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การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการรู้เท่าทันและการตอบสนองต่อสื่อ
อินโฟกราฟิกในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่ องมือ ส ารวจผ่ านระบบออนไลน์ และเลื อกเฉพาะผู้ที่กรอกแบบสอบถามที่เคยพบเห็ นอินโฟ
กราฟิก จานวน 400 ตัวอย่าง เพื่ อนามาศึกษาโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์แปรปรวนทาง
เดียว One Way ANOVA และ Pearson Correlation
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี
โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็น
นักเรียน นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และรองลงมา 30,001–45,000
บาท ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างใช้มีการใช้สื่อออนไลน์ทุกวัน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้สื่อออนไลน์
มากกว่า 10 ปี ซึ่งผ่านการใช้อุปกรณ์อย่างน้อย 2 ชิ้น คือโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยเข้าถึง
สื่อออนไลน์อย่าง Search Engine มากที่สุด และใช้อย่างน้อย 5-6 สื่อขึ้นไป ซึ่งสื่อที่ใช้รองลงมาคือ
Chat Application และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบกระจายตัว แต่ส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ใน
ช่วงเวลาค่า ตั้งแต่ 18.01–21.00 น. และรองลงมาเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 21.01–24.00 น.
การทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ตัว แปรด้ านประชากรของผู้ รับสารกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่
แตกต่างมีผลต่อรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านเพศ โดยภาพรวมของระดับ
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างรู้ว่าการนาเสนอเนื้อหาสาร
เป็นการเลือกผ่านมุมมองของผู้ผลิต รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงในการ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าอินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูดความสนใจในการอ่านเนื้อหา
นอกจากนี้ พบว่าตัวแปรด้านประชากรของผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตอบสนองต่ออินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมของระดับ

(4)
พฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบอินโฟกราฟิก
ที่มีเนื้อหาที่ชอบหรือสนใจจะกดไลค์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก รองลงมาคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบอินโฟกราฟิกที่
มีเนื้อหาที่ไม่ชอบจะไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด และเมื่อกลุ่มตัวอย่างพบอินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่
ชอบหรือสนใจ จะกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก ตามลาดับ ส่วนสมมติฐานสุดท้าย พบว่า การรู้เท่าทันต่อสื่อ
อินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ใน
ระดับปานกลางและมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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The objective of the research was to study the behavior of Y Generation on
the cognizance of and the response to Infographic Media. The study was done on
the quantitative research using the online questionnaire as the statistical tool. The
online survey was practiced on 400 samples who had ever experienced the
infographics. The results of the sampling would be statistically executed for the ttest, One Way ANOVA, and Pearson Correlation.
The study indicated that more than half of the samplings were female at the
ages of 26-30 mostly finishing bachelor degree and being private employees. The
second one would be that of the students. The average monthly incomes would be
at 15,001-30,000 baht and 30,001-45,000 baht respectively. The sampling group used
online media daily. Most of them have been using online media for more than 10
years using at least two devices; mobile and computers. They have been using
online media mostly through the search engine. At least 5 to 6 media were used.
The secondary media used would be Chat Application. The internet access time
could be the scattered one with the peaks at night; 6.01 am to 9 am., and 9.01 am.
to midnight.
From the hypothesis testing, it could show that different population variables
of the Y generation would show different results of the cognizance except that of
the gender variables. For the overall infographic media cognizance behavior, it would
be at a high level. Actually, the samplings could cognize the matter of media chosen
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through producers’ visions. Secondarily, the samplings could cognize the impact and
risk of online social media communication and they could think that infographics
would be attractive for reading. Moreover, it was found that the different population
variables of the matter receivers of the Y Generation could show different results for
infographics media response except that of education levels. For overall infographic
response behavior, it could be at the average level. Actually, when the samplings
met some interesting matters in infographic social media they would press like on
the Facebook. Secondarily, when they met the one they disliked they would ignore
their reading for more details. When the sampling group met something interesting
they would press like through Facebook, respectively. For the last hypothesis, it
found that the infographic media cognizance behavior could relate to the response
behavior to the infographic media of the Y Generation and it appeared at the average
level with the identical relation.

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขีย นขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่ ว นในการทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่ วงไปได้ด้ว ยดี
ผู้เขียนจึ งจั ดทากิตติกรรมประกาศในรูปแบบอินโฟกราฟิกขึ้น เพื่อแทนคาขอบคุณทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้ โดยสามารถรับชมได้ที่ภาคผนวก ข
ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม
กรกฎาคม 2561

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
1.2 คาถามนาวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 สมมติฐาน
1.6 ขอบเขตการศึกษา
1.7 นิยามศัพท์
บทที่ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรเจเนอเรชั่นวาย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
2.3 แนวคิดพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล
2.4 แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนอง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
3.2 การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(13)
1
1
8
8
8
8
9
9
11
11
21
35
38
67
72
73
73
75

(9)
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
3.6 สมมติฐานการวิจัย
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร
4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในสมมติฐานการวิจัย
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจัย

76
76
77
79
80
82
82
88
98
122
123
130
134

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข กิตติกรรมประกาศ
ประวัติผู้เขียน

136
143
144
153
154

80

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ระดับการรู้เท่าทันสื่อ
2.2 สรุปองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สาระสาคัญและ
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
2.3 กรอบระดับความสามารถของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
2.4 การแสดงตัวแบบลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริโภค 5 แบบ
3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4.1 เพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.2 อายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.6 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.7 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.9 สื่อออนไลน์ที่ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.10 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการรู้เท่าทัน
สื่ออินโฟกราฟิก เป็นรายข้อ
4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการตอบสนอง
สื่ออินโฟกราฟิก เป็นรายข้อ
4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ที่แตกต่างกัน
4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ที่แตกต่างกัน
4.15 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ

หน้า
50
51
54
64
74
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
88
94
98
98
99

(11)
4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ที่แตกต่างกัน
4.18 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ
4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
4.20 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.23 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ
4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทัน
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.26 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ
4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
4.28 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.31 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ
4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.34 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ

99
100
101
101
102
103
103
104
104
105
105
106
107
107
108
108
109
109
110

(12)
4.35 การทดสอบสมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.36 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทัน
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.38 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรประสบการณ์ในการใช้
สื่อออนไลน์
4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานอุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีผลกับการรู้เท่าทัน
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานสื่อออนไลน์ที่ใช้งานมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.43 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรประสบการณ์ในการใช้
สื่อออนไลน์
4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานอุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานสื่อออนไลน์ที่ใช้งานมีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์มีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.47 ตารางแสดงผลความสัมพันธ์การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกกับการตอบสนอง
อินโฟกราฟิก

111
111
112
113
113
114
115
116
116
117
118
119
120

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

แสดงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่น
กุหลาบของไนติงเกล Infographic ยุคบุกเบิก
ตัวอย่างโปสเตอร์สาธารณสุข 1
ตัวอย่างโปสเตอร์สาธารณสุข 2
ตัวอย่างโปสเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาพตัวอย่าง Infographic
Infographic รายงานความคืบหน้าคะแนนนิยม
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2008
Infographic ภาพนิ่ง แบบเน้นภาพอย่างเดียว
Infographic ภาพนิ่ง แบบมีทั้งภาพและตัวอักษร
Infographic ภาพนิ่ง แบบเน้นตัวอักษรอย่างเดียว
Infographic ภาพเคลื่อนไหว 1
Infographic ภาพเคลื่อนไหว 2
Infographic ประเภทภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ 1
Infographic ประเภทภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ 2
Characteristics of Effective Infographic
องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคม
ตัวอย่างรายละเอียดสาหรับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการเข้าถึงข้อมูล
ตัวอย่างรายละเอียดสาหรับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการประเมินผล
ตัวอย่างรายละเอียดสาหรับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ-การ
สร้างสรรค์
AIDA Model
แสดงกระบวนการ AISAS

3
23
24
25
25
26
27
28
29
29
30
30
31
32
33
46
56
56
57
62
66

(14)
2.21 กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 ภาพตัวอย่าง Infographic

72
78

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
ปัจจุบันสื่อดิจิทัล นับเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่ เพราะนอกจากดิจิทัลจะเปลี่ยน
วิธีการสื่อสารระหว่างมนุษย์ที่ไร้ซึ่งกรอบของกาลเทศะแล้วนั้น สื่อดิจิทัลยังเปลี่ยนวิธีการรับสาร รวม
ไปถึงพฤติกรรมการรับสารของคนในรุ่นที่ต่างกันออกไป เพราะสื่อดิจิทัลไม่ใช่สื่ อมวลชนแต่เป็นสื่อ
ส่วนบุคคล ที่ทุกคนสามารถเลือกเข้าถึงหรือเปิดรับ และเลือกที่จะส่งต่อได้ ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันทาให้
พฤติกรรมการแชร์ การไลค์ หรือส่งต่อข้อความต่างๆ ทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริงจริง
เป็ น ไปอย่ า งไร้ ทิ ศ ทางและไม่ มี ก ารควบคุ ม ถึ ง แม้ ว่ า จะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค อมพิ ว เตอร์ (พ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร์ ) เข้ า มาก ากั บ ดู แ ล แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งจริ ง จั ง การ
แพร่กระจายข่าวสารส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่นิยมการไลค์และแชร์
เพราะคนกลุ่ ม นี้ ต้อ งการแสดงภาพลั กษณ์ และสร้า งตัว ตนบนโลกออนไลน์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instragram, Line,
Twitter ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อันเนื่องมาจากความง่าย
รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ส่งผลให้พฤติกรรมการรับสารอย่ างขาดวิจารณญาณนั้นมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งคือการแชร์ การไลค์ หรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่
เป็นความจริงหรือไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อน
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น โดยสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560) ได้เผยผลสารวจว่าคนไทยใช้
สื่อสั งคมออนไลน์ต่อวัน เฉลี่ ย 6 ชั่ว โมง 30 นาที ในวันทางาน และในช่ว งวันหยุดจะใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์ 6 ชั่วโมง 48 นาที จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้เวลาในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
มากกว่าช่ ว งวัน ทางานหรื อวัน เรี ย นหนัง สื อเพี ยงเล็ กน้อ ย โดยกิจ กรรมที่นิย มทาเมื่อใช้สื่ อ สั งคม
ออนไลน์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย การค้นหาข้อมูล การรับส่ งอีเมล การดูทีวี
และฟั ง เพลงออนไลน์ และการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ส่ ว นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ นิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่
YouTube, Facebook, Line, Instagram, Pantip, Twitter และ WhatsApp ตามลาดับ โดย

2
สถานที่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังเป็นที่บ้านหรือที่พักอาศัย รองลงมา คือ ที่ทางาน ใช้ระหว่าง
การเดินทาง ใช้งานในที่สาธารณะ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ตามลาดับ
ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเปลี่ยน
วิธีการจากที่เคยทาในแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองและซื้อบัตรโดยสาร การจอง
ห้องพักโรงแรม การซื้อสินค้าและบริการ การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ และการบริการรับส่งเอกสาร
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นใหม่เท่านั้น แต่ยัง
ขยายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคทุกเจเนอเรชั่น ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นก็มีพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุนี้ทาให้นักการตลาดต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคให้เหมาะสมกับในแต่ละกลุ่ม
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อจาแนกจานวนระยะเวลาการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในวันทางานหรือวันเรี ยนหนังสือ และวันหยุดของแต่ละเจนเนอเรชั่นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูม และผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ จะมีพฤติกรรมการใช้อินเน็ต
ในช่วงวันทางานมากกว่าช่วงวันหยุด โดยในวันทางาน ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมจะใช้สื่อสังคม
ออนไลน์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวัน และในวันหยุดจะใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นาที
ต่อวัน ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มเจเนเรชั่นแซดจะใช้อินเทอร์เน็ตในวันทางาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ชั่วโมง
48 นาทีต่อวัน และในวันหยุดใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 18 นาทีต่อวั น ส่วนผู้บริโภคกลุ่มเจเนเรชั่น
วาย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลกันอย่างแพร่หลาย จาก
ผลการสารวจพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีจานวนชั่วโมงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในช่วงวัน
ทางานหรือวันเรียนหนังสือ และวันหยุดมากที่สุด เมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอื่นๆ อีกทั้งยังมีพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ในช่วงวันหยุดมากกว่าช่วงวันทางานหรือวันเรียนหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วันหยุดจะใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน และช่วงวันทางานหรือวันเรียน
หนังสือจะใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน ซึ่งเมื่อแยกตามกลุ่มตามเจเนอเรชั่นแล้ว จะเห็น
ได้ว่าแต่ละเจเนอเรชั่นมีความชื่นชอบและใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภค
กลุ่มเจเนเรชั่นแซด และผู้บริ โภคกลุ่มเจเนเรชั่นวาย ใช้ยูทู บเป็นส่วนใหญ่ เพราะชอบดูวิดีโอ คอน
เทนต์บนโลกออนไลน์ รองลงมาเป็นเฟซบุ๊ก และไลน์ ส่วนผู้บริโภคกลุ่มเจเนเรชั่นเอ๊กซ์และเบบี้บูม จะ
ชอบใช้ไลน์เป็นหลัก รองลงมาเป็นเฟซบุ๊ก และ Youtube ซึ่งทาให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคกลุ่มเจเนเรชั่น
วายซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด มาในยุ ค เปลี่ ย นผ่ า นของเทคโนโลยี ทั้ ง โตมาพร้ อ มกั บ คอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที เพราะเหตุนี้คนกลุ่มนี้จึงมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับเจเนอเรชั่นอื่นๆ เนื่องมาจากการใช้เพื่อการทางาน พร้อมกับการใช้งานส่วนตัว
การเรียนรู้และเข้าใจคนทั้ง 4 เจเนอเรชั่นนี้ เป็นเรื่องที่นักการตลาด นักธุรกิจ หรือ ผู้บริหาร
องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันให้ความสาคัญมาก เพราะการได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละช่วง
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อายุนี้ จะช่วยการทางานการบริหารการจัดการ หรือการวางแผนการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปออกมาได้ตามภาพประกอบนี้

ภาพที่ 1.1 แสดงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่น
แหล่งที่มา: Digital Milketing, 2558.
ด้ว ยเหตุข้างต้น ที่กล่ าวมา ทาให้นักการตลาดต้องเลือกเครื่องมือการตลาดเพื่อใช้ในการ
สื่อสารเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
เจเนอเรชั่น (Generation) เป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิบายความแตกต่างของคนต่างรุ่น โดยแบ่ ง
เจเนอเรชันตามช่วงปีเกิด เช่น Lost Generation หมายถึง กลุ่มประชากรที่เกิดในของช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 กลุ่ม Baby Boomer คือประชากรที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามที่เพิ่งจบสิ้น ซึ่งเป็น
ช่วงยุคการเกิดเป็นตัวบ่งบอกถึงค่านิยมของสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น กลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในยุคที่เข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่ออย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับกลุ่ม
คนในรุ่นที่ผ่านมา ทาให้คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าคนในเจ
เนอเรชั่นก่อน
คนรุ่นเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือคนรุ่น Gen Y ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 25232537 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที มีพฤติกรรมกล้า
แสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความอดทนต่า ชอบการเปลี่ยนแปลง (พรรณวดี สถิตถาวร
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และประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2553) ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มในการเข้าถึงสื่อต่างๆ
แตกต่างจากคนยุคก่อน เพราะมีต้องการความรวดเร็ว จึงนิยมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่า
หนั งสื อ ด้ว ยความชอบอะไรที่ง่ าย รวดเร็ว และสะดวก จึงเป็นจุดสนใจของนักการตลาดยุคใหม่
จานวนมาก
ในปัจจุบันการสื่อสารการตลาด มีการสร้างเครื่องมือและวิธีการใหม่ในการนาเสนอข้อมูลของ
สินค้าหรือบริการผ่านสื่อจาพวกดิจิทัลเป็นจานวนมาก โดยมุ่งเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) และเพื่อทาให้ข้อมูลของตราสินค้าที่มีจานวนมากย่อยเล็กลงจนกลายเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการ
เข้าถึง อีกทั้งสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวาย นักการตลาดจึงผลิตเครื่องมือต่างๆ ให้
สอดรับกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่รวดเร็วของคนเจเนอเรชั่นวาย เพื่อให้คนเหล่านี้รู้สึกมีตัวตน มี
อานาจ และเข้าใจสิ นค้าของตนเองได้ง่าย ประกอบกับสื่อดิจิทัล เป็นสื่ อที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว
เหมือนไวรัส ทั้งยังสามารถเข้าถึงคนนับล้านในเวลาอันสั้นอีกด้วย
หนึ่งในเครื่องมือที่นักการตลาดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คืออินโฟกราฟิก (Infographic)
ซึ่งเป็นเครื่องมือของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ซึง่ ต่างจากการโพสต์รูปสินค้า
เพราะการทาการตลาดเชิงเนื้อหาจะเป็นการนาเสนอ “เนื้อหาที่มีประโยชน์” ให้แก่ผู้บริโภค โดย
เนื้อหานั้นจะต้องมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สร้างการจดจาให้กับผู้บริโภค และนาเสนอได้อย่าง
ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ และที่สาคัญต้องเป็นเนื้อหาที่สามารถนาไปเผยแพร่ ส่งต่อ หรือเกิด
กระแสบอกต่อ และกระจายตัวของข้อมูล (Content) ให้กลายเป็น Viral Marketing หรือการตลาด
แบบบอกต่อได้ รูปแบบการทาการตลาดที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดั้งเดิม หรือ
รูปแบบใหม่อย่างสื่อดิจิทัล ทุกรูปแบบล้วนมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและสามารถสื่อสาร
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด
อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการนาเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์ เป็นการหยิบยกเรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ
มานาเสนอในมุมใหม่ที่แปลกตาขึ้นและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทาให้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อที่
มีรูปแบบในการนาเสนอข้อมูลที่เริ่มมีให้พบเห็นกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และยังได้รับความนิยม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยความต้ อ งการในการใช้ ง านอิ น โฟกราฟิ ก มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 80% ภายใน
ระยะเวลาเพียง 2 ปี (2010-2012) เท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทาให้การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของอินโฟ
กราฟิกได้รับความสนใจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสารวจที่ระบุว่า สมองของคนเราสามารถรับสารใน
รูปแบบของรูปภาพได้ดีกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า นอกจากนั้นยังสามารถจดจาเนื้อหาในรูปแบบ
ของรู ป ภาพได้มากถึง 80% ของเนื้ อหาทั้งหมดอี กด้ว ย ในขณะที่ การสื่ อสารในรูป แบบอื่นอย่า ง
ข้อความกลับสร้างการจดจาได้เพียง 20% และเสียงจดจาได้เพียง 10% เท่านั้น อย่างไรก็ตามการ
สื่อสารด้ว ยรู ปภาพเพียงอย่ างเดียวก็ยังไม่เพียงพอที่จะสื่อสารได้ตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งหมด
ดังนั้นจึงมีการนาเอาข้อความมารวม เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น
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บางครั้งการใช้อินโฟกราฟิกกลับสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดีและรวดเร็วกว่า ซึ่งเห็นได้จากหลาย
บทความที่ใช้อินโฟกราฟิกในการทาให้ผู้บริโภคเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือซับซ้อน
นอกจากนั้น ยังสามารถใช้สีสันที่สดใสเข้ามาช่วยดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย ที่สาคัญผู้สร้างอินโฟ
กราฟิกต้องตีโจทย์ทางการตลาด แล้วใช้อินโฟกราฟิกผสมผสานกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการ
ตลาดให้ได้ เนื่ องจากปัจ จุ บัน นี้ อิน โฟกราฟิกมีอิทธิพลมากในการบอกเล่ าเรื่องราวทุกแขนง และ
กลายเป็นเครื่องมือสาคัญของนักการตลาด (เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน และมัลลิยา พรหมแก้ว, ม.ป.ป.)
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักการตลาดใช้การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นการสร้างมูลค่า
จากการใช้ข้อมูลผสมผสานความบันเทิงเพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับผู้บริโภค (Mohammadi,
Malekian, Nosrati, & Karimi, 2013, p. 59) เนื้อหาที่นาเสนอจะมีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วม การให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้างความเชื่อใจ และเป็นเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค (The Internet Marketing Academy, 2011, pp. 11-15)
หลักการสาคัญของการทาการตลาดเชิงเนื้อหามี 5 หลักการ (Lankow, Ritchie, & Crooks,
2012, p. 11) คือ
1) การจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
2) มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
3) ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือรักษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
4) ใช้สื่อผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สิ่งพิมพ์ หรือภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
5) มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
การตลาดเชิงเนื้อหา มีหัวใจสาคัญคือเป็นการสื่อสารที่ต้องมีความแตกต่างจากการสื่อสาร
แบบเดิม เนื่องจากผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่า ข้อมูลที่ถูกสร้างให้เป็นกระแสในการ
โฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีส่วนสาคัญในการตลาด
รูปแบบนี้ (ภานนท์ คุ้มสุภา, 2558) โดยในการสื่อสารการตลาดลักษณะดังกล่าว จะเป็นการสื่อสาร
การตลาดที่ให้คนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีปฏิสั มพันธ์ต่างๆ ได้ เช่น การกดไลค์ การแสดง
ความคิดเห็น และการแชร์เรื่องราวต่อไปให้ผู้อื่น ซึ่งลักษณะทั้ง 3 ประการที่กล่าวมา นักการตลาด
ดิจิทัลจะเรียกว่า ค่าอัตราการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Rate)
ด้ว ยความที่อิน โฟกราฟิ กมีจุ ดประสงค์เพื่ อย่ อยข้อมู ล ทางการตลาดจานวนมาก ให้ เป็ น
รูปภาพ และเนื้อหาสั้นๆ ซึ่งทาให้ง่ายต่อความเข้าใจ จึงทาให้หลายครั้งข้อมูลที่ได้รับ ไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง หรือที่มาที่ไปก่อนส่งต่อหรือแชร์ ทาให้การแชร์ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นการสร้างความ
เข้าใจผิด หรือบางครั้งกลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อรวมกับการได้รับการตอบสนองได้ง่ายทาให้
การแก้ข้อมูลหรือทาความเข้าใจใหม่ทาได้ไม่ทันการ สาเหตุเนื่องจากข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้ถูก
กระจายไปเป็น Viral ซึ่งยากต่อการจัดการ ทั้งนี้การใช้งานอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน
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เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปี 2005 และมีกระแสแรงขึ้นมาพร้อมกับเว็บอย่าง Dig และ
Reddit ที่รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารบทความด้านเทคโนโลยี ซึ่งทางานร่วมกับเครือข่ายสังคมโดย
เปิดเป็นช่องทางให้ทุกคนสามารถโพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจหรืออยู่ในกระแสนิยมขึ้นบนเว็บ และ Blog
และหากโพสต์นั้นได้รับความนิยม สมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน “ขุด” (Dig) ยิ่งโพสต์ไหนมียอดขุดเยอะก็
จะยิ่งขึ้นมาอยู่ด้านบนเหนือโพสต์อื่นๆ ทาให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นของผู้ใช้ เหตุนี้ทาให้บรรดาบล็อก
เกอร์ นั กโพสต์ต่างแข่งขัน กัน เพื่อให้ โ พสต์ของตัวเองถูกขุดโดยสมาชิกด้วยการใส่ ลู กเล่ นในอินโฟ
กราฟิกเต็มที่ทั้งภาพ ดนตรี ฯลฯ ส่งผลให้อินโฟกราฟิกดังกล่าวได้รับความนิยมและแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว อินโฟกราฟิกยังถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายในงานข่าวของสานักข่าวต่างๆ ในต่างประเทศด้วย
ใครสามารถออกแบบอินโฟกราฟิกได้สวย สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ดี ก็จะได้เปรียบทาให้มีโอกาสที่
ดีกว่า จนกระทั่งเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2008 สานักข่าวทุกแห่งต่างพากัน
ออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อรายงานความคืบหน้าการเลือกตั้ง รวมไปถึงแคมเปญหาเสียงต่างๆ ของ
ผู้สมัคร และผู้สมัครหลายคนยังได้ใช้อินโฟกราฟิก เพื่อช่วยอธิบายถึงนโยบาย การใช้งบประมาณ และ
อื่นๆ ด้วย (อาศิรา พนาราม, 2555)
อย่างไรก็ตาม ด้ว ยความที่อินโฟกราฟิกถูกออกแบบมาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย การอยู่บนโลก
ออนไลน์จึงอาจยังไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึ ง ทาให้เกิดเทรนด์ในการนาอินโฟ
กราฟิกมาใช้ในรูปแบบออฟไลน์ เช่น การทาเป็นโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือแม้ กระทั่งการทา
เป็นสื่อภายในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ เป้าหมายบริษัท หรือข้อมูลในการขาย (ชรัตน์ เพชร
ธงชัย, 2557) ซึ่งการบริหารจัดการการโฆษณาและการควบคุมสื่อมุ่งเน้นในส่วนของการกากับดูแล
เนื้อหาโฆษณา และควบคุมเนื้อหาจากการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ และแผ่นพับใบปลิวเป็นส่วนใหญ่
อินโฟกราฟิกจึงได้รั บการผ่อนปรนมากกว่า แต่เนื่องด้วยปัจจุบันอินโฟกราฟิกได้ถูกนาไปใช้อย่าง
แพร่หลายและกว้างขวาง ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงการจัดทาอินโฟกราฟิก คือ ต้องมี
ความแม่นยาในการสรุปข้อมูลและกลั่นสาระออกมาให้ดีและสั้นที่สุด เพื่อให้ข้อมูลที่จะนาไปใช้สื่อสาร
มีความกระชับ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และกากวม เนื่องจากจะก่อให้เกิดความ
สับสนได้ (“ทาเงินบนโลกไอที (98),” 2556)
ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจาวันอยู่ในสังคมบริโภคนิยมรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการต่างๆ ตลอดจนความเชื่อ ค่านิยม อีกทั้งด้านการเมืองที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากมาย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมี “สติและปัญญา” ในการเลือก
รับข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ คนที่รู้เท่าทันสื่อจะมีทางเลื อกมากกว่าใน
การบริโภค และการใช้ชีวิตประจาวัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังรู้ว่าจะสามารถจัดการกับสื่อและข่าวสารต่างๆ
ที่เข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหน สามารถต่อรองกับด้านลบของสื่อและนาเอาด้านบวกจากสื่อมาใช้
อีก ทั้ ง การรู้ เ ท่ าทั น สื่ อ ยั ง เป็ น การเพิ่ มพลั ง และอ านาจให้ แ ก่ตั ว เอง ในการควบคุม ความเชื่ อ และ
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พฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เชื่อตามโฆษณาว่าคุณค่าหรือความงามอยู่ที่ผิวขาวหรือผมสวย
จึงไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้าด้วยเหตุผลนั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์ของสินค้า เป็นต้น (สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560ก)
คนรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างดี จะควบคุมการใช้สื่อได้มากกว่า เพราะรู้ว่าจะจัดการกับข่าวสารที่
เข้ามาด้วยมุมมองใด ในทางตรงข้ามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสื่ออย่างจากัดก็จะไม่สามารถรับมือกับสื่อ
อย่างเท่าทัน ผู้บ ริโ ภค สื่อวิทยุ -โทรทัศน์ สามารถจาแนกระดับการเรียนรู้เท่าทันสื่ อออกได้เป็น 3
ระดับ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2560ข)
1) ตระหนักในความสาคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาตนเองในการใช้สื่อ
2) เรียนรู้ทักษะการดูแบบวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์และตั้งคาถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้
อย่างไร และควรเชื่อสื่อหรือไม่
3) สามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนนาไปสู่
การสร้างเวทีทางสังคม
ดังนั้น ก่อนที่เราจะใช้ประโยชน์อะไรจากสื่อ จาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคิดและวิเคราะห์
ก่อนว่าสื่อที่เรากาลังจะใช้นั้น มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเราหรือต่อผู้บริโภคแล้วหรือไม่
ในการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและการกากับดูแลสื่อนั้น ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของการสื่อสารใน
รู ป แบบของสื่ อ ใหม่ ม ากนั ก เพราะวิ ธี ก ารสื่ อ สารบนสื่ อ ใหม่ เกิ ด ขึ้ น รวดเร็ ว และเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ไม่ได้รับความสนใจในการศึกษา จาก
งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อออนไลน์มีในฐานข้อมูล Thailist
ในปริมาณที่น้อย เมื่อค้นหาคาว่า “การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์” พบทั้งหมด 52 ฉบับ ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การศึก ษาในภาพรวม เช่ น งานวิจัย “เรื่องการรู้ เท่าทัน สื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมั ธ ยมศึ กษาใน
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร” โดย อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2556) พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับ
สื่อออนไลน์ แต่ไม่ได้ทาการศึกษาลงไปในวิธีการสื่อสารบนออนไลน์ จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548,
บทคัดย่อ) ทาการวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต การประเมินความ
เสี่ ย งและพฤติ กรรมการป้ อ งกัน ตัว เองของนักเรียนชั้น มัธ ยมปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร” นั้ น
ทาการศึกษาในการรู้เท่าทันสื่อโดยทั่วไป จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการนาเสนอแง่มุมของ
วิธีการสื่อสารผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิก
จากข้ อมู ล ดั งกล่ า วจึ ง เป็ นที่ ม าของการท าวิ จัย ในครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึก ษาการรู้ เ ท่า ทั น และการ
ตอบสนองต่ อสาระและเนื้ อหาของอิ นโฟกราฟิ กของผู้ บริ โ ภคกลุ่ มเจเนอเรชั่ นวาย เพื่ อให้ เ ข้าใจ
ลักษณะการกรองสารของผู้บริโภค ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคกระทาเมื่อรับสารแล้ว
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1.2 คาถามนาวิจัย
1.2.1 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างไร
1.2.2 การรูเ้ ท่าทันสื่อต่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างไร
1.2.3 การตอบสนองต่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้รับสารกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย
1.3.2 เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก และการตอบสนองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ของ
ผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีต่ออินโฟกราฟิก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านประชากรของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และ
พัฒนาอินโฟกราฟิกที่เหมาะสมต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้
1.4.2 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
1.4.3 การพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้การตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายได้

1.5 สมมติฐาน
1.5.1 กลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วายที่ มี ปั จ จั ย ด้ า นประชากรที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
ออนไลน์ต่างกัน
1.5.2 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่
ต่างกัน
1.5.3 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่ออินโฟ
กราฟิกที่ต่างกัน
1.5.4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
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1.5.5 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
1.5.6 การรูเ้ ท่าทันอินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟกราฟิก

1.6 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษา
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการรู้เท่าทันและการตอบสนองของสาร
ของผู้บริโภค โดยสร้างแบบสอบถามและทาการสารวจกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเลือกกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย (อายุระหว่าง 21-35 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์
การใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และรู้จักสื่ออินโฟกราฟิก โดยดาเนินการเก็บข้อมูลในเดือน
เมษายน 2559

1.7 นิยามศัพท์
ลักษณะประชากร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นหลั กเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทาง
ประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง ความบ่อยครั้งในใช้บริการสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ประกอบด้ ว ย ประเภทของการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้ ง าน ความถี่ ใ นการใช้ ง าน
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
การรู้เท่าทัน สื่อ หมายถึง ระดับทักษะการเข้าถึง การคิดวิเคราะห์ โดยสามารถเข้าใจ
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อ และสิ่งที่ได้รับจากสื่อได้ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ ตระหนัก
ถึงผลกระทบของสื่ อที่มีต่อบุ คคลและสั งคม รู้จัก เลื อกรับและใช้ สื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และ
ตอบสนองต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่ออินโฟกราฟิก โดยรับทราบถึงข้อมูลและผลที่จะเกิดขึ้น
ที่อยู่ภายในสารของอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย
1) กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร การเข้าถึง
และค้นหาเนื้อหาในสื่อและผู้ให้บริการสื่อ รวมไปถึงสามารถเรียกและจัดเก็บเนื้อหาในสื่อได้
2) กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation)
หมายถึง ความสามารถเข้าใจเนื้อหาในสื่อ การวิเคราะห์เนื้อหา ประเมินผลและประเมินค่าเนื้อหาใน
สื่อและผู้ให้บริการสื่อ โดยสามารถจัดระบบสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อได้

10
3) กระบวนการแสดงออกอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ (Creation)
หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล และผลิตความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
กฎหมายและจริยธรรม โดยใช้ช่องทางและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมไปถึงเฝ้าระวังผลกระทบของเนื้อหาในสื่อและข้อมูลความรู้
ต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อได้
การตอบสนองของผู้บริโภค หมายถึง ระดับความบ่อยครั้งของพฤติกรรมผู้บริโภคที่แสดงออก
หลังจากรับชมสื่อ อินโฟกราฟิก ซึ่งประกอบด้วย
1) การกดไลค์ (Like) หมายถึง การแสดงออกว่า ชื่นชอบ ถูกใจ หรือข้อมูลนั้นมีความ
น่าสนใจ หรือเห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้รับรู้ หรือแสดงออกว่ารับรู้
2) การแสดงความคิดเห็น (Comment) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูล
ที่ได้รับรู้ทั้งในทางบวกหรือทางลบ ไม่ว่าจะโดยการเขียนข้อความหรือโพสต์รูปภาพ ภายหลังจากการ
เปิดรับข้อมูลสื่ออินโฟกราฟิก
3) การบอกต่อ (Share) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเกิดพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูล
และความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับในแง่บวกหรือลบให้กับบุคคลอื่นต่อไป
4) การลบทิ้ง (Delete) หมายถึง การแสดงถึงการปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับรู้และไม่
ต้องการจะได้รับข้อมูลสื่ออินโฟกราฟิกนั้นอีก
5) การไม่ ค ลิ ก อ่ า นเนื้ อ หา หมายถึ ง อิ น โฟกราฟิ ก นั้ น ไม่ น่ า สนใจ หรื อ ดึ ง ดู ด ใจ
เพียงพอให้เปิดรับข้อมูล
6) การหลบหลีก (Unfollow) หมายถึง การหลีกหนีเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือความสนใจ
ไม่ต้องการจะได้รับข้อมูลสื่ออินโฟกราฟิกนั้น
7) การปิดหน้าต่างหรือซ่อนเนื้อหา (Hide) หมายถึง ไม่ต้องการเห็นหรือรับรู้ข้อมูลสื่อ
อินโฟกราฟิกนั้นอีก
8) การลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์ (Unfriend) หมายถึง ไม่ต้องการเห็นโพสต์
และมีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่โพสต์ข้อมูลสื่ออินโฟกราฟิกนั้นอีกต่อไป
อินโฟกราฟิก หรืออินฟอร์เมชั่นกราฟิก (Information Graphic) หมายถึง การแสดงผล
ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีความซับซ้อน สามารถสื่อสารให้เข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่
จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจเพิ่มเติม โดยงานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษารูปแบบอินโฟ
กราฟิก ประเภทภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1980–1994 หรือระหว่างปี
พ.ศ. 2523-2537

บทที่ 2
กรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่อง “การตอบสนองและการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย”
ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรเจเนอเรชั่นวาย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และการตอบสนอง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 แนวคิดลักษณะประชากรเจเนอเรชั่นวาย
ลักษณะประชากร หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา
กระตุ้น เชื่อว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ง
แนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ DeFleu and BallRokeach (1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล ซึ่งสามารถ
อธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่
ในลาดับชั้นทางสังคมเดียวกัน จะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และ
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนา
จากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัยก่อนและได้นามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่า ผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่
แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 41, อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากร ช่วยในการกาหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
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กลุ่ มเป้ าหมายนั้ น ข้อมูล ด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี ประสิ ทธิผ ลต่อการกาหนดตลาด
เป้าหมาย โดยการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้
เพศ เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่กาเนิด เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านร่ายกายที่
แตกต่างกันของบุคคล เป็นสถานภาพที่มีมาแต่กาเนิดของบุคคล ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการ
ติดต่อสื่อสารต่างกัน โดยเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม
และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศไว้ต่างกัน
เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตัวกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ใน
แต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่างกันด้วย ความแตกต่างทางเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน
อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาตามวัยของบุคคล
เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่สาคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ โดยอายุจะ
แสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการทาความเข้าใจในเนื้อหาและ
ข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ และประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน ที่ ส่งผลต่อกระบวนการคิดและ
การควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล
ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ
แตกต่างกันออกไป และนอกจากจะทาให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทาให้เกิดความแตกต่างทาง
ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ตามยุคสมัยที่ต่างกัน
ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน และสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย (ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 116)
อาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของผู้ รั บ สารที่ มี ต่ อ ผู้ ส่ ง สาร เพราะแต่ ล ะคนมี
วั ฒ นธรรม ประสบการณ์ ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม และเป้ า หมายที่ ต่ า งกั น โดยอาชี พ จะบ่ ง บอกถึ ง
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสาร หรือเรื่องที่กลุ่มผู้ฟังสนใจ เช่น กลุ่มชาวนาก็ จะ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้าว ราคาข้าว ปุ๋ย เป็นต้น
รายได้ หรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นเครื่องแสดงถึงความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร
ของแต่ละบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แสดงถึงการมีศั กยภาพในการดูแล
ตนเอง บ่งบอกถึงอานาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาส
ที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ส่วนผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จต่าจะมี
การศึ ก ษาน้ อ ย จะมี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งโอกาสการรั บ รู้ เรี ย นรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการดูแลตนเอง
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จากแนวความคิดด้านประชากรที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านประชากรต่างๆ ส่งผล
ต่อลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ นาปัจจัยทางด้านประชากร ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มาใช้ประกอบเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้
2.1.1 ความหมายของเจเนอเรชั่นวาย
Miller and Washington (2008, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย
หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ในขณะที่ Reynolds (2005, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริ
ธร, 2555) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978-1995 นอกจากนี้ยังมี
การอธิบายเพิ่มเติมว่า เจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) ที่
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 และเป็นน้องของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่เกิดในช่วงปี
ค.ศ. 1965-1981 ซึ่งการแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้นเป็นเกณฑ์ที่นักวิชาการอเมริกันนิยมใช้
และการใช้เกณฑ์นี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย (พสุ เดชะรินทร์, 2551)
ขณะที่ Solomon (2015) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายหรือที่เรียกว่าเจนวายเยอร์ (Genyers)
นั้น หมายถึง ผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1984-2002 ซึ่งมีจานวนมากถึงเกือบหนึ่งในสามของ
ประชากรในสหรัฐอเมริกา ส่วน Van den Bergh and Behrer (2011, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร,
2554) ได้อธิบายว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ คนที่เกิดอยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1980-1996 ซึ่งถือว่าเกิดในยุคที่
มีความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสูง การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
นอกจากนี้ Yarrow and O’Donnell (2009, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) ยังได้ให้
ความหมายว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ คนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978-2000 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูก
ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และ Tapscott (2552, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) กล่าวว่า เจเนอเรชั่น
วาย หมายถึง คนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1978 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า มิลเลเนียน (Millennial) หรือเจเนอ
เรชั่นเน็ต (The Net Generation) เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในยุคที่พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีดิจิทัลเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อน
สาหรับเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation) ในประเทศไทยนั้น
หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2533 หรือ ค.ศ. 1980-1990 โดยมีประชากรไทยอยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายนี้ประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็น 16% ของประชากรทั้งหมด (Nation Master,
2553, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554)
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) บางครั้งถูกเรียกว่า มิลเลเนียน (Millennial), ไอ เจเนอ
เรชั่น (iGeneration), เน็ตติเซ่น (Netizens), นินเทนโด (Nintendo Generation), และอีกมากมาย
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(Reynolds, 2005; Wetsels, 2008, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2555) โดยชื่อเรียกที่ถูกตั้งให้ส่วนใหญ่
นั้ น มีที่มาจากลั กษณะการใช้สื่ อ รู ปแบบใหม่ของคนกลุ่ มนี้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ศรีกัญญา มงคลศิ ริ
(2548) ซึ่งได้กล่าวว่า ผู้บริโภคที่เกิดในช่วงอายุนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อ อาทิ The net
generation, Newmils, N-Gen, Generation Next, Nexters, IMGeneration, Generation
2000, Generation Y2K, The Sunshine Generation, The Bittersweet generation, The Hiphop generation, The digital generation, The Explorers, The Generation.com, EGenertion, Little X-Eers, Generation I (Internet), The Little Boomers, The Boomlet,
Echo boomer, Echo generation, Genertion can-do, Generation Why?, The Y-Inistas,
The Bridgers, The thatcher’s children และอื่นๆ อีกมากมาย แต่โดยมากนักสังคมวิทยามักเรียก
คนกลุ่มนี้ว่า เจเนอเรชั่นวาย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมโดดเด่น คือ การช่างสงสัยในทุกสิ่งนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการและนักการตลาดที่ได้อธิบายความหมายของเจเนอเรชั่นวายไว้อีก
มากมาย อาทิ เ ช่ น ทิ พ ย์ พิ ม ล เกี ย รติ ว าที รั ต นะ (2552) ได้ อ ธิ บ ายว่ า เจเนอเรชั่ น วาย หมายถึ ง
พลเมืองโลกที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1977-1995 ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่อง
ฟู ตลาดหุ้นเติบโต และมีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และศรีกัญญา มงคลศิริ (2548)
ยังกล่าวไว้ด้วยว่า เจเนอเรชั่นวายหรือ Gen Y เป็นกลุ่มผู้บริโภครุ่นหลังเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผู้ที่ศึกษา
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นนี้ได้กาหนดช่วงอายุของเจเนอเรชั่นวายไว้มากน้อยต่างกันไป บ้างก็ครอบคลุมผู้ที่
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2522-2537 บ้างก็ครอบคลุมผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2514-2537 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาลักษณะที่ใกล้เคียงกันของผู้คนในแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่แตกต่ าง
ระหว่างผู้ที่มีอายุสูงกว่าและอายุต่ากว่าอย่างมาก ซึ่งเมื่อกล่าวถึงพ่อแม่ของคนที่เกิดอยู่ในช่วงเจเนอ
เรชั่นวายโดยทั่วไปมักจะหมายถึงกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ หรือเจเนอเรชั่นบี (Generation B) หรือผู้ที่เกิด
ระหว่าง พ.ศ. 2485-2508 นั่นเอง แต่กลุ่มเบบี้บูเมอร์ที่เป็นพ่อแม่ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายนั้น มีอายุ
น้อยกว่ากลุ่มเบบี้บูเมอร์ที่เป็นพ่อแม่ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จึงเป็นคนที่มีความทันสมัยกว่าและมี
ความคิดก้าวหน้ามากกว่า
2.1.2 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย
พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวายเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อนักการตลาด ดังนั้น การทาความเข้าใจ
พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวาย จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการทาการตลาด ด้วยกลุ่มประชากร
ดังกล่าวกาลังจะเป็นประชากรกลุ่มที่มีจานวนมากขึ้นในตลาด อีกทั้งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีสถิติ
การใช้จ่ายเงินจานวนไม่น้อยต่อปี ดังเช่นที่ Solomon (2015) กล่าวว่า คนเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงปี
ละประมาณ 170,000,000,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งจากเงินของตนเองและจากเงินของผู้ปกครองด้วย
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นิยมการเป็นเจ้าของกิจการ และชอบการทางานแบบอิสระเสรี (Freelancer) ตราสินค้าที่คนรุ่นนี้ชื่น
ชอบ ได้แก่ Sony, Gap และ Apple เป็นต้น
นอกจากนี้ เ จเนอเรชั่ น วายยั ง มี รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ มี ค วามต้ อ งการการเชื่ อ มต่ อ
(Connectity) ทั้งการเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอ ประกอบกับการ
ที่คนเจอเนอเรชั่นนี้เจริญเติบโตพร้อมกับการพัฒนาของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จึงทาให้คน
กลุ่มนี้คุ้นเคยกับการทากิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่างๆ ในเวลา
เดียวกัน จนได้ชื่อว่า มัลติทาสเกอร์ (Multitaskers) เช่น การพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ การดู
คลิปวิดีโอ การพูดคุยเกี่ยวกับตราสินค้าต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Brand WOM)
รวมถึงการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างขึ้นเองโดยผู้บริโภค (Consumer-generation Content)
Van den Bergh and Behrer (2011, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2555) กล่าวว่า นอกจากเจ
เนอเรชั่นวายจะเกิดในยุคที่มีความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสูง การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึงแล้ว สังคมของเจเนอเรชั่นวาย ยังเต็มไปด้วยตราสินค้าและการสื่อสารทางการตลาด
อีกมากมาย เจเนอเรชั่นวายมักให้ความสาคัญกับทุกความคิดเห็น ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการมี
ประสบการณ์ตรงกับ สิ่ งเหล่ านั้ น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนสมาธิสั้ น และมักระงับยับยั้งความ
ต้องการของตนไม่ค่อยได้ สอดคล้องกับที่ Yarrow and O’Donnell (2009, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร,
2554) กล่าวไว้ว่า เจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่เป็นลู กของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีเจเนอเรชั่นวายจานวนไม่
น้อยที่พ่อแม่หย่าร้างกันหรือแยกกันอยู่ ทาให้เจเนอเรชั่นวายถูกผู้ปกครองเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก
ประกอบกับการเกิดในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างสูง จนเรียกได้ว่า
คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในโลกดิจิทัล (Digital World) จึงทาให้เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
ออกไปจากเจเนอเรชั่นอื่นๆ โดยมีลักษณะเด่น 4 ประการ ได้แก่ มีความมั่นใจในตัวเองสูง มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มักประเมินทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ และต้องการความรวดเร็ว
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) ได้อธิบายว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่
เศรษฐกิจเฟื่องฟู ตลาดหุ้นเติบโต มีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึง
เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจสูง มีความทะเยอทะยาน และค่อนข้างเอาแต่ใจ
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (อ้างถึงใน เสรี วงษ์มณฑา, 2539) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือกลุ่มคนที่อายุ
ตั้งแต่ 13 ปี จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เติบโตขึ้นมาภายใต้สังคมยุคใหม่ เป็นกลุ่มที่ชอบความทันสมัย
และสะท้อนความเป็นผู้นา มีความต้องการเฉพาะสิ่งมากกว่าความหลากหลาย มีอานาจซื้อสูง และไม่
ค่อยเห็นค่าของเงิน ในขณะเดียวกัน เสรี วงษ์มณฑา (2539) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือกลุ่มวัยรุ่นที่
มีอายุ 13 ปีขึ้นไปจนถึงวัยก่อนเริ่มต้นทางาน มีบุคลิกที่มีความต้องการเป็นผู้นาแฟชั่น หลงใหลใน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) และตัวผู้นาของสังคมวัยเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความต้องการ
รวมกลุ่มด้วย และวิชัย สุภาสมบูรณ์ (อ้างถึงใน เสรี วงษ์มณฑา, 2539) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือ
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กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 13-18 ปี มีความเป็นตัวของตัวเอง ชื่นชอบสินค้าเฉพาะวัย ชอบความแปลกใหม่
และความท้าทาย และมักมีคาว่า “ทาไม” หรือ “Why” อยู่เสมอ
การทาความรู้จักเจเนอเรชั่นวายนั้น ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของคนกลุ่ม
นี้ โดย Hebison and Boseman (2009, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2555) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย
มีความทะเยอทะยานและเป็ นตัวของตัวเองสู งมาก เพราะเติบโตมาท่ามกลางการแข่งขันทั้งทาง
เศรษฐกิจ และการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มคนที่ต้องการพูดคุยสื่อสาร ส่งข้อความถึงเพื่อนผ่าน
การใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อย่างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม่ เช่น การใช้ iPhone หรือ Blackberry เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มดังกล่าวเป็นคนที่
เปิดรับ และชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากกว่าการพูดคุยแบบตัวต่อตัว หรือการพูดคุยผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ จึงทาให้มีลักษณะความเป็นวัตถุ
นิยม (Materialism) ที่คล้ายกัน แต่สิ่งที่เจเนอเรชั่นวายมีความแตกต่างออกไปจากพ่อแม่ ได้แก่ การมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน และสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ทั่วโลก
ทั้งนี้เพราะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ซึ่งส่งผลให้เจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันทั่วโลก (Stock, 2008, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร,
2555)
นอกจากนั้น Reynolds (2005, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2555) กล่าวไว้ว่า ลักษณะเด่นของ
เจเนอเรชั่นวาย คือ เป็น คนที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยี มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี
ต้องการประสบความสาเร็จ มีความมุ่งมั่น มีเป้าหมาย มีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง รักอิสระ ชอบการ
รวมกลุ่มสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ขณะที่ Beck (1997, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2555) ได้อธิบาย
ว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาท่ ามกลางความเปลี่ยนแปลงในสังคม พ่อแม่จึงต้องการให้ใช้
ชีวิตอยู่ภายในบ้านมากกว่าการออกไปทากิจกรรมนอกบ้าน เจเนอเรชั่นวายมีความชื่นชอบและนิยม
ใช้สินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของคนเจเนอเรชั่นนี้ ชอบใช้
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เปิดรับสื่ออย่างมากโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ มีนิสัยรักการ
อ่าน และรักการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร มีจิตสานึกห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ไม่ชอบการเป็นศัตรู ไม่ชอบ
การทาลายอันจะก่อให้เกิดความสูญเสีย มักใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ชอบ
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าประเภทยีนส์และเสื้อผ้ากีฬา
เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ (2550) ยังได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้ว่า เจเนอเรชั่นวายเป็น
กลุ่มคนที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เนื่องจากพ่อแม่ออกไปทางานนอกบ้านทั้งคู่ ทาให้มีเวลาอยู่กับ
ลูกน้อย จึงชดเชยด้ว ยการตามใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลู กต้องการ และยึดถือลู กเป็นศูนย์กลางของ
ครอบครัว ดังนั้น คนเจเนอเรชั่นวายจึงมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูง และมีความทะเยอทะยานสูงด้วย
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นอกจากนี้ ยั งได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เจเนอเรชั่นวายมักไม่แบ่งแยก เพศ สีผิ ว และเชื้อชาติ ผู้ห ญิง
สามารถดูกีฬาและเล่นเกมได้เหมือนผู้ชาย เพราะการเติบโตมากับการบริโภคสื่ออย่างกว้างขวาง ทา
ให้คนกลุ่มนี้คุ้นเคยและยอมรับความหลากหลาย
การศึกษาของ Tapscott (2552, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) พบว่า เจเนอเรชั่นวาย
เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาในยุคของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล จึงนับได้
ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อหลายชนิด สามารถทากิจกรรมหลายอย่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน อาทิ การใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความ เข้าเว็บไซต์ค้นหาทิศทาง เล่นเกม
ถ่ายรูป และแบ่งปัน ให้เพื่อนได้ดูผ่ าน Facebook นอกจากนี้ยังเปิดโปรแกรมสนทนา (Instant
Messaging) และสไกป์ (Skype) ได้ตลอดเวลาด้ ว ย โดยจากการศึกษาเจเนอเรชั่น วายใน
สหรัฐอเมริกา จานวน 6,000 คน พบว่ามีทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน 8 ประการ ดังนี้
1) อิสรภาพ (Freedom)
เจเนอเรชั่นวายมีอิสระในการตัด สินใจเลือกงาน คนเหล่านี้ไม่ต้องการจมปลักอยู่กับ
งานที่ตนไม่พึงพอใจ ทาให้มีอัตราการลาออกสูง นอกจากนี้ยังมีอิสระในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
2) ดัดแปลงให้เป็นที่ชื่นชอบ (Customization)
เจเนอเรชั่น วายชอบเปลี่ ยนแปลงหรือปรับสิ่ งต่างๆ ให้ มีลั กษณะเฉพาะที่เป็นของ
ตนเอง ซึ่งมักเป็นการให้ความสาคัญกับความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย เช่น การแต่งรถ การ
สร้าง My Spaceหรือ Facebook การดูรายการโปรดในเวลาที่ตนสะดวกผ่าน YouTube เป็นต้น
3) พินิจพิเคราะห์ (Scrutiny)
ด้วยการเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง เจเนอเรชั่น
วายจึงมักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อน
ตัดสินใจซื้อ ทั้งการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และราคา
4) ซือ่ สัตย์ มีจรรยาบรรณ (Integrity)
เจเนอเรชั่นวายสามารถยอมรับความแตกต่างได้มาก และมีความคิดตรงไปตรงมา
ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 71 ของคนรุ่นนี้ จะยังคงสนับสนุนบริษัทที่ออกมาขอโทษหากดาเนินการ
ผิดพลาด และร้อยละ 40 บอกว่าจะเลิกซื้อสินค้าของบริษัทที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)
คนรุ่นนี้ที่ชื่นชอบการสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่าง
สม่าเสมอ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในเรื่องสินค้าบริการ และองค์กร จน
เรียกได้ว่าเป็นเครือข่าย N-fluence (Net Generation–fluence)
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6) ความบันเทิง (Entertainment)
เจเนอเรชั่นวายมักไม่แบ่งแยกชัดเจนนักระหว่างการทางานและความบันเทิง เพราะ
เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะทางานไปและเข้าอินเทอร์เน็ตไปด้วย ตราบใดที่งานเหล่านั้นสาเร็จลุล่วง
7) ความเร็ว (Speed)
เนื่ องจากเจเนอเรชั่นวายเติบโตขึ้ นท่ามกลางโลกดิจิทัล ที่ ทุกอย่างดาเนินไปอย่ า ง
รวดเร็ว ทั้งการทางาน การเล่นเกม หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลผ่านกูเกิล (Google) ทาให้คนกลุ่มนี้
คาดหวังการมีปฏิสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 56 ยอมรับว่าไม่มีความสามารถ
ในการอดทนรอคอย
8) นวัตกรรม (Innovation)
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เจเนอ
เรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ
เมื่อรุ่นใหม่ออกวางจาหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงนวัตกรรมในที่ทางานด้วย เช่น การที่
เจเนอเรชั่นวายมักปฏิเสธลาดับบังคับบัญชาแบบเก่าที่ชอบสั่งการและควบคุม เป็นต้น
นอกจากนี้ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) ยังได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย ซึ่ง
ทาให้คนเจเนอเรชั่นนี้มีความแตกต่างจากเจเนอเรชั่นอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยประกอบด้วยคุณลักษณะ
สาคัญ 9 ประการ อันได้แก่
1) เป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาจากเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Improved Version of GenX) เจเนอเรชั่นวายดูแลรูปร่างหน้าตาของตนเองดีกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ แต่งกายมีรสนิยมมากกว่า มี
ความคิดเป็นของตัวเอง มีความสามารถมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในด้านการใช้เทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างแดน
2) เป็นเด็กที่รู้จักความสุขตั้งแต่แรกเกิด (Happy Kids) เนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย
ได้รับการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากสมาชิกทุกคนในบ้าน จึงทาให้มีชีวิตวัยเด็กที่อบอุ่น มีของใช้และ
ของเล่นมากมาย ซึ่งส่วนมากเป็นของทันสมัยหรือของที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
3) เป็นกลุ่มคนที่นิยมใช้สินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (High-tech Generation) เจเนอ
เรชั่นวายเติบโตขึ้นในช่วงที่พัฒนาการสื่อสารของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่จุดสมบูรณ์ ทาให้กลุ่มคน
ในวัยนี้พึ่งพาการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มคนวัยอื่นๆ ทั้งการค้นคว้าหาข้อมูล การหาความบันเทิง
ส่วนบุคคล หรือแม้แต่การสื่อสารกับเพื่อนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน นอกจากนี้ เจเนอเรชั่นวายยังยอมรับ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ได้ ม ากกว่ า เจเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia) ที่ ท าให้ ส ามารถสื่ อ สารภาพและเสี ย งไปยั ง ปลายทางได้ โ ดยไม่ ต้ องพบปะซึ่ ง หน้ า
ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นได้ทั้งเครื่องเล่นเกมแบบพกพา เครื่องรับสัญญาณวิทยุ และ
เครื่องเล่น MP3 ในเครื่องเดียวกัน
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4) เป็นนักปฏิบัติที่มีความภักดีต่อตราสินค้า (Pragmatic & Not Royal to Brands)
เพราะเจเนอเรชั่นวายมีนิสัยเป็นนักปฏิบัติ (Pragmatic) มากกว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ กล่าวคือ ไม่ชื่นชอบ
สินค้าที่คุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา แม้ จะเป็นสินค้าที่หรูหราก็ตาม ดั งนั้น ตราสินค้าที่จะสามารถ
เป็ น ที่ชื่ น ชอบของเจเนอเรชั่น วายได้ ต้ อ งเป็ นสิ น ค้า ที่ มี คุณ ค่ าที่ ไ ด้รั บ อรรถประโยชน์ข องสิ น ค้ า
(Function Value) สูง และมีคุณค่าทางด้านอารมณ์ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ตัวตนของสินค้าและลูกค้า
(Emotional Value) สูงด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ตราสินค้า Gap และ Adidas ที่ได้รับการยอมรับ
จากเจเนอเรชั่นวายว่ามีความสมบูรณ์ในการมอบคุณค่าที่จับต้องได้ (Tangible Benefits) และคุณค่า
ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Benefits)
5) มีลักษณะหลากหลายและเชื่อมั่นในทางเลือก (Pluralistic & Believe in
Choices) เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะหลากหลาย (Pluralistic) และเชื่อว่าโลกนี้มีทางเลือกเสมอ
(Believe in Choices) เพราะเติบโตขึ้นด้วยการมีทางเลือกต่างๆ รอบตัว ในด้านการศึกษาและการ
ทางาน เช่น สามารถเลือกสายการเรียนได้ สามารถเลือกเข้าสอบในคณะและมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ
เป็นต้น สาหรับด้านการสื่อสารเนื่องจากเจเนอเรชั่นวายเติบโตขึ้นในสั งคมที่มีเสรีทางการสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น จึงสามารถเลือกได้ว่าจะสื่อสารแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบพูดคุย (Voice) หรือแบบไร้
เสียง (Non-Voice) เลือกได้ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดในการสื่อสาร เลือกโปรแกรมการสื่อสารได้ และ
สามารถเลือกที่จะสื่อสารกับใครหรือไม่สื่อสารกับใครก็ได้ด้วย ด้านการแต่งกาย คนเจเนอเรชั่นวาย
มักจะเลือกเสื้อผ้าจากหลากหลายตราสินค้ามาจับคู่กันหรือใช้ร่วมกันตามแบบฉบับของตน หรือที่
เรียกว่า Mix and Match ด้านความบันเทิง สามารถเลือกรับชม รับฟังความบันเทิ งได้จาก
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต สามารถเลือกรับเฉพาะรายการที่ตน
ชื่นชอบได้ และแม้แต่สามารถเลือกเพลงที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษจากแต่ละอัลบั้มมารวมกันเป็นอัลบั้ม
เฉพาะของตนเอง และด้านการมีเพื่อน ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะคบเพื่อนคนใด ลักษณะแบบใด ไม่ว่า
จะเป็นเพื่อนที่มีตัวตนจริงๆ หรือเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนในโลกจริง การที่เจเนอเรชั่นวายมี
ลักษณะการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเจเนอเรชั่นอื่นๆ นี้เอง ทาให้นักการตลาด
ต้องพัฒนาสิ นค้า บริ การ ตลอดจนภาพลั กษณ์ของตราสิ น ค้าอยู่เสมอ เพราะตราสินค้าเดิมที่เคย
ประสบความสาเร็จในอดีตนั้น ไม่อาจเป็นที่พึงพอใจของเจเนอเรชั่นวายได้ในระยะยาวหากไม่ได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุง
6) เป็นตัวของตัวเองสูง (HIP) หากเปรียบเทียบกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์แล้ว เจเนอเรชั่น
วายถือว่าเป็นคนที่ทันสมัยมากกว่า โดยมีความเป็นตัวของตัวเองสูง (HIP: Highly Individual
Person) ชื่นชอบสินค้าที่ถูกใจมากกว่าสินค้าที่มีตราหรูหรา การเลือกซื้อสินค้าของเจเนอเรชั่นวาย
เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ซื้อไปสุขไป (Purchase-happy)
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7) มีความใกล้ชิดกับพ่อแม่ (Close to Parents) เนื่องจากเจเนอเรชั่นวายได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก ทาให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตนอย่างมาก โดย 90% ของเจเนอ
เรชั่นวายรู้สึกว่าตนใกล้ชิดกับพ่อแม่ ขณะที่ 30% ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนใกล้ชิดกับ
พ่อแม่
8) ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกันและพร้อมให้ความร่วมมือ (Indifferent & Provolunteer) ด้วยการสื่อสารในยุคที่ผู้คนติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน สิ่งนี้ทาให้เจเนอเรชั่นวายไม่
รู้สึกถึงความแตกต่าง (Indifferent) ระหว่างเชื้อชาติหรือชนชาติมากนัก ส่งผลทาให้เจเนอเรชั่นวาย
ยินดีให้ความร่วมมือในกิจ กรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ความช่วยเหลือกันและกันระหว่าง
มนุษย์ ทั้งที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันและต่างเชื้อชาติกัน เช่น การระดมความช่วยเหลือในเหตุการณ์สึนามิ
เป็นต้น
9) ซึมซับวัฒนธรรมไว้หลากหลายรูปแบบ (Overrun by Popular Culture) เจเนอ
เรชั่นวายเป็นผู้บริโภคที่ซึมซับวัฒนธรรมใหม่ๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงสมัยใหม่
หรือผู้หญิงอาจแต่งกายคล้ายผู้ชาย และผู้ชายก็อาจแต่งกายคล้ายผู้หญิงได้ การซึมซับวัฒนธรรมไว้
หลากหลายรูปแบบเช่นนี้ เป็นผลมาจากการรับสื่อต่างประเทศอย่างไร้พรมแดนในการติดต่อสื่อสาร
นั่นเอง
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างทั้งหมดนี้ เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี
ชอบทางานเป็นทีม ไม่ชอบทาตามกฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตแบบตลอดเวลา (Howe and Strauss, 2000, อ้างถึงใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2557)
รักความก้าวหน้า มุ่งผลสาเร็จเป็นหลัก แต่มักไม่วางแผนระยะยาว ไม่มีความอดทนแต่มีความคาดหวัง
สู ง มีโ ลกส่ ว นตัว สู งแต่ไ ม่ได้แสดงออกถึงความต้ องการเป็นอิ ส ระเทียบเท่ากับ เจเนอเรชั่ นเอ็ก ซ์
(Gursoy et al., 2008, อ้างถึงใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2557) เจเนอเรชั่นวายนั้นมักไม่อายที่จะ
แสดงความเป็นส่วนตัวลงในสื่อทางสังคม (Social Media) นั่นเป็นเพราะเจเนอเรชั่นวายเติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว มีการสื่อสารโทรคมนาคมที่สะดวกสบายในยุคของ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และมีความสามารถในการนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี การบริโภคข้อมูลของคนกลุ่มนี้มาจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อสั งคมออนไลน์ ในปริมาณที่สูงกว่าการบริโ ภคสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์
(Reisenwitz and Lyer, 2009, อ้างถึงใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2557)
โดยสรุปจากแนวความคิด เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 25232537 เกิ ด มาในยุ ค เปลี่ ย นผ่ า นของเทคโนโลยี เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ โ ตมาพร้ อ มกั บ คอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิด
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สร้างสรรค์ มีความอดทนต่า ชอบการเปลี่ยนแปลง (พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพิ่มสุวรรณ,
2553) ในงานวิจัยในครั้งนี้

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
Infographic หรือ อินโฟกราฟิก เกิดจากคาว่า Info ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ Graphic ที่
แปลว่า “ภาพ” ซึ่งเมื่อนามารวมกันให้ความหมายว่า ภาพที่บรรจุข้อมูลเนื้อหาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
สถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรี ยกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง
ซึ่งเหมาะสาหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจากัด ด้วยเหตุนี้
อิน โฟกราฟิ ก (Infographic) จึ ง เป็ นเหมือ นพระเอกขี่ม้าขาวผู้ เ ข้ามาจัดการกับ “ข้อ มูล ตัว อักษร
ตัวเลข” จานวนมากที่ยากต่อความเข้าใจให้กลายเป็นภาพที่สวยงาม และง่ายต่อการรับรู้มากขึ้น
นอกจากนั้น Boon (2014) ได้ให้ความหมาย อินโฟกราฟิกว่า การนาเสนอข้อมูล ความรู้
ข้อมูลปริมาณมากในหมวดเรื่องเดียวกันให้ออกมาเป็นรูปภาพลายเส้นกราฟิกที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รับ
ความนิยมมาเป็ นเวลานาน โดยคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตเห็น เช่น ผังเส้นทางรถไฟใต้ดินลอนดอน
กราฟสถิ ติ แ บบต่ า งๆ โดยเฉพาะในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งประเทศนิ ย มเล่ า เรื่ อ งด้ ว ยภาพประกอบ
(Information Design) ในปัจจุบันคาเรียกเฉพาะ “Infographic” เกิดขึ้นจากการใช้ภาพบวกกับ
เทคนิ ค หลากหลายประเภทเข้ า มาช่ ว ยในการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ ซั บ ซ้ อ น และมี ก ารเผยแพร่ ท าง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางในการค้นหาและพบเห็นได้ง่ายขึ้นจนกลายเป็นที่นิยม มีหลากหลายสานัก
ที่ทาออกมาสวยงาม เตะตาน่าสนใจ และสรุปข้อมูลได้ดีเข้าใจง่าย
สรุ ป จากการน า 2 แนวคิดเข้าด้ว ยกัน จึงได้ ความหมายว่า “อินโฟกราฟิก ” เป็นวิธีการ
นาเสนอข้อมูล และเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการหยิบยกเรื่องราวหรือเนื้อหามา
นาเสนอในมุมใหม่ที่แปลกตาขึ้น ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยนาเสนอออกมาใน
รูปแบบของภาพและตัวอักษร
การใช้งานอินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อที่มีรูปแบบในการนาเสนอข้อมูลที่เริ่มมีให้พบเห็นกัน
อย่างแพร่หลายมากขึ้น และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 2 ปีหลัง (ค.ศ. 20102012) นักการตลาดใช้การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟิกมากขึ้น และในปัจ จุบันพบเห็น
ได้ทุกวัน จากการสารวจหน้าแฟนเพจของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าอินโฟกราฟิกได้ถูกนามาใส่ใน
เนื้อหาของแฟนเพจอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่พบสัปดาห์ละ 1 เรื่อง
ผลการสารวจที่ระบุว่า สมองของคนเราสามารถรับสารในรูปแบบรูปภาพได้ ดีกว่าข้อความถึง
60,000 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถจดจาเนื้อหาในรูปแบบของรูปภาพได้มากถึง 80% ของเนื้อหา
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ทั้งหมด ในขณะที่การสื่อสารในรูปแบบอื่นอย่างข้อความกลับสามารถจดจาได้เพียง 20% และเสียง
สามารถจดจาได้เพียง 10% นั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการแสดงว่าวิธีการสื่อสารด้วยอิ นโฟกราฟิกเหมาะสม
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสินค้าและบริการต่างๆ ตามที่นักการตลาดต้องการ เนื่องจากการใช้
อินโฟกราฟิกสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดีและรวดเร็วกว่า ซึ่งอาจจะเห็นหลายบทความที่ใช้อินโฟ
กราฟิกในการทาให้ผู้บริโภคเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือซับซ้อน นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้สีสันที่สดใส ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อีกด้วย เมื่ออิ นโฟกราฟิกกลายเป็นเครื่องมือ
สาคัญของนักการตลาด จึงเป็นเรื่องที่สาคัญผู้สร้างอินโฟกราฟิกต้องตีโจทย์ทางการตลาด แล้วใช้
อินโฟกราฟิกผสมผสานกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้ได้ เพราะปัจจุบันนี้อินโฟกราฟิกมี
อิทธิพลมากในการบอกเล่าเรื่องราวทุกแขนง
การทาอินโฟกราฟิกนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กราฟิกดีไซเนอร์ได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสาร
กันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้วการแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพคือการสื่อสารที่ได้รับความนิย ม
มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือ
ไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจาเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลในปริมาณมากและมีความ
หลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว
2.2.1 พัฒนาการของอินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิก เป็น “วิธีการ” ในการสื่อสาร โดยสื่อสารออกมาเป็น รูปภาพ ตัวอักษร หรือ
ผสมผสานระหว่างภาพและข้ อมูล ซึ่งเมื่อได้ออกมาเป็นภาพแล้ ว จึ งนาไปผลิ ตบนสื่ อต่ างๆ เช่ น
โปสเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ เป็นต้น
โดยอินโฟกราฟิกมีวิวัฒนาการ ในช่วงต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.2.1.1 อินโฟกราฟิกยุคบุกเบิก
อิ น โฟกราฟิ ก ในยุ ค แรกมี ตั ว อย่ า งจากงานของฟลอเรนซ์ ไนติ ง เกล (Florence
Nightingale) ซึ่งได้ออกแบบอินโฟกราฟิกที่สาคัญต่อวงการสาธารณสุขอย่างมหาศาล ด้วยการอุทิศ
เวลารวบรวมข้อมูลและออกแบบ “กุห ลาบไนติงเกล” ที่อธิบายถึงสภาพความเป็นอยู่ในสถาน
พยาบาลของทหารที่ทั้งสกปรกและแออัดยัดเยียด ทาให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดย
ไม่จาเป็น ไนติงเกลเสนอข้อมูลนี้ต่อรัฐ แต่สถาบันชั้นสูงไม่สนใจเสียงเรียกร้องของพยาบาลตัวเล็กๆ
คนหนึ่ง เธอจึงคิดค้นหาทางนาเสนอข้อมูลใหม่โดยปรึกษากับนักสถิติศาสตร์ จนในที่สุด ไนติงเกลก็
สามารถออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality ที่เปรียบเทียบส่วนต่างของจานวนการ
เสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย และเหตุที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสาธารณสุขที่ดีขึ้น แทนที่จะ
นาเสนอเป็นตารางบรรจุข้อมูลยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชี้ความต่างของข้อมูลด้วยสีและ
ขยายพื้นที่ออกจากศูนย์กลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ
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ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้ว่าเธอมีเวลาดึงความสนใจจากผู้มีอานาจได้ไม่มาก ฉะนั้นเธอจึง
ต้ อ งน าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ ทั้ ง ดึ ง ดู ด ที่ สุ ด และเข้ า ใจง่ า ยที่ สุ ด ไปพร้ อ มกั น เธอเริ่ ม เผยแพร่
ไดอะแกรมนี้สู่ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้องไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรียที่มีโอกาสได้ทอดพระเนตร จนในที่สุด
ข้อเสนอของเธอก็ถูกรับฟัง ส่งผลให้การสาธารณสุขในค่ายทหารค่อยๆ พัฒนาดีขึ้น

ภาพที่ 2.1 กุหลาบของไนติงเกล Infographic ยุคบุกเบิก
แหล่งที่มา: อาศิรา พนาราม, 2555.
2.2.1.2 อินโฟกราฟิกยุคการสื่อสารผ่าน โปสเตอร์ และการเสนอข่าว
การใช้อินโฟกราฟิกในยุคหนึ่งมักใช้สื่ อลงบนโปสเตอร์แล้วนาไปติดบนกาแพงตาม
โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณสุข เป็นต้น อินโฟกราฟิกในยุคนี้ยังมีแนวคิดไม่ต่างจากอินโฟกราฟิกใน
ยุคของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล แต่เปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอโดยใช้สื่อที่ดูสีสันฉูดฉาด ใช้ตัวละคร และ
สร้ า งให้ เ ตะตามากขึ้ น เนื่ อ งจากเทคโนโลยี การพิ ม พ์ ที่ แ ตกต่ างออกไปจากยุ คแรกที่ มี สี สั น น้ อ ย
กลายเป็นสีสันมากมายด้วยระบบการพิมพ์ 4 สี กระดาษที่คมชัดสีสวยและคงทนมากขึ้น
ในยุคนี้การสื่อสารผ่านโปสเตอร์มักถูกใช้สื่อสารในเรื่องของการศึกษา ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นสื่อการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการสื่อสารสุขภาพ และการสื่อสาร
การศึกษา ที่ต้องการให้ถึงคนหมู่มากในราคาที่น้อย และทาให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจ
เนื้อหาและเรื่องราวที่ผู้จัดทาโปสเตอร์ต้องการสื่อ
นอกจากการสื่ อ สารผ่ า นโปสเตอร์ แ ล้ ว ในยุ ค นี้ โ ทรทั ศ น์ ก าเนิ ด ขึ้ น กลายเป็ น
สื่อสารมวลชนเต็มขั้น การนาเสนอข่าวปริมาณมากในเวลาที่จากัดจึงต้องใช้วิธีย่อให้เหลือภาพสั้นๆ
เช่น การรายงานข่าวที่เป็นจานวนตัวเลข หรือสถิติเป็นจานวนมาก ให้เหลือเพียงไม่กี่หน้า ด้วยการ
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ผสมผสานเทคนิคระหว่างโปสเตอร์กับการนาเสนอข่าวเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับแต่ยังคง
นาเสนอได้อย่างครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในช่วงมหาอุทกภัยในปี 2554 อินโฟกราฟิก
ถูกนาเข้ามาใช้ในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์ เพื่ออธิบายรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
ดังกล่าว นอกจากนั้นการนาเสนอสั้นๆ ท้ายรายการโทรทัศน์อย่างในรายการกระจกหกด้าน และ
จดหมายเหตุกรุงศรี ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการย่อข้อมูลที่มีจานวนมาก ให้กลายมาเป็นรายการสั้นๆ
เพียงไม่กี่นาทีได้ด้วย

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโปสเตอร์สาธารณสุข 1
แหล่งที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557.
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ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโปสเตอร์สาธารณสุข 2
แหล่งที่มา: สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, 2556.

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างโปสเตอร์เพื่อการศึกษา
แหล่งที่มา: บริษัท โอเอส ที โอเวอร์ ซีส์ จากัด, ม.ป.ป.
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2.2.1.3 อินโฟกราฟิกในยุคดิจิทัล
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือการสื่อสารหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อแพร่กระจายข้อมูลไปได้มาก
ที่สุดในราคาที่ต่ากว่าเครื่องมือสื่อสารอื่น อินโฟกราฟิกในยุคนี้มีการใช้สีสันและเนื้อหาที่สะดุดตากว่า
ยุคที่ผ่านมา รวมไปถึงการเน้นข้อมูลที่เข้าใจง่าย สามารถอธิบายครบถ้วนด้วยรูปภาพเพียง 1 รูป และ
เปลี่ยนจากจุดมุ่งหมายในการสื่อสารสุขภาพเป็นการสื่อสารการตลาด
อินโฟกราฟิกเป็นการเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบ จบ
ข้อมูลในรูปภาพเพียง 1 รูป ทาให้ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้งาน
อินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปี 2005 กระแสอินโฟ
กราฟิกแรงขึ้นมาพร้อมกับเว็บอย่าง dig และ reddit ที่รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร บทความด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งทางานร่วมกับเครือข่ายสังคมโดยเปิดช่องทางให้ใครก็ได้โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมา
และหากโพสต์นั้นน่าสนใจสมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน “ขุด” (dig) โพสต์ไหนมียอดขุดเยอะก็จะถูกดึง
ให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนเหนือโพสต์อื่นๆ เหตุนี้ทาให้บรรดาบล็อกเกอร์นักโพสต์ต่างแข่งขัน ด้วยการใส่
ลูกเล่นกันเต็มที่ ทั้งภาพ ดนตรี ไฟล์วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้โพสต์ของตัวเองถูกขุดมากที่สุ ด จนในที่สุดก็มี
คนนาอินโฟกราฟิกขึ้นมาใช้เป็นไม้ตาย ทาให้ได้รับความนิยมและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่าง Infographic
แหล่งที่มา: อาศิรา พนาราม, 2555.
ในต่างประเทศอินโฟกราฟิกถือเป็นอาวุธสาคัญของสานักข่าวต่างๆ ในการนาเสนอ
ใครที่ออกแบบได้ดีสื่อสารดี ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เมื่อครั้งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2008
สานักข่าวทุกแห่งต่างพากันออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อรายงานความคืบหน้า คะแนนนิยม รวมไปถึง
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แคมเปญหาเสียงต่างๆ ของผู้สมัคร หลายคนยังใช้อินโฟกราฟิกเพื่อช่วยอธิบายถึงนโยบาย การใช้
งบประมาณ และอื่นๆ อีกด้วย

ภาพที่ 2.6 Infographic รายงานความคืบหน้าคะแนนนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาในปี 2008
แหล่งที่มา: อาศิรา พนาราม, 2555.
2.2.2 รูปแบบและคุณสมบัติของอินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิกมีแนวคิดหลักอยู่ 3 ประการ คือ ง่ายต่อการรับรู้ ง่ายต่อการเผยแพร่ และสร้าง
ความประทับใจ ซึ่งถือเป็นหัวใจในการสื่อสารด้วยวิธีอินโฟกราฟิก โดยลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าว
จะถูกเผยแพร่ออกไปผ่านรูปแบบของสื่อที่แตกต่างกัน เช่น อินโฟกราฟิก ที่สื่อสารบนโปสเตอร์ จะ
สามารถใช้ได้แค่ภาพนิ่งในการสื่อสารเท่านั้น ในขณะที่สื่อโทรทัศน์ไม่สามารถใช้ภาพนิ่งแช่นานๆ ได้
เพราะจะทาให้สารขาดความน่าสนใจ จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้เกิดรูปแบบวิธีการสื่อสารด้วย
อิน โฟกราฟิ ก 3 ลั กษณะ ได้ แก่ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว และภาพเคลื่ อนไหวปฏิสั ม พันธ์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.2.2.1 อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง
เป็นอินโฟกราฟิกที่สื่อสารด้วยการใช้รูปภาพนิ่ง จานวน 1 ภาพ ในการเล่าเรื่องราว
หรือข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการนาเสนอ ทั้งนี้ สามารถนาเสนอในภาพลักษณะใดก็ได้ โดยมี 3 ลักษณะ
ของอินโฟกราฟิกภาพนิ่ง ได้แก่
1) เน้นภาพอย่างเดียว คือ ใช้ภาพเป็นแกนหลักในการสื่อสาร และมีตัวอักษร
ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ภาพ
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2) เน้นตัวอักษรอย่างเดียว คือ ใช้ตัวอักษรเป็นแกนหลักในการสื่อสาร และมี
ตัวอักษรเกิน 20% ของภาพ
3) มีทั้งภาพและตัว อักษร คือ ใช้ทั้งภาพและตัว อักษรในการสื่ อสารแบบ
เท่ากัน ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานแผนภูมิต่างๆ

ภาพที่ 2.7 Infographic ภาพนิ่ง แบบเน้นภาพอย่างเดียว
แหล่งที่มา: WSKC, 2018.
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ภาพที่ 2.8 Infographic ภาพนิ่ง แบบมีทั้งภาพและตัวอักษร
แหล่งที่มา: Quindazzi, 2013.

ภาพที่ 2.9 Infographic ภาพนิ่ง แบบเน้นตัวอักษรอย่างเดียว
แหล่งที่มา: Zeevi, D. (2015
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2.2.2.2 ภาพเคลื่อนไหว
หมายถึ ง อิ น โฟกราฟิ ก ประเภทที่ สื่ อ สารออกมาในลั ก ษณะของวิ ดี โ อคลิ ป หรื อ
ภาพเคลื่ อนไหวที่อยู่ ใ นรู ป แบบของภาพและเสี ย ง โดยเน้นออกมาเป็ น 2 ด้ าน ซึ่ง มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.10 Infographic ภาพเคลื่อนไหว 1
แหล่งที่มา: PNC Media, 2016.

ภาพที่ 2.11 Infographic ภาพเคลื่อนไหว 2
แหล่งที่มา: ClarityWayRehab. (2013
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2.2.2.3 ภาพเคลื่ อ นไหวปฏิ สั ม พั น ธ์ หมายถึ ง อิ น โฟกราฟิ ก ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของ
โปรแกรมพิเศษ รวมไปถึงภาพตระกูล Flash และแบนเนอร์โฆษณา นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ใน
กิจกรรมต่างๆ (Event) หรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ ที่อานวยให้ผู้รับสารสามารถปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อข้อมูลเหล่านั้น ในบางครั้งอาจพบเป็นลักษณะคล้ายเกมหรือสื่อประสมก็ได้
ตัวอย่างที่พบเห็นบนอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย 5 รูปแบบ (Thing Goh, 2014)
ดังต่อไปนี้
1) Scrolling สามารถเปลี่ยนหน้าหรือเข้าถึงได้ผ่านการเลื่อนเมาส์
2) User-driven data content ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่
ต้องการได้
3) Animation เป็นลักษณะประกอบการเคลื่อนไหวตามหน้าเว็บไซต์
4) Multipagination เป็นลักษณะของการเลื่อน เลือก และเข้าถึงได้ คล้าย
เปิดจากโปรแกรม Powerpoint

ภาพที่ 2.12 Infographic ประเภทภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ 1
แหล่งที่มา: Thing Goh, 2014.
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ภาพที่ 2.13 Infographic ประเภทภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ 2
แหล่งที่มา: Thing Goh, 2014.
ในปัจจุบันลักษณะของอินโฟกราฟิกที่นิยมใช้ในการสื่อสารทางการตลาด คือ อินโฟกราฟิก
ประเภท “ภาพนิ่ง” และประเภท “ภาพเคลื่อนไหว” เนื่องจากผู้ชมสามารถเข้าถึงง่าย และมีต้นทุนที่
ไม่ได้สูงมาก
เมื่อเข้าใจถึงลักษณะของอินโฟกราฟิกแล้ว การทาความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
อินโฟกราฟิก ก็มีความจาเป็นด้วยเช่นเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีของอินโฟกราฟิก (อาศิรา พนาราม, 2555)
1) เรียบง่าย (Simple) อ่านง่าย เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย
2) ตรวจสอบได้ (Provable) ข้อมูลถูกต้อง เขียนไม่ผิด
3) ใช้สีให้เหมาะสม (Coloring) ใช้สีที่ดี และดึงดูดความสนใจ
4) ใช้ตัวเลขให้เหมาะสม (Numbering) ใช้ตัวเลขเท่าที่จาเป็น
5) คาบรรยายสั้น กระชับ (Tighten Wording) ใช้คาบรรยายเท่าที่จาเป็น
6) ขนาด (Sizing) ขนาดที่ดี และเหมาะสมแก่ผู้อ่าน
นอกจากนั้นยั งมีงานเขียนเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกของต่างประเทศที่กล่ าวเกี่ยวกับลั กษณะ
อินโฟกราฟิกที่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ ดังต่อไปนี้
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1) อ่านง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย
2) สามารถสรุปใจความเนื้อหาได้
3) หัวข้อชัดเจน
4) ข้อมูล การใช้ภาษา การใช้ข้อความถูกต้อง
5) แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลครบถ้วน
6) แหล่งข้อมูลสามารถเข้าถึงได้
7) การออกแบบเหมาะสม ทั้งการใช้สีและรูปแบบตัวอักษร
3 ปัจจัยหลักที่ต้องคานึงในการสร้างอินโฟกราฟิก คือ ทาไม อย่างไร และจะใช้งานได้ดี
หรือไม่ ซึ่งการจะสร้างอินโฟกราฟิกให้ออกมาดีนั้น นักออกแบบจาเป็นจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจใน
ตัวข้อมูลที่ซับซ้อน ต้องรู้ชัดถึงจุดมุ่งหมายของอินโฟกราฟิก เช่น ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร
ด้วย จากนั้นจึงค่อยหาวิธีแทนค่าตัวข้อมูลให้ปรากฏออกมาเป็นกราฟิกที่เรียบง่ายและสวยงาม ส่วน
ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การวัดผลว่าอินโฟกราฟิกที่ออกแบบมานั้น สามารถตอบโจทย์ได้ตรงหรือไม่ ถ้า
ไม่ได้ก็ต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ การวัดผลด้านการใช้งานถือเป็นสิ่ง จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะอินโฟ
กราฟิกไม่มีสูตรตายตัว

ภาพที่ 2.14 Characteristics of Effective Infographic
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2.2.3 ปัจจัยที่ทาให้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มี 5 ปัจจัย ดังนี้ (Milovanovic & Lvanisevic, 2014, pp. 267-269 อ้างอิงใน ภานนท์ คุ้ม
สุภา, 2558)
1) การสื่อสารด้วยภาพเป็นสิ่งสาคัญ การมองเห็นและกระบวนการสื่อสารด้วยภาพถูก
ใช้เป็นกระบวนการหลักในการประมวลผลของสมอง ธรรมชาติของคนเรียนรู้จากการมองภาพก่อน
แล้วจึงจะเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการอ่านและการเขียน Milovanovic and Lvanisevic อ้างถึง
VARK Model เกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า ร้อยละ 65 เรียนรู้ด้วยการมอง ซึ่งส่งผลให้การใช้อินโฟกราฟิก
ประสบความสาเร็จในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
2) ความน่าสนใจและน่าจดจา Milovanovic and Lvanisevic อ้างถึงงานวิจัยของ
Jakob Nielson ว่าผู้บริโภคไม่ชอบที่จะอ่านข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมักใช้เวลาอ่าน
ข้อความผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ากว่าการอ่านผ่านกระดาษ การนาเสนอข้อมูลผ่านภาพ
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์
3) การจัดการเนื้อหา Milovanovic and Lvanisevic อ้างถึงงานวิจัยของ George
Miller ว่าคนเราสามารถจดจาข้อมูลได้เพียง 5 ใน 9 ส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับในเวลาเดียวกัน
รู ป แบบความจ าจะจ าเป็ น ชุด ข้อมู ล เดี ยวกัน ดัง นั้น การนาเสนอข้ อมูล ที่ห ลากหลายซึ่ งผ่ า นการ
คัดเลื อกและได้รับ การออกแบบในอินโฟกราฟิก จึงเป็ นเครื่องมือที่ช่ว ยให้ รวบรวม ให้ ข้อมูล ถูก
นาเสนอเป็นข้อมูลเดียวอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจา
4) การแบ่งปันข้อมูลเป็นแก่นหลักของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภค
ไม่นิยมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอ่านข้อความเหล่านั้นเป็น เวลานาน
อินโฟกราฟิกที่ถูกนาเสนอผ่านภาพซึ่งใช้เวลาในการทาความเข้าใจน้อยจึงสามารถแบ่งปันได้ง่าย
5) สุนทรียภาพ อินโฟกราฟิกเป็นการนาเสนอข้อมูลผ่านองค์ประกอบเชิงศิลปะ ทั้ง
การใช้รูปร่าง รูปทรง สีสัน ซึ่งก่อให้เกิดการจดจา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการนาเสนอภาพโฆษณา
เพือ่ สร้างการจดจาให้กับสินค้าในแบบดั้งเดิม
โดยงานวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาอินโฟกราฟิกประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากทั้ง
2 ประเภทเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่ลักษณะของแผนภาพปฏิสัมพันธ์นั้น ยังไม่
นามาใช้ในไทยมากนัก เนื่องจากอัตราการเข้าถึงสื่อดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่า
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2.3 แนวคิดพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล
ปัจจุบันสื่อดิจิทัลนับเป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อินเทอร์เน็ตจึง
กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร และรวม
ไปถึงพฤติกรรมการรับสารของผู้บริโภคในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การส่ง
ข้อความหากัน การส่งจดหมาย การชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือ
แม้แต่การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น มาสู่การใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลแห่ง
โลกเสมือนจริง (Virtual World) โดยที่ผู้บริโภคสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว จึงทาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนา
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุบั น ที่ผู้ บ ริโ ภคนั้ น ต้อ งการความจริ ง และข้ อมู ล ที่เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อตนเอง ดังนั้น นั กการตลาดในยุคนี้จึงต้องเรียนรู้พฤติกรรมและเทคโนโลยีที่มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อจะทาอย่างไรให้ผู้บริโภคสนใจ หรือมีเทคโนโลยีอะไรที่จะเสนอเนื้อหาให้
ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค (สิริชัย แสงสุวรรณ, 2559)
2.3.1 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร
จากองค์ประกอบการสื่อสารแบบพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อ
(Channel) ผู้รับสาร (Receiver) จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี “สื่อ” นับเป็นองค์ประกอบสาคัญ เมื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามารองรับการสื่อสาร ทาให้ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายและรวดเร็ ว มากขึ้น สามารถติด ต่อ สื่ อสารกันได้ทุ กที่ ทุกเวลา สิ่ งเหล่ านี้ ถือเป็น การ
เปลี่ยนแปลงทางการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนขยายทางการสื่อสาร สามารถ
นาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระบนพื้นที่ส่วนตัว
หรือโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนบนพื้นที่เสมือนจริงจนขยาย
เป็นเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ (Social Networking) และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบแบบทันทีทันใด (Real-Time Interaction) หรือการตอบ
กลับในเวลาต่อมา
เมื่อช่องทางการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์การสื่อสารก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
(Smartphone) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ที่อานวยความสะดวกให้การติดต่อสื่อ สาร
เป็น ไปอย่างง่ายขึ้น และหลากหลายช่องทางมากขึ้น อุปกรณ์การสื่อสารในปัจจุบันไม่เพียงแต่ใช้
สาหรับพูดคุยเท่านั้ น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเป็นช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่
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มากกว่าการโทรศัพท์ เช่น การพูดคุยผ่านการสนทนาข้อความ (Chating) การเข้าสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) หรือการพูดคุยกันโดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Free Call) ไปจนถึง
การพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน (Video Call) เป็นต้น นอกเหนือจากอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว เนื้อหาสารก็ได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูปของดิจิทัล (Digital Content) เพื่อให้มีความ
สอดคล้องไปกับอุปกรณ์การสื่อสารด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ เกมส์ การ์ตูน หนังสือหรือ
นิตยสาร ก็ถูกพัฒนาให้สามารถนาไปใช้ในสื่อดิจิทัล (Digital Media) ได้ง่ายมากขึ้น นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีภายใต้บริบทด้านการสื่อสารที่ช่ องทางการสื่อสาร (Channel) ได้รับ
การพัฒนารูป แบบใหม่ๆ จนก่อให้ เกิดสื่อหรืออุปกรณ์การสื่ อสารที่ส อดรับไปกับเทคโนโลยีใหม่ที่
เกิดขึ้น ส่งผลให้เนื้อหาสาร (Message) ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องไปกับสื่อหรือตัวกลางใน
การสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์ประกอบสาคัญด้านการสื่อสารได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่เหลือ คือมนุษย์ผู้เป็นต้นทางและปลายทางของการสื่อสารย่อมได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาเช่นกัน ผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เพียงแค่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงพฤติกรรมทางการสื่อสารของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากการพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ อีกด้วย (สิริชัย แสงสุวรรณ, 2559)
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อไปสู่การรับรู้สิ่งใหม่ในการใช้สื่อนั้น ผู้รับสารจะใช้สื่อใดก็
ตาม จะมีการเลือกและการแสวงหาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยมีทฤษฎี
กระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Exposure) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการ
รับรู้สื่อของมนุษย์ ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ (Klapper, 1960, อ้างถึงใน สิริชัย แสง
สุวรรณ, 2558)
1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือก
สนใจ หรื อเปิ ดรั บ ข่ าวสารต่ างๆ ที่ส อดคล้ องกั บความคิด เห็ น และความสนใจที่มีอ ยู่ เดิ ม รวมทั้ ง
พยายามหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจของตน หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม
2) การตีความ หมายถึง บุคคลก็จะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายของสารนั้น ตาม
ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง สภาวะร่างกาย หรือ สภาวะอารมณ์ใน
ขณะนั้น ดังนั้นบุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่พอใจของตน
3) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจาเนื้อหา
สาระของสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ เข้าไว้เ ป็นประสบการณ์
ของตนเอง เพื่อจะนาไปใช้ในโอกาสต่อไปด้วย และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ เรื่องที่ขัดแย้ง
หรือเรื่องที่ค้านกับความคิดของตนเอง ดังนั้นการเลือกจดจาเนื้อหา กล่าวคือ ความพร้อมที่จะจดจา
สารของผู้รับสาร จึงมักเกิดขึ้นกับคนที่พร้อมจะเข้าใจ และพร้อมที่จะลืมสาหรับคนที่ไม่พร้อมจะเข้าใจ
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2.3.2 ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีการให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ดังนี้
สุภารัตน์ แก้วสุทธิ (2553) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทัน และ
พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ความบ่อยครั้งในการแสวงหาข่าวสาร เนื้อหาในการแสวงหา
ข่าวสาร และวัตถุป ระสงค์ในการใช้ อินเทอร์เน็ต โดยใช้ตัว แปรในการศึกษา คือ สถานที่ที่เข้าใช้
อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต ความบ่อยในการใช้อินเทอร์เน็ต เวลาเฉลี่ยต่อการใช้หนึ่งครั้ง
เนื้อหาที่เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ต
ภัท รา เรื อ งสวั ส ดิ์ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต และพฤติ ก รรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร ได้ ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) หมายถึง 1) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
คนวัยทางานเลือกใช้ 2) สถานที่ในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) ระยะเวลาในการเข้าใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) ความถี่ในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (จานวนวันต่อ
สัปดาห์) 5) กิจกรรมต่างๆ ที่ทาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น สนทนาแบ่งปันรูปถ่าย เล่นเกม
ฯลฯ
ศตพล เกิดอยู่ (2558) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หมายถึง
ลักษณะการกระทาที่กลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์แสดงออกมาในด้านต่างๆ จากการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ทั้งในด้านจานวนเดือนที่ใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานต่ อวัน จุดประสงค์หลักหรือแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้
เกิดการใช้งาน และคุณสมบัติที่ใช้งาน ซึ่งพฤติกรรมในการใช้งานของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของแต่ละบุคคล
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง การกระทาในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเรื่ องประสบการณ์ในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุ ด
ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ใดมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุด และแหล่งหรือสื่อที่ทาให้สนใจใช้
กันตพล บรรทัดทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ลักษณะการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น วัตถุประสงค์ใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้

38
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ในการใช้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ และ
จากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร และได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้โดย
อ้างอิงความหมายของ กันตพล บรรทัดทอง (2557)
จากแนวความหมายของพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ก ล่ า วมา ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง ความบ่อยครั้งในใช้บริการสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย ประเภท
ของการใช้สื่ อออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน ประสบการณ์ในการใช้สื่ อ
ออนไลน์ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

2.4 แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนอง
อินเทอร์เน็ตถือเป็นสื่อใหม่ที่มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 21 ต่อปี
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2011 และมีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตมากกว่าแปด
หมื่นล้านเหรี ยญสหรั ฐในปี ค.ศ. 2011 ในปัจจุบันมีผู้ ใช้งานมากถึง 2,095,006,005 คนทั่วโลก
ส าหรั บ ผลการส ารวจจ านวนผู้ ใ ช้ง านอิน เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทยนั้ น พบว่ า มี จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น
18,310,000 คน (ร้ อยละ 27.4) ของจานวนประชากรทั้งประเทศ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของทวีปเอเชีย (Internet World Stats,
2010, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554)
2.4.1 อินเทอร์เน็ตกับสื่อเคลื่อนที่
อินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ตใน
บางประการ เช่น สื่อวีดิโอจะครอบงาสื่ออื่นมากขึ้นในสื่ออินเทอร์เน็ต (Video Predominant)
โปรแกรมสืบค้นข้อมูลต่างๆ จะสามารถทางานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Search Diversifies
Further) เน้นการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใช้ (Personalization Become the
Norm) เป็นต้น
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อิน เทอร์เน็ ตในยุคก่อนหน้าจะต้องเข้าถึงโดยเครื่องคอมพิว เตอร์เท่านั้น และไม่ส ามารถ
เคลื่อนที่ได้ แต่ภายหลังการเกิดขึ้นของสื่อโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008
ที่ผ่านมา ส่งผลให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนเริ่มเพิ่มขึ้น ประกอบกับภายหลังที่อัตราค่าบริการ
ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลดลง ทาให้ผู้คนมีโอกาสเข้าถึงสื่อออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี มากไปกว่า
นั้ น การโฆษณาถูก ย้ ายจากสื่ อเก่าเข้ามาสู่ สื่ อออนไลน์เพิ่ มมากขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง ซึ่ งถือ เป็น ตัว ย้ า
ความสาคัญของสื่อออนไลน์นั่นเอง
สาหรับสื่อเคลื่อนที่ (Mobile Platforms) เป็นส่วนหนึ่งของสื่ออินเทอร์เน็ต ทาให้เข้าถึงได้
ง่าย ซึ่งสื่อชนิดนี้มีจุดเด่นคือความสะดวกในการพกพา ทาให้ส ามารถสื่อสารกับผู้ บริโ ภคได้อย่าง
รวดเร็ว ดังเช่นการศึกษาของ Tsang, Ho and Liang (2004) ได้อธิบายไว้ว่า โทรศัพท์มือถือนั้นถือ
เป็นสื่อที่มีความเป็นส่วนบุคคลสูงมาก เป็นสื่อที่อนุญาตให้บุคคลเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา โดยสื่อ
เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั้น มีความสามารถในการทางาน (Functions) ที่หลากหลาย ยกตัวอย่าง
เช่น
1) บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS)
2) บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Message Service: MMS)
3) เกม (Games)
4) ถ่ายภาพนิ่ง (Still-image Camera)
5) ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Mobile Video)
6) ระบบเสียงสเตอริโอและพื้นที่เก็บเพลง (Stereo Sound and Music Storage)
7) ระบบสร้ า งสั ญ ญาณเชื่ อ มต่ อ หรื อ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ในพื้ น ที่ ส่ ว นบุ ค คล
(Bluetooth)
8) ระบบรายงานต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ ข องผู้ ใ ช้ ง านอั ต โนมั ติ (Global
Positioning
Standard: GPS)
นอกจากสื่อเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้ว สื่ออีกชนิดหนึ่งที่
ต้องศึกษาเพิ่มเติมเมื่อใช้สื่อออนไลน์ คือ สื่อสังคม (Social Media Site) ซึ่งเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่เกิด
จากรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในสัง คมจนเกิดเป็นรูปแบบยุคดิจิทัล (Digital
Platform) ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่ การเปลี่ยนจากการติดต่อสื่อสารด้วย
โทรศัพท์บ้านมาเป็นบรอดแบนด์ หรือโทรศัพท์มือถือ (Connecting) การแสดงตัวตนที่เปลี่ยนแปลง
ไป (Self Expression) การค้นหาข้อมูล (Knowledge) การเปิดรับและการแชร์ความบันเทิง
(Entertainment) และการแชร์รูปให้แก่ผู้อื่น (Photo) สื่อสังคม (Social Media) หรือเครือข่ายสังคม
(Social Network) นี้ บ้างก็ถูกเรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ซึ่งหมายถึง สื่อ
ดิจิทัลซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคม ที่ช่วยทั้งการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลภาพหรือเสียงระหว่างกัน การแบ่งประเภทของสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคม สามารถแบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1) Blog เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger เป็นต้น
2) Social Network เช่น Facebook, Hi5 เป็นต้น
3) Micro Blogging หรือ Microsharing เช่น Twitter เป็นต้น
4) Online Video เช่น YouTube เป็นต้น
5) Photo Sharing เช่น Flickr เป็นต้น
6) Wikis เช่น Wikipedia เป็นต้น
7) Widgets เช่น Coke Bubbles, Animal Planet Killer Clips เป็นต้น
8) Virtual Worlds เช่น Second Life เป็นต้น
9) Bookmarking หรือ Tagging เช่น Diggs, Delicious (ชื่อเดิมคือ del.icio.us)
เป็นต้น
10) Crowdsourcing หรือ Voting เช่น Dell Idea Storm, My Starbucks Idea
เป็นต้น
11) Podcasting เช่น Wiggly Podcast เป็นต้น
12) Reviews หรือ Opinions เช่น Epinion, Mouthshut, Yahoo! Answer
เป็นต้น
13) Social commerce เช่น Groupon, Livingsocial เป็นต้น
โดยสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ได้แก่ Facebook, Hi5, YouTube,
Twitter และ Exteen โดยเฉพาะ Facebook นั้น ปี พ.ศ. 2554 มีจานวนผู้ใช้ในประเทศไทยมากถึง
11,698,220 บัญชี ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (ชานนท์ ศิริธร, 2554) นอกจากนั้นเมื่อ
สื่อสังคมออนไลน์ประกอบร่วมกับสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ผู้เข้าถึงสื่อออนไลน์เพิ่มเป็นทวีคูณ และชุมชน
บนโลกเสมือนกว้างขึ้นและกว้างขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง
2.4.2 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ถึงจะเป็นสื่อในกลุ่มสื่อใหม่เช่นเดียวกับสื่ออย่างสื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่อแอปพลิเคชั่น แต่สื่อนี้เป็นสื่อที่สื่ออื่นต้องต่อยอด และดาเนินการสื่ออยู่บนสื่อดิจิทัล
โดยเอกลักษณ์เฉพาะของสื่อดิจิทัลคือ เป็นสื่อที่ไร้ซึ่งกรอบเวลาและสถานที่ ทาให้การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลจาเป็นต้องเข้าใจมิติของการใช้สื่อในทุกรูปแบบ
1) มิติพื้นที่ (Space) เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีมิติด้าน
สถานที่ แต่มีสภาพพื้นที่เป็น ”พื้นที่ส่วนตัว” ของผู้ที่เป็นเจ้าของ และในเวลาเดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวก็
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ทาหน้าที่เป็น “พื้นที่สาธารณะ” ด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จน
มีลักษณะของพื้นที่ที่เรียกว่า “พื้นที่ส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ” ซึ่งบางครั้งมีผลต่อความรับผิดชอบใน
การแชร์เรื่องราวต่างๆ ออกไป
2) มิติเวลา (Time) ด้วยความที่สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่จงใจช่วงชิงเวลาไปจากผู้ใช้งาน
ทาให้การใช้งานของแอปพลิเคชั่นต่างๆ มุ่งชิงเวลาปฏิสัมพันธ์กับตัวแอปพลิเคชั่น อย่างเวลาการเล่น
เฟซบุ๊ก เพื่อใช้ชุมชนเสมือนบนนั้นดึ งเวลาออกไปให้เราติดตามผู้ใช้งานคนอื่น เพื่อดูการที่เขาอัปเดต
เรื่องราวในชีวิตของเขา จนเกิดโรค “FOMO” ที่แปลว่า “Fear of Missing Out” หรือ “โรคกลัวตก
ข่าว/พาดข่าว”
3) มิติตัวตน (Self) เป็นลักษณะของตัวตนของผู้ใช้งาน หลายครั้งผู้ใช้งานพยายาม
สร้างตัวตนใหม่ออกมา เราเลือกวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และหลายคนเชื่อในพฤติการณ์ของตัวตนที่
สร้างขึ้น โดยการนาอัตลักษณ์ดังกล่าวหลอกผู้คนรวมถึงหลอกตนเอง
4) มิติความเป็นจริง (Reality) เรื่องการรับรู้ข่าวสารว่าสิ่งใดเป็นความจริง และสิ่งใด
เป็นเรื่องหลอกลวง ข่าวใดเป็นข่าวจริงและข่าวใดเป็นข่าวลวง เรื่องราวใดเป็นเรื่องจริงและเรื่องโกหก
บนโลกออนไลน์
5) มิติสังคม (Social) การกระทาต่างๆ บนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากเรา ล้วนส่งผลต่อ
สังคมวงกว้างทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เราไม่อาจทราบได้ว่าการโพสที่แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งของ
เราอาจส่งผลกระทบต่อ ผู้ใดผู้หนึ่งหรือไม่ บางครั้งลามไปจนเกิดเป็น “ดราม่า” ขึ้น ซึ่งทาให้สังคมมี
ปัญหาได้
2.4.3 ความหมายของ “รู้เท่าทันสื่อ”
“การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) ได้มีการให้คานิยามที่หลากหลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งตามทัศนะของนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้ ดังที่ นภินทร ศิริไทย (2547) กล่าว
ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การเลือกรับ และใช้ประโยชน์จากสื่อในทางสร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยผู้ที่รู้เท่าทันสื่อจะไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสื่อได้
โดยง่าย รู้จักหยิบยกสาระจากสื่อมาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดารงชีวิต ในขณะที่ รักจิต
มั่นพลศรี (2547) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า คือทักษะความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง
ตี ค วาม วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ ตั ด สิ น และประเมิ น ค่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ สื่ อ น าเสนอ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น
ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีพลังอานาจในการควบคุมอิทธิพลหรือผลกระทบ
จากสื่อได้เช่นเดียวกับที่ จินตนา สุวรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึ ง การที่ผู้รับ
สื่อมีทักษะการคิดวิจารณญาณ โดยสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อ และสิ่งที่ได้รับจาก
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สื่อได้ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม รู้จัก
เลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
ส าหรั บ มุ ม มองของนั ก วิ ช าการต่ า งประเทศมี ก ารให้ ค วามหมายของการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ไว้
หลากหลายทัศนะ โดย
Baran (2004) กล่ า วว่ า การรู้ เ ท่ า ทั นสื่ อ คื อ ความสามารถในการท าความเข้ า ใจและใช้
ประโยชน์จากสื่อ และเนื้อหาจากสื่อได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
Potter (2005) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า เป็นมุมมองจากการที่บุคคลเปิดรับสื่อ
และตีความหมายของเนื้อหาสื่อตามที่ได้เปิดรับ ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและมีสติใน
การเปิดรับโดยวัตถุประสงค์ของการรู้ เท่าทันสื่อ คือการเสริมสร้างพลังอานาจของบุคคลเพื่อให้บุคคล
ควบคุมสื่อไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาของสื่อ
Tallim (2005) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็นความสามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์สารจาก
สื่อต่างๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการตั้งคาถามได้อย่างเหมาะสม ว่ามีอะไรอยู่ใ นสารนั้น และอะไรอยู่
เบื้องหลังในการผลิตสื่อ อันได้แก่ วัตถุประสงค์ เงินทุน ค่านิยม และเจ้าของ เพื่อให้รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อเนื้อหาอย่างไร
Wood (2006) ให้ ความหมายการรู้เ ท่าทันสื่ อว่า คือความสามารถในการทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชน เข้ า ถึ ง วิ เ คราะห์ ประเมิ น และโต้ ต อบกั บ สื่ อ มวลชนได้ อ ย่ า ง
กระตือรือร้น ด้วยกลยุทธ์แบบวิพากษ์และข้อมูลที่เพียบพร้อม
การรู้ห รือการรู้ เท่าทัน (Literacy) เป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้น
ความหมายจาก “ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ” โดยต่อมาแนวคิดและนิยามของการรู้เท่า
ทันได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรูปแบบของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (UNESCO, 2013) เช่นเดียวกับ Hobbs and Moore (2013) ที่ได้ลาดับ
พัฒนาการความก้าวหน้าคาศัพท์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันของสื่อและสื่อมวลชนในแต่ละยุค สมัย โดย
แบ่งเป็นมิติต่างๆ ตามลาดับ (พีระ จิรโสภณ และคณะ, 2559) ดังนี้
ยุคที่ 1: Rhetoric เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถด้านการพูดและการ
ฟัง
ยุคที่ 2: Print Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถด้านการอ่ าน
และการเขียน
ยุคที่ 3: Visual Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง การรู้เท่าทันการออกแบบ
ภาพ การตีความ และการสร้างสรรค์งานลักษณะต่างๆ
ยุคที่ 4: Information Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การประเมินข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
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ยุคที่ 5: Media Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง การรู้เท่าทันสื่อ ความ
สามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อ และความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ยุคที่ 6: Critical Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ในอานาจของเนื้อหา และข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ยุคที่ 7: Computer Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจ และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุคที่ 8: News Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ประเมินข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ
ยุคที่ 9: Digital Literacy เป็นยุคที่การรู้เท่าทัน หมายถึง ความสามารถ และความ
รับผิดชอบในการใช้อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
สาหรับในวงการวิชาการสื่อสารมวลชน คาว่า ความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นศัพท์
วิชาการที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา และมีการใช้อย่างแพร่หลายในบางประเทศในสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น (พีระ จิรโสภณ และคณะ, 2559, อ้างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552, น. 910) โดยเริ่มแรกนั้นได้มุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบอย่างมากต่อเยาวชน โดยเฉพาะ
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อโฆษณา ตามมุมมองของทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic
Needle Theory) และทฤษฎีการปลูกฝังหรืออบรมบ่มเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory) จนเมื่อ
เข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร ขอบข่ายของการรู้เท่าทันสื่อที่เคยเน้นเฉพาะในระดับสื่อมวลชนได้ถู ก
ขยายออกไปสู่ระดับสื่อใหม่ที่กาลังมีบทบาทอย่างมากในสังคมยุคดิจิทัลแบบปัจจุบัน ทั้งนี้ UNESCO
ได้เสนอคาว่า Media and Information Literacy โดยมีเหตุผลสาคัญในการรวมแนวคิด Media
Literacy, Information Literacy, ICT และ Digital literacy เข้าไว้ด้วยกัน โดยคานึงถึงการเข้าถึงที่
กว้างขวาง การหลอมรวมของช่องทางการเผยแพร่ส ารสนเทศ และสื่ อในหลากหลายรูปแบบ
หลากหลายเครื่องมือดิจิทัล เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้คนมีสมรรถนะที่จาเป็นในการแสวงหา
ข้อมูล ใช้อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด
(UNESCO, 2013, p. 27, อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ และคณะ, 2559)
ในขณะเดียวกัน การให้ความหมายของการรู้เท่าทันนั้น นักวิชาการได้พยายามให้ความหมาย
ของการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ หรื อ Media Literacy ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น มากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
สหรัฐอเมริกา ได้มาจากการสรุปคานิยามจากที่ประชุม Aspen Media Literacy Leadership
Institute ในปี ค.ศ. 1992 ว่า “Media Literacy is the ability to access, analyze, evaluate,
and create media in a variety of forms.” แปลความหมายได้ว่า ความรู้เท่าทันสื่อ คือ
ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินค่า และผลิตสื่อได้ในหลากหลายรูปแบบ (Center for
Media Literacy, n.d., อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ และคณะ, 2559) เช่นเดียวกับ National
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Association for Media Literacy education: NAMLE (ad.) ที่ได้ให้คานิยามพื้นฐานเกี่ยวกับความ
รู้เท่าทันสื่อไว้ว่า คือความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารข้อมูลได้ในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งสารที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Media Literacy is the ability to access,
analyze, evaluate, and communicate information in a variety of forms, including print
and non-print messages) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการสหภาพยุโ รป (EU
Commission) โดยระบุว่า การรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วยทักษะที่จาเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) การ
เข้าถึง (Access) คือ การมีโอกาสได้ใช้สื่อ และมีความสามารถที่จะใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 2) การ
วิเคราะห์และประเมินค่า (Analysis and Evaluation) คือ มีความสามารถในการอ่าน ทาความเข้าใจ
การประเมินค่าเนื้อหาสื่อ รวมทั้งการตระหนักถึงเงื่อนไขต่างๆ ของสื่อในฐานะเครื่องมือของการ
สื่อสาร และ 3) ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence) คือ ทักษะในการ
สร้างสาร ผลิต และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน
นอกจากนั้นนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของ “การรู้เท่าทันสื่อ” ไว้ เช่น เอื้อจิต วิโรจน์
ไตรรัตน์ (2540, น. 21) กล่าวว่า ความรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง สภาวะที่บุคคลเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การคิดพินิจพิเคราะห์เกี่ย วกับกระบวนการสื่อสารมวลชนที่ประกอบด้วย ผู้ผลิ ตสื่อ สถาบัน หรือ
องค์กรสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อกับอานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง ในระบบสังคมที่มีผลต่อ
กระบวนการผลิ ตสื่ อ เนื้ อหา รูปแบบ หรือเนื้อความสื่ อ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ตลอดจนการ
สนับสนุนเนื้อหาหรือผลผลิตสื่อ ขณะที่ บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2539, น. 122-126) ให้คาจากัด
ความว่า ความรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการอนุมานความตื้นลึกหนาบางของข้อมูลที่ปรากฏใน
สื่อมวลชนอย่างมีหลักการ ซึ่งจะช่วยป้องกันการตกเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้นสรุปได้ว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง
เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมิน และสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยความตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อ โดยไม่ถูกอิทธิพลสื่อครอบงา และสามารถเสริมสร้างความสามารถในการใช้สื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดารงชีวิตของทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (บุบผา
เมฆศรีทองคา, 2554, น. 120)
2.4.4 ทักษะที่ใช้ในการรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะที่จาเป็นในการรู้เท่าทันสื่อไว้ มีดังนี้ (Center for Media Literacy, 2008, อ้างถึงใน
บุบผา เมฆศรีทองคา, 2554, น. 120)
1) ทักษะในการเข้าถึง (Access Skill) ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถรวบรวมข้อมูล
ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ สามารถทาความเข้าใจความหมายของเนื้อหาสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill) ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถตรวจสอบ
การออกแบบทั้งรูปแบบของเนื้อหาสาร โครงสร้างของเนื้อหาสาร และลาดับเหตุการณ์ของเนื้อหาสาร
รวมถึงสามารถใช้แนวคิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงสามารถเข้าใจบริบทของ
เนื้อหาสารที่นาเสนอได้
3) ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร (Evaluate Skill) ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาสารไปยังประสบการณ์ส่วนบุคคล และวิเคราะห์เกี่ยวกับความถูกต้องคุณภาพ และ
ความเกี่ยวข้องของเนื้อหาสาร
4) ทั ก ษะการสร้ า งสรรค์ (Create Skill) ทั ก ษะนี้ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค คลสามารถเขี ย น
ความคิดของพวกเขา โดยใช้ข้อความเสียง และหรือภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับวัตถุประสงค์ ที่
แตกต่างกัน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสารของพวกเขา
5) ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill) ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลมหาศาลในการทางานร่วมกับผู้อื่น
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้นสอดคล้องกับที่คณะกรรมาธิการยุโรป (Celot &
Perez Tornero, 2009) กล่าวถึงโครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อว่าประกอบด้วย 2 มิติ คือ
1) ปั จ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ สภาพแวดล้ อ ม (Environmental Factors) เป็ นปัจจั ย
ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นชุดของปัจจัยที่เป็นไปตามบริบทที่มีผลต่อบุคคลแต่ละคน และเชื่อมโยงกับ
สื่อมวลชนศึกษาและสิทธิของพลเมือง ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติย่อย ได้แก่
(1) ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ (Media Availability) ได้แก่ หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
(2) บริบทการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy Context) ได้แก่ สื่อมวลชนศึกษา
นโยบายการรู้เท่าทันสื่อประชาสังคมและอุตสาหกรรมสื่อ
2) ความสามารถส่วนบุคคล (Individual Competences) หมายถึง ความสามารถ
เฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกปฏิบัติทางทักษะ ได้แก่ การเข้าถึง การวิเคราะห์ และการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่มระดับของความตระหนัก การวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ และความสามารถที่สร้างสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย 2 มิติย่อย ได้แก่
(1) ความสามารถของบุคคล (Personal Competences) ประกอบด้วย
ก) ทักษะการใช้สื่อ (Use Skills) เป็นเงื่อนไขแรกของการพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อ ซึ่งเป็นการประสานระหว่างความสามารถในการเข้าถึงสื่อ และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ได้แก่
การใช้ สื่ อ อย่ า งเหมาะสมและคล่ อ งแคล่ ว ทั ก ษะทางคอมพิว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต และการใช้
อินเทอร์เน็ตที่รุดหน้า
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ข) ทาความเข้าใจในสื่ออย่างพินิจพิเคราะห์ (Critical Understanding) เป็น
ส่วนที่สาคัญสุดของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและสื่อ โดยแต่ละบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์
กับสื่ออย่างไรขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในแง่ของเนื้อหาและบริบท ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับสื่อและข้อบังคับของสื่อ ความเข้าใจในเนื้อหาสื่อและพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ
(2) ความสามารถทางสั ง คม (Social Competences)
ประกอบด้ ว ย
ความสามารถทางการสื่อสาร ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างสรรค์เนื้อหา
ดังนั้น องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคม สามารถสรุปได้
ดังนี้ (บุบผา เมฆศรีทองคา, 2554, น. 120)

ภาพที่ 2.15 องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคม
แหล่งที่มา: Celot and Perez Tornero, 2009.
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อย่างไรก็ตาม การรู้เท่าทันสื่อได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนา ขยายแนวคิดและความหมายให้
ทันสมัย และเป็นไปตามบริบทของสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน Hobbs and Moore (2013: 16-17) ได้ให้ความเห็นว่า ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) และความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นเรื่องที่มีความทับซ้อนกัน และ
กาหนดความหมายทั้งการรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลว่า เป็นความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
(Access) ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze) ความสามารถในการแต่งหรือสร้างสื่อ
(Compose) ความสามารถในการสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ (Reflect) และความสามารถในการ
ปฏิบัติแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (Take Action) ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะชีวิต ที่
สอดคล้องกับ UNESCO (2013) ได้ให้ความหมายของ Media and Information Literacy ว่า เป็น
ชุดของสมรรถนะซึ่งสร้างเสริ มพลังให้พลเมืองที่จะเข้าถึง (Access) เรียกข้อมูล (Retrieve) เข้าใจ
(Understand) ประเมินค่า (Evaluate) และใช้ (Use) สร้าง (Create) รวมถึงแบ่งปัน (Share)
สารสนเทศและเนื้อหาของสื่อในทุกรูปแบบ โดยผ่านการใช้เครื่องมือที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
มีจริยธรรม และมีประสิทธิผล เพื่อที่จะสามารถสร้างความมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับวิชาชีพ และระดับสังคม
สาหรับประเทศไทย นักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ได้
ขยายขอบเขตไปสู่การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media Information and Digital
Literacy) และได้กาหนดลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
เบื้องต้นว่า เป็น “พลเมืองที่มีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใช้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประเมินประโยชน์และโทษ เลือกรับ ใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอานาจรัฐ ทุน สื่อ ตลอดจนบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่เคารพสิทธิและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบ ใช้
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิ ทัลเป็นเครื่องมือในการต่อรองอานาจและสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานะพลเมืองประชาธิปไตยยุคดิจิทัล อีกทั้งมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นความ
ยุติธรรมทางสังคมเป็นสาคัญ
ในขณะเดียวกัน พีระ จิรโสภณ และคณะ (2559) กล่าวว่า แนวคิดและความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จาเป็นต้องขยายขอบเขตการรู้เท่าทันให้ครอบคลุม
สื่อทั้งหมด ไม่ควรละเลยบริบทของสื่อในยุคดิจิทัล รวมไปถึงครอบคลุมองค์ประกอบของการสื่อสารที่
มีปฏิสัมพันธ์กันทั้ง ผู้ส่ง ผู้รับ ตัวบท และสื่อที่เป็นตัวกลางซึ่งถูกทาให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) จึง
ได้กาหนดศัพท์ “การรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัล ” ว่าหมายถึง “การมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัย เกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัล หรือยุคเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศในบริบทต่างๆ โดยพิจารณาทั้งกระบวนการสื่อสาร ครอบคลุมองค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร
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(แหล่งสาร) ผู้รับสาร (ผู้ตีความสาร) ตัวสาร สื่อ (ช่องทาง) ผลการสื่อสาร และบริบทการสื่อสาร”
นอกจากนั้น องค์กรต่างๆ ในต่างประเทศทั้ง European Commission (2007), Canadian
Councilon Learning (2008) และ UNESCO-Teacher Training (2008, อ้างถึงใน Oxstrand,
2009) ล้วนให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นแนวคิดสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้อง
กันว่าเป็นความสามารถในการเข้าถึง (Access) เข้าใจ (Understand) ประเมิน (Evaluate) และ
สร้างสรรค์ (Create) เนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน
จากคานิยามของการรู้เท่าทันสื่อที่ได้มีการพัฒนาไปสู่แนวคิดการรู้เท่าทันแบบมีความเป็น
กลางต่อสื่อ (Medium-Neutral) และมีลักษณะมุ่งเน้นที่ทักษะสาคัญของการรู้เท่าทัน (A Killsbased Approach) ที่จาเป็นต่อสังคมในปัจจุบัน อาจจาแนกทักษะดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภท
ตามที่ Potter (1998, pp. 11-13) ได้เสนอไว้ ประกอบด้วย
1) ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ทั ก ษะที่ ใ ช้ เ ป็ น ปกติ นิ สั ย ในการเปิ ด รั บ สื่ อ การรั บ รู้
ความหมายพื้นฐาน ซึ่งทักษะนี้จะทาให้บุคคลเมื่อเปิดรับสื่อแล้วสามารถเข้าใจสารหรือเรื่องราวตามที่
สื่อนาเสนอได้ ยกตัวอย่างเช่น อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชมละครโทรทัศน์แล้ว
เข้าใจเรื่องราว เป็นต้น
2) ทักษะขั้นสูง เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลควบคุมการตีความหมายสารจากสื่อได้ โดย
อาศั ย การคิด แบบวิ พากษ์ อาทิ เช่น การวิเ คราะห์ การเปรี ยบเทีย บความเหมื อนความต่า ง การ
ประเมินผล การสังเคราะห์ เป็นต้น
การนิยามการรู้เท่าทันที่พยายามให้ครอบคลุมสื่อทั้งหมด (A Pan-media Definition of
Literacy) และมุ่งที่ทักษะ (A Kills-based Approach) นั้น Livingstone (2004) ได้ให้ความเห็นว่า
สามารถใช้ได้ข้ามสื่อทั้งหมดและเหมาะกับสภาพแวดล้อมสื่อที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดี
อาจทาให้เกิดการเข้าใจไปเองว่าทักษะหรือสมรรถนะในการรู้เท่าทันจะเหมือนกันไปทุกสื่อ และเป็น
การเพิกเฉยต่อตัว บท (Textually) และเทคโนโลยีที่เป็น ตัว กลางในการสื่ อ สารด้ว ย ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องคานึงถึงบทบาทของสื่อที่ทาหน้าที่ตรงกลางระหว่างผู้ใช้กับสาร (Mediating Role) ซึ่งแต่
ละสื่ อทั้ ง สื่ อดั้ ง เดิม และสื่ อ ใหม่ มี ความแตกต่า งกั น โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ และโซเชี ยลมี เ ดีย ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้อย่างไม่รู้เท่ าทันขึ้น การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) จึงมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไป ดังที่องค์กร Common Sense แห่ งประเทศสหรัฐ อเมริกา
(Commonsense Media, n.d.) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรเกี่ยวกับทั กษะความรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลสาหรับเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่
1) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Safety)
2) การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล (Privacy & Security)
3) การรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Relationship & Communication)
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4)
5)
6)
7)
8)

การป้องกันและแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber-Bullying)
การปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงทางออนไลน์ (Digital Footprint & Reputation)
การสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวในโลกออนไลน์ (Self-Image & Identity)
ความรู้เท่าทันข้อมูลดิจิทัล (Information Literacy)
การใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (Creative Credit &

Copyright)
สืบเนื่องจากงานวิจัยของ พีระ จิรโสภณ และคณะ (2559) เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในบริบท
ของประเทศไทย ที่สนใจศึกษาการวัดระดับของการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย มีข้อค้นพบเกี่ยวกับการวัด
การรู้เท่าทันสื่อและระดับของการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ได้กาหนดระดับการรู้เท่าทันสื่อเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
1) ระดับที่ 1 ความตระหนัก (Awareness) คือ ระดับที่ผู้รับสื่อตระหนักว่าสื่อและ
เนื้อหาสื่อมีเพื่อตอบสนองต่อความชอบความพอใจ
2) ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) คือ ระดับที่ผู้รับสื่อมีความรู้ ความ
เข้าใจในสื่อ รู้ลักษณะของสื่อตามบทบาทหน้าที่ในระบบสังคม รู้ความหมายตรง
3) ระดับที่ 3 วิเคราะห์และตีความ (Analyze and Interpret) ระดับที่ผู้รับสื่อ
สามารถวิเคราะห์การดาเนินการของสถาบันหรือองค์กรสื่อ วิเคราะห์ตีความความหมายแฝงได้
4) ระดับที่ 4 การประเมิน และการตัดสิน (Evaluate and Judgements) คือ ระดับ
ที่ผู้รับสื่อประเมินได้ว่า สถาบันหรือองค์กรสื่อเกี่ยวข้องกับระบบอานาจ ทุนนิยม บริโภคนิยม ตีความ
เนื้อหาสื่ออย่างเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ตั้งคาถามเกี่ยวกับการทางานของสื่อ ตอบโต้
ไปยังหน่วยงานที่ดูแลสื่อสนใจหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้รับสื่อ
ในขณะเดียวกัน อดุลย์ เพียวรุ่งโรจน์ (2543) ได้แบ่งการรู้เท่าทันสื่อออกเป็น 2 ระดับ โดยวัด
จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ และทักษะในการใช้สื่อ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ระดับ
ระดับ 1
พื้นฐาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
1. แยกประเภทเนื้อหาของสื่อได้
2. ตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้สื่อ
ของตนเอง
ระดับ 2 สูง 1. วิธีการทางานของสื่อ
หรือวิพากษ์ 2. ความรู้เกี่ยวกับบริบทด้าน
สื่อได้
เศรษฐกิจและการเมืองของสื่อ
3. เข้าใจว่าสื่อมองผู้รับสาร
อย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
4. เข้าใจผลระยะสั้นและระยะยาว
ที่สื่อมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
ทั้งผลด้านความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรม และจิตวิทยา

ทักษะในการใช้สื่อ
สามารถเข้าใจความหมายตรงที่สื่อนาเสนอ

1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้ส่งและ
ความหมายแฝงได้
2. แยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นใน
เนื้อสารได้
3. ประเมินความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของเนื้อสารได้

เช่นเดียวกับ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2556) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) ได้แบ่งการรู้เท่าทันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ
ระดับเชิงลึก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 ด้าน ได้แก่
1) Access/ Retrieval การกาหนดสารสนเทศ การกาหนดแหล่งสารสนเทศ การ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การกาหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศ การจาแนกสารสนเทศ
2) Understanding Assessment Evaluation การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจกระบวนการของสื่ อ เข้ า ใจผู้ ผ ลิ ต สื่ อ การเข้ า ใจเนื้ อ หาสารสนเทศในแต่ ล ะ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การอภิปราย และการประเมินคุณค่าเนื้อหาสารสนเทศ
3) Used Communicate การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศที่ต้องการอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การมีสุนทรียศาสตร์และค่านิยม การเข้าใจกระบวนการผลิตและการ
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม
รวมถึงในระดับนานาชาติ องค์กร UNESCO ได้พัฒนากรอบการประเมินการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ (UNESCO, 2013) โดยกาหนดแนวทางการวัดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับความพร้อม
ของประเทศ กับระดับสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ The MIL Competency Matrix ได้
กาหนดองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ เป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access)
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กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตี ความ และประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation) และกระบวนการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation) โดยกาหนดประเด็นและลักษณะของ
สมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสัมพันธ์กันดังนี้
ตารางที่ 2.2 สรุปองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สาระสาคัญและความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
องค์ประกอบการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ

สาระสาคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ

ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และ
สารสนเทศ

1. รู้ความต้องการ
สามารถค้นหา เข้าถึง และ
เรียกสารสนเทศกับเนื้อหา
ในสื่อได้ (Retrieve)

1.1 กาหนดและสื่อสาร
ชัดเจนเกี่ยวกับความ
ต้องการสารสนเทศ
(Definition/ Articulation)
1.2 ค้นหาและระบุตาแหน่ง
ของสารสนเทศและเนื้อหา
ในสื่อ (Search/Location)
1.3 เข้าถึงสารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่อ และผู้
ให้บริการสารสนเทศ/ผู้
ให้บริการสื่อ (Access)
1.4 เรียกและจัดเก็บ
สารสนเทศ และเนื้อหาใน
สื่อได้ (Retrieval/Holding)
2.1 ความเข้าใจใน
สารสนเทศ และเนื้อหาใน
สื่อ (Understanding)
2.2 การประเมินค่า
(Assessment) สารสนเทศ

1. ระบุและสื่อสารชัดเจนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของ
สารสนเทศ รวมถึงเนื้อหาในสื่อผ่าน
แหล่งที่หลากหลาย
2. ค้นหาและระบุตาแหน่งของ
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อได้
3. เข้าถึงสารสนเทศ เนื้อหาในสื่อที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิผลและถูก
จริยธรรม รวมถึงการเข้าถึงผู้ให้บริการ
สารสนเทศ/ผู้ให้บริการสื่อด้วย
4. เรียกและจัดเก็บสารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อได้ชั่วคราว โดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย

2. ความเข้าใจ การ
ประเมินค่าสารสนเทศ
และเนื้อหาในสื่อ
(Evaluation)

5. เข้าใจความจาเป็นของผู้ให้บริการ
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อต่อสังคม
6. ประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
สื่อสารออกมา และประยุกต์ใช้เกณฑ์ใน
การประเมินสารสนเทศและเนื้อหาใน
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
องค์ประกอบการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ

3. การสร้างสรรค์
ใช้ประโยชน์ และเฝ้า
ระวังสารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อ
(Creation)

สาระสาคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ

ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และ
สารสนเทศ

และเนื้อหาในสื่อ รวมถึงผู้
ให้บริการสารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อ
2.3 การประเมินผล
(Evaluation) สารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อ รวมถึงผู้ให้บริการ
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ
2.4 จัดระบบสารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อ (Organization)

สื่อ รวมถึงผู้ให้บริการสารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่อ
7. ประเมินค่าและพิสูจน์ความถูกต้อง
ของสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ รวมถึง
ผู้ให้บริการสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ
ให้บริการข้อมูลในสังคม
8. สังเคราะห์และจัดระเบียบ
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อได้

3.1 การสร้างความรู้และการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
(Creation)
3.2 การสื่อสารข้อมูล เนื้อหา
ผ่านสื่อ และความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
จริยธรรม (Communication)
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะในฐานะของพลเมือง
ตื่นรู้ (Active Citizen)
3.4 การเฝ้าระวัง (Monitoring)
อิทธิพลของสารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่อ การผลิตและการ
ใช้ความรู้ รวมถึงผู้ให้บริการ
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ

9. สร้างสรรค์และผลิตความรู้
สารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ และเนื้อหา
ในสื่อใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม
10. สื่อสารข้อมูล เนื้อหาผ่านสื่อ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของกฎหมาย และจริยธรรม โดยใช้
ช่องทางและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
11. มีส่วนร่วมกับสื่อโดยการแสดงความ
คิดเห็น การสนทนาเพื่อมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และสร้างความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมผ่านช่องทางที่
หลากหลายบนพื้นฐานจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
องค์ประกอบการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ

สาระสาคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ

ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และ
สารสนเทศ
12. เฝ้าระวังผลกระทบของสารสนเทศ
เนื้อหาในสื่อ และข้อมูลความรู้ต่างๆ
รวมถึงผู้ให้บริการสารสนเทศและ
เนื้อหาในสื่อ

แหล่งที่มา: UNESCO, 2013.
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criterion) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลที่เป็น
รู ป ธรรมของความสามารถและการพั ฒ นามาตรฐานความสามารถ (Competency-based
Standards) ทั้งนี้หลักเกณฑ์การประเมินผลยังระบุถึงสิ่งที่จะใช้ในการประเมินผล และกาหนดระดับ
ของการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติ ที่
แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการปฏิบัติของแต่ละสมรรถนะ อีกทั้งยังมีเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสาหรับ
แต่ละระดับความสามารถอีกด้วย
ทั้งนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 113 เกณฑ์การปฏิบัติสาหรับความสามารถทั้งหมด ที่เสนอโดย
กรอบการประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1) องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 1 : 4 ความสามารถ และ 36 เกณฑ์
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 2 : 4 ความสามารถ และ 42 เกณฑ์
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3) องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 : 4 ความสามารถ และ 35 เกณฑ์
การปฏิบัติ
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแบบเต็มรูปแบบของการเชื่อมโยงนั้น รวม
เกณฑ์การปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับความต่อเนื่องของความสามารถ
กรอบการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศที่ น าไปสู่ ก ารประเมิ น ระดั บ ความสามารถในการ
จัดลาดับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศที่หลากหลาย ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 กรอบระดับความสามารถของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
ระดับทักษะพื้นฐานของ
ความรู้ การฝึกอบรมหรือ
ประสบการณ์ในการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ รวมถึงสิ่ง
สาคัญในการปรับปรุงที่มีความ
จาเป็นสาหรับการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะนาแต่ละ
บุคคลไปสู่:
ตระหนักได้ถึงข้อมูล
ข่าวสารและสื่อ (เนื้อหา) ที่
จาเป็น สามารถระบุ บันทึก
ข้อมูล เนื้อหาของสื่อจาก
แหล่งที่มาอย่างง่าย และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน

ขั้นระดับกลาง
ระดับที่มีความรู้และทักษะ
ที่ดี ได้มาจากการปฏิบัติและ
การฝึกอบรมการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ แต่ก็ยังมี
ช่องว่างในบางส่วน ซึ่งจะนาแต่
ละบุคคลไปสู่ :

ขั้นสูงสุด
ระดับที่มีความรู้และ
ทักษะที่ดีมาก อันได้จากการ
ปฏิบัติและการฝึกอบรมการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ซึ่งจะนาแต่ละบุคคลไปสู่ :

ลักษณะบทบาทและ
ขอบเขตของข้อมูลและสื่อ
(เนื้อหา) ที่จาเป็นเพื่อเลือกจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
ความขัดแย้งของแหล่งข้อมูล
และผู้ให้บริการข้อมูล รวมทั้ง
เนื้อหาสื่อที่ใช้เครื่องมืออย่าง
หลากหลาย มีการจัดเก็บและ
การใช้กฎหมายที่สาคัญไป
จนถึงหลักการทางจริยธรรม
ด้วย
เลือกแหล่งข้อมูลโดยใช้
วิเคราะห์ถึงความแตกต่าง
เกณฑ์การประเมินที่ไม่ชัดเจน ของคุณภาพหลักฐานของ
อีกทั้งยังมีข้อจากัดในการ
เนื้อหาและแหล่งข้อมูลที่
ประยุกต์ใช้ และตระหนักใน
เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการทาความ
หลักการที่สาคัญ ทั้งเงื่อนไข
เข้าใจในความจาเป็นของสื่อ ผู้
และการทางานของสื่อ รวมถึงผู้ ให้บริการข้อมูล และสิ่งที่
ให้บริการข้อมูลในสังคม
เกี่ยวข้องสาหรับสังคม รวมทั้ง
เช่นเดียวกับการรับรองความ
การที่ไม่สามารถรับรู้มุมมองที่
ถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา
แตกต่างกันได้ เช่นเดียวกับที่

กาหนดข้อมูลและสื่อ
(เนื้อหา) ที่จาเป็นในกลยุทธ์ที่
เป็นรูปธรรมและวางแผนใน
การค้นหา และเข้าถึงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
โดยใช้เครื่องมือที่จาเป็นอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ในครั้งต่อไปได้
ในบริบทและเงื่อนไข
บังคับต่างๆ ตีความ
เปรียบเทียบ ประเมินวิกฤต
รับรองความถูกต้อง
สังเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา
ของสื่อ เห็นคุณค่าการทางาน
ของผู้สร้างสรรค์งาน สื่อ และ
ผู้ให้บริการข้อมูลในบริบทของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ขั้นพื้นฐาน

ขั้นระดับกลาง
ของสื่อ
จัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาสื่อที่
เลือกเพื่อการประยุกต์ใช้
ต่อไป
จัดระเบียบและบันทึก
สร้างสรรค์ ผลิต และ
ข้อมูลที่ดึงมาโดยไม่ต้อง สื่อสารข้อมูล เนื้อหาของสื่อ
สังเคราะห์อย่างมี
ในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้
นัยสาคัญโดยใช้เครื่องมือ ช่องทางและเครื่องมือที่
พื้นฐานและการกระจาย เหมาะสมสาหรับการใช้งานที่
โดยไม่มีการวิเคราะห์และ ระบุไว้อย่างชัดเจน
ประเมิน หรือการ
เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมใน
พิจารณาในส่วนของ
การเจรจากับผู้อื่นด้วยความ
จริยธรรมและกฎหมาย
ตระหนักถึงผลกระทบในด้าน
สาหรับการใช้งานที่จากัด จริยธรรมและกฎหมาย

ขั้นสูงสุด
องค์กรหรือชุมชน

รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาของ
สื่อสาหรับการสร้างและการผลิต
ความรู้ใหม่ในแง่ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย
จากนั้นสื่อสารและกระจายข้อมูล
ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วย
เครื่องมือต่างๆ สาหรับการใช้งาน
ในส่วนรวม กฎหมายและจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เช่นเดียวกับที่มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบและส่งผลกระทบต่อการ
ทา

แหล่งที่มา: UNESCO, 2013.
เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นแนวคิดที่แฝงอยู่ในหลายรูปแบบ ในแต่ละระดับ
นั้นจาเป็นจะต้องถูกนาเสนอในลักษณะของข้อมูลจาเพาะมากกว่าแยกออกเป็นส่วนๆ ข้อมูลจาเพาะ
เหล่านี้สามารถใช้เพื่อบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลได้ ก่อนจะนามาใช้ในการกาหนดนโยบาย
อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ทราบว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติ
บางสิ่ งสู งกว่าบุ คคลอื่น แต่ในขณะเดียวกันบางสิ่ งก็ต่ากว่า เช่น คนหนึ่ง ทางานได้เป็นอย่างดีใ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือเข้าใจการทางานของสื่อและผู้ให้บริการข้อมูล แต่ ไม่สามารถ
เข้าถึงและดึงข้อมูลของสื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการจากัดการเข้าถึงโดยผ่านคอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ต
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ในทางกลับกัน ความสามารถของแต่ละบุคคลบนองค์ประกอบทั้ง 3 ของการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ อาจมีบางกิจกรรมที่สัมพันธ์กับข้ออื่นๆ อีก 2 แบบ (รูปที่ 9 10 และ 11 ที่แสดงตัวอย่าง
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ)

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างรายละเอียดสาหรับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ–การเข้าถึง
ข้อมูล
แหล่งที่มา: UNESCO, 2013.

ภาพที่ 2.17 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดส าหรั บ องค์ ป ระกอบการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศ-การ
ประเมินผล
แหล่งที่มา: UNESCO, 2013.
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ภาพที่ 2.18 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดส าหรั บ องค์ ป ระกอบการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศ-การ
สร้างสรรค์
แหล่งที่มา: UNESCO, 2013.
ยิ่งไปกว่านั้น ระดับความสามารถเฉพาะตัวมีอิทธิพลมาจากปัจจัยรอบข้าง ทั้งตัวบุคคลและ
ระดับสังคม เช่น ระดับความรู้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี (ICT) ของ
นั ก เรี ย นและครู ใ นประเทศที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ อ าจขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การ
ติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนและกระบวนการสอน คุณภาพ
และการดาเนินนโยบาย
การศึกษาในเรื่องการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีในระดับชาติ
การเข้าถึงที่ โ รงเรีย น บ้าน และสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ICT และระดับ
ความคุ้นเคยในการใช้งานของอาจารย์และนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน โดยให้
นักเรียนใช้การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี (ICT)
ตามทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) คือ ลักษณะที่แฝงอยู่ในหลายมิติ ซึ่งการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแต่ละอย่างมีองค์ประกอบที่ถูกทาให้มีลักษณะแฝงอย่างอิสระ (Catts,
2010; UNESCO, 2010a) ดังนั้น การวัดลักษณะแฝงที่อยู่ในหลายมิตินี้สามารถนามาใช้ได้ ในขณะที่
การแฝงตัวอย่างอิสระในกลุ่มดังกล่าว มีการสันนิษฐานในทางทฤษฎีว่าอาจเปิดเผยจุดอ่อนระหว่างกัน
ในตัวมันเอง
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2.4.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ
Buckingham, Banaji, Carr, Cranmer, and Willett (2005) และ Livingstone,
Couvering, andThumim, N. (2005) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้
1) อายุ (Age) เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ถึ ง และการตอบสนองต่ อ สื่ อ ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอายุมากกับคนวัยหนุ่มสาว พบว่า ผู้ที่มีอายุมากมีระดับของการเข้าถึงสื่อ
ใหม่น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาว แต่มีความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์สูงกว่า
2) สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสั งคม (Socio-Economic Status: SES) หมาย
รวมถึง รายได้การศึกษา และระดับชั้นทางสั งคม ซึ่งล้ วนมีผลต่อการเข้าถึง ความเข้าใจ และการ
สร้ างสรรค์ในมิติของการรู้ เท่าทัน สื่ อ เช่น รายได้มีความส าคัญต่อการเข้าถึงสื่ อ หรือการศึกษามี
ความสาคัญอย่างมากต่อความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์
3) เพศ (Gender) เป็นปัจจัยที่มีนัยสาคัญที่เชื่อมโยงกับทักษะระดับสูงที่เพิ่มขึ้น โดย
อยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงสื่อ เช่น เพศชายมีโอกาสในการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อในเว็บไซต์และสื่อ
ชุมชนมากกว่าเพศหญิง
4) ความพิการหรื อการไร้ความสามารถ (Disability) ซึ่ งเป็นอุปสรรคสาคัญของ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ แต่ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของเทคโนโลยี และลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อหรือ
การใช้เทคโนโลยีด้วย
5) การออกแบบของเทคโนโลยี และเนื้อหา (Design) พบว่า ถ้าสื่ อ และแบบเรีย น
ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีได้รับการออกแบบมาอย่างดี ความจาเป็นในเรื่องของทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อของประชาชนก็จะลดน้อยลง แต่ถ้าหากว่าการออกแบบเทคโนโลยีและเนื้อหาไม่มีคุณภาพ
ย่อมมีผลทาให้ความจาเป็นในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
6) ความตระหนักของผู้บริโภค (Consumer Awareness) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ก่อให้เกิดความเชื่อถือในเนื้อหาสื่อ ตลอดจนสถาบันสื่อ และในบริบทที่เป็นข้อกาหนดของสื่อ อันจะ
เป็นการลดความเชื่อที่ไร้เหตุผล
7) คุณค่าที่รับรู้ได้ (Perceived Value) เช่น อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อมีคุณค่าที่รับรู้ได้จึง
ทาให้การรู้เท่าทันสื่อสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
8) ความสามารถในตน (Self-Efficacy) เป็นองค์ประกอบสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
โดยเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างทักษะและความมั่นใจในตนเองในการใช้สื่อ ซึ่งนาไปสู่การ
ค้นคว้าและการเรียนรู้ที่มากขึ้น
9) เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) มีบทบาทสาคัญต่อบุคคลในการส่งเสริม
เพื่อให้ได้รับและคงไว้ซึ่งการเข้าถึงสื่อ โดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ จะช่วยส่งเสริมทุนทาง
สังคมในชุมชนได้เป็นอย่างดี
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10) ส่วนประกอบทางครอบครัว (Family Composition) กล่าวคือ ครอบครัวที่มี
เด็กในบ้านจะช่วยเพิ่มการรู้เท่าทันสื่อในแง่ของการเข้าถึงสื่ อใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยเด็กๆ สามารถทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองของตน
อย่างไม่เป็นทางการ
11) สถานที่ทางาน (Work) ช่วยทาให้บุคคลที่ทางานกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ได้มีโอกาส
เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น ส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น
12) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Stakeholders) โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา กลุ่มผู้บริโภค โรงงานอุตสาหกรรม และรัฐบาล ล้วนมี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในการทาให้ประชาชนมีประสบการณ์ ความชานาญด้านสื่อข้อมูลข่าวสาร อีกทั้ง
สามารถสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ซึ่งส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น
จากปัจจัยทั้ง 12 ประการ แสดงให้เห็นว่า คนที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกั น โดยเฉพาะเรื่องของอายุและการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นตัว
แปรหลักที่ทาให้การรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกัน อายุหมายถึงเจนเนอเรชั่นที่ต่างกัน ทาให้การรู้เท่าทันสื่อ
น่าจะแตกต่างกัน และการศึกษาในเจเนอเรชั่นวายที่มีแนวโน้มการศึกษาสูงกว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ ทาให้
คนในรุ่นนี้น่าจะมีการรู้เท่าทันสื่อที่สูงก่อนจะทาการตอบสนองต่อสื่อเหล่านั้น
ในขณะเดียวกัน สุภารัตน์ แก้วสุทธิ กล่าวว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่
ภูมิลาเนา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารแตกต่างกัน
ลั กษณะทางประชากรจึ งเป็ น ตัว แปรหนึ่งที่ ส าคั ญต่อการพิ จารณาความแตกต่ างของการเปิดรั บ
ข่าวสาร การรับรู้ และการยอมรับสิ่งต่างๆ ของผู้รับสาร ดังต่อไปนี้ (สุภารัตน์ แก้วสุทธิ, 2553, น.
23-25)
1) อายุ (Age)
อายุของผู้รับสารเป็นลักษณะประการหนึ่งที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ผู้ รับสาร และ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้รับสารมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุ
มากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคลที่มีอายุ
น้อยจะมีพฤติกรรมต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนมีอายุมากขึ้น (Mers, Tolera, & Myers,
1982, p. 5) โดยทั่วไปแล้ว คนที่มีอายุน้อยกว่ามักจะมีความคิดเสรีมากกว่า คนที่มีอายุมาก ในขณะที่
คนอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าคนที่มีอายุน้อย อีกทั้งคนที่มีอายุน้อยมักเป็นคนที่
ยึดถืออุดมการณ์มากกว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มีอายุมาก รวมถึงคนที่มี อายุมากจะ
เป็นคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า มีความระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้าย
นอกจากความแตกต่างในเรื่ องความคิดแล้ว อายุยังเป็นสิ่งกาหนดความแตกต่างใน
เรื่องของความยากง่ายในการชักจูงใจอีกด้วย การวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า เมื่อคนมีอายุมากขึ้น โอกาส
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ที่จะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง (Burgoon, 1974, p. 88) นอกจากนั้น ลักษณะของการใช้
สื่ อ มวลชนก็ มี ความแตกต่า งกั น คนที่ มีอ ายุ มากกว่ าจะใช้สื่ อ มวลชนเพื่ อแสวงหาข่ า วสารหนั ก ๆ
มากกว่าเพื่อความบันเทิง ซึ่ง Brooke (1971, pp. 211-212) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สื่อมวลชนผู้รับ
สารตามลักษณะประชากรด้านอายุไว้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม
2) อายุเป็นสิ่งกาหนดความแตกต่างในเรื่องของความยากง่ายในการชักจูงใจ
3) กลุ่มคนที่มีอายุต่างกันจะมีลักษณะของการใช้สื่อมวลชนแตกต่างกัน
2) เพศ (Sex)
ความแตกต่างระหว่างเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่จะส่งหรือรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายไม่ได้ต้องการเพียงที่ จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับส่งข่าวสารนั้นด้วย (Willo, 1980, p. 87) ผู้หญิงกับผู้ชายมี
ความแตกต่างกันทางความคิด ค่านิยม และทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมความต้องการ ตลอดจนการ
ตัดสินใจยอมรับสิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ การวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมักถูกจูงใจได้ง่าย
กว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายใช้เหตุผลมากกว่าและจดจาข่าวสารได้ดีกว่าผู้หญิง และพบว่าผู้หญิงใช้เวลา
ดูโทรทัศน์มากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้
ต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2538)
3) การศึกษา (Education)
การศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น คน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในสาขาวิชาต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์
และความต้องการที่แตกต่างกัน งานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า การศึกษาของผู้รับสารทาให้มีการ
เปิดรับข่าวสารแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสารกว้างขวาง แต่จะไม่เชื่อ
อะไรง่ า ยๆ ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น เพี ย งพอ และมั ก ใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ม ากกว่ า สื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า ทาให้
มีโ ลกทัศน์มากขึ้น และการตัดสิน ใจมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น (ปรมะ สตะเวทิน , 2538,
น. 117)
4) อาชีพ (Occupation)
คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ รวมไป
ถึงทัศนคติและความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน เช่น คนที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกกาหนด
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บทบาททางสั งคมให้ เป็ น สมถะ ขลุ กกับการค้นคว้าตาราและยึด มั่นในอุดมคติ มี ความอิส ระทาง
ความคิ ด กับ ทหารที่ยึ ดถื อในระเบี ยบ มี พฤติก รรมที่ เข้ มแข็ง ห้ า วหาญ ต่ างมีค วามคิ ด ทัศ นคติ
ค่านิยม ความเชื่อแตกต่างกันออกไป
5) รายได้ (Income)
รายได้เ ป็ น เครื่ องกาหนดความคิด และความต้อ งการของคน ก ากั บ สิ่ ง ต่า งๆ และ
พฤติกรรมของผู้ รั บสาร คนที่มีรายได้สู งมักใช้สื่ อมวลชนมาก และมักเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่อง
ข่าวสารบ้านเมือง ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ (ปรมะ สตะเวทิน, 2540, น. 115) นอกจากนั้น
งานวิจัยของ Schramm and White (1949) พบว่า ในสังคมอเมริกันผู้ที่มีรายได้สูงมักนิยมเปิดรับสื่อ
สิ่งพิมพ์และนิยมเนื้อหาที่เป็นข่าวสารหนัก ไม่ค่อยสนใจข่าวบันเทิง
ซึ่งในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ ศึก ษาได้ นาองค์ ประกอบของการรู้ เท่ าทั นสื่ อ และสารสนเทศ 3
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access) กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และ
ประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation) และกระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อ (Creation) ของ UNESCO มาเป็นตัววัดในงานวิจัยครั้งนี้
2.4.6 การตอบสนองผ่านอินโฟกราฟิก
ลักษณะการสื่อสารตัวแบบไอดา (AIDA Model) เป็นการแสดงลาดับขั้นตอนในกระบวนการ
ตัดสิน ใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะผ่านกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล,
2546)
1) ความตั้งใจ (Attention: A) หมายถึง การทาให้ลูกค้าเกิดความสนใจและพร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร สาหรับการขายโดยพนักงานขาย ขั้นตอนนี้จะเป็นสิ่งที่พนักงานขายจะต้องกระทา
กับลูกค้าเป็นอันดับแรก การออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้ข่าวสารควร
จะมีคุณลักษณะที่จะต้องเรียกร้องให้เกิดความตั้งใจที่จะรับฟัง (Gain Attention)
2) ความสนใจ (Interest: I) หมายถึง การเร้าใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบริษัท ซึ่งอาจทาได้ด้วยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และแสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สามารถช่วยแก้ปัญหาความจาเป็นและความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างไร การออกแบบข่าวสารที่ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนนี้ ข่าวสารควรจะมี
คุณลักษณะจูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest)
3) ความต้องการอยากได้ (Desire: D) หมายถึง การกระตุ้นสิ่งเร้าให้เกิดความสนใจ
มากขึ้น จนกลายเป็นความปรารถนา อยากได้ หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอยากใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ เ สนอขาย การออกแบบข่ า วสารที่ ใ ห้ เ กิ ด ผลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในขั้ น ตอนนี้ ข่ า วสารควรมี
คุณลักษณะกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาอยากได้ (Arouse Desire)
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4) การตัดสินใจซื้อ (Action: A) เป็นขั้นตอนที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสิ นค้าและ
บริการนั้นอย่างแน่นอน สาหรับการออกแบบข่าวสารที่ทาให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนนี้
ข่าวสารควรมีคุณลักษณะเร่งเร้าให้เกิดการกระทา (Elicit Action)

ภาพที่ 2.19 AIDA Model
แหล่งที่มา: ดารา ทีปะปาล, 2546.
ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบการตอบสนองเฉพาะตัวที่เรียกว่า “ค่า
การตอบสนอง” ซึ่งเป็นการรวมค่าแสดงความคิดเห็น กดไลค์ และกดแชร์ ด้วยการวัดค่าออกมาเป็น
ตัวเลขในแต่ละวัน โดยพฤติกรรมที่เกิดค่าตอบสนองนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผ่านกระบวนการ
AIDA เรี ยบร้อย เช่น เนื้อหาดังกล่าวพอใจกับผู้เป็นเจ้าของสื่อจะทาให้ผู้ รับสารมีแนวโน้มสร้าง
พฤติกรรม คอมเมนต์ กดไลค์ หรือบอกต่อ (แชร์) เรื่องราวดังกล่าว
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็นปฏิกิริยาที่ผู้รับข่าวสารแสดงออกมา
หลังจากรับข่าวสารแล้ว เช่น พฤติกรรมการซื้อ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการซื้อเป็นกระบวนการขั้น
สุดท้าย โดยทั่วไป พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเกิดความ
เข้าใจ การเกิดความรู้สึก และการเกิดพฤติกรรม โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เป็นองค์ประกอบของทัศนคติที่
นักการตลาดใช้เป็นแนวทางในการสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง หรือเกิดการซื้อ คือการสร้างให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, น. 93)
พิบูล ทีปะปาล (2545, น. 38, อ้างถึงใน นุชจรินทร์ ชอบดารงค์ธรรม, 2533, น. 22) กล่าว
ว่า พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคแบ่ง ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการรับรู้ (2) ขั้นพอใจ
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และ (3) ขั้นแสดงพฤติกรรม ซึ่งแต่ละขั้นตอนผู้สื่อสารการตลาดจะมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างกัน
ดังนี้
1) ขั้นการรับรู้ (Cognitive Stage) จะพิจารณาว่าผู้รับข่าวสาร รู้จัก เข้าใจ หรือรับรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ว่ามีตราสินค้า มีความรู้ใน
ตราสินค้า มีข้อมูลหรือความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะ หรือผลประโยชน์ของสินค้า
2) ขั้นพอใจ (Affective Stage) ผู้สื่อสารการตลาดมีวัตถุประสงค์จะให้ผู้ บริโภคหรือ
ผู้รับข่าวสารเปลี่ยนจากขั้นตอนการรับรู้เข้าสู่ขั้นความรู้สึกพึงพอใจ เกิดความชอบ ความมั่นใจ และ
เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปตามข่าวสารที่เสนอ
3) ขั้นแสดงพฤติกรรม (Behavior Stage) ในขั้นนี้ผู้สื่อสารการตลาดประสงค์จะให้
ผู้บริโภคหรือผู้รับข่าวสารแสดงพฤติ กรรมอันเป็นเป้าหมายสุดท้าย คือ การตัดสินใจซื้อ ในขั้นนี้จะ
พิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า เช่น มีการทดลองใช้ การซื้อ หรือการยอมรับใน
สินค้า
นักการตลาดได้พัฒนาตัวแบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่ออธิบายลาดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค หรือกระบวนการตอบสนอง (Response Process) เริ่มตั้งแต่ที่ผู้บริโภคไม่รู้จักบริษัท
ผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า จนกระทั่งผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ดังแสดงในตาราง ซึ่งเป็นการแสดงตัวแบบ
ลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริโภค (Response Hierarchy Model) ที่รู้จักกันมากที่สุดในทาง
การตลาด 5 แบบ แม้ว่าตัวแบบเหล่านี้อาจมีลักษณะคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ตัวแบบทั้งหมดนี้ถูก
พัฒนาขึ้นมาจากเหตุผลที่ต่างกัน ผู้วางแผนการส่งเสริมการตลาดพบว่า ตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งอาจ
เหมาะสมที่สุดสาหรับการนาไปใช้ในสถานการณ์การสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่ง

64
ตารางที่ 2.4 การแสดงตัวแบบลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริโภค 5 แบบ
ขั้นตอนการ
ตอบสนอง
ความเข้าใจ

ความรู้สึก

โมเดลลาดับขั้นของ โมเดลการยอมรับ โมเดลการติดต่อสื่อสาร
ผลกระทบ
นวัตกรรม
ความตั้งใจซื้อ
การรู้จัก
การรู้จัก
การปิดรับข้อมูล
การรับรู้
การเกิดความเข้าใจ
ความสนใจ ความ ความชอบ
ความสนใจ
การเกิ ด ทัศ นคติ เกิ ด ความ
ต้องการ
ความพอใจ
การประเมินผล
ตั้งใจซื้อ
ความเชื่อมั่น
การตัดสินใจซื้อ
การซื้อ
การทดลองยอมรับ การเกิดพฤติกรรม

แหล่งที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, อ้างถึงใน นุชจรินทร์ ชอบดารงค์ธรรม, 2533.

โมเดลกระบวนการของข้อมูล
การเสนอข่าวสาร
ความตั้งใจ
ความเข้าใจ
การยอมรับข่าวสาร
เกิดความทรงจาในข่าวสาร
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พฤติกรรม

โมเดล AIDA

การเกิดพฤติกรรมการซื้อ
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โดยปกติผู้ติดต่อสื่อสารทางการตลาดจะสมมติว่า ผู้ซื้อผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อนที่จะซื้อ
แต่ซึ่งขั้นตอนอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้ ทั้งนี้สามารถศึกษากระบวนการตอบสนองตาม
ขั้นตอนการตอบสนองที่รู้จักกันแพร่หลาย 5 โมเดล คือ
1) โมเดล AIDA แสดงว่าผู้รับข่าวสารผ่านขั้นตอนต่างๆ คือ ความตั้งใจ ความสนใจ
ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ
2) โมเดลลาดับขั้นของผลกระทบ แสดงถึงขั้นตอนของผู้รับข่าวสาร ได้แก่ การรู้จัก
การเกิดความรู้ ความชอบ ความพอใจ การซื้อ
3) โมเดลการยอมรับนวัตกรรม แสดงถึงขั้นตอนของผู้รับสาร ได้แก่ การรู้จั ก ความ
สนใจ การประเมินผล การทดลอง การยอมรับ
4) โมเดลการติดต่อสื่อสาร แสดงถึงขั้นตอนของผู้รับสาร ได้แก่ การเปิดรับข้อมูล การ
รับรู้ การเกิดความเข้าใจ การเกิดทัศนคติ การเกิดความตั้งใจซื้อ และการเกิดพฤติกรรม
5) โมเดลกระบวนการของข้อมูล ซึ่งแสดงกระบวนการของการรั บข้อมูลที่บุคคลจะ
รับรู้เมื่อได้การกระตุ้นจากการโฆษณา
AIDA Model เป็น 1 ใน 5 ตัวแบบในลาดับขั้นตอนการตอบสนองของผู้บริโภค (Response
Hierarchy Model) ที่รู้จักกันมากที่สุดในทางการตลาด ซึ่งทฤษฎี AIDA Model นี้ได้พัฒนาขึ้น โดย
Strong (1925) ซึ่งเป็นลาดับขั้นตอนของวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด เพื่อแสดงขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าตามกระบวนการตอบสนอง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การดึงดูด
ความตั้งใจ (Attention) การสร้างความสนใจ (Interest) การกระตุ้นความต้องการ (Desire) และการ
ทาให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสิ นใจซื้อ (Action) โดยการใช้พนักงานขาย การโฆษณา และการส่งเสริม
การตลาดอื่น (Etzel, Walker, & Stanton, 2001, p. G-1) หรือเป็นงานการส่งเสริมการตลาดที่ต้อง
ทาให้เกิดผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารตามขั้นตอน ดังนี้
1) ความตั้งใจ (Attention: A) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2) ความสนใจ (Interest: I) แม้ผู้บริโภครู้จักสินค้าแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ผู้บริโภค
จะต้องถูกกระตุ้นความสนใจ และติดตามผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารต่อไป จนสามารถแยกแยะสินค้า นั้น
ออกจากสินค้าอื่นๆ ได้
3) ความต้องการหรือความปรารถนา (Desire: D) ความสนใจจะถูกกระตุ้นจน
กลายเป็นความอยากความปรารถนาที่จะครอบครองสินค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจาก
การเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้นเสนอให้ หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสินค้านั้น
4) การตัดสินใจซื้อ (Action: A) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การซื้อสินค้า
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2.4.7 พฤติกรรมการตอบสนองผู้บริโภคออนไลน์
ปัจจุบันภาวะแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารรอบตัวเราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เช่นเดียวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้รูปแบบของพฤติกรรมการ
บริโภคแบบเดิม ที่เรียกว่า “AIDMA” นั้นไม่สอดคล้องกับปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแบบจาลอง
AIDMA เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารในทิศทางเดียว และผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่
ผู้ประกอบการเป็นผู้ป้อนให้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แสวงหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น แต่
ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทาให้การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเป็ นเรื่อง
ง่าย จึงทาให้การสื่อสารรูปแบบเก่าล้าสมัยสาหรับการทาตลาด จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จึง
เกิดการพัฒนาแบบจาลองพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ ที่เรียกว่า “AISAS” (ซูกิยามะ และอันเดร,
2555, อ้างถึงใน ญาณกร วิภูสมิทธ์, 2558) ซึ่งแบบจาลองพฤติกรรมการบริโภค AISAS นี้
ประกอบด้วย ความใส่ใจ (Attention), ความสนใจ (Interest), ค้นหา (Search), ลงมือทา (Action)
และแบ่งปัน (Share)
Attention

Interesting

Search

Action

Share

ภาพที่ 2.20 แสดงกระบวนการ AISAS
แหล่งที่มา: ญาณกร วิภูสมิทธ์, 2558.
โดยกระบวนการทางานของ AISAS กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคสังเกตเห็นสินค้าบริการ หรือ
โฆษณา (Attention) และเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ผู้บริโภคจะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ (Interest) โดยจะแสวงหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เป็นความคิดเห็นของคน
อื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผู้ที่เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นมาก่อน (Search) เพื่อเป็น
การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าหรือบริการ หลังจากนั้นผู้บริโภคก็จะลงความเห็นของตัวเอง โดยใช้ข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวมจากผู้ประกอบการ ประกอบการพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของใกล้ชิด และ
บุคคลที่เคยใช้สิ นค้าหรือบริ การนั้น โดยขั้นตอนต่อไป ผู้บริโภคก็จะทาการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
(Action) และหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคก็จะผันตัวเองมาเป็นผู้ส่งสาร ส่งข้อมูลด้วยการบอก
กันแบบปากต่อปาก ทั้งการพูดคุยกับคนอื่น แสดงความคิดเห็น หรือบอกต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ
สื่อออนไลน์ (Sharing) ต่อไป
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการการตอบสนองของผู้รับ
ข่าวสารโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบเฉพาะตัว โดยแสดงออกผ่านการไลค์ แสดงความคิดเห็น
การบอกต่อ (แชร์) หรือแม้แต่การปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การลบทิ้ง ไม่คลิกอ่านเนื้อหา หลบหลีก
เนื้อหา ปิดหรือซ่อนหน้าต่าง หรือแม้กระทั่งลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์ โดยพฤติกรรมดังกล่าว
ล้วนเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้รับสารเรียบร้อยแล้ว

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิโรจน์ ศรีหิรัญ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันในลักษณะความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง
แต่มีความรู้เท่าทันการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับน้อยหรือต่า ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มากที่สุดในด้านกาหนดเวลาการเผยแพร่ และน้อยที่สุดด้านประเภทของข่าว
ส่วนการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า วิเคราะห์ถูกต้องมากที่สุดในด้านการคัดเลือกข่าว และน้อย
ทีส่ ุดในด้านการตลาด
ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษามีผลต่อการ
รู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ ประชาชนที่มีอายุ 20-29 ปี มีความรู้เท่าทันมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
และนักเรียนหรือนักศึกษามีความรู้เท่าทันมากกว่าอาชีพอื่นๆ ขณะที่ การเปิดรับมีผลต่อการรู้เท่าทัน
โดยประชาชนที่เปิ ดรั บหนั งสือพิมพ์ในระดับปานกลางคือ 3-4 วันต่อสั ปดาห์ จะมีความรู้เท่าทัน
มากกว่าการเปิ ดรั บ ระดับ อื่น ๆ ส่ ว นทักษะหนัง สื อพิมพ์มีผ ลต่อการรู้เท่าทัน พบว่าประชาชนที่ มี
ประสบการณ์งานข่าวจะมีความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์มากกว่าประชาชนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
สุภารัตน์ แก้วสุทธิ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทัน
และพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต พบว่า พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต ความบ่อยในการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ข้ า ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ของผู้ ใ ช้
อิน เทอร์ เ น็ ต จึ ง เป็ น การบ่ งบอกว่ าพฤติก รรมในการใช้ สื่ อ ไม่ไ ด้ส่ ง ผลให้ ผู้ ใช้ เกิ ด การรู้ เ ท่า ทัน ขึ้ น
เนื่ อ งจากอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น สื่ อ ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจและท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แต่ อ าจท าให้ ผู้ ที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก และนาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และเนื่องจากปัจจุบัน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรีมากขึ้น ทาให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตัว เอง โดยไม่ ไ ด้ คานึ ง ถึง ความเหมาะสมในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ต ส่ ว นลั ก ษณะประชากรของผู้ ใ ช้
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อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จะมีการรู้เท่าทันสื่อไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านเพศ อาจเป็นเพราะเพศหญิงมักถูกจูงใจง่ายกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายจะ
ใช้เหตุผลมากกว่าเพศหญิง (ปรมะ สตะเวทิน, 2538)
อนงค์นาฏ รัศมีเชียงชัย (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาในโรงเรีย นชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร” โดยการศึกษาวิจัยนั้นพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตในระดับที่มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้ว่ามีข้อมูลหรือ
เนื้อหาที่เป็นภัยและอันตรายอยู่มาก สาหรับปัจจัยเรื่องเพศนั้น ทางผู้วิจัยพบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารเปิ ด รั บ สื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเฉพาะในสื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ และสื่ อ
อินเทอร์เน็ต ขณะที่ลักษณะการอาศัยอยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ จะมีค่า เฉลี่ยในการ
เปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในทุกสื่อ
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ:
ทักษะสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยผลการวิจัยพบว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะสาคัญ
สาหรับการดาเนินชีวิตของประชาชนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสื่อสมัยใหม่มีรูปแบบที่หลากหลาย
และมีความซับซ้อนมากขึ้น ประชาชนจึงจาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการในการเข้าถึง การประเมิน การ
วิเคราะห์ และการสร้างสื่อเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกรับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง บทความนี้ นาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการรู้เท่าทันสื่อ ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ ความสาคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อ แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทันสื่อ
และบทบาทของห้องสมุดในการรู้เท่าทันสื่อ
อุลิชษา ครุฑะเสน (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน” จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกน
นาเยาวชนแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยส่งเสริม ดังนี้
ปัจจัยภายในมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน มี 3 ปัจจัย ได้แก่
1) การคิดวิจารญาณ
2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ
3) การรู้เท่าทันตนเอง
ส่วนปัจจัยส่งเสริมที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน มี 4 ปัจจัย ได้แก่
1) กลุ่มเพื่อนและกลุ่มครู
2) การเปิดรับสื่อสร้างสรรค์ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่ออย่างสร้างสรรค์
3) การอ่าน
4) สุนทรียภาพสาหรับองค์ประกอบ
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กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) กระบวนทัศน์การเรียนรู้
2) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
3) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
(1) การเรียนรู้เชิงรุก
(2) กระบวนการกลุ่มและการวิเคราะห์อภิปรายแลกเปลี่ยน
(3) การมีส่วนร่วม
(4) การใช้สื่อที่เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้
(5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(6) เนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต
(7) บรรยากาศการเรียนรู้แนวนอน
4) ความต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้
ด้านแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน จากผล
การศึกษาพบว่ามี 4 แนวทาง ดังนี้
1) แนวทางการฝึกคิดวิจารณญาณ
2) แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลของสื่อ
3) แนวทางการเรียนรู้จากกระบวนการผลิตสื่อ
4) แนวทางการรู้เท่าทันตนเอง
บุบผา เมฆศรีทองคา (2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่อง “มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์
ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ” โดยผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อ
การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติของนิยามการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย และแนวทางในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ตามวัตถุป ระสงค์
การวิจัยซึ่งสามารถนาข้อค้นพบดังกล่าวมาสู่การกาหนดเชิงนโยบายที่สาคัญ คือทุกสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชน ควรเร่งสนับสนุนและสร้าง
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียแก่นักศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการให้
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การสอดแทรกเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียเข้าไป
ในการเรียนการสอน และการรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ถูกต้อง อันจะนามาสู่การรู้เท่าทัน
สื่อโซเชียลมีเดียอย่างยั่งยืนต่อไป
วิภ าดา พิท ยาวิรุ ฬห์ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “สื่ อ ดิจิทัล ที่มีอิท ธิพลต่ อการ
ตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด” พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการ
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ตอบสนองต่อสื่อดิจิ ทัลในการเข้าถึงข้อมูลในด้านความตั้งใจและด้านความสนใจแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคเพศหญิงมีการตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดในด้านความตั้งใจและ
ด้านความสนใจมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตอบสนองต่อสื่อ
ดิจิตอลในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดในด้านความต้องการแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริญญาตรี มีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูล ทางการตลาดด้านความต้องการ
มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีอาจมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย จึงทาให้มีการตอบสนองในด้านความ
ต้อ งการแตกต่า งกั น อี ก ทั้ งระดั บ การศึ กษาแตกต่ า งกั นมี ก ารตอบสนองในการเข้า ถึ ง ข้ อมู ล ทาง
การตลาดในด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ
ตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูง การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ทางาน และติดต่อสื่อสาร
มากกว่า จึงมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารหลากหลายด้านและมีการนาข้อมูลต่างๆ ไปคิดวิเคราะห์ก่อน
การตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้การตอบสนองในด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน
ส่วนการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลด้านความตั้งใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อ
ดิจิตอลของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เนื่องมาจากรูปแบบใน
การนาเสนอข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลมีความน่าสนใจ จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองใน
ด้านความตั้งใจเพิ่มขึ้น
นุชจริน ทร์ ชอบดารงธรรม (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค” พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ มีกระบวนการตอบสนอง
ทุกด้านแตกต่างกัน และผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่แตกต่าง
กันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) และด้านความต้องการ (Desire) แตกต่าง
กัน โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์แบ่งปันประสบการณ์ (ความคิดเห็นความรู้ กิจกรรม รูปถ่าย) มีความตั้งใจ
(Attention) และความต้องการ (Desire) มากกว่าวัตถุประสงค์อื่นๆ และประสบการณ์และระยะเวลา
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มี
ประสบการณ์และระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มาก จะส่งผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองที่มากขึ้น ดังนั้นทาให้ทราบว่า หากผู้บริโภคมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาก ย่อมจะส่งผลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่มากขึ้นในแต่ละขั้น
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ญาณกร วิภูสมิทธ์ (2558) จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ และพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค” พบว่า การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบ ผู้บริโภคจะใช้งาน
เว็บไซต์ยูทูบเสมือนเป็นสื่อโทรทัศน์ ที่ไร้ข้อจากัดทางด้านพื้นที่และเวลา โดยเลือกเปิดรับสารตาม
ความสนใจของตนเองและหลีกเลี่ยงโฆษณาได้ ซึ่งจะมุ่งความสนใจไปที่คลิปวิดีโอที่ตนต้องการรับชม
โดยไม่สนใจส่วนอื่นๆ ในหน้าจอของเว็บไซต์ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อย่างมีการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูบแค่เพียงด้านความตั้งใจเท่านั้น โดยจะเป็นฝ่ายเข้าหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายป้อนให้แต่เพียงอย่างเดียว โดย
ค่าเฉลี่ยของกระบวนการตอบสนองต่อโฆษณาทั้ง 4 ด้าน (AIDA) มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ โดย
เริ่มต้นจากด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire)
ตามลาดับ แต่เมื่อถึงด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ค่าเฉลี่ยกลับมีค่าสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหมายถึงการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่ได้เกิดจากโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ร่วม
ด้วย เมื่อผู้บริโภคสังเกตเห็นสินค้า บริการ หรือโฆษณา (Attention) และเกิดความสนใจ ผู้บริโภคจะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ (Interest) เพื่อเปรียบเทียบสินค้า ด้วยการสนทนากับสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นมาก่อน (Search) จากนั้นผู้บริโภคก็จะลง
ความเห็นของตัวเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล และซื้อสินค้า (Action) โดยหลังจากซื้อ
สินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะผันตัวเองไปเป็นผู้ส่งสารด้วยการบอกกันปากต่อปาก ทั้งการพูดคุยกับคนอื่นๆ
รอบตัว หรือการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ต (Share) ต่อไป
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
H1

- ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์
- ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
- อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
- ประเภทสื่อออนไลน์ที่ใช้
- ช่วงเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
H4

ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

H2

การรู้เท่าทันสื่อ
- กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access)
- กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation)
- กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)

H5

การตอบสนอง

H3

ภาพที่ 2.21 กรอบแนวคิดการวิจัย

- ไลก์
- แสดงความคิดเห็น
- แชร์
- การลบทิ้ง
- ไม่คลิกอ่านเนื้อหา
- หลบหลีก
- ปิดหน้าต่าง / ซ่อนเนื้อหา
- ลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์

H6

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในการศึกษาการรู้เท่าทันและการตอบสนอง
สื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองของ
ผู้บริโภค โดยสร้างแบบสอบถามและนาไปทาการสารวจกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 ตัวอย่าง โดยอ้างอิงกลุ่มตัวอย่างตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคลาดเคลื่อน 5%
จากนั้นนาข้อมูลทางสถิติประมวลผลในโปรแกรม SPSS โดยใช้ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และการหาค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
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ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รายละเอียด
ประชากร
ก) อายุ
ข) เพศ
ค) ระดับการศึกษา
ง) อาชีพ
จ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ก) ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์
ข) ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
ค) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงสื่อออนไลน์
ง) ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์
จ) ช่วงเวลาในการใช้งาน
การรู้เท่าทันสื่อ
ก) กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access)
ข) กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation)
ค) กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)
การตอบสนอง
ก) ไลก์
ข) แสดงความคิดเห็น
ค) แชร์
ง) การลบทิ้ง
จ) ไม่คลิกอ่านเนื้อหา
ฉ) หลบหลีก
ช) ปิดหน้าต่าง / ซ่อนเนื้อหา
ซ) ลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์
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3.2 การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตประชากรเป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
จานวน 21 ล้านคน (ITU, 2014) และใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกว่า 27 ล้านบัญชี บน Facebook
(Statista, 2015) โดยมุ่งกลุ่มประชากรเฉพาะเจเนอเรชั่นวายที่มีจานวนทั้งสิ้น 14.25 ล้านคน (อ้างถึง
ใน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สูตร

n = P(1-P)Z2
E2

เมื่อ

n แทนขนาดตัวอย่าง
P แทนสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ 2 มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า n = (0.5)(1-5)1.962
(0.5)2
= 384.16
ใช้ขนาดตัว อย่ างอย่างน้ อย 384 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ างทั้ งหมด 400 ตัว อย่ าง ซึ่ง ถือ ได้ว่า ผ่ านเกณฑ์ตามที่เ งื่อนไขก าหนด คื อไม่ น้อยกว่า 384
ตัวอย่าง
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3.2.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผ่านแบบสอบถามและแบบทดสอบ โดยสุ่มผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และมุ่งเน้น
การศึกษาที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตและเคยเห็นอินโฟกราฟิก จานวน 400 ตัวอย่าง

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้เครื่องมือในการศึกษาด้วยแบบสอบถาม และแบบทดสอบ
(Questionnaire and Testing) จานวน 400 ชุด เป็นลักษณะของแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Survey) โดยในแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถาม (Screening Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire)

3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับงานวิจัย โดยทาการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 2 ส่วน
คือ ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้
3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2
ท่าน พิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การคานวณหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทาการจัดทาแบบประเมินให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อทาการประเมินคะแนนตามความเหมาะสมของเนื้อหา ด้วยการคานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) IOC > .50 โดยสามารถแบ่งระดับค่า
IOC ได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

ข้อคาถามสอดคล้องกับตามวัตถุประสงค์
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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3.4.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
(Pilot Test) จานวน 30 ชุด ที่เป็นกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาการทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์บนโปรแกรม SPSS โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient)
บนครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความสม่าเสมอของมาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย
จากการทดสอบพบว่าได้ความน่าเชื่อถือรวม 0.74 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
เมื่ อได้ ทดสอบค่ าทั้ ง 2 เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ ง นาข้ อมู ล ดัง กล่ า วเพื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขแบบสอบถาม
จากนัน้ จึงนาไปเก็บข้อมูลจริง

3.5 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access) กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาของ
สื่อ (Evaluation) และกระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)
ของ UNESCO มาเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้
3.5.1 แบบสอบถาม (Screening Questionnaire)
เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักอินโฟกราฟิก หากกลุ่มตัวอย่างไม่รู้จักอินโฟกราฟิกจะปิด
แบบสอบถาม
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ภาพที่ 3.1 ภาพตัวอย่าง Infographic
แหล่งที่มา: Infographic Thailand, 2559
3.5.2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire)
โดยตัวแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
คาถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบ
จากตัวเลือกที่กาหนดไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ส่วนที่ 3 การรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
ส่วนที่ 4 การตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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สาหรับแบบสอบถามนี้ ใช้มาตรวัดระดับความถี่แบบ 5 Rating Scales ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

นาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยแล้วทาการจัดระดับ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
จานวนคะแนนสูงสุด – จานวนคะแนนต่าสุด
จานวนค่าคะแนนทั้งหมด

= 5-1
5
= 0.8

จากนั้นนาคะแนนที่หาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00–1.80
1.81–2.60
3.41–4.20
4.21–5.00

ความหมาย
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

3.6 สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟ
กราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จึงสามารถกาหนดเป็นสมมติฐาน ดังนี้
1) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ต่างกัน
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2) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่
ต่างกัน
3)
ที่ต่างกัน
4)
5)
6)

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่ออิ นโฟกราฟิก
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟกราฟิก

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยนา
URLของแบบสอบถามโพสไว้ 5 แหล่ ง ชุ ม ชนออนไลน์ ได้ แ ก่ Pantip.com, Vichakarn.com,
Dek-d.com เนื่องจาก 3 เพจดังกล่าว เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของประเทศไทย ที่มีกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายอยู่เป็นจานวนมาก และใช้แฟนเพจ จานวน 2 เพจ ในการกระจายแบบสอบถาม ได้แก่ เพจ
อีเจี๊ยบเลียบด่วน และเพจ Contrast เนื่องจากเป็นแฟนเพจที่มักสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกและมีผู้ใช้
กลุ่มเจเนเรชั่นวายอยู่เป็นจานวนมาก

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ าแนกตามวิ ธี ก ารวิ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ น า
แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลทาการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Science: SPSS) จากนั้นนาสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) แจกแจงความถี่เป็นตารางร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการนาเสนอ
ข้อมูลและสถิติ ประกอบกับการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ t-test และการ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และ Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient เพื่อนาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ โดยแบ่งเป็น ดังนี้

81
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ในการบรรยายข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
แสดงรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายตัวแปรที่ใช้ในสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ ด้วยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ด้ ว ยการหาค่ า ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยเครื่องหมายที่ปรากฏ
อยู่ข้างหน้าจะบ่งบอกทิศทางของความสัมพันธ์ (r) หากค่า r ติดลบ ( - ) จะมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกัน แต่หากมีค่าบวก ( + ) จะความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน แต่หากมี
ค่าเป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะพิจารณาระดับน้าหนักความสัมพันธ์ (Determining
the Strength of the Relationship) ตามคาแนะนาของ Cohen, 1988 ดังนี้
R
ระดับความสัมพันธ์
.10-.29
น้อย
.30-.49
ปานกลาง
.50-1.0
มาก

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนเรชั่นวาย” เป็น
การวิจั ย เชิง ปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือในการศึกษาวิ จัย โดยแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน และเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมด คัดกรองให้ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจนเนอเรชั่นวาย จานวน 400 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร
4.1.1 เพศ
ตารางที่ 4.1 เพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
61
339
400

ร้อยละ
15.25
84.75
100

จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 339 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 84.75 และเพศชายจานวน 61 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.25
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4.1.2 อายุ
ตารางที่ 4.2 อายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
รวม

จานวน
59
233
108
400

ร้อยละ
14.75
58.25
27
100

จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
26–30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหลักที่ 233 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.25 ตามด้วยกลุ่ม ตัวอย่างที่มี
อายุ 31–35 ปี จานวน 108 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27 และสุดท้ายคือ กลุ่ม ตัวอย่างที่มีอายุ 21-25
ปี จานวน 59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.75
4.1.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ตารางที่ 4.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
การศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
349
51
400

ร้อยละ
87.25
12.75
100

จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน
349 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 87.25 และตามด้วยระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 51 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 12.75 และไม่พบการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี
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4.1.4 อาชีพ
ตารางที่ 4.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

จานวน
276
59
51
14
400

ร้อยละ
69.00
14.75
12.75
3.5
100

จากตาราง 4.4 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ เป็น พนั กงานบริษัท เอกชน
จานวน 276 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 69.00 ตามด้วยอาชีพนักเรียน นักศึกษา จานวน 59 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 14.75 และธุรกิจส่วนตัว จานวน 51 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.75 นอกจากนั้นมี
อาชีพอื่นๆ จานวน 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.5
4.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม

จานวน
23
278
59
13
27
400

ร้อยละ
5.75
69.50
14.75
3.25
6.75
100

จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในกลุ่ม 15,001 – 30,000 บาท
มากที่สุด จานวน 278 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา คือกลุ่ม 30,001 – 45,000 บาท
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จานวน 59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.75 และกลุ่มต่างๆ เช่น ไม่เกิน 15,000 บาท จานวน 23
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.75 รายได้ ต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท จานวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 3.25 รายได้ ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 60,000 บาท จ านวน 27 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.75
ตามลาดับ
4.1.6 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
4.1.6.1 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.6 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม

จานวน
0
0
0
0
400
400

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
100
100

จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้สื่อออนไลน์ทุกวัน จานวน 400 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 100
4.1.6.2 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.7 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน
60
83
257
400

ร้อยละ
15.00
20.75
64.25
100
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จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้สื่อออนไลน์ มากกว่า
10 ปี จานวน 257 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 64.25 ตามด้วย 8-10 ปี จานวน 83 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 20.75 และ 5-7 ปี จานวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.00
4.1.6.3 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
ตารางที่ 4.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต
รวม

จานวน
380
352
132
864

ร้อยละ
43.98
40.74
15.28
100

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้อุปกรณ์อย่างน้อย 2 ประเภท ต่อ 1
ตัวอย่าง สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือนับเป็นสื่อหลัก ด้วยจานวนการใช้ที่ 380 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
43.98 ของคาตอบทั้งหมด เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานในระดับที่สูง ด้วยจานวน 352
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.74 ของคาตอบทั้งหมด
4.1.6.4 ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.9 สื่อออนไลน์ที่ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
สื่อออนไลน์ที่ใช้งาน
Search Engine
Chat Application
Social Network Site
Media Sharing
Web board
Game

จานวน
400
356
332
320
292
292

ร้อยละ
15.31
13.63
12.71
12.25
11.18
11.18
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
สื่อออนไลน์ที่ใช้งาน
Website
Micro Blogging
Blog
รวม

จานวน
248
212
160
2,619

ร้อยละ
9.49
8.12
6.13
100

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่าง Search Engine ทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง นอกจากนั้นในภาพของการใช้งานสื่อทั้ง 9 ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อย่างน้อย 5-6
สื่อขึ้นไป คนนิยมใช้สื่ออย่าง Social Chat Application ก็เป็นสื่ออีกชนิดที่คนใช้เป็นจานวนมาก
จานวน 356 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.63 และ Social Network Site จานวน 332 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 12.71 และ Media Sharing จานวน 320 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.25 ตามลาดับ
4.1.6.5 ช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.10 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์
06.00 - 09.00 น.
09.01 - 12.00 น.
12.01 - 15.00 น.
15.01 - 18.00 น.
18.01 - 21.00 น.
21.01 - 24.00 น.
00.01 - 03.00 น.
03.01 - 06.00 น.
รวม

จานวน
48
80
80
148
284
260
0
0
900

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ
5.33
8.89
8.89
16.44
31.56
28.89
0.00
0.00
100
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จากตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบกระจายตัว แต่
ส่ว นมากจะกระจุ กตัวอยู่ ในช่ว งเวลาค่า โดยช่ว งเวลาที่กลุ่ มตัว อย่างเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุ ด
(Prime Time) คือ ตั้งแต่ 18.00–24.00 น. ซึ่งเป็นสองช่วงเวลาที่มีคนเข้าถึงสื่อสูงสุด จานวน 284
ตัวอย่าง และจานวน 260 ตัวอย่าง ตามลาดับ และช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเลย คือ
ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น.

4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในสมมติฐานการวิจัย
4.2.1 พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
เป็นรายข้อ

การเข้าถึง
1. อินโฟกราฟิกเป็น
ตัวดึงดูดความสนใจ
แก่ท่านในการ
อ่านเนื้อหา
2. คุณชอบที่จะอ่าน
ข้อมูลต่างๆ ใน
ลักษณะอินโฟ
กราฟิก
3. ข้อมูลอินโฟ
กราฟิกเป็นข้อมูลที่
ท่านสามารถ
นาไปใช้ได้ทันที
4. คุณทราบว่าคุณ
ต้องการข้อมูลจาก
อินโฟกราฟิก

น้อยที่สุด
(1)
39
(9.75)

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย ปานกลาง มาก
(2)

35
(8.75)

(3)
34
(8.50)

(4)
160
(40.00)

มาก
ที่สุด
(5)
167
(41.75)

42
(10.50)

172
(43.00)

151
(37.75)

4.01

1.13

มาก

M

SD

ระดับ

4.04

1.18

มาก

46
(11.50)

8
(2.00)

56
(14.00)

214
(53.50)

76
(19.00)

3.67

1.16

มาก

51
(12.75)

21
(5.25)

75
(18.75)

145
(36.25)

108
(27.00)

3.60

1.29

มาก
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

การเข้าถึง
5. คุณทราบวิธีที่จะ
บันทึกข้อมูลที่จะได้รับ
นั้น เพื่อใช้งานต่อไป
6. คุณทราบวิธีที่จะ
เข้าถึงอินโฟกราฟิก

น้อย
ที่สุด
(1)
23
(5.75)

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)
27
197
69
(6.75) (49.25) (17.25)

มาก
ที่สุด
(5)
84
(21.00)

M

SD

ระดับ

3.41

1.07

มาก

54

39

136

107

64

3.22

1.22

ปาน
กลาง

(13.50)
59

(9.75)
65

(34.00)
137

(26.75)
106

(16.00)
33

2.97

1.16

ปาน
กลาง

(16.25)

(34.25)

(26.50)

(8.25)
3.56

1.17

มาก

M

SD

ระดับ

4.01

1.12

มาก

3.96

0.79

มาก

73
(18.25)

3.90

0.76

มาก

80
(20.00)

3.86

0.80

มาก

7. คุณทราบว่าคุณจะ
หาอินโฟกราฟิกได้จาก
แหล่งไหน
(14.75)

รวมการรู้เท่าทันด้านการเข้าถึง
ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
น้อย
ปาน
มาก
การประเมินผล
ที่สุด
กลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
8. อินโฟกราฟิกทาให้
35
38
181
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น (8.75)
(9.50) (45.25)
9. คุณเข้าใจว่าผูร้ ับ
16
86
196
สารจะมีการตีความ
(4.00) (21.50) (49.00)
เนื้อหาสารนั้นอย่าง
แตกต่างกัน
10. คุณสามารถจัด
24
64
239
หมวดหมู่ของข้อมูลที่
(6.00) (16.00) (59.75)
ได้รับผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ
11. คุณสามารถที่จะ
23
89
208
เปรียบเทียบข้อมูลจาก
(5.75) (22.25) (52.00)
แหล่งข้อมูลที่แตกต่าง
กัน

มาก
ที่สุด
(5)
146
(36.50)
102
(25.50)
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การประเมินผล

น้อย
ที่สุด
(1)

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)
4
90
266

12. คุณสามารถจัด
ระเบียบข้อมูลตาม
(1.00) (22.50)
ความเกี่ยวเนื่องบน
พื้นฐานของการใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้
13. คุณสามารถ
19
87
ตีความ และเชื่อมโยง
(4.75) (21.75)
ข้อมูลต่างๆ ที่คณ
ุ
ได้รับได้
14. คุณสามารถสรุป
4
132
ข้อมูล และหาเหตุผล
(1.00) (33.00)
สนับสนุนข้อมูลที่สรุป
ได้
15. คุณทราบว่าอินโฟ
39
5
106
กราฟิกมีความ
(9.75) (1.25) (26.50)
แตกต่างจากข้อมูล
ประเภทอื่น
16. คุณทราบว่า
67
89
170
องค์กรไหนเป็นผู้ผลิต (16.75) (22.25) (42.50)
อินโฟกราฟิก
17. คุณทราบข้อจากัด
93
106
88
ของอินโฟกราฟิก เช่น (23.25) (26.50) (22.00)
กฎ ระเบียบ เงื่อนไข
รวมการรู้เท่าทันด้านการประเมินผล

มาก
ที่สุด
(5)
40

M

SD

ระดับ

3.86

0.59

มาก

3.85

0.74

มาก

3.85

0.74

มาก

3.72

1.19

มาก

(66.50)

(10.00)

229

65

(57.25)

(16.25)

184

80

(46.00)

(20.00)

130

120

(32.50)

(30.00)

11
(2.75)

63
(15.75)

2.79

1.23

ปาน
กลาง

109
(27.25)

4
(1.00)

2.56

1.15

น้อย

3.46

0.19

มาก

91
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ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)
66
144

มาก
ที่สุด
(5)
190

(16.50)

(36.00)

(47.50)

5

86

184

125

(1.25)

(21.50)

(46.00)

(31.25)

5

95

206

90

(1.25)

(23.75)

(51.50)

(22.50)

15

35

139

51

160

(3.75)

(8.75)

(34.75)

(12.75)

(40.00)

15

22

160

62

141

สื่อสารสื่ออินโฟ
กราฟิกอย่างมี
จริยธรรม
23. คุณเข้าใจ

(3.75)

(5.50)

(40.00)

(15.50)

(35.25)

22

15

77

252

34

วัตถุประสงค์
ความสาคัญ นัยสาคัญ
ของข้อมูลนั้นในบริบท
ของสังคม

(5.50)

(3.75)

(19.25)

(63.00)

(8.50)

การสร้างสรรค์
18. คุณรู้ว่าการ
นาเสนอเนื้อหาสาร
เป็นการเลือกผ่าน
มุมมองของผู้ผลิต
19. คุณรู้ถึงผลกระทบ
และความเสีย่ งในการ
สื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์
20. คุณรู้ถึง
ความสาคัญของการ
ตรวจสอบอินโฟ
กราฟิกที่ใช้ในการ
แบ่งปันข้อมูล เช่น
คุณภาพผลกระทบ
และความถูกต้องของ
ข้อมูล
21.คุณสามารถสื่อสาร
สื่ออินโฟกราฟิกอย่าง
ถูกกฎหมาย
22. คุณสามารถ

น้อย
ที่สุด
(1)

M

SD

ระดับ

4.31

0.74

มากที่สุด

4.07

0.76

มาก

3.96

0.72

มาก

3.77

1.18

มาก

3.73

1.11

มาก

3.65

0.90

มาก

92
ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

การสร้างสรรค์

น้อย
ที่สุด
(1)
17

24. คุณสามารถที่จะ
นาข้อมูลอินโฟกราฟิก (4.25)
ที่มีอยู่รวมกับความคิด
และข้อมูลอื่น
เพื่อที่จะผลิตอินโฟ
กราฟิกเป็นข้อมูลใหม่
ได้
25. คุณตระหนักถึง
ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคมผ่าน
สื่ออินโฟกราฟิก หรือ
องค์กรสื่อต่างๆ
26. คุณเลือกที่จะเก็บ
37
อินโฟกราฟิกบางอันที่ (9.25)
ได้รับผ่านเครื่องมือที่
เหมาะสม
27. คุณรู้จักหน่วยงาน
70
ที่มีหน้าที่และบทบาท (17.50)
ในการตรวจ และ
ติ ด ตามข้ อ มู ล อิ น โฟ
กราฟิก
28. คุ ณ ส า ม า ร ถใช้
63
เครื่องมือต่างๆ ในการ (15.75)
ออกแบบสร้ า งสรรค์
อินโฟกราฟิกได้

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)
54
96
134

มาก
ที่สุด
(5)
99

M

SD

ระดับ

3.61

1.12

มาก

3.57

0.87

มาก

3.46

1.21

มาก

(13.50)

(24.00)

(33.50)

(24.75)

32

179

120

69

(8.00)

(44.75)

(30.00)

(17.25)

46

102

128

87

(11.50)

(25.50)

(32.00)

(21.75)

46
(11.50)

110
(27.50)

90
(22.50)

84
(21.00)

3.18

1.36

ปาน
กลาง

63
(15.75)

108
(27.00)

98
(24.50)

68
(17.00)

3.11

1.31

ปาน
กลาง
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ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)
140
62
102
(35.00) (15.50) (25.50)

น้อย
ที่สุด
(1)
29. คุณสามารถผลิต
62
สื่ออินโฟกราฟิกในการ (15.50)
สื่อสารได้เหมาะสมกับ
กลุ่มผูร้ ับสาร
รวมการรู้เท่าทันด้านการสร้างสรรค์
ภาพรวม
การสร้างสรรค์

มาก
ที่สุด
(5)
34
(8.50)

M

SD

ระดับ

2.77

1.23

ปาน
กลาง

3.60
3.60

1.04
1.13

มาก
มาก

จากตาราง 4.11 พบว่า ภาพรวมของระดับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก ของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์ระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า
ระดับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก อยู่ในระดับมากถึง 21 ข้อ และสอดคล้องกับผลของ
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก โดยกลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทัน การนาเสนอ
เนื้อหาสารเป็นการเลือกผ่านมุมมองของผู้ผลิตมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และอินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูด
ความสนใจในการอ่านเนื้อหา ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทราบถึงข้อจากัดของอินโฟกราฟิก เช่น กฎ ระเบียบ และเงื่อนไข
อยู่ในระดับที่น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56
โดยหากแบ่ งตามองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ 3 กระบวนการ ดั งนี้
(UNESCO, 2013)
1) กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการเข้าถึงสื่อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก คือ อินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มตัวอย่างในการอ่านเนื้อหามากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างชอบที่จะอ่านข้อมูลในลักษณะอินโฟกราฟิก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อมูลอินโฟกราฟิกเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) ตามลาดับ
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2 กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการประเมินเนื้อหาของสื่อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดว่าอินโฟกราฟิกสามารถทาให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าผู้รับสารจะมีการ
ตีความเนื้อหาอินโฟกราฟิกที่ได้รับแตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) และสามารถจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลต่างที่ได้รับผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามลาดับ
3) กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันการนาเสนอเนื้อหาสารเป็นการเลือกผ่าน
มุมมองของผู้ผลิตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างรู้ถึงผลกระทบและความ
เสี่ยงในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) และรู้ถึงความสาคัญของการตรวจสอบ
อินโฟกราฟิกที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น คุณภาพผลกระทบ และความถูกต้องของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96) ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทราบถึงข้อจากัดของอินโฟกราฟิก เช่น กฎ
ระเบียบ และเงื่อนไข อยู่ในระดับที่น้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56)
4.2.2 พฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก
ตารางที่ 4.12 ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ พฤติ กรรมการตอบสนองสื่ อ อิน โฟ
กราฟิก เป็นรายข้อ

การตอบสนอง

น้อยที่สุด
(1)

1. เมื่อท่านพบ
อินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่าน
ชอบหรือสนใจ
ท่านจะกดไลก์
ผ่านหน้า
เฟซบุ๊ก

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

20
121
98
(5.00) (30.25) (24.50)

SD

ระดับ

161 4.00 0.95
(40.25)

มาก

มากที่สุด

M

(5)

95
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

การตอบสนอง น้อยที่สุด
(1)

2. เมื่อท่านพบ
42
อินโฟกราฟิกที่ (10.50)
มีเนื้อหาที่ท่าน
ไม่ชอบ ท่านจะ
ไม่คลิกเข้าไปดู
รายละเอียด
3. เมื่อท่านพบ
34
อินโฟกราฟิก
(8.50)
ที่มีเนื้อหาที่
ท่านชอบหรือ
สนใจ
ท่านจะกดแชร์
ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก
4. เมื่อท่านพบ
35
อินโฟกราฟิกที่ (8.75)
มีเนื้อหาที่ท่าน
ไม่ชอบ ท่านจะ
หลบหลีก
เนื้อหาที่พบ

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

มากที่สุด

M

SD

ระดับ

(5)

5
(1.25)

79
74
(19.75) (18.50)

200 3.96 1.30
(50.00)

มาก

20
(5.00)

125
91
(31.25) (22.75)

130 3.66 1.22
(32.50)

มาก

37
(9.25)

128
109
(32.00) (27.25)

91
3.46 1.19
(22.75)

มาก

96
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

การตอบสนอง น้อยที่สุด
(1)

5. เมื่อท่านพบ
43
อินโฟกราฟิกที่ (10.75)
มีเนื้อหาที่ท่าน
ไม่ชอบ ท่านจะ
ปิดหน้าต่างหรือ
ซ่อนเนื้อหาที่
พบ
6. เมื่อท่านพบ
52
อินโฟกราฟิก
(13.00)
ที่มีเนื้อหาที่
ท่านชอบหรือ
สนใจ ท่านจะ
กดแสดงความ
คิดเห็นผ่านหน้า
เฟซบุ๊ก
7. เมื่อท่านพบ
94
อินโฟกราฟิก
(23.50)
ที่มีเนื้อหาที่
ท่านไม่ชอบ
ท่านจะกดลบ
โพสต์ผ่านหน้า
เฟซบุ๊ก

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

SD

ระดับ

52
133
86
(13.00) (33.25) (21.50)

86
3.30 1.24
(21.50)

ปาน
กลาง

92
129
51
(23.00) (32.25) (12.75)

76
3.02 1.28
(19.00)

ปาน
กลาง

150
70
47
(37.50) (17.50) (11.75)

39
(9.75)

น้อย

มากที่สุด

M

(5)

2.47 1.24
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

การตอบสนอง น้อยที่สุด
(1)

8. เมื่อท่านพบ
อินโฟกราฟิกที่
มีเนื้อหาที่ท่าน
ไม่ชอบ ท่านจะ
ลบความ
สัมพันธ์จาก
เพื่อนที่โพสต์

131
(32.75)

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

86
(21.5)

ภาพรวม

91
50
(22.75) (12.50)

SD

ระดับ

42
2.47 1.34
(10.50)

น้อย

มากที่สุด

M

(5)

3.29 1.22

ปาน
กลาง

จากตาราง 4.12 พบว่า ภาพรวมของระดับพฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
เห็ น ว่ า ระดับ พฤติ กรรมการตอบสนองสื่ อ อิ นโฟกราฟิกอยู่ในระดับ มาก จานวน 5 ข้อ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีการตอบสนองเมื่อพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ชอบหรือสนใจจะกดไลก์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก
มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่
ชอบจะไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด และเมื่อกลุ่มตัวอย่างพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ชอบหรือ
สนใจจะกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบจะกดลบโพสต์ผ่าน
หน้าเฟซบุก๊ และเมื่อพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบก็จะลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์ จะ
เห็นว่ามีระดับพฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ระดับอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งทั้งสองข้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3.1 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
4.3.1.1 เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

N
61
339
400

Mean
2.63
3.41

S.D.
.91
.70

t
-6.332

Sig
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย
4.3.1.2 อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
รวม

N
59
233
108
400

Mean
3.17
4.61
4.95

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001

S.D.
.56
.53
.21

F
359.944

Sig
.000***
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จากตาราง 4.14 พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่มีอ ายุที่แตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการใช้สื่ อ
ออนไลน์ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.15 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี

21-25 ปี

26-30 ปี
-1.444*

31-35 ปี
-1.784*
-.340*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ แสดงให้เห็น
ว่าในเจเนอเรชั่นเดียวกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยพบว่า กลุ่มที่มีอายุ 26-30 ปี และกลุ่มอายุ 31-35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 21-25
ปี และกลุ่มอายุ 31-35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 26-30 ปี
4.3.1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

N
349
51
400

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001

Mean
3.23
3.70

S.D.
.81
.30

t
-7.680

Sig
.000***
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จากตาราง 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
4.3.1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

N
276
59
51
14
400

Mean
4.69
3.17
4.50
3.21

S.D.
.51
.56
.54
.42

F
142.588

Sig
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูล ดังกล่ าว จึงทาการทดสอบข้อมูล ด้ว ยการเปรียบเทียบรายคู่โ ดยใช้ส ถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.18 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงานบริษัท
-1.519*

ธุรกิจส่วนตัว
-1.791*
-.272*

อื่นๆ
-1.331*
.188
.461*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.18 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทและกลุ่มอาชีพอื่นๆ
4.3.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม

N
23
282
71
10
14
400

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001

Mean
3.26
4.42
5.00
5.00
4.89

S.D.
.69
.73
.00
.00
.32

F
Sig
29.599 .000***
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จากตาราง 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูล ดังกล่ าว จึง ทาการทดสอบข้อมูล ด้ว ยการเปรียบเทียบรายคู่โ ดยใช้ส ถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.20 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่เกิน
15,000
บาท

ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท

15,001 - 30,001 - 45,001 30,000 45,000
60,000
บาท
บาท
บาท
-1.164* -1.739*
-1.739*
-0.576*
-0.576*
0.000

มากกว่า
60,000
บาท
-1.628*
-0.464*
0.111
0.111

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.20 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า มี
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ ทุก
กลุ่ม และคู่ต่อไปคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
กว่ากับ กลุ่ มรายได้เ ฉลี่ ย ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และกลุ่ มรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 45,00160,000 บาท และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่ มตัว อย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท

103
4.3.2 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.3.2.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

N
61
339
400

Mean
3.48
3.6

S.D.
.52
.48

t
-1.914

Sig.
.059*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
ไม่ต่างกัน ด้วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.2.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
รวม

N
59
233
108
400

Mean
3.47
3.70
3.47

S.D.
.38
.54
.38

F
11.161

Sig.
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากการตาราง 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.23 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี

21-25 ปี

26-30 ปี
-.23003*

31-35 ปี
-.00141
.22862*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.23 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มอายุ
21-25 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่มอายุ 26-30 ปี และกลุ่มอายุ 26-30 ปี มีคะแนน
เฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี
4.3.2.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

N
349
51
400

Mean
3.56
3.90

S.D.
.46
.59

t
-4.008

Sig.
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตางราง 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทัน
อินโฟกราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
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4.3.2.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
อาชีพ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

N
276
59
51
14
400

Mean
3.66
3.47
3.56
3.21

S.D.
.50
.38
.49
.42

F
4.339

Sig.
0.001***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.25 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่มีอ าชีพที่แตกต่า งกัน มีการรู้ เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.26 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ
อาชีพ

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05

นักเรียน/
นักศึกษา
.19025

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

.09584
-0.6440

.44540*
.25516
.34956*

จากตาราง 4.26 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มอาชีพ
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พนักงานบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มที่ทาอาชีพอื่นๆ และกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มที่ทาอาชีพอื่นๆ
4.3.2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐ านรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม

N
23
278
59
13
27
400

Mean
3.21
3.66
3.55
3.70
3.36

S.D.
.49
.48
.51
.44
.40

F
6.865

Sig.
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่า
ทันอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.28 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่เกิน
15,000
บาท

ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท

15,001 30,000
บาท
-.47741*

30,001 45,000
บาท
-.33967
.10774

45,001 60,000
บาท
-.48587
-.03847
-.14620

มากกว่า
60,000
บาท
-.14996
.29745*
.18971
.33592

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.28 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่ ม
ตัว อย่างที่มีร ายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และกลุ่ ม ตัว อย่างที่มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน
15,001-30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ ยการรู้เท่าทันสื่ อสู งกว่ากลุ่ ม ตัว อย่างที่มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน
มากกว่า 60,000 บาท
4.3.3 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.3.3.1 เพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

N
61
339
400

Mean
3.35
3.29

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05

S.D.
.77
.74

t
.611

Sig.
.541*
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จากตาราง 4.29 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการตอบสนองอินโฟ
กราฟิกไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.3.3.2 อายุที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานอายุที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
รวม

N
59
233
108
400

Mean
2.88
3.44
3.24

S.D.
.31
.81
.64

F
17.825

Sig.
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.30 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการตอบสนองอินโฟ
กราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.31 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอายุ
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี

21-25 ปี

26-30 ปี
-.61159*

31-35 ปี
-.40524
.20635*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.31 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ แสดงให้เห็น
ว่าในเจนเนอเรชั่นเดียวกันมีผลต่อตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-25 ปี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 2630 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี 31-35 ปี
4.3.3.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

N
349
51
400

Mean
3.29
3.37

S.D.
.68
1.10

t
-.728

Sig.
.609*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.32 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่มี ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกัน

มีการ

ตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
4.3.3.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่าง
กัน
อาชีพ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

N
276
59
51
14
400

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001

Mean
3.66
3.47
3.56
3.21

S.D.
.50
.38
.49
.42

F
4.339

Sig.
0.001*
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จากตาราง 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.34 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

พนักงานบริษัท

นักเรียน/นักศึกษา
.60150*

ธุรกิจส่วนตัว
.27458
-.32692

อื่นๆ
.34573
-.25577
.07115

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.34 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัท
4.3.3.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่าง
กัน
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ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม

N
23
278
59
13
27
400

Mean
2.87
3.39
3.40
3.04
2.61

S.D.
.22
.72
.55
.31
.77

F
10.140

Sig.
.000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.35 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
ตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.36 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่เกิน
15,000
บาท

ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001

15,001 30,000
บาท
-.51657*

30,001 45,000
บาท
-.53382
-.01726

45,001 60,000
บาท
-.16890
.34767
.36493

มากกว่า
60,000 บาท
.25475
.77132*
.78858*
.42365
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จากตาราง 4.36 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ กลุ่มตัวอย่าง
มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทมีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อน้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท คู่ต่อไปคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาทมีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 60,000 บาท และกลุ่ มสุดท้ายคือ กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 45,000 บาทมีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
60,001 บาท
4.3.4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
4.3.4.1 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐ านประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

N
60
83
257
400

Mean
3.46
4.02
3.50

S.D.
.40
.48
.43

F
Sig.
48.261 .000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน มี
การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.38 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

5 – 7 ปี

8 – 10 ปี
-.56621*

มากกว่า 10 ปี
-.04108
.52513*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 4.38 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่ างมีการรู้ เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในการใช้สื่อออนไลน์ 5-7 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ที่มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ สื่ อ ออนไลน์ 8-10 ปี และคู่ ต่ อไปคือ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่มี ที่ มี
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี
4.3.4.2 อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานอุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีผลกับการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต
รวม

N
380
352
132
400

Mean
3.60
3.62
3.59

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

S.D.
.49
.49
.46

F
.165

Sig.
.848*
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จากตาราง 4.39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน มี
การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
4.3.4.3 สื่อออนไลน์ที่ใช้งานที่มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานสื่อออนไลน์ที่ใช้งานมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
สื่อออนไลน์ที่ใช้งาน
Search Engine
Chat Application
Social Network Site
Media Sharing
Game
Web board
Website
Micro Blogging
Blog
รวม

N
400
356
332
320
292
292
248
212
160
2,612

Mean
3.60
3.61
3.60
3.60
3.60
3.59
3.58
3.60
3.52

S.D.
.49
.50
.48
.50
.50
.49
.48
.47
.48

F
.503

Sig.
.855*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทัน
อินโฟกราฟิกไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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4.3.4.4 เวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์ที่มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐ านเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน
เวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์
06.00 - 09.00 น.
09.01 - 12.00 น.
12.01 - 15.00 น.
15.01 - 18.00 น.
18.01 - 21.00 น.
21.01 - 24.00 น.
รวม

N
48
80
80
148
284
260
900

Mean
3.67
3.62
3.62
3.58
3.57
3.59

S.D.
.45
.50
.45
.49
.50
.48

F
.480

Sig.
.791*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีการ
รู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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4.3.5 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่าง
กัน
4.3.5.1 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

N
60
83
257
400

Mean
2.83
4.17
3.12

S.D.
.32
.86
.55

F
Sig.
123.033 .000***

หมายเหตุ: *** นัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตาราง 4.42 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ
Scheffe เพื่อหาความแตกต่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.43 ตารางทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe กับตัวแปรประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05

5 – 7 ปี

8 – 10 ปี
-1.33757*

มากกว่า 10 ปี
-.28723*
1.05033*
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จากตาราง 4.43 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 5-7 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อน้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี และกับกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้
สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี และคู่ต่อไปคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี
มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10
ปี
4.3.5.2 อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานอุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต
รวม

N
380
352
132
864

Mean
3.29
3.31
3.16

S.D.
.75
.75
.74

F
1.966

Sig.
.141*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.44 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้อุปกรณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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4.3.5.3 สื่อออนไลน์ที่ใช้งานมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านสื่ อ ออนไลน์ ที่ ใ ช้ ง านมี ก ารตอบสนองอิ น โฟกราฟิ ก ที่
แตกต่างกัน
สื่อออนไลน์ที่ใช้งาน
Search Engine
Social Network Site
Chat Application
Media Sharing
Game
Web board
Website
Micro Blogging
Media Sharing
Blog
รวม

N
400
332
356
320
292
292
248
212
320
160
2,612

Mean
3.30
3.31
3.31
3.33
3.34
3.34
3.33
3.35
3.33
3.34

S.D.
.74
.74
.76
.76
.76
.75
.76
.75
.76
.74

F
.210

Sig.
.989*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.45 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีการตอบสนอง
อินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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4.3.5.4 เวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน
เวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์
06.00 - 09.00 น.
09.01 - 12.00 น.
12.01 - 15.00 น.
15.01 - 18.00 น.
18.01 - 21.00 น.
21.01 - 24.00 น.
รวม

N
48
80
80
148
284
260
900

Mean
3.24
3.25
3.37
3.25
3.31
3.26

S.D.
.67
.80
.78
.82
.73
.74

F
.448

Sig.
.815*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4.46 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเวลาที่ใช้งานสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีการ
ตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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4.3.6 การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟกราฟิก
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Pearson Correlation เพื่อให้ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2
ตัวแปร ซึ่งพบ ดังนี้
ตารางที่ 4.47 ตารางแสดงผลความสัมพันธ์การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกกับการตอบสนองอินโฟกราฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (R)
การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก * การตอบสนองอินโฟกราฟิก
.460**

Sig (2Tailed)
.000*

หมายเหตุ: * นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
** นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
จากตาราง 4.47 พบว่า ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4.3.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3.7.1 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันในทุก
ตัวแปรอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.3.7.2 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้ยอมรับสมมติฐานในทุกตัวแปร ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเพศที่มีความ
แตกต่างกันนั้น มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ตัวแปรด้าน อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนนั้นมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ
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4.3.7.3 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองสื่ อ
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้ยอมรับสมมติฐานในทุกตัวแปร ทางผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเพศ
และระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน มีการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่ตัวแปรด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความแตกต่างนั้น มีการตอบสนองสื่อ
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
4.3.7.4 พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารรู้ เ ท่ า ทั น อิ น โฟกราฟิ ก ที่
แตกต่างกัน
ผู้ รั บ สารเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่
ประสบการณ์การใช้สื่อ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภท
การใช้สื่อออนไลน์ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ และปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัว อย่ างที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่ ออินโฟกราฟิกที่ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ยกเว้น ตัวแปรด้านประสบการณ์การใช้สื่อมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่
ต่างกัน
4.3.7.5 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน
ผู้ รั บ สารเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่
ประสบการณ์การใช้สื่อ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภท
การใช้สื่อออนไลน์ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ และปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัว อย่ างที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่ ออินโฟกราฟิกที่ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ยกเว้นตัวแปรด้านประสบการณ์การใช้สื่อ มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่
ต่างกัน
4.3.7.6 การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟกราฟิก
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของผู้รับสารเจเนอเรชั่น
วายและการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก โดยใช้สถิติ Pearson Correlation พบว่าการรู้เท่าทันต่อสื่อ
อินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิก และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด้วยค่า R = .460 ซึ่งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลาง โดยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การรู้เท่าทันและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้รับสารกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย
2. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก และการตอบสนองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ของผู้รับ
สารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีต่ออินโฟกราฟิก
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองของผู้บริโภค โดย
การสร้างแบบสอบถามและนาไปทาการสารวจกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเจเนอ
เรชั่น วาย ที่พานั กอาศัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัว อย่า ง โดยในการคั ดเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างนี้ ใช้วิธีแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและเคยเห็นอินโฟ
กราฟิก
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาด้ ว ยแบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ (Questionnaire and Testing) เป็นลักษณะของแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Survey) โดยในแบบสอบถามจะประกอบด้วยแบบสอบถามผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถาม (Screening Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) และใช้
วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยนา URL ของแบบสอบถามโพสไว้ 5 แหล่งชุมชน
ออนไลน์
โดยใช้นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลทาการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) จากนั้นนาสถิติวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรรณนา (Descriptive Analysis) และ
แจกแจงความถี่เป็นตารางร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการนาเสนอข้อมูลและสถิติ ประกอบกับการใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว ANOVA ใน
การคาดการณ์สู่ ก ลุ่ มประชากรใหญ่ โดยค่า เฉลี่ ยเลขคณิตที่ไ ด้แปรผลตามตารางเกณฑ์ การแปล
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ความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ อ
อินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด พบว่า
5.1.1.1 เพศ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง จานวน 339 คน (ร้อยละ 84.75) และเป็น
เพศชาย จานวน 61 คน (ร้อยละ 15.25)
5.1.1.2 อายุ
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-24 ปี จานวน 59 คน (ร้อยละ 14.75) กลุ่ม
ที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 233 คน (ร้อยละ 58.25) และมีอายุระหว่าง 31-35 ปี จานวน 108
คน (ร้อยละ 27)
5.1.1.3 การศึกษา
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 349 คน
(ร้อยละ 87.25) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 51 คน (ร้อยละ 12.75) และไม่พบระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
5.1.1.4 อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จานวน 276 คน
(ร้อยละ 69) รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 59 คน (ร้อยละ 14.75) ธุรกิจส่วนตัว จานวน
51 คน (ร้อยละ 12.75) และประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 14 คน (ร้อยละ 3.5)
5.1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท
จานวน 23 คน (ร้อยละ 5.75) กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จานวน 278 คน (ร้อย
ละ 69.50) กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–45,000 บาท จานวน 59 คน (ร้อยละ 14.75) กลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท จานวน 13 คน (ร้อยละ 3.25) และกลุ่มรายได้เฉลี่ย
มากกว่า 60,000 บาท จานวน 27 คน (ร้อยละ 6.75)
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5.1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
จากการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ พบว่า
5.1.2.1 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 ตัวอย่าง
ใช้สื่อออนไลน์ทุกวัน (ร้อยละ 100)
5.1.2.2 ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ
64.25) รองลงมามีประสบการณ์ใช้สื่อ 8-10 ปี (ร้อยละ 20.75) และมีประสบการณ์ใช้สื่อ 5-7 ปี
(ร้อยละ 15.00) ตามลาดับ
5.1.2.3 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
กลุ่มตัวอย่างใช้อุปกรณ์อย่างน้อย 2 ประเภท ต่อ 1 ตัวอย่าง โดยอุปกรณ์หลักที่ใช้ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ ต คือ โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 43.98) รองลงมา คือ คอมพิว เตอร์ (ร้อยละ
40.74) และแท็บเล็ต (ร้อยละ 15.28) ตามลาดับ
5.1.2.4 ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์
กลุ่ มตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ใช้สื่ ออย่างน้อย 5-6 ประเภทขึ้นไป โดยเข้าถึงสื่ อออนไลน์
ประเภท Search Engine มากที่สุด จานวน 400 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.31) และประเภทสื่อที่คนใช้
จานวนมากเป็นอันดับสองรองลงมา คือ Chat Application จานวน 356 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.63)
และ Social Network Site จานวน 332 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.71) Media Sharing จานวน 320
ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.25) เป็นสี่ลาดับแรก
โดยลาดับ ต่อมา คือ Web board และ Game ทั้งสองประเภท กลุ่ มตัวอย่างใช้
จานวนเท่ากันคือ จานวน 292 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.18) Website จานวน 248 ตัวอย่าง (ร้อยละ
9.49) Micro Blogging จานวน 212 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.12) และลาดับสุดท้าย คือ Blog จานวน
160 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.13) ตามลาดับ
5.1.2.5 ช่วงเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบกระจายตัว แต่ส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ใน
ช่วงเวลาค่า ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเวลา
ค่า ตั้งแต่ 18.00–24.00 น. ซึ่งเป็นสองช่วงเวลาที่มีคนเข้าถึงสื่อสูงสุด จานวน 284 ตั วอย่าง (ร้อยละ
31.56) และจานวน 260 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.89) ตามลาดับ และช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเลย คือ ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น.
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5.1.3 ข้อมูลด้านการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
จากการศึกษาข้อมูลด้านการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก พบว่า ภาพรวมของระดับพฤติกรรม
การรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่าระดับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกอยู่ในระดับมากถึง 21
ข้อ และสอดคล้องกับผลของค่าเฉลี่ย ในภาพรวม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างรู้เท่าทันการนาเสนอเนื้อหาสารเป็นการเลือกผ่านมุมมองของผู้ผลิต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31) รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และ
อินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูดความสนใจในการอ่านเนื้อหา ตามลาดับ
โดยหากแบ่ งตามองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ 3 กระบวนการ ดังนี้
(UNESCO, 2013)
5.1.3.1 กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการเข้าถึงสื่อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก คือ อินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มตัวอย่างในการอ่านเนื้อหามากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างชอบที่จะอ่านข้อมูลในลักษณะอินโฟกราฟิก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อมูลอินโฟกราฟิกเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) ตามลาดับ
5.1.3.2 กระบวนการเข้ า ใจ วิ เ คราะห์ ตี ค วาม และประเมิ น เนื้ อ หาของสื่ อ
(Evaluation)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการประเมินเนื้อหาของสื่อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดว่าอินโฟกราฟิกสามารถทาให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าผู้รับสารจะมีการ
ตีความเนื้อหาอินโฟกราฟิกที่ได้รับแตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) และสามารถจั ดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลต่างที่ได้รับผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามลาดับ
5.1.3.3 กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)
กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันการนาเสนอเนื้อหาสารเป็นการเลือกผ่าน
มุมมองของผู้ผลิตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างรู้ถึงผลกระทบและความ
เสี่ยงในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) และรู้ถึงความสาคัญของการตรวจสอบ
อินโฟกราฟิกที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น คุณภาพผลกระทบ และความถูกต้องของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96) ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทราบถึงข้อจากัดของอินโฟกราฟิก เช่น กฎ
ระเบียบ และเงื่อนไข อยู่ในระดับที่น้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56)
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5.1.4 ข้อมูลด้านการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก
จากการศึกษาข้อมูลด้านการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก พบว่า ภาพรวมของระดับพฤติกรรม
การตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า ระดับพฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกอยู่ใน
ระดับมาก จานวน 5 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองเมื่อพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ชอบ
หรือสนใจจะกดไลก์ผ่านหน้าเฟซบุ๊กมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบ
สื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบจะไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ชอบหรือสนใจจะกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบจะกดลบโพสต์ผ่า น
หน้าเฟซบุก๊ และเมื่อพบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบก็จะลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์ จะ
เห็นว่ามีระดับพฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ระดับอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งทั้งสองข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.66
5.1.5 การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 6 ข้อ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1) สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันในทุก
ตัวแปรอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านอายุที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า ในเจเนอเรชั่นเดียวกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-30 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุ 21-25 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม ตัวอย่าง
ที่มอี ายุ 26-30 ปี
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ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มตี ัวแปรด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านอาชีพที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทและกลุ่มอาชีพอื่นๆ
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มี พฤติกรรมการ
ใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่ากลุ่มรายได้อื่ นๆ ทุกกลุ่ม และคู่ต่อไปคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,00130,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากับกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และกลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
15,001-30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท
2) สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้ยอมรับสมมติฐานในทุกตัวแปร ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเพศที่มีความ
แตกต่างกันนั้น มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ตัวแปรด้าน อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนนั้นมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ นัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่า กลุ่มอายุ 21-25 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่มอายุ 26-30 ปี และกลุ่มอายุ
26-30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี
ผู้รั บ สารเจเนอเรชั่นวายที่มี การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาปริญญาตรี
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิ กที่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
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กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มที่ทาอาชีพอื่นๆ และกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่ากลุ่มที่ทาอาชีพอื่นๆ
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันอินโฟ
กราฟิกที่ต่างกัน อย่ างมีนั ย สาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการ
รู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่ อสู งกว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท
3) สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองสื่ อ
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้ยอมรับสมมติฐานในทุกตัวแปร ทางผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเพศ
และระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน มีการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่ตัวแปรด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความแตกต่างนั้น มีการตอบสนองสื่อ
อินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
ในเจนเนอเรชั่นเดียวกันมีผลต่อตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
21-25 ปี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-30 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-30 ปี มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี 31-35 ปี
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่ างเป็นรายคู่ ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัท
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตอบสนองอินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการ
ตอบสนองสื่อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คู่ต่อไปคือกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท
4) สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
ที่แตกต่างกัน
ผู้ รั บ สารเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่
ประสบการณ์การใช้สื่อ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภท
การใช้สื่อออนไลน์ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ และปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัว อย่ างที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน มีการรู้เท่ าทันสื่ ออินโฟกราฟิกที่ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นตัวแปรด้านประสบการณ์การใช้สื่อ
มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญอย่างมีนัยสาคัญ
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีประสบการณ์การใช้สื่อ ที่ต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟ
กราฟิกที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นราย
คู่ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 5-7 ปี มีคะแนน
เฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี และคู่
ต่อไปคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีที่มีประสบการณ์ ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทัน
สื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี
5) สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกันมีการตอบสนองสื่ออินโฟ
กราฟิกที่แตกต่างกัน
ผู้ รั บ สารเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่
ประสบการณ์การใช้สื่อ ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภท
การใช้สื่อออนไลน์ ความถี่ในการใช้สื่ อออนไลน์ และปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติ กรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ต่างกัน มีการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกที่ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นตัวแปรด้านประสบการณ์การใช้สื่อมี
การตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกที่ต่างกัน
ผู้รับสารเจเนอเรชั่นวายที่มีประสบการณ์การใช้สื่อ ที่ต่างกัน มีการตอบสนองสื่ออินโฟ
กราฟิกที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาความแตกต่างเป็นราย
คู่ ผลการทดสอบแสดงให้ เห็ นว่า กลุ่มตัว อย่างมีการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 5-7 ปี มี
คะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี
และกับกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี และคู่ต่อไปคือกลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 8-10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการตอบสนองสื่อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 10 ปี
6) สมมติฐานที่ 6 การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟ
กราฟิก
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของผู้รับสารเจเนอเรชั่น
วายและการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก โดยใช้สถิติ Pearson Correlation พบว่าการรู้เท่าทันต่อสื่อ
อินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิก และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด้วยค่า R = .460 ซึ่งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลาง โดยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย” ผู้วิจัยสามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายได้ ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กัน
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรของผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้แก่ อายุ เพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ DeFleur and Bell-Rokeaoh
(1996) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลให้
กลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึ งกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในลาดับชั้นทาง
สังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ได้นามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกันการสื่อสารว่า ผู้รั บสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมี
ความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์ กิจ, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมิกา
เหมมินทร์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพั นธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ
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เทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่สมาชิกที่เป็นคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุก
กลุ่มสังคม ทาให้มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่หลากหลายแตกต่างกันไป และณัฏฐา
วรัต จีรรีชต์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทางานใน
เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภควัยทางานที่มีลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน
5.2.2 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลกับการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรของผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ต่างกัน มีการ
รู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเพ็ญพักตร์ เตียว
สมบูรณ์กิจ และ ณรงค์ ขาวิจิตร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ ใช้สื่อโทรทัศน์ไทย
ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งพบว่า ลักษณะทางประชากรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เท่า
ทันสื่อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความรู้เท่าทันสื่อ แต่
ปัจจัยทางเพศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญต่ อความรู้เท่าทันสื่อ เพราะความเป็นเพศชาย
หรื อหญิงไม่ใช่ลั กษณะที่จะแตกต่างกันได้ในเรื่องความรู้เท่าทันสื่อ สอดคล้องกับจินดารัตน์ บวร
บริ ห าร (2548) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องความรู้เท่ าทันสื่ ออินเทอร์เน็ต การประเมินความเสี่ ยงและ
พฤติกรรมการป้องกันตัวเองของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ลักษณะการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งได้แก่ เกรดเฉลี่ย รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ระยะเวลา และประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมในการใช้สื่อกับการรู้เท่า
ทันสื่อเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทัน โดยเพศหญิงและ
เพศชายมีคะแนนความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ต่างกัน
5.2.3 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลกับการตอบสนองอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้รับสารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ต่างกันมีการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านเพศและตัวแปรด้านระดับการศึกษาของผู้รับสารกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับของ
รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (2558) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องการรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีการ
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ตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่ า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ในภาพรวมด้ านความตั้ ง ใจ
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire) และการตัดสินใจซื้อ (Action)
ไม่แตกต่างกัน และนุชจรินทร์ ชอบดารงธรรม (2554) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้าน
ความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) เรื่องสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิ พลต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมี
การตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลในด้านความตั้งใจและด้านความสนใจแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคเพศหญิงมีการตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดในด้ านความตั้งใจ
และด้านความสนใจมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตอบสนองต่อสื่อ
ดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดในด้านความต้องการแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริญญาตรี มีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูล ทางการตลาดด้านความต้องการ
มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อี ก ทั้ ง ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ก าร
ตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดในด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ระดับ การศึกษาปริ ญญาตรี มีการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้อน้อยกว่ากลุ่ มผู้ บริ โ ภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
5.2.4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจั ย พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่ อออนไลน์ของผู้ รับสารกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่
ต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก โดยพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทการใช้สื่อออนไลน์ ปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ และช่วงเวลาในการ
ใช้สื่อออนไลน์ มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่ไม่ต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านประสบการณ์การใช้สื่อที่
มีการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสุภารัตน์ แก้วสุทธิ (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการรู้เท่าทันการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล พบว่า พฤติกรรมการใช้อิน เทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้
อินเทอร์เน็ต ความบ่อยในการใช้อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตต่างก็ไม่มีความสัมพันธ์
กับการรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จึงเป็นการบ่งบอกว่าพฤติกรรมในการใช้สื่อไม่ได้ส่งผลให้ผู้ใช้
เกิดการรู้เท่าทันขึ้น ในขณะเดียวกันผลการศึกษาของ จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548) ซึ่งทาการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้เท่าทันในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของนั ก เรี ย นในด้ า นประสบการณ์ ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี
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ความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต เนื่ องด้วยผู้ที่มีประสบการณ์การใช้สื่ออนไลน์มาเป็น
ระยะเวลา 4-5 ปี จะมีการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตที่มากกว่าผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์มาเป็นระยะเวลา 2-4
ปี และน้อยกว่า 2 ปี
5.2.5 พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ มี ที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ การตอบสนองอิ น โฟกราฟิ ก ที่
แตกต่างกัน
จากผลการวิจั ย พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่ อออนไลน์ของผู้ รับสารกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่
ต่างกัน มีการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกที่ต่างกัน โดยพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งได้แก่
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทการใช้สื่อออนไลน์ ปริมาณการใช้สื่อออนไลน์ และ
ช่ ว งเวลาในการใช้ สื่ อ ออนไลน์ มี ก ารตอบสนองสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก ไม่ ต่ า งกั น ยกเว้ น ตั ว แปรด้ า น
ประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ นุชจรินทร์ ชอบดารงธรรม (2554) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) แตกต่างกัน
5.2.6 การรู้เท่าทันอินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองอินโฟกราฟิก
จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิกของผู้รับสารกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายและการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก พบว่า การรู้เท่าทันต่อสื่ออินโฟกราฟิกมีความสัมพันธ์ต่อ
การตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งทั้งสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) เรื่องสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด พบว่า การตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลด้านความตั้งใจ ความ
สนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ใน
ขณะเดีย วกัน นุ ช จริ น ทร์ ชอบดารงธรรม (2554) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่ อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า หากผู้บริโภคมีการรับรู้
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก ย่อมส่งผลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่มากขึ้น
ในแต่ละขั้น
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5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องการรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ทาให้ทราบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อ ออนไลน์ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างๆ ประสบการณ์การใช้สื่อ และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์นั้น มีความสัมพันธ์ต่อการรู้เท่าทันและ
การตอบสนองอินโฟกราฟิกด้วย ซึ่งทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
สืบเนื่องจากแนวความคิดลักษณะประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมา
พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิด
สร้างสรรค์ จึงส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดั บมาก จาก
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในระดับการรู้เท่าทัน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) กระบวนการ
เข้าถึ งสื่ อ (Access) 2) กระบวนการเข้าใจ วิ เคราะห์ ตีความ และประเมิ นเนื้อ หาของสื่ อ
(Evaluation) และ 3) กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation)
พบว่า ด้านการสร้างสรรค์มีการรู้เท่าทันมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเข้าถึง และสุดท้าย
คือ ด้านกระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาของสื่อ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน อาทิเช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย กระทรวงวัฒนธรรม สามารถนาไปพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อด้านต่างๆ ได้ดังนี้
การรู้เท่าทันสื่อด้านการสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถสื่อสารข้อมูล เข้าถึงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้ช่องทางและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความ
คิดเห็ น ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ นอกจากนี้ยังสามารถผลิ ตความรู้ใหม่ใ นรูปแบบที่เ หมาะสมด้ว ย
เครื่องมือต่างๆ โดยทราบถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อและข้อมูลความรู้ที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมถึง
ผู้ให้บริการสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรมได้ ดังนั้น หน่วยงาน
ต่างๆ ควรเปิดพื้นที่ในการสนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์ เพื่อจะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการ
สร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
การรู้เท่าทันสื่อด้านการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาของสื่อนั้น เป็นทักษะการรู้เท่า
ทันที่สาคัญ และควรให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อจากัดของอินโฟ
กราฟิก เช่น กฎ ระเบียบ และเงื่อนไข ซึ่งยังมีการรู้เท่าทันในระดับที่น้อย ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์กับประชาชนทราบเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อจากัดต่างๆ ในการใช้สื่อมาก
ยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ พฤติกรรมการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่แก้ไข หรือไม่สนใจที่จะจัดการกับโพสต์หรือสื่อที่ไม่ถูกต้อง
ดัง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรจะส่ ง เสริ ม และรณรงค์ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ (Active
Citizen) รู้บทบาทหน้าที่ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และมี
บทบาทในการตอบสนอง เมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.3.2 ข้อเสนอในกาารวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาแยกกลุ่มเจเนอเรชั่นอื่น ๆ
เพิ่มเติม เพื่อจะสามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละระดับของการรู้เท่า
ทัน และการตอบสนองในแต่ล ะเจเนอเรชั่ น ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ส ามารถสื่ อ สารเนื้อหาต่า งๆ ได้ต รงกั บ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง สามารถศึ ก ษาเฉพาะเจาะจงเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และการ
ตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกแต่ละประเภท เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างสื่ออินโฟกราฟฟิก
ประเภทภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การรู้เท่าทันและการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัย ตามหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยต่อไป โดยข้อมูลของท่านจะถูกนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น โดยสามารถแบ่ง
แบบสอบถามออกได้เป็น 5 ตอน ดังนี้
กรุณาทาเครื่องหมายในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ตอนที่ 3 การรู้เท่าทันสื่ออินโฟกราฟิก
ตอนที่ 4 การตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันอินโฟกราฟิก
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็น
จริง และความคิดเห็นของท่าน
1. ท่านรู้จักอินโฟกราฟิก
(อิน โฟกราฟิ ก หมายถึง การแสดงผลข้อ มูล หรือ เนื้อ หาที่ มีความซั บซ้ อนด้ ว ยรู ปแบบภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ดังตัวอย่างต่อไปนี้)

(

) รู้จัก

(

) ไม่รู้จัก (ปิดแบบสอบถาม)
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2. ท่านเคยได้รับข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกในสื่อออนไลน์หรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย (ปิดแบบสอบถาม)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริง และความ
คิดเห็นของท่าน
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

(
(
(

) ต่ากว่า 21 ปี
) 26 – 30 ปี
) มากกว่า 35 ปีขึ้นไป

(
(

) 21 – 25 ปี
) 31 – 35 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

(

) ปริญญาตรี

4. อาชีพ
(
(
(

(
(

) รับราชการ / พนักงานของรัฐ
) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

(
(

) 15,001 - 30,000 บาท
) 45,001 - 60,000 บาท

2. อายุ

) นักเรียน / นักศึกษา
) พนักงานบริษัทเอกชน
) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ไม่เกิน 15,000 บาท
( ) 30,001 - 45,000 บาท
( ) มากกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
6. ท่านมีการใช้สื่อออนไลน์ประเภทดังต่อไปนี้อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) Website เช่น Sanook.com, Kapook.com
( ) Search Engine เช่น Google, Bing
( ) Webboard (BBS) เช่น Pantip, Palm-plaza
( ) Social Network Site เช่น Facebook, Instragram, Printerest, Google Plus
( ) Micro Blogging เช่น Twitter
( ) Chat Application เฃ่น Line, Skype, Whatsapp, Chat on
( ) Media Sharing เช่น Youtube, Flickr
( ) Game เช่น Candy Crush, Line Pop, Hay Day
( ) Blog เช่น Exteen, Blogger, Bloggang
7. ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านต่อสัปดาห์
( ) น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
( ) 3 - 4 วันต่อสัปดาห์
( ) ทุกวัน

(
(

) 1 - 2 วันต่อสัปดาห์
) 5 - 6 วันต่อสัปดาห์

8. ช่วงเวลาที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 06.00 - 09.00 น.
( ) 09.01 - 12.00 น.
( ) 12.01 - 15.00 น.
( ) 15.01 - 18.00 น.
( ) 18.01 - 21.00 น.
( ) 21.01 - 24.00 น.
( ) 00.01 - 03.00 น.
( ) 03.01 - 06.00 น.
9. ประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน
( ) น้อยกว่า 2 ปี
( ) 5 – 7 ปี
( ) มากกว่า 10 ปี

(
(

) 2 - 4 ปี
) 8 – 10 ปี
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10. อุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) คอมพิวเตอร์
( ) โทรศัพท์มือถือ
( ) แท็บเล็ต
( ) อื่นๆ โปรดระบุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและการตอบสนองต่ออินโฟกราฟิก
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง และ
ความคิดเห็นของท่าน
การรู้เท่าทันและการตอบสนองต่อ มากที่สุด
อินโฟกราฟิก
5
การรู้เท่าทันต่ออินโฟกราฟิก
1. คุณทราบว่าคุณต้องการข้อมูล
จากอินโฟกราฟิก
2. คุณทราบว่าอินโฟกราฟิกมีความ
แตกต่างจากข้อมูลประเภทอื่น
3. อินโฟกราฟิกเป็นตัวดึงดูดความ
สนใจแก่ท่านในการอ่านเนื้อหา
4. ท่านชอบที่จะอ่านข้อมูลต่างๆ ใน
ลักษณะอินโฟกราฟิก
5. คุณทราบว่าคุณจะหาอินโฟ
กราฟิกได้จากแหล่งไหน
6. คุณทราบว่าองค์กรไหนเป็น
ผู้ผลิตอินโฟกราฟิก
7. คุณทราบวิธีที่จะเข้าถึงอินโฟ
กราฟิก
8. คุณทราบข้อจากัดของอินโฟ
กราฟิก เช่น กฎ ระเบียบ
เงื่อนไข

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1
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9. คุณทราบวิธีที่จะบันทึกข้อมูลที่
จะได้รับนั้น เพื่อใช้งานต่อไป
10. คุณเลือกที่จะเก็บอินโฟกราฟิก
บางอันที่ได้รับผ่านเครื่องมือที่
เหมาะสม
11. คุณเข้าใจว่าผู้รับสารจะมีการ
ตีความเนื้อหาสารนั้นอย่าง
แตกต่างกัน
12. คุณรู้ว่าการนาเสนอเนื้อหาสาร
เป็นการเลือกผ่านมุมมองของ
ผู้ผลิต
13. อินโฟกราฟิกทาให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ง่ายขึ้น
14. คุณเข้าใจวัตถุประสงค์
ความสาคัญ นัยสาคัญของ
ข้อมูลนั้นในบริบทของสังคม
15. คุณสามารถตีความและ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่คุณ
ได้รับได้
16. คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
แตกต่างกัน
17. คุณสามารถสรุปข้อมูลและหา
เหตุผลสนับสนุนข้อมูลที่สรุปได้
18. คุณสามารถจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ได้รับผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1
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19. คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูล
ตามความเกี่ยวเนื่องบนพื้นฐาน
ของการใช้ประโยชน์ในอนาคต
ได้
20. ข้อมูลอินโฟกราฟิกเป็นข้อมูลที่
ท่านสามารถนาไปใช้ได้ทันที
21. คุณสามารถที่จะนาข้อมูลอินโฟ
กราฟิกที่มีอยู่ รวมกับความคิด
และข้อมูลอื่น เพื่อที่จะผลิต
อินโฟกราฟิกเป็นข้อมูลใหม่ได้
22. คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการออกแบบสร้างสรรค์
อินโฟกราฟิกได้
23. คุณสามารถผลิตสื่ออินโฟ
กราฟิกในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร
24. คุณสามารถสื่อสารสื่ออินโฟ
กราฟิกอย่างมีจริยธรรม
25. คุณสามารถสื่อสารสื่ออินโฟ
กราฟิกอย่างถูกกฎหมาย
26. คุณตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสังคมผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
หรือองค์กรสื่อต่างๆ
27. คุณรู้ถึงผลกระทบ และความ
เสี่ยงในการสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1
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28. คุณรู้ถึงความสาคัญของการ
ตรวจสอบอินโฟกราฟิกที่ใช้ใน
การแบ่งปันข้อมูล เช่น คุณภาพ
ผลกระทบ และความถูกต้อง
ของข้อมูล
29. คุณรู้จักหน่วยงานที่มีหน้าที่
และบทบาทในการตรวจและ
ติดตามข้อมูลอินโฟกราฟิก
การตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิก
1. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านชอบหรือสนใจท่าน
จะกดไลก์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก
2. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านชอบหรือสนใจท่าน
จะกดแสดงความคิดเห็นผ่านหน้า
เฟซบุ๊ก
3. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านชอบหรือสนใจท่าน
จะกดแชร์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก
4. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านไม่ชอบท่านจะกด
ลบโพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก
5. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านไม่ชอบท่านจะไม่
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด
6. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านไม่ชอบท่านจะหลบ
หลีกเนื้อหาที่พบ

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1
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7. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านไม่ชอบท่านจะปิด
หน้าต่าง หรือซ่อนเนื้อหาที่พบ
8. เมื่อท่านพบอินโฟกราฟิกที่มี
เนื้อหาที่ท่านไม่ชอบท่านจะลบ
ความสัมพันธ์จากเพื่อนที่โพสต์

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
กรุณาเขียนข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการทาแบบสอบถาม ณ ที่นี้
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