ เป็ นหลัก ทํ าให้ คนกลุ่ม นี ไ้ ม่คิดว่าโทรทัศน์ ห รื อหนังสื อพิ ม พ์ ที่ จ ะ
กําหนดทุกอย่างในสังคมอีกต่อไป แต่กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายเชื่อเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า
เปิ ดรับเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่ นอื่นๆ และมี ความสามารถในการรับสื่อที่เรี ยกว่า“multi – tasking
and hyper tasking” คือทํ างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและค่อนข้ างตื่นเต้ นกระตือรื อร้ นใน
งานต่างๆ อย่างระยะสัน้ ๆ ไม่ต่อเนื่ องยาวนาน จึงเป็ นคนที่ มี สมาธิ ตํ่ากว่าคนรุ่ นก่อนมาก (ธาม
เชื ้อสถาปนศิริ, 2555) นอกจากนี ย้ งั ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมการสื่อสาร “7Is” ว่าคนรุ่ น Y นี ้มี ความ
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ ดังนี ้
1) Instantly “การสื่อสารแบบฉับพลันทันที” การสื่อสารแบบโต้ ตอบทันที
คือสิ่งที่ คนกลุ่มนี ้ต้ องการ โปรแกรมสนทนาผ่านข้ อความสันหรื
้ อเว็บบอร์ ด จะสามารถเข้ าเข้ าถึง
บุคคลกลุ่มนี ไ้ ด้ ดี เมื่ อมี ความคิดหรื อรู้ สึกสิ่งใดจะมีการเขียนข้ อความลงสื่อดิจิทัลในทันที แม้ แต่
โปรแกรมสนทนาก็ต้องการที่จะให้ คสู่ นทนาตอบกลับอย่างรวดเร็ วทันที จึงเกิดภาษาแชทอย่างย่น
ย่อ และสัญลักษณ์ ต่างๆ มากมาย 7 นาที คือระยะเวลาที่กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายจะรอคอยการตอบ
ข้ อความสนทนาหรื อคอมเม้ นต์จากเพื่อนกลับมา หากนานกว่านันข้
้ อความเหล่านันจะถู
้ กมองข้ าม
จากคนกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายเพราะคนกลุม่ นี ้มีนิสยั ที่ไม่นิยมการรอคอย
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2) Interactive “การสื่ อ สารแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ” เป็ นกลุ่ ม รุ่ น ที่ ช อบการโต้ ตอบ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และต้ องการมีเพื่อน นิยมการสื่อสารแบบการโต้ ตอบกัน สนทนา
แบบเป็ นคู่ หรื อห้ องสนทนาขนาดใหญ่ รวมถึงเว็บบอร์ ดเป็ นสิ่งที่คนกลุม่ นี ้ต้ องการ
3) Intertextuality “สื่ อ สารสัม พัน ธบท” คนกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย จะเชื่ อ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ที่มาจาก เว็บกูเกิล้ เพราะเนื ้อหาข่าวสารไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีต้นฉบับ ข่าวสารรวมถึง
ข้ อมูลใดๆ สามารถถูกคัดลอก ดัดแปลง เสริ มแต่ง แผ่ขยายออกไปได้ เป็ นวงกว้ าง ดังนันคนกลุ
้
่มนี ้
จึงไม่สนใจว่าข่าวสารข้ อมูลนันๆ
้ ว่าจะมาจากสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์ ตราบใด
ที่มนั อยูใ่ นกูเกิ ้ล หรื อในความสนใจ ก็นบั ว่าข่าวสารนันยั
้ งคงมีเป็ นความจริ ง หากต้ องการข้ อมูลแค่
ค้ นหาในกูเกิล้ เท่านัน้ โลกอินเตอร์ เน็ตทุกคนพร้ อมที่ จะเข้ ามาแชร์ มาเขี ยนเนื อ้ หาแบ่งปั นความรู้
ข่าวสารกัน เช่นในเว็บวิกิพีเดีย ต่างช่วยตรวจสอบข้ อเท็จจริ งกัน การคัดลอกการบ้ านจากเว็บกูเกิ ้ล
ของนักเรี ยนนักศึกษา เป็ นข้ อพิสจู น์หนึง่ ว่าพวกเขาเชื่อในทฤษฏีสมั พันธบทอย่างมาก
4) Individual “สื่อสารอย่างปั จเจก” เจเนอเรชัน่ วายไม่ชอบการสื่อสารอย่างเป็ น
ทางการ เคร่ งเครี ยด ไม่เชื่อการสื่อสารแบบหมู่มวลชน (mass communication) สื่อโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์อีกต่อไป เมื่อมี อินเตอร์ เน็ต มีเว็บไซต์ส่วนบุคคลมากมายที่ พร้ อมจะให้ บุคคลทัว่ ไป
เป็ นเจ้ าของสื่อ อย่างเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ที่สามารถคุยแบบเป็ นกันเองกับศิลปิ นดารา นักร้ อง หรื อ
นักการเมือง เช่นเดียวกับการพูดคุยกับเพื่อน ภาษาลดความเป็ นทางการที่เพิ่มความเป็ นกันเอง
มากขึ ้น การสร้ างภาพลักษณ์ตนเองผ่านหน้ าเว็บเพจเฟซบุ๊ค บริ ษัทงานอาจเข้ ามาดูเฟซบุ๊คของเขา
และชื่นชอบในบุคลิก กิจวัตรประจําวัน หรื อปาร์ ตี ้สังสรรค์ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองที่เขา
โพสต์ลงเว็บเฟซบุ๊คก็ เป็ นไปได้ ความเป็ นกันเอง พื น้ ที่สาธารณะกับพื น้ ที่ ส่วนตัวหลอมรวมเป็ น
พื ้นที่เดียวกัน (Private in Public Space)
5) Intercultural “สื่ อสารข้ าม วั ฒ น ธรรม ” อิ น เต อร์ เน็ ต สื่ อดิ จิ ทั ล MSN,
YouTube, facebook , Instagram ฯลฯ ทํ าให้ โลกการสื่ อสารไร้ พรมแดน ตามทฤษฏี “หมู่บ้ าน
โลก” (The Global Village) ของ Marshall Mcluhan ที่พูดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง เทคโนโลยีการสื่อสาร
จะทําให้ ประชากรบนโลกเสมื อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หรื อทฤษฏี “หกช่วงคน” (six degrees of
sepaeration) ที่ อธิ บายว่า มีความสัมพันธ์ ระหว่างใครๆ ก็ตามบนโลกนี ้ที่เรารู้ จกั เขาได้ เพี ยงห่าง
กันแค่ 6 คน , การศึกษาในมหาวิท ยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี พบว่าผู้คนสื่ อ สารกัน ข้ าม
พรมแดนประเทศ วัฒนธรรม เชื ้อชาติและภาษาโดยใช้ เฟซบุ๊คมากขึ ้น และทําให้ ช่องว่างระหว่าง
ความสมพันธ์ของผู้คนลดลงเหลือเพียงแค่ 4.7 ช่วงคนเท่านัน้
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6) Identities “สื่อสารด้ วยหลายอัตลักษณ์ ” เจเนอเรชัน่ วายไม่เชื่อในเรื่ องกายกับ
จิตเพี ยงหนึ่งเดียวเช่นคนสมัยก่อน พวกเขามีตวั ตนได้ หลากหลายชื่อ หลายบัญ ชี อาจเป็ นได้ ทงั ้
ผู้หญิ งและผู้ชาย ทังคนแก่
้
หรื อหนุ่มสาว ไม่มีตวั ตนที่แท้ จริ งอีกต่อไปในโลกการสื่อสาร คนกลุ่มนี ้
จะสงวนท่าทีบางอย่างเสมอเมื่อต้ องพบปะเจอผู้คนในที่ทํางาน โรงเรี ยน หรื อกับเพื่อนบ้ าน พวก
เขาจะมี ตัว ตนอี ก แบบหนึ่ ง ที่ ค นในสั ง คมไม่ เคยรั บ ทราบและเข้ าใจ หรื อ กลั บ กั น ตัว ตนใน
อินเตอร์ เน็ตของเขาอาจเป็ นตัวจริ ง ความคิดจริ งได้ เช่นกัน
7) Isolate “สื่อสารอย่างแยกตัว/โดดเดี่ยว” ถือว่าเป็ นปั ญหาของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย เป็ นเรื่ องแปลกแต่ที่คนกลุ่มนี ้ แม้ จะมี เพื่ อนมากมายในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี อุปกรณ์
สื่อสารติดตัวตามตัวได้ ตลอดเวลา แต่จากรายงานทางการแพทย์หลายชิ ้นระบุว่า เจเนอเรชัน่ วาย
มักมีพฤติกรรมแยกตนเองออกจากสังคมจริ งๆ และมีความรู้ สึกเหงาในเวลากลางคืน นอนไม่หลับ
และขาดเพื่ อ นแท้ ที่ จ ะรั บ ฟั ง ปั ญ หาในเวลาที่ พ วกเขาต้ องการใครสัก คน บ่อ ยครั ง้ ที่ ค นกลุ่ม นี ้
แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่ใช่เพราะมีปัญหา แต่เพราะเขาขาดทักษะในการปฏิสมั พันธ์ผ้ คู นใน
โลกจริ ง (real world)
วีรพงษ์ ชุติภทั ร์ (2556) กล่าวว่าคนในยุค Gen Y หมายถึง คนส่วนใหญ่ของโลกที่เกิดมา
ในช่วงปี 2523-2533 ซึ่งจะมี ทัศนคติ แนวคิด และอุปนิสัยไปในทิศทางที่ แตกต่างจากคนในยุค
ก่อนหน้ า โดยมีไลฟ์ สไตล์ในการดําเนินชีวิต 10 อย่าง ต่อไปนี ้
1) ชีวิตแห่งการเคลื่อนที่ (Mobile Life) คือการที่ คนกลุ่มนี ด้ ําเนินชีวิตแบบไม่อยู่
กับที่ตลอดเวลา เช่น การทํางานในอ๊ อฟฟิ ตแปดโมงเช้ าถึงห้ าโมงเย็น สามารถเปลี่ยนเป็ นการใช้
โทรศัพท์มือถือประสานงาน หรื อสัง่ งานแทน โดยไม่ต้องเข้ าไปทํางานทีอ๊อฟฟิ ต
2) วัฒ นธรรม...จอภาพ (Screen Culture) คือการที่ บุคคลใช้ ชีวิตในการทํ างาน
หรื อเรื่ องส่วนตัวผ่านอุปกรณ์ที่มีจอภาพ เช่น หน้ าจอโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท๊ บเล็ต เป็ นต้ น
3) ชอบสินค้ าประเภท DIY (Do-it-yourself) ในปั จจุบนั มีการขึ ้นค่าแรงวันละ 300
บาท ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ที่ต้องการจะตกแต่งร้ าน หรื อบ้ านจะต้ อง
จ่ายค่าแรงที่สงู ขึ ้น จึงทําให้ คนกลุม่ นี ้หันมาสนใจในสินค้ าที่ทําขึ ้นเองเพื่อลดค่าใช้ จ่าย
4) ชอบร้ านค้ าปลีกที่มีลกั ษณะ Formatted Style นิสยั ของคนเจเนอเรชัน่ วายที่ไม่
ชอบการรอคอย ชอบความรวดเร็ ว ด้ วยนิ สัยดังกล่าวทํ าให้ คนกลุ่ม นี ช้ อบไปซื อ้ สิ นค้ าจากร้ าน
สะดวกซื ้อสมัยใหม่ที่จดั วางสินค้ าง่ายๆ และทําให้ นกึ ออกว่าอยูต่ รงไหนบ้ าง
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5) สินค้ าถูกใจ ราคาถูกเงิน “Max Value of Money” กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมักจะ
คํานึงถึงคุณภาพสินค้ าในระดับที่ตนเองต้ องการในราคาที่เหมาะสมกับค่าเงินมากที่สดุ เช่นบรรดา
โรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีแบรนด์ระดับโลก ที่เป็ นชื่นชอบของคนเจเนอเรชัน่ วายทัว่ โลก ได้ แก่ ไอบิซ
(iBiz) หรื อ เบสท์ เว็สเทิร์น (Best Western) แบรนด์ เหล่านี ไ้ ด้ มาตีตลาดโรงแรม 3-4 ดาวของไป
ไทยไปอย่างมาก เพราะแบรนด์ดงั กล่าวเป็ นเครื่ องยืนยันว่า โรงแรมที่ใช้ แบรนด์เหล่านี ้จะสะอาด
บริ การสุภาพ และราคาประหยัด
6) สินค้ าประเภท “สอนให้ รวย” เนื่องจากการที่เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มคนที่ชอบ
ความรวยแบบรวดเร็ ว ดังนันจึ
้ งไม่แปลกใจที่งานสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือหุ้น คู่มือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการประสบความสําเร็ จในเชิงธุรกิจ จะเป็ นที่สนใจ
ของคนกลุม่ นี ้
7) สิ น ค้ า ประเภท “Fast Track” หากต้ อ งการจะทํ า ธุ ร กิ จ กั บ เจเนอเรชั่น วาย
จะต้ องมีแนวความคิดที่ว่าถึงความรวดเร็ ว ดังนันบรรดาบริ
้
ษัทในตลาด ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
จานด่วนหรื ออาหารส่งด่วน หรื อฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อต่างๆ จึงเข้ าข่ายที่จะมีลกู ค้ าเป็ นคนเป็ นคนกลุ่มนี ้
เป็ นจํานวนมาก และจะยิ่งเพิ่มขึ ้นไปอีกตามกําลังซื ้อที่เพิ่มขึ ้นของคนในยุคนี ้
8) ชอบให้ ต นดูดี “Good Looking” กล่าวได้ ว่าเจเนอเรชั่น วายเป็ น กลุ่ม คนที่ มี
สังคมมากกว่าคนในยุคก่อนเป็ นอย่างมาก สังคมเพื่อนของคนกลุม่ นี ้จะมาจากเพื่อนที่พบปะกันใน
ชีวิตประจําวัน และกลุม่ เพื่อนที่พบกันในสื่อดิจิทลั หรื อการพูดคุยผ่านทางอินเทอร์ เน็ตนันเอง
้
9) ชอบสินค้ าประเภท DIH (Do-it-your-Health) เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มคนที่รัก
สุขภาพ โดยจะให้ ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพด้ วยการสร้ างจากตนเองเป็ นพิเศษ เช่น การเล่น
กีฬา การเข้ าฟิ ตเนส การซื ้อวิตามินเสริ มอาหาร ฯลฯ รวมถึงเครื่ องตรวจวัดต่างๆ ที่สามารถทําได้
ด้ วยตนเอง เช่น เครื่ องวัดความดัน เครื่ องวัดอุณหภูมิ เป็ นต้ น
10) ชอบศึกษาสินค้ าจาก “อินเทอร์ เน็ต” หรื อ “โซเชียลมีเดีย” เจเนอเรชัน่ วายจะ
ซื ้อสินค้ าประเภทไอที หรื อสินค้ าที่ ต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ (Discretionary Goods)
เช่น รถยนต์ ทีวี ก็จะหาข้ อมูลจํานวนมหาศาลจากอินเทอร์ เน็ตหรื อโซเชียลมีเดียก่อนที่จะตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าจริ ง
นอกจากนี ้เจเนอเรชัน่ วายยังเป็ นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดียอมรับความเปลี่ยนแปลง ชอบ
การทํางานแบบเป็ นทีม ไม่ชอบทําตามกฎระเบียบ ฉลาด รวมถึงใช้ เทคโนลียีเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต
แบบตลอดเวลา มีโลกส่วนตัวสูง รักความก้ าวหน้ าและคิดถึงความสําเร็ จเป็ นหลัก แต่สว่ นใหญ่มกั
ไม่มีการวางแผนระยะยาว ไม่มีความอดทน แต่มีความคาดหวังที่สงู (เดชา เดชัฒนไพศาล กฤษยา
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นุ่มพยา จีรภา นวลลักษณ์ และชนพัฒ น์ ปลื ม้ บุญ , 2557) และจากผลสํ ารวจตลาดผู้บริ โภคใน
ประเทศไทยพบ คุณ ลัก ษณะเด่น 5 ประการของเจเนอเรชั่น วาย ได้ แก่ 1) เป็ น กลุ่ม ที่ มี ค วาม
คล่องตัวด้ านเทคโนโลยีเป็ นพื ้นฐาน 2) ชอบมีสงั คมผ่านการแชร์ ประสบการณ์หรื อเรื่ องราวที่สนใจ
ผ่า นช่ องทางออนไลน์ เพื่ อ เป็ น การแสดงตัวตนที่ แตกต่าง 3) ตัด สิ น ใจบนข้ อมูล โดยใช้ ข้อ มูล
ออนไลน์มาพิจารณาเปรี ยบเทียบและตรวจสอบให้ แน่ใจก่อนการตัดสินใจซื ้อสินค้ า 4) ช่างเลือก
เพราะคนเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มคนที่มีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามีทางเลือกอีกมากจากข้ อมูลบนโลก
ออนไลน์จึงมักจะพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ดีที่สดุ และ 5) มี
ความรู้ ทางการเงิน แม้ อายุยงั น้ อยแต่คนกลุ่มนี ้รู้วิธีบริ หารเงินให้ งอกเงย เพราะนอกจากจะใช้ เงิน
เก่งแล้ วยังมีทัศคติที่ต้องการสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ เร็ วที่สุด (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิ จและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, 2557)
2.5.1.4 เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z)
คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2539 เป็ นต้ นมา (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2555) เป็ นกลุ่ม
ประชากรที่ มี อ ายุน้ อ ยที่ สุ ด ในเจเนอเรชั่น อยู่ ใ นวัย เรี ย น บางกลุ่ ม กํ า ลั ง ย่ า งเข้ า สู่ ชี วิ ต วัย รุ่ น
เจเนอเรชั่นแซดเกิ ดมาในช่วงที่ มี ป ระชากรเกิ ดใหม่น้ อยลงเนื่ องจากอัต ราการเจริ ญ พัน ธุ์ หรื อ
จํานวนทารกแรกเกิดโดยเฉลี่ยมี การลดลง เนื่องจากมี การชะลอการแต่งงานและลดจํานวนการ
ตังครรภ์
้
ข องผู้หญิ งความก้ าวหน้ าด้ านสาธารณสุขที่ มี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ ทํ าให้ การป้องการ
ตังครรภ์
้
ได้ ผลอย่างดี และภาวะความเป็ นเมืองส่งผลให้ ต้นทุนในการมีลูกสูงขึ ้นและยากต่อการมี
ลูกหลายคนเหมือนในรุ่ นก่อนๆ เป็ นเหตุให้ ประชากรที่เกิดในยุคนี ้ได้ รับการเลี ้ยงดูที่มีคณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น และมีคา่ ใช้ จา่ ยที่สงู ขึ ้นตามมาเช่นกัน
กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซด เกิดมาพร้ อมกับเทคโนโลนีที่มีการพัฒนาแล้ วอย่างจริงจังถือ
เป็ นเด็กยุคดิจิทลั ที่มีทุกอย่างเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว มี การติดต่อสื่อสารกับเพื่ อนหรื อผู้คนในโลกไซ
เบอร์ ได้ อย่างกว้ างขวาง มีการเรี ยนรู้ การสังเกต และแบ่งปั นความรู้ ร่วมกัน เพื่อนจึงมีความหมาย
มากกว่าการสนุกสนานร่ วมกัน และเจเนอเรชัน่ แซดยังเป็ นยุคที่ชายและหญิ งมี บทบาทหน้ าที่ใน
สังคมที่เท่าเทียมและเสมอภาคกัน
เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z) เป็ นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้ อมกันเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒ นาตัวจากระบบอนาล็อก (Anolog) เข้ าสู่ระบบดิจิทัล (Digital) เรี ยกได้ ว่าเป็ นเด็กยุคดิจิทัล
(Digital Generation)เกิ ด ในช่วง พ.ศ. 2539 เป็ น ต้ น มาถึ ง ปั จ จุบัน เป็ น กลุ่ม คนที่ กํ าลัง จะเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน ที่ มี อายุ 15 ปี ขึ น้ ไปโดยที่ ใ ช้ แรงงานเป็ น หลัก และอี ก ลุ่ม คื อ กลุ่ม ที่ กํ าลัง จะจบ
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ปริ ญ ญาตรี หรื อวิชาชี พ จะเป็ นกลุ่มที่ เข้ าสู่ตลาดแรงงานในอี ก 5 ปี คือใน พ.ศ. 2560 (ชาญชัย
ดีอว่ ม, 2555) GEN Z กลุม่ คนที่เกิดตังแต่
้ พ.ศ. 2540 ขึ ้นไปเป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นมาด้ วยการเลี ้ยงดู
ที่เพี ยบพร้ อม มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย รวมถึงความรู้ ต่างๆเพี ยงกระดิกนิว้ ก็ได้ สิ่งที่ ต้องการ ทํ าให้
กลุ่มคนประเภทนี ้ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ เลือกทําในสิ่งที่ตวั เองชอบ และสามารถ
ทําหลายๆ อย่างในคราวเดียวกัน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 2557,3 มิถนุ ายน)
นอกจากนี ้ MIRUM (2015) ได้ ให้ ค วามหมายของ เจเนอเรชั่น แซดว่า คื อ กลุ่ม
วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เกิดและเติมโตมาพร้ อมกับสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสามารถ
และคุ้นเคยกับ การใช้ งานอุป กรณ์ ดิจิ ทัล ต่างๆ มี ก ารใช้ ชี วิตแบบดิ จิ ทัล ไลฟ์ สไตล์ คื อนิ ยมการ
สื่อสารออนไลน์ผา่ นสมาร์ ทโฟน
เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z) เป็ นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ถึงร้ อยละ
21 ของจํานวนประชากรโลกทังหมดในปี
้
2009 หรื อมีจํานวนสูงถึง 1.4 พันล้ านคน และจากการ
สํารวจข้ อมูล ณัฎฐิ รา อําพลพรรณ (2554) ได้ กล่าวถึงลักษณะของกลุม่ Gen Z ไว้ ดงั นี ้
Individualistic กลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด มักจะทํางานทุกอย่างด้ วยตนเอง เป็ นผลมา
จากการเลี ้ยงดูที่สนับสนุนให้ แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ ทังที
้ ่บ้าน โรงเรี ยน และใน
อินเทอร์ เน็ต ในขณะที่คนกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย จะชอบการทํางานเป็ นทีมมากกว่า
Tech-Savy เนื่องจากคนกลุ่มนี ้เติมโตมาในยุคดิจิตอลใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
รวดเร็ ว และเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา ทําให้ มีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับข้ อมูล
จํานวนมากได้ ในเวลาเดียวกัน
Older than their years หรื อที่ เรี ยกว่ า ปรากฏ การณ์ KGOY (Kids Getting
Older Younger) คือการที่เด็กกลุม่ นี ้มีการเจริญเติมโตทางความคิดเหมือนเด็กวัยรุ่ย (Teenagers)
ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าเด็กที่เคยเป็ นมาในอดีต และมีระดับไอคิวที่สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับคนรุ่นก่อน
Brand-aware คนกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดจะมีความเป็ นกลุ่มวัตถุนิยมและให้ ความ
สนใจในเรื่ องเกี่ยวกับแบรนด์สงู นอกจากนี ้เพื่อนเป็ นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อของคนกลุ่มนี ้
อย่างมาก
Open and Fair เป็ นกลุ่มคนที่ดํารงชีวิตอยูบ่ นพื ้นฐานของความเป็ นจริ งมากกว่า
เจเนอเรชัน่ ก่อน มี ความใกล้ ชิดกับครอบครัวมากขึน้ และมี การยอมรับถึงความหลากหลายของ
ผู้คน
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1) ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่ แซด (Dek-D, 2014)
(1) สมาร์ ทโฟนเป็ นอวัยวะของ Gen Z
โทรศัพท์มือถื อ สมาร์ ทโฟน หรื อแท๊ บเล็ต ถือเป็ นอวัยวะส่วนที่ 33 ของเจเนอ
เรชัน่ แซด ความต้ องการหลายอย่างทัง้ โทร แชทสนทนา ถ่ายรู ป ฟั งเพลง เล่นเกม ดูคลิปวิดีโอ ที่
ตอบสนองชีวิตดิจิทลั
(2) Gen Z เป็ นมนุษย์ข้อมูลและสถิตทิ ี่หว่ งอนาคต
เจเนอเรชั่นแซดเป็ นกลุ่ม ที่ ติดโลกออนไลน์ จึงข้ อมูล ข่าวสารทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ ว วิเคราะห์สถิตเิ รื่ องต่างๆ เพื่อคาดการณ์อนาคต ดังนันเจเนอเรชั
้
น่ แซดจึงเป็ นกลุ่มคนที่ชอบ
คิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็ ว ไม่ชอบการรอคอย แต่เป็ นคนที่กลัวอนาคตด้ วยการที่มีข้อมูลมาก
นันเอง
้
(3) Gen Z เชื่อมโลก เชื่อมวัฒนธรรม
เป็ นกลุ่มคนที่มีความเปิ ดกว้ างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพราะ
สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติตา่ งวัฒนธรรมได้ อย่างง่าย ทําให้ เจเนอเรชัน่ แซดสามารถ
เปิ ดรับความแตกต่างได้ ง่ายมีแนวโน้ มที่จะปรับทัศนคติได้ ดี ไม่แบ่งแยกชนชัน้ สีผิว ศาสนา หรื อ
ประเพณีตา่ งๆ
(4) Gen Z ทําเพื่อตัวเองก่อน
เจเนอเรชัน่ แซดมีส่วนร่ วมกับสถานภาพฐานะของครอบครัว พิจรณาการ
ใช้ จ่ายเพื่ อช่วยครอบครั วประหยัดมากขึน้ จึงทํ าให้ นิ สัยที่ พ ยายามทํ าอะไรเพื่ อตัวเองมากขึน้
เรี ยกร้ องสิทธิ์ของตนเอง ชอบอิสระ เสรี รู้ จกั เก็บออมเพื่ออนาคตมากขึ ้น แต่เมื่อต้ องใช้ จ่ายจะซื ้อ
สินค้ าเพื่อตนเองก่อน
(5) Gen Z มีแนวโน้ มเป็ นมนุษย์หลายงาน ความอดทนตํ่า
ชีวิตดิจิทลั ที่รวดเร็ วส่งผลให้ เจเนอเรชัน่ แซดมีความอดทนการรอคอยตํ่า
ชอบทํางานหลายๆอย่างพร้ อมกัน เช่น ทําการบ้ าน ฟั งเพลง แซทกับเพื่อน หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทําให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ รู้ และการทํ า งานของแต่ ล ะอย่ า งลดลง นอกจากนี อ้ าจมี ปั ญ หาติ ด
เทคโนโลยีอย่างอาการติดอินเทอร์ เน็ต (Internet addiction) อาการความจําเสื่อมเพราะโลกดิจิทลั
(Digital Dementia)
(6) Gen Z ยังต้ องการความรักและความห่วงใย
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ถึงเจเนอเรชัน่ จะชอบสื่ อดิจิทัล การพูดคุยติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค หรื อโซเซียลมี เดียอื่นๆ
ก็ไม่สามารถแทนที่การพูดคุยจริงๆได้ กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดจึงต้ องการความเข้ าใจจากผู้ใหญ่ซงึ่ เป็ น
พื ้นฐานของมนุษย์ ที่ต้องการได้ รับความรู้สกึ ห่วงใย
(7) โลกเร็ ว ฉันเร็ ว
ด้ วยเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองความต้ องการได้ แทบทุกอย่าง ทําให้
เจเนอเรชัน่ แซดเข้ าใจว่าทุกอย่างสามารถทํ าได้ และส่งผลให้ ชอบที่ จะประสบความสํ าเร็ จอย่าง
รวดเร็ ว
(8) Gen Z เป็ นเจ้ าหนูทําไม
เจเนอเรชั่นแซดเป็ นกลุ่ม คนที่ ต้องการคํ าอธิ บายที่ มี เหตุผ ล ต้ องการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจทุกเรื่ องในชีวิตเกี่ ยวกับครอบครัว และต้ องการตัดสินใจการใช้ ชีวิตของ
ตนเอง
(9) Gen Z หาความรู้ได้ ทกุ ที่
การเรี ยนรู้ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดเน้ นการค้ นหาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ ้น ไม่ชอบการเรี ยนแบบบรรยาย ชอบการดูข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติที่ชดั เจน เน้ นข้ อมูลที่
สันและเข้
้
าใจง่าย เนื่องจากมีแนวโน้ มว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดสามารถจดจําข้ อมูลได้ ดีจากข้ อมูล
สันๆ
้ ตามแบบฉบับของโลกออนไลน์ที่ข้อมูลไหลอย่างรวดเร็ ว
ชานนท์ ศิริธร และวิฎ ราธร จิรประวิติ (2555) ศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่ อและการยอมรั บ
นวัตกรรมของผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ผลการวิจัยพบว่า เจเนอเรชัน่ วายมี
ความชื่นชอบในนวัตกรรมประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยคอมพิวเตอร์ ถือเป็ น
อุปกรณ์พื ้นฐานของเจเนอเรชัน่ นี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับปั จจัยด้ านการรับรู้ ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์ โค้ ดสองมิติของผู้ใช้ งานกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย ที่พบว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความรู้ ความได้ เปรี ยบด้ านเทคโนโลยี ความสนุกในการใช้
งาน ความสอดคล้ อ งกับ คุณ ค่า ความต้ อ งการ ความง่ ายในการใช้ ง านและความมี ป ระโยชน์
ตามลําดับ นอกจากนี ้ผลการวิจยั เรื่ องการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย (Gen Y) ยังพบว่าเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู้ ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการ
รับรู้ ความง่ายในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” (ศรัณ ย์ ธร ศริ ธนากร
แก้ ว, 2558: 65-79)
จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ให้ การดํารงชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยมีรูปแบบการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ การ
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เจริ ญเติมโตขึ ้นมาภายใต้ ความแตกต่างจาก สภาพแวดล้ อม การปลูกฝั งเลี ้ยงดู ความคิดค่านิยม
และทัศนคติตา่ งๆ จะสะท้ อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ส่งผลให้ คนในยุคหนึ่งๆของสังคมมี
ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นักวิชาการได้ แบ่งคนในแต่ละยุคสมัยออกเป็ นเจเนอ
เรชัน่ (Generation) ต่างๆ เช่น เบบี ้บูมเมอร์ เจเนอรเรชัน่ เอ็กซ์ เจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
เป็ นต้ น โดยงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกทําการศึกษาพฤติกรรมของ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการใช้ สื่อดิจิทลั ในจํานวนที่สงู

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชยิ น ภิ ญ โญชนม์ และวิ โรจน์ พิ ม านมาศสุริย า (2556) ได้ วิจัย เรื่ อ งอิท ธิ พ ลของสัง คม
ออนไลน์ ต่อธุ รกิ จ สังคม และการเมือง สังคมในปั จ จุบันพบว่าคนส่วนใหญ่ ใช้ ชีวิตอยู่กับสังคม
ออนไลน์ ม ากขึน้ ทุก วัน เมื่ อ พูด ถึ งสัง คมออนไลน์ อาจเรี ย กอี ก อย่ างหนึ่ ง ว่า ชุม ชนเสมื อ นจริ ง
(Virtual Community) โดยที่สมาชิกในกลุ่มสังคมนันไม่
้ ต้องมีความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้น หรื ออาจไม่
รู้ จักกันจริ งๆ แต่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ได้ มาร่ วมสนทนาหรื อแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
สังคมออนไลน์สร้ างเครื อข่ายให้ กว้ างขวางมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารกับเพื่อนที่ร้ ู จกั กัน หรื อ
แม้ กระทัง่ ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน แต่อตั ราการเพิ่มขึ ้นของผู้ใช้ จะทําให้ มีผลกระทบต่อผู้ใช้ ใน
เรื่ องของความรู้ สึก ความคิด การติดต่อสื่ อสาร ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงยังเป็ นเครื่ องมื อสื่ อสาร
ทางธุ รกิ จ การตลาด และการเมื องอี กด้ วย จึง มี การสุ่ม ตัวอย่างแบบง่ ายใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ คนวัยทํ างาน ช่วงอายุ
20-59 ปี จํานวน 400 คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและอิทธิพลต่อสังคม อยูใ่ นระดับมาก ส่วนอิทธิพลต่อทางการเมือง อยู่
ในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ ของสื่ อสังคมออนไลน์ ของคนวัยทํ างานพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
สิริภิญญ์ อินทรประเสริ ฐ (2557) ได้ ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างอิทธิ พลของสื่อกับ
พฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากสื่อเป็ นต้ นแบบในการ
ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ ปลูกฝั งค่านิ ยมและความเชื่ อต่างๆ อยู่ตลอดเวลา กลุ่ม วัยรุ่ น จึง มี
แนวโน้ มที่จะได้ รับอิทธิพลต่างๆจากสื่อเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้การที่สื่อเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
กระตุ้นให้ เด็ กและเยาวชนมี พ ฤติ กรรมรุ นแรง จะเห็ น ได้ จ ากสํ านวนคดี ข องเด็ กและเยาวชนที่
เพิ่มขึ ้นทุกปี จึงได้ ทําการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้ แบบสอบถาม
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เป็ นเครื่ องมื อ โดยกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นเด็กและเยาวชนไทย อายุ 10-18 ปี จํานวน 400 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้ วยเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุ งเทพมหานคร เพศชาย จํานวน 10 คน และเพศหญิง
จํานวน 10 คน และการสนาทนากลุ่มนักวิชาการด้ านเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ กและเยาวชนกรุ งเทพมหานคร 9 คน โดยผลการวิจัยพบว่า อิ ทธิ พ ลของสื่ อพบว่าสื่ อที่ กลุ่ม
ตัวอย่างเข้ าถึงเป็ นอันดับแรกคือโทรทัศน์ รองลงมาคืออินเทอร์ เน็ต และภาพยนตร์ เวลาที่เข้ าชม
สื่อแต่ละประเภทพบว่า ภาพยนตร์ เป็ นสื่อที่เข้ าชมมาก โดยเข้ าชมตังแต่
้ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไปต่อวัน
ทิพ ย์ วรรณ รั ตนธํ ารงพรรณ เลิศลักษณ์ กลิ่ นหอม และไพฑูรย์ พิ มดี (2557) ได้ ศึกษา
พฤติกรรมและผลกระทบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยน–นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ปั จจุบนั บันมีคนใช้ ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์มากขึ ้น มีการใช้ เพื่อการศึกษา
หลายอย่าง การหาข้ อมูล รับรู้ ข่าสาร การเข้ าสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อเพื่อความ
บันเทิง โอกาสในการเข้ าถึงได้ ตลอดเวลาทําให้ บางครัง้ มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่
ถูก ต้ อ งหรื อ ถูก ต้ อ ง บางครั ง้ ถูก เวลาบางครั ง้ ไม่ ถูก เวลา จนอาจทํ าให้ เกิ ด ผลกระทบตามมา
ภายหลัง จึงมีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยการใช้ เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง(ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จํานวน 297 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาด
ขวาง) จากการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยน-นักศึกษามี พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลกระทบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) นักเรี ยน-นักศึกษาที่ มี ระดับ การศึกษาต่างกัน มี พ ฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้ านความบันเทิง ด้ านการสื่อสาร และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) นักเรี ยน-นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลกระทบการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ทังภาพรวมและรายด้
้
าน ไม่แตกต่างกัน
สิ นี กิ ต ติ ช นม์ วนกุล (2558) ศึก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการใช้ เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ข อง
นักเรี ยนในจังหวัดสงขลา ในปั จจุบนั สังคมออนไลน์เข้ ามามีบทบาทในการใช้ ชีวิตของคนมากขึ ้น
ทุกวัน จะเห็ นได้ จากผลการสํ ารวจจํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ ตที่ เพิ่ม ขึ ้นในประเทศไทยว่ามี สัดส่วน
เพิ่มขึ ้นในช่วยอายุคน และส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่ นที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี อาจทําให้ ได้ รับผลกระทบจาก
การใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการศึกษา หรื อส่งผลกระทบต่อครอบครัว
จึงมีการใช้ แบบสอบถามเชิงโครงสร้ างในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 1-6 จํ านวน 400 คน ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วน
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ใหญ่เปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ ทโฟน โดย Facebook เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยม
มากที่ สุด ช่วงเวลาที่ ใช้ ง านมากที่ สุด คื อ เวลา 19.00-24.00 น. โดยการเข้ าไปใช้ เพื่ อสื บ ค้ น หา
ข้ อมูล ทํากิจกกรมทางสังคม งานอดิเรก หรื อเพื่ออัพเดทสถานะ และผลกระทบของการใช้ งานสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้านกิจกรรมพบว่า ส่งผลกระทบในเรื่ องของการ นอนดึกขึ ้นมากที่ สุด โดยส่งผล
กระทบอยู่ในระดับสูง ด้ านความสนใจพบว่า สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ ทันยุคสมัยอยู่เสมอเป็ น
อันดับแรก โดยมีผลกระทบในระดับสูงเช่นเดียวกัน และผลกระทบด้ านความคิดเห็นพบว่า มีความ
เชื่อว่าผู้หญิงที่ดีควรรักนวลสงวนตัว อยูใ่ นระดับที่สงู มาก
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั

การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึ ก ษา พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล ต่ อ
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อให้ ผ ลการวิจัย
ดําเนินไปตามกระบวนการการวิจยั และบรรลุวตั ถุประสงค์ ผู้วิจยั มีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดในการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.4 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.5 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมการใช้ ส่ อื ดิจทิ ัล

•
•

ลักษณะทางประชากร
•

เพศ

•

เจเนอเรชัน่

•

การศึกษา

•

รายได้ ครอบครัว

•

ประสบการณ์ในการ
ใช้ สอื่ ดิจิทลั

•

•
•
•
•
•

•

ความบ่อยครัง้

•

ระยะเวลา

•

ช่วงเวลา

•

สถานที่

•

วัตถุประสงค์

การเข้ าถึงสื่อดิจทิ ัล
อุปกรณ์
ประเภทของการเชื่อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ต
ปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อดิจทิ ลั
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล
ทักษะในการเข้ าถึง
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการประเมินเนือ้ หาสาร
ทักษะการสร้ างสรรค์
ทักษะการมีส่วนร่ วม

การรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทัล
• ด้ านการศึกษา/ความรู้
• ด้ านอันตรายจากการสือ่ สาร
• ด้ านความบันเทิง
• ด้ านครอบครัว
• ด้ านการเรี ยน
• ด้ านสุขภาพ/ร่างกาย
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั
ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั การรู้สื่อดิจิทลั และ
การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั

3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการใช้ สื่อ
ดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
2) เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการใช้ สื่อ
ดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
3) เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการใช้ สื่อ
ดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
4) เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการใช้ สื่อ
ดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
5) พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มีความสัมพันธ์กนั

3.4 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1) สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มี ตัวหนังสื อ กราฟฟิ ค เสี ยง และภาพ ต่างๆ ที่สามารถถ่าย
ถอดผ่านอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผ่านประเภทสื่อดิจิทลั ต่างๆ เช่น Facebook,
Twitter, Line, Whatsapp, Skype, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+ หรื ออื่นๆ
2) พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัล หมายถึง การเข้ าใช้ บริ การสื่ อดิจิทัลประเภทต่างๆ ความ
บ่อยครัง้ ระยะเวลา ช่วงเวลา สถานที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ใช้ งานสื่อดิจิทลั
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3) การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ สําหรับเข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั และประเภทของ
การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อเข้ าไปสูก่ ารใช้ งานสื่อดิจิทลั รวมถึงปัญหาในการเข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั
4) การรู้ สื่ อ ดิ จิ ทัล หมายถึ ง ระดับ การรั บ รู้ ทั ก ษะ หรื อ ความสามารถที่ จ ะเข้ า ใจและ
การใช้ สื่อในรู ปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (Stanley J Baran, 2002:50) โดยยึดตามหลักของ
ทักษะกระบวนการรู้ สื่ อ 5 ข้ อ คื อ ทักษะในการเข้ าถึ ง ทัก ษะการวิ เคราะห์ ทัก ษะการประเมิ น
เนื ้อหาสาร ทักษะสร้ างสรรค์ และทักษะการมีสว่ นร่วม
5) การรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั หมายถึง ระดับการรับรู้ หรื อการตระหนักรู้ถึงผล
ด้ านลบที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สื่อดิจิทลั โดยแบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน คือ ด้ านการศึกษา/ความรู้
ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร ด้ านความบันเทิง ด้ านครอบครัว ด้ านการเรี ยน และด้ านสุขภาพ/
ร่างกาย
6) เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) หมายถึง กลุม่ คนที่เกินในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540
มีอายุระหว่าง 19-24 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2558) เติบโตขึ ้นมาท่านกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยม
ที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ ย่าตายาย กับรุ่นพ่อแม่ เป็ นกลุม่ ที่รับความเจริ ญด้ านเทคโนโลยี และ
อินเทอร์ เน็ตเข้ ามาในการดําเนินชีวิตประจําวัน
7) เจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z) หมายถึง กลุม่ คนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 มีอายุระหว่าง
15-18 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2558) เป็ นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้ อมกับสิ่งอํานวจความสะดวกต่างๆ มี
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและเรี ยนรู้ได้ รวดเร็ ว
8) เยาวชน หมายถึ ง ตามความหมายของพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าคือ บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปี บริ บรู ณ์ แต่ยงั ไม่ถึง ๑๘ ปี บริ บรู ณ์
และไม่ใช่เป็ น ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ วด้ วยการสมรส นอกจากนี ้ คําว่าเยาวชน ตามความหมายของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ให้ ความหมายไว้ คื อ คนในวัย หนุ่ ม สาว คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
๑๕ – ๒๕ ปี ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ ความหมายของเยาวชน ตามองค์การสหประชาชาติ

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.5.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ที่ มี อ ายุ
ระหว่า ง 19-24ปี และกลุ่ม เจเนอเรชั่น แซด (Generation Z) ที่ มี อ ายุระหว่า ง 15-18 ปี ที่ กํ า ลัง
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ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ถึ งระดับ ปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3.5.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่ างในการวิ จัย ได้ แ ก่ ตัวแทนกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ที่ มี อ ายุ
ระหว่า ง 19-24 ปี และตัว แทนกลุ่ม เจเนอเรชั่น แซด (Generation Z) ที่ มี อ ายุระหว่า ง 15-18 ปี
จํานวน 400 คน ที่ กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริ ญ ญาตรี ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 3 จัง หวัด คื อ จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด ปทุม ธานี และจัง หวัด
สมุทรปราการ โดยการกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ของยามาเน ที่เสนอว่า เมื่อประชากร
มีจํานวนนับไม่ถ้วน มีการกระจายเป็ นปกติและยอมให้ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 5% ให้ ใช้
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก

3.6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผู้วิจัยได้
จั ด ทํ า แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close-Ended Questions) แบบมี ตั ว เลื อ ก โดยให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง ซึง่ ข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ล พื น้ ฐานทั่ ว ไป และประสบการณ์ ในการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตอ่ เดือนเฉลี่ยของครอบครัว และประสบการณ์ใน
การใช้ สื่อดิจิทลั โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบให้ เลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 ข้ อ
ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล เป็ นคํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม ความบ่ อ ยครั ง้
ระยะเวลา ช่วงเวลา รวมถึงประเภทของสื่อดิจิทลั ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามใช้ โดยได้ แยกออกเป็ น 2
ตอนด้ วยกัน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความบ่อยครัง้ ในการเข้ าใช้ งานสื่อ
ดิจิทลั แต่ละประเภทมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยให้ คา่ ของ
คําตอบเป็ น 5 ช่วง เพื่ อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามตอบโดยประเมิ นค่า 1-5 ในระดับความคิดเห็นที่
ใกล้ เคียงของตนเองมากที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 11 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
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ระดับความบ่ อยครั ง้
คะแนน
ทุกวัน 7 วัน
5
เกือบทุกวัน 5-6 วัน
4
ปานกลาง 3-4 วัน
3
ค่อยข้ างน้ อย 1-2 วัน
2
น้ อยที่สดุ /ไม่เคยเลย
1
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับความบ่อยครัง้ ดังนี ้
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สดุ ทุกวันเป็ นประจํา 7 วัน/
สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากเกือบทุกวัน 5-6 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั ปานกลาง 3-4 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั น้ อย 1-2 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ไม่มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั เลยในตลอดสัปดาห์
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมการใช้ งานสื่อดิจิทลั เกี่ยวกับ
ระยะเวลา ช่วงเวลา สถานที่ วัตถุประสงค์ รวมถึงผู้ที่มีอิทธิพลในการเข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยมีแบบให้ เลือกตอบ (Check List) จํานวน 1 ข้ อ และตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ
(Multiple Response) จํานวน 5 ข้ อ อีกตอนหนึง่
ส่ วนที่ 3 การเข้ าถึงสื่ อดิจิ ทัล มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัดลิเคิร์ต (Likert
Scale) โดยให้ ค่าของคํ า ตอบเป็ น 5 ช่ วง เพื่ อ ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามตอบโดยประเมิ น ค่า 1-5
ในระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ ใ กล้ เคี ย งของตนเองมากที่ สุ ด เพี ย งคํ า ตอบเดี ย ว จํ า นวน 18 ข้ อ
โดยแบ่งเป็ น 2 ตอนในการให้ คะแนนดังนี ้
ตอนที่ 1 การเข้ าถึงสื่อดิจิทัลในด้ านของอุปกรณ์ และประเภทของการเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ต จํานวน 10 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
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ระดับความบ่ อยครั ง้
คะแนน
ทุกวัน 7 วัน
5
เกือบทุกวัน 5-6 วัน
4
ปานกลาง 3-4 วัน
3
ค่อยข้ างน้ อย 1-2 วัน
2
น้ อยที่สดุ /ไม่เคยเลย
1
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับความบ่อยครัง้ ดังนี ้
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สดุ ทุกวันเป็ นประจํา 7 วัน
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากเกือบทุกวัน 5-6 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั ปานกลาง 3-4 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั น้ อย 1-2 วัน/สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ไม่มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั เลยในตลอดสัปดาห์
ตอนที่ 2 ปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั จํานวน 8 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้
ระดับความเห็นด้ วย
คะแนน
มากที่สดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
ค่อยข้ างน้ อย
2
น้ อยที่สดุ
1
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับเห็นด้ วยดังนี ้
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วย
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามรู้ สกึ เฉยๆ
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้ วย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้ วยที่สดุ
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ส่ วนที่ 4 การรู้ สื่อดิจิทลั เป็ นคําถามเกี่ยวกับระดับการรู้ ทกั ษะในการรู้ สื่อดิจิทลั ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี ลักษณะเป็ น แบบสอบถามแบบมาตรวัด ลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมี ช่วงของ
คําถามแบ่งเป็ น 5 ช่วง คือ ทักษะในการเข้ าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร
ทักษะการสร้ างสรรค์ และทักษะการมีส่วนร่ วม โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบโดยประเมินค่า 1-5
ในระดั บ การรั บ รู้ ทั ก ษะการรู้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ใ กล้ เคี ย งของตนเองมากที่ สุ ด เพี ย งคํ า ตอบเดี ย ว
จํานวน 28 ข้ อ ส่วนการให้ คะแนนดังนี ้
ระดับการรั บรู้ทักษะ
คะแนน
มากที่สดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้ อย
2
น้ อยที่สดุ
1
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ทกั ษะดังนี ้
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ทกั ษะในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ทกั ษะในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ทกั ษะในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ทกั ษะในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ทกั ษะในระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 5 การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั เป็ นคําถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ อิทธิพล
ด้ านลบของสื่ อดิจิทลั ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัดลิเคิร์ต
(Likert Scale) โดยมีช่วงของคําถามแบ่งเป็ น 6 ช่วง คือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจาก
การสื่อสาร ด้ านความบันเทิง ด้ านครอบครัว ก้ านการเรี ยน และด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย โดยให้ ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามตอบโดยประเมินค่า 1-5 ในระดับการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทัลของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ ใกล้ เคี ยงความจริ ง มากที่ สุดเพี ยงคํ าตอบเดี ยว จํ านวน 30 ข้ อ มี เกณฑ์ การให้
คะแนนดังนี ้
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ระดับการรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทัล

คะแนน

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
5
เห็นด้ วย
4
ปานกลาง
3
ไม่เห็นด้ วย
2
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ดังนี ้
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับน้ อยที่สดุ

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาค่าความเชื่อมัน่ Reliability ของแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั กระทําด้ วยการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดย
ใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Alfa Coefficient) ของ Cronbach ปรากฏผลดังนี ้
แบบสอบถาม
เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด
รวม
พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั
.801
.819
.817
การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
.793
.826
.812
การรู้สื่อดิจิทลั
.897
.927
.917
การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
.905
.928
.919
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3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ครั ง้ นี โ้ ดยจํ า แนกออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(Primary Data) โดยการทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ ประชากรตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดย
ตัวแทนกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ที่มีอายุระหว่าง 19-24 ปี และตัวแทนกลุ่มเจเนอเรชัน่
แซด (Generation Z) ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15-18 ปี ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ถึ ง ระดับ ปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 3 จัง หวัด คื อ จัง หวัด
นนทบุรี จังหวัด ปทุม ธานี และจังหวัดสมุท รปราการ โดยการแจกแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด และ ปริมณฑล 3 จังหวัด จํานวน 200 ชุดโดยได้ คดั เลือก
เฉพาะพื ้นที่ที่มีความเจริ ญเข้ าถึงน้ อยที่สดุ คือ เขตพื ้นที่อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี เขตพื น้ ที่
อํ าเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุม ธานี และเขตพื น้ ที่ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแจก
แบบสอบถามในบริ เวณสถานศึกษาและสถานที่ที่มีกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษาอาศัยอยู่ ช่วงเวลา
ในการเก็ บ ข้ อมู ล ในการวิ จั ย ครั ง้ นี อ้ ยู่ ใ นเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส่ ว นข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จะเป็ นในส่วนของข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร บทความวิชาการ
เอกสารงานวิจัย ตําราวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ที่ มี ข้อมูลเกี่ ยวข้ องกับการทํ างานวิจัยในครัง้ นี ้
รวมทังข้
้ อมูลที่อยูใ่ นอินเทอร์ เน็ตด้ วย
ในการวิจยั จะนําข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้ จากการแจกแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากรตัว อย่ า งจํ า นวน 400 ตัวอย่า ง มาลงรหัส และทํ าการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)

3.9 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการ
ทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั ดังนี ้
1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) คื อ ค่ า ร้ อยละ ค่ า ความถี่ หรื อ จํ า นวน
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรต่างๆ ในแบบสอบถาม
2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามในสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยใช้ สถิ ติในการวิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson
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Correlation) เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ โ ดยใช้ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยสมมุตฐิ านที่ 1-4 ใช้ สถิติ t-Test และ One Way ANOVA
และสมมุตฐิ านที่ 5 ใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไปใช้ สถิติเชิงบรรยาย ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการบรรยายสรุปข้ อมูล
สมมติฐานที่ 1 เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ได้ แก่ t-test และ ANOVA
สมมติฐานที่ 2 เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ได้ แก่ t-test และ ANOVA
สมมติฐานที่ 3 เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ได้ แก่ t-test และ ANOVA
สมมติฐานที่ 4 เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ได้ แก่ t-test และ ANOVA
สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มี
ความสัมพันธ์กนั
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ได้ แก่ Pearson Product Moment Correlation
การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตาราง เพื่อพิสจู น์ว่าตัวแปรทุก
คูม่ ีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพันธ์
จะใช้ ตวั เลขของค่าสัมปสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเข้ าใกล้ -1 หรื อ 1 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์ กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้ าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์ กันในระดับน้ อย
หรื อไม่มีเลย สําหรับการพิจารณาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทัว่ ไปใช้ เกณฑ์ของ ฮินเคิลและคณะ
(Hinkle et at, 1998, p.118)
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ค่ า r
.09 - 1.0
.70 - .90
.50 - .70
.30 - .50
.00 - .30

ระดับของความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้ อิทธิ พลของสื่อดิจิทัลต่อเจเนอเรชั่นวายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยได้ ทําการวิจยั
สํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
3 จัง หวัด คื อ จัง หวัด นนทบุ รี จั ง หวัด ปทุ ม ธานี และจั ง หวัด สมุ ท รปราการ จํ า นวน 400 คน
ผลการวิจยั ที่ได้ นําเสนอแยกเป็ น 6 ส่วน คือ
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิจยั การสํารวจในด้ านข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป และประสบการณ์ในการใช้
สื่อดิจิทลั
4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิจยั การสํารวจในด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั
4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิจยั การสํารวจในด้ านการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
4.4 ส่วนที่ 4 ผลการวิจยั การสํารวจในด้ านการรู้สื่อดิจิทลั
4.5 ส่วนที่ 5 ผลการวิจยั การสํารวจในด้ านการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
4.6 ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมุตฐิ าน
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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4.1 ส่ วนที่ 1 การสํารวจในด้ านข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไป และประสบการณ์ ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
ผลการวิ จัย ด้ า นข้ อมู ล พื น้ ฐานทั่ ว ไป และประสบการณ์ ใ นการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล โดยได้
ทํ าการศึกษาข้ อมูลประชาการในด้ านต่างๆ ได้ แก่ เพศ เจเนอเรชั่น การศึกษา รายได้ ครอบครั ว
และประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเจเนอเรชั่น วาย และ
เจเนอเรชัน่ แซดโดยจําแนกตามเพศ
เพศ

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่นแซด
รวม
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
ชาย
84
45.7
90
41.7
174
43.5
หญิง
100
54.3
126
58.3
226
56.5
รวม
184
100
216
100
400
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่า โดยรวมกลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดมีการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่ากลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายโดยกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดที่ใช้ สื่อสื่อดิจิทัลมากที่สุดคือ เพศหญิ ง (58.3%) มากกว่าเพศ
ชาย (41.7%) ส่วนเจเนอเรชัน่ วายเพศหญิง (54.3%) เป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่าเพศชาย
(45.7) เช่นกัน
ตารางที่ 4.2 ตารางจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน โดยจําแนกตามอายุ
อายุ
15-18 ปี
19-21 ปี
22-24 ปี
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

216
102
82
400

54.0
25.5
20.5
100.0
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเยาวชนเป็ น ผู้มี อ ายุระหว่าง 15-18 ปี มากที่ สุด
(54.0%) รองลงมา คื อ ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 19-21 ปี (25.5%) ส่ ว นช่ ว งอายุที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ อายุ
ระหว่ า ง 22-24 ปี (20.5%) และ จากตารางที่ 4.2 เมื่ อ นํ า ข้ อมู ล มาแบ่ ง กลุ่ ม ตามช่ ว งอายุ
ของเจเนอเรชัน่ จะได้ สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ ตาม ตารางที่ 4.3 ดังนี ้
ตารางที่ 4.3 ตารางจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน โดยจําแนกตามเจเนอเรชัน่
เจเนอเรชั่น
เจเนอเรชั่นแซด
เจเนอเรชั่นวาย
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

216
184
400

54.0
46.0
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเยาวชนแบ่งเป็ นช่วงอายุที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด
(54.0%) มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย (46.0%)
ตารางที่ 4.4 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอ
เรชัน่ แซด โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.
ปริญญาตรี
รวม

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน ร้ อยละ
2
1.1
182
184

98.9
100

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน ร้ อยละ
212
98.1
4
216

1.9
100

รวม
จํานวน
214

ร้ อยละ
53.5

186
400

46.5
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. (53.5%) มากกว่าระดับปริ ญญาตรี (46.5%) โดยกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาในระดับระดับปริ ญญาตรี (98.9%) และเจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการศึกษาส่วนมาก
ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (98.1%)
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ตารางที่ 4.5 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเจเนอเรชั่น วาย และ
เจเนอเรชัน่ แซด โดยจําแนกตามรายได้ ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ครอบครั ว
เฉลี่ยต่ อเดือน
ไม่ เกิน 10,000
บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
30,001-40,000
บาท
มากกว่ า50,000
บาท
รวม

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน ร้ อยละ
34
18.5

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน ร้ อยละ
34
15.7

รวม
จํานวน
68

ร้ อยละ
17.0

44

23.9

91

42.1

135

33.8

40

21.7

43

19.9

83

20.8

36

19.6

35

16.2

71

17.8

30

16.3

13

6.0

43

10.8

184

100

216

100

400

100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า โดยรวมกลุ่ม ตัวอย่างเยาวชนมี รายได้ ครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ
10,001-20,000 บาท มากที่ สุ ด (33.8%) รองลงมา คื อ 20,001-30,000 บาท (20.8%) และ
30,001-40,000 บาท (17.8%) ตามลํ า ดับ ส่ว นรายได้ ค รอบครั ว เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นที่ น้ อ ยที่ สุด คื อ
มากกว่า 50,000 บาท (10.8%) โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชั่นแซดมี รายได้ ครอบครั ว
เฉลี่ยเดือนละ10,001-20,000 บาท มากที่สดุ เหมือนกัน
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ตารางที่ 4.6 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเจเนอเรชั่น วาย และ
เจเนอเรชัน่ แซด โดยจําแนกตามประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั
ประสบการณ์
ในการใช้
สื่อดิจิทัล
น้ อยกว่ า 1 ปี
1 – 2 ปี
3-4 ปี
มากกว่ า 4 ปี
รวม

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน ร้ อยละ
15
21
30
118
184

8.2
11.4
16.3
64.1
100

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน ร้ อยละ
21
31
29
135
216

9.7
14.4
13.4
62.5
100

รวม
จํานวน

ร้ อยละ

36
52
59
253
400

9.0
13.0
14.8
63.2
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั
มากกว่า 4 ปี มากที่สุด (63.2%) รองลงมา คือ 3-4 ปี (14.8%) และ 1 – 2 ปี (13.0%) ตามลําดับ
ส่วนเยาวชนมีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ น้ อยกว่า 1 ปี (9.0%) โดยเจเนอ
เรชัน่ วายส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี (64.1%)มากที่สดุ เช่นเดียวกับ
กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดที่สว่ นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี (62.5%)
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4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจัยการสํารวจในด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือดิจิทัล
ตารางที่ 4.7 ตารางจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความบ่อยครัง้ ของประเภทสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
สื่อดิจิทัล
ระดับความบ่ อยครั ง้
ค่ าเฉลี่ย
ทุกวัน
เกือบทุก ปานกลาง
ค่ อน
น้ อย
7
วัน
3-4 วัน
ข้ างน้ อย
ที่สุด/
ไม่ เคย
วัน
5-6วัน
1-2 วัน
เลย
1. Facebook
319
40
25
10
6
4.6400
(79.8)
(10.0)
(6.3)
(2.5)
(1.5)
2. Twitter
59
34
51
43
213
2.2075
(14.8)
(8.5)
(12.8)
(10.8)
(53.3)
3. Line
253
61
38
32
16
4.2575
(63.2)
(15.3)
(9.5)
(8.0)
(4.0)
4. Whatsapp
18
18
25
39
300
1.5375
(4.5)
(4.5)
(6.3)
(9.8)
(75.0)
5. Skype
23
18
31
53
275
1.6525
(5.8)
(4.5)
(7.8)
(13.3)
(68.8)
ตารางที่ 4.7 (ต่ อ)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

.82893

ทุกวัน

1.51333

ค่อนข้ างน้ อย

1.15955

ทุกวัน

1.08929

น้ อยที่สดุ /ไม่
เคยเลย
น้ อยที่สดุ /ไม่
เคยเลย

1.15979
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6. Instagram

191
(47.8)

81
(20.3)

63
(15.8)

27
(6.8)

38
(9.5)

3.9000

1.32453

เกือบทุกวัน

7. YouTube

252
(63.0)
32
(8.0)
205
(51.2)
18
(4.5)
226
(56.5)

86
(21.5)
37
(9.3)
76
(19.0)
3
(.8)
43
(10.8)

41
(10.3)
26
(6.5)
47
(11.8)
7
(1.8)
15
(3.8)

9
(2.3)
45
(11.3)
26
(6.5)
9
(2.3)
9
(2.3)

12
(3.0)
260
(65.0)
46
(11.5)
363
(90.8)
107
(26.8)

4.3925

.96995

ทุกวัน

1.8400

1.33561

ค่อนข้ างน้ อย

3.9200

1.38687

เกือบทุกวัน

1.2600

.90246

3.6800

1.73353

น้ อยที่สดุ /ไม่
เคยเลย
เกือบทุกวัน

8. Pinterest
9. Google+
10. อื่นๆ โปรดระบุ
………….
11. การใช้ ส่ ือดิจิทัลโดยรวม
ต่ อสัปดาห์
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่มีการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั ประเภท Facebook มากที่สดุ (4.6400) รองลงมาคือ YouTube (4.3925) และ
Line (4.2575) ตามลําดับ โดยประเภทของสื่ อดิจิทลั ที่มีการเข้ าใช้ งานทุกวันได้ แก่ Facebbok, Line และ YouTube ประเภทที่มีการเข้ าใช้ งานเกื อบทุกวัน
ได้ แก่ Instagram และ Google+ ประเภทสื่อดิจิทลั ที่มีการเข้ าถึงค่อนข้ างน้ อย คือ Twitterและ Pinterest โดย Whatsapp เป็ นสื่อดิจิทลั ที่มีการเข้ าถึงน้ อง
ที่สดุ หรื อไม่เคยเลย นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่มีการใช้ สื่อดิจิทลั โดยรวมต่อสัปดาห์เกือบทุกวัน (3.6800)
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ตารางที่ 4.8 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวน ร้ อยละ และค่า เฉลี่ ย ของระดับ ความบ่ อ ยครั ง้ ของประเภทสื่ อ ดิ จิ ทัล ของกลุ่ม ตัวอย่ า งเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซด
สื่อดิจิทัล

1. Facebook
2. Twitter

เจเนอเรชั่นวาย
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.7935
.62791
2.2228
1.48188

3. Line

4.6196

.78011

4. Whatsapp

1.5761

1.09378

5. Skype

1.6359

1.10291

6. Instagram

3.9293

1.27198

7. YouTube

4.4130

.95416

ความ
หมาย
ทุกวัน
ค่อนข้ าง
น้ อย
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน
ทุกวัน

เจเนอเรชั่นวาย
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.5093
.94986
2.1944
1.54293
3.9491

1.33022

1.5046

1.08691

1.6667

1.20850

3.8750

1.37016

4.3750

.98506

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

ทุกวัน
ค่อนข้ าง
น้ อย
เกือบ
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน
ทุกวัน

4.6400
2.2075

รวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.82893
1.51333

4.2575

1.15955

1.5375

1.08929

1.6525

1.15979

3.9000

1.32453

4.3925

.96995

ความ
หมาย
ทุกวัน
ค่อนข้ าง
น้ อย
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน
ทุกวัน
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ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
8. Pinterest

1.7989

1.30061

9. Google+

4.0489

1.26871

10. อื่นๆ โปรดระบุ
………….

1.2717

.92451

11. การใช้ ส่ ือดิจิทัล
โดยรวมต่ อสัปดาห์

3.8533

1.65136

น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน

1.8750

1.36676

3.8102

1.47415

1.2500

.88528

3.5324

1.79116

ค่อนข้ าง
น้ อย
เกือบ
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน

1.8400

1.33561

3.9200

1.38687

1.2600

.90246

3.6800

1.73353

ค่อนข้ าง
น้ อย
เกือบ
ทุกวัน
น้ อยที่สดุ /
ไม่เคยเลย
เกือบ
ทุกวัน
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่ างเยาวชนส่ วนใหญ่ มี ก ารเข้ าใช้ สื่ อ ดิจิ ทัล ประเภท Facebook มากที่ สุด (4.6400) รองลงมาคื อ YouTube
(4.3925) และ Line (4.2575) ตามลําดับ โดยประเภทของสื่อดิจิทลั ที่มีการเข้ าใช้ งานทุกวันได้ แก่ Facebbok, Line และ YouTube ประเภทที่มีการเข้ าใช้ งาน
เกือบทุกวันได้ แก่ Instagram และ Google+ ประเภทสื่อดิจิทลั ที่มีการเข้ าถึงค่อนข้ างน้ อย คือ Twitterและ Pinterest และ Whatsapp เป็ นสื่อดิจิทลั ที่มีการ
เข้ าถึ ง น้ องที่ สุ ด หรื อ ไม่ เ คยเลย นอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเยาวชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล โดยรวมต่ อ สั ป ดาห์ เ กื อ บทุ ก วั น (3.6800)
โดยเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ ส่ือดิจิทลั มากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดอยู่ที่ (3.8533) ขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดอยู่ที่ (3.5324) ซึ่งโดยรวมต่อ
สัปดาห์มีการเข้ าถึงเกื อบทุกวันเช่นเดียวกัน โดย Facebook ยังเป็ นสื่อดิจิทลั ที่กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีการใช้ มากที่สุด (4.7935) ซึ่งมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดที่มีการเข้ าใช้ Facebook ที่ (4.5093) โดยอันดับสื่อดิจิทลั ที่เป็ นอันดับสองของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย คือ Line ในขณะที่ YouTube เป็ นสื่อดิจิทลั ที่เจเนอ
เรชัน่ แซดเข้ าใช้ เป็ นอันดับที่สอง
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ตารางที่ 4.9 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละจํานวนและร้ อยละระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
ระยะเวลา
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นแซด

รวม

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

น้ อยกว่ า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
4-5 ชั่วโมง
6-7 ชั่วโมง
มากกว่ า 7 ชั่วโมง
รวม

20
33
36
25
18
52
184

10.9
17.9
19.6
13.6
9.8
28.3
100

16
50
40
60
15
35
216

7.4
23.1
18.5
27.8
6.9
16.2
100

36
83
76
85
33
87
400

9.0
20.8
19.0
21.3
8.3
21.8
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 7 ชัว่ โมง มากที่สดุ (21.8%) รองลงมา คือ 4-5 ชัว่ โมง
(21.3%) และ 1-2 ชัว่ โมง (20.8%) ตามลําดับส่วนมีระยะเวลาในการใช้ ดิจิทลั เฉลี่ยต่อเดือนที่น้อยที่สดุ คือ น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง (9.0%) โดยเจเนอเรชัน่ วายมี
การระยะเวลาในการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 7 ชัว่ โมง (28.3%) มากที่สดุ ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สุดอยู่ที่ 4-5 ชัว่ โมง
(27.8%)
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ตารางที่ 4.10 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละจํานวนและร้ อยละ ช่วงเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
ช่ วงเวลาในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
ช่ วงเวลาที่อยู่บนท้ องถนน

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน
ร้ อยละ
67
36.4

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน
ร้ อยละ
57
26.4

รวม
จํานวน
124

ร้ อยละ
31.0

ช่ วงเวลาเรี ยนหนังสือ/ทํางาน

93

50.5

71

32.9

164

41.0

ช่ วงเวลารั บประทานอาหาร

97

52.7

79

36.6

176

44.0

ช่ วงเวลาเข้ าห้ องนํา้
ช่ วงเวลาก่ อนนอน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม

80
147
27
184

43.5
79.9
14.7
100

76
154
37
216

35.2
71.3
17.1
100

156
301
64
400

39.0
75.3
16.0
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ช่วงเวลาในการใช้ สื่ อ ดิจิทัล ของกลุ่ม ตัวอย่างเยาวชนส่ วนใหญ่ ใช้ สื่ อ ดิจิทัล ในช่วงเวลาก่อ นนอนมากที่ สุด (75.3%)
รองลงมา คือ ช่วงเวลารับประทานอาหาร (44.0%) และ ช่วงเวลาเรี ยนหนังสือ/ทํางาน (41.0%) ตามลําดับส่วนช่วงเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวที่น้อย
ที่สุด คือ ช่วงเวลาที่อยู่บนท้ องถนน (31.0%) โดยเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่มีการใช้ สื่อดิจิทลั ช่วงเวลาก่อนเข้ านอน (79.9%) มากกกว่า เจเนอเรชัน่ แซดที่มี
การเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั ช่วงเวลาก่อนเข้ านอน (71.3%)
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ตารางที่ 4.11 ตารางเปรี ยบเที ยบจํ านวนและร้ อยละจํ านวนและร้ อยละ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ ในการใช้ สื่ อดิจิ ทัลของกลุ่ม ตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย และ
เจเนอเรชัน่ แซด
ช่ วงเวลาส่ วนใหญ่
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นแซด

รวม

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

06.00-09.00 น.

44

23.9

78

36.1

122

30.5

09.01-12.00 น.

83

45.1

65

30.1

148

37.0

12.01-15.00 น.

95

51.6

67

31.0

162

40.5

15.01-18.00 น.

81

44.0

73

33.8

154

38.5

18.01-21.00 น.

120

65.2

136

63.0

256

64.0

21.01-24.00 น.

112

60.9

108

50.0

220

55.0

00.01-03.00 น.

42

22.8

26

12.0

68

17.0

03.01-06.00 น.

17

9.2

9

4.2

26

6.5

รวม

184

100

216

100

400

100.0

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ ใช้ งานสื่อดิจิทลั ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มากที่สดุ (64.0%)
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 21.01-24.00 น. (55.0%) และ ช่วงเวลา12.01-15.00 น. (40.5%) ตามลําดับ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวที่น้อย
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ที่สุด คือ ช่วงเวลา03.01-06.00 น. (6.5%) โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มี ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ที่เหมือนกันคือ ช่วงเวลา 18:01-21.00 น. มากที่ สุด
โดยเจเนอเรชัน่ วาย (65.2%) มีการเข้ าใช้ มากกว่าเจเนอเรชัน่ แซดที่มีการเข้ าใช้ ชว่ งเวลาดังกล่าวที่ (63.0%)
ตารางที่ 4.12 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละจํานวนและร้ อยละ สถานที่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ แซด
สถานที่

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่นแซด
รวม
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
ที่บ้าน/ที่พัก
171
92.9
196
90.7
367
91.8
สถานศึกษา/ที่ทาํ งาน
139
75.5
109
50.5
248
62.0
บ้ านเพื่อน
97
52.7
93
43.1
190
47.5
ร้ านอินเทอร์ เน็ต
53
28.8
69
31.9
122
30.5
ร้ านอาหารหรื อสถานที่ท่ มี ี WiFi
98
53.3
90
41.7
188
47.0
อื่นๆ (โปรดระบุ)
6
3.3
5
2.3
11
2.8
รวม
184
100
216
100
400
100.0
จากตารางที่ 4.12 พบว่า สถานที่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่คือ ที่บ้าน/ที่พกั มากที่สดุ (91.8%) รองลงมา คือ สถานศึกษา/
ที่ทํางาน (62.0%) และ บ้ านเพื่อน (47.5%) ตามลําดับ สถานที่ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวที่น้อยที่สุด คือ ร้ านอินเทอร์ เน็ต (30.5%) โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่
ทัง้ 2 มีสถานที่ที่เข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สดุ คือ ที่บ้าน/ที่พกั มากที่สดุ สถานศึกษา/ที่ทํางาน และบ้ านเพื่อน เหมือนกัน โดยเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่มีการเข้ าใช้
สถานที่ดงั กล่าวมากกว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดทุกข้ อที่กล่าวมา
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ตารางที่ 4.13 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละจํานวนและร้ อยละ วัตถุประสงค์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
วัตถุประสงค์
ติดต่ อสื่อสาร
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่สนใจ
เปิ ดรั บข่ าวสารต่ างๆ
รั บ-ส่ ง อีเมล์
อ่ าน/เขียน บล็อก
เล่ นเกม
เลือกชมสินค้ าและบริการ
สั่งซือ้ สินค้ าและบริการ
หาเพื่อนใหม่
หาคนรู้ ใจ
หาข้ อมูลเพื่อทําการบ้ าน
ฟั งเพลง/ดูภาพยนตร์ /ดูคลิป
ตามกระแสใหม่ ๆในสังคม
อื่นๆ (โปรดระบุ)

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน
ร้ อยละ
157
85.3
130
70.7
128
69.6
73
39.7
70
38.0
104
56.5
98
53.3
72
39.1
66
35.9
36
19.6
115
62.5
149
81.0
91
49.5
3
1.6

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน
ร้ อยละ
177
81.9
143
66.2
128
59.3
71
32.9
93
43.1
144
66.7
88
40.7
71
32.9
76
35.2
49
22.7
115
53.2
141
65.3
77
35.6
7
3.2

รวม
จํานวน
334
273
256
144
163
248
186
143
142
85
230
290
168
10

ร้ อยละ
83.5
68.3
64.0
36.0
40.8
62.0
46.5
35.8
35.5
21.3
57.5
72.5
42.0
2.5
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รวม

184

100

216

100

400

100.0

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนโดยรวมมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ สื่อดิจิทลั เพื่อติดต่อสื่อสาร มากที่สุด (83.5%) รองลงมา คือ เพื่อฟั ง
เพลง/ดูภาพยนตร์ /ดูคลิป (72.5%) และ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่สนใจ (68.3%) ตามลําดับ วัตถุประสงค์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวที่น้อยที่สดุ คือ เพื่อหาคนรู้
ใจ (21.3%) โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีวตั ถุประสงค์ที่เข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สดุ เหมือนกันคือ เพื่อติดต่อสื่อสารส่วนอันดับที่สองของวัตถุประสงค์ที่เข้ าใช้ สื่อดิจิทลั
ของเจเนอเรชั่นวาย คื อ เพื่ อฟั งเพลง/ดูภ าพยนตร์ /ดูคลิป (81.2%) ในขณะที่ เจเนอเรชั่นแซด เข้ าใช้ สื่อดิจิทัล เพื่ อเล่นเกม (66.7%) ส่วนอันดับสาม คือ
เพื่อค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่สนใจ โดยเจเนอเรชัน่ วายมีผ้ เู ข้ าใช้ สื่อดิจิทลั เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมากกว่าเจเนอเรชัน่ แซด
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ตารางที่ 4.14 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนและร้ อยละจํานวนและร้ อยละ ผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ผู้ท่ มี ีอิทธิพล
ครอบครั ว
เพื่อน
ครู /อาจารย์
ดารา/celebrity
Blogger
Net idol
คนรัก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม

เจเนอเรชั่นวาย
จํานวน
105
161
50
63
24
24
90
7
184

ร้ อยละ
57.1
87.5
27.2
34.2
13.0
13.0
48.9
3.8
100

เจเนอเรชั่นแซด
จํานวน
114
169
66
61
27
30
66
10
216

ร้ อยละ
52.8
78.2
30.6
28.2
12.5
13.9
30.6
4.6
100

รวม
จํานวน
219
330
116
124
51
65
156
17
400

ร้ อยละ
54.8
82.5
29.0
31.0
12.8
16.3
39.0
4.3
100.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ โดยรวมคือ เพื่อน มากที่สดุ (82.5%) รองลงมา คือ ครอบครัว (54.8%)
และ คนรัก (39.0%) ตามลําดับ ผู้ที่มีอิทธิ พลในการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวอย่างน้ อยที่สุด คือ Blogger (12.8%) โดยเพื่อนยังคงเป็ นบุคคลที่ มีอิทธิพลต่อ
การใช้ สื่อดิจิทลั ของทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มากที่สดุ รองลงมาคือ ครอบครัว และ คนรัก โดยอันดับที่ 3 ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดมี 2 กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สื่อดิจิทลั คือ คนรักและครู/อาจารย์
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4.3 ส่ วนที่ 3 ผลการวิจัยการสํารวจในด้ านการเข้ าถึงสื่อดิจิทัล
ตารางที่ 4.15 ตารางจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
การเข้ าถึงสื่อดิจทิ ัล
ทุกวัน
7
วัน

ระดับความบ่ อยครัง้
เกือบทุก ปานกลาง
ค่ อน
วัน
3-4 วัน
ข้ างน้ อย
5-6วัน
1-2 วัน

341
(85.3)

29
(7.2)

21
(5.3)

6
(1.5)

3
(.8)

2. แท๊ บเล็ต / ไอแพต

61
(15.3)
107
(26.8)
117
(29.3)
55
(13.8)

52
(13.0)
72
(18.0)
66
(16.5)
35
(8.8)

70
(17.5)
94
(23.5)
74
(18.5)
29
(7.2)

67
(16.8)
60
(15.0)
85
(21.3)
36
(9.0)

150
(37.5)
67
(16.8)
58
(14.5)
245
(61.3)

4. คอมพิวเตอร์
ประเภทของการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
1. ภายในอุปกรณ์การสือ่ สาร
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายชัว่ โมง


ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

4.7475

.68915

ทุกวัน

2.5175

1.47653

ค่อนข้ างน้ อย

3.2300

1.42203

ปานกลาง

3.2475

1.43924

ปานกลาง

2.0475

1.50862

ค่อนข้ างน้ อย

น้ อยที่สุด/
ไม่ เคยเลย

อุปกรณ์
1. โทรศัพท์มือถือ

3. โน้ ตบุ๊ก

ค่ าเฉลี่ย
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายวัน

 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายสัปดาห์
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายเดือน
2. ใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พกั / ที่อยูอ่ าศัย
3. อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทํางาน/ โรงเรี ยน
4. ใช้ สญ
ั ญาณ WIFI Free
5. อินเทอร์ เน็ตจากบ้ านเพื่อน
6. อินเทอร์ เน็ตจากร้ านอินเทอร์ เน็ต

65
(16.3)
67
(16.8)
182
(45.5)
234
(58.5)
124
(31.0)
112
(28.0)
67
(16.8)
55
(13.8)

48
(12.0)
33
(8.3)
39
(9.8)
51
(12.8)
91
(22.8)
50
(12.5)
44
(11.0)
32
(8.0)

41
(10.3)
42
(10.5)
30
(7.5)
48
(12.0)
77
(19.3)
78
(19.5)
64
(16.0)
44
(11.0)

46
(11.5)
43
(10.8)
19
(4.8)
30
(7.5)
54
(13.5)
61
(15.3)
91
(22.8)
71
(17.8)

200
(50.0)
215
(53.8)
130
(32.5)
37
(9.3)
54
(13.5)
99
(24.8)
134
(33.5)
198
(49.5)

2.3300

1.56276

ค่อนข้ างน้ อย

2.2350

1.55912

ค่อนข้ างน้ อย

3.3100

1.78237

ปานกลาง

4.0375

1.35672

3.4425

1.39699

3.0375

1.54663

เกือบ
ทุกวัน
เกือบ
ทุกวัน
ปานกลาง

2.5475

1.46564

ค่อนข้ างน้ อย

2.1875

1.46037

ค่อนข้ างน้ อย
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จากตารางที่ 4.15 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างเยาวชนส่ วนใหญ่ มี ก ารเข้ า ถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทัล ผ่ านอุป กรณ์ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มากที่ สุด (4.475) รองลงมาเป็ น
คอมพิ วเตอร์ (3.2475) และโน้ ตบุ๊ก (3.2300) ตามลําดับ นอกจากนี พ้ บว่า ประเภทของการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตมากที่ สุด (4.0375) คือ การใช้ สญ
ั ญาณ
WIFI จากที่พกั อาศัย รองลงมาคือ อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทํางาน/โรงเรี ยน (3.4425) และ ใช้ อินเทอร์ เน็ตแบบค่าบริ การแบบรายเดือน (3.3100) ตามลําดับ
โดยด้ านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมีการใช้ ทกุ วัน คอมพิวเตอร์ และโน้ ตบุ๊ก มีการใช้ ในระดับปานกลาง และแท๊ บเล็ต/ไอแพต มีการใช้ ในระดับค่อนข้ างน้ อย ส่วน
ด้ านประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต มีการใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พักอาศัย และอินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทํางาน/โรงเรี ยน ในเกื อบทุกวัน มี การใช้
บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตแบบรายเดื อน และใช้ สัญ ญาณ WIFI Free ในระดับปานกลาง ส่วน การใช้ บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ตแบบรายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
อินเทอร์ เน็ตจากบ้ านเพื่อน และอินเทอร์ เน็ตจากร้ านอินเทอร์ เน็ตมีระดับการเข้ าถึงค่อยข้ างน้ อย
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ตารางที่ 4.16 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวน ร้ อยละ และค่ า เฉลี่ ย ของการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเจเนอเรชั่ น วายและเจเนอเรชั่ น แซด
การเข้ าถึงสื่อดิจิทัล

อุปกรณ์
1. โทรศัพท์ มือถือ
2. แท๊ บเล็ต / ไอแพต

4.8370

เจเนอเรชั่นวาย
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.51803

2.5489

1.49601

ค่อนข้ างน้ อย

2.4907

1.46269

ค่อนข้ างน้ อย

2.5175

1.47653

ค่อนข้ างน้ อย

3. โน้ ตบุ๊ก
4. คอมพิวเตอร์
ประเภทของการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
1. ภายในอุปกรณ์ การสื่อสาร
 ค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตแบบรายชั่วโมง
 ค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตแบบรายวัน
 ค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตแบบรายสัปดาห์
 ค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตแบบรายเดือน
2. ใช้ สัญญาณ WIFI จากที่พัก / ที่อยู่อาศัย
3. อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทาํ งาน/ โรงเรียน

3.5380
3.2772

1.26693
1.44265

เกือบทุกวัน
ปานกลาง

2.9676
3.2222

1.49538
1.43921

ปานกลาง
ปานกลาง

3.2300
3.2475

1.42203
1.43924

ปานกลาง
ปานกลาง

1.9946

1.52393

ค่อนข้ างน้ อย

2.0926

1.49751

ค่อนข้ างน้ อย

2.0475

1.50862

ค่อนข้ างน้ อย

2.1957
2.2174
3.6250
4.2935
3.7391

1.59054
1.59799
1.72276
1.12146
1.26205

ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย
เกือบทุกวัน
ทุกวัน
เกือบทุกวัน

2.4444
2.2500
3.0417
3.8194
3.1898

1.53310
1.52879
1.79226
1.49722
1.45828

ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย
ปานกลาง
เกือบทุกวัน
ปานกลาง

2.3300
2.2350
3.3100
4.0375
3.4425

1.56276
1.55912
1.78237
1.35672
1.39699

ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย
ปานกลาง
เกือบทุกวัน
เกือบทุกวัน

3.1902
2.5380
2.0598

1.49743
1.45935
1.39151

ปานกลาง
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย

2.9074
2.5556
2.2963

ปานกลาง
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย

3.0375
2.5475
2.1875

1.54663
1.46564
1.46037

ปานกลาง
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างน้ อย

ค่ าเฉลี่ย

ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
4. ใช้ สัญญาณ WIFI Free
5. อินเทอร์ เน็ตจากบ้ านเพื่อน
6. อินเทอร์ เน็ตจากร้ านอินเทอร์ เน็ต

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

ทุกวัน

4.6713

เจเนอเรชั่นแซด
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.80018

1.57915
1.47433
1.51126

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

ทุกวัน

4.7475

รวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.68915

ความ
หมาย
ทุกวัน
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือมากที่สุด (4.475) รองลงมาเป็ น
คอมพิ วเตอร์ (3.2475) และโน้ ตบุ๊ก (3.2300) ตามลําดับ นอกจากนี พ้ บว่า ประเภทของการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตมากที่ สุด (4.0375) คือ การใช้ สญ
ั ญาณ
WIFI จากที่พกั อาศัย รองลงมาคือ อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทํางาน/โรงเรี ยน (3.4425) และ ใช้ อินเทอร์ เน็ตแบบค่าบริ การแบบรายเดือน (3.3100) ตามลําดับ
ซึง่ ทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั โดยการผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมากที่สดุ เหมือนกัน โดยเจเนอเรชัน่ วายใช้ โน้ ตบุ๊กรองลงมา และคอมพิวเตอร์ ใน
การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ในขณะที่กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซดใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นอันดับสองและโน้ ตบุ๊กเป็ นอันดับที่สามในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
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ตารางที่ 4.17 ตารางจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของปัญหาในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
ปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อ

1. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่ เสถียร
2. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่ ถงึ
3. ที่บ้านไม่ ได้ เป็ นสมาชิก
อินเทอร์ เน็ต
4. อินเทอร์ เน็ตมีความเร็วตํ่า
5. ค่ าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตแพง
6. ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกเครือข่ าย
อินเทอร์ เน็ต
7. ครอบครัวจํากัดเวลาในการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ต
8. อื่นๆ โปรดระบุ ………..

ระดับความเห็นด้ วย

ค่ าเฉลี่ย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ค่ อน
ข้ างน้ อย

น้ อยที่สุด

93
(23.3)
49
(12.3)
35
(8.8)
55
(13.8)
76
(19.0)
28
(7.0)
43
(10.8)
12
(3.0)

154
(38.5)
99
(24.8)
53
(13.3)
108
(27.0)
90
(22.5)
68
(17.0)
38
(9.5)
2
(.5)

114
(28.5)
122
(30.5)
63
(15.8)
134
(33.5)
141
(35.3)
77
(19.3)
82
(20.5)
10
(2.5)

22
(5.5)
73
(18.3)
50
(12.5)
60
(15.0)
48
(12.0)
57
(14.2)
61
(15.3)
10
(2.5)

17
(4.3)
57
(14.2)
199
(49.8)
43
(10.8)
45
(11.3)
170
(42.5)
176
(44.0)
366
(91.5)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.7100

1.01907

มาก

3.0250

1.22193

ปานกลาง

2.1875

1.39363

ค่อนข้ างน้ อย

3.1800

1.17091

ปานกลาง

3.2600

1.22112

ปานกลาง

2.3175

1.35324

ค่อยข้ างน้ อย

2.2775

1.38575

ค่อนข้ างน้ อย

1.2100

.77937

น้ อยที่สดุ
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีมีปัญหาของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ด้ านสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถี ยรมากที่สุด (3.7100)
รองลงมาคือ ค่าใช้ จา่ ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง (3.2600) และอินเทอร์ เน็ตมีความเร็ วตํ่า (3.1800) ตามลําดับ โดยสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียรเป็ น
ปั ญญาที่อยูใ่ นระดับมาก สัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่ถึง อินเทอร์ เน็ตมีความเร็ วตํ่า และค่าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน
ที่บ้านไม่ได้ เป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ต ไม่ได้ เป็ นสมาชิกเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และครอบครัวจํากัดเวลาในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต อยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย
นอกจากนี ้ปั ญหาอื่นๆในการเข้ าถึงสื่ออยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 4.18 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของปัญหาในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ปั ญหาของ
การเข้ าถึงสื่อ

ค่ าเฉลี่ย

1. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่
เสถียร
2. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่
ถึง
3. ที่บ้านไม่ ได้ เป็ นสมาชิก
อินเทอร์ เน็ต
4. อินเทอร์ เน็ตมีความเร็วตํ่า
5. ค่ าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตแพง
6. ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกเครือข่ าย
อินเทอร์ เน็ต
7. ครอบครัวจํากัดเวลาในการ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต

3.8696

8. อื่นๆ โปรดระบุ ………..

เจเนอเรชั่นวาย
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.87737

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

มาก

3.5741

เจเนอเรชั่นแซด
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.10982

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

มาก

3.7100

รวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.01907

ความ
หมาย
มาก

3.1902

1.16023

ปานกลาง

2.8843

1.25773

ปานกลาง

3.0250

1.22193

ปานกลาง

2.1902

1.40324

ค่อนข้ างน้ อย

2.1852

1.38865

ค่อนข้ างน้ อย

2.1875

1.39363

ค่อนข้ างน้ อย

3.2989
3.4130

1.13696
1.18416

ปานกลาง
มาก

3.0787
3.1296

1.19234
1.23960

ปานกลาง
ปานกลาง

3.1800
3.2600

1.17091
1.22112

ปานกลาง
ปานกลาง

2.3750

1.34921

ค่อนข้ างน้ อย

2.2685

1.35788

ค่อนข้ างน้ อย

2.3175

1.35324

ค่อยข้ างน้ อย

2.1196

1.33750

ค่อนข้ างน้ อย

2.4120

1.41475

ค่อนข้ างน้ อย

2.2775

1.38575

ค่อนข้ างน้ อย

1.0924

.51972

น้ อยที่สดุ

1.3102

.93564

น้ อยที่สดุ

1.2100

.77937

น้ อยที่สดุ
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่ มีมีปัญ หาของการเข้ าถึงสื่ อดิจิทลั ด้ านสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถี ยรมากที่ สุด (3.8696)
รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง (3.4130) และอินเทอร์ เน็ตมีความเร็วตํ่า (3.2989) ตามลําดับ โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีปัญหาเรื่ องการ
เข้ าถึ งสื อดิจิทัล ที่ เหมื อนกันใน 3 อันดับแรก โดยปั ญ หาของการเข้ าถึงสื่ อดิจิทัลที่ น้ อยที่ สุดของเจเนอเรชั่นวาย คื อ ครอบครั วจํ ากัดเวลาในการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ต ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซด คือ ที่บ้านไม่ได้ เป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ต
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ตอนที่ 4 ผลการวิจัยการสํารวจในด้ านการรู้ ส่ ือดิจิทัล
ตารางที่ 4.19 ตารางจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรู้สื่อสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
ระดับการรับรู้ทักษะ
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล
ทักษะในการเข้ าถึง
1. ความสามารถในการเข้ าใช้ งานสื่อดิจทิ ัล
2. ความชํานาญในการใช้ งานสื่อดิจทิ ัล
3. สามารถค้ นหาข้ อมูลในสื่อดิจิทลั ตามที่
ต้ องการ
4. สามารถติดตามเพื่อนหรือคนรู้จักจาก
สื่อดิจทิ ัล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

150
(37.5)
119
(29.8)
136
(34.0)
140
(35.0)

184
(46.0)
184
(46.0)
185
(46.3)
187
(46.8)

60
(15.0)
91
(22.8)
66
(16.5)
59
(14.8)

ค่ อน
ข้ างน้ อย
2
(.5)
3
(.8)
5
(1.3)
7
(1.8)

น้ อยที่สุด
4
(1.0)
3
(.8)
8
(2.0)
7
(1.8)

4.1850

ส่ วนเบี่ยง
เบนมาตร
ฐาน
.77607

4.0325

.78930

มาก

4.0900

.85365

มาก

4.1150

.84472

มาก

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย
มาก
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ตารางที่ 4.19 (ต่ อ)
5. สามารถแชร์ ข้อมูลข่ าวสารที่ได้ รับไปยัง
คนอื่นๆ
ทักษะการวิเคราะห์
6. สื่อดิจทั ัลสามารถมีอทิ ธิพลต่ อการ
กระแสต่ างๆที่มีขนึ ้ ในสังคม
7. สื่อดิจทิ ัลสามารถมีอทิ ธิพลต่ อการ
นําเสนอข่ าวทางการเมือง
8. สื่อดิจทิ ัลสามารถมีอทิ ธิพลต่ อ
วัฒนธรรม
9. สื่อดิจทิ ัลสามารถสร้ างความแตกแยก
ภายในสังคม
10. สื่อดิจิทลั มีอทิ ธิพลต่ อการเลือกซือ้
สินค้ าและบริการต่ างๆ
ทักษะการประเมินเนือ้ หาสาร
11. คัดกรองข้ อมูลข่ าวสารที่ได้ รับ
12. ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ข่ าวสาร

133
(33.3)
141
(35.3)

154
(38.5)
170
(42.5)

86
(21.5)
70
(17.5)

18
(4.5)
12
(3.0)

9
(2.3)
7
(1.8)

3.9600

.96474

มาก

4.0650

.89598

มาก

100
(25.0)
106
(26.5)
133
(33.3)
143
(35.8)
99
(24.8)
88
(22.0)

171
(42.8)
177
(44.3)
144
(36.0)
156
(39.0)
166
(41.5)
164
(41.0)

100
(25.0)
90
(22.5)
88
(22.0)
80
(20.0)
105
(26.3)
116
(29.0)

23
(5.8)
17
(4.3)
24
(6.0)
15
(3.8)
21
(5.3)
26
(6.5)

6
(1.5)
10
(2.5)
11
(2.8)
6
(1.5)
9
(2.3)
6
(1.5)

3.8400

.91734

มาก

3.8800

.93423

มาก

3.9100

1.01710

มาก

4.0375

.91826

มาก

3.8125

.94317

มาก

3.7550

.92038

มาก
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ตารางที่ 4.19 (ต่ อ)
13. พิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับก่ อนกดถูกใจ
หรือส่ งต่ อให้ ผ้ อู ่ นื
14. แยกแยะข้ อมูลข่ าวสารได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
15. หลีกเลี่ยงข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่ เป็ น
ประโยชน์
16. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
17. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
ทักษะการสร้ างสรรค์
18. สร้ างผลงานหรือชื่อเสียงให้ กับตนเอง
19. เขียนบอกเล่ าข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์
ต่ อผู้อ่ นื
20. สร้ างรายได้ ให้ กับตนเองจากสื่อดิจทิ ัล

105
(26.3)
99
(24.8)
114
(28.5)
60
(15.0)
75
(18.8)
66
(16.5)
78
(19.5)
72
(18.0)

153
(38.3)
166
(41.5)
145
(36.3)
153
(38.3)
124
(31.0)
118
(29.5)
143
(35.8)
113
(28.2)

109
(27.3)
106
(26.5)
107
(26.8)
123
(30.8)
130
(32.5)
134
(33.5)
123
(30.8)
106
(26.5)

25
(6.3)
26
(6.5)
25
(6.3)
52
(13.0)
54
(13.5)
49
(12.3)
35
(8.8)
52
(13.0)

8
(2.0)
3
(.8)
9
(2.3)
12
(3.0)
17
(4.3)
33
(8.3)
21
(5.3)
57
(14.2)

3.8050

.96400

มาก

3.8300

.90174

มาก

3.8250

.98834

มาก

3.4925

.99621

มาก

3.4650

1.07315

มาก

3.3375

1.13879

ปานกลาง

3.5550

1.06292

มาก

3.2275

1.28642

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.19 (ต่ อ)
21. สร้ างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้ กับ
สถาบัน
ทักษะการมีส่วนร่ วม
22. สร้ างชมรมเพื่อทํากิจกรรมดีๆ ร่ วมกัน
ผ่ านสื่อดิจิทัล
23. ร่ วมแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราว
ต่ างๆ ผ่ านสื่อดิจิทัล
24. ติดตามข้ อมูลข่ าวสารในสังคมไทยและ
ต่ างประเทศ
25. การโพสต์ ข้อมูลหรือข้ อความต่ างๆลง
บนสื่อดิจทิ ัล
26. การคอมเม้ นต์ แสดงความคิดเห็นบน
สื่อดิจทิ ัล
27. การแชร์ ข้อมูลหรือข้ อความต่ างๆผ่ าน
สื่อดิจทิ ัล
28. การพูดคุยกับผู้อ่ นื ผ่ านสื่อดิจิทลั

71
(17.8)
73
(18.3)

116
(29.0)
145
(36.3)

137
(34.3)
98
(24.5)

41
(10.3)
42
(10.5)

35
(8.8)
42
(10.5)

3.3675

1.14924

ปานกลาง

3.4125

1.20456

มาก

87
(21.8)
85
(21.3)
90
(22.5)
88
(22.0)
81
(20.3)
139
(34.8)

147
(36.8)
172
(43.0)
159
(39.8)
155
(38.8)
151
(37.8)
142
(35.5)

114
(28.5)
109
(27.3)
108
(27.0)
113
(28.2)
110
(27.5)
77
(19.3)

33
(8.3)
23
(5.8)
29
(7.2)
28
(7.0)
42
(10.5)
27
(6.8)

19
(4.8)
11
(2.8)
14
(3.5)
16
(4.0)
16
(4.0)
15
(3.8)

3.6250

1.05933

มาก

3.7425

.94786

มาก

3.7050

1.00773

มาก

3.6775

1.02034

มาก

3.5975

1.04797

มาก

3.9075

1.06855

มาก
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีระดับการรู้สื่อดิจิทัลด้ านทักษะในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั มากที่ สุด (4.1850) รองลงมาเป็ น
ทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั (4.0650) และ ทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร (3.9075) ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เยาวชนมีการรู้ สื่อดิจิทลั อยู่ในระดับมากทัง้ 4
ทักษะได้ แก่ ทักษะในการเข้ าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนือ้ หาสาร และทักษะการมี ส่วนร่ วม ยกเว้ นด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ การสร้ าง
ผลงานหรื อชื่อเสียงให้ กบั ตนเอง การสร้ างรายได้ ให้ กับตนเองจากสื่อดิจิทลั และการสร้ างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้ กบั สถาบันมีการรู้ สื่อดิจิทลั อยู่ในระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.20 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรู้สื่อสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล

ทักษะในการเข้ าถึง
1. ความสามารถในการเข้ าใช้ งานสือ่ ดิจิทลั
2. ความชํานาญในการใช้ งานสือ่ ดิจิทลั
3. สามารถค้ นหาข้ อมูลในสือ่ ดิจิทลั ตามที่
ต้ องการ
4. สามารถติดตามเพื่อนหรื อคนรู้จกั จากสือ่
ดิจิทลั
5. สามารถแชร์ ข้อมูลข่าวสารที่ได้ รับไปยังคน
อื่นๆ
ทักษะการวิเคราะห์
6. สือ่ ดิจทั ลั สามารถมีอิทธิพลต่อการกระแส
ต่างๆทีม่ ีขึ ้นในสังคม
7. สือ่ ดิจิทลั สามารถมีอิทธิพลต่อการนําเสนอ
ข่าวทางการเมือง

เจเนอเรชั่นวาย
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วน
ความ
เบี่ยงเบน
หมาย
มาตรฐาน
4.2391
.65068
มากที่สดุ

เจเนอเรชั่นแซด
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วน
ความ
เบี่ยงเบน
หมาย
มาตรฐาน
4.1389
.86759
มาก

4.1850

รวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.77607

4.0598
4.1413

.72558
.71794

มาก
มาก

4.0093
4.0463

.84077
.95366

มาก
มาก

4.0325
4.0900

.78930
.85365

มาก
มาก

4.1413

.76224

มาก

4.0926

.91027

มาก

4.1150

.84472

มาก

4.0707

.82343

มาก

3.8657

1.06336

มาก

3.9600

.96474

มาก

4.1630

.79996

มาก

3.9815

.96431

มาก

4.0650

.89598

มาก

3.8967

.79972

มาก

3.7917

1.00609

มาก

3.8400

.91734

มาก

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย
มาก
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
8. สือ่ ดิจิทลั สามารถมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

3.9565

.85460

มาก

3.8148

.99439

มาก

3.8800

.93423

มาก

9. สือ่ ดิจิทลั สามารถสร้ างความแตกแยก
ภายในสังคม
10. สือ่ ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อสินค้ า
และบริ การต่างๆ
ทักษะการประเมินเนือ้ หาสาร
11. คัดกรองข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ
12. ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร

3.9783

.95217

มาก

3.8519

1.06805

มาก

3.9100

1.01710

มาก

4.0978

.86283

มาก

3.9861

.96197

มาก

4.0375

.91826

มาก

3.7609

.96801

มาก

3.8565

.92145

มาก

3.8125

.94317

มาก

3.7935

.89367

มาก

3.7222

.94336

มาก

3.7550

.92038

มาก

13. พิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับก่อนกดถูกใจหรื อส่ง
ต่อให้ ผ้ อู ื่น
14. แยกแยะข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
15. หลีกเลีย่ งข้ อมูลข่าวสารที่ไม่เป็ นประโยชน์
16. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
17. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
ทักษะการสร้ างสรรค์
18. สร้ างผลงานหรื อชื่อเสียงให้ กบั ตนเอง

3.7337

.89305

มาก

3.8657

1.01868

มาก

3.8050

.96400

มาก

3.7880

.85805

มาก

3.8657

.93785

มาก

3.8300

.90174

มาก

3.7174
3.4620

1.00083
.96307

มาก
มาก

3.9167
3.5185

.97049
1.02509

มาก
มาก

3.8250
3.4925

.98834
.99621

มาก
มาก

3.3315

1.03168

ปานกลาง

3.5787

1.09685

มาก

3.4650

1.07315

มาก

3.3533

1.09654

ปานกลาง

3.3241

1.17595

ปานกลาง

3.3375

1.13879

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
19. เขียนบอกเล่าข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้อื่น
20. สร้ างรายได้ ให้ กบั ตนเองจากสือ่ ดิจิทลั
21. สร้ างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้ กบั
สถาบัน
ทักษะการมีส่วนร่ วม
22. สร้ างชมรมเพื่อทํากิจกรรมดีๆ ร่วมกันผ่าน
สือ่ ดิจิทลั
23. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆ
ผ่านสือ่ ดิจิทลั
24. ติดตามข้ อมูลข่าวสารในสังคมไทยและ
ต่างประเทศ
25. การโพสต์ข้อมูลหรื อข้ อความต่างๆลงบน
สือ่ ดิจิทลั
26. การคอมเม้ นต์แสดงความคิดเห็นบน
สือ่ ดิจิทลั
27. การแชร์ ข้อมูลหรื อข้ อความต่างๆผ่าน
สือ่ ดิจิทลั
28. การพูดคุยกับผู้อื่นผ่านสือ่ ดิจิทลั

3.5652

.92688

มาก

3.5463

1.16846

มาก

3.5550

1.06292

มาก

3.3152
3.3750

1.18210
1.09426

ปานกลาง
ปานกลาง

3.1528
3.3611

1.36732
1.19657

ปานกลาง
ปานกลาง

3.2275
3.3675

1.28642
1.14924

ปานกลาง
ปานกลาง

3.3804

1.10481

ปานกลาง

3.4398

1.28537

มาก

3.4125

1.20456

มาก

3.6141

.99068

มาก

3.6343

1.11669

มาก

3.6250

1.05933

มาก

3.7772

.83589

มาก

3.7130

1.03475

มาก

3.7425

.94786

มาก

3.8043

.87139

มาก

3.6204

1.10574

มาก

3.7050

1.00773

มาก

3.6902

.97885

มาก

3.6667

1.05654

มาก

3.6775

1.02034

มาก

3.6250

.96701

มาก

3.5741

1.11400

มาก

3.5975

1.04797

มาก

3.9402

.94187

มาก

3.8796

1.16713

มาก

3.9075

1.06855

มาก
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีระดับการรู้สื่อดิจิทัลด้ านทักษะในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั มากที่ สุด (4.1850) รองลงมาเป็ น
ทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั (4.0650) และ ทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร (3.9075) ตามลําดับ โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีระดับการรับรู้ ทกั ษะมากกว่ากลุ่ม
เจเนอเรชัน่ แซดในทุกทักษะยกเว้ น ทักษะทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร นอกจากนี ้ทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการรับรู้ ทกั ษะในการรู้ สื่อมากที่สดุ คือ เข้ าถึงสื่อดิจิทลั
รองลงมาเป็ นทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั ส่วนอันดับ 3 ของเจเนอเรชัน่ วาย คือ การรับรู้ทกั ษะการมีส่วนร่ วม ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซด คือทักษะการประเมิน
เนื ้อหาสาร
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4.5 ส่ วนที่ 5 ผลการวิจัยการสํารวจในด้ านการรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
ตารางที่ 4.21 ตารางจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเยาวชน
การรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจทิ ัล

81
(20.3)
51
(12.8)
56
(1.4)
113
(28.2)

ระดับการรับการรับรู้
อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
มาก
ปานกลาง
ค่ อน
ข้ างน้ อย
144
142
27
(36.0)
(35.5)
(6.8)
162
166
20
(40.5)
(41.5)
(5.0)
126
183
27
(31.5)
(45.8)
(6.8)
154
115
12
(38.5)
(28.7)
(3.0)

118
(29.5)

157
(39.3)

มากที่สุด
ด้ านการศึกษา/ความรู้
1. ข้ อมูลความรู้ที่ได้ รับไม่เป็ นประโยชน์
2. ข่าวสารที่นาํ เสนอผ่านสือ่ ดิจิทลั ขาดความ
น่าเชื่อถือ
3. ข้ อมูลที่ได้ รับจากสือ่ ดิจิทลั เป็ นข้ อมูลเท็จ
4. ข้ อมูลที่เป็ นเท็จสร้ างความเสียหายในวงกว้ างได้
อย่างรวดเร็ ว
ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร
5. การติดต่อสือ่ สารกับคนที่ไม่ร้ ูจกั ทําให้ ถกู
หลอกลวงได้ งา่ ย

105
(26.3)

14
(3.5)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

6
(1.5)
1
(.3)
8
(2.0)
6
(1.5)

3.6675

.92416

มาก

3.6050

.78135

มาก

3.4875

.88702

มาก

3.8900

.90274

มาก

6
(1.5)

3.9175

.90981

มาก

น้ อยที่สุด
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)
6. การสือ่ สารผ่านข้ อความไม่สามารถแสดงถึงความ
จริ งใจได้
7. การสือ่ สารผ่านข้ อความทําให้ ความเข้ าใจ
คลาดเคลือ่ น
8. ก่อให้ เกิดอาชญากรรม เช่น การล่อลวงผู้หญิงไป
ในทางไม่ดีโดยรู้จกั กันผ่านสือ่ ดิจิทลั
9. สือ่ ดิจิทลั เป็ นช่องทางของมิจฉาชีพ ที่ทําการแฮก
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว สําหรับทําสิง่ ผิดกฎหมาย

98
(24.5)
98
(24.5)
120
(30.0)
117
(29.3)

158
(39.5)
155
(38.8)
156
(39.0)
160
(40.0)

117
(29.3)
126
(31.5)
104
(26.0)
95
(23.8)

20
(5.0)
13
(3.3)
13
(3.3)
21
(5.3)

7
(1.8)
8
(2.0)
7
(1.8)
7
(1.8)

3.8000

.92582

มาก

3.8050

.91327

มาก

3.9225

.91848

มาก

3.8975

.94298

มาก

ด้ านความบันเทิง
10. การเล่นเกมผ่านสือ่ ดิจิทลั ทําให้ สะสม
ความรุนแรง
ด้ านครอบครัว
11. พูดคุยกับคนในครอบครัวน้ อยลง

93
(23.3)

144
(36.0)

116
(29.0)

34
(8.5)

13
(3.3)

3.6750

1.02567

มาก

94
(23.5)
80
(20.0)
84
(21.0)
79
(19.8)

136
(34.0)
130
(32.5)
121
(30.3)
130
(32.5)

114
(28.5)
125
(31.3)
120
(30.0)
106
(26.5)

39
(9.8)
44
(11.0)
52
(13.0)
61
(15.3)

17
(4.3)
21
(5.3)
23
(5.8)
24
(6.0)

3.6275

1.07547

มาก

3.5100

1.08989

มาก

3.4775

1.13035

มาก

3.4475

1.14478

มาก

12. ไม่มีเวลาให้ คบั คนในครอบครัว
13. ความผูกพันในครอบครัวลดน้ อยลง
14. ขาดความใส่ ใจคนในครอบครัว
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)
15. ไม่ ได้ ทาํ กิจกรรมร่ วมกับคนในครอบครัว

84
(21.0)
95
(23.8)
73
(18.3)
63
(15.8)
128
(32.0)
100
(25.0)

103
(25.8)
105
(26.3)
129
(32.3)
120
(30.0)
152
(38.0)
139
(34.8)

117
(29.3)
138
(34.5)
130
(32.5)
132
(33.0)
83
(20.8)
77
(19.3)

68
(17.0)
41
(10.3)
49
(12.3)
63
(15.8)
23
(5.8)
29
(7.2)

28
(7.0)
21
(5.3)
19
(4.8)
22
(5.5)
14
(3.5)
55
(13.8)

3.3675

1.18995

ปานกลาง

3.5300

1.11679

มาก

3.4700

1.07097

มาก

3.3475

1.09074

ปานกลาง

3.8925

1.03131

มาก

3.5000

1.31313

มาก

20. ปวดเมื่อยบริเวณ ต้ นคอ / หลัง

108
(27.0)

151
(37.8)

94
(23.5)

37
(9.3)

10
(2.5)

3.7750

1.02567

มาก

21. เกิดความเครียดสะสม

76
(19.0)
92
(23.0)

131
(32.8)
151
(37.8)

136
(34.0)
99
(24.8)

36
(9.0)
42
(10.5)

21
(5.3)
16
(4.0)

3.5125

1.06191

มาก

3.6525

1.06752

มาก

ด้ านการเรียน
16. ไม่ มีเวลาในการทําการบ้ าน
17. ไม่ มีเวลาทบทวนบทเรียน
18. ไม่ มีเวลาอ่ านหนังสือสอบ
ด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย
19. เสียสุขภาพทางสายตา เช่ น สายตาสัน้
- แสบตา / ปวดตา

22. ทําให้ ปวดหัว
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)
23. พักผ่ อนน้ อย ร่ างกายอ่ อนเพลีย
24. ทําให้ นอนไม่ หลับ
25. ไม่ มีเวลาทํากิจกรรมอื่นๆ เช่ น
ออกกําลังกาย

98
(24.5)
89
(22.3)
86
(21.5)

156
(39.0)
127
(31.8)
119
(29.8)

89
(22.3)
121
(30.3)
115
(28.7)

43
(10.8)
42
(10.5)
43
(10.8)

14
(3.5)
21
(5.3)
37
(9.3)

3.7025

1.06151

มาก

3.5525

1.10467

มาก

3.4350

1.20391

มาก
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีระดับการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ด้ านด้ านอันตรายจากการสื่อสาร (3.9225)
มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นด้ านสุ ข ภาพ/ร่ า งกาย (3.8925) และด้ านการศึ ก ษา/ความรู้ (3.8900) ตามลํ า ดั บ โดยจากการรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทลั ทังหมด
้
6 ด้ าน พบว่า ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร ด้ านความบันเทิง และด้ านสุขภาพร่างกายมีอิทธิพลต่อการเยาวชน
ในระดับมาก ยกเว้ น ด้ านครอบครัวในหัวข้ อ ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกับคนในครอบครัว และด้ านการเรี ยน ในหัวข้ อไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ มีอิทธิ พลต่อ
เยาวชนในระดับปานกลาง

98

ตารางที่ 4.22 ตารางเปรี ยบเทียบจํานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยของการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
การรั บรู้อิทธิพล
ด้ านลบของ
สื่อดิจิทลั
ด้ านการศึกษา/ความรู้
1. ข้ อมูลความรู้ที่ได้ รับไม่เป็ นประโยชน์
2. ข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อดิจิทลั ขาด
ความน่าเชื่อถือ
3. ข้ อมูลที่ได้ รับจากสื่อดิจิทลั เป็ นข้ อมูลเท็จ
4. ข้ อมูลที่เป็ นเท็จสร้ างความเสียหายในวง
กว้ างได้ อย่างรวดเร็ ว
ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร
5. การติดต่อสื่อสารกับคนที่ไม่ร้ ูจกั ทําให้ ถกู
หลอกลวงได้ งา่ ย
6. การสื่อสารผ่านข้ อความไม่สามารถ
แสดงถึงความจริงใจได้
7. การสื่อสารผ่านข้ อความทําให้ ความ
เข้ าใจคลาดเคลื่อน

ค่ าเฉลี่ย
3.7011

เจเนอเรชั่นวาย
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.81837

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

เห็นด้ วย

3.6389

เจเนอเรชั่นแซด
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.00657

ความ
หมาย

ค่ าเฉลี่ย

เห็นด้ วย

3.6675

รวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.92416

ความ
หมาย
เห็นด้ วย

3.6087

.76760

เห็นด้ วย

3.6019

.79463

เห็นด้ วย

3.6050

.78135

เห็นด้ วย

3.4891
3.9076

.81642
.85389

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.4861
3.8750

.94490
.94408

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.4875
3.8900

.88702
.90274

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.9837

.88999

เห็นด้ วย

3.8611

.92468

เห็นด้ วย

3.9175

.90981

เห็นด้ วย

3.8478

.94012

เห็นด้ วย

3.7593

.91367

เห็นด้ วย

3.8000

.92582

เห็นด้ วย

3.9402

.83745

เห็นด้ วย

3.6898

.96018

เห็นด้ วย

3.8050

.91327

เห็นด้ วย

99

ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
8. ก่ อให้ เกิดอาชญากรรม เช่ น การล่ อลวง
ผู้หญิงไปในทางไม่ดีโดยรู้ จกั กันผ่าน
สื่อดิจิทลั

3.9565

.80860

เห็นด้ วย

3.8935

1.00360

เห็นด้ วย

3.9225

.91848

เห็นด้ วย

9. สื่อดิจิทลั เป็ นช่องทางของมิจฉาชีพ ที่ทํา
การแฮกข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว สําหรับทํา
สิ่งผิดกฎหมาย
ด้ านความบันเทิง
10. การเล่นเกมผ่านสื่อดิจิทลั ทําให้ สะสม
ความรุนแรง
ด้ านครอบครัว
11. พูดคุยกับคนในครอบครัวน้ อยลง
12. ไม่มีเวลาให้ กบั คนในครอบครัว
13. ความผูกพันในครอบครัวลดน้ อยลง
14. ขาดความใส่ใจคนในครอบครัว
15. ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่วมกับคนใน
ครอบครัว
ด้ านการเรียน
16. ไม่มีเวลาในการทําการบ้ าน
17. ไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน

4.0000

.88088

เห็นด้ วย

3.8102

.98646

เห็นด้ วย

3.8975

.94298

เห็นด้ วย

3.6141

.97399

เห็นด้ วย

3.7269

1.06724

เห็นด้ วย

3.6750

1.02567

เห็นด้ วย

3.6522

1.10077

เห็นด้ วย

3.6065

1.05555

เห็นด้ วย

3.6275

1.07547

เห็นด้ วย

3.5707
3.4946
3.4565
3.4076

1.03248
1.08137
1.12510
1.11235

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.4583
3.4630
3.4398
3.3333

1.13634
1.17276
1.16383
1.25383

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ปานกลาง

3.5100
3.4775
3.4475
3.3675

1.08989
1.13035
1.14478
1.18995

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ปานกลาง

3.5707

1.04301

เห็นด้ วย

3.4954

1.17730

เห็นด้ วย

3.5300

1.11679

เห็นด้ วย

3.5272

1.02393

เห็นด้ วย

3.4213

1.10950

เห็นด้ วย

3.4700

1.07097

เห็นด้ วย
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
18. ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ

3.4239

1.02679

เห็นด้ วย

3.2824

1.14073

ปานกลาง

3.3475

1.09074

ปานกลาง

ด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย
19. เสียสุขภาพทางสายตา เช่น
สายตาสั ้น
- แสบตา / ปวดตา

4.0000

.96948

เห็นด้ วย

3.8009

1.07496

เห็นด้ วย

3.8925

1.03131

เห็นด้ วย

3.4022

1.38343

เห็นด้ วย

3.5833

1.24732

เห็นด้ วย

3.5000

1.31313

เห็นด้ วย

20. ปวดเมื่อยบริเวณ
ต้ นคอ / หลัง

3.8315

.96319

เห็นด้ วย

3.7269

1.07592

เห็นด้ วย

3.7750

1.02567

เห็นด้ วย

21. เกิดความเครียดสะสม
22. ทําให้ ปวดหัว
23. พักผ่อนน้ อย ร่างกายอ่อนเพลีย

3.5978
3.7283
3.7609

1.00881
1.04650
.99583

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.4398
3.5880
3.6528

1.10225
1.08334
1.11430

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

3.5125
3.6525
3.7025

1.06191
1.06752
1.06151

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

24. ทําให้ นอน
ไม่หลับ
25. ไม่มีเวลาทํากิจกรรมอื่นๆ
เช่น ออกกําลังกาย

3.7011

1.03639

เห็นด้ วย

3.4259

1.14692

เห็นด้ วย

3.5525

1.10467

เห็นด้ วย

3.5707

1.15726

เห็นด้ วย

3.3194

1.23318

ปานกลาง

3.4350

1.20391

เห็นด้ วย
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร (3.9225) มาก
ที่ สุ ด รองลงม าเป็ นด้ านสุ ข ภ าพ /ร่ า งกาย (3.8925) และด้ าน การศึ ก ษ า/ความ รู้ (3.8900) ต าม ลํ าดั บ โดยจากการรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านล บ
ของสื่อดิจิทลั ทังหมด
้
6 ด้ าน พบว่า ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร ด้ านความบันเทิง และด้ านสุขภาพร่างกายมีอิทธิพลต่อการเยาวชน
ในระดับมาก ยกเว้ น ด้ านครอบครัวในหัวข้ อ ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกับคนในครอบครัว และด้ านการเรี ยน ในหัวข้ อไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ มีอิทธิ พลต่อ
เยาวชนในระดับปานกลาง โดยเจเนอเรชัน่ วายมีระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร และด้ านสุขภาพ/ร่างกาย (4.0000)
มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ (3.9076) และด้ านครอบครัว (3.6522) ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
ในด้ านอันตรายจากการสื่อสารมากที่สดุ (3.8935) รองลงมาคือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ (3.8750) และด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย (3.8009) โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มี
ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในด้ านการเรี ยนน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้เจเนอเรชัน่ วายยังมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในทุกด้ าน คือ
ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร ด้ านครอบครัว ด้ านการเรี ยน และด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย มากกว่าเจเนอเรชัน่ แซด ยกเว้ นด้ านความบันเทิง
ที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย
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4.6 ส่ วนที่ 6 ทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ ทําการตังสมมุ
้ ติฐานไว้ ทงหมด
ั้
5 ข้ อ
โดยผลการทดสอบสมมุตฐิ าน มีรายละเอียดดังนี ้
สมมุ ติฐานที่ 1 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่ น การศึก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ ในการใช้ ส่ ื อ ดิ จิ ทั ล ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ แ ตกต่ า งกั น
สมมุตฐิ านที่ 1.1 เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

50.6667
52.6283

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.74209
10.52548

ค่ า t

p

1.757

.080

จากตารางที่ 4.23 ผลการการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัลของกลุ่ม
ตัวอย่างเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 1.2 เยาวชนที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจ
เนอเรชัน่ แตกต่างกัน
เจเนอเรชั่น

ค่ าเฉลี่ย

เจเนอเรชั่น
วาย
เจเนอเรชั่น
แซด

54.0326

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.46304

49.8519

10.23489

ค่ า f

p

14.576*

.000

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ แตกต่าง
กัน พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ มี เจเนอเรชั่นต่างกัน มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อดิ จิ ทัล แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
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สมมุตฐิ านที่ 1.3 เยาวชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
การศึกษาแตกต่างกัน
การศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 49.7897
ปริญญาตรี
54.0591

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.60329
10.04486

ค่ า f

p

15.248*

.000

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ ส่ือดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติ
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สมมุ ติ ฐ านที่ 1.4 เยาวชนที่ มี ร ายได้ ค รอบครั ว ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
รายได้ ครอบครัวแตกต่างกัน
รายได้ ครอบครั ว

ค่ าเฉลี่ย

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ า f
p
มาตรฐาน
ไม่ เกิน 10,000 บาท
48.9706
10.89704
10,001-20,000 บาท
51.3407
12.05161
20,001-30,000 บาท
54.2771
10.34916
2.251
.063
30,001-40,000 บาท
52.1831
9.27256
มากกว่ า 50,000 บาท
52.0698
11.79466
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี รายได้ ครอบครั ว
แตกต่ า งกั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ายได้ ครอบครั ว ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 1.5 เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
ประสบการณ์
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
น้ อยกว่ า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่ า 4 ปี

ค่ าเฉลี่ย
46.1667
48.0192
51.3898
53.4348

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
10.94271
11.22932
11.71209
10.54246

ค่ า f

p

7.286*

.000

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.27 ผลการการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของเจเนอ
เรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อ
ดิจิทลั แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ

107

สมมุตฐิ านที่ 2 เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรชั่น การศึกษา รายได้ ครอบครั ว และ
ประสบการณ์ ในการใช้ ส่ ือดิจิทัลต่ างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทัล
ที่แตกต่ างกัน
สมมุตฐิ านที่ 2.1 เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกันมีการเข้ าถึง
สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

61.5287
58.9735

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.46100
12.85506

ค่ า t

p

1.931

.054

จากตารางที่ 4.28 ผลการการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการเข้ าถึงสื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น
วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่มีเพศต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกันพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 2.2 เยาวชนที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีการ
เข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
เจเนอเรชั่น

ค่ าเฉลี่ย

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่น
แซด

61.6033
58.7917

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.18618
13.84459

ค่ า f

p

4.571

0.33

จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการเข้ าถึงสื่ อดิจิทัลของเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมี การเข้ าถึงสื่ อ
ดิจิทลั แตกต่างกันพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกัน มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน

109

สมมุตฐิ านที่ 2.3 เยาวชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
การศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ปริญญาตรี

59.0000

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.87943

61.3333

12.21371

ค่ า f

p

3.142

.077

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการเข้ าถึงสื่ อดิจิทัลของเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการเข้ าถึง
สื่อดิจิทลั แตกต่างกันพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 2.4 เยาวชนที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกัน
มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
รายได้ ครอบครั ว

ค่ าเฉลี่ย

ไม่ เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่ า 50,000 บาท

59.6618
59.2074
63.0482
58.6620
60.1395

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.71959
12.67274
14.17048
11.55848
14.00099

ค่ า f

p

1.432

.223

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการเข้ าถึงสื่ อดิจิทัลของเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการเข้ าถึง
สื่ อ ดิ จิ ทัล แตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ มี รายได้ ค รอบครัว ต่า งกัน มี ก ารเข้ าถึ งสื่ อ ดิจิทัล ไม่
แตกต่างกัน
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สมมุติฐานที่ 2.5 เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์ ในการใช้
สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
ประสบการณ์
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
น้ อยกว่ า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่ า 4 ปี

ค่ าเฉลี่ย
60.0278
61.4038
60.9492
59.6206

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.82491
11.86403
14.17675
12.81455

ค่ า f

p

.362

.780

จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการเข้ าถึงสื่ อดิจิทัลของเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่มี ประสบการณ์ ในการใช้ สื่ อดิจิทัล
ต่างกันมี การเข้ าถึงสื่อดิจิทัลแตกต่างกันพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั
ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุ ติฐานที่ 3 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่ น การศึก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ ในการใช้ ส่ ือดิจิทัลต่ างกันมีการรู้ ส่ ือดิจิทัลที่แตกต่ างกัน
สมมุตฐิ านที่ 3.1 เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้ สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

105.2759
105.2389

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.77818
14.43439

ค่ า t

p

.024

.981

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรู้ สื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกันมีการรู้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 3.2 เยาวชนที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้ สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั
แตกต่างกัน
เจเนอเรชั่น

ค่ าเฉลี่ย

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่นแซด

105.7717
104.8184

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.24597
17.16955

ค่ า f

p

.379

.538

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรู้ สื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชั่น แซดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี เจเนอเรชั่น ต่างกัน มี ก ารรู้ สื่ อ ดิจิ ทัล
แตกต่างกัน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกัน มีการรู้สื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 3.3 เยาวชนที่มีการศึกษามีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั
แตกต่างกัน
การศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ปริญญาตรี

104.8692

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.31784

105.6989

13.07590

ค่ า f

p

.285

.593

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรู้ สื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรู้ สื่อดิจิทลั
แตกต่างกันพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน

115

สมมุตฐิ านที่ 3.4 เยาวชนที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั
แตกต่างกัน
รายได้ ครอบครั ว

ค่ าเฉลี่ย

ไม่ เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่ า 50,000 บาท

103.8235
105.1630
105.0723
107.1127
105.0930

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.97838
15.18012
14.96075
14.41978
15.23438

ค่ า f

p

.404

.806

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรู้ สื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรู้ สื่อดิจิทลั
แตกต่างกันพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 3.5 เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกัน
มีการรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
ประสบการณ์
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
น้ อยกว่ า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่ า 4 ปี

ค่ าเฉลี่ย
100.3333
101.5577
102.3898
107.3834

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
22.16948
14.30263
14.63583
14.40731

ค่ า f

p

4.592*

.004

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรู้ สื่อดิจิทัลของเจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมี
การรู้สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อ
ดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
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สมมุ ติ ฐ านที่ 4 เยาวชนที่ มี เ พศ เจเนอเรชั่ น การศึ ก ษา รายได้ ครอบครั ว และ
ประสบการณ์ ในการใช้ สื่ อดิ จิ ทั ล ต่ างกั น มี ก ารรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิ จิ ทั ล
ที่แตกต่ างกัน
สมมุตฐิ านที่ 4.1 เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.38 การวิ เ คราะห์ เป รี ยบ เที ยบ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศ
ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

114.3506
114.4602

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.86197
17.27016

ค่ า t

p

.062

.951

จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้
อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัลแตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี เพศต่างกันมี การรับรู้ อิท ธิ พ ล
ด้ านลบของสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน

118

สมมุติฐานที่ 4.2 เยาวชนที่ มี เจเนอเรชั่นต่างกันมี การรั บรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัล
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรับรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัลเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมี
การรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
เจเนอเรชั่น

ค่ าเฉลี่ย

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่นแซด

116.0924
112.9815

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.80368
18.75645

ค่ า f

p

3.154

.077

จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเจเนอเรชัน่ ต่างกันมี
การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล แตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี เจเนอเรชั่น ต่างกัน
มีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุติฐ านที่ 4.3 เยาวชนที่ มี การศึกษาต่างกัน มี การรั บ รู้ อิท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิ จิทัล
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 การวิ เ คราะห์ เป รี ยบ เที ยบ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
การศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 112.9533
ปริญญาตรี
116.0914

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
18.73531
15.86419

ค่ า f

p

3.215

.074

จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี ระดับ การศึกษา
ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล แตกต่า งกั น พบว่ า กลุ่ม เจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุติฐ านที่ 4.4 เยาวชนที่ มี รายได้ ครอบครั วต่างกันมี การรั บ รู้ อิท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อ
ดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.41 การวิ เ คราะห์ เป รี ยบ เที ยบ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
รายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน
รายได้ ครอบครั ว

ค่ าเฉลี่ย

ไม่ เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่ า 50,000 บาท

116.5441
114.3630
112.1807
114.7465
114.9535

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
18.11360
17.79049
18.24772
15.21439
18.03430

ค่ า f

p

.604

.660

จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของ
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี รายได้ ครอบครั ว
ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล แตกต่า งกัน พบว่ า กลุ่ม เจเนอเรชั่น วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 4.5 เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ าน
ลบของสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.42 การวิ เ คราะห์ เป รี ยบ เที ยบ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทัลต่างกันมี การรับรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
แตกต่างกัน
ประสบการณ์
ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
น้ อยกว่ า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่ า 4 ปี

ค่ าเฉลี่ย
111.1111
112.6346
114.9492
115.1225

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20.17322
16.92432
18.51134
17.00574

ค่ า f

p

.761

.516

จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรับรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อ
ดิ จิ ทั ล ของเจเนอเรชั่ น วายและเจเนอเรชั่ น แซดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี
ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทลั แตกต่างกัน พบว่า
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทัลต่างกันมีการรับรู้ อิทธิ พล
ด้ านลบของสื่อดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านที่ 5 พฤติกรรมการใช้ ส่ ือดิจิทลั และการรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบในการใช้
สื่อดิจิทัลมีความสัมพันธ์ กัน
ตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพล
ด้ านลบของสื่อดิจิทลั
ความสัมพันธ์
พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั

พฤติกรรมการใช้ ส่ ือดิจิทัล
-

การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทลั

การรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบ
ของสื่อดิจิทัล
.127*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความสัม พันธ์ พ บว่า มี ความสัม พันธ์ เชิ งบวกอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัล และการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ามาก
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ตารางที่ 4.44 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

พฤติกรรมการใช้
สื่อดิจิทัล

การเข้ าถึงสื่อดิจิทัล

การรู้ ส่ ือดิจิทัล

การรั บรู้ อิทธิพล
ด้ านลบของสื่อดิจิทัล

เพศ

X

X

X

X

เจเนอเรชัน่

√

X

X

X

การศึกษา

√

X

X

X

รายได้ ครอบครัว

X

X

X

X

ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั

√

X

√

X

พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั

-

-

-

*

การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั

-

-

-

-

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย √ หมายถึง ตัวแปรทัง้ สองตัวมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ หรื อเครื่ องหมาย * หมายถึง มี ความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเครื่ องหมาย X หมายถึง ตัวแปรทังสองตั
้
วแปรมีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้ และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เรื่ องพฤติกรรม
การใช้ สื่อดิจิทลั การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั การรู้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อ
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีเครื่ องมือ
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กําหนดให้ กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้ วย
ตนเอง โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํ านวนทัง้ สิน้ 400 คน จากนัน้ ผู้วิจัยนํ าข้ อมูลที่ ได้ มาวิเคราะห์ ประมวลผลด้ วย
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ สามารถทํ า การสรุ ป ผลการศึ ก ษา โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี ้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะนําเสนอข้ อสรุปเกี่ยวกับการวิจยั เชิงสํารวจ จากแบบสอบถาม ได้ แก่
ด้ านลักษณะทางประชากร คือ เพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ใน
การใช้ สื่อดิจิทลั ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ด้ านการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ด้ านการรู้สื่อดิจิทลั และ
การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวนทังสิ
้ ้น 400 คน รวมถึงผลสรุปการทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1.1 ด้ านลักษณะทางประชากร
จากผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 15-18 ปี โดย
เป็ นเจเนเรชัน่ แซด การศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีรายได้ ครอบครัวต่อเดือน
เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท และมี ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทัลมากกว่า 4 ปี โดยเมื่อจําแนก
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ออกเป็ นกลุม่ ตามช่วงอายุของเจเนอเรชัน่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ แซดมีจํานวนมากกว่ากลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย ในขณะที่เจเนอเรชัน่ วายมีประสบการณ์ในการเข้ าใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า
กลุม่ เจเนอเรชัน่ แซด
5.1.2 ด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือดิจิทัล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งเยาวชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารเข้ าใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ประเภท
Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ YouTube และ Line ตามลําดับ โดยประเภทของสื่อดิจิทลั ที่ มี
การเข้ าใช้ งานทุกวันได้ แก่ Facebbok, Line และ YouTube ประเภทที่มีการเข้ าใช้ งานเกื อบทุกวัน
ได้ แก่ Instagram และ Google+ ประเภทสื่ อดิจิทัลที่มีการเข้ าถึงค่อนข้ างน้ อย คือ Twitterและ
Pinterest และ Whatsapp เป็ น สื่ อดิ จิ ทัล ที่ มี ก ารเข้ าถึ ง น้ อ งที่ สุด หรื อ ไม่ เคยเลย นอกจากนี ย้ ัง
พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งเยาวชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล โดยรวมต่ อ สัป ดาห์ เกื อ บทุ ก วัน โดย
เจเนอเรชั่นวายเป็ นกลุ่ม ที่ มีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัลมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด ซึ่งโดยรวม
ต่อสัปดาห์มีการเข้ าถึงเกื อบทุกวันเช่นเดียวกัน ซึ่งเจเนอเรชัน่ วายมี การใช้ งานสื่อดิจิทัลประเภท
Facebook มากกว่ า เจเนอเรชั่ น วาย และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ เป็ นอั น ดั บ สองในการเข้ าใช้ ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย คือ Line ในขณะที่ YouTube เป็ นสื่อดิจิทลั ที่เจเนอเรชัน่ แซดเข้ าใช้ เป็ นอันดับ
ที่สอง นอกจากนี ย้ งั พบว่า เจเนอเรชั่นวายมีระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทัลสุดสุดอยู่ที่ มากกว่า 7
ชัว่ โมง ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมีการเข้ าใช้ งานสูงสุดอยู่ที่ 4-5 ชัว่ โมงต่อครัง้ โดยเจเนอเรชัน่ วาย
จะมี การเข้ าใช้ สื่อดิจิทัลมากกว่าเจเนอเรชั่นแซดในช่วงเวลาก่อนเข้ านอน และช่วงเวลา 18.0121.00 น. เป็ นช่วงที่เจเนอเรชัน่ จะใช้ เวลาอยูก่ บั สื่อดิจิทลั มากที่สดุ โดยมีการเข้ าใช้ จากที่บ้านหรื อที่
พักเป็ นส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ในการใช้ คือ เพื่อติดต่อสื่อสาร และผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้ สื่อดิจิทลั
ของทั ง้ 2 เจเนอเรชั่ น คื อ เพื่ อ น รองลงมาคื อ ครอบครั ว และคนรั ก โดยเจเนอเรชั่ น วายให้
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ค น รั ก แ ล ะ ค รู อ า จ า รย์ อ ยู่ ใน ระ ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ ที่ เท่ า เที ย ม กั น
5.1.3 ด้ านการเข้ าถึงสื่อดิจทิ ลั
จากผลการศึกษา ทําให้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ผ่าน
อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาเป็ นคอมพิวเตอร์ และโน้ ตบุ๊กตามลําดับ ส่วนประเภท
ของการเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต มี การใช้ สัญ ญาณ WIFI จากที่ พักอาศัยในการเชื่ อมต่อมากที่ สุด
รองลงมาคือ การใช้ อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ ทํางาน/โรงเรี ยน และใช้ อินเทอร์ เน็ตแบบค่าบริ การ
แบบรายเดื อนตามลํ าดับ โดยในด้ านอุป กรณ์ โทรศัพ ท์ มื อถื อมี การใช้ ทุกวัน คอมพิ วเตอร์ และ
โน้ ตบุ๊ก มีการใช้ ในระดับปานกลาง และแท๊ บเล็ต/ไอแพต มีการใช้ ในระดับค่อนข้ างน้ อย ส่วนด้ าน
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ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต มีการใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พกั อาศัย และอินเทอร์ เน็ตจาก
สถานที่ทํางาน/โรงเรี ยน ในเกือบทุกวัน มีการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายเดือน และใช้ สญ
ั ญาณ
WIFI Free ในระดับปานกลาง ส่วน การใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายชัว่ โมง/รายวัน/รายสัปดาห์
อินเทอร์ เน็ตจากบ้ านเพื่อน และอินเทอร์ เน็ตจากร้ านอินเทอร์ เน็ตมีระดับการเข้ าถึงค่อยข้ างน้ อย ซึ่ง
ทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั โดยการผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมากที่สดุ เหมือนกัน โดย
เจเนอเรชั่น วายใช้ โน้ ตบุ๊ ก รองลงมา และคอมพิ ว เตอร์ ใ นการเข้ า ถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในขณะที่ ก ลุ่ ม
เจเนอเรชัน่ แซดใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นอันดับสองและโน้ ตบุ๊กเป็ นอันดับที่สามในการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
และทัง้ 2 เจเนอเรชั่น ไม่นิยมที่ จ ะใช้ แท๊ บ เล็ต/ไอแพต ในการเข้ าใช้ สื่ อดิจิ ทัล ด้ านการเชื่ อมต่อ
อินเทอร์ เน็ต เจเนอเรชัน่ วายมีการใช้ อินเทอร์ เน็ตแบบรายเดือนเกื อบทุกวัน และใช้ สญ
ั ญาณ WIFI
จากที่ พัก เป็ น ประจํ าทุ กวัน ในขณะที่ เจเนอเรชั่น แซดการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต แบบรายเดื อน เพี ย ง
สัปดาห์ละ 3-4 วัน/สัปดาห์ และใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พกั 5-6 วัน/สัปดาห์
ด้ านปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั โดยรวมคือ ปั ญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่
เสถี ย ร รองลงมาคื อ ค่าใช้ จ่ ายในการใช้ บ ริ การมี ค่าใช้ จ่ายสูง และอิ น เทอร์ เน็ ตมี ความเร็ วตํ่ า
โดยเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่มองว่า ค่าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง อยู่ในระดับมาก
ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมองว่าปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จา่ ยอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้
5.1.4 ด้ านการรู้ ส่ ือดิจิทัล
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ มีระดับการรู้ สื่อดิจิทัล ด้ านทักษะใน
การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั มากที่สุด รองลงมาเป็ นทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั และ ทักษะการประเมิน
เนือ้ หาสาร ตามลํ าดับ โดยส่วนใหญ่ เยาวชนมี การรู้ สื่อดิจิทัลอยู่ในระดับมากทัง้ 4 ทักษะได้ แก่
ทักษะในการเข้ าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร และทักษะการมีส่วนร่ วม
ยกเว้ นด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ การสร้ างผลงานหรื อชื่อเสียงให้ กับตนเอง การสร้ างรายได้ ให้ กับ
ตนเองจากสื่ อดิจิทัล และการสร้ างภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงให้ กับสถาบันมี การรู้ สื่อดิจิทัลอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีระดับการรับรู้ ทกั ษะมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดในทุก
ทักษะ ยกเว้ นทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร นอกจากนี ้ทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการรับรู้ทกั ษะในการรู้ สื่อ
มากที่ สุ ด คื อ เข้ า ถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทัล รองลงมาเป็ น ทัก ษะการวิ เคราะห์ สื่ อ ดิ จิ ทัล ส่ ว นอัน ดับ 3 ของ
เจเนอเรชัน่ วาย คือ การรับรู้ ทกั ษะการมีส่วนร่วม ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซด คือทักษะการประเมิน
เนื ้อหาสาร
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5.1.5 ด้ านการรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
ผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ างเยาวชนส่ ว นใหญ่ มี ระดับ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบ
ของสื่ อดิจิ ทัล ด้ านอัน ตรายจากการสื่ อสารมากที่ สุด รองลงมาเป็ นด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย และ
ด้ านการศึกษา/ความรู้ ตามลําดับ โดยจากการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ทัง้ หมด 6 ด้ าน
พบว่า ด้ านการศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่ อสาร ด้ านความบันเทิง และด้ านสุขภาพ/
ร่ า งกาย มี ร ะดับ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล ต่อ เยาวชนในระดับ มาก ยกเว้ น ด้ า น
ครอบครัวในหัวข้ อ ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกับคนในครอบครัว และด้ านการเรี ยน ในหัวข้ อไม่มีเวลา
อ่านหนัง สื อ สอบ มี ระดับ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัล ต่อเยาวชนในระดับ ปานกลาง
โดยเจเนอเรชั่นวายมี ระดับการรั บรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัลด้ านอันตรายจากการ
สื่อสาร และด้ านสุขภาพ/ร่ างกายมากที่สดุ รองลงมา คือด้ านการศึกษา/ความรู้ และด้ านครอบครัว
ในขณะที่ เจเนอเรชั่นแซดมี ระดับการรับรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัลในด้ านอันตรายจากการ
สื่ อ สารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการศึ ก ษา/ความรู้ และด้ า นสุ ข ภาพ/ร่ า งกาย โดยทั ง้ 2
เจเนอเรชั่ น มี ระดั บ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ในด้ านการเรี ยนน้ อยที่ สุ ด
นอกจากนี ้เจเนอเรชัน่ วายยังมีระดับการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในทุกด้ าน คือ
ด้ านการศึก ษา/ความรู้ ด้ า นอัน ตรายจากการสื่ อ สาร ด้ า นครอบครั ว ด้ า นการเรี ย น และด้ า น
สุขภาพ/ร่ างกาย มากกว่าเจเนอเรชัน่ แซด ยกเว้ นด้ านความบันเทิง ที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับการ
รับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย
5.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิ จั ย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ต่ อ เจเนอเรชั่ น วายและเจเนอเรชั่ น แซดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านไว้ ทงหมด
ั้
5 ข้ อ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
5.2.1 สมมุ ติ ฐ านที่ 1 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่น การศึ ก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่มีเจเนอเรชัน่ การศึกษา และประสบการณ์ ในการใช้ สื่อ
ดิจิทัล แตกต่างกัน มี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ ดิจิ ทัล ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ โดย
เยาวชนที่เป็ นเจเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุ 22-24 ปี การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์
ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี มีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั มากที่สดุ
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ส่ว นเยาวชนที่ มี ลัก ษณะทางประชากรด้ าน เพศ และรายได้ ค รอบครั วแตกต่า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่ไม่แตกต่างกัน
5.2.2 สมมุ ติ ฐ านที่ 2 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่น การศึ ก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่มีเจเนอเรชัน่ และการศึกษาแตกต่างกัน มีการเข้ าถึงสื่อ
ดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเยาวชนที่เป็ นเจเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุ 22-24 ปี
และเยาวชนที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั มากที่สดุ
ส่วนเยาวชนที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน มีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ที่ไม่แตกต่างกัน
5.2.3 สมมุ ติ ฐ านที่ 3 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่น การศึ ก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรู้สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน มีการรู้ สื่อ
ดิจิทัลที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคั ญ ทางสถิติ โดยเยาวชนที่ ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทัล
มากกว่า 4 ปี มีการรู้สื่อดิจิทลั มากที่สดุ
ส่ ว นเยาวชนที่ มี ลัก ษณะทางประชากรด้ า น เพศ เจเนอเรชั่น การศึ ก ษา และรายได้
ครอบครัวแตกต่างกัน มีการรู้สื่อดิจิทลั ที่ไม่แตกต่างกัน
5.2.4 สมมุ ติ ฐ านที่ 4 เยาวชนที่ มี เพศ เจเนอเรชั่น การศึก ษา รายได้ ค รอบครั ว และ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ เจเนอเรชัน่ การศึกษา
รายได้ ครอบครัว และประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั แตกต่างกัน มีการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อ
ดิจิทลั ที่ไม่แตกต่างกัน
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5.2.5 สมมุตฐิ านที่ 5 พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อ
ดิจิทลั มีความสัมพันธ์กนั
ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และการรับรู้ อิทธิพลด้ าน
ลบของสื่อดิจิทลั พบว่า มีความความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เป็ นความสัมพันธ์ใน
เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ กนั อยูใ่ นระดับตํ่า
5.3 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ดิ จิ ทัล ต่ อ เจเนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น แซด
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถแบ่งการวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ เป็ น 5 ส่วน
คือ 1) ด้ านลักษณะทางประชากรและประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทัล 2) ด้ านพฤติกรรมการใช้
สื่ อ ดิ จิ ทั ล 3) ด้ า นการเข้ าถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล 4) ด้ านการรู้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล และ 5) ด้ านการรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ล
ด้ านลบของสื่อดิจิทลั
จากผลการศึกษาด้ านลักษณะทางประชากรของเยาวชนส่วนใหญ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่กําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็ นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปี และมี ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รายได้ ครอบครั วเฉลี่ ย
10,001-20,000 บาทต่อเดือน และมีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ พิศมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไป และ
สอดคล้ องงานวิจยั ของนุชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณา
ในเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บ ริ โภค” ที่ พ บว่า ผู้ใช้ งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 16-25 ปี โดยมีประสบการณ์ ในการใช้ งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไป
ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั เจเนอเรชัน่ วายมี การใช้ งานสื่ อดิจิทัลประเภทFacebook
ม า ก ก ว่ า เจ เน อ เร ชั่ น ว า ย แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ เป็ น อั น ดั บ ส อ ง ใ น ก า ร เข้ า ใ ช้ ข อ ง
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย คือ Line ในขณะที่ YouTube เป็ นสื่อดิจิทลั ที่เจเนอเรชัน่ แซดเข้ าใช้ เป็ นอันดับ
ที่สอง นอกจากนี ย้ งั พบว่า เจเนอเรชั่นวายมีระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทัลสุดสุดอยู่ที่ มากกว่า 7
ชัว่ โมง ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมีการเข้ าใช้ งานสูงสุดอยู่ที่ 4-5 ชัว่ โมงต่อครัง้ โดยเจเนอเรชัน่ วาย
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จะมี การเข้ าใช้ สื่อดิจิทัลมากกว่าเจเนอเรชั่นแซดในช่วงเวลาก่อนเข้ านอน และช่วงเวลา 18.0121.00 น. เป็ นช่วงที่เจเนอเรชัน่ จะใช้ เวลาอยูก่ บั สื่อดิจิทลั มากที่สดุ โดยมีการเข้ าใช้ จากที่บ้านหรื อที่
พักเป็ นส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ในการใช้ คือ เพื่อติดต่อสื่อสาร และผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้ สื่อดิจิทลั
ของทั ง้ 2 เจเนอเรชั่ น คื อ เพื่ อ น รองลงมาคื อ ครอบครั ว และคนรั ก โดยเจเนอเรชั่ น วายให้
ความสํ าคัญ ของคนรักและครู อาจารย์ อยู่ในระดับความสํ าคัญ ที่ เท่าเที ยมกัน ซึ่งโดยรวมเจเนอ
เรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดมี พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัลอยู่ในระดับมาก คือ เกื อบทุกวันใน 1
สัป ดาห์ ห รื อ ประมาณ 5-6 วัน และประเภทของสื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ มี ก ารใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ Facebook
รองลงมาคือ YouTube และ Line ตามลําดับ มี ระยะเวลาในการเข้ าใช้ ม ากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน
และส่วนใหญ่มีการใช้ งานสื่อดิจิทลั ประเภทต่างๆ จากที่บ้านหรื อที่พกั ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น.
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อติดต่อสื่ อสารมากที่ สุด จากผลการศึกษาครั ง้ นี ส้ ามารถแสดงให้ เห็นว่า
ในช่วงเวลาที่ กลุ่ม เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดอยู่ที่บ้านหรื อที่ พักของตนเองจะไม่ได้ ทํา
กิจกรรมอื่นๆ นอกจากการทํากิจกรรมบนสื่อดิจิทลั จนถึงเวลาเข้ านอน ซึ่งสอดคล้ องกับผลสํารวจ
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตคนไทย (2559) พบว่า Facebook ยังคงเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ
ใช้ งานบ่อยที่ สุด เป็ น อัน ดับ 1 โดยกิ จ กรรมยอดนิ ยมอัน ดับ แรกที่ ผ้ ูใช้ อิน เทอร์ เน็ ต นิ ยมทํ าผ่ าน
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ ได้ แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พิสมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น์ (2558) ที่ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ งาน Facebook บ่อยมากที่สดุ และกิจกรรมที่เข้ าใช้ คือ การพุดคุย/ติดต่อกับ
บุคคลที่ร้ ู จกั โดยมีการใช้ งานเฉลี่ยวันละ 5 ชัว่ โมงขึ ้นไป สถานที่ที่เข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั มากที่สดุ คือ
ที่พกั อาศัย
การเข้ าถึงสื่อดิจิทัลของเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า โทรศัพท์มือถื อเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ มากที่สุดในทุกวัน โดยใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่
พักอาศัยในการเชื่อมต่อการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ส่วนสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียรเป็ นปั ญหาหลักที่
พบมากที่สดุ รองลงมาคือ ค่าใช้ จา่ ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง ด้ านปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อ
ดิจิทลั โดยรวมคือ ปั ญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียร รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายในการใช้
บริ ก ารมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง และอิ น เทอร์ เน็ ต มี ค วามเร็ ว ตํ่ า โดยเจเนอเรชั่น วายเป็ นกลุ่ ม ที่ ม องว่ า
ค่าใช้ จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง อยู่ในระดับมาก ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซดมองว่าปั ญหา
เรื่ องค่าใช้ จ่ายอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้ ซึ่งผลการวิจยั ในครัง้ นี ้มีความสอดคล้ องกับผลสํารวจ
พฤติก รรมการใช้ อิน เตอร์ เน็ ตคนไทย (2559) ที่ พ บว่าสมาร์ ต โฟนยังคงเป็ น อุป กรณ์ ห ลักที่ ผ้ ูใ ช้
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อินเทอร์ เน็ตนิยมใช้ ในการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต โดยมีจํานวนผู้ใช้ งานมากถึงร้ อยละ 85.5 และมี
จํานวนชัว่ โมงการใช้ งานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งทังจํ
้ านวนผู้ใช้ งานและจํานวนชัว่ โมง
การใช้ งานของปี นี ้สูงกว่าปี ที่แล้ วอย่างเห็นได้ ชดั โดยในปี 2558 มีจํานวนผู้ใช้ งานร้ อยละ 82.1 และ
มีจํานวนชัว่ โมงการใช้ งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชัว่ โมงต่อวันเท่านัน้ และในด้ านปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการใช้ อินเทอร์ เน็ต พบว่า ปั ญหาอันดับแรก ได้ แก่ ความล่าช้ าในการเชื่อมต่อ/ใช้ อินเทอร์ เน็ต
รองลงมา เป็ นเรื่ องของปริ มาณโฆษณาที่มารบกวน การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตยาก/หลุดบ่อย เสี ย
ค่าใช้ จา่ ยแพง และการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตยังไม่ทวั่ ถึง ตามลําดับ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
สินี กิ ตติชนม์ วรกุล (2558) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของนักเรี ยนใน
จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุ 16-18 ปี ใช้ อุปกรณ์ เชื่อมต่อเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ผา่ นสมาร์ ทโฟนมากที่สดุ
การรู้ สื่ อดิจิ ทัล พบว่า เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีทกั ษะการรู้สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะในการเข้ าถึง ด้ านความสามารถในการ
เข้ าใช้ งานสื่อดิจิทลั มีมากที่สดุ รองลงมาคือ ทักษะในการวิเคราะห์ และ ทักษะในการมีส่วนร่ วม
ในการพูดคุยกับผู้อื่นผ่านสื่ อดิจิทลั โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมี ระดับการรับรู้ ทกั ษะมากกว่ากลุ่ม
เจเนอเรชัน่ แซดในทุกทักษะ ยกเว้ นทักษะการประเมินเนื ้อหาสาร นอกจากนี ้ทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีการ
รับรู้ทกั ษะในการรู้ สื่อมากที่สดุ คือ เข้ าถึงสื่อดิจิทลั รองลงมาเป็ นทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทลั ส่วน
อันดับ 3 ของเจเนอเรชัน่ วาย คือ การรับรู้ทกั ษะการมีส่วนร่วม ในขณะที่เจเนอเรชัน่ แซด คือทักษะ
การประเมินเนื ้อหาสารตามลําดับ จากผลการทดสมมุติฐานการรู้สื่อดิจิทลั ของเจเนอเรชัน่ วายและ
เจเนอเรชัน่ แซด แสดงให้ ทราบว่า ทักษะและความสามารถของการรู้ สื่อนันขึ
้ ้นมีความเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของบุคคลโดยการสะสม และพัฒนาในทักษะด้ านต่างๆ ในการใช้
สื่อดิจิทลั ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีการรู้ สื่อ (Media Literacy) ในเรื่ องของลักษณะการรู้
สื่อที่ เจมส์ พอตเตอร์ ที่ได้ แบ่งการรู้สื่อออกเป็ น 4 อย่าง คือ 1. การรู้ สื่อเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง
หมายถึ ง ความรู้ ที่ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ นระดั บ ของการรู้ สื่ อ ต้ อ งสามารถพั ฒ นาได้
ตลอดเวลาตามความสามารถของสื่อที่ เปลี่ยนไป 2. การรู้ สื่อจํ าเป็ นต้ องได้ รับการพัฒ นาฝึ กฝน
บุคคลที่ได้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการรู้ สื่อ จะรับสื่อด้ วยท่าทีแบบยอมรับ แต่จะตังข้
้ อสงสัยจากสิ่ง
ที่ เห็ น และสร้ างความหมายด้ วยตัวเองบางครั ง้ อาจจะยอมรั บ การตี ความจากสื่ อ แต่เป็ น การ
ยอมรับด้ วยเหตุผลและมีการไตร่ตรองในการยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอ 3. การรู้ สื่อมีหลายมิติ ซึ่งพอต
เตอร์ ได้ เสนอ 4 มิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การรู้ สื่ อ คื อ มิ ติด้ านปั ญ ญา คื อ การรับ รู้ และความเข้ า ใจ
(cognitive) อารมณ์ (emotional) สุนทรี ยศาสตร์ (aesthetic) และศีลธรรมหรื อค่านิยม (moral) 4.
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จุดประสงค์ของการรู้ สื่อ มีความสามารถในการควบคุมตีความสารมากขึ ้น เพราะสารในสื่อทุกชนิด
คือ การตีความทังสิ
้ ้น เพราะการตีความหมายของสารจะช่วยให้ เข้ าใจในจุดประสงค์ที่แท้ จริ งของผู้
ส่งสารที่ ต้องการสื่ อออกมา (W. Jame Potter อ้ าง ใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2549) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของ ภั ท ร์ ศิ นี แสนสํ า แดง (2557) ศึก ษาเรื่ อ ง ทัก ษะการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ มวลชนและสื่ อ
สมัย ใหม่ ข องวัยรุ่ น ในจัง หวัด สกลนคร ที่ พ บว่า วัย รุ่ น ในจัง หวัดสกลนครมี ทัก ษะการรู้ เท่ าทัน
สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยแบ่งตามรู ปแบบการใช้ ชีวิตประจําวัยของ
วัยรุ่นทัง้ 3 รู ปแบบ 1) การดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัว พบว่า มีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
ในครอบครัวผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมทังโปรแกรมสนทนาออนไลน์
้
ใน
ระดับมาก 2) การดําเนินชีวิตประจําวันในการเรี ยน พบว่า การใช้ สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ทําให้
สะดวกสบายในการค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมากที่สุด และ 3) การดําเนิน
ชีวิตประจําวันในการใช้ เวลาว่าง พบว่า วัยรุ่ นใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ด้ ว ยการสร้ างข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเองผ่ า นทาง Social Media เช่ น Facebook รวมทัง้ โปรแกรม
สนทนาออนไลน์ในระดับมากที่สดุ
และการรับรู้ อิทธิ พลด้ านลบของสื่อดิจิทัลต่อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า โดยรวมมี ระดับ การรั บรู้ อิท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัล
ในด้ านอันตรายจากการสื่อสารมากที่สดุ รองลงมาเป็ นด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย และด้ านการศึกษา/
ความรู้ ตามลํ าดับ โดยจากการรับ รู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิ ทัล ทัง้ หมด 6 ด้ าน พบว่า ด้ าน
การศึกษา/ความรู้ ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร ด้ านความบันเทิง และด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย มี
ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ต่อเยาวชนในระดับมาก ยกเว้ น ด้ านครอบครัวในหัวข้ อ
ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกับคนในครอบครัว และด้ านการเรี ยน ในหัวข้ อไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ มี
ระดับการรั บ รู้ อิท ธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัล ต่อเยาวชนในระดับปานกลาง โดยเจเนอเรชั่นวาย
มี ระดับ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิจิ ทัล ด้ านอัน ตรายจากการสื่ อ สาร และด้ า นสุขภาพ/
ร่ างกายมากที่ สุด รองลงมา คือด้ านการศึกษา/ความรู้ และด้ านครอบครัว ในขณะที่ เจเนอเรชั่น
แซดมี ร ะดับ การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของสื่ อ ดิ จิ ทัล ในด้ า นอัน ตรายจากการสื่ อ สารมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้ านการศึกษา/ความรู้ และด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย โดยทัง้ 2 เจเนอเรชัน่ มีระดับการรับรู้
อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในด้ านการเรี ยนน้ อยที่สดุ
นอกจากนี ้เจเนอเรชัน่ วายยังมีระดับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั ในทุกด้ าน คือ
ด้ านการศึ ก ษา/ความรู้ ด้ านอั น ตรายจากการสื่ อ สาร ด้ านครอบครั ว ด้ านการเรี ย น และ
ด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย มากกว่าเจเนอเรชัน่ แซด ยกเว้ นด้ านความบันเทิง ที่เจเนอเรชัน่ แซดมีระดับ
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การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย ซึ่งจากผลการวิจยั ข้ างต้ นทําให้ เห็น
ว่าอิทธิพลของสื่อดิจิทลั สามารถทําให้ เกิดผลกระทบได้ หลายด้ าน ซึ่งได้ สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ อง
ผลกระทบจากสื่อ ที่พอตเตอร์ (2555) แยกประเภทของผลกระทบที่เกิดจากสื่อออกเป็ น 5 ประเภท
คือ 1) ผลกระทบทางสรี รวิทยา (Physiological Effects) คือ ผลกระทบที่เป็ นการเพิ่มความอดทน
ทางอารมณ์ในระยะยาว หรื อการตอบสนองซํ ้าๆ ของร่ างกายมนุษย์ Potter กล่าวว่าการที่คนเรามี
การสัมผัสหรื อเปิ ดรับความรุนแรงเป็ นการกระตุ้นทางสรี รวิทยา เมื่อผู้ที่ได้ รับรู้ ถึงความรุ นแรง เขา
จะมี ความรุ นแรงนันแฝงอยู
้
่ในตัวคนๆนัน้ แต่ผลกระทบนี เ้ ป็ นเพี ยงช่วงเวลาสันๆ
้ แต่หากเมื่อเกิ ด
ความเคยชินทางสรี รวิทยาแล้ ว ผลกระทบนี ้อาจเปลี่ยนเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นในระยะยาวได้ เมื่อ
ความคุ้ น เคยของภาพทั ง้ พฤติ ก รรมก้ าวร้ าวหรื อ ความรุ น แรงมี ค วามชัด เจนมากขึ น้ เรื่ อ ยๆ
2) ผลกระทบทางอารมณ์ (Emotional Effects) สื่อสามารถสร้ างให้ บุคคลเข้ าถึงอารมณ์ ต่างๆได้
เช่น กลัวความโกรธ ความเคยชิน ผ่านสื่อที่เป็ นตัวกระตุ้นอารมณ์ เหล่านันออกมาจากภายในของ
้
บุคคล นอกจากนี ก้ ารสัมผัสกับความรุ นแรงในสื่อที่ สามารถทํ าให้ เกิดความเคยชินแล้ ว การชม
ภาพยนตร์ ที่มีอารมณ์ เกี่ยวกับความเครี ยดซํ ้าๆ อาจส่งผลระยะยาวไปสู่ความรุ นแรงอาจเพิ่มเป็ น
ความกลัว ได้ 3) ผลกระทบความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive Effects) สื่ อ สามารถเป็ น ผู้กํ าหนด
ข้ อเท็จจริ งจากการนําเสนอ โดยการเรี ยนรู้และความเข้ าใจของบุคคลจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการเปิ ดรับสื่อ
เช่ น การที่ บุ ค คลอาจจะเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารที่ จ ะปกป้ อ งตัว เองด้ ว ยกํ า ปั น้ ของตนเอง สื่ อ สามารถ
สอดแทรกความรู้ หรื อนําไปสู่เรื่ องที่สื่อต้ องการให้ บุคคลเกิดความรู้ และความเข้ าใจ 4) ผลกระทบ
ต่อทัศนคติ (Attitudinal Effects) สื่อสามารถสร้ างทัศนคติหรื อเสริ มความคิดเห็นและความเชื่อเดิม
ที่ บุ ค คลมี อ ยู่ โดยอาจเกิ ด ในทั น ที ห รื อ การสร้ างทั ศ นคติ ใ นระยะยาว และ 5) ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรม (Behavioral Effects) สื่อสามารสร้ างผลกระทบทางพฤติกรรมผ่านการที่บคุ คลได้ รับสื่อ
และเกิดการเลี ยนแบบ ผลกระทบนี ้อาจจะเป็ นหนึ่งที่มีหน้ าที่ รับผิดชอบมากที่สุดสําหรับการลบ
ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงในสื่อ ระยะอาชญากรรมเลียนแบบที่
ปรากฏในข่ า ว ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ อมร โต๊ ะ ทอง (2555) ที่ ศึก ษาวิ จัย เรื่ อ ง
“พฤติ ก รรมและผลกระทบจากการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า น โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ข องวัย รุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่ม นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มี จ ะใช้ อินเทอร์ เน็ ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความบันเทิงสูง ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถได้ รับอิทธิพลจากการใช้ สื่อดิจิทลั
ด้ านความบันเทิงสูงกว่าด้ านอื่น
นอกจากนี ผ้ ลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว่ า เยาวชนที่ มี เจเนอเรชั่น การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมุ ติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากเยาวชนส่ วนใหญ่ ท่ี ใ ช้
สื่อดิจิทัลเป็ นกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดมากกว่าเจเนอเรชั่นวาย มี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. และมี ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไปโดยมี ความบ่อยครั ง้
ในการเข้ าใช้ งานสื่ อดิจิ ทัล มากที่ สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัยของเอมิ กา เหมมิ นทร์ (2558) ที่
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสินี
กิติชนม์ สรกุล (2558) พบว่า กลุ่มนักศึกษาตอนปลายที่ มีอายุ 16-18 ปี มี การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มากที่สดุ โดยผ่านสมาร์ ทโฟน และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของนุชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม
(2553) ที่ พ บว่า ผู้ใช้ ง านเครื อ ข่ายสัง คมออนไลน์ ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 16-25 ปี โดย
มีประสบการณ์ในการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไป
และผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ต่างกันมี
การรู้ สื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงั ้
ไว้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก เยาวชนส่วนใหญ่ ที่ใช้ สื่อดิจิทลั มี ประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั มากกว่า 4 ปี
ขึ ้นไปทําให้ มีทกั ษะในการรู้ สื่อดิจิทลั มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั ที่น้อยกว่า 4 ปี
ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของประทุม ฤกษ์ กลาง (2558) ที่ พ บว่า ประชาชนที่ มี อายุ การศึกษา
จํ านวนปี ที่ ใช้ งาน ความถี่ ในการใช้ และทักษะของการใช้ งานที่ แ ตกต่างกันมี การรู้ สื่ อดิจิ ทัล ที่
แตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ และประชาชนที่ มีระดับการรู้ สื่อดิจิทัลแตกต่างกัน มี การ
รู้เท่าทันสื่อสังคมแตกต่างกัน เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้อยูใ่ นช่วงอายุที่ยงั ไม่มีรายได้
เป็ น ของตนเอง รายได้ จึ ง ไม่ ส่ ง ผลต่อ การรู้ สื่ อ ดิ จิ ทัล ของเจเนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น แซด
เนื่องจากเป็ นรายได้ ที่มาจากครอบครัว นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับภัทร์ ศินี แสนสําแดง (2557) ที่
พบว่า วัยรุ่ นในจังหวัดสกลนครมีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยแบ่งตามรู ปแบบการใช้ ชีวิตประจําวัยของวัยรุ่นทัง้ 3 รูปแบบ 1) การดําเนินชีวิตประจําวัน
ในครอบครั ว พบว่ า มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ผ่ า น Social media เช่ น
Facebook, Instagram รวมทั ง้ โปรแกรมสนท นาออนไลน์ ในระดั บ ม าก 2) การดํ า เนิ น
ชี วิตประจํ าวันในการเรี ยน พบว่า การใช้ สื่ อมวลชนและสื่ อสมัยใหม่ทําให้ ส ะดวกสบายในการ
ค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมากที่สดุ และ 3) การดําเนินชีวิตประจําวันในการ
ใช้ เวลาว่าง พบว่า วัยรุ่ นใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ด้ วยการสร้ างข้ อมูล
เกี่ยวกับตนเองผ่านทาง Social Media เช่น Facebook รวมทังโปรแกรมสนทนาออนไลน์
้
ในระดับ
มากที่สดุ
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5.4 ข้ อจํากัดงานวิจัย
1) กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ก ารเข้ า ใจผิ ด ในการตอบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ รายได้ เฉลี่ ย ของ
ครอบครัว เนื่ องจากผลที่ ได้ ออกมา รายได้ เฉลี่ ยของครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ ที่น้อยเป็ นส่วนมาก
ทําให้ เกิดการขัดแย้ งกับผลการวิจยั ของพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่าง
2) กลุ่มตัวอย่างบางส่วนอาจยังไม่เข้ าใจถึงความหมายของคําว่า “สื่อดิจิทลั ” หรื อเข้ าใจ
ผิดในการตอบแบบสอบถามในหัวข้ อประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของผู้ตอบแบบสอบถามผลที่
อ อ ก ม า เห็ น ไ ด้ ว่ า มี จํ า น ว น ไม่ น้ อ ย ที่ เลื อ ก ต อ บ ข้ อ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ใน ก า ร ใช้
สื่อดิจิทลั น้ อยกว่า 1 ปี
3) งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ทําการศึกษาวิจยั ในเฉพาะพื ้นที่ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลในเขต
ที่มีประชากรน้ อยที่สดุ ของในแต่ละเขตเท่านัน้
4) งานวิจยั มีกลุม่ ตัวอย่างที่ใกล้ เคียงกันมากเกินไปจึงอาจมองไม่เห็นถึงความแตกต่างใน
ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั และอิทธิพลที่ได้ จากการใช้ สื่อดิจิทลั
5) งานวิ จัย ครั ง้ นี ย้ ัง ขาดตัวแปรที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ ง พฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ในแต่ล ะ
เจเนอเรชัน่
5.5 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของสื่อดิจิทลั ต่อเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี ้
5.5.1 ข้ อเสนอแนะหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5.5.1.1 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลของ
การใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล ในด้ านความบัน เทิ ง มากที่ สุด เนื อ้ หาที่ แ ทรกอยู่กับ ความบัน เทิ ง ในสื่ อดิ จิ ทัล
สามารถเข้ าถึ ง และสร้ างอิ ท ธิ พ ลต่อ กลุ่ม เยาวชนได้ อย่ างกว้ างขวางและรวดเร็ ว หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุม เนื อ้ หาต่ างๆที่ เผยแพร่ บ นสื่ อ ดิ จิ ทัล ควรคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมถึ ง
ประโยชน์และโทษของเนื ้อหาที่เผยแพร่ บนสื่อดิจิทลั ด้ านความบันเทิงที่กลุม่ เยาวชนสามารถเข้ าถึง
ได้ ง่ายเพื่อป้องกันอิทธิพลด้ านลบที่แฝงอยูใ่ นสื่อดิจิทลั ด้ านความบันเทิง
5.5.1.2 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า ด้ านการรู้ สื่อดิจิทลั ของกลุ่มเยาวชนตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีทกั ษะด้ านการการรู้ สื่อดิจิทลั อยู่ในระดับมากทัง้ 4 ทักษะ ได้ แก่ ทักษะในการเข้ าถึง ทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื ้อหา และทักษะการมีสว่ นร่วม ยกเว้ น ทักษะการสร้ างสรรค์ การ
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สร้ างผลงานหรื อชื่อเสียงให้ กบั ตนเอง การสร้ างรายได้ จากสื่อดิจิทลั และการสร้ างภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงให้ กบั สถาบันมีการรู้ สื่อดิจิทลั อยูใ่ นระดับปานกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเยาวชน
เช่น สถานบันการศึกษา ควรส่งเสริ มหรื อพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนด้ านความคิดสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เยาวชนได้ นําความรู้ และความสามารถออกมาเผยแพร่ ผ่านสื่อดิจิทลั อย่างสร้ างสรรค์และ
เป็ นประโยชน์ให้ แก่ตวั เยาวชนเองและสังคม
5.5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
5.5.2.1 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ แซด
ที่กําลังศึกษาอยู่เท่านัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูล
ระหว่ า งกั น เช่ น ศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งของอาชี พ หรื อ ศึ ก ษา
กลุม่ เป้าหมายในทุกภาคและนํามาเปรี ยบเทียบกัน
5.5.2.2 การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นวิจัยเชิ งปริ ม าณซึ่งข้ อมูล บางที่ อย่างได้ ม าอาจไม่เข้ าถึงสิ่ งที่
ต้ องการทราบหรื อปั ญ หาของเรื่ องนี เ้ ท่าที่ ควร การวิจัยในครั ง้ ต่อไปควรเพิ่ม การศึกษาวิจัยแบบ
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เช่น สัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงสาเหตุหรื อ
ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการใช้ สื่อดิจิทลั
5.5.2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อทดสอบทฤษฎี เกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ ว่ามีพฤติกรรมของแต่ละ
เจเนอเรชั่น มี ค วามสอดคล้ องกั บ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เจเนอเรชั่น หรื อ พฤติ ก รรมต่ า งๆขึ น้ อยู่ กั บ
สภาพแวดล้ อมของสังคมนันๆที
้ ่มีผลต่ออิทธิผลของการใช้ สื่อดิจิทลั ของกลุม่ เจเนอเรชัน่
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการใช้ และการรั บรู้ อิทธิพลของสื่อดิจิทัล
ต่ อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
แบบสอบถามนี จ้ ัดทํ าเพื่ อรวบรวมข้ อมูล พฤติกรรมการใช้ แ ละการรับ รู้ อิ ทธิ พ ลของสื่ อ
ดิ จิ ทั ล ต่ อ เจเนอเรชั่ น วายและเจเนอเรชั่ น แซดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดย
แบบสอบถามนี ต้ ้ องการทราบถึ งพฤติกรรมการใช้ และการรั บรู้ อิทธิ พ ลด้ านลบของสื่ อดิจิทัลใน
ชีวิตประจําวันของท่าน ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น โดย
ข้ อมูลของท่านในครัง้ นี ้เพื่อการศึกษาเท่านัน้
คําชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 5 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป และประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทลั
ตอนที่ 3 การเข้ าถึงสื่อดิจิทลั
ตอนที่ 4 การรู้สื่อดิจิทลั
ตอนที่ 5 การรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั
ที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในเขต/อําเภอ……………………………
จังหวัด…………………………….
ตอนที่ 1 : ข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไป และประสบการณ์ ในการใช้ ส่ ือดิจิทัล
1. เพศ
 (1)ชาย
 (2)หญิง
2. อายุ
(1) 15-18 ปี
 (2) 19-21 ปี
(3) 22-24 ปี
 (4) มากกว่า 24 ปี
3. การศึกษา
 (1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (2) อนุปริ ญญา/ปวส.
 (3) ปริ ญญาตรี
(4) ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก
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4. รายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว
 (1) ไม่เกิน 10,000 บาท
 (3) 20,001-30,000 บาท
 (5) 40,001-50,000 บาท
5. ประสบการณ์ในการใช้ สื่อดิจิทลั ของท่าน
 (1) น้ อยกว่า 1 ปี
 (3) 3-4 ปี

 (2) 10,001-20,000 บาท
 (4) 30,001-40,000 บาท
 (6) มากกว่า 50,000 บาท
 (2) 1 – 2 ปี
 (4) มากกว่า 4 ปี

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการใช้ ส่ ือดิจิทัล
1. ระดับความบ่อยครัง้ ของประเภทสื่อดิจิทลั ที่ท่านใช้ บริ การ
ระดับความบ่ อยครัง้
สื่อดิจทิ ัล

1. Facebook
2. Twitter
3. Line
4. Whatsapp
5. Skype
6. Instagram
7. YouTube
8. Pinterest
9. Google+
10. อื่นๆ โปรดระบุ
………………………………………….
11. การใช้ สอื่ ดิจิทลั โดยรวมต่อสัปดาห์

ทุกวัน
7 วัน

เกือบ ปาน ค่ อนข้ าง น้ อย
ทุกวัน กลาง
น้ อย
ที่สุด/
5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน ไม่ เคย
เลย
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2. ระยะเวลาในการใช้ สื่อดิจิทลั ของท่านในแต่ละครัง้
 (1) น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 (2) 1-2 ชัว่ โมง
 (3) 3-4 ชัว่ โมง
 (4) 4-5 ชัว่ โมง
 (5) 6-7 ชัว่ โมง
 (6) มากกว่า 7 ชัว่ โมง
3. ช่วงเวลาใดบ้ างที่ทา่ นใช้ สื่อดิจิทลั (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ช่วงเวลาที่อยูบ่ นท้ องถนน  (2) ช่วงเวลาเรี ยนหนังสือ/ทํางาน
 (3) ช่วงเวลารับประทานอาหาร
 (4) ช่วงเวลาเข้ าห้ องนํ ้า
 (5) ช่วงเวลาก่อนนอน
 (6) อื่นๆ (โปรดระบุ) …………
4. ส่วนใหญ่ทา่ นใช้ สื่อดิจทิ ลั ช่วงเวลาใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) 06.00-09.00 น.
 (2) 09.01-12.00 น.
 (3) 12.01-15.00 น.
 (4) 15.01-18.00 น.
 (5) 18.01-21.00 น.
 (6) 21.01-24.00 น.
 (7) 00.01-03.00 น.
 (8) 03.01-06.00 น.
5. สถานที่ใดบ้ างที่ทา่ นใช้ สื่อดิจิทลั (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ที่บ้าน/ที่พกั
 (2) สถานศึกษา/ที่ทํางาน
 (3) บ้ านเพื่อน
 (4) ร้ านอินเทอร์ เน็ต
 (5) ร้ านอาหารหรื อสถานที่ที่มี WiFi  (6) อื่นๆ (โปรดระบุ) …………
6. วัตถุประสงค์ในการใช้ สื่อดิจิทลั (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ติดต่อสื่อสาร
 (2) ค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่สนใจ
 (3) เปิ ดรับข่าวสารต่างๆ
 (4) รับ-ส่ง อีเมล์
 (5) อ่าน/เขียน บล็อก
 (6) เล่นเกม
 (7) เลือกชมสินค้ าและบริ การ  (8) สัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การ
 (9) หาเพื่อนใหม่
 (10) หาคนรู้ใจ
 (11) หาข้ อมูลเพื่อทําการบ้ าน  (12) ฟั งเพลง/ดูภาพยนตร์ /ดูคลิป
 (13) ตามกระแสใหม่ๆในสังคม
 (14) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………
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7. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อท่านในการใช้ สื่อดิจิทลั (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ครอบครัว
 (2) เพื่อน
 (3) ครู/อาจารย์
 (4) ดารา/celebrity
 (5) Blogger
 (6) Net idol
 (7) คนรัก
 (8) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………

ตอนที่ 3 : การเข้ าถึงสื่อดิจิทัล
ท่านมีการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั จากอุปกรณ์ ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อปั ญหา
ของการเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ในรู ปแบบใดบ้ างและบ่อยครัง้ เพียงใด
ระดับความบ่ อยครัง้
การเข้ าถึงสื่อดิจทิ ัล

อุปกรณ์
1. โทรศัพท์มือถือ
2. แท๊ บเล็ต / ไอแพต
3. โน้ ตบุ๊ก
4. คอมพิวเตอร์
ประเภทของการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
1. ภายในอุปกรณ์การสือ่ สาร
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายชัว่ โมง
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายวัน
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายสัปดาห์
 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบรายเดือน
2. ใช้ สญ
ั ญาณ WIFI จากที่พกั / ที่อยูอ่ าศัย
3. อินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ทํางาน/ โรงเรี ยน
4. ใช้ สญ
ั ญาณ WIFI Free
5. อินเทอร์ เน็ตจากบ้ านเพื่อน
6. อินเทอร์ เน็ตจากร้ านอินเทอร์ เน็ต

ทุกวัน
7 วัน

เกือบ ปาน ค่ อนข้ าง น้ อย
ทุกวัน กลาง
น้ อย
ที่สุด/
5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน ไม่ เคย
เลย
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ระดับความเห็นด้ วย
ปั ญหาของการเข้ าถึงสื่อ

มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

มาก

ค่ อนข้ าง
น้ อย

น้ อย
ที่สุด

1. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียร
2. สัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่ถงึ
3. ที่บ้านไม่ได้ เป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ต
4. อินเทอร์ เน็ตมีความเร็ วตํา่
5. ค่าใช้ จา่ ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแพง
6. ไม่ได้ เป็ นสมาชิกเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
7. ครอบครัวจํากัดเวลาในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
8. อื่นๆ โปรดระบุ
………………………………………..

ตอนที่ 4 : การรู้ ส่ ือดิจิทัล
ท่านมีระดับการรับรู้ทกั ษะเกี่ยวกับการรู้สื่อดิจิทลั อยู่ในระดับใด
ระดับการรับรู้ทักษะ
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล
ทักษะในการเข้ าถึง
1. ความสามารถในการเข้ าใช้ งานสือ่ ดิจิทลั
2. ความชํานาญในการใช้ งานสือ่ ดิจิทลั
3. สามารถค้ นหาข้ อมูลในสือ่ ดิจิทลั ตามที่ต้องการ
4. สามารถติดตามเพื่อนหรื อคนรู้จกั จากสือ่ ดิจิทลั
5. สามารถแชร์ ข้อมูลข่าวสารที่ได้ รับไปยังคนอื่นๆ
ทักษะการวิเคราะห์
6. สือ่ ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการกระแสต่างๆทีม่ ีขึ ้นในสังคม
7. สือ่ ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการนําเสนอข่าวทางการเมือง
8. สือ่ ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ระดับการรับรู้ทักษะ
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล
9. สือ่ ดิจิทลั สามารถสร้ างความแตกแยกภายในสังคม
10. สือ่ ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การต่างๆ
ทักษะการประเมินเนือ้ หาสาร
11. คัดกรองข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ
12. ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร
13. พิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับก่อนกดถูกใจหรื อส่งต่อให้ ผ้ อู ื่น
14. แยกแยะข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
15. หลีกเลีย่ งข้ อมูลข่าวสารที่ไม่เป็ นประโยชน์
16. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
17. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
ทักษะการสร้ างสรรค์
18. สร้ างผลงานหรื อชื่อเสียงให้ กบั ตนเอง
19. เขียนบอกเล่าข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
20. สร้ างรายได้ ให้ กบั ตนเองจากสือ่ ดิจิทลั
21. สร้ างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้ กบั สถาบัน
ทักษะการมีส่วนร่ วม
22. สร้ างชมรมเพื่อทํากิจกรรมดีๆ ร่วมกันผ่านสือ่ ดิจิทลั
23. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆ ผ่านสือ่ ดิจิทลั
24. ติดตามข้ อมูลข่าวสารในสังคมไทยและต่างประเทศ
25. การโพสต์ข้อมูลหรื อข้ อความต่างๆลงบนสือ่ ดิจิทลั
26. การคอมเม้ นต์แสดงความคิดเห็นบนสือ่ ดิจิทลั

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ระดับการรับรู้ทกั ษะ
การรู้ส่ อื ดิจทิ ัล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

27. การแชร์ ข้อมูลหรื อข้ อความต่างๆผ่านสือ่ ดิจิทลั
28. การพูดคุยกับผู้อื่นผ่านสือ่ ดิจิทลั

ตอนที่ 5 : การรั บรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทัล
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจิทลั อยูใ่ นระดับใด
ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบ
การรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจทิ ัล
ด้ านการศึกษา/ความรู้
1. ข้ อมูลความรู้ที่ได้ รับไม่เป็ นประโยชน์
2. ข่าวสารที่นําเสนอผ่านสือ่ ดิจิทลั ขาดความน่าเชื่อถือ
3. ข้ อมูลที่ได้ รับจากสือ่ ดิจิทลั เป็ นข้ อมูลเท็จ
4. ข้ อมูลที่เป็ นเท็จสร้ างความเสียหายในวงกว้ างได้
อย่างรวดเร็ ว
ด้ านอันตรายจากการสื่อสาร
5. การติดต่อสือ่ สารกับคนที่ไม่ร้ ูจกั ทําให้ ถกู หลอกลวง
ได้ ง่าย
6. การสือ่ สารผ่านข้ อความไม่สามารถแสดงถึงความ
จริ งใจได้
7. การสือ่ สารผ่านข้ อความทําให้ ความเข้ าใจ
คลาดเคลือ่ น
8. ก่อให้ เกิดอาชญากรรม เช่น การล่อลวงผู้หญิงไป
ในทางไม่ดีโดยรู้จกั กันผ่านสือ่ ดิจิทลั
9. สือ่ ดิจิทลั เป็ นช่องทางของมิจฉาชีพ ที่ทําการแฮก
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว สําหรับทําสิง่ ผิดกฎหมาย
ด้ านความบันเทิง
10. การเล่นเกมผ่านสือ่ ดิจิทลั ทําให้ สะสมความรุนแรง

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ระดับการรับรู้อิทธิพลด้ านลบ
การรับรู้อิทธิพลด้ านลบของสื่อดิจทิ ัล

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

เห็น
ด้ วย

ด้ านครอบครัว
11. พูดคุยกับคนในครอบครัวน้ อยลง
12. ไม่มีเวลาให้ กบั คนในครอบครัว
13. ความผูกพันในครอบครัวลดน้ อยลง
14. ขาดความใส่ใจคนในครอบครัว
15. ไม่ได้ ทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว
ด้ านการเรียน
16. ไม่มีเวลาในการทําการบ้ าน
17. ไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน
18. ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ
ด้ านสุขภาพ/ร่ างกาย
19. เสียสุขภาพทางสายตา เช่น สายตาสัน้
- แสบตา / ปวดตา
20. ปวดเมื่อยบริ เวณ ต้ นคอ / หลัง
21. เกิดความเครี ยดสะสม
22. ทําให้ ปวดหัว
23. พักผ่อนน้ อย ร่างกายอ่อนเพลีย
24. ทําให้ นอนไม่หลับ
25. ไม่มีเวลาทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น ออกกําลังกาย
********** ขอขอบพระคุณอย่ างสูง **********

ปาน
กลาง

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล
อีเมล

นางสาวเอมิการ์ ศรี ธาตุ

ประวัตกิ ารศึกษา

ปี ที่สําเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2557
เกียรตินิยมอันดับหนึง่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ.2557 Co-Producer รายการ Ture Spark
บริ ษัท ทรูวิชนั ส์ จํากัด
18/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400

ประสบการณ์ การทํางาน

Amiika.sri@gmail.com

