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Abstract 

This research project is the study of the relationship between the use of new digital 

media (NDM) and the construction of social values and identity of the youths in Bangkok. The 

project has been conducted with both quantitative and qualitative methods. It is found that NDM 

has an influence upon youth’s social values in both negative and positive aspects. The youths 

in Bangkok use NDM as a tool and space to explore, express, and experiment their identities. 

Moreover, NDM plays an indirect role in the socialization for the youths in Bangkok. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิยัครัง้นี้เกดิขึน้จากประสบการณ์ท างานของผูว้จิยัทีค่ลุกคลกีบัเยาวชนในช่วงสบิกว่าปีที่

ผ่านมา และไดพ้บเหน็ความเปลีย่นแปลงทางดา้นค่านิยม มุมมองทางความคดิ และพฤตกิรรมของ

เยาวชนไทยอนัเป็นผลมาจากการใชส้ื่อใหม ่ ผูว้จิยัจงึเกดิแรงบนัดาลใจในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบับทบาท

ของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอค่านิยมทางสงัคมและการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย ดว้ยหวงัว่าตลอดเสน้ทาง

ของการวจิยัจะเป็นประสบการณ์อนัดใีนการเขา้ถงึและเรยีนรูเ้พื่อเขา้ใจมมุมองและความคดิทีเ่ยาวชนมี

ต่อตนเอง การมองโลก และการมองสงัคม ดว้ยผูว้จิยัเชื่อว่าเราก าลงัอาศยัอยูใ่นสงัคมรว่มสมยัระหว่าง

คนในยคุก่อนดจิทิลั (Pre-digital Generation) และคนรุ่นดจิทิลั (Digital Generation) ซึง่คนทัง้สองรุน่

อาจมมีุมมองและวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไปอนัเป็นผลจากการใชแ้ละการเขา้ถงึสื่อใหมท่ี่แตกต่างกนั  

        งานวจิยัชิน้น้ีคอืความพยายามเรยีนรูเ้พื่อเขา้ใจค่านิยมและการสรา้งอตัลกัษณ์อนัเป็นผลมาจาก

การใชส้ื่อดจิทิลัสมยัใหมข่องเยาวชนไทย โดยหวงัว่าผลการวจิยัจะช่วยสรา้งความเขา้ใจและลดช่องว่าง

ดา้นมมุมองทางความคดิระหว่างคนสองรุน่ทีอ่าศยัอยูใ่นสงัคมรว่มสมยับนโลกใบเดยีวกนั 

ผูว้จิยัขอขอบคุณศูนยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวจิยั และขอบคุณ

เยาวชนทุกคนทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัครัง้นี้อยา่งกระตอืรอืรน้ ขอบคุณทุกขอ้มลูและความคดิเหน็ และ

ขอบคุณทุกคนทีไ่มเ่คยเบื่อต่อการรว่มตอบค าถามและแสดงความคดิเหน็อนัมคีุณค่าต่อการวจิยัครัง้นี้ 

 

     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐตินิัน บุญภาพ คอมมอน 

 

 

 

 

 

 

DPU



-ง- 

 

สารบญั 

                หน้า 

บทคดัยอ่         ก 

กติกิรรมประกาศ        ค 

บทที ่1 บทน า         1 

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั      4 

บทที ่3 ระเบยีบวธิวีจิยั        20 

บทที ่4 ผลการวจิยั        24 

บทที ่5 สรปุและอภปิรายผลการวจิยั        107 

บรรณานุกรม         164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



1 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ในโลกปจัจบุนั มนุษยถ์ูกเชื่อมรอ้ยกนัไวด้ว้ยการสื่อสารผ่านสื่อใหม ่ สื่ออนัทนัสมยัในโลกดจิทิลั
ทีเ่ราคุน้เคยกนัอย่าง อนิเตอรเ์น็ต คอมพวิเตอร ์ โทรศพัทส์มารท์โฟน และแอพลเิคชัน่ต่างๆเหล่านี้ 
ไมไ่ดม้บีทบาทเพยีงแค่อ านวยความสะดวกใหก้บัจงัหวะการใชช้วีติและเพิม่อตัราความเรว็ในการสื่อสาร
ใหก้บัเราเท่านัน้ แต่ยงัเขา้มามบีทบาทในการเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤตกิรรมและแบบแผนในการ
ด ารงชวีติ นอกจากนี้ ยงัเขา้มาเปลีย่นมมุมอง วธิคีดิ วธิกีารมองโลก รวมทัง้ค่านิยมทางสังคมและ
วฒันธรรมของผูใ้ชอ้กีดว้ย 

เยาวชน คอืกลุ่มทีเ่ขา้ถงึและมคีวามใกลช้ดิกบัสื่อใหม่ทีสุ่ดในสงัคมไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
เตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลย ี ดงัเราจะเหน็ว่า เดก็เลก็บางคนในวยัทีย่งัอ่านหนังสอืไมอ่อกและเขยีน
หนงัสอืไมไ่ด ้ แต่กลบัสามารถเล่นแอพลเิคชัน่ในคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็หรอืสมารท์โฟนไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วโดยไมต่อ้งมคีนช่วยสอน เพราะพวกเขาใชว้ธิกีารเรยีนรูผ้่านระบบสญัลกัษณ์ในโลกดจิทิลั 
เดก็และเยาวชนทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยใีนโลกดจิทิลัสมยัใหม ่ (Digital Generation) จงึมมีุมมอง
เกีย่วกบัโลก สงัคม และวฒันธรรม แตกต่างออกไปจากคนทีม่าจากโลกยคุก่อนดจิทิลั (Pre-digital 
Generation) ดว้ยสื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการมองโลกและการก าหนดแบบแผนพฤตกิรรม ค่านิยม อตั
ลกัษณ์ รวมทัง้การเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัตนของเขากบัผูอ้ื่นผ่านโลกดจิทิลั 

การใชส้ื่อดจิทิลัสมยัใหม ่ (New Digital Media หรอื NDM) เหล่านี้มคีวามสมัพนัธต่์อการรบัรู้
ตวัตน (Self) และการสรา้งอตัลกัษณ์ (Identity) ของเยาวชนในโลกสมยัใหม ่ดว้ยสื่อใหมถ่อืเป็นช่องทาง
ทีเ่ปิดใหเ้ยาวชนไดส้ ารวจ ทดลอง ทดสอบ และพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง นอกจากนี้ยงัเป็นพืน้ทีใ่น
การเรยีนรูแ้ละการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ของเยาวชน 

มมุมองหนึ่งเกี่ยวกบับทบาทของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอเยาวชนไทยคอืการทีส่ ื่อเขา้มามบีทบาทในการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกและการศกึษาของเยาวชน อนิเตอรเ์น็ตคอืหอ้งสมดุทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล เป็น
ช่องทางใหพ้วกเขาแสวงหาความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ เยาวชนในยคุปจัจบุนัเขา้ถงึ
ขอ้มลูจ านวนมากและเขา้มามบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆรว่มกบัผูป้กครอง ตวัอยา่งเช่นใน
บางครอบครวัอาจพบว่าลกูๆบางคนจะมบีทบาทหน้าทีใ่นการคน้หาขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วและทีพ่กัในวนั
ว่างใหก้บัครอบครวั บางคนถงึขนาดท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยคน้หาขอ้มลูมาประกอบการตดัสนิใจซือ้รถคนั
ใหมข่องคุณพ่อคุณแม่ นอกจากนี้สื่อใหมอ่ย่างโซเซยีลมเีดยียงัไดเ้ขา้มามบีทบาทในการสรา้งสงัคม
เสมอืนจรงิใหก้บัเยาวชนไดใ้ชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจ แสดงออก และทดสอบทางอตัลกัษณ์ของตนเอง 

อยา่งไรกต็าม บทบาทของสื่อใหมต่่อเยาวชนในอกีแง่มุมหนึ่งทีป่ฏเิสธไมไ่ดก้ค็อื อนัตรายทีแ่ฝง
มาในรปูแบบต่างๆ ตัง้แต่อนัตรายแบบรา้ยแรง เช่น การถูกหลอกลวงทางอนิเตอรเ์น็ตตามทีเ่หน็ในภาพ
ขา่วกนัอยูเ่สมอ การตดิเกมคอมพวิเตอร ์การเสพตดิเทคโนโลย ีจนถงึอนัตรายแบบอ่อนๆ เช่น การทีส่ ื่อ
ใหมเ่ขา้มาสรา้งแนวคดิและค่านิยมเชงิวตัถุ อุปนิสยั พฤตกิรรมและอตัลกัษณ์ต่างๆใหก้บัเยาวชน 
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สภาพแวดลอ้มของเยาวชนไทยยคุปจัจบุนั โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร ตลอด 24 ชัว่โมงของพวกเขาเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยสีื่อใหม ่โครงการวจิยัเรือ่ง บทบาท
ของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร ชิน้นี้ จงึ
มจีดุมุง่หมายในการศกึษาว่า สื่อใหมเ่หล่านี้เขา้มามบีทบาทอยา่งไรในการสรา้งแบบแผนพฤตกิรรมการ
ด าเนินชวีติ ค่านิยมทางสงัคม และอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย การเรยีนรูโ้ลกของเยาวชนทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากสื่อใหม่จะช่วยท าใหเ้ราเขา้ใจความคดิ ค่านิยม และวธิกีารมองโลกของพวกเขา อนัจะน าไปสู่การ
เรยีนรูแ้ละการสรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิขึน้รว่มกนัระหว่างคนจากยคุสมยัทีแ่ตกต่างกนั และจะช่วย
เชื่อมโยงความเขา้ใจเกีย่วกบัมุมมองทางสงัคม วฒันธรรม ของคนต่างสมยัทีอ่ยูใ่นโลกใบเดยีวกนั 
 
1.2 ปัญหาน าวิจยั 

1.2.1 เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครมรีปูแบบพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมอ่ยา่งไรบา้ง 
1.2.2  สื่อใหมส่่งผลต่อค่านิยมทางสงัคมใดบา้งแก่เยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
1.2.3 สื่อใหมม่บีทบาทอยา่งไรบา้งในการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขต   
        กรงุเทพมหานคร 

 
1.3 วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1.3.1 เพื่อศกึษารปูแบบพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมข่องเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
1.3.2 เพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมของเยาวชนไทยในเขต 
        กรงุเทพมหานคร 
1.3.3 เพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขต 
        กรงุเทพมหานคร 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.4.1 ไดเ้ขา้ใจรปูแบบพฤตกิรรมในการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
1.4.2 ไดเ้ขา้ใจบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมของเยาวชนไทยในเขต 
        กรงุเทพมหานคร 
1.4.3 ไดเ้ขา้ใจบทบาทของสื่อใหม่ทีม่ต่ีอการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขต 
        กรงุเทพมหานคร 
1.4.4 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิบทบาทของสื่อใหม่ในการ 
        สรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนในแนวทางทีส่รา้งสรรค ์
1.4.5 ผลการวจิยัสามารถใชป้ระกอบการพจิารณาแนวทางแกไ้ขและบรรเทาอนัตรายทีแ่ฝงมา 
        ในรปูแบบต่างๆของการใชส้ื่อใหม่ 
1.4.6 องคค์วามรูจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนเกีย่วกบัสื่อใหมแ่ละ 
        การศกึษาอตัลกัษณ์ในบรบิทของเยาวชนในประเทศไทย 
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1.5 ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตของการวจิยัครัง้นี้ คอื การศกึษาบทบาทของสื่อใหม ่ อนัไดแ้ก่ ส่ือใหม่ท่ีเป็นอปุกรณ์ 
(Hardware) เช่น คอมพวิเตอร ์ (Computer) โน๊ตบุ๊ค (Notebook) แทป็เลต็ (Tablet) โทรศพัทส์มารท์
โฟน (Smart Phone) และส่ือใหม่เป็นลกัษณะของโปรแกรมซอฟแวรแ์ละแอพลิเคชัน่ (Software 
Programmes and Applications) เช่น อนิเตอรเ์น็ต (Internet) โซเซยีลมเีดยี (Social Media) 
คอมพวิเตอรเ์กม (Computer Game) โดยศกึษาบทบาทของสื่อใหมเ่หล่านี้ในการสรา้งค่านิยมทางสงัคม
และลกัษณ์ใหแ้ก่เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15-25 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่
เยาวชนมกีารเขา้ถงึสื่อใหม่มากกว่าพืน้ทีใ่นเขตต่างจงัหวดั 
 
1.6 นิยามศพัท ์

 
ส่ือใหม่ หมายถงึ สื่อใหมท่ีเ่ป็นอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพวิเตอร ์ (Computer) โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) แทป็เลต็ (Tablet) โทรศพัทส์มารท์โฟน (Smart Phone) และสื่อใหมเ่ป็นลกัษณะของ
โปรแกรมซอฟแวรแ์ละแอพลเิคชัน่ (Software Programmes and Applications) เช่น อนิเตอรเ์น็ต 
(Internet) โซเซยีลมเีดยี (Social Media) คอมพวิเตอรเ์กม (Computer Game) 
 
รปูแบบพฤติกรรมการใช้ส่ือใหม่ หมายถงึ ประเภทของสื่อใหมท่ีใ่ช ้ ระยะเวลาในการใช ้ ค่าใชจ้า่ยใน
การใช ้วธิกีารและวตัถุประสงคใ์นการใชง้านสื่อใหมข่องเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ค่านิยมทางสงัคม หมายถงึ ความคดิ ความเชื่อ ความนิยม รวมทัง้พฤตกิรรมและแบบแผนในการ
ปฏบิตัขิองเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครอนัเกดิจากการใชส้ื่อใหม่ 
 
อตัลกัษณ์ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นเครือ่งบ่งชีล้กัษณะเฉพาะของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครทีใ่ชส้ื่อ
ใหม ่ ทัง้อตัลกัษณ์ภายนอก เช่น ภาพ เสยีง ระบบสญัลกัษณ์ ถอ้ยค าและภาษาทีใ่ช ้ และอตัลกัษณ์
ภายใน เช่น ความคดิ ค่านิยม และการมองโลก 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั 

 
โครงการวจิยัเรือ่ง บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มจีดุมุง่หมายในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการใชส้ื่อใหม่กบัการสรา้ง
คานิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร โดยเป็นการผสมผสานแนวคดิ
ดา้นอตัลกัษณ์ แนวคดิเกีย่วกบัสื่อใหม่ และแนวคดิเกีย่วกบัการขดัเกลาทางสงัคมเขา้ไวด้ว้ยกนั  

โครงการวจิยัชิน้นี้ตัง้อยูบ่นแนวคดิพืน้ฐานว่า การใชส้ื่อใหมม่คีวามสมัพนัธต่์อกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทย รวมทัง้ยงัมบีทบาทส าคญัต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
เยาวชนไทย โดยแนวคดิทฤษฎทีีจ่ะน ามาใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 

2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัสื่อดจิทิลัสมยัใหม่ (New Digital Media) 
2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ (Identity) 
2.3 แนวความคดิเกีย่วกบัการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 
2.4 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ (NDM/New Digital Media) 

ค าว่า สื่อใหม ่ (New Media) ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้เจาะจงใชช้ื่อเตม็ว่า สื่อดจิทิลัสมยัใหม่ (New 
Digital Media/NDM) เขา้มามบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการสื่อสารยคุปจัจบุนั อยา่งไรกต็าม ความหมาย
และค าจ ากดัความของค าว่าสื่อใหมย่งัคงคลุมเครอืและขาดความชดัเจน 

การพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารมวลชนส่งผลใหร้ปูแบบและคุณสมบตัขิองสื่อในยคุปจัจุบนั
มกีารเปลีย่นแปลง นับจากการสื่อสารระหว่างบุคคล สู่การสื่อสารผ่านสื่อในแต่ละยคุสมยั อาท ิ สื่อ
สิง่พมิพ ์ ภาพยนตร ์ วทิยุ และโทรทศัน์ พฒันาการดา้นเทคโนโลยสีื่อในยคุปจัจุบนัอนัเป็นผลจากการ
เกดิขึน้ของอนิเตอรเ์น็ตและการพฒันาศกัยภาพดา้นการสื่อสารระบบดจิทิลั ส่งผลใหศ้กัยภาพของสื่อ
ไดร้บัการพฒันาและปรบัเปลีย่นไปทัง้ในดา้นรปูแบบ คุณสมบตัใินการท างาน คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะ
ของตวัสื่อ 

อาจกล่าวไดว้่าการเปลีย่นแปลงของระบบเทคโนโลยกีารสื่อสารท าใหส้ามารถแบ่งประเภทของ
สื่อออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สื่อแบบดัง้เดมิ (Traditional Media) และสื่อใหม ่ (New Media) โดยสื่อ
ดัง้เดมิ (Traditional Media) หมายถงึ สื่อทีผู่ส้่งสารท าหน้าทีส่่งสารไปยงัผูร้บัสารไดท้างเดยีว และทีผู่ร้บั
สารไมส่ามารถตดิต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส้่งสารได ้ เช่น หนงัสอืพมิพ ์ สื่อโทรเลข สื่อวทิย ุ สื่อโทรทศัน์ 
และสื่อภาพยนตร ์ ส่วนสื่อใหม ่ (New Media) หรอืชื่อเตม็ว่า สื่อดจิทิลัสมยัใหม่ (New Digital 
Media/NDM)  หมายถงึ สื่อทีเ่อือ้ใหผู้ส้่งสารและผูร้บัสารท าหน้าทีส่่งสารและรบัสารไดพ้รอ้มกนัเป็นการ
สื่อสารสองทาง นอกจากนี้ สื่อใหม่ยงัมคีุณสมบตัพิเิศษในการส่งสารไดห้ลายรปูแบบ คอื ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ขอ้ความ และสื่อแบบประสม  
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ความหมายของส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ (NDM/New Digital Media) 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ว่า ความหมายและค าจ ากดัความของค าว่า สื่อใหม ่ (New Media) 

หรอืทีม่ชีื่อเตม็ว่า สื่อดจิทิลัสมยัใหม ่(NDM/New Digital Media) ยงัเป็นเรือ่งทีไ่ม่มคี านิยามชดัเจน ดว้ย
ค าว่า สื่อใหม ่ ทีก่ล่าวถงึในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาจะมคีวามหมายและคุณลกัษณะที่
แตกต่างกนัออกไป ในอดตีเมือ่มสีื่ออเิลค็ทรอนิกสป์ระเภทสื่อวทิยแุละโทรทศัน์เกดิขึน้ วทิยแุละโทรทศัน์
กถ็ูกเรยีกว่า สื่อใหม ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสื่อประเพณีดัง้เดมิในยคุนัน้ เช่น สื่อสิง่พมิพแ์ละภาพยนตร ์
ต่อมาเมือ่มกีารเกดิขึน้ของอนิเตอรเ์น็ต วทิยแุละโทรทศัน์กจ็งึถูกเปลีย่นสถานภาพมาเป็นสื่อประเพณี
ดัง้เดมิ (Traditional Media)  และมอบต าแหน่งของสื่อใหม่ (New Media) ใหแ้ก่ สื่ออนิเตอรเ์น็ตแทน 
อยา่งไรกต็าม สื่อใหมใ่นยคุปจัจบุนัไดพ้ฒันาไปอยา่งมาก สื่อใหมเ่ช่นสื่ออนิเตอรเ์น็ตมอีายรุาว 40 ปีแลว้
และไดร้บัการพฒันาจากเวบ็ไซต ์ 1.0 แบบธรรมดา ไปสู่เวบ็ไซตแ์บบ 2.0 ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เป็นผูอ้อกแบบและก าหนดเนื้อหาขอ้มลูเองได้ (User-generated Content) การเกดิขึน้ของโซเชยีล
เน็ตเวริค์รวมทัง้เวบ็ไซตแ์บบทีใ่หผู้ใ้ชเ้ป็นผูส้รา้งขอ้มลูไดส้่งผลต่อรปูแบบการสื่อสารในหลายดา้น และ
ส่งผลใหบ้ทบาทของผูส้่งสารและผูร้บัสารถูกหลอมรวมไวด้ว้ยกนั นอกจากนี้ อุปกรณ์การสื่อสารในยคุ
ของสื่อใหมย่งัไดร้บัการพฒันาและออกแบบใหเ้อื้ออ านวยแก่การใชง้านทีห่ลากหลายประโยชน์ เช่น 
สามารถใชเ้ป็นโทรศพัทพ์ดูคุยสื่อสาร ไดย้นิเสยีงและเหน็หน้าตา บนัทกึและรบัส่งส่งขอ้ความ ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้ยงัสามารถเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตและโทรคมนาคมอื่นๆ ความ
ดงันัน้ การท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัเรือ่งของ สื่อใหม ่ (New Media)  จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ
สื่อใหมท่ัง้ในดา้นของตวัอุปกรณ์  (Hardware) เทคโนโลยกีารสื่อสาร (Technology) และซอฟแวรห์รอื
แอพพลเิคชนั (Software/ Application) ต่างๆประกอบไปดว้ย 

ค าว่า สื่อดจิทิลัสมยัใหม่ (New Digital Media/ NDM) บ่งบอกถงึรปูแบบสื่อทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ซึง่หมายถงึเป็นสื่อทีม่ลีกัษณะของขอ้มลูข่าวสารทีอ่ยูใ่นระบบตวัเลขฐานสอง คอื เลขศูนยแ์ละเลขหนึ่ง 
โดยสื่อดจิทิลัสมยัใหมม่รีปูแบบและคุณลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไปจากรปูแบบของสื่อประเพณดีัง้เดมิใน 4 
ประการ (Lister และคณะ, อา้งใน Siapera, 2009) ดงันี้ 

1.) เนื้อหาของสื่อดจิทิลัสมยัใหมไ่มผ่กูตดิกบัอุปกรณ์ทีใ่ช ้ แต่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึเนื้อหานัน้ได้

จากอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย เช่น การอ่านหนงัสอืจากสื่ออนิเตอรเ์น็ต ดภูาพยนตรแ์ละรายการ

โทรทศัน์รวมทัง้เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์โทรศพัท ์ ซึง่คุณสมบตัขิอ้นี้เป็นผลมาจาก

การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) 

2.) ขอ้มลูทีส่่งผ่านสื่อดจิทิลัสมยัใหม ่ มทีัง้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และขอ้ความ ซึง่ถูก
บบีอดัไว ้ ใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูน้อย จงึสามารถเกบ็เนื้อหาและขอ้มลูไวไ้ดใ้นอุปกรณ์

ทีม่ขีนาดเลก็ เช่น โทรศพัทส์มารท์โฟน (Smart Phone) และยเูอสบ ี(USB) ขนาดเลก็ 

3.) การเขา้ถงึขอ้มลูของสื่อดจิทิลัสมยัใหม่ท าไดง้่ายและรวดเรว็ และสามารถเขา้ถงึไดใ้น

รปูแบบทีไ่มเ่ป็นเสน้ตรง (Non-linear) คอืเขา้ถงึไดทุ้กช่วงของเนื้อหาและสามารถขา้มไปยงั
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ช่วงต่างๆได ้ เช่น การดูภาพยนตรไ์มจ่ าเป็นตอ้งดจูากตน้จนจบเรือ่ง  แต่สามารถเลอืกดไูด้

ในตอนและฉากทีผู่ช้มตอ้งการ 

4.) การจดัการขอ้มลูและเนื้อหาในสื่อดจิทิลัสมยัใหม่สามารถท าไดง้า่ยและรวดเรว็กว่าระบบแอ
นาลอ็ค (Analogue) ทัง้การลบ การบนัทกึ การตกแต่ง การจดัระเบยีบเนื้อหาและขอ้มลูของ

สื่อใหม ่

“สื่อดจิทิลัสมยัใหม่” หรอืชื่อสัน้ๆว่า “สื่อใหม”่ ไมใ่ช่เป็นเพยีงผลผลติของนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยเีท่านัน้ แต่ยงัเป็นพฒันาการดา้นนวตักรรมการสื่อสาร โดย Lev Manovich (2001) กล่าวว่า 
สื่อดจิทิลัสมยัใหมถ่อืเป็นผลของการหลอมรวมระหว่างพฒันาการดา้นคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมการ
สื่อสาร โดยรปูแบบของสื่อใหมม่อียู่ 3 ประเภทคอื  

1.) รปูแบบของตวัอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน เครือ่งเล่นดวีดีี

มลัตมิเีดยี คอมพวิเตอรเ์กม  

2.) รปูแบบของโปรแกรมซอฟแวร ์ (Software) เช่น โซเชยีลมเีดยี เกมออนไลน์ รวมทัง้

แอพพลเิคชัน่ (Application) ต่างๆทีใ่ชง้านในอุปกรณ์สมารท์โฟนและคอมพวิเตอรแ์ทป็เลต็  

3.) รปูแบบของเครอืขา่ยการสื่อสาร (Communication Network) เช่น ระบบสื่อสารดาวเทยีม 

เคเบลิใยแกว้ เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โทรคมนาคม 

 “สื่อดจิทิลัสมยัใหม่” หรอืทีจ่ะเรยีกสัน้ๆในการวจิยัครัง้นี้ว่า “สื่อใหม”่ จงึหมายถงึ สื่อทีเ่ป็นทัง้
อุปกรณ์การสื่อสาร โปรแกรมซอฟแวรแ์ละเครอืขา่ยการสื่อสาร ทีม่รีปูแบบการจดัเกบ็ การจดัการและ
จดัส่งขอ้มลูเนื้อหาในรปูบบดจิทิลั ในการวจิยัครัง้นี้มกีารศกึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นรปูแบบของ
โปรแกรมซอฟแวรท์ีส่ าคญั 2 ประเภท คอื โซเชยีลมเีดยี (Social Media) และเกมคอมพวิเตอร ์
(Computer Game) ซึง่มทีีม่า ความหมายและรายละเอยีดดงัทีจ่ะน าเสนอต่อไปนี้ 
 

โซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social Network) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
เมือ่ Mark Zuckerberg คดิคน้และสรา้งเฟสบุ๊ค (Facebook) ขึน้มาจากเครือ่งคอมพวิเตอรใ์น

หอ้งนอนทีห่อพกัในมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ในปี ค.ศ. 2004 นัน้ ไม่มใีครคาดคดิว่าเฟสบุ๊คจะน ามาซึง่
ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของมนุษยแ์ละการพฒันาทางเทคโนโลยกีารสื่อสารอื่นๆไดม้ากมายถงึ
เพยีงนี้ 

อยา่งไรกต็าม ก่อนหน้าการเกดิขึน้ของโซเชยีลเน็ตเวริค์ (Social Network) อยา่งเฟสบุ๊ค ไดม้ี
เวบ็ไซตต่์างๆอนัเปรยีบเสมอืนผูป้ทูางใหก้บัสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ในปจัจบุนั (boyd และ Ellision, 2007) 
ซึง่เวบ็ไซตเ์หล่านี้ไดแ้ก่ Six Degrees (1997) Live Journal (1999) Friendster (2001) และ Myspace 
(2003) แนวความคดิหลกัของโซเชยีลเน็ตเวริค์คอืการช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถน าเสนอเรือ่งราวของตนเอง 
เช่น รปูถ่ายประวตั ิความสนใจส่วนตวั งานอดเิรก ลงมาใส่ไวบ้นพืน้ทีส่าธารณะในเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
โดยผูใ้ชส้ามารถตดิตามเรือ่งราวของเพื่อนและสามารถใหผู้อ้ื่นมาตดิตามเรือ่งราวของตนเองบน
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เครอืขา่ยโซเชยีลเน็ตเวริค์ได ้นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดส้รา้งและขยายเครอืขา่ยเพื่อนของตนเอง
ไดบ้นเครอืข่ายโซเชยีลเน็ตเวริค์โดยวธิกีารเขา้ไปเป็นเพื่อนกบัเพื่อนของตนเอง ซึง่เป็นแนวความคดิที่
สะทอ้นถงึชื่อของระบบโซเชยีลเน็ตเวริค์หรอืการสรา้งเครอืขา่ยนัน่เอง 

ต่อมาในกลางปี ค.ศ. 2005 ไดม้กีารเกดิขึน้ของเวบ็ไซตแ์บบ User-generated Content ซึง่
หมายถงึ เวบ็ไซตท์ีผู่ใ้ชส้ามารถก าหนดและสรา้งเนื้อหาขึน้ไดเ้องหลายเวบ็ไซต ์ เช่น Flicker และ 
YouTube โดยเวบ็ไซตเ์หล่านี้นอกจากจะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านไดส้ามารถสรา้งเนื้อหาส่วนตวัเช่น 
บนัทกึส่วนตวั ภาพถ่าย วดิโีอคลปิ และน าเน้ือหาเหล่านัน้มาใส่ลงไวใ้นเวบ็ไซตแ์ลว้ ยงัสามารถแบ่งปนั
เนื้อหาเหล่านัน้ใหใ้หผู้อ้ื่นไดต้ดิตามและรว่มแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเนื้อหานัน้ๆไดอ้กีดว้ย boyd และ 
Ellision (2007) ไดใ้หค้ านิยามของโซเชยีลเน็ตเวริค์ไวว้่าเป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีุณลกัษณะ 3 ประการในการ
ใหบ้รกิารคอื 

1.การสรา้งโพรไฟล ์(Profile) ของผูใ้ชล้งบนพืน้ทีส่าธารณะภายใตอ้าณาเขตของระบบที่ 
ใหบ้รกิาร 
2.มกีารเชื่อมโยงรายชื่อของผูใ้ชง้านไวด้ว้ยกนัดว้ยความสมัพนัธท์ีม่อียูร่ว่มกนัของผูใ้ชง้านใน 
ระบบ 
3.ผูใ้ชง้านในระบบสามารถเหน็ขอ้มลูต่างๆของทัง้ตนเองและผูต้ดิต่อ รวมทัง้สามารถปฏเิสธผูท้ี่
ตอ้งการเขา้มาเป็นผูต้ดิต่อได้ 
หลายปีต่อมา ไดเ้กดิค าว่า โซเชยีลมเีดยี (Social Media) ขึน้ โดยค าว่าโซเชยีลมเีดยีไดถู้ก

น ามาใชใ้นความหมายของการหลอมรวมกนัทางเทคโนโลยรีะหว่าง เวบ็ไซตแ์บบ User-generated 
Content และโซเชยีลเน็ตเวริค์ ค าว่า โซเชยีลมเีดยี (Social Media) จงึกลายมาเป็นค าหลกัทีม่ ี
ความหมายกวา้งและใชเ้รยีกครอบคลุมทัง้สื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์และเวบ็ไซตแ์บบ User-generated 
Content ทีช่่วยสรา้งปฏสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างผูใ้ชง้าน  

นกัวชิาการดา้นสื่อใหมห่ลายคนกล่าวถงึคุณลกัษณะส าคญัของโซเชยีลมเีดยีไวว้่าเป็นสื่อทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการสื่อสาร (boyd, 2008) เป็นสื่อทีม่คีวามเปิดกวา้งและสรา้งการมสี่วนรว่มใหเ้กดิขึน้ 
(Mayfield, 2007) เป็นสื่อทีก่่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงและการสรา้งชุมชนใหเ้กดิขึน้ (Smith, Borash, 
Getoor และ Lauw, 2008 และ Mayfield, 2007) 

กล่าวโดยภาพรวม โซเชยีลมเีดยีเป็นสื่อทีป่ระกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ ดงันี้ (Siapera, 
2012) 

1. เป็นสื่อทีท่ าใหผู้ใ้ชส้ามารถสรา้งขอ้มลู ดาวน์โหลดและแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างกนั 

2. เป็นสื่อทีท่ าใหผู้ใ้ชส้ามารถเผยแพรข่อ้มลูและโพรไฟลข์องตนเองได้ 

3. เป็นสื่อทีท่ าใหผู้ใ้ชส้ามารถเชื่อมต่อสื่อสารกบัผูใ้ชค้นอื่นๆได้ 

ความนิยมทีผู่ใ้ชม้ต่ีอโซเชยีลมเีดยีเกดิขึน้มากมายโดยไมม่ขีอ้กงัขา ผลการวจิยัของ บรษิทั เอ
ซเีนลสนั ในปี ค.ศ. 2009 พบว่า 2 ใน 3 คน ของผูใ้ชส้ือ่ออนไลน์จะใชส้ื่อโซเชยีลมเีดยี โดยเฉลีย่ผูใ้ชส้ื่อ
ออนไลน์จะใชเ้วลา 10 เปอรเ์ซน็ต์ของการออนไลน์นัน้ไปกบัการใชง้านในโซเชยีลมเีดยี นอกจากนี้ 
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โซเชยีลมเีดยียงัไดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัทีส่ ีใ่นกระบวนกจิกรรมการใชง้านออนไลน์ทัง้หมดและยงัถอื
เป็นอนัดบัทีส่งูกว่าการใชง้านในส่วนของอเีมลห์รอืจดหมายอเิลค็ทรอนิกสอ์กีดว้ย 

นอกจากนี้ ความนิยมในการใชโ้ซเชยีลมเีดยียงัส่งผลใหน้กัวชิาการดา้นสื่อส่วนใหญ่ใหค้วาม
สนใจในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยีในแงมุ่มต่างๆ อาท ิ การศกึษาคุณสมบตัแิละคุณลกัษณะ
ของโซเชยีลมเีดยี การศกึษาการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสรา้งอตัลกัษณ์และชื่อเสยีง รวมทัง้การศกึษาถงึ
ความสมัพนัธแ์ละศกึษาเปรยีบเทยีบสงัคมในโลกของโซเชยีลมเีดยีและในโลกแห่งความเป็นจรงิ 
  

เกมคอมพิวเตอร ์(Computer Game) 
 คอมพวิเตอรเ์กมก าลงัมกีารเตบิโดอยา่งสงูทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องอุตสาหกรรมสื่อและความ
บนัเทงิ (Herz, 1997, Kline และคณะ, 2003) โดยยอ้นกลบัไปเมือ่ช่วงทศวรรษ 1970 วงการเกม
คอมพวิเตอรเ์ริม่ตน้ขึน้ดว้ยบรษิทั Atari จากนัน้ประสบปญัหาการขาดทุนและปิดตวัลงในปี ค.ศ. 1984 
ส่วนคลื่นลกูทีส่องก่อตวัขึน้โดยการกลบัมาของบรษิทั Nintendo บรษิทั Sega และบรษิทั Sony ใน
ทศวรรษ 1980 ซึง่ถอืเป็นยคุทีเ่ฟ่ืองฟูอยา่งมากของวงการเกมคอมพวิเตอร์ ผลติผลและก าไรจาก
อุตสาหกรรมเกมสงูแซงหน้าก าไรทีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ และแน่นอนว่าเดก็และเยาวชนถอื
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของอุตสาหกรรมเกมคอมพวิเตอร ์ 

Marsha Kinder (1991) กล่าวว่า เกมคอมพวิเตอรถ์อืเป็นอาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่ในยคุสงัคมรว่ม
สมยัของเดก็ในปจัจบุนั นอกจากน้ีคอมพวิเตอรเ์กมยงัมเีนื้อหาทีม่คีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัสื่ออื่นๆ ดงั
จะเหน็ไดจ้ากในปจัจบุนัทีพ่บว่าเนื้อหาของสื่อภาพยนตร ์ โทรทศัน์ การต์ูน และเกมคอมพวิเตอรม์คีวาม
เชื่อมโยงกนั ซึง่จะส่งผลต่อการท าการตลาดแบบผสมผสาน โดยสามารถดตูวัอยา่งไดจ้ากเกมโปเคมอน 
(Pokemon) ของค่ายนินเทนโด (Nintendo) ซึง่ถอืเป็นความส าเรจ็ในการสรา้งอาณาจกัรเกมแบบดจิทิลั
ทีม่มีลูค่ามหาศาลและถอืเป็นความส าเรจ็ในระดบัโลก รวมทัง้ยงัมบีทบาทในการสรา้งวฒันธรรมกลุ่ม
เพื่อนทางสงัคมโดยโปเคมอนเป็นปรากฏการณ์ของเกมทีเ่ชื่อมโยงเดก็เกอืบทัง้โลกเขา้ไวด้ว้ยกนั 

อยา่งไรกต็าม เกมคอมพวิเตอรใ์นยคุปจัจบุนัไดร้บัการพฒันาไปมาก โดยผูเ้ล่นสามารถเล่นเกม
รว่มกนัผ่านเกมคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ไดท้ลีะหลายคน เกมในยคุปจัจบุนัไดร้บัการพฒันาและเรยีกกนัว่า 
เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมผีูเ้ล่นหลายคน (Massively Multiplayer: online role-playing games 
หรอื MMORGS) คอืเป็นเกมออนไลน์ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นไดส้รา้งตวัตนเสมอืนจรงิขึน้มาในโลก
ออนไลน์ โดยการสรา้งร่างเสมอืนทีเ่ป็นร่างทรง (Avatars) ของตนเองขึน้ เกมออนไลน์ลกัษณะน้ีไดร้บั
ความนิยมอย่างสงูมากในกลุ่มผูใ้ชท้ัง้ต่างประเทศและทัง้ในประเทศ โดยเกมออนไลน์เหล่านี้ไดแ้ก่ 
“Second Life” “World of Witchcraft” และ “The Sim” เป็นตน้ 

เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมผีูเ้ล่นหลายคน (MMORGS) ยงัถอืเป็นสื่อโซเชยีลมเีดยี
ประเภทหนึ่งทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดท้ดสอบอตัลกัษณ์ของตนเองไดอ้ยา่งหลากหลาย ทัง้อตัลกัษณ์ดา้น
เพศ อาย ุ เชือ้ชาต ิ และบทบาทหน้าที่ต่างๆ โดยการสรา้งรา่งทรง (Avatars) ของตนเองเป็นตวัละคร
กราฟิกในเกมและแสดงบทบาทหน้าทีต่่างๆตามนัน้ ตวัตนทีส่รา้งผ่านเกมออนไลน์นี้สามารถแสดงออก
ไดอ้ยา่งทนัททีนัใด โดยผูเ้ล่นจะไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์เสมอืนจรงิผ่านเกมออนไลน์เหล่านี้และน าไปปรบั
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ใชใ้นการพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง (Turkle, 1999) นอกจากนี้ การเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ผ่านเกมออนไลน์นี้
ตอ้งอาศยัทกัษะความคดิเชงินามธรรม (Abstract Thought) ซึง่เป็นทกัษะการคดิขัน้สงู เมือ่ผูใ้ชไ้ด้
ทดลองแสดงบทบาทต่างๆในเกมออนไลน์จะท าใหเ้กดิการสรา้งความคดิเกีย่วกบัตวัตน (Self) และ
น าไปสู่การสรา้งอตัลกัษณ์ (Identity)  

ในดา้นผลกระทบของสื่อใหมป่ระเภทเกมคอมพวิเตอรท์ีม่ต่ีอเดก็และเยาวชน มกีารระบุว่า 
(Buckingham, 2007) การเล่นเกมส่งผลต่อพฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม (Anti-Social Behavior) ขณะที ่
Papert (1993) กล่าวว่า เกมเป็นเครือ่งมอืและสิง่ส าคญัในโลกอนิเตอรเ์น็ต การถกเถยีงกนัในประเดน็
ทีว่่าเกมเป็นความบนัเทงิหรอืเป็นเครือ่งเรยีนรูไ้มใ่ช่เรือ่งส าคญั แต่สิง่ทีส่ าคญัคอื นกัสรา้งเกมและ
ผูอ้อกแบบเกมควรใหค้วามสนใจเกีย่วกบัศกัยภาพของเกมในการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน โดยขอ้มลู
ผลการวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กมคอมพวิเตอรม์ต่ีอเดก็และเยาวชนจะน าเสนอในหวัขอ้ 2.4 ต่อไป 
 
          ผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีมีต่อเดก็และเยาวชน 

 David Buckingham ไดก้ล่าวถงึเรือ่งของผลกระทบทีส่ื่อใหมม่ต่ีอเดก็และเยาวชนไวว้่า สื่อใหม่
น ามาซึง่ทัง้ความน่าตื่นตาตื่นใจและความน่าหวาดกลวัเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ต่ีอเดก็และเยาวชน ซึง่เรือ่ง
ในลกัษณะน้ีเคยเกดิขึน้มาแลว้ในอดตีกบัสื่อโทรทศัน์ สื่อใหมจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นขึน้ใน
ครอบครวัหรอืจะก่อใหเ้กดิการแบ่งแยกจากกนั รวมทัง้สื่อใหมจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบทีส่รา้งสรรคห์รอื
ผลกระทบในเชงิลบต่อเดก็และครอบครวั ถอืเป็นประเดน็ทีน่กัวชิาการดา้นสื่อต่างกใ็หค้วามส าคญัใน
การศกึษา 

ดา้นผลกระทบดา้นบวกทีส่ื่อใหมม่ต่ีอเดก็และเยาวชน พบขอ้มลูต่างๆทีน่่าส าคญัคอื Seymour 
Papert (1993) กล่าวว่า คอมพวิเตอรถ์อืเป็นวธิกีารเรยีนรูแ้บบใหมแ่ละเป็นพืน้ทีใ่นการปลดปล่อยทาง
จนิตนาการส าหรบัเดก็ คอมพวิเตอรม์สี่วนในการกระตุน้การเรยีนรูแ้ละท าลายขอ้จ ากดัในการเรยีนรู้
แบบเดมิๆใหห้มดสิน้ ขณะที ่ Jon Katz (1996) สนบัสนุนว่า คอมพวิเตอรเ์ขา้มาสรา้งอ านาจใหก้บัเด็ก
และเยาวชน โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน 
อนิเตอรเ์น็ตคอืเครือ่งมอืในการแสดงอสิรภาพ และการหลุดพน้จากอ านาจและการควบคุมของผูใ้หญ่ 
อนิเตอรเ์น็ตท าใหเ้ดก็และเยาวชนสรา้งชุมชนและวฒันธรรมของตนเองขึน้มา นบัเป็นครัง้แรกทีเ่ดก็
สามารถหลุดพน้จากก าแพงของขอบเขตและประเพณนีิยมทีผู่ใ้หญ่สรา้งขึน้ รวมทัง้หลุดพน้จาก
กฎระเบยีบทีผู่ใ้หญ่คดิว่าดสี าหรบัเดก็และสรา้งขึน้มาควบคุมเดก็ 

Don Tapscott (1997) เสนอว่า อนิเตอรเ์น็ตไดส้รา้งคนรุน่ใหมท่ีม่คีวามเป็นประชาธปิไตย มี
จนิตนาการ และสามารถสรา้งปฏสิมัพนัธก์นัในสงัคมไดม้ากกว่าคนในยคุก่อนๆ เทคโนโลยดีจิทิลัน ามา
ซึง่การตื่นตวัทางสงัคม ทดลอนขัน้ตอน ล าดบัชัน้ทางสงัคม และประเพณีนิยมทางความรูแ้ละอ านาจ 
นอกจากนี้ Nixon (1988) ไดว้เิคราะหโ์ฆษณาทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยกีารสื่อสารแลว้พบว่า โฆษณาสนิคา้
ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยมีกัจะใชเ้ดก็เป็นตวัแสดง และน าเสนอในลกัษณะทีว่่าเดก็มคีวามสามารถโดย
ธรรมชาตใินการใชเ้ทคโนโลย ี โฆษณาสนิคา้ของค่ายแอพเปิล (Apple) แมค็ส ์ (Macs) และไมโครซอฟ 
(Microsoft) ลว้นน าเสนอโดยใชค้วามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรเ์ป็นจุดขาย ขณะเดยีวกนักใ็ชจุ้ดเวา้วอน
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โดยการเชื่อมโยงใหเ้หน็ว่า เทคโนโลยจีะสรา้งเวทมนตรแ์ห่งโลกอนาคต โดยเทคโนโลยคีอืหน้าต่างที่
เปิดสู่โลกใบใหมอ่นัจะช่วยพฒันาสญัชาตญาณของเดก็และความกระหายใครรู่้ 

ส่วนในดา้นลบ พบแนวคดิเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหม่ทีส่รา้งค่านิยม ทศันคต ิ และพฤตกิรรม
เชงิลบแก่เดก็และเยาวชนในดา้นต่างๆทีค่ลา้ยคลงึกบับทบาทเชงิลบของสื่อโทรทศัน์ทีม่ต่ีอเดก็ทัง้ 6 
ดา้น อนัไดแ้ก่ 1.) ดา้นความรุนแรงและความก้าวรา้ว (Provenzo, 1991) 2.) การส่งผลต่อความถดถอย
ดา้นสมอง จนิตนาการและการเรยีนรู ้ (Griffiths, 1996) 3.) ดา้นพฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม (Anti Social 
Behavior) รวมทัง้พฤตกิรรมการเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในบา้นและหมกมุ่นอยูก่บัคอมพวิเตอรม์ากกว่าการสื่อสาร
พดูคุยแบบตวัต่อตวั (Tobin, 1998) ซึง่ในประเทศญีปุ่น่เรยีกว่า Otaku-Zoku โดยแปลเป็นภาษาองักฤษ
ไดว้่า กลุ่มคนทีเ่กบ็ตวัอยูแ่ต่ในบา้น (Stay at Home Tribe) 4.) เกมคอมพวิเตอรส์่งผลต่อปญัหา
คุณธรรม จรยิธรรมของเดก็และเยาวชน 5. ปญัหาภาพลามกอนาจาร (Pornography) และ 6.) ปญัหา
การโฆษณาชวนเชญิทางการตลาดทีม่อมเมาเดก็และเยาวชน 

ปญัหาต่างๆทัง้ 6 ขอ้ น ามาซึง่ความวติกกงัวล ความสบัสนเกีย่วกบัสื่อใหม ่ซึง่ความพยายามใน
การหาทางออกและป้องกนัสามารถท าไดใ้นสองดา้นคอื  

1.) การแกไ้ขโดยเทคโนโลย ี (Technology Fix) เช่น การจดัเรท (Rate) หรอืระดบัความ
เหมาะสมดา้นเนื้อหาของเกมคอมพวิเตอร ์ 

2.) การแทรกแซงทางความรู ้ (Educational Intervention) โดยการใหค้วามรูเ้ท่าทนัสื่อกบัเดก็
และเยาวชน รวมทัง้พ่อแมผู่่ปกครองและครู 
 จากการถกเถยีงวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบับทบาททัง้ดา้นลบและสรา้งสรรคข์องสื่อใหมท่ีม่ต่ีอเดก็
และเยาวชนพบว่า ความเชื่อเกีย่วกบัเรือ่งนี้แบ่งออกเป็นสองดา้นคอื ดา้นทีห่นึ่งมองว่า เดก็มจีนิตนาการ
และสญัชาตญาณในการเรยีนรู ้ เทคโนโลยแีละสื่อใหม่จะเป็นตวัปลดปล่อยจนิตนาการและความสามารถ
ในการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน  ในขณะทีอ่กีมมุมองหนึ่งเหน็ว่า เดก็และเยาวชนมคีวามเปราะบาง
และตอ้งการการดแูลปกป้องจากอทิธพิลของสื่อใหม่ พ่อแมแ่ละผูป้กครองบางคนเหน็ว่าจ าเป็นตอ้งมกีาร
ควบคุมสื่อใหมแ่ละปกป้องเดก็จากอทิธพิลของสื่อใหม ่ ในขณะทีบ่างคนถอืโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยสีื่อ
ใหมเ่พื่อสรา้งโอกาสในการเรยีนรูแ้ละการศกึษาใหก้บัลูกหลานของตนเอง 

ในยคุปจัจุบนั สื่อใหมแ่ละเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนดความเยาวว์ยัของเดก็และเยาวชน การ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่อนัเป็นผลมาจากเทคโนโลยสีื่อใหมน่ี้ท าใหเ้ดก็และเยาวชนมองเหน็ตวัตนและ
คน้พบอตัลกัษณ์ของตนเองในมุมมองทีต่่างออกไปจากคนในยคุก่อน เดก็ ถอืเป็นตวัแทนของมนุษยต่์าง
ดาว (Alien) ในยคุหลงัสมยัใหม ่(Green และ Bigum, 1993) ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึคนทีม่คีวามแตกต่างจาก
ทีเ่ป็นอยูใ่นยคุสมยัปจัจบุนัหรอืเป็นคนทีม่าจากโลกอื่น 

Turkel (1999) กล่าวว่า สื่อใหมเ่ป็นตวัก าหนดและจะน ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม โดย
เทคโนโลยจีะน าไปสู่การปฏวิตัแิละการเปลีย่นแปลงต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของกลุ่ม 
เทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด (Powerful Technological Determinism) ทีม่องว่าปรากฏการณ์และการ
เปลีย่นแปลงทัง้หลายดา้นเทคโนโลยจีะส่งผลต่อสงัคมโดยรวม ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของผูค้น 
วฒันธรรม ประเพณ ีรปูแบบการด าเนินชวีติ รวมทัง้ทศันคตแิละการมองโลกของคน  
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กล่าวโดยสรุป แนวคดิเกีย่วกบัสื่อใหมแ่สดงใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยขีองสื่อใหมท่ี่
ไมเ่พยีงแต่เพิม่ศพัยภาพและความรวดเรว็ในการสื่อสารใหเ้กดิขึน้ แต่ยงัเขา้มามบีทบาทในการ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติ ค่านิยม การรบัรูต้นเองและการมองโลกใหเ้กดิขึน้กบัผูใ้ช ้ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึเดก็และ
เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ นอกจากนี้ สื่อใหมย่งัมบีทบาทต่อการสรา้งและการ
ก าหนดตวัตนและอตัลกัษณ์ของเดก็และเยาวชนในยคุปจัจุบนั โดยจะไดน้ าเสนอเกีย่วกบัแนวคดิดา้นอตั
ลกัษณ์หวัขอ้ต่อไป 
 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ (Identity) 

ตวัตน (Self) ของมนุษย ์และการรบัรูต้วัตนของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่กีารพฒันาตลอดชวีติ ในวยัแรก
เกดิและวยัแบเบาะนัน้ เดก็ทารกจะยงัไมส่ามารถแยกตวัตนของเขาออกจากสิง่แวดลอ้มได ้ ทารกจะยงั
ไมม่คีวามรูส้กึของตวัตน (Self) ของตนเอง แต่จะยดึตวัเองไวก้บัมารดาหรอืผูท้ีเ่ลีย้งดตูน ทารกยงัไม่
รูจ้กัแมแ้ต่ร่างกายของตนเอง ดงัเราจะเคยพบว่า เดก็ทารกตกใจกลวัเสยีงรอ้งของตวัเอง หรอืเอามอืไป
จกิขย าผมตนเองเพราะไม่รูว้่าเป็นผมของตนเองเป็นต้น จนเตบิโตขึน้ตามวยัจากทารกกลายเป็นเดก็ 
ช่วงเวลาแห่งพฒันาการจะท าใหเ้ดก็เริม่เขา้ใจว่าตนเองคอืมนุษยห์นึ่งคนทีม่ตีวัตน (Self) กระบวนการ
รบัรูแ้ละเรยีนรูท้างสงัคม (Social Cognitive) จะท าใหเ้ดก็สามารถแยกแยะตนเองออกจากตวัตน (Self) 
ของมารดาหรอืผูเ้ลีย้งด ู และเหน็ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมทีก่วา้งใหญ่ขึน้ พฒันาการในการเรยีนรู้
และรูจ้กัตนเองนี้จะเกดิขึน้ผ่านการขดัเกลาทางสงัคมตลอดช่วงเวลาของการเตบิโต โดยเฉพาะเมือ่เขา้สู่
ช่วงวยัรุน่จะถอืว่าเป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัของมนุษยใ์นการส ารวจตวัตน (Self) และการสรา้งอตัลกัษณ์ 
(Identity) ของตนเอง 

Erikson (1968) กล่าวว่า วยัรุน่ถอืเป็นช่วงเวลาอนัส าคญัในการส ารวจตนเองอกีครัง้ (Re-
examination) ช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นผ่านจากวยัเดก็เขา้สู่วยัรุน่จะก่อใหเ้กดิค าถามว่า “เราเป็นใคร” หรอื “เรา
จะปฏบิตัตินอย่างไรใหเ้หมาะสมกบัสงัคมทีเ่ราอาศยัอยู่” วยัรุน่ตอ้งการเวลาในการครุ่นคดิ ส ารวจ 
ทดลอง และทดสอบตวัตนของตนเอง กระบวนการเหล่านี้อาศยัระยะเวลาและพลงังานทัง้ทางรา่งกาย
และจติใจอนัมหาศาล มนุษยจ์ะมกีารส ารวจ สะทอ้นและทดสอบตวัตนตลอดเวลา โดยกระบวนการ
เหล่าน้ีจะช่วยสรา้งและหล่อหลอมตวัตน ค่านิยม ความเชื่อ และเป้าหมายในการด าเนินชวีติใหเ้ป็นที่
ประจกัษ์ทัง้ต่อตนเอง และเป็นทีร่บัรูข้องผูอ้ื่นในสงัคม  

อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นความหมายรว่ม (Shared Meaning) ทีม่ภีาษาเป็นสื่อกลาง ท าใหค้นที่
มอีตัลกัษณ์รว่มกนัสามารถเขา้ใจสิง่ต่างๆรว่มกนัได ้ อตัลกัษณ์สื่อความหมายดว้ยระบบสญัลกัษณ์ซึง่
เป็นตวัแทนความหมายทีผ่ลติและแลกเปลีย่นผ่านการใชภ้าษาในลกัษณะรปูแบบต่างๆ เช่น เสยีง 
ขอ้ความ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สื่อเป็นตวัแทนของสงัคมสมยัใหม ่ สื่อและอตัลกัษณ์จงึมบีทบาท
เชื่อมโยงระหว่างกนั อยา่งไรกต็าม อตัลกัษณ์ไมใ่ช่สิง่ทีอ่ยูค่งที ่ (Fixed-entity) แต่หากเปลีย่นแปลงตาม
บรบิทและเวลาทีเ่ปลีย่นไป อตัลกัษณ์ (Identity) คอืสิง่ทีไ่ดร้บัการสรา้งและพฒันาตลอดช่วงชวีติของ
มนุษย ์ ช่วงเวลาในการเตบิโตของมนุษยห์นึ่งคนจากวยัทารกสู่วยัเดก็ จนถงึวยัรุ่นสู่วยัผูใ้หญ่ การสรา้ง
ความเป็นตวัตนและอตัลกัษณ์มคีวามเป็นพลวตัร โดยจะเปลีย่นแปลงไปพรอ้มกบัความสามารถในการ
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รบัรูแ้ละการสรา้งความสมัพนัธก์บัสงัคม ก่อนการเรยีนรูผ้่านภาษา ความเป็นตวัตนของมนุษยจ์ะเป็น
การรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัและความเคลื่อนไหวเท่านัน้ จนเมือ่ทกัษะทางดา้นภาษาของมนุษยไ์ดร้บัการ
พฒันา จงึจะเริม่แยกตวัตนออกมาและรบัรูต้นเองในฐานะมนุษยท์ีม่ตีวัตนแตกต่างจากคนอื่น ช่วงเวลา
ดงักล่าว มนุษยจ์ะเริม่รบัรู ้ทดสอบและสรา้งอตัลกัษณ์ของตนเองขึน้มา (Harter, 1999) 
 
การเกิดขึ้นของอตัลกัษณ์และการใช้ “วตัถดิุบ” ในการสร้างอตัลกัษณ์ 

อตัลกัษณ์คอืสิง่ทีบ่่งบอกว่าเราเป็นใคร มนุษยเ์รามพีหุอตัลกัษณ์ ซึง่ประกอบดว้ย อตัลกัษณ์
ของบุคคล (Personal Identity) ซึง่หมายถงึบุคลกิ ลกัษณะนิสยัของบุคคลนัน้ๆ และอตัลกัษณ์ทางสงัคม 
(Social Identity) ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์รว่มของกลุ่มคนทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั เช่น อัตลกัษณ์คนไทย อตั
ลกัษณ์คนญีปุ่น่ อตัลกัษณ์วยัรุน่ (Tajfel, 1981) 

Michael Foucault (1988) กล่าวว่า อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีบ่่งบอกว่าเราเป็นใคร เป็นสิง่ระบุตวัตนที่
เป็นเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนกบัใคร มนุษยต์อ้งอาศยั “วตัถุดบิ” ในการสรา้งอตัลกัษณ์ ดงัที ่Foucault กล่าว
ว่า อตัลกัษณ์ของมนุษยถ์ูกสรา้งผ่านเทคนิคและการปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า “เทคโนโลยขีองตวัตน” 
(Technologies of the Self) อนัหมายถงึแนวปฏบิตัทิีท่ าใหเ้ราเขา้ใจตวัตนและหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของ
เรา ซึง่การสรา้งอตัลกัษณ์ดงักล่าวอยูภ่ายใตว้าทกรรมของอ านาจ (Power Discourse) กล่าวคอื มนุษย์
สามารถสรา้งอตัลกัษณ์ขึน้ได ้ แต่อตัลกัษณ์นัน้ตอ้งเขา้กนัไดก้บัระบบสงัคมทีม่นุษยอ์าศยัอยู ่ การ
สรา้งอตัลกัษณ์ของมนุษยจ์งึเป็นการสรา้งและหล่อหลอมอตัลกัษณ์จากวาทกรรมและแนวปฏบิตัทิีม่อียู่
ในสงัคม ซึง่ตรงกบัที ่Marx (1852) ไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยส์รา้งอตัลกัษณ์ของตนเองได ้แต่ไมใ่ช่เป็นการ
สรา้งอตัลกัษณ์ขึน้จากการเลอืกของตนเอง หากเป็นการสรา้งอตัลกัษณ์ขึน้ภายใต้บรบิททีส่งัคมหยบิยื่น
ให ้กล่าวโดยสรปุ แนวความคดิของ Foucault และ Marx ชีใ้หเ้หน็ว่าตวัตนและอตัลกัษณ์ของมนุษยถ์ูก
สรา้งขึน้ตามบรบิทของสงัคมทีม่นุษยอ์าศยัอยู ่ มนุษยจ์งึตอ้งเลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่อียูใ่นบรบิทของสงัคมนัน้
มาสรา้งและหล่อหลอมอตัลกัษณ์และตวัตน   

 Anthony Giddens (1991) กล่าวว่า ในโลกของสงัคมสมยัใหม ่ อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีม่คีวามเป็น
พลวตัรและเปลีย่นแปลงได ้ มนุษยส์รา้ง ทบทวนและปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ตลอดเวลา การสรา้งอตั
ลกัษณ์ของมนุษยใ์นยคุสงัคมสมยัใหมเ่กดิขึน้โดยอาศยัขอ้มลูและวตัถุดบิทีม่อียูใ่นสภาวะแวดลอ้มของ
สงัคมนัน้ๆ  

Stuart Hall (1992) ไดส้รปุแนวคดิการเกดิขึน้ของอตัลกัษณ์ไว ้3 แนวคดิ คอื 
1. แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ในยคุสว่างไสวทางปญัญา (Enlightenment Subject) เป็นแนวคดิที่

เชื่อว่า อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีม่แีก่น (Inner Core) มนุษยท์ุกคนเกดิมาพรอ้มกบัแก่นของอตัลกัษณ์ทีต่ดิตวั
มาและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

2. แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของนกัสงัคมศาสตร ์ (Sociological Subject) เป็นแนวคดิทีเ่ชื่อว่า 
มนุษยเ์กดิมาพรอ้มกบัแก่น (Inner Core) ของอตัลกัษณ์ซึง่เป็นส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ แต่ยงัมอีตั
ลกัษณ์บางส่วนของมนุษยท์ีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ามประสบการณ์และปฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
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3. แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ในยคุสงัคมหลงัสมยัใหม ่ (Post-modern Subject) เป็นแนวคดิทีม่ ี
ความเชื่อว่า อตัลกัษณ์ไมม่แีก่น (Inner Core) และอตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีไ่มค่งที ่อตัลกัษณ์ของมนุษยใ์นยคุ
สงัคมหลงัสมยัใหม ่จงึเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 

อตัลกัษณ์ (Identity) ถูกสรา้งและแสดงออกไดห้ลายวธิ ี มนุษยใ์ชอ้ตัลกัษณ์ในการแยกแยะ
ตนเองว่าแตกต่างจากผูอ้ื่น เช่น การอธบิายความแตกต่างทางลกัษณะกายภาพ ความสามารถทาง
รา่งกาย ลกัษณะอารมณ์ และความเป็นเจา้ของสิง่ต่างๆ การสรา้งอตัลกัษณ์ในปจัจบุนัเกดิขึน้ทัง้ในพืน้ที่
จรงิและพืน้ทีเ่สมอืนจรงิ ดงัที ่Castells (2006) กล่าวว่า อตัลกัษณ์สรา้งขึน้ไดใ้นหลายมติขิองสงัคม โลก
เสมอืนจรงิของสื่อใหม่ถอืเป็นพืน้ทีห่นึ่งและช่องทางหนึ่งในการสรา้งตวัตนและอตัลกัษณ์ที ่ Foucault 
เรยีกว่า “เทคโนโลยขีองตวัตน” (Technologies of the Self) ซึง่สามารถสรา้ง ปรบัปรงุและปรบัเปลีย่น
ไดด้ว้ยสื่อดจิทิลัสมยัใหม่ 

กล่าวโดยสรุป ในสงัคมยคุศตวรรษที ่ 21 สื่อดจิทิลัสมยัใหม่เขา้มามบีทบาทส าคญัในบรบิทของ
การสื่อสารของมนุษย ์โดยเป็นทัง้เครือ่งมอืในการสรา้งอตัลกัษณ์ และเป็นพืน้ทีใ่นการน าเสนอวตัถุดบิใน
การสรา้งและหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของมนุษยใ์นสงัคมสมยัใหม ่ สื่อดจิทิลัสมยัใหม่จงึมคีวามสมัพนัธก์บั
การสรา้งตวัตน อตัลกัษณ์ของผูใ้ช ้ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้หมายถงึกลุ่มเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 

พจนานุกรมศพัทส์งัคมวทิยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (ราชบณัฑติยสถาน, 2549) 
ไดใ้หค้วามหมายของ การขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ว่า หมายถงึ กระบวนการทีค่นเรยีนรูก้าร
เป็นสมาชกิของกลุ่มหรอืของสงัคม โดยการซมึซบัเอาบรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคมมาเป็นของตน
และเรยีนรูใ้นการปฏบิตัตินตามบทบาทและภาระหน้าทีท่างสงัคม 
         การขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) จงึหมายถงึ  กระบวนการอบรมสัง่สอนสมาชกิใหเ้รยีนรู้
ระเบยีบของสงัคมเพื่อใหเ้หน็คุณค่า และน าเอากฎเกณฑ ์  ระเบยีบปฎบิตัเิหล่านัน้ไปเป็นแนวทางใน
การประพฤตปิฎบิตั ิ การขดัเกลาสงัคมเป็นสิง่ทีม่นุษยต์อ้งไดร้บัตลอตชวีติ  เพื่อทีจ่ะท าใหม้นุษย์
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมทีต่นเป็นสมาชกิอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี โดยการขดัเกลาทางสงัคม คอื
กระบวนการทีส่งัคมหรอืกลุ่มสัง่สอนโดยตรงหรอืโดยออ้มใหผู้ท้ีจ่ะเป็นสมาชกิของกลุ่มไดเ้รยีนรู้ และรบั
เอาระเบยีบวธิกีฎเกณฑ ์ ความประพฤต ิ และค่านิยมต่างๆ ทีก่ลุ่มไดก้ าหนดไวเ้ป็นระเบยีบของความ
ประพฤตแิละความสมัพนัธข์องสมาชกิของสงัคมนัน้ สมาชกิของสงัคมจะตอ้งผ่านกระบวนการขดัเกลา
ทางสงัคมตลอดชวีติทัง้โดยตรงและโดยออ้ม การขดัเกลาทางสงัคมจงึจ าแนกได ้ 2  ประเภทดงันี้คอื 
         1.การขดัเกลาทางสงัคมโดยทางตรง  เช่น การอบรมสัง่สอน  ขดัเกลาทีพ่่อแมใ่หก้บัลกู ไมว่่าจะ
เป็นโดยวธิกีารสอน การพูด  การฝึกหดั โดยในกรณีนี้ผูส้อนและผูร้บัจะรูส้กึตวัในกระบวนการอบรมสัง่
สอนโดยตรง 
         2.การขดัเกลาทางสงัคมโดยทางออ้ม   เช่น  การอ่านหนงัสอื การฟงัวทิยหุรอืดู
โทรทศัน์  ตลอดจนการดภูาพยนต์  ซึง่ผูร้บัจะเรยีนรูโ้ดยไมรู่ต้วั  แต่จะค่อยๆซมึซบัเขา้ไปจติใตส้ านึกว่า
สิง่นัน้เป็นทีส่งัคมยอมรบัหรอืไม ่ นอกจากนี้ การขดัเกลาทางสงัคมโดยทางออ้มจะครอบคลุมไปถงึการ
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ไดเ้ขา้รว่มกบักลุ่มเพื่อนและการท างาน ซึง่จะช่วยใหเ้กดิการปรบัตวัและการพฒันาบุคลกิภาพของ
ตนเอง 
           ค าทีม่กัใชใ้นความหมายเดยีวกนักบัค าว่าการขดัเกลาทางสงัคม คอืค าว่า “สงัคมกรณ์” “สงัคม
ประกติ” “การอบรมเรยีนรูท้างสงัคม” และ “การท าใหเ้หมาะสมแก่สงัคม” ซึง่เป็นกระบวนการสงัคมกบั
ทางจติวทิยา ทีม่ผีลท าใหบุ้คคลมบีุคลกิภาพตามแนวทางทีส่งัคมตอ้งการ เดก็ทีเ่กดิมาจะตอ้งไดร้บัการ
อบรมสัง่สอนใหเ้ป็นสมาชกิทีส่มบูรณ์ของสงัคม สามารถอยูร่ว่มและมคีวามสมัพนัธก์บัคนอื่นไดอ้ย่าง
ราบรืน่ ท าใหม้นุษยเ์ปลีย่นแปลงสภาพตามธรรมชาตเิป็นมนุษยผ์ูม้วีฒัธรรม มสีภาพต่างจากสตัวโ์ลก
ชนิดอื่น 
        การขดัเกลาทางสงัคมเป็นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม  ค่านิยมสงัคม  ซึง่มตีวัแทนในสงัคมที่
ท าหน้าทีใ่นการขดัเกลาทางสงัคม ดงันี้    
        1.ครอบครวั ถอืเป็นตวัแทนส าคญัทีสุ่ดในการท าหน้าทีข่ดัเกลาทางสงัคม เพราะเป็นสถาบนัแรกที่
เดก็จะไดร้บัการอบรมสัง่สอนและจะมคีวามผกูพนัทางสายโลหติอยา่งลกึซึง้ ซึง่จะมผีลดา้นอารมณ์   
ความประพฤต ิ เจตคต ิ ตลอดจนบุคลกิภาพของบุคคลมากทีสุ่ด    
        2.กลุ่มเพื่อน เป็นตวัแทนทีท่ าหน้าทีข่ดัเกลาทางสงัคมอกีหน่วยหนึ่ง เนื่องจากแต่ละกลุ่มยอ่มมี
ระเบยีบ ความเชื่อ และค่านิยมเฉพาะกลุ่มตนเอง ซึง่อาจแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะกลุ่ม          
        3.โรงเรยีน เป็นตวัแทนสงัคมทีท่ าหน้าทีโ่ดยตรงในการขดัเกลาสมาชกิตัง้แต่ในวยัเดก็จนถงึ
ผูใ้หญ่ โดยอบรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณต่ีางๆของสงัคม ตลอดจนค่านิยม
และทกัษะอนัจ าเป็นใหแ้ก่สมาชกิในสงัคม 
        4.ศาสนา เป็นตวัแทนในการขดัเกลาจติใจของคนในสงัคมยดึมัน่ในสิง่ทีด่งีาม ศลีธรรมและ
จรยิธรรม รวมทัง้ความประพฤตใินทางทีถู่กทีค่วร โดยศาสนาจะมอีทิธพิลทางจติวทิยาต่อบุคคลในการ
สรา้งบุคลกิภาพเป็นอย่างมาก 
        5.กลุ่มอาชพี   อาชพีแต่ละประเภทจะมกีารจดัระเบยีบปฎบิตัเิฉพาะกลุ่ม  เช่น กลุ่มทีม่อีาชพี
คา้ขายจะตอ้งมคีวามซื่อสตัยไ์มเ่อาเปรยีบลกูคา้  ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิใหม่ของกลุ่มต่างๆกต็อ้งเรยีนรูป้ระเพณี
ของกลุ่มอาชพีทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ 
        6.สื่อมวลชน  เป็นหน่วยทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้อ้มลูข่าวสารของสมาชกิในสงัคม  มสี่วนในการ
ขดัเกลาทางสงัคมแก่มนุษยใ์นดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นความคดิ  ความเชื่อ  แบบแผนการประพฤตปิฎบิตั ิ        
        การขดัเกลาทางสงัคม เป็นกระบวนการของคนทีก่ระท าระหว่างกนัทางสงัคม การไดร้บัรปูแบบ
ของบุคลกิภาพ (Personality) และการเรยีนรู ้ (Learning) รวมทัง้การด าเนินวถิชีวีติในรปูแบบต่างๆจาก
สงัคมและกลุ่ม การขดัเกลาทางสงัคมจงึถอืเป็นกระบวนการเรยีนรูว้ฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ยของคน
ในสงัคมหรอืกลุ่มสงัคม รวมถงึพฤตกิรรมและการกระท าทีจ่ะตอ้งแสดงตามสถานภาพและบทบาทที่
เปลีย่นไป  
        โดยสรุปแลว้ การขดัเกลาทางสงัคม คอื การเรยีนรูข้องสมาชกิในสงัคมทัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการ เพื่อพฒันาบุคลกิภาพตามความตอ้งการของสงัคม โดยการขดัเกลาทางสงัคมมี
แนวคดิทีส่ าคญั 3 แนวคดิดงันี้ 
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        1.การขดัเกลาทางสงัคม เป็นการสบืทอดวฒันธรรมระหว่างคนรุน่หนึ่ง กบัคนอกีรุน่หนึ่ง 
(Socialization as Enculturation) แนวคดินี้มองว่า บุคคลรบัเอาวฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลกิ
อยา่งตรงไปตรงมา โดยอตัโนมตั ิ เพราะเกดิขึน้จากการรบัรูซ้ ้าๆซากๆ เป็นเวลานานจนซมึซาบเขา้ไป
โดยทีเ่กอืบจะไม่มกีารแปรสภาพวฒันธรรมนัน้ๆเลย โดยนยัยะส าคญัของแนวคดินี้ อธบิายไดใ้น 3 
ลกัษณะ คอื เดก็รบัเอาวฒันธรรมอย่างตรงไปตรงมา ไมม่ปีฏกิริยิาตอบโตห้รอืกลัน่กรองวฒันธรรมแต่
อยา่งใด (Passive Recipient)  วฒันธรรมมคีวามมัน่คงถาวร (Stable Culture) คงเสน้คงวา (Consistent 
Content) ไมข่ดัแยง้กนั กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมอื่นๆอยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั แยกออกจากกนัไดย้าก และเกือ้หนุนการคงอยูข่องวฒันธรรมอย่าง
เป็นระบบ แนวคดินี้มุง่แสดงใหเ้หน็ถงึพลงัในเชงิอนุรกัษ์ของสงัคม โดยพฒันามาจากสาขาวชิา
มานุษยวทิยา (Anthropology) ทีศ่กึษาสงัคมขนาดเลก็ มเีสถยีรภาพสงู ไมเ่ปลีย่นแปลงหรอื
เปลีย่นแปลงแต่น้อย จงึท าใหม้องเหน็ภาพของการขดัเกลาทางสงัคมในรปูของกระบวนการ ซึง่ท าให้
สงัคมด ารงอยูต่ามแบบฉบบัเดมิ  
        2. การขดัเกลาทางสงัคม เป็นกระบวนการควบคุมแรงผลกัดนัส่วนบุคคล (Impulse Control) 
แนวคดินี้มองว่า กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม เป็นกระบวนการจ ากดัขอบเขตแรงกระตุน้ทาง
ธรรมชาตขิองบุคคลทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด ซึง่หากปล่อยใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมโดยล าพงัแลว้ อาจท าใหเ้กดิ
ความระส ่าระสายในสงัคมได ้ กระบวนการทางสงัคม จงึท าหน้าทีห่ล่อหลอมใหบุ้คคลผนัแปรพฤตกิรรม 
ทีเ่กดิจากแรงกระตุน้ธรรมชาตนิัน้ ไปในทางทีส่งัคมยอมรบัได้ โดย แนวคดินี้มทีีม่าจากทฤษฎจีติ
วเิคราะห ์ (Psycho-analysis) ซึง่มองว่ามนุษยม์คีวามตอ้งการทางธรรมชาตต่ิางๆซึง่มมีาแต่ก าเนิด
ก่อนทีจ่ะมาเป็นสมาชกิของสงัคม เช่น ความก้าวรา้ว หรอืตณัหาของบุคคล ซึง่บุคลกิภาพนี้ฟรอยด ์
(Freud) นกัทฤษฎจีติวเิคราะห ์ เรยีกว่า "อภอิตัตา" (Super Ego) แนวคดินี้เชื่อว่าการควบคุมดว้ยการ
ขดัเกลาทางสงัคมไมใ่ช่ว่าจะกระท าไดผ้ลแก่ทุกคนเสมอไป แต่โดยเฉลีย่แลว้สงัคมประสบความส าเรจ็ใน
การป้องกนัมใิหค้นส่วนใหญ่ในสงัคมแสดงออกซึง่พฤตกิรรม อนัเกดิจากแรงกระตุ้นทางธรรมชาตสิ่วน
บุคคล ซึง่ก่อใหเ้กดิความระส ่าระสายในสงัคม  
        3. การขดัเกลาทางสงัคมเป็นการเตรยีมบุคคลเขา้รบับทบาทต่างๆในสงัคม (Role Training) 
แนวคดินี้มองว่า กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเป็นกระบวนการของสงัคม ในอนัทีจ่ะท าใหป้จัเจกบุคคล
ตอ้งปฏบิตัติามปทสัถาน (Norms) ของสงัคม ทีม่าของแนวคดินี้เกดิจากการมองว่า การทีส่งัคมจะด ารง
โครงสรา้งของมนัอยูไ่ดก้ด็ว้ยการสรรหาบุคคลต่างๆมาสวมบทบาทต่างๆในสงัคมได ้  บุคลกิภาพ 
(Personality) ของบุคคลและโครงสรา้งทางสงัคม (Social Structure) จงึเป็นระบบทีแ่ยกต่างหากออก
จากกนั และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิภาพส่วนบุคคลกบัโครงสรา้งทางสงัคมจงึอาจมหีลายแนวทาง 
โดยกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัเชื่อมรอ้ยใหส้องระบบไปดว้ยกนัได้  
        ดงันัน้ การขดัเกลาทางสงัคมจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการหล่อหลอมพฤตกิรรมของบุคคล และ
เป็นตวัแปรส าคญัทีส่่งผลต่อการด ารงอยู ่ ความขดัแยง้ และการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยความมุง่
หมายของการขดัเกลาทางสงัคม ไดแ้ก่ 
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1. การปลกูฝงัระเบยีบวนิัย  
2. การปลกูฝงัความมุ่งหวงัและแรงบนัดาลใจ  
3. การสอนใหรู้จ้กับทบาทและทศันคตต่ิางๆ  
4. การสอนใหเ้กดิความช านาญหรอืทกัษะ  

        เมือ่ไรกต็ามทีบุ่คคลยอมรบัค่านิยมจากกลุ่มกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงบางอย่างเกดิขึน้ในตวับุคคล
การยอมรบัค่านิยมเป็นจดุเริม่ตน้ของการเกดิขึน้แห่งตวัตน (Self) และอตัลกัษณ์ (Identity) ซึง่จะมี
พรอ้มกบักระบวนการขดัเกลาทางสงัคม แนวคดิทางสงัคมวทิยามองการขดัเกลาทางสงัคมเป็นการ
เตรยีมบุคคลเขา้รบับทบาทต่าง ๆ ในสงัคม (Role Training) แนวคดินี้มองว่า กระบวนการขดัเกลาทาง
สงัคมเป็นกระบวนการของสงัคม ในอนัทีจ่ะท าใหป้จัเจกบุคคลตอ้งปฏบิตัติามปทสัถาน (Norms) ของ
สงัคม ทีม่าของแนวคดินี้เกดิจากการมองว่า การทีส่งัคมจะด ารงโครงสรา้งอยูไ่ดก้ด็ว้ยการสรรหาบุคคล
ต่าง ๆ มาสวมบทบาทต่าง ๆ ในสงัคมได ้ การขดัเกลาทางสงัคมจงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการหล่อ
หลอมพฤตกิรรมของบุคคล และเป็นตวัแปรส าคญัทีส่่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
       ในทางสงัคมวทิยาจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) เป็นอยา่ง
ยิง่ ทัง้นี้เพราะมนุษยไ์มไ่ดม้คีวามเป็นมนุษยโ์ดยก าเนิด หรอืไม่มพีฒันาการบางอย่างทีจ่ าเป็นต่อการอยู่
รอด มนุษยจ์งึตอ้งไดร้บัการขดัเกลาทางสงัคม โดยมตีวัแทนมาพฒันาบุคคล จากบุคคลทางชวีวทิยา 
(Biological Person) มาเป็นบุคคลทางสงัคม (Social Person) โดยการมปีฏสิมัพนัธ ์ (Interaction) กบั
คนอื่น ท าใหบุ้คคลเรยีนรูบ้ทบาท หน้าที่ และค่านิยมทางสงัคมของสงัคมทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ บุคคล
นบัตัง้แต่เกดิมาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ประกอบอาชพีจนกระทัง่ตายจะตอ้งผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
(Socialization) ซึง่เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทางสงัคม เพื่อหล่อหลอมความเชื่อ ทศันคต ิ
ค่านิยม แรงจงูใจ และบุคลกิภาพของบุคคลโดยรวม บุคคลแต่ละคนจะเรยีนรูเ้พื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
มาตรฐาน จารตีประเพณ ีและวถีปีฏบิตัต่ิาง ๆ ของสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยู่ 
  กล่าวโดยสรุป การขดัเกลาทางสงัคมจะหล่อหลอมใหส้มาชกิในสงัคมมลีกัษณะทางจติใจและ
พฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัลกัษณะทีส่งัคมปรารถนาและเหน็ว่าเหมาะสมกบับทบาทของบุคคล ทัง้บทบาท
ทีด่ ารงอยูใ่นปจัจบุนัและทีม่มีาในอนาคต ในความซบัซอ้นของกระบวนการน้ี สงัคมเป็นแหล่งทีก่ าหนด
รางวลั ขอ้หา้มหรอืบทลงโทษส าหรบัสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่ผูท้ าหน้าทีใ่หก้ารอบรมแก่สมาชกิของสงัคม
จะสามารถน ารางวลัและขอ้หา้มต่าง ๆ เหล่านี้ไปประยกุต ์ ใชใ้นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมต่อไป 
“สื่อ” ถอืเป็นสถาบนัหนึ่งทีม่หีน้าทีใ่นการขดัเกลาทางสงัคมใหก้บัเยาวชนในทางออ้ม การศกึษาวจิยัครัง้
นี้จงึน าแนวคดิเรือ่งกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมมาใชศ้กึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นกระบวนการเรยีนรู้
ทางสงัคมและการขดัเกลาทางสงัคมของกลุ่มเยาวชนไทยทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี 
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2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การวจิยัในประเทศองักฤษโดย Livingstone และ Bober (2004) พบว่า 74 เปอรเ์ซน็ตข์องเดก็
อาย ุ9-19 ปี ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีบ่า้น และ 99 เปอรเ์ซน็ตข์องโรงเรยีนในประเทศองักฤษมอีนิเตอรเ์น็ต
ใชง้าน ซึง่ตวัเลขน้ีเป็นตวัเลขทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัประเทศอื่นๆทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 88 
เปอรเ์ซน็ตข์องครอบครวัชนชัน้กลางมอีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น ขณะที ่61 เปอรเ์ซน็ตข์องครอบครวัชัน้
แรงงานมอีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น ชนชัน้ (Social Class) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพในการเขา้ถงึและ
การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 
 ส่วนในสหรฐัอเมรกิาพบผลการวจิยัซึง่เป็นขอ้มลูในปี ค.ศ. 2008 ว่า  93 เปอรเ์ซน็ต์ของ
ครวัเรอืนทีม่เีดก็และเยาวชนจะมคีอมพวิเตอร ์ (ทัง้แบบตัง้โต๊ะและแบบพกพา) อยา่งน้อย 1 เครือ่ง และ 
58 เปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนในสหรฐัอเมรกิามคีอมพวิเตอรใ์ชง้านมากกว่า 1 เครือ่ง นอกจากนี้ 94 
เปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนในสหรฐัอเมรกิายงัมสีมาชกิอยา่งน้อย 1 คนในบา้นทีใ่ชง้านสื่อออนไลน์อยา่ง
สม ่าเสมอ (Boyd, 2008) 

ในอดตีพบผลการวจิยัว่า เดก็ผูห้ญงิมคีวามสนใจและเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตน้อยกว่าเดก็ผูช้าย ซึง่
ส่งผลต่อทกัษะการใชง้านคอมพวิเตอรท์ีม่คีวามแตกต่างกนั (Cupitt และ Stockbridge, 1996, Funk และ 
Bunchman, 1996, Kubey และ Larson, 1990, Durndell และคณะ, 1995) อยา่งใรกต็ามขอ้มลูในปี
ต่อๆมาพบการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเกีย่วกบัเรือ่งนี้ และพบอตัราส่วนการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตของเดก็ชาย
และเดก็หญงิมแีนวโน้มทีจ่ะความเท่าเทยีมกนัมากขึน้ (Livingstone และ Bober, 2004) 
 นอกจากนี้ พบเหตุผลและแรงจงูใจในการใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเดก็ทัง้สองกลุ่ม
คอืเพศชายและหญงิ เดก็และเยาวชนทีม่าจากต่างชนชัน้ทางสงัคมจะมรีะดบัการเป็นเจา้ของ ความ
เขา้ใจ และการใชง้าน รวมทัง้ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อใหมท่ีแ่ตกต่างกนั มากไปกว่านัน้คอื ชาตพินัธุย์งัถอืเป็น
ตวัแปรส าคญัในการเขา้ถงึสื่อใหม ่ โดยผลการวจิยัในสหรฐัอเมรกิาพบว่าการใชส้ื่อใหมถ่อืเป็นกจิกรรม
ของคนผวิขาวมากกว่า 

แต่อยา่งไรกต็าม งานวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่าไมค่วรมองเพยีงแค่ปจัจยัการเขา้ถงึสื่อใหมเ่พยีงอยา่งเดยีว 
แต่ตอ้งมองลกึลงไปถงึประสบการณ์ในการใชส้ื่อใหมข่องเดก็และเยาวชน โดยตอ้งมองใหช้ดัเจนว่าเดก็
และเยาวชนอยูใ่นฐานะผูร้บัสารทีถู่กกระท า (Passive Recipients) หรอืเป็นผูใ้ชท้ีม่คีวามคดิอ่านและ
รูเ้ท่าทนัสื่อ (Media-literate Audience) 

ส่วนดา้นงานวจิยัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเกมคอมพวิเตอร ์ ในยคุแรกๆมงีานวจิยัของ Patricia 
Greenfield ในปี ค.ศ. 1983 เรือ่ง Video Games and Human Behaviors: A Research Agenda for 
the SOS ทีม่ขีอ้คน้พบว่าการเล่นเกมคอมพวิเตอรม์ผีลต่อการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ (Cognitive 
Skills) อยา่งมาก ทัง้ดา้นการฝึกการประสานกนัระหว่างมอืและสายตา (Hand-eyes Coordination) การ
ฝึกฝนความจ า (Memory) การคดิแบบอุปนยั (Inductive Thinking) การคดิแบบคู่ขนาน (Parallel 
Thinking) และการตระหนักเกีย่วกบัพืน้ที ่ (Spatial Awareness) และทกัษะการแกป้ญัหา (Problem 
Solving) อยา่งไรกต็าม ผลงานวจิยัส่วนใหญ่เกีย่วกบัเรือ่งเกมมกัจะศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบดา้นลบ
ทีเ่กมมต่ีอเดก็และเยาวชน เช่นการเล่นเกมส่งผลใหก้ารเรยีนตกต ่า และส่วนใหญ่จะใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั

DPU



18 

 

เชงิส ารวจเขา้มาศกึษาในภาพกวา้ง มงีานวจิยับางชิน้ได้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลองซึง่เป็นการศกึษา
ผลกระทบระยะสัน้ของเกมคอมพวิเตอรท์ีม่ต่ีอเดก็ แต่ผลการวจิยัทีอ่อกมายงัไมเ่ป็นทีย่อมรบั ดว้ยมี
ปจัจยัดา้นตวัแปรอื่นๆทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้

ดงัทีเ่คยกล่าวไวใ้นขา้งตน้ทีผ่่านมาว่า สื่อใหมม่ศีกัยภาพเชงิสรา้งสรรคต่์อเดก็และเยาวชน โดย
พบผลการวจิยัว่า สื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกอย่างสรา้งสรรคข์องเดก็และเยาวชน โดยไมต่อ้งอยู่
ในการควบคุมของผูป้กครองหรอืภายใตว้ฒันธรรมของผูใ้หญ่ (Tapscott, 1997) ส่วนดา้นบทบาทเชงิ
วฒันธรรมพบว่า สื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการสรา้งและตกแต่งอตัลกัษณ์ของเดก็และเยาวชน (Chandler และ 
Robert-Young, 1998 ใน Buckingham, 2007) (Stern, 2004) โดยการตกแต่งหน้าโพรไ์ฟลข์องเดก็ผ่าน
สื่อใหมก่เ็ปรยีบเหมอืนกบัการตกแต่งฝาพนังหอ้งนอนของเดก็ในยคุก่อนๆ เพยีงแต่เปลีย่นพืน้ทีม่าอยูใ่น
พืน้ทีเ่สมอืนจรงิของโลกออนไลน์เท่านัน้ นอกจากนี้ โฮมเพจ (Homepage) และบลอ็ค (Blog) ยงัถอืเป็น
การหลอมรวมกนัของพืน้ทีส่่วนตวัและพืน้ทีส่าธารณะของเดก็และเยาวชน โดยงานของ Buckingham 
(2007) สะทอ้นว่าโฮมเพจและบลอ็คถอืเป็นเสมอืนบนัทกึส่วนบุคคลทีเ่ดก็และเยาวชนสามารถน ามา
เผยแพรใ่หผู้อ้ื่นไดเ้หน็ บลอ็คจงึถอืเป็นพืน้ทีส่ าหรบัใหว้ยัรุน่ไดเ้ขยีนและสะทอ้นความคดิต่างๆของ
ตนเอง อนัถอืเป็นวธิกีารหนึ่งในการส ารวจตวัตนและอตัลกัษณ์ของวยัรุน่  

นอกจากนี้ผลการศกึษาของ Pugh และ Hart (1999) พบว่า การใชส้ื่อใหมใ่นการสรา้ง
ปฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนถอืเป็นการเรยีนรูใ้นการปรบัตวั การลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 
(Egocentrism) โดยพบว่า เดก็ทีม่ทีกัษะการสื่อสารและมษุยสมัพนัธท์ีด่ใีนโลกออนไลน์กม็กัจะมเีพื่อน
จ านวนมากและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนในโลกของความเป็นจรงิดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยผลการศกึษา
ยงัพบว่า เดก็และเยาวชนมกัจะใชส้ื่อใหมใ่นการสานความสมัพนัธก์บัเพื่อนที่ตนมอียูแ่ลว้ใหแ้น่นแฟ้นขึน้
มากกว่าทีจ่ะใชส้ื่อใหมใ่นการมองหาและผกูมติรกบัเพื่อนใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานของ Turkle (1999) ที่
ระบุว่า สื่อใหม ่ โดยเฉพาะอุปกรณ์โทรศพัทเ์ป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็และผูป้กครอง 
และความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัเพื่อนใหใ้กลช้ดิกนัมากขึน้ 

ในดา้นภาษาทีใ่ชใ้นสื่อใหม่ พบว่า ภาษาทีเ่ยาวชนใชใ้นสื่อใหม่เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง
ภาษาพูดและภาษาเขยีน (Merchant, 2001) ซึง่ Turkle (1999) กล่าวว่าสิง่นี้ถอืเป็นการหลอมรวม
ของอตัลกัษณ์ในยคุสงัคมหลงัสมยัใหม ่ สื่อใหมจ่งึเป็นพืน้ทีส่ าหรบัเดก็ไดค้น้พบและเป็นตวัของตวัเอง
อยา่งแทจ้รงิ (Tobin, 1998) นอกจากนี้ Susannah Stern (2004) ไดท้ าการวจิยัและคน้พบขอ้มลูที่
น่าสนใจว่า เดก็ผูห้ญงิจะมลีกัษณะของการตกแต่งโฮมเพจอยู ่3 ประเภทคอื 1.) แบบแสดงออกถงึความ
สดใสรา่เรงิ มชีวีติชวีา (Spirited Sites) 2.) แบบทีแ่สดงถงึความหดหู่ ถูกกกัขงั คบัขอ้งใจ มองโลกในแง่
รา้ย (Somber Sites) และ 3.) แบบทีย่งัไมแ่น่ใจ มคีวามขดัแยง้ในตวัตนอยู ่ (Self-conscious Site) ซึง่
เป็นการผสมผสานของสองรปูแบบแรกเขา้ไวด้ว้ยกนั 

นอกจากนี้ โครงการวจิยัเกีย่วกบัสื่อใหมท่ีด่ าเนินการโดยมหาวทิยาลยัฮาวารด์ ภายใตช้ื่อ
โครงการวจิยั The Good Work Project ยงัพบว่า การใชส้ื่อใหม่มผีลต่อพฤตกิรรมและการเรยีนรูท้าง
สงัคมของเดก็และเยาวชน โดยเดก็และเยาวชนใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคม
ของคนเองกบัเพื่อน ครอบครวั สงัคม และการสานสมัพนัธก์บัคนรกั ผลการวจิยัยงัพบอกีว่า เดก็และ

DPU



19 

 

เยาวชนใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออก คน้หา ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัตวัตนและอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง นอกจากนัน้ สื่อใหมย่งัมคีวามสมัพนัธก์บัวธิกีารมองโลกของเดก็และเยาวชน รวมทัง้การท า
ความเขา้ใจและรบัรูเ้กี่ยวกบัโลกและผูอ้ื่น โครงการวจิยัดงักล่าวยงัไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
การเล่นเกมคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ อาท ิ นีโอเพต็ (Neopets) เวริล์ ออฟ วชิคราฟท ์ (World of 
Witchcraft) และ เซคกลั ไลฟ์ (Second Life) กบัการเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคมของเดก็และเยาวชน โดย
พบว่า เกมดงักล่าวมบีทบาทในการเป็นพืน้ทีแ่สดงออกทางศยัภาพและทกัษะความสามารถของเดก็และ
เยาวชน เกมในพืน้ทีข่องโลกเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนสนามเดก็เล่นในโลกแห่งความจรงิทีเ่ดก็และ
เยาวชนจะไดแ้สดงทกัษะความสามารถและศกัยภาพของตนเองใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู้ รวมทัง้เดก็และเยาวชน
ยงัสามารถรบัผลสะทอ้นกลบัจากเกมซึง่เป็นสื่อใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัทใีนรปูแบบของรางวลัและ
คะแนนทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม นอกจากนี้ผลการวจิยัจากโครงการดงักล่าวยงัพบว่าเดก็และเยาวชนใช้
เกมดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืในการส ารวจดา้นเพศ อาย ุ เชือ้ชาต ิ อาชพี และทกัษะความสามารถทาง
รา่งกาย ผ่านการสวมบทบาทลงในเกมทีต่นเล่น 

จากแนวความคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ สามารถประมวลและกล่าวได้โดย
สรปุว่า สื่อใหม่มบีทบาทต่อกระบวนการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคมของเดก็และเยาวชน โดยเดก็และ
เยาวชนใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจคน้หาตวัตน รวมทัง้เป็นการแสดงออกและทดสอบอตัลกัษณ์
ของตนเอง โดยแนวความคดิทีป่ระมวลไดจ้ากบทนี้จะน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาบทบาทของสื่อใหม่
ในการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย ดงัวธิกีารและระเบยีบวธิวีจิยัทีจ่ะกล่าว
ต่อไปในบททีส่ามซึง่เป็นบทถดัไป 
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บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
โครงการวจิยัเรือ่ง “บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการใชส้ื่อใหมก่บัการสรา้งค่านิยมทาง
สงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสานทัง้
วธิกีารเชงิปรมิาณ (Quantitative Research Method) และเชงิคุณภาพ (Qualitative Research 
Method)  โดยใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นเยาวชนผูใ้ชส้ื่อใหมใ่นเขตกรงุเทพมหานครเพื่อรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัแบบแผนพฤตกิรรม
ในการใชส้ื่อใหม ่ รวมทัง้บทบาทของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชน 
การวจิยัเชงิส ารวจจะท าใหเ้หน็ภาพกวา้งเกีย่วกบัประดน็ในการวจิยัดงัทีก่ล่าวมา ส่วนการวจิยัเชงิ
คุณภาพจะน ามาใชข้ยายผลในเชงิลกึเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตั
ลกัษณ์ของเยาวชน โดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) และ การเขยีนแบบบนัทกึ 
(Diary Research) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการวจิยัเรือ่ง “บทบาทของสื่อใหมใ่นการ
สรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร” มรีายละเอยีดของ
ระเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

 
3.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั 
 ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15-25 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัอุดมศกึษา ซึง่เป็นผูใ้ชส้ื่อ
ใหมท่ัง้ทีเ่ป็นอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพวิเตอร ์ (Computer) โน๊ตบุ๊ค (Notebook) แทป็เลต็ 
(Tablet) โทรศพัทส์มารท์โฟน (Smart Phone) และสื่อใหมเ่ป็นลกัษณะของโปรแกรมซอฟแวรแ์ละแอพลิ
เคชัน่ (Software Programmes and Applications) เช่น อนิเตอรเ์น็ต (Internet) โซเซยีลมเีดยี (Social 
Media) คอมพวิเตอรเ์กม (Computer Game) 
 
3.2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างและจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
 3.2.1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 ในการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมแ่ละบทบาทของ
สื่อใหมท่ีม่ต่ีอค่านิยมทางสงัคมและการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร ไดใ้ชว้ธิกีาร
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสตูรการหาขนาดตวัอยา่งที่ไมท่ราบจ านวนประชากรแน่นอน ของ 
Cochran โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 และทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ตามสตูรต่อไปนี้ 
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                                  n  =   Z2 pq 
                                               e2 

                  โดยแทนค่า   n  =  ขนาดของตวัอยา่ง 
P  =  สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัจะสุ่ม  
Z  =  ค่ามาตรฐานซึง่อยูก่บัระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได ้Z = 1.96  
e  =  ระดบัความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 
q =   1-p 

 
แทนค่าตามสตูรไดผ้ลดงันี้  n =  (1.96)2 (0.5) (0.5)        =   384.16  ≈  385 

                (0.05)2 

จะไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน และส ารองไว ้4% เท่ากบัจ านวน 15 คน รวมขนาดตวัอย่าง
ทัง้หมด  400 คน โดยแบ่งเก็บขอ้มูลตามสดัส่วน คอื กลุ่มเยาวชนที่เป็นวยัรุ่นตอนต้น อายุ 15-18 ปี 
จ านวน 200 ชุด และกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลาย อาย ุ19-25 ปี จ านวน 200 ชุด  

ในการคดัเลอืกลุ่มตวัอย่างได้ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) คอื ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวธิีการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenient Sampling) ดงัรายละเอยีดทีจ่ะกล่าวต่อไปในหวัขอ้ 3.3 
 
 3.2.2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเกบ็ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

ในการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) เป็น
เครือ่งมอืหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยไดแ้บ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  

กลุ่มแรกคอื กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้ อายุ 15-18 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 8 คน สว่นกลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ19-25 
ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อุดมศกึษา จ านวน 8 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 16 คน โดย
แบ่งสดัส่วนดา้นเพศใหเ้ท่ากนั คอืเพศชายและเพศหญงิจ านวนกลุ่มละ 4 คน เยาวชนทีเ่ลอืกมาศกึษา
เป็นเยาวชนทีม่กีารเปิดรบัและใชส้ื่อใหมท่ัง้สื่อใหมท่ีเ่ป็นอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพวิเตอรแ์บบ
ต่างๆ โทรศพัทส์มารท์โฟน และสื่อใหมท่ีเ่ป็นลกัษณะของโปรแกรม (Software) เช่น อนิเตอรเ์น็ต 
(Internet) โซเชยีล มเีดยี (Social Media) และแอพลเิคชัน่ (Application) ต่างๆ 

ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการสมัภาษณ์กลุ่ม ได้ใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบ 
Snowball Sampling คอืใชก้ลุ่มทีม่อียูแ่ลว้ทางสงัคมมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็น
เป็นกนัเองและกลา้แสดงความคดิเหน็ระหว่างกนัภายในกลุ่ม  
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3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการผสมผสานระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยการวจิยัเชงิ
ปรมิาณเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัแบบแผน
พฤตกิรรมการใชส้ื่อใหม ่ รวมทัง้ค่านิยมทางสงัคมและการสรา้งอตัลกัษณ์ผ่านสื่อใหม่ของเยาวชนไทยใน
เขตกรงุเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดภ้าพกวา้งของขอ้มลูทีอ่า้งองิไปยงัภาพรวมของประชากรได ้ ส่วน
การวจิยัเชงิคุณภาพจะใชเ้พื่อขยายผลในเชงิลกึจากการวจิยัเชงิส ารวจ ซึง่ด าเนินการโดยการสมัภาษณ์
กลุ่มกบัเยาวชน 2 กลุ่ม จ านวนทัง้สิน้ 16 คน และการเขยีนแบบบนัทกึ (Diary Research) ของเยาวชน
จ านวน 46 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเจาะลกึเกี่ยวกบับทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตั
ลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

 
3.3.1 การเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณโดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
ผูว้จิยัใชน้ าแบบสอบถามไปท า Pre-test เพื่อน าผลมาปรบัปรุงแบบสอบถามใหม้คีวามสมบูรณ์

จากนัน้จงึน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยแบ่งเกบ็ขอ้มลูตามสดัส่วน คอื 
กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้ อายุ 15-18 ปี จ านวน 200 ชุด และกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย 
อายุ 19-25 ปี จ านวน 200 ชุด โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) คอื ใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธิสีะดวก (Convenient Sampling) ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวยัรุ่นตอนต้น อายุ 15-18 ปี จ านวน 200 ชุด ผู้วจิยัได้เก็บข้อมูลจาก
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นที่มาร่วมงาน Edufest ที่มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ที่จดัขึ้น
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2555 ซึง่มนีักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากหลากหลายโรงเรยีน
มารว่มกจิกรรมในวนัดงักล่าว 

ในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 19-25 ปี ใช้วิธีลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มหาวิทยาลยัต่างๆ โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลยัรฐับาลสองแห่ง คือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ
มหาวิทยาลัยหอการค้า จ านวนมหาวิทยาลัยละ 50 ชุด รวมทัง้สิ้นเป็นจ านวน 200 ชุด จากสี่
มหาวทิยาลยั โดยเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืน พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2555  

 
 3.3.2 การเกบ็ข้อมูลเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview)  

ผูว้จิยัไดแ้บ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และกลุ่ม
นกัศกึษาในระดบัชัน้อุดมศกึษา โดยใหม้จี านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุ่มละ 8 คน รวมเป็น 16 คน ใชว้ธิี
คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบกอ้นหมิะ (Snowball Sampling) โดยตดิต่อกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มนกัเรยีนและ
นกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถามเชงิปรมิาณและใหค้วามสนใจเขา้รว่มสนทนากลุ่มในโครงการวจิยั จงึไดน้ดั
หมายกลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการสมัภาษณ์กลุ่มในช่วงเดอืนมกราคม 2556  
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การด าเนินการสมัภาษณ์กลุ่มเป็นการแยกสมัภาษณ์ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่ม
วยัรุน่ตอนปลาย โดยแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างดา้นอายุ ทัง้นี้เนื่องมาจากเยาวชนสองกลุ่มเป็นคนละ
กลุ่มเพื่อนและมคีวามแตกต่างกนัดว้ยช่วงวยั หากน ามาแสดงความคดิเหน็รว่มกนัอาจท าใหบ้รรยากาศ
การสนทนาทีเ่ขนิอายหรอืไมผ่่อนคลาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อาจจะไมก่ลา้แสดง
ความคดิเหน็อย่างเตม็ทีต่่อหน้ากลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายทีอ่ายมุากกว่า ผูว้จิยัจงึด าเนินการ
สมัภาษณ์โดยแยกเป็นสองกลุ่มดงัทีก่ล่าวมา 

 
3.3.3 การเกบ็ข้อมูลเชิงคณุภาพ (วิธีเสริม) โดยการเขียนแบบบนัทึก (Diary Research) 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัยงัไดใ้ชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพเพิม่เตมิ โดยใชก้ารเขยีน

แบบบนัทกึ (Diary Research) เกีย่วกบัแบบแผนพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหม ่ทศันคตแิละค่านิยมทีเ่กดิจาก
การใชส้ื่อใหม่ของเยาวชน โดยมเียาวชนใหค้วามสมคัรใจเขยีนแบบบนัทกึทัง้สิน้จ านวน 46 คน แบ่งเป็น
เยาวชนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ 20 คน และเยาวชนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 26 คน โดยเยาวชนที่
สมคัรใจเป็นกลุ่มตวัอยา่งเขยีนแบบบนัทกึ (Diary Research) ทัง้ 46 คน ไดร้บัการชกัชวนใหเ้ขา้รว่ม
โครงการวจิยัผ่านการตดิต่อกบัผูว้จิยัดว้ยเครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยี กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 46 คน นี้  
ประกอบดว้ยทัง้ผูท้ีเ่ป็นเพื่อนอยูแ่ลว้ในเครอืขา่ยโซเซยีลมดียีของผูว้จิยั และบางคนไดร้บัการแนะน าจาก
ผูท้ีเ่ป็นเพื่อนในเครอืขา่ยโซเซยีลมดียีของผูว้จิยัอกีต่อหนึ่ง ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากวธิกีารเขยีนแบบบนัทกึ 
(Diary Research) นี้ เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพที่ผูว้จิยัใชว้เิคราะหเ์พิม่เตมิรว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์กลุ่มซึง่เป็นเครือ่งมอืหลกัในการวจิยัเชงิคุณภาพ 
 
3.4 การวิเคราะหข้์อมลู  

การวจิยัครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูแบบพรรณนาโดยใชส้ถติคิ่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม ส่วนขอ้มลูเชงิคุณภาพใชว้ธิกีาร
วเิคราะหพ์รรณนาโดยน าทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบในการวเิคราะห ์ ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม ใชเ้กณฑใ์นการใหค้่า
คะแนนความคดิเหน็แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 คะแนน   หมายความว่า   เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 คะแนน   หมายความว่า   เหน็ดว้ยในระดบัมาก 

ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 คะแนน   หมายความว่า   เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 คะแนน   หมายความว่า   เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 คะแนน   หมายความว่า   เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

DPU



24 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิส ารวจดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซึง่แบ่งเป็นกลุ่มเยาวชน

ทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้และตอนปลายอย่างละ 200 ชุด และการด าเนินการสมัภาษณ์กลุ่มกบัเยาวชนจ านวน 

2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวมทัง้สิน้เป็น 16 คน ประกอบกบัขอ้มลูจากการเขยีนแบบบนัทกึของเยาวชน

จ านวน 48 คน ผูว้จิยัพบผลการวจิยัซึง่จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนทีห่นึ่ง (4.1) เป็น

ผลการวจิยัเชงิส ารวจจากแบบสอบถามทีส่ ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัแบบแผนพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหม่ของ

เยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร และบทบาทของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอค่านิยมทางสงัคมและการสรา้งอตัลกัษณ์

ของเยาวชน ส่วนทีส่อง (4.2) จะน าเสนอขอ้มลูผลการวจิยัเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มและ

การเขยีนแบบบนัทกึของเยาวชน โดยมรีายละเอยีดของผลการวจิยัในแต่ละส่วนดงัต่อไปนี้ 

 

4.1 ผลการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัแบบแผนพฤติกรรมการใช้ส่ือใหม่และบทบาทของส่ือใหม่ท่ีมี

ต่อค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัในส่วนนี้เป็นการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดทีเ่กบ็

กบัเยาวชนผูใ้ชส้ื่อใหมใ่นเขตกรงุเทพมหานครจ านวน 400 คน แบ่งเป็น วยัรุน่ตอนตน้จ านวน 200 คน 

และวยัรุน่ตอนปลายจ านวน 200 คน โดยแบ่งหวัขอ้น าเสนอออกเป็น 8 หวัขอ้ยอ่ย คอื  

1. เพศ/อาย/ุระดบัการศกึษาของเยาวชน 

2. การเขา้ถงึ/ค่าใชจ้่ายและเวลาในการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชน 

3. วตัถุประสงคใ์นการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชน 

4. พฤตกิรรมและลกัษณะการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชน       

5. ทศันคตแิละความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอการใชส้ื่อใหม่ 

6. ความคดิเหน็และค่านิยมของเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อใหม่ 

7. ค่านิยมทางสงัคมทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชน 

8. สื่อใหมก่บัอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย 

โดยมรีายละเอยีดของผลการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
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1. เพศ/อาย/ุระดบัการศึกษา  

เพศ อาย ุ15-18 ปี (n=200) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

อาย ุ19-25 ปี (n=200) 
อดุมศึกษา 

รวม (N=400) 

ชาย             92 คน 
         รอ้ยละ 46 

96 คน 
รอ้ยละ 48 

188 คน 
รอ้ยละ 47 

หญงิ 108 คน 
รอ้ยละ 54 

104 คน 
รอ้ยละ 52 

212 คน 
รอ้ยละ 53 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ผลการส ารวจขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้อายุ

ระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 200 คน และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ19-25 ปี จ านวน 200 คน พบขอ้มลู

ดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม คอื มีเพศหญิง จ านวนทัง้ส้ิน 212 คน คิดเป็น ร้อยละ 53 ส่วนเพศ

ชายมีจ านวนทัง้ส้ิน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47  

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย พบว่า ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน 

200 คน แบ่งเป็นเพศหญงิจ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54 เพศชายจ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46 

ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวนทัง้สิน้ 200 คน มเีพศหญงิจ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 และเพศ

ชายจ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 

 

2. การเข้าถึง/ค่าใช้จ่าย/และเวลาในการใช้ส่ือใหม่  

2.1 การเข้าถึงอินเตอรเ์น็ตท่ีบ้าน  

การเข้าถึงอินเตอรเ์น็ตท่ีบ้าน อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 
มอีนิเตอรเ์น็ตใชท้ีบ่า้น            194 คน 

         รอ้ยละ 97 
199 คน 

รอ้ยละ 99.5 
393 คน 

รอ้ยละ 98.25 
ไมม่อีนิเตอรเ์น็ตใชท้ีบ่า้น 6 คน 

รอ้ยละ 3 
1 คน 

รอ้ยละ 0.5 
7 คน 

รอ้ยละ 1.75 
รวม 200 คน 

รอ้ยละ 100 
200 คน 

รอ้ยละ 100 
400 คน 

รอ้ยละ 100 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตทีบ่า้นของกลุ่มเยาวชนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 393 คน มีอินเตอรเ์น็ตใช้ท่ีบ้าน คิดเป็นร้อยละ 98.25 มีเพียง 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ท่ีไม่มีอินเตอรเ์น็ตใช้งานท่ีบ้าน 

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย ซึง่มจี านวนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 

คน พบว่า ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวน194 คน มอีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 97 และมี

จ านวน 6 คน ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น คดิเป็นรอ้ยละ 3 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย พบว่า จ านวน

ทัง้สิน้ 199 คน มอีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น คดิเป็นรอ้ยละ 99.5 มเีพยีง 1 คนในกลุ่มนี้ทีไ่ม่มอีนิเตอรเ์น็ต

ใชง้านทีบ่า้น 10 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 0.5  

 

2.2 บริเวณ/พื้นท่ีการใช้อินเตอรเ์น็ตท่ีบ้าน 

พื้นท่ีใช้งาน อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

ใชอ้นิเตอรเ์น็ต 
ในหอ้งนอนส่วนตวั         

120 คน 
รอ้ยละ 60 

154 คน 
รอ้ยละ 77 

274 คน 
รอ้ยละ 68.5 

ใชอ้นิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลาง
รว่มกบัสมาชกิในบา้น 

80 คน 
รอ้ยละ 40 

46 คน 
รอ้ยละ 33 

126 คน 
รอ้ยละ 31.5 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีใ่นการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีบ่า้นของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 274 คน ใช้งานอินเตอรเ์น็ตในห้องนอนส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 

68.5 มีจ านวน 126 คน ท่ีใช้งานอินเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางร่วมกบัสมาชิกในบ้าน โดยคิดเป็น

ร้อยละ 31.5  

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย ซึง่มจี านวนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 

คน พบว่า ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน 120 คน ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตในหอ้งนอนส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 

60 มจี านวน 80 คน ทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางรว่มกบัสมาชกิในบา้น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 40 

ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย พบว่า จ านวน 154 คน ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตในหอ้งนอนส่วนตวั คดิเป็นรอ้ย

ละ 77 มจี านวน 46 คน ทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางรว่มกบัสมาชกิในบา้น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 33 
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2.3 การใช้อปุกรณ์ส่ือใหม่ประเภทคอมพิวเตอร ์

อปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

ม ีComputer PC/ 
Notebook         

200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

ม ีTablet Computer                         42 คน 
รอ้ยละ 21 

68 คน 
รอ้ยละ 32.5 

110 คน 
รอ้ยละ 27.5 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทคอมพวิเตอรข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน มีคอมพิวเตอรป์ระเภทพีซีและโน๊ตบุค๊ใช้งาน คิด

เป็นร้อยละ 100 และมีจ านวน 110 คน ท่ีมีคอมพิวเตอรเ์ทป็เลต็ (Tablet) ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 

27.5 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีอมพวิเตอร ์Tablet ใชง้าน อยูใ่นกลุ่มทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนตน้ 42 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทัง้หมดจ านวน 200 คน ส่วนในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายพบว่า

มจี านวน 68 คน ทีม่คีอมพวิเตอรเ์ทป็เลต็ใชง้าน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ของกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทัง้หมด

จ านวน 200 คน 

 

2.4 การใช้อปุกรณ์ส่ือใหม่ประเภทโทรศพัท์ 

อปุกรณ์โทรศพัท์ อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

โทรศพัทส์ าหรบัใชง้านธรรมดา               16 คน 
รอ้ยละ 8 

0 คน 
รอ้ยละ 0 

16 คน 
รอ้ยละ 4 

โทรศพัทส์มารท์โฟน  
(Smart Phone) 

184 คน 
รอ้ยละ 92 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

384 คน 
รอ้ยละ 96 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทโทรศพัทข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่า ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน มีจ านวน 384 คนท่ีมโีทรศพัทส์มารท์โฟนใช้งาน คิดเป็น

ร้อยละ 96 และมีจ านวน 16 คน ท่ีมีเพียงโทรศพัท์ส าหรบัใช้งานธรรมดาใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 4 

ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ซึง่จ านวนผูม้โีทรศพัทส์ าหรบัใชง้านธรรมดาทัง้ 16 คน อยูใ่นกลุ่ม

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนตน้ทัง้หมด หากวเิคราะหข์อ้มลูเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวน 200 คน จะ
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พบว่าม ี 184 คนทีม่โีทรศพัทส์มารท์โฟนใชง้าน คดิเป็นรอ้ยละ 92 และมจี านวน 16 คน ทีม่เีพยีง

โทรศพัทส์ าหรบัใชง้านธรรมดาใชง้าน คดิเป็นรอ้ยละ 8 

 

2.5 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้งานอปุกรณ์โทรศพัทใ์นหน่ึงวนั 

จ านวนชัว่โมง/วนั อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

น้อยกว่า 1 ชัว่โมง            57 คน 
รอ้ยละ 28.5 

24 คน 
รอ้ยละ 12 

81 คน 
รอ้ยละ 20.25 

1-2 ชัว่โมง                    26 คน 
รอ้ยละ 13 

20 คน 
รอ้ยละ 10 

46 คน 
รอ้ยละ 11.5 

2-3 ชัว่โมง    76 คน 
รอ้ยละ 38 

30 คน 
รอ้ยละ 15 

106 คน 
รอ้ยละ 26.5 

3-4 ชัว่โมง                       28 คน 
รอ้ยละ 14 

32 คน 
รอ้ยละ 16 

60 คน 
รอ้ยละ 15 

5 ชัว่โมงขึน้ไป 13 คน 
รอ้ยละ 6.5 

94 คน 
รอ้ยละ 47 

107 คน 
รอ้ยละ 26.75 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงทีใ่ชง้านโทรศพัทใ์นหนึ่งวนัของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้งานโทรศพัท ์ 5 ชัว่โมงขึ้นไปจ านวน 107 

คน ใกล้เคียงกบัอีกจ านวน 106 คน ท่ีใช้งานโทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 26.75 และ 

26.5 ตามล าดบั รองลงมาคอื จ านวน 81 คน ใชง้านโทรศพัทน้์อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 

20.25  มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 60 คน ใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 15 และมจี านวน 

46 คนทีต่อบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 1-2 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 

เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มคอืกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลายซึง่มจี านวน

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน พบขอ้มลูดงันี้คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ส่วนใหญ่จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 

ใชง้านโทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง รองลงมาจ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 ใชง้านโทรศพัทน้์อยกว่า 

1 ชัว่โมงในแต่ละวนั กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ตอบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 

ชัว่โมง จ านวน 26 คนตอบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 1-2 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 13 ขณะทีม่เีพยีง 13 คน

ตอบว่า ใชง้านโทรศพัทม์ากกว่า 5 ชัว่โมงในแต่ละวนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
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เมือ่พจิารณาดขูอ้มลูการใชโ้ทรศพัทใ์นแต่ละวนัของกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั

คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่เกอืบครึง่ คอื จ านวน 94 คนตอบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 5 ชัว่โมงขึน้

ไป คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาคอื จ านวน 32 คนใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 ชัว่โมง จ านวน 30 คนใช้

โทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง จ านวน 24 คน ใชโ้ทรศพัทน้์อยกว่าหนึ่งชัว่โมงต่อวนั และจ านวน 20 คน

ตอบว่าใชโ้ทรศพัทว์นัละ 1-2 ชัว่โมง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 16 รอ้ยละ15 รอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 10 

ตามล าดบั 

ทัง้น้ีเน่ืองจากโทรศพัทส์มารท์โฟนในปจัจบุนัสามารถใชง้านไดม้ากกว่าการรบัสายโทรเขา้ออก 

แต่สามารถเชื่อมโยงกบัอนิเตอรเ์น็ต แอพพลเิคชัน่ และใชง้านอื่นๆได ้ ดงันัน้ขอ้มลูของจ านวนชัว่โมงใน

การใชง้านโทรศพัทข์องกลุ่มตวัอยา่งจงึเป็นภาพรวมการใชง้านโทรศพัท์ดว้ยวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

ต่างๆ ไมใ่ช่ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงในการใชโ้ทรศพัทใ์นการพดูคุยสนทนาแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

 

 2.6 ค่าใช้จ่ายบริการโทรศพัทป์ระจ าเดือน  

จ านวนเงิน/เดือน อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

100-200 บาท 91 คน 
รอ้ยละ 45.5 

24 คน 
รอ้ยละ 12  

115 คน 
รอ้ยละ 28.75 

201-500 บาท  96 คน 
รอ้ยละ 48 

80 คน 
รอ้ยละ 40 

176 คน 
รอ้ยละ 44 

501-700 บาท   8 คน 
รอ้ยละ 4  

40 คน 
รอ้ยละ 20  

48 คน 
รอ้ยละ 12  

701-1000 บาท  5 คน 
รอ้ยละ 2.5 

32 คน 
รอ้ยละ 16 

37 คน 
รอ้ยละ 9.25 

มากกว่า 1000 บาท 
 

0 คน 
รอ้ยละ 0 

24 คน 
รอ้ยละ 12  

24 คน 
รอ้ยละ 6 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

  

ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัทใ์นหน่ึงเดอืนของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 201-500 บาทต่อเดือน จ านวน 176 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคอืเดอืนละ 100-200 บาท จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 มจี านวน 

48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ตอบว่ามคี่าใชจ้า่ย 501-700 บาทต่อเดอืน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 37 คน ตอบ
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ว่า มคี่าใชจ้า่ย 701-1000 บาทต่อเดอืนในการใชง้านโทรศพัท ์ คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 ทีเ่หลอือกี 24 คน 

ตอบว่า มคี่าใชจ้่ายในการใชง้านโทรศพัทเ์ดอืนละมากกว่าหนึ่งพนับาท คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย พบขอ้มลูที่

แตกต่างกนัดงันี้ กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการใชง้านโทรศพัทอ์ยู่ที ่ 201-500 บาท

จ านวน 96 คน และค่าใชจ้่ายที ่ 100-200 บาท จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 และรอ้ยละ 45.5 

ตามล าดบั มเีพยีง 8 คนทีม่คี่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัท ์ 501-700 บาท และ 5 คน ทีม่คี่าใชจ้่าย 

701-1000 บาทต่อเดอืนในการใชง้านโทรศพัท ์คดิเป็นรอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั ในกลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้ไมพ่บว่ามกีลุ่มตวัอยา่งทีต่อบว่ามคี่าใชจ้่ายในการใชง้านโทรศพัท์มากกว่าหนึ่งพนับาท 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัทข์องกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายพบว่าส่วนใหญ่คอื

จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 มคี่าใชจ้า่ยอยูท่ี ่201-500 บาทต่อเดอืน รองลงมาจ านวน 40 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20 มคี่าใชจ้่ายอยูท่ี ่501-700 บาท  กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายจ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 มี

ค่าใชจ้่ายอยู่ที ่701-1000 บาท ส่วนผูท้ีม่คี่าใชจ้า่ยโทรศพัท ์100-200 บาท ต่อเดอืน และมากกว่า 1000 

บาท ต่อเดอืนมจี านวนเท่ากนัคอืกลุ่มละ 24 คนคดิเป็นรอ้ยละ 12 เท่ากนั  

 

2.7 ประเภทของโซเชียลมีเดียท่ีใช้งาน 

ประเภทของโซเชียลมีเดีย  อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

Facebook     200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

Twitter 42 คน 
รอ้ยละ 21 

112 คน 
รอ้ยละ 56 

154 คน 
รอ้ยละ 38.5 

Instagram 9 คน 
รอ้ยละ 4.5 

36 คน 
รอ้ยละ 18 

45 คน 
รอ้ยละ11.25 

Hi 5                             12 คน 
รอ้ยละ 6 

30 คน 
รอ้ยละ 15 

42 คน 
รอ้ยละ 10.5 

Line 12 คน 
รอ้ยละ 6 

24 คน 
รอ้ยละ 12 

36 คน 
รอ้ยละ 9 

Tango 0 คน 
รอ้ยละ 0 

20 คน 
รอ้ยละ 10 

20 คน 
รอ้ยละ 5 

 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของสื่อโซเชยีลมเีดยีทีก่ลุ่มเยาวชนใชง้าน พบขอ้มลูในภาพรวมจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดงันี้ กลุ่มตวัอย่างทุกคนใช้เฟสบุค๊ (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 100  
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รองลงมามจี านวน 154 คน ท่ีใช้ทวิตเตอร ์(Twitter) คิดเป็นร้อยละ 38.5 ในของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

400 คน แต่เมือ่จ าแนกตามกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และวยัรุ่นตอนปลายพบว่า กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใชท้วติ

เตอรม์ากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ คอืเกนิครึง่ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มจี านวน 112 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 56 ทีใ่ชท้วติเตอร ์ขณะทีใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เพยีง 42 คน ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 

คน มกีารใชง้านทวติเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 21 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 45 คน จาก 400 คน มีการใช้งานอินสตาแกรม (Instagram) คิดเป็น

ร้อยละ 11.25 ในจ านวนนี้ม ี 36 คน เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย และ 9 คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มวยัรุ่น

ตอนตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั เมือ่จ าแนกสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสอง

กลุ่มทีม่จี านวนกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ใช้งานโซเชียลมีเดียประเภทไฮไฟว ์(Hi 5) 

เมือ่จ าแนกสดัส่วนเป็นสองกลุ่มพบว่า กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 ใชง้าน

ไฮไฟว ์ซึง่เป็นจ านวนและอตัราส่วนทีม่ากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้คอื 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 เมือ่ค านวน

จากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ใช้งานโซเชียลมีเดียประเภทไลน์ (Line) เมือ่

จ าแนกสดัส่วนเป็นสองกลุ่มพบว่า กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ใชง้านไลน์ซึง่

เป็นจ านวนและอตัราส่วนทีม่ากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้คอื 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 เมือ่ค านวนจากกลุ่ม

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ใช้งานโซเชียลมีเดียประเภทแทงโก (Tango) 

โดยทัง้ 20 คนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลาย เมือ่เทยีบสดัส่วนจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

200 คน จงึคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชง้านแทงโก  

 

2.8 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้โซเชียลมีเดียในหน่ึงวนั 

จ านวนชัว่โมง/วนั อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

น้อยกว่า 1 ชัว่โมง            18 คน 
รอ้ยละ 9 

 6 คน 
รอ้ยละ 3 

24 คน 
รอ้ยละ 6 

1-2 ชัว่โมง                   32  คน 
รอ้ยละ 16 

 18 คน 
รอ้ยละ 9 

50 คน 
รอ้ยละ 12.5 

2-3 ชัว่โมง   110  คน 
รอ้ยละ 55 

46 คน 
รอ้ยละ 23 

156 คน 
รอ้ยละ 39  
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3-4 ชัว่โมง                      10  คน 
รอ้ยละ 5 

34 คน 
รอ้ยละ 17 

44 คน 
รอ้ยละ 11 

5 ชัว่โมงขึน้ไป 30 คน 
รอ้ยละ 15 

96 คน 
รอ้ยละ 48 

126 คน 
รอ้ยละ 31.5 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

  

ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงในการใชง้านโซเชยีลมเีดยีในแต่ละวนัของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 

คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ใช้งานโซเชียลมีเดียวนัละ 2-

3 ชัว่โมง รองลงมาคอื 5 ชัว่โมงขึน้ไป มจี านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ส่วนผูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยี

วนัละ 1-2 ชัว่โมง มจี านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 ผูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีวนัละ 3-4 ชัว่โมง ม ี44 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 และผูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีน้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั มผีูต้อบน้อยทีสุ่ดคอืจ านวน 

24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มซึง่มจี านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน พบว่า กลุ่มวยัรุ่น

ตอนต้นส่วนใหญ่จ านวนเกินคร่ึงคือ 110 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียวนัละ 2-3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อย

ละ 55  ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน รองลงมาคอื 1-2 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 32 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 16 ใชง้านวนัละ 5 ชัว่โมงขึน้ไปจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ15 มผีูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีน้อยกว่า 

1 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 และใชง้านวนัละ 3-4 ชัว่โมง จ านวน 10 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 5 

 ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 200 คน พบว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่จ านวน

เกือบครึ่งคือ 96 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียวนัละ 5 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48  ของจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน มจี านวน 46 คน ทีใ่ชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 23 

รองลงมามจี านวน 34 คน ทีใ่ชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 3-4 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 17 มจี านวน 18 คน ที่

ใชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 1-2 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 9 และน้อยสุดคอืมจี านวน 6 คน ทีใ่ชง้านโซเซยีล

มเีดยีน้อยกว่าวนัละ 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 3 
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3. วตัถปุระสงคใ์นการใช้ส่ือใหม่ 

3.1 วตัถปุระสงคใ์นการใช้อินเตอรเ์น็ต  

วตัถปุระสงคใ์นการใช้
อินเตอรเ์น็ต 

อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

พดูคุยสนทนา/แสดงความคดิเหน็ 
 

194 คน 
รอ้ยละ  97 

190 คน 
รอ้ยละ 95 

384 คน 
รอ้ยละ 96 

หาขอ้มลูข่าวสาร 
 

189 คน 
รอ้ยละ 94.5 

180 คน 
รอ้ยละ 90 

369 คน 
รอ้ยละ 92.25 

เล่นเกม   142 คน 
รอ้ยละ 71 

116 คน 
รอ้ยละ 58 

258 คน 
รอ้ยละ 64.5 

     ซือ้สนิคา้/บรกิาร                            37 คน 
รอ้ยละ 18.5  

94 คน 
รอ้ยละ 47 

131 คน 
รอ้ยละ 65.5 

อื่นๆ 0 คน 
รอ้ยละ 0 

6 คน 
รอ้ยละ 3 

6 คน 
รอ้ยละ 1.5 

  

ขอ้มลูเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านสื่ออนิเตอรเ์น็ตของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า

ส่วนใหญ่จ านวน 384 คน ใช้งานอินเตอรเ์น็ตเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการพดูคยุสนทนาและแสดง

ความคิดเหน็ โดยคิดเป็นร้อยละ 96 ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพดูคุยสนทนาและแสดงความคดิเหน็มี

จ านวนไมแ่ตกต่างกนัมากนัก คอื จ านวน 194 คนในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 190 คน ในกลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 97 และ 95 ตามล าดบัเมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ใช้อินเตอรเ์น็ตในการหาข้อมลูข่าวสาร ทัง้นี้เมื่อจ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการหาขอ้มลูข่าวสารมจี านวนไมแ่ตกต่างกนั

มากนกั คอื จ านวน 189 คนในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และ 180 คน ในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 

94.5 และ 90 ตามล าดบัเมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 258 คน ใช้อินเตอรเ์น็ตเพ่ือการเล่นเกม คิดเป็นร้อยละ 64.5 จาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

ทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อการเล่นเกมมอีตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อยคอื มจี านวน 142 คน

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71 ซึง่เป็นอตัราส่วนและจ านวนทีม่ากกว่าในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย

คอื 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58 เมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 
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 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 131 คน ใช้อินเตอรเ์น็ตเพ่ือซ้ือสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 65.5 

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ทัง้นี้เมื่อจ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการซือ้สนิคา้และบรกิารมจี านวนแตกต่าง

กนั คอื มจี านวน 94 คน ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตในการซือ้สนิคา้และบรกิาร คดิเป็นรอ้ย

ละ 47 ซึง่มากกว่าในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้น ทีม่เีพยีง 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 เมือ่ค านวณอตัราส่วนจาก

จ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 

 นอกจากนี้ มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คนใหข้อ้มลูว่า มกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงค์

อื่นๆ เช่น ดภูาพยนตร ์ ชมละครยอ้นหลงั จ านวน 4 คน และใชท้ าธุรกจิขายสนิคา้และบรกิารผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต จ านวน 2 คน โดยทัง้ 6 คนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของ

กลุ่มประชากรทัง้หมด 400 คน และ คดิเป็นรอ้ยละ 3 เมือ่ค านวณเฉพาะกลุ่มประชากร  200 คนในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลาย 

 

3.2 วตัถปุระสงคใ์นการใช้โซเชียลมีเดีย 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้ 
 โซเชียลมีเดีย (Social Media) 

อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

พดูคุยกบัเพื่อน                   184 คน 
รอ้ยละ 92 

194 คน 
รอ้ยละ 97 

378 คน 
รอ้ยละ 94.5 

เล่นเกมและแอพพลเิคชัน่ 189 คน 
รอ้ยละ 94.5 

110 คน 
รอ้ยละ 55 

299 คน 
รอ้ยละ 74.75 

ตดิตามข่าวสารจาก 
ดาราและศลิปินทีช่ื่นชอบ        

125 คน 
รอ้ยละ 62.5 

122 คน 
รอ้ยละ 61  

247 คน 
รอ้ยละ 61.75 

อพัเดทสถานะของตน 113 คน 
รอ้ยละ 56.6 

132 คน 
รอ้ยละ 66 

245 คน 
รอ้ยละ 61.25 

อพัโหลดรปู          96 คน 
รอ้ยละ 48 

138 คน 
รอ้ยละ 69 

234 คน 
รอ้ยละ 58.5 

ระบายอารมณ์และความในใจ                78 คน 
รอ้ยละ 39 

124 คน 
รอ้ยละ 62 

202 คน 
รอ้ยละ 50.5 

อื่นๆ 0 คน 
รอ้ยละ 0 

6 คน 
รอ้ยละ 3 

6 คน 
รอ้ยละ 1.5 

 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านโซเชยีลมเีดยีของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 378 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ือการพดูคยุสนทนากบัเพ่ือน คิด
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เป็นร้อยละ 94.5 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกนัคอื กลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้จ านวน 184 คน และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 194 คน ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการพดูคุยสนทนา

กบัเพื่อน คดิเป็นรอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 97 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนใน

แต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 299 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ือการเล่นเกมและ

แอพพลิเคชัน่ คิดเป็นเป็นร้อยละ 74.75 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูที่

แตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน 189 คนใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการเล่นเกมและแอพพลเิคชัน่ 

ซึง่เป็นจ านวนทีม่ากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายซึง่มจี านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.5 และรอ้ยละ 55 

ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 247 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ือการติดตามข่าวสารจากดาราและ

ศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยคิดเป็นร้อยละ 61.75 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบ

ขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกนัมากคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน 125 คน และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย 122 คน ใช้

งานโซเชยีลมเีดยีเพื่อการตดิตามข่าวสารจากดาราและศลิปินทีต่นเองชื่นชอบ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 และ

รอ้ยละ 61 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 245 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ืออพัเดทสถานะของตน โดยคิดเป็น

ร้อยละ 61.25 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูที่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกัคอื กลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้จ านวน 113 คน และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย 132 คน ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัเดทสถานะ

ของตน คดิเป็นรอ้ยละ 56.6 และรอ้ยละ 66 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนใน

แต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 234 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ืออพัโหลดรปูของตน โดยคิดเป็น

ร้อยละ 58.5 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้

จ านวนเพยีง 98 คน ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัโหลดรปูของตน ซึง่น้อยกว่าในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีม่ ี

จ านวน 138 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 48 และรอ้ยละ 69 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 202 คน ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ือระบายอารมณ์และความในใจ โดย

คิดเป็นร้อยละ 50.5 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่น

ตอนตน้จ านวนเพยีง 78 คน ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อระบายอารมณ์และความในใจ ซึง่น้อยกว่าในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายทีม่จี านวน 124 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 39 และรอ้ยละ 62 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 
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 นอกจากนี้พบขอ้มลูเพิม่เตมิว่า มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน ใชโ้ซเชยีลมเีดยีในวตัถุประสงค์

อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของประชากรทัง้หมด โดยจ านวนทัง้ 6 คน ทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีในวตัถุประสงค์

อื่นๆ อยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน โดย

กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูว่าใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกจิขายสนิคา้ต่างๆ เช่น เสือ้ผา้ 

กระเป๋าแฟชัน่ และมกีลุ่มตวัอยา่งเพศชายจ านวน 2 คน ระบุว่าใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อเป็นช่องทางในการดู

รปูผูห้ญงิสาวทีห่น้าตาด ี

         

4. พฤติกรรมและลกัษณะการใช้ส่ือใหม่ของเยาวชน       

4.1 ลกัษณะการเปิดและปิดสญัญาณของอปุกรณ์โทรศพัท ์

การเปิด-ปิดสญัญาณโทรศพัท ์ อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

เปิดไวต้ลอด 24 ชัว่โมง                        163 คน 
รอ้ยละ 81.5 

170 คน 
รอ้ยละ 85 

333 คน 
รอ้ยละ 83.25 

ปิดก่อนเขา้นอน 
และเปิดเมือ่ตื่นนอน 

37 คน 
รอ้ยละ 18.5 

30 คน 
รอ้ยละ 15 

67 คน 
รอ้ยละ 16.75 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

 ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.25 จะเปิดสญัญาณโทรศพัทไ์ว้ตลอด 24 ชัว่โมง ทีเ่หลอือกีจ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 

จะปิดสญัญาณโทรศพัทเ์มือ่เขา้นอนและเปิดสญัญาณโทรศพัทอ์กีครัง้เมือ่ตื่นนอน  

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย พบว่ามี

พฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนั คอื วยัรุน่ตอนตน้จ านวน 163 คน และวยัรุน่ตอนปลายจ านวน 170 คนจะมี

พฤตกิรรมการเปิดสญัญาณโทรศพัทไ์วต้ลอด 24 ชัว่โมง คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 81.5 และรอ้ยละ 85 

ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน ส่วนจ านวนผูม้พีฤตกิรรมการปิด

สญัญาณโทรศพัทเ์มือ่เขา้นอนและเปิดสญัญาณโทรศพัทอ์กีครัง้เมือ่ตื่นนอนของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มี

จ านวน 37 คน ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมจี านวน 30 คน คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 18.5 และรอ้ยละ 15 

ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 
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4.2 จ านวนหน้าของเวบ็เพจ (Webpage) ท่ีเปิดดใูนแต่ครัง้ 

จ านวนหน้าเวบ็เพจท่ีเปิดด ู อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

เปิดดคูรัง้ละ 1 หน้า 25 คน 
รอ้ยละ 12.5 

10 คน 
รอ้ยละ 5 

 35 คน 
รอ้ยละ 8.75 

เปิดดคูรัง้ละ 2-3 หน้า 134 คน 
รอ้ยละ 67 

84 คน 
รอ้ยละ 42 

218 คน 
รอ้ยละ 54.5 

เปิดดคูรัง้ละ 3-4 หน้า 33 คน 
รอ้ยละ 16.5 

50 คน 
รอ้ยละ 25 

83 คน 
รอ้ยละ 20.75 

เปิดดคูรัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป 
 

8 คน 
รอ้ยละ 4 

56 คน 
รอ้ยละ 28 

64 คน 
รอ้ยละ 16 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

  

ผลการวจิยัพบขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนหน้าของเวบ็เพจทีก่ลุ่มตวัอยา่งเปิดดใูนแต่ละครัง้คอื ส่วน

ใหญ่ จ านวนเกินคร่ึง คือ 218 คน จากทัง้หมด 400 คน จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า คิดเป็น

ร้อยละ 54.5 รองลงมา จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 3-4 หน้า มกีลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 ทีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป มเีพยีง 35 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 8.75 ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 1 หน้าเท่านัน้ 

เมือ่แยกดขูอ้มลูทัง้สองกลุ่มพบว่า  มขีอ้มลูคลา้ยคลงึกนัในบางส่วน คอื กลุ่มตวัอยา่งทัง้สอง

กลุ่มส่วนใหญ่เปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า โดยกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นจ านวน 134 คน จาก 200 คน และ 

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 84 คน จากทัง้หมด 200 คน จะมพีฤตกิรรมเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า 

คดิเป็นรอ้ยละ 67 และ 42 ตามล าดบัเมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม 

ส่วนขอ้มลูพฤตกิรรมการเปิดดเูวบ็เพจของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มสามารถแยกตาม

รายละเอยีดไดด้งันี้คอื ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ จะมลีกัษณะการเปิดดูเวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า จ านวนมาก

ทีสุ่ด ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ รองลงมาจะเปิดดคูรัง้ละ 3-4 หน้า โดยมจี านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ เปิดดคูรัง้

ละ 1 หน้า มจี านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และจ านวนน้อยทีสุ่ดคอืเพยีง 8 คนทีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้

ละ 5 หน้าขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 4 จากจ านวนประชากรในกลุ่มทัง้หมด 200 คน 

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย จะมลีกัษณะการเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า จ านวนมากทีสุ่ด ดงัที่

กล่าวไปแลว้ รองลงมาจะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 ซึง่เป็น

จ านวนและอตัราส่วนใกลเ้คยีงกบัผูท้ีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 3-4 หน้า ซึง่มจี านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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25 ส่วนผูท้ีเ่ปิดดคูรัง้ละ 1 หน้า มจี านวนน้อยทีสุ่ดเพยีง 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 จากจ านวนประชากร

ในกลุ่มทัง้หมด 200 คน 

 

4.3    พฤติกรรมการใช้อปุกรณ์โทรศพัทใ์นห้องเรียนระหว่างท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 

การใช้โทรศพัทใ์นห้องเรียน อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

เคยใช้โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีน
ระหว่างทีค่รกู าลงัสอน 

196 คน 
รอ้ยละ 98 

199 คน 
รอ้ยละ 99.5 

395 คน 
รอ้ยละ 98.75 

ไม่เคยใช้โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีน 
ระหว่างทีค่รกู าลงัสอน 

4 คน 
รอ้ยละ 2 

1 คน 
รอ้ยละ 0.5 

5 คน 
รอ้ยละ 1.25 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

  

ดา้นพฤตกิรรมการใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่

จ านวนทัง้ส้ิน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 เคยใช้อปุกรณ์โทรศพัทใ์นห้องเรียนระหว่างท่ีครู

ก าลงัสอน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวน 196 คน และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 199 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 98 และรอ้ยละ 99.5 ตามล าดบัเมือ่ค านวณจากสดัส่วนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน ส่วนผูท้ี่

ตอบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอนมจี านวนทัง้หมด 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 

เมือ่เทยีบกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน เมือ่แยกดขูอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบว่า มจี านวน 4 คน 

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทีต่อบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอน และจ านวน 1 คน ใน

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีต่อบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอน คดิเป็นรอ้ยละ 2 

และรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบัเมือ่ค านวณจากสดัส่วนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

 

4.4 ลกัษณะรปูท่ีใช้ในโพรไฟล ์(Profile) ของส่ือใหม่่ 

ลกัษณะของรปูท่ีใช้ อาย ุ15-18 ปี (n=200) อาย ุ19-25 ปี (n=200) รวม (N=400) 

รปูตวัเอง                  132 คน 
รอ้ยละ 66 

196 คน 
รอ้ยละ 98 

328 คน 
รอ้ยละ 82 

รปูการต์ูน/ดาราศลิปิน 
ทีช่ื่นชอบ          

68 คน 
รอ้ยละ 44  

4 คน 
รอ้ยละ 2 

72 คน 
รอ้ยละ 18 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 
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        ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของรปูทีก่ลุ่มตวัอยา่งใชใ้นโพรไฟลข์องสื่อใหม ่พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว กลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82 จะใช้รปูของตนเองเป็นรปูโพรไ์ฟล ์ท่ีเหลืออีก 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18 ท่ีใช้รปูการต์นู/ดาราศิลปินท่ีตนช่ืนชอบเป็นรปูโพรไฟล ์

เมือ่จ าแนกขอ้มลูทัง้สองกลุ่มจะพบขอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื ส่วนใหญ่จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปู

โพรไ์ฟล ์โดยมจี านวน 132 จาก 200 คน ของกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และ 196 คน จาก 200 คน ของกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายทีใ่ชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟล ์คดิเป็นรอ้ยละ 66 และรอ้ยละ 98 ตามล าดบั 

อยา่งไรกต็ามมขีอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสองกลุ่มคอื พบว่า มีกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นจ านวน

มากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายท่ีใช้รปูการต์นู/ดาราศิลปินท่ีตนช่ืนชอบเป็นรปูโพรไฟล ์ คอื มกีลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้จ านวน 68 คน ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล์ ขณะทีใ่นกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายมเีพยีง 4 คน ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล์ คดิเป็นอตัราส่วน

รอ้ยละ 44 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 2 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มละ 200 คน 

 

5. ทศันคติและความคิดเหน็ท่ีเยาวชนมีต่อการใช้ส่ือใหม่ 

5.1 ความรู้สึกในวนัท่ีลืมอปุกรณ์โทรศพัทไ์ว้ท่ีบ้าน 

ความรู้สึกในวนัท่ีลืมโทรศพัทม์ือถือ/ 
Smart Phone ไว้ท่ีบ้าน 

อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี 
(n=200) 

รวม 
(N=400) 

รูส้กึปกต/ิเฉยๆ                                        104 คน 
รอ้ยละ 52 

64 คน 
รอ้ยละ 32 

168 คน 
รอ้ยละ 42 

กระวนกระวายใจ 
แต่สามารถใชช้วีติไดต้ามปกต ิ

96 คน 
รอ้ยละ  48 

102 คน 
รอ้ยละ 51 

198 คน 
รอ้ยละ 49.5 

ทนไมไ่ด ้ตอ้งกลบัไปเอามาจากบา้น         0 คน 
รอ้ยละ  0 

34 คน 
รอ้ยละ 14 

34 คน 
รอ้ยละ 8.5 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

     ข้อมลูภาพรวมเกีย่วกบัความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอการใชส้ื่อใหม ่ พบว่า เม่ือเยาวชนลืม

โทรศพัทมื์อถือหรือสมารท์โฟนเอาไว้ท่ีบ้าน จะก่อให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายใจแต่ยงั

สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมจี านวนผูต้อบในขอ้นี้ทัง้หมด 198 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาจ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 ทีรู่ส้กึปกตเิฉยๆและใชช้วีติ
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ตามปกตโิดยไมก่ระวนกระวายใจ ส่วนผูท้ีต่อบว่า ทนไมไ่ด ้ ตอ้งกลบัไปเอาโทรศพัทม์าจากบา้น มี

จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 

 เม่ือจ าแนกข้อมลูออกเป็นสองกลุ่ม พบข้อมลูท่ีแตกต่างกนัคือ  ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใน

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่ครึง่หนึ่ง คอื จ านวน 102 คน จาก 200 คน ตอบว่าตนรู้สึกกระวน

กระวายใจแต่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหากลืมโทรศพัทมื์อถือเอาไว้ท่ีบ้าน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 

51 แต่กลุ่มวยัรุ่นตอนต้นส่วนใหญ่ คอื 104 คน จาก 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 ตอบว่า ตนรู้สึก

ปกติเฉยๆและใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่กระวนกระวายใจในวนัท่ีลืมโทรศพัทมื์อถือไว้ท่ีบ้าน มี

เพยีง 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 ของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทีต่อบว่าตนจะรูส้กึกระวนกระวายใจ ส่วนกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 ทีต่อบว่าตนรูส้กึปกตเิฉยๆหากลมืน าโทรศพัทม์อืถอื

มาจากบา้น 

 ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัอกีขอ้คอื กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายจ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

14 ตอบว่าหากตนเองลมืโทรศพัทม์อืถอืไวท้ีบ่า้นจะรูส้กึทนไมไ่ดแ้ละตอ้งกลบัไปเอามาจากทีบ่า้น 

ขณะทีไ่มม่กีลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เลอืกตอบขอ้นี้ 

 

5.2 จะท าอย่างไรหากตนเองไม่มีสมารท์โฟนใช้ เหมือนกบัเพ่ือนในกลุ่ม 

จะท าอย่างไร ถ้าเพ่ือนในกลุ่มทุกคนมี 
สมารท์โฟนใช้ ยกเว้นตวัเรา 

อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี 
(n=200) 

รวม (N=400) 

ขอใหผู้ป้กครองซือ้ให ้                           33 คน 
รอ้ยละ 16.5 

26 คน 
รอ้ยละ 13 

59 คน 
รอ้ยละ 14.75  

หางานท า/เกบ็เงนิซือ้เอง    54 คน 
รอ้ยละ 27 

62 คน 
รอ้ยละ 31  

116 คน 
รอ้ยละ 29 

ไมม่กีไ็ดไ้มเ่ป็นไร                                 96 คน 
รอ้ยละ 48  

90 คน 
รอ้ยละ 45  

186 คน 
รอ้ยละ 46.5 

ไมม่กีไ็ดแ้ต่รูส้กึกดดนั 17 คน 
รอ้ยละ 8.5 

22 คน 
รอ้ยละ 11 

39 คน 
รอ้ยละ 9.75 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

  

ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัความตอ้งการและความส าคญัของโทรศพัทส์มารท์โฟนทีม่ต่ีอ

เยาวชน พบขอ้มลูภาพรวมคอื กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่า หากทุกคนในกลุ่มเพ่ือนของ

ตนเองมีโทรศพัทส์มารท์โฟนใช้ยกเว้นตนเอง จะรู้สึกว่าตนไม่มีกไ็ม่เป็นไร โดยมผีูต้อบขอ้นี้
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จ านวน 186 คน จากทัง้หมด 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 มคีนตอบว่า จะหางานท าเพื่อเกบ็เงนิซือ้เอง

จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 รองลงมาจ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 ตอบว่า จะขอให้

ผูป้กครองซือ้ให ้ ส่วน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75 ตอบว่าตนไม่มโีทรศพัทส์มารท์โฟนใชก้ไ็ดแ้ต่จะรูส้กึ

กดดนั 

เม่ือจ าแนกดขู้อมลูของทัง้สองกลุ่มพบข้อมลูท่ีคล้ายคลึงกนัคือ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ของทัง้สองกลุ่มให้ความเหน็ว่า หากทุกคนในกลุ่มเพ่ือนของตนเองมีโทรศพัทส์มารท์โฟนใช้

ยกเว้นตนเอง จะรู้สึกว่าตนไม่มีกไ็ม่เป็นไร โดยในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มผีูต้อบขอ้นี้จ านวน 96 คน จาก

ทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้จ านวน 90 คน จากทัง้หมด 

200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า จะหางานท าเพื่อ

เกบ็เงนิซือ้เอง โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นมผีูต้อบขอ้นี้จ านวน 54 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

27 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้จ านวน 62 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 

รองลงมากลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า จะใหผู้ป้กครองซือ้ให ้โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้

มผีูต้อบขอ้นี้จ านวน 33 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมผีูต้อบ

ขอ้นี้จ านวน 26 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 และขอ้คดิเหน็ทีม่กีลุ่มตวัอยา่งเลอืกตอบ

น้อยทีสุ่ดตรงกนัคอื ไมม่โีทรศพัทส์มารท์โฟนใชก้ไ็ดแ้ต่จะรูส้กึกดดนั โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มผีูต้อบ

ขอ้นี้จ านวน 17 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้

จ านวน 22 คน จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 

 

          5.3 ส่ือใหม่ในฐานะของขวญัในโอกาสต่างๆ 

คณุเคยขอร้องให้ผูป้กครองซ้ืออปุกรณ์
ส่ือใหม่ (เช่น Smart Phone/Computer 

Notebook/Tablet ฯลฯ) ให้เป็นของขวญั
ในโอกาสต่างๆ 

อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี 
(n=200) 

รวม 
(N=400) 

เคย 134 คน 
รอ้ยละ 67 

118 คน 
รอ้ยละ 59 

252 คน 
รอ้ยละ 63 

ไมเ่คย 66 คน 
รอ้ยละ 33 

82 คน 
รอ้ยละ 41 

184 คน 
รอ้ยละ 46 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัค่านิยมการขออุปกรณ์สื่อใหม ่ เช่น สมารท์โฟน โน๊ตบุ๊ค และแทป็เลต็ เป็น

ของขวญัจากผูป้กครอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เคย

ขอร้องให้ผูป้กครองซ้ืออปุกรณ์ส่ือใหม่ให้เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น กลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้จ านวน 134 คน กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67 และรอ้ยละ 59 

เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทัง้หมด 184 คน จากทัง้หมด 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46 ตอบว่า ไมเ่คย

ขอใหผู้ป้กครองซือ้อุปกรณ์สื่อใหมใ่หเ้ป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น กลุ่มวยัรุ่น

ตอนตน้จ านวน 66 คน กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 และรอ้ยละ 41 เมือ่

ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

 

5.4 การเลือกท ากิจกรรมยามว่าง ระหว่างกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ือใหม่  

      หรือ กิจกรรมร่วมกบัครอบครวั/เพ่ือน  

ในวนัท่ีรู้สึกดีๆ 
จะเลือกท าระหว่างส่ิงใดต่อไปน้ี 

อาย ุ15-18 ปี
(n=200)  

อาย ุ19-25 ปี
(n=200)  

รวม (N=400) 

ท ากจิกรรมผ่านสื่อใหม ่เช่น เล่นเกม เล่น 
App หรอื Chat/Search ออนไลน์ 

87 คน 
รอ้ยละ 43.5 

64 คน 
รอ้ยละ 32 

151 คน 
รอ้ยละ 37.75 

หากจิกรรมทีไ่มเ่กีย่วกบัสื่อใหมท่ ารว่มกบั
ครอบครวัหรอืเพื่อน เช่น ไปเดนิเล่น 

ท่องเทีย่ว อ่านหนงัสอื วาดรปู เล่นกฬีา 

113 คน 
รอ้ยละ 56.5  

136 คน 
รอ้ยละ 68 

249 คน 
รอ้ยละ 62.25  

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกท ากจิกรรมในวนัว่างของเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วน

ใหญ่จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ตอบว่าในวนัว่างตนจะเลือกท ากิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบั

ส่ือใหม่ร่วมกบัครอบครวัหรือเพ่ือน เช่น ไปเดนิเล่น ท่องเทีย่ว อ่านหนงัสอื วาดรปู เล่นกฬีา ใน

จ านวนน้ี มจี านวนผูต้อบ 113 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 136 คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย คดิ

เป็นรอ้ยละ 56.5 และรอ้ยละ 68 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

เยาวชนจ านวน 151 คน จากทัง้หมด 400 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 37.75 เลอืกตอบว่า ตนจะ

เลอืกท ากจิกรรมผ่านสื่อใหม่ เช่น เล่นเกม เล่นแอพพลเิคชัน่ หรอืพดูคุยสนทนาออนไลน์ ในวนัว่างของ

ตน ในจ านวนนี้ มจี านวนผูต้อบ 87 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 64 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 

คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 และรอ้ยละ 32 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 
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5.5  การเสพติดอปุกรณ์โทรศพัท ์ 

การเสพติดอปุกรณ์โทรศพัท ์ อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200)  

รวม 
(N=400) 

ตดิมาก/ขาดไมไ่ด ้           18 คน 
รอ้ยละ 9 

 18 คน 
รอ้ยละ 9 

36 คน 
รอ้ยละ 9 

ตดิบา้ง/แต่ยงัควบคุมตวัเองได ้            152 คน 
รอ้ยละ 76 

130 คน 
รอ้ยละ 65 

282 คน 
รอ้ยละ 70.5 

ไมต่ดิ/ใชอ้ยา่งมสีต ิ 30 คน 
รอ้ยละ 15 

52 คน 
รอ้ยละ 26 

82 คน 
รอ้ยละ 20.5 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

             ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสพตดิโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนของกลุ่มตวัอยา่ง พบขอ้มลูใน

ภาพรวมคอื กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ให้ความเหน็ว่าตนเอง

ติดโทรศพัทมื์อถือและสมารท์โฟนในระดบัท่ียงัควบคมุตนเองได้  ในจ านวนน้ี มจี านวนผูต้อบ 152 

คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนต้น และ 130 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 65 

เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน รองลงมากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 20.5 ตอบว่าตนเองไมต่ดิการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน โดยใชง้านอยา่งมสีติ ในจ านวนน้ี มี

จ านวนผูต้อบ 30 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 52 คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ15 

และรอ้ยละ 26 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 36 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 9 ตอบว่าตนเองตดิการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนมาก โดยขาดโทรศพัทม์อืถอืและ

สมารท์โฟนไมไ่ด ้ ในจ านวนน้ี มจี านวนผูต้อบ 18 คน เท่ากนัจากทัง้กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่มวยัรุ่น

ตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 9 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 
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5.6 การเสพติดส่ือออนไลน์และโซเซียลมีเดีย 

การเสพติดส่ือออนไลน์และ Social Media 
 

อาย ุ15-18 ปี
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200) 

รวม 
(N=400) 

ตดิมาก/ขาดไมไ่ด ้           18 คน 
รอ้ยละ 9 

  20 คน 
รอ้ยละ10 

38 คน 
รอ้ยละ 9.5 

ตดิบา้ง/แต่ยงัควบคุมตวัเองได ้            158 คน 
รอ้ยละ 79 

140 คน 
รอ้ยละ 70  

298 คน 
รอ้ยละ 74.5  

ไมต่ดิ/ใชอ้ยา่งมสีต ิ 24 คน 
รอ้ยละ 12  

40 คน 
รอ้ยละ 20 

64 คน 
รอ้ยละ 16  

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

           ขอ้มลูเกีย่วกบัค่านิยมการเสพตดิสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีของกลุ่มเยาวชน พบขอ้มลู

ภาพรวมเหมอืนกบัค่านิยมเกีย่วกบัการเสพตดิโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน ดงันี้คอื  กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ให้ความเหน็ว่าคนเองติดส่ือออนไลน์และโซเชียล

มีเดียในระดบัท่ียงัควบคมุตนเองได้  ในจ านวนนี้ มจี านวนผูต้อบ 158 คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ 

และ 140 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 79 และรอ้ยละ 70 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน รองลงมากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16  ตอบว่าตนเองไมต่ดิ

การใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี โดยใชง้านอย่างมสีต ิในจ านวนน้ี มจี านวนผูต้อบ 24 คน จากกลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้ และ 40 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ12 และรอ้ยละ 20 เมือ่ค านวณจาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตอบว่าตนเองตดิ

การใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีมาก โดยขาดสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีไม่ได ้ ในจ านวนนี้ มี

จ านวนผูต้อบ 18 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และจ านวน 20 คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย คดิเป็นรอ้ย

ละ 9 และรอ้ยละ 10 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน                  
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5.7 ความเหมือนและความแตกต่างของตวัตนของเยาวชนในโลกเสมือนจริงของส่ือใหม่  

      และตวัตนในโลกแห่งความจริงของเยาวชน 

ตวัตนจริงๆกบัตวัตนในโลกเสมือนจริง
มีความเหมือนกนัหรือต่างกนั 

อาย ุ15-18 ปี
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200) 

รวม (N=400) 

เหมอืนกนั 101 คน 
รอ้ยละ 50.5 

 94 คน 
รอ้ยละ 47 

195 คน 
รอ้ยละ 48.75 

ต่างกนั 3 คน 
รอ้ยละ 1.5 

12 คน 
รอ้ยละ 6 

15 คน 
รอ้ยละ 3.75 

มทีัง้ส่วนทีเ่หมอืนกนัและต่างกนั 96 คน 
รอ้ยละ 48 

94 คน 
รอ้ยละ 47 

190 คน 
รอ้ยละ 47.5 

รวม 200 คน 
รอ้ยละ 100 

200 คน 
รอ้ยละ 100 

400 คน 
รอ้ยละ 100 

 

ขอ้มลูความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัความเหมอืนและความแตกต่างของชวีติในโลกของสื่อใหมแ่ละใน

โลกแห่งความเป็นจรงิของเยาวชน พบขอ้มลูในภาพรวมดงันี้ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 195 คน จาก

ทัง้หมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 ให้ความเหน็ว่าชีวิตในโลกของส่ือใหม่และในโลกแห่ง

ความเป็นจริงมีความเหมือนกนั ในทีน่ี้เป็นผูต้อบจากกลุ่มเยาวชนตอนตน้ 101 คน และกลุ่มวยัรุ่น

ตอนปลาย 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 และรอ้ยละ 47 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวนกลุ่มละ 200 คน ซึง่เป็นอตัราส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 คน จากทัง้หมด 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 ใหค้วามเหน็ว่า ชวีติใน

โลกเวมอืนจรงิของสื่อใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมทีัง้ส่วนทีเ่หมอืนกนัและต่างกนั ในทีน่ี้เป็น

ผูต้อบจากกลุ่มเยาวชนตอนตน้ 96 คน และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 และรอ้ยละ 

47 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวนเพยีง 15 คน จากทัง้หมด 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ใหค้วามเหน็ว่าชวีติ

ในโลกของสื่อใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมคีวามแตกต่างกนั ในทีน่ี้เป็นผูต้อบจากกลุ่มเยาวชน

ตอนตน้ 3 คน และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั เมือ่ค านวณ

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มละ 200 คน 
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6. ความคิดเหน็และค่านิยมของเยาวชนท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือใหม่ 

ความคิดเหน็ อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200)  

รวม 
(N=400) 

1. ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่เราจะเป็นอะไร
กไ็ดต้ามใจปรารถนา 

ค่าเฉลีย่ = 3.85 
S.D. = 0.955 

ค่าเฉลีย่ = 3.78 
S.D. = 0.660 

ค่าเฉลีย่ = 3.81 
S.D. = 0.807 

2. เราจะมกีีร่่างกไ็ดใ้นโลกเสมอืนจรงิ ค่าเฉลีย่ = 4.02 
S.D. = 0.976 

ค่าเฉลีย่ = 3.91 
S.D. = 0.804 

ค่าเฉลีย่ = 3.96 
S.D. = 0.890 

3. ชวีติในโลกเสมอืนจรงิ ถา้ไมช่อบกล็บได ้
สรา้งใหมไ่ด ้

ค่าเฉลีย่ = 4.22 
S.D. = 0.777 

ค่าเฉลีย่ = 4.40 
S.D. = 0.578 

ค่าเฉลีย่ = 4.31 
S.D. = 0.647 

4. โลกเสมอืนจรงิคอืสถานทีท่ีเ่ราสามารถ
ปลดปล่อยความคดิ ความรูส้กึ และตวัตน 
ของเรา 

ค่าเฉลีย่ = 4.22 
S.D. = 0.827 

ค่าเฉลีย่ = 4.12 
S.D. = 0.900 

ค่าเฉลีย่ = 4.17 
S.D. = 0.863 

5. ชวีติในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่ 
มคีวามรวดเรว็ ทนัใจ  

ค่าเฉลีย่ = 4.46 
S.D. = 0.538 

ค่าเฉลีย่ = 4.31 
S.D. = 0.824 

ค่าเฉลีย่ = 4.38 
S.D. = 0.681 

6. โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่ไม่มผีูใ้หญ่คอย
ควบคุม ไมม่กีฎเกณฑ ์แต่เป็นอาณาจกัรทีเ่รา
ควบคุมเอง 

ค่าเฉลีย่ = 3.94 
S.D. = 0.754 

ค่าเฉลีย่ = 4.05 
S.D. = 0.749 

ค่าเฉลีย่ = 3.99 
S.D. = 0.751 

7. ในโลกเสมอืนจรงิไมม่ชีนชัน้  
ทุกคนเท่ากนัหมด 

ค่าเฉลีย่ = 4.12 
S.D. = 0.797 

ค่าเฉลีย่ = 4.07 
S.D. = 0.845 

ค่าเฉลีย่ = 4.09 
S.D. = 0.848 

8. ในโลกเสมอืนจรงิเรารูส้กึว่า 
เป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม 

ค่าเฉลีย่ = 3.64 
S.D. = 0.743 

ค่าเฉลีย่ = 3.71 
S.D. = 0.737 

ค่าเฉลีย่ = 3.67 
S.D. = 0.740 

9. คนเราสามารถตกหลุมรกักนัได ้
ในโลกเสมอืนจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 3.22 
S.D. = 1.232 

ค่าเฉลีย่ = 3.85 
S.D. = 0.819 

ค่าเฉลีย่ = 3.53 
S.D. = 1.025 

10. ความสมัพนัธใ์นโลกเสมอืนจรงิสามารถ
พฒันาเป็นความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนืได้
ในโลกแห่งความจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 2.29 
S.D. = 1.024 

ค่าเฉลีย่ = 3.63 
S.D. = 1.066 

ค่าเฉลีย่ = 2.96 
S.D. = 1.045 

 

 ผลการวจิยัเกีย่วกบัความคดิเหน็และค่านิยมของเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อใหม่ จากการเกบ็

ขอ้มลูกบัเยาวชนจ านวนทัง้หมด 400 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ15-18 ปี จ านวน 

200 คน และกลุ่มเยาวชนวยัรุน่ตอนปลาย อาย ุ19-25 ปี จ านวน 200 คน พบขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

 ความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอโลกของสื่อใหม ่ พบว่า เยาวชนเหน็ด้วยอย่างมากกบัความคิด

ท่ีว่า โลกของส่ือใหม่และโลกเสมือนจริงท าให้เยาวชนสามารถเป็นอะไรกไ็ด้ตามใจปรารถนา 
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โดยมคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ในขอ้นี้ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.81 เมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของ

ทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูท่ี ่3.85 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.78 

 ความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอการสรา้งรา่งและตวัตนในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่พบว่า เยาวชน

ส่วนใหญ่เหน็ว่า ในโลกของส่ือใหม่นัน้สามารถท าให้เยาวชนสร้างจ านวนร่างและตวัตนได้

มากกว่าหน่ึงร่าง โดยเยาวชนมรีะดบัความเหน็ดว้ยมาก ทีค่่าเฉลีย่ 3.96 ต่อความคดิเหน็ว่าสื่อ

ออนไลน์และสื่อใหมท่ าใหเ้ยาวชนสามารถมหีลายรา่งในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่  เมือ่จ าแนกดคูวาม

คดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.02 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่3.91 

 ความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอการสรา้งและลบชวีติในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมพ่บว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากท่ีสดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.31 ว่า ชีวิตในโลกเสมือนจริงของส่ือ

ใหม่และโลกออนไลน์เป็นโลกท่ีเยาวชนสามารถสร้าง ลบ และสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใหม่  เมือ่จ าแนก

ดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดเท่ากนัคอื 

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.22 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.40 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่า โลกเสมือนจริงของส่ือใหม่คือสถานท่ีท่ีเยาวชนสามารถ

ปลดปล่อยความคิด ความรู้สึกและตวัตนของได้ โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในข้อน้ีอยู่ระดบั

มาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.17  เมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่น

ระดบัทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อยคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบัความคดิเหน็ขา้งตน้ โดยมี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 4.22 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมรีะดบัการเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.12 

 ความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอความรวดเรว็ของสื่อใหมพ่บว่า เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่าชวีติในโลก

ของสื่อใหมม่คีวามรวดเรว็ทนัใจ โดยมคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที่ 4.38 คอืเหน็ด้วยในระดบัมาก

ท่ีสดุว่าชีวิตในโลกของส่ือใหม่เป็นโลกท่ีมีความรวดเรว็ทนัใจ และเมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็

เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้

มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.46 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่4.31 

ความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอกฎเกณฑ ์ ชนชัน้ และความเท่าเทยีมกนัในโลกของสื่อใหม ่

พบว่า เยาวชนเหน็ด้วยในระดบัมากต่อความคิดเหน็ท่ีว่าโลกเสมือนจริงเป็นโลกท่ีไม่มีผู้ใหญ่

คอยควบคมุ ไม่มีกฎเกณฑ ์แต่เป็นอาณาจกัรท่ีเยาวชนควบคมุกนัเอง โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็

อยูท่ี ่3.99 และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่น
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ระดบัมากใกลเ้คยีงกนั โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.94 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่

ความคดิเหน็อยู่ที ่4.05 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัท่ีมากต่อค่านิยมท่ีว่า โลกเสมือนจริงของส่ือใหม่เป็น

โลกท่ีไม่มีชนชัน้ ทุกคนมีความเท่าเทียมกนัหมด โดยมรีะดบัความคดิเหน็ของค่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 4.09 

และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก

เหมอืนกนัและมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัโดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 4.12 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.07 

 เยาวชนส่วนใหญ่มีความเหน็ด้วยในระดบัมากต่อความคิดเหน็ท่ีว่า ในโลกเสมือนจริง

ของส่ือใหม่ เป็นโลกท่ีเยาวชนมีความรู้สึกเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม โดยมคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่

3.67 เมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบั

มากเหมอืนกนัและมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัโดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 3.64 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่

ตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่3.71 

 ดา้นค่านิยมและความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอการสรา้งความสมัพนัธใ์นโลกของสื่อใหม ่ พบว่า 

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากต่อความคิดเหน็ท่ีว่า คนเราสามารถตกหลุมรกักนัได้ใน

โลกเสมือนจริงของส่ือใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่3.53 และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่มพบว่าทัง้สองกลุ่มมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนี้อยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั

คอื ขณะทีก่ลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากต่อความคดิเหน็ทีว่่า คนเรา

สามารถตกหลุมรกักนัไดใ้นโลกของสื่อใหม ่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.85 กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น

วยัรุน่ตอนตน้กลบัมคีวามเหน็ดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งนี้ในระดบัปานกลางดว้ยค่าเฉลีย่ 3.22 

 ดา้นความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อค่านิยมท่ีว่า ความสมัพนัธ์ในโลกเสมือนจริงของส่ือ

ใหม่สามารถพฒันาเป็นความสมัพนัธท่ี์แท้จริงและยัง่ยืนได้ในโลกจริง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อความคดิเหน็ดงักล่าว ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที ่

2.96 และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่มพบว่าทัง้สองกลุ่มมคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนี้อยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากคอื ขณะทีก่ลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายมี

ความเหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากต่อความคดิเหน็ทีว่่าความสมัพนัธใ์นโลกของสื่อใหมส่ามารถพฒันาเป็น

ความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนืไดใ้นโลกจรงิ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.63 กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น

วยัรุน่ตอนตน้กลบัมคีวามเหน็ดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งนี้ในระดบัน้อยดว้ยค่าเฉลีย่เพยีง 2.29 
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7. ค่านิยมทางสงัคมท่ีเกิดจากการใช้ส่ือใหม่ 

ความคิดเหน็ อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200)  

รวม 
(N=400) 

1. โลกแห่งความเป็นจรงิเชื่องชา้ ไมท่นัใจ
เหมอืนโลกเสมอืนจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 3.41 
S.D. = 1.063 

ค่าเฉลีย่ = 3.76 
S.D. = 1.515 

ค่าเฉลีย่ = 3.58 
S.D. = 1.289 

2. เทคโนโลยสีื่อใหม่มสี่วนท าใหเ้ราเป็นคนใจ
รอ้น ไมช่อบรออะไรนานๆ 

ค่าเฉลีย่ = 3.82 
S.D. = 1.100 

ค่าเฉลีย่ = 3.81 
S.D. = 0.819 

ค่าเฉลีย่ = 3.81 
S.D. = 0.909 

3. เทคโนโลยสีื่อใหม่มสี่วนท าใหเ้รา 
เป็นคนเบื่อง่าย 

ค่าเฉลีย่ = 3.36 
S.D. = 0.895 

ค่าเฉลีย่ = 3.89 
S.D. = 0.860 

ค่าเฉลีย่ = 3.62 
S.D. = 0.877 

4. เทคโนโลยสีื่อใหม่ท าใหเ้ราเป็นคน 
ไมม่คีวามอดทน 

ค่าเฉลีย่ = 3.05 
S.D. = 1.312 

ค่าเฉลีย่ = 3.53 
S.D. = 1.040 

ค่าเฉลีย่ = 3.29 
S.D. = 1.176 

5. วทิยแุละโทรทศัน์เป็นสตูรส าเรจ็เกนิไป
ส าหรบัคนรุ่นเรา 

ค่าเฉลีย่ = 3.23 
S.D. = 0.741 

ค่าเฉลีย่ = 3.79 
S.D. = 0.765 

ค่าเฉลีย่ = 3.51 
S.D. = 0.753 

6. เทป็เลต็และสมารท์โฟน คอืเครือ่งบ่งบอก
รสนิยมของเรา 

ค่าเฉลีย่ = 3.84 
S.D. = 1.290 

ค่าเฉลีย่ = 3.66 
S.D. = 0.969 

ค่าเฉลีย่ = 3.75 
S.D. = 1.129 

7. การใชส้มารท์โฟนหรอืเทป็เลต็ในทีส่าธารณะ
ถอืเป็นวธิแีสดงตวัตนและรสนิยมของเราวธิหีนึ่ง 

ค่าเฉลีย่ = 2.97 
S.D. = 1.237 

ค่าเฉลีย่ = 3.55 
S.D. = 0.906 

ค่าเฉลีย่ = 3.26 
S.D. = 1.071 

8. เทคโนโลยสีื่อใหมเ่ปลีย่นมมุมองในการมอง
โลกและสงัคมของเรา 

ค่าเฉลีย่ = 3.83 
S.D. = 0.709 

ค่าเฉลีย่ = 3.86 
S.D. = 0.782 

ค่าเฉลีย่ = 3.84 
S.D. = 0.745 

9. ในโลกสมยัใหม ่เราไม่จ าเป็นตอ้งใชป้ากกา 
ม ีURL ไว ้Search กพ็อแลว้ 

ค่าเฉลีย่ = 2.88 
S.D. = 1.162 

ค่าเฉลีย่ = 3.66 
S.D. = 0.720 

ค่าเฉลีย่ = 3.27 
S.D. = 0.941 

10. เราสามารถเรยีนรูใ้นโลกออนไลน์ได้
มากกว่าการเรยีนกบัอาจารยใ์นหอ้งเรยีน 

ค่าเฉลีย่ = 3.55 
S.D. = 0.768 

ค่าเฉลีย่ = 3.92 
S.D. = 0.804 

ค่าเฉลีย่ = 3.73 
S.D. = 0.786 

 

 ดา้นค่านิยมทางสงัคมของเยาวชนทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหม่พบขอ้มลูดงันี้  เยาวชนส่วนใหญ่

เหน็ด้วยว่า โลกของความเป็นจริงเป็นโลกท่ีเช่ืองช้าไม่รวดเรว็ทนัใจเหมือนโลกของส่ือใหม่ โดย

มรีะดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.58 เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่

ความคดิเหน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืระดบัมากเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม โดยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนที่

เป็นวยัรุ่นตอนตน้อยู่ที ่3.41 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.76 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากต่อค่านิยมท่ีว่า เทคโนโลยีส่ือใหม่มีส่วนท าให้

ตนเองเป็นคนใจร้อน ไม่ชอบรออะไรนานๆ โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในภาพรวมอยู่ที ่3.81 

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืระดบัมากเหมอืนกนัทัง้

DPU



50 
 

สองกลุ่ม โดยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนต้นอยูท่ี ่ 3.82 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอน

ปลายมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.81 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากต่อค่านิยมท่ีว่า เทคโนโลยีส่ือใหม่มีส่วนท าให้

ตนเองเป็นคนเบ่ือง่าย โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในภาพรวมอยูท่ี ่3.62 เมื่อเปรยีบเทยีบขอ้มลู

ของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชน

ทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.36 คอืเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางต่อความเหน็

ทีว่่า เทคโนโลยสีื่อใหมม่สี่วนท าใหต้นเองเป็นคนเบื่องา่ย ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่

3.89 คอืเหน็ดว้ยระดบัมากต่อค่านิยมการเป็นคนเบื่องา่ยอนัเป็นผลมาจากการใชส้ื่อใหม่ 

 เยาวชนส่วนใหญ่มีความเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อความคิดเหน็ท่ีว่า ส่ือใหม่ท าให้

เยาวชนมีค่านิยมการเป็นคนไม่อดทน ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.29 เมือ่เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของ

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนตน้อยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.05 คอืเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางต่อ

ความเหน็ทีว่่า เทคโนโลยสีื่อใหมม่สี่วนท าใหต้นเองเป็นคนไมอ่ดทน ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.89 คอืเหน็ดว้ยระดบัมากต่อค่านิยมการเป็นคนไมอ่ดทนอนัเป็นผลมาจากการใชส้ื่อใหม่ 

 เยาวชนส่วนใหญ่มีความเหน็ด้วยในระดบัมากต่อค่านิยมเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือท่ีว่า 

วิทยแุละโทรทศัน์เป็นสตูรส าเรจ็เกินไปส าหรบัคนรุ่นใหม่ โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่3.51 

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืค่าเฉลีย่

ความคดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยู่ทีร่ะดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.23 คอืเหน็ดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อความเหน็ทีว่่า วทิยแุละโทรทศัน์เป็นสตูรส าเรจ็เกนิไปส าหรบัคนรุ่นใหม ่ ขณะทีก่ลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.79 คอืเหน็ดว้ยอยา่งมากต่อค่านิยมและความคดิเหน็ดงักล่าว 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่างมากต่อค่านิยมท่ีว่า เทป็เลต็และสมารท์โฟน ถือเป็น

เคร่ืองบ่งบอกรสนิยมของเยาวชนในยคุปัจจบุนั โดยมคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยูท่ี ่ 3.75 ในระดบั

ทีม่าก เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มพบขอ้มลูทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื ทัง้

สองกลุ่มเหน็ดว้ยอยา่งมากต่อการใช ้ สมารท์โฟนเป็นเครื่องบ่งบอกรสนิยม ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ที ่

3.84 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 3.66 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อค่านิยมท่ีว่า การใช้เทป็เลต็และสมารท์

โฟนในท่ีสาธารณะถือเป็นวิธีการแสดงตวัตนและรสนิยมวิธีหน่ึงของเยาวชนในยคุปัจจบุนั โดย

มคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยูท่ี ่3.26 ในระดบัปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สอง

กลุ่มพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายเหน็ดว้ยอย่างมากต่อความคดิเหน็ดงักล่าว 

DPU



51 
 

ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ที ่ 3.55 แตใ่นกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้กลบัเหน็ดว้ยต่อค่านิยมดงักล่าวในระดบัปาน

กลางดว้ยค่าเฉลีย่ที ่2.97 

 ขอ้มลูดา้นบทบาทของส่ือใหม่ต่อการเปล่ียนแปลงมุมมองและวิธีการในการมองโลกของ

เยาวชน พบว่าในภาพรวมและขอ้มลูในระดบักลุ่มยอ่ยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื กลุ่มเยาวชนส่วน

ใหญ่เหน็ด้วยอย่างมาก ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ที ่ 3.84 ว่า ส่ือใหม่มีบทบาทในการเปล่ียนมุมมองใน

การมองโลกและสงัคมของตนเอง เมือ่พจิารณาดคู่าเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม พบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบั

เหน็ดว้ยอยา่งมากเหมอืนกนั ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.83 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 3.86 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย 

 กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยต่อค่านิยมท่ีว่า ในโลกสมยัใหม่นัน้ไม่จ าเป็นต้องมีปากกา

ใช้งาน แต่มีเพียง URL ไว้ใช้ค้นหาข้อมลูกเ็พียงพอแล้ว โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที ่

3.27 เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของทัง้สองกลุ่มพบความคดิเหน็แตกต่างกนัคอื กลุ่ม

เยาวชนตอนต้นเหน็ดว้ยต่อค่านิยมดงักล่าวในระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 2.88 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้เหน็ดว้ยอยา่งมากต่อค่านิยมดงักล่าว ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.66 

 ดา้นความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอค่านิยมทีว่่า เราสามารถเรยีนรูใ้นโลกออนไลน์ไดม้ากกว่า

เรยีนรูก้บัอาจารยใ์นหอ้งเรยีน พบว่าในภาพรวมและขอ้มลูในระดบักลุ่มยอ่ยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่างมาก ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ที ่ 3.73 ว่า สามารถเรียนรู้ในโลก

ออนไลน์ได้มากกว่าเรียนรู้กบัอาจารยใ์นห้องเรียน เมือ่พจิารณาดคู่าเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม พบว่ามี

ความคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยอยา่งมากเหมอืนกนั ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.55 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 3.92 

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 
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8. ส่ือใหม่กบัอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย 

ความคิดเหน็ อาย ุ15-18 ปี 
(n=200) 

อาย ุ19-25 ปี
(n=200)  

รวม 
(N=400) 

1. เรากลา้แสดงออกในโลกเสมอืนจรงิมากกว่า
ในโลกแห่งความเป็นจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 4.10 
S.D. = 0.756 

ค่าเฉลีย่ = 3.86 
S.D. = 0.726 

ค่าเฉลีย่ = 3.98 
S.D. = 0.741 

2. ในโลกเสมอืนจรงิเรากลา้ระบายอารมณ์และ
ความรูส้กึมากกว่าในโลกจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 3.58 
S.D. = 1.02 

ค่าเฉลีย่ = 3.86 
S.D. = 0.960 

ค่าเฉลีย่ = 3.72 
S.D. = 0.990 

3. เทคโนโลยสีื่อใหม่ท าใหเ้ราหาเพื่อนได้
มากกว่าในโลกจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 3.23 
S.D. = 0.891 

ค่าเฉลีย่ = 3.83 
S.D. = 0.923 

ค่าเฉลีย่ = 3.53 
S.D. = 0.907 

4. เทคโนโลยสีื่อใหม่ท าใหเ้ราสานสมัพนัธก์บั
เพื่อนไดม้ากกว่าในโลกจรงิ 

ค่าเฉลีย่ = 3.39 
S.D. = 1.111 

ค่าเฉลีย่ = 3.58 
S.D. = 0.931 

ค่าเฉลีย่ = 3.48 
S.D. = 1.021 

5. เทคโนโลยสีื่อใหม่ท าใหเ้รารูส้กึถูกตดัขาด
จากโลกจรงิๆภายนอก 

ค่าเฉลีย่ = 3.55 
S.D. = 0.986 

ค่าเฉลีย่ = 3.75 
S.D. = 0.881 

ค่าเฉลีย่ = 3.65 
S.D. = 0.933 

6. เรารูส้กึว่าแยกเรือ่งราวต่างๆจากโลกเสมอืน
จรงิและโลกทีแ่ทจ้รงิไมอ่อก 

ค่าเฉลีย่ = 2.76 
S.D. = 1.056 

ค่าเฉลีย่ = 3.10 
S.D. = 1.220 

ค่าเฉลีย่ = 2.93 
S.D. = 1.138 

7. ชวีติคนเราเหมอืนโลกเสมอืนจรงิ ถา้ไมช่อบ
อะไรกส็ามารถลบแลว้สรา้งขึน้มาใหมไ่ดเ้สมอ 

ค่าเฉลีย่ = 2.61 
S.D. = 1.300 

ค่าเฉลีย่ = 3.15 
S.D. = 1.140 

ค่าเฉลีย่ = 2.88 
S.D. = 1.220 

8. เราไมส่ามารถด ารงชวีติอยูไ่ด้ 
โดยปราศจากสื่อใหม ่ 

ค่าเฉลีย่ = 2.67 
S.D. = 0.990 

ค่าเฉลีย่ = 3.32 
S.D. = 0.959 

ค่าเฉลีย่ = 2.99 
S.D. = 0.974 

9  ตวัตนของเราในโลกเสมอืนจรงิแตกต่างจาก
ตวัตนของเราในโลกจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ = 3.03 
S.D. = 0.961 

ค่าเฉลีย่ = 3.20 
S.D. = 0.941 

ค่าเฉลีย่ = 3.11 
S.D. = 0.951 

10. เราชอบตวัตนของเราในโลกเสมอืนจรงิ
มากกว่าตวัตนของเราในโลกจรงิๆ 

ค่าเฉลีย่ = 2.72 
S.D. = 1.280 

ค่าเฉลีย่ = 2.77 
S.D. = 1.340 

ค่าเฉลีย่ = 2.74 
S.D. = 1.310 

11. ถา้เลอืกไดเ้ราอยากใชช้วีติในโลกเสมอืน
จรงิมากกว่าในโลกทีแ่ทจ้รงิ 

ค่าเฉลีย่ = 2.64 
S.D. = 1.160 

ค่าเฉลีย่ = 2.63 
S.D. = 1.26 

ค่าเฉลีย่ = 2.63 
S.D. = 1.21 

 

 ผลการวจิยัพบขอ้มลูเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยดงันี้ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า ส่ือใหม่ท าให้เยาวชนกล้าแสดงออกในโลกเสมือนจริง

มากกว่าการแสดงออกในโลกท่ีแท้จริง โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก คอื 3.98 

กบัความคดิเหน็ทีว่่า สื่อใหมท่ าใหเ้ยาวชนกลา้แสดงออกในโลกเสมอืนจรงิมากกว่าในโลกจรงิ เมือ่

พจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้มลูของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดยีวกนัคอืเหน็ดว้ย

อยา่งมาก แต่มคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่ที่ 4.10 ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายซึง่อยูท่ี ่3.86 
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 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัท่ีมากต่อความคดิเหน็ทีว่่า ในโลกเสมือนจริงของส่ือ

ใหม่นัน้ท าให้เยาวชนกล้าระบายอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าในโลกแห่งความจริง โดยมี

ค่าเฉลีย่ในภาพรวมที ่ 3.72 ส่วนค่าเฉลีย่ของแต่ละกลุ่มใกลเ้คยีงกนัโดยพบว่า ค่าเฉลีย่ของกลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้จะน้อยกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายเลก็น้อย คอื อยูท่ี ่3.58 และ 3.86 ตามล าดบั แต่ถอืเป็นค่าเฉลีย่

ของความคดิเหน็ระดบัเหน็ดว้ยมากเหมอืนกนั 

 ดา้นบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งความสมัพนัธก์บัเพื่อนของเยาวชน พบขอ้มลูในภาพรวมว่า 

กลุ่มตวัอยา่งเหน็ด้วยในระดบัมากต่อความคดิเหน็ทีว่่า เทคโนโลยีส่ือใหม่ช่วยท าให้เยาวชนหา

เพ่ือนได้มากกว่าในโลกแห่งความจริง  ทีค่่าเฉลีย่ 3.53 แต่เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของสองกลุ่มพบ

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าว

ในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.23 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็

ดงักล่าวในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.83 

 นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า เทคโนโลยีส่ือใหม่ท าให้เยาวชนสามารถ

สานสมัพนัธ์กบัเพ่ือนได้มากกว่าในโลกจริง โดยมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมอยูท่ีเ่หน็ด้วยในระดบั

มาก ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.48 แต่เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของสองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.39 

ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.58 

 เยาวชนส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า ส่ือใหม่ท าให้ตนเองรู้สึกถกูตดัขาดจากโลกภายนอก โดย

มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอย่างมากที ่ 3.65 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้สองกลุ่มพบ

ค่าเฉลีย่ทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั คอือยูท่ีร่ะดบัเหน็ดว้ยอยา่งมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ของกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ที ่

3.55 และวยัรุน่ตอนปลายที ่3.75 

 กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยปานกลางต่อความคดิทีว่่า ตนเองมีความรู้สึก

ว่าไม่สามารถแยกเร่ืองราวต่างๆออกจากโลกเสมือนจริงของส่ือใหม่กบัโลกท่ีแท้จริงได้ โดยมี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 2.93 ในภาพรวม ส่วนค่าเฉลีย่ของแต่ละกลุ่ม อยูท่ี ่ 2.76 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และ 3.10 

ซึง่แตกต่างกนัเลก็น้อย แต่ถอืว่ายงัอยูใ่นเกณฑเ์หน็ดว้ยในระดบัปานกลางเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม 

 ในส่วนความคดิเหน็ทีว่่า ชีวิตคนเรากเ็หมือนโลกเสมือนจริง ถ้าไม่ชอบอะไรกส็ามารถลบ

แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ได้เสมอ พบขอ้มลูจากการวจิยัว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัปาน

กลางต่อความคดิเหน็ดงักล่าว โดยมคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่  2.88 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้สอง

กลุ่ม พบระดบัค่าเฉลีย่แตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่สงูกว่าที ่ 3.15 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่น
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ตอนตน้มรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคอือยูท่ี ่ 2.61 แต่ระดบัความคดิเหน็ยงัอยู่ระดบัปานกลางเหมอืนกนัทัง้

สองกลุ่ม 

 เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อความคดิเหน็ทีว่่า ตนเองไม่สามารถ

มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากส่ือใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่ 2.99 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้

สองกลุ่ม พบระดบัค่าเฉลีย่แตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่สงูกว่า คอือยูท่ี ่ 3.32 ขณะที่

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคอือยูท่ี่ 2.67 แต่ระดบัความคดิเหน็ยงัอยูร่ะดบัปานกลาง

เหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม 

 ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบัความแตกต่างระหว่างตวัตนและอตัลกัษณ์ของเยาวชนในโลกเสมอืน

จรงิของสื่อใหมแ่ละโลกแห่งความเป็นจรงิ พบขอ้มลูในภาพรวมว่า เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบั

ปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.11 ว่า ตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองในโลกเสมือนจริงและโลกจริงมี

ความแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาขอ้มลูของทัง้สองกลุ่ม พบระดบัความคดิเหน็ทีร่ะดบัเหน็ดว้ยปานกลาง 

ดว้ยค่าเฉลยีทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกัคอื 3.03 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้น และ 3.20 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 

 เยาวชนส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า มคีวามเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อความเหน็ทีว่่า ชอบ

ตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองในโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกจริง ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่ 2.74 ซึง่เป็น

ค่าเฉลีย่ทีค่่อนขา้งน้อยในเกณฑค์วามคดิเหน็ระดบัปานกลาง (อยูใ่กลก้บัเกณฑข์องระดบัความเหน็ดว้ย

น้อย ที ่   1.81-2.60) เมื่อพจิารณาขอ้มลูของทัง้สองกลุ่ม พบระดบัความคดิเหน็ทีร่ะดบัเหน็ดว้ยปาน

กลางเหมอืนกนั ดว้ยค่าเฉลีย่ทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกัคอื 2.72 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และ 2.77 ในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลาย 

 เมือ่ถูกถามว่า หากตอ้งเลอืกระหว่างตวัตนและอตัลกัษณ์ของชวีติในโลกเสมอืนจรงิกบัโลกแห่ง

ความเป็นจรงิแลว้ เยาวชนจะเลอืกชวีติในโลกเสมอืนจรงิหรอืไม ่ พบระดบัความคิดเหน็ระดบัปาน

กลางค่อนมาทางระดบัเหน็ด้วยน้อย ต่อความคิดเหน็ท่ีว่า ตนจะเลือกใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง

มากกว่าในโลกจริงๆ คอืมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ที ่ 2.63 ในภาพรวม เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่

ของสองกลุ่มพบว่าใกลเ้คยีงกนัมากคอื ระดบัค่าเฉลีย่ที ่ 2.64 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 2.63 ในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลาย 
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4.2 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ เก่ียวกบับทบาทของส่ือใหม่ต่อการสร้างค่านิยมทางสงัคมและอตั

ลกัษณ์ของเยาวชนไทย 

ผลการวจิยัส่วนทีส่อง ในประเดน็หวัขอ้เกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งค่านิยมทาง

สงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย เป็นการนําเสนอขอ้มลูผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

โดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) กบัเยาวชนจาํนวนสองกลุ่ม คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้

อาย ุ 15-18 ปี ทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 8 คน (เป็นชาย 4 คน และ

หญงิ 4 คน) และ กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายอาย ุ19-25 ปี ทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อุดมศกึษา จาํนวน 8 

คน (เป็นชาย 4 คน และหญงิ 4 คน) รวมทัง้สิน้เป็นจาํนวน 16 คน (เป็นชาย 8 คน และหญงิ 8 คน) โดย

เยาวชนทุกคนทีเ่ขา้รว่มการสมัภาษณ์กลุ่มมกีารเปิดรบัและใชส้ื่อใหมท่ัง้สื่อใหมช่นิดทีเ่ป็นอุปกรณ์และ

ชนิดทีเ่ป็นซอฟแวร ์กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมคีอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟนใชง้าน  เขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต และใช้

โซเซยีลมเีดยีในการตดิต่อสื่อสาร  

เยาวชนท่ีเข้าร่วมสมัภาษณ์กลุ่มในการวิจยัครัง้น้ีคือ 

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ (15-18 ปี) จาํนวน 8 คน ไดแ้ก่ 

1. ภทัรพงษ์ งามวไิล   เพศชาย อาย ุ18 ปี 

2. นฐัชยั เสอืแยม้   เพศชาย อาย ุ18 ปี 

3. ภานุเดช จกัรเงนิ   เพศชาย อาย ุ17 ปี 

4. อคัรภพ แกว้ตา   เพศชาย อาย ุ17 ปี 

5. เปรมกิา จงจนิดา   เพศหญงิ อาย ุ16 ปี 

6. กนัตมิา ปราโมทย ์  เพศหญงิ อาย ุ16 ปี 

7. นิพาพร  โพธิแ์กว้   เพศหญงิ อาย ุ15 ปี 

8. ฑฆิมัพร ชยัรุง่   เพศหญงิ อาย ุ15 ปี 

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย (19-25 ปี) จาํนวน 8 คน ไดแ้ก่ 

1. ฐปกรณ์ ทมิเงนิ   เพศชาย อาย ุ25 ปี 

2. นนัทวฒัน์ แกว้มณ ี  เพศชาย อาย ุ23 ปี 

3. รชต สุขใจ    เพศชาย อาย ุ21 ปี 

4. พุทธพิงษ์ สงิหม์า    เพศชาย อาย ุ20 ปี 

5. กนกกร ประเสรฐิศร ี เพศหญงิ อาย ุ22 ปี 

6. ภสัรา พรหมเป่ียม    เพศหญงิ อาย ุ21 ปี 

7. ศริกิานต ์จงวฒันากร  เพศหญงิ อาย ุ20 ปี 

8. รชันก ศรสีุข    เพศหญงิ อาย ุ19 ปี 
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ผลการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชน

ไทยในส่วนนี้ จะแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วน คอื 4.2.1) บทบาทของสื่อใหม่ต่อค่านิยมทางสงัคม

ของเยาวชนไทย 4.2.2) บทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย และ 4.2.3) บทบาท

ของสื่อใหมต่่อการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทย ดงัมรีายละเอยีดของแต่ละหวัขอ้ดงันี้ 

 

4.2.1 บทบาทของส่ือใหม่ต่อค่านิยมทางสงัคมของเยาวชนไทย 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า สื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทต่อวธิกีารคดิ ทศันคต ิ มมุมองในการมองโลก

และค่านิยมทางสงัคมทัง้ในเชงิสรา้งสรรคแ์ละเชงิลบต่อเยาวชน จากการสมัภาษณ์กลุ่มกบัเยาวชนทัง้

สองกลุ่ม คอืกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และวยัรุน่ตอนปลายพบขอ้มลูเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื กลุ่มเยาวชน

เหน็ว่าสื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทกบัชวีติของตนเองเป็นอย่างมาก โดยการใชส้ื่อใหม่ส่งผลต่อทศันคตแิละ

ค่านิยมในการใชช้วีติของตนเองทัง้ในดา้นบวกและลบ 

4.2.1.1 ส่ือใหม่กบัการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมทางสงัคมในเชิงสร้างสรรค ์

กลุ่มเยาวชนทีเ่ขา้รว่มการสมัภาษณ์กลุ่มใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์หากรูจ้กั

นํามาใชใ้นทางสรา้งสรรค ์จะก่อใหเ้กดิค่านิยมทางสงัคมและการใชช้วีติในทางทีด่ขี ึน้ โดยจากการ

สมัภาษณ์กลุ่มสามารถประมวลผลบทบาทของสื่อใหม่ทีม่ต่ีอการสรา้งค่านิยมในทางบวกแก่เยาวชนได้

ทัง้สิน้ 6 ประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 

1.) ส่ือใหม่และค่านิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัและเพ่ือน 

ผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มมคีวามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ขา้มามี

บทบาทในการสรา้งค่านิยมและการแสดงออกเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบัครอบครวั และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบัเพื่อน โดยสื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการแสดงออกถงึความรกั ความ

ห่วงใยทีเ่ยาวชนมต่ีอพ่อแม ่ ผูป้กครองและเพื่อน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายนัน้ 

พบว่าส่วนใหญ่จะอยูห่่างไกลกบัพ่อแมผู่ป้กครอง บางคนมภีูมลิาํเนาในต่างจงัหวดัและเขา้มาเรยีนใน

กรงุเทพกจ็ะใชว้ธิกีารโทรศพัทต์ดิต่อและส่งขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัทเ์พื่อส่งขา่วเกีย่วกบัความ

เป็นอยูข่องตนเองใหท้างบา้นไดร้บัรู ้ เพื่อใหผู้ป้กครองไดค้ลายความเป็นห่วงเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูท่ี่

ห่างไกลกนั ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายต่อไปนี้ 

“ผมเป็นเดก็ต่างจงัหวดั เขา้มาเรยีนทีก่รงุเทพฯ กไ็ดอ้าศยัโทรศพัทม์อืถอืส่งขา่วตดิต่อกบัคุณ

พ่อคุณแมท่ีบ่า้นเพื่อท่านจะไดไ้มเ่ป็นห่วง  จะโทรหากนัทุกสปัดาหค์ุยกนัทนีานๆกช็่วยใหห้ายคดิถงึได ้

ส่วนโอกาสสาํคญักจ็ะใชว้ธิสี่งขอ้ความไปหาทางโทรศพัทม์อืถอื โทรศพัทม์อืถอืนี่เป็นสิง่ทีผ่มขาดไมไ่ด้

เลยเพราะมคีวามสาํคญัมาก ถา้ไม่มไีอเ้จา้เครือ่งนี้คงแย่มากไมรู่จ้ะตดิต่อครอบครวัอยา่งไรด”ี (รชต สุข

ใจ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 
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“ผมเป็นคนเชยีงใหม ่ไดทุ้นมาเรยีนทีก่รงุเทพฯตอ้งอยูห่อพกัคนเดยีวกเ็หงามาก โดยเฉพาะช่วง

มาอยูแ่รกๆคดิถงึบา้นมาก โทรศพัทก์ลบับา้นทุกวนั ช่วงหลงัๆเริม่ชนิกป็รบัตวัไดไ้มต่อ้งโทรทุกวนั แต่ก็

ยงัใชโ้ทรศพัทม์อืถอืโทรกลบับา้นอยูเ่สมอเพื่อส่งขา่วพูดคุยกบัแม่ทีเ่ชยีงใหม ่ ถงึตวัจะอยูไ่กลกนัแต่กไ็ด้

โทรศพัทน์ี่ล่ะเชื่อมโยงกนัไว ้ ผมว่าเทคโนโลยมีนักม็ขีอ้ดตีรงทีช่่วยเชื่อมความสมัพนัธก์บัครอบครวัทีอ่ยู่

ห่างไกลกนั แลว้ยงัรวดเรว็ดว้ย มอีะไรกค็ุยกนัไดต้ลอดเวลา” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)   

นอกจากนี้ เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัใชว้ธิสี่งขอ้ความแสดงความรกัและความรูส้กึของ

ตนเองในโอกาสวาระสาํคญัต่างๆแก่พ่อแมผ่่านโทรศพัท ์ เช่น ส่งขอ้ความอวยพรวนัเกดิ ขอ้ความแสดง

ความรกัในวนัพ่อและวนัแม่ ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“โทรศพัทม์อืถอืมนัดตีรงทีใ่ชส้่งขอ้ความได ้เวลามอีะไรกใ็ชว้ธิพีมิพแ์ลว้ส่งไปได ้อยา่งวันเกดิแม่

วนันัน้แมต่อ้งไปทํางาน เราตื่นมาอวยพรใหแ้มไ่ม่ทนั กส็่งขอ้ความไปอวยพรวนัเกดิแทน เขยีนไปตัง้

เยอะแยะ บรรยายความรูส้กึได ้ ไมเ่ขนิเหมอืนพูดกนัต่อหน้าดว้ย” (กนัตมิา ปราโมทย,์ สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)   

“อยา่งวนัพ่อวนัแม่นี่สาํคญัมากเลยครบั เป็นโอกาสทีเ่ราจะไดบ้อกรกัพ่อแม ่ ผมไม่กลา้บอกต่อ

หน้ากจ็ะใชส้่งขอ้ความและรปูเขา้โทรศพัทม์อืถอืท่าน” (ภานุเดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556)   

“บางทอียากขออะไร หรอือยากไดอ้ะไร ไมก่ลา้ขอต่อหน้า กจ็ะใชว้ธิสี่งขอ้ความไปขอไปออ้น  

บางทกีไ็ดผ้ลนะคะ” (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)   

นอกจากการใชส้ื่อใหมป่ระเภทอุปกรณ์โทรศพัทใ์นการสนทนาและส่งขอ้ความเพื่อเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัของกลุ่มเยาวชนแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนยงัใชส้ื่อใหม่ประเภท

แอพพลเิคชัน่ในการตดิต่อสื่อสารกบัผูป้กครอง โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใช้

โปรแกรมเฟสไทม ์(Facetime) ในไอแพด (IPad) ตดิต่อกบัผูป้กครองเสมอเมือ่อยู่นอกบา้น 

“ตวัเองเป็นลกูสาวคนเดยีว พ่อเขาเป็นคนกงัวลและขี้เป็นห่วงมาก ตอ้งคอยตามตลอดว่าอยูท่ี่

ไหน ทาํอะไรอยู ่ถงึบา้นหรอืยงั อยูก่บัใครตอนน้ี พ่อเลยซือ้ไอแพดมาสองเครือ่งไวใ้หต้วัเองกบัพ่อใชค้น

ละเครือ่ง เอาไวคุ้ยกนั แลว้เฟสไทมม์นัคุยกนัไดแ้บบเหน็หน้าดว้ย เวลาคุยกนัพ่อกจ็ะรูต้ลอดเวลาว่าอยู่

ทีไ่หนทําอะไรอยู ่ ก่อนออกจากบา้นกต็อ้งเฟสไทมใ์หพ้่อเหน็ว่าโอเคออกมาแลว้นะ พอถงึมหาวทิยาลยัก็

ตอ้งเฟสไทมไ์ปใหเ้หน็อกีว่าอยู่มหาวทิยาลยัแลว้นะ อยู่ในหอ้งเรยีน พอตอนเยน็พ่อกจ็ะเฟสไทมม์าดใูห้

เหน็กบัตาว่าเราถงึบา้นแลว้ พอเหน็ภาพว่าอยูท่ีบ่า้นพ่อจะไดไ้มเ่ป็นห่วง แต่ส่วนตวัไมร่าํคาญนะทีพ่่อ
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คอยตามด ู เพราะพ่อเขาเป็นคนขีห้่วง รกัลกูมาก กเ็ลยชนิแลว้” (ศริกิานต ์ จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)   

เยาวชนส่วนใหญ่ใชโ้ซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัพีน้่องในวยัเดยีวกนัทีอ่ยูห่่างไกลกนัและบางส่วนยงั

สอนใหพ้่อแมผู่ป้กครองรูจ้กัใชส้ื่อใหมป่ระเภทโซเซยีลมเีดยีเพื่อใช้ในการตดิต่อสื่อสารกบัตนเอง โดย

พบว่า มกีลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3 คนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัผูป้กครอง และ

จาํนวน 4 คนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีในการตดิต่อสื่อสารกบัพ่อแมผู่ป้กครอง โดย

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ใหข้อ้มลูว่าผูป้กครองจะคอยตดิตามความเคลื่อนไหวของตนเอง

จากโซเชยีลมเีดยีอยูเ่สมอและเขา้มามสี่วนรว่มในการสนทนาเป็นบางครัง้ ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ของ

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ 

“กเ็ริม่มาจากแมเ่หน็เราเล่นเฟสบุ๊คกบัเพื่อนเลยมายนืดูหน้าคอมพวิเตอรแ์ลว้กถ็ามๆอยูน่ัน่ล่ะ 

เราเลยสอนแลว้กส็มคัรใหแ้มเ่ลย ตอนน้ีเลยมาเป็นเพื่อนกนักบัลกูแลว้กเ็พื่อนของลกูในเฟสบุ๊คแลว้ บาง

ทแีมก่เ็ขา้มาเมน้ (คอมเมน้ท)์ ในเฟสบุ๊คของเรากบัเพื่อนดว้ย อยา่งเวลาไปทาํงานบา้นเพื่อนวนัเสาร์

อาทติยแ์ลว้อพั (อพัโหลด) รปูกนั แมก่เ็ขา้มาเมน้ (คอมเม้นท)์ ว่า อยา่มวัแต่เล่นกนัลกูๆ ทาํงานดว้ยนะ” 

(นิพาพร โพธิแ์กว้, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)   

“เหมอืนแมผ่มเลย มอียูต่อนหน่ึงเป็นตอนปิดเทอมผมอยูบ่า้นเล่นเฟสบุ๊คบ่อยๆนานๆ แมก่ค็ง

คอยแอบดอูยู ่เลยเขา้มาโพสตว์่าอยา่ลมือ่านหนงัสอืทีแ่มว่างไวใ้หน้ะ ทาํอะไรบนเฟสบุ๊คเดีย๋วนี้แม่รูห้มด

เลย” (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)   

“แต่กม็ปีระโยชน์มากเวลาทีต่อ้งตดิต่อกนั อยา่งเวลาแมไ่ปตลาดแลว้เราอยากไดอ้ะไรกจ็ะเขยีน

ส่งไปบอก มอียูว่นัหนึ่งแมไ่ปซือ้ของตอนเชา้ พ่อทํากบัขา้วอยูแ่ลว้มาบอกว่าไขห่มดใหโ้ทรบอกแมด่ว้ย 

เรากใ็ชว้ธิโีพสตล์งไปในเฟสบุ๊คแมว่่าใหซ้ือ้ไข่มาดว้ย แมก่เ็หน็ขอ้ความแลว้ตอบกลบัมา แบบน้ีประหยดั

ค่าโทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย” (เปรมกิา จงจนิดา, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)   

ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหข้อ้มลูว่าสื่อใหมเ่ขา้มาช่วยกระชบัความสมัพนัธก์บัครอบครวัได้

อยา่งมาก โดยเฉพาะกรณีทีส่มาชกิในครอบครวัตอ้งอยู่ห่างไกลกนั ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“ทีบ่า้นในครอบครวัจะใชส้ื่อใหมต่ดิต่อกนั ใชถ้ามสารทุกขส์ุขดบิหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูและ

รปูภาพกนัเป็นประจาํอยูแ่ลว้ นอกจากนี้จะใชต้ดิต่อกบัญาตพิีน้่องทีอ่ยูต่่างประเทศ เป็นการประหยดั

ค่าใชจ้่ายในการสื่อสารดว้ยโทรศพัท ์ โดยส่วนตวัคดิว่าสื่อใหมจ่ะช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหค้รอบครวั

มากขึน้” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)   

“แมข่องผมกเ็ล่นเฟสบุ๊ค แลว้ชอบเขา้มาเชค็ดสูถานการณ์ของผมว่าเป็นยงัไง ทาํอะไรทีไ่หน 

แลว้กย็งัมกีารโพสตห์าผมเพื่อเป็นกําลงัใจและคอยถามทุกขส์ุขดว้ย เพราะว่าอยูไ่กลกนั แมก่จ็ะเหน็เรา
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จากเฟสบุ๊คได ้ เวลาใกลส้อบกจ็ะโพสต์มาใหก้ําลงัใจในการสอบ” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)   

“ของเราคอืพีน้่องสามคนอยู่ไกลกนัหมด พ่อแมก่อ็ยูใ่ต้ นานๆจะไดเ้จอกนัท ี กไ็ดเ้ฟสบุ๊คช่วย

เชื่อมความสมัพนัธ ์ พีน้่องกใ็ชก้นัเป็นอยูแ่ลว้ แลว้กไ็ปสอนใหพ้่อกบัแมใ่ช้เฟสบุ๊คในมอืถอื เอาโทรศพัท์

ไปลงโปรแกรมใหเ้ลย มอีะไรจะไดคุ้ยกนัไดใ้นครอบครวั เวลาทาํอะไรกโ็พสตไ์ปใหพ้่อแมเ่หน็จะไดห้าย

คดิถงึกนั พ่อแมจ่ะไดไ้มเ่ป็นห่วงดว้ย” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)     

“สื่อใหมก่บัคนในครอบครวัของเราส่วนใหญ่จะเป็นพีม่ากกว่า ส่วนใหญ่เราจะอยูห่อพกักลบับา้น

อาทติยล์ะครัง้ สื่อใหม่มสี่วนช่วยใหม้โีอกาสตดิต่อพดูคุยกบัครอบครวัไดเ้ยอะขึน้จากทีก่ลบับา้นถงึจะคุย

กนั แต่สื่อใหมเ่ป็นสื่อกลางทีท่าํใหม้โีอกาสตดิต่อกนับ่อยขึน้ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ ีบางคําพดูอาจจะ

ไมไ่ดพ้ดูกนัต่อหน้า แต่การใชส้ื่อใหมเ่ป็นสื่อกลางแทนคาํพดูกส็ามารถทาํใหค้วามสมัพนัธไ์มล่ดน้อยลง

ไปได”้ (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)     

อยา่งไรกต็ามมกีลุ่มตวัอยา่งเพศชายจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายหนึ่งคนใหส้มัภาษณ์ว่า การใช้

โซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัครอบครวัมผีลดแีต่บางครัง้กอ็าจก่อใหเ้กดิการเขา้ใจผดิกนัได ้ เช่นในส่วนของ

ตนเองเคยมปีระสบการณ์ทีเ่พื่อนเขา้มาโพสตเ์รือ่งทีไ่มเ่หมาะสม เมือ่ผูป้กครองมาเหน็ทําใหเ้กดิปญัหา

ตามมา 

“สื่อใหมม่ทีัง้ดแีละไมด่ ี เช่นเรือ่งดคีอืในบางโอกาสเรายงัไดต้อบโตก้บัคนในครอบครวัผ่านทาง

เฟสบุ๊ค ทาํใหเ้ป็นอกีช่องทางหนึ่งใหเ้ลอืกในการตดิต่อสื่อสาร ส่วนในเรือ่งทีไ่มด่คีอื บางโอกาสเพื่อนได้

เขา้มาโพสตใ์นเรือ่งทีไ่มค่วรมาโพสต ์ เช่น ภาพไปสงัสรรคก์นัแลว้เล่นกนัแบบสนุกๆตามประสาวยัรุ่น 

ซึง่จรงิๆเพื่อนกไ็มไ่ดต้ัง้ใจหรอือาจจะเป็นเพราะรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ผลทีต่ามมากค็อืคนในครอบครวัได้

เหน็ภาพและขอ้ความดงักล่าว จงึทําใหม้ปีญัหากบัครอบครวัในเวลาต่อมา” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)     

ส่วนในดา้นการใชส้ื่อใหมเ่พื่อการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบัเพื่อน พบว่า 

เยาวชนส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการแสดงออกถงึความรูส้กึทีต่นมต่ีอเพื่อนและ

คนรกั บางครัง้เป็นความรูส้กึทีไ่มก่ลา้บอกเมือ่อยูต่่อหน้า กส็ามารถใชส้ื่อใหมใ่นการแสดงความรูส้ ึกนัน้

ได ้เช่น การส่งขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัท ์การสื่อสารผ่านโซเชยีลมเีดยีดว้ยวธิกีารเขยีนขอ้ความ

บนสถานะ (Status) ของเพื่อน ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“สื่อใหมท่าํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัเพื่อนดขีึน้ เพราะสมยันี้มเีทคโนโลยทีีล่ํ้าหน้า สามารถ

ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนไดร้วดเรว็และย่นระยะเวลาในการสื่อสารไดเ้รว็ขึน้ ไมว่่าจะเป็น 3G ทวติเตอร ์

(Twitter) ขอ้ความ อนิสตาแกรม สามารถส่งและแชรส์ิง่ต่างๆใหเ้พื่อนเราได ้ ทําใหม้สีมัพนัธก์บัเพื่อนดี
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ขึน้ ไมว่่าเราจะไปไหนเรากจ็ะแชรค์วามรูส้กึหรอืแชรส์ิง่ทีเ่ราไปเหน็มาใหเ้พื่อนดู” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)     

“ในส่วนของมติรภาพเพื่อนฝงูเราจะสามารถรูก้ารเคลื่อนไหวของเพื่อนรกัหรอืเพื่อนสนิทของเรา

ไดผ้่านทางโลกของโซเชยีลมเีดยีเช่นกนั เพราะสื่อตวันี้จะคอยอพัเดทขา่วสารมากมายไมว่่าจะเป็น

ตําแหน่งเชค็อนิของใคร หรอืใครทาํอะไร สถานการณ์ยงัไงเรากส็ามารถเขา้มาคอยเชค็ดไูดเ้ช่นกนั” 

(อคัรภพ แกว้ตา, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)     

“สื่อใหมช่่วยกระชบัความสมัพนัธก์บัเพื่อนใหด้ขีึน้ ยกตวัอยา่งเช่น เวลาทีเ่พื่อนมีปญัหาแต่ไม่

กลา้บอกเพื่อน แต่กลบัไปโพสตร์ะบายในเฟสบุ๊ค พอเราเหน็โพสตข์องเพื่อนจงึไดรู้ว้่าเพื่อนกําลงัไม่

สบายใจ เรากย็งัไดช้่วยแสดงความคดิเหน็เพื่อใหเ้พื่อนสบายใจขึน้ จงึทําใหเ้ราและเพื่อนมคีวามสมัพนัธ์

ทีด่แีละมมีติรภาพทีด่ต่ีอกนั” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เหน็ดว้ยว่าสื่อใหมท่ําใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัเพื่อนดขีึน้ เพราะเราไมไ่ดพ้บปะกนัก็

สามารถพดูคุยผ่านโซเชยีลมเีดยีได ้ ดว้ยการทีเ่พื่อนๆเป็นกลุ่มคนวยัเดยีวกนั มคีวามคดิไปในแนว

เดยีวกนั ชอบเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการสื่อสาร การหาขอ้มลูเหมอืนกัน เช่น 

การใชโ้ปรแกรมไลน์ (Line) ส่งขอ้ความ รปูภาพ หรอืโทรพดูคุยกนัแทนทีจ่ะตอ้งเสยีค่าโทรศพัทพ์ดูคุย

กนั หรอืถา้อยากเหน็หน้ากนัเวลาทาํรายงาน พดูอยา่งเดยีวไมเ่ขา้ใจกใ็ชโ้ปรแกรมสไกป์มาช่วยในการ

สื่อสารได”้ (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

นอกจากนี้ เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัใชว้ธิกีารสนทนากนัผ่านโปรแกรมเฟสไทม ์

(Facetime) บนไอแพด (IPad) และโปรแกรมสไกป์ (Skype) ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ามารถสื่อสารกนัแบบ

เหน็หน้าตากนัไดจ้รงิ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชโ้ปรแกรมสนทนาทัง้สองโปรแกรมขา้งตน้เป็นเยาวชนจาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย ซึง่ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่าส่วนใหญ่จะใชส้นทนากนัในเวลาทีต่อ้งทาํการบา้นหรอื

รายงานกลุ่ม ทาํใหไ้มต่อ้งนัดหมายออกมาพบกนัขา้งนอก แต่สามารถคุยกนัไดจ้ากบา้นหรอืหอพกั  

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายคนหนึ่งยงัไดใ้หข้อ้มลูว่าตนใช้

โปรแกรมสไกป์ (Skype) ในการสนทนากบัคนรกัทีอ่ยูห่่างไกลกนั และพบว่าสื่อใหมป่ระเภทนี้มี

ความสาํคญัมากเพราะช่วยกระชบัความสมัพนัธข์องตนและคนรกัทีอ่ยู่ห่างไกลกนั 

“ถา้พดูถงึเทคโนโลยใีนโลกปจัจบุนัแลว้สื่อต่างเขา้มามบีทบาทต่อชวีติประจาํวนัเป็นอยา่งมาก 

ยิง่เวลาเปลีย่นไปเทคโนโลยกีย็ิง่พฒันาไปไกลทาํใหค้นทีอ่ยูไ่กลกนัเขา้มาใกลก้นัไดไ้มย่าก โดยเฉพาะ

ผมซึง่อยูก่รงุเทพฯ ส่วนแฟนเรยีนจบไปแลว้และไดง้านทาํอยู่ภเูกต็ ความห่างไกลทาํใหเ้ราตอ้งห่างไกล

กนั กไ็ดส้ื่อเขา้มามบีทบาททาํใหเ้ราสองคนใกลก้นัมากขึน้ ผมใชเ้ฟสบุ๊คในการตดิต่อกบัแฟน ทุกวนัน้ี

ทาํอะไรกจ็ะแชรล์งิคแ์ชรง์านไปใหแ้ฟนด ูแลว้กจ็ะใชส้ไกป์คุยกนัทุกวนั เป็นทัง้แฟนและทีป่รกึษาคอยอยู่
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ขา้งๆกนัมาตลอด เราห่างกนัตัง้หลายรอ้ยกโิล นัง่รถตอ้งขา้มวนัขา้มคืนเลยทเีดยีว มสีไกป์น่ีล่ะทีท่ําให้

เราไดใ้กลก้นั” (นันทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

2.) ส่ือใหม่และค่านิยมในความสะดวกรวดเรว็ 

 เยาวชนทัง้สองกลุ่มใหข้อ้มลูตรงกนัว่าสื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัความสะดวกสบายใน

การใชช้วีติ ทัง้ในเรือ่งการตดิต่อสื่อสารทีร่วดเรว็ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย การทําธุรกรรมทางการเงนิ 

การซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการสนับสนุนการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัการ

เรยีนระหว่างกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ โดยกลุ่มตวัอยา่งอธบิายถงึความสะดวกรวดเรว็ของสื่อใหมไ่วด้งันี้ 

“สื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทกบัเราในปจัจบุนัอยา่งมากเพราะเทคโนโลยสีมยัน้ีลํ้าขึน้ทุกวนั ทาํให้

ปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงมาก จะเรยีกว่าเป็นกระแสกว็่าได ้ตวัผมใชส้ื่อใหมอ่ยูเ่พราะว่ามนัสะดวกสบาย

รวดเรว็ และมแีอพ (แอพพลเิคชัน่) ต่างๆมากมาย งา่ยต่อการตดิต่อ ผูค้นเขา้ถงึกนัมากขึน้ นํามาใชใ้น

ชวีติประจาํวนักส็ะดวกขึน้” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ตวัเองเป็นคนทีใ่ชแ้ละชื่นชอบเกีย่วกบัเทคโนโลยขีองสื่อใหม ่ โดยการเล่นแลว้เขา้สู่โลกของ

สงัคมออนไลน์ผ่านอนิเตอรเ์น็ตและแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท ์ ซึง่ทาํใหต้ดิค่านิยมความสะดวกสบายใน

การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร พบปะหรอืพดูคุยกบัเพื่อนและคนในสงัคมออนไลน์ไดง้า่ยและรวดเรว็มากขึน้  

ไมว่่าเราจะอยูท่ีไ่หน ทาํอะไร กส็ามารถอพัเดทขอ้มลูขา่วสารทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นไดต้ลอดเวลา และ

ยงัสามารถหาความบนัเทงิใหก้บัตนเองดว้ยการโหลดหนงั คลปิวดิโีอ ฟงัเพลงจากยทูปู หรอืเล่นเกม

ต่างๆในเวลาทีต่นเองเครยีดหรอืเหงาได ้นอกจากนี้ยงัทําใหเ้ราทราบเกีย่วกบัขา่วสาร สถานการณ์ต่างๆ

ในปจัจบุนัไดม้ากขึน้” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“สื่อและเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นปจัจบุนัเปลีย่นชวีติเราเป็นอยา่งมาก ความสะดวกสบายทีเ่พิม่ขึน้

คอื การทาํธุรกรรมทางการเงนิ การโอนเงนิ ชาํระค่าสนิคา้และบรกิารต่างๆกท็ําได้ผ่านโทรศพัทม์อืถอื

งา่ยๆ การตดิต่อกง็า่ยขึน้ เพราะโทรศพัทม์อืถอืสามารถพกพาไปไหนไดส้ะดวกงา่ยต่อการใชง้าน และ

ทุกวนัน้ีมอืถอืกแ็ทบจะใชง้านแทนโน๊ตบุ๊คไดอ้ยูแ่ลว้ การตดิต่อทีง่า่ยขึน้ คอื สามารถตดิต่อไดโ้ดยไม่ 

ตอ้งโทรหา โดยสามารถใชไ้ลน์ (Line) กบัโซเชยีลมเีดยี การรบัรูข้่าวสารกร็วดเรว็ผ่านอนิเตอรเ์น็ตที่

ไมใ่ช่แค่เล่นในคอมพวิเตอร ์แต่สามารถเล่นไดทุ้กทีทุ่กเวลาทีเ่ราตอ้งการ” (รชันก ศรสีุข, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

“สื่อใหมเ่ขา้มาเปลีย่นชวีติของผมอยา่งสิน้เชงิ โดยเมือ่ก่อนนัน้ผมรูส้กึว่าว่างเปล่า ไปเรยีนแลว้ก็

กลบับา้นนัง่รอดูรายการโทรทศัน์ สิง่ทีผ่มเจอกค็อืแค่ไปโรงเรยีนและกลบับา้นเท่านัน้ เมือ่มสีื่อใหมเ่ขา้

มาทําใหผ้มสามารถไดร้บัรูเ้รือ่งราวต่างๆทีผ่มอยากรูไ้ดท้นัใจ อย่างเช่น ขา่วหนังสอืพมิพอ์อนไลน์ ถา้

ผมอยากจะอ่านหนงัสอืพมิพฉ์บบัเมือ่วานหรอืเมือ่วนัก่อนกเ็พยีงแค่งา่ยๆไมต่อ้งไปรา้นขายหนงัสอื 

เพยีงแต่คลกิเขา้ไปในเวบ็ไซตก์ส็ามารถอ่านยอ้นหลงัไดแ้บบสบายๆ และผมยงัสามารถเขา้ไปดกูารต์ูน
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หรอืดหูนงัออนไลน์ไดอ้ย่างมคีวามสุข และแถมยงัเขา้ไปคน้ควา้หาขอ้มลูหรอืรปูภาพในสิง่ทีผ่มอยากรู้

ตามทีต่อ้งการได”้ (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“สาํหรบัตวัเองแลว้คดิว่าสื่อใหมเ่ขา้มามปีระโยชน์ในแงค่วามรวดเรว็ สรา้งค่านิยมรกัความ

รวดเรว็สะดวกสบายใหก้บัผูใ้ช ้ เช่น สมารท์โฟน ทาํใหช้วีติเรารวดเรว็ทนัใจไดเ้พยีงปลายน้ิวสมัผสั 

อยา่งการคน้หาขอ้มลูกไ็มต่อ้งเสยีเวลาไปรา้นคอมพวิเตอรเ์พื่อหาขอ้มลูแต่สามารถหาจากสมาร์ทโฟน

ไดเ้ลย หรอืการทําธุรกรรมทางธนาคารทัง้หลายเช่นการโอนเงนิ เมือ่ก่อนเราตอ้งไปธนาคาร นัง่รอ เขยีน

ใบโอนเงนิ ยุง่ยากวุ่นวาย แต่สมยัน้ีไมต่อ้ง ธนาคารเขา้มาอยูใ่นโทรศพัทเ์ราเรยีบรอ้ยแลว้ เราสามารถ

โอนเงนิ เชค็ยอดเงนิ หรอือื่นๆอกีมากมายไดใ้นสมาร์ทโฟน” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

ผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่นิยมซือ้สนิคา้และ

บรกิาร รวมทัง้ทําธุรกรรมต่างๆผ่านสื่อใหม ่ดว้ยเหตุผลดา้นความรวดเรว็ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งทุกคนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายจะใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้

และบรกิารทีต่นสนใจ รวมทัง้กลุ่มตวัอยา่งทุกคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมปีระสบการณ์ซือ้สนิคา้และ

บรกิารผ่านช่องทางของสื่อใหม ่เช่น ซือ้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และเครือ่งสาํอางออนไลน์ นอกจากน้ียงั

มกีลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทีใ่หข้อ้มลูว่าตนดําเนินธุรกจิขายเสือ้ผา้และ

สนิคา้แฟชัน่ผ่านสื่อใหมป่ระเภทเฟสบุ๊คอกีดว้ย 

ในส่วนของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านสื่อใหม่ของกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้พบว่า มกีลุ่ม

ตวัอยา่งเพยีงหน่ึงคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ที่เคยซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านสื่อใหม ่ คอืสัง่ซือ้หนงัสอืนิยาย

และการต์ูนผ่านบรกิารออนไลน์โดยไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและใชบ้ตัรเครดติของผูป้กครองในการ

ชาํระค่าสนิคา้ 

“เคยสัง่ซือ้หนงัสอืการต์ูนและนิยายจากสํานกัพมิพแ์จม่ใสทางออนไลน์ กท็ําเองทุกอยา่งเขา้เวบ็

เอง กรอกขอ้มลูต่างๆ โดยใชข้อ้มลูของแม่กบับตัรเครดติของแม ่เพราะว่าซือ้มาแลว้แม่กม็าอ่านดว้ยกนั” 

(เปรมกิา จงจนิดา, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้คนอื่นๆใหเ้หตุผลว่าสาเหตุทีต่นไมไ่ดซ้ือ้สนิคา้ออนไลน์

เพราะเนื่องมาจากว่า พวกตนยงัเป็นเดก็ทาํใหอ้ํานาจในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใชจ้า่ยและซือ้สนิคา้ยงั

มไีม่มาก โดยทุกอยา่งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูป้กครองก่อนจงึจะซือ้ได ้ ทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางสื่อใหมย่งัไมเ่กดิขึน้ หากจะซือ้อะไรกจ็ะเขา้ไปดขูอ้มลูออนไลน์และบอกให้

ผูป้กครองเป็นคนดาํเนินการซือ้ใหแ้ทน เพราะตอ้งมกีารชําระค่าสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งใชบ้ตัรเครดติ

และการโอนเงนิจากบญัชธีนาคารซึง่ตนเองไม่มจีงึไมส่ามารถทาํเองได ้
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ในดา้นการเรยีนพบว่า กลุ่มเยาวชนไดนํ้าเอาขอ้ดเีกีย่วกบัความรวดเรว็ของสื่อใหมม่าใชใ้นการ

สนบัสนุนการเรยีนของตน โดยกลุ่มเยาวชนทัง้สองกลุ่มใหข้อ้มลูตรงกนัว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการ

คน้หาความรูแ้ละขอ้มลูประกอบการเรยีนและการทาํรายงาน นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใชส้ื่อใหมเ่ป็น

ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนเกีย่วกบัเรือ่งการเรยีน โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายส่วน

ใหญ่ใหข้อ้มลูว่าตนจะใชโ้ปรแกรมสไกป์ และ เฟสไทมใ์นการตดิต่อพดูคุยเพื่อทาํการบา้นและงานกลุ่ม

รว่มกนั  

“เมือ่ก่อนเวลาตอ้งทาํรายงานกลุ่มจะนดักนัลาํบากมาก เวลาว่างไมต่รงกนั  ออกจากบา้นกไ็ม่

สะดวก เดีย๋วนี้มสีื่อใหมท่ําใหก้ารทํางานสะดวกมากขึน้ ทาํรายงานกเ็อามาโพสตก์นับนเฟสบุ๊คแลว้กท็ํา

ดว้ยกนัได ้ ถา้ใครมสีไกป์ยิง่ดใีหญ่เลย สามารถใชคุ้ยงานกนัไดแ้บบเหน็หน้าดว้ย” (รชต สุขใจ, 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“ถา้มไีอแพดกใ็ชเ้ฟสไทมค์ุยกนัไดเ้ลยสดๆ ต่างคนต่างอยูบ่า้นกท็าํงานกลุ่มดว้ยกนัได ้ ไมต่อ้ง

ไปคา้งคนืบา้นเพื่อนดกึๆใหพ้่อแมเ่ป็นห่วง” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จะใชว้ธิโีพสตก์ารบา้นลงบนเฟสบุ๊คเพื่อแบ่งปนัขอ้มลูและช่วยเหลอืกนั

ทาํการบา้นในวชิาทีย่ากๆผ่านสื่อใหม่ 

“ส่วนใหญ่เวลาทาํการบา้นวชิาไหนไมไ่ดก้จ็ะโพสตไ์ปถามเพื่อน บางทเีพื่อนทีเ่ก่งๆกช็่วยกนัทํา

โดยการโพสตก์ารบา้นมาใหเ้พื่อนคนอื่นดบูนเฟสบุ๊ค” (อคัรภพ แกว้ตา, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“อยา่งตวัเองจะเก่งวชิาคณติศาสตร ์ถา้ครใูหก้ารบา้นยากๆเพื่อนทาํไมไ่ดแ้ต่เราทําได ้กจ็ะโฟสต์

ลงเฟสบุ๊คใหเ้พื่อนดูแป็นตวัอยา่ง แต่วชิาองักฤษเราไม่เก่ง บางทีเ่จอการบา้นยากๆกจ็ะเฟสไปถามพีท่ี่

เขาเก่งองักฤษใหเ้ขาสอนให ้ กช่็วยแกป้ญัหาเรือ่งการเรยีนไดเ้ยอะค่ะ” (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

ส่วนการสื่อสารผ่านอเีมลน์ัน้ผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า ทัง้สองกลุ่มจะใชต้ดิต่อสื่อสารระหว่าง

กนัในกรณีทีต่อ้งส่งไฟลง์านขนาดใหญ่ใหก้นั สาํหรบัการใชโ้ซเซยีลมเีดยีตดิต่อกบัอาจารยผ์ูส้อนนัน้ 

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหข้อ้มลูว่าส่วนใหญ่จะใชโ้ซเซยีลมเีดยีประเภทเฟสบุ๊คในการตดิต่อสื่อสารกบั

อาจารยผ์ูส้อนเกี่ยวกบัขอ้สงสยัต่างๆในการเรยีน เช่น ใชส้อบถามเกีย่วกบัรายวชิาทีเ่ปิดสอน รวมทัง้

หากมเีนื้อหาและการบา้นทีต่นสงสยักจ็ะใชว้ธิกีารสอบถามไปยงัเฟสบุ๊คของอาจารยผ์ูส้อน ทัง้เฟสบุ๊

คส่วนตวัของอาจารยแ์ละเฟสบุ๊คหน้าทีอ่าจารยส์รา้งขึน้โดยเฉพาะเพื่อการเรยีนการสอน  

ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้พบว่าจะไมใ่ชเ้ฟสบุ๊คในการตดิต่อกบัอาจารยใ์นเรือ่งการเรยีน โดยให้

เหตุผลว่าเพราะส่วนใหญ่จะพบอาจารยท์ุกวนัทีม่าโรงเรยีนอยูแ่ลว้ หากมเีรือ่งเรง่ด่วนจะใชว้ธิกีาร

โทรศพัทห์าอาจารย ์ หรอืบางครัง้อาจารยก์จ็ะโทรศพัทม์าหาตนเอง เพราะอาจารยก์บันกัเรยีนจะมี

หมายเลขโทรศพัทข์องกนัและกนัอยู่ 
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กลุ่มตวัอยา่งทุกคนเหน็ตรงกนัว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัความสะดวกสบายและ

ความรวดเรว็ในการใชช้วีติของคนในยุคปจัจุบนั ทัง้ในดา้นการคน้หาขอ้มลู การเรยีนหนงัสอื และการซือ้

สนิคา้และบรกิาร ซึง่ส่งผลใหพ้วกตนมคี่านิยมทีช่อบความสะดวกรวดเรว็ในการใชช้วีติ โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ตระหนกัว่าบางครัง้การยดึตดิกบัความรวดเรว็สะดวกสบายกอ็าจส่งผลในทางลบได ้ ซึง่รายละเอยีดของ

ค่านิยมดา้นลบทีเ่กดิจากการตดิความรวดเรว็สะดวกสบายของสื่อใหม่จะไดนํ้าเสนอในหวัขอ้ 4.2.1.2 

ต่อไป 

3.) ส่ือใหม่กบัการสร้างค่านิยมในการแบ่งปันและช่วยเหลือกนั 

ต่อเนื่องจากค่านิยมเรือ่งความรวดเรว็สะดวกสบายของสื่อใหมใ่นขอ้สองดงัทีก่ล่าวมาในขา้งต้น 

ประกอบกบัคุณลกัษณะของสื่อใหมท่ีก่ระตุ้นและสนบัสนุนใหม้กีารแบ่งปนัขอ้มลูกนัระหว่างผูใ้ช ้ กลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมของการแบ่งปนัใหเ้กดิขึน้ระหว่างตนเอง

และเพื่อน โดยใหเ้หตุผลว่า ในโลกของสื่อใหมน่ัน้ไม่ว่าใครจะทาํอะไรกส็ามารถเหน็กนัไดห้มดพรอ้มๆ

กนัในเวลาอนัรวดเรว็ สื่อใหมจ่งึเป็นเครือ่งมอืและช่องทางในการแบ่งปนัและช่วยเหลอืกนัระหว่างคนรุ่น

ใหม ่ โดยเรือ่งทีนํ่ามาแบ่งปนักนัในพืน้ทีข่องสื่อใหมม่ทีัง้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนและเรือ่งใน

ชวีติประจาํวนัทัว่ๆไป 

ในส่วนของเรือ่งการเรยีนนัน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มกล่าวว่าตนใชส้ื่อใหมใ่นการ

แบ่งปนัขอ้มลูในการทําการบา้นและรายงาน เช่น การโพสตก์ารบา้น การโพสตข์อ้มลูเกีย่วกบัตารางสอน 

ตารางสอบ และแนวขอ้สอบ ใหเ้พื่อนๆในเฟสบุ๊คไดร้บัรูร้ว่มกนั รวมทัง้ส่งรายงานและโครงงานกลุ่มให้

กนัผ่านอเีมล ์

“ช่วงลงทะเบยีนนัน้สื่อใหม่จะมคีวามสาํคญัมาก หากเรารูข้อ้มลูเกีย่วกบัตารางสอน วนัเวลา

ลงทะเบยีน หรอืวชิาทีเ่ปิดสอนกจ็ะนํามาแชรก์นับนเฟสบุ๊ค เพื่อนๆจะไดรู้ด้ว้ย ลงบนเฟสทเีดยีวทุกคนรู้

หมดเลย ไมต่อ้งคอยโทรถามโทรบอกกนัทลีะคน สะดวกมาก” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

“บางทเีพิม่ถอนรายวชิา มนัตอ้งมรีายละเอยีดเซน็เอกสารเยอะแยะทําไมถู่กไมรู่ข้ ัน้ตอน กไ็ด้

ขอ้มลูทีช่่วยๆกนัโพสตน์ี่ล่ะทาํใหรู้ข้ ัน้ตอนในการยืน่เรือ่งลงทะเบยีนต่างๆ” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เวลาอาจารยส์ัง่การบา้นแลว้ไมไ่ดม้าหรอืฟงัไม่ทนักจ็ะโพสตก์นับนเฟสบุ๊ค บางทอีาจารยม์า

เหน็โพสตก์เ็ขา้มาแจมดว้ยเลยถอืโอกาสถามเรือ่งเรยีนกนันอกเวลาเรยีน มนักท็ําใหเ้ราใกลช้ดิอาจารย์

มากขึน้ บางทีส่ ีทุ่่มกว่าแลว้อาจารยย์งัมาตอบเฟสใหเ้ลย” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556)       
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“ผมเคยครัง้หนึ่งไม่มรีายชื่อในรายงานกลุ่ม อาจารยก์เ็คยเขยีนเฟสบุ๊คมาบอกใหร้บีมาตรวจดู

รายชื่อกบัคะแนนเกบ็ โชคดทีีม่เีฟสบุ๊คไมง่ ัน้อาจจะตดิเอฟวชิานัน้ไปเลยเพราะอาจารยต์ามตวัไมเ่จอ” 

(พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

ส่วนการแบ่งปนัขอ้มลูอื่นๆทีเ่ป็นเรือ่งราวทัว่ไปนัน้ กลุ่มตวัอยา่งไดย้กตวัอยา่งไวว้่า หากตน

พบว่ามขีอ้มลูใดๆทีน่่าสนใจ รวมทัง้ขา่วสารทีอ่ยูใ่นกระแสปจัจบุนัและเกีย่วขอ้งกบัตนเองและเพื่อนกจ็ะ

นํามาแชรแ์ละแบ่งปนัรว่มกนั โดยเมือ่จาํแนกดูตามเพศพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัประเดน็ทีนํ่ามา

แบ่งปนัคอื  กลุ่มเพศชายมกัจะแชรข์อ้มลูเกีย่วกบักฬีาและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ขณะทีก่ลุ่มผูห้ญงิมกัจะแชร์

เรือ่งแฟชัน่และความสวยความงาม ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“เป็นคนทีช่อบแต่งหน้ามาก เวลาเจอแนวแต่งหน้าใหม่ๆ หรอืเทรนใหม่ๆ กจ็ะเอามาโพสตแ์ละ

เอาลงิคม์าแชร ์ คอืเราเหน็อะไรสวยๆงามกอ็ยากใหเ้พื่อนเหน็ เพื่อนจะไดส้วยดว้ย” (รชันก ศรสีุข , 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“ส่วนใหญ่ผูห้ญงิกจ็ะรกัสวยรกังาม เหน็แฟชัน่อะไรนําสมยั เสือ้ผา้หน้าผมใหม่ๆ กจ็ะเอามาลง 

การเอาขอ้มลูทนัสมยัมาลงหน้าเฟสบุ๊คของเรามนักจ็ะทาํใหเ้ราดเูป็นคนทนัสมยัไปดว้ย” (นิพาพร  โพธิ ์

แกว้, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เราเป็นคนชอบทาํผม และชอบเขา้ไปดแูบบผมในเวบ็ต่างๆมาก พอเจอทรงผมหรอืแบบผม

น่าสนใจกจ็ะเอามาแชรล์งิคใ์นเฟสบุ๊คใหค้นอื่นไดด้ดูว้ย” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556)       

“ผมชอบดฟุูตบอลมาก สงัเกตุไดว้่าหน้าเฟสบุ๊คของผมจะมแีต่เรือ่งกฬีาฟุตบอล ยิง่คนืไหนมเีตะ

กนั ผมจะดไูปดว้ยอพัเดทสกอรไ์ปดว้ยในเวลาเดยีวกนั แถมคอมเมน้ทเ์กมไปดว้ยแบบสดๆ เผื่อเพื่อน

คนอื่นไมไ่ดด้กูจ็ะไดรู้ค้ะแนนดว้ย” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ผมชอบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เวลาไปเจอลงิคห์รอืเจอขอ้มลูอพัเดทเกีย่วกบัเทคโนโลยต่ีางๆ 

เช่น สมารท์โฟนรุ่นใหม ่ แอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ  กจ็ะเอาลงิคม์าโพสตไ์ว ้ มนักเ็ป็นวธิกีารแสดงตวัตนว่าเรา

ชอบอะไร เราเป็นคนทนัสมยั และคนอื่นกจ็ะไดแ้ชรค์วามรูข้อ้มลูไปดว้ย” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งยงัมกีารแชรข์อ้มลูเกีย่วกบัการเตอืนภยัและอนัตรายต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัตนเองและผูอ้ื่นดว้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการแบ่งปนัขอ้มลูเตอืนภยับน

โซเชยีลมเีดยีไวด้งันี้ 

“สื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีท่ีด่มีากในการแบ่งปนัขอ้มลูเพราะมนัมคีวามรวดเรว็มาก แชรไ์ดท้ัง้

ภาพ ขอ้ความ และวดิโีอ เหน็ทีม่กีารแชรก์นัเรือ่งความปลอดภยัต่างๆบนเฟสบุ๊คแลว้เป็นประโยชน์มาก 
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เช่น ภยับนทีจ่อดรถสําหรบัผูห้ญงิ วธิป้ีองกนัตวัเวลาถกูทาํรา้ย อ่านแลว้ไดป้ระโยชน์มาก” (ฑฆิมัพร ชยั

รุง่, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“ตวัเองกเ็คยเอาเรือ่งมาแชรเ์หมอืนกนั คอื เคยขึน้แทก็ซีแ่ลว้คนขบัแย่มาก พดูจาไมด่ใีส่ กแ็อบ

ถ่ายรปูแลว้เอาเรือ่งมาแชรใ์นเฟสบุ๊ค เวลาทีเ่พื่อนหรอืใครมาอ่านเจอแลว้พบแทก็ซีค่นันี้จะไดไ้ม่ขึน้” 

(กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เคยไปอ่านเจอขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีอ่นัตราย เช่น ถนนและซอยเปลีย่วในเขตกรงุเทพ กเ็อามา

แชรใ์หค้นอื่นเหน็และไดอ่้านเหมอืนกบัตวัเอง จะไดร้ะวงัตวัไว”้ (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

“ล่าสุดทีต่วัเองไปเจอแลว้เอามาแชรค์อื วธิกีารเอาตวัรอดหากถูกโจรจีใ้หก้ดเงนิทีตู่ ้ ATM คอืให้

กดรหสักลบัหลงัแลว้เครือ่งจะส่งสญัญาณใหก้บัตํารวจมาช่วย กย็งัไมเ่คยใชก้บัตวัเอง เหน็ว่ามนัน่าจะมี

ประโยชน์เลยเอามาแชร ์เป็นการแบ่งปนักนั” (นัฐชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เราเป็นผูห้ญงิหา้วๆชอบกฬีาแบบผูช้ายอย่างพวกกฬีาป้องกนัตวั ฝึกยโูดกบัศลิปะป้องกนัตวั

ไวเ้พราะชอบเป็นส่วนตวัอยู่แลว้ แลว้ยงัเอาไวด้แูลตวัเองดว้ย เวลาไปเหน็ขอ้มลูเกีย่วกบัการป้องกนัตวั 

เช่น ท่าป้องกนัตวัต่างๆในการเอาตวัรอดจากการถูกเขา้ทาํรา้ย กจ็ะเอามาโพสตใ์หเ้พื่อนไดอ่้าน เพื่อ

เรยีนรูท้ีจ่ะป้องกนัตวัเองดว้ย” (กนัตมิา ปราโมทย,์ สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็ดว้ยว่า สื่อใหมอ่ยา่งโซเซยีลมเีดยีสามารถนํามาใชเ้ป็นช่องทางใน

การขอความช่วยเหลอืต่างๆได ้เช่น การช่วยตดิตามคนหาย หรอืการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์

ต่างๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่าเป็นจดุดขีองสื่อใหมใ่นการนํามาใชช้่วยเหลอืสงัคม ซึง่เป็นวธิทีีม่คีวาม

สะดวกรวดเรว็อกีดว้ย 

“อยา่งช่วงน้ําท่วมกม็กีารแชรข์อ้มลูกนัเกี่ยวกบัผูป้ระสบภยัทีต่อ้งการความช่วยเหลอื อนันัน้เป็น

สิง่ทีด่มีากทีโ่ซเชยีลมเีดยีเขา้มาเป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลอื คนทีม่าเหน็กส็ามารถเขา้ไปช่วย

หรอืส่งของไปบรจิาคได ้ อนัน้ีเป็นขอ้ดอีย่างมากของสื่อใหม ่ คอืถา้นํามาใชอ้ยา่งมปีระโยชน์กส็ามารถ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัได”้ (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“กรณคีนหายแลว้เอามาโพสตใ์นเฟสบุ๊คใหช้่วยกนัตามหากม็แีละดมีากๆ แถมเรว็อกีดว้ย พวก

มลูนิธอิะไรต่างๆสามารถหาขอ้มลูและช่วยกนัตามหาจนเจอกม็หีลายราย เหมอืนเป็นช่องทางใหส้งัคม

ไดแ้บ่งปนัและช่วยเหลอืกนัผ่านสื่อใหม”่ (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหข้อ้คดิว่า สงัคมของสื่อใหมเ่ป็นสงัคมแห่งการแบ่งปนั 

สื่อใหมอ่ยา่งโซเชยีลมเีดยีทําใหผู้ใ้ชส้ามารถนําขอ้มลูต่างๆมาแชรล์งบนหน้าโพรไฟลข์องตนและผูอ้ื่น 

หรอืสามารถส่งขอ้มลูไปยงักลุ่มเพื่อนไดท้ลีะหลายๆคนในครัง้เดยีวกนั ทําใหข้า่วสารและขอ้มลูสามารถ
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ส่งต่อถงึกนัไดง้า่ยและรวดเรว็ ซึง่ส่วนหน่ึงทําใหต้นเองมนิีสยัชอบแบ่งปนั เหน็อะไรกม็กันํามาแชร ์

(Share) ไวบ้นโซเชยีลมเีดยีของตนเอง  

เมือ่อภปิรายถงึประเดน็เกีย่วกบัจรรณยาบรรณในการแบ่งปนัหรอืการแชร ์ (Share) ขอ้มลูจาก

แหล่งอื่นๆ กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า การแบ่งปนัขอ้มลูกนับนสื่อใหมเ่ป็น

เรือ่งทีด่ ี แต่ทัง้นี้ตอ้งอยูใ่นกรอบของความเคารพผูอ้ื่นดว้ย คอืการนําเรือ่งของผูอ้ื่นทีเ่ขยีนไวม้าแชร ์

(Share) บนหน้าโซเซยีลมเีดยีของตนเองกค็วรมกีารใหเ้กยีรต ิ โดยการบอกทีม่าหรอืชื่อเจา้ของขอ้มลู

ดว้ย มฉิะนัน้จะกลายเป็นเรื่องของการละเมดิลขิสทิธิแ์ละไมใ่หเ้กยีรตกินัได ้ 

“บางทเีหน็คนเอาเรือ่งต่างๆมาแชร ์ เช่น คาํคม ความคดิเหน็ ขอ้คดิเก๋ๆ โดยไมไ่ดร้ะบุทีม่า คอื

แบบว่าลอกมาเป็นของตวัเอง ใหค้นอ่านเขา้ใจว่าเราเป็นคนเขยีนเอง เหน็แบบน้ีทไีรจะรูส้กึไม่ด ี เพราะ

ถอืว่าเป็นการไมใ่หเ้กยีรตเิจา้ของความคดิเขา ถา้เจา้ของความคดิมาอ่านเจอเขาคงรูส้กึไมด่ ีโดยส่วนตวั

ถา้ผมเอาคาํพูดคนอื่นมาแชรผ์มจะใหเ้ครดติเจา้ของทุกครัง้ ถอืเป็นการใหเ้กยีรตกินัดว้ย” (ศริกิานต ์ จง

วฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า แมค้นนํามาแชรจ์ะ

ไมไ่ดอ้า้งหรอืใหเ้ครดติทีม่าของขอ้ความ แต่สุดทา้ยแลว้คนทีไ่ดม้าอ่านหรอืมาเหน็กส็ามารถตรวจสอบ

ทีม่าของขอ้มลูไดอ้ยูด่ ี ดงันัน้การแชรข์อ้มลูจากแหล่งอื่นควรอยูใ่นพืน้ฐานของการใหเ้กยีรตเิจา้ของ

ขอ้มลูดว้ย เพราะหากนําเอาขอ้มูลของผูอ้ื่นมาแชรโ์ดยไม่มกีารอา้งองิทีม่าก็จะกลายเป็นการทําใหเ้สยี

ความน่าเชื่อถอืของตนเองได ้

“โลกของสื่อใหมม่นัตรวจเชค็กนัไดต้ลอดเวลา ถงึไปเอาขอ้มลูคนอื่นมาโดยไม่อา้งแหล่งทีม่า

หรอืเจา้ของความคดิ คนทีม่าอ่านเขากฉ็ลาดพอทีจ่ะรูแ้ละสามารถตรวจเจอทีม่าของขอ้มลูได ้ เพราะ

อาจจะไปอ่านเจอขอ้ความแบบนัน้เหมอืนกนัจากทีอ่ื่นทีเ่ป็นตน้ฉบบั ซึง่ถา้เป็นแบบนัน้กจ็ะทาํใหใ้หเ้รา

เสยีเครดติเพราะไปขโมยเครดติคนอื่น โลกโซเซยีลมเีดยีมนัเวยีนกนัไปมา ใครทาํอะไรกเ็หน็กนัหมด 

ตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

4.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชน 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า สื่อใหมโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่คอื 

อนิเตอรเ์น็ตเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ีส่าํคญัของคนรุน่ใหม ่ โดยอนิเตอรเ์น็ตเปรยีบเสมอืนหอ้งสมดุ

ขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูมหาศาลในการเรยีนรู ้ สื่อใหมจ่งึเขา้มามบีทบาทในการสรา้งค่านิยม

เกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในหมูเ่ยาวชน โดยเยาวชนส่วนใหญ่จะใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้ขอ้มลู

ประกอบการเรยีนและการทํารายงาน และใชแ้อพพลเิคชัน่จากสื่อใหมใ่นการอ่านหนงัสอื โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเหน็ตรงกนัว่าเวบ็ไซตก์ูเกลิ (Google) ถอืเป็นคลงัสมองและหอ้งสมดุขนาดใหญ่ทีพ่วกเขาขาด

ไมไ่ด ้ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
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“เครือ่งมอืทีย่อดฮติทีสุ่ดในการคน้หาคอืกูเกลิ ทีท่าํใหส้ามารถคน้หาอะไรไดอ้ยา่งสะดวก 

เหมอืนทีพ่วกผูใ้หญ่เคยชอบว่าพวกเราว่า คดิอะไรไมอ่อกบอกกูเกลิ ซึง่ช่วยไดม้าก เป็นหอ้งสมดุทีก่วา้ง

ใหญ่ไพศาล ยอมรบัว่าเดก็สมยันี้เขา้กูเกลิบ่อยกว่าเขา้หอ้งสมดุจรงิๆ” (ภานุเดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

“อนิเตอรเ์น็ต โดยเฉพาะกูเกลิ ถอืเป็นคุณครคูนหนึ่งของเรา คอืไมรู่อ้ะไร อยากรูอ้ะไรกส็ามารถ

คน้หาขอ้มลูได ้เวลาทาํการบา้นหรอืรายงานถ้าไม่มอีนิเตอรเ์น็ตคงจะลาํบากมาก อนิเตอรเ์น็ตช่วยใหเ้รา

คน้หาขอ้มลูไดจ้ากหลายแหล่งมากทัง้จากเวบ็ไซตต่์างๆและจากยทูปู” (เปรมกิา จงจนิดา, สมัภาษณ์, 

13 มกราคม 2556)       

“ส่วนผมเป็นคนชอบอ่านหนังสอื ตอนน้ีสื่อใหมม่แีอพพลเิคชัน่ทีโ่ดนใจผมมากคอื IBook ที่

เหมาะสําหรบัหนอนหนงัสอือยา่งผม และทีเ่จง๋ไปกว่านัน้คอืสามารถ Sync ไฟลเ์อกสาร PDF ลงไปเพื่อ

เอาไวอ่้านก่อนสอบไดอ้ยา่งสบาย เวลาอยากไดห้นังสอือะไรกไ็มต่อ้งไปเดนิซือ้ใหเ้สยีเวลา สามารถ

คน้หาไดจ้ากคลงัหนงัสอืบนอนิเตอรเ์น็ต ไปไหนมาไหนกไ็มต่อ้งพกหนงัสอืทลีะหลายเล่ม ประหยดั

ทรพัยากรกระดาษดว้ย” (นันทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“สื่อใหมม่นักม็เีรือ่งดีๆ อยูบ่า้งล่ะ อยา่งชวีตินกัศกึษาอยา่งเรา วนัๆแทบจะไมไ่ดอ่้าน

หนงัสอืพมิพเ์ลย อาศยัเขา้เวบ็อ่านขา่วตลอด พอเรามสีมารท์โฟนทีส่ามารถเขา้อนิเตอรเ์น็ตได ้ เราก็

สามารถรบัรูข้า่วสารบา้นเมอืงไดเ้สมอ แต่สว่นตวัผมจะมวีธิหีนึ่งในการตดิตามข่าวสารนัน่คอืผมจะเล่น

โปรแกรมทวติเตอร ์ เพราะเวลาเราอ่านไทมไ์ลน์ (Timeline) ของคนอื่น เราจะไดเ้หน็สิง่ทีเ่ขาคดิอะไรอยู่

ในตอนนัน้ๆ และตัง้แต่น้ําท่วมปีทีแ่ลว้ ผมไดใ้ชท้วติเตอรเ์ป็นตวัช่วยว่าระดบัน้ําถงึไหนแลว้ หรอืมี

เหตุการณ์อะไรแปลกๆเรากจ็ะสามารถรูไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงท ี นบัว่าเป็นสื่อใหมอ่กีสื่อทีม่ปีระโยชน์มากๆ” 

(รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนตน้ซึง่เป็นกลุ่มทีก่ําลงัอยูใ่นช่วงของการเตรยีมตวั

ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา จะใชว้ธิเีขา้ไปดเูวบ็ไซต์ของคณะและมหาวทิยาลยัทีต่นเองตอ้งการศกึษา

ต่อ รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการแนะแนวศกึษาต่อ เพื่อหาแนวทางในการเรยีนต่อทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบั

ตวัเอง ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า นอกจากจะใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้ขอ้มลู

ประกอบการเรยีนและการทํางานแลว้ ยงัใชค้น้หาขอ้มลูเพื่อวางแผนเกีย่วกบัการทํางานในอนาคต เช่น 

การหาสถานประกอบการสาํหรบัไปฝึกงาน และคน้ควา้หาขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัต่างๆเพื่อไปสมคัรงาน 

นอกเหนือจากการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืในการคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีนแลว้ 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็อกีว่า โลกของสื่อใหมโ่ดยเฉพาะอนิเตอรเ์น็ตช่วยสรา้งค่านิยม

ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหเ้กดิขึน้ เมือ่เยาวชนมคีวามสนใจในสิง่ใดกส็ามารถหาขอ้มลูไดง้า่ยดายและ

นําเอาขอ้มลูและความรูท้ีม่อียูใ่นอนิเตอรเ์น็ตมาปรบัใชก้บัตนเอง เช่น การเข้าไปดวูธิกีารเล่นเครือ่ง
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ดนตรอีูคลเูลเล่ในยทูปูและนํามาฝึกหดัเอง การเขา้ไปหาสตูรทําขนมเคก้และนํามาหดัทาํ และการเรยีน

แต่งหน้าดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

“สื่อใหมเ่ปิดช่องทางในการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง อยา่งการเล่นดนตร ี เราไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีเงนิไป

เรยีนตามโรงเรยีนสอนดนตร ี เดีย๋วนี้อยา่งอยากเล่นกตีารเ์ป็นเรากเ็ขา้ไปคน้ดใูนยทูปู ดคูลปิทีเ่ขาสอน

เล่น แลว้โหลดมาดกูห็ดัเล่นไดแ้ลว้ หรอือยา่งอูคลเูลเล่เนี่ยแทบจะเรยีกไดว้่าเดก็สมยัน้ีเล่นกนัไดทุ้กคน 

เรยีนเอาจากยทููปกไ็ด ้ ไมต่อ้งขอเงนิพ่อแมไ่ปเสยีเงนิเรยีน” (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556)       

“ตวัเองป็นคนชอบทําขนม เพราะจรงิๆแลว้คอืชอบกนิขนมและพวกเบเกอรมีาก  คุณแมก่ช็อบ

กนิดว้ย พอดเีป็นวนัเกดิคุณแม ่ อยากทาํเซอรไ์พรสใ์หคุ้ณแม ่ กเ็ลยเขา้ไปดสูตูรทาํเคก้ในอนิเตอรเ์น็ต

แลว้กเ็อามาลองทาํใหคุ้ณแมใ่นวนัเกดิ เลยแอบไปขอใชเ้ตาอบน้าขา้งๆบา้นทาํ แลว้เอามาเซอรไ์พรสแ์ม่

วนัเกดิ เคก้ออกมามคีนชมกร็ูส้กึภูมใิจเลยเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ําอกี อยากทาํเคก้อะไรกเ็ขา้ไปหาสตูร

ในอนิเตอรเ์น็ตมาทาํได ้โตขึน้อาจจะเปิดรา้นเบเกอรเีป็นของตวัเอง เพราะชอบมาก” (นิพาพร  โพธิแ์กว้, 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“ของเราคอืสนใจเรือ่งการแต่งหน้ามาก แลว้เขา้ไปดเูวบ็ของ “โมเมพาเพลนิ” เขาสอนแต่งหน้า 

กด็แูลว้ลองเอามาทาํ เพื่อนๆเหน็กช็มว่าเราแต่งหน้าสวย เลยลองฝึกและเรยีนดว้ยตวัเองไปเรือ่ยๆ 

ตอนน้ีฝีมอืใชไ้ดแ้ลว้กร็บัจอ็บแต่งหน้าเป็นรายไดพ้เิศษ แลว้ยงัทาํใหเ้ราคน้พบตวัเองดว้ยว่าเราชอบ

อะไร มคีวามสามารถทางไหน ตอนน้ีเริม่ไปเรยีนเพิม่เตมิกบั “แพรีพ่าย” ทีเ่ขาเป็นมอืโปรและมชีื่อเสยีง

มากในโลกออนไลน์ แลว้เขากใ็หช้่วยเป็นผูช้่วยแมคอพัอารท์ตสิ ไดช้่วยแต่งหน้าดารานางแบบจรงิๆ

ดว้ย” (รชันก ศรสีุข  , สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

อยา่งไรกต็ามกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่า การเรยีนรูผ้่านโลกเสมอืนจรงิและโลกในความเป็นจรงิยงัมขีอ้

แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า ความแตกต่างระหว่างหอ้งสมดุใน

อนิเตอรเ์น็ตกบัหอ้งสมดุในโลกแห่งความจรงิคอื อนิเตอรเ์น็ตคอืหอ้งสมดุทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง และมี

ความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หามากกว่าหอ้งสมดุทางกายภาพทีม่เีวลาในการเปิดและปิด นอกจากนี้

อนิเตอรเ์น็ตทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเรือ่งราวต่างๆไดจ้ากหลายแหล่งในเวลาเดยีวกนั เพราะสามารถ

เปิดเวบ็เพจ็ขึน้ดไูดพ้รอ้มๆกนัทลีะหลายหน้าอกีดว้ย 

อยา่งไรกต็าม เมือ่อภปิรายเปรยีบเทยีบถงึเรือ่งการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสื่อใหมก่บัวธิกีารเรยีน

แบบในหอ้งเรยีนทีม่คีรผููส้อนดว้ย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า การเรยีนรูก้บัครใูนหอ้งเรยีนก็

ยงัเป็นเรือ่งทีม่คีวามจาํเป็นอยู ่ โดยกลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางทีนํ่าไปสู่ขอ้มลูความรู ้

แต่บางครัง้แค่การอ่านดว้ยตนเองกไ็มส่ามารถทาํใหต้นเขา้ใจได ้ ตอ้งอาศยัครชู่วยอธบิายใหฟ้งัจงึจะ

เขา้ใจ เช่น วชิาคณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ 
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“ผมคดิว่า อาจารยย์งัคงมคีวามสาํคญัในการเรยีนรู ้ เพราะเป็นผูใ้หค้าํแนะนําและสอนใหรู้จ้กั

วธิกีารคดิ อนิเตอรเ์น็ตและสื่อใหมใ่หข้อ้มลู แต่สอนให้เราคดิไมไ่ด”้ (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

“การเรยีนดว้ยตวัเองในโลกออนไลน์กส็ะดวกรวดเรว็ เหมาะกบัเรือ่งเฉพาะทีเ่ราสนใจ แต่ถา้เป็น

การเรยีนทีม่เีนื้อหาในวชิาเรยีน แน่นอนว่าคุณครกูย็งัสําคญัอยู ่อยา่งเช่น วชิาคณติศาสตร ์เรยีนเองกไ็ม่

รูเ้ร ือ่งแน่นอน ตอ้งใหค้รชู่วยอธบิายและทําใหด้เูป็นตวัอยา่ง” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

“อยา่งวชิาภาษาองักฤษกต็อ้งมกีารฝึกพดูดว้ย จะฝึกพูดกบัอนิเตอรเ์น็ตกค็งไมไ่ด ้ แต่ฝึกพดูกบั

ครกูบัเพื่อนในหอ้งเรยีนมนัไดป้ฏบิตัจิรงิทาํจรงิ แลว้ทีโ่รงเรยีนครอูงักฤษเป็นครฝูรัง่กจ็ะช่วยคอยแนะนํา

เรือ่งการออกเสยีงดว้ย” (นิพาพร  โพธิแ์กว้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัอธบิายเปรยีบเทยีบดว้ยอารมณ์ขนัว่า อนิเตอรเ์น็ตเป็นเพยีง

เครือ่งมอืในการหาความรู ้แต่ไมส่ามารถใหผ้ลสะทอ้นกลบัและขอ้แนะนํากบันกัเรยีนและนกัศกึษาได้ 

“อนิเตอรเ์น็ตช่วยใหเ้ราคน้หาขอ้มลูได ้ แต่พดูคุยตอบคาํถามกบัเราเหมอืนคุณครใูนหอ้งเรยีน

ไมไ่ด ้ แถมไมส่ามารถตรวจขอ้สอบและใหเ้กรดกบัเราไดด้ว้ย” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

5.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชน 

เยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมค่อืพืน้ทีใ่นการแสดงออกและ

ปลดปล่อยทางความคดิของวยัรุน่ โดยใหเ้หตุผลว่าโลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกของตนเอง เป็นโลกทีไ่มม่ี

กฏเกณฑ ์ไม่มผีูใ้หญ่คอยออกคาํสัง่หรอืควบคุมเหมอืนในโลกแห่งความเป็นจรงิ 

กลุ่มตวัอยา่งทุกคนเหน็ดว้ยว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการปลดปล่อย ระบายอารมณ์ความรูส้กึ

ของตนเอง เยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มเหน็ตรงกนัว่าเวลามเีรือ่งไมส่บายใจหรอืไมช่อบใจมกัจะใช้

สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการระบายอารมณ์ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรบัว่าเคยใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่น

การระบายอารมณ์และความรูส้กึ มเีพยีงส่วนน้อยคอื  2 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 1 คน จากกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายทีก่ล่าวว่าตนไมเ่คยใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ที่ในการแสดงออกทางอารมณ์ โดยพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูว่าไมเ่คยใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการระบายอารมณ์ใหเ้หตุผลว่า ตนเองมตีวัตนและ

บุคลกิทีไ่มช่อบแสดงออกทางอารมณ์อยูแ่ลว้จงึไมเ่คยใชส้ื่อใหมเ่ป็นเครอืงมอืในการระบายอารมณ์และ

ความรูส้กึ แต่จะเขา้ไปดขูอ้มลูของคนอื่นและแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัขอ้ความของคนอื่นๆมากกว่า 

“ไมเ่คยระบายอารมณ์โดยใชส้ื่อใหม ่ เพราะนิสยัส่วนตวัเป็นคนไมพ่ดู ไมแ่สดงออกอยูแ่ลว้ ถา้มี

อะไรไมพ่อใจหรอืไมส่บายใจมากๆจะใชว้ธิคีุยกบัคนในครอบครวัทีเ่ขาจะช่วยเราได ้ หรอืไมก่ห็าอะไร
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อยา่งอื่นทําจะไดล้มืเรือ่งไม่สบายใจไป แต่ไมเ่คยเขยีนระบายในสื่อ ส่วนใหญ่จะเขา้ไปดแูละเขยีนตอบ

เพื่อนๆมากกว่า” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัอธบิายว่า วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการคน้หาและเรยีนรู ้ บางครัง้ยงัไม่ค่อย

เขา้ใจและยงัไม่รูจ้กัตนเอง ตอ้งการการลองผดิลองถูกรวมทัง้ตอ้งการพืน้ทีใ่นการแสดงออกเพื่อลองผดิ

ลองถูก เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและนํามาใชป้รบัเปลีย่นตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ล่าความ

คดิเหน็และประสบการณ์ของตนเองใหฟ้งัดงัน้ี 

“มคีวามรูส้กึว่าเรายงัเป็นกึง่เดก็กึง่ผูใ้หญ่ คอื ไมรู่จ้ะเป็นอะไรด ี ยงัหาตวัเองไมเ่จอ ไมรู่ว้่าเรา

เป็นแบบไหน ชอบอะไร บางทกีใ็ชว้ธิทีดลองด ู เช่น ทาํผมแบบทีเ่ราคดิว่าเหมาะกบัตวัเองแลว้เอาไป

โพสตด์ใูนเฟสบุ๊ค แลว้ดวู่าคนอื่นมคีวามเหน็อยา่งไร ชอบเหมอืนเราไหม มนักเ็ป็นวธิหีาตวัเองแบบหนึ่ง

ว่า เพื่อนๆยอมรบัเราแบบนี้ไหม แลว้เราชอบตวัเองแบบนี้ไหม” (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

“เคยโพสตภ์าพตวัเองแบบทําท่าแอ๊บแบ๊วเหมอืนดารา กท็าํไปตามแบบดาราทีเ่ราชอบ แลว้น้า

เขามาเหน็ในเฟสบุ๊ค เขากม็าบอกว่าทาํไมโพสตภ์าพแบบนัน้มนัไม่น่ารกัสมวยั เขาบอกว่าเรายงัเดก็อยู่

น่าจะโพสตร์ปูแบบใสใสน่ารกัเป็นธรรมชาตแิบบเดก็ๆดกีว่า เรากฟ็งันะ แลว้เอาภาพแบบถ่ายเล่นๆ

ธรรมชาตกิบัเพื่อนมาลง น้ากบัเพื่อนๆกบัคนอื่นๆเขากม็าชมมากดไลค ์ กเ็ลยรูว้่า ภาพเลยีนแบบดารา

มนัเกนิวยัไปหน่อย กไ็ดเ้รยีนรูต้วัเองไปดว้ย” (เปรมกิา จงจนิดา, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

ผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบขอ้มลูในภาพรวมเกีย่วกบัการแสดงออกในโลกของสื่อใหมค่อื กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่า สิง่ทีต่นแสดงออกไปในโลกของสื่อใหม่นัน้มทีัง้สิง่ทีเ่ป็นตวัตนของตนเองและสิง่

ทีไ่มใ่ช่ตวัตนของตนเอง เมือ่จาํแนกขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งนี้ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มพบว่ามขีอ้มลู

แตกต่างกนัออกไปเลก็น้อยคอื ในขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า ตวัตนที่

แสดงออกในโลกของสื่อใหมน่ัน้ตรงกบัตวัตนของตนเองในโลกแห่งความจรงิ กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้กลบัใหค้วามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัว่า บางครัง้สิง่ทีไ่ดแ้สดงออกไปนัน้ตนเองกย็งัไมแ่น่ใจว่าใช่

ตนเองจรงิหรอืไม ่ โดยอธบิายเพิม่เตมิว่า แมใ้นโลกแห่งความเป็นจรงิบางครัง้กย็งัเกดิความรูส้กึสงสยั

เกีย่วกบัตวัตนและการแสดงออกของตนเองอยู่เช่นกนั ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มวยัรุน่ตอนต้น 

ดงันี้ 

“ยอมรบัว่าในชวีติจรงิกย็งัไมค่่อยเขา้ใจตวัเอง คอืยงัมองไมเ่หน็ภาพของตวัเองทีช่ดัเจนว่า เรา

คอืใคร เราจะเตบิโตเป็นอย่างไร การแสดงออกในโลกออนไลน์หรอืโลกของสื่อใหมบ่างครัง้มนักเ็ป็นการ

ทดลอง หรอืลองดมูากว่า” (อคัรภพ แกว้ตา, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       
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 กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้คนหน่ึงยอมรบัว่าตอนเคยใชก้ารโพสตข์อ้ความลงในเฟสบุ๊ค

เพื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่นและอยากใหค้นมากดชอบ โดยทีต่นเองกย็งัไมแ่น่ใจในสิง่ทีต่นเอง

เขยีนแสดงความคดิลงไป 

 “เคยแบบว่าเขยีนขอ้ความลงไปในเฟสบุ๊คเกีย่วกบัความคดิเหน็อะไรพวกนี้ ซึง่ตวัเองกย็งัไม่

ค่อยเขา้ใจ แต่เขยีนไปเพื่อจะดวู่าคนอื่นเขาจะมากดไลคใ์หไ้หม มาเขยีนความคดิเหน็ยงัไงกบัขอ้ความ

ของเรา กย็อมรบัว่าเขยีนลงไปเพื่อทดสอบว่าคนอื่นเขาจะตอบรบัอย่างไรกบัสิง่ทีเ่ราเขยีน ทัง้ทีก่ย็งังงๆ

กบัสิง่ทีต่วัเองเขยีนอยูเ่หมอืนกนั” (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า สามารถนําสื่อใหม่มาใชป้ลดปล่อยพลงัใน

เชงิสรา้งสรรคไ์ด ้ ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่ทําโครงงานต่างๆส่งครเูสรจ็แลว้กส็ามารถนํามาแสดงออกผ่านสื่อ

ใหมไ่ด ้เช่น การโพสตห์นงัสัน้และมวิสคิวดิโีอทีต่นเองผลติในชัน้เรยีนลงบนยทููป 

“เราเรยีนคณะนิเทศศาสตร ์ อาจารยจ์ะใหท้ํางานผลติมวิสคิวดิโีอ หนงัสัน้ พอทาํเสรจ็กเ็อามาลง

ไวบ้นยทููปใหค้นอื่นช่วยดชู่วยออกความเหน็ดว้ย พอมาเหน็งานตวัเองบนยทูปูก็จะรูส้กึภูมใิจดว้ย” (รชต 

สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ผมชอบรอ้งเพลง แลว้กม็คีนชมว่ารอ้งไดด้ ี เคยประกวดในงานของโรงเรยีนกไ็ดร้างวลั แลว้ก็

ชอบรอ้งเพลงมาก เคยรอ้งเพลงในหอ้งสตูดโิอแลว้บนัทกึเป็นวดิโีอไว ้ เอามาลงในยทูปูแลว้โพสตล์งิคใ์ห้

เพื่อนๆและอาจารยด์ ู ใหช้่วยตชิมกนั กร็ูส้กึภูมใิจเวลาเหน็คนมากดไลคใ์หเ้รา ถอืเป็นการปล่อยพลงัเชงิ

สรา้งสรรคด์ว้ย หากมคีนมาเหน็และสนใจกส็ามารถตดิต่อจา้งใหเ้ราไปออกงานได้” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

6.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมในการท างานเพ่ือหารายได้ของเยาวชน 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูทีน่่าสนใจคอื กลุ่มตวัอยา่งบางคนมคีวามเหน็ว่าสื่อใหมม่สี่วนส่งเสรมิ

ค่านิยมในการทาํงาน เยาวชนเพศหญงิจาํนวนหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายไดนํ้าสื่อใหม่มาใชเ้ป็น

ช่องทางในการทาํงานเพื่อหารายได้ โดยการประกอบธุรกจิขายเสือ้ผา้และกระเป๋าแฟชัน่ผ่านเครอืข่าย

โซเชยีลมเีดยีประเภทเฟสบุ๊ค 

“ตวัเองใชไ้อโฟน 4S ซึง่ถอืว่ามบีทบาทอย่างมาก เป็นเหมอืนลกูสาวคนหน่ึงของตวัเองกว็่าได ้ 

เพราะว่ามนัสามารถทาํไดทุ้กอยา่งตัง้แต่ อพัรปู โหลดรปู เชค็เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์ กูเกิล้ ไลน์ และ

แอพพลเิคชัน่ต่างๆมากมาย สะดวกสบายในการใชง้าน สามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทางและประหยดัเงนิ

ดว้ย โดยสว่นตวัเป็นคนตดิโทรศพัทม์ากเพราะตอ้งตดิต่อกบัเพื่อนๆและอกีอยา่งหนึ่งคอืตวัเองไดท้าํ

กจิการรา้นคา้ออนไลน์เป็นของตวัเอง ขายในเฉพาะเฟสบุ๊คคอืมเีพจของรา้นเป็นของตนเอง ก็

ขอขอบคุณแอพพลเิคชัน่ต่างๆในตวัโฟนทีท่ําใหก้ารขายของเป็นเรือ่งงา่ย สามารถตดิต่อกบัลกูคา้ไดโ้ดย

ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์ และทีส่าํคญัคอืไมต่อ้งเสยีเวลาในการเดนิทางออกไปหา้งหรอืธนาคารเพราะเรา

DPU



73 

 

สามารถทําธุรกรรมโอนเงนิจา่ยเงนิกนัผ่านโทรศพัทม์อืถอืได้” (รชันก ศรสีุข, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556)       

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หลอืใหค้วามเหน็ว่า การทีเ่ยาวชนสามารถนําเครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยีมาใช้

เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพีไดถ้อืเป็นเรือ่งทีน่่าภาคภมูใิจ หากตนมโีอกาสกอ็าจจะทําธุรกจิ

คา้ขายผ่านเครอืขา่ยของสื่อใหมเ่ช่นกนั เพราะเป็นธุรกจิทีไ่มต่อ้งลงทุนมาก เขา้ถงึกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี

พฤตกิรรมชอบซือ้ของออนไลน์ รวมทัง้เป็นลกัษณะอาชพีทีม่คีวามเป็นอสิระสงู 

 

4.2.1.2 ส่ือใหม่กบัการสร้างค่านิยมทางสงัคมในเชิงลบ 

ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งตระหนักว่าการใชส้ื่อ

ใหมน่อกจากจะนํามาซึง่ค่านิยมและพฤตกิรรมทีส่รา้งสรรคแ์ลว้ หากไมรู่จ้กัวธิใีชห้รอืใชส้ื่อใหมโ่ดยไมถู่ก

วธิกีส็ามารถนํามาซึง่ค่านิยมในเชงิลบได ้ โดยผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบขอ้มลูความคดิเหน็จากเยาวชน

เกีย่วกบัค่านิยมในเชงิลบทีเ่กดิจากสื่อใหม่ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมการลอกเลียนแบบและตามกระแสในทางท่ีผิด 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า บางครัง้การใชส้ื่อใหม่ส่งผลใหเ้กดิ

ค่านิยมและพฤตกิรรมการเลยีนแบบ รวมทัง้การตามกระแสในทางทีผ่ดิ โดยกลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลว่า 

การตามกระแสมากๆจะทําใหข้าดความเป็นตวัของตวัเอง เพราะกลวัว่าตนเองจะตกกระแส เหน็ใครทาํ

อะไรหรอืมสีิง่ใดกต็อ้งทําตามหรอืมดีว้ย เช่น การใชข้องหรอืซือ้ของตามดาราในอนิสตาแกรม การ

แต่งตวัโป๊ล่อแหลมตามดารา การมพีฤตกิรรมฟุ่มเฟือย อยากไดอ้ยากมตีามทีเ่หน็คนอื่นม ี 

 “สื่อใหมม่นักส็่งผลกระทบในดา้นลบ คอืเหมอืนทําใหเ้รามกีารคลอ้ยตามกระแสสงัคมงา่ยขึน้ 

กลวัตกเทรนด ์ ขาดความเป็นตวัของตวัเอง ตดิเทคโนโลยมีากเกนิไป ตามทุกเรื่องทุกกระแส เหน็ใคร

แต่งอะไรกแ็ต่งตาม เหน็ใครมอีะไรโพสตอ์ะไรกต็อ้งโพสตต์าม” (ศริกิานต ์ จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งใหส้มัภาษณ์ว่าตนเองกม็พีฤตกิรรมเลยีนแบบดารานกัแสดงและตามกระแสสงัคม

บา้ง โดยเรือ่งทีก่ลุ่มตวัอยา่งบอกว่ามกีารลอกเลยีนแบบมากทีสุ่ดคอื การเลยีนแบบแฟชัน่ ทรงผม และ

การแต่งกายตามดารานกัแสดงทัง้ไทยและต่างประเทศ นอกจากนัน้คอืการเลยีนแบบลกัษณะการโพสต์

ท่าทางเวลาถ่ายรปูตามดารานกัแสดง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่า การเขา้ไปดูรปูภาพหรอืสิง่ทีค่นอื่นๆนํามาลงไวใ้นสื่อ

โซเชยีลมเีดยี จะก่อใหเ้กดิความรูส้กึอยากไดอ้ยากมเีหมอืนกบัผูอ้ื่น และเกดิความตอ้งการตามกระแส

โดยบางครัง้ไมไ่ดเ้ป็นความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิหรอืตวัตนของตนเอง แต่เป็นสิง่ทีถู่กกดดนัจากสงัคม อย่างไรก็
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ตาม ความรูส้กึอยากไดอ้ยากมแีละการเลยีนแบบของแต่ละคนเกดิขึน้ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ดงัตวัอยา่ง

คาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“เคยเหน็พวกดาราโพสตเ์สือ้ผา้ กระเป๋า ลงในอนิสตาแกรม ยอมรบัว่า มนัทาํใหเ้ราอยากมี

อยากไดไ้ปดว้ย แต่กไ็มไ่ดเ้ลยีนแบบหรอืทาํตามไปทุกอยา่ง บางอยา่งทีเ่กนิตวัแบบ เฟอรบ์ี ้ ตวัละเจด็

พนับาทเรากไ็มเ่อา แต่ยอมรบัว่าพอเขา้ไปดบู่อยๆกอ็ดคลอ้ยตามไมไ่ดใ้นบางเรือ่ง” (ภสัรา พรหมเป่ียม, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“กเ็ป็นเรือ่งปกต ิคอืเราเป็นวยัรุน่ ทําอะไรกต็อ้งมกีารตามกระแสกนัอยูแ่ลว้ วยัรุน่กลวัตกเทรนด ์

กต็อ้งมกีารตามเทรนดต์ลอดเวลา แต่เรากต็อ้งดดูว้ยว่าอะไรเหมาะกบัเราหรอืไมเ่หมาะกบัเรา จะตามไป

ทุกเรือ่งกค็งไมไ่ด”้ ” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

ผลการสมัภาษณ์พบว่าเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ยอมรบัว่าสื่อใหมม่ี

ผลทาํใหเ้กดิความรูส้กึตอ้งการเลยีนแบบ และตามกระแสสงัคม โดยเฉพาะการเลยีนแบบดารานกัแสดง 

แต่ส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่าตนสามารถควบคุมความรูส้กึของตนเองได ้อาจมกีารเลยีนแบบบา้งในเรือ่ง 

เช่น แฟชัน่ การแต่งกาย และลกัษณะของการโพสตท์่าในการถ่ายรปู แต่ยงัสามารถควบคุมตนเองได้

โดยพยายามไมล่อกเลยีนแบบในทางทีผ่ดิและก่อใหเ้กดิอนัตราย 

2.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมการเรียกร้องความสนใจในทางท่ีไม่ถกู 

เกีย่วกบัประเดน็นี้ กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมนํ่ามาซึง่

ค่านิยมในการเรยีกรอ้งความสนใจจากสงัคมและผูอ้ื่น โดยวธิกีารเรยีกรอ้งมหีลายรปูแบบ ตัง้แต่รปูแบบ

ทัว่ไป เช่น การโพสตภ์าพและขอ้ความพรํ่าเพรือ่เพื่อใหค้นมากดถูกใจ จนถงึค่านิยมการเรยีกรอ้งความ

สนใจในแบบผดิๆ เช่น การโชวภ์าพวาบหวาม โป๊เปลอืย ของตนเอง เพราะอยากใหม้คีนมาตดิตามและ

กดไลค ์

“ยอมรบัว่าเราตอ้งใชส้ื่อใหมเ่พื่อใหม้พีืน้ทีอ่ยูใ่นกระแสสงัคม ไมห่่างหายไปจากสงัคมเพื่อน การ

จะทําใหเ้พื่อนยงัจาํไดว้่าเรายงัอยูใ่นสงัคมสื่อใหมก่ค็อืตอ้งมคีวามเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่บางครัง้

พบว่าบางคนกเ็คลื่อนไหวแบบเยอะไป คอืเป็นลกัษณะของการเรยีกรอ้งความสนใจ โพสตเ์พื่อเรยีก

กระแสแต่ไรส้าระ อยากใหม้คีนมากดถูกใจ สรา้งภาพความป๊อปปลูารใ์หก้บัตนเอง” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี

, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เหน็บ่อยคอื พฤตกิรรมการโพสตพ์รํ่าเพรื่อ ไรส้าระ เรยีกรอ้งความสนใจจากคนอื่น เป็นสิง่ทีน่่า

ราํคาญมาก อนัน้ีเป็นการใชส้ื่อใหมใ่นทางทีผ่ดิ ใชเ้พื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น แสดงใหเ้หน็ว่าตวั

จรงิเป็นคนขาดความอบอุ่น เลยตอ้งทาํอะไรเพื่อเรยีกรอ้งใหค้นมาสนใจ” (อคัรภพ แกว้ตา, สมัภาษณ์, 

13 มกราคม 2556)       
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“บางคนคอืแขง่กนัมเีพื่อนเยอะๆในเฟสบุ๊ค ซึง่อาจจะไมรู่จ้กักนัเลยดว้ยซํ้า กแ็อดกนัไปมาให้

จาํนวนดเูยอะๆจะไดด้เูป็นคนมมีนุษยสมัพนัธ์ด ี หรอืบางครัง้กโ็พสในอนิสตาแกรมเพื่อเรยีกรอ้งใหม้คีน

มากดตดิตาม (Follow) เยอะๆ” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เรากเ็หน็กนัในภาพขา่ว และในภาพทีส่่งต่อๆกนัมาทางโซเชยีลมเีดยีว่า เดก็วยัรุน่บางคนก็

ตอ้งการเรยีกรอ้งความสนใจในโซเชยีลมเีดยี โดยถงึกบัมกีารแกผ้า้ถ่ายรปูลงคลปิกม็ ี ซึง่มนัเป็นการรบั

วฒันธรรมมาแบบผดิๆ” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เชื่อว่าทุกคนตอ้งเคยเหน็คอื นมแลกไลค ์ ทีม่เีดก็วยัรุ่นผูห้ญงิโพสตภ์าพตวัเองเปลอืยอก แลว้

มาขอใหค้นทีเ่หน็กดไลคใ์ห ้ คอืยอมโชวห์น้าอกเพื่อแลกกบัไลค ์ มนัน่าเกลยีดมาก นี่เป็นผลดา้นลบของ

สื่อใหมจ่รงิๆ” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“อยา่งเรือ่ง น้องเนยรกัโลก กเ็หมอืนกนั แรกๆกด็ตูลกดวี่ารกัโลกเลยไมก่นิผกั  ตอนหลงัเริม่

โพสตบ์่อยๆเพื่อใหค้นมาสนใจ มากดไลค ์ อนัน้ีเป็นพฤตกิรรมเรยีกรอ้งความสนใจของเดก็ที่เกดิมาจาก

การใชส้ื่อใหม”่ (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งบางคนใหค้วามเหน็ว่า การใชส้ื่อใหมเ่พื่อเรยีกรอ้งความน่าสนใจจากผูอ้ื่นเป็นเรือ่ง

น่าราํคาญ ขณะทีบ่างคนยอมรบัว่าตนเคยใชส้ื่อใหมเ่ป็นเครือ่งมอืในการเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น 

แต่เป็นวธิกีารเรยีกรอ้งความสนใจเลก็ๆน้อยๆ เช่นการโพสตข์อ้ความหรอืรปูภาพทีน่่าสนใจหรอืตลก

ขบขนั เพราะตอ้งการใหผู้อ้ื่นมากดไลคใ์ห ้ แต่ไมเ่คยใชว้ธิเีรยีกรอ้งความสนใจถงึขัน้ล่อแหลมและ

อนัตรายอย่างเช่นการโพสต์ภาพโป๊เปลอืยวาบหวามของตนเอง 

3.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมเป็นคนใจร้อน อารมณ์รนุแรงและไม่อดทน  

ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า พฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมนํ่ามาซึง่ค่านิยมเกีย่วกบัความสะดวกรวดเรว็ใน

การใชช้วีติ แต่ขณะเดยีวกนักส็รา้งค่านิยมผดิๆโดยทีผู่ใ้ชอ้าจไมรู่ต้วั โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ พบว่า

เยาวชนจากทัง้สองกลุ่มยอมรบัว่าการใชส้ื่อใหมเ่ป็นระยะเวลานานๆทําใหต้นเองยดึตดิกบัค่านิยมของ

ความรวดเรว็ ส่งผลใหก้ลายเป็นคนใจรอ้น มอีารมณ์รุนแรง และเป็นคนไมอ่ดทนโดยไม่รูต้วั โดยการ

สรา้งค่านิยมเป็นคนใจรอ้นและไมอ่ดทนอนัเป็นผลจากสื่อใหมข่องแต่ละคนอยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั 

กลุ่มทีค่ดิว่าสื่อใหมส่่งผลต่อค่านิยมไมอ่ดทนและใจรอ้นในระดบัเลก็น้อยไดใ้หค้วามเหน็ไวด้งัตวัอยา่งคาํ

สมัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“พวกผูใ้หญ่ชอบว่าพวกเราว่าใจรอ้น ไมอ่ดทน ซึง่ความจรงิมนักม็บีา้ง คอื พวกเราเกดิในยคุ

สมยัทีอ่ะไรมนักร็วดเรว็สะดวกสบาย เพราะเทคโนโลยสีื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งความสะดวกสบาย ทําใหเ้รา

ไมช่อบรออะไรนานๆ แต่ถงึขัน้ว่าเป็นคนใจรอ้นไหมคดิว่า โดยส่วนตวัแลว้ตวัเองยงัไปไมถ่งึขัน้นัน้ คอื

ถา้อะไรจาํเป็นตอ้งรอกร็อได”้ (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       
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 “เรือ่งใจรอ้นไมอ่ดทนกม็บีา้ง ถามว่ามนัเกดิเพราะการใชส้ื่อใหมห่รอืไมก่ค็งปฏเิสธไมไ่ด ้ มนัมี

ในระดบัหนึ่งคอื ชวีติของสื่อใหมม่นัสะดวกรวดเรว็ อยากรูอ้ะไรอยากทาํอะไรกท็ําไดเ้ดีย๋วนัน้ ทีไ่หนกไ็ด ้

ทาํใหเ้วลามาอยูใ่นโลกของความจรงิแลว้ เวลาทีเ่ราต้องรออะไรนานๆเราจะรูส้กึเบื่อและอดึอดั” (ภานุ

เดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

เมือ่ลองตัง้คาํถามถงึตวัอยา่งของเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีท่าํใหก้ลุ่มตวัอยา่งรูส้กึว่าตนเอง

เกดิความรูส้กึไมส่ามารถอดทนกบัสิง่รอบตวัไดเ้พราะค่านิยมใจรอ้นทีเ่กดิจากการใช้สื่อใหม ่ พบกรณี

ตวัอยา่งในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนและการลงทะเบยีนเรยีน ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งจาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายต่อไปนี้ 

“อยา่งเรือ่งการเรยีนอนันี้ยอมรบัเลยว่าน่าเบื่อมาก เวลาตอ้งเดนิเรือ่งต่างๆ เช่น ลงทะเบยีน 

เพิม่ถอนรายวชิา กลุ่มเตม็อะไรต่างๆ ตอ้งเดนิเรือ่งเอกสารยุง่ยากมาก ตอ้งใชเ้วลามากในการไปตามหา

ลายเซน็จากอาจารยต์ัง้หลายคน เดนิจนขาลากเพื่อล่าลายเซน็ หมดเวลาเรยีนไปทัง้วนัเพื่อเรือ่งนี้ แลว้

พอไปถงึทะเบยีนเอาเรือ่งไปยืน่กต็อ้งรออกีเป็นอาทติยก์ว่าทีจ่ะรูผ้ล ถา้เจออะไรแบบนี้ขอบอกว่าเซง็

มาก ถา้จะหาว่าใจรอ้นเพราะใชส้ื่อใหมก่ย็อมล่ะ” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เขา้ใจความรูส้กึแบบน้ี คอืโลกปจัจบุนัมนัเป็นโลกของเทคโนโลยทีีส่รา้งความสะดวกสบาย ยน่

เวลาใหก้บัชวีติ เราจะทาํธุรกรรมอะไรกง็่ายดาย เช่น โอนเงนิ เตมิเงนิ ซื้อของ กก็ดๆในโทรศพัทไ์มก่ี่

นาทกีเ็สรจ็  แต่พอออกมาอยูใ่นโลกของความจรงิ เรากต็อ้งยอมรบัว่าเราไมใ่ช่ทุกอยา่งมนัจะรวดเรว็

ทนัใจเสมอไปหมด อะไรทนไดก้ท็น หรอืบางทไีมอ่ยากจะทนกต็อ้งทน” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์

, 13 มกราคม 2556)       

“เกีย่วกบัเรือ่งเรยีนกม็บีา้ง อนัน้ีเจอมากบัตวัคอื เรากไ็มรู่ต้วัเองว่าใจรอ้น คอืมอียู่วนัหน่ึงไปส่ง

งานอาจารยแ์ลว้พอส่งเสรจ็กถ็ามเรือ่งคะแนนเกบ็กบัอาจารยว์่าไดเ้ท่าไหร ่อาจารยก์ม็องหน้าแลว้ถามว่า 

นี่เพิง่ส่งงานครเูมือ่กีถ้ามคะแนนเกบ็แลว้หรอื ยงัไมไ่ดต้รวจเลยจะเอาคะแนนทีไ่หนมาบอก ครูไมใ่ช่

คอมพวิเตอรป์ระมวลผลนะจะไดส้่งงานปุ๊บออกคะแนนป ับ๊ เรากฟ็งัครวู่าแลว้กก็ลบัมาคดิว่า เออจรงิของ

คร ู เราตดิกบัความรวดเรว็ของเทคโนโลยจีนลมืความจรงิไปว่าโลกขา้งนอกกบัโลกเทคโนโลยมีนัต่างกนั

นะ แต่ยอมรบัว่าไมรู่ต้วัจรงิๆว่ากลายเป็นคนใจรอ้นเพราะเทคโนโลย”ี (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 

13 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งหนึ่งคนเป็นเพศหญงิจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหข้อ้มลูว่า ยอมรบัว่าตนเองเป็นคน

ใจรอ้นมาก และเป็นผลมาจากการเล่นเกมคอมพวิเตอร ์ ซึง่เขา้มาสรา้งนิสยัชอบเอาชนะะ ความเป็นคน

ใจรอ้น อารมณ์รนุแรงใหก้บัตนเอง ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ 

“เป็นคนตดิเกมคอมพวิเตอรม์าก ชอบเล่นและชอบเอาชนะใหไ้ด ้ เวลาทีเ่ล่นแลว้แพจ้ะโมโหมาก 

ถงึขนาดเคยทุบเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พราะโมโหเวลาทีต่วัเองเล่นแพ ้ แลว้กร็ูต้วัว่าตดินิสยัใจรอ้นกบั
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อารมณ์รนุแรงแบบนัน้มาจากการเล่นเกมคอมพวิเตอร ์ เวลาอยูใ่นสงัคมกบักลุ่มเพื่อนจะเป็นคนอารมณ์

รา้ยทีสุ่ด ชอบเหวีย่งชอบวนี จะมเีรือ่งกบัคนอื่นบ่อยๆ แต่โชคดทีีม่เีพื่อนคอยช่วยปรามไว้” (รชันก ศรี

สุข , สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

4.) ค่านิยมการเสพติดส่ือใหม่ 

การเสพตดิการใชส้ื่อใหม่ถอืเป็นค่านิยมทางลบทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหมเ่ป็นระยะเวลานานๆ โดย

กลุ่มตวัอยา่งทุกคนทีเ่ขา้รว่มสมัภาษณ์กลุ่มยอมรบัว่าตนเองตดิการใชส้ื่อใหม ่แต่ลกัษณะการตดิจะอยูใ่น

ระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืบางคนตดิมาก บางคนตดิน้อย บางคนสามารถควบคุมตนเองได ้ ดงัตวัอยา่งคาํ

ใหส้มัภาษณ์เกีย่วกบัค่านิยมการเสพตดิสื่อใหมด่งัต่อไปนี้ 

“สื่อใหม่ๆ ทีเ่ขา้มานัน้จรงิๆแลว้มปีระโยชน์ต่อคนใชม้าก แต่บางคนนําสื่อมาใชไ้ม่ถูกวธิ ี

อยา่งเช่น สมารท์โฟน วยัรุ่นส่วนใหญ่จะมกีนัทัง้นัน้ แต่อาจเป็นการใชม้ากจนถงึขัน้ตดิหรอือาจเรยีกได้

ว่าเสพตดิสมารท์โฟน เพราะจะเล่นตลอดเวลา ไมว่่าจะเป็นเวลาเรยีน เวลากนิขา้ว เวลาอยูก่บัเพื่อน ทาํ

ใหส้ื่อสารกบัเพื่อนทีอ่ยูต่่อหน้าน้อยลง เป็นผลกระทบอยา่งหนึ่งต่อเรือ่งของการสื่อสารแบบต่อหน้า ทาํ

ใหพ้ดูคุยกบัเพื่อนทีอ่ยูด่ว้ยกนัน้อยลง” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“พวกอนิเตอรเ์น็ตกเ็หมอืนกนั คอืจะมพีวกทีต่ดิเกมออนไลน์ถงึขัน้เสพตดิเกมออนไลน์ ไมก่นิ

ขา้ว เสยีการเรยีน นัง่อยูแ่ต่หน้าจอคอมพวิเตอรท์ัง้วนั ทาํใหเ้สยีสายตาและรา่งกายอาจเปลีย่นแปลงได้

เพราะไมไ่ดอ้อกกําลงักายหรอืลุกไปไหนนอกจากหอ้งน้ํา” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556)       

“จากความรวดเรว็ของสื่อใหมน่ี้ทําใหช้่วงหลงัๆตวัเองกลายเป็นคนทีต่ดิสื่อใหมเ่ป็นอยา่งมาก 

เรยีกไดว้่าเมือ่ไหรท่ีต่นเองว่างหรอืไม่รูจ้ะทําอะไร แมแ้ต่เวลาตื่นนอน เดนิทาง กนิขา้ว ไปเทีย่วกบั

ครอบครวัหรอืเพื่อน หรอืก่อนเขา้นอน กต็อ้งคอยเล่นพวกสื่อใหมน่ี่ตลอดเวลา จนรูว้่าบางททีาํใหค้น

รอบขา้งเกดิความราํคาญอดึอดัเวลาทีอ่ยูก่บัเรา เพราะเราเอาแต่เล่นและสนใจอยูก่บัสื่อใหม่” (รชต สุขใจ

, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เวลาไปเดนิเล่นทีห่า้งสรรพสนิคา้เราจะเหน็อย่างมากว่าวยัรุน่สมยันี้นิยมแชท (สนทนา) ผ่าน

ทางโทรศพัทข์องตนเองมากกว่าทีจ่ะโทรคุยหรอืพดูคุยกนัต่อหน้า โทรศพัทแ์ทนทีจ่ะเอาไวพ้ดูคุย

สนทนา ตอนน้ีกลายเป็นว่าเอาไวด้ ู เอาไวก้ดจิม้แทน บางทเีหน็วยัรุ่นนัง่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่พดูกนั ต่างคน

ต่างจิม้กดกนัแต่หน้าจอโทรศพัทข์องตวัเอง ตดิโทรศพัทจ์นลมืสนใจคนรอบขา้ง ใหค้วามสาํคญักบัการ

พดูจาและพบปะกนัตวัต่อตวัน้อยลง” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“Blackberry เป็นโทรศพัทส์มารท์โฟนทีเ่ป็นสื่อใหม่ทีเ่ขา้มาเปลีย่นชวีติของผม มนัทาํใหผ้ม

เปลีย่นชวีติไปมาก จากการทีส่มยัก่อนมโีทรศพัทร์ุ่นธรรมดาอาศยัแค่โทรเขา้โทรออกไดก้พ็อ โทรเสรจ็

ปุ๊บกว็างสายเกบ็เขา้กระเป๋า วนัๆแทบจะนับครัง้ทีจ่บัโทรศพัทไ์ดเ้ลย แต่พอวนัหน่ึงผมไดจ้บัโทรศพัท ์
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Blackberry ขึน้มา ชวีติผมกค็่อยๆเปลีย่นไป จากการทีไ่ม่ค่อยจบัโทรศพัท ์ กจ็บัโทรศพัทม์ากขึน้ คอย

เชค็ดวู่ามใีครพมิพม์าหาเราบา้งไหม คอยอพัเดทสเตตสัขึน้เฟสบุ๊ค หรอืบางครัง้หาสถานทีอ่รอ่ยๆใน

โปรแกรมโฟรส์แควร ์ (Foursquare) บางทก่ีอนกนิอาหารกถ่็ายรปูเกบ็ไวส้กัหน่อย เผื่อแชรใ์หเ้พื่อนๆ

เหน็และอกีหลายๆอย่าง บางทผีมกร็ูว้่านิสยัตดิโทรศพัทส์มารท์โฟนของผมไมด่ ี แต่มนักไ็ม่มอีะไรเฟอร์

เฟ็ค (Perfect) ดเีสมอไปหมด” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“ยอมรบัว่าสื่อสงัคมออนไลน์มนักลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติไปแลว้ จนชวีติแทบจะขาดกูเกลิ วกิิ

พเีดยี เฟสบุ๊ค ยทูปู และอเีมลไ์มไ่ด ้ ในแต่ละวนัสื่อใหมเ่ขา้มามบีทบทาทอย่างมากในการดําเนินชวีติ 

เช่น ตื่นมาตอนเชา้กต็อ้งเขา้เฟสบุ๊คก่อนเพื่อเชค็ อพัเดทขอ้มลูข่าวสารต่างๆ จะกนิขา้วกต็อ้งอพัรปู

อาหารก่อน ตอ้งเชค็อนิว่าตอนน้ีอยูท่ีไ่หน ตัง้สถานะว่าทาํอะไรอยู ่ไมว่่าจะตอนไหนๆหรอืกระทัง้ก่อนจะ

นอนกต็อ้งเขา้เฟสบุ๊คเสมอไมเ่ช่นนัน้จะนอนไมห่ลบั” (นิพาพร  โพธิแ์กว้, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556) 

“ปจัจบุนัผมใชไ้อโฟน 3GS ทีเ่พิง่ซือ้มอืสองมาไม่นานนี้ ดว้ยเหตุผลทีว่่าอยากไดโ้ทรศพัทใ์หม่

เท่านัน้ แต่พอซือ้มาไดส้กัพกักเ็ริม่เบื่อกบัมนั เพราะเรายงัไม่ชนิกบัเครือ่งเก่าทีเ่คยใชอ้ยูเ่ลยไปหา

แอพพลเิคชัน่มาเล่น บางอนักต็อ้งเสยีเงนิ บางอนักโ็หลดฟร ีเช่น โปรแกรมแชท หรอืโปรแกรมทีถ่่ายรูป 

เพราะเราสามารถถ่ายรปูสวยๆไปอวดเพื่อนได ้ หรอือาจถ่ายรปูอาหารอพัลงในโปรแกรมโฟวส์แควร ์

เพื่อคอมเมน้ใหเ้หน็ว่าเราไปรา้นนัน้จรงิๆ นานวนัเขา้ผมยิง่โหลดหลายโปรแกรมมากขึน้โดยเฉพาะ

โปรแกรมแชท (สนทนา) ทีว่นัๆเอาแต่นัง่พมิพค์ุยอยูก่บัเพื่อนฝงู ทัง้เวลาเรยีนและเวลาทาํงาน มนัทําให้

ชวีติผมเปลีย่นไปในทางทีแ่ยม่ากกว่าทางทีด่ ี ผมเลยมานัง่คดิดดูีๆ แลว้ว่า เราจะมานัง่เล่น

โทรศพัทม์อืถอืไปตลอดอยา่งนี้คงไมด่แีน่ นี่กอ็ยู่ปีสีแ่ลว้ ถา้เราไปทาํงานล่ะ สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งห่าง

จากโทรศพัทใ์หไ้ด ้ ผมจงึตดัสนิใจแกป้ญัหาทีต่้นเหตุ โดยการไมเ่ตมิเงนิโทรศพัทท์ีเ่ป็นค่าอนิเตอรเ์น็ต 

เตม็เงนิไวแ้ต่เป็นค่าโทรศพัทโ์ทรออก ถงึจบัโทรศพัทบ์่อยแค่ไหนกไ็ม่มทีางไดเ้ล่นแชท (สนทนา) กบั

เพื่อนๆมนัเป็นวธิทีีด่เีลยทเีดยีว หลงัจากนัน้ผมกท็ําใจใหช้นิ อยากเล่นโทรศพัทก์ต่็อหา WIFI เล่นเอา 

ทุกวนัน้ีมนัทาํใหผ้มประหยดัค่าเตมิเงนิโทรศพัทไ์ปไดเ้ยอะเลย” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งยอมรบัว่าค่านิยมการเสพตดิสื่อใหมข่องตนส่งผลต่อการดาํเนินชวีติทัง้ในเรือ่งชวีติ

ส่วนตวั สุขภาพและการเรยีน กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ใหข้อ้มลูว่าตนตดิการใชง้าน

คอมพวิเตอรใ์นระดบัทีม่ากและส่งผลกระทบต่อการเรยีนดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“การตดิสื่อใหมน่ี่มนัเป็นนิสยัทีแ่กย้ากมาก บางทคีนรอบขา้งกบ็่นว่าใหบ้า้งเหมอืนกนั เพราะเรา

มวัแต่สนใจเจา้ไอโฟน เจา้แชท (สนทนา) สนใจอพัรปู อพัสถานะต่างๆนาๆ บางทอียูก่บัเพื่อนแต่ไมไ่ด้

DPU



79 

 

คุยกบัเพื่อนเลย เป็นขอ้เสยีทีเ่ราตดิโทรศพัทม์ากเกนิไป บางทเีกดิการปวดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดนิ้ว

บา้ง แต่กย็งัเล่นอยูเ่ป็นประจาํ” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“การตดิสื่อใหมท่ําใหผ้มเป็นคนขีเ้กยีจ อยา่งเวลาครสูัง่การบา้น ในหวัของผมจะมแีต่คาํว่า เดีย๋ว 

มากขึน้ทุกวนั เวลาตอนอยู่บา้นผมมคีวามตัง้ใจทีจ่ะทําการบา้นใหเ้สรจ็ แต่พอมาอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์

แลว้ ผมรูส้กึว่าเหมอืนจะมพีลงังานอะไรบางอยา่งทาํใหค้วามรูส้กึทีอ่ยากจะทําการบา้นหายไปเกอืบหมด 

กค็อืใจหน่ึงบอกว่าจะตอ้งรบีทาํการบา้นอกีใจหนึ่งกบ็อกว่าเดีย๋วค่อยทาํกไ็ด ้ มเีวลาอกีเยอะ ผลออกมาก็

คอื บางวนักว่าจะทาํการบา้นเสรจ็กต็สีองตสีาม จากนัน้กเ็ล่นเฟสบุ๊คต่ออกีประมาณครึง่ชัว่โมงทัง้ๆทีไ่ม่

มคีวามเคลื่อนไหวอะไร แต่กน็ัง่ดไูปเรือ่ยๆ บ่อยครัง้ทีผ่มนัง่ดกูารต์ูน เล่นเกมออนไลน์ จนทาํใหผ้มไป

เรยีนสาย แต่กม็บีางครัง้ทีรู่ส้กึว่าอยูใ่นโลกอนิเตอรเ์น็ตมากเกนิไปจนลมืโลกแห่งความจรงิ” (อคัรภพ 

แกว้ตา, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่าตนตดิการ

ใชส้ื่อใหม ่ โดยเฉพาะสมารท์โฟนในระดบัทีย่งัสามารถควบคุมได ้ ในขณะทีม่กีลุ่มตวัอยา่งเพศชาย

จาํนวน 1 คน ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ใหข้อ้มลูว่าตนเองตดิสื่อใหมป่ระเภทคอมพวิเตอรเ์กมในระดบัทีม่าก 

บางครัง้ควบคุมตนเองไมไ่ด ้ เล่นจนดกึดื่นและส่งผลกระทบต่อการเรยีน คอืตื่นไปโรงเรยีนไมท่นั และ

สมองไมแ่จม่ใสส่งผลใหเ้รยีนหนงัสอืไมเ่ขา้ใจ 

“ผมตดิเกมคอมพวิเตอรอ์ยา่งมาก ยอมรบัครบั เริม่จากตอนเดก็ๆเล่นเกมจากเพลยส์เตชัน่ 

(Play Station) กเ็ริม่ตดิแลว้ หลงัจากนัน้พอโตขึน้ทีบ่า้นซือ้คอมพวิเตอรใ์หใ้ชส้าํหรบัการเรยีน กล็องเริม่

เล่นเกมคอมพวิเตอรท์ัง้เล่นเกมแผ่นและเกมออนไลน์ ก็ยิง่ตดิมากขึน้ กลบัมาจากโรงเรยีนปุ๊บกเ็ล่นเลย 

เล่นถงึเทีย่งคนื ถา้เป็นช่วงเสารอ์าทติยห์รอืปิดเทอมบางทเีล่นจนถงึตหีนึ่งตสีอง  ยอมรบัว่าตดิมากและ

ส่งผลต่อสุขภาพ คอืกลายเป็นคนอว้น แลว้กเ็รือ่งการเรยีนคอื ตื่นไปโรงเรยีนไมไ่หว นัง่เรยีนกไ็ม่รูเ้ร ือ่ง

มนังว่งๆมนึๆ สมองไมแ่จ่มใส การเรยีนกผ็่านบา้ง ตกบา้ง รูต้วัว่าสิง่ทีท่าํมนัไมด่ี ซึง่ทีบ่า้นกค็อยเตอืน

อยู ่แต่ยอมรบัว่าควบคุมตวัเองไมค่่อยได”้ (ภานุเดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

ขณะทีม่กีลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2 คน เป็นชายหน่ึงคนและหญงิหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย

ใหข้อ้มลูว่าตนตดิโทรศพัทส์มารท์โฟนมาก ตอ้งนํามาเชค็ดตูลอดเวลา ไมส่ามารถอยูห่่างจากสมารท์

โฟนไดเ้ลย และบางครัง้ถงึกบัขโมยเงนิผูป้กครองมาใชเ้ตมิเงนิโทรศพัทส์มารท์โฟนของตนเอง 

“ผมตดิสมารท์โฟนมากครบั ใชไ้อโฟนอยู ่ ตดิแบบว่าตอ้งหยบิขึน้มาดตูลอดเวลา ไมส่ามารถให้

มนัห่างตวัเองไดเ้ลย ในหอ้งเรยีนกย็งัหยบิมาดู เคยมคีรัง้หนึ่งโดนอาจารยว์่าเรือ่งใชโ้ทรศพัทใ์น

หอ้งเรยีน อาจารยเ์ตอืนแลว้หลายครัง้ผมกห็า้มตวัเองไมใ่หห้ยบิขึน้มาดไูมไ่ด ้  อาจารยเ์ลยเดนิมาหลงั

หอ้งแลว้หยบิไอโฟนไป บอกว่าเดีย๋วเรยีนเสรจ็แลว้ค่อยมารบัคนื อาจารยไ์มไ่ดดุ้หรอืด่าแค่มาขอไปเกบ็

ไวเ้พราะผมควบคุมตวัเองไมไ่ด ้ ตอนนัน้ผมรูส้กึกระวนกระวายมาก ใจสัน่มอืสัน่แบบว่าจะรอ้งไหท้ัง้ที่
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ไอโฟนมนักไ็มไ่ดไ้ปไหน อาจารยว์างไวบ้นโต๊ะหน้าหอ้งกเ็หน็ๆอยู ่ แต่แบบว่าจติใจมนัไม่อยูก่บัเนื้อกบั

ตวั บอกไมถู่ก รูต้วัว่าตวัเองตดิไอโฟนมากอยา่งรนุแรง กพ็ยายามจะหาวธิแีกอ้ยู่” (รชต สุขใจ, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ตวัเองตดิบบี ี(โทรศพัทส์มารท์โฟน Blackberry) คอืตดิ BBM หรอืแชท (สนทนา) ในบบี ีทวติ

เตอร ์ เฟสบุ๊ค อนิเตอรเ์น็ต ทุกอยา่งมนัใชง้านไดใ้นบบี ี กใ็ครเล่าจะไมต่ดิ ตวัเองตดิชนิดทีว่่าถ้าวนัไหน

ลมืเอามา แบตหมดหรอืไมไ่ดเ้ตมิโปร จะรูส้กึเซง็มาก อยากจะลาโลกและผูค้นทีสุ่ด ถามว่าตดิอะไรในบี

บ ี คอืตดิทุกอยา่ง ถา้มากหน่อยกค็อื ทวติเตอร ์ และความทีเ่ป็นแอดมนิหรอืหวัหน้าแฟนคลบัของน้อง

เดอะสตารค์นหนึ่ง เวลาทีน้่องเขามงีาน หน้าทีเ่รากค็อืตอ้งกระจายข่าว กระจายงานเพื่อใหค้นไปตดิตาม

น้องเยอะๆน้องจะไดไ้ม่ดบัในวงการ เมือ่ทวติเตอรไ์ปบางคนจะมขีอ้สงสยั เรากต็อ้งตอบเขาทุกคน 

เพราะกลวัเขาจะโกรธ บบีเีลยตอ้งอยูข่า้งตวัตลอดเวลา เขา้ขัน้โรคจติ คอืนัง่กดบบีตีลอดจนถงึตสีีต่หีา้ 

กดทัง้คนื ตื่นมาตอนบ่ายสามทุกวนั ตื่นขึน้มาปุ๊ปสิง่แรกทีจ่บักค็อืบบี ี ตอ้งมาเปิดแลว้กร็บีตอบ จะ

อาบน้ํา เขา้หอ้งน้ํากย็งัเอาเขา้ไป คอืถา้มสีายเขา้มาหรอืมขีอ้ความเขา้มากจ็ะตอ้งหยบิมากดดหูรอื

รบัสายตลอด รูต้วัว่าเขา้ขัน้โรคจติ” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งรายนี้ยงัเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิอกีว่า ค่านิยมการเสพตดิสื่อใหมส่่งผลใหต้นเคย

ถงึกบัขโมยเงนิมารดามาใชซ้ือ้บตัรเตมิเงนิโทรศพัท์ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“เคยมชี่วงหนึ่งทีเ่งนิหมด ไมส่ามารถเตมิโปรบบีไีด ้ วนัแรกทีบ่บีกีลายเป็นเหมอืนโนเกยี 3310 

รูส้กึเครยีด หงดุหงดิ อารมณ์เสยีและพาลเป็นบา้ อาละวาดใส่ทุกคน แต่กส็ลบหยดุไปเอง วนัทีส่องกย็งั

หงดุหงดิ มนัเหมอืนเวลาคนเราขาดอะไรไปสกัอย่างไปซึง่เป็นสื่งทีเ่ราคุน้เคยละชนิมากๆ วนัทีส่ามนี่

หนกัเลย คดิหาวธิหีาเงนิมาเตมิโปร เคยถงึขนาดขโมยเงนิในกระเป๋าแมอ่อกไปเตมิ พอแมถ่ามหากไ็ม่

ยอมรบั แต่ทาํครัง้นัน้ครัง้เดยีว เพราะรูต้วัว่าถา้ปล่อยใหโ้ปรหมดอกี ความรูส้กึและการกระทําแบบเดมิ

จะกลบัมาอกี เลยคดิไดว้่า การทีเ่ราตดิสื่อใหมพ่วกนี้ไดท้ัง้ดา้นดแีละเสยี ซึง่ดา้นเสยีน่ีทําใหเ้ราเป็นนาง

มารน่าดเูลย บางทนีึกแลว้กย็งักลวัตวัเองเลย” (, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

โดยสรุปคอื กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามคดิเหน็ว่า ขอ้เสยีอนัส่งผลมาจากค่านิยมการเสพตดิสื่อใหม่

นัน้เป็นขอ้เสยีทีม่ตี ัง้แต่ระดบัเลก็ๆน้อยๆ เช่น ตดิสื่อใหมจ่นใชไ้มถู่กกาละเทสะ การไมส่ื่อสารระหว่าง

บุคคลกบัคนรอบขา้ง และขอ้เสยีในระดบัทีรุ่นแรงขึน้มา เช่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเรยีน การ

โกหกหรอืขโมยเงนิผูป้กครองมาใชเ้พื่อซือ้สื่อใหม ่ การไปทํางานทีล่่อแหลมไมเ่หมาะสมเพื่อแลกกบัสื่อ

ใหมห่รอืเพื่อนําเงนินัน้มาซือ้สื่อใหม ่ สาํหรบัขอ้เสยีขอ้สุดทา้ยทีเ่กีย่วกบัการทํางานล่อแหลมและไม่

เหมาะสมเพื่อหาเงนิมาซือ้อุปกรณ์สื่อใหม่นัน้ เป็นความคดิเหน็และค่านิยมทีก่ลุ่มตวัอยา่งอา้งจากสิง่ที่

ตนเคยเหน็มาหรอืเคยอ่านพบในภาพข่าว แต่ไปปรากฏว่ามกีลุ่มตวัอยา่งคนใดเคยทาํพฤตกิรรมใน

ลกัษณะดงักล่าว 
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5.) ส่ือใหม่กบัค่านิยมเก่ียวกบัการใช้ภาษา 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบของการใชส้ื่อใหมอ่นัก่อใหเ้กดิค่านิยมดา้นลบต่อการใชภ้าษาของ

เยาวชน พบขอ้มลูว่า เยาวชนส่วนใหญ่ยอมรบัว่า สื่อใหมส่่งผลใหต้นเองใชภ้าษาผดิๆทัง้แบบทีต่ ัง้ใจและ

ไมต่ัง้ใจ โดยใหเ้หตุผลว่า ภาษาทีใ่ชใ้นสื่อใหม ่ เช่น การส่งขอ้ความผ่านโซเชยีลมดียี และขอ้ความสัน้ 

(SMS) ทางโทรศพัท ์ จะเป็นการภาษาแบบสัน้ๆเพื่อความกระชบั รวมทัง้บางครัง้จะสะกดไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นตามหลกัไวยากรณ์ของภาษา เมือ่ใชภ้าษาลกัษณะนัน้บ่อยๆทาํใหเ้กดิการตดิเป็นนิสยัโดยไม่

รูต้วัและนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น การพดูกบัเพื่อนหรอืคนรอบขา้งแบบสัน้ๆหว้นๆ ทาํใหผู้อ้ื่นไม่

เขา้ใจหรอืจบัใจความไมไ่ด ้ นอกจากนี้ เยาวชนหลายคนเหน็ว่าการใชล้กัษณะภาษาสัน้ๆหว้นๆแบบสื่อ

ใหม ่ บางครัง้สามารถก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิและทะเลาะกนัได ้ เพราะการสื่อสารผ่านขอ้ความโดยไม่

เหน็หน้าตาและน้ําเสยีงทาํใหไ้มส่ามารถคาดเดาอารมณ์ของคู่สื่อสารขณะเวลานัน้ได ้ จงึก่อใหเ้กดิการ

ตคีวามแบบผดิๆและนําไปสู่ความขดัแยง้กนัได้ 

 “การพดูคุยดว้ยสื่อใหมส่่วนใหญ่มนัจะไม่เหน็หน้าเวลาพดูคุยกนั ซึง่ถ้าเราใชค้าํพดูผดิหรอื

สื่อสารผดิกอ็าจจะทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเราและเพื่อนเลวรา้ยลงได ้ เพราะฉะนัน้เวลาตดิต่อสื่อสาร

กบัเพื่อนผ่านสื่อใหมค่วรจะคดิและพจิารณาคําพดูใหด้ีๆ ก่อนเพราะอาจจะทําใหผ้ดิใจกนัไดใ้นภายหลงั 

หรอืเกดิเป็นเรือ่งขยายบานปลาย” (ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“เหน็ดว้ยว่าการใชภ้าษาสัน้ๆหว้นๆในสื่อใหมจ่ะทาํใหเ้กดิการเขา้ใจผดิกนัได ้ เช่น บางครัง้เรา

โพสตค์อมเมน้ทไ์ปสัน้ๆลงไปในสถานะของเพื่อน แต่ถูกเอาไปตคีวามขยายความผดิๆแบบเขา้ใจกนัผดิ

เป็นเรือ่งราว หรอืบางทเีราโพสตข์องเราอยูเ่ฉยๆคนอื่นมาอ่านคดิว่าด่าเขากเ็ขา้มาโพสตก์นัไปโพสตก์นั

มา โตก้นัไปโตก้นัมากลายเป็นเรือ่งใหญ่บานปลาย ทะเลาะกนัไปเลยกม็”ี (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 

13 มกราคม 2556)       

กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มลูเพิม่เตมิอกีว่า ในการใชภ้าษาในสื่อใหม่นัน้บางครัง้การสะกดคาํต่างๆ

จะไมถู่กตอ้งตามหลกัของการใชภ้าษา เช่น ใชค้าํยอ่ทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจกนัเองในกลุ่ม ไมส่ะกดดว้ย ร และ ล 

ทีถู่กตอ้ง ใชว้รรณยกุตท์ีผ่ดิเพีย้นไป การใชศ้พัทแ์สลง และการใชภ้าษาระบบสญัลกัษณ์ ซึง่กลุ่ม

ตวัอยา่งใหข้อ้มลูว่าบางครัง้เกดิตดิเป็นนิสยันําคาํสะกดผดิและภาษาผดิๆทีใ่ชใ้นสื่อใหม่เหล่านัน้มาใชใ้น

เวลาทีเ่รยีนหนงัสอื โดยสะกดคาํและเขยีนคาํผดิๆส่งอาจารยแ์บบไมรู่ต้วั 

“เรือ่งภาษาวบิตัใินกลุ่มวยัรุ่นนัน้เหน็ดว้ยอย่างมาก เพราะภาษาทีใ่ชก้นัในหมูว่ยัรุน่ทีใ่ชส้ื่อใหม่

จะเป็นภาษาทีไ่มถู่กตามหลกัภาษาไทย พอใชบ้่อยๆกต็ดิเป็นนิสยัและส่งผลเสยีต่อตวัผูใ้ช ้สงัเกตุไดจ้าก

ตวัเองคอื สว่นมากจะใชภ้าษาวบิตัคิุยกนัในหมูเ่พื่อนเวลาคุยกนัผ่านสื่อใหม ่ ซึง่จะทาํใหต้ดิเป็นนิสยัใน

การพมิพแ์บบผดิๆ และพอมาพมิพง์านส่งอาจารยก์จ็ะเกดิความเคยชนิ พมิพภ์าษาทีผ่ดิๆมา ซึง่เป็น
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ผลเสยีต่อตวัของผูใ้ชภ้าษาวบิตัมิากๆ เสยีไปถงึการเรยีนคอื บางทโีดนอาจารยห์กัคะแนนเลยกม็ ีเพราะ

อาจารยเ์คยเตอืนหลายครัง้แลว้” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ยอมรบัเหมอืนกนัว่าเรือ่งนี้กเ็กดิกบัตวัเอง คอืตดิกบัการใชภ้าษาแบบสัน้ๆกระชบัในสื่อใหม่

แบบสมารท์โฟน คอืเอาพมิพเ์รว็เขา้ว่า ถูกผดิอกีเรือ่งหนึ่ง มนักท็าํใหเ้ราเป็นคนไมร่อบคอบและตดิมา

เป็นนิสยั ลมืตวั พมิพไ์ปตามความเคยชนิเหมอืนทีเ่พื่อนบอก” (ศริกิานต ์ จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556)       

ประเดน็เกีย่วกบัการตัง้ใจใชภ้าษาผดิๆในการสื่อสารผ่านสื่อใหมพ่บว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

ทัง้กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายและกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ใหค้วามเหน็ว่าเป็นการใชภ้าษาทีผ่ดิหลกั

ไวยากรณ์และไมเ่หมาะสม ในความจรงิแลว้ตนเองจะไมน่ิยมการเขยีนภาษาในลกัษณะนัน้ แต่อาจจะมี

การตดิมาบา้งและเผลอใชเ้พราะลมืตวั ส่วนประเดน็ทีว่่าถอืว่าปญัหาดา้นภาษาทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหม่

เป็นปญัหารา้ยแรงหรอืไม่ พบว่ากลุ่มวยัรุน่ตอนปลายเหน็ตรงกนัว่าเป็นเรือ่งสาํคญัเพราะภาษาเป็นสิง่

สาํคญัและตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง  

“เขา้ใจว่าภาษาเป็นเรือ่งซเีรยีส ถา้จะใชก้ต็อ้งใชใ้หถู้กตอ้ง เราเป็นคนไทยดว้ยตอ้งใชภ้าษาไทย

ใหถู้ก โดยเฉพาะตวัสะกด ถา้สะกดผดิๆมนักแ็สดงถงึความไมแ่ม่นในภาษาของเราและแสดงใหเ้หน็ว่า

เป็นคนไมร่อบคอบดว้ย” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

“ไมเ่คยแกลง้สะกดภาษาไทยผดิๆโดยตัง้ใจ เคยเหน็คนอื่นใชแ้บบสะกดผดิทัง้ทีรู่ว้่ามนัผดิแบบ

ตัง้ใจใหผ้ดิ เช่น สะกด ดว้ย ร เรอื กไ็ปใช ้ล ลงิ ทัง้ทีเ่ป็นคาํง่ายๆไม่น่าผดิ หรอืผดิสระ อยา่งคําว่า ไม ่ก็

สะกดเป็น ม่าย เหน็แบบน้ีแลว้รูส้กึอดึอดัน่าราํคาญมาก ไมค่วรเขยีนผดิๆทัง้ทีรู่ว้่าผดิ” (กนกกร 

ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

ในขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนตน้บางส่วนมองว่าปญัหาการใชต้วัสะกดผดิๆในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

ไมใ่ช่เรือ่งรา้ยแรง โดยใหเ้หตุผลว่า บางครัง้การเขยีนภาษาผดิๆกเ็ป็นเพยีงแค่การใชภ้าษากนัแบบ

เล่นๆเพื่อความสนุก และเป็นวธิกีารแสดงออกแบบเดก็ๆทีน่่ารกั เหมอืนเดก็เลก็ๆทีพ่ดูไมช่ดั 

“กย็อมรบัว่าใชภ้าษาผดิ สะกดผดิ แบบแกลง้กนั ใชก้นัเล่นๆในหมูเ่พื่อน มองว่ามนักเ็ป็นอะไร

แบบเดก็ๆเล่นกนัสนุกๆ” (กนัตมิา ปราโมทย,์ สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

ส่วนในเรือ่งการใชค้าํศพัทแ์สลงทีไ่ดร้บัความนิยมตามกระแสนัน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่า 

เป็นเรือ่งของแฟชัน่และกระแสนิยมทีม่กัจะมคีาํใหม่ๆ เขา้มาเรือ่ยๆ ตนจะใชบ้า้งเพื่อไมใ่หรู้ส้กึว่าเชยหรอื

กลายเป็นคนไมต่ามกระแส แต่จะใชแ้ค่ช่วงทีไ่ดร้บัความนิยมเพื่อความสนุกหรอืความขบขนั โดยใช้

เพยีงครัง้สองครัง้แลว้กเ็ลกิใช ้ 

อยา่งไรกต็าม มกีลุ่มตวัอยา่งหนึ่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า ตนไมช่อบใชแ้ละรูส้กึ

ราํคาญกบัคาํศพัทเ์หล่านี้ 
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“พวกศพัทส์ื่อใหมน่ี่ส่วนตวัไมช่อบ รูส้กึราํคาญอ่านแลว้งง มนัไมใ่ช่ภาษาไทยทีถู่กตอ้ง แลว้บาง

ทีค่นคดิคาํต่างๆขึน้มากไ็ม่มเีหตุผล ไรส้าระมาก คอืคดิอยากใหค้าํของตวัเองดงัเท่านัน้ เป็นการ

เรยีกรอ้งความสนใจมากกว่า คนกแ็ห่ตามกนัไป แต่ตวัเองจะไมต่ามกระแสไปดว้ย” (ภสัรา พรหมเป่ียม, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

นอกจากค่านิยมการใชภ้าษาแบบผดิๆอนัเป็นนิสยัทีต่ดิมากบัสื่อใหมท่ัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วัแลว้

ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า บางครัง้

สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมในการระบายอารมณ์แบบผดิๆดว้ยภาษาทีห่ยาบคายไม่สุภาพ ซึง่ถอืเป็น

ค่านิยมทีอ่นัตราย สรา้งพฤตกิรรมทีก่า้วรา้วรุนแรง ดงัตวัอยา่งคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“เรือ่งภาษาทีรู่ส้กึว่าน่าเป็นห่วงคอืการใชค้าํหยาบคาย บางทเีหน็คนใชส้ื่อใหมเ่ป็นทีร่ะบาย

อารมณ์ซึง่มนักไ็มแ่ปลก แต่เขาอาจจะลมืไปว่าโซเชยีลมเีดยีมนัเป็นพืน้ทีส่าธารณะไปแลว้ ทุกคนทีเ่ป็น

เพื่อนหรอืบางครัง้ไมไ่ดเ้ป็นเพื่อนกจ็ะเขา้มาเหน็ ดงันัน้การใชภ้าษากค็วรจะมคีวามสุภาพ จะระบาย

อารมณ์อยา่งไรกค็วรใชภ้าษาสุภาพ ไม่ใช่ภาษาทีห่ยาบคาย” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556)       

“สงัคมไทยตอนนี้รุนแรงมาก ในโซเชยีลมเีดยีกใ็ชภ้าษากนัรุนแรงเหลอืเกนิ ไมพ่อใจอะไรก็

โพสตด์่าดว้ยคาํหยาบคาย แมบ้างทจีะเลีย่งไมไ่ดส้ะกดดว้ยคาํทีถู่กตอ้ง เวลาไปอ่านเจอเรากร็ูว้่ามนัเป็น

คาํด่า เช่นคาํว่า สตัว ์ กส็ะกดเป็น ส เสอื แทน (สสั) จะสะกดดว้ยตวัอะไรอ่านแลว้กห็ยาบทัง้นัน้ ไม่

อยากใหก้ลายเป็นค่านิยมผดิๆ บางทพี่อแมน่ึกว่าลกูเรยีบรอ้ย อยูต่ดิบา้นไมไ่ปเกเรทีไ่หน แต่หารูไ้มว่่า

ในโลกออนไลน์เป็นคนใชภ้าษาหยาบคายแค่ไหน” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

6.) ค่านิยมอ่ืนๆท่ีแฝงอนัตรายและน าไปสู่ปัญหาสงัคม 

ผลการวจิยัพบเสยีงสะทอ้นจากกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัค่านิยมเชงิลบทีแ่ฝงมากบัสื่อใหม ่โดยกลุ่ม

เยาวชนใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า สื่อใหมไ่มเ่พยีงแต่ส่งผลกระทบต่อตวัเยาวชนในรายบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั

ส่งผลกระทบต่อสงัคมในภาพรวมและเชงิลกึ  

ดา้นปญัหาค่านิยมทีแ่ฝงอนัตรายและนําไปสู่ปญัหาของเยาวชน กลุ่มตวัอยา่งไดย้กตวัอยา่ง

เกีย่วกบัปญัหาเรือ่งความปลอดภยัอนัเกดิจากการทีเ่ยาวชนถูกล่อลวงผ่านสื่อใหม่ ปญัหาของโฆษณาที่

แฝงมากบัสื่อใหมโ่ดยทีเ่ยาวชนผูใ้ชถู้กชวนใหเ้ชื่อโดยไม่รูต้วั รวมทัง้ผูป้กครองเองกไ็มรู่เ้ท่าทนัสื่อใหม่ 

จงึไมส่ามารถใหค้ําแนะนํากบับุตรหลานได ้ ซํ้ารา้ยบางครัง้เกดิความเขา้ใจผดิคดิว่าการทีล่กูหลานอยู่

บา้นนัง่เล่นสื่อใหมแ่ลว้จะมคีวามปลอดภยัมากกว่าใหอ้อกไปนอกบา้น 

“ปญัหาของสื่อใหม่มนัมเีรือ่งการถูกล่อลวงดว้ย อยา่งทีเ่หน็กนัในขา่วต่างๆว่าเดก็ตดิต่อกบัใครก็

ไมรู่ใ้นโลกออนไลน์แลว้นดัแนะกนัไปไหน เกดิปญัหาการล่อลวง ปลน้ชงิทรพัยก์ม็ ี ซึง่น่ากลวัมาก 
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โดยเฉพาะในเดก็เลก็ๆทีพ่่อแมป่ล่อยใหเ้ล่นสื่อใหม่ บางทพี่อแมก่ร็ูไ้มเ่ท่าทนั คิดว่าลกูอยูบ่า้นก็

ปลอดภยัแลว้ หารูไ้มว่่ามนัอนัตรายแค่ไหน” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556)       

“เรือ่งของการสรา้งค่านิยมครอบงาํทางความคดิหรอืโฆษณาชวนเชื่อกน่็าเป็นห่วง คอืสือ่มนัมี

การโฆษณาชวนเชื่อ เช่น อยู่ๆ กม็โีฆษณาเดง้ขึน้มา ใครไมรู่อ่้านเขา้กอ็าจจะถูกหลอกไดถ้า้ไมร่ะวงั 

เพราะว่าสื่อมนัมคีวามน่าดงึดดูใจดว้ยภาพและเสยีง และวธิกีารนําเสนอของมนั” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556)       

กลุ่มเยาวชนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายยงัใหเ้สยีงสะทอ้นถงึความเป็นห่วงเป็นใยสงัคมดว้ยว่า สื่อ

ใหมเ่ขา้มาสรา้งความแตกแยกใหเ้กดิในสงัคมไทย เช่น ทาํใหค้นทะเลาะเบาะแวง้กนั ทัง้เรือ่งเลก็ๆจน

กลายเป็นเรือ่งใหญ่ระดบัประเทศ ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้เป็นปญัหาทีม่คีวามรุนแรงและรา้ยแรงกว่า

ปญัหาจากสื่อไหม่ทีเ่กดิกบัเดก็และเยาวชนดว้ยซํ้าไป 

“สื่อใหมม่นัไวมากในเรื่องของการอพัเดทขอ้มลูข่าวสาร ไวกว่าสื่อเดมิๆแบบวทิยโุทรทศัน์ และ

สื่อเป็นตวัชกันําความคดิของคน โดยบางครัง้ไมค่ํานึงถงึจรรยาบรรณของสื่อ อาจจะมขีอ้มลูทีผ่ดิหรอื

บดิเบอืนต่อความเป็นจรงิไปบา้ง และทีร่า้ยแรงกว่านัน้คอืเรือ่งทีส่ ื่อถูกครอบงาํโดยผูท้มีบีทบาทในสงัคม

การเมอืง เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการโจมตกีนัไปมากบักลุ่มทีไ่มล่งรอยกนั ทาํใหป้ระชาชนเกดิความ

เขา้ใจแบบผดิๆและนําไปสู่ปญัหาทะเลาะกนัในสงัคมตามมา” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556)       
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4.2.2 บทบาทของส่ือใหม่ต่อการสร้างอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย  

การน าเสนอผลการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยใน

ส่วนน้ี จะน าเสนอขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มเยาวชนจ านวน 16 คน จากทัง้สองกลุ่ม และน าขอ้มลูทีไ่ด้

จากวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการเขยีนแบบบนัทกึ (Diary Research) ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 46 

คน ทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัมาใชว้เิคราะหเ์สรมิเพื่อประกอบขอ้มลูในส่วนนี้ดว้ย  

ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใชส้ื่อใหมเ่ป็น “ช่องทาง” และ “พืน้ที”่ ในการ

ส ารวจ คน้หา แสดงออก และทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คอื 4.2.2.1 การใชส้ื่อใหมใ่นการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน และ 4.2.2.2  

การใชส้ื่อใหมใ่นการคน้หาขอ้มลู ส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของเยาวชน 

4.2.2.1 การใช้ส่ือใหม่ในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน 

ผลการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย พบว่า กลุ่ม

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่าสื่อใหมม่บีทบาทในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกความเป็นตวัตน บุคลกิ 

และอตัลกัษณ์ของตนเองและกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะสื่อโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญั

ในการแสดงออกดา้นตวัตนและอตัลกัษณ์ในดา้นต่างๆดงันี้ 

1.) ช่ือท่ีใช้ในหน้าหลกัของโซเชียลมีเดีย  

ชื่อทีใ่ชใ้นหน้าหลกัของโซเชยีลมเีดยีของเยาวชน ถอืเป็นช่องทางส าคญัในการบ่งบอกความเป็น

ตวัตนของเยาวชน โดยผลการวจิยัจากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มและการเขยีนแบบบนัทกึ

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีปูแบบในการตัง้ชื่อในหน้าเฟสบุ๊คของตนเองแตกต่างกนัออกไปในลกัษณะของ

รปูแบบต่างๆดงันี้ 

รปูแบบท่ี 1 ใช้ช่ือจริงในหน้าหลกัของโซเซียลมีเดีย  

เยาวชนส่วนใหญ่คอืจ านวน 22 คน จากทัง้หมด 46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary 

Research) ใหข้อ้มลูว่าตนจะใชช้ื่อจรงิและนามสกุลจรงิเป็นชื่อทีใ่ชใ้นโซเซยีลมเีดยี โดยใหเ้หตุผลว่า ชื่อ

ของตนเองถอืเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง หากผูอ้ื่นเปิดมาพบกจ็ะรูว้่าเป็นตวัเรา ดงัตวัอยา่ง

ขอ้มลูการตัง้ชื่อโพรไฟลข์องกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชช้ื่อและนามสกุลจรงิเป็นชื่อโพรไฟลท์ีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึ

ต่อไปนี้ 

“ชื่อโพรไฟลข์องผมบ่งบอกอตัลกัษณ์ของผม คอื นนทชยั คงแกว้ ซึง่เป็นชื่อของผม คอืมตีวัตน 

มอีตัลกัษณ์ ลกัษณะรปูรา่งแบบน้ี ชื่อนี้ และไมเ่คยเปลีย่นชื่อโพรไฟลเ์ลย” (นนทชยั คงแกว้, สมัภาษณ์, 

30 มกราคม 2556) 

DPU



86 

 

“ใชช้ื่อตวัเองคอื อรศิรา ภริมยร์ส เป็นชื่อโพรไฟลใ์นเฟสบุ๊ค มนัแสดงออกทางอตัลกัษณ์คอื 

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นคนเรยีบงา่ย เพราะดูจากการตัง้ชื่อโพรไฟล ์ เป็นชื่อจรงิ นามสกุลจรงิ ของตนเอง 

ไมไ่ดม้กีารตัง้ชื่อทีห่วอืหวา และใชช้ื่อนี้มาตลอด” (อรศิรา ภริมยร์ส, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“ใช ้Phichittpnon Penoi เขยีนชื่อเป็นภาษาองักฤษ แต่เป็นชื่อตวัเอง และใชช้ื่อนี้มาตลอด ไม่

เคยเปลีย่นเลย เพราะมนัแสดงออกถงึความจรงิใจ ไม่ปกปิดชื่อของเราจรงิๆ และบ่งบอกการเป็นตวัตน

ของเราทีเ่ป็นคนจรงิใจ ไม่มอีะไรแอบแฝง” (พชิติพล เปน้อย, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“ตัง้แลว้ตัง้เลย ใชช้ื่อจรงิของตวัเอง ไมเ่คยเปลีย่นคอื Jira Cheksangthong ใครเหน็กร็ูว้่าเป็น

ตวัเรา แสดงความเป็นตวัตนของเราอยา่งแน่นอน” (จริวด ีเฉกแสงทอง, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ผมใชช้ื่อจรงิคอื Thanakorn Klungcharoenrathna ไมเ่คยเปลีย่นเลย เพราะคดิว่าการใชช้ื่อ

จรงิ นามสกุลจรงิเป็นชื่อโพรไฟลเ์ป็นสิง่ทีด่อียูแ่ลว้ ไมบ่ดิเบอืนจากความจรงิ” (ธนากร คลงัเจรญิรตัน์, 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

รปูแบบท่ี 2 แทรกช่ือเล่นลงไปกบัช่ือจริงในหน้าหลกัของโซเซียลมีเดีย  

เยาวชนบางส่วนคอืจ านวน 14 คน จาก 46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary Research) 

ใหข้อ้มลูว่าจะแทรกชื่อเล่นของตนเองลงไปดว้ยกบัชื่อจรงิเพื่อใหเ้ป็นจดุสงัเกตและจุดจดจ าแก่ผูพ้บเหน็ 

ตวัอยา่งเช่น 

“เฟสบุ๊คของผมใช ้ JoJoe Weerapon เป็นชื่อโพรไฟล ์ซึง่สิง่นี้แสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นบุคคลทีม่ ี

ตวัตน ผมคดิว่ามนัแสดงใหเ้หน็ถงึความเปิดเผยตวัตน ไมเ่สแสรง้” (วรีพล สุพา, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 

2556) 

 “ตอนแรกใชช้ื่อ Kapook Rt เพราะไมรู่จ้ะตัง้ชื่ออะไรกต็ัง้ชื่อสาขาทีเ่รยีน (RT/Radio and 

Television) แต่พอหลงัๆเหน็เพื่อนเก่าใชช้ื่อจรงิแลว้มนัจ าไดเ้ลยเปลีย่นมาเป็น Kapok Petcharat เพื่อน

จะไดจ้ าเราได”้ (เพชรรตัน์ ศรสีุวรรณ, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ชื่อโพรไฟลเ์ป็นชื่อจรงิและชื่อเล่นของตวัเองคอื N’Eye Arada แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเป็นตวั

ของตวัเองและมคีวามเรยีบงา่ย” (อารดา รตันมงคลมุนี, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ใชช้ื่อตวัเองคอืชื่อจรงิกบัชื่อเล่นมาผสมกนั คอื Babymild Sirivarang เป็นการบ่งบอกความ

เป็นเรา ตวัเรา ชื่อเรา ทุกอยา่งทีเ่ป็นเรา” (สริวิรางค ์ไชยสทิธนินท์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ผมใชช้ื่อตวัเองซึง่แสดงออกตรงๆอยูแ่ลว้ว่าเป็นตวัเรา ทัง้ชื่อจรงิและชื่อเล่นคอื Aof Aditep ไม่

เคยเปลีย่น” (อดเิทพ เนตวิเิชยีร, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

รปูแบบท่ี 3 ในนามแฝงหรือสมญานามในหน้าหลกัของโซเซียลมีเดีย  

เยาวชนอกีส่วนหนึ่งซึง่เป็นส่วนทีม่จี านวนน้อยกว่ารปูแบบที ่ 1 และ 2 คอืจ านวน 10 คน จาก 

46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary Research) ใหข้อ้มลูว่า ตนใชก้ารตัง้ชื่อในลกัษณะเป็น
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นามแฝงหรอืสมญานามทีบ่่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของตน ดงัเช่นตวัอยา่งขอ้มลูทีก่ลุ่ม

ตวัอยา่งบรรยายไวใ้นแบบบนัทกึต่อไปนี้ 

“ใชช้ื่อโพรไฟลว์่า YaiFaii Be Closely You มนัแสดงออกซึง่อตัลกัษณ์ว่าเราคอืคนทีอ่ยูเ่คยีง

ขา้งเธอเสมอ YaiFaii กม็าจากชื่อเล่นคอื ฝ้าย ส่วนทีเ่ตมิค าว่า Yai คอื ใย มาจากหนงัสอืทีช่อบอ่าน ใย

ไหม ชื่อนี้เพิง่เปลีย่นได ้ 4-5 เดอืน ส่วนชื่อเก่าคอื นางมารรา้ย YaiFaii ชื่อนี้ตัง้มาตัง้แต่เล่นไฮไฟว ์

(Hi5)” (ภสัสร พรมเอีย้ง, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ชื่อ Gob’s Ladiiz แสดงใหค้นอื่นเหน็ว่าเราชื่อกลอฟ์ และค าว่า Ladiiz แสดงใหเ้หน็ว่าเราเป็น

ผูห้ญงิ (ทีช่อบทอม) ชื่อนี้เพิง่เปลีย่นมาใชเ้พื่อแสดงอตัลกัษณ์ เมือ่ก่อนจะใชช้ื่อทีดู่เดก็กว่านี้ แต่พอเริม่

โตขึน้กเ็ปลีย่นค าใหด้งู่ายขึน้” (ดษิยน์นัทน์ภสั พลูศร,ี สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “ตอนน้ีใช ้Noonathty ยยัตวัแสบ ใชช้ื่อนี้มาได ้3 ปีแลว้ ค าว่า ยยัตวัแสบ เป็นสมญานามบอก

ใหรู้ถ้งึตวัตนของเรา” (ศมณรตัน์ เวชชตู,ิ สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

ส าหรบัประเดน็เกีย่วกบัการเปลีย่นชื่อทีใ่ชใ้นโซเซยีลมเีดยีพบขอ้มลูจากผลการวจิยัว่า เยาวชน

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่าชื่อในโพรไฟลเ์ป็นสิง่ทีม่กัจะไมเ่ปลีย่น หากตัง้ชื่อใดกจ็ะใช้

ชื่อนัน้ไปตลอดไมเ่คยเปลีย่น โดยใหเ้หตุผลว่าชื่อของตนเป็นการแสดงตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองซึง่

จะไมม่กีารเปลีย่นแปลง มกีลุ่มตวัอยา่งเพยีงบางส่วนทีใ่หข้อ้มลูว่าตนเคยเปลีย่นชื่อบา้งแต่ไมบ่่อยนกั 

เปลีย่นครัง้หนึ่งแลว้กจ็ะใชไ้ปนานๆ โดยการเปลีย่นส่วนใหญ่เป็นการเปลีย่นเพราะรูส้กึว่าตนเตบิโตขึน้

จงึตอ้งการหาชื่อทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

มกีลุ่มตวัอยา่งเพยีงหนึ่งคนใหค้วามเหน็ว่า ตนจะเปลีย่นชื่อในโซเซยีลมเีดยีไปตามช่วงเวลาและ

อารมณ์ของตนเอง โดยบางครัง้จะเปลีย่นชื่อไปตามกระแส เช่น เมือ่มกีรณขีอง “น้องเนย รกัโลก” 

เกดิขึน้ ตนกเ็ปลีย่นชื่อตามกระแสเป็น “พอลล่า รกัโลก” ถอืเป็นการองิกระแสและแสดงอตัลกัษณ์ความ

ทนัสมยัของตนเอง  

นอกจากนี้ยงัจดุทีน่่าสงัเกตเกีย่วกบัภาษาทีใ่ชใ้นการตัง้ชื่อของเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่

นิยมใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษในการสะกดชื่อของตนเอง โดยใหเ้หตุผลว่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

เยาวชนรุน่ใหมต่อ้งเปิดรบัความเป็นสากล หากมเีพื่อนในเฟสบุ๊คเป็นชาวต่างชาตกิต็อ้งใชภ้าษาองักฤษ

ในการแนะน าชื่อของตนเองใหเ้พื่อนต่างชาตริูจ้กั 

นอกจากการใชภ้าษาองักฤษในการตัง้ชื่อแลว้พบขอ้มลูว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนตัง้ชื่อตนเองเป็น

ภาษาเกาหล ี โดยใหเ้หตุผลว่า เพื่อใหด้เูท่หแ์ละทนัสมยักบักระแสเกาหล ี และยงัเป็นการบ่งบอกว่า

ตนเองชอบแนวเกาหล ีดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

“ผมใชช้ื่อ Lee Haki แสดงอตัลกัษณ์แนวเกาหล ีออกแนวตสิๆ แบบ Artist” (ฐาปกรณ์ นาคะเวช

, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 
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2.) รปูในหน้าโพรไฟล ์(Profile)  

รปูทีใ่ชใ้นหน้าโพรไฟล ์ (Profile) ของโซเชยีลมเีดยีถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญัอกีส่วนหน่ึงในการ

แสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มและการเขยีน

แบบบนัทกึพบขอ้มลูจากกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งซึง่ใหค้วามเหน็ว่า รปูเปรยีบเสมอืนประตูหน้า

บา้น หากรปูไมส่วยไม่น่าดงึดดูกไ็ม่มใีครอยากเขา้มาในบา้นของตน โดยผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟล ์ดว้ยเหตุผลว่าเป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ของตนเอง หากใคร

เปิดเขา้มาพบกจ็ะจดจ าได ้ นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มลูตรงกนัว่ารปูทีใ่ชใ้นโพรไฟลเ์ป็นสิง่ทีบ่่ง

บอกความเป็นตวัตน อตัลกัษณ์และบุคลกิของตนเอง โดยภาพทีใ่ชเ้ป็นรปูโพรไฟลม์กัจะเป็นภาพที่

สะทอ้นและตรงกบับุคลกิของตนเอง ดงัเช่นตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“รปูทีใ่ชส้่วนมากจะเป็นรปูตวัเอง เพือ่ยนืยนัว่าเป็นเฟสบุ๊คของเราจรงิๆไมใ่ช่แอบอา้ง รปูที่

แสดงออกจะเป็นรปูในดา้นเงยีบขรมึ เพราะส่วนตวัเป็นคนทีม่นีิสยัเงยีบขรมึอยูแ่ลว้” (ดนยั จ าปาวลัย,์ 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“รปูทีใ่ชจ้ะเป็นรปูตวัเองแนวอารต์ๆเซอร์ๆ  ดแูนวมาดแมน กระฉบักระเฉง เป็นลุค Creative” 

(ฐาปกร นาคะเวช, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “เป็นคนทีย่ ิม้แยม้ จะใชร้ปูของตวัเอง แอ๊บหน้าท าตลกๆยิม้ๆ หวัเราะ เพื่อท าใหค้นอื่นทีเ่หน็ยิม้

ไปกบัเราดว้ย” (เพชรรตัน์ ศรสีุวรรณ, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “รปูทีใ่ชเ้ป็นรปูตวัเองทีแ่สดงบุคลกิท่าทางชอบเทีย่ว ชอบผจญภยั เพราะตวัจรงิกเ็ป็นคนชอบ

ผจญภยัและชอบท่องเทีย่วมาก” (นนทชยั คงแกว้, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “รปูทีใ่ชใ้นโพรไฟลค์อื เป็นรปูของตวัเองทีแ่สดงออกถงึอตัลกัษณ์ทีเ่ป็นคนงา่ยๆสบายๆ รปูที่

ใชจ้ะเป็นรปูทีใ่ส่เสือ้ยดืกบักางเกงยนีสเ์ท่านัน้ และไมเ่คยเปลีย่นรปูในโพรไฟลเ์ลย” (อรศิรา ภริมยร์ส, 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

 “จะใชร้ปูตวัเองและเลอืกรปูทีด่ดูทีีสุ่ด รปูโพรไฟลข์องตวัเองจะตอ้งแต่งหน้าเพราะจะบ่งบอกให้

รูว้่า เราเป็นผูห้ญงิทีร่กัสวยรกังาม ตอ้งดดูตีลอดเวลา” (ศมณรตัน์ เวชชตู,ิ สมัภาษณ์, 30 มกราคม 

2556) 

แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบัรปูโพรไฟลร์ะหว่างกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และ

วยัรุน่ตอนปลายแลว้พบว่า มเียาวชนทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวนมากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ช้

รปูการต์ูน รปูตวัละคร หรอืรปูนกัแสดงทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟลแ์ทนรปูของตนเอง โดยใหค้วามเหน็

ว่าทีไ่มอ่ยากใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟลเ์พราะยงัไมม่ัน่ใจในตนเองและรูส้กึเขนิอายทีจ่ะใชร้ปูของ

ตนเอง เยาวชนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่ารปูการต์ูนและนกัแสดงทีต่นชื่นชอบถอื

เป็นการสะทอ้นบุคลกิความเป็นตวัตนของตนเองอกีวธิหีนึ่ง  
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“ไมไ่ดใ้ชร้ปูตวัเองเป็นรปูโพรไฟลเ์พราะรูส้กึเขนิแลว้กย็งัไมรู่จ้ะหาภาพอะไรทีเ่หมาะกบัตวัเองก็

เลยเอาภาพตวัการต์ูนทีเ่ราชอบมาใส่แทน เพราะเป็นตวัการต์ูนทีช่อบกเ็ป็นสญัลกัษณ์แทนตวัเรา” (กนัติ

มา ปราโมทย,์ สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“ใชภ้าพอัม๊ พชัราภา เป็นภาพโพรไฟลเ์พราะชอบพีอ่ ัม๊มาก ใชเ้ป็นภาพในเฟสบุ๊คนานมาก 

เพราะไมรู่จ้ะเอาภาพอะไรของตวัเองมาลง แต่พอโตขึน้มาอกีนิด เริม่มภีาพของตวัเองและถ่ายภาพใน

โทรศพัทเ์ล่นกบัเพื่อนกค็่อยเปลีย่นเป็นภาพตวัเอง” (ฑฆิมัพร ชยัรุง่, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“ใชภ้าพดาราเกาหลเีป็นภาพโพรไฟล ์ กเ็ปลีย่นดาราไปเรือ่ยๆ เพราะชอบแบบเกาหล ี ตาม

กระแสด ีแลว้กเ็ป็นภาพทีน่่ารกั คอื อยากสวยและน่ารกัแบบเขากเ็ลยเอาภาพมาลง” (เปรมกิา จงจนิดา, 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายบางคนใชร้ปูตนเองคู่กบัแฟนเป็นรปูโพรไฟลเ์พื่อเป็นการ

บ่งบอกถงึความรูส้กึดีๆ ขณะนัน้ทีม่คีนรกัอยู่ขา้งๆ และเป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ว่าตนเองมคีนรกัแลว้ 

“รปูโพรไฟลข์องตวัเองจะแสดงออกดา้นอตัลกัษณ์ของความรกั เพราะส่วนมากจะเอารปูตวัเอง

กบัแฟนมาลงไวเ้ป็นรปูคู่ เพื่อนๆกจ็ะจ าไดว้่ารปูโพรไฟลข์องเราจะเป็นรปูคู่กบัแฟน” (ณฐักฤตา กนัเกตุ, 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งบางคนใหข้อ้มลูว่าตนใชร้ปูโพรไ์ฟลท์ีเ่ป็นรปูถ่ายคู่กบัพ่อแม ่ ครอบครวัและสิง่ของ

ทีต่นรกัเพื่อเป็นการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของตนเอง 

“เคยเอารปูทีถ่่ายกบัครอบครวัมาลงเป็นรปูโพรไฟล ์ ใหค้นเหน็ว่านี่ครอบครวัของเรานะ เป็น

ครอบครวัทีอ่บอุ่น แลว้กเ็คยเอารปูตวัเองถ่ายคู่กบัรถทีพ่่อซือ้ใหม้าลง กแ็สดงตวัตนของเราว่าเราเป็น

เจา้ของรถคนนี้” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่ารปูโพรไฟลข์องตนเองจะมกีารเปลีย่นไปเรือ่ยๆ เพื่อแสดง

ถงึช่วงชวีติในเวลาต่างๆ รวมทัง้การเปลีย่นรปูถอืเป็นการบ่งบอกว่าผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีนัน้ยงัมตีวัตนอยู่ 

“รปูโพรไฟลท์ีเ่ปลีย่นไปเรือ่ยๆมนัแสดงออกถงึตวัตนของเราว่าขณะน้ีเราเป็นอย่างไร การ

เปลีย่นรปูโพรไฟลท์ าใหเ้พื่อนรูว้่าเรายงัมตีวัตนอยู ่ ไม่ใช่ปิดเฟสบุ๊คไปแลว้” (ณฏัฐนิช อาบสุวรรณ์, 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“เปลีย่นรปูโพรไฟลเ์พื่อใหค้นอื่นรูค้วามเปลีย่นแปลงของเรา เช่นรปูรา่ง หน้าตา ทรงผมที่

เป็นอยูใ่นปจัจบุนั” (ภาณุเดช เจรญิทพิย,์ สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“เปลีย่นเพื่อเป็นการอพัเดทตวัเองว่าปจัจบุนัเราเป็นอยา่งไร แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงให้

เพื่อนไดเ้หน็” (ฐาปนนัท ์คงเดช, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556)      

“เป็นคนหลากหลายอารมณ์ ชอบแต่งตวั ชอบถ่ายรปู การเปลีย่นรปูโพรไฟลก์เ็ป็นการบ่งบอก

ความหลากหลายของตวัเอง” (คทัชา เพลนิไพลนิ, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 
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“รปูโพรไฟลแ์สดงใหเ้หน็ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบท าผมทรงไหน แต่งหน้าแบบไหน เราเปลีย่น

รปูเพื่อแสดงอตัลกัษณ์ เช่น ท าผมสใีหมก่จ็ะเปลีย่นรปูโพรไฟล ์ เพื่อใหค้นทีเ่ขา้มาดูทราบว่าเราเปลีย่นสี

ผม” (ดษิยน์นัทน์ภสั พลูศร,ี สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ารปูโพรไฟลเ์ป็นรปูทีใ่ชบ้่งบอกอารมณ์และ

สถานการณ์ในขณะนัน้ เช่น บางคนใชร้ปูทีม่สีสีนัเพื่อเป็นการแสดงว่าตนรูส้กึดมีคีวามสุข แต่จะใชร้ปู

ขาวด าเป็นรปูโพรไฟลเ์มือ่เวลาทีต่นเองรูส้กึเศรา้  

“รปูโพรไฟลท์ีใ่ชบ้่งบอกถงึอตัลกัษณ์คอื ตาโต ชอบยิม้ กเ็ปลีย่นรปูบ่อยๆตามอารมณ์ทีเ่รา

เป็นอยู ่ ในเฟสบุ๊คจะม ี 2 รปู คอืภาพสกีบัภาพขาวด า ถา้รูส้กึเศรา้กจ็ะเอาภาพขาวด ามาลงเป็นรปูโพร

ไฟล”์ (จริวด ีเฉกแสงทอง, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

3.) ข้อความและรปูในสถานะ (Status) ของโซเชียลมีเดีย 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และขอ้มลูจากการเขยีนแบบบนัทกึว่า ขอ้ความและรปูใน

สถานะ (Status) ของโซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า โซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีส่่วนบุคคลทีต่นสามารถใชเ้ป็น

ช่องทางในการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ รวมทัง้อตัลกัษณ์และตวัตนของตนเอง โดยวธิกีาร

แสดงออกสามารถแสดงผ่านสิง่ต่างๆต่อไปนี้คอื รปูทีน่ ามาลง ขอ้ความซึง่เป็นการเขยีนระบายความคดิ

และความรูส้กึ รปูภาพ ค าคม ลงิค ์(Link) ต่างๆ และ โซเชยีลแคม (Social Camera) ทีน่ ามาแชร ์ 

“สถานะคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งการแชรใ์หเ้พื่อนไดรู้ ้ เช่น มคีวามสุข เศรา้ รวมไปถงึสถานทีท่่องเทีย่วที่

เราไปว่ามคีวามสวยงามมากน้อยเพยีงใด ส่วนลงิค ์ (Link) เพลงกเ็ป็นการแชรเ์พลงทีม่คีวามไพเราะให้

เพื่อนๆไดล้องฟงั หรอืไปเจอโซเชยีลแคมตลกๆน่าสนใจกเ็อามาแปะไวใ้หเ้พื่อนด”ู (ภทัรพงษ์ งามวไิล, 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“จะโพสตร์ปูหรอืลงิค ์ (Link) ในอารมณ์ทีเ่ราเป็นอยู ่ เช่น แชรเ์พลงทีเ่ราก าลงัอนิหรอืชอบ รปู

โดนๆ เช่น รปูถ่ายคนเดยีว ถ่ายเล่นกบัเพื่อน โพสตข์อ้ความทีเ่ราเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เหมอืนเป็นที่

ระบายความรูส้กึ แสดงถงึว่าเราเป็นคนเปิดเผย” (ณฏัฐนิช อาบสุวรรณ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“ขอ้ความต่างๆบนสถานะมนัเป็นอารมณ์ของขณะนัน้ ทัง้ความชอบ ความประทบัใจ และ

ความคดิความรูส้กึในขณะนัน้ ซึง่มนัเป็นเรือ่งจรงิซะส่วนใหญ่ การแสดงออกโดยการโพสต์ขอ้ความ

ต่างๆมนักเ็ป็นการทีเ่ราอยากแสดงสทิธแิละมเีสยีงกบัเขาบา้ง อยากใหม้คีนเหน็ดว้ยกบัความคดิของเรา

บา้ง” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า  , สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ส่วนใหญ่จะโพสตข์อ้ความและค าคม พวกค าพดูทีค่อยเตอืนใจ กระตุน้ใหม้คีวามเขม้แขง็ไม่

อ่อนแอ เป็นขอ้ความตลกๆ หรอืบางครัง้กจ็ะบ่นบา้งนิดหน่อย แต่ไมเ่คยใชข้อ้ความทีแ่สดงออกถงึความ
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รนุแรง แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นคนทีม่กีาละเทศะ รูว้่าอะไรควรท าหรอืไมค่วรท า” (ศมณรตัน์ เวชชตู,ิ 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

“ขอ้ความในสถานะของเฟสบุ๊คมนัเป็นการบ่งบอกอารมณ์ว่าตอนนัน้เป็นอย่างไร เราคิดอะไรอยู ่

เราท าอะไรอยู ่ เราตอ้งการอะไร ส่วนลงิค ์ (Link) ทีโ่พสตบ์่อยๆคอืเอามาจาก แฟนเพจ (Fanpage) 

กงัหนัลม เขาเป็นนกัเขยีนและนกักวทีีช่อบโพสตค์ าคมต่างๆใหเ้ราไดต้ดิตาม” (ภสัสร พรมเอีย้ง, 

สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

กล่าวโดยสรุปคอื กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า สถานะ (Status) ของโซเชยีลมเีดยีเป็น

พืน้ทีใ่นการปลดปล่อยและแสดงอสิระทางความคดิ 

“สถานะในโซเชยีลมเีดยีมนัแสดงใหเ้หน็ว่าเราเป็นคนทีช่อบอะไร เช่น ถา้เป็นคนชอบฟงัเพลงก็

จะเอาเพลงทีช่อบหรอืถูกใจมาโพสต์ เขยีนขอ้ความแสดงสิง่ทีเ่ราคดิ สิง่ทีเ่ราตอ้งการระบาย เช่น วจิารณ์

ดารา วจิารณ์ละคร โซเชยีลมเีดยีจงึเหมอืนพืน้ทีท่ีใ่หอ้สิระทางความคดิของทุกคน” (รชันก ศรสีุข, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ขอ้ความทีเ่ราโพสตล์งในสถานะของเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกดา้นความรูส้กึ การระบาย

ออกทางอารมณ์ โดยใชร้ปูภาพบา้ง ขอ้ความทีเ่ป็นค าพูด ค ากลอน รวมทัง้เพลง อาจมกีารบรรยายใตร้ปู

หรอืเพลงดว้ย เช่น รูส้กึเสยีใจกบัความรกั เรากต็ัง้สถานะเป็นรปูผูห้ญงินัง่รอ้งไห ้หรอืใส่ลงิคเ์พลงจากยู

ทปูทีฟ่งัดเูศรา้ เมือ่เพื่อนเหน็กจ็ะรูท้นัทวี่าเจา้ของโพรไฟลน์ี้เศรา้อยู ่ กม็กีารพดูคุยใหก้ าลงัใจระหว่าง

เพื่อนกนัได”้ (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

การแสดงออกผ่านขอ้ความและรปูภาพในสถานะของโซเชยีลมเีดยี ถอืเป็นการบ่งบอกตวัตน

และอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยคนทีช่อบดารานกัแสดงเกาหลกีจ็ะน าภาพ ขอ้มลู และลงิค ์ (Link) ของ 

เวบ็ไซตเ์กาหลมีาลงไวบ้นสถานะ (Status) ของตน  

เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างเพศหญงิและเพศชายเกีย่วกบัการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ผ่าน

ขอ้ความและรปูในโซเซยีลมเีดยีพบว่า สิง่ทีแ่สดงออกบนสถานะของทัง้สองกลุ่มจะแตกต่างกนัออกได้

ตามความสนใจของแต่ละเพศ โดยเยาวชนเพศชายมกัจะน าข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกบักฬีาและเทคโนโลยี

ทีต่นชอบมาลงไวบ้นสถานะ  

“สิง่ทีน่ ามาลงจะเป็นไลฟ์สไตลใ์นชวีติประจ าวนั หรอืแชรส์ิง่ทีเ่ราชอบเป็นชวีติจติใจ เช่น กฬีา

ฟุตบอล การถ่ายภาพ เทคโนโลยต่ีางๆ ส่วนใหญ่จะโพสตข์อ้ความต่างๆทีพ่บเจอกบัเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบั

ฟุตบอล ขอ้ความทีโ่พสตจ์ะแสดงอตัลกัษณ์เป็นคนทีช่อบแซว ชอบวจิารณ์ฟุตบอล ข าๆ เฮฮา” (อคัรภพ 

แกว้ตา, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 
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“เป็นคนทีช่อบในเรือ่งของเทคโนโลย ี ฟิลม์ ซรียีเ์กาหล ี มวิสคิวดิโีอเพลงญีปุ่น่ เกาหล ี แลว้ก็

พวกโปรแกรมตดัต่อ 3D กราฟิกทีเ่ขา้มาในวงการภาพยนตร ์ เช่น 3D Maya และ Plug In ต่างๆของ

โปรแกรม PR และ AE แฟชัน่ต่างๆ เจออะไรใหม่ๆ ทีเ่ราชอบกจ็ะกดแชรผ์่านหน้าเฟสบุ๊ค จงึท าใหอ้ตั

ลกัษณ์เป็นคนทีท่นัสมยั เรยีนรูต้ลอดเวลา” (ฐาปกรณ์ นาคเวช, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

ขณะทีเ่ยาวชนเพศหญงิทีช่ื่นชอบเรือ่งความสวยงาม การแต่งกาย การแต่งหน้า มกัจะโพสตร์ปู

และขอ้ความ รวมทัง้น าเอาลงิค ์(Link) ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านัน้มาลงไวเ้ช่นกนั  

“จะโพสตร์ปูตวัเอง ของสะสม อาหารการกนิ สิง่ทีโ่พสตบ์่อยๆจะเป็นของสะสม ทีม่แีต่สชีมพสูื่อ

ใหเ้หน็ว่ามคีวามเป็นผูห้ญงิมากๆ ส่วนขอ้ความทีโ่พสกจ็ะเป็นแนวเกีย่วกบัความรกั เป็นคนทีศ่รทัธา

และเชื่อในความรกั” (ศมณรตัน์ เวชชตู,ิ สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้ สถานะของโซเชยีลมเีดยียงัถอืเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกถงึเรือ่งราวและกจิกรรม

ต่างๆทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชน โดยเยาวชนส่วนใหญ่จะน าเอาภาพส าคญัต่างๆในชวีติมาลงไว ้ เช่น ภาพไป

เทีย่วกบัครอบครวั ภาพไปสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงูในกลุ่ม ซึง่กลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่าเป็นวธิกีารแสดงอตั

ลกัษณ์ดา้นรปูแบบชวีติของตนเองวธิหีนึ่ง 

ผลการวจิยัยงัพบขอ้มลูดว้ยว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใชส้ื่อใหมป่ระเภท

โซเชยีลมเีดยีในการแสดงออกซึง่อตัลกัษณ์ดา้นเพศวถิ ี (Sexuality) ของตนเอง ดงัตวัอยา่งเช่น กลุ่ม

ตวัอยา่งวยัรุน่เพศหญงิทีเ่ปิดเผยว่าตนเป็นผูห้ญงิทีช่อบผูห้ญงิดว้ยกนั จะแสดงออกอตัลกัษณ์ดา้นเพศ

ของตนเองทางเฟสบุ๊คโดยการโพสตข์อ้ความในสถานะเพื่อระบายความรูส้กึทีต่นมต่ีอเพศชายทีใ่ชก้รยิา

และค าพดูทีไ่มเ่หมาะสมกบัเพศหญงิ รวมทัง้ยงัน ารปูทีแ่สดงวธิกีารต่อสูป้้องกนัตวัมาลงไวใ้นสถานะเพื่อ

เป็นการแบ่งปนัขอ้มลูใหก้บัเพื่อนเพศเดยีวกนัไดใ้ชใ้นการป้องกนัตนเอง 

ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างเพศชายทีเ่ปิดเผยว่าตนเองเป็นเพศทีส่ามใหข้อ้มลูว่าตนเองเปิดเผยเพศวถิี

ของตนเองอยา่งชดัเจนในเฟสบุ๊ค ทัง้การน าภาพของตนเองทีแ่ต่งเป็นผูห้ญงิทีม่าลงไว ้ และการเขยีน

ขอ้ความแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเพศทีส่ามอยา่งตรงไปตรงมา  

4.) การสร้างกลุ่ม (Group) เพ่ือนในโลกของโซเชียลมีเดีย  

ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า เยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมอ่ยา่งโซเชยีล

มเีดยีสามารถท าใหพ้วกเขาสรา้งกลุ่มพื่อน (Group) ขึน้มาเพื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร แสดง

ความคดิเหน็ ระบายอารมณ์และพดูคุยกนัเสมอืนกบัเป็นโลกของพวกเขาเองที่ผูอ้ ื่นไม่สามารถเขา้มาได ้ 

“ในโลกของสื่อใหมเ่ราสามารถสรา้งกลุ่มของพวกเราขึน้มาเองได ้ มนัเหมอืนโลกของพวกเราที่

สรา้งขึน้มาเอง มคีวามเป็นส่วนตวัไมม่ใีครเขา้มาได ้ เราสามารถพดูคุยกนัไดใ้นเรือ่งต่างๆทีเ่ราสนใจ

รว่มกนั มคีวามเหน็เหมอืนๆกนั มอีตัลกัษณ์รว่มกนั เป็นโลกทีไ่มม่กีฏเกณฑใ์ดๆแต่เป็นกฏกตกิาของ

พวกเราเองทีส่รา้งขึน้มา” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 
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นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า เพื่อนกลุ่มเดยีวกนัจะมลีกัษณะและบุคลกิ

บางอย่างทีเ่หมอืนกนัซึง่ถอืเป็นการแบ่งปนัอตัลกัษณ์รว่มกนั เช่น มคีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั มี

ทศันคตเิหมอืนๆกนั ท าใหพ้ดูคุยกนัแลว้เกดิความรูส้กึอบอุ่นและสบายใจ 

“บางทเีวลามอีะไรไมส่บายใจกจ็ะเขา้ไปโพสตใ์นกลุ่ม ไประบาย แลว้พอเพื่อนในกลุม่ไดม้าอ่านก็

จะเขา้มาปลอบมาแนะน าวธิกีารแกไ้ขปญัหาต่างๆกท็ าใหรู้ส้กึว่า เรายงัมกีลุ่มเพื่อนคอยใหค้ าปลอบใจ 

แลว้กลุ่มเพื่อนเราสามารถสรา้งขึน้มาไดห้ลายกลุ่ม เพราะเรามเีพื่อนหลายกลุ่ม อยา่งเพื่อนโรงเรยีนเก่า 

หรอืเพื่อนทีเ่รยีนอยูด่ว้ยกนัในปจัจบุนั แมแ้ต่เวลาท างานเรายงัสามารถตัง้กลุ่มขึน้มาเฉพาะเพื่อใช้

ปรกึษากนัในการท างานไดด้ว้ย” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายยงัใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการสรา้งกลุ่มเพื่อนขึน้มาในสื่อ

ใหมป่ระเภทเกมคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ดว้ยว่า เกมออนไลน์สามารถใชเ้ป็นพืน้ทีพ่บปะสงัสรรคก์นั

ระหว่างกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งทีค่ลา้ยคลงึกนั การมาเล่นเกมเดยีวกนัถอืเป็นการสรา้งกลุ่มเพื่อน

ทีม่อีตัลกัษณ์บางอยา่งรว่มกนัและใชส้ื่อเกมควิพวิเตอรอ์อนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกนั 

“การเล่นเกมคอมพวิเตอรก์ถ็อืเป็นการแชรอ์ตัลกัษณ์รว่มกนัของคนทีม่คีวามสนใจเดยีวกนั เวลา

ทีเ่ล่นเกมออนไลน์กบัเพื่อนๆทัง้ทีเ่หน็หน้ากนัหรอืไมเ่หน็หน้ากนักต็าม มนัเหมอืนกบัการหลุดเขา้ไปใน

อกีโลกหนึ่งทีเ่ราสามารถปลดปล่อยความเป็นตวัเรา และสื่อสารกบัเพื่อนทีเ่ล่นเกมดว้ยกนัผ่านเกม

คอมพวิเตอร ์ บางครัง้เล่นเกมเสรจ็แลว้กย็งันดัหมายตดิต่อมาเจอกนัขา้งนอกอกี เกมคอมพวิเตอรก์เ็ป็น

สื่อใหมใ่นการเชื่อมโยงกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั มอีตัลกัษณ์เหมอืนๆกนัใหม้าพบปะกนัได้” 

(นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ปจัจบุนัเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะตอ้งมกีารเพิม่เพื่อนเพื่อคอยช่วยเหลอืกนั ท าใหเ้ราไดรู้จ้กักบั

เพื่อนใหมเ่พิม่มากขึน้ และยงัเป็นการเชื่อมความสมัพนัธก์บัเพื่อนทีม่อียูแ่ลว้ดว้ย เกมออนไลน์ก็

เปรยีบเสมอืนสื่อใหม่ทีเ่ป็นตวัเชื่อมโยงอตัลกัษณ์ของผูเ้ล่นรว่มกนั” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556) 

กลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่าโลกของสื่อใหม่ยงัเป็นโลกทีม่คีวามรวดเรว็ สามารถพดูคุยสื่อสารกนั

ไดห้ลายๆคนในเวลาเดยีวกนั ผ่านหลายช่องทางจากอุปกรณ์สื่อใหม่ประเภทต่างๆ ดงันัน้การ

ตดิต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อนผ่านการสรา้งกลุ่มขึน้มาในโลกของสื่อใหมจ่งึมคีวามแตกต่างกบัโลกแห่ง

ความจรงิอย่างน้อยสามประการคอื 1.) การสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนในโลกของสื่อใหม่เป็นวธิกีารสื่อสารที่มี

ความรวดเรว็ 2.) สามารถตดิต่อสื่อสารถงึกนัไดห้ลายคนพรอ้มๆกนัในเวลาเดยีวกนั 3.) มชี่องทางที่

หลากหลายในการตดิต่อ เช่น คอมพวิเตอร ์ โน๊ตบุ๊ค เทป็เลต็ สมารท์โฟน โดยระยะทางและเวลาไมใ่ช่

อุปสรรคในการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนผ่านสื่อใหม่อกีต่อไป 
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4.2.2.2 การใช้ส่ือใหม่ในการค้นหาข้อมลู ส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของเยาวชน 

โลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีก่วา้งใหญ่และมคีวามหลากหลาย เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เหน็ว่า สื่อใหมส่รา้งพืน้ทีใ่นการคน้หาขอ้มลูเพื่อมาใชใ้นการเรยีนรูแ้ละส ารวจอตัลกัษณ์ของตนเอง โดย

เยาวชนทีม่คีวามสนใจในดา้นต่างๆเหน็ว่าสื่อใหมอ่ยา่งอนิเตอรเ์น็ตเป็นหอ้งเรยีนส าคญัที่เปิดโอกาสให้

พวกเขาไดค้น้ควา้หาขอ้มลูทีต่นสนใจ เช่น บางคนสนใจเรือ่งการแต่งหน้า การท าขนมเคก้ กจ็ะเขา้ไปหา

ขอ้มลูในเวบ็ไซตต่์างๆและในยทููป (YouTube) เพื่อน าขอ้มลูมาใชห้ดัท าขนมและหดัแต่งหน้า เมือ่

ทดลองท าส าเรจ็กน็ าเอารปูขนม หรอืรปูถ่ายทีต่นแต่งหน้าลงมาใส่ไวใ้สถานะในโซเชยีลมเีดยีเพื่อเป็น

การทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเองอกีดว้ย 

“สื่อใหมช่่วยท าใหเ้ราไดค้น้หาว่าเราชอบอะไรหรอืไม่ชอบอะไร อยา่งเมือ่เขา้ไปดเูรือ่งราวของ

คนอื่นแลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัตวัเองเรากจ็ะรูว้่าเราชอบสิง่นัน้หรอืไม ่ ใช่ตวัเราหรอืไม ่ ทดลองท า

ทดลองสรา้งแลว้เอามาเปรยีบเทยีบ ลองแสดงออกทางตวัตนของเราบา้งว่าเราเป็นอยา่งไร ชอบอะไร 

หรอืไมช่อบอะไร สื่อใหมย่งัใชช้่วยหาขอ้มลูเพิม่เตมิในสิง่ทีเ่ราชอบเพื่อศกึษาเพิม่เตมิ เพราะเราตอ้งท า

ในสิง่ทีเ่ราสนใจก่อนจงึจะรูว้่าอะไรคอืสิง่ทีเ่ราชอบหรอืตอ้งการจะเป็นจรงิๆ และบางครัง้การไดเ้รยีนรู้

หรอืศกึษาสิง่ใหมอ่าจท าใหเ้ราคน้พบในสิง่ทีเ่ราชื่นชอบได้” (ฑฆิมัพร ชยัรุ่ง, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556) 

“ตอนน้ีเริม่ชอบท าอาหารและท าขนม กเ็ขา้ไปหาขอ้มลูไดม้ากมายในยทูปูและตามเวบ็ไซต ์ เอา

ลองมาหดัท าดกูพ็บว่าเราท าไดด้ ี เป็นคนชอบท าอาหาร ท าออกมาน่าตาดกีโ็พสต์ลงเฟสบุ๊ค เพื่อนมา

เหน็มากดไลคใ์หก้ย็ิง่ช่วยเป็นการยนืยนัตวัตนและอตัลกัษณ์ทีเ่ราคน้พบ” (นิพาพร  โพธิแ์กว้, สมัภาษณ์

, 13 มกราคม 2556) 

“สื่อใหมช่่วยในการบ่งบอกความเป็นตวัเราได ้ อยา่งเช่น เราไปเจอสติก๊เกอรน่์ารกัทีต่รงกบัตวั

เรา กส็่งใหเ้พื่อนในไลน์ (Line) สติก๊เกอรเ์ป็นตวับ่งบอกอารมณ์ความรูส้กึของเรา เราใชส้่งใหเ้ป็นบ่อยๆ

จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าของเราทีเ่พื่อนจ าได ้ หรอือยา่งท่าถ่ายรปูแลบลิ้นซึง่เราใชป้ระจ าแลว้

พบว่ามนัใช่ตวัเรา บ่งบอกบุคลกิของเรา เวลาโพสต์ลงไปแลว้มคีนกดไลคเ์ยอะๆ มนักช็่วยท าใหเ้รา

คน้พบบุคลกิของเราว่าเป็นคนทะเลน้ขีเ้ลน้เหมอืนภาพแลบลิน้ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ประจ าตวัของเรา” (ศริิ

กานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“สื่อใหมช่่วยในการคน้หาตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเราและหาขอ้มลูทีเ่ราชอบ เอาขอ้มูลนัน้มาสรา้งเป็น

ตวัเราได ้ เช่น การหาทรงผมหรอืแฟชัน่ทีเ่หมาะกบัเรา ลองเขา้ไปดใูนเวบ็ไซตต่์างๆแลว้ลองเอามาท า

เองทีบ่า้นว่าเหมาะกบัเราไหม เป็นวธิกีารในการคน้หาอตัลกัษณ์ของตวัเองแบบหนึ่ง” (รชันก ศรสีุข, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 
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เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมส่ามารถน ามาใช้เป็นพืน้ทีใ่นการทดสอบอตั

ลกัษณ์ของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น เยาวชนทีใ่ชอ้นิสตาแกรม (Instagram) จะน าภาพของตนเองใน

อริยิาบทและกจิวตัรต่างๆมาลงไว ้ เมือ่มคีนอื่นมากดชอบ (Like) ตดิตาม (Follow) หรอืมาแสดงความ

คดิเหน็ (Comment) ใหต้นเอง กถ็อืเป็นการทดสอบผลตอบรบั (Feedback) และการยอมรบัจากกลุ่ม

เพื่อนในสงัคมไปในตวั  

“กม็บีา้งทีใ่ชส้ื่อใหมใ่นการทดสอบอตัลกัษณ์ของเรา เชน่ เอารปูทีค่ดิว่าเป็นตวัเองมากทีสุ่ดมาลง

ในอนิสตาแกรม เพื่อเป็นการทดลองสรา้งอตัลกัษณ์ใหก้บัตวัเอง การทีค่นอื่นมาคอมเมน้ชมหรอืกดชอบ 

กเ็ป็นการทดสอบการยอมรบัในอตัลกัษณ์ของตวัเรา สรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“สื่อใหมช่่วยใหเ้รารูว้่าอตัลกัษณ์ของเราเป็นอยา่งไร เวลาถ่ายรปูแลว้เอารปูตวัเองมาลงใน

เฟสบุ๊ค หรอื อนิสตาแกรม เมือ่มคีนมาคอมเมน้ทแ์สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูกจ็ะไดรู้ว้่าคนอื่นเหน็เรา

เป็นอยา่งไร ดไูดจ้ากจ านวนคนทีม่ากดถูกใจ กบัความคดิเหน็ทีเ่ขาเสนอแนะ” (กนัตมิา ปราโมทย,์ 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“ทีพ่บมากกบัตวัเองคอื เป็นคนทีช่อบเปลีย่นสผีมมาก บางทเีปลีย่นทุกวนัเลย เวลาเปลีย่นสผีม

เสรจ็กจ็ะลงในอนิสตาแกรมและเฟสบุ๊ค ใหเ้พื่อนมาแสดงความคดิเหน็ กเ็ป็นการทดสอบอตัลกัษณ์

ตวัเองดว้ย” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่าผลสะทอ้นกลบัหรอืผลตอบรบั (Feedback) ทีเ่กดิขึน้ในโลกของสื่อ

ใหมป่ระเภทโซเซยีลมเีดยีเหล่านี้เป็นการเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ทนัททีนัใด และมคีวามรวดเรว็กว่าผล

สะทอ้นกลบัทีเ่กดิขึน้ในโลกของความจรงิ 

“ในโลกของสื่อใหม ่ การแสดงความคดิเหน็เป็นไปอยา่งรวดเรว็มาก เราโพสตป์ุ๊บ เพื่อนกแ็สดง

ความคดิเหน็ทนัทเีลย ไมว่่าจะคอมเมน้ทร์ปูใหเ้รา หรอืตอบขอ้ความทีเ่ราแสดงความคดิเหน็ลงไป ทุก

อยา่งรวดเรว็มาก” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มเยาวชนยงัใหค้วามเหน็อกีว่า การคน้หาตนเองผ่านสื่อใหมเ่ป็นเรือ่งของการลองผดิลองถูก 

หากไดล้องท าจงึจะรูว้่าเราชอบตนเองหรอืไม ่ ใช่ตนเองหรอืไม ่ สื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางทีช่่วยใหต้นเอง

คน้หาตนเอง คน้หาขอ้มลูทีต่นสนใจเพื่อใชใ้นการรูจ้กั เขา้ใจตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่โซเชยีลมเีดยีถอื

เป็นพืน้ทีส่่วนบุคคลในการทดสอบอตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้มา สื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการเรยีนรูแ้ละทดลอง

สรา้งอตัลกัษณ์ทีบ่างครัง้ในชวีติจรงิไมส่ามารถท าได ้ เช่น อตัลกัษณ์ดา้นเพศวถิ ี (Sexuality) การ

ทดสอบความเป็นเพศชายและหญงิทีบ่างครัง้ในโลกแห่งความจรงิไมเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลอง

อยา่งเปิดเผย 
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“ในโลกของสื่อใหม ่ เราสามารถแสดงออกในความตอ้งการของตวัเองโดยในชวีติจรงิเราไม่

สามารถท าไดห้รอืเปิดเผยไดเ้ตม็ที ่ เช่น ตวัเราเป็นชายแต่ใจเราเป็นหญงิกไ็มส่ามารถเปิดเผยไดด้ว้ย

เหตุผลต่างๆนาๆ แต่เราสามารถสรา้งตวัตนของเราในสื่อใหมไ่ด ้ รปูของเรากไ็ปแต่งแอพพลเิคชัน่ใน

ภาพทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ชื่อเรากเ็ปลีย่นเป็นหญงิไดต้ามความตอ้งการของเรา ซึง่ในโลกแห่งความจรงิ

มนัท าไดย้ากกว่า” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูว่า การสรา้งและทดสอบอตัลกัษณ์ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมแ่ตกต่าง

จากโลกปกต ิเพราการสรา้งอตัลกัษณ์ในโลกเสมอืนจรงิมคีวามรวดเรว็กว่า สรา้งและเปลีย่นแปลงไดง้า่ย

และเรว็กว่าในโลกแห่งความจรงิ ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่มือ่สรา้งอตัลกัษณ์ขึน้มาแลว้แต่รูส้กึว่าอตั

ลกัษณ์นัน้ยงัไมใ่ช่ กส็ามารถลบทิง้และเปลีย่นใหมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ 

“เราสามารถลองผดิลองถูกในการใชช้วีติในสงัคมสื่อใหม่ได ้ เพราะมนัเป็นพืน้ทีข่องเรา เรา

สามารถเปลีย่น ลบ หรอืสรา้งใหมไ่ดต้ามทีเ่ราตอ้งการ” (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“เราสามารถสรา้งตวัตน ทดลอง คน้หาอตัลกัษณ์ไดใ้นสื่อใหม ่ เนื่องจากมคีวามยดืหยุ่นกว่า 

เปลีย่นแปลงไดส้งู สามารถสรา้งตวัเราไปไดเ้รือ่ยๆจนกว่าจะเจออตัลกัษณ์ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตนเองโดย

ใชส้ื่อใหม”่ (พุทธพิงษ์ สงิหม์า , สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

 

4.2.3 บทบาทของส่ือใหม่ต่อการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทย 

ในดา้นบทบาทของสื่อใหมก่บัการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทย ผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า 

กลุ่มเยาวชนไทยใชส้ื่อใหมใ่นการเชื่อมโยงความสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนและใชเ้กมคอมพวิเตอรเ์ป็น

เครือ่งมอืในการเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีแ่ละขดัเกลาทางสงัคมของตนเอง โดยรายละเอยีดผลการวจิยั

เกีย่วกบับทบาทของสื่อใหม่กบัการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทยมดีงัต่อไปนี้ 

4.2.3.1 การใช้ส่ือใหม่ในการเรียนรู้ความแตกต่างและลดการยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง 

ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบขอ้มลูว่า กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ใชส้ื่อใหมใ่นการกระชบั

และรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อนทีม่อียูแ่ลว้มากกว่าการใชส้ื่อใหมเ่พื่อนคน้หาเพื่อนใหม ่ ผลการวจิยัพบ

ขอ้มลูว่ากลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทสมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์ และเทป็เลต็ ในการ

ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อน และใชส้ื่อใหมป่ระเภทซอฟแวรแ์ละแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไดแ้ก่ โซชยีลมเีดยี

เฟสบุ๊ค (Facebook) โปรแกรมสไกป์ (Skype) แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ในการสื่อสารพดูคุยกบัเพื่อน 

นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนใหข้อ้มลูว่า ตนใชว้ธิกีารสรา้งกลุ่มเฉพาะ (Group) ขึน้มาในเฟสบุ๊คเพื่อใชเ้ป็น

ช่องทางในการสื่อสารพดูคุยกนัระหว่างเพื่อนทัง้ในสถานศกึษาปจัจบุนัและสถานศกึษาเดมิ  

“ส่วนใหญ่เราใชส้ื่อใหมเ่พื่อเชื่อมและรกัษาความสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อนทีรู่จ้กักนัอยูแ่ลว้หรอืเพื่อน

เก่า บางครัง้มกีารสรา้งกลุ่มเพื่อพดูคุยแซวกนั และเป็นทีน่ดักนัรวมเพื่อนทีเ่คยเรยีนดว้ยกนั มาสงัสรรค์
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แลกเปลีย่นสารทุกขก์นั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีห่ลากหลายในกลุ่มเพื่อน เรยีนรูส้งัคมทีม่คีวาม

หลากหลายไดจ้ากโลกของสื่อใหมเ่พื่อสามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นชวีติจรงิๆ” (นันทวฒัน์ แกว้มณี, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า สื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางหนึ่งในการเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ ตวัตน 

และนิสยัใจคอของผูอ้ื่น โดยไดใ้หค้วามเหน็ว่าการเขา้ไปดสูถานะของเพื่อนๆและผูอ้ื่นในโซเชยีลมเีดยี

ถอืเป็นวธิกีารในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัผูอ้ื่น  

“หากเราไดไ้ปอ่านสิง่ทีเ่พื่อนเขยีนลงบนสถานะของเขากจ็ะท าให้เขา้ใจเพื่อนไดม้ากขึน้ บางที

เพื่อนไมไ่ดเ้ขยีนระบายออกมาเป็นค าพูด แต่อาจจะเอาเพลงเศรา้ๆ เอาภาพทีแ่สดงออกทางความรูส้กึ

มาลงไว ้เรากจ็ะสามารถเขา้ใจความรูส้กึของเพื่อนได ้หรอืเพื่อนชอบอะไร ไม่ชอบอะไรเวลาทีเ่ขา้ไปอ่าน

กจ็ะเขา้ใจเพื่อนมากขึน้ จะไดไ้มท่ าสิง่ทีเ่พื่อนไมช่อบ” (ภานุเดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 

2556) 

“เฟสบุ๊คเป็นพืน้ทีส่่วนตวัของแต่ละคน และคอมเมน้ท์ (Comment) หรอืสเตตสั (Status) นัน้ก็

ถูกถ่ายทอดออกมาจากความรูส้กึของเพื่อน ทีเ่รารูว้่านิสยัใจคอ ความตอ้งการ ความชอบ ความไมช่อบ 

อะไรเหล่านี้จะท าใหเ้รารูเ้ขารูเ้รามากขึน้ จงึท าใหเ้ราหลกีเลีย่งการกระท าหรอืสิง่ทีเ่พื่อนไมช่อบนัน้ไป” 

(ภสัรา พรหมเป่ียม, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ขา้มาช่วยเพิม่เตมิความสมัพนัธร์ะหว่าง

เพื่อนใหแ้น่นแฟ้นมากขึน้จากความสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ละเกดิขึน้ในโลกแห่งความจรงิ บางครัง้ตนเองไมก่ลา้

แสดงความรูส้กึบางอย่างกบัเพื่อนแต่กส็ามารถใชส้ื่อใหม่เป็นช่องทางในการแสดงความรูส้กึนัน้ๆแทน 

เช่น การส่งขอ้ความผ่านแอพพลเิคชนัไลน์ (Line) และการส่งขอ้ความสัน้ทางโทรศพัท์ (SMS) การเขยีน

ขอ้ความตอบกนัในเฟสบุ๊ค เป็นตน้  

“สื่อใหมท่ าใหก้ลุ่มมกีารตดิต่อสื่อสารกนังา่ยขึน้ จากทีเ่พื่อนเคยห่างหายกนัไปไมไ่ดต้ดิต่อกนั

นานกไ็ดม้าเจอกนัเพราะสื่อใหม ่ ท าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเพื่อนไดง้า่ย นอกจากนี้ในเรือ่งของงาน เรากส็ามารถ

ส่งเป็นไฟลง์านหรอืแผนทีเ่พื่อบอกสถานทีใ่นการท างานไดโ้ดยไมต่อ้งรอใหพ้บหน้ากนั เพราะบางครัง้

แต่ละคนอาจมเีวลาว่างทีไ่ม่ตรงกนั และยงัสามารถใช้เป็นสื่อเพื่อแทนสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการจะบอกแต่ไม่

กลา้บอกต่อหน้ากอ็าจจะส่งเป็นเพลงหรอืรปูภาพทีม่คีวามหมายนัน้ไปแทน” (รชตะ สุขใจ, สมัภาษณ์, 

20 มกราคม 2556) 

“ขอ้ความทีเ่ราคอมเมน้ทข์องเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นการเมน้กลบัแบบกวนๆแซวๆ ตดิตลกกบั

เพื่อน ซึง่แต่ละคนมกีารใชค้ าพดูและวธิกีารพดูทีแ่ตกต่างกนั และกม็คีวามหลากหลายขึน้อยูก่บัโพสต์

ของเพื่อนว่าเป็นแบบใด รวมทัง้อารมณ์ความรูส้กึของเราในขณะนัน้ดว้ย เช่น เพื่อนโพสตส์ถานะแนว

กวนๆมาเรากจ็ะแซวๆเพื่อนกลบั หรอืเพื่อนโพสตข์อ้ความแนวอกหกั เราอาจเขา้ไปเมน้ถาม เป็นห่วง 
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ใหก้ าลงัใจ แต่ถา้เราก าลงัเศรา้ดว้ยกค็งเมน้ทก์ลบัว่า โดนเลย หรอือาจกดชอบถูกใจแสดงความเหน็ดว้ย

คลอ้ยตาม” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่าสื่อใหมเ่ป็นช่องทางท าใหต้นไดเ้รยีนรูว้่าเพื่อน

แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั การไดเ้ขา้ไปดเูรือ่งราวต่างๆในโซเชยีลมเีดยีของเพื่อนท าใหไ้ดเ้รยีนรูว้่า

เพื่อนชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ตนจะไดห้ลกีเลีย่งการกระท าทีท่ าใหเ้พื่อนไมช่อบหรอืไมส่บายใจ และช่วย

ลดความรูส้กึของการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) ลง เพราะสื่อใหมท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ

ขดัเกลาตนเองว่า โลกกวา้งใหญ่มผีูค้นหลากหลาย และตนเองไมไ่ดเ้ป็นศูนยก์ลางของโลกเสมอไป แต่

ยงัมคีนอกีหลายคนทีท่ ัง้เหมอืนและแตกต่างกบัตนเอง 

“เราควรท าตวัของเราเองใหม้คีวามยดืหยุ่นสงู เพราะในสงัคมความเป็นจรงินัน้เราตอ้งเจอกบั

บุคคลอกีมากมาย หลากหลายนิสยั หลากหลายความคดิ เราจงึตอ้งเรยีนรูน้ิสยัเรากบัเพื่อนๆ และค่อยๆ

ปรบัแต่งกนัไปจนเขา้กนัไดด้ ี สื่อใหมก่เ็หมอืนเป็นหน้าต่างทีเ่ราใชม้องเขา้ไปดเูพื่อนคนอื่นๆ รูจ้กัคน

อื่นๆว่าเขาเป็นอยา่งไร มอีตัลกัษณ์อยา่งไร จะไดเ้รยีนรูก้นัไปเพื่อการอยูด่ว้ยกนัในสงัคม” (นันทวฒัน์ 

แกว้มณ,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“การไดพ้บปะกบัผูค้นในโลกของสื่อใหมท่ีบ่างครัง้มาจากต่างชาตต่ิางศาสนา ต่างสงัคมและ

วฒันธรรม จะท าใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวั รูจ้กัแสดงออกความคดิเหน็ทีด่ีๆ และทีส่ าคญัคอืไมใ่หใ้คร

เดอืดรอ้น ไมไ่ดส้รา้งกระแสทางลบ เพื่อจะไดอ้ยูใ่นสงัคมนี้ได”้ (รชันก ศรสีุข, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556) 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าการสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธก์นัในสงัคมของสื่อใหมถ่อืเป็น

การขดัเกลาทางสงัคมโดยทางออ้มรปูแบบหนึ่ง เพราะหากสมาชกิคนใดท าสิง่ทีผ่ดิแบบแผนหรอื

มารยาทต่างๆ เช่น โพสต์ขอ้ความหรอืแสดงความคดิเหน็ทีไ่มเ่หมาะสม กจ็ะถูกลงโทษจากสมาชกิใน

สงัคมสื่อใหมท่ัง้โดยวธิกีารตดัชื่อออกจากกลุ่มและการลงโทษดว้ยค าวพิากษ์วจิารณ์จากสมาชกิในสงัคม

สื่อใหมข่องตนเอง 

 “วธิกีารลงโทษแบบหน่ึงในสงัคมสื่อใหมก่ค็อืการถูกลบชื่อออกจากกลุ่ม หากเป็นกรณรีา้ยแรงก็

คอืถูกรมุด่าหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมสื่อใหม่”  (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ถงึแมห้ลายคนจะยงัไมส่ามารถปรบัตวัไดก้จ็ะถูกลงโทษเองโดยการโดนรุมประชาทณัฑท์าง

โซเชยีลมเีดยีอย่างโหมกระหน ่าจนไมส่ามารถลมืหลูมืตาไดแ้มใ้นโพรไฟลข์องตนเอง หรอือาจอยูใ่น

สงัคมแห่งความจรงิไดย้าก” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 
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4.2.3.2 การใช้เกมคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรู้บทบาททางสงัคม 

ผลการวจิยัพบว่า เยาวชนใชเ้กมออนไลน์เป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง โดยการสวมตนเองเขา้กบับทบาทต่างๆทีอ่ยูใ่นเกม ซึง่ถอืเป็นวธิกีารหนึ่งในการทดสอบบทบาท

หน้าทีแ่ละอตัลกัษณ์ โดยเฉพาะเกมออนไลน์ในยคุปจัจุบนัทีเ่รยีกว่า เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมี

ผูเ้ล่นหลายคน (Massively Multiplayer: online role-playing games หรอื MMORGS) สามารถเปิด

โอกาสใหผู้เ้ล่นไดส้รา้งตวัตนเสมอืนจรงิขึน้มาในโลกออนไลน์ โดยการสรา้งร่างเสมอืนทีเ่ป็นร่างทรง 

(Avatars) ของตนเองขึน้และสามารถเล่นเกมรว่มกบัผูเ้ล่นคนอื่นๆได ้ 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมกีารเล่นเกมคอมพวิเตอรแ์ละไดใ้หค้วาม

คดิเหน็เกีย่วกบับทบาทของเกมคอมพวิเตอรใ์นการขดัเกลาทางสงัคมไวด้งันี้ 

กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิจากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ 4 คน ไดย้กตวัอยา่งของ “เกมยงิไขไ่ดโนเสาร”์ ว่า

เป็นเกมทีม่บีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคมในทางออ้ม โดยช่วยท าใหผู้เ้ล่นรูจ้กัการขดัเกลาดา้นต่างๆ

ดงันี้ ดา้นความรู ้ ทกัษะ ความช านาญและสตปิญัญา ดา้นระเบยีบวนิัย และดา้นความมุง่หวงัและแรง

บนัดาลใจ โดยกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบับทบาทของเกมยงิไขไ่ดโนเสารท์ีม่ต่ีอการขดัเกลา

ทางสงัคมดงัต่อไปนี้ 

ในดา้นความรู ้ทกัษะ ความช านาญและสตปิญัญา กลุ่มตวัอยา่งแสดงทศันะว่า ในการเล่นเกมยงิ

ไขไ่ดโนเสารน์ัน้ ไขไ่ดโนเสารทุ์กใบอาจเปรยีบเหมอืนปญัหาทีเ่ราตอ้งแกไ้ข และวธิกีารแกป้ญัหากค็อื

การยงิไขทุ่กใบใหแ้ตก 

“เกมยงิไขไ่ดโนเสาร ์ถา้เปรยีบไขทุ่กใบคอืปญัหาทีเ่ราต้องแกไ้ข ไขท่ีย่งิออกไป คอืวธิแีกป้ญัหา 

ไขท่ีโ่ดนยงิ ถา้ถูกจดุกจ็ะแตก และไมไ่ดแ้ตกแค่ใบเดยีว แต่แตกเป็นกลุ่มทีเ่รยีงตดิต่อกนั แต่ถา้เรายงิ

พลาด กจ็ะท าใหก้ลุ่มไข่ทีเ่กาะกนัไมแ่ตก กเ็หมอืนปญัหาทีไ่มไ่ดถู้กแก ้ แลว้กลุม่ไขก่เ็ลื่อนลงมาเรือ่ยๆ

จนถงึดา้นล่าง เกมกจ็บกนั” (กนัตมิา ปราโมทย,์ สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า การเล่นเกมยงิไขไ่ดโนเสารเ์ป็นการฝึกการแก้ปญัหา การฝึกความ

แมน่ย า และการท างานแขง่กบัเวลา 

“การเล่นเกมน้ีกเ็ป็นการฝึกการแกป้ญัหา เพราะไข่ทุกลกูทีย่งิไปจะตอ้งไปท าใหก้ลุ่มไขแ่ตก 

ตอ้งยงิอยา่งมคีวามคดิ มสีต ิ รอบคอบ ท าสิง่ต่างๆโดยรูค้่าของเวลา เพราะเวลาเดนิไปเรือ่ยๆไมร่อเรา” 

(นิพาพร  โพธิแ์กว้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

ในดา้นระเบยีบวนิัยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า การเล่นเกมยงิไขไ่ดโนเสารช์่วยปลกูฝงัระเบยีบ

วนิยัทางออ้ม “คอืการเรยีงของไขจ่ะเรยีงเป็นแถวอยูอ่ยา่งมรีะเบยีบ ไข่ทีย่งิอยูไ่ป ยงิออกไปไดท้ลีะลกู 

ไมส่ามารถยงิไดท้ลีะหลายลูก เพื่อเกบ็คะแนนไดเ้ยอะ ถา้อยากไดส้อีื่นกต็อ้งรอลกูต่อไป” (ฑฆิมัพร ชยั

รุง่, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 
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ดา้นความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ กลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลว่า ในการเล่นเกมจะมรีางวลัเป็น

แรงจงูใจ ความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจในการเล่นเกมคอืการแกป้ญัหาใหส้ าเรจ็และไดช้ยัชนะเป็น

รางวลั สรา้งความภมูใิจว่าเราแกไ้ขปญัหานัน้ไดส้ าเรจ็ 

“ในเกมจะมโีบนสัคณูสอง คณูสาม เวลายงิไขก่จ็ะไดค้ะแนนเพิม่มากขึน้จากเดมิ ถา้เรายงิได้

เยอะ ไดโ้บนสัเยอะ ชื่อของเรากจ็ะไปตดิอยู่ที ่ High Score กเ็หมอืนกบัการท างาน ถา้ยงิไขไ่ดด้ยีงิได้

เยอะ จะไดโ้บนสัเหมอืนกบัท างาน ไดส้ิง่ตอบแทนในการท างาน” (เปรมกิา จงจนิดา, สมัภาษณ์, 13 

มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งเพศชายในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ไดย้กตวัอยา่งบทบาทของเกมเกี่ยวกบัสตัวเ์ลีย้ง เพท็

โซไซตี ้ (Pet Society) ว่ามบีทบาททางออ้มต่อผูเ้ล่นในการขดัเกลาทางสงัคมในดา้นต่างๆ คอื ในดา้น

จติใจ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า เกมเพท็โซไซตี ้ ช่วยขดัเกลาจติใจใหผู้เ้ล่นมคีวามอ่อนโยนต่อสตัว ์

และส่งผลต่อดา้นพฤตกิรรม คอืใหรู้จ้กัดแูลเอาใจใส่สตัวเ์ลีย้งของตนเอง 

“ในชวีติจรงิ สตัวท์ุกตวัตอ้งไดร้บัการเลีย้งดไูมว่่าจะเป็นการกนิการนอน ความสะอาด และยงั

ตอ้งการการดแูลเอาใจใส่จากคนทีเ่ป็นเจา้ของ ซึง่เกมนี้ต้องการใหผู้เ้ล่นเกมคดิว่าตวัการต์ูนทีเ่ล่นนัน้มี

ตวัตนอยูจ่รงิ โดยทีผู่เ้ล่นจะตอ้งคอยดแูลเอาใจใส่ตลอด ไมว่่าจะเป็นการใหอ้าหาร อาบน ้า แต่งตวั 

เนื่องจากจะมเีกมใส่เสือ้ผา้ใหก้บัตวัการต์ูน พอเล่นอยูใ่นเกม กส็่งผลใหเ้ราแสดงพฤตกิรรมแบบนัน้ขา้ง

นอกดว้ย อยูบ่า้นกเ็อาเสือ้ผา้ใหน้้องแมวน้องหมาใส่” (นฐัชยั เสอืแยม้, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“เกมน้ีสงผลใหผู้ท้ีเ่ลีย้งสตัวใ์นชวีติจรงิดแูลเอาใจใส่สตัวม์ากขึน้ เพื่อใหน่้ารกัเหมอืนกบัในเกมที่

ตนเล่น และเมือ่สตัวไ์ดร้บัความรกัความอบอุ่นจากผูเ้ลีย้งกจ็ะส่งผลใหส้ตัวเ์ชื่อฟงัเจา้ของมากขึน้ และไม่

เป็นสตัวท์ีก่า้วรา้วหรอืไปท ารา้ยผูอ้ื่น” (ภานุเดช จกัรเงนิ, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

ในดา้นทกัษะและสตปิญัญา กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่าการเล่นเกมเพท็โซไซตีม้สี่วนใน

การขดัเกลาทกัษะและสตปิญัญา เพราะในเกมจะมกีารจดับา้นของสตัวเ์ลีย้งซึง่ต้องมกีารซือ้หาของใช้

ต่างๆมาจดับา้นและสถานที ่ตอ้งเกบ็เงนิมาใชซ้ือ้สิง่ของ และของใชส้ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ท าใหต้อ้งมกีารฝึก

ทกัษะดา้นความคดิ และการวางแผนการท างาน 

“ช่วงแรกทีเ่ล่นเกม เรายงัอาจเกบ็เงนิไดไ้มเ่ยอะ ซือ้ของไดย้าก เนื่องจากตอ้งคอยดแูลหาอาหาร

ใหส้ตัวก์นิ แต่พอเล่นไปไดส้กัพกัเรากส็ามารถซือ้ตน้ไมม้าปลกูเองเพื่อเกบ็ผลไมใ้หส้ตัวก์นิกจ็ะประหยดั

เงนิไมต่อ้งซือ้อาหารและยงัน าผลไมไ้ปขายไดอ้กีดว้ย พอเล่นเกมไปไดส้กัพกั ผูเ้ล่นเกมกจ็ะรูจ้กัวธิกีาร

เกบ็เงนิเพื่อน าไปซือ้สิง่ของต่างๆไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เฟอรน์ิเจอรเ์พื่อน ามาตกแต่งบา้น

ของสตัวเ์ลีย้งใหม้คีวามสวยงามตามทีผู่เ้ล่นตอ้งการ ซึง่ในเกมกม็ใีหเ้ลอืกมากมาย” (อคัรภพ แกว้ตา, 

สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 
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กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าเกมเพท็โซไซตีช่้วยขดัเกลาดา้นระเบยีบวนิยัและปลกูฝงั

ความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจดงันี้ 

“เกมน้ีท าใหผู้เ้ล่นมคีวามรบัผดิชอบ เพราถา้ไมอ่าบน ้าใหต้วัการต์ูนในเกมกจ็ะมแีมลงวนัมาตอม 

และถา้ไมใ่หอ้าหารตวัการต์ูนกจ็ะมหีน้าบึง้ตงึ แต่เมือ่เราใหอ้าหารเขากจ็ะยิม้แยม้ ท าใหเ้ราฝึกเป็นคนมี

ระเบยีบวนิยั ตอ้งเขา้มาใหอ้าหารสตัวอ์ยูเ่สมอ” (ภทัรพงษ์ งามวไิล, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

“เรือ่งการปลกูฝงัความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจคอื เนื่องจากว่ามนัเป็นเกมออนไลน์ท าใหม้ผีู้

เล่นหลายคนและเราสามารถไปเยีย่มบา้นของเพื่อนได ้ และบา้นของแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนั เมือ่

เราไปเจอบา้นทีส่วยๆเรากอ็ยากจะมบีา้ง เรากเ็กดิความฝนัและแรงบนัดาลใจในการเกบ็เงนิเพื่อทีจ่ะซือ้

ของมาตกแต่งบา้นของเราบา้ง”  (อคัรภพ แกว้ตา, สมัภาษณ์, 13 มกราคม 2556) 

ในดา้นของกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเล่นเกมเดอะซมิ (The Sim) โดยการ

สรา้งตวัเล่นทีเ่รยีกว่าตวัซมิ (Sim) ขึน้มาในบทบาทต่างๆทีต่นเองตอ้งการและเรยีนรูก้ารใชช้วีติตาม

บทบาทเหล่านัน้ กลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ว่าการไดแ้สดงบทบาทต่างๆเสมอืนจรงิในเกมคอมพวิเตอร์

ช่วยท าใหต้นเองเกดิการเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคม มคีวามเขา้ใจบทบาทและทศันคติในการด าเนินชวีติ

ผ่านตวัละครซมิทีต่นสวมบทบาท” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“เกมเดอะซมิเป็นการจ าลองการใชช้วีติของมนุษย ์ การเล่นเกมกม็บีทบาทเกีย่วกบัการสอนให้

รูจ้กับทบาทและทศันคต ิการใชช้วีติในสงัคม เป็นเรือ่งทีต่อ้งใชค้วามพยายามและความอดทนในการทีจ่ะ

กา้วและพฒันาตวัเองและตวัซมิใหส้งูขึน้” (นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

ในดา้นการขดัเกลาทางสตปิญัญาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็ว่า เกมเดอะซมิช่วยใหผู้้

เล่นมคีวามคดิรอบคอบ ฝึกคดิวเิคราะหใ์นการจดัระเบยีบกจิกรรมในแต่ละวนัและรูจ้กัการวางแผนในการ

ใชช้วีติ และปลกูฝงัดา้นระเบยีบวนิัย  ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์เหล่านี้ 

“ภายในเกมเดอะซมิจะมกีจิกรรมใหท้ ามากมายเหมอืนในชวีติจรงิทุกอยา่ง เราจงึตอ้งควบคุมมนั

ใหด้ ี ถา้เราพลาด ดแูลไม่ดตีวัละครทีเ่ราเล่นในเกมจะตายหรอืเกดิเจบ็ปว่ย ในเกมไมต่่างอะไรไปจาก

ชวีติจรงิ ในแต่ละตวัละครจะมรีะดบั (Level) ในดา้นต่างๆ เช่น ความสามารถในการท างาน ระดบัของ

ความด ี ซึง่กว่าจะไดม้าตอ้งมาจากการฝึกฝนในดา้นนัน้อยา่งต่อเนื่อง ไมใ่ช่จะท าเป็นและส าเรจ็ในวนั

หนึ่งวนัเดยีว” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ในดา้นการใชช้วีติ การเล่นเดอะซมิท าใหเ้รารูจ้กัใชช้วีติมากขึน้ เมือ่เล่นเกมเดอะซมิบ่อยครัง้ก็

จะท าใหเ้รารูจ้กัจดัการกบัตวัเองดว้ยเวลาทีจ่ ากดั เช่น ตื่นนอน อาบน ้า ทานขา้ว ก่อนไปท างาน สงัสรรค์

กบัเพื่อนบา้น สิง่นี้เราสามารถน ามาพฒันาต่อยอดใหเ้กดิขึน้จรงิกบัตวัเอง ท าใหเ้ราไดรู้ว้่าภายในหน่ึงวนั

เราควรท าอะไรก่อนหรอืหลงั เป็นการช่วยจดัระเบยีบในการใชช้วีติใหเ้ป็นระบบ” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 

20 มกราคม 2556) 
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เกมเดอะซมิถอืเป็นการจ าลองรปูแบบการใชช้วีติลงไปในโลกของสื่อใหมแ่ละเป็นพืน้ที่ให้

เยาวชนไดท้ดลองสวมบทบาทต่างๆเพื่อเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีน่ัน้ๆ โดยเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งให้

ความเหน็ว่า ตนไดร้บัการขดัเกลาและไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งระเบยีบวนิัย การวางแผน และการแกไ้ข

ปญัหาผ่านบทบาทของตวัละครหรอืตวัซมิทีต่นสรา้งขึน้  

ผลการวจิยัยงัพบขอ้มลูอกีว่า การเล่นเกมคอมพวิเตอรม์สี่วนในการขดัเกลาทางสงัคมโดยมี

บทบาทในการปลกูฝงัเกีย่วกบัความมุง่หวงัของชวีติ การสรา้งความใฝฝ่นัและแรงบนัดาลใจใหเ้กดิขึน้กบั

เยาวชนทีเ่ป็นผูเ้ล่น ยกตวัอยา่งเช่นกลุ่มเยาวชนทีเ่ล่นเกมเดอะซมิบางคนเล่นบทบาทเป็นนักดนตรเีพื่อ

ทดสอบความใฝฝ่นัของตนทีอ่ยากเป็นนกัดนตรทีีม่ชีื่อเสยีง บางคนเล่นเป็นเจา้ของรา้นเบเกอรเีพราะ

ชอบท าขนมและตอ้งการมรีา้นเบเกอรเีป็นของตนเอง  

“ภายในเดอะซมิจะแฝงเรือ่งความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจเอาไว ้ ในการพฒันาสายงานอาชพี

ของตวัเองเพื่อจะไดม้รีายไดส้งู ในการจะพฒันาไดน้ัน้ ตวัซมิจะตอ้งพฒันาดา้นทกัษะของตวัเองใหส้งูขึน้

ตามทีเ่กมก าหนด เช่น ดา้นการท าอาหาร ดา้นการรอ้งเพลง เป็นตน้ เมือ่ท าส าเรจ็ ทางเกมจะมรีางวลัให้

ตามวชิาชพีนัน้ เช่น เป็นนักดนตร ีกม็คีอนเสริท์คนดเูยอะ มชีื่อเสยีงโด่งดงั เป็นเจา้ของรา้นเบเกอรกีจ็ะ

มรีายไดเ้ยอะร ่ารวย ดา้นการแพทย ์เป็นหมอกจ็ะไดร้บัเครือ่งปรงุยาทีส่ามารถผลติยาออกมาทานไดเ้มือ่

ตวัซมิไมส่บาย” (ภสัรา พรหมเป่ียม , สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้ ในเกมเดอะซมิยงัมกีารก าหนดเกีย่วกบัใหร้างวลัต่างๆ คอืเมือ่ตวัซมิท าภารกจิหน้าที่

ต่างๆส าเรจ็ลงกจ็ะไดร้บัคะแนนเป็นรางวลัตามล าดบั การใหร้างวลัของเกมจงึถอืเป็นแรงกระตุน้ใหต้นได้

เรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีผ่่านตวัละครในโลกเสมอืนจรงิ เพราะหากปฏบิตับิทบาทหน้าทีส่ าเรจ็จะท าใหร้ะดบั

รางวลัเพิม่สงูขึน้ แต่หากท าไมส่ าเรจ็อาจท าใหต้วัซมิเกดิการเจบ็ปว่ย ไมส่บายและเสยีชวีติลงได ้ ซึง่

สะทอ้นถงึความบกพรอ่งในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเองซึง่เป็นผูเ้ล่น การใหร้างวลัและการถูก

ลงโทษในการเล่นเกมคอมพวิเตอรจ์งึถอืเป็นการขดัเกลาทางสงัคมโดยออ้มวธิหีนึ่ง 

เกมคอมพวิเตอรอ์ื่นๆทีเ่ยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายไดเ้ล่นและเหน็ว่ามี

บทบาทในการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคม ไดแ้ก่ เกมฮารเ์วสมนู (Harvest Moon) และเกมฟารม์วลิล ์

(Farmville) ซึง่เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า เกมฮารเ์วสมนูและฟารม์วลิล ์ เป็นเกมทีช่่วย

ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง รูจ้กัวางแผนการ

ท างาน คาดคะเนรายรบัรายจ่ายและผลผลติในการท าเกษตรกรรมในโลกเสมอืนจรงิ ผลก าไรน ามาซึง่

ความภาคภูมใิจและช่วยสรา้งครอบครวั ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นการใชช้วีติในโลกเสมอืนจรงิแต่กถ็อืเป็นการขดั

เกลาทางสงัคมในทางออ้มดา้นทกัษะและความช านาญในการใชช้วีติ  
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กลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นตอนปลายมคีวามเหน็ว่าเกมฟารม์วลิลม์บีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคม

ดา้นต่างๆคอื ดา้นระเบยีบวนิยั ดา้นความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ ดา้นบทบาทและทศันคต ิ และดา้น

การฝึกฝนทกัษะและความช านาญ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“ในเกมฟารม์วลิลเ์ป็นเกมทีใ่หผู้เ้ล่นสวมบทบาทเป็นชาวนาชาวไร ่ มแีปลงปลกูผกัเป็นของ

ตนเอง และตอ้งคอยบรหิารจดัการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติออกมาขายไดท้นั และตอ้งคอยบรหิารจดัการรายรบั

และรายจ่ายภายในฟารม์ของตนเองไมใ่หข้าดทุน นอกจากนี้ท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการ

ออกแบบสรา้งและขยบัขยายฟารม์ของตนเอง” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“เกมฟารม์วลิลป์ลกูฝงัเรือ่งระเบยีบวนิัยใหก้บัผูเ้ล่นในดา้นของการบรหิารงานในฟารม์ ไร ่ หรอื

แปลงผกัของตนเอง ไดฝึ้กความรบัผดิชอบในการดแูลเอาใจใส่และตรงเวลา” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, 

สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“ในดา้นความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ เกมฟารม์วลิลเ์ป็นเกมทีใ่หผู้เ้ล่นสวมบทบาทเป็นชาวไร่ 

คอยท างานปลกูผกัเพื่อหารายได ้ และสรา้งโอกาสใหก้บัตนเองในการขยายขนาดแปลงผกัของตนให้

กลายเป็นฟารม์ขนาดใหญ่ ซึง่ตรงน้ีจะมเีรือ่งของการขดัเกลาในเรือ่งของความหวงัทีจ่ะสรา้งและขยาย

ฟารม์ของตนใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ ท าใหเ้กดิแรงบนัดาลใจเพื่อโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิม่ในอนาคต” 

(นนัทวฒัน์ แกว้มณี, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“เกมยงัสอนเรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละทศันคตใินแงท่ีว่่าการเป็นชาวนาชาวไร่มบีทบาทหน้าที่

อยา่งไร ท าใหผู้เ้ล่นทีส่วมบทบาทไดท้ดลองท าหน้าทีน่ัน้ พอเล่นไปกจ็ะเกดิความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบของชาวไร่ ไดเ้รยีนรูก้ารเขา้สงัคมดว้ยการพบปะกบัเพื่อนในเกม และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ย” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“นอกจากเกมจะสนุกเพราะไดด้แูลแปลงผกัและการท าไร่แลว้ ยงัช่วยสรา้งทกัษะความช านาญ

ในเรือ่งของการรูจ้กการบรหิารงาน ทัง้ดา้นการดแูลฟารม์และการควบคุมรายรบัรายจา่ยดว้ย” (รชต สุข

ใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

ส่วนความคดิเหน็เกี่ยวกบัเกมฮารเ์วสมนูนัน้ กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็คลา้ยๆกบัเกม

ฟารม์วลิลใ์นแงบ่ทบาทของเกมในการขดัเกลาดา้นพฤตกิรรมและระเบยีบวนิยั รวมทัง้ปลกูฝงัใหเ้กดิแรง

บนัดาลใจในการใชช้วีติ 

“เกมน้ีสอนใหเ้รารูจ้กัคดิและวางแผนงานในการท างานแต่ละอยา่งว่าเราควรจะท าอะไรก่อนหลงั 

ตอ้งค านวนรายรบัรายจา่ยใหร้อบคอบ คาดคะเนสิง่ต่างๆ รูจ้กัเลอืกพนัธุพ์ชืทีจ่ะน ามาปลกูในสวนของ

ตนเอง เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติและผลก าไรกลบัมาอย่างคุม้ค่ากบัการลงทุนลงแรงของเรา จงึเป็นการฝึก

สตปิญัญาดว้ย” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 
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“เกมน้ีจะสอนใหเ้รารูจ้กัระเบยีบวนิัย เพราะเมือ่เราไดเ้ล่นเกมนี้แลว้จะท าใหเ้ราตอ้งกระตอืรอืรน้

เพื่อท าสิง่ต่างๆใหส้ าเรจ็ เช่น การปลกูพชืผกัจะท าใหเ้รามคีวามขยนัในการรดน ้าพรวนดนิเพื่อใหไ้ดผ้ล

ผลติตามทีเ่ราคาดไว ้ เพราะถ้าไม่รูจ้กัการมรีะเบยีบวนิยัแลว้จะท าใหผ้กัทีเ่ราปลกูตายและไม่มผีลผลติ

ใหก้บัเราตลอดฤดกูาล” (ศริกิานต ์จงวฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“การนอนกเ็ป็นอกีอย่างหน่ึงทีเ่กมน้ีสรา้งการปลกูฝงัระเบยีบวนิัย คอืถา้วนัไหนเรานอนดกึมาก

เกนิไปจะท าใหเ้ราตื่นสายและมเีวลาในการท างานในวนัต่อไปน้อยลงตามไปดว้ย น่ีกเ็ป็นการปลกูฝงั

ระเบยีบวนิยัอกีอย่างทีถ่่ายทอดออกมาใหเ้หน็อย่างชดัเจน” (พุทธพิงษ์ สงิหม์า, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556) 

“เกมน้ีเปรยีบเสมอืนการใชช้วีติจรงิๆในฟารม์ของเราเอง เราจะตอ้งดแูลฟารม์ของเราใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหน้า เช่น การหาเงนิ เพื่อมาต่อเตมิบา้น การจบีสาวเพื่อมาเป็นภรรยาของเราในอนาคต สิง่

ต่างๆเหล่าน้ีกเ็ป็นการปลกูฝงัความมุง่หวงัทีจ่ะท าใหเ้ราลงมอืและตัง้ใจท าใหส้ าเรจ็ ส่วนแรงบนัดาลใจก็

อยา่งเช่นว่า ถา้เรามคีวามรูส้กึว่าเราชอบผูห้ญงิคนหนึ่งกจ็ะท าใหเ้ราสามารถท าทุกอยา่งเพื่อใหผู้ห้ญงิ

คนนัน้หนัมามองหรอืชอบเราในสกัวนั” (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า การเล่นเกมฮารเ์วสมนูและฟารม์วลิลย์งัช่วยท าให้

เป็นคนมจีติใจอ่อนโยน รกัและดแูลสตัว ์ รูจ้กัแบ่งปนัแก่ผูอ้ื่นทีเ่ป็นเพื่อนบา้นในเกม และเรยีนรูด้า้นการ

ใชว้ถิชีวีติพอเพยีง  

“เกมน้ีจะสอนใหค้นเป็นคนทีข่ยนั รูจ้กัต่อสูก้บัชวีติ ท ามาหากนิ ใชช้วีติแบบพอเพยีง ไมห่วอื

หวา มกีารปลกูผกั เลีย้งสตัว ์ จบีสาวเพื่อสรา้งครอบครวั สิง่ทีด่กีค็อืไมม่สีิง่ทีเ่ป็นอบายมขุปะปนอยูก่บั

เกมน้ี เพราะเกมในปจัจุบนัมกีารกระท าทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น เกมยงิกนั ฆา่กนัตาย ขโมยรถ 

ขณะทีเ่กมฮารเ์สมนูเป็นเกมทีส่รา้งสรรคแ์ละมกีารขดัเกลาพฤตกิรรมผูเ้ล่นไดเ้ป็นอยา่งดี” (ศริกิานต ์ จง

วฒันากร, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“สอนใหเ้กดิความช านาญในดา้นการด าเนินชวีติอยา่งพอเพยีง เพราะในเกมนี้จะไม่มอีะไรเรดิหร ู

ไมม่รีถขบั ไม่มกีารแต่งตวัทีด่ดู ี จะเน้นการใชช้วีติแบบคนสวนคนปา่ อยูต่ามเขา ไมค่่อยมชีวีติทีห่วอื

หวา จะเน้นไปทางผจญภยัในการต่อสูก้บัชวีติ ด าเนินชวีติในแต่ละวนัใหม้คีวามสุขและสนุกกบัสิง่ที่

เป็นอยู”่ (รชต สุขใจ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็ว่าการเล่นเกมเหล่านี้ยงัช่วยสรา้งคุณค่าทางจติใจ คอืการ

ไดเ้หน็บรรยากาศรอบตวัทีม่แีต่ธรรมชาตขิองฟารม์ ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงฟารม์ในเกมคอมพวิเตอรก์็

สามารถส่งผลใหผู้เ้ล่นรูส้กึสดชื่นและมคีวามสุข เป็นการปลดปล่อยตวัเองจากสภาพแวดลอ้มของตกึสงูๆ

ในวถิชีวีติแบบคนเมอืงหลวง  
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“เมือ่เล่นเกมนี้แลว้รูส้กึว่าท าใหเ้ราเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนโยนขึน้ เพราะเราตอ้งคอยดูแลและเลีย้ง

สตัว ์นอกจากนี้ยงัท าใหจ้ติใจเบกิบานเหมอืนเราไดใ้ชช้วีติทีไ่มเ่คยท ามาก่อน เช่น การปลกูผกั การเลีย้ง

สตัว ์ การหาเงนิดว้ยตนเอง เหมอืนกบัว่าตวัเราเขา้ไปอยูใ่นเกมนัน้จรงิๆ ซึง่มแีต่สิง่ดีๆ อยูร่อบตวั มี

บรรยากาศทีส่ดชื่นซึง่จะสมัผสัไดเ้มือ่ไดล้องเล่น เกมน้ีเปรยีบเหมอืนเกมในจนิตนาการของใครหลายๆ

คน” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายยงัไดย้กตวัอยา่ง เกมเรสตวัรอง สตอร ี

(Reatuarant Story) ขึน้มาว่าเป็นเกมทีต่นเล่นอยูแ่ละชอบมาก เพราะในชวีติจรงิใฝ่ฝนัว่าจะมรีา้นอาหาร

เป็นของตนเอง การไดเ้ล่นเกมเรสตวัรอง สตอร ี ถอืเป็นการไดท้ดลองสวมบทบาทในโลกเสมอืนจรงิ

เพื่อใหเ้ขา้ใจบทบาทการเป็นเจา้ของและคนท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรา้นอาหารว่า ตอ้งมบีทบาทหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบอย่างไรบา้ง โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ล่นเกมเรสตวัรอง สตอร ีใหค้วามเหน็ว่า เกมเรสตวัรอง 

สตอร ี มบีทบาทในการขดัเกลาดา้นทกัษะการใชชวีติ การท างาน การวางแผน การสรา้งระเบยีบวนิัย 

และบทบาทในการปลกูฝงัแรงบนัดาลใจ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“หลายๆคนทีไ่ดเ้ล่นเกมนี้พูดกนัเป็นเสยีงเดยีวกนัเลยว่าอยากมรีา้นอาหารน่ารกัๆแบบในเกมนี้

บา้ง สื่อใหเ้หน็ว่าการเล่นเกมช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจอยากท ามาหากนิ อยากเป็นเจา้ของกจิการเหมอืน

ในเกม” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 

“เกมน้ีช่วยใหผู้เ้ล่นมทีกัษะในการคา้ขายและค านวน เช่น จะบรหิารเงนิทีม่อียูอ่ย่างไร รวมทัง้

รูจ้กัดแูลรา้นของเรา ตกแต่งรา้นใหส้วยงามคนจะไดเ้ขา้รา้นมากขึน้” (รชันก ศรสีุข, สมัภาษณ์, 20 

มกราคม 2556) 

“เกมน้ีท าใหเ้ล่นแลว้เป็นคนมรีะเบยีบมากขึน้ ท าใหรู้จ้กัใช้เงนิมากขึน้ รวมทัง้ท าใหม้ทีกัษะการ

บรหิาร รวมถงึรูจ้กัดูแลและบรหิารผูอ้ื่นทีเ่ป็นตวัละครทีเ่ป็นพนกังานในรา้นของเราดว้ยถา้เราเล่นเป็นตวั

เจา้ของ  แต่ถา้ราเล่นเป็นตวัพนกังานเสริฟ์อาหารเรากจ็ะตอ้งมรีะเบยีบ รูจ้กัเกบ็จาน รวมทัง้การจดัวาง

โต๊ะ จดัรา้นใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อบรหิารพืน้ทีข่องรา้นดว้ย” (กนกกร ประเสรฐิศร,ี สมัภาษณ์, 20 มกราคม 

2556) 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่าเกมเรสตวัรอง สตอร ีช่วยเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูเ้ล่นทีม่ต่ีอบาท

บาทของพนกังานเสริฟ์ จากเดมิทีม่องว่าเป็นอาชพีตอ้ยต ่า กลายเป็นการเหน็บทบาทความส าคญัและ

คุณค่าของอาชพีนี้แทน 

“เวลาเราเล่นเป็นพนกังานเสริฟ์เรากต็อ้งท าหน้าทีข่องตนเองใหด้ทีีสุ่ด เพื่อจะไดค้่าแรง ไดค้่าโอ

ท ี (Over Time) เพราะถ้าท าไม่ดกีจ็ะไมไ่ดข้ึน้ค่าแรง รวมถงึเดก็ไทยมกัจะดถููกว่าอาชพีเดก็เสิรฟ์เป็น

อาชพีตอ้ยต ่า แต่ส าหรบัในเกมนี้แลว้เดก็เสริฟ์เป็นตวัละครส าคญั ดงันัน้เกมจงึมบีทบาทในการเปลีย่น

ทศันคตขิองผูเ้ล่นไดม้ากเช่นเดยีวกนั” (ฐปกรณ์ ทมิเงนิ, สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2556) 
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กล่าวโดยสรุปคอื เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้เหน็ตรงกนัว่า การใชส้ื่อใหมม่ี

บทบาทต่อการสรา้งค่านิยมทางสงัคมใหเ้กดิขึน้กบัตนเองทัง้ในดา้นสรา้งสรรค ์ เช่น การใชส้ื่อใหมเ่ป็น

ช่องทางในการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบครวั เป็นช่องทางในการเรยีนรู ้ คน้หาและ

แบ่งปนัขอ้มลู และขดัเกลาทางสงัคมในทางออ้ม ขณะเดยีวกนักย็อมรบัว่า การใชส้ื่อใหมก่่อใหเ้กดิ

ค่านิยมทางสงัคมในทางลบ เช่น การเสพตดิสื่อใหม ่ การใชภ้าษาวบิตั ิ การเป็นคนใจรอ้นและไมอ่ดทน 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัมคีวามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ป็นเสมอืนช่องทางในการส ารวจ คน้หาขอ้มลูต่างๆ 

เพื่อน ามาประกอบใชใ้นการสรา้งอตัลกัษณ์ของตน และสื่อใหมย่งัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกและทดสอบ

ทางอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยพืน้ทีใ่นโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสะดวกและรวดเรว็

กว่าเมือ่เทยีบกบัในโลกแห่งความเป็นจรงิ 
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บทท่ี 5 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 
โครงการวจิยัเรือ่ง “บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการใชส้ื่อใหมก่บับทบาท

ในการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยทีม่อีายุระหว่าง 15-25 ปี โดยมวีตัถุประสงค์

ในการวจิยัทีส่ าคญั 3 ขอ้ คอื 1.) เพือ่ศกึษารปูแบบพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมข่องเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร 2.) เพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมของเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร และ 3.) เพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร การวจิยัครัง้นี้เป็นการผสมผสานระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Method) 

และเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยการวจิยัเชงิปรมิาณใชว้ธิกีารเกบ็รวมรวม

ขอ้มลูจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แบ่งเป็นกลุ่มวยัรุน่ตอนต้น ทีม่อีาย ุ15-18 ปี จ านวน 200 ชุด 

และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย อายรุะหว่าง 19-25 ปี จ านวน 200 ชุด ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพใชว้ธิกีาร

สมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) กบักลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 8 คน รวมเป็น

ทัง้หมด 16 คน โดยแยกการสมัภาษณ์ทลีะกลุ่ม นอกจากนี้ยงัใชว้ธิกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลูโดยการกรอก

แบบบนัทกึ (Diary Research) จากกลุ่มตวัอยา่งอกี 46 คน เป็นวธิกีารเสรมิในการวจิยัเชงิคุณภาพ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึและตวัอยา่งทีน่ ามาวเิคราะหป์ระกอบผลการวจิยั ขอ้มลูจากการวจิยัเชงิปรมิาณจะ

ท าใหม้องเหน็ภาพรวมของประเดน็ในการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัรปูแบบพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหมแ่ละค่านิยม

ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ื่อใหมข่องเยาวชนไทย ส่วนการวจิยัในเชงิคุณภาพจะเป็นการขยาย

ผลการวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึเกีย่วกบับาทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมและ

บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

การสรุปผลการวจิยัในบทนี้จะแบ่งการสรปุผลออกเป็น 7 ส่วน คอื 5.1.1 รปูแบบพฤตกิรรมการ

ใชส้ื่อใหมข่องเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 5.1.2 ความคดิเหน็และค่านิยมของเยาวชนไทยใน

เขตกรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอการใชส้ื่อใหม ่5.1.3 บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทางสงัคมเชงิ

สรา้งสรรคข์องเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 5.1.4 บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมทาง

สงัคมเชงิลบของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 5.1.5 บทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งอตัลกัษณ์

ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 5.1.6 บทบาทของสื่อใหมใ่นการคน้หาขอ้มลู ส ารวจและ
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ทดสอบอตัลกัษณ์ของเยาวชน และ 5.1.7 บทบาทของเกมคอมพวิเตอรก์บัการขดัเกลาทางสงัคมของ

เยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

5.1.1 รปูแบบพฤติกรรมการใช้ส่ือใหม่ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร  

ผลการส ารวจขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้อายุ

ระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 200 คน และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ19-25 ปี จ านวน 200 คน พบขอ้มลู

ดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม คอื มเีพศหญงิรอ้ยละ 53 และเพศชายรอ้ยละ 47  

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย พบว่า ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน 

200 คน แบ่งเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 54 เพศชายรอ้ยละ 46 ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวนทัง้สิน้ 200 

คน มเีพศหญงิรอ้ยละ 52 และเพศชายรอ้ยละ 48 

ส่วนขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบพฤตกิรรมการใชส้ื่อใหม่ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครมี

รายละเอยีดของสรุปผลการวจิยัดงันี้ 

การเข้าถึงอินเตอรเ์น็ตท่ีบ้าน 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตทีบ่า้นของกลุ่มเยาวชนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีม่อีนิเตอรเ์น็ตใชท้ีบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 98.25 และมเีพยีงรอ้ยละ 1.75 ทีไ่มม่ี

อนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น 

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย ซึง่มจี านวนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 

คนพบว่า กลุ่มวยัรุน่ตอนต้นทีม่อีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 97 ส่วนคนทีไ่ม่มอีนิเตอรเ์น็ตใช้

งานทีบ่า้น คดิเป็นรอ้ยละ 3 ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายพบว่ารอ้ยละ 99.5 มอีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น 

มเีพยีงรอ้ยละ 0.5 เท่านัน้ ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์น็ตใชง้านทีบ่า้น 

พื้นท่ีในการใช้งานอินเตอรเ์น็ตท่ีบ้าน 

ขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีใ่นการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีบ่า้นของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่าในภาพรวมมกีลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตในหอ้งนอนส่วนตวัคดิเป็นรอ้ยละ 68.5 ซึง่

มากกว่ากลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางรว่มกบัสมาชกิในบา้นทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 31.5  

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลาย ซึง่มจี านวนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 

คน พบว่ามคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตในหอ้งนอนส่วนตวัมี

รอ้ยละ 60 และใชง้านอนิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางรว่มกบัสมาชกิในบา้นมรีอ้ยละ 40 ส่วนในกลุ่มวยัรุน่

ตอนปลายพบว่า มจี านวนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ตในหอ้งนอนส่วนตวัมากกว่า คอืคดิเป็นรอ้ยละ 77 ส่วน

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตจากส่วนกลางรว่มกบัสมาชกิในบา้นมรีอ้ยละ 33 ซึง่น้อยกว่า

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้  
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การใช้อปุกรณ์ส่ือใหม่ประเภทคอมพิวเตอร ์

ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทคอมพวิเตอรข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมคีอมพวิเตอรป์ระเภทพซีแีละโน๊ตบุ๊คใชง้าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 และ

รอ้ยละ 27.5 มคีอมพวิเตอรแ์ทป็เลต็ (Tablet) ใชง้าน  

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูเฉพาะกลุ่มพบว่า จ านวนกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นตอนตน้มคีอมพวิเตอรแ์ทป็

เลต็ ใชง้านมจี านวนน้อยกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทีม่คีอมพวิเตอรแ์ทป็เลต็ ใช้

งานมอียูร่อ้ยละ 21 ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายพบว่ามคีอมพวิเตอรเ์ทป็เลต็ใชง้าน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 

เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราส่วนในแต่ละกลุ่ม 

การใช้อปุกรณ์ส่ือใหม่ประเภทโทรศพัท ์

ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทโทรศพัทข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 

คน พบว่ารอ้ยละ 96 มโีทรศพัทส์มารท์โฟนใชง้าน มเีพยีงรอ้ยละ 4 ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่โีทรศพัท์

ส าหรบัใชง้านแบบธรรมดา ซึง่จ านวนผูม้โีทรศพัทส์ าหรบัใชง้านธรรมดาทัง้หมดจดัอยูใ่นกลุ่มเยาวชนที่

เป็นวยัรุ่นตอนตน้  

จ านวนชัว่โมงท่ีใช้งานอปุกรณ์โทรศพัท์ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงทีใ่ชง้านโทรศพัทใ์นหนึ่งวนัของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการใชง้านโทรศพัท ์ 5 ชัว่โมงขึน้ไป มรีอ้ยละ 26.75 

ใกลเ้คยีงกบัอกีรอ้ยละ 26.5  ทีใ่ชง้านโทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง รองลงมาคอื รอ้ยละ 20.25  ใชง้าน

โทรศพัทน้์อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั มกีลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 15 ใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 ชัว่โมง มรีอ้ยละ 

11.5 ทีต่อบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 1-2 ชัว่โมง  

เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มคอืกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นและวยัรุ่นตอนปลายซึง่มจี านวน

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน พบขอ้มลูดงันี้คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนต้นส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 38 ใชง้าน

โทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง รองลงมารอ้ยละ 28.5 ใชง้านโทรศพัทน้์อยกว่า 1 ชัว่โมงในแต่ละวนั กลุ่ม

ตวัอยา่งรอ้ยละ 14 ตอบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 ชัว่โมง จ านวนรอ้ยละ 13 ตอบว่าใชง้านโทรศพัท์

วนัละ 1-2 ชัว่โมง ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 6.5 ตอบว่า ใชง้านโทรศพัทม์ากกว่า 5 ชัว่โมงในแต่ละวนั  

เมือ่พจิารณาดขูอ้มลูการใชโ้ทรศพัทใ์นแต่ละวนัของกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั

คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่เกอืบครึง่ตอบว่าใชง้านโทรศพัทว์นัละ 5 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 

47 รองลงมาคอืใชง้านโทรศพัทว์นัละ 3-4 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 16 ใชโ้ทรศพัทว์นัละ 2-3 ชัว่โมง คดิ

เป็นรอ้ยละ15 ส่วนรอ้ยละ 12 ใชโ้ทรศพัทน้์อยกว่าหนึ่งชัว่โมงต่อวนั และรอ้ยละ 10 ตอบว่าใชโ้ทรศพัท์

วนัละ 1-2 ชัว่โมง  

DPU



110 

 

ทัง้น้ีเน่ืองจากโทรศพัทส์มารท์โฟนในปจัจบุนัสามารถใชง้านไดม้ากกว่าการรบัสายโทรเขา้ออก 

แต่สามารถเชื่อมโยงกบัอนิเตอรเ์น็ต แอพพลเิคชัน่ และใชง้านอื่นๆได ้ ดงันัน้ขอ้มลูของจ านวนชัว่โมงใน

การใชง้านโทรศพัทข์องกลุ่มตวัอยา่งจงึเป็นภาพรวมการใชง้านโทรศพัทด์ว้ยวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

ต่างๆ ไมใ่ช่ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงในการใชโ้ทรศพัทใ์นการพดูคุยสนทนาแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอปุกรณ์โทรศพัท์ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัทใ์นหน่ึงเดอืนของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคี่าใชจ้า่ยเดอืนละ 201-500 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 44 

รองลงมาคอืเดอืนละ 100-200 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 ส่วนรอ้ยละ 12 มคี่าใชจ้่าย 501-700 บาทต่อ

เดอืน กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 9.25 มคี่าใชจ้า่ย 701-1000 บาทต่อเดอืนในการใชง้านโทรศพัท ์ ทีเ่หลอือกี 

รอ้ยละ 6 มคี่าใชจ้่ายในการใชง้านโทรศพัทเ์ดอืนละมากกว่าหนึ่งพนับาท  

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย พบขอ้มลูที่

แตกต่างกนัดงันี้ กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัทอ์ยูท่ี ่ 201-500 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 48 และค่าใชจ้า่ยที ่100-200 บาท รอ้ยละ 45.5 ตามล าดบั มเีพยีงรอ้ยละ 4 ทีม่คี่าใชจ้า่ยใน

การใชง้านโทรศพัท ์501-700 บาท และรอ้ยละ 2.5 ทีม่คี่าใชจ้่าย 701-1000 บาทต่อเดอืนในการใชง้าน

โทรศพัท ์ ส่วนในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ไมพ่บว่ามกีลุ่มตวัอยา่งทีต่อบว่ามคี่าใชจ้่ายในการใชง้านโทรศพัท์

มากกว่าหนึ่งพนับาท 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการใชง้านโทรศพัทข์องกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายพบว่าส่วนใหญ่ซึง่ตรง

กบักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40 มคี่าใชจ้่ายอยู่ที ่201-500 บาทต่อเดอืน รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 

20 มคี่าใชจ้่ายอยู่ที ่501-700 บาท  กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 16 มคี่าใชจ้า่ยอยู่ที ่701-1000 บาทต่อ

เดอืน ส่วนผูท้ีม่คี่าใชจ้่ายโทรศพัท ์ 100-200 บาท ต่อเดอืน และมากกว่า 1000 บาท ต่อเดอืนมรีอ้ยละ 

12 เท่ากนั  

ประเภทของส่ือโซเชียลมีเดียท่ีใช้งาน 

ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของสื่อโซเชยีลมเีดยีทีก่ลุ่มเยาวชนใชง้าน พบขอ้มลูในภาพรวมจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดงันี้ กลุ่มตวัอยา่งทุกคนใชเ้ฟสบุ๊ค (Facebook) คดิเป็นรอ้ยละ 100  รองลงมา

ใชท้วติเตอร ์ (Twitter) คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน แต่เมือ่จ าแนกตามกลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้และวยัรุ่นตอนปลายพบว่า กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใชท้วติเตอรม์ากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ 

คอืเกนิครึง่ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็น รอ้ยละ 56 ทีใ่ชท้วติเตอร ์ ขณะที่

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เพยีงรอ้ยละ 21 ใชง้านทวติเตอร ์ 
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กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 11.25 จากทัง้หมด 400 คน มกีารใชง้านอนิสตาแกรม (Instagram) ใน

จ านวนน้ีรอ้ยละ 18 เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย และรอ้ยละ 4.5 อยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ เมือ่

ค านวนอตัราส่วนแยกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสองกลุ่มทีม่จี านวนกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 10.5 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีประเภทไฮไฟว ์ (Hi 5) เมือ่จ าแนกสดัส่วนเป็น

สองกลุ่มพบว่า กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 15 ใชง้านไฮไฟว ์ ซึง่เป็นจ านวนและอตัราส่วนทีม่ากกว่า

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้คอืรอ้ยละ 6 เมือ่ค านวนจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวนรอ้ยละ 9 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีประเภทไลน์ (Line) เมือ่จ าแนกสดัส่วนเป็น

สองกลุ่มพบว่า กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 12 ใชง้านไลน์ซึง่เป็นจ านวนและอตัราส่วนทีม่ากกว่ากลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้ซึง่มเีพยีงรอ้ยละ 6 เมือ่ค านวนจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีประเภทแทงโก (Tango) โดยทัง้หมดเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลาย  

จ านวนชัว่โมงในการใช้งานโซเชียลมีเดีย 

ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงในการใชง้านโซเชยีลมเีดยีในแต่ละวนัของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 

คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 39 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีวนัละ 2-3 ชัว่โมง รองลงมาคอื 

5 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ส่วนผูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีวนัละ 1-2 ชัว่โมง มรีอ้ยละ 12.5 ผูใ้ชง้าน

โซเชยีลมเีดยีวนัละ 3-4 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 11 และมผีูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีน้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั 

จ านวนน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มซึง่มจี านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน พบว่า กลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้ส่วนใหญ่จ านวนเกนิครึง่ใชง้านโซเชยีลมเีดยีวนัละ 2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 55  ของจ านวน

กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน รองลงมาคอื 1-2 ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 16 ใชง้านวนัละ 5 ชัว่โมง

ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ15 มผีูใ้ชง้านโซเชยีลมเีดยีน้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 9 และใชง้านวนั

ละ 3-4 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 5 

 ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจ านวน 200 คน พบว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่จ านวนเกอืบ

ครึง่ใชง้านโซเชยีลมเีดยีวนัละ 5 ชัว่โมงขึน้ไป ซึง่เป็นจ านวนทีม่ากกว่ากลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

48  ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน มรีอ้ยละ 23 ทีใ่ชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 2-3 ชัว่โมง 

รองลงมา รอ้ยละ 17  ทีใ่ชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 3-4 ชัว่โมง ส่วนผูท้ีใ่ชง้านโซเซยีลมเีดยีวนัละ 1-2 

ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 9 และน้อยสุดคอืรอ้ยละ 3ใชง้านโซเซยีลมเีดยีน้อยกว่าวนัละ 1 ชัว่โมง  

 วตัถปุระสงคใ์นการใช้งานส่ืออินเตอรเ์น็ต 

ขอ้มลูเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านสื่ออนิเตอรเ์น็ตของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า

ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 96 ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพดูคุยสนทนาและแสดงความคดิเหน็ 
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ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการพดูคุยสนทนาและแสดงความคดิเหน็มจี านวนไมแ่ตกต่างกนัมากนกั คอื รอ้ยละ 97 

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และรอ้ยละ 95 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากร

กลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 92.5 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการหา

ขอ้มลูขา่วสาร ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการหาขอ้มลูข่าวสารมจี านวนไมแ่ตกต่างกนัมากนกั คอื รอ้ยละ 94.5 ใน

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และรอ้ยละ 90 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากร

กลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อการเล่นเกมคดิเป็นรอ้ยละ 64.5 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

ทัง้หมด 400 คน ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มทีใ่ชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตเพื่อการเล่นเกมมอีตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อยคอื ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้คดิเป็นรอ้ยละ 71 

ซึง่เป็นอตัราส่วนและจ านวนทีม่ากกว่าในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 58 เมือ่ค านวณ

อตัราส่วนจากจ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 65.5 จากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ทัง้นี้เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่มพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่ม

ทีใ่ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการซือ้สนิคา้และบรกิารมจี านวนแตกต่างกนั คอื มรีอ้ยละ 47 

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตในการซือ้สนิคา้และบรกิาร ซึง่มากกว่าในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ ทีม่ ี

เพยีงรอ้ยละ 18.5 เมือ่ค านวณอตัราส่วนจากจ านวนประชากรกลุ่มละ 200 คน 

 นอกจากนี้ มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คนใหข้อ้มลูว่า มกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงค์

อื่นๆ เช่น ดภูาพยนตร ์ ชมละครยอ้นหลงั จ านวน 4 คน และใชท้ าธุรกจิขายสนิคา้และบรกิารผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต จ านวน 2 คน โดยทัง้ 6 คนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของ

กลุ่มประชากรทัง้หมด 400 คน และ คดิเป็นรอ้ยละ 3 เมือ่ค านวณเฉพาะกลุ่มประชากร  200 คนในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลาย 

 วตัถปุระสงคใ์นการใช้งานโซเชียลมีเดีย 

ขอ้มลูเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านโซเชยีลมเีดยีของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการพดูคุยสนทนากบัเพื่อน คดิเป็นรอ้ยละ 94.5 เมือ่

จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ยละ 92 และ

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 97 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการพดูคุยสนทนากบัเพื่อน เมือ่ค านวณจาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 
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 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการเล่นเกมและแอพพลเิคชัน่ คดิเป็นเป็นรอ้ยละ 

74.75 เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ยละ 

94.5 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการเล่นเกมและแอพพลเิคชัน่ ซึง่เป็นจ านวนที่มากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายซึง่มเีพยีงรอ้ยละ 55 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อการตดิตามข่าวสารจากดาราและศลิปินทีต่นเองชื่นชอบ 

คดิเป็นรอ้ยละ 61.75 ในภาพรวม และเมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีง

กนัมากคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนต้นรอ้ยละ 62.5 และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 61 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อ

การตดิตามข่าวสารจากดาราและศลิปินทีต่นเองชื่นชอบ เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนใน

แต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัเดทสถานะของตนคดิเป็นรอ้ยละ 61.25 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม พบขอ้มลูที่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกัคอื กลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้จ านวนรอ้ยละ 56.6 และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 66 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัเดท

สถานะของตน เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัโหลดรปูของตน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 ในภาพรวม โดย 

เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้เพยีงรอ้ยละ 48 

ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่ออพัโหลดรปูของตน ซึง่น้อยกว่าในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทีม่ถีงึรอ้ยละ 69 เมือ่

ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อระบายอารมณ์และความในใจคดิเป็นรอ้ยละ 50.5 ใน

ภาพรวม เมือ่จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ย

ละ 39 ใชง้านโซเชยีลมเีดยีเพื่อระบายอารมณ์และความในใจ ซึง่น้อยกว่าในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย ทีม่ถีงึ

รอ้ยละ 62 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

 นอกจากนี้พบขอ้มลูเพิม่เตมิว่า มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน ใชโ้ซเชยีลมเีดยีในวตัถุประสงค์

อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของประชากรทัง้หมด โดยจ านวนทัง้ 6 คน ทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีในวตัถุประสงค์

อื่นๆ อยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คน โดย

กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูว่าใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกจิขายสนิคา้ต่างๆ เช่น เสือ้ผา้ 

กระเป๋าแฟชัน่ และมกีลุ่มตวัอยา่งเพศชายจ านวน 2 คน ระบุว่าใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อเป็นช่องทางในการดู

รปูผูห้ญงิสาวทีห่น้าตาด ี
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  ลกัษณะการเปิดและปิดสญัญาณของอปุกรณ์โทรศพัท์ 

    ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 83.25 จะเปิดสญัญาณ

โทรศพัทไ์วต้ลอด 24 ชัว่โมง ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 16.75 จะปิดสญัญาณโทรศพัทเ์มือ่เขา้นอนและเปิด

สญัญาณโทรศพัทอ์กีครัง้เมื่อตื่นนอน  

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย พบว่ามี

พฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัคอื วยัรุน่ตอนตน้รอ้ยละ 81.5 และวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 85 จะมพีฤตกิรรม

การเปิดสญัญาณโทรศพัทไ์วต้ลอด 24 ชัว่โมง เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน ส่วน

ผูม้พีฤตกิรรมการปิดสญัญาณโทรศพัทเ์มือ่เขา้นอนและเปิดสญัญาณโทรศพัทอ์กีครัง้เมือ่ตื่นนอนของ

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มรีอ้ยละ 18.5 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมรีอ้ยละ 15 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

จ านวนหน้าของเวบ็เพจท่ีเปิดดใูนแต่ละครัง้ 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนหน้าของเวบ็เพจทีก่ลุ่มตวัอยา่งเปิดดใูนแต่ละครัง้คอื ส่วน

ใหญ่จ านวนเกนิครึง่จากทัง้หมด 400 คน คอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.5 จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า 

รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 20.75 จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 3-4 หน้า มกีลุ่มตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 16 ที่

เปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป มเีพยีงรอ้ยละ 8.75 ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 1 หน้า

เท่านัน้ 

เมือ่แยกดขูอ้มลูทัง้สองกลุ่มพบว่า มขีอ้มลูคลา้ยคลงึกนัในบางส่วน คอื กลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่ม

ส่วนใหญ่เปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ยละ 67 และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ย

ละ 42 มพีฤตกิรรมเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม 

ส่วนขอ้มลูพฤตกิรรมการเปิดดเูวบ็เพจของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มสามารถแยกตาม

รายละเอยีดไดด้งันี้คอื ในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ จะมลีกัษณะการเปิดดูเวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า จ านวนมาก

ทีสุ่ด ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ รองลงมาจะเปิดดคูรัง้ละ 3-4 หน้า คดิเป็นรอ้ยละ เปิดดคูรัง้ละ 1 หน้า คดิเป็น

รอ้ยละ 12.5 และจ านวนน้อยทีสุ่ดคอืเพยีงรอ้ยละ 4 ทีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป  

ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย จะมลีกัษณะการเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า จ านวนมากทีสุ่ด ดงัที่

กล่าวไปแลว้ รองลงมาจะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 28 ซึง่เป็นจ านวนและ

อตัราส่วนใกลเ้คยีงกบัผูท้ีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 3-4 หน้า คดิเป็นรอ้ยละ 25 ส่วนผูท้ีเ่ปิดดคูรัง้ละ 1 หน้า 

มจี านวนน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 5 จากจ านวนประชากรในกลุ่มทัง้หมด 200 คน 

พฤติกรรมการใช้อปุกรณ์โทรศพัทใ์นห้องเรียน 

ดา้นพฤตกิรรมการใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด พบขอ้มลูใน

ภาพรวมว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 98.75 เคยใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอน โดย
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แบ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ยละ 98 และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 99.5 ตามล าดบัเมือ่ค านวณจาก

สดัส่วนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน ส่วนผูท้ีต่อบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอนม ี

รอ้ยละ 1.25 เมือ่เทยีบกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน เมือ่แยกดขูอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบว่า มี

รอ้ยละ 2 เป็นกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ทีต่อบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอน และรอ้ย

ละ 0.5 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทีต่อบว่าไมเ่คยใชโ้ทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงัสอน เมือ่

ค านวณจากสดัส่วนตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

ลกัษณะของรปูท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้ในโพรไฟลข์องส่ือใหม่ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของรปูทีก่ลุ่มตวัอยา่งใชใ้นโพรไฟลข์องสื่อใหม ่พบว่า ส่วนใหญ่แลว้ กลุ่ม

ตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 82 จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไ์ฟล ์ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 18 ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดารา

ศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล ์

เมือ่จ าแนกขอ้มลูทัง้สองกลุ่มจะพบขอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื ส่วนใหญ่จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปู

โพรไ์ฟล ์ โดยมรีอ้ยละ 66 ของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และรอ้ยละ 98 ของกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชร้ปูของ

ตนเองเป็นรปูโพรไฟล ์ 

อยา่งไรกต็ามมขีอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสองกลุ่มคอื พบว่า มกีลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวน

มากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล์ คอื มกีลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้รอ้ยละ 44 ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล์ ขณะทีใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายมเีพยีงรอ้ยละ 2 ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล์ คดิเป็นอตัราส่วน 

เปรยีบเทยีบกบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนกลุ่มละ 200 คน 

 

5.1.2 ความคิดเหน็และค่านิยมของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีต่อการใช้ส่ือใหม่ 

ขอ้มลูภาพรวมเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของเยาวชนที่มต่ีอการใชส้ื่อใหม่พบว่า เยาวชนให้

ความส าคญักบัสื่อใหมว่่าเป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินชวีติ โดยเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งแสดง

ความคดิเหน็ว่า หากตนเองออกมานอกบา้นและลมืโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟนเอาไวท้ีบ่า้น จะ

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึกระวนกระวายใจแต่ยงัสามารถใชช้วีติไดต้ามปกต ิ โดยมจี านวนผูต้อบในขอ้นี้

ทัง้หมดจากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 42 ทีต่อบว่าตน

จะรูส้กึปกตเิฉยๆและใชช้วีติตามปกตโิดยไมก่ระวนกระวายใจ ส่วนผูท้ีต่อบว่า ทนไมไ่ดแ้ละตอ้งกลบัไป

เอาโทรศพัทม์าจากบา้นคดิเป็นรอ้ยละ 8.5 

 เมือ่จ าแนกขอ้มลูออกเป็นสองกลุ่ม พบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื  ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มวัยรุ่น

ตอนปลายส่วนใหญ่ครึง่หนึ่งโดยคดิเป็นรอ้ยละ 51 ตอบว่าตนรูส้กึกระวนกระวายใจแต่สามารถใชช้วีติได้

ตามปกตหิากลมืโทรศพัทม์อืถอืเอาไวท้ีบ่า้น แต่กลุ่มวยัรุน่ตอนต้นส่วนใหญ่ คอืคดิเป็นรอ้ยละ 52 ตอบ
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ว่า ตนรูส้กึปกตเิฉยๆและใชช้วีติไดต้ามปกตโิดยไมก่ระวนกระวายใจในวนัทีล่มืโทรศพัทม์อืถอืไวท้ีบ่า้น 

มเีพยีงรอ้ยละ 48 ของกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ทีต่อบว่าตนจะรูส้กึกระวนกระวายใจ ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย

รอ้ยละ 32 ตอบว่าตนรูส้กึปกตเิฉยๆหากลมืน าโทรศพัทม์อืถอืมาจากบา้น 

 ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัอกีขอ้คอื กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 14 ตอบว่าหากตนเอง

ลมืโทรศพัทม์อืถอืไวท้ีบ่า้นจะรูส้กึทนไมไ่ดแ้ละตอ้งกลบัไปเอามาจากทีบ่า้น ขณะทีไ่มม่กีลุ่มตวัอยา่งใน

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เลอืกตอบขอ้นี้ 

 การให้ความส าคญัเก่ียวกบัการมีโทรศพัทส์มารท์โฟนของเยาวชน 

ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัความตอ้งการและความส าคญัของโทรศพัทส์มารท์โฟนทีม่ต่ีอ

เยาวชน พบขอ้มลูในภาพรวมคอื กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า หากทุกคนในกลุ่มเพื่อนของ

ตนเองมโีทรศพัทส์มารท์โฟนใชย้กเวน้ตนเอง จะรูส้กึว่าไมเ่ป็นไร โดยมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 มี

คนตอบว่า จะหางานท าเพื่อเกบ็เงนิซือ้เองคดิเป็นรอ้ยละ 29 รองลงมารอ้ยละ 14.75 ตอบว่า จะขอให้

ผูป้กครองซือ้ให ้ส่วนอกีรอ้ยละ 9.75 ตอบว่าตนไม่มโีทรศพัทส์มารท์โฟนใชก้ไ็ดแ้ต่จะรูส้กึกดดนั 

เมือ่จ าแนกดขูอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบขอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของทัง้

สองกลุ่มใหค้วามเหน็ว่า หากทุกคนในกลุ่มเพื่อนของตนเองมโีทรศพัทส์มารท์โฟนใชย้กเวน้ตนเอง จะ

รูส้กึว่าตนไม่มกีไ็มเ่ป็นไร โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 48 จากจ านวนผูต้อบใน

กลุ่มทัง้หมด 200 คน ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งทัง้

สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า จะหางานท าเพื่อเกบ็เงนิซือ้เอง โดยในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มผีูต้อบขอ้นี้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 27 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 31 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งทัง้สอง

กลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า จะใหผู้ป้กครองซือ้ให ้ โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 

16.5 ส่วนกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 13 และขอ้คดิเหน็ทีม่กีลุ่มตวัอยา่งเลอืกตอบ

น้อยทีสุ่ดตรงกนัคอื ไมม่โีทรศพัทส์มารท์โฟนใชก้ไ็ดแ้ต่จะรูส้กึกดดนั โดยในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มผีูต้อบ

ขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมผีูต้อบขอ้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 11 

การขออปุกรณ์ส่ือใหม่เป็นของขวญัจากผู้ปกครอง 

ดา้นค่านิยมการขออุปกรณ์สื่อใหม ่ เช่น สมารท์โฟน โน๊ตบุ๊ค และแทป็เลต็ เป็นของขวญัจาก

ผูป้กครอง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 63 เคยขอรอ้งใหผู้ป้กครองซือ้อุปกรณ์สื่อใหมใ่ห้

เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้รอ้ยละ 67 กลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย

รอ้ยละ 59 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

 ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 46 ตอบว่า ไมเ่คยขอใหผู้ป้กครองซือ้อุปกรณ์สื่อ

ใหมใ่หเ้ป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวนรอ้ยละ 33 กลุ่ม

วยัรุน่ตอนรอ้ยละ 41 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 
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 การเลือกท ากิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัส่ือใหม่ในวนัว่างของเยาวชน 

ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกท ากจิกรรมในวนัว่างของเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ 

คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 ตอบว่าในวนัว่างตนจะเลอืกท ากจิกรรมทีไ่มเ่กีย่วกบัสื่อใหมร่่วมกบัครอบครวัหรอื

เพื่อน เช่น ไปเดนิเล่น ท่องเทีย่ว อ่านหนงัสอื วาดรปู เล่นกฬีา ในจ านวนนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 56 จากกลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้ และรอ้ยละ 68 จากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 

คน 

เยาวชนรอ้ยละ 37.75 จากทัง้หมด 400 คน เลอืกตอบว่า ตนจะเลอืกท ากจิกรรมผ่านสื่อใหม่ 

เช่น เล่นเกม เล่นแอพพลเิคชัน่ หรอืพดูคุยสนทนาออนไลน์ ในวนัว่างของตน ในจ านวนน้ีเป็นผูต้อบจาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ รอ้ยละ 43.5 และจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 32 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

การเสพติดโทรศพัทมื์อถือและสมารท์โฟนของเยาวชน 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสพตดิโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนของกลุ่มตวัอยา่ง พบขอ้มลูในภาพรวม

คอื กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 ใหค้วามเหน็ว่าตนเองตดิโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน

ในระดบัทีย่งัควบคุมตนเองได ้ ในจ านวนนี้มผีูต้อบคดิเป็นรอ้ยละ 76  จากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และรอ้ยละ 

65 จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน รองลงมากลุ่ม

ตวัอยา่งรอ้ยละ 20.5 ตอบวา่ตนเองไมต่ดิการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน โดยใชง้านอยา่งมสีต ิใน

จ านวนน้ีเป็นผูต้อบจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ รอ้ยละ15 และรอ้ยละ 26 จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย เมือ่

ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 200 คน กลุ่มตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 9 ตอบว่าตนเองตดิการใช้

โทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนมาก โดยขาดโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนไมไ่ด ้ ในจ านวนนี้ มี

อตัราส่วนเท่ากนัจากทัง้กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 9 เมือ่ค านวณ

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน 

การเสพติดส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเยาวชน 

ขอ้มลูเกีย่วกบัค่านิยมการเสพตดิสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีของกลุ่มเยาวชน พบขอ้มลู

ภาพรวมเหมอืนกบัค่านิยมเกีย่วกบัการเสพตดิโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน ดงันี้คอื  กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 ใหค้วามเหน็ว่าคนเองตดิสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีในระดบัทีย่งัควบคุม

ตนเองได ้  ในจ านวนนี้ มจี านวนผูต้อบคดิเป็นรอ้ยละ 79  จากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และรอ้ยละ 70  จาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 200 คน รองลงมากลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 

16  ตอบว่าตนเองไมต่ดิการใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี โดยใชง้านอย่างมสีต ิในจ านวนนี้เป็นผูต้อบ 

จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ รอ้ยละ12  และจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย คดิเป็นะรอ้ยละ 20 เมือ่ค านวณจาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน กลุ่มตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตอบว่าตนเองตดิการใชส้ื่อ
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ออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีมาก โดยขาดสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีไมไ่ด ้ ในจ านวนน้ี มจี านวนผูต้อบ 

จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ รอ้ยละ 9  และจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย รอ้ยละ 10 เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คน            

ความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อการเปรียบเทียบระหว่างส่ือโทรทศัน์และส่ือใหม่   

เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อค่านิยมเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อทีว่่า วทิยแุละ

โทรทศัน์เป็นสตูรส าเรจ็เกนิไปส าหรบัคนรุน่ใหม่ โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.51 เมือ่

เปรยีบเทยีบขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืค่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยู่ทีร่ะดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.23 คอืเหน็ดว้ยในระดบัปาน

กลางต่อความเหน็ทีว่่า วทิยแุละโทรทศัน์เป็นสตูรส าเรจ็เกนิไปส าหรบัคนรุน่ใหม ่ ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.79 คอืเหน็ดว้ยอยา่งมากต่อค่านิยมและความคดิเหน็ดงักล่าว 

ความคิดเหน็ของเยาวชนเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของชีวิตในโลกของ

ส่ือใหม่และในโลกแห่งความเป็นจริง  

ดา้นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัความเหมอืนและความแตกต่างของชวีติในโลกของสื่อใหมแ่ละใน

โลกแห่งความเป็นจรงิของเยาวชน พบขอ้มลูในภาพรวมดงันี้ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 48.75 จากทัง้หมด 

400 คน ใหค้วามเหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมคีวามเหมอืนกนั ในทีน่ี้เป็น

ผูต้อบจากกลุ่มเยาวชนตอนตน้รอ้ยละ 50.5 และกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 47 ตามล าดบั เมือ่ค านวณ

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มละ 200 คน ซึง่เป็นอตัราส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั 

กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 47.5 จากทัง้หมด 400 คน ใหค้วามเหน็ว่าชวีติในโลกเสมอืนจรงิของสื่อ

ใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมทีัง้ส่วนทีเ่หมอืนกนัและต่างกนั ในทีน่ี้เป็นผูต้อบจากกลุ่มเยาวชน

ตอนตน้รอ้ยละ 48 และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 47 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวนกลุ่มละ 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 3.75 จากทัง้หมด 400 คน ใหค้วามเหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหมแ่ละ

ในโลกแห่งความเป็นจรงิมคีวามแตกต่างกนั ในทีน่ี้เป็นผูต้อบจากกลุ่มเยาวชนตอนตน้รอ้ยละ 1.5 และ

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายรอ้ยละ 6 ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มละ 200 คน 

ความคิดเหน็ท่ีเยาวชนมีต่อโลกของส่ือใหม่ 

 ดา้นความคดิเหน็ทีเ่ยาวชนมต่ีอโลกของสื่อใหม่ พบว่า เยาวชนเหน็ดว้ยอยา่งมากกบัความคดิ

ทีว่่า โลกของสื่อใหมแ่ละโลกเสมอืนจรงิท าใหเ้ยาวชนสามารถเป็นอะไรกไ็ดต้ามใจปรารถนา โดยมี

ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ในขอ้นี้ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.81 เมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้

สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็

อยูท่ี ่3.85 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.78 
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 ความคิดเหน็ท่ีเยาวชนมีต่อการสร้างร่างและตวัตนในโลกเสมือนจริงของส่ือใหม่ 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่า ในโลกของสื่อใหม่นัน้สามารถท าใหเ้ยาวชนสรา้งจ านวนรา่งและตวัตน

ไดม้ากกว่าหนึ่งรา่ง โดยเยาวชนมรีะดบัความเหน็ดว้ยมาก ทีค่่าเฉลีย่ 3.96 ต่อความคดิเหน็ว่าสื่อ

ออนไลน์และสื่อใหมท่ าใหเ้ยาวชนสามารถมหีลายรา่งในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่  เมือ่จ าแนกดูความ

คดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.02 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่3.91 

 ความคิดเหน็ท่ีเยาวชนมีต่อการสร้างและลบชีวิตในโลกเสมือนจริงของส่ือใหม่ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด ดว้ยค่าเฉลีย่ 4.31 ว่า ชวีติในโลกเสมอืนจรงิ

ของสื่อใหมแ่ละโลกออนไลน์เป็นโลกทีเ่ยาวชนสามารถสรา้ง ลบ และสรา้งขึน้มาไดใ้หม ่ เมือ่จ าแนกดู

ความคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดเท่ากนัคอื กลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.22 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.40 

 ความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อการปลดปล่อยความคิดผ่านโลกของส่ือใหม่ 

 เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่า โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมค่อืสถานทีท่ีเ่ยาวชนสามารถปลดปล่อย

ความคดิ ความรูส้กึและตวัตนของได ้ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็ในขอ้นี้อยู่ระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.17 

เมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั

เลก็น้อยคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนต้นเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบัความคดิเหน็ขา้งตน้ โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.22 ขณะที่

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมรีะดบัการเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูท่ี ่4.12 

 ความคิดเหน็ท่ีเยาวชนมีต่อความรวดเรว็ของส่ือใหม่  

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหมม่คีวามรวดเรว็ทนัใจ โดยมคี่าเฉลีย่ของความ

คดิเหน็อยูท่ี ่ 4.38 คอืเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดว่าชวีติในโลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีม่คีวามรวดเรว็ทนัใจ 

และเมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก

ทีสุ่ดเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 4.46 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูท่ี ่4.31 

ความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อกฎเกณฑ ์ ชนชัน้ และความเท่าเทียมกนัในโลกของส่ือ

ใหม่  

เยาวชนเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อความคดิเหน็ทีว่่าโลกเสมอืนจรงิเป็นโลกทีไ่มม่ผีูใ้หญ่คอย

ควบคุม ไม่มกีฎเกณฑ ์แต่เป็นอาณาจกัรทีเ่ยาวชนควบคุมกนัเอง โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่3.99 

และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก
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ใกลเ้คยีงกนั โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 3.94 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูท่ี ่4.05 

 ความคิดเหน็ของเยาวชนเก่ียวกบัชนชัน้ในโลกของส่ือใหม่  

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากต่อค่านิยมทีว่่า โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่เป็นโลกทีไ่ม่

มชีนชัน้ ทุกคนมคีวามเท่าเทยีมกนัหมด โดยมรีะดบัความคดิเหน็ของค่าเฉลีย่อยู่ที ่ 4.09 และเมือ่

เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก

เหมอืนกนัและมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัโดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 4.12 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.07 

 ความคิดเหน็ของเยาวชนเก่ียวกบัการเป็นผู้น าในโลกของส่ือใหม่  

เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อความคดิเหน็ทีว่่า ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่

เป็นโลกทีเ่ยาวชนมคีวามรูส้กึเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม โดยมคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.67 เมือ่

เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก

เหมอืนกนัและมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัโดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 3.64 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่3.71 

ค่านิยมและความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างความสมัพนัธใ์นโลกของส่ือใหม่  

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัมากต่อความคดิเหน็ทีว่่า คนเราสามารถตกหลุมรกักนัไดใ้น

โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่ 3.53 และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่มพบว่าทัง้สองกลุ่มมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนี้อยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั

คอื ขณะทีก่ลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากต่อความคดิเหน็ทีว่่า คนเรา

สามารถตกหลุมรกักนัไดใ้นโลกของสื่อใหม ่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.85 กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น

วยัรุน่ตอนตน้กลบัมคีวามเหน็ดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งนี้ในระดบัปานกลางดว้ยค่าเฉลีย่ 3.22 

ความคิดเหน็ของเยาวชนท่ีมีต่อความเป็นไปได้ในการพฒันาความสมัพนัธจ์ากโลก

เสมือนจริงของส่ือใหม่สู่โลกแห่งความเป็นจริง 

 ดา้นความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอค่านิยมทีว่่า ความสมัพนัธใ์นโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่

สามารถพฒันาเป็นความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนืไดใ้นโลกจรงิ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ย

ในระดบัปานกลางต่อความคดิเหน็ดงักล่าว ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยูท่ี ่ 2.96 และเมือ่

เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่มพบว่าทัง้สองกลุ่มมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

เรือ่งนี้อยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมากคอื ขณะทีก่ลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายมคีวามเหน็ดว้ย

ในระดบัทีม่ากต่อความคดิเหน็ทีว่่าความสมัพนัธใ์นโลกของสื่อใหมส่ามารถพฒันาเป็นความสมัพนัธท์ี่
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แทจ้รงิและยัง่ยนืไดใ้นโลกจรงิ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่ 3.63 กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนต้น

กลบัมคีวามเหน็ดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งนี้ในระดบัน้อยดว้ยค่าเฉลีย่เพยีง 2.29 

 

5.1.3 บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสงัคมเชิงสร้างสรรคข์องเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร  

 สื่อใหมม่บีทบาทต่อการเปลีย่นแปลงมมุมองและวธิกีารในการมองโลกของเยาวชน ผลการวจิยั

จากขอ้มลูเชงิปรมิาณพบว่า ในภาพรวมนัน้กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยอย่างมาก ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่

ที ่ 3.84 ว่า สื่อใหมม่บีทบาทในการเปลีย่นมมุมองในการมองโลกและสงัคมของตนเอง เมือ่พจิารณาดู

ค่าเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม พบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยอยา่งมากเหมอืนกนั ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.83 ใน

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 3.86 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัพบขอ้มลูว่า สื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการสรา้งค่านิยมทางสงัคมใน

ดา้นทีส่รา้งสรรคแ์ก่เยาวชนผูใ้ชส้ื่อใหม่ ดงัต่อไปนี้  

1.) ค่านิยมการใช้ส่ือใหม่ในการสานเความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัและเพ่ือน 

ดา้นบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งความสมัพนัธก์บัเพื่อนของเยาวชน ขอ้มลูเชงิปรมิาณใน

ภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อความคดิเหน็ทีว่่า ว่าเทคโนโลยสีื่อใหมช่่วยท าให้

เยาวชนหาเพื่อนไดม้ากกว่าในโลกแห่งความจรงิทีค่่าเฉลีย่ 3.53  แต่เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของสองกลุ่ม

พบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความคดิเหน็

ดงักล่าวในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.23 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมรีะดบัความเหน็ดว้ยต่อความ

คดิเหน็ดงักล่าวในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.83 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัมากต่อค่านิยมทีว่่าเทคโนโลยสีื่อใหมท่ าให้

เยาวชนสามารถสานสมัพนัธก์บัเพื่อนไดม้ากกว่าในโลกจรงิ ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.48 แต่เมือ่เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูของสองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั คอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มรีะดบัความเหน็ดว้ย

ต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.39 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมรีะดบัความเหน็

ดว้ยต่อความคดิเหน็ดงักล่าวในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.58 ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลู

จากการสมัภาษณ์กลุ่มทีพ่บว่า เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าสื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการสรา้ง

ค่านิยมและการแสดงออกเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัครอบครวัและเพื่อน โดยสื่อใหมเ่ป็น

ช่องทางในการแสดงออกถงึความรกั ความห่วงใยทีเ่ยาวชนมต่ีอพ่อแม ่ ผูป้กครองและกลุ่มเพื่อน 

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายนัน้ พบว่าส่วนใหญ่จะอยูห่่างไกลกบัพ่อแม่และ

ผูป้กครอง บางคนทีม่ภีูมลิ าเนาในต่างจงัหวดัและเขา้มาเรยีนในกรงุเทพจะใชว้ธิกีารโทรศพัทต์ดิต่อและ

ส่งขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัทเ์พื่อส่งขา่วเกีย่วกบัความเป็นอยูข่องตนเองใหท้างบา้นไดร้บัรู ้
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เพื่อใหผู้ป้กครองไดค้ลายความเป็นห่วงเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูท่ีห่่างไกลกนั นอกจากนี้ เยาวชนยงัใช้

วธิสี่งขอ้ความแสดงความรกัและความรูส้กึของตนเองในโอกาสวาระส าคญัต่างๆแก่พ่อแมผ่่านโทรศพัท ์

เช่น ส่งขอ้ความอวยพรวนัเกดิ ขอ้ความแสดงความรกัในวนัพ่อและวนัแม ่ 

นอกจากการใชส้ื่อใหมป่ระเภทอุปกรณ์โทรศพัทใ์นการสนทนาและส่งขอ้ความเพื่อเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัของกลุ่มเยาวชนแลว้ พบว่า เยาวชนบางคนยงัใชส้ื่อใหมป่ระเภทแอพ

พลเิคชนั (Appliication) ในการตดิต่อสื่อสารกบัผูป้กครอง เช่น การใชโ้ปรแกรมเฟสไทม ์(Facetime) ใน

ไอแพด (IPad) ตดิต่อกบัผูป้กครองเมือ่ตนอยู่นอกบา้น เพื่อใหผู้ป้กครองทราบความเคลื่อนไหวและ

คลายความเป็นห่วง 

เยาวชนส่วนใหญ่ใชโ้ซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัพีน้่องในวยัเดยีวกนัทีอ่ยูห่่างไกลกนัและบางส่วนยงั

สอนใหพ้่อแมผู่ป้กครองรูจ้กัใชส้ื่อใหมป่ระเภทโซเชยีลมเีดยีเพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกบัตนเอง โดย

ผูป้กครองของเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจะคอยตดิตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มตวัอยา่งจากโซเชยีล

มเีดยีอยูเ่สมอ และเขา้มามสี่วนรว่มในการสนทนาเป็นบางครัง้ รวมทัง้เขยีนขอ้ความเพื่อใหก้ าลงัใจกลุ่ม

ตวัอยา่งผ่านทางช่องทางโซเชยีลมเีดยี กลุ่มเยาวชนเหน็ว่าว่าสื่อใหมเ่ขา้มาช่วยกระชบัความสมัพนัธก์บั

ครอบครวัไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะกรณีทีส่มาชกิในครอบครวัตอ้งอยูห่่างไกลกนั  

กลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่า การใชโ้ซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัครอบครวัมผีลด ี แต่อยา่งไรกต็าม บางครัง้ก็

อาจก่อใหเ้กดิการเขา้ใจผดิกนัได ้ เช่น การทีเ่พื่อนเขา้มาโพสตเ์รือ่งทีไ่มเ่หมาะสมในหน้าโซเชยีลมเีดยี

ของตนเอง เมือ่ผูป้กครองมาเหน็อาจท าใหเ้กดิปญัหาตามมาดว้ยความเขา้ใจผดิได ้

ดา้นการใชส้ื่อใหมเ่พื่อการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบัเพื่อน เยาวชนส่วนใหญ่

เหน็ว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการแสดงออกถงึความรูส้กึทีต่นมต่ีอเพื่อนและคนรกั บางครัง้เป็น

ความรูส้กึทีไ่มก่ลา้บอกเมือ่อยูต่่อหน้า กส็ามารถใชส้ื่อใหมใ่นการแสดงความรูส้กึนัน้ได ้ เช่น การส่ง

ขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัท ์ การสื่อสารผ่านโซเชยีลมเีดยีดว้ยวธิกีารเขยีนขอ้ความบนสถานะ 

(Status) ของเพื่อน  

กลุ่มเยาวชนเหน็ว่า สื่อใหม่ช่วยท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างตนกบัเพื่อนดขีึน้ เพราะเทคโนโลยทีี่

รวดเรว็ของสื่อใหมช่่วยยน่ระยะเวลาในการสื่อสารไดเ้รว็ขึน้ ท าใหส้ามารถรูก้ารเคลื่อนไหวระหว่างกนัได้

รวมทัง้เมือ่เพื่อนเกดิปญัหาหรอืก าลงัไมส่บายใจกส็ามารถรบัรูไ้ดจ้ากขอ้ความทีแ่สดงออกในโซเชยีล

มเีดยี และตนเองยงัสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้ าปลอบใจผ่านสื่อใหมช่่องทางต่างๆเพื่อใหเ้พื่อน

สบายใจขึน้  

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิกีารสนทนากนัผ่านโปรแกรมเฟสไทม ์ (Facetime) บนไอแพด 

(IPad) และโปรแกรมสไกป์ (Skype) ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ามารถสื่อสารกนัแบบเหน็หน้าตากนัไดจ้รงิ 
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โดยจะใชส้นทนากนัในเวลาทีต่อ้งท าการบา้นหรอืรายงานกลุ่ม ท าใหไ้มต่อ้งนดัหมายออกมาพบกนัขา้ง

นอก แต่สามารถคุยกนัไดจ้ากบา้นหรอืหอพกั  

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งบางคนยงัใชโ้ปรแกรมสไกป์ (Skype) ในการสนทนากบัคนรกัทีอ่ยู่

ห่างไกลกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งพบว่าสื่อใหมป่ระเภทน้ีมคีวามส าคญัมากเพราะช่วยกระชบัความสมัพนัธ์

ของตนและคนรกัทีอ่ยูห่่างไกลกนั 

กล่าวโดยสรุปคอื เยาวชนมคีวามเหน็ว่าสื่อใหมม่บีทบาทในการสื่อสารทีร่วดเรว็กบัเพื่อนและ

ครอบครวั รวมทัง้สรา้งค่านิยมในการแสดงออกซึง่ความรกัความห่วงใย ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์

ระหว่างเยาวชนกบัเพื่อนและระหว่างเยาวชนกบัครอบครวั 

2.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมเก่ียวกบัความสะดวกรวดเรว็ 

ผลการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า เยาวชนเหน็ว่าสื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัความ

สะดวกสบายในการใชช้วีติ ทัง้ในเรือ่งการตดิต่อสื่อสารทีร่วดเรว็ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย การท า

ธุรกรรมทางการเงนิ การซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการสนบัสนุนการ

ตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัการเรยีนระหว่างกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ ซึง่ตรงกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณทีพ่บว่า

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหมม่คีวามรวดเรว็ทนัใจ โดยมคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ใน

ภาพรวมอยูท่ี ่ 4.38 คอืเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดว่าชวีติในโลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีม่คีวามรวดเรว็

ทนัใจ และเมือ่จ าแนกดคูวามคดิเหน็เปรยีบเทยีบของทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย

มากทีสุ่ดเท่ากนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนตน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่ 4.46 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูท่ี ่4.31 

กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่นิยมซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้ท าธุรกรรมต่างๆ

ผ่านสื่อใหม ่ ดว้ยเหตุผลดา้นความรวดเรว็ดงัทีก่ล่าวมา โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกคนจากกลุ่มวยัรุน่

ตอนปลายจะใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีต่นสนใจ รวมทัง้กลุ่ม

ตวัอยา่งทุกคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมปีระสบการณ์ซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางของสื่อใหม ่ เช่น 

ซือ้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และเครือ่งส าอางออนไลน์ นอกจากน้ียงัมกีลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิหน่ึงคนจาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่หข้อ้มลูว่าตนด าเนินธุรกจิขายเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่ผ่านสื่อใหมป่ระเภทเฟสบุ๊ค

อกีดว้ย 

ในส่วนของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านสื่อใหมข่องกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้พบว่า มกีลุ่ม

ตวัอยา่งเพยีงหน่ึงคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ทีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านสื่อใหม่ โดยสัง่ซือ้หนงัสอื

นิยายและการต์ูนผ่านบรกิารออนไลน์ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและใชบ้ตัรเครดติของผูป้กครองใน

การช าระค่าสนิคา้ 
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กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้คนอื่นๆใหเ้หตุผลว่าสาเหตุทีต่นไมไ่ดซ้ือ้สนิคา้ออนไลน์

เพราะเนื่องมาจากว่า พวกตนยงัเป็นเดก็ท าใหอ้ านาจในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใชจ้า่ยและซือ้สนิคา้ยงั

มไีม่มาก โดยทุกอยา่งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูป้กครองก่อนจงึจะซือ้ได ้ ท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางสื่อใหมย่งัไมเ่กดิขึน้ หากจะซือ้อะไรกจ็ะเขา้ไปดขูอ้มลูออนไลน์และบอกให้

ผูป้กครองเป็นคนด าเนินการซือ้ใหแ้ทน เพราะตอ้งมกีารช าระค่าสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งใชบ้ตัรเครดติ

และการโอนเงนิจากบญัชธีนาคารซึง่ตนเองไมส่ามารถท าเองได ้

ในดา้นการเรยีนพบว่า กลุ่มเยาวชนไดน้ าเอาขอ้ดเีกีย่วกบัความรวดเรว็ของสื่อใหมม่าใชใ้นการ

สนบัสนุนเรยีนของตน โดยกลุ่มเยาวชนทัง้สองกลุ่มใหข้อ้มลูตรงกนัว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการคน้หา

ความรูแ้ละขอ้มลูประกอบการเรยีนและการท ารายงาน  

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนเกีย่วกบัเรือ่งการ

เรยีน โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมสไกป์ และ เฟสไทมใ์นการตดิต่อ

พดูคุยเพื่อท าการบา้นและงานกลุ่มรว่มกนั ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จะใหว้ธิโีพสตก์ารบา้นลงบนเฟสบุ๊ค

เพื่อแบ่งปนักนั ส่วนการสื่อสารผ่านอเีมลน์ัน้ ทัง้สองกลุ่มจะใชต้ดิต่อสื่อสารในกรณทีีต่อ้งส่งไฟลง์าน

ขนาดใหญ่ใหก้นั 

ในดา้นการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตดิต่อกบัอาจารยผ์ูส้อนนัน้ กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหข้อ้มลูว่าส่วน

ใหญ่จะใชโ้ซเชยีลมเีดยีประเภทเฟสบุ๊คในการตดิต่อสื่อสารกบัอาจารยผ์ูส้อนเกีย่วกบัขอ้สงสยัต่างๆใน

การเรยีน เช่น ใชส้อบถามเกีย่วกบัรายวชิาทีเ่ปิดสอน รวมทัง้หากมเีนื้อหาและการบา้นทีต่นสงสยักจ็ะใช้

วธิกีารสอบถามไปยงัเฟสบุ๊คของอาจารยผ์ูส้อน ทัง้เฟสบุ๊คส่วนตวัของอาจารยแ์ละเฟสบุ๊คหน้าทีอ่าจารย์

สรา้งขึน้โดยเฉพาะเพื่อการเรยีนการสอน  

ส่วนกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้พบว่าจะไมใ่ชเ้ฟสบุ๊คในการตดิต่อกบัอาจารยใ์นเรือ่งการเรยีน โดยให้

เหตุผลว่าเพราะส่วนใหญ่จะพบอาจารยท์ุกวนัทีม่าโรงเรยีนอยูแ่ลว้ หากมเีรือ่งเรง่ด่วนจะใชว้ธิกีาร

โทรศพัทห์าอาจารย ์ หรอืบางครัง้อาจารยก์จ็ะโทรศพัทม์าหาตนเอง เพราะอาจารยก์บันกัเรยีนจะมี

หมายเลขโทรศพัทข์องกนัและกนัอยู่ 

โดยสรุปคอื เยาวชนเหน็ตรงกนัว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัความสะดวกสบายและ

ความรวดเรว็ในการใชช้วีติของคนในยคุปจัจุบนั ทัง้ในดา้นการคน้หาขอ้มลู การเรยีนหนงัสอื และการซือ้

สนิคา้และบรกิาร ซึง่ส่งผลใหพ้วกตนมคี่านิยมทีช่อบความสะดวกรวดเรว็ในการใชช้วีติ  

3.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมในการแบ่งปันและช่วยเหลือกนั 

สื่อใหมม่คีุณลกัษณะทีส่ าคญัในการกระตุน้และสนบัสนุนใหม้กีารแบ่งปนัขอ้มลูกนัระหว่างผูใ้ช ้

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมของการแบ่งปนัใหเ้กดิขึน้ระหว่าง

ตนเองและเพื่อน โดยใหเ้หตุผลว่า ในโลกของสื่อใหมน่ัน้ไมว่่าใครจะท าอะไรกส็ามารถรบัรูถ้งึกนัไดใ้น
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เวลาอนัรวดเรว็ สื่อใหมจ่งึเป็นเครือ่งมอืและช่องทางในการแบ่งปนัและช่วยเหลอืกนัระหว่างคนรุน่ใหม่ 

โดยเรือ่งทีน่ ามาแบ่งปนักนัในพืน้ทีข่องสื่อใหมม่ทีัง้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนและเรือ่งใน

ชวีติประจ าวนัทัว่ๆไป 

ในส่วนของเรือ่งการเรยีนนัน้ เยาวชนใชส้ื่อใหม่ในการแบ่งปนัขอ้มลูเกีย่วกบัการบา้นและ

รายงาน เช่น การโพสตก์ารบา้น การโพสตข์อ้มลูเกีย่วกบัตารางสอน ตารางสอบ และแนวขอ้สอบ ให้

เพื่อนๆในเฟสบุ๊คไดร้บัรูร้ว่มกนั รวมทัง้ส่งรายงานและโครงงานกลุ่มใหก้นัผ่านอเีมล์ 

ส่วนการแบ่งปนัขอ้มลูอื่นๆทีเ่ป็นเรือ่งราวทัว่ไปนัน้ หากเยาวชนพบว่ามขีอ้มลูใดๆทีน่่าสนใจ 

รวมทัง้ขา่วสารทีอ่ยูใ่นกระแสปจัจบุนัและเกีย่วขอ้งกบัตนเองและเพื่อนกจ็ะน ามาแบ่งปนัรว่มกนัโดย

วธิกีารกดแชร ์ (Share) ในหน้าโซเชยีลมเีดยี เมือ่จ าแนกดตูามเพศพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบั

ประเดน็ทีน่ ามาแบ่งปนัคอื กลุ่มเพศชายมกัจะกดแชรข์อ้มลูเกีย่วกบักฬีาและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ขณะที่

กลุ่มผูห้ญงิมกัจะกดแชรเ์รือ่งแฟชัน่และความสวยความงาม โดยกลุ่มตวัอย่างเหน็ว่า การน าเอาขอ้มลูที่

ทนัสมยัมาลงในโซเชยีลมเีดยีของตนกจ็ะท าใหต้นเองดเูป็นคนทนัสมยัไปดว้ย 

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งยงัมกีารแชรข์อ้มลูเกีย่วกบัการเตอืนภยัและอนัตรายต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัตนเองและผูอ้ื่นด้วย เช่น เรือ่งภยับนทีจ่อดรถส าหรบัผูห้ญงิ การป้องกนัตวัเองจากการ

โจรกรรม โดยเหน็ว่าสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีใ่นการแบ่งปนัขอ้มลูเพราะมคีวามรวดเรว็มาก มทีัง้ภาพ 

ขอ้ความ และวดิโีอ กลุ่มเยาวชนเหน็ว่า สื่อใหมอ่ยา่งโซเซยีลมเีดยีสามารถน ามาใชเ้ป็นช่องทางในการ

ขอความช่วยเหลอืต่างๆได ้ เช่น การช่วยตดิตามคนหาย หรอืการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์

ต่างๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่าเป็นจดุดขีองสื่อใหมใ่นการน ามาใชช้่วยเหลอืสงัคม ซึง่เป็นวธิทีีม่คีวาม

สะดวกรวดเรว็อกีดว้ย 

กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้คดิว่า สงัคมของสื่อใหมเ่ป็นสงัคมแห่งการแบ่งปนั สื่อใหมอ่ยา่งโซเชยีลมเีดยี

ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถน าขอ้มลูต่างๆมาแชรล์งบนหน้าโพรไฟลข์องตนและผูอ้ื่น หรอืสามารถส่งขอ้มลูไปยงั

กลุ่มเพื่อนไดท้ลีะหลายๆคนในครัง้เดยีวกนั ท าใหข้า่วสารและขอ้มลูสามารถส่งต่อถงึกนัไดง้า่ยและ

รวดเรว็ ซึง่ส่วนหน่ึงท าใหต้นเองมนีิสยัชอบแบ่งปนั เหน็อะไรกม็กัน ามาแชร ์ (Share) ไวบ้นโซเชยีล

มเีดยีของตนเอง  

เกีย่วกบัประเดน็เรือ่งจรรณยาบรรณในการแบ่งปนัหรอืการกดแชร ์ (Share) ขอ้มลูจากแหล่ง

อื่นๆ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า การแบ่งปนัขอ้มลูกนับนสื่อใหมเ่ป็นเรือ่งทีด่ ี แต่ทัง้น้ีตอ้งอยูใ่นกรอบ

ของความเคารพผูอ้ื่นดว้ย โดยการน าเรือ่งของผูอ้ื่นทีเ่ขยีนไวม้าแชร ์ (Share) บนหน้าโซเซยีลมเีดยีของ

ตนเองกค็วรมกีารใหเ้ครดติเจา้ของขอ้มลูดว้ย มฉิะนัน้จะกลายเป็นเรือ่งของการละเมดิลขิสทิธิแ์ละไมใ่ห้

เกยีรตกินัได ้ 
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นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า แมค้นทีน่ าขอ้มลูมาแชรจ์ะไมไ่ดอ้า้งทีม่าของ

ขอ้ความ แต่สุดทา้ยแลว้คนทีไ่ดม้าอ่านหรอืมาเหน็กส็ามารถตรวจสอบทีม่าของขอ้มลูไดอ้ยูด่ ี ดงันัน้การ

แชรข์อ้มลูจากแหล่งอื่นควรอยูใ่นพืน้ฐานของการใหเ้กยีรตเิจา้ของขอ้มลูดว้ย เพราะหากน าเอาขอ้มลูของ

ผูอ้ื่นมาแชรโ์ดยไมใ่หห้ลกัฐานทีม่าจะกลายเป็นการท าใหเ้สยีความน่าเชื่อถอืของตนเองได ้

โดยสรุปคอื เยาวชนเหน็ว่าสื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในฐานะเป็นช่องทางในการแบ่งปนัขอ้มลู

ต่างๆ โดยถอืเป็นช่องทางทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ มทีัง้ขอ้ความ เสยีง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

กลุ่มตวัอยา่งสามารถน าเรื่องราวทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ทัง้ดา้นการเรยีนและเรื่องส่วนตวัมาแบ่งปนั

กนั ซึง่ท าใหส้ื่อใหมม่บีทบาทในการสรา้งค่านิยมในการแบ่งปนัขอ้มลูของกลุ่มเยาวชน 

4.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชน 

เยาวชนมคีวามเหน็ว่า สื่อใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่สื่ออนิเตอรเ์น็ตเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่

ส าคญัของคนรุ่นใหม ่ โดยอนิเตอรเ์น็ตเปรยีบเสมอืนหอ้งสมดุขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูมหาศาลใน

การเรยีนรู ้ สื่อใหม่จงึเขา้มามบีทบาทในการสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในหมูเ่ยาวชน 

โดยเยาวชนส่วนใหญ่จะใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้ขอ้มลูประกอบการเรยีนและการท ารายงาน และใช้

แอพพลเิคชนั (Application) จากสื่อใหมใ่นการอ่านหนงัสอื โดยกลุ่มตวัอยา่งเหน็ตรงกนัว่าเวบ็ไซตก์ูเกลิ 

(Google) ถอืเป็นคลงัสมองและหอ้งสมดุขนาดใหญ่ทีพ่วกเขาขาดไมไ่ด ้ 

เยาวชนบางคนใชแ้อพพลเิคชัน่ IBook ในการอ่านหนงัสอื ดว้ยเหตุผลว่าสามารถถ่ายโอนไฟล์

เอกสารในรปูแบบไฟล ์ PDF ลงไปเพื่อใชอ่้านตอนเตรยีมตวัสอบได ้ และไมต่อ้งไปเดนิซือ้หนงัสอืต่างๆ

ใหเ้สยีเวลา เพราะสามารถคน้หาไดจ้ากคลงัหนงัสอืบนอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้ไมต่อ้งพกหนงัสอืทลีะหลาย

เล่ม ซึง่ช่วยประหยดัทรพัยากรกระดาษ  

ส่วนอกีวธิหีนึ่งในการตดิตามขา่วสารของกลุ่มตวัอยา่งคอืการเล่นโปรแกรมทวติเตอร ์ เพราะการ

เขา้ไปอ่านไทมไ์ลน์ (Timeline) ของผูอ้ื่น จะช่วยท าใหเ้หน็สิง่ทีค่นๆนัน้ก าลงัคดิอยู ่ 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้เป็นกลุ่มทีก่ าลงัอยูใ่นช่วงของการเตรยีมตวัศกึษา

ต่อในระดบัอุดมศกึษาจะใชว้ธิเีขา้ไปดเูวบ็ไซตข์องคณะและมหาวทิยาลยัทีต่นเองตอ้งการศกึษาต่อ 

รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการการแนะแนวศกึษาต่อ เพื่อหาแนวทางในการเรยีนต่อทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบั

ตวัเอง ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า นอกจากจะใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้ขอ้มลู

ประกอบการเรยีนและการท างานแลว้ ยงัใชค้น้หาขอ้มลูเพื่อวางแผนเกีย่วกบัการท างานในอนาคต เช่น 

การหาสถานประกอบการส าหรบัไปฝึกงาน และคน้ควา้หาขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัต่างๆเพื่อไปสมคัรงาน 

นอกเหนือจากการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืในการคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีนแลว้ 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็อกีว่า โลกของสื่อใหมโ่ดยเฉพาะอนิเตอรเ์น็ตช่วยสรา้งค่านิยม

ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหเ้กดิขึน้ เมือ่เยาวชนมคีวามสนใจในสิง่ใดกส็ามารถหาขอ้มลูไดง้า่ยดายและ
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น าเอาขอ้มลูและความรูท้ีม่อียูใ่นอนิเตอรเ์น็ตมาปรบัใชก้บัตนเอง เช่น การเขา้ไปดวูธิกีารเล่นเครือ่ง

ดนตรอีูคลเูลเล่ในยทูปูและน ามาฝึกหดัเอง การเขา้ไปหาสตูรท าขนมเคก้และน ามาหดัท า และการเรยีน

แต่งหน้าดว้ยตวัเอง  

อยา่งไรกต็ามกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่า การเรยีนรูผ้่านโลกเสมอืนจรงิและโลกในความเป็นจรงิยงัมขีอ้

แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า ความแตกต่างระหว่างหอ้งสมดุใน

อนิเตอรเ์น็ตกบัหอ้งสมดุในโลกแห่งความจรงิคอื อนิเตอรเ์น็ตคอืหอ้งสมดุทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง และมี

ความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หามากกว่าหอ้งสมดุทางกายภาพทีม่กี าหนดเวลาในการเปิดและปิด 

นอกจากนี้อนิเตอรเ์น็ตท าใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเรือ่งราวต่างๆไดจ้ากหลายแหล่งในเวลาเดยีวกนั เพราะ

สามารถเปิดเวบ็เพจ็ขึน้ดไูดพ้รอ้มๆกนัทลีะหลายหน้าอกีดว้ย ซึง่ตรงกบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่า

เยาวชนส่วนใหญ่เปิดดเูวบ็เพจพรอ้มๆกนัทลีะหลายหน้า โดยเยาวชนจ านวนเกนิครึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 

54.5 จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 2-3 หน้า รองลงมา รอ้ยละ 20.75 จะเปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 3-4 หน้า มกีลุ่ม

ตวัอยา่งรอ้ยละ 16 ทีเ่ปิดดเูวบ็เพจครัง้ละ 5 หน้าขึน้ไป มเีพยีงรอ้ยละ 8.75 ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดดเูวบ็

เพจครัง้ละ 1 หน้าเท่านัน้ 

นอกจากนี้ ยงัพบขอ้มลูผลจากการวจิยัเชงิปรมิาณทีส่อดคลอ้งกนั โดยพบว่า กลุ่มเยาวชนส่วน

ใหญ่เหน็ดว้ยต่อค่านิยมทีว่่า ในโลกสมยัใหม่นัน้ไม่จ าเป็นตอ้งมปีากกาใชง้าน แต่มเีพยีง URL ไวใ้ช้

คน้หาขอ้มลูกเ็พยีงพอแลว้ โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.27 แต่อยา่งไรกต็าม เมือ่

เปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของทัง้สองกลุ่มพบความคดิเหน็แตกต่างกนัคอื กลุ่มเยาวชน

ตอนตน้เหน็ดว้ยต่อค่านิยมดงักล่าวในระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 2.88 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เหน็

ดว้ยอยา่งมากต่อค่านิยมดงักล่าว ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.66 

ดา้นความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอค่านิยมทีว่่า เราสามารถเรยีนรูใ้นโลกออนไลน์ไดม้ากกว่า

เรยีนรูก้บัอาจารยใ์นหอ้งเรยีน พบว่าในภาพรวมและขอ้มลูในระดบักลุ่มยอ่ยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยอยา่งมาก ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ที ่3.73 ว่า สามารถเรยีนรูใ้นโลกออนไลน์ได้

มากกว่าเรยีนรูก้บัอาจารยใ์นหอ้งเรยีน เมือ่พจิารณาดคู่าเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม พบว่ามคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัเหน็ดว้ยอย่างมากเหมอืนกนั ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.55 ในกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ และ 3.92 ในกลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลาย ซึง่พบว่าระดบัค่าเฉลีย่ของกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ยงัน้อยกว่าในกลุ่มวยัรุน่ตอนปลาย 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า เมื่ออภปิรายเปรยีบเทยีบถงึเรื่องการเรยีนรู้

ดว้ยตนเองผ่านสื่อใหมก่บัวธิกีารเรยีนแบบในหอ้งเรยีนทีม่คีรผููส้อนดว้ย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความเหน็ว่า การเรยีนรูก้บัครใูนหอ้งเรยีนกย็งัเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็นอยู ่ โดยกลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่า 

สื่อใหมเ่ป็นช่องทางทีน่ าไปสู่ขอ้มลูความรู ้ แต่บางครัง้แค่การอ่านดว้ยตนเองกไ็มส่ามารถท าใหต้นเขา้ใจ

ได ้ตอ้งอาศยัครชู่วยอธบิายใหฟ้งัจงึจะเขา้ใจ เช่น วชิาคณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ 
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โดยสรุปคอื เยาวชนเหน็ว่าสื่อใหมเ่ป็นช่องทางและพืน้ทีใ่นการเรยีนรูท้ีส่ะดวกรวดเรว็ สรา้ง

ค่านิยมในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง แต่อยา่งไรกต็ามเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น

ตอนตน้ยงัคงเหน็ว่า การเรยีนรูก้บัครแูละอาจารยใ์นหอ้งเรยีนกย็งัเป็นวธิกีารรยีนรูท้ีส่ าคญัและจ าเป็น

ส าหรบัตนเอง 

5.) บทบาทของส่ือใหม่กบัค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชน 

สื่อใหมท่ัง้ทีเ่ป็นอุปกรณ์และซอฟแวรถ์อืเป็นช่องทางและพืน้ทีใ่นการแสดงออกของเยาวชน 

รวมทัง้ยงัมบีทบาทในการสรา้งค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชน โดยขอ้มลูเชงิปรมิาณพบว่า 

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยอยา่งมากต่อค่านิยมทีว่่า เทป็เลต็และสมารท์โฟน ถอืเป็นเครือ่งบ่งบอก

รสนิยมของเยาวชนในยคุปจัจุบนั โดยมคี่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.75 ในระดบัทีม่าก เมือ่

เปรยีบเทยีบขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มพบขอ้มลูทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื ทัง้สองกลุ่มเหน็

ดว้ยอยา่งมากต่อการใช ้สมารท์โฟนเป็นเครือ่งบ่งบอกรสนิยม ดว้ยค่าเฉลีย่ความคิดเหน็ที ่3.84 ในกลุ่ม

วยัรุน่ตอนตน้ และ 3.66 ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 

อยา่งไรกต็าม เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัปานกลางต่อค่านิยมทีว่่า การใชเ้ทป็เลต็และ

สมารท์โฟนในทีส่าธารณะถอืเป็นวธิกีารแสดงตวัตนและรสนิยมวธิหีนึ่งของเยาวชนในยคุปจัจุบนั โดยมี

ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยู่ที ่ 3.26 ในระดบัปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สอง

กลุ่มพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัคอื ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายเหน็ดว้ยอย่างมากต่อความคดิเหน็ดงักล่าว 

ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ที ่ 3.55 แตใ่นกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้กลบัเหน็ดว้ยต่อค่านิยมดงักล่าวในระดบัปาน

กลางดว้ยค่าเฉลีย่ที ่2.97 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูภาพรวมเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมต่่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชน

ไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยอย่างมากว่าสื่อใหมท่ าใหเ้ยาวชนกลา้แสดงออกในโลกเสมอืน

จรงิมากกว่าการแสดงออกในโลกทีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก คอื 3.98 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้มลูของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดยีวกนัคอืเหน็ดว้ย

อยา่งมาก แต่มคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มคี่าเฉลีย่ที ่4.10 ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายซึง่อยูท่ี ่3.86 เมือ่วเิคราะหป์ระกอบขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่ามคีวามสอดคลอ้ง

กนัคอื เยาวชนใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมค่อืพืน้ทีใ่นการแสดงออกและปลดปล่อยทางความคดิของวยัรุ่น 

โดยใหเ้หตุผลว่าโลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกของตนเอง เป็นโลกทีไ่ม่มกีฏเกณฑ ์ ไม่มผีูใ้หญ่คอยออกค าสัง่

หรอืควบคุมเหมอืนในโลกแห่งความเป็นจรงิ โดยสื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางในการปลดปล่อย ระบายอารมณ์

ความรูส้กึของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณทีพ่บว่า เยาวชนเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อความ

คดิเหน็ทีว่่าโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีไ่มม่ผีูใ้หญ่คอยควบคุม ไมม่กีฎเกณฑ ์แต่เป็นอาณาจกัร

ทีเ่ยาวชนควบคุมกนัเอง โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่ 3.99 และเมือ่เปรยีบเทยีบดคู่าเฉลีย่ความ
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คดิเหน็ของเยาวชนทัง้สองกลุ่ม พบค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากใกลเ้คยีงกนั โดยกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.94 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่4.05 

 นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัเหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากต่อความคดิเหน็ทีว่่า ในโลกเสมอืน

จรงิของสื่อใหมน่ัน้ท าใหเ้ยาวชนกลา้ระบายอารมณ์และความรูส้กึไดม้ากกว่าในโลกแห่งความจรงิ โดยมี

ค่าเฉลีย่ในภาพรวมที ่ 3.72 ส่วนค่าเฉลีย่ของแต่ละกลุ่มใกลเ้คยีงกนัโดยพบว่า ค่าเฉลีย่ของกลุ่มวยัรุน่

ตอนตน้จะน้อยกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายเลก็น้อย คอื อยูท่ี ่3.58 และ 3.86 ตามล าดบั แต่ถอืเป็นค่าเฉลีย่

ของความคดิเหน็ระดบัเหน็ดว้ยมากเหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มทีพ่บว่า 

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่าเวลามเีรือ่งไมส่บายใจหรอืไมช่อบใจมกัจะใชส้ื่อใหม่เป็นช่องทางในการ

ระบายอารมณ์ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรบัว่าเคยใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการระบายอารมณ์และ

ความรูส้กึ มเีพยีงส่วนน้อยคอื  2 คน จากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และ 1 คน จากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายทีก่ล่าว

ว่าตนไมเ่คยใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกทางอารมณ์ โดยพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูว่าไมเ่คย

ใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการระบายอารมณ์ใหเ้หตุผลว่า ตนเองมตีวัตนและบุคลกิทีไ่มช่อบแสดงออกทาง

อารมณ์อยูแ่ลว้จงึไมเ่คยใชส้ื่อใหมเ่ป็นเครื่องมอืในการระบายอารมณ์และความรูส้กึ แต่จะเขา้ไปดขูอ้มลู

ของคนอื่นและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้ความของคนอื่นๆมากกว่า 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัอธบิายว่า วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการคน้หาและเรยีนรู ้ บางครัง้ยงัไมค่่อย

เขา้ใจและยงัไม่รูจ้กัตวัตนของตนเอง จงึตอ้งอาศยัการลองผดิลองถูก รวมทัง้ตอ้งการพืน้ทีใ่นการ

แสดงออกเพื่อทดสอบตนเอง โดยการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและน ามาใชป้รบัเปลีย่นตนเอง โดย

กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูส้กึว่าตนยงัเป็นกึง่เดก็กึง่ผูใ้หญ่ ยงัคน้หาตวัตนของตวัเองไมพ่บ ไมรู่ว้่าตนเป็น

แบบไหน ชอบอะไร บางครัง้จงึใชว้ธิทีดลองด ู เช่น การท าผมแบบทีค่ดิว่าเหมาะกบัตนเองแลว้เอาไป

โพสตด์ใูนเฟสบุ๊ค เพื่อทดสอบดวู่าคนอื่นมคีวามเหน็อยา่งไร ซึง่ถอืเป็นวธิกีารส ารวจว่าผูอ้ื่นใหก้าร

ยอมรบัตนเองในแบบนี้หรอืไม ่ 

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมส่ามารถน ามาใชป้ลดปล่อยพลงัใน

เชงิสรา้งสรรคไ์ด ้ โดยการน าผลงานหรอืโครงงานต่างๆในชัน้เรยีนมาแสดงออกผ่านสื่อใหม ่ เช่น การ

โพสตห์นงัสัน้และมวิสคิวดิโีอทีต่นเองผลติในชัน้เรยีน หรอืคลปิรอ้งเพลงของตนเองมาลงบนยทูปู  

กล่าวโดยสรุปคอื สื่อใหมค่อืพืน้ทีใ่นการแสดงออกและปลดปล่อยทางความคดิของเยาวชน โดย

เยาวชนใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกทัง้ดา้น ความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึของตวัตน ผ่านภาพ

และขอ้ความต่างๆ รวมทัง้ใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการทดสอบตวัตนและอตัลกัษณ์ผ่านความคดิเหน็จาก

ผูอ้ื่นทีส่่งผ่านมายงัช่องทางสื่อใหม่ อยา่งไรกต็าม พบขอ้มลูในภาพรวมเกีย่วกบัการแสดงออกในโลก

ของสื่อใหมข่องเยาวชนว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่า สิง่ทีต่นแสดงออกไปในโลกของสื่อใหมน่ัน้มทีัง้

สิง่ทีเ่ป็นตวัตนของตนเองและสิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนของตนเอง โดยพบขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัออกไปเลก็น้อย
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ระหว่างทัง้สองกลุ่มคอื ในขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า ตวัตนทีแ่สดงออกในโลก

ของสื่อใหมน่ัน้ตรงกบัตวัตนของตนเองในโลกแห่งความจรงิ และกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ซึง่มี

อายนุ้อยกว่ากลบัใหค้วามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัว่า บางครัง้สิง่ทีไ่ดแ้สดงออกไปนัน้ตนเองกย็งัไมแ่น่ใจว่าใช่

ตนเองจรงิหรอืไม ่ เพราะแมใ้นโลกแห่งความเป็นจรงิบางครัง้ตนเองกย็งัเกดิความรูส้กึสงสยัเกีย่วกบั

ตวัตนและการแสดงออกของตนเองอยูเ่หมอืนกนั  

6.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมการท างานเพ่ือหารายได้ของเยาวชน 

ผลการวจิยัพบขอ้มลูทีน่่าสนใจคอื กลุ่มตวัอยา่งบางคนมคีวามเหน็ว่าสื่อใหมม่สี่วนส่งเสรมิ

ค่านิยมในการท างาน โดยเยาวชนเพศหญงิจ านวนหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายไดน้ าสื่อใหม่มาใช้

เป็นช่องทางในการท างานเพื่อหารายได้ โดยการประกอบธุรกจิขายเสือ้ผา้และกระเป๋าแฟชัน่ผ่าน

เครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยีประเภทเฟสบุ๊ค 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หลอืใหค้วามเหน็ว่า การทีเ่ยาวชนสามารถน าเครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยีมาใช้

เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพีไดน้ัน้ถอืเป็นเรือ่งทีน่่าภาคภมูใิจ หากตนมโีอกาสกอ็าจจะท าธุรกจิ

คา้ขายผ่านเครอืขา่ยสื่อใหม่เช่นกนั เพราะเป็นธุรกจิทีไ่มต่อ้งลงทุนมาก เขา้ถงึกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีม่ ี

พฤตกิรรมชอบซือ้ของออนไลน์ รวมทัง้เป็นลกัษณะอาชพีทีม่คีวามเป็นอสิระสงู 

 

5.1.4 บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสงัคมเชิงลบของเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร 

พบขอ้มลูจากผลการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพตรงกนัว่า สื่อใหมก่่อใหเ้กดิค่านิยมในดา้น

ลบแก่เยาวชนทัง้ในดา้นพฤตกิรรม อารมณ์ ทศันคต ิ และการใชภ้าษา ดงัรายละเอยีดในประเดน็ต่างๆ

ต่อไปนี้ 

1.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมการลอกเลียนแบบและตามกระแสท่ีผิด 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ตรงว่า บางครัง้การใชส้ื่อใหมส่่งผลใหเ้กดิค่านิยมและพฤตกิรรมการ

เลยีนแบบ รวมทัง้การตามกระแสในทางทีผ่ดิ โดยกลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลว่า การตามกระแสมากๆจะท า

ใหข้าดความเป็นตวัของตวัเอง เพราะกลวัว่าตนเองจะตกกระแส เหน็ใครท าอะไรหรอืมอีะไรจงึตอ้งท า

ตามหรอืมตีามไปดว้ย เช่น การใชข้องหรอืซือ้ของตามศลิปินนกัแสดงในอนิสตาแกรม การแต่งตวัโป๊

ล่อแหลมตามดารา การมพีฤตกิรรมฟุ่มเฟือย อยากไดอ้ยากมตีามทีเ่หน็จากผูอ้ื่น  

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งยอมรบัว่าตนเองกม็พีฤตกิรรมเลยีนแบบดารานกัแสดงและตาม

กระแสสงัคมบา้ง โดยเรือ่งทีก่ลุ่มตวัอยา่งระบุว่ามกีารลอกเลยีนแบบมากทีสุ่ดคอื การเลยีนแบบแฟชัน่ 

ทรงผม และการแต่งกายตามดารานกัแสดงทัง้ไทยและต่างประเทศ นอกจากนัน้คอืการเลยีนแบบ

ลกัษณะการโพสตท์่าทางเวลาถ่ายรปูตามดารานกัแสดง โดยกลุ่มตวัอยา่งเหน็ตรงว่า การเขา้ไปดู
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รปูภาพหรอืสิง่ทีค่นอื่นๆน ามาลงไวใ้นสื่อโซเชยีลมเีดยี จะก่อใหเ้กดิความรูส้กึอยากไดอ้ยากมเีหมอืนกบั

ผูอ้ื่น และเกดิความตอ้งการตามกระแสโดยบางครัง้ไมไ่ดเ้ป็นความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิหรอืตวัตนของตนเอง แต่

เป็นสิง่ทีถู่กกดดนัจากสงัคม อยา่งไรกต็าม ความรูส้กึอยากไดอ้ยากมแีละการเลยีนแบบของแต่ละคน

เกดิขึน้ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั  

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ยอมรบัว่าสื่อใหม่มผีลท าใหเ้กดิความรูส้กึ

ตอ้งการเลยีนแบบ และตามกระแสสงัคม โดยเฉพาะการเลยีนแบบดารานกัแสดง แต่ส่วนใหญ่ให้

ความเหน็ว่าตนสามารถควบคุมความรูส้กึของตนเองได ้อาจมกีารเลยีนแบบบา้งในเรือ่งแฟชัน่ การแต่ง

กาย และลกัษณะของการโพสตท์่าในการถ่ายรปู แต่ยงัสามารถควบคุมตนเองไดโ้ดยพยายามไม่

ลอกเลยีนแบบในทางทีผ่ดิและก่อใหเ้กดิอนัตราย 

2.) บทบาทของส่ือใหม่กบัค่านิยมการเรียกร้องความสนใจในทางท่ีไม่ถกู 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมน่ ามาซึง่ค่านิยมในการเรยีกรอ้งความสนใจจากสงัคมและ

ผูอ้ื่น โดยวธิกีารเรยีกรอ้งความสนใจมหีลายรปูแบบ ตัง้แต่รปูแบบทัว่ไป เช่น การโพสต์ภาพและ

ขอ้ความพร ่าเพรือ่เพื่อใหค้นมากดถูกใจ จนถงึค่านิยมการเรยีกรอ้งความสนใจในแบบผดิๆ เช่น การโชว์

ภาพวาบหวาม โป๊เปลอืย ของตนเอง เพราะอยากใหม้คีนมาตดิตามและกดไลค ์

กลุ่มเยาวชนยอมรบัว่าตนตอ้งใชส้ื่อใหมเ่พื่อใหม้พีืน้ทีอ่ยูใ่นกระแสสงัคม ไมห่่างหายไปจาก

สงัคมเพื่อน การจะท าใหเ้พื่อนยงัจ าไดว้่าตนยงัอยูใ่นสงัคมสื่อใหม่จ าเป็นต้องมคีวามเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา แต่บางครัง้พบว่าบางคนกม็กีารเคลื่อนไหวในลกัษณะทีม่ากเกนิไป คอืเป็นลกัษณะของการ

เรยีกรอ้งความสนใจ เช่น พฤตกิรรมโพสตเ์พื่อเรยีกกระแส พฤตกิรรมการโพสตพ์ร ่าเพรือ่ ไรส้าระ 

เพราะตอ้งการใหม้คีนมากดถูกใจ สรา้งภาพความนิยมใหก้บัตนเอง ซึง่เป็นการใชส้ื่อใหมใ่นทางทีผ่ดิ คอื

ใชเ้พื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น แสดงใหเ้หน็ว่าอาจเป็นคนขาดความอบอุ่น จงึตอ้งท าอะไรเพื่อ

เรยีกรอ้งใหค้นมาสนใจ นอกจากนี้ยงัพบว่าบางคนมพีฤตกิรรมการแขง่กนัมเีพื่อนจ านวนมากในเฟสบุ๊ค 

ซึง่ในความเป็นจรงิอาจจะไมรู่จ้กักนัแต่กร็บัเขา้มาเป็นเพื่อน เพื่อใหต้นเองมเีพื่อนจ านวนมากจะไดด้เูป็น

คนทีม่มีนุษยสมัพนัธด์ ี หรอืบางครัง้ก็มพีฤตกิรรมการโพสตใ์นอนิสตาแกรมเพื่อรยีกรอ้งใหม้คีนมากด

ตดิตาม (Follow) มากๆ 

กลุ่มเยาวชนแสดงความเป็นห่วงเกีย่วกบักรณขีองการเรยีกรอ้งความสนใจทางโซเชยีลมเีดยี

ในทางทีผ่ดิทีเ่หน็ในภาพข่าวต่างๆ เช่น เดก็วยัรุน่บางคนกต็อ้งการเรยีกรอ้งความสนใจในโซเชยีลมเีดยี 

โดยการเปลือ้งผา้ถ่ายรปูของตนลงคลปิ และกรณทีีเ่รยีกกนัว่า “นมแลกไลค”์ ทีม่เีดก็วยัรุน่ผูห้ญงิคนหน่ึง

โพสตภ์าพตวัเองเปลอืยอก แลว้มาขอใหค้นทีเ่หน็กดถูกใจให ้ ซึง่ถอืเป็นตวัอยา่งทีเ่ป็นผลดา้นลบของสื่อ

ใหม่ 
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นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนไดย้กกรณตีวัอยา่งของ “น้องเนยรกัโลก” ว่าเป็นวธิกีารเรยีกรอ้งความ

สนใจแบบหนึ่ง ซึง่แรกๆกด็เูป็นเรือ่งตลกข าขนัว่าเป็นคนทีร่กัโลกจงึไมก่นิผกัเพราะไมอ่ยากตดัตน้ไม ้ 

ระยะหลงัเริม่มพีฤตกิรรมโพสตบ์่อยมากขึน้เพื่อใหค้นมาสนใจและกดถูกใจ ซึง่ถอืเป็นพฤตกิรรม

เรยีกรอ้งความสนใจของเดก็ทีเ่กดิมาจากการใชส้ื่อใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งบางคนใหค้วามเหน็ว่า การใชส้ื่อใหมเ่พื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่นถอืเป็นเรือ่ง

ทีน่่าร าคาญ ขณะทีบ่างคนยอมรบัว่าตนเคยใชส้ื่อใหมเ่ป็นเครือ่งมอืในการเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น 

แต่เป็นวธิกีารเรยีกรอ้งความสนใจเลก็ๆน้อยๆ เช่น การโพสตข์อ้ความหรอืรปูภาพทีน่่าสนใจหรอืตลก

ขบขนั เพราะตอ้งการใหผู้อ้ื่นมากดไลคใ์ห ้ แต่ไมเ่คยปรากฏว่ามกีลุ่มตวัอยา่งคนใดเคยใชว้ธิเีรยีกรอ้ง

ความสนใจถงึขัน้ล่อแหลมและอนัตรายอยา่งเช่นการโพสตภ์าพโป๊เปลอืยวาบหวามของตนเอง 

3.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมเป็นคนใจร้อน อารมณ์รนุแรงและไม่อดทน  

ดา้นบทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมเกีย่วกบัอุปนิสยัเป็นคนใจรอ้น อารมณ์รุนแรงและไม่

อดทน ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครพบขอ้มลูเชงิปรมิาณในภาพรวมว่า เยาวชนส่วนใหญ่

เหน็ดว้ยว่า โลกของความเป็นจรงิเป็นโลกทีเ่ชื่องชา้ไม่รวดเรว็ทนัใจเหมอืนโลกของสื่อใหม่ โดยมรีะดบั

ค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยเกีย่วกบัความคดิเหน็ดงักล่าวในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.58 เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของ

ทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืระดบัมากเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม โดยค่าเฉลีย่

ความคดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยู่ที ่ 3.41 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 3.76 

ซึง่ส่งผลใหส้ื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการสรา้งค่านิยมดา้นอุปนิสยัเชงิลบในการเป็นคนทีใ่จรอ้น ขาด

ความอดทน โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัคอื เยาวชนเหน็ว่าการใชส้ื่อ

ใหมน่ ามาซึง่ค่านิยมเกี่ยวกบัความสะดวกรวดเรว็ในการใชช้วีติ แต่ขณะเดยีวกนัก็สามารถสรา้งค่านิยม

ผดิๆโดยทีผู่ใ้ชอ้าจไม่รูต้วั ขอ้มลูจากสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า เยาวชนจากทัง้สองกลุ่มยอมรบัว่าการใชส้ื่อ

ใหมเ่ป็นระยะเวลานานๆท าใหต้นเองยดึตดิกบัค่านิยมของความรวดเรว็ ส่งผลใหก้ลายเป็นคนใจรอ้น มี

อารมณ์รนุแรง และเป็นคนไมอ่ดทนโดยไมรู่ต้วั โดยขอ้มลูเชงิปรมิาณพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัคอื 

เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัมากต่อค่านิยมทีว่่า เทคโนโลยสีื่อใหม่มสี่วนท าใหต้นเองเป็นคนใจ

รอ้น ไม่ชอบรออะไรนานๆ ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในภาพรวมอยู่ที ่ 3.81 เมือ่เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืระดบัมากเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม โดย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยู่ที ่3.82 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยู่

ที ่3.81 

การสรา้งค่านิยมเป็นคนใจรอ้นและไมอ่ดทนอนัเป็นผลจากสื่อใหมข่องแต่ละคนอยูใ่นระดบัที่

แตกต่างกนั โดยจากขอ้มลูเชงิปรมิาณพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัมากต่อค่านิยมทีว่่า 

เทคโนโลยสีื่อใหม่มสี่วนท าใหต้นเองเป็นคนเบื่อง่าย โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในภาพรวมอยูท่ี ่
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3.62 เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอื

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ตอนตน้อยู่ที่ระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.36 ขณะทีก่ลุ่ม

วยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 3.89 คอืเหน็ดว้ยระดบัมากต่อค่านิยมการเป็นคนเบื่องา่ยอนัเป็นผลมา

จากการใชส้ื่อใหม่ 

 อยา่งไรกต็าม เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางต่อความคดิเหน็ทีว่่า สื่อใหม่

ท าใหเ้ยาวชนมคี่านิยมการเป็นคนไมอ่ดทน ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่ 3.29 เมือ่เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูของทัง้สองกลุ่มพบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของ

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนตน้อยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.05 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.89 คอืเหน็ดว้ยระดบัมากต่อค่านิยมการเป็นคนไมอ่ดทนอนัเป็นผลมาจากการใชส้ื่อใหม่ 

ผลการสมัภาษณ์กลุ่มเพื่อขยายผลพบว่า กลุ่มทีย่อมรบัว่าการใชส้ื่อใหมส่่งผลใหเ้กดิค่านิยม

ความใจรอ้นใหเ้หตุผลว่า เพราะคนรุ่นตนเกดิในยคุสมยัทีทุ่กอย่างเตม็ไปดว้ยความรวดเรว็สะดวกสบาย 

เทคโนโลยสีื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งความสะดวกสบาย ท าให้ตนไมช่อบรออะไรนานๆ เพราะจะท าใหรู้ส้กึเบื่อ

และอดึอดั แตอ่ยา่งไรกต็าม เมือ่ตนเองตอ้งออกมาอยูใ่นโลกของความจรงิกจ็ าเป็นตอ้งยอมรบัความจรงิ

ว่าไมใ่ช่ทุกอย่างจะรวดเรว็ทนัใจเสมอไปเหมอืนในโลกของสื่อใหม ่จงึพยายามท าความเขา้ใจกบัเรือ่งนี้ 

อยา่งไรกต็าม มกีลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายหนึ่งคนเปิดเผยขอ้มลูว่า ยอมรบั

ว่าตนเองเป็นคนใจรอ้นมาก ซึง่เป็นผลมาจากการเล่นเกมคอมพวิเตอร ์ ทีเ่ขา้มาสรา้งนิสยัชอบเอาชนะ

และความเป็นคนใจรอ้น อารมณ์รนุแรงใหก้บัตนเอง  

4.) บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมการเสพติดส่ือใหม่ 

การเสพตดิการใชส้ื่อใหม่ถอืเป็นค่านิยมทางลบทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหมเ่ป็นระยะเวลานานๆ โดย

กลุ่มเยาวชนยอมรบัว่าตนเองตดิการใชส้ื่อใหม ่แต่ลกัษณะการตดิจะอยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนั คอืบางคน

ตดิมาก บางคนตดิน้อย บางคนสามารถควบคุมตนเองได้ แต่บางคนไมส่ามารถควบคุมตนเองได ้ ดงัผล

วจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 ใหค้วามเหน็ว่าตนเองตดิ

โทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนในระดบัทีย่งัควบคุมตนเองได้ รองลงมารอ้ยละ 20.5 ตอบว่าตนเองไมต่ดิ

การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน โดยใชง้านอยา่งมสีต ิ มเีพยีงรอ้ยละ 9 ตอบว่าตนเองตดิการใช้

โทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนมาก โดยขาดโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนไมไ่ด ้ นอกจากนี้  กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 ใหค้วามเหน็ว่าคนเองตดิสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีในระดบัที่

ยงัควบคุมตนเองได ้ รองลงมารอ้ยละ 16  ตอบว่าตนเองไมต่ดิการใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี โดย

ใชง้านอย่างมสีต ิ ขณะทีร่อ้ยละ 9.5 ตอบว่าตนเองตดิการใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีมาก โดยไม่

สามารถมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยปราศจากสื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี  
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ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า ความรวดเรว็ของสื่อใหมท่ าใหก้ลุ่มเยาวชนบางคนกลายเป็น

คนทีต่ดิสื่อใหม ่ และใชส้ื่อใหมต่ลอดเวลาโดยไมรู่ก้าละเทศะ จนบางครัง้ท าใหค้นรอบขา้งเกดิความ

ร าคาญและอดึอดัเวลาทีอ่ยู่ดว้ยเพราะตนเองมวัแต่เล่นและสนใจอยูก่บัสื่อใหม ่ โทรศพัทแ์ทนทีจ่ะมไีวใ้ช้

พดูคุยสนทนากลบักลายเป็นว่ามไีวส้ าหรบัดแูละกดแทน การตดิโทรศพัทจ์นลมืสนใจคนรอบขา้ง ส่งผล

ใหต้นเองพดูคุยและพบปะกนัตวัต่อตวักบัผูอ้ื่นน้อยลง โดยกลุ่มเยาวชนยอมรบัว่าค่านิยมการเสพตดิสื่อ

ใหมข่องตนส่งผลต่อการด าเนินชวีติทัง้ในเรือ่งชวีติส่วนตวั สุขภาพและการเรยีน ซึง่ตรงกบัขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณทีพ่บว่า เยาวชนส่วนใหญ่รอ้ยละ 98.75 เคยใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทใ์นหอ้งเรยีนระหว่างทีค่รกู าลงั

สอน  

ขอ้มลูโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งจากทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่าตนตดิการใชส้ื่อ

ใหม ่ โดยเฉพาะสมารท์โฟนในระดบัทีย่งัสามารถควบคุมได ้ ในขณะทีม่กีลุ่มตวัอยา่งเพศชายจ านวน 1 

คน ในกลุ่มวยัรุน่ตอนต้นใหข้อ้มลูว่าตนเองตดิสื่อใหมป่ระเภทคอมพวิเตอรเ์กมในระดบัทีม่าก คอื 

บางครัง้ควบคุมตนเองไมไ่ด ้ เล่นจนดกึดื่นและส่งผลกระทบต่อการเรยีน คอืตื่นไปโรงเรยีนไมท่นั และ

สมองไมแ่จม่ใสส่งผลใหเ้รยีนหนงัสอืไมเ่ขา้ใจ 

ขณะทีม่กีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 คน เป็นชายหน่ึงคนและหญงิหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย

ใหข้อ้มลูว่าตนตดิโทรศพัทส์มารท์โฟนมาก ตอ้งน ามาตรวจดตูลอดเวลา ไมส่ามารถอยูห่่างจากสมารท์

โฟนไดเ้ลย และบางครัง้ถงึกบัขโมยเงนิผูป้กครองมาใชเ้ตมิเงนิโทรศพัทส์มารท์โฟนของตนเอง 

โดยสรุปคอื กลุ่มเยาวชนเหน็ว่า ขอ้เสยีอนัส่งผลมาจากค่านิยมการเสพตดิสื่อใหมน่ัน้เป็นขอ้เสยี

ทีม่ตี ัง้แต่ระดบัเลก็ๆน้อยๆ เช่น ตดิสื่อใหมจ่นใชไ้มถู่กกาละเทสะ การไมส่ื่อสารระหว่างบุคคลกบัคนรอบ

ขา้ง และขอ้เสยีในระดบัทีรุ่นแรงขึน้มา เช่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเรยีน การโกหกหรอืขโมยเงนิ

ผูป้กครองมาใชเ้พื่อซือ้สื่อใหม ่ การไปท างานทีล่่อแหลมไมเ่หมาะสมเพื่อแลกกบัสื่อใหมห่รอืเพื่อน าเงนิ

นัน้มาซือ้สื่อใหม ่ ส าหรบัขอ้เสยีขอ้สุดทา้ยทีเ่กีย่วกบัการท างานล่อแหลมและไมเ่หมาะสมเพื่อหาเงนิมา

ซือ้อุปกรณ์สื่อใหม่นัน้ เป็นความคดิเหน็และค่านิยมทีก่ลุ่มตวัอยา่งอา้งจากสิง่ทีต่นเคยเหน็มาหรอืเคย

อ่านพบในภาพขา่ว แต่ไปปรากฏว่ามกีลุ่มตวัอยา่งคนใดเคยท าพฤตกิรรมในลกัษณะดงักล่าว 

นอกจากนี้ ขอ้มลูเชงิปรมิาณยงัพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ทัง้กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และกลุ่มวยัรุ่นตอน

ปลายเหน็ดว้ยในระดบัมากว่า สื่อใหมท่ าใหต้นเองรูส้กึถูกตดัขาดจากโลกภายนอก โดยมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอยา่งมากที ่3.65 อยา่งไรกต็าม เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง

ว่า ตนเองไมส่ามารถมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยปราศจากสื่อใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูท่ี ่ 2.99 แต่เมือ่

พจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้สองกลุ่ม พบระดบัค่าเฉลีย่แตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายมคี่าเฉลีย่สงูกว่า 

คอือยูท่ี ่ 3.32 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุน่ตอนต้นมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคอือยูท่ี ่ 2.67 แต่ระดบัความคดิเหน็ยงั

อยูร่ะดบัปานกลางเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม 
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5.) บทบาทของส่ือใหม่กบัค่านิยมเก่ียวกบัการใช้ภาษา 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบของการใชส้ื่อใหมอ่นัก่อใหเ้กดิค่านิยมดา้นลบต่อการใชภ้าษาของ

เยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ยอมรบัว่า สื่อใหมส่่งผลใหต้นเองใชภ้าษาผดิๆทัง้แบบทีต่ ัง้ใจและไม่

ตัง้ใจ โดยใหเ้หตุผลว่า ภาษาทีใ่ชใ้นสื่อใหม ่ เช่น การส่งขอ้ความผ่านโซเชยีลมดียี และข้อความสัน้ 

(SMS) ทางโทรศพัท ์ จะเป็นการภาษาแบบสัน้ๆเพื่อความกระชบั รวมทัง้บางครัง้จะสะกดไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นตามหลกัไวยากรณ์ของภาษา เมือ่ใชภ้าษาลกัษณะนัน้บ่อยๆท าใหเ้กดิการตดิเป็นนิสยัโดยไม่

รูต้วัและน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั เช่น การพดูกบัเพื่อนหรอืคนรอบขา้งแบบสัน้ๆหว้นๆ ท าใหผู้อ้ื่นไม่

เขา้ใจหรอืจบัใจความไมไ่ด ้ นอกจากนี้ เยาวชนหลายคนเหน็ว่าการใชล้กัษณะภาษาสัน้ๆหว้นๆแบบสื่อ

ใหม ่ บางครัง้สามารถก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิและทะเลาะกนัได ้ เพราะการสื่อสารผ่านขอ้ความโดยไม่

เหน็หน้าตาและน ้าเสยีงท าใหไ้มส่ามารถคาดเดาอารมณ์ของคู่สื่อสารขณะเวลานัน้ได ้ จงึก่อใหเ้กดิการ

ตคีวามแบบผดิๆและน าไปสู่ความขดัแยง้กนัได้ 

ส าหรบัการใชภ้าษาในสื่อใหมน่ัน้ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่าบางครัง้การสะกดค าต่างๆจะไมถู่กตอ้ง

ตามหลกัของการใชภ้าษา เช่น ใชค้ ายอ่ทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจกนัเองในกลุ่ม ไมส่ะกดดว้ย ร และ ล ทีถู่กตอ้ง ใช้

วรรณยกุตท์ีผ่ดิเพีย้นไป การใชศ้พัทแ์สลง และการใชภ้าษาระบบสญัลกัษณ์ ซึง่กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูว่า

บางครัง้เกดิตดิเป็นนิสยัน าค าสะกดผดิและภาษาผดิๆทีใ่ชใ้นสื่อใหมเ่หล่านัน้มาใชใ้นเวลาทีเ่รยีนหนงัสอื 

โดยสะกดค าและเขยีนค าผดิๆส่งอาจารยแ์บบไม่รูต้วั 

ประเดน็เกีย่วกบัการตัง้ใจใชภ้าษาผดิๆในการสื่อสารผ่านสื่อใหมพ่บว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

ทัง้กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลายและกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ใหค้วามเหน็ว่าเป็นการใชภ้าษาทีผ่ดิหลกั

ไวยากรณ์และไมเ่หมาะสม ในความจรงิแลว้ตนเองจะไมน่ิยมการเขยีนภาษาในลกัษณะนัน้ แต่อาจจะมี

ตดิมาบา้งและเผลอใชเ้พราะลมืตวั ส่วนประเดน็ทีว่่าปญัหาดา้นภาษาทีเ่กดิจากการใชส้ื่อใหมเ่ป็นปญัหา

รา้ยแรงหรอืไม ่ พบว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายเหน็ตรงกนัว่าเป็นเรือ่งส าคญัเพราะภาษาเป็นสิง่ส าคญัและ

จ าเป็นตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง ในขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนตน้บางส่วนมองว่าปญัหาการใชต้วัสะกดผดิๆในการ

สื่อสารผ่านสื่อใหมไ่มใ่ช่เรือ่งรา้ยแรง โดยใหเ้หตุผลว่า บางครัง้การเขยีนภาษาผดิๆกเ็ป็นเพยีงแค่การใช้

ภาษากนัแบบเล่นๆเพื่อความสนุก และเป็นวธิกีารแสดงออกแบบเดก็ๆทีน่่ารกั เหมอืนเดก็เลก็ๆทีพ่ดูไม่

ชดั 

ส่วนในเรือ่งการใชค้ าศพัทแ์สลงทีไ่ดร้บัความนิยมตามกระแสนัน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่า 

เป็นเรือ่งของแฟชัน่และกระแสนิยมทีม่กัจะมคี าใหม่ๆ เขา้มาเรือ่ยๆ ตนจะใชบ้า้งเพื่อไมใ่หรู้ส้กึว่าเชยหรอื

กลายเป็นคนไมต่ามกระแส แต่จะใชแ้ค่ช่วงทีไ่ดร้บัความนิยมเพื่อความสนุกหรอืความขบขนั โดยใช้

เพยีงครัง้สองครัง้แลว้กเ็ลกิใช ้ อยา่งไรกต็าม มกีลุ่มตวัอยา่งหนึ่งคนจากกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายให้

ความเหน็ว่า ตนไมช่อบใชแ้ละรูส้กึร าคาญกบัค าศพัทเ์หล่านี้ 
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นอกจากค่านิยมการใชภ้าษาแบบผดิๆอนัเป็นนิสยัทีต่ดิมากบัสื่อใหมท่ัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วัแลว้ 

กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า บางครัง้สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งค่านิยมในการระบายอารมณ์แบบ

ผดิๆดว้ยภาษาทีห่ยาบคายไมสุ่ภาพ ซึง่ถอืเป็นค่านิยมทีอ่นัตราย สรา้งพฤตกิรรมทีก่า้วรา้วรนุแรง  โดย

ใหค้วามเป็นห่วงว่าสงัคมไทยในช่วงเวลานี้มคีวามรุนแรงมาก ในโซเชยีลมดียีมกีารใชภ้าษากนัรนุแรง 

เช่น โพสตด์่าดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย แมบ้างทจีะเลีย่งการสะกดดว้ยค าทีถู่กตอ้ง แต่เมือ่อ่านพบกร็ูว้่าเป็น

ค าด่า เช่น ค าว่า สตัว ์สะกดเป็น ส เสอื แทน (สสั) กลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ว่า แมจ้ะสะกดดว้ยตวัอะไร

อ่านแลว้กถ็อืเป็นค าทีไ่มสุ่ภาพทัง้นัน้ จงึไมต่อ้งการใหก้ลายเป็นค่านิยมผดิๆ บางครัง้ผูป้กครองคดิว่าลกู

ของตนเป็นเดก็เรยีบรอ้ย อยูต่ดิบา้นไมไ่ปเกเรขา้งนอก แต่ไมอ่าจรูเ้ท่าทนัว่าลกูกลายเป็นคนทีใ่ชภ้าษา

หยาบคายในโลกออนไลน์และสื่อใหม ่

6.) ส่ือใหม่และค่านิยมอ่ืนๆท่ีแฝงอนัตรายอนัน าไปสู่ปัญหาสงัคม 

ผลการวจิยัพบเสยีงสะทอ้นจากกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัค่านิยมเชงิลบทีแ่ฝงมากบัสื่อใหม ่โดยกลุ่ม

เยาวชนใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า สื่อใหมไ่มเ่พยีงแต่ส่งผลกระทบต่อตวัเยาวชนในรายบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั

ส่งผลกระทบต่อสงัคมในภาพรวมและเชงิลกึ  

ดา้นปญัหาค่านิยมทีแ่ฝงอนัตรายและน าไปสู่ปญัหาของเยาวชน กลุ่มตวัอยา่งไดย้กตวัอยา่ง

เกีย่วกบัปญัหาเรือ่งความปลอดภยัอนัเกดิจากการทีเ่ยาวชนถูกล่อลวงผ่านสื่อใหม่ ปญัหาของโฆษณาที่

แฝงมากบัสื่อใหมโ่ดยทีเ่ยาวชนผูใ้ชถู้กชวนใหเ้ชื่อโดยไม่รูต้วั รวมทัง้ผูป้กครองเองกไ็มรู่เ้ท่าทนัสื่อใหม่ 

จงึไมส่ามารถใหค้ าแนะน ากบับุตรหลานได ้ ซ ้ารา้ยบางครัง้เกดิความเขา้ใจผดิคดิว่าการทีล่กูหลานอยู่

บา้นนัง่เล่นสื่อใหมแ่ลว้จะมคีวามปลอดภยัมากกว่าใหอ้อกไปนอกบา้น 

ปญัหาของสื่อใหมอ่กีประเดน็คอืเรือ่งการถูกล่อลวง อยา่งทีเ่หน็ในภาพขา่วต่างๆกรณทีีเ่ดก็

ตดิต่อกบัคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์แลว้นดัแนะไปพบกนั ก่อใหเ้กดิปญัหาการล่อลวง ปลน้ชงิทรพัย ์

ซึง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามน่ากลวั บางครัง้ผูป้กครองกร็ูไ้มเ่ท่าทนั คดิว่าลกูอยูบ่า้นกป็ลอดภยัแลว้ ไมล่่วงรูถ้งึ

อนัตรายในโลกของสื่อใหม่ 

เรือ่งของการสรา้งค่านิยมครอบง าทางความคดิหรอืโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อใหมถ่อืเป็นอกีหนึ่ง

ประเดน็ทีก่ลุ่มเยาวชนคดิว่าน่าเป็นห่วง เช่น การมโีฆษณาขึน้มา ซึง่หากผูอ่้านไม่รูห้รอืขาดความ

ระมดัระวงัและไดม้าอ่านพบกอ็าจจะถูกหลอกได ้ เพราะสื่อใหมม่คีวามน่าดงึดดูใจดว้ยภาพ เสยีงและ

วธิกีารน าเสนอ 

 กลุ่มเยาวชนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายยงัใหเ้สยีงสะทอ้นถงึความเป็นห่วงเป็นใยสงัคมดว้ยว่า 

สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งความแตกแยกใหเ้กดิในสงัคมไทย เช่น ท าใหค้นทะเลาะเบาะแวง้กนั ทัง้เรือ่งเลก็ๆจน

กลายเป็นเรือ่งใหญ่ระดบัประเทศ ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้เป็นปญัหาทีม่คีวามรุนแรงและรา้ยแรงกว่า

ปญัหาจากสื่อใหม่ทีเ่กดิกบัเดก็และเยาวชนดว้ยซ ้าไป 

DPU



137 

 

 

5.1.5 บทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

ดา้นบทบาทของสื่อใหมก่บัการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานครพบว่าสื่อ

ใหมส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงมมุมองและวธิกีารในการมองโลกของเยาวชน ขอ้มลูเชงิปรมิาณใน

ภาพรวมและขอ้มลูในระดบักลุ่มยอ่ยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยอยา่ง

มาก ดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ที ่ 3.84 ว่า สื่อใหมม่บีทบาทในการเปลีย่นมุมมองในการมองโลกและสงัคมของ

ตนเอง โดยผลการวจิยัพบขอ้มลูว่า เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใช้สื่อใหมเ่ป็น “ช่องทาง” และ “พืน้ที”่ ใน

การส ารวจ คน้หา แสดงออก และทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเอง กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เหน็ว่าสื่อใหมม่ี

บทบาทในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกความเป็นตวัตน บุคลกิ และอตัลกัษณ์ของตนเองและกลุ่ม

เพื่อน โดยเฉพาะสื่อโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการแสดงออกดา้นตวัตนและอตั

ลกัษณ์ในดา้นต่างๆดงันี้ 

1.) ช่ือท่ีใช้ในหน้าหลกัของโซเชียลมีเดีย  

ชื่อทีใ่ชใ้นหน้าหลกัของโซเชยีลมเีดยีของเยาวชน ถอืเป็นช่องทางส าคญัในการบ่งบอกความเป็น

ตวัตนของเยาวชน โดยผลการวจิยัจากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มและการเขยีนแบบบนัทกึ

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีปูแบบในการตัง้ชื่อในหน้าเฟสบุ๊คของตนเองแตกต่างกนัออกไปในลกัษณะของ

รปูแบบต่างๆ 3 รปูแบบ คอื 

รปูแบบท่ี 1 ใช้ช่ือจริงในหน้าหลกัของโซเชียลมีเดีย  

เยาวชนส่วนใหญ่คอืจ านวน 22 คน จากทัง้หมด 46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary 

Research) ใหข้อ้มลูว่าตนจะใชช้ื่อจรงิและนามสกุลจรงิเป็นชื่อทีใ่ชใ้นโซเชยีลมเีดยี โดยใหเ้หตุผลว่า ชื่อ

ของตนเองถอืเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง หากผูอ้ื่นเปิดมาพบกจ็ะรูว้่าเป็นตวัเรา  

รปูแบบท่ี 2 แทรกช่ือเล่นลงไปกบัช่ือจริงในหน้าหลกัของโซเชียลมีเดีย  

เยาวชนบางส่วนคอืจ านวน 14 คน จาก 46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary Research) 

ใหข้อ้มลูว่าจะแทรกชื่อเล่นของตนเองลงไปดว้ยกบัชื่อจรงิเพื่อใหเ้ป็นจดุสงัเกตและจุดจดจ าแก่ผูพ้บเหน็ 

ตวัอยา่งเช่น “JoJoe Weerapon” “Kapook Rt”  “N’Eye Arada” “Babymild Sirivarang” “Aof Aditep”  

รปูแบบท่ี 3 ในนามแฝงหรือสมญานามในหน้าหลกัของโซเชียลมีเดีย  

เยาวชนอกีส่วนหนึ่งซึง่เป็นส่วนทีม่จี านวนน้อยกว่ารปูแบบที ่ 1 และ 2 คอืจ านวน 10 คน จาก 

46 คน ทีต่อบค าถามในแบบบนัทกึ (Diary Research) ใหข้อ้มลูว่า ตนใชก้ารตัง้ชื่อในลกัษณะเป็น

นามแฝงหรอืสมญานามทีบ่่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของตน ดงัเช่นตวัอยา่งต่อไปนี้ “YaiFaii 

Be Closely You” “Gob’s Ladiiz” “Noonathty ยยัตวัแสบ”  
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เยาวชนใหค้วามเหน็ว่าชื่อในโพรไฟลเ์ป็นสิง่ทีม่กัจะไมเ่ปลีย่น หากตัง้ชื่อใดกจ็ะใชช้ื่อนัน้ไป

ตลอดไมเ่คยเปลีย่น โดยใหเ้หตุผลว่าชื่อของตนเป็นการแสดงตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองซึง่จะไม่มี

การเปลีย่นแปลง มกีลุ่มตวัอยา่งเพยีงบางส่วนทีใ่หข้อ้มลูว่าตนเคยเปลีย่นชื่อบา้งแต่ไมบ่่อยนกั เปลีย่น

ครัง้หนึ่งแลว้กจ็ะใชไ้ปนานๆ โดยการเปลีย่นส่วนใหญ่เป็นการเปลีย่นเพราะรูส้กึว่าตนเตบิโตขึน้จงึ

ตอ้งการหาชื่อทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

มกีลุ่มตวัอยา่งเพยีงหนึ่งคนใหค้วามเหน็ว่า ตนจะเปลีย่นชื่อในโซเซยีลมเีดยีไปตามช่วงเวลาและ

อารมณ์ของตนเอง โดยบางครัง้จะเปลีย่นชื่อไปตามกระแส เช่น เมือ่มกีรณขีอง “น้องเนย รกัโลก” 

เกดิขึน้ ตนกเ็ปลีย่นชื่อตามกระแสเป็น “พอลล่า รกัโลก” ถอืเป็นการองิกระแสและแสดงอตัลกัษณ์ความ

ทนัสมยัของตนเอง  

นอกจากนี้ยงัมจีดุทีน่่าสงัเกตเกีย่วกบัภาษาทีใ่ชใ้นการตัง้ชื่อของเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วน

ใหญ่นิยมใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษในการสะกดชื่อของตนเอง โดยใหเ้หตุผลว่า ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาสากล เยาวชนรุ่นใหมต่อ้งเปิดรบัความเป็นสากล หากมเีพื่อนในเฟสบุ๊คเป็นชาวต่างชาตกิต็อ้งใช้

ภาษาองักฤษในการแนะน าชื่อของตนเองใหเ้พื่อนต่างชาตริูจ้กั 

นอกจากการใชภ้าษาองักฤษในการตัง้ชื่อแลว้พบขอ้มลูว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนตัง้ชื่อตนเองเป็น

ภาษาเกาหล ี โดยใหเ้หตุผลว่า เพื่อใหด้เูท่หแ์ละทนัสมยักบักระแสเกาหล ี และยงัเป็นการบ่งบอกว่า

ตนเองชอบแนวเกาหล ีเช่น ใชช้ื่อว่า Lee Haki  

2.) รปูในหน้าโพรไฟล ์(Profile)  

รปูทีใ่ชใ้นหน้าโพรไฟล ์ (Profile) ของโซเชยีลมเีดยีถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญัอกีส่วนหน่ึงในการ

แสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มและการเขยีน

แบบบนัทกึพบขอ้มลูจากกลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งซึง่ใหค้วามเหน็ว่า รปูเปรยีบเสมอืนประตูหน้า

บา้น หากรปูไมส่วยไม่น่าดงึดดูกไ็ม่มใีครอยากเขา้มาในบา้นของตน โดยผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟล ์ดว้ยเหตุผลว่าเป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ของตนเอง หากใคร

เปิดเขา้มาพบกจ็ะจดจ าได ้ นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มลูตรงกนัว่ารปูทีใ่ชใ้นโพรไฟลเ์ป็นสิง่ทีบ่่ง

บอกความเป็นตวัตน อตัลกัษณ์และบุคลกิของตนเอง โดยภาพทีใ่ชเ้ป็นรปูโพรไฟลม์กัจะเป็นภาพที่

สะทอ้นและตรงกบับุคลกิของตนเอง เช่น คนทีม่นีิสยัเงยีบขรมึจะใชร้ปูในแนวเงยีบขรมึเป็นรปูโพรไฟล ์ 

บางคนใชร้ปูของตนเองแนวกระฉบักระเฉง ยิม้แยม้แจ่มใสเพื่อใหด้เูป็นคนมมีนุษยสมัพนัธด์ ี บางคนใช้

รปูทีแ่สดงบุคลกิท่าทางชอบเทีย่ว ชอบผจญภยั เพราะตวัจรงิกเ็ป็นคนชอบผจญภยัและชอบท่องเทีย่ว 

ผลการสมัภาษณ์กลุ่ม เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบัรปูโพรไฟลร์ะหว่างกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และ

วยัรุน่ตอนปลายแลว้พบว่า มเียาวชนทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้จ านวนมากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ช้

รปูการต์ูน รปูตวัละคร หรอืรปูนกัแสดงทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟลแ์ทนรปูของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั

DPU



139 

 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีพ่บว่า มกีลุ่มวยัรุน่ตอนตน้จ านวนมากกว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนปลายทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดารา

ศลิปินทีต่นชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล ์ คอื มกีลุ่มวยัรุน่ตอนตน้รอ้ยละ 44 ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่น

ชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล ์ ขณะทีใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมเีพยีงรอ้ยละ 2 ทีใ่ชร้ปูการต์ูน/ดาราศลิปินทีต่น

ชื่นชอบเป็นรปูโพรไฟล ์ โดยเยาวชนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ใหค้วามเหน็ว่า ทีไ่มอ่ยากใชร้ปูของตนเอง

เป็นรปูโพรไฟลเ์พราะยงัไม่มัน่ใจในตนเองและรูส้กึเขนิอายทีจ่ะใชร้ปูของตนเอง นอกจากนี้ เยาวชนจาก

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่ารปูการต์ูนและนกัแสดงทีต่นชื่นชอบถอืเป็นการสะทอ้น

บุคลกิความเป็นตวัตนของตนเองอกีวธิหีนึ่ง  

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายบางคนใชร้ปูตนเองคู่กบัแฟนเป็นรปูโพรไฟลเ์พื่อเป็นการ

บ่งบอกถงึความรูส้กึดีๆ ขณะนัน้ทีม่คีนรกัอยู่ขา้งๆ และเป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ว่าตนเองมคีนรกัแลว้

ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างบางคนใหข้อ้มลูว่าตนใชร้ปูโพรไ์ฟลท์ีเ่ป็นรปูถ่ายคู่กบัพ่อแม ่ ครอบครวัและสิง่ของที่

ตนรกัเพื่อเป็นการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของตนเอง 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่ารปูโพรไฟลข์องตนเองจะมกีารเปลีย่นไปเรือ่ยๆ เพื่อแสดง

ถงึช่วงชวีติในเวลาต่างๆ รวมทัง้การเปลีย่นรปูถอืเป็นการบ่งบอกว่าผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีนัน้ยงัมตีวัตนอยู่ 

 นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ารปูโพรไฟลเ์ป็นรปูทีใ่ชบ้่งบอกอารมณ์และ

สถานการณ์ในขณะนัน้ เช่น บางคนใชร้ปูทีม่สีสีนัเพื่อเป็นการแสดงว่าตนรูส้กึดมีคีวามสุข แต่จะใชร้ปู

ขาวด าเป็นรปูโพรไฟลเ์มือ่เวลาทีต่นเองรูส้กึเศรา้  

3.) ข้อความและรปูในสถานะ (Status) ของโซเชียลมีเดีย 

ขอ้ความและรปูในสถานะ (Status) ของโซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการแสดงออกทางอตั

ลกัษณ์ของเยาวชน โดยกลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า โซเชยีลมเีดยีเป็นพืน้ทีส่่วนบุคคลทีต่น

สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ รวมทัง้อตัลกัษณ์และตวัตนของ

ตนเอง โดยวธิกีารแสดงออกสามารถแสดงผ่านสิง่ต่างๆต่อไปนี้คอื รปูทีน่ ามาลง ขอ้ความซึง่เป็นการ

เขยีนระบายความคดิและความรูส้กึ รปูภาพ ค าคม ลงิค ์ (Link) ต่างๆ และ โซเชยีลแคม (Social 

Camera) ทีน่ ามาแชร ์ 

กลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ว่า รปูและขอ้ความต่างๆบนสถานะถอืเป็นอารมณ์ของตนเองใน

ขณะนัน้ ทัง้ความชอบ ความประทบัใจ ความเสยีใจ และความคดิความรูส้กึทีต่นเองม ีการแสดงออกโดย

การโพสตร์ปูและขอ้ความต่างๆถอืเป็นการแสดงสทิธแิละการมเีสยีงของตนเอง และความตอ้งการใหม้ี

คนเหน็ดว้ยกบัความคดิของตนเอง 

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่จะโพสตข์อ้ความและค าคมทีค่อยเตอืนใจ กระตุน้ใหม้คีวามเขม้แขง็และ

ไมอ่่อนแอ บางครัง้อาจเป็นขอ้ความตลกๆ หรอืบางครัง้อาจจะเป็นการบ่น การวจิารณ์ดารานกัแสดง 

ละครทีต่นไดด้ ู กล่าวโดยสรปุคอื กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า สถานะ (Status) ของโซเชยีล
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มเีดยีเป็นพืน้ทีใ่นการปลดปล่อยและแสดงอสิระทางความคดิ การแสดงออกผ่านขอ้ความและรปูภาพใน

สถานะของโซเชยีลมเีดยี ถอืเป็นการบ่งบอกตวัตนและอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยคนทีช่อบดารา

นกัแสดงเกาหลกีจ็ะน าภาพ ขอ้มลู และลงิค ์(Link) ของ เวบ็ไซตเ์กาหลมีาลงไวบ้นสถานะ (Status) ของ

ตน  

เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างเพศหญงิและเพศชายเกีย่วกบัการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ผ่าน

ขอ้ความและรปูในโซเซยีลมเีดยีพบว่า สิง่ทีแ่สดงออกบนสถานะของทัง้สองกลุ่มจะแตกต่างกนัออกได้

ตามความสนใจของแต่ละเพศ โดยเยาวชนเพศชายมกัจะน าข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกบักฬีาและเทคโนโลยี

ทีต่นชอบมาลงไวบ้นสถานะ ขณะทีเ่ยาวชนเพศหญงิทีช่ื่นชอบเรือ่งความสวยงาม การแต่งกาย การ

แต่งหน้า มกัจะโพสตร์ปูและขอ้ความ รวมทัง้น าเอาลงิค ์(Link) ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านัน้มาลงไวเ้ช่นกนั  

นอกจากนี้ สถานะของโซเชยีลมเีดยียงัถอืเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกถงึเรือ่งราวและกจิกรรม

ต่างๆทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชน โดยเยาวชนส่วนใหญ่จะน าเอาภาพส าคญัต่างๆในชวีติมาลงไว ้ เช่น ภาพไป

เทีย่วกบัครอบครวั ภาพไปสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงูในกลุ่ม ซึง่กลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่าเป็นวธิกีารแสดงอตั

ลกัษณ์ดา้นรปูแบบชวีติของตนเองวธิหีนึ่ง 

นอกจากนี้ยงัพบขอ้มลูดว้ยว่า กลุ่มตวัอยา่งบางคนจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายใชส้ื่อใหมป่ระเภท

โซเชยีลมเีดยีในการแสดงออกซึง่อตัลกัษณ์ดา้นเพศวถิ ี (Sexuality) ของตนเอง ดงัตวัอยา่งเช่น กลุ่ม

ตวัอยา่งวยัรุน่เพศหญงิทีเ่ปิดเผยว่าตนเป็นผูห้ญงิทีช่อบผูห้ญงิดว้ยกนั จะแสดงออกอตัลกัษณ์ดา้นเพศ

ของตนเองทางเฟสบุ๊คโดยการโพสตข์อ้ความในสถานะเพื่อระบายความรูส้กึทีต่นมต่ีอเพศชายทีใ่ชก้รยิา

และค าพดูทีไ่มเ่หมาะสมกบัเพศหญงิ รวมทัง้ยงัน ารปูทีแ่สดงวธิกีารต่อสูป้้องกนัตวัมาลงไวใ้นสถานะเพื่อ

เป็นการแบ่งปนัขอ้มลูใหก้บัเพื่อนเพศเดยีวกนัไดใ้ชใ้นการป้องกนัตนเอง 

ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างเพศชายทีเ่ปิดเผยว่าตนเองเป็นเพศทีส่ามใหข้อ้มลูว่าตนเองเปิดเผยเพศวถิี

ของตนเองอยา่งชดัเจนในเฟสบุ๊ค ทัง้การน าภาพของตนเองทีแ่ต่งเป็นผูห้ญงิทีม่าลงไว ้ และการเขยีน

ขอ้ความแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเพศทีส่ามอยา่งตรงไปตรงมา  

4.) การสร้างกลุ่ม (Group) เพ่ือนในโลกของโซเชียลมีเดีย  

เยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมอ่ยา่งโซเชยีลมเีดยีสามารถท าใหพ้วก

เขาสรา้งกลุ่มพื่อน (Group) ขึน้มาเพื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร แสดงความคดิเหน็ ระบาย

อารมณ์และพดูคุยกนัเสมอืนกบัเป็นโลกของพวกเขาเองที่ผูอ้ ื่นไมส่ามารถเขา้มาได ้ 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า เพื่อนกลุ่มเดยีวกนัจะมลีกัษณะและบุคลกิ

บางอย่างทีเ่หมอืนกนัซึง่ถอืเป็นการแบ่งปนัอตัลกัษณ์รว่มกนั เช่น มคีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั มี

ทศันคตเิหมอืนๆกนั ท าใหพ้ดูคุยกนัแลว้เกดิความรูส้กึอบอุ่นและสบายใจ 
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กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มวยัรุน่ตอนปลายยงัใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการสรา้งกลุ่มเพื่อนขึน้มาในสื่อ

ใหมป่ระเภทเกมคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ดว้ยว่า เกมออนไลน์สามารถใชเ้ป็นพืน้ทีพ่บปะสงัสรรคก์นั

ระหว่างกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งทีค่ลา้ยคลงึกนั การมาเล่นเกมเดยีวกนัถอืเป็นการสรา้งกลุ่มเพื่อน

ทีม่อีตัลกัษณ์บางอยา่งรว่มกนัและใชส้ื่อเกมคอวพวิเตอรอ์อนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกนั 

ปจัจบุนัเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมกีารเพิม่เพื่อนเพื่อคอยช่วยเหลอืกนัในการเล่นเกม ซึง่ท าใหผู้้

เล่นไดรู้จ้กักบัเพื่อนใหมเ่พิม่มากขึน้ และยงัเป็นการเชื่อมความสมัพนัธก์บัเพื่อนทีม่อียูแ่ลว้ดว้ย เกม

ออนไลน์จงึเปรยีบเสมอืนสื่อใหมท่ีเ่ป็นตวัเชื่อมโยงอตัลกัษณ์ของผูเ้ล่นรว่มกนั 

กลุ่มเยาวชนใหเ้หตุผลว่าโลกของสื่อใหม่ยงัเป็นโลกทีม่คีวามรวดเรว็ สามารถพดูคุยสื่อสารกนั

ไดห้ลายๆคนในเวลาเดยีวกนั ผ่านหลายช่องทางจากอุปกรณ์สื่อใหม่ประเภทต่างๆ ดงันัน้การ

ตดิต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อนผ่านการสรา้งกลุ่มขึน้มาในโลกของสื่อใหมจ่งึมคีวามแตกต่างกบัโลกแห่ง

ความจรงิอย่างน้อยสามประการคอื 1.) การสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนในโลกของสื่อใหม่เป็นวธิกีารสื่อสารทีม่ ี

ความรวดเรว็ 2.) สามารถตดิต่อสื่อสารถงึกนัไดห้ลายคนพรอ้มๆกนัในเวลาเดยีวกนั 3.) มชี่องทางที่

หลากหลายในการตดิต่อ เช่น คอมพวิเตอร ์ โน๊ตบุ๊ค เทป็เลต็ สมารท์โฟน โดยระยะทางและเวลาไมใ่ช่

อุปสรรคในการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนผ่านสื่อใหมอ่กีต่อไป 

  

5.1.6 บทบาทของส่ือใหม่ในการค้นหาข้อมลู ส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของเยาวชน 

โลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีก่วา้งใหญ่และมคีวามหลากหลาย ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่า สื่อใหมส่รา้งพืน้ทีใ่นการคน้หาขอ้มลูเพื่อมาใชใ้นการเรยีนรู้

และส ารวจอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยเยาวชนทีม่คีวามสนใจในดา้นต่างๆเหน็ว่าสื่อใหมอ่ยา่งอนิเตอรเ์น็ต

เป็นหอ้งเรยีนส าคญัทีเ่ปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดค้น้ควา้หาขอ้มลูทีต่นสนใจ เช่น บางคนสนใจเรือ่งการ

แต่งหน้า การท าขนมเคก้ กจ็ะเขา้ไปหาขอ้มลูในเวบ็ไซตต่์างๆและในยทูปู (YouTube) เพื่อน าขอ้มลูมา

ใชห้ดัท าขนมและหดัแต่งหน้า เมือ่ทดลองท าส าเรจ็กน็ าเอารปูขนม หรอืรปูถ่ายทีต่นแต่งหน้าลงมาใส่ไว้

ใสถานะในโซเชยีลมเีดยีเพื่อเป็นการทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเองอกีดว้ย 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า สื่อใหมส่ามารถน ามาใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการทดสอบอตั

ลกัษณ์ของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น เยาวชนทีใ่ชอ้นิสตาแกรม (Instagram) จะน าภาพของตนเองใน

อริยิาบทและกจิวตัรต่างๆมาลงไว ้ เมือ่มคีนอื่นมากดชอบ (Like) ตดิตาม (Follow) หรอืมาแสดงความ

คดิเหน็ (Comment) ใหต้นเอง กถ็อืเป็นการทดสอบผลตอบรบั (Feedback) และการยอมรบัจากกลุ่ม

เพื่อนในสงัคมไปในตวั โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่าผลสะทอ้นกลบัหรอืผลตอบรบั (Feedback) ที่

เกดิขึน้ในโลกของสื่อใหม่ประเภทโซเซยีลมเีดยีเหล่านี้เป็นการเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ทนัททีนัใด และมี

ความรวดเรว็กว่าผลสะทอ้นกลบัทีเ่กดิขึน้ในโลกของความจรงิ 
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กลุ่มเยาวชนยงัใหค้วามเหน็อกีว่า การคน้หาตนเองผ่านสื่อใหมเ่ป็นเรือ่งของการลองผดิลองถูก 

หากไดล้องท าจงึจะรูว้่าเราชอบตนเองหรอืไม ่ ใช่ตนเองหรอืไม ่ สื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางทีช่่วยใหต้นเอง

คน้หาตนเอง คน้หาขอ้มลูทีต่นสนใจเพื่อใชใ้นการรูจ้กั เขา้ใจตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่โซเชยีลมเีดยีถอื

เป็นพืน้ทีส่่วนบุคคลในการทดสอบอตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้มา  

นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่มเยาวชนเหน็ดว้ยว่าสื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการเรยีนรูแ้ละทดลองสรา้งอตั

ลกัษณ์ทีบ่างครัง้ในชวีติจรงิไมส่ามารถท าได ้ เช่น อตัลกัษณ์ดา้นเพศวถิ ี (Sexuality) การทดสอบความ

เป็นเพศชายและหญงิทีบ่างครัง้ในโลกแห่งความจรงิไมเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองอยา่งเปิดเผย 

การสรา้งและทดสอบอตัลกัษณ์ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมแ่ตกต่างจากโลกปกต ิ เพราการสรา้งอตั

ลกัษณ์ในโลกเสมอืนจรงิมคีวามรวดเรว็กว่า สรา้งและเปลีย่นแปลงไดง้า่ยและเรว็กว่าในโลกแห่งความ

จรงิ ในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่มือ่สรา้งอตัลกัษณ์ขึน้มาแลว้แต่รูส้กึว่ามนัยงัไมใ่ช่ กส็ามารถลบทิง้

และเปลีย่นใหมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัประเดน็นี้ยงัคงไมช่ดัเจน โดย

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยเพยีงในระดบัปานกลางต่อความคดิเหน็ทีว่่า ชวีติคนเรากเ็หมอืน

โลกเสมอืนจรงิ ถา้ไม่ชอบอะไรกส็ามารถลบแลว้สรา้งขึน้มาใหมไ่ดเ้สมอ โดยมคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่ 

2.88 แต่เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้สองกลุ่ม พบระดบัค่าเฉลีย่แตกต่างกนัคอื กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายมี

ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็สงูกว่า คอือยูท่ี ่3.15 ขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นตอนตน้มรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคอือยูท่ี ่

2.61 แต่ระดบัความคดิเหน็ยงัอยูร่ะดบัปานกลางเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่ม 

เยาวชนมกีารใชส้ื่อใหมใ่นการเรยีนรูค้วามแตกต่างและลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง โดย

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มพบว่า กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่จากทัง้สองกลุ่มใชส้ื่อใหมใ่นการกระชบั

และรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อนทีม่อียูแ่ลว้มากกว่าการใชส้ื่อใหมเ่พื่อคน้หาเพื่อนใหม ่ผลการวจิยัพบ

ขอ้มลูว่ากลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์สื่อใหมป่ระเภทสมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์และเทป็เลต็ ในการ

ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อน และใชส้ื่อใหมป่ระเภทซอฟแวรแ์ละแอพพลเิคชนัต่างๆ ไดแ้ก่ โซชยีลมเีดยี

เฟสบุ๊ค (Facebook) โปรแกรมสไกป์ (Skype) แอพพลเิคชนัไลน์ (Line) ในการสื่อสารพดูคุยกบัเพื่อน 

นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนใหข้อ้มลูว่า ตนใชว้ธิกีารสรา้งกลุ่มเฉพาะ (Group) ขึน้มาในเฟสบุ๊คเพื่อใชเ้ป็น

ช่องทางในการสื่อสารพดูคุยกนัระหว่างเพื่อนทัง้ในสถานศกึษาปจัจบุนัและสถานศกึษาเดมิ  

กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า สื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางหนึ่งในการเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ ตวัตน 

และนิสยัใจคอของผูอ้ื่น โดยการเขา้ไปดูสถานะของเพื่อนๆและผูอ้ื่นในโซเชยีลมเีดยีถอืเป็นวธิกีารในการ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัผูอ้ื่น สื่อใหม่จงึเขา้มาช่วยเพิม่เตมิความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนใหแ้น่นแฟ้นมากขึน้จาก

ความสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ละเกดิขึน้ในโลกแห่งความจรงิ บางครัง้ตนเองไมก่ลา้แสดงความรูส้กึบางอย่างกบั

เพื่อนแต่กส็ามารถใชส้ื่อใหม่เป็นช่องทางในการแสดงความรูส้กึนัน้ๆแทน เช่น การส่งขอ้ความผ่านแอพ
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พลเิคชนัไลน์ (Line) และการส่งขอ้ความสัน้ทางโทรศพัท์ (SMS) การเขยีนขอ้ความตอบกนัในเฟสบุ๊ค 

เป็นตน้  

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนเหน็ว่าสื่อใหมเ่ป็นช่องทางท าใหต้นไดเ้รยีนรูถ้งึความแตกต่างของเพื่อน

แต่ละคน โดยการไดเ้ขา้ไปดเูรือ่งราวต่างๆในโซเชยีลมเีดยีของเพื่อนท าใหไ้ดเ้รยีนรูว้่าเพื่อนชอบอะไร

หรอืไมช่อบอะไร ตนจะไดห้ลกีเลีย่งการกระท าทีท่ าใหเ้พื่อนไมช่อบหรอืไมส่บายใจ และช่วยลด

ความรูส้กึของการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) ลง เพราะสื่อใหมท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละขดั

เกลาตนเองว่า โลกกวา้งใหญ่มผีูค้นหลากหลาย และตนเองไมไ่ดเ้ป็นศูนยก์ลางของโลกเสมอไป แต่ยงัมี

คนอกีหลายคนทีท่ ัง้เหมอืนและแตกต่างกบัตนเอง 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าการสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธก์นัในสงัคมของสื่อใหมถ่อืเป็น

การขดัเกลาทางสงัคมโดยทางออ้มรปูแบบหนึ่ง เพราะหากสมาชกิคนใดท าสิง่ทีผ่ดิแบบแผนหรอื

มารยาทต่างๆ เช่น โพสต์ขอ้ความหรอืแสดงความคดิเหน็ทีไ่มเ่หมาะสม กจ็ะถูกลงโทษจากสมาชกิใน

สงัคมสื่อใหมท่ัง้โดยวธิกีารตดัชื่อออกจากกลุ่มและการลงโทษดว้ยค าวพิากษ์วจิารณ์จากสมาชกิในสงัคม

สื่อใหมข่องตนเอง นอกจากนี้การเล่นเกมคอมพวิเตอรย์งัมบีทบาททางออ้มในการขดัเกลาทางสงัคม

ใหก้บัเยาวชน ดงัรายละเอยีดทีจ่ะน าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 

 

5.1.7 บทบาทของเกมคอมพิวเตอรก์บัการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร 

กลุ่มเยาวชนมกีารใชเ้กมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคม เยาวชนใชเ้กมออนไลน์

เป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเองโดยการสวมตนเองเขา้กบับทบาทต่างๆทีอ่ยูใ่น

เกม ซึง่ถอืเป็นวธิกีารหนึ่งในการทดสอบบทบาทหน้าทีแ่ละอตัลกัษณ์ โดยเฉพาะเกมออนไลน์ในยคุ

ปจัจบุนัทีเ่รยีกว่า เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมผีูเ้ล่นหลายคน (Massively Multiplayer: online 

role-playing games หรอื MMORGS) สามารถเปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นไดส้รา้งตวัตนเสมอืนจรงิขึน้มาในโลก

ออนไลน์ โดยการสรา้งรา่งเสมอืนทีเ่ป็นร่างทรง (Avatars) ของตนเองขึน้และสามารถเล่นเกมรว่มกบัผู้

เล่นคนอื่นๆไดใ้นโลกของสื่อใหม่ 

เยาวชนไดย้กตวัอยา่งเกมคอมพวิเตอรจ์ านวน 6 เกม ขึน้มาเป็นตวัอยา่งของเกมทีต่นเล่นและมี

บทบาททางออ้มในการขดัเกลาทางสงัคม โดยเกมคอมพวิเตอรท์ัง้ 6 เกม ที่กลุ่มเยาวชนยกมา ไดแ้ก่ 1.) 

“ยงิไขไ่ดโนเสาร”์ 2.) “เพท็โซไซตี”้ (Pet Society) 3.) ”เดอะซมิ” (The Sim) 4.) “ฮารเ์วสมนู” (Harvest 

Moon) 5.) “ฟารม์วลิล”์(Farmville) และ 6.) “เรสตวัรอง สตอร”ี (Restuarant Story) 
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1.) “เกมยิงไข่ไดโนเสาร”์ 

“เกมยงิไขไ่ดโนเสาร”์ เป็นเกมทีม่บีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคมในทางออ้ม โดยช่วยท าใหผู้้

เล่นรูจ้กัการขดัเกลาดา้นต่างๆไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ ทกัษะ ความช านาญและสตปิญัญา ดา้นระเบยีบวนิัย 

และดา้นความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ  

ในดา้นความรู ้ทกัษะ ความช านาญและสตปิญัญา กลุ่มตวัอยา่งแสดงทศันะว่า ในการเล่นเกมยงิ

ไขไ่ดโนเสารน์ัน้ ไขไ่ดโนเสารทุ์กใบอาจเปรยีบเหมอืนปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข และวธิกีารแกป้ญัหากค็อืการ

ยงิไขทุ่กใบใหแ้ตก การเล่นเกมยงิไขไ่ดโนเสารเ์ป็นการฝึกการแกป้ญัหา การฝึกความแมน่ย า และการ

ท างานแขง่กบัเวลา 

ในดา้นระเบยีบวนิัยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า การเล่นเกมยงิไขไ่ดโนเสารช่์วยปลกูฝงัระเบยีบ

วนิยัทางออ้ม โดยการเรยีงของไขจ่ะเรยีงเป็นแถวอยูอ่ยา่งมรีะเบยีบ ในการยงิไข่จงึตอ้งมกีารวางแผนคอื 

ยงิออกไปไดท้ลีะลกู ไมส่ามารถยงิไดท้ลีะหลายลกู ดงันัน้เพื่อเกบ็คะแนนใหไ้ดม้ากผูเ้ล่นจงึตอ้งมกีารจดั

ระเบยีบในการยงิ 

ดา้นความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ กลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลว่า ในการเล่นเกมจะมรีางวลัเป็น

แรงจงูใจ ความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจในการเล่นเกมคอืการแกป้ญัหาใหส้ าเรจ็และไดช้ยัชนะเป็น

รางวลั สรา้งความภมูใิจว่าตนเองแกไ้ขปญัหานัน้ไดส้ าเรจ็ 

2.) “เพท็โซไซต้ี” (Pet Society) 

เกมเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง เพท็โซไซตี ้(Pet Society) มบีทบาททางออ้มต่อผูเ้ล่นในการขดัเกลาทาง

สงัคมในดา้นต่างๆ คอื ในดา้นจติใจ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า เกมเพท็โซไซตี ้ช่วยขดัเกลาจติใจใหผู้้

เล่นมคีวามอ่อนโยนต่อสตัว ์ และส่งผลต่อดา้นพฤตกิรรม คอืใหรู้จ้กัดแูลเอาใจใส่สตัวเ์ลีย้งของตนเอง 

เกมน้ีสงผลใหผู้ท้ีเ่ลีย้งสตัวใ์นชวีติจรงิดแูลเอาใจใส่สตัวม์ากขึน้ เพื่อใหน่้ารกัเหมอืนกบัในเกมทีต่นเล่น 

และเมือ่สตัวไ์ดร้บัความรกัความอบอุ่นจากผูเ้ลีย้งกจ็ะส่งผลใหส้ตัวเ์ชื่อฟงัเจา้ของมากขึน้ และไมเ่ป็นสตัว์

ทีก่า้วรา้วหรอืไปท ารา้ยผูอ้ื่น 

ในดา้นทกัษะและสตปิญัญา กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่าการเล่นเกมเพท็โซไซตีม้สี่วนใน

การขดัเกลาทกัษะและสตปิญัญา เพราะในเกมจะมกีารจดับา้นของสตัวเ์ลีย้งซึง่ต้องมกีารซือ้หาของใช้

ต่างๆมาจดับา้นและสถานที ่ ตอ้งเกบ็เงนิมาใชซ้ือ้สิง่ของและของใชส้ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ท าใหต้อ้งมกีารฝึก

ทกัษะดา้นความคดิและการวางแผนการท างาน โดยช่วงแรกทีเ่ล่นเกมยงัอาจเกบ็เงนิไดไ้ม่มาก ท าใหซ้ือ้

ของไดย้าก เนื่องจากตอ้งคอยดแูลหาอาหารใหส้ตัวก์นิ แต่เมือ่เล่นไปไดส้กัพกัผูเ้ล่นกส็ามารถซือ้ตน้ไม้

มาปลกูเองเพื่อเกบ็ผลไมใ้หส้ตัวก์นิ ถอืเป็นการประหยดัเงนิในการซือ้อาหารและยงัน าผลไมไ้ปขายได้

อกีดว้ย เมือ่เล่นเกมไปไดส้กัพกั ผูเ้ล่นเกมกจ็ะรูจ้กัวธิกีารเกบ็เงนิเพื่อน าไปซือ้สิง่ของต่างๆไมว่่าจะเป็น

DPU



145 

 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เฟอรน์ิเจอรเ์พื่อน ามาตกแต่งบา้นของสตัวเ์ลีย้งใหม้คีวามสวยงามตามทีผู่เ้ล่น

ตอ้งการ ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายในเกมทีเ่ล่น 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าเกมเพท็โซไซตีช่้วยขดัเกลาดา้นระเบยีบวนิยัและปลกูฝงั

ความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ โดยเกมนี้ท าใหผู้เ้ล่นมคีวามรบัผดิชอบ เพราะหากผูเ้ล่นไมอ่าบน ้าใหต้วั

การต์ูนสตัวเ์ลีย้งในเกมกจ็ะมแีมลงวนัมาตอม และถา้ไม่ใหอ้าหารตวัการต์ูนสตัวเ์ลีย้งกจ็ะมหีน้าบึง้ตงึ แต่

เมือ่ผูเ้ล่นใหอ้าหารกจ็ะยิม้แยม้ ท าใหผู้เ้ล่นฝึกเป็นคนมรีะเบยีบวนิัยโดยทางออ้ม โดยตอ้งเขา้มาให้

อาหารสตัวอ์ยูเ่สมอ 

ในเรือ่งการปลกูฝงัความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจพบว่า เนื่องจากเป็นเกมออนไลน์ท าใหม้ผีูเ้ล่น

หลายคนและผูเ้ล่นสามารถไปเยีย่มบา้นของเพื่อนได ้ โดยบา้นของแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนั เมือ่ผู้

เล่นไปพบบา้นทีส่วยงามกเ็กดิความรูส้กึอยากจะมบีา้ง ท าใหเ้กดิความฝนัและแรงบนัดาลใจในการเกบ็

เงนิเพื่อทีจ่ะซือ้ของมาตกแต่งบา้นของตนเอง 

3.) ”เกมเดอะซิม” (The Sim)  

เกมเดอะซมิ (The Sim) เป็นเกมทีเ่ล่นโดยการสรา้งตวัเล่นทีเ่รยีกว่าตวัซมิ (Sim) ขึน้มาใน

บทบาทต่างๆทีผู่เ้ล่นตอ้งการและเรยีนรูก้ารใชช้วีติตามบทบาทเหล่านัน้ กลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ว่าการ

ไดแ้สดงบทบาทต่างๆเสมอืนจรงิในเกมคอมพวิเตอรช์่วยท าใหต้นเองเกดิการเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคม มี

ความเขา้ใจบทบาทและทศันคตใินการด าเนินชวีติผ่านตวัละครซมิทีต่นสวมบทบาท โดยเกมเดอะซมิ

เป็นการจ าลองการใชช้วีติของมนุษย ์ และมบีทบาททางออ้มในการสอนใหรู้จ้กับทบาทและทศันคตใิน

การใชช้วีติในสงัคม ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อ้งใชค้วามพยายามและความอดทนในการพฒันาตวัเองและตวัซมิให้

สงูขึน้ 

ในดา้นการขดัเกลาทางสตปิญัญาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็ว่า เกมเดอะซมิช่วยใหผู้้

เล่นมคีวามคดิรอบคอบ ฝึกคดิวเิคราะหใ์นการจดัระเบยีบกจิกรรมในแต่ละวนัและรูจ้กัการวางแผนในการ

ใชช้วีติ และปลกูฝงัดา้นระเบยีบวนิัย   

ภายในเกมเดอะซมิจะมกีจิกรรมใหท้ ามากมายเหมอืนในชวีติจรงิทุกอย่าง ผูเ้ล่นจงึตอ้งควบคุม

เกมใหด้ ี เพราะหากพลาด ดแูลไมด่ตีวัซมิทีเ่ล่นในเกมจะถงึแก่ความตายหรอืเกดิอาการเจบ็ปว่ย เกมจงึ

ไมต่่างไปจากชวีติจรงิ ในแต่ละตวัละครจะมรีะดบั (Level) ในดา้นต่างๆ เช่น ความสามารถในการ

ท างาน ระดบัของความด ี ซึง่กว่าจะไดร้ะดบันัน้ๆมาต้องมาจากการฝึกฝนในดา้นนัน้อย่างต่อเนื่อง ไม่

สามารถท าส าเรจ็ไดใ้นเพยีงหนึ่งเดยีว 

ในดา้นการใชช้วีติ การเล่นเดอะซมิท าให้ผูเ้ล่นรูจ้กัใชช้วีติมากขึน้ เมือ่เล่นเกมเดอะซมิบ่อยครัง้ก็

จะท าใหผู้เ้ล่นรูจ้กัจดัการกบัตวัเองดว้ยเวลาทีจ่ ากดั เช่น ตื่นนอน อาบน ้า ทานขา้ว ก่อนไปท างาน 
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สงัสรรคก์บัเพื่อนบา้น สิง่นี้สามารถน ามาพฒันาต่อยอดใหเ้กดิขึน้จรงิกบัตวัผูเ้ล่น ท าใหไ้ดรู้ว้่าภายใน

หนึ่งวนัควรท าอะไรก่อนหรอืหลงัซึง่เป็นการช่วยจดัระเบยีบในการใชช้วีติใหเ้ป็นระบบ 

เกมเดอะซมิถอืเป็นการจ าลองรปูแบบการใชช้วีติลงไปในโลกของสื่อใหมแ่ละเป็นพืน้ทีใ่ห้

เยาวชนไดท้ดลองสวมบทบาทต่างๆเพื่อเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีน่ัน้ๆ โดยเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งให้

ความเหน็ว่า ตนไดร้บัการขดัเกลาและไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งระเบยีบวนิัย การวางแผน และการแกไ้ข

ปญัหาผ่านบทบาทของตวัละครหรอืตวัซมิทีต่นสรา้งขึน้  

ผลการวจิยัยงัพบขอ้มลูอกีว่า การเล่นเกมคอมพวิเตอรม์สี่วนในการขดัเกลาทางสงัคมโดยมี

บทบาทในการปลกูฝงัเกีย่วกบัความมุง่หวงัของชวีติ การสรา้งความใฝฝ่นัและแรงบนัดาลใจใหเ้กดิขึน้กบั

เยาวชนทีเ่ป็นผูเ้ล่น ยกตวัอยา่งเช่นกลุ่มเยาวชนทีเ่ล่นเกมเดอะซมิบางคนเล่นบทบาทเป็นนักดนตรเีพื่อ

ทดสอบความใฝฝ่นัของตนทีอ่ยากเป็นนกัดนตรทีีม่ชีื่อเสยีง บางคนเล่นเป็นเจา้ของรา้นเบเกอรเีพราะ

ชอบท าขนมและตอ้งการมรีา้นเบเกอรเีป็นของตนเอง  

ภายในเดอะซมิมกีารแฝงเรื่องความมุง่หวงัและแรงบนัดาลใจเอาไว ้ ในการพฒันาสายงานอาชพี

ของตวัเองเพื่อใหม้รีายไดส้งู ซึง่ในการจะพฒันาไดน้ัน้ ผูเ้ล่นและตวัซมิจะตอ้งพฒันาดา้นทกัษะของ

ตวัเองใหส้งูขึน้ตามทีเ่กมก าหนด เช่น ดา้นการท าอาหาร ดา้นการรอ้งเพลง เป็นตน้ เมือ่ท าส าเรจ็ ทาง

เกมจะมรีางวลัใหต้ามวชิาชพีนัน้ เช่น เป็นนกัดนตรกีม็คีอนเสริท์เป็นของตนเองและมชีื่อเสยีงโด่งดงั 

เป็นเจา้ของรา้นเบเกอรกีจ็ะมรีายได้ร ่ารวย ดา้นการแพทยห์ากเล่นเป็นหมอกจ็ะไดร้บัเครือ่งปรงุยาที่

สามารถผลติยาออกมารกัษาไดเ้มือ่ตวัซมิไมส่บาย 

นอกจากนี้ ในเกมเดอะซมิยงัมกีารก าหนดเกีย่วกบัใหร้างวลัต่างๆ คอืเมือ่ตวัซมิท าภารกจิหน้าที่

ต่างๆส าเรจ็ลงกจ็ะไดร้บัคะแนนเป็นรางวลัตามล าดบั การใหร้างวลัของเกมจงึถอืเป็นแรงกระตุ้นใหผู้เ้ล่น

ไดเ้รยีนรูบ้ทบาทหน้าทีผ่่านตวัละครในโลกเสมอืนจรงิ เพราะหากปฏบิตับิทบาทหน้าทีส่ าเรจ็จะท าให้

ระดบัรางวลัเพิม่สงูขึน้ แต่หากท าไมส่ าเรจ็อาจท าใหต้วัซมิเกดิการเจบ็ปว่ย ไมส่บายและเสยีชวีติลงได ้

ซึง่สะทอ้นถงึความบกพรอ่งในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเองซึง่เป็นผูเ้ล่น การใหร้างวลัและการ

ถูกลงโทษในการเล่นเกมคอมพวิเตอรจ์งึถอืเป็นการขดัเกลาทางสงัคมโดยออ้มวธิหีนึ่ง 

4.) “เกมฮารเ์วสมูน” (Harvest Moon)  

เกมฮารเ์วสมนูเป็นเกมทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบใน

หน้าทีข่องตนเอง รูจ้กัวางแผนการท างาน คาดคะเนรายรบัรายจ่ายและผลผลติในการท าเกษตรกรรมใน

โลกเสมอืนจรงิ ผลก าไรน ามาซึง่ความภาคภูมใิจและช่วยสรา้งครอบครวั ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นการใชช้วีติใน

โลกเสมอืนจรงิแต่กถ็อืเป็นการขดัเกลาทางสงัคมในทางออ้มดา้นทกัษะและความช านาญในการใชช้วีติ  

กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทของเกมฮารเ์วสมนูว่า เป็นเกมทีม่บีทบาท

ทางออ้มในการขดัเกลาดา้นพฤตกิรรมและระเบยีบวนิัย รวมทัง้ปลกูฝงัใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการใชช้วีติ 
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โดยเกมนี้สอนใหรู้จ้กัคดิและวางแผนงานในการท างานแต่ละอยา่งว่าควรจะท าอะไรก่อนหลงั ตอ้งค านวน

รายรบัรายจ่ายใหร้อบคอบ คาดคะเนสิง่ต่างๆ รูจ้กัเลอืกพนัธุพ์ชืทีจ่ะน ามาปลกูในสวนของตนเอง เพื่อให้

ไดผ้ลผลติและผลก าไรกลบัมาอย่างคุม้ค่ากบัการลงทุนลงแรง จงึเป็นการฝึกสตปิญัญาดว้ย 

นอกจากนี้ เกมยงัไดส้อนใหผู้เ้ล่นรูจ้กัระเบยีบวนิัย เพราะเมือ่ไดเ้ล่นเกมนี้แลว้จะท าใหต้อ้งเป็น

คนกระตอืรอืรน้เพื่อท าสิง่ต่างๆใหส้ าเรจ็ เช่น การปลกูพชืผกัจะท าใหผู้เ้ล่นมคีวามขยนัในการรดน ้า

พรวนดนิเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติตามทีผู่เ้ล่นคาดไว ้ เพราะถา้ไม่รูจ้กัการมรีะเบยีบวนิยัแล้วจะท าใหผ้กัทีป่ลกู

ตายและไม่มผีลผลติตลอดฤดกูาล หรอืถา้วนัใดนอนดกึมากเกนิไปจะท าใหต้ื่นสายและมเีวลาในการ

ท างานในวนัต่อไปน้อยลงตามไปดว้ย ซึง่ถอืเป็นการปลกูฝงัระเบยีบวนิยัอกีอยา่งทีถ่่ายทอดออกมาผ่าน

การเล่นเกม 

เกมฮารเ์วสมนูเปรยีบเสมอืนการใชช้วีติจรงิๆในฟารม์ของตนเอง ผูเ้ล่นจะตอ้งดแูลฟารม์ใหม้ี

ความเจรญิกา้วหน้า เช่น การหาเงนิ เพื่อมาต่อเตมิบา้น การจบีหญงิสาวเพื่อมาเป็นภรรยาของตนใน

อนาคต สิง่ต่างๆเหล่านี้กเ็ป็นการปลกูฝงัความมุ่งหวงัทีจ่ะท าใหผู้เ้ล่นลงมอืและตัง้ใจท าใหส้ าเรจ็ ส่วน

บทบาทในการสรา้งแรงบนัดาลใจจะเกดิขึน้ไดใ้นกรณทีีผู่เ้ล่นมคีวามรูส้กึว่าชอบผูห้ญงิคนหนึ่ง กจ็ะท าให้

ผูเ้ล่นสามารถท าทุกอย่างเพื่อใหผู้ห้ญงิคนนัน้หนัมามองหรอืชอบตนเองในสกัวนั เช่น การขยนัท างาน 

เกบ็เงนิเพื่อไปสู่ขอและแต่งงานกบัผูห้ญงิทีต่นชอบ ซึง่ถอืเป็นการเรยีนรูบ้ทบาทการเป็นผูใ้หญ่ในอกี

ระดบัหนึ่ง 

 5.) “เกมฟารม์วิลล”์(Farmville) 

เกมฟารม์วลิลม์บีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคมดา้นต่างๆคอื ดา้นระเบยีบวนิัย ดา้นความ

มุง่หวงัและแรงบนัดาลใจ ดา้นบทบาทและทศันคต ิ และดา้นการฝึกฝนทกัษะและความช านาญ โดยใน

เกมฟารม์วลิลเ์ป็นเกมทีใ่หผู้เ้ล่นสวมบทบาทเป็นชาวนาชาวไร ่ มแีปลงปลกูผกัเป็นของตนเอง รวมทัง้

ตอ้งคอยบรหิารจดัการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติออกมาขายไดท้นั และตอ้งคอยบรหิารจดัการรายรบัและรายจ่าย

ภายในฟารม์ของตนเองไมใ่หข้าดทุน นอกจากนี้ท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบสรา้งและ

ขยบัขยายฟารม์ของตนเอง 

เกมฟารม์วลิลป์ลกูฝงัเรือ่งระเบยีบวนิัยใหก้บัผูเ้ล่นในดา้นของการบรหิารงานในฟารม์ ไร ่ หรอื

แปลงผกัของตนเอง ไดฝึ้กความรบัผดิชอบในการดแูลเอาใจใส่และตรงเวลา ส่วนในดา้นความมุง่หวงัและ

แรงบนัดาลใจ เกมฟารม์วลิลเ์ป็นเกมทีใ่หผู้เ้ล่นสวมบทบาทเป็นชาวไร ่ คอยท างานปลกูผกัเพื่อหารายได ้

และสรา้งโอกาสใหก้บัตนเองในการขยายขนาดแปลงผกัของตนใหก้ลายเป็นฟารม์ขนาดใหญ่ ซึง่มกีาร

ขดัเกลาในเรือ่งของการปลกูฝงัความหวงัทีจ่ะสรา้งและขยายฟารม์ของตนใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ ท าใหเ้กดิ

แรงบนัดาลใจเพื่อโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิม่ในอนาคต 

DPU



148 

 

เกมยงัสอนเรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละทศันคตทิีท่ าใหผู้เ้ล่นรูว้่า การเป็นชาวนาชาวไรม่บีทบาท

หน้าทีอ่ยา่งไร โดยใหผู้เ้ล่นทีส่วมบทบาทไดท้ดลองท าหน้าทีน่ัน้ เมือ่เล่นเกมกจ็ะเกดิความเขา้ใจใน

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของชาวนาชาวไร ่ ไดเ้รยีนรูก้ารเขา้สงัคมดว้ยการพบปะกบัเพื่อนในเกม 

และการใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

เยาวชนใหค้วามเหน็ว่า การเล่นเกมฮารเ์วสมนูและฟารม์วลิลย์งัช่วยท าใหต้นเป็นคนมจีติใจ

อ่อนโยน รกัและดแูลสตัว ์ รูจ้กัแบ่งปนัแก่ผูอ้ื่นทีเ่ป็นเพื่อนบา้นในเกม และเรยีนรูด้า้นการใชว้ถิชีวีติ

พอเพยีง โดยเกมจะสอนใหค้นเป็นคนทีข่ยนั รูจ้กัต่อสูก้บัชวีติ ท ามาหากนิ ใชช้วีติแบบพอเพยีง ไมห่วอื

หวา มกีารปลกูผกั เลีย้งสตัว ์จบีสาวเพื่อสรา้งครอบครวั นอกจากนี้ เยาวชนเหน็ว่าสิง่ทีด่ใีนเกมนี้คอืไม่

มเีนื้อหาเกี่ยวกบัสิง่ทีเ่ป็นอบายมขุปะปนอยูก่บัเกมนี้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกมอื่นๆในปจัจบุนัมกีาร

กระท าทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น เกมยงิกนั ฆ่ากนัตาย ขโมยรถ ขณะทีเ่กมฮารเ์สมนูเป็นเกมที่

สรา้งสรรคแ์ละมกีารขดัเกลาพฤตกิรรมผูเ้ล่น นอกจากนี้ยงัสอนใหเ้กดิความช านาญในดา้นการด าเนิน

ชวีติอยา่งพอเพยีง เพราะในเกมนี้จะไม่มสีิง่หรหูรา ไม่มรีถขบั ไมม่กีารแต่งตวัทีท่นัสมยัตามกระแส แต่

จะเน้นการใชช้วีติแบบคนสวนคนป่า อยูต่ามเขา จะเน้นไปทางผจญภยัและการต่อสูก้บัชวีติ ด าเนินชวีติ

ในแต่ละวนัใหม้คีวามสุขและสนุกกบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่ 

นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็ว่าการเล่นเกมเหล่านี้ยงัช่วยสรา้งคุณค่าทางจติใจ คอืการ

ไดเ้หน็บรรยากาศรอบตวัทีม่แีต่ธรรมชาตขิองฟารม์ ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงฟารม์ในเกมคอมพวิเตอรก์็

สามารถส่งผลใหผู้เ้ล่นรูส้กึสดชื่นและมคีวามสุข เป็นการปลดปล่อยตวัเองจากสภาพแวดลอ้มของตกึสงูๆ

ในวถิชีวีติแบบคนเมอืงหลวง  

กลุ่มเยาวชนใหค้วามเหน็ว่า เมือ่เล่นเกมนี้แลว้รูส้กึว่าท าใหต้นเองเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนโยนขึน้ 

เพราะตอ้งคอยดแูลและเลีย้งสตัว ์นอกจากนี้ยงัท าใหจ้ติใจเบกิบานเหมอืนตนเองไดใ้ชช้วีติทีไ่มเ่คยท ามา

ก่อน เช่น การปลกูผกั การเลีย้งสตัว ์การหาเงนิดว้ยตนเอง เหมอืนกบัว่าไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเกมนัน้จรงิๆ ซึง่

มแีต่สิง่ดีๆ อยูร่อบตวั มบีรรยากาศทีส่ดชื่นซึง่จะสมัผสัไดเ้มือ่ไดล้องเล่น  

6.) “เกมเรสตวัรอง สตอรี” (Restuarant Story) 

เกมเรสตวัรอง สตอร ี (Restuarant Story) เป็นเกมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบของผูเ้ล่นทีใ่ฝฝ่นัอยากมี

รา้นอาหารเป็นของตนเองในชวีติจรงิ การไดเ้ล่นเกมเรสตวัรอง สตอร ีถอืเป็นการไดท้ดลองสวมบทบาท

ในโลกเสมอืนจรงิเพื่อใหเ้ขา้ใจบทบาทการเป็นเจา้ของและคนท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา้นอาหารว่าตอ้งมี

บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ล่นเกมเรสตวัรอง สตอร ีใหค้วามเหน็

ว่า เกมเรสตวัรอง สตอร ี มบีทบาทในการขดัเกลาดา้นทกัษะการใชชวีติ การท างาน การวางแผน การ

สรา้งระเบยีบวนิยั และบทบาทในการปลกูฝงัแรงบนัดาลใจ อยากเป็นเจา้ของกจิการเหมอืนในเกม 
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เกมน้ีช่วยใหผู้เ้ล่นมทีกัษะในการคา้ขายและค านวน เช่น จะบรหิารเงนิทีม่อียูอ่ย่างไร รวมทัง้

รูจ้กัดแูลรา้น ตกแต่งรา้นใหส้วยงามเพื่อใหล้กูคา้เขา้รา้นมากขึน้ นอกจากนี้ยงัช่วยท าให้ผูเ้ล่นเป็นคนมี

ระเบยีบมากขึน้ ท าใหรู้จ้กัการใชเ้งนิมากขึน้ รวมทัง้ท าใหม้ทีกัษะการบรหิารหากผูเ้ล่นเป็นตวัละครที่

เป็นตวัเจา้ของรา้น  แต่หากเล่นเป็นตวัพนกังานเสริฟ์อาหารผูเ้ล่นกจ็ะตอ้งมรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัเกบ็จาน 

รวมทัง้การจดัวางโต๊ะ จดัรา้นใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อบรหิารพืน้ทีข่องรา้น 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่าเกมเรสตวัรอง สตอร ีช่วยเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูเ้ล่นทีม่ต่ีอบาท

บาทของพนกังานเสริฟ์ จากเดมิทีม่องว่าเป็นอาชพีตอ้ยต ่า ท าใหผู้เ้ล่นมองเหน็บทบาทความส าคญัและ

คุณค่าของอาชพีนี้แทน โดยเมือ่เล่นเป็นพนกังานเสริฟ์กต็อ้งท าหน้าทีข่องตนเองใหด้ทีีสุ่ด เพื่อจะได้

ค่าแรง ไดค้่าโอท ี (Over Time) เพราะถ้าท างานไมด่กีจ็ะไมไ่ดข้ึน้ค่าแรง รวมถงึเดก็ไทยมกัจะดถููกว่า

อาชพีเดก็เสริฟ์เป็นอาชพีต้อยต ่า แต่ส าหรบัในเกมนี้แลว้เดก็เสริฟ์เป็นตวัละครส าคญั ดงันัน้เกมเรสตวั

รอง สตอร ี จงึมบีทบาทในการเปลีย่นทศันคตขิองผูเ้ล่นทีม่ต่ีอบุคคลทีป่ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

รา้นอาหาร 

สรปุ 

กล่าวโดยสรุปคอื เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้เหน็ตรงกนัว่า การใชส้ื่อใหมม่ี

บทบาทต่อการสรา้งค่านิยมทางสงัคมใหเ้กดิขึน้กบัตนเองทัง้ในดา้นสรา้งสรรค ์ เช่น การใชส้ื่อใหมเ่ป็น

ช่องทางในการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบครวั เป็นช่องทางในการเรยีนรู ้ คน้หาและ

แบ่งปนัขอ้มลู และขดัเกลาทางสงัคมในทางออ้ม ขณะเดยีวกนักย็อมรบัว่า การใชส้ื่อใหมก่่อใหเ้กดิ

ค่านิยมทางสงัคมในทางลบ เช่น การเสพตดิสื่อใหม ่ การใชภ้าษาวบิตั ิ การเป็นคนใจรอ้นและไมอ่ดทน 

นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัมคีวามเหน็ว่า สื่อใหมเ่ป็นเสมอืนช่องทางในการส ารวจ คน้หาขอ้มลูต่างๆ 

เพื่อน ามาประกอบใชใ้นการสรา้งอตัลกัษณ์ของตน และสื่อใหมย่งัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกและทดสอบ

ทางอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยพืน้ทีใ่นโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสะดวกและรวดเรว็

กว่าเมือ่เทยีบกบัในโลกแห่งความเป็นจรงิ 

ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบัความแตกต่างระหว่างตวัตนและอตัลกัษณ์ของเยาวชนในโลกเสมอืน

จรงิของสื่อใหมแ่ละโลกแห่งความเป็นจรงินัน้ พบขอ้มลูในภาพรวมว่า เยาวชนเหน็ดว้ยว่าตวัตนและอตั

ลกัษณ์ของตนเองในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมม่ทีัง้ส่วนทีเ่หมอืนและแตกต่างไปจากโลกแห่งความจริง  

โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มและขอ้มลูในเชงิปรมิาณเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื กลุ่มตวัอยา่งรอ้ย

ละ 48.75 ใหค้วามเหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมคีวามเหมอืนกนั และรอ้ย

ละ 47.5 ใหค้วามเหน็ว่า ชวีติในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมแ่ละในโลกแห่งความเป็นจรงิมทีัง้ส่วนที่

เหมอืนกนัและต่างกนั มเีพยีงรอ้ยละ 3.75 ใหค้วามเหน็ว่าชวีติในโลกของสื่อใหม่และในโลกแห่งความ

เป็นจรงิมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ขอ้มลูนี้ส่งผลใหเ้ยาวชนส่วนใหญ่มรีะดบัความเหน็ดว้ยปานกลางต่อ
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ความเหน็ทีว่่าตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองในโลกเสมอืนจรงิและโลกในความเป็นจรงิมคีวามแตกต่าง

กนั ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่ 3.11 รวมทัง้กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลางว่า ตนเองมี

ความรูส้กึว่าไมส่ามารถแยกเรือ่งราวต่างๆออกจากโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมก่บัโลกทีแ่ทจ้รงิได้ ซึง่

แสดงใหเ้หน็ว่าตวัตนและอตัลกัษณ์ของเยาวชนในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมแ่ละโลกแห่งความเป็นจรงิ

ยงัมคีวามเชื่อมโยงกนัและไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 

 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มพบความคดิเหน็จากเยาวชนว่า แมเ้ยาวชนจะมชีวีติและเรือ่งราวใน

โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่ แต่เรือ่งราวเหล่านัน้เป็นเรือ่งราวทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัชวีติจรงิของ

ตนเอง เช่น ขอ้ความ ภาพประกอบ และเรือ่งราวทีน่ าไปแสดงออกในโลกของสื่อใหมก่เ็ป็นเรือ่งราวที่

เกดิขึน้ในชวีติจรงิของตนเอง ผูค้นทีเ่ป็นเพื่อนกบัตนเองในโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมก่ย็งัเป็นกลุ่มคนทีม่ ี

ตวัตนและรูจ้กักบัตนเองและมปีฏสิมัพนัธก์นัในโลกแห่งความจรงิ ตนจงึไมส่ามารถเลอืกไดร้ะหว่างชวีติ

ในโลกแห่งความจรงิและโลกเสมอืนจรงิเพราะชวีติทัง้สองแบบเป็นชวีติทีไ่มส่ามารถแยกออกจากกนัได ้

ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณทีพ่บว่า เยาวชนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในระดบัปานกลางค่อนขา้งน้อยต่อ

ความเหน็ทีว่่า ชอบตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเองในโลกเสมอืนจรงิมากกว่าโลกจรงิ ดว้ยค่าเฉลีย่เพยีง 

2.74 และเมือ่เยาวชนถูกถามว่า หากตอ้งเลอืกระหว่างตวัตนและอตัลกัษณ์ของชวีติในโลกเสมอืนจรงิกบั

โลกแห่งความเป็นจรงิแลว้เยาวชนจะเลอืกชวีติในโลกเสมอืนจรงิหรอืไม ่ ขอ้มลูเชงิปรมิาณในภาพรวม

พบระดบัความคดิเหน็ปานกลางค่อนมาทางน้อย คอืมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็เพยีง 2.63 ต่อ

ความคดิเหน็ทีว่่า ตนจะเลอืกใชช้วีติในโลกเสมอืนจรงิมากกว่าในโลกจรงิๆ ดงันัน้ ส าหรบัเยาวชนในยคุ

ดจิทิลัแลว้ โลกแห่งความจรงิและโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหมจ่งึเป็นโลกทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัตรงพืน้ที่

แต่กย็งัมคีวามเชื่อมโยงกนัในแงข่องเนื้อหาและเรือ่งราวอยา่งทีไ่มส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

“สื่อดจิทิลัสมยัใหม่” หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆในการวจิยัครัง้นี้ว่า “สื่อใหม”่ มบีทบาทในการสรา้งค่านิยม

ทางสงัคมทัง้ในเชงิลบและเชงิสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชน นอกจากนี้ยงัมบีทบาทในฐานะเป็นพืน้ทีใ่นการ

ส ารวจคน้หา แสดงออก และทดสอบอตัลกัษณ์ของเยาวชน รวมทัง้ยงัมบีทบาทส าคญัในการขดัเกลาทาง

สงัคมแก่เยาวชน 

ดงัที ่  Buckingham (2007) ไดก้ล่าวไวว้่า สื่อใหมน่ ามาซึง่ทัง้ความน่าตื่นตาตื่นใจและความน่า

หวาดกลวัเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ต่ีอเดก็และเยาวชน ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัครัง้นี้ที่แสดงให้

เหน็ว่า สื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการสรา้งค่านิยมทางสงัคมทัง้เชงิสรา้งสรรคแ์ละเชงิลบแก่เยาวชนผูใ้ช้

สื่อใหม ่

ในดา้นค่านิยมทางสงัคมเชงิสรา้งสรรคพ์บว่า เยาวชนใชส้ื่อใหม ่ เช่น โทรศพัทส์มารท์โฟนและ

สื่อโซเชยีลมเีดยีในการเชื่อมความสมัพนัธก์บัเพื่อนและครอบครวั เช่น การส่งขอ้ความสัน้ผ่านโทรศพัท์

เพื่อสื่อสารเกีย่วกบัสารทุกขส์ุขดบิและแสดงความรูส้กึในวาระพเิศษต่างๆกบัผูป้กครอง รวมทัง้เยาวชน

ยงัมกีารใชโ้ซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางในการสานสมัพนัธก์บัเพื่อนทีต่นมอียูใ่หแ้น่นแฟ้นมากขึน้ ผ่านการ

ตดิตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนและการเขยีนขอ้ความต่างๆเพื่อสื่อสารกนัลงบนสถานะในโซเชยีล

มเีดยีของเพื่อน ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัที่ Turkle (2007) ระบุว่า สื่อใหมโ่ดยเฉพาะอุปกรณ์

โทรศพัทเ์ป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็และผูป้กครอง และความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบั

เพื่อนใหใ้กลช้ดิกนัมากขึน้ รวมทัง้ Turkle ยงัระบุอกีว่าเดก็และเยาวชนมกัจะใชส้ื่อใหมใ่นการสาน

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนทีต่นมอียูแ่ลว้ใหแ้น่นแฟ้นขึน้มากกว่าทีจ่ะใชส้ื่อใหมใ่นการมองหาและผกูมติรกบั 

 

เพื่อนใหม ่ซึง่ตรงกบัขอ้มลูของผลการวจิยัทีพ่บว่า กลุ่มเพื่อนทีม่อียูใ่นโลกแห่งความจรงิเป็นกลุ่มเพื่อนที่

เยาวชนมอียูใ่นโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่และเยาวชนส่วนใหญ่ใชส้ื่อใหมใ่นการกระชบัความสมัพนัธก์บั

เพื่อนทีม่อียูแ่ลว้ มากกว่าการใชส้ื่อใหม่เป็นเครือ่งมอืในการหาเพื่อนใหม ่ นอกจากนี้เยาวชนยงัมกีาร

สรา้งกลุ่มเพื่อน (Group) เป็นกลุ่มยอ่ยๆทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเฉพาะกลุ่มขึน้มา เช่น กลุ่มเพื่อนโรงเรยีน

เก่า กลุ่มเพื่อนในสถาบนัการศกึษาปจัจบุนั และกลุ่มเพื่อนทีท่ ารายงานในรายวชิาทีเ่รยีนรว่มกนั เพื่อใช้

เป็นสถานทีแ่ละชุมชนเสมอืนจรงิในการพบปะแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารซึง่กนัและกนั ซึง่ตรงกบัแนวคดิ

เกีย่วกบัคุณลกัษณะของสื่อใหมแ่ละโซเชยีลมเีดยีทีว่่ามปีระสทิธภิาพในการสื่อสาร (boyd, 2008) เป็น

สื่อทีม่คีวามเปิดกวา้งช่วยสรา้งการมสี่วนรว่ม (Mayfield, 2007) อกีทัง้ยงัเป็นสื่อทีก่่อใหเ้กดิการ

เชื่อมโยงและการสรา้งชุมชนใหเ้กดิขึน้ (Smith, Borash, Getoor และ Lauw, 2008 และ Mayfield, 

2007) 
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การสรา้งกลุ่มเพื่อนขึน้มาเพื่อใชส้ื่อสารเกีย่วกบัการเรยีนดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งตน้นี้ ถอืเป็นการ

สะทอ้นใหเ้หน็บทบาทของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอค่านิยมเชงิสรา้งสรรคอ์กีประเดน็หนึ่ง คอืการทีเ่ยาวชนใชพ้ืน้ที่

ของสื่อใหมเ่ป็นช่องทางและเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Seymour Papert (1993) ไดก้ล่าว

ไวว้่า สื่อใหมถ่อืเป็นวธิกีารเรยีนรูแ้บบใหมแ่ละเป็นพืน้ทีใ่นการปลดปล่อยทางจนิตนาการส าหรบัเดก็ 

รวมทัง้คอมพวิเตอรย์งัมสี่วนในการกระตุน้การเรยีนรูแ้ละท าลายขอ้จ ากดัในการเรยีนรูแ้บบเดมิๆใหห้มด

สิน้ โดยผลการวจิยัพบว่าเยาวชนเหน็ว่า สื่อใหมโ่ดยเฉพาะอนิเตอรเ์น็ตถอืเป็นหอ้งสมดุขนาดใหญ่ทีเ่ปิด

ใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูต้ลอด 24 ชัว่โมง และยงัเป็นหอ้งสมดุทีส่ามารถคน้หาขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 

อกีทัง้สามารถน าขอ้มลูต่างๆทีค่น้หาไดม้าแบ่งปนัใหก้บัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ ซึง่เยาวชนสามารถ

ใชส้ื่อใหมเ่ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนแบบเดมิๆทีเ่รยีนกบั

ครผููส้อน ดงัที ่ Jon Katz (1996) ไดส้นบัสนุนว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งอ านาจและเปิดโอกาสใหเ้ดก็และ

เยาวชนไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเอง สื่อใหมค่อืเครือ่งมอืในการแสดงอสิรภาพและการหลุดพน้จาก

อ านาจและการควบคุมของผูใ้หญ่ ท าใหเ้ดก็และเยาวชนสรา้งชุมชนและวฒันธรรมของตนเองขึน้มา 

อยา่งไรกต็ามผลการวจิยัยงัไมไ่ดส้นบัสนุนความคดิของ Katz เกีย่วกบัเรือ่งนี้ทัง้หมด เนื่องจากงานวจิยั

ชิน้น้ีพบว่ากลุ่มเยาวชนยงัคงใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกบัครผููส้อนอยู ่ โดยเยาวชนเหน็

ว่า สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการคน้หาความรู ้ เช่น การคน้หาขอ้มลูท ารายงานและการบา้น การอ่านข่าว

จากเวบ็ไซตห์รอืหนงัสอืพมิพมิพอ์อนไลน์ การเขา้ยทููปเพื่อคน้หาขอ้มลูทีต่นตอ้งการอยา่งการเล่นเครือ่ง

ดนตรแีละการท าอาหารเพื่อน ามาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง แต่การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกย็งัคงมคีวามจ าเป็นและ

ครผููส้อนยงัคงมคีวามส าคญัอยูส่ าหรบักลุ่มเยาวชนทีเ่ขา้รว่มในการวจิยัครัง้นี้ 

Jon Katz (1996) ยงัใหแ้งค่ดิอกีว่า สื่อใหมท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถหลุดพน้จากก าแพง

ของขอบเขตและประเพณนีิยมทีผู่ใ้หญ่สรา้งขึน้ รวมทัง้หลุดพน้จากกฎระเบยีบทีผู่ใ้หญ่คดิว่าดสี าหรบั

เดก็และสรา้งขึน้มาควบคุมเดก็ ซึง่แงค่ดิดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า เยาวชนเหน็ว่าโลก

เสมอืนจรงิของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีไ่มม่กีฎเกณฑท์ีก่ าหนดโดยผูใ้หญ่ แต่เป็นโลกของพวกเขาทีส่รา้งขึน้มา

เอง มอีสิระ ปราศจากชนชัน้ และกฏระเบยีบทีผู่ใ้หญ่ก าหนด รวมทัง้เป็นโลกและชุมชนทีไ่มใ่ช่ทุกคน

สามารถเขา้มาได ้ แต่เป็นโลกทีม่แีต่กลุ่มสมาชกิของตนเองทีม่คีุณลกัษณะและความสนใจบางอย่าง

รว่มกนั ซึง่ตรงกบัที ่Don Tapscott (1997) เสนอว่า อนิเตอรเ์น็ตไดส้รา้งคนรุ่นใหมท่ีม่จีนิตนาการ และ

สามารถสรา้งปฏสิมัพนัธก์นัในสงัคมไดม้ากกว่าคนในยุคก่อนๆ เทคโนโลยดีจิทิลัน ามาซึง่การตื่นตวัทาง

สงัคม ทดลอนขัน้ตอน ล าดบัชัน้ทางสงัคม รวมทัง้ประเพณนีิยมทางความรูแ้ละอ านาจ  

ส่วนบทบาทของสื่อใหมท่ีส่่งผลต่อค่านิยมทางสงัคมในดา้นลบ ผลการวจิยัพบว่า เยาวชน

ตระหนกัว่า สื่อใหม่มสี่วนในการสรา้งค่านิยม ทศันคต ิ และพฤตกิรรมเชงิลบแก่ตนเองในดา้นต่างๆที่

คลา้ยคลงึกบับทบาทเชงิลบของสื่อโทรทศัน์ที่มต่ีอเดก็ ดงัที ่ Provenzo (1991) ไดร้ะบุไวค้อื สื่อใหม่
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ส่งผลต่อค่านิยมทางสงัคมดา้นความรุนแรงและความก้าวรา้ว ซึง่ระดบัของความรุนแรงทีพ่บจากการ

วจิยัครัง้นี้มหีลายระดบั ตัง้แต่ระดบัอ่อนๆคอืการเป็นคนใจรอ้นไมอ่ดทน  จนถงึระดบัทีรุ่นแรงขึน้มา เช่น 

การใชภ้าษาไมสุ่ภาพและเป็นคนกา้วรา้ว พฤตกิรรมการตดิการใชส้ื่อใหม่ยงัส่งผลต่อความถดถอยดา้น

สมอง จนิตนาการและการเรยีนรู ้ดงัที ่Griffiths (1996) ไดเ้คยระบุไว ้ โดยขอ้มลูจากการวจิยัพบว่ากลุ่ม

เยาวชนบางคนยอมรบัว่าตนเองตดิสื่อใหมใ่นระดบัทีร่นุแรงจนส่งผลต่อปญัหาดา้นสุขภาพและผลการ

เรยีนตกต ่า แต่อยา่งไรตาม ผลการวจิยัยงัไมพ่บผลกระทบของสื่อใหมท่ีม่ต่ีอพฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม 

(Anti-Social Behavior) หรอืพฤตกิรรมการเกบ็ตวัอยู่แต่ในบา้นและหมกมุน่อยูก่บัคอมพวิเตอรม์ากกว่า

การสื่อสารพดูคุยแบบตวัต่อตวั ดงัที ่ Tobin (1998) ระบุไว ้ รวมทัง้ยงัไมพ่บพฤตกิรรมในลกัษณะของ

กลุ่มคนทีเ่กบ็ตวัอยูแ่ต่ในบา้น (Stay at Home Tribe)  ซึง่ในประเทศญี่ปุน่เรยีกว่า Otaku-Zoku  

นอกเหนือจากค่านิยมเชงิลบในดา้นต่างๆทีก่ล่าวมาแลว้ กลุ่มเยาวชนยงัเสนอแนะความกงัวล 

เกีย่วกบัปญัหาการโฆษณาชวนเชญิทางการตลาดทีม่อมเมาเดก็และเยาวชนผ่านสื่อใหม ่ เช่น การ

เลยีนแบบโฆษณา การเลยีนแบบพฤตกิรรมและสิง่ของทีด่าราศลิปินใช้ ส่งผลใหเ้กดิค่านิยมฟุ่มเฟือย

อยากไดอ้ยากม ีเกดิการตามกระแสจนขาดความเป็นตวัของตวัเอง รวมทัง้เยาวชนยงัเหน็ว่าช่องว่างทาง

เทคโนโลยขีองเดก็และผูป้กครองท าใหผู้ป้กครองไมรู่เ้ท่าทนัสื่อและไมส่ามารถดแูลบุตรหลานของตนเอง

ได ้ โดยอาจเหน็ว่าบุตรหลานอยูต่ดิบา้นใชส้ื่อใหม่น่าจะมคีวามปลอดภยักว่าการไปเทีย่วเล่นนอกบา้น 

โดยหารูไ้มว่่าอนัตรายทีเ่ขา้มาในบา้นผ่านสื่อใหมก่ม็คีวามรา้ยแรงไมต่่างกนั นอกจากนี้ เยาวชนยงัมี

ความเป็นห่วงเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมใ่นการสรา้งค่านิยมเชงิลบในระดบัประเทศ โดยปารภถงึความ

วุ่นวายทางการเมอืงในช่วงหลายปีทีผ่่านมาว่าเป็นผลมาจากสื่อใหม ่ ซึง่เยาวชนเหน็ว่าเป็นอนัตราย

ระดบัสงัคมทีร่า้ยแรงและน่าเป็นห่วงมากกว่าอนัตรายทีเ่กดิกบักลุ่มเยาวชนอย่างตนเองหลายเท่า 

งานวจิยัชิน้น้ีพบว่า เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิ มมุมองในการมอง

สงัคมและตนเองของเยาวชน ซึง่ตรงกบัแนวความคดิของกลุ่มเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด (Powerful 

Technological Determinism) ทีม่องว่าปรากฏการณ์และการเปลีย่นแปลงทัง้หลายดา้นเทคโนโลยจีะ

ส่งผลต่อสงัคมโดยรวม ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของผูค้น วฒันธรรม ประเพณ ี รปูแบบการด าเนินชวีติ 

รวมทัง้ทศันคตแิละการมองโลกของคนในแต่ละยคุสมยั เยาวชนในยคุดจิทิลั (Digital Generation) มี

ความใกลช้ดิกบัสื่อใหมแ่ละเป็นกลุ่มทีม่สีญัชาตญาณในการเรยีนรูส้ ื่อใหม่ ดงัที ่ Nixon (1988) พบว่า 

โฆษณาสนิคา้ต่างๆทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยมีกัจะใชเ้ดก็เป็นตวัแสดง และน าเสนอในลกัษณะทีว่่าเดก็มี

ความสามารถโดยธรรมชาตใินการใชเ้ทคโนโลย ี อกีทัง้ยงัใชจุ้ดเวา้วอนโดยการเชื่อมโยงใหเ้หน็ว่า 

เทคโนโลยจีะสรา้งเวทมนตรแ์ห่งโลกอนาคต และเปรยีบเสมอืนหน้าต่างทีเ่ปิดสู่โลกอนัจะช่วยพฒันา

สญัชาตญาณและความกระหายใคร่รูข้องเดก็และเยาวชน ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัครัง้นี้ทีพ่บว่า

เทคโนโลยขีองสื่อดจิทิลัสมยัใหมส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงมุมมองในการมองโลกของเยาวชน รวมทัง้
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ค่านิยมทางสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น ความสะดวกรวดเรว็ การเรยีนรูแ้บบใหม่ๆ  การสานสมัพนัธก์บัพื่อน

และครอบครวั การเรยีนรูบ้ทบาททางสงัคม การสรา้งชุมชนของตนเองทีไ่มม่ชีนชัน้และไม่มกีฎระเบยีบ

ของผูใ้หญ่มาบงัคบั รวมทัง้ การคน้หา ส ารวจวตัถุดบิต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการใชส้รา้งอตัลกัษณ์และ

การแสดงออกทางอตัลกัษณ์ผ่านช่องทางสื่อใหม่ โดยงานวจิยัชิน้นี้พบว่า สื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งพืน้ทีเ่สมอืน

จรงิทีม่บีทบาทในการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชน ดงัที ่ Turkel (1999) กล่าวว่า สือ่ใหมเ่ป็นตวัก าหนด

และจะน ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม โดยเทคโนโลยจีะน าไปสู่การปฏวิตัแิละการเปลีย่นแปลง

ต่างๆ ซึง่ขอ้มลูจากผลการวจิยัพบว่า สื่อใหม ่ เช่น อนิเตอรเ์น็ต โซเชยีลมเีดยี ยทููป เขา้มามบีทบาทใน

การเป็นพืน้ทีเ่สมอืนจรงิส าหรบัเยาวชนในการส ารวจ คน้หาขอ้มลูและ “วตัถุดบิ” เพื่อใชป้ระกอบสรา้งอตั

ลกัษณ์ของตนเอง ดงัที ่Michael Foucault (1988) กล่าวว่า มนุษยต์อ้งอาศยั “วตัถุดบิ” ในการสรา้งอตั

ลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของมนุษยถ์ูกสรา้งผ่านเทคนิคและการปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า “เทคโนโลยขีองตวัตน” 

(Technologies of the Self) อนัหมายถงึแนวปฏบิตัทิีท่ าใหเ้ราเขา้ใจตวัตนและหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของ

เรา สื่อใหมเ่ขา้มามบีทบาทในกระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ในฐานะเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสรา้ง 

“ตวัตน” โดยเยาวชนใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการคน้หา แสดงออก และทดสอบทางอตัลกัษณ์ โดยเฉพาะ

สื่อโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการแสดงออกดา้นตวัตนและอตัลกัษณ์ในดา้น

ต่างๆของเยาวชน 

ดงัที ่ Stuart Hall (1992) ไดก้ล่าวว่า อตัลกัษณ์คอืสิง่ทีบ่่งบอกว่าเราเป็นใคร มคีวามแตกต่าง

จากคนอื่นๆอยา่งไร งานวจิยัชิน้นี้พบว่า กลุ่มเยาวชนใชช้ื่อและรปูโพรไฟลใ์นหน้าหลกัของโซเชยีลมเีดยี

เป็นช่องทางส าคญัในการบ่งบอกอตัลกัษณ์และความเป็นตวัตนของตนเอง โดยเยาวชนมรีปูแบบในการ

ตัง้ชื่อในโซเชยีลมเีดยีของตนเองแตกต่างกนัออกไปเพื่อแสดงอตัลกัษณ์ของตนเองในรปูแบบต่างๆคอื 

บางคนจะใชช้ื่อจรงิเพื่อเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของตนทีใ่ครเปิดมาพบกจ็ะรูแ้ละจดจ าได ้ บางส่วนจะ

แทรกชื่อเล่นของตนเองลงไปดว้ยกบัชื่อจรงิเพื่อใหเ้ป็นจดุสงัเกตและจดุจดจ าแก่ผูพ้บเหน็ ขณะทีอ่กีส่วน

หนึ่งจะใชน้ามแฝงหรอืสมญานามทีบ่่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของตน บางคนตัง้ชื่อตนเอง

เป็นภาษาเกาหลเีพื่อใหด้เูท่หแ์ละทนัสมยักบักระแสเกาหลแีละยงัเป็นการบ่งบอกว่าตนเองชอบแนว

เกาหล ี เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนใหค้วามเหน็ว่าชื่อเป็นสิง่ทีม่กัจะไมเ่ปลีย่น หากตัง้ชื่อใดกจ็ะ

ใชช้ื่อนัน้ไปตลอดไมเ่คยเปลีย่น ขณะทีบ่างส่วนใหค้วามเหน็ว่าจะเปลีย่นชื่อไปตามช่วงเวลาและตาม

กระแส เช่น เมือ่มกีรณขีอง “น้องเนย รกัโลก” เกดิขึน้ ตนกเ็ปลีย่นชื่อตามกระแสเป็น “พอลล่า รกัโลก” 

ถอืเป็นการองิกระแส และแสดงความทนัสมยัของตนเอง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าอตัลกัษณ์เป็นสิง่ที่

เปลีย่นแปลงไดเ้สมอและเยาวชนมกีารปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ตลอดเวลา โดยเยาวชนใหเ้หตุผลว่าการ

ปรบัเปลีย่นชื่อและรปูภาพในโพรไฟล ์ รวมทัง้การเขยีนขอ้ความต่างๆลงในสถานะของตน ถอืเป็นการ

เคลื่อนไหวทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตนเองยงัมตีวัตนและอตัลกัษณ์อยู ่ เพื่อใหผู้อ้ื่นจดจ าตนเองและไมล่มืตวัตน
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ของเยาวชน นอกจากนี้จดุทีน่่าสงัเกตคอื เยาวชนส่วนใหญ่นิยมใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษในการสะกดชื่อ

ของตนเอง โดยใหเ้หตุผลว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล เยาวชนรุ่นใหมต่อ้งเปิดรบัความเป็นสากล 

หากมเีพื่อนในโซเชยีลมเีดยีเป็นชาวต่างชาตกิต็อ้งใชภ้าษาองักฤษในการแนะน าชื่อของตนเองใหเ้พื่อน

ต่างชาตริูจ้กั 

Castells (2006) กล่าวว่า อตัลกัษณ์สรา้งขึน้ไดใ้นหลายมติขิองสงัคม การสรา้งอตัลกัษณ์ใน

ปจัจบุนัเกดิขึน้ทัง้ในพืน้ทีจ่รงิและพืน้ทีเ่สมอืนจรงิ โลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม่ถอืเป็นพืน้ทีห่นึ่งและ

ช่องทางหนึ่งในการสรา้งตวัตนและอตัลกัษณ์ เยาวชนจงึใชร้ปูในหน้าโพรไฟล ์ (Profile) ของโซเชยีล

มเีดยีเป็นพืน้ทีส่ าคญัอกีส่วนหน่ึงในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของตนเอง ส าหรบัเยาวชนแลว้รปูโพร

ไฟลเ์ปรยีบเสมอืนประตูหน้าบา้น รปูทีส่วยงามจะก่อใหเ้กดิความน่าดงึดดูใจใหค้นอื่นเขา้มาในบา้นของ

ตน รปูโพรไฟลข์องเยาวชนจะเปลีย่นไปเรือ่ยๆตามอารมณ์และสถานการณ์ในขณะนัน้ เช่น บางคนใช้

รปูทีม่สีสีนัเป็นการแสดงว่าตนรูส้กึดมีคีวามสุข แต่จะใชร้ปูขาวด าเป็นรปูโพรไฟลเ์มือ่เวลาทีต่นเองรูส้กึ

เศรา้ บางคนใชร้ปูตนเองคู่กบัแฟนเพื่อเป็นการบ่งบอกถงึความรูส้กึดีๆ ขณะนัน้ทีม่คีนรกัอยูข่า้งๆ บาง

คนใชร้ปูคู่กบัพ่อแมห่รอืสิง่ของทีต่นรกัเพื่อเป็นการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของตนเอง ดงัที ่ Castells 

(2006) กล่าวว่า อตัลกัษณ์ (Identity) ถูกสรา้งและแสดงออกไดห้ลายวธิ ี มนุษยใ์ชอ้ตัลกัษณ์ในการ

แยกแยะตนเองว่าแตกต่างจากผูอ้ื่น เช่น การอธบิายความแตกต่างทางลกัษณะกายภาพ ความสามารถ

ทางร่างกาย ลกัษณะอารมณ์ และความเป็นเจา้ของสิง่ต่างๆ ขอ้ความและรปูในสถานะ (Status) ของ

โซเชยีลมเีดยีจงึถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยโซเชยีลมเีดยีเป็น

พืน้ทีส่่วนบุคคลทีต่นสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ รวมทัง้อตั

ลกัษณ์และตวัตนของตนเอง โดยวธิกีารแสดงออกสามารถแสดงผ่านรปูทีน่ ามาลง ผ่านขอ้ความซึง่เป็น

การเขยีนระบายความคดิและความรูส้กึ รวมทัง้ผ่านรปูภาพ ค าคม และลงิค ์ (Link) ต่างๆทีน่ ามาแชร ์

การแสดงออกผ่านขอ้ความและรปูในสถานะของโซเชยีลมเีดยี ถอืเป็นการบ่งบอกตวัตนและอตัลกัษณ์

ของเยาวชน โดยคนทีช่อบดารานักแสดงเกาหลกีจ็ะน าภาพ ขอ้มลู และลงิคข์องเวบ็ไซตเ์กาหลมีาลงไว้

บนสถานะของตน ส่วนเยาวชนเพศชายทีช่ื่นชอบเรือ่งกฬีาและเทคโนโลยกีจ็ะน าขา่วคราวต่างๆเกีย่วกบั

กฬีาและเทคโนโลยทีีต่นชอบมาลงไวบ้นสถานะ ขณะทีเ่ยาวชนเพศหญงิทีช่ื่นชอบเรือ่งความสวยงาม 

การแต่งกาย การแต่งหน้า กจ็ะน าเอาลงิคท์ีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านัน้มาลงไวเ้ช่นกนั นอกจากนัน้สถานะ

ของโซเชยีลมเีดยียงัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกถงึเรือ่งราวและกจิกรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชน โดย

เยาวชนส่วนใหญ่จะน าเอาภาพส าคญัต่างๆในชวีติมาลงไว ้ เช่น ภาพไปเทีย่วกบัครอบครวั ภาพไป

สงัสรรคก์บัเพื่อนฝงูในกลุ่ม ซึง่เป็นการแสดงอตัลกัษณ์ดา้นรปูแบบชวีติของตนเอง 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวต้อนตน้ว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟล ์ แต่เป็นทีน่่า

สงัเกตุว่าเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุน่ตอนตน้ส่วนใหญ่จะใชร้ปูการต์ูน ตวัละคร หรอืนกัแสดงทีต่นชื่นชอบ
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เป็นรปูโพรไฟลแ์ทนรปูของตน โดยใหค้วามเหน็ว่ารปูการต์ูนและนกัแสดงทีต่นชื่นชอบถอืเป็นการ

สะทอ้นบุคลกิความเป็นตวัตนของตนเองอกีวธิหีนึ่ง นอกจากนี้เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ยงัให้

ความเหน็ว่าทีไ่มอ่ยากใชร้ปูของตนเองเป็นรปูโพรไฟลเ์พราะยงัไมม่ัน่ใจในตนเองและรูส้ ึกเขนิอายทีจ่ะ

ใชร้ปูของตนเอง ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า เยาวชนเป็นวยัทีก่ าลงัอยู่ในช่วงของการคน้หาตนเอง ตอ้งการ

เวลาและพืน้ทีใ่นการลองผดิลองถูกเพื่อคน้พบตวัตนและอตัลกัษณ์ของตนเอง ดงัที ่ Erikson (1968) 

กล่าวว่า วยัรุน่ถอืเป็นช่วงเวลาอนัส าคญัในการส ารวจตนเองอกีครัง้ (Re-examination) ช่วงเวลาที่

เปลีย่นผ่านจากวยัเดก็เขา้สู่วยัรุน่จะก่อใหเ้กดิค าถามว่า “เราเป็นใคร” หรอื “เราจะปฏบิตัตินอยา่งไรให้

เหมาะสมกบัสงัคมทีเ่ราอาศยัอยู่” เยาวชนจงึตอ้งการเวลาในการครุ่นคดิ ส ารวจ ทดลอง และทดสอบ

ตวัตนของตนเอง โดยกระบวนการเหล่านี้จะช่วยสรา้งและหล่อหลอมตวัตนและอตัลกัษณ์ ซึง่สื่อใหมถ่อื

เป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีช่่วยใหเ้ยาวชนไดค้น้หาอตัลกัษณ์และตวัตน ดงัที ่ Tobin (1998) ไดก้ล่าวไวว้่า สื่อ

ใหมเ่ป็นพืน้ทีส่ าหรบัเดก็ไดค้น้พบและเป็นตวัของตวัเองอยา่งแทจ้รงิ  

โลกของสื่อใหมเ่ป็นโลกทีก่วา้งใหญ่และมคีวามหลากหลาย เยาวชนใชส้ื่อใหมส่รา้งพืน้ทีใ่นการ

คน้หาขอ้มลูเพื่อมาใชใ้นการเรยีนรูแ้ละส ารวจอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยเหน็ว่าสื่อใหมอ่ยา่งอนิเตอรเ์น็ต

เป็นหอ้งเรยีนส าคญัทีเ่ปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดค้น้ควา้หาขอ้มลูทีต่นสนใจ เช่น บางคนสนใจเรือ่งการ

แต่งหน้า การท าขนมเคก้ กจ็ะเขา้ไปหาขอ้มลูในเวบ็ไซตต่์างๆและในยทูปู (YouTube) เพื่อน าขอ้มลูมา

ใชห้ดัท าขนมและหดัแต่งหน้า เมือ่ทดลองท าส าเรจ็กน็ าเอารปูขนม หรอืรปูถ่ายของตนทีแ่ต่งหน้าลงมา

ใส่ไวใ้สถานะในโซเชยีลมเีดยี ขณะทีเ่ยาวชนทีใ่ชอ้นิสตาแกรม (Instagram) กจ็ะน าภาพของตนเองใน

อริยิาบทและกจิวตัรต่างๆมาลงไว ้ เมื่อมคีนอื่นมากดชอบ (Like) ตดิตาม (Follow) หรอืมาแสดงความ

คดิเหน็ (Comment) ใหต้นเอง กถ็อืเป็นการทดสอบผลตอบรบั (Feedback) และการยอมรบัจากกลุ่ม

เพื่อนในสงัคมไปในตวั โดยผลสะทอ้นกลบั (Feedback) เหล่านี้เป็นผลสะทอ้นกลบัทีเ่กดิขึน้อย่าง

รวดเรว็ ทนัททีนัใด อกีทัง้ยงัรวดเรว็กว่าผลสะทอ้นกลบัทีเ่กดิขึน้ในโลกของความจรงิ 

การคน้หาตนเองผ่านสื่อใหมเ่ป็นเรือ่งของการลองผดิลองถูก หากไดล้องท าจงึจะรูว้่าตนเองชอบ

หรอืไม ่ และสิง่นัน้ใช่ตนเองหรอืไม ่ สื่อใหมถ่อืเป็นช่องทางทีช่่วยให้เยาวชนคน้หาตนเอง คน้หาขอ้มลูที่

ตนสนใจเพื่อใชใ้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่โซเชยีลมเีดยีถอืเป็นพืน้ทีส่่วนบุคคลใน

การทดสอบอตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้มา ดงัทีเ่ยาวชนใหค้วามเหน็ว่า หากรูส้กึว่าอตัลกัษณ์นัน้ยงัไมใ่ช่ ก็

สามารถลบทิง้และเปลีย่นใหมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ 

ดา้นบทบาทของสื่อใหมก่บัการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนไทย ขอ้มลูจากงานวจิยัชิน้น้ีพบว่า 

กลุ่มเยาวชนไทยใชส้ื่อใหมใ่นการเรยีนรูค้วามสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงความสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อน รวมทัง้

ยงัใชเ้กมคอมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีแ่ละขดัเกลาทางสงัคมของตนเอง  

DPU



157 

 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวก่้อนหน้านี้ว่า เยาวชนใชส้ื่อใหมใ่นการกระชบัและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อนที่

มอียูแ่ลว้มากกว่าการใชส้ื่อใหมเ่พื่อนคน้หาเพื่อนใหม ่ เช่น การสรา้งกลุ่มเฉพาะในเฟสบุ๊คขึน้มาเพื่อใช้

พดูคุยกนัระหว่างเพื่อนในสถานศกึษาปจัจบุนัและสถานศกึษาเดมิ การใชส้ไกป์ในการสื่อสารพดูคุย ท า

รายงานและการบา้นดว้ยกนัระหว่างกลุ่มเพื่อน สื่อใหม่จงึถอืเป็นช่องทางหนึ่งทีเ่ยาวชนใชใ้นการ

เรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ ตวัตน และนิสยัใจคอของผูอ้ื่น การเขา้ไปดสูถานะของเพื่อนๆและผูอ้ื่นในโซเชยีลมเีดยี

ถอืเป็นวธิกีารในการเรยีนผูอ้ื่นอกีวธิหีนึ่งของเยาวชน โดยเมือ่ไดไ้ปอ่านสิง่ทีเ่พื่อนเขยีนลงบนสถานะก็

จะท าใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ใจเพื่อนไดม้ากขึน้ สื่อใหม่จงึช่วยเพิม่เตมิความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนให้

แน่นแฟ้นมากขึน้จากความสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ละเกดิขึน้แลว้ในโลกแห่งความจรงิ บางครัง้เยาวชนไมก่ลา้

แสดงความรูส้กึบางอย่างกบัเพื่อนแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืการสื่อสารต่อหน้า แต่กส็ามารถใช้

สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการแสดงความรูส้กึนัน้ๆแทน เช่น การส่งขอ้ความผ่าน Line และ SMS การเขยีน

ขอ้ความตอบกนัในเฟสบุ๊ค เป็นตน้ นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยงัเหน็ว่าสื่อใหมเ่ป็นช่องทางท าใหต้นได้

เรยีนรูว้่าเพื่อนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั การไดเ้ขา้ไปดเูรือ่งราวต่างๆในโซเชยีลมเีดยีของเพื่อนท าให้

ไดเ้รยีนรูว้่าเพื่อนชอบอะไร ไมช่อบอะไร เพื่อตนจะไดห้ลกีเลีย่งการกระท าทีท่ าใหเ้พื่อนไมช่อบหรอืไม่

สบายใจ รวมทัง้ยงัช่วยลดความรูส้กึของการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) เพราะสื่อใหมท่ าให้

เกดิการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาตนเองว่าโลกกวา้งใหญ่มผีูค้นหลากหลาย และตนเองไมไ่ดเ้ป็นศูนยก์ลางของ

โลกเสมอไป แต่ยงัมคีนอกีหลายคนทีท่ ัง้เหมอืนและแตกต่างกบัตนเอง ซึง่ตรงกบัที ่ Pugh และ Hart 

(1999) พบว่า การใชส้ื่อใหมใ่นการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนถอืเป็นการเรยีนรูใ้นการปรบัตวั การ

ลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) โดยเยาวชนเรยีนรูบ้ทบาทของตนเองและการอยู่รว่มใน

สงัคมกบัเพื่อนผ่านสื่อใหม ่ รวมทัง้สงัคมสื่อใหมย่งัมกีฎกตกิาและการก ากบักนัเองของผู้ใช ้ เช่น หากมี

การละเมดิสทิธิห์รอืแสดงขอ้ความในลกัษณะทีเ่กนิเลยไมใ่หค้วามเคารพกนัในโซเชยีลมเีดยี กจ็ะมกีาร

ลงโทษกนัเองในกลุ่มเพื่อนดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น การถูกเพื่อนในกลุ่มวพิากษ์วจิารณ์การกระท าดงักล่าวผ่าน

สื่อใหม ่และการถูกลบชื่อออกจากกลุ่ม เป็นตน้ 

เยาวชนใชเ้กมออนไลน์เป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจและทดสอบอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยการสวม

ตนเองเขา้กบับทบาทต่างๆทีอ่ยูใ่นเกมถอืเป็นวธิกีารหนึ่งในการทดสอบบทบาทหน้าทีแ่ละอตัลกัษณ์ 

นอกจากน้ีเกมออนไลน์ในยุคปจัจบุนัไดพ้ฒันาไปถงึขัน้ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นไดส้รา้งตวัตนเสมอืนจรงิ

ขึน้มาในโลกออนไลน์ โดยการสรา้งรา่งเสมอืนทีเ่ป็นร่างทรง (Avatars) ของตนเองขึน้และสามารถเล่น

เกมรว่มกบัผูเ้ล่นคนอื่นๆได ้ ซึง่เกมออนไลน์เหล่านี้เรยีกว่า เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมผีูเ้ล่น

หลายคน (Massively Multiplayer: online role-playing games หรอื MMORGS) ซึง่เกมลกัษณะนี้ไดร้บั

ความนิยมอย่างสงูมากในกลุ่มเยาวชนทัง้ต่างประเทศและทัง้ในประเทศ กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่จะเล่นเกมเดอะซมิ (The Sim) โดยการสรา้งร่างทรง (Avatars) หรอื ตวัเล่น ทีเ่รยีกว่าตวัซมิ 
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(Sim) ขึน้มาในบทบาทต่างๆทีต่นเองตอ้งการและเรยีนรูก้ารใชช้วีติตามบทบาทเหล่านัน้ เช่น บางคน

เล่นบทบาทเป็นนกัดนตรเีพื่อทดสอบความใฝฝ่นัของตนทีอ่ยากเป็นนกัดนตรทีีม่ชีื่อเสยีง บางคนเล่น

เป็นเจา้ของรา้นเบเกอรเีพราะชอบท าขนมและตอ้งการมรีา้นเบเกอรเีป็นของตนเอง เกมเดอะซมิถอืเป็น

การจ าลองรปูแบบการใชช้วีติลงไปในโลกของสื่อใหมแ่ละเป็นพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดท้ดลองสวมบทบาท

ต่างๆเพื่อเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีน่ัน้ๆ การเล่นเกมคอมพวิเตอรจ์งึมบีทบาทในการการขดัเกลาทางสงัคม

ทางออ้มแก่เยาวชน โดยถอืเป็นการเตรยีมบุคคลเขา้รบับทบาทต่างๆในสงัคม (Role Training) ตาม

แนวคดิของการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ซึง่เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่า ตนได้

เรยีนรูเ้ร ือ่งระเบยีบวนิยั การวางแผน และการแกไ้ขปญัหาผ่านบทบาทของตวัละครซมิ ทีต่นสรา้งขึน้ 

นอกจากนี้ในเกมเดอะซมิยงัมกีารใหร้างวลัต่างๆเมือ่ตวัซมิท าภารกจิหน้าทีน่ัน้ๆส าเรจ็ลง การใหร้างวลั

ของเกมจงึถอืเป็นแรงกระตุ้นใหต้นไดเ้รยีนรูบ้ทบาทหน้าทีผ่่านตวัละครในโลกเสมอืนจรงิ เพราะหาก

ปฏบิตับิทบาทหน้าทีส่ าเรจ็จะท าใหร้ะดบัรางวลัเพิม่สงูขึ้น แต่หากท าไมส่ าเรจ็อาจท าใหต้วัซมิเกดิการ

เจบ็ปว่ย ไมส่บายและเสยีชวีติลงได ้ ซึง่สะทอ้นถงึความบกพรอ่งในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

ตนเอง ซึง่ผลการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของเกมคอมพวิเตอรใ์นการขดัเกลาและเรยีนรูท้างสงัคมทีไ่ดจ้าก

การวจิยัครัง้นี้ มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Patricia Greenfield ทีม่ขีอ้คน้พบว่าการเล่นเกม

คอมพวิเตอรม์ผีลต่อการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ (Cognitive Skills) และทกัษะการแกป้ญัหา (Problem 

Solving) ของเยาวชน 

เกมคอมพวิเตอรอ์ื่นๆทีเ่ยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ล่นและเหน็ว่ามบีทบาทในการเรยีนรูข้ดั

เกลาทางสงัคม ไดแ้ก่ เกมฮารเ์วสมนู (Harvest Moon) และฟารม์วลิล ์ (Farmville) ซึง่กลุ่มตวัอยา่งให้

ความเหน็ว่าเป็นเกมทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง รูจ้กัวางแผนการ

ท างาน คาดคะเนรายรบัรายจ่ายและผลผลติในการท าเกษตรกรรมในโลกเสมอืนจรงิ ผลก าไรน ามาซึง่

ความภาคภูมใิจ และช่วยสรา้งครอบครวั นอกจากนี้ยงัช่วยท าใหเ้ป็นคนมจีติใจอ่อนโยน รกัและดแูลสตัว ์

รูจ้กัแบ่งปนัแก่ผูอ้ื่นทีเ่ป็นเพื่อนบา้นในเกม และเรยีนรูด้า้นการใชว้ถิชีวีติเรยีบง่ายและพอเพยีง 

นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามเหน็ว่าการเล่นเกมเหล่านี้ยงัช่วยสรา้งคุณค่าทางจติใจ คอืการไดเ้หน็

บรรยากาศรอบตวัทีม่แีต่ธรรมชาตขิองฟารม์ ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงฟารม์ในเกมคอมพวิเตอรก์ส็ามารถ

ส่งผลใหผู้เ้ล่นรูส้กึสดชื่นและมคีวามสุข เป็นการปลดปล่อยตวัเองจากสภาพแวดลอ้มของตกึสงูๆในวถิี

ชวีติแบบคนเมอืงหลวง  

กล่าวโดยสรุปคอื การเล่นเกมคอมพวิเตอรม์บีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคมโดยออ้มแก่

เยาวชน ในการช่วยใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูบ้ทบาทหน้าทีท่างสงัคม รวมทัง้การปลกูฝงัระเบยีบวนิยัและแรง

บนัดาลใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในโครงการ The Good Work Project ทีพ่บว่าการใชส้ื่อใหม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมและการเรยีนรูท้างสงัคมของเดก็และเยาวชน โดยเกมมบีทบาทในการเป็นพืน้ทีแ่สดงออกทาง
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ศกัยภาพและทกัษะความสามารถของเดก็และเยาวชน เกมในโลกเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนสนามเดก็เล่น

ในโลกแห่งความจรงิทีเ่ดก็และเยาวชนจะไดแ้สดงทกัษะความสามารถและศกัยภาพของตนเองใหผู้อ้ื่น

ไดร้บัรู ้ รวมทัง้เดก็และเยาวชนยงัสามารถรบัผลสะทอ้นกลบัจากเกมซึง่เป็นสื่อใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็วทนัที

ในรปูแบบของรางวลัและคะแนนทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม 

 

บทสรปุ 

อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นความหมายรว่ม (Shared Meaning) ทีม่ภีาษาเป็นสื่อกลาง ท าใหค้นที่

มอีตัลกัษณ์รว่มกนัสามารถเขา้ใจสิง่ต่างๆรว่มกนัได ้ อตัลกัษณ์สื่อความหมายดว้ยระบบสญัลกัษณ์ซึง่

เป็นตวัแทนความหมายทีผ่ลติและแลกเปลีย่นผ่านการใชภ้าษาในลกัษณะรปูแบบต่างๆ เช่น เสยีง 

ขอ้ความ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สือ่เป็นตวัแทนของสงัคมสมยัใหม ่ สื่อและอตัลกัษณ์มบีทบาท

เชื่อมโยงระหว่างกนั สื่อดจิทิลัสมยัใหม่จงึมสี่วนในการสรา้งอตัลกัษณ์และมบีทบาทในการแสดงออก

ทางอตัลกัษณ์ของเยาวชน โดยเยาวชนแสดงออกทางอตัลกัษณ์ผ่านวธิกีารตกแต่งโพรไฟลใ์นโซเชยีล

มเีดยีของตนเองในรปูแบบต่างๆ ทัง้ลกัษณะการตัง้ชื่อ ลกัษณะของรปูทีใ่ชเ้ป็นรปูโพรไฟล ์ รวมทัง้

ขอ้ความและรปูทีเ่ขยีนลงบนสถานะ สื่อใหมจ่งึเป็นพืน้ทีใ่นการสรา้งและตกแต่งอตัลกัษณ์ของเดก็และ

เยาวชน ดงัที ่Chandler และ Robert-Young (1998) และ Stern (2004) กล่าวว่า การตกแต่งหน้าโพร์

ไฟลข์องเดก็ผ่านสื่อใหมก่เ็ปรยีบเหมอืนกบัการตกแต่งฝาพนงัหอ้งนอนของเดก็ในยุคก่อนๆ เพยีงแต่

เปลีย่นพืน้ทีม่าอยูใ่นพืน้ทีเ่สมอืนจรงิของโลกออนไลน์เท่านัน้ 

อยา่งไรกต็าม อตัลกัษณ์ไมใ่ช่สิง่ทีอ่ยูค่งที ่ (Fixed-entity) แต่หากเปลีย่นแปลงตามบรบิทและ

เวลาทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพาะเยาวชนเป็นวยัทีก่ าลงัคน้หาอตัลกัษณ์และตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ก่อนการเรยีนรู้

ผ่านภาษา อตัลกัษณ์และความเป็นตวัตนของมนุษยจ์ะเป็นการรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัและความ

เคลื่อนไหวเท่านัน้ Harter (1999) กล่าวว่า จนเมือ่ทกัษะทางดา้นภาษาของมนุษยไ์ดร้บัการพฒันา จงึจะ

เริม่แยกตวัตนออกมาและรบัรูต้นเองในฐานะมนุษยท์ีม่ตีวัตนแตกต่างจากคนอื่น ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าว 

มนุษยจ์ะเริม่รบัรู ้ทดสอบและสรา้งอตัลกัษณ์ของตนเองขึน้มา 

อตัลกัษณ์ (Identity) ถูกสรา้งและแสดงออกไดห้ลายวธิ ี มนุษยใ์ชอ้ตัลกัษณ์ในการแยกแยะ

ตนเองว่าแตกต่างจากผูอ้ื่น เช่น การอธบิายความแตกต่างทางลกัษณะกายภาพ ความสามารถทาง

รา่งกาย ลกัษณะอารมณ์ และความเป็นเจา้ของสิง่ต่างๆ การสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนในปจัจุบนั

เกดิขึน้ทัง้ในพืน้ทีจ่รงิและพืน้ทีเ่สมอืนจรงิ สื่อดจิทิลัใหม่ (New Digital Media หรอื NDM) ไดส้รา้งพืน้ที่

เสมอืนจรงิใหเ้ยาวชนไดใ้ชใ้นการพบปะสงัสรรคแ์ละมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในสงัคม ซึง่ถอืเป็นพืน้ทีใ่น

การคน้หา ทดสอบและแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของตน สื่อใหมจ่งึเปรยีบเสมอืน “เทคโนโลยขีองตวัตน” 

(Technologies of the Self) ทีเ่ยาวชนไดใ้ชใ้นการคน้หา “วตัถุดบิ” เพื่อปรงุแต่งอตัลกัษณ์ และยงัเป็น
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พืน้ทีเ่สมอืนจรงิ (Virtual Space) ใหเ้ยาวชนไดใ้ชใ้นการส ารวจ ทดสอบ ทดลอง ทบทวน และแสดงออก

ทางอตัลกัษณ์ ภายใตว้าทกรรมของอ านาจ (Power Discourse) หรอืแนวปฏบิตัติามบรบิททีส่งัคมหยบิ

ยืน่ใหอ้กีดว้ย 

การวจิยัครัง้นี้พบว่า สื่อดจิทิลัสมยัใหมม่บีทบาทในการสรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย โดยเป็น

พืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดใ้ชใ้นการส ารวจ สรา้ง และพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง รวมทัง้ยงัเป็นช่องทางในการ

รบัผลตอบรบัและผลสะทอ้นกลบั (Feedback and Reflection) จากกลุ่มเพื่อนและสงัคมอกีดว้ย โดยการ

สรา้งโพรไฟลข์องเยาวชนในโซเชยีลมเีดยีถอืเป็นการน าเอาสื่อใหมม่าใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการทดสอบและ

แสดงออกทางอตัลกัษณ์ การสรา้ง การปรบัเปลีย่นและจดัแต่งโพรไฟลเ์ป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนได้

ทดสอบแงมุ่มต่างๆของตนเอง วธิกีารแสดงออกทางอตัลกัษณ์ผ่านโซเชยีลมเีดยีของเยาวชน ไดแ้ก่ การ

โพสตร์ปูตนเองในแบบต่างๆลงบนโพรไฟล ์ การโพสตเ์พลง ภาพยนตร ์ หนังสอื ดารานกัแสดงทีต่นชื่น

ชอบเพื่อเป็นการแสดงรสนิยมของตนเองใหค้นอื่นไดร้บัรู ้ รวมทัง้การเขยีนบรรยายความคดิเหน็และ

ความรูส้กึของตนเองลงในสถานะเพื่อใหค้นอื่นไดร้บัรู ้  ซึง่ตรงกบัที ่Boyd และ Stern ไดก้ล่าวไวว้่า การ

บรรยายอารมณ์ความรูส้กึของเยาวชนผ่านการเขยีนขอ้ความลงบนโซเชยีลมเีดยีถอืเป็นวธิกีารในการ

ทดสอบความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ของตนเอง (Boyd, 2007 และ Stern, 2004) ขณะที ่

Buckingham และ Stern ใหค้วามเหน็ว่าบลอ็ค (Blog) เป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของ

เยาวชน (Buckingham, 2007 และ Stern, 2007) 

นอกจากนี้ เยาวชนยงัใชส้ื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการรบัความคดิเหน็สะทอ้นกลบัจากเพื่อนๆใน

โลกเสมอืนจรงิ เช่น การกดไลค ์ (Like) ใหก้บัรปูภาพหรอืขอ้ความทีโ่พสต ์ การตดิตาม (Follow) ใน

อนิสตาแกรม (Instagram) รวมทัง้การน าไปแบ่งปนั (Share) ในหน้าโพรไฟลข์องตน ผลสะทอ้นกลบั 

(Feedback) จากสงัคมและเพื่อนดงัทีก่ล่าวมาเป็นสิง่ทีม่บีทบาทส าคญัในการทดสอบ ทดลอง และ

สรา้งอตัลกัษณ์ของเยาวชน ทัง้นี้เนื่องจากอตัลกัษณ์จะไมส่ามารถหล่อหลอมขึน้ไดจ้นกว่าจะไดร้บัการ

ยอมรบัจากผูอ้ื่น โลกของสื่อใหมค่อืพืน้ทีข่องเยาวชนในการส ารวจ ทดสอบ และทดลองทางอตัลกัษณ์ 

รวมทัง้ยงัเป็นช่องทางในการรบัรูผ้ลสะทอ้นกลบัจากกลุ่มเพื่อนและสงัคม สื่อดจิทิลัสมยัใหมจ่งึมบีทบาท

อยา่งมากในการพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชน 

เวบ็ไซตท์ีม่กีารแบ่งปนัคลปิวดิโีอ (Video Sharing Site) อยา่งยทูปู (Youtube) ถอืเป็นอกีหนึ่ง

ตวัอยา่งของการใชส้ื่อใหมเ่ป็นพืน้ทีใ่นการทดลองและแสดงออกทางอตัลกัษณ์ ซึง่สามารถแสดงออกได้

โดยการอพัโหลดคลปิวดิโิอของตนเองเพื่อส ารวจว่ามคีนมาชื่นชอบกดไลคม์ากน้อยพยีงใด หรอืมคีนมา

แสดงความคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัคลปิของตน นอกจากนี้ เยาวชนยงัสามารถแสดงออกทางอตัลกัษณ์

ของตนจากการเขา้ไปกดไลคแ์ละแสดงความคดิเหน็ในคลปิวดิโีอทีต่นชื่นชอบ โดยผลสะทอ้นกลบัที่

สื่อสารผ่านโลกเสมอืนจรงินี้เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ทนัททีนัใดมากกว่าผลสะทอ้นกลบัทีไ่ดร้บัในโลกจรงิที่
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เราอาศยัอยู ่ เยาวชนสามารถอาศยัความคดิเหน็ทีเ่ป็นผลสะทอ้นกลบัเหล่านี้ในการสะทอ้น ทดสอบ และ

ปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ของตน 

การรบัรูต้วัตน (Self) และอตัลกัษณ์ (Identity) ของมนุษย ์ เป็นสิง่ทีต่อ้งมกีารพฒันาตลอดชวีติ 

พฒันาการในการเรยีนรูแ้ละรูจ้กัตนเองนี้จะเกดิขึน้ผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 

ตลอดช่วงเวลาของการเตบิโต โดยเฉพาะเมือ่เขา้สู่ช่วงวยัรุน่จะถอืว่าเป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัของมนุษยใ์น

การส ารวจตวัตนและการสรา้งอตัลกัษณ์ของตนเอง ในแต่ละวนัเยาวชนใชเ้วลาอยูก่บัสื่อโดยเฉพาะสื่อ

ใหมเ่ป็นระยะเวลาทีย่าวนาน สื่อดจิทิลัใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกและการขดัเกลา

ทางสงัคมของเยาวชนในทางออ้ม อนิเตอรเ์น็ตคอืหอ้งสมดุทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล เป็นช่องทางให้

พวกเขาแสวงหาความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารมากมาย สื่อใหมจ่งึมบีทบาทในการขดัเกลาทางสงัคม โดยเขา้

มาสรา้งแนวคดิ ค่านิยม อุปนิสยั พฤตกิรรม รวมทัง้การสรา้งตวัตนและอตัลกัษณ์ใหก้บัเยาวชนไทย 

เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมผีูเ้ล่นหลายคน (Massively Multiplayer: online role-

playing games หรอื MMORGS) ถอืเป็นช่องทางทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดสอบอตัลกัษณ์ของ

ตนเองไดอ้ยา่งหลากหลาย ทัง้อตัลกัษณ์ดา้นเพศ อาย ุ เชือ้ชาต ิ และบทบาทหน้าทีต่่างๆ โดยการสรา้ง

รา่งทรง (Avatars) ของตนเองเป็นตวัละครกราฟิกในเกมและแสดงบทบาทหน้าทีต่่างๆตามนัน้ Turkle 

กล่าวว่า ตวัตนทีส่รา้งผ่านเกมออนไลน์นี้สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งทนัททีนัใด (Turkle, 1999) โดย

เยาวชนไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์เสมอืนจรงิผ่านเกมออนไลน์เหล่านี้ และน าไปปรบัใชใ้นการพฒันาอตั

ลกัษณ์ของตนเอง นอกจากนี้ การเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ผ่านเกมออนไลน์ตอ้งอาศยัทกัษะความคดิเชงิ

นามธรรม (Abstract Thought) ซึง่เป็นทกัษะการคดิขัน้สงู เมือ่เยาวชนไดท้ดลองแสดงบทบาทต่างๆใน

เกมออนไลน์จะท าใหเ้กดิการสรา้งความคดิเกี่ยวกบัตวัตน และน าไปสู่การสรา้งอตัลกัษณ์และการเรยีนรู้

บทบาททางสงัคมโดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่ถอืเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมโดย

ทางออ้ม อนัมสีื่อดจิทิลัสมยัใหมเ่ป็นช่องทางและพืน้ทีใ่นการเรยีนรูข้องเยาวชน กล่าวโดยสรุปคอื สื่อ

ดจิทิลัสมยัใหม่จงึมบีทบาทในฐานะเป็นพืน้ทีใ่นการส ารวจตวัตน (Self Exploration) พืน้ทีใ่นการ

แสดงออกทางอตัลกัษณ์และตวัตน (Identity Expression) และทดสอบ (Feedback and Reflection) 

ตวัตนและอตัลกัษณ์ของเยาวชนไทย 

กล่าวโดยสรุป สื่อดจิทิลัสมยัใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกและการขดัเกลาทาง

สงัคมของเยาวชน โลกของสื่อดจิทิลัสมยัใหม่มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ไพศาลอนัเป็นช่องทางใหพ้วกเขาแสวงหา

และทดสอบตวัตนและอตัลกัษณ์ อยา่งไรกต็าม บทบาทของสื่อใหมต่่อเยาวชนในอกีแงม่มุหนึ่งทีป่ฏเิสธ

ไมไ่ดก้ค็อื อนัตรายทีแ่ฝงมาในรปูแบบต่างๆ ตัง้แต่อนัตรายแบบรา้ยแรง เช่น การถูกหลอกลวงทาง

อนิเตอรเ์น็ตตามทีเ่หน็ในภาพขา่ว การตดิเกม การเสพตดิเทคโนโลย ี จนถงึอนัตรายแบบอ่อนๆ เช่น 
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การทีส่ ื่อใหมเ่ขา้มาสรา้งแนวคดิและค่านิยมเชงิวตัถุ รวมทัง้อุปนิสยัและพฤตกิรรมทีไ่มพ่ึงประสงคใ์หก้บั

เยาวชน 

ส าหรบัเยาวชนรุ่นใหม่ทีเ่กดิและเตบิโตมาในยคุของสงัคมดจิทิลั พืน้ทีใ่นโลกของความเป็นจรงิ

กบัพืน้ทีเ่สมอืนจรงิในโลกของสื่อดจิทิลัไมส่ามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างสิน้เชงิ โลกแห่งความเป็นจรงิ

และโลกเสมอืนจรงินัน้ แทจ้รงิแลว้คอืสถานที ่ (Place) หรอืโลกใบเดยีวกนั แต่แตกต่างกนัเพยีงมติขิอง

พืน้ที ่ (Space) เท่านัน้ การพฒันาเยาวชนในยคุสงัคมดจิทิลัควรใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีท่ ัง้สองมติ ิ โดย

การสรา้งพืน้ทีใ่นโลกแห่งความเป็นจรงิและโลกดจิทิลัเสมอืนจรงิใหม้สีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเอือ้

ต่อการพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชน พืน้ทีข่องโลกดจิทิลัทีป่ลอดภยัและสรา้งสรรคจ์ะเป็นแห่งเรยีนรูแ้ละ

ขดัเกลาทางสงัคมทีส่ าคญัส าหรบัเยาวชน ใหไ้ดเ้รยีนรูเ้พื่อทีจ่ะอยู่รว่มกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจตนเอง ผูอ้ื่นและ

สงัคม โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ดงัต่อไปนี้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1. เยาวชนในยคุปจัจบุนัใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัสื่อใหม ่ และสื่อใหมถ่อืเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการพฒันา

เยาวชนไทย ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นตอ้งสรา้งพืน้ทีท่ีม่คีวามปลอดภยัต่อเยาวชน ทัง้ทีเ่ป็น

พืน้ทีใ่นโลกแห่งความเป็นจรงิและพืน้ทีใ่นโลกเสมอืนจรงิของสื่อใหม ่ โดยมกีารสอดส่องตรวจตราเนื้อหา

ทีไ่มเ่หมาะสมในสื่อใหมอ่ยา่งจรงิจงั 

2. การน าสื่อใหม่มาใชพ้ฒันาเยาวชนในยคุปจัจุบนัสามารถท าไดโ้ดยการสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคแ์ละเอือ้ต่อ

การเรยีนรูผ้่านสื่อใหมใ่นโลกเสมอืนจรงิ เช่น การสรา้งเวบ็ไซตแ์ละโซเชยีลมเีดยีทีเ่ป็นคลงัขอ้มลูความรู้

แก่เยาวชนไทยในดา้นต่างๆ 

3. คอมพวิเตอรเ์กมมบีทบาทในการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคมโดยออ้มใหก้บัเยาวชน จงึควรมีการ

สรา้งโลกเสมอืนจรงิทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคม เช่น การสรา้งเกมทีม่เีนื้อหาที่

สรา้งสรรคใ์หเ้ยาวชนไดเ้ล่นเพื่อเรยีนรูแ้ละขดัเกลาตนเอง 

4. ควรมกีระบวนการใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนเกีย่วกบัการใชส้ื่อใหม่ในทางสรา้งสรรค ์ รวมทัง้ชีใ้หเ้หน็

ผลกระทบในเชงิลบ เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัและกระตุน้ค่านิยมทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในหมูเ่ยาวชน 

5. สื่อใหมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงมมุมองและวธิกีารคดิของผูใ้ช ้ ดงันัน้จงึควรมกีระบวนการใหค้วามรู้

แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชนผูใ้ชส้ื่อใหม ่ เช่น พ่อแมผู่ป้กครอง ครอูาจารย์ เพื่อลดช่องว่างทางความรูแ้ละ

การเขา้ถงึเทคโนโลย ี อนัจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนัระหว่างคนทัง้สองรุน่ทีม่มีมุมองและแนวคดิที่

อาจแตกต่างกนัดว้ยเป็นผลมาจากการใชแ้ละการเขา้ถงึสื่อใหมท่ีแ่ตกต่างกนั 

 

 

DPU



163 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจและพรรณาเพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหม่ทีส่่งผลในดา้นค่านิยม

ทางสงัคมและการสรา้งอตัลกัษณ์ต่อเยาวชนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นการวจิยัในภาพกวา้ง

ผ่านการวจิยัเชงิส ารวจ และขยายผลในบางประเดน็ผ่านการสมัภาษณ์กลุ่ม โดยยงัไมม่กีารเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเยาวชนทัง้สองกลุ่ม (วยัรุ่นตอนตน้และตอนปลาย) ดว้ยมขีอ้จ ากดัดา้นเวลา

งบประมาณ และขอบเขตของงานทีอ่าจท าใหใ้หญ่เกนิไปหากมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ ผูท้ีส่นใจ

จงึสามารถน าหวัขอ้วจิยันี้ไปศกึษาต่อเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหมท่ีม่ผีล

ต่อกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มนี้ได้ 

2. การวจิยัครัง้ต่อไปสามารถท าการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไดใ้นท ากลุ่มเยาวชนทีม่อีายตุ ่ากว่า 15 ปี หรอื

ท าการศกึษากบักลุ่มอื่นๆทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชน เช่น พ่อแม ่ผูป้กครอง ครอูาจารย ์ เพื่อ

ศกึษามมุมองของผูเ้กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวน 

3. ขอบเขตของสื่อใหมม่คีวามกวา้งขวาง รวมทัง้สื่อใหมม่กีารพฒันาเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การวจิยั

ครัง้ต่อไปอาจสามารถเลอืกศกึษาเจาะจงกบัสื่อใหมช่นิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เกมคอมพวิเตอร ์

หรอื ยทูปู เพื่อศกึษาบทบาทของสื่อใหม่ประเภทต่างๆทีม่ต่ีอเยาวชนไทย 

4. ควรมกีารน าเอาระเบยีบวธิกีารวจิยัอื่นๆมาใชป้ระกอบการศกึษาวจิยั อาท ิ การวเิคราะหเ์นื้อหา 

(Textual Analysis) ของสื่อใหมท่ีเ่ยาวชนใช ้ โดยสามารถศกึษาวเิคราะหล์กัษณะการตกแต่งโพรไฟลใ์น

โซเชยีลมเีดยี รวมทัง้วเิคราะหเ์นื้อหาและการใชภ้าษาของเยาวชนในสื่อใหม่ นอกจากนี้ยงัสามารถใช้

วธิกีารสงัเกตการณ์ (Observation) ทัง้แบบมสี่วนรว่มและไมม่สี่วนรว่มในการสงัเกตพฤตกิรรมการใชส้ื่อ

ใหมข่องเยาวชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึในอกีมติหินึ่งเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหม่ทีม่ต่ีอเยาวชนไทย 
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