รูปแบบการดาเนินชีวิตและการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
ที่มีความสนใจด้านศิลปะ

บัวกัญญา สุรตั พิพิธ
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ชื่อวิ ทยานิ พนธ์
ชื่อผูเ้ ขียน
ชื่อปริ ญญา
ปี การศึกษา

รูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของเจเนอเรชันแซด
่
ทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
นางสาวบัวกัญญา สุรตั พิพธิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
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งานวิจยั เรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิ ดรับสื่อของเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วาม
สนใจด้านศิลปะ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ 2) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของ
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ซึง่ ใช้วธิ วี จิ ยั รูปแบบเดียว คือการสัมภาษณ์กลุ่ม
(Group Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลวัยรุ่นเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ ทัง้ หมด 4
กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยมีความแตกต่างด้านเพศ และอายุ
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะนัน้ มีรปู แบบการดาเนิน
ชีวติ และการเปิ ดรับสื่อที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการเลือกทากิจกรรม ความสนใจ
และทัศนคติ ต่างมีความสัมพันธ์กบั การเปิดรับสื่อทัง้ สิน้ โดยพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
ทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ จะค่อนข้างเป็ นตัวของตัวเอง มีมมุ มองความคิด และทัศนคติต่อปญั หา
ในสังคมชัดเจน มีการรับความคิดเห็นบนโลกออนไลน์แล้วนามาพิจารณาก่อนการเชื่อถือข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนัน้ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ยังมีความปรารถนา
ที่จะให้สงั คมยอมรับในสายอาชีพ เปิ ดใจกว้าง และให้สทิ ธิกับคนยุค ใหม่ท่มี คี วามสนใจที่จะ
ทางาน และเรียนต่อในสายงานนี้ รวมถึงพืน้ ทีใ่ นการแสดงออกทางความคิดของแต่ละบุคคล
ส่วนด้านภาครัฐและเอกชน ควรต้องเรียนรูพ้ ฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดที่มคี วามสนใจด้านศิลปะ เพื่อเป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจในกลุ่มเจเนอ
เรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะทัง้ ในเรือ่ งของ ทัศนคติ มุมมอง รวมถึงเจตนา เพราะคนกลุ่ม
นี้จะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ดใี นสภาพเศรษฐกิจที่มแี นวโน้ มสนับสนุ น และให้คุณค่ากับงานสาย
ศิล ปะ ทัง้ ในส่ ว นของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ หรือ การส่ ง ออกผลิต ภัณ ฑ์ท่เี ป็ นภูม ิปญั ญา และ
วัฒนธรรมของไทยมาช้านาน ดังนัน้ ความเข้าใจในคนกลุ่มนี้ จึงควรถูกสร้างให้เกิดขึน้ ในวงกว้าง
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ ที่กาลังเป็ นแผนพัฒนา
ประเทศในขณะนี้

(4)
ในแง่ของการเปิ ดรับสื่อ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ มีลกั ษณะการ
เปิ ดรับสื่อแบบออนไลน์ เกือบสมบูรณ์ และใช้เวลาในการเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์ตลอดเวลา
เนื่องด้ว ยเวลาและโอกาสในการใช้ส่อื เก่ านัน้ น้ อ ยมาก รวมถึงความสะดวกสบายที่สามารถ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ ได้ผ่านอุปกรณ์ ส่อื สารในปจั จุบนั นัน่ คือ สมาร์ทโฟน และมีการใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่า เพราะเหตุผลเรือ่ งความสะดวกสบายเช่นกัน

ABSTRACT
Title of Thesis
Author
Degree
Year

Lifestyle and Media Exposure of Generation Z with
Artistic Interests
Miss Buakunya Surutpipit
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2018

Research for Lifestyle and Media exposure of Generation Z with artistic interests
is qualitative research. Objective 1) is to study their lifestyle and their participation in
various types of Activities, Interests and Opinions. Objective 2) is to study their behavior
regarding media exposure of Generation Z with artistic interests, done by qualitative
research method. This is carried out in one way, Group interview research with people
who are interest in artistic 4 groups in the size of 6 by different age and different
genders.
The research concludes that Generation Z with artistic interests have lifestyles
consistent with media exposure by Activities, Interest and Opinions. Generation Z with
artistic interests’ behavior are self-confidence, have a vision and clearly the attitude to
the problem in society. They have Consider the comment on social media because
some information is disreputable. Generation Z with artistic interests need acceptance
and open mind from people in society about their career and get permission to choose
study and work about art’s job. They need space to express attitude and interests
through art.
Business and government sector would also have to try to understand this group
of consumers in order to satisfy their needs. Group interview research concludes that
generation Z with artistic interests have influence to economic trend, effect to export
traditional product or entertainment business. Government sector have plan to make
some project call Creative economics that is section business about art, creative and

(6)
local traditional products. That’s no reasons to ignore people who work and study about
Design and art.

กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้จ ะไม่เ สร็จสมบูร ณ์ ถ้า ขาดค าแนะนาและก าลังใจจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา รวมถึงเพื่อนๆ พีๆ่ ในคณะ และน้องกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ ทีใ่ ห้คาปรึกษา และผลักดัน
ให้ขา้ พเจ้ามีแรงกาย และแรงใจในการทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทาให้ข้าพเจ้า
ได้รบั ความรูม้ ากมายจากการทางานวิจยั ชิน้ นี้
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ค ณะนิเทศศาสตร์และนวัต กรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทุกท่านที่ช่วยให้คาปรึกษา คาแนะนา รวมถึงเจ้าหน้ าที่ในคณะที่
ช่วยเหลือทัง้ เรื่องระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ และการประสานงานกับภาคส่วนอื่น เพื่อ
ความราบรืน่ ในการทางานวิจยั
ขอขอบพระคุณ สถาบันสอนศิลปะ Apply Art เปรียบเสมือนบ้านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทัง้
ด้านสถานที่ และช่วยประสานงานกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล โดยเฉพาะ คุณณัชภัทร แก้วรุ่งเรือง และ
ทีมงานทีใ่ ห้การสนับสนุนทัง้ ความคิด และกาลังใจในการทางานวิจยั ชิน้ นี้
ขอขอบพระคุณ คุณวรมาศ บุปผาชาติ ผูเ้ ป็ นทัง้ เพื่อนสนิท และทีป่ รึกษาในการทางาน
วิจยั ทาให้ขา้ พเจ้าสามารถผ่านอุปสรรคในการทางานวิจยั มาได้ และทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจการทา
วิจยั มากยิง่ ขึน้ รวมถึงกาลังใจในการทางานวิจยั
ขอขอบพระคุณ คุณภัชภิชา เม่นมิง่ และคุณจุฑารส พุ่มดอกไม้ ผู้เป็ นทัง้ เพื่อนสนิท
และกาลังใจ ให้ค าปรึกษา ช่ วยเหลือในทุก ปญั หาที่เกิด ขึ้นในการเก็บผลวิจยั เปรียบเสมือ น
ผูช้ ่วยทีบ่ รรเทาทัง้ ความทุกข์ใจ และให้กาลังใจในการทางานวิจยั ชิน้ นี้
ขอขอบพระคุ ณ เพื่อ นคณะศิล ปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เอกคอมพิว เตอร์
กราฟิก สาหรับกาลังใจ และความห่วงใย รวมถึงความช่วยเหลือในการทางานวิจยั นี้เท่าทีจ่ ะทา
ได้ งานวิจยั นี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ถ้าไม่มพี วกคุณ
สุดท้าย ขอขอบพระคุณ บิดามารดา ที่ยงั คงให้กาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์ และให้
ความเชื่อใจในการทาทุกสิง่ รวมถึงเคารพการตัดสินใจ และให้ความห่วงใยเสมอมา
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4.3 แสดงผลความคิดเห็น (Opinions) ของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจ
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ด้านศิลปะ
4.4 แสดงผลด้านการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ 111
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิ จยั
สังคมยุคปจั จุบนั ต่างมีความหลากหลายของประชากรในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นความ
แตกต่างทางชาติพนั ธุ์ ทางกายภาพและรูปลักษณ์ภายนอก หรือแม้แต่การแต่งกายยิง่ ในสังคมไทย
ด้วยแล้วความหลากหลายของประชากรนัน้ มีให้เห็นมากมาย ไม่ ว่ าจะเป็ นเรื่องของฐานะทาง
เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน หรือสภาพสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ส่งผล
ให้มุมมองต่อการใช้ชวี ติ รวมไปถึงความรู้สกึ นึกคิด และทัศนคติต่อการใช้ชวี ติ แตกต่างกันออกไป
หรืออาจคล้ายคลึงกันในบางกรณี โดยความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ อาจมีผลมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่
แตกต่างกัน หรือแม้แต่การอบรบเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว มากไปกว่านัน้ คือสภาพแวดล้อมใน
สังคมรวมถึงเหตุบ้านการเมือง และสภาพเศรษฐกิจที่มคี วามแตกต่างกันในแต่ละช่วงยุคสมัยต่าง
ส่งผลให้ค่านิยม และทัศนคติของประชากรแตกต่างกัน ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะทาให้รูปแบบพฤติกรรมของ
ประชากรในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกัน (พิมลพรรณ อิสระภักดี, 2558) โดยลักษณะของคนรุ่น
ใหม่ มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ความรูส้ กึ นึกคิดจะแตกต่างจากคนรุ่นเก่า ไม่เน้นในเรื่องของ
กฎเกณฑ์ มองสิง่ อื่นในมุมที่ต่างไปจากคนรุ่นเก่า รวมไปถึงเรื่องทัศนคติ มีการเปิ ดกว้างในเรื่อง
ความสัมพันธ์และเพศทีส่ าม รวมไปถึงการคบกันในรูปแบบทีต่ ่างไป ชอบความแปลก แตกต่าง ไม่
เหมือนใคร (พสุ เดชะรินทร์, 2551) ดังนัน้ สังคมในศตวรรษที่ 21 จึงมีความหลากหลายในหลาย
ด้านและถูกเชื่อมโยงกันโดยเรื่องราวบางอย่าง ซึ่งมักจะมีพ้นื ฐานอยู่บนปจั จัยทางประวัติศาสตร์
รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเรื่องของการเมืองการปกครอง (สุ ภางค์ จันทวานิ ช , 2557,
น. 321)
จากความแตกต่ า งกัน ของยุ ค สมัย ส่ ง ผลให้ป ระชากรในสัง คมโลกป จั จุ บ ัน มีค วาม
หลากหลายทางด้านเจเนอเรชัน่ โดยสังคมเรากาลังก้าวเข้าสู่ยุคของหนุ่ มสาวเจเนอเรชันใหม่
่
นัน่ คือเจเนอเรชันแซด
่
โดย Grail Research (2011, อ้างถึงใน นิพนธ์ ชาญอัมพร, 2557, น. 7)
กล่าวว่า กลุ่มคนทีเ่ กิดในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 ถึง ค.ศ. 2010 เรียกว่า Digital Natives และ
เป็นกลุ่มคนทีอ่ ยู่ในเจเนอเรชันแซด
่
กลุ่มคนนี้จะต้องเผชิญกับปญั หาทีห่ ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่อ งของการตระหนัก ถึง คุ ณ ค่ า ของสิ่ง แวดล้อ มหรือ การก่ อ การร้า ย และยัง เป็ น กลุ่ ม คนที่
เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารถึงกันระหว่าง
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บุคคลที่สะดวกสบายขึน้ หรือการเชื่อมต่อกันกับสังคมออนไลน์ทวโลก
ั่
รวมถึงเทคโนโลยีและ
อุ ป กรณ์ ท่ีช่ ว ยอ านวยความสะดวก ส่ ง ผลให้ค นยุค ใหม่น้ี ค่ อ นข้า งมีค วามยืด หยุ่น ต่ อ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นนี้จดั เป็ นกลุ่มคนทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยีใ นการ
เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์หรือไซเบอร์ ได้อย่างสะดวกสบายและครบครัน โดยเฉพาะช่องทางการ
สื่อสารในยุคปจั จุบนั อย่างเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือยูทูปก็สามารถใช้งานได้คล่องแคล่ว และ
นอกจากนั น้ คนรุ่ น นี้ ย ัง มีค วามสามารถในการเรีย นรู้คุ ณ สมบัติเ สริม ที่ม ากับ อุ ป กรณ์ ห รือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยแทบจะไม่ต้องศึกษาคู่มอื การใช้งาน (GT and Vinayagamoorthy,
2013; OCLC, 2010, อ้างถึงใน วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ ์แก้ว และอาทร นกแก้ว, 2557, น. 3)
ดังนัน้ สังคมขนาดใหญ่ของคนกลุ่มนี้อกี สังคมหนึ่ง คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีการประมาณการจานวนของประชากรบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ว่า มีจานวนมากถึง 1,960 ล้านคน (Statista, 2015) ซึง่ เป็ นจานวนมากกว่าประชากร
ในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็ นประเทศที่มปี ริมาณจานวนประชากรมากที่สุดในโลก
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นผลมาจากการพัฒนาโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) โดยจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง ที่เห็นได้ชดั คือพฤติกรรมในการเปิ ดรับ
ข่าวสารที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในทุกชนชัน้ ของประชากรในปจั จุบนั (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์
เกริกสกุล, และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) การเปลีย่ นแปลงนี้จะเห็นได้ชดั ในหมู่
ประชากรเจเนอเรชันแซด
่
หรือกลุ่มวัยรุ่นนัน่ เอง จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นในปจั จุบนั สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้ ม ากขึ้น เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยีส่ือ สารที่ช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกสบาย โดยมีอุ ปกรณ์ ส่ ือ สารที่เ ชื่อ มต่ อ อิน เทอร์เ น็ ต ไม่ว่ า จะเป็ น คอมพิว เตอร์ หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็สามารถค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารได้โดยง่าย นอกจากจะรวดเร็ว
ทันใจแล้ว ยังสามารถสืบค้นข้อมูล หรือติดต่อกันได้ทุกทีท่ ุกเวลาเพียงแค่มอี นิ เทอร์เน็ตในพืน้ ที่
ที่ต้อ งการใช้งานเท่ า นัน้ ดังนัน้ วัย รุ่นสมัยนี้ จงึ นิ ยมใช้การสื่อ สารผ่ านระบบอิน เทอร์เ น็ ต บน
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทม่ี คี วามทันสมัย ในการติดต่อปฏิสมั พันธ์กนั มากทีส่ ุด (นิพนธ์ ดาราวุฒ ิ
มาประกรณ์, 2558)
โดยธรรมชาติของช่วงวัย วัยรุ่นจะเป็ นช่วงวัยทีส่ ามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้เร็วกว่าช่วงวัยอื่น อีกทัง้ วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมช่วงวัยในการชอบเข้าสังคม และเรียนรูท้ จ่ี ะทา
สิง่ ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้วยั รุ่นสามารถเปิดรับสื่อใหม่ๆ และมีพฤติกรรมตามกระแสสังคมทีม่ คี วาม
นิยมในขณะนัน้ เนื่องจากกลุ่มเพื่อนและสังคมมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการทากิจกรรมของ
คนวัยนี้มาก ยิง่ ส่งผลให้คนในช่วงวัยนี้มกี ารเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และจัดเป็ น
ผู้นาในการหยิบใช้ส่อื ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร และพูดคุยกับกลุ่มเพื่อน หรือวงสังคมของ
พวกเขามากขึ้น (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2558) ซึ่ง จากการที่เ ทคโนโลยีใ นปจั จุบนั มีก ารพัฒนา
เจริญก้าวหน้ าอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นในปจั จุบนั ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
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มีความแตกต่างจากวัยรุน่ เจเนอเรชันอื
่ ่น คือจะมีการเปลีย่ นแปลงในเรื่องความชอบ กระแสนิยม
รสนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าวัยรุ่นเจ
เนอเรชันอื
่ ่น ทาให้ความชอบของวัยรุน่ เจเนอเรชันแซดนั
่
น้ ไม่หยุดนิ่ง และมีการรับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา (Turner, 2013) ซึง่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน สื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตมีอทิ ธิพลต่อการเปิดรับสื่อของเจเนอเรชันแซดมากขึ
่
น้ ทุกวัน
ประชากรเจเนอเรชันแซดจะมี
่
ความสามารถในการทาสิง่ หลายกิจกรรมไปพร้อ มกัน
หรือสามารถทากิจกรรมทีห่ ลากหลายได้ในเวลาเดียว ชื่นชอบและเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยี
เนื่องจากเกิดมาท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยี และการเปลีย่ นผ่านของเทคโนโลยีรอบตัว
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้ เจเนอเรชันแซดยั
่
งมีรสนิยมทีช่ ่นื ชอบความเรียบง่าย คนรุ่นนี้
มักจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุค
ปจั จุบนั ได้ง่ายขึ้น และโลกออนไลน์ เปิ ด กว้างทาให้ประชากรต่ างซีก โลกสามารถรับรู้ข้อ มูล
ข่าวสารของอีกซีกโลกหนึ่งได้ง่ายดายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาทีโ่ ลกเรากาลังเผชิญ เช่น
ั หาภาวะสภาพอากาศบนโลกเปลี่ย นแปลงไปและมีค วามผิด ปกติ
การก่ อ การร้า ย หรือ ป ญ
อย่า งเช่ น ภาวะโลกร้อ น คนยุค นี้ ก็ส ามารถรับรู้ข่า วสารได้เ พีย งปลายนิ้ ว เรีย กได้ว่ า มีก าร
เชื่อมต่อกับโลกตลอดเวลา ผ่านการสื่อสารและการรับสื่อผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์ (นิพนธ์
ชาญอัมพร, 2557)
เจเนอเรชันแซดถู
่
กจัดเป็ นกลุ่มคนทีอ่ ยู่ในช่วงวัยของวัยรุ่น ซึง่ ในทางสังคมศาสตร์กลุ่ม
วัย รุ่ น มัก จะมีว ัฒ นธรรมที่เ ป็ น กระแสนิ ย มไปในแนวทางเดีย วกัน โดยมีค วามแตกต่ า งกับ
วัฒนธรรมของผูใ้ หญ่ เรียกว่า “วัฒนธรรมวัยรุ่น” (Youth Culture) เห็นได้ว่าวัฒนธรรมวัยรุ่นนัน้
จะถูกส่งต่ อกันมา จนเกิดการตกผลึกทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความแตกต่างและนิยมปฏิบตั ิ
ตามๆกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของแฟชันการแต่
่
งกาย ภาษาพูดหรือคาศัพท์เฉพาะทีเ่ กิดการริเริม่
พูดจากัน ณ ช่วงเวลานัน้ ความนิยมทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็ นแนวดนตรีหรือรูปแบบของการ
แสดงออก (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2553) สิง่ เหล่านี้จะสะท้อนรูปแบบการดาเนินชีวติ ได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจเนอเรชันแซดมั
่
กจะมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ค่อนข้างแตกต่างกับ
ประชากรในยุคอื่น โดยรูปแบบการดาเนินชีวติ ตามช่วงวัยของเจเนอเรชันแซดนั
่
น้ จะส่งผลต่อ
การตัด สิน ใจท าสิ่ง ใดในอนาคต โดยเฉพาะรูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ที่ม ีค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
ศิลปะวัฒนธรรม
โดยทัวไปวั
่ ฒนธรรม หรือสิง่ ที่เป็ นกระแสนิยมสามารถแสดงถึงสภาวะทางสังคม หรือ
เหตุ การณ์ในสังคม ณ ช่วงเวลานัน้ ได้ดี และศิลปะเองก็มสี ่ วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวติ ของคนใน
สังคม อย่างเช่นในอดีตนัน้ แทบทุกวัฒนธรรมจะมีการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็ นงานฝีม ือ เพื่อใช้ใน
การดารงชีพ หรือใช้ประดับประดาเพื่อความสวยงาม และมีการทากิจกรรมรื่นเริงซึ่งไม่ได้ม ี
ความจาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ มากนัก แม้ว่าบางกิจกรรมอาจเกี่ยวพันกับเรื่อ ง
ความเชื่อ เช่น การร่ายรา เป็ นต้น หรือข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ได้มกี ารกล่าวถึง การเขียนรูป
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ตามผนังถ้าในยุค ก่ อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เ ห็นว่ามนุ ษ ย์ต่ างมีการพัฒนาวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ที่ เช่น การวาดภาพไม่ว่าจะเป็ นเทคนิคการวาด และการเลือกใช้ส ี
จากสิง่ ทีม่ รี อบตัวในขณะนัน้ การแกะสลักก็สะท้อนถึงวัสดุและเรื่องราวของยุคสมัยได้ดี หรือจะ
เป็ น การร่ายร า ร้อ งเพลงเพื่อ ความบัน เทิง หรือ ความเชื่อ ตามวัฒนธรรม รวมไปถึง สิ่ง ของ
เครื่องประดับตามร่างกาย และลักษณะของเสื้อผ้าอาภรณ์ ทุกอย่างล้วนมีศลิ ปะเป็ นตัวสะท้อน
ความเป็ น มาแทบทัง้ สิ้น นอกจากนัน้ การบอกเล่ า เรื่อ งราวผ่ า นเทพนิ ย ายปราปรา นิ ท าน
พืน้ บ้าน วรรณกรรรม และละคร ต่างเป็นข้อมูลทีส่ ามารถศึกษาวิจยั ได้ว่า ศิลปะในสังคมดัง้ เดิมมี
การสอดแทรกอยูใ่ นดนตรี การเต้นรา จิตรกรรม และประติมากรรม ซึง่ สะท้อนถึงทีม่ าและตัวตน
ของสังคมดัง้ เดิมนัน้ รวมไปถึงสังคมชนเผ่าได้เป็ นอย่างดี (ยศ สันตสมบัต,ิ 2544) จะเห็นได้ว่า
นอกจากศิลปะจะสะท้อนความเป็ นมาในสังคมแล้ว ศิลปะยังหลอมรวมเป็ นส่วนหนึ่งของสั งคม
อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ น เสียงเรียกเข้าในอุปกรณ์ส่อื สาร แนวเพลง และสื่อบันเทิง ทัง้ โฆษณาและ
อาคารปลูกสร้าง ไม่เว้นแม้แต่ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ก็มศี ิลปะเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งทัง้ สิ้น
(วณิศา อดัมส์, 2550)
เมื่อศิลปะและสังคมต่างมีส่วนเกี่ยวพันกัน ศิลปะจึงคืบคลาน และแผ่ขยายออกไปในวง
กว้างขึน้ ไม่เว้นแม้แต่บนโลกออนไลน์ ทาให้การเข้าถึงงานศิลปะในปจั จุบนั ไม่ใช่แค่ขอบเขตของ
การเข้าไปชมแกลอรี่ หรือพิพธิ ภัณฑ์เสมอไป กลับมีศลิ ปิ นหลายท่านหันมาสร้างพื้นที่ในการ
แสดงงานศิลปะของตนผ่านพืน้ ทีส่ ่วนตัวบนโลกออนไลน์มากขึน้ (เสน่ หจ์ นั ทน์, 2560) ส่งผลให้
การเข้าถึงผลงานของศิลปินยุคใหม่นนั ้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพราะศิลปินสามารถสร้าง และ
แบ่งปนั ผลงานศิลปะของตนผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่ากลุ่มคนทีเ่ ข้ามารับชมจะ
เป็ น แค่ ว งสัง คมที่ช่ ืน ชอบศิล ปิ น เท่ า นัน้
(วุ ฒ ิก ร คงคา, อ้า งถึง ใน เสน่ ห์จ ัน ทน์ , 2560)
เพราะฉะนัน้ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานศิลปะของคนทัวไปจึ
่ งถูกใส่ใจ และให้ความสาคัญ
มากขึน้ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปได้
่
มโี อกาสชมงานศิลปะ และเข้าถึงผลงานจาก
ศิลปิ นที่มคี วามหลากหลายขึน้ ดังเช่น พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติอมั สเตอร์ดมั ได้มกี ารพัฒนา และ
เปิดตัวโครงการ “ไรค์ สตูดโิ อ” ขึน้ โดยพิพธิ ภัณฑ์ได้สร้างคลังผลงานด้านศิลปะในรูปแบบของ
ดิจทิ ลั จากวัตถุสะสมของพิพธิ ภัณฑ์ทงั ้ หมด โดยมีจานวนชิน้ งานมากถึง 125,000 ชิน้ ซึง่ เปิดให้
บุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดชิ้นงานได้ฟรี โดยไม่ม ี
ค่าลิขสิทธิ ์ ซึ่ง โครงการนี้ มคี วามมุ่ง หวังจะแบ่ ง ปนั ชิ้นงานศิลปะให้ก ับบรรดาคนรัก งานศิล ป์
ชื่นชม และสามารถเข้าถึงผลงานได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ (TCDC, 2556) นอกจาก
ไรค์ สตูดโิ อแล้ว ยังมีเว็บไซต์ในการนาเสนองานศิลปะ รวมถึงสังคมสาหรับคนศิลปะในโลก
ออนไลน์ มากมาย ที่เปิ ดโอกาสและพื้นที่สาหรับการแบ่ งปนั ผลงาน รวมไปถึง เปิ ดโอกาสให้
ศิลปินได้มโี อกาสพูดคุยและทาความรูจ้ กั กันมากขึน้ เช่น devianart.com ทีเ่ ป็ นแหล่งรวมงาน
ศิล ปะที่ม ีค วามหลากหลาย ทัง้ มือ อาชีพ และมือ สมัค รเล่ น ถือ เป็ น แหล่ ง ปล่ อ ยของชัน้ ดีใ น
อินเทอร์เน็ตมายาวนาน (“เสพศิลปะในโลกไซเบอร์,” 2555) ยังไม่รวมถึงผูใ้ ห้บริการระบบค้นหา
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บนอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่อย่าง Google ทีส่ ร้างโปรเจคใหม่เพื่อตอบสนอง และอานวยความ
สะดวกแก่ผทู้ ส่ี นใจงานศิลป์และคนทัวไป
่ นัน่ คือ Google Art Project โดยมีจุดประสงค์คอื การ
ดึงผู้ท่ชี อบเสพย์งานศิลป์เข้าสู่โลกออนไลน์ และผลักดันให้คนทัวไปที
่
่ท่องโลกออนไลน์หนั มา
เสพย์งานศิลป์กนั ในปริมาณที่มากขึ้น จึงมีการร่วมมือกันระหว่างพิพธิ ภัณฑ์ชนั ้ นาจานวน 17
แห่ง และทาให้ผู้เข้าชมสามารถเดินเที่ยว และเยี่ยมชมผลงานศิลปะตามห้องจัดแสดงได้ ซึ่ง
สามารถค้นหาพิพธิ ภัณฑ์ท่อี ยากไป ดูผลงานที่อยากชม ดูระยะใกล้หรือไกลตามความสะดวก
รวมถึงสามารถอ่านข้อมูลได้ เสมือนเดินชมพิพธิ ภัณฑ์อยู่ ซึง่ โครงการนี้ ถือเป็ นการช่วยเหลือผู้
ทีต่ ้องการสารวจ และเรียนรูโ้ ลกของศิลปะ ให้สามารถทาได้ง่ายขึน้ Google Art Project จึงถือ
เป็นแหล่งข้อมูลทีด่ สี าหรับผูท้ ร่ี กั งานศิลปะ และผูท้ ช่ี ่ืนชอบการเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์ (ชัยรัตน์ ยิง่
กิจสถาวร, 2554) ซึ่งเมื่อลักษณะของการเที่ยวชมพิพธิ ภัณฑ์กาลังเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการ
สามารถรับชมผ่านโลกออนไลน์ได้ จึงทาให้ตลาดของการซือ้ ของงานศิลปะขยายกว้างขึน้ โดย
แต่ เ ดิม อาจต้อ งขายผลงานผ่ านทางพิพิธ ภัณ ฑ์ หรือ แกลอรี่แสดงงาน ซึ่ง ทาให้ม ีค่ า ใช้จ่า ย
เพิม่ เติม ดังนัน้ ในปจั จุบนั จึงมีศลิ ปิ นหลายท่าน ทีเ่ ลือกขายผลงานผ่านช่องทางส่วนตัว ไม่ว่าจะ
เป็ นเพจของตนเองหรือเว็บไซต์สาหรับขายงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
โดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง และทาให้ราคาผลงานของพวกเขานัน้ สามารถจับต้องได้
ง่ายขึน้ ซึง่ ช่องทางในการขายงานศิลป์ออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมก็เช่น Shopify ทีม่ บี ริการสร้าง
เว็บไซต์สาหรับซือ้ ขายออนไลน์ Amazon ทีเ่ ปิดตัวส่วน Art section เพิม่ ขึน้ มาเพื่อเปิดพืน้ ทีใ่ ห้
ศิลปิ นได้เข้ามาขายผลงานของตน Etsy ที่เป็ นช่องทางสาหรับ ศิลปิ นที่ทางานประเภท งาน
คราฟต์ งานแฮนด์เมด งานวินเทจ ซึ่งมีคติประจาเว็บไซต์คอื “Shop for anything from
creative people anywhere” Ebay ก็เป็ นตลาดการประมูลสินค้าขนาดใหญ่โดยปจั จุบนั ได้เปิ ด
ส่วน Art section สาหรับพืน้ ทีป่ ระมูลงานศิลปะเพิม่ อีกด้วย Society6 เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับวางของ
ปกิณกะทัวไป
่ ไม่ว่าจะเป็ นของประดิษฐ์ ออกแบบ ตกแต่งห้อง ไปจนถึงเสื้อ ผ้าเครื่องประดับก็
สามารถเข้ามาเลือกชมได้ Zazzle เว็บไซต์ทเ่ี ปิดรับงานทัง้ งานตกแต่งบ้าน ศิลปะบนผนัง งาน
เซรามิค ทัง้ งานออกแบบกราฟิ กและช่างภาพ ก็สามารถใช้พ้นื ที่ในการซื้อขายได้ Artfinder
เว็บไซต์สาหรับศิลปิ นโดยเฉพาะ เพราะทางทีมงานจะอนุ ญาตเฉพาะภาพดัง้ เดิม หรือชิ้นงาน
ดัง้ เดิมในการวางขายเท่านัน้ จึงเป็นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมเอาศิลปินทัวทุ
่ กมุมโลกไว้ในพืน้ ทีน่ ้ี (อดีต
เหมียว, 2017) นอกจากนี้ยงั มีพน้ื ทีอ่ อนไลน์ในการเข้าถึงงานศิลปะได้อกี มากมาย ทัง้ เว็บไซต์
หรือแฟนเพจทีค่ นทัวไปสามารถเข้
่
าถึง และพูดคุยกับศิลปินได้โดยตรง
จะเห็นได้ว่า เมื่อเทคโนโลยีมคี วามก้าวไกล นอกจากศิลปะจะหลอมรวมเข้ากับสังคม
แล้ว ยังเอื้อให้บุคคลทัวไป
่ สามารถจับต้องงานศิ ลปะได้ง่ายขึ้นรวมถึงเม็ดเงินที่สะพัดในด้าน
ธุรกิจของสินค้าประเภทงานศิลป์ ทาให้วยั รุน่ และคนรุน่ ใหม่กบั ศิลปะมีความสัมพันธ์กนั ทัง้ ในแง่
ของการสร้างสรรค์ การนาภูมปิ ญั ญามาใช้ การพัฒนาในเชิงของการตลาด รวมถึงภาคธุรกิจอีก
ด้วย เนื่องจากความนิยมทางสังคมให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
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ทาให้ภาคธุรกิจต้อ งค านึงถึงความสวยงาม และความทันสมัยของผลิต ภัณฑ์ รวมถึงการ
ออกแบบมากยิง่ ขึน้ (บรรณาธิการสยามรัฐออนไลน์ , 2560) ซึง่ ปจั จุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นช่วงยุคสมัยที่หยิบเอานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาชาติ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
ของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ และการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจทิ ลั (ประยุกต์ ศรีวไิ ล, 2559) ซึ่งใน
พ.ศ. 2555-2559 มีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 โดยมีเนื้อหาสาคัญเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์แ ละการบริการ โดยการนา
จุดแข็งของ วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผสมผสานเข้ากับ
นวัตกรรม รวมไปถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อช่วยในการจัดการวิถชี วี ติ ของประชาชนชาว
ไทย และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจที่เ ข้มแข็งซึ่งจะช่วยให้ เกิด
ความมันคงในการด
่
าเนินชีวติ ในสังคมและพัฒนาไปเป็ น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ Creative
Economy (Chatchai Ruangmanee, 2556) ซึง่ เศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์นนั ้ มีส่วนครอบคลุม
ไปถึง การวิจ ัย การพัฒ นา การผลิต สิน ค้ า และการบริก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่อ งของ ศิล ปะ
วัฒนธรรม ของเล่น และเกมส์ โดยได้มนี ักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจบางท่านแบ่งเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม (Nanyarath Niyompong, 2559)
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เป็ น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
ไม่ยาก เนื่องจากมีทุนวัฒนธรรมทีเ่ ปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทม่ี คี ่าของชาติเพื่อใช้ในการพัฒนา ซึง่
ทุนวัฒนธรรมก็คอื ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของประเทศทีส่ งสม
ั ่ และปฏิบตั กิ นั มาอย่างช้านาน ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่องประเพณี หรือ เอกลักษณ์ ของไทย เช่น ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน สมุนไพรไทย ผ้าไทย
และผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากองค์ความรูข้ องบรรพบุรษุ ไทยทีถ่ ูกส่งต่อกันมา รวมไปถึงงานทีม่ คี ุณค่า
ทางวรรณกรรม คติ ความเชื่อ หรือเรื่องเล่าและการแสดงที่ปฏิบตั ิสบื ต่อกันมา ทัง้ เพื่อความ
บัน เทิง ของผู้ค นสมัย ก่ อ น หรือ กิจ กรรมที่ป ฏิบ ัติร่ ว มกัน ในสัง คมที่เ กี่ย วกับ ความเชื่อ และ
ขนบธรรมเนียม (นิสวันต์ พิชญ์ดารง, 2553) จะเห็นได้ว่า ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้ เจเนอเรชันแซด
่
สามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดเป็ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ เพราะสิง่ ทีม่ อี ยู่นัน้ มีความ
เป็ นเอกลักษณ์ และมีคุณค่าในสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จและส่งเสริมให้เจเนอเรชันแซด
่
เห็นความสาคัญ ของวัฒนธรรมที่มอี ยู่ดงั ้ เดิมมากขึ้น ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นัน้ หาก
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคการผลิต การ
บริการ การขาย รวมไปถึงบรรดาอุตสาหกรรมบันเทิง โดยการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ จะส่งผลให้
เกิด อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) หรืออุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
(Culture Industry) (บรรณาธิการสยามรัฐออนไลน์, 2560)
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2552 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้มกี ารวัดมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มอี ตั ราการเจริญเติบโตมากขึน้ ถึง ร้อยละ
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10.2 และขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยกลุ่มงานออกแบบ งานแฟชัน่ และงานฝีมอื หัตถกรรมมีอตั รา
การเจริญเติบโตสูงสุดคิดเป็ น ร้อยละ 9.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พวงแก้ว พร
พิพฒ
ั น์, 2553) ดังตารางภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทส่ี าคัญในปี พ.ศ. 2548-2552
ซึ่งในปี พ.ศ. 2543 มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) จัดขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 11 ณ
ประเทศบราซิล ได้มกี ารแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ประเภท
มรดกทางวัฒนธรรม ประเภท ศิลปะ ประเภทสื่อ และประเภทงานสร้างสรรค์และการออกแบบ
(พิร ิย ะ ผลพิรุ ฬ ห์ , 2556) โดยเสาวรภย์ กุ สุ ม า ณ อยุ ธ ยา (2553) ได้อ ธิบ ายลัก ษณะของ
อุตสาหกรรมตามประเภทไว้ดงั นี้
1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) จะเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทางโบราณคดี ประเพณีวฒ
ั นธรรม ความเชื่อของ
ผู้คน และสภาพสังคม เช่น งานศิลปะ งานฝี มอื อาหารไทย เทศกาลงานของไทย งานฉลอง
การแพทย์แ ผนไทย การท่ อ งเที่ย วไทย ทัง้ เชิง ประวัติศ าสตร์ และเชิง วัฒ นธรรม เช่ น
โบราณสถาน พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด
2) ประเภทศิลปะ (Arts) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะ และ
วัฒ นธรรม เช่ น ภาพวาด รู ป ป นั ้ เครื่อ งถ้ ว ยชามของไทย ภาพถ่ า ย และวัต ถุ โ บราณ
ศิลปะการแสดงของไทย ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ละคร หรือการร่ายรา

8
3) ประเภทสื่อ (Media) เป็ นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ทส่ี ่อื สารกับคนกลุ่มใหญ่
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสิง่ ตีพมิ พ์ ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศ
4) ประเภท (Functional Creation) เป็ นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน การออกแบบภายใน กราฟิค แฟชัน่ อัญมณี ของเด็กเล่น
เป็ น ซอฟต์แ วร์ วิดีโ อเกม และเนื้ อ หาดิจ ิต อล เป็ น ต้น บริก ารทางสถาป ตั ยกรรม โฆษณา
วัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานวิจ ยั และพัฒ นา และบริก ารอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ดิจ ิต อล และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่มคี วามสาคัญ และมีอตั ราการเจริญเติบโตสูงขึน้ ตามระบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจนัน้ ต่างเป็ นธุรกิจทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับศิลปะแทบทัง้ สิน้ ด้วยเหตุน้ีจงึ ส่งผลให้
เจเนอเรชันแซดให้
่
ความสนใจกับสายงานและสายการเรียนในเชิงครีเอทีฟมากยิง่ ขึน้ ประกอบ
กับการเรียนในสายงานออกแบบได้รบั การยอมรับในวงสังคมมากขึน้ จึงทาให้กลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะเป็ นทีจ่ บั ตามอง เพราะนอกจากจะเป็ นกลุ่มคนทีถ่ อื เป็ นกาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) แล้ว เจเนอเรชัน่
แซดยังเป็ นกลุ่มเจเนอเรชันที
่ ่กาลังเป็ น นักศึกษาจบใหม่ หรือ First Jobber ซึ่งถือเป็ นกาลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ดังนัน้ แล้วเราจึงควรมีความเข้าใจในกลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดที่มคี วามสนใจด้านศิลปะว่ามีตวั ตันอย่างไร มีความชอบแบบใด มีรูปแบบการดาเนินชีวติ
และ การเปิดรับสื่ออย่างไร เพราะรูปแบบการดาเนินชีวติ นัน้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจดาเนินชีวติ
ในอนาคต นอกจากนัน้ เมือ่ เข้าใจในธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
แล้ว จะทาให้ภาครัฐวางแผนรองรับลักษณะกลุ่มคนที่จะเป็ นฟนั เฟื องในการพัฒนาชาติไปใน
แนวทางถู ก ต้อ งได้ดียงิ่ ขึ้น รวมถึงจะส่ งผลให้ภ าคเอกชน สามารถผลิต สินค้าหรือ บริการที่
ตอบสนองความต้องการ และการใช้ชวี ติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ได้ดี
ยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั เกี่ยวกับเจเนอเรชันแซดส่
่
วนใหญ่ มักเน้ นไปในเรื่องของการ
สื่อสารการตลาด และการเรียนรูล้ กั ษณะของประชากรกลุ่มเจเนเรชันแซดโดยกว้
่
าง แต่ยงั ไม่ม ี
งานวิจยั ใด ที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้า นศิลปะ โดยงานวิจยั ที่
ใกล้เคียงจะเป็ นการศึกษาในเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวติ และความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์
ของเด็กเจเนอเรชันแซด
่
นิพนธ์ ชาญอัมพร (2557) ซึง่ ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ และความ
คิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชันแซด
่
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ กับความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชันแซดโดยใช้
่
วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ
เก็บข้อมูล โดยใช้ 1) แบบสอบถามกับเด็กทีก่ าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และงานวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชันของกลุ
่
่มโอตาคุ นภัค จิตศานติกุล (2557) มี
การศึกษา การเปิ ดรับสื่อ และการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชันของกลุ
่
่ม
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โอตาคุ โดยเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ 1) การสังเกต ในฐานะผูท้ ส่ี งั เกตการณ์โดยไม่มสี ่วน
ร่วมกับงาน Thailand Comicon 2014 2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร
องค์กร ทีท่ าธุรกิจเกีย่ วข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และ 3) การสนทนากลุ่ม โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูล 3
กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน
และเนื่องจากผูว้ จิ ยั มีการคลุกคลี และทางานร่วมกับกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซดทีม่ คี วามสนใจ
ด้านศิล ปะ โดยทัง้ เป็ นผู้ส อนศิล ปะและเจ้าของกิจการที่ท างานร่ว มกับคนกลุ่ มนี้ จึงมีค วาม
ใกล้ชดิ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนกลุ่มนี้ได้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนกลุ่มนี้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้มากเท่าที่ควรจะเป็ น โดย
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ และเก็บผลในส่วนของการเปิดรับสื่อทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรม ซึง่
ทาการวิจ ยั เฉพาะผู้ท่ีส นใจศึก ษาทางด้านศิล ปะในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และระดับ
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้ เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ทจ่ี ะช่วย
พัฒนาศักยภาพบุคคลให้เหมาะสมกับตัวตนของคนกลุ่มเจเนอเรชันแซดได้
่
ดขี น้ึ

1.2 คาถามนาวิ จยั
1) รูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ของกลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้า นศิล ปะเป็ น
อย่างไร
2) การเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1) เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
2) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) เพื่อให้เข้าใจในรูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่
มีความสนใจด้านศิลปะ
2) เพื่อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ป ระกอบการที่ท าธุ ร กิจ เพื่อ ผลิต สิน ค้า และบริก ารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะได้ดขี น้ึ
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3) เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ภาครัฐ ในการวางแผนรองรับ และเตรียมความพร้อมในการ
รับมือธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถนาศักยภาพในตัวกลุ่มคนไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด

1.5 ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจยั เรื่อง “รูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะ” เป็ นการศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะ และการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสุ่มเลือกจากสถาบันกวดวิชาศิลปะและมหาวิทยาลัยจานวน
24 คนทัง้ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 16-23 ปี เนื่องจากเป็ นกลุ่มนักเรียน และนักศึกษาทีม่ ี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือ กเรียนวิชาศิลปะโดยตรง ซึ่งสถาบันที่ทาการศึกษาตัง้ อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561

1.6 นิ ยามศัพท์
รูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) หมายถึง แนวทางในการใช้ชวี ติ โดยมีอทิ ธิพลจาก
กิจ กรรมที่ค นผู้นัน้ ปฏิบ ัติ (Activities) ความสนใจในเรื่อ งราวรวมไปถึงเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
(Interests) และความคิดเห็นทีบ่ ุคคลผูน้ นั ้ มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์รอบตัว (Opinions)
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) หมายถึง การเปิดรับสื่อผ่านเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
รวมถึงการรับสื่อใหม่ (New Media) และการเลือกรับสื่อทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ตามช่วง
วัย
เจเนอเรชันแซด
่
(Generation Z) หมายถึง กลุ่มประชากรทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ. 2538-2553
ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 8-23 ปี โดยในการศึกษาครัง้ นี้จะหมายถึงวัยรุ่นที่กาลังศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอายุระหว่าง 16-23 ปี ทีอ่ าศัยและศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความสนใจด้านศิลปะ (Artistic Interests) หมายถึง กลุ่มคนทีม่ คี วามสนใจในด้านศิลปะ
ซึ่งประกอบไปด้ว ยงานศิล ปะ งานสร้างสรรค์ งานฝี มอื รวมถึงกลุ่ มคนที่ มคี วามสนใจในการ
เข้าถึงศิลปะบนโลกออนไลน์ และกลุ่มคนทีม่ พี ฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนศิลปะบนโลกออนไลน์
ในที่น้ี จ ะหมายถึง นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่ม ีค วามสนใจเข้า ศึก ษาในระดับ
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มหาวิทยาลัยในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะและการออกแบบ รวมไปถึง นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยในสาขาศิลปะและการออกแบบ ที่มคี วามสนใจในการเข้าถึงศิลปะบนโลก
ออนไลน์ และมีพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนศิลปะบนโลกออนไลน์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) หมายถึง รูปแบบอุตสาหกรรมซึง่ จะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจชาติให้มคี วามเจริญก้าวหน้า และมีอตั ราการเจริญเติบโตเพิม่ มากขึน้ ซึง่ มีส่วน
เกี่ย วข้อ งกับ กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดโดยตรง และเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ส ามารถหยิบ เอาสิ่ง ที่
ประเทศชาติเรามีมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้ของประเทศ

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมา
เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีอา้ งอิง ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเจเนอเรชันแซด
่
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมวัยรุน่ (Youth Culture)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินชีวติ
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับสื่อ
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับเจเนอเรชั ่นแซด
2.1.1 ความหมายของเจเนอเรชันแซด
่
(Definition)
บังอร ศิรสิ ญ
ั ลักษณ์ (2558) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดนั
่
น้ คือกลุ่มคนทีเ่ กิดในช่วง
พ.ศ. 2537-2554 จัดเป็ นประชากรทีย่ งั อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ซึง่ เป็ นกลุ่มคนทีม่ อี ายุระหว่าง
8-23 ปี โดยกาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมหาวิทยาลัยตอนปลายและใกล้จบ
การศึกษา ซึ่งกาลังจะเข้าสู่ช่วงวัยทางาน โดยคาดการณ์ว่าประชากรกลุ่มนี้มจี านวนมากถึง
16.5 ล้านคน หรือนับเป็นร้อยละ 25 ของประชากรในประเทศ
Spire Research and Consulting (2010) ได้กล่าวว่า เจเนอเรชันแซด
่
หรือเรียกอีกชื่อ
ว่า เน็ทเจเนอเรชัน่ (Net Generation) คือกลุ่มคนที่เกิดในระหว่าง ปี ค.ศ. 1995-2004 หรือ
พ.ศ. 2538-2547 ซึง่ เด็กในยุคนี้ จะมีความสามารถในการใช้อนิ เทอร์เน็ต และเทคโนโลยีอย่าง
เชีย่ วชาญเนื่องจาก พวกเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีทม่ี กี ารพัฒนาจึงเปรียบเสมือนได้ฝึกฝนใช้
งานจนมีความคุน้ ชินและชานาญในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ทเป็นอย่างดี
วิทยา ชีวรุโณทัย (2555) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
เป็ นผู้ท่เี กิดในช่วง พ.ศ.
2539-2555 ซึ่งจัดเป็ นประชากรทีก่ าลังอยู่ในวัยเรียน เพราะฉะนัน้ กลุ่มประชากรกลุ่มนี้ จึงอยู่
ในช่วงวัยทีย่ งั สามารถทีจ่ ะปลูกฝงั สิง่ ดีๆ ให้กบั พวกเขาได้ เนื่องจากวัยนี้กาลังอยู่ในช่วงของการ
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เสาะหาสิง่ ต่างๆ ในชีวติ และอยู่ในช่วงทดลอง และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพื่อเป็ นวัตถุดบิ ในการ
นาไปใช้ในอนาคต
วฤตดา วรอาคม (2557) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
คือกลุ่มคนทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ.
2538-2553 ซึ่งอยู่ในช่วงที่สงั คมมีความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ผูก้ ่อการร้าย สงครามทางการเมือง หรือแม้แต่ภยั จากธรรมชาติ สิง่ เหล่านี้ต่างส่งผลให้
เจเนอเรชันแซดจะให้
่
ความสาคัญกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเปลีย่ นแปลงให้สงั คมดีขน้ึ
(Desire to Make a Difference)
Ivanova and Smrikarov (2009) ได้กล่าวว่า เจเนอเรชันแซดหรื
่
อเดอะดิจทิ ลั คิดส์ (The
Digital Kids) คือผูท้ ก่ี าเนิดในช่วงปี ค.ศ. 1994-2004 หรือ พ.ศ. 2537-2547 โดยจะมีลกั ษณะ
นิสยั ของการพึ่งพาตนเองในการทาสิง่ ต่ างๆมากกว่า และสนใจการทางานเป็ นทีมน้อยลงจาก
กลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชันแซดจะถู
่
กเลีย้ งดูจากกลุ่มพ่อแม่ผปู้ กครองทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชันเอกซ์
่
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ ์แก้ว และอาทร นกแก้ว (2557) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
จะเป็ นผู้ท่เี กิดในช่วงปี ค.ศ หรือ พ.ศ. ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่กาลังก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย หรือบางคนก็กาลังจะจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
และก้าวเข้าสู่วยั ทางานเป็น First Jobber
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าเจเนอเรชันแซดคื
่
อประชากรทีก่ าเนิดในระหว่าง พ.ศ. 25372555 ซึง่ ในปจั จุบนั ประชากรกลุ่มนี้มอี ายุเฉลีย่ ที่ 8-24 ปี
2.1.2 ลักษณะของเจเนอเรชันแซด
่
(Characteristics)
กลุ่มเจเนอเรชันแซดถู
่
กเรียกขานหลากหลายชื่อ ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในเจเนเรชัน่
นี้ และตามลักษณะนิสยั ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ น Generation 9/11, Tweens, Generation
XD ซึง่ เหตุการณ์ทเ่ี ด็กเจเนอเรชันนี
่ ้ต้องเผชิญมักเป็ นเรื่องของการก่อการร้าย เช่น เหตุการณ์
9/11 สงครามกลางเมือง การใช้ความรุนแรงในทัวทุ
่ กมุมโลก รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจทีต่ กต่ า
ถดถอย วิกฤตการณ์แฮมเบอเกอร์ ทาให้คนรุน่ นี้กลับไปหยิบเอาความเชื่อแบบดัง้ เดิมมาใช้ เช่น
ค่านิยมในการรักครอบครัว การให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบของตน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มคน
กลุ่มนี้มคี วามเป็ นพวกอนุ รกั ษ์นิยมสมัยใหม่ รวมไปถึงความคุ้นชินกับเทคโนโลยีรอบตัว และ
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ทอย่างรวดเร็ว ทาให้คนกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับความ
จริงของข้อมูลข่าวสาร มีการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง และใช้วจิ ารณญาณในการรับสื่อ
มากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้พวกเขาให้ความสาคัญ กับเรื่องความปลอดภัยแต่มคี วามมันใจในตั
่
วเอง
(Williams & Page, 2011)
Turner (2013) ได้กล่าวว่า เจเนอเรชันแซดหรื
่
อเรียกอีกชื่อได้ว่า Digital Natives เป็ น
ประชากรในยุคดิจทิ ลั เติบโตมาปบั เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ท

14
ซึง่ มีความหลากหลาย ทัง้ ในแง่ของการสื่อสาร การรับส่งข้อมูล และการดารงชีวติ จึงทาให้ช่วง
ยุคสมัยของกลุ่มเจเนอเรชันแซดมี
่
การขยายตัว แลยอมรับในความแตกต่ างทัง้ ทางด้าน เพศ
สภาพ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ ไปจนถึงรูปแบบการเลีย้ งดูท่แี ตกต่างกัน ทาให้คนกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
สามารถเปิดใจรับความแตกต่างของบุคคลในสังคมได้เป็ นอย่างดี
Palley (2012) ให้นิยามเจเนอเรชันแซดว่
่
า เป็ นเจเนอเรชันที
่ ่ด้อยประสบการณ์แต่ม ี
ความเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยี เพราะพวกเขาเกิดขึน้ ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยอุปกรณ์ส่อื สารไร้
สาย ไม่ว่าจะเป็ นแทปเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ร้สาย
(Smartphone) ไปจนถึงสมาร์ทวอช (Smartwatch) นอกจากนัน้ ยังมีอนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบไร้สายให้ได้ใช้กนั ทัวไป
่ ดังนัน้ ในมุมมองของคนกลุ่มนี้ โลกออนไลน์และโลกความเป็ นจริง
จะถู ก หลอมรวมไปด้ว ยกัน เนื่ อ งจากพวกเขามีก ารเชื่อ มต่ อ กับ โลกออนไลน์ ต ลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ กระบวนความคิดจะแตกต่างกับคนรุ่นอื่นและสามารถเชื่ อมโลกได้มากกว่าคนรุ่น
ก่ อ น นอกจากนัน้ ยังสามารถเข้าถึงข้อ มูล ได้ทวโลกและสามารถเรี
ั่
ย นรู้ว ฒ
ั นธรรมที่ม ีค วาม
หลากหลายและเป็นสากลได้มากขึน้
Sladek and Grabinger (2014) ได้กล่าวถึงเจเนอเรชันแซดว่
่
าพวกเขาอยู่ในช่วงยุคที่
การตีก รอบน้ อ ยลง ไม่มกี ารถู ก ปิ ดกัน้ ด้ว ยขนบธรรมเนียม โลกเปิ ดกว้างขึ้น และบุค คลถู ก
กาหนดบทบาทน้ อยลงผู้ค นสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นที่ตนมี ความรู้ส ึกนึกคิด หรือ
กระบวนการการทางานที่มคี วามแตกต่ างไปจากคนรุ่นก่ อ นอย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ยังถู ก
หลอมรวมกับเทคโนโลยีมากมาย และรายล้อมด้วยวิกฤติการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นความ
ขัดแย้ง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติและสภาพเศรษฐกิจโลกที่ย่าแย่ ทัง้ หมดนี้ต่างส่งผลให้เจ
เนอเรชันแซดเติ
่
บโตด้วยความระมัดระวังต่อสิง่ รอบตัว และมีแรงบันดาลใจในการเปลีย่ นแปลง
โลกให้ดขี น้ึ เหล่านี้จงึ เป็นทีม่ าของการทีเ่ จเนอเรชันนี
่ ้ เป็นเจเนอเรชันของตั
่
วอักษรตัวสุดท้ายใน
ภาษาอังกฤษนันเอง
่
Frank N. Magid Associates (2012) ได้กล่าวว่า ทุกมิตขิ องธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับเด็กและ
วัยรุน่ ต่างได้รบั อิทธิพลทางความต้องการและความคิดเห็นจากกลุ่นเจเนอเรชันแซดอย่
่
างชัดเจน
ซึง่ ถ้าศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของความแตกต่างทางลักษณะนิสยั ตามช่ วงวัยแล้วจะพบว่า เจเนอ
เรชันแซดมี
่
ทศั นคติทเ่ี ปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี และพิจารณาเหตุการณ์รวมถึงบุคคลในเชิงบวก
ดังนัน้ ความหลากหลายทางเชื้อชาติจงึ เป็ นสิง่ ที่เจเนอเรชันแซดให้
่
ความสาคัญน้อยที่สุด หรือ
ถูกมองข้ามไป
ภาวิณี เทพคาราม (2557) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจเนอเรชันแซดว่
่
า เป็ นกลุ่มคนที่
มีความมันใจในตั
่
วเองสูง กล้าแสดงออกทัง้ การแสดงความคิดเห็นและความเป็ นตัวตนอย่าง
ชัดเจน มีความเชื่อขัดแย้งกบกระแสสังคม รวมถึงเป็นกลุ่มคนทีก่ ล้าตัง้ คาถามกับสภาพการณ์ใน
สังคม โดยพืน้ ฐานจะไม่เชื่อในสิง่ ที่สงั คมมองว่าเป็ นปกติ และคิดหาทางแก้ไขหรือพัฒนาสังคม
ตลอดเวลา จนบางครัง้ ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนทีโ่ ลกส่วนตัวสูง และนึกถึงแต่ตนเองเป็นหลัก
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นอกจากนัน้ เจเนอเรชัน่ แซดยัง เป็ น กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ ที่เ ติบ โตในช่ ว งที่ม ีก ารพัฒ นา
เทคโนโลยี ทาให้เกิดช่องทางในการสื่อสารในมือของบุคคลได้ง่ายขึน้ คนเจเนอเรชันนี
่ ้ต้องการ
ได้รบั การยอมรับจากสังคมทัง้ ทางความคิดเห็น และการแสดงออกยิง่ มีการตอบรับจากการ
แสดงออกนัน้ มาแค่ ไ หนยิ่ง ท าให้ค นกลุ่ ม นี้ รู้ส ึก ดีม ากขึ้น นอกจากนัน้ ในแง่มุม ของคนรุ่น นี้
เทคโนโลยีเป็นสิง่ ทีช่ ่วยย่อโลกให้แคบลง ได้เห็นโลกในอีกมุมทีไ่ ม่เคยเห็น ทาให้การสื่อสารใกล้
กันกว่าทีเ่ คยเป็นแต่ในขณะเดียวกัน ก็ทาให้คนรุน่ อื่นมีความเป็ นห่วงและกังวลถึงความสามารถ
ในการเข้าสังคมของคนรุ่นนี้ รวมไปถึงปฏิสมั พันธ์ท่มี ตี ่ อคนในสังคมจริงจะมีความบกพร่อ ง
หรือไม่ เพราะลักษณะนิสยั ทีส่ ะท้อนความเป็นคนเจเนอเรชันแซด
่
คือ ความใจร้อน ความอดทน
ต่ า สมาธิสนั ้ และชอบตัง้ คาถาม รวมถึงการเชื่อมันในความคิ
่
ดตัวเอง และไม่ชอบให้ใครมาสัง่
สอนเหล่านี้ ล้วนส่งอิทธิพลต่อกลุ่มเจเนอเรชันแซดโดยตรง
่
(สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์กรมหาชน), 2542) ซึง่ สอดคล้องกับทัศนคติของ Igel and Urquhort (2012) ที่
กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดจะมี
่
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปญั หา และจัดการสิง่ รอบตัว แต่จะ
บกพร่องในเรื่องของการเข้าสังคม และการทางานร่วมกันเป็ นทีม เพราะเจเนอเรชันแซดจะไม่
่
สามารถวางตัวเข้ากับคนอื่นในทีมได้ดี เนื่องจากลักษณะการพูดคุยของคนเจเนอเรชันแซดจะ
่
ผ่านตัวอักษร หรือการพิมพ์ขอ้ ความส่งถึงกัน แทนทีจ่ ะเป็นการปฏิสมั พันธ์ซง่ึ หน้า
Lee (2013) ให้ขอ้ สังเกตว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดจะมี
่
ทศั นคติทช่ี อบความท้าทาย และทา
ทุกอย่างในชีวติ เหมือนการเล่นเกมส์ เพราะฉะนัน้ สาหรับกลุ่มคนเจเนอเรชันนี
่ ้ ทุกอย่างที่เขา
ต้องเผชิญ หรือภาระหน้าทีข่ องเขาต่างถูกมองในมุมของเกมส์กฬี า
McQueen (2011) ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของเจเนอเรชันแซด
่
ดังนี้
1) มีความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยี (Tech Savvy) เพราะเติบโตขึน้ มาในช่วงที่
เทคโนโลยีเ จริญ ก้า วหน้ า ดัง นัน้ สัง คมหรือ กิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น กับ คนเจเนอเรชัน่ นี้ จ ึง อยู่บ น
เครื่องมือสื่อสารเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้แอพพลิเคชัน่ หรือการเล่นเกมส์ก็เกิดขึน้ บน
เครื่องมือสื่อสารทัง้ สิ้น ส่งผลให้มปี ระสบการณ์ในวัยเด็กนอกบ้านน้อย เพราะใช้เวลาไปเกือบ
27% ไปกับการอยูก่ บั เครือ่ งมือสื่อสาร
2) การเป็ นผูใ้ หญ่ก่อนกาหนด (Prematurely Mature) เจเนอเรชันแซดเป็
่
นกลุ่ม
ทีม่ ชี ่วงวัยไร้เดียงสาลดลง เนื่องจากวัฒนธรรมและการเปิดรับสื่อ ทาให้เจเนอเรชันแซดก้
่
าวเข้า
สู่ภาวะเจริญพันธุไ์ วขึน้ ราว 1-2 ปี โดยเกิดขึน้ กับทัง้ เพศหญิงและเพศชาย
3) การถูกเอาใจ (Pampered) มีการลดขนาดครอบครัวลงจากครอบครัวขนาด
ใหญ่ เป็ นครอบครัวขนาดเล็ก โดยมีจานวนบุตรประมาณ 1-2 คนต่อครอบครัว ส่งผลให้ความ
สนใจ ความใส่ใจ เงินทอง และการเลีย้ งดูมุ่งไปทีเ่ ด็กเจเนอเรชันนี
่ ้ ส่งผลให้เด็กเจเนอเรชันแซด
่
จะเอาแต่ใจ ไม่เข้าใจการแบ่งปนั การช่วยเหลือ และการประนีประนอม เพราะมีความเคยชิน
จากการเป็ นผูร้ บั ฝา่ ยเดียวอันเนื่องมาจากการเลีย้ งดู

16
4) มีอานาจ (Empowered) เนื่องจากค่านิยมในปจั จุบนั จะมีการเลี้ยงดู และให้
สิทธิเด็กได้แสดงความคิดเห็น และสอบถามถึงความต้องการของเด็กก่อนเสมอ จึงทาให้เด็กมี
ชุดความคิดและความเคยชินถึงการให้ความสาคัญกับสิทธิ และความต้องการของตน ก่อเป็ น
ความเชื่อว่า ความต้องการของพวกเขานัน้ สาคัญและควรได้รบั การยอมรับ ดังนัน้ คนเจเนอเรชัน่
นี้จงึ เติบโตอย่างมีอานาจและมีทางเลือกตามความต้องการของตนเอง
5) ไม่ชอบเสีย่ ง (Risk Averse) เจเนอเรชันแซดโตขึ
่
น้ มาท่ามกลางความสาเร็จ
ของคนในสังคม ทาให้ถูกปลูกฝงั ความคิดว่า ความเสีย่ งคือหนทางสู่ความผิดหวัง เป็ นเส้นทาง
อันตราย และมีแนวโน้มของความล้มเหลว ซึง่ โดยแท้จริงแล้ว ความเสีย่ งถือเป็ นการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ทส่ี าคัญในการดารงชีวติ นอกจากนัน้ ยังส่งผลต่อทัศนคติการไม่ชอบถูกบัง คับและ
ส่งผลให้คนเจเนอเรชันนี
่ ้หนั มาเป็นเจ้าของกิจการกันเป็ นจานวนมากทัง้ ทีย่ งั ขาดประสบการณ์
6) ได้รบั การปกป้อง (Protected) เจเนอเรชันแซดมั
่
กถูกเลีย้ งดูโดยพ่อแม่เจเนอ
เรชันเอกซ์
่
จึงมีสญ
ั ชาตญาณในการปกป้องลูกจากประสบการณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบ
จากอารมณ์ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดเอง
่
หรือผลเสียจากการตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด โดยปกป้องลูก
จากผลของการกระทา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในความผิดพลาดและการ
แก้ปญั หาในชีวติ
จะเห็นได้ว่า เจเนอเรชันแซดจะมี
่
ความแตกต่างจากเจเนอเรชันอื
่ ่นตามสภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ Sladek and Grabinger (2014) จึงได้วเิ คราะห์ลกั ษณะเฉพาะของแต่ละ
เจเนอเรชันไว้
่ โดยแสดงให้เห็นถึงปญั หาทีแ่ ต่ละเจเนอเรชันต้
่ องเผชิญ รวมไปถึง แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันที
่ อ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคมปจั จุบนั ดังตาราง
ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละเจเนอเรชัน่ (Generational Characteristics)
เบบีบ้ ูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์
่
เจเนอเรชันวาย
่
ปี เกิ ด
1946-1964
1965-1981
1982-1995
Millennials
ชื่อเรียกอื่นๆ Me generation Stackers
Love generation MTV generation Echo Boomers
The Grey
Trophy
generation
ต่อต้านกฎเกณฑ์ มันใจ
่
ลักษณะเฉพาะ ขยัน ซื่อสัตย์
มันใจ
่
เป็ นตัวของตัวเอง Digital Thinkers
ชอบเยาะเย้ย
สูง
รักความยุตธิ รรม
ชอบการแข่งขัน ภูมใิ จในตนเอง
มีความต้องการ
เน้นครอบครัว
มาก

เจเนอเรชันแซด
่
1996-2009
The I Generation
Generation C
Digital Natives
อยูก่ บั ความเป็ น
จริง
มีความคิด
สร้างสรรค์
ชอบการติดต่อ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

ปี เกิ ด

ทาไมพวกเขา
จึงเป็ นในแบบ
ที่ เขาเป็ น

เบบีบ้ ูมเมอร์
1946-1964

เจเนอเรชันเอกซ์
่
1965-1981

เจเนอเรชันวาย
่
1982-1995

ร่ารวย แข็งแรง
เป็ นกลุ่มคนที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในยุค
ของตน

ลูกหลานคนบ้างาน
ลูกหลานคนหย่า
ร้าง
เริม่ มีเคเบิล้ ทีวี
เริม่ มีคอมพิวเตอร์
โตมาแบบพอเพียง

พ่อแม่เป็ น
ผูจ้ ดั การ
ได้รางวัลจากการ
มีสว่ นร่วม
ประสบ
ความสาเร็จสูง

เจเนอเรชันแซด
่
1996-2009
ชอบการสือ่ สาร
รับข่าวสารรอบ
ด้าน

เติบโตใน
วัฒนธรรม
ของการหวาดกลัว
เทคโนโลยี
พ่อแม่เฝ้าดูอยูใ่ น
สายตาเสมอ
เติบโตท่ามกลาง
สือ่ สังคมออนไลน์
ชอบคุย
ชอบการใกล้ชดิ
ชอบการตอบรับ ชอบการสือ่ สาร
รูปแบบการ
รายละเอียดแบบ ชอบการสือ่ สาร
และชอบการ
แบบภาพผ่าน
สื่อสาร
เผชิญหน้า
แบบสัน้ ๆไม่อธิบาย แก้ปญั หาผ่าน
เทคโนโลยีมากกว่า
ชอบคุยโทรศัพท์ มาก
เทคโนโลยี
การพบกัน
ชอบพบปะ
เคยชินกับความ
มากกว่าการคุย มีความคาดหวังใน
เชือ่ ว่าการไม่ม ี จาเจ
โทรศัพท์หรือการ การสือ่ สารได้ทกุ ที่
ข่าวเป็ นข่าวดี
ชอบความเป็ น
ประชุม
ทุกโอกาสเท่าที่
องค์กร
ต้องการ
ชอบใช้อเี มลล์
การหดตัวของ
หนี้สนิ
หนี้สนิ
การค้นพบตัวตน
ปัญหาที่ พวก
การเลีย้ งลูกเล็กและ การว่างงาน
การขาดโอกาสใน
เขากาลังเผชิ ญ กองทุนหลัง
เกษียณ
พ่อแม่สงู วัย
ความลาบากใน การทางาน
การเปลีย่ นงาน การรักษาสมดุลของ การก้าวเข้าสูว่ ยั
ต้นทุนการรักษา ชีวติ และงาน
ทางาน
สุขภาพสูงขึน้
การไม่เติบโตใน
ความคิดและ
หลักประกัน
งาน
ความเชือ่ เชิงลบ
สุขภาพไม่
เพียงพอ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

ปี เกิ ด
ข้อเสีย

เบบีบ้ ูมเมอร์
1946-1964
ไม่เปิ ดรับ
ความคิดใหม่ๆ

เจเนอเรชันเอกซ์
่
เจเนอเรชันวาย
่
1965-1981
1982-1995
ตัดสินใจยาก ลังเล มีความสนใจสัน้
มีความต้องการ
สูง
มองผลประโยชน์
เป็ นหลัก

เจเนอเรชันแซด
่
1996-2009
มันใจในตั
่
วเองมาก
ขาดทักษะสือ่ สาร
ใจร้อน ไม่รอคอย
หวังผลรวดเร็ว

แหล่งที่มา: Sladek and Grabinger, 2014.
จากตาราง Sladek and Grabinger (2014) จึงได้สรุปลักษณะเฉพาะของกลุ่มเจเนอ
เรชันแซดไว้
่
ว่า เจเนอเรชันแซดจะคิ
่
ดพิจารณาก่อนการใช้เงิน เนื่องจากมีช่องทางสื่อมากมายใน
ปจั จุบนั เจเนอเรชันแซดจะดู
่
รวี วิ ก่ อนการจัดจ่ายใช้สอย เพื่อให้ได้สงิ่ ที่ดที ่สี ุดสาหรับพวกเขา
โดยพ่อแม่ของเด็กเจเนอเรชันแซดถึ
่
ง 59% ทีบ่ อกว่าลูกของพวกเขามีการระมัดระวังในการใช้
เงิน และมีการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนัน้ แล้วเจเนอ
เรชันแซดยั
่
งสามารถใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ในการติดต่ อกับผู้คนทัวโลก
่
และสามารถแบ่งปนั
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ได้ดี ไม่ว่าจะเป็ น ข่าวสาร รูปภาพ คลิปวีดโี อ หรือข้อความ จะ
เห็นได้ว่าเจเนอเรชันแซดก
่
าลังทาลายกาแพงวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ทาให้เจเนอเรชันแซดมี
่
ประเด็นความสนใจที่เป็ นสากลมากยิง่ ขึน้ แต่เจเนอเรชันแซดก็
่
ถูกเจเนอเรชันอื
่ ่นมองว่าเป็ นเจ
เนอเรชัน่ ที่ไ ม่ ส ามารถท างานได้ดีเ นื่ อ งจากขาดประสบการณ์ เหตุ ผ ลจากการที่ใ นสถาน
ประกอบการ หรือบริษัทห้างร้านใหญ่ ๆ เริม่ เอาเทคโนโลยีเ ข้ามาใช้งานเพื่อ เป็ นการช่ว ย
ประหยัดต้นทุนคน และลดปญั หาในการทางาน อีกทัง้ งานบริการทีเ่ คยเป็ นของเด็กวัยรุ่น กลับ
ถูก แทนที่ด้ว ยผู้ค นต่ างชาติท่อี พยพเข้ามา ทาให้กลุ่ มเจเนอเรชันแซดก็
่
เ ลือ กที่จะไม่ทางาน
เหล่านัน้ เช่นกัน แต่เจเนอเรชันแซดก็
่
มที กั ษะอื่นทดแทน เช่นการเป็ นพลเมือง Digital Natives
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ เพราะเจเนอเรชันแซดนั
่
น้ มีการ
เชื่อ มต่ อ กับโลกออนไลน์ เ กือ บ 100% นัน่ คือ เหตุ ผ ลให้เทคโนโลยีมอี ิทธิพลต่ อ พวกเขามาก
เปรียบเสมือนอวัยวะอีกชิน้ ส่วนและเป็นสิง่ ทีส่ ร้างแรงขับเคลื่อนให้กบั คนรุน่ นี้ได้เป็ นอย่างดี
เจเนอเรชันแซด
่
กาลังจะพัฒนาเป็ นเจเนอเรชันที
่ เ่ ป็ นแรงขับเคลื่อนประเทศ เป็ นกาลัง
สาคัญ ถ้า ผู้ว ิจ ยั สามารถนาข้อ มูล ในส่ ว นของเจเนอเรชันไปเป็
่
นพัฒ นาร่ว มกับผลวิจยั และ
สามารถตีแผ่ความเป็ นตัวตนของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะได้ชดั เจนขึน้ จะ
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ทาให้เข้าใจกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมากขึน้ และสามารถวางความสนใจ
ของพวกเขาให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture)
สังคมวัยรุ่นเป็ นสังคมที่มคี วามหลากหลาย และมีค วามแตกต่ างกันไปตามช่ว งอายุ
สภาพสังคมสิง่ แวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึง ชาติพนั ธุแ์ ละสัญชาติของแต่ละบุคคล จึงทา
ให้สงั คมวัยรุ่นไม่มโี ครงสร้างที่รวมคนหนุ่ มสาวไว้เป็ นปึ กแผ่นเพียงสังคมเดียว แต่กลับมีความ
แตกต่างกันออกไปตามปจั จัยข้างต้น ส่งผลให้รปู แบบโครงสร้างของสังคมวันรุ่น ไม่มแี บบแผนที่
แน่ ชดั ไม่มคี วามเป็ นทางการ และไม่มพี ฤติกรรมปฏิบตั ใิ นเชิงของวัฒนธรรมและประเพณี เป็ น
รูปแบบสังคมทีป่ ระชากรในประเทศเข้าร่วมสังคมนัน้ ตามช่วงวัย และออกไปเมื่อถึงช่วงวัยทีต่ ้อง
ขยับไปอีกสถานะในเวลาไม่ก่ปี ี ทาให้ทุกคนในสังคมต่างเคยผ่านรูปแบบของสังคมวัยรุ่นแทบ
ทัง้ สิ้น โดยวัฒนธรรมวัยรุ่นที่เกิดขึ้นจึงเป็ นเรื่อ งเกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม สิง่ ที่ เป็ นกระแส
คาพูด หรือหลักปฏิบตั ิ ทีว่ ยั รุน่ ในสังคมเชื่อ สนับสนุน ปฏิบตั กิ นั เป็นวงกว้าง และพร้อมใจกันทา
ซึง่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผูใ้ หญ่ทจ่ี ะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และสังคม
ที่อยู่ รวมไปถึงชาติพนั ธุ์และชนชัน้ ทาให้วฒ
ั นธรรมวัยรุ่นก็มลี กั ษณะแตกต่ างกันตามปจั จัย
ข้างต้น ซึง่ ลักษณะปฏิบตั ขิ องวัฒนธรรมวัยรุ่น ทีเ่ ป็ นต้นแบบ และเป็ นทีน่ ิยมแพร่หลายส่วนมาก
จึงมาจาก วัยรุน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นครอบครัวชัน้ กลาง และอาศัยในเขตเมือง (Rice, 1987)
2.2.1 วัฒนธรรมวัยรุ่นกระแสหลัก
ปจั จุบนั กระแสของวัยรุ่นเกิดขึน้ รวดเร็ว และหายไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลีย่ นผ่านของ
กระแสในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า แฟชัน่ กระแสคาพูด การปฏิบตั ิตวั กระแสการ
แต่งหน้าเครื่องสาอาง รวมไปถึงกิจกรรมทีว่ ยั รุ่นปฏิบตั ิ เช่นการท่องเทีย่ วที่เป็ นที่นิยมมากขึน้
หรือกระแสเพลงฮิปฮอป แรพเปอร์ทน่ี ิยมมากขึน้ และมีการแสดงออกในพืน้ ทีส่ าธารณะมากขึน้
นอกจากการแสงออกนพื้นที่สาธารณะมากขึน้ เด็กวัยรุ่นเองก็ยงั คงมีความนิยมในการ
ออกไปคบค้าสมาคมกับสังคมนอกบ้าน และมีการปฏิบตั ิตนหรือกระแสความนิยมในแนวทาง
เดียวกัน เช่น การแต่งตัว ภาษาทีใ่ ช้ส่อื สาร รวมไปถึงสนิยมทางดนตรีทก่ี ล่าวไป ซึง่ ลักษณะการ
กระทาร่ว มกันเช่นนี้ทาให้ว ยั รุ่นมีเ อกลักษณ์ และความแตกต่ างจากกลุ่มช่ว งวัยอื่นได้อ ย่าง
ชัดเจน (ก่ อ สวัสดิ ์ภาณิชย์, 2519) ยิง่ ไปกว่านัน้ จะสังเกตได้ว่าวัฒนธรรมของวัยรุ่นมักจะมี
พืน้ ฐานจากการดารงชีวติ ที่มคี วามหลากหลาย รวมถึงความสนใจและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้
ซึ่งมักแสดงออกเชิงสัญญะ ทัง้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ไปจนถึงทรงผม รวมถึงความ
สนใจในเรื่อ งที่เ ป็ นกระแสในสังคม หรือ แนวดนตรีท่ีได้รบั ความนิย ม รวมไปถึง แหล่ ง และ
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สถานที่ท่นี ิยมรวมตัวกันก็ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น
นอกเหนือจากตัวตนที่แสดงออก ทัง้ ในสถาบันครอบครัว สังคมที่ทางาน ที่บ้าน หรือโรงเรียน
(ฤทธิจกั ร คะชา, 2554)
นักวิชาการจากสานักเบอร์มงิ แฮม (Birmingham School) Willis (1990) ให้ความสาคัญ
กับวัฒนธรรมนิยม ได้มกี ารเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดว่า ในสมัยก่ อ นนักการตลาดจะ
วิเคราะห์ต ลาดโดยเฉพาะกลุ่ มวัยรุ่น เพื่อช่วยให้การผลิต สินค้าและการบริการเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากหลักทางประชากร เช่น สภาพแวดล้อม รูปแบบ
ครอบครัว รายได้ของแต่ละครอบครัว ลักษณะชนชัน้ ไปจนถึงระดับการศึกษา และรูปแบบอาชีพ
แต่ในปจั จุบนั การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะต้องพิจารณาในส่วนของ รสนิยม
และอุปนิสยั หรือ Taste and Habits มากกว่า ซึง่ จะสามารถสังเกตได้จากนิตยสาร หรือสื่อทีจ่ ะ
เน้ นในเรื่องการบริโภคมากขึ้น ดังนัน้ ลักษณะการพิจารณาถึงวัฒนธรรมต้องปรับในส่วนของ
ความสนใจเรือ่ งของกระบวนการผลิตเป็ นกระบวนการบรโภคมากขึน้ นัน่ เอง นอกจากนัน้ Willis
มีความเห็นว่า ในพื้นที่เขตปริมณฑล วัยรุ่นมักจะทาการตอบสนอง หรือ โต้ตอบวัฒนธรรมของ
ผูใ้ หญ่ โดยการสร้างวัฒนธรรมในรูปแบบของตัวเองขึน้ มา โดยมักจะหยิบเอาวัฒนธรรมดัง้ เดิม
มาพัฒนาต่อยอด และสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์จนเป็ นลักษณะวัฒนธรรมย่อย
ของกลุ่มสังคมของตน ดังนัน้ วัยรุ่นจึงมีความสามารถในการต่อรอง รวมไปปถึงการปรับปรุง
ดัดแปลงวัฒนธรรมหลักให้สามารถใช้รว่ มกับวิถขี องตนได้
การที่จ ะศึก ษาวัฒ นธรรมวัย รุ่ น ให้ เ กิด ความเข้า ใจนั ้น อาจต้ อ ง มีก ารศึก ษาจาก
องค์ประกอบของวัฒนธรรมของกลุ่มคนวัยนัน้ โดย Rice (1987) ได้ทาการประมวลสัญญะ
ทางด้านการแสดงออกของวัยรุน่ ซึง่ เป็นการแสดงออกในหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้
1) ทางด้า นรูปลัก ษณ์ สัญ ญะในการแสดงออกของวัฒ นธรรมวัย รุ่น ที่ส าคัญ
ได้แก่
(1) การแต่งกาย เป็ นสิง่ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมวัยรุ่นได้ชดั เจนมาก เพราะการ
แต่งกายแสดงออกถึงรสนิยม ความชื่นชอบ สไตล์ และการแสดงออกถึงความเป็ นตัวตน รวมถึง
เป็ นสิ่งที่ว ยั รุ่น ใช้แ สดงออกเพื่อ แสดงความขัดแย้ง กับ วัย ผู้ใ หญ่ ได้ชดั เจน ทัง้ ในเรื่อ งความ
เหมาะสม ขนบธรรมเนียม การนาเอาวัฒนธรรมเก่าๆ มาประยุกต์ใช้กส็ ามารถพบเห็นได้ง่าย
ผ่านเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย นอกจากนัน้ การแต่งกายยังสามารถแสดงออกได้ถงึ รูปแบบใน
การดาเนินชีวติ รวมถึงใช้แสดงออกทางอุดมการณ์ของตน ผ่านข้อความและสีของเครื่องแต่ง
กายอีกด้วย การแต่งกายจึงเป็ นสิง่ ที่ทาให้วยั รุ่นมีความมันใจในความเป็
่
นตั วของตัวเอง และ
มันใจในเสี
่
ยง และการแสดงออกของตน รูส้ กึ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทีส่ าคัญคือไม่ซ้าใคร และมี
ความแตกต่าง ดังนัน้ ในเรื่องการแต่งตัวและทรงผมวัยรุ่นจึงให้ความสาคัญ ซึ่งจะเห็นได้ชดั ว่า
กลุ่ มวัยรุ่นแต่ ล ะกลุ่ มก็จ ะมีค วามแตกต่ า งกันออกไป และเมื่อ พวกเขาโตขึ้ นรูป แบบนัน้ ก็จ ะ
เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ในปจั จุบนั รูปแบบการแต่งกายของวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่ค่อนข้างให้การยอมรับ
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มากขึน้ รวมถึงมีการนาไปสวมใส่ไม่ใช่แค่ในกลุ่มวัยรุ่นเท่านัน้ ดังนัน้ กระแสวัยรุ่นในปจั จุบนั จึง
เปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว เพราะวัยรุน่ ต้องการความแปลกใหม่ไม่ซ้าใคร
(2) เครื่องมือเครื่องใช้ และประดิษฐกรรม ปจั จุบนั มีนวัตกรมใหม่ๆ มากมาย
ที่ว ัย รุ่ น น าเอามาแสดงถึ ง ความเป็ น อัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของวัย รุ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
โทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone นาฬิกา รถ
(3) ดนตรี ดนตรี และงานรื่นเริงเป็ น กิจกรรมของวัยรุ่นที่นิ ยมเข้า ร่ว มกัน
เสมอ ซึง่ รูปแบบของแนวดนตรีกจ็ ะแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มความชอบซึง่ จะมีลกั ษณเฉพาะ
ของแต่ละกลุ่มชัดเจน ซึ่งความนิยมทางดนตรีนัน้ มีอทิ ธิพลต่อวัยรุ่นมาเป็ นเวลานาน ซึ่งมีการ
แสดงออกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง การทาเพลงในรูปแบบของตน ทาให้วยั รุ่นยุคใหม่
ใช้ก ารแสดงออกทางด้านดนตรีเ พื่อ แสดงความเป็ นตัว ตน และหาพื้นที่ของตันในสังคม ซึ่ง
นอกจากกระแสเพลงหลักแล้ว ยังมีกระแสเพลงบางกลุ่ม ทีว่ ยั รุ่นใช้คาว่า เพลงนอกกระแส ทีจ่ ะ
มีแนวทางของดนตรีแตกต่าง เป็ นเอกลักษณ์และมีความเฉพาะกลุ่มมากขึน้ ปจั จุบนั ความนิยม
ของทัง้ เพลงในกระแส และนอกกระแส ได้รบั การยอมรับในวงกว้างเหมือนกัน ดังนัน้ จึงสามารถ
เห็นความหลากหลายทางสังคมได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ นัน่ เอง
2) ทางด้านรูปแบบการปฏิบตั ติ วั เช่น เรื่องของการแสดงออก เพราะการแสดง
ออกเป็นรูปแบบของการปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับกิจกรรมส่วนตัวต่อสังคม ซึง่ การปฏิบตั ติ วั สามารถสื่อ
ถึงการอยูใ่ นวัฒนธรรมวัยรุน่ ได้ชดั เจน
3) ทางด้านรูปแบบของภาษา ในวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นมักจะมีการสร้างภาษา
ทีส่ ามารถใช้ส่อื สารและเข้าใจกันได้เองในกลุ่มวัฒนธรรม หรือทีเ่ รียกกันว่า ภาษาแสลง โดยอาจ
มีทม่ี าจากกลุ่มสื่อมวลชน หรือกระแสของการใช้เนื่องจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เด่น และ
เป็ นทีพ่ ูดถึงในวงสังคม ณ ช่วงเวลานัน้ ซึ่งภาษาเหล่านี้จะแสดงออกถึงการรับรูร้ ่วมกันภายใน
กลุ่ม มีความเฉพาะกลุ่มมาก
4) ทางด้านรูปแบบในการดาเนินชีวติ สามารถแบ่งรูปแบบนี้ออกได้เป็ น 3 ส่วน
คือ
(1) ชีวติ การเรียน รูปแบบชีวติ การเรียนของวัยรุน่ นัน้ มีหลากหลาย โดยแต่ละ
รูป แบบจะมีค วามแตกต่ า งกัน ออกไป และมีส ัญ ญะที่แ สดงถึง ความเป็ น รูป แบบนั ้น เช่ น
วัฒนธรรมย่อยของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate Subculture) ซึ่งจะมีลกั ษณะ
สัง คมหลัก คือ พฤติก รรมการเรียนร่ว มกัน การท่ อ งเที่ยว การสัง สรรค์ด่มื กิน เป็ น ต้น โดย
รูปแบบจะขึน้ อยู่กบั ลักษณะนิสยั และความชอบรายบุคคล รวมถึงบริบทแวดล้อมทางสังคมของ
บุคคลนัน้ ด้วย ทีจ่ ะมีผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุน่ มีความแตกต่างกันออกไป
(2) การประกอบอาชีพ
(3) กิจกรรมยามว่าง สาหรับวัยรุ่นในปจั จุบนั มีกจิ กรรมยามว่างมากมายให้
พวกเขาเลือกทา อีกทัง้ สังคมทีเ่ ปิ ดกว้างมากขึน้ ทาให้การทากิจกรรมต่างของวัยรุ่นค่อนข้างมี
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ขอบเขตจากัดน้อยลง ซึง่ Poole (1983) ได้จดั ประเภทของกิจกรรมทีว่ ยั รุ่นกระทาในเวลาว่างไว้
โดยคร่าว ดังนี้ 1) อ่านหนังสือ 2) ฟงั วิทยุ 3) อยู่กบั เพื่อน 4) เล่นเกมและกีฬากลางแจ้ง 5) เล่น
กีฬาในร่ม 6) สร้างและซ่อมแซมสิง่ ของในบ้าน 7) เข้าชมรม สโมสรวัยรุ่น หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ และ 8) ชมภาพยนตร์ คอนเสิรต์ ละครเวที เต้นรา
2.2.2 วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น
ได้มกี ารศึกษาวัฒนธรรมของวัยรุ่นโดยใช้วธิ กี าร วิเคราะห์มติ ขิ องวัฒนธรรม อันได้แก่
เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย กระแสนิยมในการใช้ชวี ติ หรือสินค้าทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อ
หาความหมาย และเหตุผลรวมถึงทัศนคติท่แี ฝงอยู่ในสิง่ เหล่านี้ เพื่อเชื่อมโยงความหมายที่ ได้
กับสิง่ ปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นเหตุการณ์จริงของโครงสร้างทางสังคม อันได้แก่ สภาวการณ์ทางสังคมของ
กลุ่มวัยรุ่น ลักษณะการใช้ชวี ติ ของกลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมทีท่ าในเวลาว่างจากชีวติ ประจาวัน และ
การจัดสรรเวลาในการทางาน (Hebdige, 1979) โดย Hebdige ได้ขอ้ ค้นพบจากการศึกษาของ
เขา ดังนี้
1) ภาพตัวแทน (Representation) ภาพตัวแทนของวัยรุ่นที่นาเสนอในมุมมอง
ของสื่อมวลชนมีอยูท่ งั ้ หมด 2 ประเภทหลัก คือ
(1) ในช่วงทศวรรษ 1960 ภาพของวัยรุ่นมักสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การสร้างความเดือดร้อน (Trouble Makers) เนื่องจากในช่วงเวลานัน้ เป็ นช่วงเวลาที่ นักศึกษา
ก่อกระแสการปฏิวตั ใิ นหลากหลายประเทศทัวโลกด้
่
วยเหตุผลทีต่ อ้ งการตัง้ คาถามกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
และเป็ น ไปในสัง คม รวมไปถึงการแสดงตนเพื่อ เป็ น กบฏต่ อ ธรรมเนี ย ม หรือ เหตุ ก ารณ์ ใ น
บ้า นเมือ งที่ไ ม่ถู ก ต้อ ง และขัด ต่ อ อุ ด มการณ์ ไม่ว่า จะเป็ นรูป แบบของการที่นัก ศึก ษาระดับ
มหาวิทยาลัยก่อนการยึดพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย กระบวนการเรียกร้องสันติภาพในอเมริกาจากกลุ่ม
ฮิปปี้ หรือการเรียกร้องประชาธิปไตยสมัย 14 ตุลา เป็ นต้น ซึง่ รูปแบบในการปฏิบตั กิ าร จะเป็ น
การกล่าวไฮปาร์คในที่ชุมนุ ม การแสดงดนตรีเสียดสี การแสดงละคร เพื่อเป็ นการแสดงออก
อย่างสุภาพชน และหลีกเลีย่ งการใช้ความรุนแรงโดยรูปแบบการปฏิบตั กิ ารทางสังคมทีว่ ยั รุ่นใช้
มากที่สุดคือ การแสดงดนตรี การเล่นคอนเสิร์ต เพื่อประท้วงสงครามและการเมือง โดยการ
ปฏิวตั แิ บบดนตรีนัน้ เริม่ จากศิลปินที่มชี ่อื เสียงในสมัยนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น Nina Simone Elvis
Presley รวมไปถึง The Beatles โดยกิจกรรมทีพ่ วกเราทาได้ถูกสื่อมวลชนสร้างภาพของการ
รวมตัว มัวสุ
่ ม และใช้ความรุนแรง ไม่เคารพกฎหมาย ยิง่ เป็ นภาพที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
กลุ่มวัยรุน่ ว่าเป็นกลุ่มคนทีอ่ ารมณ์รอ้ น ใช้ความรุนแรง
(2) หลังจากผ่านช่วงเวลาของการใช้ความรุนแรง ก็เกิดภาพลักษณ์ของวัยรุ่น
ภาพใหม่ ในรูปแบบของการรักสนุ ก ร่าเริง และยังคงอยู่กบั ความบันเทิง (Fun lover) โดยภาพ
เหล่ านัน้ ล้ว นมีอิท ธิพ ลมาจากบรรดาภาพยนตร์ว ยั ใส เช่น ภาพยนตร์เ พลง หรือ โฆษณาที่
พยายามสะท้อนถึงความร่าเริง สดใส โดยจะเน้ นรูปแบบไปที่ความสนใจในเรื่องของความรัก
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มากกว่าเรื่องสังคมและการเมือง ทาให้ภาพของวัยรุ่น ถูกลดความรุนแรงลงมาเหลือแค่ความ
เป็นตัวของตัวเอง มีโลกของตน ไม่ยห่ี ระกับสถานการณ์ในสังคม และไม่มอี นั ตราย
2) ลักษณะความแตกต่างจากชนชัน้ วัยรุ่นเองก็ได้ให้ความสาคัญ และสนใจใน
เรือ่ งประเด็นของเชือ้ ชาติ และชนชัน้ รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมทัง้ ทีม่ คี วามต่างทางด้านชน
ชาติแลพชนชัน้ แสดงให้เห็นถึงการควบรวมและยอมรับในความต่างมากขึน้ โดยความต่างทาง
เชื้อชาตอ และชนชัน้ มักแสดงออกจากเรื่องของเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ออกมาในรูป แบบ
ของสไตล์ (Style) นันเอง
่
ลักษณะที่มคี วามสาคัญที่สุดของวัฒนธรรมวัยรุ่นคือเรื่องของสไตล์ ซึ่ง Hebdige ได้
วิเคราะห์สไตล์ของวัยรุ่นว่ามีลกั ษณะการสร้างมาจากลุ่มของพวกเขาเอง โดยใช้วธิ กี าร “Cut” n
“Mix” ซึง่ เป็นรูปแบบวิธขี องยุคหลังสมัยใหม่ หรือ Post modernizing คือใช้วธิ กี ารนาสิง่ ทีม่ อี ยู่ใน
สังคมแบบหนึ่ง มาตัดทอน แล้วปะติดปะต่อให้เกิดความหมายใหม่ และใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ซึง่ เป็ นวิธหี นีจากความจาเจ สู่การสร้างสไตล์ใหม่ท่มี กี ารผสมผสาน มีความเป็ นตัวตน และไม่
จาเจ โดยพื้นฐานจะมาจากอิทธิพลของความนิยมในอดีต การหวนราลึกถึ ง ความชอบ แล้วจึง
หยิบ เอาสไตล์นั น้ มาใช้ ซึ่ง มัก แสดงออกในรูป แบบของ เสื้อ ผ้า เครื่อ งแต่ ง กาย ดนตรีแ ละ
การละเล่น ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องประดับ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ ต่างสะท้อนถึงอิทธิพลที่
พวกเขาได้รบั มา และแสดงให้เห็นถึงสัญญะที่มคี วามซ่อนเร้นอยู่ภายในสิง่ ที่ พวกเขาเลือกใช้
และแสดงออกเช่นกัน
สัญญะที่ซ่อนเร้นในวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ วั และข้าวของเครื่องใช้นัน้ ต่างมีอทิ ธิพลมา
จากการเลี้ยงดู อบรมสังสอน
่
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็ นความรู้ท่สี งสมมาในแต่
ั่
ละ
บุคคล ซึง่ เรียกสิง่ นี้ว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) และขอบเขตของแนวความคิดนี้
ก็รวมไปถึง ต้นทุนทางสังคม (Social Capital) ด้วย ซึง่ มนุ ษย์นนั ้ ไม่สามารถรับสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
เข้ามาจากสังคมได้โดยแค่เพียงเราเห็น แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ สังสอน
่
จนสังสม
่ ดังนัน้ มนุ ษย์
จึงเรียนรูจ้ ากการสังสอน
่
พร่าบอกของบุคคลที่ม ีอทิ ธิพลต่อเรา ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบตั ติ นจาก
สิ่ง ที่รู้เ พีย งเท่า นัน้ (Bourdieu, 1986) และนอกจากนัน้ ยังมีแ นวคิด เกี่ยวกับ ต้นทุ น ทาง
วัฒนธรรมย่อย (Subcultural Capital) คือส่วนใหญ่กลุ่มวัฒนธรรมย่อยมักเกิดจาก แฟชัน่
รสนิยมทางดนตรี และการใช้ภาษาที่มกี ารดัดแปลง มากกว่าอิทธิพลจากค่านิยม หรือการไม่
ยอมรับค่านิยมกระแสหลัก ดังนัน้ ต้นทุนทางวัฒนธรรมย่อย จึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
หลายอย่าง เช่น ข้าวของเครือ่ งใช้ ทรงผม ของสะสม และการใช้ส่อื (Thornton, 1995)
นอกจากครอบครัวจะช่วยเรื่องปฏิสมั พันธ์ และต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้ว กลุ่มเพื่อนทีม่ ี
อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มอี ทิ ธิพลกับกลุ่มวัยรุ่นมาก เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นทีม่ อี ายุรุ่นราวคราว
เดียวกันนัน้ จะช่วยสร้างการเรียนรูใ้ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม และคนรอบข้าง ช่วยในการให้
คาแนะนา และเส้นทางในการหาตัวตนของวัยรุ่น รวมถึงสนับสนุ นบุคลิกภาพ และยอมรับความ
เป็ นตัวตนของพวกเขา จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีว่ ยั รุ่นจะเริม่ แยกตัวออกห่างจากครอบครัวมาก
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ขึน้ เมื่อถึงวัยทีต่ ้องเรียนรูส้ งั คม ซึง่ วัยรุ่นจะสามารถแบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ 2 ประเภท คือ
Cliques คือ กลุ่มวัยรุ่นที่มจี านวนคนในกลุ่มไม่มาก แค่ประมาณ 5-6 คน เนื่องจากปริมาณ
สมาชิกทีน่ ้อยทาให้ในกลุ่มจะมีความเข้าใจนิสยั ใจคอกันเป็ นอย่างดี เชื่อถือ และไว้ใจคนในกลุ่ม
มากกว่าคนนอกกลุ่ม รวมถึงมักจะชื่นชม และยกย่องคนในกลุ่มตนมากกว่าคนภายนอกอีกด้วย
ส่วน Crowds หรือ Tribes จะเป็ นกลุ่มทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า และไม่ได้มพี ้ืนฐานในการรวมกลุ่มกัน
จากความใกล้ชดิ แต่จะรวมกลุ่มกันจากความชื่นชอบ ความสนใจทีม่ พี น้ื ฐานเดียวกัน ซึง่ กลุ่มที่
สองนี้ จะไม่ได้มสี ่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางสังคม แต่จะช่วยให้คนในกลุ่มสามารถพัฒนา
ทักษะทางด้านอัตลักษณ์ ความคิด และทัศนคติได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ (Van den Bergh &
Behrer, 2013)
เห็นได้ว่า Crowds หรือ Tribes จะมีความเป็ นตัวตนมากกว่า และมีลกั ษณะทีค่ ่อนข้าง
เฉพาะตัวในแต่ละกลุ่ม คนกลุ่มนี้จงึ มักถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย เพราะคนกลุ่มนี้มคี วาม
ชื่นชอบและการปฏิบตั ติ นทีผ่ ดิ แผกไปจากวัฒนธรรมหลัก ซึง่ ในความเป็ นจริงการปฏิบตั ติ วั ของ
คนกลุ่มนี้ ขึน้ อยู่กบั ความชอบ และไม่ได้เป็ นการตอบโต้กบั วัฒนธรรมหลัก เพียงแค่พวกเขามี
ความชื่นชอบและความสนใจไม่ตรงกันกับสิง่ ทีเ่ ป็ นกระแสในสังคมปจั จุบนั ดังนัน้ การเรียกกลุ่ม
นี้เป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยจึงไม่ถูกนัก (Van den Bergh & Behrer, 2013)
Van den Bergh and Behrer (2013) ได้มกี ารสารวจและติดตามรูปแบบการดาเนินชีวติ
ของวัยรุน่ โดยมีการนาเอาอัตลักษณ์ มาเป็นตัวชีน้ า และสามารถจัดเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แสดงเครือข่ายกลุ่มวัยรุ่นจากการศึกษาของ InSite Consulting และ MTV
แหล่งที่มา: Van den Bergh & Behrer, 2013, p. 175.
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จะเห็นได้ว่า Van den Bergh and Behrer (2013) ใช้การแบ่งลักษณะโดยใช้การให้
ความสาคัญของวัยรุ่นมาเป็ นเกณฑ์ ซึง่ สามารถแบ่งลักษณะของวัยรุ่นออกมาเป็ นมิตใิ หญ่ๆ ได้
ทัง้ หมด 4 แบบ โดย แกนตัง้ คือ Introvert และ Extrovert ส่วน แกนนอน คือ Me และ We ซึง่
สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละแกนได้ ดังนี้
1) แกนแนวนอน Me และ We
เป็ น แกนที่แ สดงถึง การเปิ ด รับ ต่ อ สัง คม ไม่ว่ า จะเป็ น เรื่อ งความคิด เห็น และ
ทัศนคติ โดยถ้าตาแหน่งในภาพกลุ่มคนอยูไ่ ปทางขวา (Me) มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ให้ความสาคัญกับ
ตัวเองมากกว่าสังคมเท่านัน้ ไปจนถึงเรื่องการให้ความสาคัญกับความสาเร็จส่วนตนอีกด้ว ย
วัยรุ่นกลุ่ มนี้ จะไม่มองถึง อนาคตมากนัก คือ ใช้ชวี ิต อยู่กบั ปจั จุบนั และเป็ นกลุ่ มที่มคี วามคิด
สร้างสรรค์ ส่วนกลุ่มทีอ่ ยู่มาทางซ้าย (We) จะเป็ นกลุ่มทีเ่ ปิดรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และมี
ความอดทนต่อการเข้าร่วมในสังคมมากยิง่ ขึน้ คนกลุ่มนี้มกั มองความแตกต่างในสังคมเป็ นเรื่อง
ธรรมชาติทย่ี อมรับได้ ดังนัน้ กลุ่มคนทีอ่ ยู่ไปทางซ้ายมากเท่าไหร่ ก็ถอื ว่าเป็ นกลุ่มคนทีค่ ่อนข้าง
มีว ิส ัย ทัศ น์ ก้ า วไกล และมีค วามสนใจทัง้ เรื่อ ง การเมือ งการปกครอง สภาพสัง คม สภาพ
เศรษฐกิจ หลักจิตวิทยา ไปจนถึงมนุ ษยธรรม นอกจากนัน้ ยังมีความอ่อนไหว และมักถูกดึงดูด
ง่ายด้วยศิลปะ
2) แกนแนวตัง้ Introvert และ Extrovert
เป็นแกนทีแ่ สดงถึงความสนใจต่อกิจกรรม และลักษณะนิสยั เช่น ถ้ากลุ่มวัยรุ่นอยู่
เหนือเส้นแกนกลางขึน้ ไป (Extrovert) จะเป็ นกลุ่มทีใ่ ช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทากิจกรรมนอก
บ้า น ชอบเปิ ด หูเ ปิ ด ตา ชอบลองทาสิ่ง ใหม่ ไม่ชอบอะไรจ าเจ สนใจแฟชัน่ มัก จะมีค นรู้จ กั
มากมายหลากหลายสัง คม เป็ น ที่ช่ืน ชอบของคนหมู่ ม าก เข้ า สัง คมเก่ ง มัก จะมีค วาม
กระตือรือร้น และส่วนใหญ่มกั จะมีงานอดิเรกเป็ นการท่องเทีย่ ว และการเล่นกีฬา ส่วนกลุ่มทีอ่ ยู่
ด้านล่างของเส้นแกนกลาง (Introvert) จะเป็นกลุ่มทีช่ อบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่กบั ตัวเอง
ชอบเก็บตัว อาจมีค วามเชื่อ ในเรื่องจิต วิญ ญาณ และใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ ไปกับการอยู่บ้าน ทา
กิจกรรมทีบ่ า้ น อ่านหนังสือ หรือดูภาพยนตร์ท่บี า้ น ไม่ค่อยสนใจในกีฬา และการท่องเทีย่ วมาก
นัก
ความแตกต่างระหว่าง Introvert และ Extrovert คือ Introvert จะเป็ นลักษณะบุคคลทีม่ ี
ความสนใจเฉพาะเรื่อ งของตนเป็ นหลัก มุ่งเน้ นแต่ ต นเองและมีแนวคิดเชิงอนุ ร กั ษ์นิยม ให้
ความส าคัญกับเรื่องความคิดและความรู้สกึ ของตนเป็ นหลั ก ส่ วน Extrovert จะเป็ นลักษณะ
บุคคลที่ให้ความสาคัญกับ บุคคล และสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าที่จะให้ความสนใจใน
เรือ่ งของตนเอง มีลกั ษณะนิสยั คือจะเป็ นคนทีค่ ่อนข้างยอมรับในการเปลีย่ นแปลง และไม่อยู่กบั
ที่ ชอบเข้าสังคมและแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ ในชีวติ อยูเ่ สมอ (Blythe,1997)
นอกจากเรื่อง Introvert และ Extrovert แล้ว ลักษณะของผู้บริโภคก็สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (Fisk, 2009) คือ
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Me จะเป็ นลักษณะของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับตนเองเป็ นหลัก เอาตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง รับฟงั ผูอ้ ่นื น้อย มีความสนใจเฉพาะเรื่องของตนเองและครอบครัว และให้ความสนใจ
ในเรื่องของ สุขภาพ การศึกษา และการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงปจั จัยในเรื่องของปจั จัยที่ส่งผลต่ อ
อารมณ์ของตนเอง เช่น ความสุขส่วนตัว ความสนุกสนานส่วนตัว และความสัมพันธ์ส่วนตัว
My World จะเป็ นลักษณะของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสาคัญกับโลกของตนเองเป็ นหลัก
ผูบ้ ริโภคประเภทนี้ จะมีความเห็นแก่ตวั น้อยกว่าประเภทแรก จะให้ความสาคัญกับคนรอบข้าง
และสังคมทีต่ นอาศัยอยูม่ ากขึน้
The World จะเป็นลักษณะของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสาคัญกับสังคมโลก มากกว่าความสุข
ส่ ว นตัว จะค่ อ นข้างให้ค วามส าคัญ กับสภาพสัง คม และตระหนัก ถึง ปญั หาส่ ว นรวม รวมถึง
ประเด็นปญั หาในวงกว้าง เช่น ปญั หาเรื่องความอดอยาก ปญั หาเรื่องสภาพแวดล้อม สภาพ
สังคม ไปจนถึงการรณรงค์เรื่อ งความยุติธรรมในสังคม และความเท่าเทียม เสมอภาคกันใน
สังคมอีกด้วย
จากการแบ่งเส้นแกนดังกล่าว จะสามารถแบ่งกลุ่มลักษณะของวัยรุ่นได้ออกเป็ น 4 กลุ่ม
ใหญ่ ซึง่ ถ้ารวมกับกลุ่มตรงกลาง จะสามารถแบ่งรวมได้ทงั ้ หมด 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม Status Seeking คือ กลุ่มขวาบน วัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีความทะเยอทะยาน
มันใจในตั
่
วเองสูง มองว่าตนเองอยู่เหนือกว่าผูอ้ ่นื ในสังคม และโดดเด่นกว่าผู้อ่นื จากรูปลักษณ์
หน้าตา
2) กลุ่ ม Social Exploring คือ กลุ่ มซ้ายบน วัยรุ่นกลุ่มนี้จะกล้าแสดงความ
คิดเห็นต่ อ สังคม และพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเข้ามาพัฒนา ปรับเปลี่ยน และ
ขับเคลื่อนสังคม
3) กลุ่ม Idealist คือ กลุ่มซ้ายล่าง วัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีการโต้ตอบกับสิง่ ทีพ่ วกเขา
ไม่เห็นด้วยในสังคม โดยให้ความสนใจกับเรื่อราวและเหตุการณ์ในสังคม แต่มรี ูปแบบของการ
แสดงออกตามแนวทางทีพ่ วกเขาเห็น รับรู้ และรูส้ กึ
4) กลุ่ ม Homebody Conservative คือ กลุ่ ม ขวาล่ าง วัย รุ่นกลุ่ มนี้ จะใช้
ความสามารถ และทักษะของตนในการพัฒนาตนเองเพื่อทีจ่ ะอยู่เหนือผูอ้ ่นื มีทศั นคติ และเชื่อ
ในทัศนคติของตนเอง ค่อนข้างไม่รบั ฟงั และคิดว่าความคิดของตนนัน้ ดีทส่ี ุด
5) กลุ่ ม Mainstream คือ กลุ่ มที่อยู่ตรงกลาง เป็ นบุค คลที่ไม่ได้โดดเด่นไป
ในทางใดเป็ นพิเศษ โดยอาจมีกจิ กรรมและทัศนคติครอบคลุมกลุ่มคนในทุกประเภทกลางๆ ทัง้
ในส่วนของทัศนคติ ไปจนถึงการเลือกซือ้ สินค้า และรสนิยมทางดนตรี
วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นในประเทศไทยจะเป็ นไปตามลักษณะของเด็กยุคใหม่ คือไม่
แต่งตัวตามแฟชัน่ มีรูปแบบของตนเอง มีความคิดเป็ นของตนเอง กล้าแสดงออกมายิง่ ขึ้นทัง้
ด้านการแต่งตัว รวมไปถึงการแสดงออกทางด้านกิจกรรม การกระทาทีแ่ ตกต่างในสังคม รวมไป
ถึง การสร้า งสิ่ง แปลกใหม่ จะแสดงความโดดเด่ น เป็ น ตัว ของตัว เองสูง แต่ ไ ม่ ส ร้า งความ
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เดือดร้อนให้ใคร ทัง้ สังคม และตนเอง มักมีการใช้ภาษาในการสื่อสารทีแ่ ปลกใหม่ แตกต่างจาก
ศัพท์ปกติท่ใี ช้กนั นอกจากคาพูด และภาษาแล้ว การวางตัวในสังคมก็มคี วามแตกต่างเช่นกัน
(วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี, 2554)
ปจั จุบนั สังคมค่อนข้างเปิ ดกว้าง และมีความหลากหลายมากขึน้ กลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ท่มี ี
ความเชื่อ และความชอบในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งความเชื่อ และความชอบนัน้ บางอย่างก็ม ี
ความแตกต่ างจากความชอบที่เ ป็ น กระแสหลัก โดยแรกเริม่ จะเกิดความชอบจากกลุ่ ม เล็ก
หลังจากนัน้ เมื่อ ความเชื่อ และความชอบถู กเผยแพร่ และขยายเป็ นวงกว้างขึ้นก็จะเกิดการ
รวมกลุ่มกัน และกลายเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยทีเ่ รียกกันว่า “เด็กแนว” ซึง่ เด็กแนวเกิดขึน้ ในช่วง
ทีม่ สี ่อื ทางเลือกใหม่เกิดขึน้ มาก หรือในยุคทีเ่ รียกว่า อัลเทอร์เนทีฟ (Alternative) สื่อสมัยนัน้
กว้างขวาง และมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือ นิตยสาร รายการโทรทัศ น์
รายการวิทยุ รวมไปถึง ภาพยนตร์ของผูก้ ากับรุน่ ใหม่ ซึง่ จะเห็นได้ว่า ความหลากหลายในสังคม
เกิดขึน้ คนเลือกรับสื่อได้มากขึน้ ซึง่ วัฒนธรรมทีม่ อี ยู่บนโลกนี้ จะเผยแพร่ผ่านสื่อทีเ่ ป็ นกระแส
หลัก ซึ่งสื่อกระแสหลักมีความหลากหลายแต่ยงั ไม่เพียงพอ และครอบคลุมต่อความต้องการ
และความสนใจของกลุ่มคนทัง้ หมด ดังนัน้ เมื่อมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบสิง่ สาเร็จรูปที่ส่อื กระแสหลัก
เผยแพร่ คนกลุ่มนัน้ ก็จะเสาะหาความชอบของตน เมื่อเจอแล้วก็จะเกิดการเผยแพร่ และดึงดูด
ให้กลุ่มคนที่มคี วามชอบคล้ายคลึงกันมารวมตัวกัน ส่งผลให้เกิดเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยขึน้ มา
ซึ่งอัลเทอร์เนทีฟก็จดั เป็ นหนึ่งในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในช่วงเวลานัน้ นัน่ เอง (หาญ ทองหุ่น ,
2547)
ยุทธนา บุญอ้อ มได้กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงของยุคอัลเทอร์เนทีฟไว้ว่า อัลเทอร์เนทีฟ
ได้หายไปจากความนิยมในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจบ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤต ซึง่ ทีจ่ ริงนัน้ อัลเทอร์เนทีฟ
เป็ นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยที่เรียกว่า อินดี้ ซึ่งปจั จุบนั วัฒนธรรมย่อยอันนี้ก็กลับมา
ได้รบั ความนิยมอีกครัง้ โดยกลับมาในรูปแบบที่วยั รุ่นเรียกกันว่า เด็กแนว ซึ่งคาว่าอินดีน้ ัน้ มา
จากคาว่า Independent Music Label ซึง่ มีทม่ี าจากวงการเพลง หรือรสนิยมทางดนตรีทม่ี คี วาม
เป็นตัวของตัวเองสูง และมีการผลิตดนตรีในรูปแบบทีต่ นชื่นชอบ มีความเฉพาะตัว และสไตล์ท่ี
ชัดเจน ซึ่งแนวเพลงนี้จะตอบสนองกลุ่มผูฟ้ งั ทีช่ ่นื ชอบแนวเพลงรูปแบบอื่นนอกเหนือจากแนว
เพลงกระแสหลัก ซึ่งรสนิยมทางดนตรีได้ส่งผลต่อรสนิยมการแต่งกาย รสนิยมการท่องเที่ยว
รสนิยมการกิน และรสนิยมการใช้ชวี ติ (ฟรานซิส นันตะสุคนธ์, 2548)
จะสังเกตได้ว่า ดนตรีนัน้ มีอทิ ธิพล และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่วยั รุ่นได้โดยง่าย
เนื่องจาก เพลง และดนตรี จะเป็ นเรื่องราวของบุคคลจริง แต่ภาพยนตร์หรือนิยายจะเป็ นการ
สร้างจากแรงบันดาลใจ หรือมีการแต่งเสริมเติมแต่งเพื่อให้มคี วามบันเทิงดังนัน้ วัยรุ่นจึงสามารถ
ซึมซับวัฒนธรรม จากเพลง ศิลปิ น หรือผู้ผลิตเพลงได้ง่ายกว่า เพราะรู้สกึ ใกล้ชดิ และสมจริง
กว่านัน่ เอง โดยสามารถลาดับยุคสมัยของแนวเพลงที่มคี วามสอดคล้องกับแฟชัน่ และการใช้
ชีวติ ของผูค้ นในสังคมได้ได้น้ี
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ยุค 50 เป็ นยุคของ Elvis Presley เป็ นทีจ่ ดจาในท่าเต้นเขย่าแขนขา แนวเพลงทีไ่ ด้รบั
ความนิยมในสมัยนัน้ คือ Rock and Roll เขาถูกขนานนามว่าเป็ น King of Rock and Roll ใน
สมัยนัน้ ผูค้ นนิยมใส่กางเกงขาบานทัง้ หญิงและชาย ผูช้ ายจะไว้จอนยาว และใส่น้ามันเยิม้
ยุค 60 เป็ นยุคของ The Beatles ยังคงเป็ นยุคสมัยของ Rock and Roll แต่ลกั ษณะการ
แต่งกายจะเนี้ยบขึน้ ผูช้ ายจะนิยมการตัดผมหน้าม้าเป็ นเส้นตรง ใส่กางเกงขากระบอก
ยุคปลาย 60-70 เป็ นยุคของกลุ่ม Hippie เป็ นช่วงทีเ่ พลงแนว Country และ Rock
ได้รบั ความนิยม ในสมัยนัน้ จะเป็ นช่วงสมัยของการมีสงคราม และยาเสพติดแพร่ระบาด แนว
เพลงทีอ่ อกมาจึงเป็นในลักษณะของการต่อต้านสงคราม ความเพลิดเพลินในการเสพสารเสพติด
ไปจนถึงความเสรีในการดาเนินชีวติ ลักษณะแฟชันในสมั
่
ยนัน้ จึงเน้นที่สสี นั ความฉูดฉาดเพื่อ
ลดทอนความหม่นหมองและโหดร้ายจากสงคราม
ยุคปลาย 70-80 เป็ นยุคที่ เพลงประเภท Disco เริม่ มีอทิ ธิพลกับวัยรุ่นในสมัยนัน้ มาก
ขึน้ เพราะพ้นจากช่วงสมัยของสงคราม เข้าสู่ช่วงรื่นเริง สภาพเศรษฐกิจในสังคมเริม่ ดีขน้ึ เพลง
เน้นจังหวะสนุกสนาน เน้นการเต้นรา พูดถึงชีวติ รื่นเริงยามราตรี การจีบกัน รถหรูราคาแพง ทา
ผมและแต่งตัวหรูหรา เน้นความแวววาว ในประเทศไทยสมัยนัน้ เป็ นยุคสมัยของสยามแสควร์ใน
ยุคเริม่ แรก
ยุค 90 เป็ นยุคของเพลง Alternative ทัง้ สไตล์เพลง และการแต่งกายจะดูสบายๆ มาก
ขึ้น แค่ เ สื้อ ยืด กางเกงยีนส์ โดยเพลงจะเน้ นไม่มกี ารระบาย หรือ บอกเล่ าเรื่อ งราวในแง่มุม
ความคิดของตน ดนตรีกจ็ ะลดทอนความซับซ้อนลงเหลือแค่การบันทึกเสียงโดยใช้ดนตรีไม่กช่ี น้ิ
ยุค 2000 เป็ นยุคของเด็กแนว เด็กอินดี้ เพลงที่เข้ามามีอทิ ธิพลมากขึ้นคือ Hip-hop
หรือมีบที มีจงั หวะ บางครัง้ ก็มกี ารผสมผสานกันระหว่างดนตรีหลากหลายแนว แต่ส่วนใหญ่จะมี
ความ Hip-Hop ผสมผสานอยู่ดว้ ย ลักษณะของการแต่งกายก็จะมีความเฉพาะกลุ่มมากขึน้ ไม่
ค่ อ ยไปในแนวเดียวกันทัง้ สังคม การแต่ ง กายขึ้นอยู่กับ ความชื่นชอบในสไตล์ของแต่ ล ะคน
ชัดเจนขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่กม็ อี ทิ ธิพลจากแนวเพลงทีช่ ่นื ชอบแทบทัง้ สิน้
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมย่อยทัง้ หลายต่างสอดคล้อ งกันแทบทัง้ สิ้น ไม่ว่าจะเป็ นดนตรี
แฟชัน่ รูปแบบการดาเนินชีวติ ค่านิยม และความชื่นชอบ รวมถึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กบั
วัยรุน่ ได้โดยง่าย

2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
รูปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) คือลักษณะการเลือกใช้ชวี ติ ไม่ว่าจะเป็ นการจับจ่าย
ใช้ส อย การใช้เ วลาไปกับสิ่งที่ต นสนใจ รวมถึง ความชื่นชอบและกิจกรรมที่เ ลือ กทา ดังนัน้
รูปแบบในการดาเนินชีวติ จึงสามารถสะท้อนถึง กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ
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ความคิดเห็น (Opinions) ของแต่ละบุคคล รวมถึงแสดงให้เห็นค่านิยมของบุคคลผูน้ นั ้ ผ่านการ
ทากิจกรรมที่เขาทา สถานที่ท่เี ขาไป ทัศนคติของเขาต้องเรื่องราวในสังคม รวมถึงความคิดใน
การจัดการปญั หาที่เขาต้องเผชิญ ซึ่งรูปแบบการดาเนินชีวติ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
สนใจของบุคคลผู้นนั ้ สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไปจนถึงโอกาสในการ
กระท ากิ จ กรรมแบบเดิม เหล่ า นี้ ต่ า งส่ ง ผลกระทบต่ อ รู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ให้ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงทัง้ สิน้ ดังนัน้ การศึกษาในเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ จึงเป็ นไปเพื่อเข้าใจถึงความ
เปลีย่ นแปลงของบริบทในสังคมและเฝ้าระวังรูปแบบ ขนบ และการดาเนินชีวติ ของคนในสังคมที่
จะเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ใน (Blackwell & Miniard, 1993)
รูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Style Patterns) มักจะมาจากการใช้ชวี ติ ซึง่ มีการควบรวม
รูปแบบทีม่ กี ารพัฒนาจนเกิดความต่อเนื่องของบุคคลในสังคมเข้าด้วยกัน (Lazer and William,
1963) ซึ่งรูปแบบการดาเนินชีวติ สามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ รูปแบบ
การดาเนินชีวติ จึงมีความสาคัญกับงานวิจยั เชิงจิตวิทยามาก (Wells, 1974) นอกจากนัน้ รูปแบบ
การดาเนินชีวติ ยังมีความสาคัญมาก เพราะปจั จุบนั นี้ส่อื มีความหลากหลายมากขึน้ ทาให้ทา
การตลาดได้ยากขึน้ ดังนัน้ รูปแบบการดาเนินชีวติ จะช่วยให้เราสามารถเลือกสื่อทีจ่ ะสื่อสารได้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ ขึน้ และรูปแบบการดาเนินชีวติ จะช่วยให้เราสามารถจัดประเภท
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ชดั เจนขึน้ อีกด้วย (Schreiber & Lenson, 1994) ซึง่ สภาพเศรษฐกิจของแต่
ละบุคคล ลักษณะนิสยั ในการใช้จ่าย และการวางแผนเวลาในการใช้ชวี ติ จะมีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการดาเนินชีวติ ซึ่งการแบ่งประเภทของรูปแบบการดาเนินชีวติ จะช่วยให้เราทราบถึง
ค่านิยม ความสนใจ การจัดการเวลา และลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้ชดั เจนมากขึ้นด้วย
(Anderson & Golden, 1984)
Berkman, Lindquist, and Sirgy (1997) ได้อธิบายไว้ว่าลักษณะของรูปแบบการดาเนิน
ชีวติ นัน้ ค่อนข้างมีความหลากหลายและสามารถจาแนกไว้ได้ดงั นี้
1) รูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่ม โดยทัวไปมนุ
่
ษย์จะมีรปู แบบ
การดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามสังคม และสภาพแวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับลักษณะของ
การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ัน กับ คนในครอบครัว และสัง คมรอบบ้า นของแต่ ล ะบุ ค คลมาก เพราะ
ครอบครัวนัน้ จะเป็ นเบ้าหลอมให้คนในครอบครัวปฏิบตั ติ ่ อสังคม และมีขนบธรรมเนียมไปใน
แนวทางเดียวกัน สามารถยกตัวอย่างได้ชดั เจนจากเรื่องราวในสังคม คือ ในกรณีท่พี นักงาน
บริษทั สองคนทีม่ ตี าแหน่งเดียวกัน มีเงินเดือนเท่ากัน แต่มรี ปู แบบการดาเนินชีวติ ทีต่ ่างกัน เช่น
คนหนึ่งอาจชอบใช้เวลาอยูบ่ า้ น ชอบอ่านหนังสือ แต่ในขณะทีอ่ ีกคนชอบการเข้าสังคม สังสรรค์
กับเพื่อนฝูง นี่ก็เกิดจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน มีสภาพแวดล้อมที่ ต่างกัน ไปจนถึงมี
ฐานะทีต่ ่างกัน
2) รูปแบบการดาเนินชีวติ ที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในแต่ละบุคคลจะ
มีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยจะเป็ นพฤติกรรมที่มคี วามสอดคล้องกับรูปแบบการ
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ดาเนินชีวติ ทีแ่ ต่ละคนมีเป็นของตน และเมือ่ เราได้รบั รูร้ ปู แบบการดาเนินชีวติ ของบุคคลหนึ่ง ก็ม ี
แนวโน้มว่าเราจะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้ เช่น คนที่มแี นวคิดแบบอนุ รกั ษ์
นิยม มักจะเป็ นคนโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่กบั ตัวเอง ชอบอยู่บ้าน และใช้เ วลากับกิจกรรมที่ตน
สนใจ
3) รูปแบบการดาเนินชีวติ แสดงจุดศูนย์กลางของความสนใจส่วนบุคคล เมื่อเรารู้
ถึงความสนใจส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลทาให้เราสามารถคาดคะเนขอบเขตความสนใจในเรื่อง
ของบุคคลนัน้ ได้ชดั เจนขึน้ เช่นคนทีใ่ ห้ความสนใจเรื่องท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ มักจะสนใจเรื่ อง
ของปา่ เขา ธรรมชาติ การทาลายธรรมชาติ และการใส่ใจกับสิง่ มีชวี ติ ในสิง่ แวดล้อม
4) รูปแบบการดาเนินชีวติ ทีม่ กี ารแปรผันตามการเปลีย่ นแปลงทางสังคม มักเป็ น
การดาเนินชีวติ ทีม่ อี ทิ ธิพลจากการเปลี่ยนไปของสังคม เช่นวิถชี วี ติ ของผู้คนในปจั จุบนั ทางาน
อยู่บ้านมากขึ้น ใช้โลกออนไลน์ มากขึ้น หรือความเท่าเทียมกันทางเพศในปจั จุบนั ทาให้บาง
ครอบครัวมีคุณพ่อ เป็ นพ่ อบ้าน ส่ว นคุณแม่ทางานนอกบ้าน รวมไปถึงการแต่งกาย ที่สมัยนี้
ผูห้ ญิงสามารถใส่กางเกง หรือแต่งตัวแบบผูช้ ายได้อย่างอิสระ
2.3.1 การวัดลักษณะรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
รูปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) นัน้ สามารถเป็ นตัวแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของแต่ละ
บุคคล รวมถึงรสนิยมและทัศนคติ จากการเลือกบริโภคสินค้า หรือการเลือกทากิจกรรม โดย
บุคคลทีม่ คี วามชอบร่วมกันมักจะรวมตัวเพื่อแบ่งปนั และใช้เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน และ
การรวมกลุ่ มกันในลัก ษณะนี้ ช่ว ยให้ส ามารถกาหนดกลยุท ธ์ทางการตลาดได้ต รงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึน้ (Solomon, 2011) ซึง่ Krishnan (2011) สนับสนุ นแนวคิดนี้ โดย
มองว่าการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ มีความสาคัญ เพราะเป็ นสามารถนาไปใช้ต่อยอดการ
สร้างส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmenting Markets) และช่วยให้เราสามารถเข้าใจผูบ้ ริโภคได้ดี
มากขึ้น โดยต้องใช้วธิ กี ารนาลักษณะทางประชากรมาใช้ร่วมกับลักษณะทางจิตวิทยาในเรื่อง
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่งเป็ นการทางานร่วมกันที่ดที ่สี ุด เนื่องจากบางกรณี
รูปแบบของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่สามารถแสดงความแตกต่างทางพฤติกรรม และ
ปรากฏชัดเจนได้ดเี ท่ารูปแบบของการดาเนินชีวติ ดังนัน้ การวิเคราะห์รปู แบบการดาเนินชีวติ จะ
ทาให้เราเข้าใจ และสามารถเข้าถึงรูปแบบความคิด และการแสดงออกของผูบ้ ริโภคได้มากกว่า
(Sathish & Rjamohan, 2012)
ในการศึกษาเกีย่ วกับลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวติ มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ อยูห่ ลากหลายแบบหนึ่งในนัน้ คือ แบบ AIOs (Activities, Interest and Opinion)
ซึง่ มีรายละเอียดในการวัดผลดังต่อไปนี้
AIOs (Activities, Interest and Opinion) เป็ นการใช้หลักจิตวิทยา (Psychographics)
ในการวัดลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวติ เพื่อหาข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะของการทากิจกรรม
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(Activities) เป็ นอย่างไร มีความสนใจ (Interest) ต่อเรื่องรอบตัวเป็ นอย่างไร มีความสนใจใน
รูปแบบใด และมีความคิดเห็น (Opinion) ต่อตนเอง และสภาพสังคมอย่างไร ซึ่งข้อมูลด้าน
ประชากรของกลุ่มผู้บริโภคอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอต่อการให้ ขอ้ มูล และไม่มคี วามละเอียด
มากพอ ดังนัน้ ในการเก็บข้อ มูลจึงควรเพิม่ ชุดคาถามเกี่ยวกับ กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนของรายละเอียดที่ลกึ ลงไป และทาให้เห็นแง่มุมและ
ทัศนคติของกลุ่มผูบ้ ริโภคชัดเจนขึน้ (Wells & Tigert, 1971) ในแง่ของการตลาดจะมีการนา
รูปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคล มาจัดประเภท วางเป้าหมาย และวางกลยุทธทางการตลาด
เพราะข้อ มูล ทางจิต วิท ยาของแต่ ล ะบุ ค คลมัก จะได้ม าจากมุม มองเกี่ย วกับ พฤติก รรมของ
ผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
1) ลักษณะการบริโภคสินค้า และการเข้ารับการบริการ
2) การเข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจต่อสิง่ รอบตัว และความคิดเห็นต่อเรื่องใน
สังคม
3) ค่านิยมต่อเรือ่ งราวในสังคม และบุคคล
4) บุคลิกภาพ และทัศนคติส่วนบุคคล
5) ทัศนคติต่อประเภทของสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย
Hawkins, Best, & Coney (1998) ได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะรูปแบบ
การดาเนินชีวติ โดยใช้วธิ ี AIOs ไว้ว่า การศึกษาโดยใช้ AIOs นัน้ ไม่ได้มขี อ้ กาหนดในการตัง้
คาถามที่แน่ นอน ดังนัน้ ชุดคาถามจึงขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของงานวิจยั แต่ละชิ้น ว่าผู้วจิ ยั มี
ความประสงค์จะเก็บข้อมูลในเรื่องใด แต่โดยทัวไป
่ ชุดคาถามในการเก็บผลเพื่อศึก ษารูปแบบ
การดาเนินชีวติ จะประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้
1) ทัศนคติ (Attitudes) เป็ นการประเมินเกี่ยวกับมุมมองต่อสถานที่ มุมมองต่อ
บุคคล มุมมองต่อเหตุการณ์ในสังคม มุมมองต่อสินค้าและการบริการ
2) ค่านิยม (Values) เป็ นการประเมินเกี่ยวกับการให้ค่ากับสิง่ ที่เป็ นที่ยอมรับ
รวมมถึงความเชื่อและ สิง่ ทีท่ าตามกันในวงสังคม
3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interest) เป็ นการประเมินเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เป็ นทีส่ นใจ และมักจะเลือกปฏิบตั ิ เช่น กิจกรรมทีเ่ ลือกทาในเวลาว่าง หรือสถานที่ท่ี
นิยมไป รวมถึงการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายด้วย
4) ลัก ษณะทางประชากร (Demographics) เป็ น การประเมิน ป จั จัย พื้น ฐาน
เกีย่ วกับความเป็นตัวตน ลักษณะของบุคคล และบริบทแวดล้อมของแต่ละบุคคลเช่น เพศสภาพ
ระดับการศึกษา ช่วงวัย รายได้ ลักษณะครอบครัว เชือ้ ชาติสญ
ั ชาติ ภูมลิ าเนา เป็นต้น
5) รูปแบบการในใช้ส่อื (Media Patterns) เป็นการประเมินถึงสื่อทีบ่ ุคคลเลือกใช้
และให้ความนิยม และพิจารณาไปถึงช่วงเวลาในการใช้ พฤติกรรมในการใช้ ชนิดของสื่อทีน่ ิยม
ประเภทของสื่อทีไ่ ด้รบั ความนิยม พร้อมด้วยเหตุผล
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6) ระดับการใช้งาน (Usage Rates) เป็นการประเมินพฤติกรรมการใช้สนิ ค้าและ
การบริการ ว่ามีการใช้งานมากหรือน้อยขนาดไหน รวมไปถึงความถี่ และความรูส้ กึ หลังจากการ
ใช้งานสินค้า หรือหลังการได้รบั การบริการ
จากแนวทางของหัวข้อที่จะใช้ในการสร้างชุดคาถามสาหรับศึกษาลักษณะของรูปแบบ
การดาเนินชีวติ โดยใช้วธิ ี AIOs จะสามารถจัดข้อมูลออกมาได้ดงั ตารางที่ 2.2 โดยเน้ นไปที่
การศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็นต่อสภาพสังคม
และเหตุ ก ารณ์ ใ นสังคม (Opinions) ของแต่ ล ะบุค คล รวมไปถึงลักษณะทางประชากร
(Demographics) Plummer (1974)
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงมิตขิ องรูปแบบการดาเนินชีวติ แบบ AIOs
กิ จกรรม
(Activities)
การทางาน
งานอดิ เรก
กิ จกรรมทางสังคม
การพักผ่อน
ความบันเทิ ง
สมาชิ กสโมสร
การร่วมกิ จกรรม
ชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ความสนใจ
(Interest)
ครอบครัว
บ้าน
งาน
การร่วมกิจกรรมชุมชน
สันทนาการ
แฟชัน่
อาหาร
สื่อ
การประสบความสาเร็จ

ความคิ ดเห็น
(Opinion)
ต่อตัวเอง
ประเด็นทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
อนาคต
วัฒนธรรม

ลักษณะทางประชากร
(Demographics)
อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ภูมลิ าเนา
ขนาดเมือง
ช่วงวงจรชีวติ

แหล่งที่มา: Plummer, 1974, p. 34.
Mowen (1995) ได้แ บ่ ง การศึก ษารูปแบบลัก ษณะของการด าเนิ นชีว ิต ในป จั จุบ ัน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การศึกษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs Inventories) จากการศึกษาใน
ลักษณะนี้จะได้ผลของการศึกษาในเชิงภาพรวม คือจะเป็ นลักษณะการดาเนินชีวติ แบบทัวไป
่
ไม่ได้เจาะจงถึงเหตุและผลเบือ้ งลึก ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้ประกอบการทาการตลาดได้
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ลักษณะของการศึกษาจะเป็ นรูปแบบเช่น การศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้สูงวัย หรือ
การศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูช้ ายทีช่ ่นื ชอบการเล่นกีฬา เป็นต้น
2) การศึกษาโดยกาหนดประเภทสินค้าแบบเจาะจง (Product Specific AIOs
Inventories) จากการศึก ษาในลัก ษณะนี้ จ ะได้ผ ลของการศึก ษาในเชิง ลึก โดยจะมีก าร
ยกตัวอย่างสินค้า หรือการบริการ แล้วสอบถามในเชิงทัศนคติ หรือมุมมองทีม่ ตี ่อสินค้าหรือการ
บริการ รวมไปถึงความเห็นที่มตี ่อสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มมี ุมมองเชิงลึก และ
เห็นมิตขิ องผู้บริโภคได้ชดั เจนขึ้น และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดสินค้า และบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ทัศนคติทม่ี ตี ่อรถยนต์ฮอนด้าซีวคิ ปี 2000 เป็นต้น
การสื่อ สารทางการตลาดจะมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ถ้า นัก การตลาดมีค วามเข้า ใจ
ผูบ้ ริโภคตามผลจากการวัด เกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคสินค้าโดยตรง (Endusers) และสามารถสร้างข้อความเพื่อสื่อสารกับกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ชดั เจน และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ (Vyncke, 2002)
การศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินชีวติ AIOs จะช่วยให้สามารถเข้าใจ และสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ซึ่งถ้าศึกษาและนามาเก็บผลวิจยั ในงานวิจยั รูปแบบการดาเนินชีวติ
และการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ จะทาให้เห็นรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ชัด และเข้าใจในรูปแบบของกลุ่มคน รวมถึงจะสามารถสื่อสารได้ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ ขึน้

2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
2.4.1 ประเภทของสื่อ
ปจั จุบนั สื่อมีการพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ม ี
ความเจริญก้าวหน้ามากจึงมีการพัฒนาสื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ เพื่อ
ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการสื่อสาร สื่อ จึงถู กพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อ เนื่อ ง ซึ่ง
นักวิชาการส่วนใหญ่ มักจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสื่อออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สื่อเก่า
หรือสื่อดัง้ เดิม (Traditional Media) และสื่อใหม่ (New Media) ซึง่ สื่อทัง้ 2 ประเภทนี้มลี กั ษณะ
การใช้งาน และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมถึงความนิยมในการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป
(กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, 2555) เพราะฉะนัน้ ทุกคนในสังคมจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของสื่อ และการใช้งานสื่อแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถใช้ช่องทางสื่อในการสื่อสารกับผูอ้ ่นื
ได้ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพได้ดมี ากขึน้ โดยเฉพาะ
เรื่อ งของการโฆษณา การตลาด การเผยแพร่ข้อ มูล เพราะการใช้ส่อื ในการสื่อสารนัน้ ล้วนมี
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ค่าใช้จา่ ย การทาความเข้าใจสื่อแต่ละประเภท จะทาให้ผสู้ ่งสารสามารถใช้เม็ดเงินในการสื่อสาร
ได้เต็มที่ คุม้ ค่า เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (Daugherty, Eastin, & Bright, 2008)
2.4.2 สื่อดัง้ เดิ ม (Traditional Media)
สื่อเก่าหรือสื่อดัง้ เดิม (Traditional Media) เป็ นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารกันก่อนที่จะมี
ระบบสื่อสารไร้สาย หรือระบบออนไลน์ ในปจั จุบนั ซึ่งลักษณะการสื่อสารจะเป็ นในรูปแบบของ
การกระจายข่าวจากศูนย์กลางของสื่อมวลชน นัน่ ก็คอื สถานีโทรทัศน์ สานักพิมพ์ สถานีวทิ ยุ
ซึง่ ลักษณะการสื่อสารจะเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว สื่อดัง้ เดิม (Traditional Media) มีรปู แบบ
ที่ห ลากหลายแตกต่ างกันออกไป ซึ่งสื่อ แต่ ล ะชนิดจะมีจุดแข็ง และจุดอ่ อ นในการใช้ส่อื สาร
แตกต่างกันออกไปด้วยทาให้การใช้งานสื่อในการสื่อสาร ต้องเลือกตามความเหมาะสมกับการใช้
งาน และเป้าหมายในการสื่อสาร โดยสามารถแบ่งรูปแบบของสื่อดัง้ เดิมออกได้เป็ น 2 รูปแบบ
คือ สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media) และสื่อสิง่ พิมพ์ (Print Media) (Shimp, 2007)
1) สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media) สื่อกระจายเสียงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทคือ โทรทัศน์ และวิทยุ
(1) โทรทัศน์ (Television)
โทรทัศ น์ เป็ นสื่อ กระจายเสีย งประเภทที่ม ีภ าพประกอบร่ว มด้ว ย จึง เป็ น
สื่อสารมวลชนชนิดทีส่ ามารถเผยแพร่ได้ทงั ้ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบเผยแพร่
พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็นสื่อทีส่ ามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง สามารถถ่ายทอดให้กบั ผู้
ที่อยู่ไกลกันสามารถรับสารได้ใ นเวลาใกล้เคียงกัน ทาให้โทรทัศน์เป็ นทัง้ สื่อที่ให้ความรู้ ความ
บันเทิง กระจายข้อมูลข่าวสาร และมีภาพ แสง สี เสียงประกอบ จึงเป็ นสาเหตุให้โทรทัศน์ได้รบั
ความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถสร้างความสนใจ และสร้างความตื่นเต้น หรือมีอารมณ์
ร่วมกับสื่อได้งา่ ยกว่าสื่อชนิดอื่น (วิรชั ลภิรตั นกุล, 2524)
(2) วิทยุ (Radio)
วิทยุ เป็ นสื่อกระจายเสียงประเภททีไ่ ม่มภี าพประกอบ มีการนาเสนอโดยการ
ใช้คาพูด (Spoken Words) เสียงเพลง (Song) และเสียงประกอบ (Sound Effect) ซึง่ ในวิทยุกม็ ี
รูปแบบรายการเช่นเดียวกับโทรทัศน์ และสามารถให้ทงั ้ ความรู้ ความบันเทิง ข่าวสารบ้านเมือง
รวมไปถึงการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุในปจั จุบนั ไม่ค่อยได้รบั ความนิยมมากนัก
ส่วนใหญ่มกั จะฟงั ในเวลาเดินทาง ปจั จุบนั จึงมีการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุมากมาย เพื่อให้
ตอบสนองกับความต้องการ และการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้
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2) สื่อสิง่ พิมพ์ (Print Media) จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร
(1) หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสิง่ พิมพ์ทม่ี คี วามคงทน สามารถเก็บเป็ นหลักฐานอ้างอิง
ได้ และเป็ นสื่อทีเ่ น้นไปทีก่ ารเผยแพร่ข่าวสาร ทัง้ เหตุบา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง
ข่าวบันเทิง ซึง่ หนังสือพิมพ์จะใช้รปู แบบการนาเสนอในเชิงวิเคราะห์ หรือวิพากษ์ในรูปแบบของ
บทความ และมีก ารน าเสนอความคิด เห็น ในประเด็น ของบ้า นเมือ ง โดยผู้เ ขีย นคอลัม น์ ใ น
หนังสือพิมพ์นนั ่ เอง (Ungurait & Bohn, 1988) ซึง่ ในหนังสือพิมพ์ นอกจากมีตวั หนังสือเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราวแล้ว ยังมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้รบั สารเกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อที่มกี ารนาเสนอเป็ นรายวัน โดยมีลกั ษณะของการเรียงลาดับเนื้อหาแบบ
คงที่ ตายตัว มีรปู แบบทีช่ ดั เจน เพื่อให้ง่ายต่อการรับสาร (สุมน อยู่สนิ , 2547) สื่อหนังสือพิมพ์
จะมีเป้าหมายครอบคลุมคนทุกระดับการศึกษา ซึ่งเนื้อหาในหนังสือพิมพ์จะตอบสนองความ
ต้องการ และความสนใจหลักทีเ่ ป็นกระแสอยู่ ณ เวลานัน้
(2) นิตยสาร (Magazine)
นิตยสาร เป็ นสื่อสิง่ พิมพี่มคี วามแตกต่างจากหนังสือพิมพ์คอื มีการตีพมิ พ์ท่ี
สวยกว่า สีสนั สวยงาม มีขนาด และรูแบบที่หลากหลาย ซึง่ เนื้อหาจะเน้นไปที่สาระความรูท้ เ่ี ป็ น
ประโยชน์มากกว่าข่าวสารบ้านเมือง เนื่องจากรูปแบบการวางจาหน่ าย หนังสือพิมพ์จะเป็ นสื่อ
รายวัน แต่ นิต ยสารจะเป็ นสื่อรายสัป ดาห์ รายปกั ษ์ รายเดือ น หรือ รายสามเดือ น ขึ้นอยู่ก ับ
ประเภทของนิตยสารนัน้ นอกจากนัน้ รายละเอียดทีน่ าเสนอมีความหลากหลาย ตัง้ แต่บทความ
นิยาย เรือ่ งสัน้ แฟชัน่ เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน การ์ตูน ไปจนถึงเกร็ดความรูแ้ ละปกิณกะ
นิตยสารสามารถแบ่งประเภทได้ตามความนิย มของผู้อ่าน โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ
นิตยสารทัวไป
่ (Consumer Magazines )หมายถึง นิตยสารที่ตอบสนอง
ความสนใจของกลุ่มผูอ้ ่านทัวไป
่ ไม่ได้เจาะจงลงไปชัดเจน ข้อมูลด้านในจะเป็ นข้อมูลปกิณกะ ไม่
ชีช้ ดั ประเภทชัดเจน
นิ ต ยสารเฉพาะกลุ่ ม (Specialized
Magazines)หมายถึง นิ ต ยสารที่
ตอบสนองความสนใจของกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น นิตยสารพระเครื่อง สิงลี้ลบั นิตยสารเกี่ยวกับ
การตลาด นิตยสารเกีย่ วกับแฟชัน่ (ชนัญญา เภกะนันท์, 2556)
2.4.3 สื่อใหม่ (New Media)
สื่อรูปแบบใหม่ (New Media) เป็ นสื่อที่มกี ารควบรวมกันระหว่างวัฒนธรรมร่วมสมัย
และบริบทแวดล้อมในการใช้ส่อื ดังนั น้ สื่อรูปแบบใหม่จะมีความหลากหลาย มีการเกิดขึน้ และ
เปลีย่ นผ่านอย่างรวดเร็ว เพราะเมือ่ มีส่อื ทีใ่ หม่กว่าเข้ามาแทนที่ สื่อใหม่เดมก็สามารถแปรสภาพ

36
เป็ นสื่อเก่าได้ทนั ที่ ขึน้ อยู่กบั ความสนใจใช้งานของผูบ้ ริโภค (Dewdney & Ride, 2006) ซึง่ สื่อ
ใหม่จะเป็ นสื่อ ที่ม ีค วามสามารถในการทาหน้ าที่ส่ ง สารและรับ สารได้ใ นเวลาเดีย วกัน โดย
สามารถมีการโต้ตอบกันได้ จัดเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง คือสามารถส่งภาพ เสียง รวมถึง
ข้อความ และสามารถโต้ตอบกันได้ในทันที ทาให้ส่อื ใหม่ แปรสภาพอยู่ในรูปแบบของสื่อประสม
(Multimedia) ปจั จุบนั สื่อใหม่ยงั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นทีย่ อมนับของคนในสังคม
รวมถึงมีการใช้งานอย่างเพร่หลายและค่อนข้างครอบคลุมในสังคม (พสนันท์ ปญั ญาพร, 2555)
2.4.4 องค์ประกอบของสื่อใหม่
สื่อใหม่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง Communication Networks, Computing and
Information Technology และ Content Media โดย Communication Networks จะเป็ นการ
สื่อสารโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามารองรับการใช้งาน เช่นดาวเทียมสื่อสาร ใยแก้ว
นาแสง หรือคลื่นไมโครเวฟ ซึ่ง Computing and Information Technology จะเป็ นการใช้
อุปกรณ์ใ นการประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูล รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อ มูล รวมถึงการใช้
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แ วร์ใ นการอ านวยความสะดวกในการทางาน และจัด เก็บข้อ มูล ส่ ว น
Content Media จะเป็ นส่ ว นของเนื้อ หาที่ต้อ งการนาเสนอ ไม่ว่ า จะเป็ น ภาพเคลื่อ นไหว
ตัวอักษร ไปจนถึงภาพนิ่ง ถึงจะถูกแปรสภาพให้อยูใ่ นรูปของดิจทิ ลั เพื่อให้งา่ ยกับการรับส่งไฟล์
และเพิม่ คุณภาพให้ไฟล์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ลักษณะการทางานจึงมีขนั ้ ตอน โดย
Content ถูกแปรสภาพโดยใช้ Computing and Information Technology ให้อยู่ในรูปแบบของ
ดิจทิ ลั และถูกกระจายต่อผ่าน Communication Networks (Flew, 2008)
2.4.5 ประเภทของสื่อใหม่
สื่อใหม่ เป็ นสื่อที่มกี ารเปลี่ยนรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการปรับเปลี่ยนจาก
สื่อเก่าไปเป็ นสื่อดิจทิ ลั ซึง่ ทาให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารกันได้กระชับ และสะดวก สามารถ
เผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วว่องไวขึน้ และตอบสนองความต้องการได้ดขี น้ึ สื่อใหม่มอี ทิ ธิพลต่อ
ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมปจั จุบนั มาก เพราะนอกจากใช้ในการส่งและรับข้อมูลแล้ว
ยังใช้ในการสื่อสาร รวมไปถึงการค้าขาย และการส่งต่ อข้อมูลอีกด้วย ทาให้ส่อื ใหม่ปจั จุบนั มี
การพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นมาหลากหลายด้าน ทัง้ การสื่อสารแบบบุคคล และการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนัน้ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการศึกษา และอานวยความสะดวกใน
ด้านการเรียนการสอน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้จากทุกพืน้ ทีบ่ นโลกใบนี้ (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2556)
ในปจั จุบนั สื่อใหม่มหี ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น ระบบเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต อีเมล
สื่อเคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน เกม เนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผูบ้ ริโภคพวกบล็อก หรือเพจออนไลน์

37
ป้ายดิจทิ ลั และโทรทัศน์รูปแบบใหม่อย่างพวกสมาร์ททีว ี (Wertime & Fenwick, 2008) และ
John Vivian (2013) ได้แบ่งสื่อใหม่เป็นทัง้ หมด 4 ประเภท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบเว็บท่า (Portals)
เป็ น สื่อ ที่ไ ด้ร บั การยอมรับ จากผู้บริโภคอย่า งรวดเร็ว เมื่อ เทียบกับ โทรศัพ ท์
โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์มอื ถือ ซึ่งเว็บไซต์ใช้เวลาเพียงแค่ 7 ปีในสหรัฐอเมริกา เว็บท่าจะ
เป็ นเว็บศูนย์กลางที่ให้บริก ารข้อมูล ข่าวสาร และสามารถเชื่อ มโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื ได้ โดย
เนื้อหาในเว็บท่าจะมีทงั ้ เรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจ บันเทิง ข่าวสารรายวัน ไปจนถึงการหา
เพื่อนออนไลน์ ตัง้ แต่การก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของเว็บไซต์ได้มวี วิ ฒ
ั นาการทัง้ หมดแบ่งออกเป็ น 3
ยุค ได้แก่
(1) ยุค Web 1.0
เป็ นยุคเริม่ แรก ลักษณะการให้บริการจะเป็ นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ โดย
มีเอกสาร และคลังความรูอ้ ยู่รวมกัน ผู้บริโภคจะสามารถเข้าไปอ่าน หรือดูขอ้ มูลได้เท่านัน้ ซึ่ง
เจ้าของเว็บไซต์จะเป็นผูอ้ อกแบบ รวมไปถึงการสร้างคอนเทนต์ดว้ ย
(2) ยุค Web 2.0
เป็ นยุค พัฒนา โดยเว็บไซต์จะมีพฒ
ั นาการคือ สามารถสร้างชุมชนที่มกี าร
ตอบโต้ พูดคุยกันภายในพืน้ ทีข่ องเว็บไซต์ได้ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถสร้างเนื้อหา หรือข้อมูลที่
ตนต้องการจะเผยแพร่ลงไปบนเว็บไซต์ได้ด้วย โดยยุคนี้จะให้ความสาคัญกับการสื่อสาร และ
การรวมกลุ่มกันมากขึน้ (Murugesan, 2007)
(3) ยุค Web 3.0
เป็ นยุคที่จะมีการพัฒนาระบบต่อไปอีกในอนาคต โดยมีแนวโน้มจะยึดความ
ต้อ งการ และพฤติก รรมของผู้ใ ช้เ ป็ น หลัก รวมถึง มีร ะบบประมวลผลที่ช่ ว ยให้ก ารท างาน
สะดวกสบายขึน้ รวมไปถึงความสามารถในการทางานได้แม้ไม่ได้ออนไลน์อยู่
ซึง่ ปจั จุบนั เว็บไซต์ได้มกี ารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จะผู้บริโภคไม่จาเป็ นต้องเข้า
ไปทีเ่ ว็บไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูล หรือเว็บไซต์อ่นื อีกต่อไป เพราะได้เกิดช่องทางในการให้บริการใน
ปจั จุบนั คือ บราวเซอร์ (Browser) ซึง่ เปรียบเสมือนท่าสาหรับการเข้าถึงข้อมูลต่างบนโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต
2) โปรแกรมช่วยสืบค้นข้อมูล (Search Engines)
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีวธิ กี ารใช้งานคือ เข้า
ไปที่หน้าเว็บไซต์ กรอกคาที่ต้องการค้นหาลงไป ระบบจะทาการประมวลผลข้อมูลทัง้ หมดบน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วแสดงผลที่เราต้องการ โดยสามารถกดเข้าไปที่ข้อมูลแสดงผลเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลทีเ่ ราต้องการได้อย่างสะดวกสบาย โดยในประเทศไทยมีการสารวจพบว่า โปรแกรม
ที่ช่ว ยสืบค้นข้อ มูล ที่ไ ด้รบั ความนิยมมากที่สุ ดในประเทศไทยคือ Google.com (ชนัญ ญา
เภกะนันท์, 2556)
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(1) การส่งข้อความ (Messaging)
ปจั จุบนั มีการรับส่งข้อความหลากหลายรูปแบบ โดยที่มกี ารใช้งานมากที่สุด
คือ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการส่งข้อความ (Texting) โดยมีรายละเอียดแต่
ละประเภท ดังนี้
ก) อีเมล (E-mail)
การส่งข้อมูลระหว่างบุคคลโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดขึน้ ครัง้
แรกราวปี ค.ศ. 1969 เป็ นรูปแบบการรับส่ งข้อความที่ช่ว ยลดต้นทุนในการใช้จดหมายแบบ
ดัง้ เดิม และช่วยในเรือ่ งการส่งข้อมูลข่าวสารกับผูบ้ ริโภค ทาให้ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคมีความ
ใกล้ชดิ กันมากขึน้ ในปจั จุบนั มีการส่งอีเมลข่าวสาร และนิตยสารผ่านทางอีเมล ซึ่งเป็ นการแจก
นิตยสารออนไลน์ถงึ มือผูบ้ ริโภคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะอีเมลสามารถแนบทัง้ ไฟล์ภาพ
และไฟล์เสียงได้ ดังนัน้ อีเมลจึงนับเป็ นสื่อทีร่ วดเร็ว ราคาถูก และสามารถส่งข้อมูลให้หลายคน
ได้ในเวลาเดียว
ข) ข้อความ (Texting)
เป็นการส่งข้อความผ่านสื่อเคลื่อนทีห่ รือโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Phone)
เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึง่ โทรศัพท์มอื ถือมีจุดเด่นคือ สามารถพกพาได้สะดวก สื่อสาร
ได้รวดเร็ว โทรศัพท์มอื ถือ จัดเป็ นสื่อ ที่มคี วามเป็ นส่วนตัวสูงมาก และช่วยให้ทุ กคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีท่ ุกเวลา โดยสื่อเคลื่อนทีห่ รือโทรศัพท์มอื ถือในปจั จุบนั มีความหลากหลาย
ในการทางาน (Tsang, Ho, & Liang, 2004) เช่น การส่งข้อความขนาดสัน้ ส่งข้อความทีเ่ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหวเล่นเกม ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีระบบเสียงทีค่ มชัดขึน้ มีพน้ื ทีใ่ นการ
เก็บเพลงและเก็บข้อมูล ระบบ Bluetooth ในการถ่ายโอนข้อมูลและเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระบบ
GPS ในการแจ้งตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องบุคคล
3) เว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้เป็นผูส้ ร้างเนื้อหาเอง (User-Generated Sites)
เป็ นสื่อที่บรรดาผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตทัวไปสามารถสร้
่
างและเป็ นช่องทางสื่อได้ด้วย
ตัวเอง ลักษณะของสื่อประเภทนี้ เรียกอีกอย่างได้ว่า สื่อสังคม
สื่อสังคม (Social Media Site)
เป็ นสื่อที่เกิดขึน้ มาในรูปแบบของดิจทิ ลั แพลทฟอร์ม ซึ่งมีผลมาจากพฤติกรรม
การิดต่อสื่อสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น การใช้โทรศัพท์บา้ นน้อยลง และหันมาใช้โทรศัพท์มอื ถือ
กันมากขึน้ พฤติกรรมการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไป พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลบนโลกออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปนั ประสบการณ์ และสิง่ ทีพ่ บเจอ
มาให้กบั วงสังคมบนโลกออนไลน์ ท่มี ากขึ้น ซึ่งในปจั จุบนั สื่อสัง คมที่ใ หญ่ ท่สี ุด คือ Facebook
เหตุผลทีส่ ามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี เพราะ Facebook สามารถใช้ตดิ ต่อสื่อสารกันได้ใน
หมู่เ พื่อ นฝูง สามารถแบ่ ง ป นั ประสบการณ์ ทัง้ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อ นไหว รวมถึง การแสดง
ข้อคิดเห็นในพืน้ ทีข่ องต้น ซึง่ สามารถแบ่งปนั กันเพื่อนได้อกี ด้วย
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สื่อสังคม (Social Media) ไม่ได้มแี ค่ Facebook เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี
ช่องทางอีกมากมาย โดยสามารถแบ่งประเภทของสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมเป็ นกลุ่มได้ ดังนี้
(1) Photo sharing sites เช่น Instagram Pinterest Snapchat Flickr
(2) Social network sites เช่น Facebook LinkedIn Google plus
(3) Micro blogging sites เช่น Twitter Tumblr
(4) Video sharing sites เช่น YouTube Vimeo
(5) Publishing Tools เช่น WordPress Blogger
(6) Collaboration Tools เช่น Wikipedia Wikibooks Wikitravel
(7) Widgets เช่น Profile badges like buttons
(8) Virtual worlds เช่น Second life Farm Ville
(9) Social bookmarking and News aggregation เช่น Delicious Diggs
(10) Group buying เช่น Groupon Eatigo
(11) Personal Broadcasting Tools เช่น Vlog Livestream
(12) Rating และ Review Sites เช่น Amazon ratings Wongnai
(13) Location based service เช่น Foursquare Waze Google map
โดยล่าสุดมีการสารวจถึงอัตราการใช้งานในโลกออนไลน์ท่ไี ด้รบั ความนิยมมาก
ทีส่ ุดคือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube โดยอัตราการใช้งานในประเทศไทยผ่าน
สมาร์ทโฟนมากถึง 64 เปอร์เซ็นต์ และผ่านคอมพิวเตอร์ 36 เปอร์เซ็นต์ (Saetah, 2556)
2.4.6 ความหมายและความสาคัญของการเปิ ดรับสื่อ
การเปิดรับเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงกระบวนการรับรูจ้ ากการถูกกระตุ้น โดยทางการตลาดจะ
มีเครือ่ งมือทีน่ ักการตลาดใช้ส่อื สารกับผูบ้ ริโภค ซึง่ การสื่อสารนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ และเมื่อ
เทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้า สื่อมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มที างเลือกในการรับ
สื่อมากยิง่ ขึน้ ทาให้ส่อื มีความหลากหลายขึน้ ด้วยเช่นกัน (เลิศหญิง หิรญ
ั โร, 2545) สื่อและ
สื่อมวลชน ต่างไม่ได้มอี ทิ ธิพลกับผูร้ บั สื่อโดยทัวไปนั
่ ก เพราะความเป็ นตัวของตัวเองของมนุ ษย์
ทาให้สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้วจิ ารณญาณของตนได้เองจากการประเมินขอบเขต
ความสามารถในการรับสื่อของตน เช่นระยะเวลาที่เหมาะสม ประเภทของสื่อที่เหมาะสม และ
ช่องทางการรับสื่อที่เหมาะสม การพิจารณาเหล่านี้ จะเกิดขึน้ ผ่านกระบวนการในการเลื อกสรร
(Selective Process) ซึง่ การเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) นัน้ ถือว่าเป็ นปจั จัย
สาคัญในการกาหนดความสาเร็จของการรับส่งสารไปยังผูร้ บั สาร ดังนัน้ การเลือกเปิดรับข่าวสาร
จึงเป็ นกระบวนการทีเ่ ปรียบเสมือนเครื่องกรองสาร (Filters) ซึง่ ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด
3 ขัน้ ตอน (Klapper, 1967) ดังนี้
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1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)
เป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสารด้วยความตัง้ ใจของแต่ละบุคคล โดยทัวไปในแต่
่
ละวันเราจะได้รบั ข่าวสารมากมาย ซึง่ มีทงั ้ ข่าวสารและข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องใส่ใจ ให้ความสาคัญ
และสามารถรับรูแ้ บบผ่านๆ ได้ ซึง่ โดยปกติเรามักเลือกข้อมูลข่าวสารทีส่ ามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ตนเอง เช่นใช้ในการแก้ปญั หาส่วนตัว ใช้ในการดาเนินชีวติ หรือช่วยป้องกันระวัง
ตัว ซึ่งในการเลือกเปิ ดรับสื่อ หรือเลือกที่จะสนใจสื่อ (Selective Exposure or Selective
Attention) แต่ละประเภทนัน้ เรามักตัดสินใจตามความสนใจ และทัศนคติของตน โดยที่เราจะ
แสวงหาข่าวสารทีส่ อดคล้อง และสนับสนุ นทัศนคติของเรา หรือข่าวสารทีส่ นับสนุ นการตัดสินใจ
ของเรา (Reinforcement Information) และหลีกเลีย่ งข่าวสารทีข่ ดั แย้งกับทัศนคติของเรา ดังนัน้
การที่ไ ด้รบั ข่าวสารที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับทัศ นคติข องเรา จะทาให้เ กิดภาวะไม่ส มดุล ทางจิต ใจ
เรียกว่า “Cognitive Dissonance” นอกจากปจั จัยในด้านทัศนคติของบุคคลแล้ว ก็มปี จั จัยอื่นทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกรับข่าวสาร ดังนี้ ความเชื่อ ประสบการณ์ อุดมการณ์ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงศาสนา (Festinger, 1957)
2) การเลือกรับรูห้ รือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)
เป็ น กระบวนการกลัน่ กรองโดยมีข นั ้ ตอนต่ อ จากการเลือ กเปิ ด รับ ซึ่ง การจะ
ตีความสารที่ได้รบั มาไปในทิศทางใดก็ขน้ึ อยู่กบั ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความ
คาดหวังของแต่ละบุคคล ดังนัน้ การตีความอาจตรงตามความต้องการของผูส้ ่งสารหรือไม่ตรงก็
ได้ ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ บั สาร รวมถึงบริบทแวดล้อมด้วย
3) การเลือกจดจา (Selective Retention)
เป็ นกระบวนการที่บุคคลจะลืมในสิง่ ที่ต นไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย แต่จะเลือ ก
จดจาข้อมูลและข่าวสาร โดยเฉพาะส่วนทีต่ รงกับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติของตน
ซึง่ กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายในการรับสื่อ ถ้าสามารถรับสื่อแล้วเกิดความรู้ ความ
เข้าใจตรงกับ ความต้องการ และทัศนคติของตน ก็จะพัฒนาความเข้าใจนัน้ เป็ นความเข้าใจ
ถาวร และเป็นทีจ่ ดจาในระยะยาว
ผู้รบั สารแต่ล ะคนจะมีพ ฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ แตกต่างกันออกไป ซึ่งสาเหตุ ใ นการ
เปิดรับสื่อของแต่ละคนจะมีแรงผลักดันในการเลือกรับสื่อแตกต่างกัน (Merrill & Lowenstein,
1971) ดังนี้
1) ปจั จัยจากความเหงา
ในการใช้ชวี ติ อยู่ในสังคม เราอาจมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้างมากมาย แต่เอเรา
ปลีกตัวออกจากสังคมแล้ว การปฏิสมั พันธ์กบั สังคมจึงเกิดขึน้ ต่ า ดังนัน้ การทีบ่ ุคคลอยู่ลาพังก็จะ
มีความต้องการในการเลือกรับสื่อมากขึน้ บางครัง้ สื่อช่วยแก้เหงา บางครัง้ การเลือกรับสื่อก็จะมี
ผลจากความกดดันในบทสนทนาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลมากกว่าสื่อนันเอง
่
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2) ความอยากรูอ้ ยากเห็น
โดยพื้นฐานสัญชาตญาณของมนุ ษย์จะมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ลักษณะการนาเสนอข่าวจึงเป็ นการหยิบเอาสัญชาตญาณพืน้ ฐานของมนุ ษย์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสื่อมักจะนาเสนอในสิง่ ที่ใกล้ตวั ไล่ไปสู่ส ิ่งที่เป็ นประเด็นในสังคม
ปจั จุบนั ไปจนถึงข้อมูลข่าวสารอีกซีกโลก เพื่อให้เกิดการรับรูแ้ ละทันเหตุการณ์
3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง
มนุ ษย์มกั จะใช้ความพยายามในการรับสื่อและแสวงหาข้อมูลข่าวสารน้ อยที่สุด
โดยข้อมูลข่าสารนัน้ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม และเป็ นประโยชน์
มากทีส่ ุด สะดวกสบายทีส่ ุด ทันสมัยทีส่ ุด เพื่อให้ทนั เหตุการณ์
4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละประเภท
สื่อแต่ละประเภทมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงมีความ
เหมาะสมต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ผูร้ บั สารเองต้อง
เข้าใจ และเลือกสื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนอย่างเหมาะสม
Atkin (1972) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ บั สาร โดยมีทงั ้ หมด 7 ประการ คือ
1) เพื่อต้องการรูเ้ หตุการณ์โดยวิธกี ารสังเกตการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหว
จากสื่อมวลชน
2) เพื่อรูเ้ ท่าทัน ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย และจะเลือกข่าวสารทีม่ คี วามสาคัญ
กับตนเท่านัน้
3) เพื่อ ต้ อ งการค าแนะน า แนวทางการปฏิบ ัติต น รวมถึง การตัด สิน ใจใน
ชีวติ ประจาวัน เพื่อความสอดคล้องและช่วยให้สามารถดารงชีวติ ได้ในสังคม
4) เพื่อ เป็ นข้อ มูล ประกอบการสนทนา โดยเปิ ด รับ ข่า วสารที่เ ป็ นกระแสและ
เกีย่ วข้องกับตน
5) เพื่อต้องการมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในสังคม
6) เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นและการตัดสินใจในการกระทา
7) เพื่อสร้างความบันเทิง ก่อให้เกิดเพลิดเพลินและเป็นการผ่อนคลาย

2.5 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ฤทธิจกั ร คะชา (2554) ได้วจิ ยั เกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย
ในเจเนอเรชัน่ วาย เป็ น การวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ โดยแบ่ ง การเก็บ ข้อ มูล เป็ น 2 ส่ ว น คือ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชีย่ วชาญเกี่ยวกับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นด้านดนตรี ภาพยนตร์
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แฟชันและศิ
่
ลปะ จานวน 8 คน และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการสนทนากับกลุ่มเจเนอเรชันวายเพศชาย
่
จานวน 4 กลุ่มโดยแบ่งตามความสนใจพืน้ ฐาน 4 ด้าน กลุ่มละ 6 คน รวมเป็ น 24 คน ทัง้ นี้จาก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวัฒนธรรมย่อยในเจเนอเรชันวายหรื
่
อเด็กแนว มีลกั ษณะที่ค่อนข้าง
คล้า ยคลึง กับ เจเนอเรชัน่ วายทัว่ ไป คือ มีค วามเป็ น ตัว ของตัว เอง นิ ย มเปิ ด รับสื่อ ประเภท
อินเทอร์เน็ต มีการตอบสนองต่อสิง่ เร้าทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล มีความสนใจรวมถึงกิจกรรม
ทีท่ าในยามว่าง คือ ดูโทรทัศน์ ฟงั เพลง เล่นอินเทอร์เน็ต แต่จะแตกต่างในรายละเอียด เช่น เด็ก
แนวมีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิเสธเพลงจากค่ายใหญ่ แต่ชอบเพลงทีม่ าจากค่ายเล็กซึง่ ไม่เป็ นทีน่ ิยมมาก
จนเกินไป ซึ่งการที่เด็กแนวไม่ชอบสิ่งที่เป็ นที่นิยมกันนัน้ ก็เ นื่อ งมาจากเด็กแนวมีค่านิยมที่
ต้องการจะแตกต่าง เป็นต้น
ชานนท์ ศิรธิ ร (2554) ทาการวิจยั เรื่อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริโภคเจเนอเรชันเอ็
่ กซ์และเจเนอเรชันวาย”
่
โดยเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชันเอ็
่ กซ์กั บเจเนอเรชันวายในเขต
่
กรุงเทพมหานครจานวน 413 คน โดยผลการวิจยั พบว่า 1) เจเนอเรชันวายเปิ
่
ดรับสื่อมากกว่าเจ
เนอเรชันเอ็
่ ก ซ์ ยกเว้นด้านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ 2) เจเนอเรชันวายมี
่
การเป็ นเจ้าของ
นวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
3) ตัวแปรด้านการเป็ นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
นภัค จิตศานติกุล (2557) ทาการวิจยั เรือ่ ง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชันของกลุ
่
่มโอตาคุ ” โดยมีวตั ถุประสงค์การทาวิจยั
เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับสื่อภาพยนตร์แอนิเมชันของกลุ
่
่มโอตาคุ และเพื่อศึกษาการบริโภคสินค้า
ทีเ่ กี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชันของกลุ
่
่มโอตาคุ ซึง่ ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การสังเกตอย่างไม่ได้มสี ่วนร่วมโดยสมบูรณ์ สัมภาษณ์แ บบเจาะลึกจานวน 3 คน และสนทนา
กลุ่มจานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน ทัง้ นี้ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มโอตาคุมพี ฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ภาพยนตร์แ อนิ เ มชัน่ โดยใช้ส่อื ใหม่ ไม่ว่ าจะเป็ นอินเทอร์เ น็ ต หรือ สื่อ สังคมออนไลน์ ต่ า งๆ
รวมถึงสื่อเว็บไซด์ทใ่ี ห้บริการดาวน์โหลดหรือบิท (Bit Torrent) ซึง่ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากคนกลุ่มนี้คานึงถึงเรื่องคุณภาพของภาพและเสียงเป็ นสาคัญ ไม่
ชอบให้มกี ารลดทอน
นิพนธ์ ชาญอัมพร (2557) ทาการวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการดาเนินชีวติ และความคิดเห็นต่อ
รายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชันแซด”
่
โดยมีวตั ถุประสงค์การทาวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของเด็ก เจเนอเรชันแซด
่
เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มตี ่ อรายการโทรทัศน์ และหา
ความแตกต่างระหว่าง รูปแบบการดาเนินชีวติ และความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ โดยใช้การ
วิจยั เชิงคุณภาพ และปริมาณ โดยมีการทาแบบสอบถามจานวน 400 ชุดเพื่อเก็บผล และ
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการดาเนินชีวติ ของเด็กเจเนอเรชันแซดแบ่
่
งออกเป็ น 7 รูปแบบคือ
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กลุ่มเด็กสมัยนิยม กลุ่มเด็กกระตือรือร้น กลุ่มเด็กชอบสังคม กลุ่มเด็กช่างฝนั กลุ่มเด็กฉลาด
กลุ่มเด็กเมือง และกลุ่มเด็กอยากรูอ้ ยากเห็น 2) ความคิดเห็นของเด็กเจเนอเรชันแซดที
่
่มตี ่อ
รายการโทรทัศน์ในด้านต่างๆ พบว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์ทเ่ี ด็กสนใจมากทีส่ ุด คือ เกมโชว์
และการตอบปญั หา การ์ตู น และ สารคดี เนื้ อ หารายการโทรทัศ น์ ท่เี ด็ก สนใจมากที่สุ ด คือ
สถานที่ท่อ งเที่ยว วิท ยาศาสตร์ เกมและกีฬ า และความรัก ในครอบครัว ผู้ด าเนิ นรายการ
โทรทัศน์ทช่ี อบมากทีส่ ุด คือ พิธกี รที่มนี ้ าเสียงไพเราะ มีความสามารถ เช่น เป็ นนักกีฬา เรียน
เก่ง พิธกี รคู่ชาย-หญิง พิธกี รที่มชี ่อื เสียงเป็ นดารา นักร้อ ง และพิธ ีกรที่หน้ าตาดี สถานที่จดั
รายการโทรทัศน์ทเ่ี ด็กสนใจมากทีส่ ุด คือ สวนสนุ ก สถานทีท่ ม่ี วี ิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติ สวนสัตว์
ต่างจังหวัด ห้างสรรพสินค้า และห้องที่สวยงาม การใช้ภาพในรายการโทรทัศน์ท่เี ด็กชอบมาก
ทีส่ ุด คือ ภาพแอนิเมชัน่ ภาพจริง และภาพการ์ตูน การใช้เสียงในรายการโทรทัศน์ท่เี ด็กชอบ
มากทีส่ ุด คือ เสียงเพลงเร็วๆ สนุ กสนาน 3) รูปแบบการดาเนินชีวติ ของเด็กเจเนอเรชันแซดที
่
่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
งานศึกษาวิจยั เรื่อง “รูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
ทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ” จะทาการศึกษาเก็บผลเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้าน
ศิลปะ ที่อาศัยและศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ซึง่ มุ่งศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ รวมถึงการเปิดรับสื่อ กิจกรรม และ
ความสนใจต่างๆ โดยเริม่ เก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Group Interview) ซึ่งมีผู้ให้ขอ้ มูลเป็ น
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ จานวน 24 คน เข้าร่วมสนทนา แล้วทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยจะนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาจัดเก็บให้เป็ นระบบ แล้วนาเสนอข้อมูล
ตีความ และหาข้อสรุป โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบการวิ จยั และการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั 1 รูปแบบ ได้แก่
การสนทนากลุ่ ม (Group Interview) คือ การเจาะจงกลุ่ ม เพื่อ สารวจข้อ มูล จาก
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มคนที่มปี ระสบการณ์ร่วมกันในเหตุการณ์ นัน้ ๆ
พร้อมกัน ขนาดของกลุ่มในการสัมภาษณ์ครัง้ นี้คอื 6 คน โดยใช้การตัง้ คาถามผสมกันระหว่าง
คาถามที่ต้องการให้กลุ่มร่วมพูดคุยสนทนากัน กับการอภิปรายในประเด็นคาถามที่กาหนดไว้
(Guided Discussion)
ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั แบ่งกลุ่มการสนทนาออกเป็ น 4
กลุ่ม ซึง่ เป็นกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลนัน้ เป็ นผูท้ ก่ี าลังศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัยในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปะทีม่ ลี กั ษณะ
และรูปแบบการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลนี้เป็ น
กลุ่มที่ผู้วจิ ยั ให้ความสนใจ และมีความชื่นชอบในสายงานด้านศิลปะร่วมกัน โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

45
1) กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล เพศหญิง ศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6
คน อายุระหว่าง 15-18 ปี
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6

อายุ
18
18
17
17
16
16

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

2) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศชาย ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6 คน
อายุระหว่าง 15-18 ปี
ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6

อายุ
18
18
17
17
16
15

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
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3) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศหญิง ศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน อายุระหว่าง
18-23 ปี
ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5

อายุ
22
22
21
19
19

6

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6

18

ระดับการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ปี 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 3
คณะมัณฑนศิลป์ ปี 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ปี 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ปี 1

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกะบัง
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกะบัง

4) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศชาย ศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน อายุระหว่าง
18-23 ปี
ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 4
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5

อายุ
22
22
21
21
20

ระดับการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ปี 4
คณะศิลปะและการออกแบบ ปี4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 3
คณะมัณฑนศิลป์ ปี 3
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ปี2

6

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6

19

คณะมัณฑนศิลป์ ปี 1

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกะบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

47

3.2 เครื่องมือในการวิ จยั
เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม (Group
Interview) เพื่อพูดคุยกัน และถ่ายทอดประสบการณ์การดาเนินชีวติ ทีส่ ะท้อนทัศนคติของกลุ่ม
ผู้ใ ห้ข้อ มูล โดยชุด ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ ใ นครัง้ นี้ ได้นาทฤษฎี AIOs มาปรับเพื่อ
ประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ในครัง้ นี้
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview)
ผู้ว ิจยั ใช้ก ารเก็บผลวิจยั แบบการสนทนากลุ่ มเพื่อ เป็ นการเจาะจงกลุ่ มในการสารวจ
ข้อมูลเฉพาะเหตุการณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มคนทีม่ ปี ระสบการณ์ร่วมกันในเหตุการณ์ นนั ้ ๆ พร้อม
กัน ขนาดของกลุ่มในการสัมภาษณ์ครัง้ นี้คอื 6 คน จานวน 4 กลุ่ม ซึง่ กลุ่มวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง
16-23 ปี ทัง้ เพศชาย และ เพศหญิง ซึง่ มีความสนใจด้านศิลปะ โดยเลือกการใช้การตัง้ คาถาม
ผสมกัน ระหว่ า งค าถามที่ต้อ งการให้ก ลุ่ ม ร่ว มพูด คุ ย สนทนากัน โดยชุ ด ค าถามส าหรับ การ
สัมภาษณ์ในครัง้ นี้ ได้นาทฤษฎี AIOs มาปรับเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บผลวิจยั ซึง่ เมื่อได้ขอ้ มูล
แล้ว ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดประเภทข้อมูลตามประเด็นทีต่ อ้ งการต่อไป
คาถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1) คาถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน ขนาดครอบครัว อาชีพ สถานภาพ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
2) คาถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities Question) เป็ นคาถามทีเ่ กี่ยวกับการทา
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีงานอดิเรกทีเ่ ลือกทาเมือ่ มีเวลาว่างคืออะไร เพราะเหตุใด
(2) งานอดิเรกทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเลือกทาและมีความเกีย่ วข้องกับศิลปะมีอะไรบ้าง
(3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเข้าร่วม Event หรือกิจกรรมทางสังคมใด ในระยะเวลา 1
ปีทผ่ี ่านมา เพราะเหตุใด
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเลือกทากิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะหรือไม่ อย่างไร
(5) ผู้ใ ห้ข้อมูล มีกิจกรรมใดที่เ ลือ กทาเพื่อพักผ่อ น และให้ความบันเทิงกับ
ตัวเอง เพราะเหตุใด
(6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเข้าร่วมชมรมใดบ้างหรือไม่ หรือลักษณะแฟนเพจทีส่ นใจ
และติดตามคืออะไร
(7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเข้าร่วมกลุ่มทีม่ คี วามชอบร่วมกันหรือไม่ มีการติดต่อกัน
อย่างไร และแบ่งปนั สิง่ ทีช่ อบหรือสนใจกันอย่างไร
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(8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีพฤติกรรมในการเลือกซือ้ สินค้าแบบใด จากแหล่งไหน เพราะ
เหตุใด
3) คาถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest Question) เป็ นคาถามทีเ่ กี่ยวกับความ
สนใจด้านต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจครอบครัวมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
(2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจกิจกรรมสันทนาการหรือไม่ อย่างไร
(3) ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีค วามสนใจด้านแฟชัน่ หรือ ไม่ อย่า งไร รวมถึง สไตล์ก าร
แต่งตัวเป็นแบบใด อย่างไร
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการใช้ส่อื รูปแบบใดในการติดต่อ หรือรับข้อมูลข่าวสารทีต่ น
สนใจ
(5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจ และมีทศั นคติเกี่ยวกับการประสบความสาเร็จใน
ชีวติ หรือไม่ อย่างไร
(6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ
(7) ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีค วามสนใจในกิจ กรรมที่เ กี่ย วกับ ศิล ปะหรือ ไม่ กิจ กรรม
ใดบ้าง
4) คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinions Question) เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความทันสมัยหรือไม่ อย่างไร
(2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติต่อสภาพสังคมในปจั จุบนั อย่างไร
(3) ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าลัก ษณะรูปแบบทางการเมืองในอนาคตจะส่งผลกับเรา
อย่างไร และมองสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั เป็ นอย่างไร
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าระบบการศึกษาปจั จุบนั ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร และ
มีทศั นคติต่อการศึกษาอย่างไร
(5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าแนวโน้มของสื่อในอนาคตจะมีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของ
พวกคุณอย่างไร
(6) ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าวัฒนธรรมในปจั จุบนั มีผลกับชีวติ และทัศนคติของคุณ
อย่างไร และวัฒนธรรมใดควรมีการเปลีย่ นแปลง เพราะเหตุใด
(7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าการเปลีย่ นแปลงในเรื่องของการบริการ และการจับจ่าย
ใช้สอยจะเปลีย่ นไปอย่างไร
(8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าช่องทางในการจับจ่ายใช้สอย และการรับบริการที่คุณใช้
ในปจั จุบนั มีอะไรบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด
(9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าศิลปะมีความสาคัญกับสังคมอย่างไร
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(10) ผู้ให้ขอ้ มูลคิดว่าการแสดงออกของคนในสังคมมีการนาศิลปะเข้ามาใช้
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร
(11) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าศิลปะสามารถควบรวม และมีอทิ ธิพลกับสังคมปจั จุบนั
ได้อย่างไร
(12) ผู้ใ ห้ข้อ มูล คิดว่าทัศ นคติของผู้ค นในสังคมที่ม ีต่ อ คนเรียนและทางาน
ศิลปะเป็นอย่างไร
(13) ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีค วามคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดที่ว่า จบศิล ปะแล้ว ตกงาน
รายได้ต่า แล้วมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้งกับคาพูดนี้อย่างไร
(14) ผู้ใ ห้ข้อมูล คิดว่ าสังคมในปจั จุบนั ควรให้ค วามส าคัญ กับศิล ปะมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร
5) คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ (Media Exposure Question) เป็ นคาถามที่
เกีย่ วกับการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อประเภทใดมีอทิ ธิพลต่อคุณมากกว่ากัน อย่างไร
(2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อดัง้ เดิมทีค่ ุณยังรับอยูม่ อี ะไรบ้าง เพราะเหตุใด
(3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีช่องทางในการรับสื่อส่วนใหญ่เป็นช่องทางใด เพราะเหตุใด
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้เวลากับสื่อต่อวัน ประมาณเท่าไหร่
(5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ส่อื ในการทาสิง่ ใดบ้าง เพราะเหตุใด
(6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการรับสื่อผ่านอุปกรณ์ส่อื สารใดบ้าง
(7) ในการเลือ กรับสื่อ แต่ ล ะประเภท ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีการเลือ กรับจากเหตุ ผ ล
ใดบ้าง เพราะเหตุใด
(8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเปิดรับสื่อจากช่องทางใดน้อยหรือมากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
(9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อปจั จุบนั มีอทิ ธิพลกับการใช้ชวี ติ อย่างไร เพราะเหตุใด
(10) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเลือกใช้ส่อื ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันใดมากที
่
่สุด สาม
อันดับ เพราะเหตุใด
(11) ผู้ให้ข้อมูลมีการใช้แอพพลิเคชันที
่ ่เกี่ยวกับศิลปะหรือไม่ อย่างไร และ
แอพพลิเคชันใดบ้
่ าง
(12) ผู้ใ ห้ข้อ มูล คิด ว่ าช่ องทางสื่อ ในปจั จุบนั ตอบสนองการใช้งานของผู้ท่มี ี
ความชื่นชอบศิลปะหรือไม่อย่างไร
(13) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติทม่ี ตี ่อสื่อเก่า และสื่อใหม่แตกต่างกันอย่างไร เพราะ
เหตุใด
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3.3 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
การตรวจสอบข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพนี้ ใช้วธิ กี ารที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกัน
หรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานทีก่ นั จะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะ
เหมือ นเดิม หรือ ไม่ 2) การตรวจสอบสามเส้า ด้า นผู้ว ิจ ัย โดยการเปลี่ย นตัว ผู้ส ัง เกต หรือ
สัมภาษณ์ และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล โดยใช้วธิ เี ก็บรวมข้อมูลต่างๆ
กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือ่ งเดียวกัน เช่น ใช้วธิ สี งั เกตควบคู่ไปกับการซักถาม

3.4 การวิ เคราะห์และตีความข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนี้ ผู้วจิ ยั นาข้อมูล เชิงคุณภาพที่เป็ นคุณลักษณะสาคัญ
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล มาจัด ระบบ หาความหมาย แยกแยะองค์ป ระกอบ จนสามารถ
เชื่อมโยง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวไปสู่ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ
และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ซึ่งมีหลักการ 2 ประการ
สาคัญ ประกอบด้วย
1) การจ าแนกและจัด ระบบข้อ มูล เพื่อ เข้า ใจความหมาย และ ความสัม พัน ธ์ข อง
ปรากฏการณ์จากทัศนะของผูถ้ ูกวิจยั (Native’s Category) จึงเป็ นการสร้างระบบ จัดหมวดหมู่
ของข้อมูล หาแบบแผน ความหมาย และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ภายใต้บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่ศึกษา ตลอดจนทาความเข้าใจกับความหลากหลาย และความแตกต่างของ
ข้อมูลทีร่ วบรวมมา
2) การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล แยกแยะเงื่อนไข เพื่ออธิบายสาเหตุความสัมพันธ์ท่ี
เป็นหมวดหมูไ่ ปพร้อมๆ กับอธิบายการเกิด การดารงอยู่ และการเปลีย่ นแปลงของปรากฏการณ์
ทีศ่ กึ ษา
จากนัน้ เสนอผลสรุปการวิจยั โดยอธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ แล้วนาเสนอ
ข้อมูลในรายละเอียดรวมไปถึงข้อคิดเห็นของผูว้ จิ ยั เอง
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3.5 การนาเสนอข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอผลการวิจยั โดยตรงการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด ในรูปแบบ
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์ทร่ี วมการบรรยายกับ
การอธิบายอย่างนุ่ มลึก ไว้ด้วยกัน กล่าวคือ เป็ นการสร้างความเข้าใจให้เ กิดขึ้นโดยการร่อ น
ข้อ มูล ด้ว ยการลดทอนข้อ มูล ความหมายข้อ มูล ความหมายที่อ ัดแน่ นและซับซ้อ น มาสู่ก าร
จาแนกเป็ นหน่ ว ยของความหมาย และนาเสนอผลการวิเ คราะห์ตามล าดับประเด็นต่ างๆ ที่
กาหนดในวัตถุประสงค์ นันคื
่ อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ ี
ความสนใจด้านศิลปะ 2) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้าน
ศิลปะ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ในการศึกษาเรือ่ ง “รูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่
มีความสนใจด้านศิลปะ” เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ ใช้การเก็บผล
แบบ การสนทนากลุ่ม (Group Interview) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นกลุ่มเจเนอ
เรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ โดยอ้างอิงกับหลัก
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลวิเคราะห์และสรุปผล โดยลาดับการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ดงั นี้
4.1 ส่วนที่ 1 บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจ
ด้านศิลปะ
4.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
4.1.2 กิจกรรม (Activities) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
4.1.3 ความสนใจ (Interests) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
4.1.4 ความคิดเห็น (Opinions) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
4.2 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะ

4.1 ส่วนที่ 1 บริ บท และภาพรวมพฤติ กรรมของกลุ่มเจเนอเรชั ่นแซดที่มีความ
สนใจด้านศิ ลปะ
ผลจากการสนทนากลุ่ม (Group Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในเรื่องบริบทและภาพรวม
พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ พบว่า ศิลปะได้หลอมรวมเป็ นส่วน
หนึ่งของการใช้ชวี ติ ของกลุ่มผู้ให้ข้อ มูล โดยการเลือกทาชนิดของงานศิลปะในแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั ความชอบและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะ
มีความหลากหลายทางด้านช่วงวัย เพศสภาพ ระดับชัน้ การศึกษา และความสนใจในแต่ละแขนง
ของงานศิลปะทีแ่ ตกต่างกัน
ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ทฤษฎี AIOs ในการกาหนด
รูปแบบของผลการวิจยั ซึง่ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้

53
4.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มีความสนใจด้านศิ ลปะ
ผลจากการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามช่วงอายุได้ 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ อี ายุระหว่าง 15-18 ปี เพศชาย-หญิง ศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 12 คน ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 อายุ 18 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิ ลปะ สาขา
จิตรกรรม สนใจในงานศิลปะ ชอบวาดรูปเป็ นพืน้ ฐาน ชอบวาดการ์ตูน และทางานประดิษฐ์ต่างๆ
(2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 อายุ 18 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ
สาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สนใจในงานศิลปะ ชอบต่อโมเดล
(3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 อายุ 18 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สนใจศิลปะ ชอบการวาดรูป และสนใจงานด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ การออกแบบและการใช้
งาน ชอบฟงั เพลง
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 อายุ 17 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน
สายศิลปะ สาขาออกแบบสื่อสาร (นิเทศศิลป์) สนใจในงานศิลปะสาขาภาพยนตร์ ชอบดูภาพยนตร์
และอยากเป็ นผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ชอบถ่ายภาพ
(5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 อายุ 16 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ สาขาออกแบบ
ภายใน สนใจงานศิลปะ ชอบวาดรูป เล่นกีตา้ ร์
(6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 อายุ 16 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ
สาขาออกแบบสื่อสาร (นิเทศศิลป์) สนใจงานศิลปะ ชอบวาดรูป ต่อเลโก้
(7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 อายุ 18 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน
สายศิลปะ สาขาออกแบบภายใน สนใจงานศิลปะ วาดรูปบ้าง ชอบร้องเพลง เล่นกีต้าร์ เพราะเป็ น
การผ่อนคลาย
(8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 อายุ 18 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ สาขา
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สนใจศิลปะ ชอบวาดรูป ร่างสิง่ ปลูกสร้าง เป็ นการฝึ กมือให้ชนิ กับการวาด
แบบสถาปตั ย์ เล่นกีตา้ ร์บา้ ง เล่นบาสเกตบอลบ้าง ชอบทากิจกรรมหลากหลาย
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(9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 อายุ 17 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน
สายศิลปะ สาขาออกแบบภายใน สนใจศิลปะชอบวาดรูป ดูแบบห้องตกแต่งภายในเพราะชอบงาน
ตกแต่งภายใน และดูเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน
(10) ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 อายุ 17 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายศิลปะ
สาขาออกแบบภายใน สนใจศิลปะชอบวาดรูป เวลาว่างชอบฝึ กวาดแบบห้องตกแต่งภายในจากแคต
ตาล๊อคของ อิเกีย เพื่อฝึกฝนฝีมอื
(11) ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 อายุ 16 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน
สายศิลปะ สาขาออกแบบสื่อสาร (นิเทศศิลป์) สนใจศิลปะ ชอบดูงานสื่อสารเชิงเสียดสี เกี่ยวกับเรื่อง
การเมือง สังคม สะสมโมเดลสตาร์วอร์ และของสตาร์วอร์ต่างๆ เพราะเป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นสิง่ ทีช่ ่นื
ชอบ
(12) ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 อายุ 15 ปี เพศชาย กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาย
ศิลปะ สาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สนใจศิลปะ ชอบวาดรูป ชอบว่ายน้ า เพราะช่วยผ่อนคลาย และ
สร้างสมาธิทาให้มสี มาธิดขี น้ึ
2) กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ อี ายุระหว่าง 18-23 ปี เพศชาย-หญิง ศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 12 คน ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 อายุ 22 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องประดับ สนใจศิลปะ ชอบต่ อกันดัม้
ต่อจิก๊ ซอว์ ชอบกลไก
(2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 อายุ 22 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ สนใจศิลปะ วาดรูปบ้าง ดู
งานศิลปะผ่านสื่อออนไลน์บา้ ง
(3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 อายุ 21 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร สนใจศิลปะ ชอบ
ถ่ายภาพมาก ถ่ายได้หลายรูปแบบ สนใจแฟชัน่ ชอบอัพเดทแฟชันผ่
่ านช่องทางออนไลน์
(4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 อายุ 19 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี 1
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะมัณ ฑนศิ ล ป์ สาขาออกแบบภายใน สนใจศิ ล ปะ ชอบวาดรู ป
ฟงั เพลง ดูภาพยนตร์ และชอบอ่านหนังสือ
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(5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 อายุ 19 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาสถาปตั ยกรรม สนใจศิลปะชอบฝึ กสีน้ าเวลาว่าง ฟงั เพลง และใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์
ชอบเล่นเกมส์
(6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 อายุ 18 ปี เพศหญิง กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี
1 สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกะบัง คณะครุศาสตร์อุต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ชอบฟงั เพลง อ่านการ์ตูนประเภทมังงะ
(7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 อายุ 22 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี
4 มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร คณะมัณ ฑนศิล ป์ สาขาออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ สนใจศิล ปะ ชอบดู
ภาพยนตร์แล้ววิเคราะห์ ทาฉากโมเดลต่างๆ และหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการทาโมเดล
(8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 อายุ 22 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีท่ี
4 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สนใจศิลปะ ชอบดู
เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วกับการออกแบบ และอ่านหนังสือเกีย่ วกับการออกแบบ และปรัชญา
(9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 อายุ 21 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิล ปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร สนใจศิลปะ ชอบ
ั หาในสัง คม
วาดรูป เล่ น สนองความคิด ตัว เอง ทัง้ เรื่อ งเกี่ย วกับ การเมือ ง สภาพสัง คม ป ญ
ดูภาพยนตร์ ฟงั เพลง
(10) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 อายุ 21 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ปี 3 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจทิ ลั อาร์ท สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ท สนใจศิลปะ ชอบดูงานมิว
สิควีดโี อต่างประเทศ หรืองานสายวิชวลต่างๆของต่างประเทศ
(11) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 อายุ 20 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ปีท่ี 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สาขา
ศิลปะอุตสาหกรรม สนใจศิลปะเกีย่ วกับพวกงานผ้าต่างๆ ชอบดูการแต่งกายของคนทัวไป
่
(12) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 อายุ 19 ปี เพศชาย กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาประยุกต์ศลิ ปศึกษา สนใจศิลปะวาดรูปใส่
สมุดสเก็ตของตัวเอง ชอบเล่นบาสเกตบอล
ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ในเรื่องของลักษณะประชากร
พบว่า กลุ่ มผู้ใ ห้ข้อ มูล จะมีศิล ปะเป็ นส่ว นหนึ่งของการใช้ชีว ิต คือ มีกิจกรรมพื้นฐานในชีว ิต
เกีย่ วข้องกับศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น การวาดรูป กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่มองการวาดรูปเป็ นงานอดิเรก
แต่เป็ นกิจวัตรประจาวันทีพ่ วกเขาทาเป็ นปกติ ในผูใ้ ห้ข้อมูลบางคนจึงไม่สามารถให้เหตุผลของ
การเลือกทาศิลปะได้ เนื่องจาก การวาดรูป เป็นความชอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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4.1.2 กิ จกรรม (Activities) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มีความสนใจด้านศิ ลปะ
จากทฤษฎี AIOs Activities หรือ กิจกรรมทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกทา โดยกิจกรรมหลัก
ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะแตกต่างกันออกไป โดยอ้างอิงจากตาราง AIOs Framework (ตารางที่
2.2) ซึง่ จะเก็บข้อมูลหมวดกิจกรรม (Activities) ในเรื่อง งานอดิเรก (Hobbies) กิจกรรมทาง
สังคม (Social Events) การพักผ่อน (Vacation) ความบันเทิง (Entertainment) การเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน (Community) การเลือกซื้อ (Shopping) และกีฬา (Sports) โดยผลจากการ
สนทนากลุ่ม (Group Interview) ได้ผล ดังนี้
1) งานอดิเรก (Hobbies)
สอบถามถึงงานอดิเรกที่แต่ละคนสนใจ และความชื่นชอบของแต่ละคน เน้ นไป
ทางไหน เพื่อดูแนวโน้มความสนใจของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ โดยผลการ
สัมภาษณ์พบว่า กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 จะมีงานอดิเรกเป็ นการวาดรูปและศิลปะ จานวน 7 คน และ
ทากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากนัน้ จานวน 5 คน ในขณะทีก่ ลุ่มช่วงอายุท่ี 2 จะมีงานอดิเรกเป็ น
การวาดรูปและงานออกแบบ จานวน 9 คน และมีเพียง 3 คนทีเ่ ลือกทากิจกรรมอื่น โดยลักษณะ
ของงานอดิเรกเปลีย่ นแปลงไปคือ จากช่วงอายุท่ี 1 มีงานอดิเรกเป็ นการวาดรูป แต่เมื่อได้เข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะเห็นว่า งานอดิเรกทีเ่ กี่ยวกับศิลปะนัน้ จะเป็ นลักษณะการหาข้อมูล
ต่อยอดในสิง่ ที่ตนเรียนและศึกษา แต่ก็ยงั คงเป็ นงานอดิเรกที่เกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบ
อย่างทีต่ นสนใจ
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 ส่วนใหญ่งานอดิเรกของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะเน้นไปที่งานศิลปะ
ไม่ว่าจะเป็ นงานคราฟต์ทามือ หรือการวาดรูปตามความสนใจและการฝึกลงสี โดยจากกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลมีจานวน 7 คนทีม่ งี านอดิเรกเป็ นการวาดรูป หรือการทากิจกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปะ
เช่น การต่อโมเดล การทางานปนั ้ และมีแค่ 5 คน เท่านัน้ ทีเ่ ลือกทากิจกรรมอื่นนอกจากการ
วาดรูป
“ส่วนตัวไม่ได้เป็ นคนทางานศิลปะตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ งานอดิเรกที่ ทาจึง
เป็ นพวก การฟงั เพลง เล่นกีต้าร์ หรือ การออกก าลัง กาย แต่ ศิลปะคือ กิจกรรมที่ทา
จริงจัง และต้องทาทุกวัน จนเหมือนเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ต้องหยิบกระดาษมาวาดวัน
ละนิดก็ยงั ดี” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ชอบออกไปข้างนอก ไปถ่ายรูปทัง้ คน สถานที่ บางทีก็ตงั ้ โจทย์ให้ตวั เองฝึ ก
เป็นกิจกรรมทีท่ าแล้วไม่เบื่อ ทาแล้วรักมาก ชอบ จนอยากจะเรียนต่อด้านภาพยนตร์ มี
ความฝนั อยากจะทาภาพยนตร์ของตัวเอง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
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“ไม่ช อบท าอะไรจ าเจ แล้ว แต่ อ ารมณ์ ใ นแต่ ล ะวัน บางครัง้ ก็ว าดรูป ฝึ ก มือ
บางครัง้ ก็เล่ นกีต้าร์บ้าง บางครัง้ ก็เ ล่นบาสเกตบอลบ้าง เพราะเมื่อ ก่อ นเป็ นนักกีฬ า
บาสเกตบอลโรงเรีย น เลยค่ อ นข้า งมีง านอดิเ รกที่ห ลากหลาย” ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 8
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ถ้าเป็นงานอดิเรกจริง ๆคือชอบเล่นปิงปอง ผมสามารถเล่นได้ทงั ้ วัน ชอบมาก
แต่ถ้ากิจกรรมทีท่ าช่วงนี้ทุกวันคือ วาดรูป ผมสนใจงานออกแบบตกแต่งภายใน อยาก
เรียนต่อด้านนี้ เลยชอบดูแบบห้องตามเว็บไซต์ ต่างๆ แล้วก็ฝึกสเก็ตซ์ไปเรื่อย ๆ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมไม่ค่อยวาดรูปนอกเหนือจากเวลาเรียนเท่าไหร่ นอกจากว่าต้องทาการบ้าน
งานอดิเรกของผมทีท่ าเลยเป็ นการว่ายน้ า เพราะช่วยผ่อนคลาย ทาให้ผมมีสมาธิดขี น้ึ ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย ซึง่ ความสนใจจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นกิจกรรมต่อยอดจากสิง่ ที่ตนเรียน และ
เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ โดยมีจานวน 9 คนทีเ่ ลือกทากิจกรรมต่อยอดจากสิง่ ที่
ตนสนใจ และกาลังศึกษาอยู่ และมีจานวน 3 คน ทีเ่ ลือกทากิจกรรมอื่นเป็นงานอดิเรกเลย
“ชอบถ่ า ยรูป ถ้า มีเ วลาว่ างคือ ต้อ งสะพายกล้ อ งออกจากบ้า น ชอบฝึ ก ถ่ า ย
หลากหลายแบบ อย่างถ่ายภาพคนบ้าง ถ่ายสตรีทบ้าง ถ่ายแคนดิดบ้าง ถ้าไม่ได้ถ่าย
ส่วนใหญ่กจ็ ะนัง่ ดูรปู จากแอพพลิเคชัน่ หรือเว็บไซต์ และดูเรื่องแฟชันควบคู
่
่ไปกับการ
ถ่ายภาพด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ชอบเล่นเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบมัลติเพลเยอร์ คือได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั
คนอื่นๆ ด้วย ชอบฟงั เพลงและเล่นโซเชียล จะใช้อนิ สตาแกรม และเฟซบุ๊กพอๆ กัน
และมีการฝึกใช้สนี ้าบ้าง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ชอบดูภาพยนตร์แล้ววิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ฉาก วิเคราะห์บท หรือ
ตัวละคร ทาฉากโมเดลต่างๆ และหาความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับการทาโมเดล” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ชอบดูเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วกับการออกแบบ เพราะชอบดูงานหลากหลายสไตล์ และ
ชอบดูงานต่างประเทศเป็ นแรงบันดาลใจ เรียนรูง้ านต่างๆ และอ่านหนังสือเกี่ยวกับการ
ออกแบบ และปรัช ญา เพื่อ เอาแนวคิด มาใช้ง านได้ใ นอนาคต” ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 7
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
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“ชอบดูภาพยนตร์ และเดินดูของเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้า หรืองานผ้า และเทคนิค
ต่างๆ ชอบดูการแต่งกายของคนทัวไป
่ เพราะเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวกับ ผ้า ก็
เลยชอบสังเกตงาน และความนิยมในสังคม” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2561)
2) กิจกรรมทางสังคม (Social Events)
สอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม งานอีเวนท์ท่แี ต่ละคนสนใจ รวมถึง
ความชอบในการเข้าสังคม และการเลือกทากิจกรรม พบว่ากลุ่มช่วงอายุท่ี 1 จะมีความสนใจที่
จะออกไปทากิจกรรมข้างนอก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทีต่ นสนใจ มากกว่าการทากิจกรรมอยู่
บ้าน คือจานวน 7 ต่อ 5 คน ซึง่ แตกต่างกับ กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ซึง่ มีจานวนผูท้ ช่ี อบออกไปทา
กิจกรรมข้างนอกกลับมีปริมาณทีน่ ้อยกว่ากลุ่มที่ชอบอยู่กบั ตัวเอง และทากิจกรรมอยู่บา้ น นัน่
คือ 4 ต่อ 8 คน
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสนใจการออกไปทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม
ซึง่ มีทงั ้ งานทีไ่ ปตามความชอบ และความสนใจของตน หรืองานทีไ่ ด้ไปทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
โดยมีจานวน 7 คน ชื่นชอบการออกไปทากิจกรรมข้างนอก และเข้าสังคม และมีจานวน 5 คน ที่
ไม่ชอบการออกไปทากิจกรรมข้างนอก ชอบอยู่กบั ตัวเอง หรือใช้เวลาไปกับการทากิจกรรม
ส่วนตัวมากกว่า
“ไม่ค่อยชอบออกไปทากิจกรรมข้างนอกเท่าไหร่ ถ้าเป็ นในช่วง 1 ปีทผ่ี ่านมา ก็
จะเป็ นการไปค่ายอาสาของทีต่ กึ ติว ที่เลือกไปเพราะเป็ นกิจกรรมที่ได้ใช้ความสามารถ
ของตัวเองในการทางานให้เป็ นประโยชน์ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปกิจกรรมต่างๆเท่าไหร่ มีท่ไี ปล่าสุดก็คอื ค่ายอาสาของ
ตึกติว ได้ไปทากิจกรรมร่วมกับ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่รู้จกั กัน และได้ไปวาดรูปนอกสถานที่
นอกนัน้ ก็จะไปงานงานอีเวนท์ในห้างสรรพสินค้าทัวไป
่ ไปดูของกินของใช้ ตามธีมงานที่
จัด” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ชอบอยู่บ้าน ไม่ค่อยชอบออกไปทากิจกรรมข้างนอกเท่าไหร่ ชอบหาอะไรทา
อยูบ่ า้ นมากกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ ไม่ชอบคนเยอะๆ พลุกพล่าน ชอบอยู่บา้ น
มากกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ค่อยได้ไป ไม่ชอบคนเยอะๆ วุ่นวาย” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
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กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ค่อยมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมเท่าไหร่ นอกจากจะเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะและสิง่ ทีต่ นสนใจ โดยมีจานวน 8 คน
ที่ไ ม่ส นการเข้า ร่ว มกิจกรรมทางสังคมเลย และเลือ กที่จ ะท ากิจ กรรมอยู่กับ ตัว เองมากกว่ า
ในขณะทีอ่ กี 4 คนนัน้ เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง แต่กจ็ ะเลือกเฉพาะกิจกรรมทีต่ นสนใจเท่านัน้ โดยมี
ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
“ถ้ า ไปจะไปประเภทงานคาร์ บู ท เซลล์ ม ากกว่ า เพราะจะไปดู เสื้ อ ผ้ า
เครือ่ งประดับ หรือถ้าจะไปส่วนใหญ่จะไปงานศิลปะทีต่ รงกับความชอบหรือ ความสนใจ
มากกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ค่อยสนใจงานอีเวนท์เท่าไหร่ ถ้าได้ไปล่าสุดจะเป็ นงานภาพถ่ายที่หอศิลป์
เพราะจะเลือกไปตามความสนใจของตัวเองเท่านัน้ ส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบความวุ่นวาย
เท่าไหร่” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ส่วนใหญ่จะเลือกไปงานกิจกรรมตามความสนใจ เช่น งานของเล่น งานตุ๊กตา
ไม่ค่อยถนัดไปงานสังคมทีต่ ้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนเยอะๆ เท่าไหร่” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ชอบไปงานอีเวนท์มาก เพราะได้ไปเปิ ดหูเปิ ดตา ซึ่งอีเวนท์ทุกงานทีเ่ ลือกไป
จะเลือกจากความชอบของตัวเอง งานส่วนใหญ่ท่ไี ปจะเป็ นงานทีเ่ ป็ นสังคมทีช่ อบ และ
คนทีไ่ ปร่วมงานเป็ นคนที่เราอยากเจอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“จะไปงานกิจกรรมก็ต่ อ เมื่อต้อ งการไปดูงาน วัส ดุ หรือดูการจัดบู๊ท ถ้าเป็ น
กิจ กรรมที่ส นใจคงเป็ น พวกงานคราฟท์ ท ามือ งา นสอนชาวบ้ า นท าผ้ า มัด ย้ อ ม
เพราะฉะนัน้ งานหรือกิจกรรมทีไ่ ด้ไปส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความสนใจ และการเรียน
เป็นหลัก” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
3) การพักผ่อน (Vacation)
สอบถามถึงพฤติกรรมการพักผ่อน ทัศนคติต่อการพักผ่อนรวมถึงการพักผ่อนที่
แต่ละคนเลือกทานัน้ สอดคล้องกับความสนใจ และความชอบหรือไม่ พบว่า ทัง้ กลุ่มช่าวงอายุท่ี
1 และ 2 ต่างมีทศั นคติในแนวทางเดียวกันคือ การพักผ่อนของพวกเขา คือการได้ทางานศิลปะ
หรือการหาข้อมูลต่อยอดในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจ รวมไปถึงสาขาทีต่ นศึกษาอยู่ โดย กลุ่มช่วงอายุท่ี
1 มีจานวนผูท้ ค่ี ดิ ว่าการพักผ่อนคือการได้ทางานอดิเรกทีต่ นชื่นชอบ มีจานวน 7 คน และคนที่
คิดว่าการพักผ่อนคือการทากิจกรรมอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศิลปะเลย มีจานวน 5 คน ส่วนกลุ่มช่วง
อายุท่ี 2 มีจานวนผูท้ ค่ี ดิ ว่าการพักผ่อนคือการได้ทางานอดิเรกทีต่ นชื่นชอบ มีจานวน 8 คน และ
คนทีค่ ดิ ว่าการพักผ่อนคือการทากิจกรรมอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศิลปะเลย มีจานวน 4 คน
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กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนหนึ่งมีกจิ กรรมการพักผ่อนเหมือนคนทัวไป
่
โดยการพักผ่อนของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 7 คน จะเป็ นการทางานอดิเรกทีต่ นสนใจ และชอบ
ต่อยอดในสิง่ ที่ต นสนใจ ก็ถือเป็ นการพักผ่อนแล้ว และอีก 5 คนจะชอบไปพักผ่อ นนอกบ้าน
ท่องเทีย่ ว เปิดหูเปิดตา
“ที่บ้านไม่ค่อยออกไปเที่ยวแบบพร้อมหน้ าพร้อมตาเท่าไหร่ ตัวเองก็ไม่ค่อย
ชอบออกไปข้า งนอก เพราะฉะนัน้ กิจ กรรมที่ท าเพื่อ การพัก ผ่ อ นก็เ ป็ น การวาดรูป
เหมือนกับงานอดิเรก” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“งานอดิเรกที่เลือกทาก็ถอื เป็ นการพักผ่อนในตัวอยู่แล้ว มีไปเที่ยวต่างจังหวัด
บ้าง แต่ไม่บ่อย ส่วนใหญ่มกั จะไปกับเพื่อนๆมากกว่าครอบครัว ” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“มีไปเทีย่ วทัวๆ
่ ไป บางครัง้ ก็ไปในเมืองดูพวกสถาปตั ยกรรมในเมือง หรือไป
เที่ยวที่แปลกใหม่ท่ไี ม่เคยไป แต่ก็แล้วแต่โอกาสด้วย เพราะบางที ก็ไม่มเี งินไปไกลๆ
ผูป้ กครองก็ยงั ไม่ปล่อยด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเน้นการพักผ่อนไปที่การเติมความรู้ และเพิม่
ประสบการณ์เกี่ยวกับที่ตนสนใจ ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 8 คน ที่มองว่า การได้ทางาน
อดิเ รกที่ช อบก็ถือ เป็ น การพัก ผ่ อ นแล้ว และมีจานวน 4 คนที่มองว่า การพัก ผ่ อ นคือ การท า
กิจกรรมอื่นทีไ่ ม่ใช่ศลิ ปะ และไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ รียน เพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง
“ไปบ้า ง ส่ ว นใหญ่ จ ะไปเพราะอยากเจออะไรใหม่ ๆ เปลี่ย นสัง คม เปลี่ย น
สิง่ แวดล้อม หาแรงบันดาลใจให้กบั งาน ก็ถอื เป็นการเปิดหูเปิดตา พักผ่อนไปด้วยในตัว ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ชอบไปเทีย่ วอยูแ่ ล้ว ไม่ค่อยอยู่ตดิ บ้านเท่าไหร่ เวลาทีไ่ ด้พกั ผ่อน เลยเป็ นการ
ออกไปถ่ายรูป ก็เ ป็ นงานอดิเรกที่ทาแล้ว ถือว่าได้พกั ไปด้วยในตัว บางครัง้ ตัดสินใจ
เที่ยวก็จะตัดสินใจไปตามที่ได้เห็นในคลิปรีววิ ในโลกออนไลน์ อันไหนน่ าสนใจ วิวสวย
ไปไม่ยากมาก ก็จะอยู่ในลิสต์ทอ่ี ยากจะไปสักครัง้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
“ส่วนใหญ่จะสนใจพวกสถาปตั ยกรรมสวยๆ หลายๆครัง้ ทีไ่ ด้ไปพักผ่อนเลยจะ
เน้ นไปดูพ วกงานสถาปตั ย์แ ปลกๆ ส่ ว นใหญ่ ถ้าจะไปเที่ยวพัก ผ่ อนก็จะไปกับที่บ้าน
ค่อนข้างติดครอบครัว ไปไหมก็มกั จะไปกับครอบครัวเป็ นประจา” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 4
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
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“ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไกลๆ เท่าไหร่ มีบ้างที่ไปพักผ่อนกันทัง้ ครอบครัว แต่ส่วน
ใหญ่ การพักผ่อนของผมจะเป็ นการอยู่ในห้อง ฟงั เพลงที่ชอบ หรือทางานที่ชอบ อ่าน
บทความ หรือ อ่ านหนังสือ ที่ชอบ บางครัง้ ก็ไปดูภาพยนตร์ค นเดียว มันให้อิส ระกับ
ความคิดตัวเอง และได้มเี วลาอยู่กบั ตัวเอง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“ไม่ค่อยได้ออกไปไหน หาโอกาสไปค่อนข้างยาก เพราะที่บ้านมีหลานตัวเล็ก
อยู่ แล้วในครอบครัวก็ไม่ค่อยออกไปเที่ยวที่ไหนกันอยู่แล้วด้วย ส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบ
เที่ยวมากนัก การพัก ผ่ อ นของผมเลยเป็ นการได้นอนทีบ้าน หรือ ได้อ่ าน ได้ทางาน
อดิเรกอะไรบางอย่างทีช่ อบ เหมือนได้ใช้เวลากับตัวเองเฉยๆ ได้พกั ผ่อน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคน
ที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
4) ความบันเทิง (Entertainment)
สอบถามถึงแนวโน้มความสนใจในกิจกรรมทีส่ ร้างความบันเทิง ว่ามีแนวโน้มของ
สิง่ ที่ทา ไปในทิศทางใด และมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผู้ให้ขอ้ มูลหรือไม่ พบว่า นอกจากงาน
อดิเรกทีพ่ วกเขาเลือกทาแล้ว กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 อายุ ต่างมีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นความบันเทิงผ่าน
โลกออนไลน์ทงั ้ 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นการดูหนัง หรือการฟงั เพลงผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ กลุ่มช่วง
อายุท่ี 1 มีผใู้ ห้ขอ้ มูลจานวน 8 คน ทีเ่ ลือกทากิจกรรมบันเทิงบนโลกออนไลน์ มีเพียง 4 คน
เท่านัน้ ที่มกี จิ กรรมบันเทิงทีเ่ กี่ยวข้องกับโลกออนไลน์น้อยกว่า ในขณะที่ กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 มี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนถึง 10 คน ทีเ่ ลือกทากิจกรรมบันเทิงบนโลกออนไลน์ มีเพียง 2 คนเท่านัน้ ที่ม ี
กิจกรรมบันเทิงทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกออนไลน์น้อยกว่า
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิงของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 8 คน
เป็ นการดูห นัง ฟ งั เพลงผ่านโลกออนไลน์ หรือการดูรายการโทรทัศ น์ ย้อนหลัง โดยกิจกรรม
ความบันเทิงส่วนใหญ่มกั ถูกผูกไว้กบั โลกออนไลน์แทบทัง้ สิน้ มีเพียง 4 คน ทีม่ กี จิ กรรมบันเทิง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกออนไลน์น้อยกว่า
“กิจ กรรมที่ส ร้า งความบัน เทิง ก็จ ะเป็ น การวาดรู ป วาดการ์ตู น ออกแบบ
คาแรคเตอร์ ระบายสีน้า ทาแล้วสบายใจ รูส้ กึ มีความสุข ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์,
1 พฤษภาคม 2561)
“ชอบดูภาพยนตร์ ดูการ์ตูน หรือฟงั เพลงมีบ้างที่หยิบกระดาษออกมาวาดรูป
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทา บางครัง้ ก็ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อน หรือไปดูภาพยนตร์ หา
อะไรทานตามห้างสรรพสินค้า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“ผมชอบดูภาพยนตร์ เลยเลือกทีจ่ ะไปดูในโรงมากกว่าเพราะมันได้อรรถรส และ
จะได้ออกไปทาอย่างอื่นด้วย เดินเล่น ดูของตามห้างสรรพสินค้า ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ค่อยได้ออกไปหาความบันเทิงนอกบ้านเท่าไหร่ ผมชอบอ่านการ์ตูน เวลา
ว่างบางทีคลายเครียดก็จะเข้าเว็บไลน์ ตูน อ่ านพวกการ์ตูนออนไลน์ ไม่ค่อยฟงั เพลง
แล้วก็ไม่ค่อยดูภาพยนตร์เท่าไหร่ครับ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 10 คน เน้นการทากิจกรรมบันเทิงไปที่
การฟงั เพลงผ่านYouTube หรือการทากิจกรรมบนโลกออนไลน์ เช่นการดูภาพยนตร์ออนไลน์
หรือการเล่นเกม มีเพียง 2 คน ที่มคี วามสนใจในการทากิจกรรมนอกบ้านมากกว่าการทา
กิจกรรมบนโลกออนไลน์
“ชอบดูภาพยนตร์มาก ถ้ามีเวลาว่างก็จะดูภาพยนตร์บ่อย ภาพยนตร์บางเรื่องก็
ดูในโรงจะได้อารมณ์กว่า นอกนัน้ ก็จะดูยทู ูป หาคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการทาฉากซึง่ เป็ น
สิง่ ทีต่ นสนใจ ก็จะสนุ กเพราะเป็ นสิง่ ทีร่ กั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“บางครัง้ ก็จะหาความบันเทิงง่ายๆอย่างการฟงั เพลงไป นัง่ รถเมล์ไป มองผูค้ น
สังเกตคนในสังคมไป ส่วนใหญ่เลยเป็ นการฟงั เพลงเพื่อให้เพลินๆ มีดูเว็บไซต์เกี่ยวกับ
งานเพื่อหาแรงบันดาลใจบ้างเหมือนกัน ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน (Community)
สอบถามถึงพฤติกรรม และทัศนคติต่อการเข้าร่วมกันในสังคม ว่ามีการเข้าร่วม
สังคมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือไม่ และสังคมที่พวกเขาเข้าร่วมบนโลกออนไลน์ นัน้ เป็ นสังคม
เกีย่ วกับอะไร พบว่า ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะเป็ นลักษณะของ
การเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์มากกว่าชุมชนจริง ซึง่ ในกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 นัน้ ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลคน
ใดมีปฏิสมั พันธ์ และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจริงเลย มีเพียงแค่การเข้าไปแลกเปลีย่ น หรือเข้า
ไปเก็บข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ และมีพฤติกรรม ไม่ค่อยไว้ใจคนบนโลกออนไลน์ดว้ ย ในขณะที่
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 จะมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 10 คน ทีม่ คี วามสนใจสังคมออนไลน์ แต่ไม่ถงึ กับ
เข้าร่วมกิจกรรม เป็ นลักษณะของการเข้าไปดู หรืออ่านความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มากกว่าการเข้า
ไปแลกเปลี่ยน ซึ่งการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ จะเป็ นลักษณะชุมชนที่ตนมีความสนใจเท่านัน้
และทุ ก คนจะเข้ า ร่ ว มชุ ม ชนเกี่ย วกับ ศิล ปะ แต่ จ ะแตกแขนงออกไปตามสาขาที่ต นสนใจ
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นอกจากนัน้ ส่วนใหญ่มกั จะเลือกอยู่กบั ชุมชนทีต่ นมีความคุน้ เคยมากกว่า เช่น เพื่อนหรือชุมชน
ทีโ่ รงเรียน มีเพียง 2 คนจากทีม่ กี ารร่วมกิจกรรมทัง้ ในออนไลน์และออฟไลน์
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลทัง้ หมด 12 คน ไม่มกี ารเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนภายนอกเลยนอกจากสังคมทีโ่ รงเรียน จะมีแต่การเข้าร่วมกิจกรรมบนโลกออนไลน์ในเชิง
ของการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และทัศนคติในเรือ่ งทีต่ นสนใจ และชุมชนทีเ่ ข้าร่วมส่วนใหญ่จะ
เป็นชุมชนเกีย่ วกับศิลปะ และสิง่ ทีต่ นสนใจทัง้ สิน้
“มักจะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางเพจออนไลน์มากกว่า เพราะไม่ได้มสี งั คมกับ
ชุมชนทีอ่ ยู่ร่วมกันเท่าไหร่ มักจะเป็ นชุมชนออนไลน์ และเพจที่เข้าไปร่วมก็จะเป็ นเพจ
เกีย่ วกับศิลปะสีน้ า เพจเกี่ยวกับงานสถาปตั ย์ หรือเพจเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว เพราะได้
เห็นคอมเมนต์ของคนอื่นและได้ แลกเปลี่ยนกันกับกลุ่ มคนที่มคี วามชอบความสนใจ
เหมือนกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“จะชอบเข้าไปอยูใ่ นเพจข่าวสารในโรงเรียน เพราะเป็ นชุมชนทีใ่ กล้ชดิ สนิทสนม
และไว้อพั เดทข้อมูลข่าวสาร คุยกับเพื่อนในรุน่ หรือรุน่ พีร่ นุ่ น้องในโรงเรียน นอกจากนัน้
ก็จะเป็ นเพจผู้ชาย ดูขาๆ ไว้คุยเล่นกับเพื่อน” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“จะเป็นชุมชนออนไลน์มากกว่า เช่น การไลค์เพจเกี่ยวกับสตาร์วอร์ เพราะเป็ น
ความสนใจส่วนตัว หรือพวกเพจงานการ์ตูน มีตามเพจเกี่ยวกับพวกการเมืองบ้าง เพื่อ
หาแรงบันดาลใจในการสร้างงาน หรือมีเพจทีแ่ ชร์เยอะๆ หรือคอนเทนต์ทแ่ี ชร์และส่งต่อ
ส่วนมากมักเป็ นเรื่องผี หรือ The shock” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 10 คน มีความสนใจสังคม
ออนไลน์ แต่ไม่ถงึ กับเข้าร่วมกิจกรรม เป็ นลักษณะของการเข้าไปดู หรืออ่านความคิดเห็นของ
ผูอ้ ่นื มากกว่าการเข้าไปแลกเปลีย่ น ซึง่ การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ จะเป็ นลักษณะชุมชนทีต่ นมี
ความสนใจเท่านัน้ และทุกคนจะเข้าร่วมชุมชนเกี่ยวกับศิลปะ แต่จะแตกแขนงออกไปตามสาขา
ทีต่ นสนใจ นอกจากนัน้ ส่วนใหญ่มกั จะเลือกอยู่กับชุมชนทีต่ นมีความคุน้ เคยมากกว่า เช่นเพื่อน
หรือชุมชนทีโ่ รงเรียน มีเพียง 2 คนจาก ทีม่ กี ารร่วมกิจกรรมทัง้ ในออนไลน์และออฟไลน์
“จะมีการร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนออนไลน์บา้ ง เพราะส่วนตัวจะเข้าร่วมกลุ่ม
ในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับช่างภาพที่หานางแบบ หรือเกี่ยวกับการถ่ายรูป ก็จะมีออกทริปร่วม
กัน บ้า ง หรือ เข้า ไปแลกเปลี่ยนเทคนิ ค ความรู้บ้า ง พูด คุ ย บ้า ง หรือ พวกเพจแฟชัน่
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ไอคอน ก็จะเข้าไปอัพเดทแฟชันรวมถึ
่
งรูปถ่ายงานแฟชันหลากหลายแบบ”
่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมค่ อ นข้า งมีกิจ กรรมร่ว มกับ คนในชุ ม ชนอยู่แ ล้ว แต่ ผ มอยู่ม หาวิท ยาลัย
ชุมชนของผมเลยเป็ นรุ่นพี่รุ่นน้ องในคณะเดียวกัน ทากิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะร่วมกัน ถ้าเป็ นสังคมออนไลน์จะเป็ นการติดตามเพจทีเ่ กี่ยวกับอาร์ต เกี่ยวกับสาย
งานของตนเองและสิง่ ที่เราชอบ นอกจากนัน้ ก็จะเป็ นกลุ่มออนไลน์ พวกกลุ่มมหาลัย
กลุ่มเพื่อนเก่าๆ สมัยมัธยม” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
6) การเลือกซือ้ (Shopping)
สอบถามถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้า แหล่งที่สนใจซือ้ รวมไปถึงความสนใจ
ในการจับจ่า ย พบว่า ทัง้ 2 กลุ่ มช่ว งอายุมที ศั นคติใ นการเลือ กซื้อ และพฤติก รรมค่ อ นข้า ง
ใกล้เคียงกัน ในเรื่องของการเช็คของจากออนไลน์แล้วตัดสินใจไปซื้อสินค้าจากหน้าร้าน ด้วย
เหตุผลของความไม่ไว้ใจในร้านค้าออนไลน์ และกังวลเรือ่ งคุณภาพ ส่วนในแง่ของสินค้าประเภท
ศิลปะ หรืองานดีไซน์ ทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุนนั ้ จะตัดสินใจซือ้ จากหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ด้วย
เหตุผลของอุปกรณ์ศลิ ปะบางชนิด อาจมีตาหนิ หรือมีวนั หมดอายุท่พี วกเขาต้องเช็คให้ดกี ่อน
ตัดสินใจซือ้
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 8 คน ทีห่ น้าร้านมากกว่า เพราะส่วน
ใหญ่ไม่ไว้ใจคุณภาพ และกังวลว่ าของอาจมีตาหนิ และมีจานวน 4 คน ทีซ่ อ้ื ของออนไลน์ ด้วย
เหตุผลเรื่องความสะดวกสบาย และราคาที่ทางออนไลน์ ราคาจะถูกกว่า แต่ถ้าเป็ นพวกสินค้า
เกีย่ วกับศิลปะ อุปกรณ์ศลิ ปะ หรืองานดีไซน์ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 12 คน มักจะไปเลือกซือ้ กันเอง
มากกว่ า ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ว่ า บางที่ ไ ม่แจ้ง วัน หมดอายุหรือ กลัว ว่ า สัง่ ออนไลน์ จ ะได้ข องไม่ม ี
คุณภาพ
“ซือ้ ออนไลน์บา้ ง แต่ไม่บ่อยมาก จะรูส้ กึ ว่า ออนไลน์จะราคาถูกกว่า บางครัง้ ก็
จะมีโปรโมชันน่
่ าสนใจมาก แต่ก็ยงั ชอบการซื้อของหน้าร้านอยู่ เพราะได้เห็นตัวสินค้า
แล้วก็เป็ นคนชอบเลือ กของ กลัวซื้อของออนไลน์ แล้วได้ของมีตาหนิ แต่ถ้าเป็ นพวก
อุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะนี่คอื ต้องไปซือ้ หน้าร้าน เพราะยังไม่มขี ายออนไลน์มากพอด้วย
แล้วก็ตอ้ งไปเลือกของเองด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ซือ้ ของออนไลน์มากกว่า ไม่ค่อยชอบออกไปเดินซือ้ ของเท่าไหร่ เพราะไม่ชอบ
คนเบียดกัน หรือแย่งของกัน คนเยอะจะวุ่นวาย ซือ้ ของออนไลน์กส็ ะดวก ราคาไม่แพง
เทียบสินค้าได้ ส่วนของพวกเกี่ยวกับศิลปะ หรืองานดีไซน์ จะชอบไปเดินดูเดินเลือก
มากกว่า มีบางอย่างซื้อออนไลน์บ้าง ถ้ามันไม่ได้น่ากลัว หรือไม่มวี ั นหมดอายุ กลัวได้
ของคุณภาพไม่ด”ี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“ชอบการซือ้ ของทุกอย่างผ่านทางออนไลน์มากกว่า ไม่ว่าจะพวกของงานศิลปะ
หรือของใช้ เสือ้ ผ้า เพราะสะดวก ไม่ชอบออกไปทีค่ นเยอะๆ เว้นแต่ว่าบางอย่างต้องไป
เลือกเองก็จะไป” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 พบว่า กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 6 คน มีความสนใจซื้อของ
ออนไลน์ แต่จะเลือกประเภทสินค้า เช่นสินค้าทีใ่ ช้ในการทางาน หรือของใช้ จะเลือกซือ้ ออนไลน์
แต่ถ้าเป็ นลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะเลือกจากหน้าร้าน เพราะต้องการลองสินค้า จับ
เนื้อผ้า รวมถึงความเหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนอีก 6 คน จะเลือกซือ้ ของจากหน้าร้านเลย
อาจใช้การค้นหาสินค้าผ่ านออนไลน์ แต่สุ ดท้ายจะไปเช็คสินค้าหน้ าร้านอยู่ดี เพราะไม่ไว้ใ จ
ร้านค้าออนไลน์
“ถ้าเป็นของใช้ทวไปจะชอบซื
ั่
อ้ ออนไลน์ เพราะมันสะดวกดี ไม่ต้องเดินทาง แต่
ถ้าเป็ นเสือ้ ผ้าจะชอบการไปเลือกซื้อเองมากกว่า เพราะมันจะได้จบั ได้ลอง ได้ทาบ จะ
ได้ รู้ว่ า มัน เข้า กับ เราไหม เราชอบผ้ า ชอบสีแ บบนี้ ห รือ เปล่ า ” ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล คนที่ 1
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“จะชอบการซื้อออนไลน์เป็ นส่วนใหญ่ อย่างแอพพลิเคชัน่ shopee หรือตาม
อินสตาแกรม เพราะได้ราคาถูก และสะดวกไม่ต้องออกไปนอกบ้าน จะมีปญั หานิด
หน่ อยคือสังซื
่ ้อมา แต่บางครัง้ เนื้อผ้าไม่เป็ นอย่างที่คดิ ขนาดไม่ตรงก็ทาใจและเปลี่ยน
ร้าน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ค่อยได้ไปซื้อหน้าร้าน ส่วนใหญ่จะชอบซือ้ ออนไลน์ ซือ้ ผ่าน อินสตาแกรม
ซะส่วนใหญ่ จะมีแบรนด์หรือร้านทีช่ อบและติดตามอยู่ ก็จะอัพเดทและซือ้ จากช่องทาง
นัน้ เพราะมันสะดวกดี” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ถ้าเป็ นของพวกลิมเิ ต็ดก็จะดูจากออนไลน์ก่อนแล้วค่อยไปดูหน้าร้าน แต่ก็จะ
ซือ้ ออนไลน์เพราะสะดวกกว่า ส่วนมากก็จะเลือกซื้อในเฟซบุ๊กเพราะในเพจจะมีรวี วิ มี
คอมเมนต์ให้อ่านด้วย ก็จะดูความคิดเห็นคนอื่นร่วมกับการตัดสินใจของเรา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ค่อยชอบออกไปในห้างสรรพสินค้าเท่าไหร่ เพราะคนเยอะเลยเลือกซือ้ จาก
ออนไลน์ จาพวกเฟซบุ๊กมากกว่า เพราะมีตวั เลือกเยอะ เปรียบเทียบได้ ทาให้ได้ของที่
ต้องการในราคาทีไ่ ม่แพง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ปกติซ้อื ของอยู่บา้ ง พอมีออนไลน์ก็ค่อนข้างสะดวก การซือ้ ออนไลน์ส่วนใหญ่
เน้นอุปกรณ์การเรียนการทางาน แต่ถ้าเป็ นเสือ้ ผ้าส่วนใหญ่จะดูจากหน้าร้าน เพราะได้
เห็นของ ได้จบั เนื้อผ้าก็จะสบายใจกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
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7) กีฬา (Sports)
สอบถามเกีย่ วกับความสนใจในกีฬา ประเภทของกีฬาทีเ่ ล่น และทัศนคติต่อกีฬา
พบว่าในกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มีความสนใจในกีฬา และไม่สนใจในปริมาณทีเ่ ท่ากัน คือจานวน 6 คน
ซึ่งผู้ท่ไี ม่สนใจ ให้เหตุผลว่า ไม่ชอบกีฬาอยู่แล้ว ถ้ามีงานกีฬาสีก็จะเป็ นคนทาขบวนพาเหรด
หรือทาแสตนมากกว่า เพราะเป็ นงานที่ถนัดกว่า และสนใจอยากจะทามากกว่าด้วย ในขณะที่
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลับมีจานวนคนสนใจกีฬาต่ ากว่าแบบแรกคือ มีผู้สนใจกีฬาแค่ 4 คนจาก
ทัง้ หมด โดยให้เหตุผลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มช่วงอายุแรกคือ กีฬาไม่ใช่ความชอบ และความถนัด
จึงเลือกเอาเวลาเล่นกีฬาไปทางานศิลปะทีช่ อบดีกว่า
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 6 คน ให้ความสนใจกีฬา และพยายาม
หาเวลาว่างเพื่อทีจ่ ะเล่นกีฬา ในขณะทีอ่ กี 6 คนไม่ให้ความสนใจกีฬา
“เคยเป็ นนักกีฬาเทควันโดค่ะ แต่ดว้ ยปญั หาเรื่องสุขภาพเลยไม่ได้เล่นต่อเนื่อง
ส่วนตัวชอบการออกกาลังกายนะคะ จะรูส้ กึ ดีเวลาได้ไปวิง่ ตอนเช้าบ้าง ไปขยับตัวนิดๆ
หน่ อยๆเป็ นการบริหารร่างกายบ้าง” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“สนใจฟุตบอลฮะ มีนัดไปเตะกับเพื่อนบ้าง แต่ไม่บ่อยมากแล้วแต่ว่าจะว่างไป
ช่วงไหน ทีมทีช่ อบก็มแี มนยู แต่ไม่ได้เป็นแฟนขนาดนัน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์,
1 พฤษภาคม 2561)
“ชอบเล่นกีฬา ถ้ามีเวลาว่างช่วงพักกลางวันก็จะไปเล่นกีฬา ส่วนใหญ่ทเ่ี ล่นจะ
เป็ นพวกปิ งปอง มันดีนะ ได้เล่น กับเพื่อน สนิทกันมากขึน้ มีกจิ กรรมทาร่วมกัน ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สนใจบาสเกตบอลครับ ก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะเล่นบาสบ่อย แต่หลังๆมาก็ไม่ค่อย
ได้เล่นแล้ว เพราะให้เวลากับการฝึกวาดรูปมากขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“ชอบว่ายน้ าครับ ช่วยผ่อนคลาย ฝึกสมาธิได้ดี แล้วได้อยู่กบั ตัวเองด้วย” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 พบว่ากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจด้านกีฬาเป็ นจานวน 4 คน
และ 8 คน ทีไ่ ม่สนใจกีฬา ด้วยเหตุผลทีว่ ่า สนใจการทางานศิลปะมากกว่าการเล่นกีฬา และไม่
ชอบการเคลื่อนไหวที่ทาให้เหนื่อย ชอบทากิจกรรมที่ให้ความสบาย ถ้ามีการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬ าสี คนกลุ่ มนี้ส่ ว นใหญ่ จะรับหน้ าที่ใ นการทาฉาก ทาแสตน หรือออกแบบขบวนพาเหรด
มากกว่า
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“เมื่อก่อนตอนยังมีเวลาว่างเยอะก็เคยเล่นมอเตอร์ไซค์วบิ าก แต่เดีย๋ วนี้ไม่ได้
เล่นแล้ว เพราะไม่มเี วลา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ว่ายน้าครับ ได้อยูก่ บั ตัวเอง ออกกาลังกายฟิตเนสบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะชอบว่าย
น้ ามากกว่า เป็ นกีฬาทีอ่ ยู่กบั ตัวเอง ไม่ต้องรอเพื่อน อยากเล่นเมื่อไหร่ก็ไปเล่น ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“เล่นบาสครับ เคยมีความฝนั อยากเป็ นนักกีฬาบาส แต่ร่างกายไม่เอื้อ เพราะตัว
เล็ก เล่นกับคนอื่นไม่ไหว ต้องฝึ กหนัก แล้วมีความสนใจด้านศิลปะมากกว่าด้วย เลยเล่น
กีฬาบาสน้อยลง แต่กย็ งั ซ้อมอยู่บา้ ง อาทิตย์ละ 2-3 วัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
จากการเก็บผลสัมภาษณ์ด้านกิจกรรม(Activities)ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วาม
สนใจด้านศิลปะ สามารถทาเป็นตารางสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลกิจกรรม (Activities) ทีก่ ลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะทา
กิ จกรรม
(Activities)
งานอดิ เรก
(Hobbies)

กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )
วาดรูป 7 คน
กิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา
เล่นดนตรี 5 คน

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )

เกีย่ วกับศิลปะ เช่น ลงสีน้า ต่อโมเดล
9 คน
กิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี
3 คน
ชอบออกไปทากิจกรรมข้างนอก
กิ จกรรมทาง ชอบออกไปทากิจกรรมข้างนอก
4 คน
สังคม (Social 7 คน
ชอบอยูก่ บั ตัวเอง ทากิจกรรมทีบ่ า้ น ชอบอยูก่ บั ตัวเอง ทากิจกรรมทีบ่ า้ น
Events)
5 คน
8 คน
การทางานอดิเรกคือการพักผ่อน
การพักผ่อน การทางานอดิเรกคือการพักผ่อน
7 คน
8 คน
(Vacation)
ทากิจกรรมอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับศิลปะ ทากิจกรรมอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับศิลปะเลย
เลย 5 คน
4 คน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
กิ จกรรม
(Activities)

กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )

ดูหนัง ฟงั เพลงบนโลกออนไลน์
ความบันเทิ ง
(Entertainment) 8 คน
ทากิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา
4 คน
ไม่ชอบทากิจกรรมร่วมในชุมชน
การเข้าร่วม
กิ จกรรมชุมชน มักทาร่วมกับสังคมออนไลน์
มากกว่า 12 คน
(Community)
การเลือกซื้อ
(Shopping)
กีฬา (Sports)

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )
ดูหนัง ฟงั เพลงบนโลกออนไลน์
10 คน
ทากิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา 2 คน

ไม่ชอบทากิจกรรมร่วมในชุมชนมักทา
ร่วมกับสังคมออนไลน์มากกว่า 10 คน
ทากิจกรรมร่วมทัง้ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ 2 คน
ดูของในออนไลน์แล้วไปซือ้ หน้า ดูของในออนไลน์แล้วไปซือ้ หน้าร้าน
ร้าน 8 คน
6 คน
ซือ้ ของออนไลน์ 4 คน
ซือ้ ของออนไลน์ 6 คน
เล่นกีฬา และให้ความสนใจ
เล่นกีฬา และให้ความสนใจ 4 คน
6 คน
ไม่เล่นกีฬาและไม่ให้ความสนใจ
ไม่เล่นกีฬาและไม่ให้ความสนใจ 8 คน
6 คน

จากผลตารางสามารถสรุปผลด้านกิจกรรม(Activities)ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะได้ดงั นี้
1) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนมากมีงานอดิเรกเป็ นการ
วาดรูปและการทาศิลปะ โดยช่วงอายุทม่ี ากขึน้ มีผลต่อกิจกรรมทีเ่ ลือกทา และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
ศิลปะจะมีความหลากหลายขึน้ ไม่ใช่การวาดรูปเพียงอย่างเดียว
2) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะชอบออกไปทากิจกรรมข้างนอก
ร่วมกับเพื่อน แต่เมือ่ เป็นกลุ่มทีช่ ่วงอายุมากขึน้ จะมีการเข้าร่วมลดลง ซึง่ การเลือกเข้าร่วมมักจะ
เป็นกิจกรรมทีต่ นให้ความสนใจ เช่นงานอีเวนท์ทต่ี นสนใจ
3) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนมากจะทางานอดิเรกเป็ น
การพักผ่อน พบว่ามีแค่ส่วนน้อยทีเ่ ลือกทากิจกรรมอื่น เช่นเล่นกีฬา เล่นดนตรี ท่องเทีย่ ว
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4) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมักมีการหาความบันเทิงให้กบั
ตนเองด้วยการทากิจกรรมบนโลกออนไลน์เช่น การดูภาพยนตร์ออนไลน์ หรือการฟงั เพลง รวม
ไปถึงการเล่นเกม โดยมีแค่ส่วนน้อยทีเ่ ลือกทากิจกรรมอื่นเช่น การเล่นกีฬา
5) กลุ่ มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิ ล ปะไม่ชอบการเข้าร่ว มกิจกรรม
ชุมชน ถ้าจะมีการเข้าร่วม จะเน้นไปทางออนไลน์มากกว่า เช่น เพจทีต่ นสนใจ หรือกลุ่มในเฟ
ซบุ๊กตามความสนใจของตน จะมีแค่ส่วนน้อยทีย่ งั เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนออฟไลน์และออนไลน์
ควบคู่กนั ไป
6) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ โดยเน้น
ไปทีก่ ารดูสนิ ค้าออนไลน์ และไปซือ้ ของจากหน้าร้าน เพราะพวกเขาต้องการได้จบั สินค้า และได้
เห็นคุณภาพสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ มีแค่ส่วนน้อยที่ชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ในส่วน
ของสินค้าประเภทศิลปะและการออกแบบนัน้ กลับเลือกซื้อ โดยการไปหน้ าร้านเท่านัน้ ด้ว ย
เหตุผลว่า สินค้าเกีย่ วกับศิลปะบางชนิดจะมีวนั หมดอายุนนั ่ เอง
7) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะจะไม่ค่อยมีความสนใจด้านกีฬา
เท่าไหร่ โดยกลุ่มที่มชี ่วงวัยมากกว่าจะมีปริมาณการเล่นกีฬาลดลงด้วย เนื่องจากเหตุผลว่าใช้
เวลากับการทางานศิลปะมากกว่า
4.1.3 ความสนใจ (Interests) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มีความสนใจด้านศิ ลปะ
จากทฤษฎี AIOs Interests หรือความสนใจทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกทา โดยความสนใจ
หลักของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะแตกต่างกันออกไป โดยอ้างอิงจากตาราง AIOs Framework (ตาราง
ที่ 2.2) ซึ่งจะเก็บข้อมูลหมวดความสนใจ (Interests) ในเรื่องครอบครัว (Family) การร่วม
กิจกรรมชุมชน (Community) แฟชัน่ (Fashion) สื่อ (Media) และการประสบความสาเร็จในชีวติ
(Achievements) โดยผลจากการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ได้ผลดังนี้
1) ครอบครัว (Family)
สอบถามเกี่ยวกับความสนใจในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่ และความ
สนใจในศิลปะมีความสอดคล้องกับครอบครัวหรือไม่ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่ม ค่อนข้าง
ให้ค วามสาคัญ กับครอบครัวน้ อย โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มีเ พียง 3 คนที่ให้ความสาคัญกับ
ครอบครัว และ 9 คน ไม่ได้ให้ความสาคัญกับครอบครัวมากนัก ส่วนกลุ่มช่วงอายุท่ี 2 มีเพียง 4
คนทีใ่ ห้ความสาคัญกับครอบครัว และ 8 คน ไม่ได้ให้ความสาคัญกับครอบครัวมากนัก ซึง่ ทัง้ 2
กลุ่มจะพบว่า ในกลุ่มของผู้ให้ขอ้ มูลที่ให้ความสาคัญกับครอบครัวและมีความสนิทสนมกันนัน้
ครอบครัวจะให้การสนับสนุ นในการเรียน และการทากิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะด้วย
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กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3 คนให้ความสาคัญกับครอบครัวมาก
ในขณะทีอ่ กี 9 คน ไม่ได้ให้ความสาคัญกับครอบครัวมากนัก เนื่องด้วยเวลาในการเจอกันมีน้อย
แต่ พ่ อ แม่ต่ างก็ต้อ งท างาน ทาให้ใ ช้เ วลาร่ว มกันน้ อ ยมาก และส่ ว นใหญ่ พ่อ แม่ไม่ได้ใ ห้การ
สนับสนุนด้านศิลปะมากนัก มีเพียง 3 ครอบครัวทีใ่ ห้ความสนใจและสนับสนุนด้านศิลปะ
“ค่อนข้างให้ความสาคัญกับครอบครัวนะคะ พ่อกับแม่แยกทางกัน หนูอยู่กบั พ่อ
แต่เวลามีปญั หาแบบผูห้ ญิงๆ ก็ส่วนใหญ่จะปรึกษาแม่ เลยค่อนข้างจะคุยกับแม่มากกว่า
แต่อย่างเรื่องความสนใจด้านศิลปะน่ าจะได้จากพ่อ เพราะพ่อทางานเกี่ยวกับออกแบบ
ก่อสร้าง ทาให้หนู อยากเรียนออกแบบภายใน ก็จะมีครอบครัวสนับสนุ นในสิง่ ที่สนใจ
และอยากจะทา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ให้ความสนใจ และความสาคัญกับครอบครัวมาก คือถ้านั ดเพื่อนตรงกับนัด
ของครอบครัวก็พร้อมจะยกเลิกนัดเพื่อนเพื่อไปกับครอบครัวก่อน ส่วนใหญ่มอี ะไรก็จะ
พูดคุยกับแม่เยอะ สาหรับเรื่องศิลปะที่ผมสนใจ พ่อแม่ก็ไม่ได้คดั ค้านอะไร ออกจะ
สนับ สนุ น ด้ว ยซ้ า แต่ พ่ อ กับ แม่ก็ไ ม่ไ ด้ท างานเกี่ย วกับ ศิล ปะนะครับ ผมเองก็ไ ม่ไ ด้
อิทธิพลอะไรจากทางบ้านเลย แค่ความชอบส่วนตัวเฉยๆ” (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“สนใจครอบครัว มาก ให้เ วลากับ ครอบครัว ค่ อ นข้า งมาก แต่ จ ะสนิ ท กับ แม่
มากกว่า กับพ่อจะไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ ส่วนเรื่องศิลปะ พ่อผมเป็ นนักสะสมงานศิลป์
เขาจะซื้อ งานศิลป์เก็บไว้มากมาย เลยไม่ค่ อยขัด แย้งเรื่อ งการที่ผ มเลือ กเรียนศิลปะ
เท่าไหร่นกั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 พบว่ากลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 8 คน ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
ครอบครัว มีเพียงแค่ 4 คน ทีม่ คี วามสนิทสนมกันในครอบครัว รวมถึงให้การสนับสนุ นในความ
สนใจด้านศิลปะอีกด้วย
“จะแชร์เวลากับครอบครัวค่อนข้างมาก เพราะทางานให้ทบ่ี ้านด้วย แล้วอยู่กนั
เป็ นครอบครัวเล็ก คือมีแค่ พ่อ แม่ พี่น้องเลยค่อนข้างสนิทกัน ก็จะคุยกันได้ทุกเรื่อ ง
ส่วนเรื่องศิลปะที่บ้านก็ไม่ได้คดั ค้านอะไร แต่ก็ไม่ได้มคี วามสนใจพิเศษเกี่ยวกับด้าน
ศิลปะ ทีเ่ ลือกเรียน หรือเลือกทาก็ส่วนใหญ่มาจากความชอบส่วนตัวค่ะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่
4 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“สนใจและแคร์ครอบครัวมาก สนิทกับแม่มากเพราะอยู่กบั แม่มาตัง้ แต่เด็ก แม่
กับพ่อเลิกกัน เรียนไกลบ้านก็จริงแต่พยายามติดต่อกับแม่ตลอดเพื่อไม่ให้แม่รสู้ กึ ห่าง
กับแม่เลยคุยกันได้ทุกเรือ่ ง เรือ่ งศิลปะ ตัวผมเองเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็คดิ ว่าน่ าจะ
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ได้อะไรจากแม่มาบ้าง เพราะแม่ผมก็ชอบทาของใช้ เอาของเหลือใช้มาประยุกต์ ทาของ
ดีไอวาย หรือซ่อมอะไร ก๊อกๆ แก๊กๆ ผมก็คงได้อทิ ธิพลจากแม่มาเยอะอยู่ครับ ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“สนใจและให้ความสาคัญกับครอบครัวมาก เพราะผมเรียนไกลบ้าน เลยมีความ
พยายามทีจ่ ะทาให้สกั หนึ่งวันในอาทิตย์ได้ไปเจอเขา และก็อยากพึง่ พาตัวเองให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อไม่ให้ตวั เองต้องเป็ นภาระเขา ส่วนเรื่องศิลปะที่บ้านไม่ได้คดั ค้านอะไร ออก
แนวสนับสนุนทุกอย่างทีท่ า ทัง้ ผมและน้องเลยเรียนสายศิลปะทัง้ คู่ แต่แค่ความสนใจเรา
ต่างกันครับ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ค่อนข้างให้ความสนใจครอบครัวอยู่ แต่โอกาสได้เจอกันค่อนข้างน้อย และแม่
เองก็ทางานหนัก นานๆ ก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันส่วนใหญ่กแ็ ค่ทานข้าว จะไปเทีย่ วอย่าง
เมื่อก่อนทัง้ ครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้ว ในเรื่องศิลปะผมว่าผมก็ได้แม่มาเยอะนะ แม่
ผมชอบงานประดิษ ฐ์ น้ อ งชายผมก็เ ป็ น เด็ก เรีย นศิล ปะเหมือ นกัน แม่ผ มค่ อ นข้า ง
สนับสนุ นในเรื่องนี้มากครับ ไม่เคยคัดค้านเลย” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2561)
2) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน (Community)
สอบถามเกี่ยวกับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน รวมถึงประเภทของ
ชุมชนทีส่ นใจเข้าร่วมเป็ นแบบไหน เกี่ยวกับอะไร พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุไม่มคี วามสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจริงเลย โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มี 11 คนทีเ่ ข้าร่วมชุมชนออนไลน์
แต่ไม่มกี ารพูดคุย หรือทาความรูจ้ กั กัน เพียงแค่มคี วามสนใจเหมือนกัน และเข้าไปเก็บความรู้
ในขณะทีม่ เี พียง 1 คนทีไ่ ม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในชุมชนจริงและชุมชนออนไลน์ ในส่วนของ
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ทัง้ 12 คนได้เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ แต่ 7 คน เข้าร่วมโดยไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์
ใด ในขณะที่ มีจานวนอีก 5 คนทีม่ กี ารพูดคุย แลกเปลีย่ น รวมถึงออกไปทากิจกรรมร่วมกัน ซึง่
ในกิจกรรมชุมชนที่พวกเขาให้ความสนใจจะเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละ
บุคคล เช่น คนทีส่ นใจทาอาหารก็จะสนใจในชุมชนของการทาอาหาร เป็ นต้น โดยชุมชนทีพ่ วก
เขาเข้าร่วม ล้วนแล้วแต่เกีย่ วข้องกับศิลปะ และสิง่ ทีพ่ วกเขาเรียน และทางานเกีย่ วกับมันทัง้ สิน้
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวน 11 คนทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
แต่เป็นลักษณะของชุมชนออนไลน์ มีเพียง 1 คนทีไ่ ม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนใดเลย
“สนใจชุมชนออนไลน์ และเพจเกี่ยวกับศิลปะสีน้ า เพจเกี่ยวกับงานสถาปตั ย์
หรือเพจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เพราะได้เห็นคอมเมนต์ของคนอื่น และได้แลกเปลีย่ นกัน
กับกลุ่มคนที่มคี วามชอบความสนใจเหมือนกัน ” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์ , 1
พฤษภาคม 2561)
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“สนใจเพจทีเ่ กีย่ วกับการถ่ายภาพ เพราะได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเทคนิคใหม่ๆ
ทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อน และเพจรองเท้า เพราะชอบรองเท้าก็จะเข้าไปอัพเดทรุ่นใหม่ๆ “ ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ส่วนใหญ่จะสนใจชุมชนออนไลน์มากกว่า ทัง้ ตามเพจข่าว แฟชัน่ ในเฟซบุ๊ก
ถ้าเป็นแชนแนลในยูทปู ส่วนใหญ่จะตามแชนแนลเกีย่ วกับเกมส์ และอาหาร ซึง่ จะชอบที่
จะอ่านคอมเมนต์ของคนอื่น ได้เห็นความคิดเห็นของคนอื่นแล้วมาคิดต่อ เพจทีต่ ามคือ
บอส กีรติ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สนใจเป็ นชุมชนออนไลน์มากกว่า เช่นการไลค์ เพจเกี่ยวกับสตาร์วอร์ เพราะ
เป็ นความสนใจส่วนตัว หรือพวกเพจงานการ์ตูน มีตามเพจเกี่ยวกับพวกการเมืองบ้าง
เพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างงาน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลไม่ให้ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
จริงเลย โดยมีจานวน 7 คนทีอ่ าจเข้าร่วมชุมชนออนไลน์บา้ ง แต่ไม่ได้มกี ารทาความรูจ้ กั หรือ
ทากิจกรรมร่วมกัน ในขณะที่ อีก 5 คนมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนออนไลน์ และมีก าร
พูดคุยแลกเปลีย่ นกันในเรือ่ งทีส่ นใจร่วมกัน
“ถ้าไม่ใช่สงั คมในที่เรียน ก็จะเป็ นสังคมออนไลน์ ก็จะมีตามเพจdailydoll เป็ น
เพจวาดสีน้ าเกี่ยวกับของกิน แต่ก็จะไม่ค่อยติดต่อกับคนทัวไปในโลกออนไลน์
่
เท่าไหร่
แต่ ก็ไ ด้เ ห็นความเห็นของคนอื่นๆในกลุ่ ม คนที่มคี วามชอบคล้า ยคลึ งกัน เหมือ นได้
แลกเปลีย่ นกันบ้าง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“จะมีการร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนออนไลน์บา้ ง เพราะส่วนตัวจะเข้าร่วมกลุ่ม
ในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับช่างภาพที่หานางแบบ หรือเกี่ยวกับการถ่ายรูป ก็จะมีออกทริปร่วม
กัน บ้า ง หรือ เข้า ไปแลกเปลี่ยนเทคนิ ค ความรู้บ้า ง พูด คุ ย บ้า ง หรือ พวกเพจแฟชัน่
ไอคอน ก็จะเข้าไปอัพเดทแฟชันรวมถึ
่
งรูปถ่ายงานแฟชันหลากหลายแบบ”
่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ถ้าเป็ นสิง่ แวดล้อมหรือสังคมชุมชนที่สนใจ คลุกคลีและมีการแลกเปลีย่ นด้วย
มากที่สุ ดคงเป็ นที่เรียน มีเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้ อ งที่ชอบในแนวทางคล้ายคลึงกัน ถ้าเป็ น
ชุมชนออนไลน์ ก็จะเป็ นการติดตามเพจและกลุ่มที่เกี่ยวกับโมเดล ทาโมเดล เกี่ยวกับ
สายงานทีเ่ รียนในเฟซบุ๊ก แต่กย็ งั ไม่มกี ารปฎิสมั พันธ์กนั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
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“ถ้าเป็ นชุมชนที่สนใจทากิจกรรมร่วม ก็จะเป็ นกลุ่มสังคมที่เรียนศิลปะ หรือที่
มหาวิทยาลัย นอกนัน้ ก็จะใช้เวลาบนโลกออนไลน์ ค่อนข้างเยอะ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 9
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
3) แฟชัน่ (Fashion)
สอบถามเรือ่ งความสนใจต่อแฟชัน่ ความชอบ การให้ความสาคัญ และทัศนคติต่อ
แฟชัน่ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มช่าวงอายุท่ี 1 นัน้ มีความสนใจแฟชันจ
่ านวน 6 คน ในขณะที่
อีก 6 คนนัน้ ไม่สนใจในแฟชัน่ ส่วนกลุ่มช่วงอายุท่ี 2 นัน้ มีความสนใจแฟชันจ
่ านวนแค่ 4 คน
เท่านัน้ ในขณะที่อกี 8 คนไม่สนใจเรื่องแฟชัน่ โดยมีกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลแสดงทัศนคติต่อแฟชันว่
่ า
เป็นสิง่ ทีแ่ สดงความเป็ นตัวตน และมีความสาคัญในสังคม เพราะมันช่วยสร้างความหลากหลาย
ไม่จาเจ ซึง่ ส่วนใหญ่มองแฟชันเป็
่ นเรื่องความชอบส่วนบุคคล และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองก็มสี ไตล์ท่ี
ชัดเจน และมีความชอบทีแ่ ตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ไม่สนใจแฟชัน่
จากทัง้ สองกลุ่ม ให้ทศั นคติตรงกันว่า เหตุผลทีส่ าคัญของการสนใจแฟชัน่ แต่ไม่สามารถแต่งตัว
ตามได้ เนื่องจากเสื้อผ้าแฟชันบางชุ
่
ดไม่เอื้ออานวยต่อการทางาน หรือการขยับตัว เหล่านี้จงึ
เป็นเหตุผลให้ไม่ค่อยสนใจแฟชันเท่
่ าไหร่นกั
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล ให้ความสนใจแฟชันจ
่ านวน 6 คน และไม่ให้
ความสนใจจานวน 6 คน โดยผูท้ ไ่ี ม่สนใจแฟชัน่ ให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ตอ้ งการความคล่องตัว จึง
เลือกเสื้อผ้าที่มคี วามทะมัดทะแมง มากกว่าพวกเสื้อผ้าแฟชัน่ เพราะบางชุดใช่แล้วขยับตัวไม่
สะดวก
“ไม่มคี วามสนใจเรื่อ งแฟชันเท่
่ าไหร่ ส่ วนใหญ่ก็จะเน้ นใส่ สบาย แล้ว ก็ดูตาม
กาลเทศะว่าเราต้องไปที่ไหนแต่งแบบไหนได้ ” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์ , 1
พฤษภาคม 2561)
“สนใจพวกแฟชันสไตล์
่
ดสิ โก้ ขาม้า ขาบาน สีสดๆ หรือพวกแฟชันวิ
่ นเทจย้อน
ยุค เวลาแต่งตัวจริงๆ ก็พยายามเอามามิกซ์แอนด์แมตซ์ให้มนั เข้ากัน และใส่ได้ง่ายขึน้
ค่อนข้างสนุกกับการแต่งตัวนะคะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ค่อยสนใจแฟชันเท่
่ าไหร่ แต่จะชอบดูเสื้อผ้าสไตล์เสื้อแขนกุด เซกซี่ๆ แต่
มันใส่ไม่ได้จริง เพราะมันไม่สะดวก ต้องกังวลว่ามันจะโป๊ไหม ทุกวันนี้เลยใส่เสือ้ ผ้าแบบ
ง่ายๆ กระชับ คล่องตัว” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ชอบดูแฟชัน่ มีความสนใจอัพเดทอยู่ จะชอบสไตล์วนิ เทจเกาหลีหน่ อยๆ สี
โทนพาสเทล คัทติ้งแปลกๆ สวยๆ ก็ใส่ได้ในชีวติ จริงด้วย สาหรับผมเสือ้ ผ้า การแต่ง
กายก็บอกความเป็นตัวเราได้ดนี ะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“เฉยๆ กับแฟชัน่ ไม่ได้สนใจมาก แต่ถา้ ชอบก็จะชอบวินเทจ เสือ้ ฮาวาย เสือ้ ผ้า
มือสอง กางเกงยีนส์ รองเท้าคอนเวิรส์ ซึ่งก็ใส่ได้ในชีวติ ประจาวัน ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สนใจแฟชันอยู
่ ่ จริงๆ ชอบดูงานแฟชันมาก
่
สไตล์ท่ชี อบจะเป็ นแบบหนุ่ ม
อังกฤษ ใส่สูทเนี๊ยบๆ ใส่แจ๊คเกต โอเวอร์โค้ท แต่พอมาเป็ นชีวติ ประจาวันมันแต่งแบบ
นัน้ ไม่ได้ ก็จะเป็นสไตล์ สตรีทแวร์ เสือ้ ยืด กางเกงวอร์ม สนีกเกอร์มากกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล ไม่ให้ความสนใจแฟชันจ
่ านวน 8 คน และให้
ความสนใจจานวน 4 คน
“ชอบดูพวกแฟชัน่ แบบเสื้อ ผ้า เทรนด์มาใหม่ แต่ความชอบที่สนใจมาก คือ
เสื้อผ้าวินเทจ พวกลายแพทเทิรน์ ลายจุด หรือพวกดอกไม้เล็กๆ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 2
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“สนใจแฟชันมาก
่
มีการอัพเดทตลอดเวลา รู้ส ึกว่าการแต่ งตัวเป็ นเรื่องสนุ ก
ส่วนตัวจะชอบสตรีทแวร์ ทะมัดทะแมง รองเท้าผ้าใบ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
“สนใจแฟชันบ้
่ าง ชอบดูมนั เพลินๆ แปลกๆดีเปิดหูเปิดตา แต่ถ้าแต่งตัวจริงก็จะ
เน้น โอเวอร์ไซส์ ไม่ชอบเสือ้ ฟิตๆหรือพอดีตวั ชอบสไตล์80 ก็จะพยายามแมตซ์ให้ใส่ได้
ในชีวติ จริงบ้าง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ได้สนใจแฟชันหรื
่ อมีแนวสไตล์ทช่ี ดั เจนครับ ส่วนใหญ่จะเน้นเสือ้ เชิต้ ลายๆ
หรือเสื้อยืดเรียบๆ ใส่แล้วสบายตัว แต่งง่ายๆ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2561)
“ไม่ได้สนใจแฟชันมากนั
่
ก จะชอบลักษณะเสื้อผ้าเป็ นชิ้นๆ มากกว่า อย่างเสื้อ
ยืดจะชอบเสื้อยืดสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ขาสัน้ หรือขายาวแล้วแต่สถานการณ์ จะเน้นใช้
งานได้ยาวๆ เน้นฟงั ก์ชนไม่
ั ่ เน้นแฟชัน”
่ ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“ไม่สนใจแฟชันเท่
่ าไหร่ ไม่แต่งตามกระแส เอาแค่ว่าใส่อะไรก็ได้ทต่ี วั เองมันใจ
่
มันไม่มสี ไตล์ แค่ชอบชิน้ นัน้ ชิน้ นี้ แล้วเอามาแมตซ์กนั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
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4) สื่อ (Media)
สอบถามถึงความสนใจเกีย่ วกับสื่อ การใช้งาน รวมถึงการใช้ความสาคัญกับสื่อใน
ปจั จุบนั พบว่ากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่มต่างให้ความสนใจ และให้ความสาคัญกับสื่อมาก โดย
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 จะมีผทู้ ่ไี ม่ให้ความสนใจเพียง 1 คน และกลุ่มช่วงอายุท่ี 2 มีผู้ทไ่ี ม่ให้ความ
สนใจเพียง 3 คน โดยในกลุ่มคนทีไ่ ม่ให้ความสนใจสื่อต่างรูถ้ งึ ความสาคัญ และมีการใช้ส่อื นัน้
เพื่ออานวยความสะดวก แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ หรือใช้เวลาไปกับสื่อมากนัก โดยลักษณะการใช้
งาน ทัง้ 2 กลุ่มจะมีการใช้งานสื่อใหม่ แทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลว่า พวกเขาไม่ถนัด
กับการใช้ส่อื เก่าเช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์ แต่จะถนัดการใช้ส่อื ใหม่ เช่น สื่อออนไลน์มากกว่า
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 11 คน ให้ความสนใจสื่อ และมีความคิด
ว่าชีวติ ปจั จุบนั ไม่สามารถแยกตัวออกจากสื่อได้ เพราะสื่อเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ไปแล้ว ส่วนอีก 1
คนไม่ให้ความสนใจกับสื่อและชอบใช้เวลากับสิง่ ทีต่ นสนใจมากกว่า
“ก็สนใจสื่อบ้าง อย่างเดีย๋ วนี้มอี ะไรก็ผ่านออนไลน์หมดเลย แต่ส่วนตัวไม่ค่อย
สนใจสื่อมากเท่าไหร่ ไม่ว่าจะสื่อเก่าสื่อใหม่ ชอบอยู่กบั สิง่ ทีต่ วั เองสนใจมากกว่า ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“อยู่กบั สื่อออนไลน์แทบทัง้ วัน แต่ส่อื เก่าคือไม่ได้ใช้งานเลย สื่อใหม่เข้าถึงง่าย
กว่าด้วย เพราะมือถือแทบจะเป็ นอวัยวะที่ 33 ไปแล้ว เลยดูส่อื ออนไลน์เกือบตลอดถ้า
ไม่ได้ทาอะไร” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สนใจสื่อ ออนไลน์ บ้า ง แต่ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น พวกค้น หา หรือ วางแผนในการ
เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า อย่างพวกสื่อแนะนาสถานที่เทียว เดีย๋ วนี้ก็มเี ยอะขึ้น หนู
ชอบถ่ายรูป เลยรูส้ กึ ว่า สื่อเคลื่อนไหวพวกนี้มนั ดูน่าสนใจ แล้วเราตามรอยไปถ่ายไป
เทีย่ วไปดูงา่ ยขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมว่าเดีย๋ วนี้คนเข้าถึงสื่อได้งา่ ยขึน้ นะ ก็สนใจสื่อทัวไป
่ แต่ไม่ได้สนใจไปสังเกต
มันถึงความเปลี่ยนแปลงครับ ผมโตมากับการใช้อินเทอร์เน็ต เลยค่อนข้างไม่คุ้น ถ้า
จะต้องไปใช้ส่อื เก่าๆ อย่างพวกหนังสือ หรือโทรทัศน์” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“สนใจนะ เพราะผมอยากเรีย นทางด้ า นออกแบบสื่อ ผมว่ า สื่อ สมัย นี้ ม ัน
หลากหลาย แล้วก็เข้าถึงได้งา่ ย ทาให้ส่อื มันค่อนข้างควบคุมยาก ใครทาก็ได้ ใครผลิตก็
ได้ ปล่อยแล้วก็แก้ไขไม่ได้ มีการโพสซ้าทาซ้า แถมขุดมาโพสใหม่ได้เรื่อยๆ ผมว่าสื่อ
เดีย๋ วนี้น่ากลัว ต้องใช้ให้เป็น” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมมองว่าสื่อออนไลน์มนั เหมือนสื่อในโลกโลกนึงของคนสมัยนี้ คือโลกเสมือน
จริง เหมือนเราอยู่บา้ น เราก็รบั สื่อผ่านโทรทัศน์ แต่พอเราหันเข้าสู่ออนไลน์ เราก็รบั สื่อ
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ผ่านออนไลน์ ยิง่ คนรุน่ ผม อยูก่ บั ออนไลน์แทบจะ 24 ชม. เลยคิดว่า ถึงไม่สนใจยังไงสื่อ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวติ ไปแล้ว” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 9 คน ให้ความสนใจสื่อ และมีความคิดว่า
ชีวติ ปจั จุบนั ไม่สามารถแยกตัวออกจากสื่อได้ และสื่อเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ไปแล้ว ส่วนอีก 3 คน
ไม่ให้ความสนใจกับสื่อแต่เข้าใจว่าสื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ก็มกี ารใช้ส่อื แต่
ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก
“ส่วนตัวชอบฟงั เพลง ดูหนังก็ใช้วธิ กี ารดูผ่านออนไลน์ สื่อก็มาในรูปแบบของ
ออนไลน์มาก ก็ไม่ใช่แค่ส่อื บันเทิงนะ พวกสื่อโฆษณา หรือพวกภาพถ่ายทีน่ ่ าสนใจ รวม
ไปถึงพวกบทความก็เป็ นสื่อทัง้ นัน้ รึเปล่า เลยมองว่า ไม่ได้สนใจสื่ออะไรเป็ นพิเศษนะ
แต่แค่มนั ต้องเสพ ต้องใช้ ต้องอยู่ในชีวติ ประจาวันจนกลายเป็ นเรื่อ งปกติไปแล้ว” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ก็มสี นใจบ้าง อย่างส่วนตัวชอบถ่ายภาพ สนใจแฟชัน่ ก็จะชอบตามดูส่อื ที่ม ี
ความเฉพาะกลุ่ม อย่างพวกงานแฟชันวี
่ ค หรือพวกเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการถ่ายภาพ
และแฟชัน่ ก็ใช้ชวี ติ ต่อวันผูกติดกับสื่อออนไลน์นะ เหมือนมันรับข้อมูลตลอดเวลา แค่
เราเปิดเข้าไปดู” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ได้ส นใจสื่อ มากนัก ส่ วนใหญ่ ใ ช้ช่อ งทางติดต่อ ออนไลน์ ใ นการพูดคุยกับ
เพื่อ นมากกว่ า อย่ า งสื่อ ต่ า งๆก็ต ามอ่ า นบ้า ง อย่า งพวกข่ า วออนไลน์ หรือ พวกที่
ถ่ายทอดสดเรียลไทม์ แต่ไม่ได้ตามติดตลอด คือรูส้ กึ ว่ามันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ไปแล้ว
แยกจากกันยาก” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมเป็ นคนชอบดูส่อื ทางออนไลน์มาก เราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ เปิ ดหูเปิ ดตา
ถ้าถามว่าสนใจไหม ก็คอื สนใจมาก เพราะตัวเองก็ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะใช้ส่อื ด้วย เลยรูส้ กึ ว่าสมัย
นี้ส่อื มีความสาคัญมาก เลยค่อนข้างให้ความสนใจ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
“ส่วนตัวเรียนด้านการผลิตสื่อมาโดยตรง เพราะฉะนัน้ เรื่องสื่อจะเป็ นเรื่องทีต่ น
สนใจมาก เพราะคลุกคลีและทางานกับมันตลอดเวลา จะเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงของ
การใช้ส่อื ออนไลน์มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง หรือการหยิบใช้ในวงกว้าง สื่อมีเสน่ ห์
และน่าสนใจมากครับ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมว่าสื่อสมัยนี้ฉาบฉวยนะ เข้าถึงง่าย ปลอมง่าย วูบไหวมาก บางครัง้ ก็ถูก
หยิบมาใช้เป็ นเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิด ยิง่ เดีย๋ วนี้เราทุกคนสามารถผลิต
สื่อได้เอง ก็เลยยิง่ ทาให้คนเราอยู่กบั สื่อมากขึ้น ไม่เรียกว่าความสนใจ ผมเรียกว่ามัน
เป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
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“เมื่อก่อนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ แต่พอทุกวันนี้รบั งานผลิตสื่อด้วย เลย
ต้องสนใจ มันเหมือนเป็ นช่องทางในการสื่อสารกับคนหมู่มากโดยง่าย ใครทาก็ได้ ทา
ปุ๊บลงได้เลย มันไว มันขาดการเกลา อย่างถ้าเป็ นสื่อสมัยก่อนก็จะผ่านการเตรียมงาน
ก่อน ผลิต แก้ไขแล้วค่อยปล่อยออกมา ผมว่าสื่อมีเสน่ ห์ในตัว และไม่หยุดนิ่ ง” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
5) การประสบความสาเร็จในชีวติ (Achievements)
สอบถามถึง ความสนใจในเรื่อ งการประสบความส าเร็จ ในชีว ิต และทัศ นคติ
เกี่ยวกับการประสบความสาเร็จในงานศิลปะ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลค่อนข้างให้ความสนใจเรื่อง
การประสบความสาเร็จในชีวติ ทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ กล่มช่วงอายุท่ี 1 มีจานวน 8 คนทีใ่ ห้ความสนใจ
เรือ่ งการประสบความสาเร็จในชีวติ มีการวางเป้าหมายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบแล้ว
4 คน แล้วมองเรื่องการสามารถเลีย้ งดูครอบครัวได้ กถ็ อื เป็ นการประสบความสาเร็จ จานวน 4
คน และอีก 4 คนไม่สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จเลย โดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้สนใจ และไม่
อยากคิดถึงอนาคตมาก ค่อยๆ ทา ค่อยๆ วางเส้นทางไปดีกว่า ในขณะที่ กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ให้
ความสนใจในเรือ่ งการประสบความสาเร็จทัง้ 12 คน โดยมีทงั ้ หมด 8 คนทีส่ นใจเรื่องการประสบ
ความสาเร็จในด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมองเส้นทางของการได้ประกอบอาชีพทีต่ วั เองรัก
และมีความสุขกับมัน ใรขณะทีอ่ กี 4 คนให้ความสาคัญกับการมีความสุขในครอบครัว ครอบครัว
อยูก่ บั พร้อมหน้า และมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวน 8 คนทีใ่ ห้ความสนใจในเรื่องของการ
ประสบความสาเร็จในชีวติ โดยมี 4 คนที่อยากประสบความสาเร็จด้านงานออกแบบ ซึ่งเป็ น
ความชอบและความฝนั ในขณะทีอ่ กี 4 คน อยากประสบความสาเร็จทางด้านครอบครัว คือการ
เลีย้ งดูพ่อแม่ได้ และอีก 4 คนไม่สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จเลย เพราะอยากค่อยๆ ทา
ค่อยๆ วางเส้นทางความสาเร็จมากกว่า
“เป็ นความฝนั เลย คืออยากเลี้ยงแม่ได้ แล้วก็ซ้อื บ้านอยู่เองได้ มีหมา ได้อ ยู่
ด้วยกันมีครอบครัวเล็กๆ อบอุ่น ได้ทาอาชีพทีต่ วั เองรัก ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ดๆี ให้
คนได้ใช้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“หนู มเี ป้าหมายในชีวติ นะ ถ้าได้ทาสิง่ ทีช่ อบก็คงจะมีความสุขมาก ตัวหนู อยาก
ทาภาพยนตร์ เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสสร้างภาพยนตร์ทค่ี นดูแล้วประทับใจก็คงจะ
ดี” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“พยายามก้าวไปให้ถงึ ฝนั ในด้านอาชีพทีว่ าดไว้ และก็อยากเลีย้ งพ่อกับแม่ให้สุข
สบายได้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“วันหนึ่งทีไ่ ด้มคี รอบครัวของตัวเอง และทุกคนในบ้านมีความสุข ทัง้ เรื่องการใช้
ชีวติ และเรือ่ งเงินทองก็คงจะพอแล้วครับ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“ผมมองการประสบความส าเร็จ ในชีว ิต คือ การมีเ งิน พอใช้จ่ า ยส าหรับ การ
ดารงชีว ิต และมีพ อที่จะเลี้ยงดูค รอบครัว รวมถึงได้รบั การเติมเต็มจากงานศิล ปะที่
ตนเองสนใจ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ตอนนี้ผมยังไม่แน่ ใจว่าความสาเร็จในชีวติ จริงคืออะไร แต่เป้าหมายตอนนี้คอื
ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆ ทีค่ าดหวังไว้ และไปเรื่อยๆ ทีละขัน้ น่ าจะดีกว่าการ
วางแผนยาวๆ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 12 คน ให้ความสนใจเรื่องความสาเร็จน
ในชีวติ โดยมุ่งประเด็นไปทีก่ ารได้ทาศิลปะและการออกแบบที่ตวั เองรักจานวน 4 คน และอีก
8 คน ให้ความสาคัญกับเรือ่ งของความสุข คือการมีความสุขกับสิง่ ทีท่ าก็ประสบความสาเร็จแล้ว
“ถ้าวันหนึ่งสามารถทาตามเป้าหมายสาคัญๆ ในอนาคตในชีวติ ให้สาเร็จก็คงจะ
พอ อย่างการได้ทางานตามสายงานที่ต นสนใจ เช่น งานออกแบบเครื่องประดับ ได้
แต่งงานมีครอบครัว ได้เลีย้ งดูครอบครัวก็คงจะพอแล้ว” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ได้มเี ป้าหมายอะไรทีช่ ดั เจน ตอนนี้แค่พยายามทาทุกอย่างที่ได้รบั ผิดชอบ
ให้มนั โอเค อย่างการสอนศิล ปะเด็ก เพราะกาลังต้องดูหน่ วยทีใ่ หญ่ขน้ึ ต้องรับผิดชอบ
มากขึน้ และทาให้ชวี ติ มีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ลือกทาก็พอแล้ว ” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“ไม่ได้สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จมากนัก อย่างถ้าตอนนี้ก็แค่เปิ ดเพจ
ถ่ายรูปได้ มีคนไลค์คนแชร์เยอะๆ ก็ประสบความสาเร็จแล้วนะ คือคิดว่าจะทาทุกอย่าง
ที่ตวั เองทาแล้วมีความสุข แค่นัน้ ก็ประสบความสาเร็จแล้ว ”(สัมภาษณ์ , 28 เมษายน
2561)
“ตอนนี้กท็ างานแล้ว การประสบความสาเร็จในชีวติ ทีส่ นใจคงเป็ นการทาสิง่ ทีร่ กั
ให้เ ป็ น อาชีพ ให้ไ ด้ อย่า งผมทาฉากโมเดล ก็อ ยากให้ม นั เลี้ยงดู ต ัว เองได้ แค่ รู้ส ึก มี
ความสุ ข กับ ทุ ก ช่ ว งชีว ิต ที่เ ราเลือ กท าและตัด สิน ใจ และพอใจในทุ ก สิ่ง ที่เ ราเลือ ก ”
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“การประสบความสาเร็จในชีวติ คงเป็ นจุดที่เราพอใจกับสภาพที่ตนเป็ นอยู่ มี
อาชีพสุจริต มีเงิน มีท่อี ยู่อาศัยให้กบั ครอบครัว มีคุณภาพชีวติ ที่ ดี มีความสุขในทุกๆ
วัน จริงๆ แล้วมันก็คอื ทาให้ดที ่สี ุดในแบบของเราเท่านัน้ ” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
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“พอเราตัง้ เป้าหมายมันก็ยากทีจ่ ะทาตาม ผมก็เลือกทาตามในสิง่ ทีเ่ ราชอบให้ด ี
มากกว่า การนิ่งทัง้ การใช้ชวี ติ และการทางาน คิดว่าถ้าความรูส้ กึ มันรักและมีความสุข
กับสิง่ ทีท่ า ก็แค่พฒ
ั นามันไปเรื่อยๆ แล้วแก้ปญั หาไปทีล่ ะจุด” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
จากการเก็บผลสัมภาษณ์ดา้ นความสนใจ (Interests) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะ สามารถทาเป็นตารางสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.2 แสดงผลความสนใจ (Interests) ของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
ความสนใจ
(Interests)
ครอบครัว
(Family)

การร่วมกิ จกรรม
ชุมชน
(Community)
แฟชัน่ (Fashion)
สื่อ (Media)
การประสบ
ความสาเร็จ
ในชีวิต
(Achievements)

กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )

ให้ความสาคัญกับครอบครัว และ
ครอบครัวให้การสนับสนุนด้านศิลปะ
3 คน
ไม่ให้ความสาคัญกับครอบครัว 9 คน
เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ 11 คน
ไม่เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ 1 คน
ไม่สนใจเข้าร่วมชุมชนออฟไลน์เลย

ให้ความสาคัญกับครอบครัว และ
ครอบครัวให้การสนับสนุนด้านศิลปะ
4 คน
ไม่ให้ความสาคัญกับครอบครัว 8 คน
เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ 12 คน
- เข้าไปรับข่าวสารเท่านัน้ 7 คน
- เข้าไปพูดคุยแลกเปลีย่ น 5 คน
ไม่สนใจเข้าร่วมชุมชนออฟไลน์เลย
สนใจแฟชัน่ 4 คน
ไม่สนใจแฟชัน่ 8 คน
สนใจสือ่ 9 คน
ไม่สนใจสือ่ 3 คน
สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จ 12 คน
- ด้านศิลปะและออกแบบ 4 คน
- ด้านครอบครัว ความสุข 8 คน

สนใจแฟชัน่ 6 คน
ไม่สนใจแฟชัน่ 6 คน
สนใจสือ่ 11 คน
ไม่สนใจสือ่ 1 คน
สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จ
8 คน
- ด้านศิลปะและออกแบบ 4 คน
- ด้านครอบครัว ความสุข 4 คน
ไม่สนใจเรื่องการประสบความสาเร็จ
4 คน
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จากผลตารางสามารถสรุปผลด้านความสนใจ (Interests) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ ี
ความสนใจด้านศิลปะได้ดงั นี้
1) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนมากไม่ค่อยสนใจ และให้
ความสาคัญกับครอบครัวมากนัก ด้วยเหตุผลว่า โลกส่วนตัวสูง และครอบครัวไม่เข้าใจในสาย
เรียนและสายอาชีพเกีย่ วกับศิลปะ และกลุ่มนี้มกั ใช้เวลากับการทาสิง่ ทีต่ นชอบมากกว่าการสุงสิง
กับผูค้ น
2) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิล ปะสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนออนไลน์เท่านัน้ ไม่มคี วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนออฟไลน์เลย โดยส่วนมากมัก
เข้าไปรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าการทาความรูจ้ กั กัน เนื่องจากพวกเขาไม่ให้ความไว้ใจกับผูค้ น
บอโลกออนไลน์
2) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะไม่ค่อยให้ความสนใจด้านแฟชัน่
มากนัก เพราะแต่ละคนจะมีรปู แบบและความชอบส่วนตัว รูปแบบการแต่งตัวจึงเป็ นสไตล์ทต่ี น
ชอบโดยไม่ไ ด้ค านึงว่า แฟชันในระยะเวลานั
่
น้ นิยมอะไรกัน นอกจากนัน้ บางส่ วนก็ไม่ส นใจ
แฟชันไปเลย
่
คือไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแต่งกายมากนัก แค่ไม่ผดิ กาลเทศะก็พอใจแล้ว
4) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องสื่อ
เนื่องจากเป็ นผูผ้ ลิตสื่อเอง จึงจาเป็ นต้องมีความเข้าใจ และสนใจสื่อมาก โดยส่วนมากมักสนใจ
สื่อออนไลน์ เพราะง่ายต่อการเข้าถึง และครอบคลุ ม รวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งส่วนน้ อยที่ไม่
สนใจมักจะเป็นด้วยเหตุผลว่า ไม่ชอบดูส่อื แต่ใช้การติดต่อบนโลกออนไลน์กบั เพื่อนมากกว่า
5) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะให้ความสนใจในเรื่องการประสบ
ความสาเร็จในชีวติ มาก ซึง่ ในช่วงวัยทีม่ ากกว่าจะมีความสนใจมากกว่า ช่วงวัยทีน่ ้อยกว่า โดยจะ
ให้ความสนใจในเรือ่ งของการประสบความสาเร็จด้านศิลปะและการออกแบบ และการมีความสุข
ในครอบครัว ซึ่งความสนใจด้านการมีความสุขในครอบครัว เป็ นความสนใจทีก่ ลุ่มช่วงอายุมาก
ให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มช่วงอายุทน่ี ้อยกว่า
4.1.4 ความคิ ดเห็น (Opinion) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มีความสนใจด้านศิ ลปะ
จากทฤษฎี AIOs Opinion หรือความคิดเห็นทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกทา โดยความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากตาราง
AIOs Framework (ตารางที่ 2.2) ซึง่ จะเก็บข้อมูลหมวดประเด็นทางสังคม (Social issues) ใน
เรื่อง การเมือง และเศรษฐกิจ (Politics and Economics) การศึกษา (Education) วัฒนธรรม
(Culture) และศิลปะ (Art) โดยผลจากการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ได้ผล ดังนี้
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1) ประเด็นทางสังคม (Social Issues)
สอบถามในเรือ่ งของประเด็นทางสังคม และทัศคติเกี่ยวกับสังคม พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลทัง้ 2 ให้ทศั นคติเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมไว้ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 ให้ความ
คิดเห็นว่า สื่อมีอทิ ธิพลในการสร้างประเด็นทางสังมมากเกินไป และข่าวสารที่ไหลเร็ว บางครัง้
ไม่มนใจว่
ั ่ าจะสามารถเชื่อถือสื่อไหนได้ รวมถึงการหยิบเอาเรื่องทีไ่ ม่ควรเป็ นประเด็นขึน้ มายิง่
ทาให้ขอ้ มูลสื่อในปจั จุบนั ไม่มคี ุณภาพ เราแชร์สงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กนั มากเกินไป และประเด็น
ทางสังคมทีไ่ ม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจัง เราจะแก้ไขเฉพาะเวลาที่เรื่องมันดังขึน้ มา แต่ไม่มกี ารวาง
ระบบเพื่อแก้ปญั หาในระยะยาว ซึง่ สอดคล้องกับ กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ที่มองถึงปญั หาของคนใน
สังคมทีม่ องเรือ่ งผลประโยชน์จนขาดการสนใจ และจริงจังในการแก้ปญั หา รวมถึงการช่วยเหลือ
กันในหมูพ่ วกพ้อง ยิง่ ทาให้สงั คมเสียผลประโยชน์
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีทศั นคติใ นเรื่องของประเด็นทางสังคมแตก
ออกเป็ นหมวดใหญ่ๆ ได้ 2 หมวดคือ การที่ส่อื มีอทิ ธิพลในการสร้างประเด็นทางสังคมมาก
เกินไปจานวน 6 คน ประเด็นในสังคมไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจัง ถูกละเลย จานวน 6 คน ซึ่ง
ทัศนคติของทัง้ 2 หมวด ต่างมีความเกี่ยวโยงกัน ในกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลบางคนมองว่าเป็ นเรื่อง
เดียวกันอีกด้วย
“รู้สกึ ว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะปญั หาใดก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน คือหลายๆคน
เลือกปิ ดตาข้างนึงเพื่อไม่ให้เห็นปญั หาที่เกิดขึ้น ทาให้ปญั หาในสังคมมันไม่ถูกแก้ไข
อย่างจริงจัง เราจะรักกันเป็นช่วงๆ เราไม่สม่าเสมอกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“สื่อ สมัยนี้เ ล่นประเด็นเรื่อ งคนเอาตัวรอดกันเยอะ มันอาจจะทาให้ภาพของ
สังคมตอนนี้ถูกมองว่าคนเห็นแก่ตวั มากขึน้ ไปด้วย มันไม่ได้ตแี ผ่นะสาหรับหนู มันกลับ
ทาให้คนยิง่ มองว่า ใครๆ ก็ทากัน เราไม่รกั กันเหมือนเดิม เราเอาตัวรอด เราเห็นแก่ตวั
กันมากขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“หนู ค ิดว่าทุก อย่างตอนนี้ท่ชี ้ที ิศ ทางในสังคมและชี้นาความคิด เกิดจากการ
นาเสนอของสื่อ เพราะฉะนัน้ หนู เลยมองว่า ประเด็นในสังคม ณ เวลานี้ ไม่ว่าจะเป็ น
เรือ่ งใดเกิดจากสื่อไม่มจี รรยาบรรณ ถ้าสื่อมีจรรยาบรรณสร้างสรรค์สงั คม สื่อก็จะเป็ นตัว
ชีน้ าผูค้ นในสังคมได้ดกี ว่านี้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ด้วยความที่เดีย๋ วนี้ประเด็นทุกอย่างถูกพูดถึงในออนไลน์เยอะมาก และถูกส่ง
ต่อกันรวดเร็วมาก เลยรูส้ กึ ว่าคนจะมองกันจากภายนอกเยอะ ยึดภาพในโซเชียล ว่ากัน
ได้อย่างฉาบฉวย ทุกอย่างเกิดขึน้ เร็วมาก มันไม่จริงใจต่อกันเลย ประเด็นทีเ่ กิดขึน้ จาก
การแชร์ขอ้ มูลต่อโดยไม่มวี จิ ารณญาณ ทุกคนสามารถเป็ นสื่อได้หมด หาความจริงยาก”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“หนูว่าปญั หาในสังคมสมัยนี้มนั เรือ้ รัง ทุกปญั หาไม่ถูกแก้ไขอย่างยังยื
่ น เหมือน
แค่แก้ไขพอผ่าน ทาไปผ่านๆ ให้ไม่โดนด่า แล้วก็กลับมาสร้างปญั หาใหม่ ไม่มกี ารแก้ไข
ปญั หาทุกอย่างอย่างจริงจัง พอโดนคนในสังคมวิจารณ์หนักๆ ค่อยมาแก้ไข ปญั หาเลย
ยังคงอยู”่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมคิดว่าประเด็นในสังคมปจั จุบนั ส่วนใหญ่ ถูกแชร์ต่อกันในโซเชียลค่อนข้าง
เยอะ ซึง่ ในโซเชียลปจั จุบนั มีส่อื ไร้ประโยชน์เยอะ รวมถึงข้อมูลปลอมๆ ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือ
ไม่ได้ ข้อมูลทีไ่ ม่มที ม่ี าทีไ่ ป บางอย่างก็เป็ นการตลาด ทาให้ประเด็นในสังคมปจั จุบนั มัน
มัวไปหมด
่
ไม่รแู้ ล้วว่าอันไหนจริง อันไหนปลอม” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“เราเชื่อเรื่องราวในโลกออนไลน์กนั ง่ายมากเกินไป แม้แต่ส่อื โทรทัศน์ ยังหยิบ
เอาประเด็นในโลกออนไลน์มาเล่นโดยไม่มวี จิ ารณญาณ ทาให้ขอ้ มูลผิดๆ ถูกทาให้แพร่
ออกไปง่ายขึ้น ประเด็นในสังคมบางประเด็นเลยไม่น่าสนใจแต่ ถู กพูดถึงในวงกว้าง
ปญั หาในสังคมเลยไม่ถูกแก้ไข” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“คนในสังคมปจั จุบนั นี้ขาดวิจารณญาณในการรับสื่อ ขาดการพิจารณาข่าวสารที่
เข้ามา มีการรับสาสน์ด้านเดียว ขาดการไต่ตรอง ทาให้เชื่อง่าย ข่าวผิดๆ ความเชื่อ
ผิดๆ ถูกแพร่กระจายได้โดยง่าย ประเด็นบางประเด็นเลยถูกแชร์ต่อและกลายเป็ นเรื่อง
ใหญ่ทงั ้ ทีจ่ ริงสามารถแก้ไขได้ง่าย และจบเรื่องได้ง่าย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์,
1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีทศั นคติใ นเรื่องของประเด็นทางสังคมแตก
ออกเป็ นหมวดใหญ่ๆ ได้ 2 หมวดคือ การรักพวกพ้องจนทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในทุกวง
สังคม จานวน 8 คน และ การทีส่ ่อื มีอทิ ธิพลในการสร้างประเด็นทางสังคมมาก และฉาบฉวย
เกินไป จานวน 4 คนซึง่ ทัศนคติของทัง้ 2 หมวด ต่างมีความเกี่ยวโยงกัน ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลบาง
คนมองว่าเป็นเรือ่ งเดียวกันอีกด้วย
“ประเด็นในสังคมปจั จุบนั ทีเ่ กิดขึน้ ส่วนตัวมองว่าเป็ นเพราะคนปจั จุบนั ไหลเร็ว
ทัง้ การชอบทาตามกระแสตามเทรนด์ ทาให้ทุกอย่างมาเร็วไปเร็วทุกอย่างกลายเป็ น
ประเด็นง่ายไปหมดเพียงแค่คนแชร์ต่อในวงกว้าง คนพูดถึงกันเยอะ โทรทัศน์เอาไป
ออกเป็ นคอนเทนต์ ก็กลายเป็ นประเด็นขึ้นมา ทัง้ ๆ ที่บางอย่าง หรือบางเรื่องไม่ม ี
ประเด็นที่มคี วามน่ าสนใจในสังคมเลยด้วยซ้า ” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2561)
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“ส่วนตัวคิดว่าประเด็นหลายๆ อย่างที่เกิดในสังคมเกิดจากคนในสังคมไม่
เคารพซึง่ กันและกัน คนเห็นแก่ตวั คิดถึงแต่ตวั เอง ทาให้เบียดเบียนกันในสังคม ซึง่ ก็จะ
ถูกเสียบประจานกันง่ายขึน้ เกิดประเด็นง่ายขึน้ หรือการมองคนแบบฉาบฉวย มองแค่
ภายนอก ไม่ไ ตร่ ต รอง ท าให้ค นในสัง คมโดนจู่โ จมด้ว ยค าพู ด แล ะท าร้า ยกัน ทาง
ความรูส้ กึ ง่ายขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“กฎหมายสมัยนี้ไม่บงั คับใช้อย่างจริงจัง มีการเรียกร้องประท้วงกันง่าย คนเอาดี
เอาสบายใจตัวเข้าว่า จนละเมิดสิทธิคนอื่น อย่างเรื่องป้าทุบรถ ทีท่ าให้เห็นปญั หาของ
การรุกล้าพืน้ ทีอ่ าศัยของตลาด หรือเสือดาทีค่ า้ นความรูส้ กึ ของคนในประเทศแต่สุดท้าย
ก็เงียบหายไป เหมือนเราพยายามเรียกร้องกับอะไรไม่รู้ เสียงเราดูไม่ดงั พอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ประเด็นในสังคมปจั จุบนั ผมมองว่ามันมีส าเหตุ มากจากจิตสานึ กของคนใน
สังคมทัง้ นัน้ ปญั หามันเริม่ ตัง้ แต่ เด็กจนถึง ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของจิตสาธารณะ
ยาวไปจนเรื่อ งกาลเทศะและการปฏิบตั ิตวั ต่อ ส่ วนรวม และการช่ว ยเหลือสังคม เรา
บกพร่องในเรือ่ งการปลูกจิตสานึก ทาให้ไม่มวี นิ ัยมากพอทีจ่ ะจัดการปญั หาในสังคม จน
เกิดเป็ นประเด็นถกเถียงมากมายในวงกว้าง” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
“ผมมองว่าสังคมเราปจั จุบนั นี้มนั เทาๆนะ ออกไปทางเทาเข้มด้วยซ้า เราแค่รวู้ ่า
ใครดีไม่ดี แต่เราก็ทาอะไรกับมันไม่ได้ แก้ไขอะไรไม่ได้ ทาได้แค่บอกและชีล้ งไปว่า เขา
ดี หรือไม่ด ี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ปญั หาของประเด็นต่างในสังคมก็คอื คนในสังคม
เนี่ยแหละ ถ้ามีการจัดการและแก้ไขทีช่ ดั เจน สังคมเราคงกลายเป็ นสีเทาทีอ่ ่อนลง” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ประเด็นสังคม และปญั หาในสังคมทุกวันนี้ ส่วนตัวผมมองว่ามันมีปญั หามาก
จากคนทัง้ นัน้ เราไม่มกี ารปลูกจิตสานึกที่ดขี องคนในชาติ เรามีการหยวนๆ ตามขัว้
อานาจให้ส ามารถทาผิดได้โดยไม่ต้อ งรับโทษ มีใ นเรื่อ งของการเอื้อ ประโยชน์ และ
ช่ว ยเหลือ กัน ระบบพรรคพวกทาให้สงั คมไม่ได้รบั ความยุติธ รรมจากประเด็นหลาย
ประเด็นที่เกิดจากคน แล้วเราจะสามารถสอนเด็กรุ่นใหม่ให้ซ่อื สัตย์ได้อย่างไร ปญั หา
เหล่านี้มนั จะเป็ นปญั หาฝงั รากในสังคมเรา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“เราแบ่งพรรคแบ่งพวก มีทร่ี กั ที่ชงั กันมากเกินไปจนเกิดความลาเอียงในสังคม
ไม่มองถึงศักยภาพของคนโดยแท้จริง หรือไม่มองถึงความผิด และปญั หาโดยแท้จริง
ทาให้เวลามีความผิดเราใช้ระบบการเอื้อประโยชน์กนั หยวนๆ กัน จนปญั หาแท้จรงไม่
ถูกแก้ ห่วงภาพลักษณ์จนสังคม ประเทศพัง” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2561)
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2) การเมืองและเศรษฐกิจ (Politics and Economics)
สอบถามเรื่องทัศนคติทางการเมืองและเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่งผลกับตนเองบ้าง
ไหม อย่างไร พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่มต่างมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มช่วง
อายุท่ี 1 มีจานวน 3 คนทีไ่ ม่สนใจในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ มีจานวน 3 คนทีไ่ ม่เข้าใจใน
เรือ่ งการเมืองและเศรษฐกิจ และมีจานวน 6 คน ทีม่ องว่าปจั จุบนั เราได้รบั การแก้ปญั หาทีไ่ ม่ตรง
จุด โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ให้ทศั นคติท่แี ตกต่างออกไป คือ มีจานวน 6 คนที่ไม่สนใจเรื่อง
การเมืองและเศรษฐกิจ แต่เน้นไปทีก่ ารปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมีจานวน 3 คนทีม่ อง
ว่าปจั จุบนั การเมืองและเศรษฐกิจนัน้ แย่ทงั ้ โลก และมีจานวน 3 คนที่มองว่า การเมือง และ
เศรษฐกิจบ้านเรานัน้ ไม่ทนั สมัย มีนโยบายทีไ่ ม่เอือ้ อานวยต่อการเจริญเติบโตของบ้านเมือง
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลค่อนข้างให้ทศั นคติท่มี คี วามหลากหลาย โดย
สามารถสรุปได้คอื ไม่ให้ความสนใจกับเรือ่ งการเมืองและเศรษฐกิจเลย 3 คน ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจไม่พอ 3 คน และการแก้ไขปญั หาทีไ่ ม่ตรงจุด 6 คน
ซึง่ ทุกคนมองว่า การเมืองและเศรษฐกิจมีความเกีย่ วโยงกัน
“มองว่าปจั จุบนั นี้สทิ ธิตามประชาธิปไตยโดนละเลย ทัง้ จากผู้รกั ษากฎหมาย
และเจ้าของสิทธิทงั ้ การไม่มคี วามรูใ้ นเรื่องกฎหมายมากพอ เลยไม่เท่าทันในเรื่องของ
การเมือง และเศรษฐกิจ ซึง่ ส่วนตัวมองว่า สองเรื่องนี้ค่อนข้างเกี่ยวโยงกัน ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“เฉยๆ กับเรือ่ งการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ค่อยสนใจด้วยซ้า อาจจะเป็นเพราะว่า
ไม่ ไ ด้ก ระทบอะไรกับ การใช้ชีว ิต ตอนนี้ แต่ จ ะชอบได้ย ิน คนในครอบครัว บ่ น เรื่อ ง
เศรษฐกิจไม่ดี เพราะยังไม่ได้เลือกตัง้ แต่ส่วนตัวก็ไม่รวู้ ่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ความคิดส่วนตัวคือรัฐบาลไม่คานึงถึงปญั หาที่แท้จริงของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องปากท้อง ความต้องการ การให้ความรู้ และการศึกษา ซึ่งมันก็เป็ นผลกระทบ
โดยรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้าน กับเรื่องการเมือง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์,
1 พฤษภาคม 2561)
“ผมมองว่า ทัง้ เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองนะ ตัวบุคคลห่วงเรื่องภาพลักษณ์ของ
ตัวเอง ภาพลักษณ์ ของประเทศมาก จนละเลยสิง่ ที่ควรจะทา หรือปญั หาที่ควรแก้ไขใน
สังคมไป มันกระทบกันเป็ นลูกโซ่เลยนะในความคิดผม” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์ ,
1 พฤษภาคม 2561)
“เรื่องการเมืองเนี่ย ถ้ายังเป็ นรัฐบาลชุดนี้ต่อไป ผมว่ามีผลกระทบแน่ เพราะ
ประชาชนจะมีปฏิกริยาตอบสนองในเชิงต่อต้าน และแสดงความคิดเห็นทีไ่ ม่มตี ่อรัฐบาล
ทหารอย่างชัดเจน ซึง่ อาจทาให้การปกครองและการจัดการไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
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ส่วนเรือ่ งเศรษฐกิจ ถ้าไม่ถูกแก้ไขจากปญั หาเรือ่ งการเมือง ในระยะยาวกระทบมาถึงผม
แน่ นอน ถึงแม้ว่าตอนนี้ช่วงอายุผมจะยังไม่ค่อยรับปญั หานี้โดยตรงเท่าไหร่กต็ าม” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“มองปญั หาหลักๆ ของการเมือง และเศรษฐกิจคือปญั หาคอรัปชันครั
่ บ ถ้า
สามารถแก้ไขได้ เรือ่ งของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศน่ าจะดีขน้ึ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคน
ที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ถ้ามองที่รูปแบบการเมืองในปจั จุบนั ที่ยงั มีการบริหารโดยกลุ่มรัฐบาลปจั จุบนั
อยู่ ที่มคี วามเป็ นอนุ รกั ษ์นิยม ไม่ทนั สมัย รวมไปถึงปญั หาเรื่องคอรัปชันที
่ ่มอี ยู่ในทุก
แวดวงอาชีพ ซึ่ง เป็ น ปญั หาใหญ่ ข องคนในชาติ มัน ส่ ง ผลทัง้ ทางด้านการเมือ ง และ
เศรษฐกิจแน่ นอน ยิง่ ไม่โปร่งใส ไม่ชดั เจน เล่นพวกพ้อง มันมีแต่คนในชาติจะเสื่อ ม
ศรัทธาฮะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 6 คนไม่สนใจเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ
และมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ก็ต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ในสังคม และผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3
คนเป็ นห่ วงเรื่อ งการพัฒนาประเทศ ทัง้ ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่มคี วามล้าหลังมาก
เกินไปไม่ทนั สมัย และผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3 คนมองว่า เศรษฐกิจนัน้ แย่ทงั ้ โลก เพราะฉะนัน้ ไม่ใช่
แค่ประเทศไทยทีส่ ภาวการณ์ไม่ดี
“ส่วนตัวไม่ค่อยสนใจปญั หาเรือ่ งสังคม การเมืองเศรษฐกิจเท่าไหร่ เพราะรูส้ กึ ว่า
ไม่ ว่ า เกิด อะไรขึ้น เรามัน หน่ ว ยเล็ก เกิน ไปที่จ ะไปแก้ ไ ข ปรับ ตัว ให้ เ ข้า กับ ความ
เปลีย่ นแปลงน่าจะง่ายกว่า” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“มีความกลัวว่า อาจจะถูกตีกรอบมากขึ้น กลัวถูกลิดรอนสิทธิในการจะทาสิง่
ต่างๆ ซึง่ ก็กลัวว่าผลกระทบนัน้ จะมาจากการที่รฐั บาลไม่ให้อสิ ระ และเข้าใจประชาชน
มากพอ ซึง่ มันน่าจะส่งผลกับภาพรวม ทัง้ ด้านการปกครอง และเศรษฐกิจ แต่กต็ ้องดูกนั
ต่อไป เพราตัวเองก็ไม่ได้มคี วามรูด้ า้ น เศรษฐกิจและการเมืองมากขนาดนัน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“เรื่อ งการเมือ งการปกครอง หนู กลัวแค่ว่า อิสระเสรีภาพลดน้ อยลงไหม เรา
อาจจะทาอะไรได้ไม่มากเท่าปจั จุบนั หรือเปล่า ส่วนเรื่องเศรษฐกิจคงต้องปรับตัว เพราะ
ถ้ากระทบเรา คงกระทบคนทัง้ ประเทศ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“มองว่า ทัง้ การเมืองและเศรษฐกิจน่ าจะส่งผลกับเราพอสมควรเหมือนกัน ทัง้
ด้านคุ ณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ต่ างประเทศ ซึ่งมันกระทบกับเศรษฐกิจอยู่แล้ว
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อาจจะส่งผลต่อการทางาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ถ้าได้เลือกตัง้ ก็อาจจะดีขน้ึ ทัง้ เรื่องการเมือง และเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้เรา
แทบไม่ทสี ิทธิใ นการแสดงความคิดเห็นอะไรเลย ถ้าเป็ นแบบนี้ต่ อไปก็ไม่ดตี ่อ คนใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ทุกอย่างแย่ลง คุณภาพชีวติ แย่ลง ถ้ามีนโยบายดีจริง
ก็จะทาให้ทุกอย่างดีขน้ึ แต่ทุกวันนี้นโยบายทุกอย่างทาเพื่อตัวรัฐบาลเอง ผมว่ามันไม่
น่าเลื่อมใส” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ช่วงนี้เศรษฐกิจขาลง เพราะมีการปิ ดกัน้ ข้อมู ลมากขึน้ ส่วนตัวผมมองว่ามีผล
เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการหางานหาเงิน ถ้ามีการเลือกตัง้ ใหม่ คงเป็ นเหมือนเดิมต่อให้
เป็ นนายกคนเดิมก็ยงั แย่เหมือนเดิม ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
3) การศึกษา (Education)
สอบถามเรื่องทัศนคติต่อการศึกษา และการศึกษาในปจั จุบนั ส่งผลกระทบต่อตน
อย่างไร พบว่า ทัศนคติของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความแตกต่างกันออกไป ซึง่ ทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุ
โดยส่วนใหญ่เน้ นไปที่เรื่องของการไม่ได้รบั อิสระในการเลือกเรียน การอยู่ภายใต้ค่านิยมทาง
การศึกษา และสาขาในการเลือกเรียนตามความถนัดที่น้ อยเกินไป ไม่ครอบคลุม นอกจากนัน้
ยังมองว่าการศึกษาไทยไม่เสถียร และเหมือนนักเรียนเป็ นหนู ทดลอง และมีทศั นคติท่แี ตกต่าง
กันออกไปเช่น การให้ค วามส าคัญ กับเรื่อ งเรียนน้ อ ยกว่าเรื่อ งการแต่งกาย การคอรัปชันใน
่
วงการการศึกษา ความเหลื่อมล้าในแต่ละพื้นที่ และฐานะที่ส่งผลให้ โอกาสในการศึกษาไม่เท่า
เทียมกัน รวมถึงการไม่เปิ ดโอกาสให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนได้ ส่งผลให้
เด็กไทยไม่มศี กั ยภาพในการตัดสินใจ
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 8 คน ให้ทศั นคติว่า การศึกษาในปจั จุบนั
กระทบกับพวกเขา เพราะค่านิยมทางการศึกษาไม่ส่งเสริมเด็กทีม่ คี วามถนัดต่างกัน และสาขาที่
เรียนไม่มคี วามหลากหลายมากพอ ทาให้สงิ่ ทีเ่ ด็กเรียนไม่ได้นาไปใช้ ไม่ตรงกับความสนใจและ
ความถนัด ในขณะที่ 1 คนมองว่าอนาคตเด็กสมัยนี้เหมือนเป็ นหนูทดลอง มี 1 คนที่มองว่า
การศึกษาสนใจผิดจุดเช่น การให้ความสาคัญกับการแต่งกายมากกว่าการเรียน และ 1 คนทีม่ อง
ถึงเรื่องคอรัปชันที
่ ท่ าให้ไม่สามารถมีเงินมาสนับสนุ นการศึกษาได้ดมี ากพอ และ 1 คนทีม่ องว่า
ปรับตัวได้ ไม่มปี ญั หาอะไร
“ส่วนตัวรูส้ กึ โอเคอยู่แล้ว เพราะปรับตัวได้ แต่คดิ ว่าการเปลีย่ นแปลงแบบนี้ จะ
ส่งผลกระทบกับเด็กทีป่ รับตัวไม่ทนั หรือหาเส้นทางศึกษาต่อไม่เจอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“เหมือ นเราเป็ น หนู ท ดลอง คือ ระบบอยากเปลี่ย นอะไรก็เ ปลี่ย น ไม่ ม ีก าร
เตรียมการ หรือเกณฑ์ในการวัดผลทีช่ ดั เจน เปลีย่ นไปเปลี่ยนมาไม่แน่ นอน พวกเราที่
ต้องเตรียมตัวสอบไม่ ถูก เหมือนโดนทดลองไปเรื่อย เล่นกับอนาคตของคนคนหนึ่ง ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“หนู มองว่านะ ในโรงเรียนให้ค วามสาคัญผิดจุด แทนที่จะโฟกัส กับการเรียน
หรือการสอบ กลับไปให้ความสาคัญกับการแต่งกายซึง่ ส่วนตัวรูส้ กึ ว่า แต่งกายแบบไหน
ก็เรียนให้ดไี ด้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ระบบการศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับความสามารถด้านทีถ่ นัดของเด็ก เหมือน
เราถูกบีบให้มที างเลือกทีน่ ้อย แค่วทิ ย์คณิต ศิลป์คานวณ ศิลป์ภาษา แต่สายทีจ่ ะศึกษา
ต่อ มีทงั ้ ศิลปะ ดนตรี กีฬ า ภาษา ความถนัดเฉพาะ เหมือนเรากาลังโดนใช้เ กณฑ์
ทฤษฎีมาวัดค่าการปฏิบตั ”ิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ระบบการศึกษาแบบใหม่เหมือนเป็ นการทดลอง ทัง้ ONet GAT PAT มีแต่
การสอบตลอดเวลา และในการสอบเข้ามีการสอบเยอะมากนอกจากนัน้ การเรียนการ
สอนยังไม่มกี ารเน้ นไปที่ทกั ษะเบื้องต้น หรือ ความถนัดพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่สาย
อาชีพทีน่ ักเรียนแต่ละคนต้องการจะเข้าไปศึกษาต่อ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“ไม่มมี าตรฐานของโรงเรียนทัวประเทศ
่
แต่การสอบคัดเลือกกลับใช้เกรดเป็ น
ตัวชีว้ ดั ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเหลื่อมล้า และทาให้เด็กโกงสอบกันเยอะมากขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ระบบการศึกษาไทยไม่ดี ส่งผลให้สถาบันกวดวิชาเติบโตมาก เพราะการเรียน
การสอนในโรงเรียนไม่ตอบโจทย์การสอบ และไม่สามารถสอนให้เด็กมีความเข้าใจได้
นอกจากนัน้ ยังโฟกัส ไปที่เ รื่อ งเงิน และมีการคอรัปชัน่ ทาให้เ งินที่ค วรจะลงกับการ
พัฒนาการศึกษาไปไม่ถงึ เป้าหมาย” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกันออกไป โดยมีจานวน 5
คนทีม่ องว่าการศึกษาไม่ได้รบั อิสระในการเลือกเรียน ไม่ได้รบั ความสนใจและการยอมรับในเรื่อง
ความต้องการ ความถนัดแต่ละบุคคลถูกเพิกเฉย มีจานวน 3 คนที่รู้สกึ ว่าการศึกษาไทยไม่
เสถียร เหมือนเป็ นหนู ทดลอง เอาอนาคตของตนไปเสี่ยงกับความไม่แน่ นอนของการศึกษา มี
จานวน 2 มองว่า เราไม่ได้รบั สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ทาให้เด็กไทยไม่มศี กั ยภาพในการ
ตัดสินใจ และมีจานวน 2 คนทีม่ องว่า ระบบการศึกษาไทยไม่เท่าเทียมกัน ต่างถูกเหลื่อมล้าด้วย
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ฐานะทางการเงินและโอกาสเราไม่สามารถให้การศึกษาได้อย่างครอบคลุมไปทุก
ครอบครัวได้
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“ครูผูส้ อนไม่ให้ความสาคัญมากพอกับการศึกษา โดนบีบบังคับทุกทาง ครูบาง
ท่านก็เหยียดเด็ก เลือกที่รกั มักที่ชงั การศึกษาก็ไม่นิ่ง ไม่แน่ ใจว่าเด็กจะต้องเป็ นหนู
ทดลองกับระบบการศึกษาไปแบบนี้อกี กี่ปี ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“เด็กไม่มกี ารแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน หรือไม่ได้รบั การยอมรับความ
คิดเห็นจากครูผสู้ อน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ระบบการศึกษาบีบให้เด็กพยายามยัดความรูเ้ ข้าหัว แต่ไม่ดูว่าเด็กจะมีความ
สนใจในความรูแ้ ขนงนัน้ หรือนาไปใช้ศกึ ษาต่อหรือไม่ บางอย่างก็เกินความจาเป็ น ไม่
ตอบโจทย์” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมมองว่าความเท่าเทียมในด้านการศึกษาไม่ม ี เรามีการตัดสินคนตามพื้นที่
ของเด็ก และไม่ให้โอกาสเด็กทุกคนในการศึกษา เราแบ่งแยกคนเมืองกับคนต่างจังหวัด
ในการที่จะได้รบั โอกาสและความรู้ ขาดการการปลูกฝงั ในเรื่องจิตใต้สานึก ตอนนี้ไม่ม ี
การปลูกฝงั จริยธรรม คุณธรรม ให้ความสาคัญแต่วชิ าการ ไม่สอนการใช้ชวี ติ ไม่มกี าร
ตัดสินใจด้วยตนเอง ความรูร้ อบตัวน้อย การเอาตัวรอดในสังคมต่ า ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“เดีย๋ วนี้การศึกษามีทางเลือกมากมาย ทัง้ โฮมสคูล และโรงเรียนทางเลือก แต่
ผมคิดว่าการมาโรงเรียน ก็ยงั เป็ นทางเลือกที่ดที ่สี ุด เพราะคุณภาพของผู้ปกครองและ
เด็กในบ้านเราไม่ได้ดเี ท่าต่างประเทศ กลัวว่าอาจจะทาให้เด็กได้แต่ความรูแ้ ต่ไม่มที กั ษะ
การใช้ชวี ติ ในสังคม ส่วนเรื่องการศึกษามองว่าสายในการเลือกเรียนน้อยมาก ส่วนใหญ่
มีแต่วทิ ย์คณิต ศิลป์คานวณ การศึกษาทีด่ คี วรกระจายคุณภาพเด็กกระจายให้ทวทุ
ั ่ กที่
ทุกแขนง มากกว่ากระจุกเด็กไว้ทศ่ี ูนย์กลาง และแขนงการศึกษาเดียว” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่
9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“เด็กไทยไม่มคี วามสามารถในเรือ่ งการตัดสินใจด้วยตนเอง และการแสดงความ
คิดเห็น ทาให้เ ด็ก ที่เ รียนจบมาไม่มคี ุณภาพ ส่ว นตัวมองว่าน่ าจะปรับวิชาให้มคี วาม
สมดุลมากยิง่ ขึน้ ทัง้ วิชาที่เน้ นปฏิบตั ิ เน้นวิชาการ และเน้ นความถนัดเฉพาะ” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“การเปลี่ยนหลักสูตรในสถาบันการศึกษาทีม่ จี ุดมุ่งหมายเพราะหวังรายได้เข้า
มาทีส่ ถาบันมากกว่าเพิม่ ประสิทธิภาพในการศึกษาของผูเ้ รียน ยังคิดว่าการศึก ษาเป็ น
สิ่งส าคัญ ท าให้เ รามีส งั คมและมีปฏิสมั พันธ์ ผมคิด ว่า เกรดเป็ น ตัว บ่ งบอกถึงความ
พยายามแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าเราเก่งแค่ไหน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
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4) วัฒนธรรม (Culture)
สอบถามทัศ นคติเ กี่ย วกับ วัฒ นธรรมในสัง คมที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตนเอง และ
ทัศนคติต่อวัฒนธรรมว่าสิง่ ใดควรเปลีย่ น หรือปรับปรุงแก้ไข พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่ม
ต่างให้ทศั นคติไปในแนวทางทีใ่ กล้เคียงกัน คืออยากให้เก็บรักษาวัฒนธรรมที่ดไี ว้ และปรับให้
เข้ากับยุคสมัย ลดความงมงายลง โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มีทศั นคติอ่นื เช่น วัฒนธรรมควรมีอยู่
ถาวรไม่ควรเป็นกระแส ทีไ่ ด้รบั ความนิยมแล้วก็จางไป จานวน 2 คน และวัฒนธรรมเป็ นแง่ดใี น
เชิงท่องเทีย่ ว ทาให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาท่องเทีย่ วและเรียนรู้ และมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 1
คนทีม่ องว่า วัฒนธรรมไทยนัน้ ดีอยู่แล้ว แต่อยากให้พฒ
ั นาเทคโนโลยี และวัฒนธรรมไปด้วยกัน
ทาให้จบั ต้องง่ายขึน้
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติต่อวัฒนธรรมคือ ไม่ส่งผลใดกับชีวติ สิง่
ใดทีด่ กี ค็ วรรักษาไว้ แค่อยากให้ลดเรื่องความเชื่อลง เพราะบางครัง้ งมงายเกินไป จานวน 8 คน
อิงกระแสมากเกินไป ทาอะไรไม่ถาวร ฉาบฉวย จานวน 2 คน วัฒนธรรมไทยนัน้ ดีอยู่แล้ว แต่
อยากให้พฒ
ั นาเทคโนโลยี และวัฒนธรรมไปด้วยกัน ทาให้จบั ต้องง่ายขึน้ จานวน 1 คน และ
วัฒนธรรมเป็นแง่ดใี นเชิงท่องเทีย่ ว ทาให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาท่องเทีย่ วและเรียนรู้ จานวน 1
คน
“ไม่รสู้ กึ ว่าวัฒนธรรมจะส่งผลอะไรกับชีวติ ประจาวัน ถ้าไม่ไปทาวัฒนธรรมที่
ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง เช่นการลอยโคม หรือบัง้ ไฟ ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผู้อ่ ืน มากกว่า แค่ ก ารสนองความต้อ งการเรื่อ งความเชื่อ เท่ า นัน้ ” ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 1
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“รูส้ กึ ว่าการทีเ่ รามีวฒ
ั นธรรมทีด่ กี เ็ ป็ นสิง่ ทีด่ นี ะ ทาให้เราเห็นว่าเราเป็ นชาติท่มี ี
ขนบธรรมเนียม แต่วฒ
ั นธรรมที่เป็ นเชิงความเชื่อ เช่นความงมงาย การกราบไหว้ไหว้
สัตว์ทเ่ี กิดมาพิการ มีหน้าตาแปลกๆ รูส้ กึ ว่าควรเปลีย่ น มันดูน่าเวทนากับการกราบไหว้
ซากสัตว์” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ส่ ว นตัว ไม่ ช อบวัฒ นธรรมที่ผู้ใ หญ่ ช อบตีก รอบเด็ก ควรปรับ เปลี่ย นพวก
วัฒนธรรมทีเ่ ป็นความเชื่อทีง่ มงายให้ทนั สมัย และเปิดกว้างขึน้ เพราะบางอย่างเป็ นการ
มอมเมาประชาชน ให้เชื่อในสิง่ ที่ไม่มเี หตุมผี ล” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์ , 1
พฤษภาคม 2561)
“คนไทยมองวัฒนธรรมและให้ความส าคัญตามกระแส ไม่เ หมือ นกับญี่ปุ่นที่
รักษาวัฒนธรรมของเขา จนเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องชาติ ไทยมีความฉาบฉวยกว่า
มาแล้วก็ไป ไม่จรี งั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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“วัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว ขึน้ อยู่กบั ว่า ประชากรใน
ประเทศเราเลือกที่จะเก็บ และ รักษาวัฒนธรรมดีๆ ไว้หรือไม่” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“คิดว่าไม่มวี ฒ
ั นธรรมใดที่ควรเปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีและวัฒนธรรมควร
พัฒนาไปด้วยกันได้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“วัฒนธรรม และ ประวัตศิ าสตร์มปี ระโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยว ซึ่งเราควร
รักษาแก่นของประวัติศาสตร์เอาไว้ รวมไปถึงความเชื่อ บางอย่างที่สร้างเรื่อ งราวแก่
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศเรา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์,
1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 12 คน ให้ทศั นคติตรงกันว่า วัฒนธรรมเดิมดี
อยูแ่ ล้ว แต่ควรปรับให้เข้ากับยุคสมัย และลดความงมงายลงเพื่อไม่เป็นการมอมเมาประชาชน
“หนู ตดิ เรื่องความเชื่อนะ อย่างพวกที่น้ าผุดไปตักมากินแล้วเจอว่าเป็ นน้ าจาก
ส้วมอย่างนี้ มันงมงายเกินไป งมงายจนส่งผลกับการใช้ชวี ติ รูส้ กึ ว่าเป็ นวัฒนธรรมไม่
สร้างสรรค์” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรม หรือประเพณีบางอย่างที่ผู้ใหญ่บอกให้ทา ทัง้ ที่
เราไม่ชอบหรือ มันไม่ดี เพียงเพราะเขาบอกว่า เขาทาต่อกันมา มันเป็ นความเชื่อ มี
ความงมงายมากเกินไป ทาให้รสู้ กึ ว่าคนไทยดูไม่มคี วามรู้ ไม่ไตร่ตรอง วัฒนธรรมทีค่ น
บอกว่าอยากให้ร่วมสมัยมากขึน้ แต่พอทาออกมากลับถูกตาหนิและวิพากย์วจิ ารณ์ในวง
กว้า ง ไปถึง การโจมตี และวัฒ นธรรมบางอย่า งที่แ ตะต้อ งไม่ไ ด้เ ลยก็อ าจจะท าให้
วัฒนธรรมนัน้ หายไปจากสังคม” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“วัฒนธรรมบางอย่างในสังคมเราก็ดูงมงายมากเกินไป จนทาให้คนรอบข้างมี
ผลกระทบต่อตนเอง เช่น การมีความเชื่อง่ายเกินไป เชื่อแบบไม่มเี หตุผล มีความงมงาย
ควรปรับแก้ในส่ว นนี้ ผมอยากให้ว ฒ
ั นธรรมและประเพณีมคี วามร่ว มสมัยมากยิง่ ขึ้น
ปจั จุบ ันมีก ารกีด กันวัฒ นธรรมบางอย่าง แตะต้อ งยากท าให้ว ัฒนธรรมบางอย่ างไม่
สามารถทาให้ร่วมสมัยได้และกาลังจะตายไปจากสังคม” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
“วัฒ นธรรมที่เ ป็ น เอกลัก ษณ์ ข องประเทศมีม ากมาย และมีว ัฒ นธรรมที่
หลากหลาย คนที่มคี วามเชื่อแตกต่างก็มจี านวนมาก ควรแบ่งแยกตามลักษณะของ
บุคคล และไม่ควรก้าวก่ายสิง่ ทีเ่ ราเชื่อและนับถือ หรือสิง่ ทีค่ นอื่นเชื่อและนับถือ ควรให้
เกียรติซง่ึ กันและกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
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5) ศิลปะ (Art)
สอบถามถึงทัศนคติท่มี ตี ่อศิลปะ และแง่มุมของศิลปะที่สงั คมควรเข้าใจ พบว่า
กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลส่วนมากมองถึงประโยชน์ของศิลปะและการนาไปใช้เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ผ่อน
คลาย และพบว่าปจั จุบนั ศิลปะถูกนามาใช้ใ นการสื่อ สารมากขึ้น ดังนัน้ ทัศ นคตของกลุ่มผู้ใ ห้
ข้อมูลทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มองถึงความสาคัญ ที่ทุกอย่างในสังคมต่างมีศลิ ปะหล่อหลอมในนั ้น
ทัง้ สิน้ และมีอกี ส่วนหนึ่งทีม่ องว่า ศิลปะก็เป็ นอาชีพทีใ่ ช้ในการสร้างรายได้เช่นกัน ไม่อยากให้ดู
ถูกศิล ปะ หรือ ผู้ท่ตี ัดสินใจเลือกเรียนสายศิลปะ เพราะศิล ปะและการออกแบบก็เ ป็ นอาชีพที่
สามารถสร้า งรายได้เ หมือ นอาชีพ อื่น นอกจากนั ้น ศิล ปะยัง เป็ น ตัว บ่ ง ชี้ว่ า เรามีอ ารยะ มี
เอกลักษณ์ ทีม่ รดกทางวัฒนธรรมทีต่ กทอดมา
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล มองว่าศิลปะเป็นสิง่ ทีช่ ่วยผ่อนคลาย รวมถึงเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในสังคมมากขึน้ กว่าสมัยก่อน และเมื่อเห็นถึงการแสดงออกโดยใช้
ศิลปะทีม่ ากขึน้ จึงอยากให้สงั คมยอมรับในศิลปะได้แล้ว เพราะศิลปะไม่ใช่สงิ่ ไร้สาระ แต่ศลิ ปะใช้
สื่อสารได้ดว้ ย จานวน 6 คน และ มองว่าศิลปะเป็ นสิง่ สาคัญ และอยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง จรรโลง
สังคม ทาให้สงั คมมีความงาม จึงอยากให้เข้าใจและยอมรับคนทางานศิลปะมากขึน้ ไม่อยากให้
มองว่า ศิลปะจบไปแล้วจะจน เพราะก็เป็ นสายอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เหมือนสายงานอื่น มี
จานวน 5 คน และมองว่ าศิล ปะมีค วามจ าเป็ น มาก เพราะศิล ปะเป็ นรากเหง้า เป็ นสิ่ง ที่
เปรีย บเสมือ นสิ่ง ที่ท าให้เ รารู้ท่ีม าของเราชัด เจน เป็ น เอกลัก ษณ์ และมีคุ ณ ค่ า จึง ควรให้
ความสาคัญ และรักษาไว้เป็นมรดก จึงไม่อยากให้ดถู ูกคนทางานศิลปะ เพราะศิลปะก็มคี ุณค่าใน
ตัว และสามารถสร้างรายได้เหมือนอาชีพอื่นเช่นกัน มีจานวน 1 คน
“ศิลปะมีความสาคัญในสังคมมาก เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้ผ่อนคลายจากความเครียด สร้าง
โอกาส เป็ นสิง่ ที่ใช้ในการโฆษณาทาให้คนเข้าใจง่ายขึน้ อย่างในปจั จุบนั ก็มกี ารแสดง
ความคิด เห็นโดยใช้ศิล ปะมากขึ้น อย่า งการใช้ภาพวาดในการออกความคิด เห็น ใน
ประเด็นทางสังคม หรือพวกภาพล้อเลียน ซึ่งในปจั จุบนั คนในสังคมมองภาพของคน
เรียนศิลปะในเชิงของการดูถูก มองว่าหางานไม่ได้ ก็ไม่อยากให้เหมาะรวมทุกคนว่าจะ
ไส้แห้งก็อยากให้สงั คมเปิดกว้าง และให้ความสนใจกับงานสายศิลปะมากขึน้ แต่กข็ น้ึ อยู่
กับ แต่ละคนด้วยว่าจะสามารถทาให้งานที่ทามีความน่ าสนใจไหม” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 3
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ในความคิด คือ ศิล ปะมีค วามสาคัญ นะ มีประโยชน์ หลายๆ อย่างเลย แต่ ท่ี
น่าสนใจคือถูกนาไปใช้เป็ นเป็ นเครื่องมือบาบัดทางการแพทย์ได้ อย่างพวกศิลปะบาบัด
ก็มกี ารหยิบมาใช้เยอะขึน้ อย่างหลังๆ มาการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวในสังคมก็ม ี
การเอาศิลปะมาใช้เป็ นตัวแสดงมากขึ้น ทัง้ การ์ตูนแซวการเมือง หรือพวกการเพ้นท์
ภาพในที่สาธารณะเพื่อแสดงออกทางความคิดอาจเป็ นเพราะ ศิลปะทาให้เข้าใจได้ง่าย
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มากกว่าคาพูด ไม่ต้องพูดมาก แค่ดูภาพก็เข้าใจ ถึงจะมีการใช้ศลิ ปะเข้ามาอยู่ในส่วน
ของสังคมมากขึน้ ก็ยงั โดนกลุ่มคนดูถูกอยู่ดี เหมือนเขามีทศั นคติว่าเรียนสายวิชาการ
ไม่ได้ถงึ เลือกเรียนศิลปะ ซึ่งมองว่าการจะเจริญเติบโตได้ขน้ึ อยู่กบั บุคคลมากกว่าสาย
งาน และอยากให้สงั คมยอมรับและเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั งานสายศิลปะมากขึน้ เช่นการมีเวที
แสดงความสามารถเพื่อช่วยสร้างคุณค่าให้ศลิ ปิน” (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ศิลปะในความคิดหนูมคี วามสาคัญมากเลยนะ เพราะถ้าไม่มศี ลิ ปะในทุกอย่าง
รอบตัวจะไม่มคี วามงามเลย อย่างศิลปะเนี่ยถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์เวลาสื่อสารอยู่แล้ว แต่
แค่มคี วามเฉพาะกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มก็จะมีเทคนิคในการสื่อสารแตกต่างกันไป รวมไปถึง
การยอบรับของคนในสังคม หนูมองว่า ผูค้ นเข้าใจสายศิลปะมากขึน้ เห็นสายงานชัดขึน้
กว่าเมื่อก่อน นอกนัน้ การพัฒนาของแต่ละคนก็ขน้ึ อยู่กบั วินัย และความตัง้ ใจของแต่ละ
คนแล้วว่ามีมากแค่ไหน ซึ่งมันจะดีมากเลยนะถ้ามีพ้นื ที่ในการแสดงออก และมีการให้
ความสาคัญกับศิลปะมากขึน้ เพราะประเทศเรามีศลิ ปะที่แสดงให้เห็นถึงอาชีพดัง้ เดิม
ั ้ นเผา ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศทัง้ นัน้ แสดงถึง
ของเรา ทัง้ งานเพ้นท์ จักสาน เครื่องปนดิ
สมบัตทิ างความคิด และศิลปวัฒนธรรมของเราด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 1
พฤษภาคม 2561)
“ผมว่า ศิลปะคือทุกสิง่ ทุกอย่างในสังคม มันอยู่ในทุกส่วนของสังคม ซึง่ คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของงานศิลปะ แค่มองที่ความสวยงามที่เขาเห็น อย่าง
ทัศนคติทค่ี นนอกมองเข้ามา อาจจะไม่รวู้ ่าการเรียนศิลปะคืออะไร เอาไปใช้ทาอะไร คือ
เขาไม่เข้าใจว่าทาไมต้องเรียน เพราะฉะนัน้ การตัดสินของคนภายนอกจึงอาจจะเกิดจาก
ความไม่เ ข้า ใจว่ า เรีย นไปแล้ว สามารถเอาไปท าอะไรต่ อ ได้ หรือ จะประกอบอาชีพ
อย่างไรได้ ซึ่งถ้าเขาเข้าใจ เขาจะรูว้ ่าศิลปะเรียนไปทาอะไรได้ มากกว่าการเป็ นศิลปิ น
และไม่ใช่แค่ศิลปะที่เรียนไปแล้วตกงาน สาขาอื่นก็มโี อกาสที่จะตกงานได้เหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ มันไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สาขาที่เรียนหรือทางาน แต่มนั ขึ้นอยู่กบั ศักยภาพของ
ผู้เรียน หรือบุคคลนัน้ มากกว่า ว่าจะสามารถทางานได้ดมี ากน้อยแค่ไหน ดังนัน้ ในจุด
ของทุกวันนี้ สาหรับความสาคัญที่สงั คมให้ต่อศิลปะ กัสว่าอยากให้เน้นที่คุณภาพของ
งานศิลปะ และการให้ค วามสาคัญ มากกว่าปริมาณของงาน และเปิ ดสถานที่ใ นการ
แสดงออกทางศิลปะในสังคมให้มากขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“ศิลปะสะท้อนสังคม และมีความสอดคล้องกันกับเทคโนโลยี เพราะศิลปะเพิม่
ความงานให้กบั เทคโนโลยี ให้เข้าถึงง่าย น่าจับต้อง และเป็นมิตรมากขึน้ ศิลปะคือความ
สวยงาม เป็ นความสวยงามที่เป็ นสากล ซึ่งการจะมองศิลปะว่ามีความสวยงามหรือมี
ความหมายอย่างไร ก็ขน้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์และการรับรูข้ องคนคนนัน้ ว่ามีความเข้าใจ
และมุมมองต่องานศิลปะนัน้ แบบไหนอย่างไร ซึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ไม่มคี วาม
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เข้าใจศิลปะ เขาอาจจะมองแล้วเกิดคาถามมากกว่า ว่าสิง่ ที่เราเรียนนัน้ จะเอาไปใช้ทา
อะไรต่อได้ในอนาคต รูส้ กึ ว่าเราควรให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับคนอื่นเกี่ยวกับงาน
สายนี้เพื่อให้มคี วามเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น อย่างส่วนตัวก็ครอบครัวตอนแรกจะไม่
เข้าใจว่าเรียนแล้วไปทาอะไร แต่พออธิบายไปก็เข้าใจมากขึ้น ซึ่งบางครัง้ ก็จะเจอกับ
ทัศนคติท่แี บบ เรียนไปแล้วตกงานไหม รายได้น้อยรึเปล่า ผมมองว่า คนที่มที ศั นคติ
แบบนัน้ เป็ นเพราะเขาไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับ สายงานศิลปะมากพอ เขาจึงไม่เข้าใจ และ
ไม่ทราบถึงคุณค่าทัง้ ทางด้านราคา และชิ้นงานของสายนี้ ซึ่งในแง่ของการเปิ ดโอกาส
ให้ ก ับ สายงานศิ ล ปะคิด ว่ า ป จั จุ บ ัน ก็ ถื อ สัง คมเปิ ด โอกาสและยอมรับ รวมถึ ง ให้
ความส าคัญ กับศิล ปะมากขึ้นกว่าเมื่อ ก่อ นมากแล้ว ดังนัน้ มองว่าแค่ยงั คงสภาพ ไม่
ลดทอน และดึงให้ความสาคัญของศิลปะมันเด่นชัดในการรับรูข้ องคนทัวไปก็
่ น่าจะโอเค”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สาหรับผม ศิลปะช่วยผ่อนคลาย ใช้ในการสร้างสรรค์ และ ศิลปะจะดีหรือไม่ดี
สวยหรือไม่สวยขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติของคนมอง สิง่ แวดล้อมของคนทีช่ มงาน และความคิด
ของเขา ส่วนการแสดงออกทางความคิดของบุคคลที่มตี ่อศิลปะ ขึน้ อยู่กบั การให้ค่ากับ
ศิลปะของแต่ละบุคคล ซึง่ การแสดงออกเหล่านัน้ จะเป็ นตัวตัดสิน หรือแสดงได้ถงึ การ
รับรูข้ องบุคคลนัน้ อย่างทัศนคติบางอย่างของคนในสังคมต่อสายงานของเราบางคนก็ไม่
มีความรูว้ ่างานนัน้ คืออาชีพ และไม่เข้าใจลักษณะในสายงานของเรา แต่คดิ ว่าพวกเขา
น่ าจะเข้าใจและเปิ ดรับมากขึน้ ถ้าเขาได้รู้ว่า สิง่ เหล่านี้ก็มคี นทาเฉพาะและเป็ นอาชีพ
ของเราเหมือ นกัน ซึ่งบางคนก็มองว่าสายงานแบบผมเนี่ย ไม่รวย ไส้แห้ง แต่ ผ มมี
ความคิดเห็นว่ามันไม่เสมอไป เพราะมันขึน้ อยู่ กบั ความพยายามของเราด้วย ว่าเราจะ
ผลักดันความสามารถของตัวเองและผลงานให้มคี ุณภาพมากขึน้ แค่ไหน ดังนัน้ จบศิลปะ
ไม่ตกงานเสมอไป และไม่รายได้ต่าเสมอไป ผมไม่ขออะไรเลยแค่อยากให้เข้าใจสายงาน
ของผมให้มากขึ้น กับความสาคัญที่สงั คมให้กบั สายศิลปะ ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้ว ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ศิลปะช่วยดึงความสนใจของคน และช่วยแสดงตัวตนของแต่ละบุคคลให้ชดั เจน
ขึน้ ซึ่งการเอาศิลปะมาแสดงออกทางความคิดในปจั จุบนั สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เพื่อการสื่อสาร และแสงดออก เป็ นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั สิง่ ที่ผู้คนต่างได้รบั สารมา ต้องการจะตอบสนอง และตีความอย่างไร แต่ยงั มี
ความรู้สกึ ว่าคนในสังคมยังไม่เข้าใจ และมองว่าศิลปะเป็ นเส้นทางที่ไม่สามารถไปได้
ไกล ไม่มองว่าสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กบั ชีวติ ได้ มองว่าศิลปะเป็ นแค่งาน
อดิเรก หรือกิจกรรมยามว่างเท่านัน้ ซึง่ งานศิลปะชิน้ สาคัญของโลกหรือของศิลปินดังๆ
ก็มมี ลู ค่า ส่วนตัวเน้นไปทีเ่ ราทาอะไรแล้วมีความสุขมากกว่า เพราะเมื่อมีความสุขงานที่
ได้จะออกมาดีเสมอ ส่วนตัวรู้สกึ ดีกบั สังคมตรงที่มชี ่องทางสาหรับการแสดงออกทาง
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ศิลปะมากขึ้น รวมไปถึงการให้ความสาคัญของคนในสังคมมากขึน้ ดังนัน้ แค่อยากให้
มันคงแบบนี
่
้ไป” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลมองว่าศิลปะเป็ นเครื่องมือใช้ระบายความรูส้ กึ
ช่วยผ่อนคลาย และไม่เห็นด้วยกับการโดนดูถูกเพียงเพราะเลือกเรียนศิลปะ พวกเขามีทศั นคติ
ว่าค่านิยมทางการศึกษาทาให้คุ ณค่าของสายงานโดนลดลง จานวน 5 คน มองว่าศิลปะมี
ความสาคัญกับสังคมปจั จุบนั มาก ใช้ในการสื่อสาร และใช้แสดงความคิดเห็นในวงกว้าง แต่ไม่
เห็นด้วยกับค่านิยมทางการศึกษาที่ตีกรอบคนเรียนศิลปะว่าเป็ นคนที่ไม่สามารถเรียนในสาย
วิชาการได้ จานวน 4 คน มองว่า ศิลปะมีความสาคัญในสังคม และเป็ นตัวบ่งบอกลักษณะนิสยั
รวมถึงความชอบของแต่ละบุคคลจานวน 2 คน และมองว่าศิลปะก็เหมือนสายอาชีพอื่นที่เป็ น
อาชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคลได้เหมือนกัน จานวน 1 คน
“มองว่ า ศิล ปะเป็ น เหมือ นการระบายออก ไม่ ว่ า จะเป็ น อารมณ์ ความรู้ส ึก
ความเครียด ช่วยความสนุ กให้คน เหมือนช่วยบาบัดคนให้มสี ุขภาพจิตที่ดขี ้นึ ได้ด้วย
และเห็นได้ชดั ว่า ปจั จุบนั นี้คนในสังคมเลือกทีจ่ ะแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปแบบ
ของศิลปะมากขึน้ โดยไม่ได้แสดงออกตรงๆ แต่ผ่าน ดนตรีหรือภาพประกอบ ซึ่งก็
อยากให้คนในสังคมเข้าใจพวกเรามากยิง่ ขึน้ เพราะทุกวันนี้ก็ยงั เจอคนดูถูกว่าเราไม่ม ี
ความรูไ้ ม่มกี ารศึกษาเพียงเพราะรูว้ ่าเราเรียนศิลปะ ซึง่ ถ้าอยากให้มกี ารปรับแก้ หรือให้
ความสาคัญกับศิลปะมากขึ้นไหม ก็ขอแค่มพี ้นื ที่ในการจัดแสดงงานศิลปะของศิลปิ น
มากขึน้ รวมถึงปรับราคาอุปกรณ์ศลิ ปะทีเ่ ราต้องใช้งานให้ไม่สูงมากนักก็พอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ศิลปะช่วยจรรโลงใจให้คนในสังคมได้มากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็ นดนตรี ศิลปะ การ
เต้น การแต่งหน้า ซึ่งเดีย๋ วนี้จะเห็นคนแสดงความเห็นผ่านศิลปะกันเยอะมากขึ้นเลย
อาจเพราะศิลปะเป็นสื่อทีค่ นเข้าใจได้ง่าย มีการเคลื่อนไหว และกระทบกับความรูส้ กึ คน
ได้ดี ซึง่ ถึงแม้ว่าจะมีคนแสดงความคิดเห็นมากแค่ไหน ก็ยงั มีกลุ่มคนทีไ่ ม่เข้าใจเราอยู่ดี
อาจเป็ นเพราะคนนอกที่ได้ได้เรียนแบบเรา ทางานแบบเราไม่เข้าใจถึงกระบวนการใน
การเรียนและการทางาน ทาให้เขามองไม่ออกว่าเรียนศิลปะจะไปทาอะไรกิน ซึง่ ถามว่า
ความสาคัญของศิลปะทีอ่ ยากให้คนในสังคมมอง น่ าจะเป็ นไปทางผูใ้ หญ่ ทีค่ วรปรับการ
เรียนศิลปะให้มนั มีความสาคัญเท่าๆ กับวิชาการ อาจจะทาให้คนเห็นคุณค่า และเข้าใจ
ในความเป็นศิลปะมากยิง่ ขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ส่วนตัวมองตรงประเด็นเลยคือ ศิลปะช่วยสร้างอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ ซึ่งจะ
เห็นว่าปจั จุบนั เวลามีเรื่อง หรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ จะมีภาพวาดแชร์ลงในโซเชียล
หรือหนังสัน้ ล้อเลียนออกมา เห็นได้ว่า ปจั จุบนั มีการใช้ศิลปะในสื่อให้มคี วามน่ าสนใจ
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มากขึน้ ซึ่งที่จริง คนที่ไม่ได้เรียนเหมือนเราเขาก็จะไม่รหู้ รอกนะ ว่าศิลปะมันสามารถ
สร้างรายได้ให้กบั เราได้ ถ้าสังคมทาความเข้าใจ และเห็นถึงความสาคัญในสายอาชีพนี้
ให้มากขึน้ ก็คงจะดี รวมถึงการให้ช่องทางในการแสดงผลงานศิลปะมากขึน้ ในทุกแขนง”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“สาหรับผมนะ ศิลปะคือ ค่ าทางความงาม ศิลปะสามารถทางานได้ทุกอย่าง
เกิดความสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง ศิลปะเหมือนการใช้ชวี ติ ด้วย การออกแบบ
ชีวติ ของตนเอง ถ้าไม่มจี ะเกิดความเละเทะไม่สวยงาม หลายๆ อย่างในสังคม ถูกหยิบ
ยกขึน้ มานาเสนอโดยใช้ศลิ ปะมากขึน้ เพราะศิลปะเป็ นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
ซึ่งความเข้าใจต่อศิลปะของแต่คนนัน้ ไม่เท่ากัน สมัยก่อนศิลปะเป็ นคนของกลุ่มชัน้ สูง
แต่ตอนนี้ทุกคนสัมผัสกันได้งา่ ยขึน้ ซึง่ เลยส่งผลให้ในปจั จุบนั คนบางกลุ่มก็ยงั มองศิลปะ
ว่าเข้าถึงยากและไม่เข้าใจ จึงมีท ัศนคติต่อคนเรียนศิลปะว่า เรียนสบาย จบแล้วจะทา
อะไร ไม่น่าประกอบอาชีพได้ ประเทศไทยมองว่าศิลปะว่าเป็ นสิง่ ที่ไม่จาเป็ น และไม่
ค่ อ ยได้รบั ความส าคัญ มากนัก ทัง้ ที่เ รามีศิล ปะที่เ ป็ น สมบัติข องชาติม ากมายหลาย
แขนง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ศิลปะมีผลต่อสังคม เพราะศิลปะเป็ นตัวทีท่ าให้รวู้ ่าคนนี้เป็ นคนยังไง มีรสนิยม
มีบุคลิกอย่างไร ซึ่งอาจถ่ายทอดจากการแต่งกาย หรือบ่งบอกรสนิยมในชีวติ ของคนๆ
หนึ่งได้ทุก อย่าง ในแง่ของการแสดงออกเราก็จะเห็น ถึงรูปแบบของศิล ปะที่มคี วาม
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ และมีการแสดงออกทางศิลปะมากยิง่ ขึน้ ด้วย โดยคนส่วนมากใน
สังคมเอง ก็ยงั ไม่เข้าใจเรา คือไม่รวู้ ่าเราเรียนอะไร ทีจ่ ริงแล้วการเรียนศิลปะไม่ได้จบแค่
การวาดรูป แต่ศิลปะมันมีเรื่องการออกแบบ การจัดวาง การวางแผนด้วย มันดีขน้ึ นะ
ครับที่ปจั จุบนั คนให้ความสาคัญกับศิลปะมากยิง่ ขึน้ และสามารถเข้าถึงได้มากขึน้ เห็น
ถึงความสาคัญมากขึน้ กว่าเมื่อก่อน แต่ไม่รวู้ ่าให้ค่ากับงานศิลปะมากขึน้ ด้วยหรือเปล่า
ก็อยากให้เ ห็นคุ ณค่าของการทางานศิลปะมากขึ้น และอยากให้เข้าใจศิล ปะมากขึ้น ”
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ศิลปะมีค วามส าคัญ รอบตัว ทุกเรื่อ งในชีว ิตประจาวันอยู่ รอบตัวเราทัง้ หมด
แทบทุกสิง่ อย่างปจั จุบนั ก็มคี นเอาศิลปะมาใช้ในการสื่อสารมากขึน้ ทัง้ การใช้ส่อื สาร
เกีย่ วกับเหตุการณ์ในชีวติ ประจาวันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ มันทาให้การสื่อสารง่ายขึน้ และรับรูก้ ็
ง่ายขึน้ ตามไปด้วย แต่ถึงผมจะเห็นว่ามีการเอาศิลปะมาใช้ในการสื่อสารเท่าไหร่ คน
ส่วนมากก็ยงั ไม่เข้าใจอยู่ดนี ะว่าเรียนศิลปะไปทาไม บางคนก็เข้าใจว่าศิลปะมันดูสบาย
เรียนสบาย เพราะมองแค่ผวิ เผิน ไม่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไร และตัดสินกันเอาเอง ผมเลย
อยากให้คนได้รบั รูว้ ่าการทางานศิลปะมันไม่ง่ายอย่างที่คดิ ไม่ใช่งานทีใ่ ครก็ทาได้ ควร
เห็นคุณค่า และให้ราคากับงานสายศิลปะมากกว่านี้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 28
เมษายน 2561)
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“ผมมองว่าทุกคนมีศลิ ปะในตัวเอง มีความสาคัญตามบุคคลแต่ขน้ึ อยุ่กบั คนทีใ่ ช้
ว่าจะใช้มากหรือน้อย ใช้กบั สิง่ ใด ใช้แบบไหน อย่างไร ซึง่ ปจั จุบนั จะเห็นว่าคนใช้ศลิ ปะ
ในการนาเสนอความรูส้ กึ เยอะมากขึน้ ซึง่ การใช้ศลิ ปะในการนาเสนอจะทาให้คนมีความ
สนใจในประเด็นดังกล่าว และเห็นภาพมากขึ้น ซึ่งสาหรับผมยิง่ มองว่าพอเราแสดง
ออกไปมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่อการมองกลับมาของคนนอกมากเท่านัน้ ซึง่ ผมคิดว่า
คนภายนอกมองคนเรียนศิลปะคือ อยากเท่ อยากเจ๋ง แต่จริงๆ แล้วมันคือ ความ
พยายาม และการทีค่ ุณต้องมีความสนใจในด้านนี้จริงๆ ซึง่ การประสบความสาเร็จในแต่
ละบุคคลก็อยู่ทค่ี นด้วย ว่าเป็ นอย่างไร มีความพยายามมากแค่ไหน ส่วนตัวผมมองว่า
ศิลปะแลกมาด้วยความสามารถ แต่คนอื่นกลับมองว่าไม่มคี ุณค่า ก็อยากให้คนในสังคม
มองว่าศิลปะเองก็มคี ุณค่าเหมือนกัน ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
จากการเก็บผลสัมภาษณ์ด้านความคิดเห็น (Opinions) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะ สามารถทาเป็นตารางสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.3 แสดงผลความคิดเห็น (Opinions) ของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้าน
ศิลปะ
ความคิ ดเห็น
(Opinions)
ประเด็นทาง
สังคม(Social
issues)
การเมือง และ
เศรษฐกิ จ
(Politics and
Economics)

กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )
สื่อมีอทิ ธิพลมากเกินไป 6 คน
ปญั หาไม่ถูกแก้ไขจริงจัง ฉาบฉวย 6
คน
ไม่สนใจการเมืองและเศรษฐกิจ เน้น
ทีก่ ารปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 3
คน
แก้ปญั หาไม่ตรงจุด 6 คน

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )
สื่อมีอทิ ธิพลมากเกินไป 4 คน
รักพวกพ้อง คอรัปชัน่ 8 คน
ไม่สนใจการเมืองและเศรษฐกิจ เน้นที่
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 6
คน
กลุ่มคนบริหาร และวิธกี ารไม่ทนั สมัย
ล่าช้า ล้าหลัง 3 คน
การเมืองและเศรษฐกิจแย่ทงั ้ โลก
ไม่ใช่แค่ประเทศเรา 3 คน
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ความคิ ดเห็น
(Opinions)

การศึกษา
(Education)

วัฒนธรรม
(Culture)

ศิ ลปะ(Art)

กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )

ไม่ส่งเสริมความถนัด สาขาทีเ่ รียนไม่
มีความหลากหลาย ไม่รองรับคนที่
ต่างกัน 8 คน
ใช้อนาคตเด็กเป็นหนูทดลอง
การศึกษาไม่เสถียร 1 คน
ให้ความสาคัญผิดจุด 1 คน
คอรัปชันจนกระทบระบบการศึ
่
กษา
1 คน
เน้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
1 คน
อยากให้ลดความงมงาย 8 คน
ฉาบฉวยทาอะไรเป็ นกระแส ไม่จรี งั
2 คน
ขาดการพัฒนาวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีให้กา้ วไปพร้อมกัน 1 คน
พัฒนาวัฒนธรรมในเชิงท่องเทีย่ ว
1 คน
ใช้ในการสื่อสาร และใช้ผ่อนคลาย
6 คน
ช่วยจรรโลงสังคม ให้สงั คมมีความ
งาม ให้มคี วามสุข 12 คน
แสดงถึงรากเหง้าของเรา 1 คน

ไม่ส่งเสริมความถนัด สาขาทีเ่ รียนไม่
มีความหลากหลาย ไม่รองรับคนที่
ต่างกัน 5 คน
ใช้อนาคตเด็กเป็นหนูทดลอง
การศึกษาไม่เสถียร 3 คน
ไม่ได้รบั สิทธิในการเสนอความคิดเห็น
2 คน
การศึกษามีความเหลื่อมล้าจากฐานะ
พืน้ ทีก่ ารศึกษาไม่ครอบคลุม 2 คน
อยากให้ลดความงมงาย 12 คน

ช่วยจรรโลงสังคม ค่านิยมทางการ
ศึกษาลดคุณค่าของสายงาน 5 คน
ใช้ในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น
4 คน
บ่งบอกถึงรสนิยม และ ลักษณะนิสยั
2 คน
เป็นอาชีพทีใ่ ช้สร้างรายได้ได้ 1 คน
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จากผลตารางสามารถสรุปผลด้านความคิดเห็น (Opinions) ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ ี
ความสนใจด้านศิลปะได้ดงั นี้
1) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นในเรื่อง
ประเด็นทางสังคมว่ าปจั จุบนั สื่อมีอิทธิพ ลในสังคมมาก ทุก อย่างถู กพูดถึงและส่ งต่ อกันอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ภาพคนเห็นแก่ตวั และเอาตัวรอดมากขึน้ จนกลายเป็นเรือ่ งปกติ ทีส่ าคัญสื่อมีความ
ฉาบฉวย มาไวไปไว ท าให้ ค นไม่ ม ีจุ ด สนใจสิ่ง ใดนาน เปลี่ย นง่ า ย เปลี่ย นไปเปลี่ย นมา
นอกจากนัน้ ปญั หาที่เกิดการส่งต่อผ่านสื่อก็ไม่ถูกแก้อย่างจริงจัง แก้พอให้รอด แล้วปญั หาก็คง
อยูแ่ ค่รอกระแสซาลงไป กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังให้ความสนใจเรื่องคอรัปชันมาก
่
การช่วยเหลือกันใน
หมูพ่ วกพ้องจนเป็ นเรือ่ งทีส่ ร้างปญั หาหยังลึ
่ กในบ้านเมือง
2) กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้า นศิล ปะส่ ว นใหญ่ ไ ม่ม ีค วามคิด เห็น
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ จะเน้นทีก่ ารปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากกว่า โดยที่
ส่วนหนึ่งก็มที ศั นคติว่า การเมืองไทยในปจั จุบนั แก้ปญั หาไม่ตรงจุด และยังมีปญั หาคอรัปชัน่
นอกจากนัน้ แนวความคิดในการดาเนินงานก็ลา้ หลังไม่ทนั สมัย ทาให้การเมืองและเศรษฐกิจไทย
ไม่พฒ
ั นา และมีส่วนหนึ่งที่มองว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แง่ ท่เี ราที่เดียว แต่ในประเทศอื่นทัวโลกก็
่
ซบ
เซาเช่นกัน เพราะฉะนัน้ ค่อยๆแก้ไปตามสถานการณ์อาจจะเป็ นทางออกทีด่ กี ว่า
3) กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้ า นศิล ปะมีค วามคิด เห็ น เกี่ย วกับ
การศึกษาว่า ส่วนใหญ่การศึกษาในประเทศไทยไม่ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน สาขาที่เ ลือก
เรียนไม่มคี วามหลากหลาย แต่เพราะค่านิยมทางการศึกษาไปทางวิชาการ ทาให้เด็กทีเ่ รียนสาย
อื่นไม่ได้รบั การยอมรับ รวมถึงระบบการสอบที่ไม่เสถียร เหมือนเอาอนาคตของเด็กมาเป็ นหนู
ทดลอง นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งคอรัปชันจนกระทบระบบการศึ
่
กษา ไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่
และการศึกษาทีไ่ ม่ครอบคลุม มีการเหลื่อมล้าจากเรือ่ งฐานะ พืน้ ทีก่ ารศึกษา โอกาสในการศึกษา
ส่งผลให้คนไม่มคี วามรูม้ ากพอทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตน
4) กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้ า นศิล ปะมีค วามคิด เห็ น เกี่ย วกับ
วัฒนธรรมว่า เป็ นสิง่ ที่ดี และควรอนุ รกั ษ์ไว้ แต่อยากให้ลดความงมงายลงเพื่อลดการมอมเมา
ประชาชนจนเกิดความเชื่อผิดๆ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของกระแสทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่ามัน
ไม่จรี งั ไม่ถ าวร เราทากันเป็ นกระแส ชัวครั
่ ง้ ชัวคราวแล้
่
วเราก็ลมื เราไม่ใส่ใจมันอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ม ีบางส่ ว นที่มองถึง เรื่อ งการพัฒนาเทคโนโลยี การท่ อ งเที่ย ว และเทคโนโลยีไ ป
ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วทางเศรษฐกิจ และทาให้วฒ
ั นธรรมอยู่ยนื ยาวในสังคม
มากขึน้
5) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะว่า
ในปจั จุบนั ศิลปะใช้ในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นมากขึน้ อย่างทีเ่ ห็นกันในสังคม กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลจึงอยากให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะและให้กรยอมรับมากขึน้ รวมไปถึงศิลปะเองก็อยู่ใน
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ช่วยให้ความงาม จรรโลงสังคม ช่วยผ่อนคลาย นอกจากนัน้ ศิลปะยังเป็ นตัวบ่ง
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บอกถึงรสนิยม และลักษณะนิสยั ของผู้คนได้ดี ศิลปะยังเป็ นอาชีพอีก 1 อาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ได้เหมือนอาชีพอื่นอีกด้วย

4.2 ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั ่นแซดที่มีความสนใจ
ด้านศิ ลปะ
4.2.1 การเปิ ดรับสื่อ (Media Exposure)
ผลจากการสนทนากลุ่ม (Group Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ โดยในทีน่ ้ีจะแบ่งผลการสัมภาษณ์ในเรื่อง
ของการเปิดรับสื่อ ออกตามชุดคาถามทีม่ คี วามสอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็ น 1) ช่องทางในการรับ
สื่อ อุปกรณ์ท่ใี ช้และประเภทของสื่อเก่าที่ยงั รับอยู่ 2) ทัศนคติท่มี ตี ่อสื่อเก่าและสื่อใหม่ 3)
เหตุผลในการเลือกรับสื่อและอิทธิพลของสื่อกับการใช้ชวี ติ 4) ขอบเขตการใช้ส่อื และระยะเวลา
ในการบริโภคสื่อต่อวัน 5) แอพพลิเคชันที
่ เ่ ลือกใช้มากทีส่ ุด 6) แอพพลิเคชันที
่ เ่ กี่ยวกับศิลปะที่
เลือกใช้และช่องทางสื่อที่ตอบสนองการใช้งาน 7) แนวโน้มสื่อในอนาคตที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้
ชีวติ ดังนี้
1) ช่องทางในการรับสื่อ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการรับสื่อ และประเภทของสื่อเก่าทีร่ บั อยู่
สอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับสื่อ อุ ปกรณ์ท่ใี ช้ และสื่อเก่าที่ยงั รับอยู่ อยู่ใ น
รูปแบบใด พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่มใช้ส่อื ใหม่ในการรับสื่อทัง้ สิน้ มีการใช้ส่อื เก่า จานวน
2 คน โดยสื่อใหม่ท่ใี ช้ จะใช้อุปกรณ์ในการรับสื่อคือ โทรศัพท์มอื ถือ และสาหรับสื่อเก่าจะใช้
โทรทัศน์ในการรับสื่อ ซึง่ โดยแท้จริง ผูท้ ใ่ี ช้ส่อื เก่าก็มกี ารใช้ส่อื ใหม่ควบคู่กนั ไปด้วยเช่นกัน
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลค่อนข้างให้ทศั นคติไปในแนวทางเดียวกัน โดย
ช่อ งทางในการรับ สื่อ คือ โทรศัพ ท์ม ือ ถือ และกลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล มองว่ า สื่อ เก่ า อย่า งโทรทัศ น์
หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ มีการใช้งานที่ยุ่งยาก ไม่สะดวกจานวน 10 คน โดยมีผู้ท่ใี ช้ส่อื เก่าคือ
โทรทัศน์อยูถ่ งึ 2 คน แต่กม็ ใี ช้ส่อื ใหม่ควบคู่กนั
“ถ้าอุปกรณ์ท่ใี ช้ไม่ว่าจะดูหนัง ฟงั เพลง คุยกับเพื่อน อ่านข่าว ส่วนใหญ่ก็เป็ น
โทรศัพท์มอื ถือนะคะ ขนาดคอมพิวเตอร์ยงั ใช้น้อยกว่าเลย คือโทรศัพท์มนั ง่ายตรงทีม่ นั
ติดตัวตลอด ใช้งานสะดวกแค่มอี ินเทอร์เ น็ตก็ใช้งานได้สะดวกสบายแล้ว อย่างพวก
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุน่ีไม่ต้องพูดเลย คือแทบไม่ได้จบั เลย เพราะรูส้ กึ ว่ามัน
ไม่สะดวก ไม่อพั เดท มีความล่าช้ามาก” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
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“เดีย๋ วนี้มนั เป็ นสมาร์ทโฟนแล้วค่ะ มันสะดวก อย่างถ่ายรูปปุ๊บ ลงได้เลย พกพา
สะดวก แค่เห็นอะไรก็หยิบมาถ่ายได้เลย ส่งให้เพื่อนดูได้เลย หรือส่งเข้าโซเชียลได้เลย
หรือเวลาตามข่าวก็จะอัพเดทแบบเรียลไทม์ มันทันเวลา และไม่ช้าเหมือนพวกสื่อเก่า
แล้วหนู ก็รสู้ กึ ว่าสื่อเก่าจะยุ่งยากในการใช้งาน ต้องหา ต้องรอ แบบนี้สะดวกดี ” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ถ้าอยู่ขา้ งนอกผมใช้มอื ถือแน่ นอนไม่ต้องสืบ แต่เอาจริงเวลาอยู่บา้ นผมก็แทบ
ไม่ได้แตะมือถือเลยนะ คือจะใช้คอมพิวเตอร์เลย มันสะดวกกว่า จอใหญ่ ใช้งานง่าย
บางทีก็ทางานไปด้วย ฟงั เพลงไปด้วย ทาหลายๆอย่างมันก็สะดวกกว่า อย่างบางทีดู
หนังมันก็จอใหญ่กว่าไง ดูจากมือถือก็ไม่สะดวกนะ แต่ถ้าเป็ นพวกสื่อเก่า ผมไม่ได้ใช้
เลย ไม่ว่าจะโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ อย่างวิทยุกไ็ ด้ฟงั บ้างตอนนัง่ รถไปกับพ่อ กับพี่
แต่ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้ใช้เลย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ส่วนใหญ่ผมอยูก่ บั มือถือแน่นอน บ้านผมไม่มคี อมพิวเตอร์ อย่างพวกสื่อเก่าได้
ดูนะ พวกโทรทัศน์ คือพ่อผมเปิดไง ผมก็นงั ่ อยู่ดว้ ยเนี่ยแหละ แต่โฟกัสผมก็อยู่ทม่ี อื ถือ
ไม่ค่อยได้สนใจสิง่ ที่อยู่ในโทรทัศน์เท่าไหร่ คือถ้าไม่มใี ครในบ้านเปิ ดโทรทัศน์ผมก็ไม่
เปิดเลยนะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ใช้มอื ถือ มากอยู่แล้ว ครับ เพราะส่ ว นใหญ่ จะอยู่กับมือ ถือ เป็ น หลัก เลย มัน
สะดวกดี แต่ส่อื เก่าฟงั บ้างเวลานัง่ รถกับทีบ่ า้ น เขาก็จะเปิ ดวิทยุกนั ฟงั เพลง ส่วนตัวผม
ก็มฟี งั บ้างเหมือนกันเวลาไม่ได้อยู่บนรถ บางทีก็อยากเพลินๆ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 10
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมใช้ ห ลายช่ อ งทางนะ อย่ า งมือ ถื อ ใช้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ เ วลาอยู่ บ้ า นก็ จ ะใช้
คอมพิวเตอร์ หรือพวกโทรทัศน์ผมก็ยงั ใช้ ใช้ดูข่าว ดูกฬี าบาส ดูฟุตบอล หรือดูพวก
รายการบันเทิง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่ ม ช่ว งอายุท่ี 2 กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล ใช้โ ทรศัพ ท์ม ือ ถือ เป็ น ช่ อ งทางในการรับ สื่อ
ทัง้ หมดจานวน 12 คน โดยไม่มกี ารเข้าถึงสื่อเก่าเลย ด้วยเหตุผลเรื่องความสะดวกสบาย และ
ความเคยชิน แทบไม่มกี ารใช้งานสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ เนื่องจากจะมีการ
ใช้งานทีย่ งุ่ ยาก และไม่สะดวกในการใช้งาน
“ส่วนตัวหนู ตดิ มือถือมาก คือไม่ว่าจะทาอะไรก็ต้องอยู่กบั มือถื อ อย่างพวกสื่อ
เก่าแทบไม่ได้ใช้เลย ที่บ้านหนู ก็มรโทรทัศน์ นะ แต่แค่เปิ ดไว้ให้บ้านไม่เงียบ บางทีก็
ไม่ได้เปิ ดเลยเป็ นอาทิตย์ เป็ นเดือนก็ม ี มองว่าพวกโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์มนั ใช้
ยาก มือถือสะดวกกว่ามาก” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
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“หนู ไม่ค่อยอยู่บ้าน ชอบออกไปถ่ายรูป ไปเที่ยว เปิ ดหูเปิ ดตา เลยไม่ค่อยได้ใช้
คอมพิวเตอร์ จะได้ใช้กต็ อนทางานส่งอาจารย์ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสิง่ ทีห่ นูสนใจหรือสิง่ ที่
หนู ชอบ แต่ มอื ถือมันก็สะดวกค่ะ เดีย๋ วนี้ฟงั เพลงไปถ่ ายรูปไปด้วยก็ได้ คือมันค่อนข้าง
สะดวกมาก ถ้าสื่อเก่ าแทบไม่ได้ใช้เลย น้ อยมาก” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์ ,
28 เมษายน 2561)
“สาหรับหนู คอื สื่อมันก็อยู่รอบตัวเรา สื่อใหม่ส่อื เก่าปะปนกัน แต่ถามว่าเราจะ
โฟกัสกับอะไรก็เป็นสื่อใหม่เป็นหลักอยูแ่ ล้วค่ะ เพราะเราเลือกรับสื่อเฉพาะทีเ่ ราสนใจได้
อี ก อย่ า งมัน สะดวกกว่ า ไปไหนก็ ม ีอ ะไรท า แค่ ห ยิบ มือ ถื อ ขึ้น มา บางครัง้ ก็ ใ ช้
คอมพิวเตอร์บ้างถ้าอยู่บ้าน มีส่อื เก่าที่ใช้บ้างก็จะเป็ น หนังสือค่ะ ชอบอ่านหนังสืออยู่
แต่เดีย๋ วนี้กม็ บี ริการ อีบุ๊ค ก็ไม่ต้องพกเป็ นเล่มๆแล้ว อ่านออนไลน์เอา” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่
4 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมว่าพวกสื่อเก่าอย่าง วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ มันเทอะทะเกะกะ ไม่สะดวกใน
การใช้งานเลย อย่างโทรทัศน์อาจจะยังพอมีบา้ ง แต่มนั กลายเป็ นสมาร์ททีว ี คือถึงจะใช้
ช่ อ งทางโทรทัศ น์ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ดู ร ายการตามช่ อ งทางปกติแ ต่ ใ ช้ดู พ วกยูทู ป หรือ หนั ง
ออนไลน์ ม ากกว่ า ส่ ว นช่ อ งทางที่ใ ช้เ ยอะมากก็ค ือ โทรศัพ ท์ม ือ ถือ แหละ ยิ่งเดีย๋ วนี้
สามารถสังการผ่
่
านโทรศัพท์มอื ถือได้กส็ ะดวกไปอีก ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
“ถ้าเป็ นสื่อเก่าที่ไม่ใช้เลยจริงๆ สาหรับผมคงเป็ นวิทยุ คือบ้านผมไม่มแี ล้วนะ
ไม่เคยเห็นมานานแล้ว แต่อย่างหนังสือพิมพ์คอื เห็นอยู่ เพราะพ่อกับแม่ยงั อ่าน แต่ตวั
ผมคือไม่อ่านไม่จบั แล้ว โทรทัศน์กม็ ดี บู า้ ง แต่ไม่ได้เปิดเอง เหมือนพ่อกับแม่เปิดแล้วผม
อยูด่ ว้ ยมากกว่าถึงจะได้ดู ส่วนมากผมก็จะอยู่กบั มือถือ สะดวกดีครับพกพาง่าย ชินกับ
การใช้งานด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
2) ทัศนคติทม่ี ตี ่อสื่อเก่าและสื่อใหม่
สอบถามถึงทัศนคติต่อสื่อเก่า และสื่อใหม่ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไรถึง
เลือกรับสื่อแต่ละแบบ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 ช่วงอายุต่างมีทศั นคติต่อสื่อเก่าว่า เป็ นสื่อที่
ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ไม่มคี วามหลากหลายเหมือนสื่อใหม่ และไม่ทนั เหตุการณ์ ในขณะ
ทีส่ ่อื ใหม่มคี วามสะดวกสบายในการใช้งาน ข้อมูลมีการอัพเดตทันเหตุการณ์ มีความหลากหลาย
ของข้อมูลกว่า ทีส่ าคัญคือพวกเขามีความเคยชินกับการใช้งานสื่อใหม่มากกว่าสื่อเก่า
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทัง้ 12 คน ใช้ส่อื ใหม่มากกว่า เพราะให้
ความสาคัญกับความรวดเร็ว และความหลากหลายของสื่อใหม่ ซึง่ นอกเหนือจากนัน้ ก็เป็ นเรื่อง
ความสะดวกในการรับสื่อโดยทัศนคติเรือ่ งความสะดวกในการเข้าถึง ซึง่ มี 2 คน ทีม่ องว่าสื่อเก่า
เองก็ไม่ได้เข้าถึงยาก แต่กเ็ ลือกใช้ส่อื ใหม่มากกว่า เพราะสะดวกสามารถรับสื่อได้ตลอดเวลา
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“รูส้ กึ ว่าสื่อเก่ามันยุง่ ยาก ใช้งานยาก แล้วข้อมูลก็ไม่อพั เดท เหมือนเป็ นข้อมูลที่
ถูกยัดเยียดให้รบั เลยไม่ค่อยชอบ หลักๆคงเป็ นแบบไม่ทนั สมัย อย่างข่าวสารในทวิต
เตอร์อพั เดทไปแล้ว โทรทัศน์ยงั ไม่มขี ่าวออกเลยก็ม ี แถมสื่อเก่าเดีย๋ วนี้ใช้ข่าวจากสื่อ
ใหม่มานาเสนอ แล้วหนู จะดูส่อื เก่าทาไม ดูส่อื ใหม่ไปเลยดีกว่า ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 1
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“คือ เดีย๋ วนี้ดูจ ะมีท างเลือ กในการรับ สื่อ มากกว่ า เมื่ อ ก่ อ นนะคะ เพราะมีท งั ้
อินเทอร์เน็ต แถมเช็คได้อกี ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม เมื่อก่อนดูมขี อ้ จากัดในการรับสื่อ
ช่องทางมันน้อย ไม่สะดวกสบายเหมือนเดีย๋ วนี้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์ , 1
พฤษภาคม 2561)
“สื่อใหม่ดูมลี ูกเล่น มีคอนเทนต์ท่นี ่ าสนใจ แล้วเราเลือกดูได้ ไม่เหมือนสื่อเก่า
รูส้ กึ เหมือนโดนบังคับให้รบั สื่อแบบนี้ เลยรูส้ กึ ว่ามันไม่ค่อยเป็ นอิสระ ไม่โปร่งใสเท่าไหร่
เพราะตรวจสอบก็ยาก แต่ส่อื เดีย๋ วนี้ตรวจสอบง่ายขึน้ หาข้อมูลง่ายขึ้น รวดเร็วด้วย”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สาหรับผม ผมว่าสื่อเก่าเข้าถึงง่ายนะ แค่กดเปิ ดโทรทัศน์ก็ดูได้เลย แต่แค่ว่า
เราชินกับการใช้โทรศัพท์กนั มากกว่า อย่างสื่อใหม่ทผ่ี มชอบคือ มันมีการตอบสนองกัน
ระหว่างผู้รบั สื่อ หรือ ผู้ค นในสังคมนัน้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่ อ เรื่อ งต่ างๆ
ร่วมกัน มันค่อนข้างเรียลไทม์ในความคิดผมนะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์ , 1
พฤษภาคม 2561)
“สาหรับผมคือ สื่อไหนไม่ว่าจะสื่อเก่า หรือสื่อใหม่ต่างก็ขน้ึ อยู่กบั ทัศนคติในการ
เลือกใช้ และความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลว่าเขาสะดวกใช้แบบไหน ตามแต่ละ
ช่วงเวลา หรือตามแต่ละโอกาส ส่วนตัวมองว่า สื่อเก่าสื่อใหม่ ก็มขี ้ อดีของเสียของมัน
แตกต่างกันออกไป” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ส่วนตัวผมมองว่าสื่อเก่าเองก็มคี วามน่ าเชื่อถือนะ เพราะมันจะมีการตรวจสอบ
ก่อนการจาหน่ ายข้อมูลออกมา แต่แค่ว่าอาจจะไม่รวดเร็วและทันสมัยมากพอ ส่วนสื่อ
ใหม่บางครัง้ มันก็ไม่ค่อยน่ าเชื่อถือ อย่างพวกเว็บคลิกเบต หรือโพสต์เรียกยอดไลค์ มัน
ทัง้ แฝงโฆษณา แฝงไวรัส ข่าวปลอมก็ถูกแชร์ในวงกว้างขึน้ โดยทีบ่ างคนไม่รวู้ ่านัน่ คือ
ข่าวปลอม” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 12 คนให้ทศั นคติไปในทางเดียวกันคือ สื่อ
ใหม่ให้ความสะดวกสบาย และมีความเคยชินกับการใช้งาน การรับสื่อก็ทาได้สะดวกกว่าไม่ต้อง
รอ ทุกอย่างทันเหตุการณ์ สามารถอัพเดทเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาจึงมีทศั นคติไปในแนวทาง
เดียวกันว่า ส่วนสื่อเก่าไม่สะดวกเท่า และไม่ทนั สมัยเท่า
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“เป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรทีม่ นั ชักช้า พวกสื่อใหม่กร็ วดเร็วกว่า ข่าวอัพเดทแบบ
เรียลไทม์ มันไม่ต้องมานัง่ รอ คืออะไรเกิดขึ้นเรารูไ้ ด้ทนั ที แถมเป็ นกระบอกเสียงที่ดี
แบบเปิดโลกให้เห็นอะไรกว้างขึน้ ด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2561)
“หนูมองว่ามันสะดวกดีนะ คือเรารับสื่อจากมือถือเราได้เลยไง ไม่ต้องมารอเปิด
โทรทัศน์ รอตัดเข้าช่วงข่าว เลยมองว่า สื่อเก่าเมื่อก่อนคงไม่อพั เดทเท่าไหร่ เหมือน
ชาวบ้านก็จะรู้ข่าวทีหลัง เพราะถ้าไม่ได้ดูตอนออกข่าวตอนนัน้ คุณก็พลาดไปเลย ดู
ย้อนหลังก็ไม่ได้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“สื่อใหม่ส่อื เก่าผมว่ามันมีความจาเป็ นและความเหมาะสมตามยุคสมัยนะครับ
อย่างปจั จุบนั มันก็สะดวกสบายขึน้ เราก็เลือกใช้สงิ่ ที่อานวยความสะดวกเรา มันก็เท่า
นัน้ เอง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ปจั จุบนั ทางเลือกมันก็เยอะขึน้ นะครับ คือถ้าเป็ นสมัยก่อน โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ ก็คงเป็ นสื่อทีม่ คี วามทันสมัยสุดๆ แล้วแหละ แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลีย่ น เรา
ก็แค่ปรับตามความสะดวกในการใช้งานเท่านัน้ เองครับ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
3) เหตุผลในการเลือกรับสื่อ และอิทธิพลของสื่อกับการใช้ชวี ติ
สอบถามถึงเหตุผลในการเลือกรับสื่อ ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกรับ และสื่อมี
อิทธิพลกับการใช้ชวี ติ อย่างไร พบว่า เหตุผลในการรับสื่อของกลุ่มช่วงอายุทงั ้ 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกัน คือ กลุ่มช่วงอายุทจ่ี ะมีเหตุผลในการรับสื่อทีค่ วามสะดวกสบาย สื่อทีส่ ามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และสื่อที่มคี วามรวดเร็ว ในขณะที่ กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 จะเลือกรับสื่อจากประเภทของสื่อ
และสิง่ ที่เราสนใจ โดยไม่ได้คานึงถึงความรวดเร็วเท่าไหร่นัก แต่ในส่วนของอิทธิพลของสื่อกับ
กรใช้ชีว ิต กลับมีค วามสอดคล้อ งกัน คือ สื่อ จะเป็ นตัว ชี้นาความคิด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ งศิล ปะ
แฟชัน่ การท่องเทีย่ ว การกิน ดังนัน้ สื่อจึงมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจสูง สามารถสร้างกระแสง่าย
ทาให้การตัดสินใจซือ้ ขายง่าย ดังนัน้ จึงต้องใช้วจิ ารณญาณในการรับสื่อมาก
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 เหตุผลในการเลือกรับสื่อ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 12 คน เน้นทีค่ วาม
สะดวกสบาย ในการเลือกรับสื่อแต่ละประเภท ยิง่ เป็ นสื่อใหม่คอื อยากรับสื่อ เข้าถึงสื่อไหนก็ทา
ได้ง่าย สะดวกสบาย ส่วนอิทธิพลของสื่อกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลทัง้ 12 คน มองว่า สื่อมีผลต่อการ
ตัดสินใจในหลายเรื่อง ชี้นาความคิดของแต่ละบุคคล และสร้างกระแสในการทาสิง่ อื่นได้ แต่
อาจจะมีความฉาบฉวย และต้องใช้การไตร่ตรองในการรับสื่อ แต่กอ็ านวยความสะดวกทาให้การ
จับจ่ายง่ายขึน้ ตัดสินใจง่ายขึน้
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“คือเดีย๋ วนี้เ วลาจะหาอะไรก็หาในอินเทอร์เ น็ ต ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่อ งเที่ยว
เรื่องกิน ก็ทาให้เดีย๋ วนี้เวลาวางแผนจะทาอะไรมันก็ง่ายขึน้ รวมถึงแบบมันก็เป็ นแหล่ง
รวมข้อมูลให้เราได้ดดี ้วย ส่วนการเลือกรับสื่อก็จะเลือกตามความสะดวก ไม่ได้มอี ะไร
มากแต่ จะดูแ บบใช้ว ิจารณญาณ และอ่ านคอมเมนท์อ่ืนประกอบว่าสื่อ นัน้ เชื่อ ถือ ได้
หรือไม่ อย่างไร” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ถ้าเป็ นเมื่อ ก่อ นเวลาหาข้อมูล อาจจะต้องเข้าห้อ งสมุดใช่ไหมคะ เดีย๋ วนี้ค ือ
อยากได้ข้อ มูล อะไรก็เ ข้าอินเทอร์เ น็ ต เลย ไม่ยุ่งยาก สะดวกในการหาข้อ มูล แล้ว ก็
รวดเร็วดี ติดแค่ว่าบางครัง้ มันมีสงิ่ ล่อตาล่อใจเยอะ พอเล่นจนติดลมงานก็ไม่เสร็จอยู่ ดี
ส่ ว นเวลาเลือ กรับสื่อ ก็จะเลือ กตามความสนใจ ว่าสนใจสื่อ อะไรอย่างไร ซึ่งในโลก
ออนไลน์กม็ ใี ห้เลือกชมมากมาย ก็ดูความเหมาะสม และความน่ าเชื่อถือด้วยค่ะ ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 4 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สื่อมีอทิ ธิพลต่อชีวติ เราแน่ นอน อย่างทีเ่ ห็นในปจั จุบนั ก็จะมีเน็ตไอดอลเกิดขึน้
มากมาย หรือบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิด นอกจากนัน้ ยังเห็นอาชีพออนไลน์เยอะขึน้
ทัง้ โค้ช ออนไลน์ ขายของออนไลน์ งานกราฟิ ก ออนไลน์ ทุ ก อย่า งสามารถท าผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้ มีความสะดวกสบายขึน้ มาก ส่วนการเลือกรับสื่อ ส่วนใหญ่จะเลือกตาม
ความสนใจ แค่ตอ้ งดูทม่ี าทีไ่ ปของสื่อให้ดวี ่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่
7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมว่าเดีย๋ วนี้เราจับจ่ายใช้สอยกันง่ายมากเลยนะ อยู่บ้านเราก็ชอปปิ้ งได้ คือ
มันง่ายต่อการอัพเดท ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้า ง่ายต่อการเสียเงิน ซึ่งการเลือกรับสื่อ
ของผมก็อยูท่ ค่ี วามชอบของผมอยูแ่ ล้ว บางสื่อรับมาก็เชื่อไม่ได้ ก็ตอ้ งพิจารณาเยอะๆ ดู
บริบท ดูทม่ี าทีไ่ ปด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“อิทธิพลต่อสังคมทีเ่ ห็นชัดทีส่ ุดคือพฤติกรรมบุคคลต่อสังคมเปลีย่ นแปลงไป คือ
เสพติดเทคโนโลยีมาก ไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง กับครอบครัว เหมือนสื่อในมือมัน
แย่งความสาคัญของคนรอบตัวเราไปหมด ส่วนใหญ่เวลาเลือกรับสื่อเลยจะพยายามไม่
เลือกสื่อทีม่ อมเมา หรือสื่อทีม่ งุ่ ร้ายกับคน หรือสังคม ผมว่ามันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ี
ไม่ดขี องผูผ้ ลิตสื่อ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 10 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สาหรับผม โลกออนไลน์มนั กลายเป็ นโลกความจริงอีกโลกหนึ่งไปแล้วนะ คือ
โลกจริงก็ใช่ โลกออนไลน์กใ็ ช่ โลกออนไลน์ดเู ราจะสามารถเป็นตัวเองได้ชดั เจนกว่าด้วย
ซ้า เพราะมีอสิ ระทางความคิด และการแสดงออกมากกว่า เพราะโลกความจริงเราถูก
ปิ ดกัน้ ตีกรอบ เลยคิดว่า สื่อส่งผลต่อคนแน่ นอน เพราะยิง่ ทาให้คนเลือกอยู่ในพื้นที่ท่ี
ตัวเองมีความสุขมากขึน้ ถูกชีน้ าได้มากขึน้ ซึง่ ถ้าขาดวิจารณญาณ เชื่อคนง่าย ก็มสี ทิ ธิ
จะถูกหลอกได้งา่ ยขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 12 คนให้เหตุผลในการเลือกรับสื่ออยู่ท่ี
สิง่ ที่ตนสนใจ และยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลในการใช้ชวี ติ ที่ชดั มากคือเรื่องศิลปะ กระแสสังคม
เทรนด์แฟชัน่ การเที่ยว และการกิน มองว่าสื่อในปจั จุบนั ฉาบฉวย เปลี่ยนแปลงเร็ว และมีทงั ้
โทษและประโยชน์ ซึง่ ให้ขอ้ คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
“หนู เวลารับสื่อ จะเลือกรับเฉพาะสื่อที่ตวั เองสนใจอยู่แล้วนะ ไม่ค่อยได้โฟกัส
กับอย่างอื่นเท่าไหร่ มีแบบดูผ่านๆ บ้าง แต่ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ ซึง่ ส่วนตัวจะสนใจเรื่อง
แฟชัน่ อาหาร และเที่ยวมาก ถ้าสื่อจะมีอทิ ธิพลกับชีวติ หนูกจ็ ะเป็ นเรื่ องพวกนี้ค่ะ เป็ น
ความสุขด้วย เราชอบแฟชันอยู
่ ่แล้ว ทางานเกี่ยวกับสายแฟชันด้
่ วย มันเลยตอบสนอง
ความต้องการของเรา ซึง่ สื่อเดีย๋ วนี้กท็ าให้เราใช้ชวี ติ ง่ายขึน้ นะ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้ ก็
สะดวกดีค่ะ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ส่ วนตัว ก็ค่ อนข้างเลือ กรับสื่อนะคะ เพราะสื่อสมัยนี้เ ยอะมาก ทัง้ จริงปลอม
ปะปนไปหมด ต้องใช้วจิ ารณญาณเยอะๆในการตัดสินใจเชื่อ แต่ถามว่าสื่อมีอทิ ธิพลไหม
ก็มนี ะพี่ บางทีก็มเี รื่องจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแหละ หนูโดนเรื่องเสือ้ ผ้าเยอะค่ะ ตามเทรนด์
เห็นอะไรอยากมีก็ต้องมีแ บบนี้ แล้วก็มเี รื่องงานแหละค่ะ แบบเห็นเขาทางานสวยๆทา
ยังไง ก็เอามาเป็ นแบบ มาฝึกบ้างก็ทาให้เราพัฒนาขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
“ผมว่าสื่อสมัยนี้ล่อแหลมนะ ในความมีประโยชน์ ก็มโี ทษในเวลาเดียวกัน คือ
ต้องดูให้ดี มีสติ มีวจิ ารณญาณมากเลยแหละ เพราะข้อมูลทีค่ ุณได้รบั มันจริงหรือเท็จก็
ไม่รู้ มันเหมือนลัทธิเลยนะผมว่า มันสามารถหลอมความคิดผู้คนให้เชื่อในวงกว้างได้
เลย เพราะฉะนัน้ ต้องดูให้ดี ยิง่ สื่อเดีย๋ วนี้มอี ทิ ธิพลกับการตัดสินใจของคนมาก ยิง่ ต้อง
ระวัง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“เดีย๋ วนี้จะชอบเห็นพวกข่าวปลอมเยอะ คือขายโฆษณา หายอดไลค์ โดยไม่รบั
ผดชอบต่อ สังคม ไหนจะขายของพวกครีมแปลกๆ ยาแปลกๆ ที่ไม่รู้ว่าจะมีโทษกับ
ร่างกายหรือเปล่าอีก บางสื่อก็มอมเมาประชาชนมาก ผมว่ามันน่ากลัวนะ คือบางคนไม่รู้
เขาก็เชื่อไปแล้ว ไม่มปี ระสบการณ์ ขาดการไตร่ ตรอง หรือ ไม่รู้ทนั พวกที่มาหลอกก็
หลงเชื่อไป มันดาบสองคมมาก แล้วสื่อเองก็มอี ทิ ธิพลกับความเชื่อของคนมากด้วย ทัง้
โค้ชไลฟ์ ทัง้ นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ ทงั ้ หลายเกิดกันขึน้ มาง่ายมาก ยิง่ ต้องระวัง”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
4) ขอบเขตการใช้ส่อื และระยะเวลาในการบริโภคสื่อต่อวัน
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใช้ส่อื ใช้เพื่อประโยชน์ใดบ้าง และใช้เวลามากแค่
ไหนในการใช้ส่อื แต่ละวัน พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุมขี อบเขตการใช้ส่อื ใกล้เคียงกัน คือ ใช้ใน
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การติดต่อสื่อสาร รับข้อมูลข่าวสาร ทากิจกรรมบัน เทิงเช่น ดูหนัง ฟงั เพลง เล่นเกม รวมถึงการ
ซือ้ ของออนไลน์ โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 2 จะมีพฤติกรรมการซือ้ ของออนไลน์มากกว่ากว่ากลุ่มช่วง
อายุท่ี 1 แต่ระยะเวลาในการบริโภคสื่อจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 จะมี
ปริมาณการใช้อยู่ท่ี 4-12 ชัวโมง
่
ในขณะที่กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทีใ่ ช้
เวลาทัง้ วันในการบริโภคสื่อ กับกลุ่มทีใ่ ช้เวลาประมาณ 4-5 ชัวโมงในการบริ
่
โภคสื่อ
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ส่อื ในการติดต่อกันกับสังคมเพื่อนฝูง และใช้ในการ
ทากิจกรรมที่ตนสนใจ รับข้อมูลข่าวสาร ดูหนัง เล่นเกมส์ ฟงั เพลง มีเพียง 2 คน ที่ใช้ซ้อื ของ
ออนไลน์รว่ มด้วย และโดยมีระยะเวลาในการบริโภคสื่อต่อวันในปริมาณ 10-12 ชัวโมง
่ ต่อวัน
“หนูกจ็ ะใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดูพวกหนังออนไลน์ ฟงั เพลงบ้าง หรืออ่านข่าว
อัพเดทข่าวเฉลี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัวโมงต่
่
อวันในการอยู่กบั สื่อออนไลน์ค่ะ ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ส่วนใหญ่ใช้หาข้อมูลที่ตวั เองสนใจ แล้วก็ซ้อื ของออนไลน์ค่ะ แต่หลักๆ ก็ใช้
ติดต่อ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ กับครอบครัว เฉลีย่ อยู่กบั ออนไลน์กไ็ ม่เกินวันละ
10 ชัวโมงนะคะ
่
แต่มนั เป็ นค่าเฉลี่ยคือ ไม่ได้อยู่ยาวๆ แต่รวมๆ กันก็น่าจะได้สกั
ประมาณนี้” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“คือมีหลายกิจกรรมมากที่ใช้อย่างฟงั เพลง ดูหนัง เล่นเกม แล้วก็ตามข่าวสาร
ทัง้ ที่โรงเรียน ระดับชัน้ ห้องเรียน นอกเหนือ จากนัน้ ก็จะไว้ใช้อ่านข่าว หรือดูค ลิปที่
เพื่อ นๆ ส่ ง มาบ้า ง หรือ ตามเพจที่เ ราไปติด ตามไว้ เฉลี่ย เวลาต่ อ วัน ก็ไ ม่แ น่ ใ จ แต่
ค่อนข้างเยอะค่ ะ เพราะตื่นมาก็จบั โทรศัพท์เลย” ผู้ให้ข้อมูล คนที่ 6 (สัมภาษณ์ ,
1 พฤษภาคม 2561)
“ส่วนใหญ่ผมใช้ในการสื่อสารมากกว่า คุยกับเพื่อน แชร์เพลง ดูหนัง ฟงั เพลง
ไม่กด็ ูคอร์ดเล่นกีต้าร์ แต่ส่วนมากก็ไม่ได้อยู่กบั สื่อนาน จะมีออกไปทากิจกรรมอื่นบ้าง
บางทีกอ็ อกไปเล่นบาส ไปหาเพื่อน แต่กถ็ อื ว่าอยู่กบั โลกออนไลน์ตลอด ถ้าเฉลีย่ เวลา
ต่อวันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมจะชอบเข้าไปอ่านข้อมูลตามเว็บไซต์มากกว่า อาจจะมีแชทบ้าง แต่ไม่ได้อยู่
ในนัน้ ตลอด ชอบหาข้อมูล แล้วอ่านนู่นนี่ไปเรือ่ ย บางครัง้ ก็ดูหนังออนไลน์ บา้ ง เฉลีย่ ต่อ
วันก็ค่อนข้างเยอะครับ น่ าจะมี 10 ชัวโมงได้
่
ต่อวัน” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์ ,
1 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ค่อยได้ดูหนังฟงั เพลงเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ชอบอ่านการ์ตูนในเว็บไซต์ หรือมี
พวกแอพพลิเคชันเว็
่ บตูนอะไรพวกนัน้ มากกว่า ถ้าผมว่างผมก็อยู่ได้ทงั ้ วันเลยครับ อ่าน
ไปเรื่อย มันมีเรื่องเยอะแยะมากมายให้อ่าน มีหลากหลายแนวด้วย” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่
12 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
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กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยูก่ บั สื่อออนไลน์มาก ใช้ทงั ้ การซือ้ ขายออนไลน์
การทางาน รวมไปถึงการพูดคุยติดต่อสื่อสารกัน ซึง่ ใช้เวลาต่อวันแล้วแต่บุคคล โดยมีจานวน 9
คน ทีใ่ ช้เวลาตัง้ แต่ต่นื จนหลับไปผูกติดกับการบริโภคสื่อออนไลน์ และจานวน 3 คนใช้เวลา
ประมาณ 4-5 ชัวโมงในการบริ
่
โภคสื่อ
“ใช้ส่อื ออนไลน์ตลอด ทัง้ ดูแลเพจ ขายของออนไลน์ แชท พูดคุย ฟงั เพลง คือ
ติดโซเชียลมากค่ะ สามารถอยู่กบั โซเชียลได้ทงั ้ วันถ้าไม่มงี านอย่างอื่นทีต่ ้องทา คือมันมี
อะไรให้ทาตลอด เพราะฉะนัน้ เวลาต่อวันทีใ่ ช้ไปก็จะเยอะมาก หลายชัวโมงไม่
่
สามารถ
ระบุได้ เพราะออนไลน์ เ กือ บทัง้ วัน ถ้าทักมาก็สามารถตอบได้ตลอดถ้าไม่ได้ติดธุระ
อะไร” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ส่วนใหญ่จะเข้าไปซื้อขายออนไลน์ ค่ะ พวกเสื้อ ผ้าตามเพจ ตามกลุ่มที่เรามี
ความชอบเหมือนกัน นอกจากนัน้ ก็จะติดเกมส์ค่ะ พวกทีเ่ ป็ นมัลติเพลเยอร์ ก็เล่นได้ทงั ้
วัน บางทีกฟ็ งั เพลง เล่นโซเชียล แชทกับเพื่อน คือก็ค่อนข้างมีอะไรให้ทาหลายอย่างค่ะ
เลยใช้เวลากับมันต่อวันค่อนข้างเยอะมาก จนระบุไม่ได้ว่าใช้มากแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้า
ไม่ติดเรียน หรือทางาน ก็จะออนไลน์ ต ลอดค่ ะ ” ผู้ใ ห้ข้อมูลคนที่ 5 (สัมภาษณ์ ,
28 เมษายน 2561)
“หนูค่อนข้างใช้เวลาไปกับออนไลน์เยอะมาก ทัง้ วันคือการใช้ส่อื ออนไลน์ ทัง้ รับ
ข่าวสาร ตามข่าวสาร ซือ้ ขายออนไลน์ ไปจนถึงฟงั เพลง ดูหนัง คือมีอะไรเจออะไรก็จะ
ถ่ายอัพโหลดลงโซเชียล เลยรูส้ กึ ว่าตัวเองใช้เวลาไปกับมันทัง้ วัน จนไม่สามารถระบุได้
ค่ะว่าใช้ไปมากน้อยเท่าไหร่” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ไม่ค่อยได้ใช้ส่อื มากนัก และไม่ค่อยได้เสพสื่อมากด้วย เพราะงานทีต่ ้องทาเป็ น
งานที่ต้องใช้ฝีมอื ใช้เวลา เพราะฉะนัน้ ถ้าจะเข้าไปใช้ก็จะเป็ นลักษณะของการคุยกับ
เพื่อน คุยกับครอบครัว หรือการหาข้อมูลในการทางานมากกว่า ส่วนตัวใช้เวลาไปกับ
โลกออนไลน์ต่อวันค่อนข้างน้อย อาจจะไม่ถงึ 5 ชัวโมงด้
่
วยซ้า” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 7
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ถ้าว่างจากงานก็จะสิงอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยแหละครับ ทัง้ ดูหนัง ฟงั เพลง หา
ตัวอย่างงาน เปิ ดหูเปิ ดตา ดูงานต่างประเทศ คือสื่อพวกนี้ถ้าใช้ให้เป็ นมันมีประโยชน์
มากนะครับ ทัง้ ให้ความบันเทิง ทัง้ ให้เราเปิดโลก หาความรู้ แต่ถ้าใช้ในทางทีผ่ ดิ มันก็ม ี
โทษอยู่แล้ว ถ้าเฉลีย่ ต่อวัน ผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่กบั มันกลางๆ คงประมาณ ไม่น่าจะ
เกิน 5 ชัวโมงหรอกครั
่
บ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ผมไม่ค่อยใช้เวลาไปกับการเสพสื่อมากนัก มีบา้ งทีต่ อ้ งเข้าไปหาข้อมูล หรือรับ
ข่าวสารใหม่ๆ แต่ด้วยงานในวิชาเรียนของผมค่อนข้างเยอ พอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ เลย
ค่อนข้างจะเป็ นการเข้าไปหาข้อมูลทางาน หรือหาเพลงฟงั สาหรับผ่อนคลายมากกว่า
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แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่ชอบอยู่หน้าคอมนานครับ ก็เฉลี่ยต่อวัน ผมไม่น่าจะบริโภคสื่อเกน
5-6 ชัวโมงครั
่
บ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
5) แอพพลิเคชันที
่ เ่ ลือกใช้มากทีส่ ุด
ผลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุ จานวน 24 คน ให้คาตอบตรงกับ
ในหัวข้อนี้ และให้เหตุผลทีใ่ กล้เคียงกันคือ เมื่อจัด 5 อันดับ ของแอพพลิเคชันที
่ ท่ ุกคนเลือกใช้
มากทีส่ ุดคือ
(1) Instagram
(2) Facebook
(3) YouTube
(4) Line
(5) Twitter
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผ ลสอดคล้องกันว่า ส่ วนใหญ่ แอพพลิเคชันพวกนี
่
้ มักมีไว้
สื่อสาร ส่งข้อความ หรือส่งข้อมูลกัน เพราะใช้งานง่าย ทุกคนใช้เหมือนกัน เลยเป็ นสังคมในโลก
ออนไลน์ทพ่ี วกเขามีรว่ มกัน
6) แอพพลิเคชันที
่ เ่ กีย่ วกับศิลปะทีเ่ ลือกใช้ และช่องทางสื่อทีต่ อบสนองการใช้งาน
ผลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่ม จานวน 24 คน ให้คาตอบตรงกับในหัวข้อ
นี้ และให้เหตุผลทีค่ ่อนข้างใกล้เคียงคือ เมื่อจัด 3 อันดับ ของแอพพลิเคชันที
่ ท่ ุกคนเลือกใช้มาก
ทีส่ ุดคือ
(1) Pinterest
(2) Instagram
(3) YouTube
ส่วนแอพพลิเคชันอื
่ ่นจะมีการใช้งานตามความถนัด สายทีเ่ รียน และความสนใจ
ของแต่ละบุคคล เช่น Vimeo Issuu Lookbook Artstation Behance Designboom Krom และ
ทัศนคติเรื่องความครอบคลุมของการให้บริการ โดยในแต่ละกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลได้แสดงทัศนคติว่า
ในกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มองว่าแอพพลิเคชันตอบสนองการใช้
่
งานดี ไม่มปี ญั หาอะไร แต่ในบางคน
จะมองเรื่องการสืบค้นทีช่ น้ิ งานไม่มคี วามหลากหลาย และครอบคลุมมากพอ ในขณะทีก่ ลุ่มช่วง
อายุท่ี 2 ต่างมองว่าแอพพลิเคชันตอบสนองการใช้
่
งานดี ไม่มปี ญั หาอะไร ทัง้ 12 คน
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 7 คน มีความคิดเห็นว่า แอพพลิเคชันใน
่
ปจั จุบนั ค่อนข้างครอบคลุม และไม่มปี ญั หาใดในการใช้งาน มีจานวน 5 คนทีม่ ที ศั นคติแตกต่าง
ออกไปคือ กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลมีปญั หาในเรื่องของการสืบค้น คือไม่สามารถค้นหาประเภทของงาน
แต่ละชนิดได้ตรงกับความต้องการ การค้นหาทีไ่ ม่ครอบคลุมตอบโจทย์ และงานศิลปะทีส่ ามารถ
ดูในแอพพลิเคชันไม่
่ ค่อยหลากหลาย
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“งานแต่ ล ะประเภทบางที่ ก็ ต้ อ งหาต่ า งสถานที่ อ อกไปค่ ะ อยากให้ ม ี
แอพพลิเคชันที
่ ร่ วบรวมงานทุกประเภทไว้ในทีเ่ ดียวกัน มันคงจะสะดวกต่อการค้นหาได้
ง่ายขึน้ และประหยัดเวลาขึน้ ด้วย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“งานในแอพพลิเคชันค่
่ อนข้างเมือนเดิม ไม่ค่อยมีความหลากหลาย มีปริมาณ
งานทีน่ ้อย อยากให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ เพื่อให้แอพพลิเคชันสามารถท
่
างานได้
ตามความต้องการชัดเจนยิง่ ขึน้ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“ผมมองว่าน่าจะมีแอพพลิเคชันที
่ ร่ วบรวมศิลปินไว้ดว้ ยกันโดยแยกประเภทของ
งานของศิลปิ นแต่ละท่าน เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง และช่วยในการอัพเดทผลงาน มัน
อาจจะกลายเป็ นคอมมูนิต้ที ท่ี าให้เราสามารถอัพเดทผลงานของศิลปินทีเ่ ราชื่นชอบได้ ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มช่วงอายุท่ี 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการใช้งานและ
การให้บริก ารว่า ค่ อนข้างครอบคลุม เพราะความต้อ งการในการใช้งานแต่ ละแอพพลิเ คชัน่
เป็ น ไปตามความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล ดัง นั ้น ชนิ ด ของงานก็ ม ีก ารกระจายออกไปตาม
แอพพลิเคชันที
่ ต่ อบสนอง และปจั จุบนั แอพพลิเคชันที
่ ่ใช้อยู่ ก็ไม่ได้มปี ญั หาใดที่ยากต่อการใช้
งาน ดังนัน้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงค่อนข้างพอใจในการให้บริการแล้ว
7) แนวโน้มสื่อในอนาคตทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ
สอบถามถึงแนวโน้มของสื่อในอนาคตจะมีผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ และการทางาน
อย่างไร พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มช่วงอายุมที ศั นคติใกล้เคียงกัน คือในอนาคตจะสามารถทาทุกอย่างได้
สะดวกสบายขึน้ สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้แค่ปลายนิ้ว รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทจ่ี ะ
ช่วยให้สามารถใช้ชวี ติ ได้สะดวกสบายขึน้ แต่ในกลุ่มช่วงอายุท่ี 1 มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 5 คน
มุง่ ประเด็นไปทีก่ ารตายของสื่อเก่าซึง่ ไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้
ชีวติ ของคนในสังคมได้
กลุ่มช่วงอายุท่ี 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 7 คน มุ่งประเด็นไปทีค่ วามสะดวกสบาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทุกอย่างจะง่ายแค่ปลายนิ้ว และความทันสมัยของช่องทางเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามารองรับ
การพัฒนา และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 5 คน จะมุง่ ไปทีก่ ารตายของสื่อเก่า ไม่สามารถทีจ่ ะอยู่ต่อ
ได้
“ทุ ก อย่า งมัน คงจะสะดวกมาก เราคงจะสามารถท าทุ ก สิ่ง ได้โ ดยที่ไ ม่ต้อ ง
ออกมานอกบ้าน ไม่ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนถ้าไม่จาเป็ น รวมถึงข้อมูลทัง้ หลายคงถูก
ถ่ายโอนเข้าไปเก็บในรูปแบบของดิจทิ ลั ทัง้ หมด ซึง่ คงจะสร้างการเชื่อมโยงทีส่ ามารถทา
ให้เราดึงข้อมูลในส่วนอื่น ไปจนถึงอานวยความสะดวกในส่วนของการทาธุรกรรมทัง้
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ด้านการเงิน หรือเอกสารทางราชการต่าง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“เราจะสามารถทาลายชีวติ คนคนหนึ่งได้กนั ง่ายดายขึน้ การดารงชีวติ ของกลุ่ม
คนทีม่ อี ทิ ธิพลในสังคมออนไลน์ถูกดึงมาเป็ นกระแสง่ายขึน้ รวมไปถึงชื่อเสียงก็สามารถ
เกิดขึน้ ได้งา่ ยเช่นเดียวกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 7 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สื่อเก่าทีไ่ ม่มคี วามสะดวกสบายในการเข้าถึงจะตายไป บรรดาสื่อเก่าต้องดิน้ รน
เอาตัวรอดกันมากขึน้ เพราะคนเน้นที่ความสะดวกสบายมากขึน้ ” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8
(สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
“สื่อประเภท DVD /CD จะหายไป จะกลายเป็ นการฟงั เพลงผ่านโลกออนไลน์
เกือบทัง้ หมด เพราะสะดวกมากกว่า ” ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 9 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม
2561)
“สื่อเก่าประเภทสื่อสิง่ พิมพ์จะหายไป จะกลายเป็ นความสิน้ เปลือง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 11 (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)
กลุ่ ม ช่ว งอายุท่ี 2 กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีค วามคิด เห็นตรงกัน ในเรื่อ งของความ
สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถติดต่อกันได้ทวโลก
ั่
โดยไร้พรมแดน ซึ่งจะ
ส่งผลให้คุณภาพงาน รูปแบบงานที่เราจะทา การให้ความช่วยเหลือของคนในอีกซีกโลก หรือ
การรูจ้ กั กันทัง้ ที่ไม่เคยเจอหน้า มันจะเหมือนการย่อโลกให้แคบลง ทาให้เราใกล้กนั มากขึน้ เรา
จะเห็นโลกในมุมทีเ่ ปลีย่ นไป ลึกขึน้ หลากหลายขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ ่าตื่นเต้นมาก
“ทัง้ คนและเทคโนโลยีต่างต้องปรับตัวทัง้ คู่ เนื่องจากการใช้งานของบุคคล และ
การพัฒ นาของเทคโนโลยีท่ีม ากขึ้น อย่ า งเช่ น ในป จั จุ บ ัน ก็เ ริ่ม มีก ารส่ ง งานใมหา
วิทยาลัยผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก คือไม่ได้มองว่าฉาบฉวย แต่มองว่าเป็ นการใช้เทคโนโลยี
ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งก็ประหยัดทรัพยากรได้มากขึน้ ด้วย ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ไม่ต้อง
เสียค่าปริน้ งาน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
“ในอนาคตอาจจะมีผลกระทบมากในเรื่องของการพัฒนาสื่อ หรือการส่งงาน
อย่างพวกหนังสือหรือสิง่ พิมพ์ต้นทุนสูง แต่ส่อื ออนไลน์ต้นทุนต่ ากว่า ทางานตลอดจน
เอาไปใช้งานง่ายขึน้ สื่อออนไลน์เสพแล้วขาดการคิดวิเคราะห์ และนากลับไปคิด ซึ่งมี
ผลต่อการใช้ชวี ติ สื่อที่เปลี่ยนไปเหมือนการไหลเร็วของข้อมูล มีความฉาบฉวย และ
สุดท้ายก็ยงั คงต้องพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีไปควบคู่กนั ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 8 (สัมภาษณ์,
28 เมษายน 2561)
“สื่อออนไลน์เป็ นเรื่องดี เข้าถึงง่ายขึน้ แต่ต้องคัดกรอง และอาจจะทาให้เรารับ
สารประเภทเดียวมากเกินไป รวดเร็วในการค้นหา หนังสือจะกลายเป็ นสิง่ ทีห่ ายาก และ
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มีคุ ณ ค่ า และคุ ณ ภาพมากยิ่ง ขึ้น มีคุ ณ ค่ า ทางจิต ใจมากกว่ า ”
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)

ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 9

จากการเก็บผลสัมภาษณ์ดา้ นการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้าน
ศิลปะ สามารถทาเป็นตารางสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.4 แสดงผลด้านการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
การเปิ ดรับสื่อ
กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )
(Media Exposure)
ช่องทางในการรับ ช่องทางในการรับสือ่
- Smartphone 12 คน
สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้
- TV ควบคู่ 2 คน
และประเภทของ
รับสือ่ เก่าอยู่บา้ ง 2 คน
สื่อเก่าที่ยงั รับอยู่
ทัศนคติ ที่มีต่อสื่อ ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
เก่า และสื่อใหม่
สือ่ เก่า
- ไม่สะดวกสบายเท่าสือ่ ใหม่ ไม่
หลากหลายเท่าสือ่ ใหม่
สือ่ ใหม่
- รวดเร็วกว่า หลากหลายกว่า มี
ความทันสมัยกว่า
เหตุผลในการ
ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เลือกรับสื่อ และ
เดียวกัน
อิ ทธิ พลของสื่อกับ
เหตุผลในการเลือกรับสือ่
การใช้ชีวิต
- เน้นสะดวกสบาย เข้าถึงง่าย
รวดเร็วอิทธิพลของสือ่ กับการใช้ชวี ติ
- มีอทิ ธิพลมาก สือ่ ชีน้ าความคิด มี
ผลกับการตัดสินใจ สร้างกระแส และ
ตัดสินใจใช้จ่ายง่ายขึน้

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )
ช่องทางในการรับสือ่
- Smartphone 12 คน
ไม่มกี ารรับสือ่ เก่าเลย
ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
สือ่ เก่า
- ไม่สะดวกสบายเท่าสือ่ ใหม่ ไม่ทนั
ต่อเหตุการณ์
สือ่ ใหม่
- รวดเร็วกว่า หลากหลายกว่า มี
ความทันสมัยกว่า ทันเหตุการณ์
ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
เหตุผลในการเลือกรับสือ่
- เลือกจากสิง่ ทีต่ นสนใจมากกว่า ซึง่
ก็ตอ้ งเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
อิทธิพลของสือ่ กับการใช้ชวี ติ
- มีอทิ ธิพลมาก ทัง้ เรื่องแฟชัน่ การ
เทีย่ ว การกิน มีความฉาบฉวย ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับสือ่
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
การเปิ ดรับสื่อ
กลุ่มช่วงอายุที่ 1 (15-18 ปี )
(Media Exposure)
ขอบเขตการใช้สื่อ ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
และระยะเวลาใน เดียวกัน
การบริโภคสื่อต่อ ขอบเขตการใช้สอ่ื
- ใช้ตดิ ต่อสือ่ สาร รับข้อมูลข่าวสาร
วัน
ดูภาพยนตร์ ฟงั เพลง เล่นเกม ซือ้ ของ
ออนไลน์
ระยะเวลาในการบริโภคสือ่
- 4-12 ชม. ต่อวัน
แอพพลิ เคชันที
่ ่
เลือกใช้มากที่สุด

แอพพลิ เคชันที
่ ่
เกี่ยวกับศิลปะที่
เลือกใช้ และ
ช่องทางสื่อที่
ตอบสนองการใช้
งาน

ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Line
- Twitter
เพราะใช้งานง่าย และเพื่อนทุกคนใช้
เหมือนกัน เลยมีสงั คมร่วมกัน
- Pinterest
- Instagram
- YouTube
การใช้งานของแอพพลิเคชันสามารถ
่
ตอบสนองการใช้งานได้ดี 7 คน
สืบค้นยาก ชิน้ งานน้อย 5 คน

สือ่ จะมีอทิ ธิพลมากขึน้ สามรถรับสือ่ ได้
แนวโน้ มสื่อใน
อนาคตที่มีอิทธิ พล ง่าย สะดวกสบายแค่ปลายนิ้ว 7 คน
สือ่ เก่าจะตายไป 5 คน
ต่อการใช้ชีวิต

กลุ่มช่วงอายุที่ 2 (18-23 ปี )
ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
ขอบเขตการใช้สอ่ื
- ใช้ตดิ ต่อสือ่ สาร รับข้อมูลข่าวสาร
ดูภาพยนตร์ ฟงั เพลง เล่นเกม ซือ้ ของ
ออนไลน์
ระยะเวลาในการบริโภคสือ่
- ทัง้ วัน 9 คน
- 4-5 ชม. ต่อวัน 3 คน
ทัง้ 12 คน มีทศั นคติในแนวทาง
เดียวกัน
- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Line
- Twitter
เพราะใช้งานง่าย และเพื่อนทุกคนใช้
เหมือนกัน เลยมีสงั คมร่วมกัน
- Pinterest
- Instagram
- YouTube
การใช้งานของแอพพลิเคชันสามารถ
่
ตอบสนองการใช้งานได้ดี 12 คน
มีแอพพลิเคชันที
่ ต่ อบสนองการใช้งาน
ในสายศิลปะแต่ละสาขา
สะดวกสบาย ติดต่อกันง่ายขึน้
ข่าวสารทัวโลกจะรั
่
บรูพ้ ร้อมกัน
ครอบคลุม 12 คน
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จากผลตารางสามารถสรุปผลด้านการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจ
ด้านศิลปะได้ดงั นี้
1) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมีช่องทางในการเปิ ดรับสื่อ คือ
สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ ถือเป็นสื่อใหม่ทงั ้ หมด โดยมีการรับสื่อเก่าควบคู่บา้ ง เช่น
โทรทัศน์ ดังนัน้ ช่องทางของสื่อเก่าทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังใช้งานอยู่ จึงเป็นโทรทัศน์อย่างเดียว
2) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมีทศั นคติต่อสื่อเก่าและสื่อใหม่
ว่า สื่อเก่า ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ และไม่มคี วามหลากหลายเท่าสื่อ
ใหม่ สื่อ ใหม่ เป็ นสื่อที่ส ะดวกสบายในการใช้งาน มีค วามรวดเร็ว ในการอัพเดทข่าวสาร ไม่
ล้าสมัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีความเคยชินกับการใช้งานด้วย เพราะเกิดมากับเทคโนโลยีอยู่
แล้ว
3) กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้า นศิล ปะมัก จะพิจ ารณาจากความ
สะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าถึง รวดเร็วไม่ช้า และเป็ นสื่อทีต่ นสนใจ ซึง่ สื่อก็มอี ทิ ธิพลใน
เรื่อ งของการชี้น าความคิด มีผ ลกับ การตัด สิน ใจซื้อ สู ง ไม่ ว่ า จะเป็ น แฟชัน่ ของกิน การ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ สื่อค่อยข้างมีความฉาบฉวย สร้างกระแสได้งา่ ย ต้องใช้วจิ ารณญาณในการรับชม
4) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมักใช้ส่อื ในการรับข้อมูลข่าวสาร
ดูภาพยนตร์ ฟงั เพลง รับชมเพื่อความบันเทิง รวมไปถึงการเล่นเกม ทางาน และการซื้อของ
ออนไลน์ ซึง่ จะใช้เวลาอยูท่ ่ี 4 ชัวโมงเป็
่
นอย่างต่ า ไปจนถึงสามารถใช้เวลาอยู่กบั สื่อออนไลน์ได้
ทัง้ วัน
5) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมีแอพพลิเคชันที
่ ่เลือกใช้มาก
ทีส่ ุดตามลาดับคือInstagram, Facebook, YouTube, Line, Twitter เพราะแอพพลิเคชันเหล่
่ านี้
ใช้งานง่าย ผูค้ นในสังคมใช้งานร่วมกัน ดังนัน้ สังคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงอยูใ่ นนัน้ ด้วย
6) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีแอพพลิเคชันเกี
่ ่ยวกับศิลปะที่
เลือกใช้มากทีส่ ุดตามลาดับคือ Pinterest, Instagram, YouTube ส่วนแอพพลิเคชันอื
่ ่นจะมีการ
ใช้งานตามความถนัด สายทีเ่ รียน และความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น Vimeo Issuu Lookbook
Artstation Behance Designboom Krom ซึง่ การใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี มี
เพียงบางส่วนทีม่ องเรือ่ งความสามารถในการค้นหาทีค่ รอบคลุมยังคงเป็ นปญั หาบ้าง
7) กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมองว่าในอนาคตการสื่อสารจะ
สะดวกสบายขึ้น เพราะสามารถติดต่อกันได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว และการรับข้อมูลข่าวสารทัวโลก
่
สามารถทาได้สะดวกครอบคลุม และสื่อเก่าถ้าไม่มกี ารพัฒนาอาจจะตายไป หรือพัฒนาไปเป็ น
ของสะสมแทน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั
ดังนี้
1) เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
2) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ

5.1 รูปแบบการวิ จยั และการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั นี้ใช้รปู แบบการวิจยั 1 แบบ คือ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ซึง่ มี
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ จานวน 24 คน โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มจานวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เข้าร่วมสนทนา

5.2 สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) สามารถสรุปออกมา
ได้เป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
ซึง่ สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 บริ บท และภาพรวมพฤติ กรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ มีความสนใจด้าน
ศิ ลปะ
จากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
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1) ด้านกิจกรรม (Activities)
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะส่วนมากมีงานอดิเรกเป็ นการวาด
รูปและการทาศิลปะ โดยช่วงอายุท่มี ากขึ้นมีผลต่อกิจกรรมที่เลือกทา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลปะจะมีความหลากหลายขึ้นไม่ใช่การวาดรูปเพียงอย่างเดียว พวกเขาชอบการออกไปทา
กิจกรรมข้างนอกร่วมกับเพื่อน แต่เมื่อเป็ นกลุ่มทีช่ ่วงอายุมากขึน้ จะมีการเข้าร่วมลดลง ซึ่งการ
เลือกเข้าร่วมมักจะเป็ นกิจกรรมทีต่ นให้ความสนใจ เช่นงานอีเวนท์ทต่ี นสนใจ โดยปกติพวกเขา
จะไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ถ้าจะมีการเข้าร่วม จะเน้นไปทางออนไลน์มากกว่า เช่น
เพจทีต่ นสนใจ หรือกลุ่มในเฟซบุ๊กตามความสนใจของตน จะมีแค่ส่วนน้อยทีย่ งั เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กนั ไปด้วย ซึง่ สัมพันธ์กบั กิจกรรมทางสังคมทีพ่ วกเขาไม่ค่อย
จะเลือกเข้าร่วมเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็ นการเข้าร่วมทางออนไลน์ ค่อนข้างจะไม่มปี ญั หา สามารถเข้า
ร่วมได้ แต่กเ็ ลือกทีจ่ ะไม่มปี ฏิสมั พันธ์เช่นกัน
การพักผ่อนของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะส่วนมากจะเป็ นการ
ทางานอดิเรก โดยพบว่ามีแค่ส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่เลือกทากิจกรรมอื่น เช่นเล่นกีฬา เล่นดนตรี
ท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ จะเป็ นการดูภาพยนตร์ออนไลน์ หรือการฟงั เพลง รวมไปถึงการเล่นเกม
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าก็จะเน้ นไปที่การดูสนิ ค้าออนไลน์ และไปเลือกซื้อจากหน้ าร้าน
เพราะพวกเขาต้องการได้จบั สินค้า และได้เห็นคุณภาพสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่มกั
ไม่ค่อยไว้ใจร้านค้าออนไลน์ นอกจากร้านค้านัน้ จะได้รบั ความนิยมและมีกลุ่มลูกค้าจานวนมาก
ดูน่าเชื่อถือ โดยมีแค่ส่วนน้อยที่ชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ในส่วนของสินค้าประเภทศิลปะ
และการออกแบบนัน้ กลับเลือกซื้อโดยการไปหน้ าร้านเท่านัน้ ด้วยเหตุผลว่า สินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปะบางชนิดจะมีวนั หมดอายุนนเอง
ั่
นอกจากนัน้ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะจะไม่ ค่อยมีความสนใจ
ด้านกีฬ าเท่าไหร่ โดยกลุ่มที่มชี ่วงวัยมากกว่าจะมีปริมาณการเล่ นกีฬ าลดลงด้วย เนื่อ งจาก
เหตุผลว่าใช้เวลากับการทางานศิลปะมากกว่า โดยพวกเขามักให้เหตุผลว่า ในกรณีทม่ี งี านกีฬา
สี พวกเขามักรับหน้าทีใ่ นการออกแบบแสตนเชียร์ หรือออกแบบขบวนพาเหรดมากกว่า
2) ด้านความสนใจ (Interest)
กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้านศิล ปะส่ ว นมากไม่ค่ อ ยสนใจ และให้
ความสาคัญกับครอบครัวมากนัก ด้วยเหตุผลว่า โลกส่วนตัวสูง และครอบครัวไม่เข้าใจในสาย
เรียนและสายอาชีพเกีย่ วกับศิลปะ และกลุ่มนี้มกั ใช้เวลากับการทาสิง่ ทีต่ นชอบมากกว่าการสุงสิง
กับผู้คน ทาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงเป็ นรูปแบบชุมชนออนไลน์เท่านัน้
พวกเขาแทบไม่มคี วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนออฟไลน์เลย ซึ่งกับสังคมออนไลน์เอง
โดยส่วนมากจะเป็ นการเข้าไปรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าการทาความรูจ้ กั กัน เนื่องจากพวกเขา
ไม่ให้ความไว้ใจกับผูค้ นบนโลกออนไลน์เท่าไหร่นกั
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กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะไม่ค่อยให้ความสนใจด้านแฟชัน่
มากนัก เพราะแต่ละคนจะมีรปู แบบและความชอบส่วนตัว รูปแบบการแต่งตัวจึงเป็ นสไตล์ทต่ี น
ชอบโดยไม่ไ ด้ค านึงว่า แฟชันในระยะเวลานั
่
น้ นิยมอะไรกัน นอกจากนัน้ บางส่ วนก็ไม่ส นใจ
แฟชันไปเลย
่
คือไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแต่งกายมากนัก แค่ไม่ผดิ กาลเทศะก็พอใจแล้ว ซึง่
ไม่สอดคล้องกับความสนใจเรือ่ งสื่อ เนื่องจากสื่อกลับไม่มอี ทิ ธิพลกับการแต่งตัวของพวกเขามาก
นัก แต่ พ วกเขาก็มคี วามสนใจในสื่อ มาก เนื่อ งจากส่ ว นใหญ่ พวกเขาจะเป็ นผู้ผ ลิต สื่ อ เองจึง
จาเป็ นต้องมีความเข้าใจและสนใจสื่อมาก พวกเขาสนใจสื่อออนไลน์ เพราะง่ายต่อการเข้าถึง
และครอบคลุม รวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งส่วนน้อยทีไ่ ม่สนใจมักจะเป็ นด้วยเหตุผลว่า ไม่ชอบดู
สื่อ แต่ใช้การติดต่อบนโลกออนไลน์กบั เพื่อนมากกว่า
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะให้ความสนใจในเรื่องการประสบ
ความสาเร็จในชีวติ มาก ซึง่ ในช่วงวัยทีม่ ากกว่าจะมีความสนใจมากกว่าช่วงวัยทีน่ ้อยกว่า โดยจะ
ให้ความสนใจในเรือ่ งของการประสบความสาเร็จด้านศิลปะและการออกแบบ และการมีความสุข
ในครอบครัว ซึ่งความสนใจด้านการมีความสุขในครอบครัว เป็ นความสนใจทีก่ ลุ่มช่วงอายุมาก
ให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มช่วงอายุทน่ี ้อยกว่า
3) ด้านความคิดเห็น (Opinion)
กลุ่ มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิล ปะส่ว นใหญ่ มคี วามคิดเห็นในเรื่อ ง
ประเด็นทางสังคมว่ าปจั จุบนั สื่อมีอิทธิพ ลในสังคมมาก ทุก อย่างถู กพูดถึงและส่ งต่ อกันอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ภาพคนเห็นแก่ตวั และเอาตัวรอดมากขึน้ จนกลายเป็นเรือ่ งปกติ ทีส่ าคัญสื่อมีความ
ฉาบฉวย มาไวไปไว ท าให้ ค นไม่ ม ีจุ ด สนใจสิ่ง ใดนาน เปลี่ย นง่ า ย เปลี่ย นไปเปลี่ย นมา
นอกจากนัน้ ปญั หาที่เกิดการส่งต่อผ่านสื่อก็ไม่ถูกแก้อย่างจริงจัง แก้พอให้รอด แล้วปญั หาก็คง
อยูแ่ ค่รอกระแสซาลงไป กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังให้ความสนใจเรื่องคอรัปชันมาก
่
การช่วยเหลือกันใน
หมู่พวกพ้องจนเป็ นเรื่องที่สร้างปญั หาหยังลึ
่ กในบ้านเมือง ซึ่งในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ
พวกเขาเองก็มองว่ายังมีปญั หาคอรัปชันอยู
่ ่มาก และมีการแก้ปญั หาทีไ่ ม่ตรงจุด ส่วนใหญ่พวก
เขาจึงเลือกทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากกว่า โดยทีส่ ่วนหนึ่งก็มที ศั นคติว่าแนวความคิด
ในการดาเนินงานก็ล้าหลังไม่ทนั สมัย ทาให้การเมืองและเศรษฐกิจไทยไม่พฒ
ั นา รวมไปถึง
เศรษฐกิจไม่ใช่แค่ประเทศไทยทีต่ กต่ า แต่อาจจะเป็ นสภาวการณ์ท่เี กิดขึน้ ทัวโลก
่
เพราะฉะนัน้
ค่อยๆแก้ไปตามสถานการณ์อาจจะเป็ นทางออกทีด่ กี ว่า ในแง่ของการศึกษา พวกเขาก็มองว่ามี
คอรัปชันเช่
่ นกัน คอรัปชันจนกระทบระบบการศึ
่
กษา ทาให้ไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ และมี
การให้ก ารศึก ษาที่ไ ม่ค รอบคลุ ม มีก ารเหลื่อ มล้ าจากเรื่อ งฐานะ พื้น ที่ก ารศึก ษา โอกาสใน
การศึก ษาส่ ง ผลให้ค นไม่ ม ีค วามรู้ม ากพอที่จ ะพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของตน โดยส่ ว นใหญ่
การศึก ษาในประเทศไทยจะไม่ส่ ง เสริมความถนัด ของผู้เ รีย น สาขาที่เ ลือ กเรียนไม่ม ีค วาม
หลากหลาย เพราะค่านิยมทางการศึกษาไปทางวิชาการ ทาให้เด็กที่เรียนสายอื่นไม่ได้รบั การ
ยอมรับ รวมถึงระบบการสอบทีไ่ ม่เสถียร จึงเหมือนเอาอนาคตของเด็กมาเป็นหนูทดลอง
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กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมว่า เป็ น
สิง่ ที่ดี และควรอนุ รกั ษ์ไว้ แต่อยากให้ลดความงมงายลงเพื่อลดการมอมเมาประชาชนจนเกิด
ความเชื่อผิดๆ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของกระแสที่กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลมองว่ามันไม่จรี งั ไม่ถาวร
ทากันเป็นกระแส ชัวครั
่ ง้ ชัวคราวแล้
่
วก็ลมื ไม่มกี ารใส่ใจอย่างจริงจัง นอกจากนี้มบี างส่วนทีม่ อง
ถึงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ทางการ
ท่องเทีย่ วทางเศรษฐกิจ และทาให้วฒ
ั นธรรมอยู่ยนื ยาวในสังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศิลปะ
ที่พวกเขาก็มองว่า ทัง้ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นรากเหง้าทัง้ สิ้น ปจั จุบนั ศิลปะใช้ในการสื่อสาร
และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นอย่างที่เห็นกันในสังคม พวกเขาจึงอยากให้เห็นคุณค่าของงาน
ศิลปะและให้การยอมรับมากขึ้น รวมไปถึงศิลปะเองก็อยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ช่วยให้ความงาม
จรรโลงสังคม ช่วยผ่อนคลาย นอกจากนั น้ ศิลปะยังเป็ นตัวบ่งบอกถึงรสนิยม และลักษณะนิสยั
ของผูค้ นได้ดี ศิลปะยังเป็นอาชีพอีก 1 อาชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ได้เหมือนอาชีพอื่นอีกด้วย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีช่องทางในการเปิดรับสื่อ คือสมาร์ทโฟน
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็ นสื่อใหม่ทงั ้ หมด โดยมีการรับสื่อเก่าควบคู่บ้าง เช่นโทรทัศน์
ดังนัน้ ช่องทางของสื่อเก่าทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังใช้งานอยู่ จึงเป็ นโทรทัศน์อย่างเดียว โดยพวกเขา
ทัศนคติต่อสื่อเก่าและสื่อใหม่ว่า สื่อเก่า จะไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
และไม่มคี วามหลากหลายเท่าสื่อใหม่ ซึ่งสื่อใหม่ เป็ นสื่อที่สะดวกสบายในการใช้งาน มีความ
รวดเร็วในการอัพเดทข่าวสาร ไม่ลา้ สมัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีความเคยชินกับการใช้งาน
ด้วย เพราะเกิดมากับเทคโนโลยีอยู่แล้ว ในการเลือกรับสื่อกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจ
ด้านศิลปะมักจะพิจารณาจากความสะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าถึง รวดเร็วไม่ชา้ และเป็ น
สื่อที่ตนสนใจ ซึ่งสื่อเองก็มอี ทิ ธิพลในเรื่องของการชี้นาความคิด มีผลกับการตัดสินใจซื้อสูง ไม่
ว่าจะเป็น แฟชัน่ ของกิน การท่องเทีย่ ว ซึง่ สื่อค่อยข้างมีความฉาบฉวย สร้างกระแสได้ง่าย ต้อง
ใช้วจิ ารณญาณในการรับชม
กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้า นศิล ปะมัก ใช้ส่ือ ในการรับ ข้อ มูล ข่า วสาร ดู
ภาพยนตร์ ฟงั เพลง รับชมเพื่อความบันเทิง รวมไปถึงการเล่นเกม ทางาน และการซื้อ ของ
ออนไลน์ ซึง่ จะใช้เวลาอยูท่ ่ี 4 ชัวโมงเป็
่
นอย่างต่ า ไปจนถึงสามารถใช้เวลาอยู่กบั สื่อออนไลน์ได้
ทัง้ วัน โดยกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะจะมีแอพพลิเคชันที
่ เ่ ลือกใช้มากทีส่ ุดใน
การใช้ ส่ ือ ออนไลน์ ต ามล าดับ คือ Instagram, Facebook, YouTube, Line, Twitter เพราะ
แอพพลิเคชันเหล่
่ านี้ ใช้งานง่าย ผูค้ นในสังคมใช้งานร่วมกัน ดังนัน้ สังคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อ มูล จึงอยู่ใ นนัน้ ด้ว ย นอกจากนัน้ พวกเขายังมีก ารใช้งานแอพพลิเ คชัน่ เกี่ยวกับศิล ปะคือ
Pinterest, Instagram, YouTube โดยเรียงจากการใช้งานมากไปหาน้อย ส่วนแอพพลิเคชันอื
่ ่น
จะมีการใช้งานตามความถนัด สายทีเ่ รียน และความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น Vimeo Issuu
Lookbook Artstation Behance Designboom Krom ซึ่งการใช้งานสามารถตอบสนองความ
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ต้องการได้ด ี มีเพียงบางส่วนทีม่ องเรื่องความสามารถในการค้นหาทีค่ รอบคลุมยังคงเป็ นปญั หา
บ้าง
กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ ม ีค วามสนใจด้ า นศิ ล ปะมองว่ า ในอนาคตการสื่อ สารจะ
สะดวกสบายขึ้น เพราะสามารถติดต่อกันได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว และการรับข้อมูลข่าวสารทัวโลก
่
สามารถทาได้สะดวกครอบคลุม และสื่อเก่าถ้าไม่มกี ารพัฒนาอาจจะตายไป หรือพัฒนาไปเป็ น
ของสะสมแทน

5.3 อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลสรุป ดัง กล่ า ว ผู้ว ิจ ยั สามารถน าผลการวิจยั มาอภิปรายได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
งานวิจยั ดังต่อไปนี้
5.3.1 รูปแบบการดาเนิ นชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มีความสนใจด้านศิ ลปะ
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมีรูปแบบการดาเนิน
ชีว ิต ที่ส ามารถแบ่ ง ตามการใช้ เ ครื่อ งมื อ วัด ลัก ษณะประชากรโดยใช้ ก ารศึก ษากิจ กรรม
(Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ตามหมวด
ของเครือ่ งมือดังนี้
1) ด้านกิจกรรม (Activities)
ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ในเรื่องของกิจกรรม
(Activities) พบว่า เจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีงานอดิเรกทีท่ าคล้ายคลึงกัน คือ
การวาดรูป นอกจากนัน้ งานอดิเรกอื่น ๆยังมีความเกีย่ วข้องกับศิลปะ เช่น การถ่ายภาพ การชม
ภาพยนตร์ รวมไปถึงการต่อโมเดล ซึ่งทัศนคติในการเลือกกิจกรรมของพวกเขาสอดคล้องกับ
แนวคิดเกีย่ วกับเจเนอเรชันแซดในงานวิ
่
จยั ของ McQueen (2011) ทีก่ ล่าวไว้ว่า เด็กเจเนอเรชัน่
นี้ถูกเลี้ยงดูให้มคี วามเชื่อว่า ความต้องการของพวกเขานัน้ สาคัญทีส่ ุด ทาให้เขาจริงจังกับสิง่ ที่
เขาฝนั มีอานาจในทัศนคติของตัวเอง และเชื่อว่าตนเองมีทางเลือก ในการเลือกทาสิง่ ทีต่ นเอง
ชอบมากกว่าเจเนอเรชันอื
่ ่น
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมมาก
นัก ถ้ากิจกรรมไม่ตรงกับความสนใจ และไม่ชอบความวุ่นวาย พลุกพล่าน หรือคนเยอะๆ แต่จะ
ใช้วธิ กี ารเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมผ่านโลกออนไลน์แทน ไม่ ว่าจะเป็ นการกดติดตามเพจทีต่ น
สนใจ หรือการเข้าร่วมกลุ่มทีม่ คี วามสนใจตรงกัน เป็ นลักษณะของการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Turner (2013) ที่กล่าวว่า เจเนอเรชัน่
แซดจะมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ไม่ดมี ากนัก อาจเป็ นเพราะการ
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ถูกเลี้ยงดูมาด้ว ยเทคโนโลยีเช่น โทรทัศ น์ เครื่องเล่ นเกมส์ หรือ ความสามารถในการเข้าถึง
อิน เทอร์เ น็ ต ท าให้พ วกเขามีค วามชื่น ชอบการมีป ฏิส ัม พัน ธ์บ นโลกออนไลน์ ม ากกว่ า การ
เผชิญหน้าในโลกความจริง
นอกจากนัน้ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะยัง เลือกให้เวลากับการ
ทากิจกรรมอยู่กบั สิง่ ทีต่ นรัก และตนสนใจ มากกว่าการออกไปทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม
นอกจากจะมีเพื่อน หรือกลุ่มสังคมทีม่ คี วามสนใจคล้ายคลึงกันชักชวนกันไป แต่กต็ ้องเป็ นสังคม
ที่ม ีค วามคุ้ น เคย เพราะกลุ่ ม เจเนอเรชัน่ แซดที่ม ีค วามสนใจด้ า นศิ ล ปะจะไม่ ค่ อ ยไว้ ใ จ
ความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ เพราะกลุ่มเจเนอเรชันนี
่ ้เพื่อนจะมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจในทุก
เรือ่ งสูง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้จา่ ยของวัยรุน่ ในการตัดสินใจซือ้ เครื่อง
แต่งกายที่ Grant and Stephen (2005) ได้ให้ทศั นคติไว้ว่า การตัดสินใจในเรื่องการแต่งกายจะ
ขึน้ อยู่กบั ข้อคิดเห็น ทัศนคติและการยอมรับ ของเพื่อน หรือสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งพวกเขาจะเอา
ทัศนคติความคิดเห็นของทุกคนมาพิจารณาแล้วตัดสินใจอีกครัง้ หนึ่ง
และถึงแม้ว่าจะมีการใช้เวลาในการทากิจกรรมบนโลกออนไลน์ เป็ นจานวนมาก
กลับไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
เพราะยังมีการเลือกซือ้ สินค้าด้วยการไปซือ้ หน้าร้าน มากกว่าการซือ้ บนโลกออนไลน์ แม้ว่าการ
ซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์จะสะดวกสบายมากกว่า แต่กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะก็ไม่ไว้ใจในคุณภาพสินค้า และรูส้ กึ สบายใจกว่าถ้าได้จบั ต้อง และเลือกสินค้าด้วยตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ Sladek and
Grabinger (2014) กล่าวว่า เจเนอเรชันแซดเป็
่
นเจเนอเรชันที
่ ต่ ระหนักเรื่องเงิน คือพวกเขาจะ
ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อทีจ่ ะซือ้ ของชิน้ หนึ่ง ทัง้ หาข้อมูล อ่านรีววิ ค้นคว้ามาก เพื่อไม่ยอมให้
เงินทีเ่ สียไปนัน้ สูญเปล่า และเสียไปอย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด
นอกจากนัน้ ยังพบว่าการเล่นกีฬายังเป็ นสิง่ ที่กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจ
ด้านศิล ปะทาน้ อ ยมาก ถ้าไม่ไ ด้มคี วามสนใจในแต่ ละบุค คลอย่างจริงจัง ตรงข้ามกับการทา
กิจกรรมประเภทความบันเทิง เช่น การดูภาพยนตร์ หรือการฟงั เพลงที่มกี ารทาเป็ นกิจกรรม
พืน้ ฐานทีก่ ลุ่มเจเนเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะเลือกทามากกว่า
2) ด้านความสนใจ (Interest)
ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ในเรื่องของความสนใจ
(Interests) พบว่า ความสนใจของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะนัน้ นอกจากจะ
มีความสนใจศิลปะแล้ว ก็มคี วามสนใจในเรื่องสื่อบันเทิงเช่นการดูภาพยนตร์ หรือการฟงั เพลง
อีก ทัง้ ยังมีก ารเล่ นเกมส์ในบางบุคคล ซึ่งเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ เลือกทา
กิจกรรมเหล่านี้เพื่อการผ่อนคลายและพักผ่อน
ในส่วนของความสนใจในเรื่องแฟชัน่ เป็ นเรื่องพื้นฐานทีก่ ลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะค่อนข้างให้ความสาคัญ โดยไม่ใช่การสนใจแฟชันตามกระแส
่
แต่เป็ นความ
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สนใจเฉพาะบุคคล ซึง่ จะมีสไตล์ในการแต่งตัวชัดเจนแตกต่างกันไป ส่งผลให้เจเนอเรชันอื
่ ่นมอง
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะว่ามีความมันใจในตนเอง
่
เป็ นตัวของตัวเอง ไม่
สนใจสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของ Sladek and Grabinger
(2014) ที่ว่า ด้วยปจั จุบนั สังคมเราสามารถยอมรับความต่างได้มากขึน้ ทาให้กลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดดิน้ รน และพยายามในการค้นหาตัวตน และอธิบายสิง่ ทีพ่ วกเขาให้ความสนใจ โดยพยายาม
มองหาแรงบันดาลใจ ซึง่ ไม่ได้มองแค่ภายนอกของแรงบันดาลใจ แต่กลับมองลึกลงไปถึง ทีม่ า
และเหตุผลในการแสดงออก เพื่อเรียนรูท้ จ่ี ะสร้างตัวตนของตนเอง
นอกจากนัน้ ครอบครัวยังเป็ นสิง่ ที่กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ
ให้ค วามสนใจแบบกลางๆ ยังคงมีการใช้เ วลาร่ว มกันบ้าง แต่ ส่ ว นมากมัก ให้เ วลากับศิล ปะ
มากกว่า ความผูกพันในครอบครัวยังมีอยูแ่ ละมีการใช้เวลาร่วมกัน แต่จะเป็นโอกาสตามเทศกาล
มากกว่าและมีปจั จัยในเรื่องของอายุเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว
ต่างกัน เช่น วัยมัธยมจะมีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอยู่บ้าง และวัยมหาวิทยาลัยจะใช้เวลา
ร่วมกับครอบครัวน้อยลง แต่กลับมีความน่ าสนใจในเรื่องทัศนคติดา้ นการประสบความสาเร็จใน
ชีวติ ซึง่ มุง่ เป้าไปทีก่ ารทาให้ครอบครัวมีความเป็นอยูส่ ุขสบาย และสามารถกลับไปเลีย้ งดูพ่อแม่
ได้ ซึง่ ขัดแย้งกับการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว สะท้อนให้เห็นความคิด และทัศนคติของกลุ่มเจ
เนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะที่ต้องการทาในสิง่ ที่ตนถนัด และพัฒนาจนสามารถใช้
ประโยชน์ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต โดยในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บผลวิจยั จะเห็นได้ชดั ถึง
ปฏิกริ ยิ า ความจริงจังและตึงเครียดทีม่ ตี ่อเรื่องเหล่านี้ ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมและลักษณะเด่นของเจเนอเรชันแซดที
่
่ McQueen (2011) กล่าวไว้คอื คนเจเนอเรชัน่
แซดจะมีค วามเป็ น ผู้ใ หญ่ ก่ อ นก าหนด เนื่ อ งจากกลุ่ มเจเนอเรชันแซดจะมี
่
การเปิ ดรับสื่อ ใน
ปริมาณที่มากขึ้นถ้าเทียบกับเจเนอเรชันอื
่ ่น ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีประสบการณ์ท่มี ากขึ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงวัยเดียวกันในเจเนอเรชันอื
่ ่น รวมถึงความอิม่ ตัวของสื่อก็เป็ นส่วนหนึ่งในการทีเ่ จเน
เรชันลดความไร้
่
เดียงสาลงในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนัน้ แล้ว Sladek and Grabinger(2014)
ยัง กล่ า วถึง แนวคิด ในเรื่อ งปจั จัยที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ เจเนเรชันแซด
่
นัน่ คือ เรื่อ งเศรษฐกิจ เรื่อ ง
ผูป้ กครองพ่อแม่ และเรือ่ งอินเทอร์เน็ต เรือ่ งเหล่านี้สามารถสร้างความตึงเครียดให้กบั เจเนเรชัน่
แซดได้ไม่น้อย เนื่องจากเจเนเรชันแซดจะอยู
่
่ในสังคมที่มกี ารแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเล่นๆ
อย่างกิจกรรม เกม รวมไปถึงพ่อแม่ทส่ี ร้าง และส่งเสริมความเครียดนี้โดยการนาลูกเข้าไปอยู่ใน
ระบบการเรียนรูก้ ่อนวัยอันควร ทาให้ความสุขช่วงวัยหายไป ส่งผลให้ เจเนอเรชันแซดมี
่
การดิน้
รนทีจ่ ะแข่งขันกับผูอ้ ่นื ตัง้ แต่อายุยงั น้อย ทาให้พวกเขาติดนิสยั แข่งขัน และมีความตึงเครียดเร็ว
เกินไป
3) ด้านความคิดเห็น (Opinion)
ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม(Group Interview) ในเรื่อ งของความ
คิดเห็น (Opinion) พบว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ มีทศั นคติต่อเรื่องราว
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รอบตัวค่อนข้างละเอียดอ่อน และมีมุมมองที่สะท้อนถึงปญั หาในสังคมได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง
บางปญั หาในสัง คม ทัศ นคติและความคิด ของบุคคลกลับสะท้อนออกไปในแนวทางเดียวกัน
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติภาพรวมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะว่ามีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกันเป็ นส่วนมาก โดย Williams and Page (2011) มีแนวคิดในเรื่องลักษณะ
นิสยั และพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชันแซดว่
่
า กลุ่มเจเนอเรชันแซดเป็
่
นกลุ่มทีเ่ กิดมาพร้อมกับ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และสถานการณ์ก่อการร้าย และสภาวะของเศรษฐกิจทีไ่ ม่มคี วามแน่ นอน
ส่ ง ผลให้พ วกเขากลายเป็ น นั ก อนุ ร กั ษ์ นิ ย มสมัย ใหม่ ที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการให้คุณค่ากับสิง่ เหล่านี้มากขึน้ อีก
ด้วย เช่นในเรือ่ งสภาพสังคมในปจั จุบนั กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมองสภาพ
สังคมในปจั จุบนั นัน้ มีความเหลื่อมล้าไม่เท่าเทียมกันทัง้ ในเรื่องกฎหมาย การดาเนินคดีท่ไี ม่
โปร่งใส รวมถึงจิตสานึก และความยับยัง้ ชังใจของคนในสั
่
งคมต่ าลง ส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชัน่
แซดทีม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีความกังวลในการใช้ชวี ติ พอสมควร นอกจากนัน้ ทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ส่อื ทีร่ ะมัดระวังตัวมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมในการรับสื่อของกลุ่มเจ
เนอเรชันแซดของ
่
Grant and Stephen (2005) ทีว่ ่า เจเนอเรชันแซดเติ
่
บโตมาในสังคมที่ม ี
ความหวาดระแวงในการเปิ ดเผยข้อมูล ทาให้พวกเขาถูกเลี้ยงดูมาให้ระมัดระวังคนแปลกหน้า
และต้องมีความปลอดภัยในการรับข้อมูล ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบนโลกออนไลน์ทเ่ี ชื่อถือไม่ได้
รวมถึงข้อมูลข่าวสารทีม่ าไวไปไว จะทาให้กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีการใช้
วิจารณญาณในการเสพสื่อมากยิง่ ขึน้
โดยข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะจะได้รบั จาก
โลกออนไลน์ ม าก จะเป็ นข่าวเกี่ย วกับ การเมือ ง ทัง้ การเสีย ดสีส ังคม และแนวทางของการ
เมืองไทยในอนาคต ซึง่ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีทศั นคติเกี่ยวกับการเมือง
ถึง ความจริงใจ ความโปร่งใส คอรัปชัน่ และปฏิกริ ยิ าของผู้คนในสังคมปจั จุบนั ต่อความเชื่อใจ
ในรัฐบาล ว่าเป็ นเรื่อ งที่น่าเป็ นห่ ว ง การไม่ร บั ฟ งั เสียงของประชาชนมากเท่ าที่ค วร และไม่
สามารถหาเหตุผลให้กบั เหตุการณ์ในสังคมได้ ทาให้กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะมีความไม่วางใจในการเมือง สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมและลักษณะนิสยั ของ
กลุ่มเจเนอเรชันแซดของ
่
McQueen (2011) ที่ว่า เจเนเรชันแซดจะมี
่
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีอานาจ และเชื่อในความคิดของตัวเอง โดยเจเนอเรชันแซดจะถู
่
กเลีย้ งมาโดยการตัง้
คาถามเพื่อให้เด็กคิด ดังนัน้ จึงส่งผลต่อความรูส้ กึ ของพวกเขาว่า ความรูส้ กึ ของพวกเขาสาคัญ
ทีส่ ุด และพวกเขามองว่า พวกเขาต่างมีอานาจ และมีทางเลือกมากกว่าเจเนเรชันอื
่ ่น ดังนัน้ ถ้า
เสียงของพวกเขาไม่มคี วามหมาย เขาก็พร้อมจะละทิ้งและไม่ให้ความสาคัญกับสิง่ นัน้ ซึ่งจาก
จากการสัมภาษณ์ ก็มกี ลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะบางบุค คลที่มคี วามเบื่อ
หน่ายกับข่าวการเมือง จนไม่อยากใส่ใจ และมองข้ามเพราะถือเป็นเรือ่ งไกลตัว
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นอกจากนัน้ กลุ่ มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะ ยังให้ทศั นคติ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อ งระบบการศึก ษาไทยในปจั จุบนั ไว้อ ย่างน่ าสนใจ ทัง้ เรื่อ งสิทธิของ
เด็กไทยในการเลือกเรียนในสิง่ ที่ตนสนใจที่ไม่ได้รบั อิสระเท่า ที่ควร หรือการถูกปิ ดกัน้ ในการ
เลือ กเรีย นในสิ่ง ที่ร ัก ด้ว ยค่ า นิ ย มทางสัง คม หรือ แม้แ ต่ ก ารที่ม าตรฐานของโรงเรีย น และ
มหาวิท ยาลัย ทัว่ ประเทศไม่เ ท่ า เทีย มกัน ท าให้เ ด็ก รุ่น ใหม่ ต้อ งแข่ง ขัน แย่ง ชิง และท าให้
ความสุขตามช่วงวัยนัน้ หายไป นอกจากนัน้ ในกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะบาง
คน ยังกล่าวถึงระบบการศึกษาทีม่ ุ่งหาเงินเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนมากกว่าความสุขของผูเ้ รียน
จนทาให้รสู้ กึ ว่า ระบบการศึกษาเปรียบเป็นธุรกิจหนึ่ง ไม่ใช่สทิ ธิขนั ้ พืน้ ฐานทีเ่ ด็กในประเทศพึงมี
นอกจากนัน้ แล้วยังมีมุมมองของการปลูกจิตสานึกให้กบั เด็กรุ่ นใหม่ เพราะกลุ่มเจเนอเรชันแซด
่
ที่มคี วามสนใจด้านศิลปะ มีทศั นคติว่า เด็กรุ่นใหม่นัน้ มีความบกพร่องทางด้าน คุณธรรม และ
จริยธรรม เพราะการศึกษาบ่มเพาะลักษณะนิสยั ทางอ้อม ให้เด็กรุ่นใหม่ มองการศึกษาเป็ นการ
แข่งขัน และชิงดีชงิ เด่น จนบกพร่องในเรือ่ งของความเอือ้ อาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล และการพัฒนา
ศักยภาพจิตใจให้ทดั เทียมกับความสามารถ รวมไปถึงระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่
มีความซับซ้อน และมีค่าใช้จา่ ยในทุกขัน้ ตอน ทาให้ผปู้ กครองจาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการ
สอบทีใ่ ช้แค่วดั ความสามารถในการเข้ามหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เอาความรูน้ นั ้ ไปใช้จริง อย่างไรก็
ตามกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะยังคงให้ความสาคัญกับการศึกษา รวมถึง
สังคมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยู่ ด้วยเหตุผลเรื่องของการปูพ้นื ฐานในการเรียนรูท้ ่จี ะเข้า
สังคม และสามารถใช้ชวี ติ ในสังคมได้
อีกประเด็นที่น่าสนใจ และสามารถสะท้อนทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะได้เป็ นอย่างดี คือ ทัศนคติในเรื่องความเชื่อ และวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าใน
ปจั จุบนั จะเห็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อ และความงมงายของประชาชนในสังคมมากเพียงใด แต่
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะยังคงมีทศั นคติว่า ความเชื่อ และวัฒนธรรมเป็ นสิง่
ที่ดีซ่ึง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง รากเหง้า ของสัง คม แต่ อ าจต้ อ งปรับ เปลี่ย นโดยการให้ค วามรู้กับ
ประชาชนให้มากขึน้ รวมถึงควรมีการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี ความเชื่อ และวัฒนธรรมไป
ด้วยกัน เพื่อให้วฒ
ั นธรรมเหล่านัน้ ไม่ถูกลืมเลือน และสามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ดยี งิ่ ขึน้
รวมถึงการปลูกฝงั ความคิด และความเข้าใจถึงประเพณีวฒ
ั นธรรม ให้คนสมัยใหม่มคี วามเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดงานวิจยั ของ Turner (2013) กล่าวว่า เจเนเรชันแซด
่
หรือ
Digital Natives เป็ นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคของอินเทอร์เ น็ ต และเกิดมาพร้อ มกับบรรดาสื่อ
มัลติมเี ดียทัง้ หลาย พวกเขาเกิดท่ามกลางความหลากหลายของสังคม ทัง้ การขยายตัวของความ
แตกต่างทางเชื้อชาติและชนชาติ ส่งผลให้ เจเนอเรชันแซดค่
่
อนข้างเปิ ดใจกว้าง เปิ ดรับความ
หลากหลาย และยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และสังคมมากขึน้ แสดงให้เห็ นว่า กลุ่มเจ
เนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะเข้าใจในวัฒนธรรม เคารพในความต่าง และพยายาม
หาทางในการอยูร่ ว่ มกันให้ได้อย่างลงตัว
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ในส่วนของศิลปะเองกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมองว่า ปจั จุบนั
นี้ในสังคมมีการให้ความสาคัญกับศิลปะมากขึ้น แต่ยงั ขาดความเข้าใจในสายงาน รวมถึงการ
เปิดโอกาสจากสังคม และครอบครัว เนื่องจากผูค้ นในสังคมบางส่วน และพ่อแม่ผปู้ กครอง ยังไม่
เข้าใจแนวทางในการทางานในสายศิลปะ จึงทาให้มที ศั นคติต่อการทางานในสายศิลปะว่า ไม่
สามารถสร้างรายได้เพื่อเลีย้ งชีพได้ ซึง่ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมองว่า ใน
ปจั จุบนั มีการแสดงออกทางความคิดเห็น โดยใช้ศลิ ปะเข้ามาเป็ นตัวสื่อสารกันมากขึน้ ในโลก
ออนไลน์ และออฟไลน์ ยิง่ เป็ นการวาดภาพ หรือบทความที่เสียดสี และสะท้อนปญั หาในสังคม
ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน และกระแสในการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากขึน้ อย่างกว้างขวาง ซึง่ ทา
ให้กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะรูส้ กึ ถึงการยอมรับ และเข้าใจจากผูค้ นในสังคม
มากยิง่ ขึน้ โดยมีแนวคิดงานวิจยั ของ Sladek and Grabinger (2014) กล่าวถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อเจเนอเรชันแซดคื
่
อ กลุ่มคนนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มาก เพราะเป็ นกลุ่มคนที่ อยู่ในสังคมที่
อุดมไปด้วยข้อมูล ทาให้พวกเขาสามารถหาข้อมูล และนาข้อมูลเหล่านัน้ มาสร้างสรรค์เป็ นสิง่
ใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าจะช่วยจรรโลงสังคม หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จากข้อมูลทีม่ อี ยู่ในมือ ก็
สามารถทาได้ทงั ้ สิน้
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะอยากให้ ผู้ใหญ่ในสังคมส่วนหนึ่ง
กลับมามองบทบาทของพวกเขา ให้ชดั เจนขึน้ พวกเขามีทศั นคติเกี่ยวกับศิลปะคือ ศิลปะอยู่ใน
ทุกสิง่ ทุก อย่าง ทัง้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตึกอาคาร เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงการ
สื่อสาร เพราะฉะนัน้ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ จึงมองว่ าศิลปะมีความสาคัญ
ในสังคมนอกจากจะช่วยจรรโลงใจ และผ่อนคลาย ศิลปะยังอยู่ในทุกอย่างในสังคม ดังนัน้ จึงมี
ความปรารถนาให้ผคู้ นในสังคมให้โอกาส ให้พน้ื ที่ และให้การยอมรับในการแสดงออก หรือการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของเขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมและลักษณะนิสยั ที่ Sladek
and Grabinger(2014) ได้กล่าวถึงปจั จัยที่จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเจเนอเรชัน่
แซด คือ การให้พวกเขาได้มปี ากมีเสียงและรับฟงั พวกเขา เพราะพวกเขาต้องการการยอมรับ
และต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงทัศนคติต่อทุกสิง่ ดังนัน้ พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ค่ากับเสียงของพวกเขา จะ
ทาให้พวกเขา เชื่อใจ และให้ใจในการทาสิง่ ต่างๆ ซึง่ สอดคล้องความต้องการของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่ต้องการพื้นที่ในการได้แสดงศักยภาพทัง้ ด้านความคิดและการแสดงออกมาในงานได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงเปิดโอกาสและเปิดใจในการยอมรับอาชีพ และสายงานให้กว้างขึน้ ด้วย
5.3.2 การเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ มีความสนใจด้านศิ ลปะ
โดยสรุปแล้วกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์มาก จนแทบจะไม่มกี ารใช้ส่อื ออฟไลน์เลย การรับข้อมูลข่าวสาร การมีปฏิสมั พันธ์กบั
เพื่อนและครอบครัว จะผ่านสื่อออนไลน์ ทงั ้ สิ้น ไม่ว่าจะเป็ นการโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
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หรือ วีดีโ อคอลผ่ า นแอพพลิเ คชัน่ แมสเซนเจอร์ รวมไปถึง การอัพ เดทกิจ กรรมในชีว ิต ผ่ า น
แอพพลิเคชันอิ
่ นสตาแกรม ดังนัน้ ช่องทางสื่อทีม่ อี ทิ ธิพลจึงเป็ นช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับ
ผลวิจยั ของ Grail Research (2011) ว่า เจเนเรชันแซดให้
่
ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนฝูงผ่านการใช้อนิ เทอร์เน็ต หรือการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพราะสามารถตอบโต้ และตอบสนองกันได้แบบเรียลไทม์ และเป็ นกิจกรรมที่มปี ฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ใช้เวลาแทบจะทัง้ วันในการติดต่อกันผ่าน
โลกออนไลน์ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะบางคนมีกจิ กรรมแรกที่ลมื ตาและ
กิจกรรมสุดท้ายก่อนนอนคือการเล่นสมาร์ทโฟน ดังนัน้ สื่อดัง้ เดิมทีก่ ลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะยังคงใช้งานอยู่ จึงแทบไม่มเี ลย หรืออยู่ในปริมาณที่น้อยมาก เพราะทุกอย่าง
สามารถทาได้บนอินเทอร์เน็ตทัง้ สิน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของ
Turner (2013) ทีว่ ่า เจเนอเรชันแซดไม่
่
ต้องการโทรทัศน์ เพื่อดูรายการอีกต่อไป เนื่องจากพวก
เขาสามารถดูย้อ นหลังได้ผ่ า นอุ ปกรณ์ ส่อื สาร เช่น โทรศัพ ท์ม ือ ถือ หรือ คอมพิว เตอร์ หรือ
แม้กระทัง่ สมาร์ททีวที ส่ี ามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัว
กิจกรรมทีก่ ลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะทาผ่านโลกออนไลน์ได้แก่ การ
คุยกันกับเพื่อนฝูง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดทข้อมูลข่าวสารในสิง่ ที่ตนสนใจ รวมไป
ซือ้ การจับจ่ายใช้สอย ซึง่ ช่องทางที่มกี ารใช้งานมากทีส่ ุดก็คอื สมาร์ทโฟน สอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องพฤติกรรมการใช้ส่อื ของ Palley (2012) กล่าวว่า เจเนอเรชันแซดมี
่
การใช้โทรศัพท์มอื ถือ
กันในวงกว้างอาจเนื่องมากจากสาเหตุของการใช้เพื่อฟงั เพลง และเล่นเกม ทาให้โทรศัพท์มอื ถือ
มีความจาเป็ น และเป็ นศูนย์กลางของการสื่อสาร ดังนัน้ เราจึงเห็นกลุ่มเจเนอเรชันแซดจะให้
่
ความสาคัญกับโทรศัพท์มอื ถือมาก โดยถือเป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสารเลยทีเดียว
โดยแอพพลิเคชันที
่ ก่ ลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะเลือกใช้ในการสื่อสาร
มากทีส่ ุดคือ อินสตาแกรม เฟซบุ๊กและไลน์ แต่ถ้าเป็ นแอพพลิเคชันที
่ เ่ กี่ยวกับศิลปะจะเป็ น พิน
เทอร์เรส อินสตาแกรม และยูทูป ซึ่ง แอพพลิเคชันที
่ ่กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะให้ความนิยม จะเป็ นแอพพลิเคชันที
่ ่ใช้การแสดงรู ปภาพ หรือเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ
ด้วยเหตุผลทีว่ ่า รูปภาพสามารถเล่าเรือ่ งได้โดยไม่ตอ้ งใช้คาพูดใด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องกลุ่มเจเนอเรชันแซดของ
่
Sladek and Grabinger (2014) ว่าพวกเขา
จะมีการเรียนรูด้ ว้ ยภาพ เช่น บรรดาภาพเคลื่อนไหวจากยูทูป คลิปวีดโี อต่างๆ สิง่ เหล่านี้ช่วยดึง
ความสนใจให้กบั กลุ่มเจเนเรชันนี
่ ้ได้มากกว่าตัวอักษร
ในขณะเดียวกันกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะมีทศั นคติเกี่ยวกับสื่อเก่า
ไว้ว่า สื่อเก่าควรมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากขึน้ อย่างที่นิตยสารหลายฉบับขยับมาทา
เนื้อ หาในรูปแบบของออนไลน์ และปรับรูปแบบมาใช้คอนเทนต์ออนไลน์ ผ่ านคลิปวีดโี อเพื่อ
สื่อ สารกับคนยุค ใหม่มากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่ว งปี ท่ผี ่ านมามีการเปลี่ยนแปลงของตลาดสื่อ
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สิง่ พิมพ์มากมาย กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้านศิลปะให้ความคิดเห็นว่า ด้วยความที่
ปจั จุบนั มีการรณรงค์เรือ่ งรักษ์โลก และการใช้กระดาษมากขึน้ รวมถึงความสะดวกสบายบนโลก
ออนไลน์ ทาให้ส่อื สิง่ พิมพ์เป็ นสื่อทีถ่ ูกเลือกใช้น้อยลง ดังนัน้ ในอนาคตสื่อสิง่ พิมพ์มแี นวโน้มจะ
ถูกจัดอันดับ หรือเลื่อนขัน้ ขึน้ ไปเป็ นสื่อที่พรีเมียมขึน้ อาจกลายเป็ นของสะสมหรือของหายาก
ถูกจัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ หรือมีการเพิม่ มูลค่ามากขึน้
นอกจากนัน้ สื่อหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้าน
ศิลปะเลือกดูยอ้ นหลังผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่า เพราะเวลาในการออกอากาศไม่ตรงกับการใช้
ชีวติ และไม่ชอบรอโฆษณา จึงเป็ นเหตุผลโดยรวมให้กลุ่ มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะรับสื่อผ่านโทรทัศน์น้อยลง

ภาพที่ 5.1 แสดงแผนภาพลักษณะของเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
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5.4 ข้อจากัดในการวิ จยั
1) การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารเก็บสัมภาษณ์เท่านัน้ ทาให้ไม่สามารถอธิบายข้อมูลใน
เชิงสถิตขิ องลักษณะประชากรและรูปแบบการดาเนินชีวติ ได้
2) ประเด็นทีศ่ กึ ษากลุ่มเล็กและแคบ อาจทาให้ประเด็นไม่เกิดความน่ าสนใจมากพอ

5.5 ข้อเสนอแนะในเชิ งประยุกต์ใช้
ผลการวิจยั เรือ่ งรูปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะมีประโยชน์ต่อทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูท้ ส่ี นใจศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ และการเปิดรับสื่อของเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ ดังนี้
1) งานวิจยั ชิน้ นี้ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วาม
สนใจด้านศิลปะ ว่ามีรปู แบบอย่างไร รวมถึงมีทศั นคติต่อสังคมและเหตุการณ์อย่างไร ทัง้ เห็นได้
ถึงความใส่ใจในประเด็นสังคม และความกังวลในเรื่องของครอบครัว รวมถึงความเป็ นตัวของ
ตัวเอง และเชื่อในสิง่ ที่ตนตัดสินใจ รวมถึงทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่มคี วามสนใจด้าน
ศิลปะทีม่ องความสุขเป็นเรือ่ งสาคัญ รองลงมาเป็นเรือ่ งของความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
2) งานวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่อของกลุ่ มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านศิลปะ ว่าสนใจสื่อประเภทออนไลน์ ใช้เวลาอยูบ่ นออนไลน์มาก และแทบไม่ได้ใช้
สื่อเก่าเลย แต่กย็ งั มีทศั นคติในการปรับแก้ และมองสื่อเก่าเช่นหนังสือทีอ่ าจปรับรูปแบบไปเป็ น
ของสะสม ซึ่งทาให้เห็นพฤติกรรม และทัศนคติร่วมกับการใช้ส่อื อย่างชัดเจน มีการระมัดระวัง
และเชื่อสื่อยากขึน้ รูส้ กึ ถึงการใช้อานาจในการทีท่ ุกคนสามารถเป็ นสื่อได้เอง เพราะมีเครื่องมือ
สื่อสารในมือ
จากผลวิจยั พบว่า
กลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะไม่สนใจการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออฟไลน์
โดยจะร่ว มกิจ กรรมออนไลน์ ม ากกว่ า และพวกเขาไม่ช อบสื่อ เก่ า ดัง นัน้ หากนัก การตลาด
ต้องการสื่อสารกับพวกเขา จะต้องเลือกใช้ส่อื ใหม่ในการทากิจกรรม และส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่
พวกเขา
พวกเขามีพฤติกรรมในการซื้อของจากหน้าร้านมากกว่าการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
ถ้าต้องการทาให้พวกเขามีอตั ราการซือ้ ของออนไลน์เพิม่ มากขึน้ อาจต้องใช้การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในแบรนด์ และเพิม่ โปรโมชันในการซื
่
อ้ ออนไลน์ขน้ึ ก็จะทาให้พวกเขา
สนใจการซือ้ ของออนไลน์เพิม่ มากขึน้ ได้
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ช่องทางของสื่อใหม่ในการทีจ่ ะสื่อสารกับพวกเขา จะเป็ นช่องทางทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
พวกเขาคือ Instagram Facebook YouTube Line Twitter ตามลาดับ
มีส่ วนในการตัดสินใจของพวกเขามาก ดังนัน้ ถ้าจะสื่อ สารแบรนด์ให้ตรงจุด นักการ
ตลาดต้องเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของแบรนด์ลงไปในสื่อเพื่อดึงความสนใจ และสร้างความมันใจใน
่
แบรนด์ โดยอาจต้องใช้ Influencer ทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ และข้อมูลทีม่ หี ลักฐานยืนยันชัดเจน

5.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรท าการศึก ษาวิจ ยั ในเชิง ปริม าณ เพื่อ ที่จ ะได้ม ีข้อ มูล ทางสถิติม าเป็ น ข้อ มูล
สนับสนุนมากยิง่ ขึน้ และสามารถนามาปรับใช้กบั งานวิจยั เพื่อให้เห็นผลวิจยั ในเชิงสถิตมิ ากขึน้
และเกิดผลวิจยั ทีเ่ ป็นรูปแบบการดาเนินชีวติ
2) ประเด็นทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นกลุ่มทีเ่ ล็กและอาจถูกละเลย การทาวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้
เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และทัศนคติของคนกลุ่มนี้มากขึน้ ถ้าสามารถใช้ประเด็นในการศึกษา
ให้กว้างขึ้น จะสามารถมองเห็นรูปแบบพฤติกรรม และทัศ นคติของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
่ม ี
ความสนใจด้านอื่นได้อกี ด้วย
3) หากมีการวิจยั ที่จะเจาะลึกลงไปถึงทัศนคติของคนกลุ่มนี้ต่อประเด็นในสังคม คิดว่า
จะสามารถเห็นแง่มุม และทัศนคติของคนกลุ่มนี้ได้มากขึน้ รวมถึงจะสามารถพบช่องทางในการ
สื่อสารกับคนกลุ่มนี้ได้ตรงจุดขึน้ และมีความเข้าใจกลุ่มเจเนอเรชันแซดที
่
ม่ คี วามสนใจด้านศิลปะ
มากขึน้ อีกด้วย
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ภาคผนวก
แนวคาถามในการสัมภาษณ์เก็บผล (Group Interview)
คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ขนาดครอบครัว อาชีพ สถานภาพ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
คาถามเกี่ยวกับกิ จกรรม(Activities Question)
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีงานอดิเรกทีเ่ ลือกทาเมือ่ มีเวลาว่างคืออะไร เพราะเหตุใด
2) งานอดิเรกทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเลือกทาและมีความเกีย่ วข้องกับศิลปะมีอะไรบ้าง
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเข้าร่วม Event หรือกิจกรรมทางสังคมใด ในระยะเวลา 1 ปีทผ่ี ่าน
มา เพราะเหตุใด
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเลือกทากิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะหรือไม่ อย่างไร
5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีกจิ กรรมใดทีเ่ ลือกทาเพื่อพักผ่อน และให้ความบันเทิงกับตัวเอง เพราะ
เหตุใด
6) ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีก ารเข้าร่ว มชมรมใดบ้างหรือ ไม่ หรือ ลักษณะแฟนเพจที่ส นใจ และ
ติดตามคืออะไร
7) ผู้ให้ข้อมูลมีการเข้าร่วมกลุ่มที่มคี วามชอบร่วมกันหรือไม่ มีการติดต่อกันอย่างไร
และแบ่งปนั สิง่ ทีช่ อบหรือสนใจกันอย่างไร
8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีพฤติกรรมในการเลือกซือ้ สินค้าแบบใด จากแหล่งไหน เพราะเหตุใด
คาถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest Question)
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจครอบครัวมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจกิจกรรมสันทนาการหรือไม่ อย่างไร
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจด้านแฟชันหรื
่ อไม่ อย่างไร รวมถึงสไตล์การแต่งตัวเป็ นแบบ
ใด อย่างไร
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการใช้ส่อื รูปแบบใดในการติดต่อ หรือรับข้อมูลข่าวสารทีต่ นสนใจ
5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจ และมีทศั นคติเกี่ยวกับการประสบความสาเร็จในชีวติ หรือไม่
อย่างไร
6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ
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7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสนใจในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับศิลปะหรือไม่ กิจกรรมใดบ้าง
คาถามเกี่ยวกับความคิ ดเห็น (Opinions Question)
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความทันสมัยหรือไม่ อย่างไร
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติต่อสภาพสังคมในปจั จุบนั อย่างไร
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าลักษณะรูปแบบทางการเมืองในอนาคตจะส่งผลกับเราอย่างไร และ
มองสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั เป็ นอย่างไร
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าระบบการศึกษาปจั จุบนั ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร และมีทศั นคติ
ต่อการศึกษาอย่างไร
5) ผู้ให้ขอ้ มูลคิดว่าแนวโน้มของสื่อในอนาคตจะมีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของพวกคุณ
อย่างไร
6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าวัฒนธรรมในปจั จุบนั มีผลกับชีวติ และทัศนคติของคุณอย่างไร และ
วัฒนธรรมใดควรมีการเปลีย่ นแปลง เพราะเหตุใด
7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริการ และการจับจ่ายใช้สอยจะ
เปลีย่ นไปอย่างไร
8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าช่องทางในการจับจ่ายใช้สอย และการรับบริการทีค่ ุณใช้ในปจั จุบนั
มีอะไรบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด
9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าศิลปะมีความสาคัญกับสังคมอย่างไร
10) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าการแสดงออกของคนในสังคมมีการนาศิลปะเข้ามาใช้มากน้ อยแค่
ไหน อย่างไร
11) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าศิลปะสามารถควบรวม และมีอทิ ธิพลกับสังคมปจั จุบนั ได้อย่างไร
12) ผู้ใ ห้ข้อ มูล คิดว่าทัศ นคติของผู้คนในสังคมที่มตี ่ อคนเรียนและทางานศิล ปะเป็ น
อย่างไร
13) ผู้ให้ข้อมูล มีความคิดเห็นอย่างไรกับคาพูดที่ว่า จบศิลปะแล้วตกงาน รายได้ต่ า
แล้วมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้งกับคาพูดนี้อย่างไร
14) ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล คิด ว่ า สัง คมในป จั จุ บ ัน ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ศิล ปะมากขึ้น หรือ ไม่
อย่างไร
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คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ (Media Exposure Question)
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อประเภทใดมีอทิ ธิพลต่อคุณมากกว่ากัน อย่างไร
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อดัง้ เดิมทีค่ ุณยังรับอยู่มอี ะไรบ้าง เพราะเหตุใด
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีช่องทางในการรับสื่อส่วนใหญ่เป็นช่องทางใด เพราะเหตุใด
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้เวลากับสื่อต่อวัน ประมาณเท่าไหร่
5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ส่อื ในการทาสิง่ ใดบ้าง เพราะเหตุใด
6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการรับสื่อผ่านอุปกรณ์ส่อื สารใดบ้าง
7) ในการเลือกรับสื่อแต่ละประเภท ผู้ให้ขอ้ มูลมีการเลือกรับจากเหตุผลใดบ้าง เพราะ
เหตุใด
8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการเปิดรับสื่อจากช่องทางใดน้อยหรือมากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าสื่อปจั จุบนั มีอทิ ธิพลกับการใช้ชวี ติ อย่างไร เพราะเหตุใด
10) ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีก ารเลือ กใช้ส่อื ออนไลน์ ผ่ านแอพพลิเ คชัน่ ใดมากที่สุ ด สามอันดับ
เพราะเหตุใด
11) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการใช้แอพพลิเคชันที
่ เ่ กีย่ วกับศิลปะหรือไม่ อย่างไร และแอพพลิเคชัน่
ใดบ้าง
12) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าช่องทางสื่อในปจั จุบนั ตอบสนองการใช้งานของผูท้ ม่ี คี วามชื่นชอบ
ศิลปะหรือไม่อย่างไร
13) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีทศั นคติทม่ี ตี ่อสื่อเก่าและสื่อใหม่แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวบัวกัญญา สุรตั พิพธิ

ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีทส่ี าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2554-2557
Creative
บริษทั Creative One จากัด
พ.ศ. 2559-2560
Content Development
บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชัน่ จากัด
พ.ศ. 2560-ปจั จุบนั
Creative Director Alphabet A
ธุรกิจส่วนตัว

