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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล การเขาถึงสื่อดิจิทัล ระดับ

การรูสื่อดิจิทัลและระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลตอเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูล จํานวน 400 คน จาก

กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-24 ป การวิเคราะหขอมูลการวิจัยทําโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ใชสถิติ t-test, One way ANOVA และ Pearson product-moment correlation ทดสอบสมมติฐาน 

การวิจัย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเยาวชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 15-18 ป โดยเปนเจเนอ

เรช่ันแซด ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยรายไดครอบครัวตอเดือนเฉลี่ย 10,001-

20,000 บาท และมีประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลมากกวา 4 ป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

เยาวชนที่มีเพศ เจเนอเรช่ัน การศึกษา รายไดครอบครัว และประสบการณในการใชสื่อดิจิทัล           

มีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล การเขาถึงสื่อดิจิทัล และการรูสื่อดิจิทัลที่แตกตางกัน สวนเยาวชนที่มีเพศ 

เจเนอเรช่ัน การศึกษา รายไดครอบครัว และประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลมีการรับรูอิทธิพลดาน

ลบจากสื่อดิจิทัลที่ไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวา ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การใชสื่อดิจิทัล และการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เปนความสัมพันธในเชิงบวก และมีความสัมพันธกันอยูในระดับตํ่า  
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Abstract 

 This research aims to study behaviors of digital usage, digital access in the 

digital-media literacy level, and perception of negative influences of digital media 
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toward generation Y and generation Z in Bangkok Metropolitan region. The quantitative 

research method was conducted by collecting data from 400 samples, who were 

between 15-24 years old. The data were analyzed   through a computer program, 

which used t-test, One way ANOVA, and Pearson product-moment correlation, in order 

to prove hypothesis. According to the research result, most young age sample groups 

were female who were between 15-18 years old. So, they were in the generation Z. 

Their education level was high school or vocational certificate. Their average 

households’ incomes were 10,001-20,000 baht. In addition, they had experiences in 

using digital media more than four years. According to hypothesis testing, most young 

age that used digital media were generation Z speople, which studied in high school 

or vocational certificate, and had experiences in using digital media more than four 

years. In addition, most young age that used digital media, and had experiences in 

using digital media more than four years, had a skill in digital literacy more that users 

who had experiences less than four years. 

 

Keywords: Digital Media, Digital Media Literacy, Perception of Negative Influences of Digital 

Media, Generation Y, Generation Z 

 

บทนํา 

 ความเจริญกาวหนาและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่เติบโตอยางกาวกระโดด

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู “สังคมแหงดิจิทัล” ที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วโลก 

ทั้งทางดานการติดตอสื่อสาร เชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ รวมไปถึงการดําเนินการ

ทางธุรกิจคาขาย ที่ตองพ่ึงพาการสื่อสารผาน “สื่อดิจิทัล” ซึ่งปจจุบันเขามามีอิทธิพลอยางรวดเร็วและ

ขยายวงกวางขึ้นตลอดเวลา สวนหน่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อแบบด่ังเดิม

ที่พูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอกัน หรือเขียนจดหมายทางไปรษณีย รวมถึงการติดตามขาวสารตางๆ 

ผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ มาเปนการรับรูขอมูลขาวสาร รวมถึงการติดตอสื่อสารกันผาน

ทาง Facebook, Line, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, We Chat รวมถึงสื่อดิจิทัลอ่ืนๆ ที่เขา

มาตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี  

 ในปจจุบันผูใชผานสื่อดิจิทัลทั่วโลกมีจํานวนมาก โดยมีแนวโนมที่จะมีการใชงานเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ืองในอนาคต ซึ่งจากการสํารวจขอมูลผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลกพบวาภายในป 2557 มีจํานวนผูใช

สูงเกือบถึง 3,000 ลานคน ซึ่งในชวง 3-4 ปที่ผานมามีการเติมโตขึ้นปละ 2% จนกระทั่งลาสุดเพ่ิมขึ้นสู 

20% ในป 2557 (ไทยรัฐออนไลน 2557, 11 พฤษภาคม) ซึ่งกลุมคนที่มีการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือผานเขาสู
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สื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ กลุมเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่มีอายุ 15-34 ป ซึ่งมีการเขาถึงวันละเกือบ 

8 ช่ัวโมงตอวัน (MarketingOops 2558,7 สิงหาคม) นชวงอายุน้ียังครอบคลุมถึงกลุมเจเนอเรช่ันแซด 

(Generation Z) ที่กําลังอยูในชวงมัธยมศึกษาอีกดวย และจากผลสํารวจที่ผานมาของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 พบวามีประชาการที่มีสัดสวนในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมอายุ 

ต้ังแต 6 ปขึ้นไป และกลุมที่มีสัดสวนในการใชงานสูงที่สุดคือ กลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) ปญหาที่เกิดตามมา คือ กลุมเยาวชนที่มีการใชสื่อดิจิทัลมากเกินไปอาจทํา

ใหเกิดผลกระทบตอดานการศึกษาความรู ดานอันตรายจากการสื่อสาร ดานความบันเทิง ดานครอบครัว 

ดานการเรียน รวมไปถึงและดานสุขภาพรางกาย โดยในที่น้ีผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของ Generation มา

เช่ือมโยงถึงลักษณะความแตกตางกันระหวาง 2 เจนเนอเรช่ันมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นความชัดเจนและ

ผลของการใชงาน คือกลุมเจนเนอเรช่ันวาย และ เจนเนอเรช่ันแซด โดยสาเหตุที่ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมเจ

เนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซดในครั้งน้ี เน่ืองจากชวงอายุของกลุมเจเนอเรช่ันดังกลาวอยูในกลุมวัยของ

เยาวชนซึ่งเยาวชนเหลาน้ีสามารถพัฒนาระบบความคิดและการเรียนรูตางๆ เพ่ือกาวสูตลาดแรงงานในการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลของเจเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซด 

 2. เพ่ือศึกษาการเขาถึงสื่อดิจิทัลของเจเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซด 

 3. เพ่ือศึกษาการรูสื่อดิจิทัลของเจเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซด 

 4. เพ่ือศึกษาการรับรูอิทธิพลดานลบในการใชสื่อดิจิทัลของเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด 

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลและการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อ

ดิจิทัลที่มีตอเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 ในการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชและการรับรูอิทธิพลของสื่อดิจิทัลตอเจเนอเรช่ันวายและเจ

เนอเรช่ันแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจาก เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ตามแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว ไดแก 1. แนวคิดเรื่องสื่อใหมและสื่อดิจิทัล 2. ทฤษฏีการรับรู

และการเลือกเปดรับสื่อ 3. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องการรูสื่อ 4. แนวคิดเรื่องผลกระทบจากสื่อ 5. แนวคิด

เก่ียวกับเจเนอเรช่ัน 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา ใน

ปจจุบันสื่อดิจิทัลเปนสื่อที่สามารถเขาถึงเยาวชนไดอยางมาก และสามารถสรางความคิดใหมๆ เพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนไปไดงาย จะเห็นไดวาเยาวชนที่มีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล

เปนประจําและใชเวลาสวนใหญอยูกับสื่อดิจิทัลตลอดเวลาน้ัน เพราะมีความสนใจในขาวสารตางๆ ที่อยู
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บนสื่อดิจิทัล หรือตองการที่จะรับรูขาวสารที่รวดเร็วและแปลกใหมเพ่ือเปนขอมูลในการพูดคุยกับกลุม

เพ่ือน รวมไปถึงเขาสื่อดิจิทัลทัลเพ่ือความเพลิดเพลินและฆาเวลา และมีบางสวนที่เขาสื่อดิจิทัลทัลเพ่ือ

หาขอมูลความรูที่ตนเองตองการ และนําขอมูลที่ไดเหลาน้ันไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 นอกจากน้ียังมีบางกลุมที่ใชสื่อดิจิทัลเพ่ือติดตอกับเพ่ือน คนรัก หรือครอบครัว เพ่ือประหยัด

คาใชจายในการสื่อสาร รวมถึงเปนตัวเลขของผูเขาใชสื่อดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นตลอกเวลาเปนการตอกยํ้าถึง

ความสามารถและความมีอิทธิพลของสื่อดิจทัลตอเยาวชนเปนอยางมาก ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการ

ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชและการรับรูอิทธิพลของสื่อดิจิทัลตอเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ัน

แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วามีลักษณะใด ผูวิจัยจึงไดคนควาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของเหลาน้ีมานําเสนอไวดวย เพ่ือนํามาเปนรูปแบบและทิศทางในการกําหนดตัวแปร

และการต้ังสมมติฐาน เพ่ือศึกษาวาตัวแปรใดมีผลตอตัวแปรใดบางอยางไร เปนการพิสูจนผลของ

งานวิจัยในครั้งน้ีที่อาจจะมีผลสอดคลองหรือขัดแยงกับงานวิจัยตางๆเหลาน้ี รวมทั้งนํามาเปนแนวทาง

ในการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะหเน้ือหา สําหรับการศึกษาในครั้งน้ีดวย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากร 

• เพศ 

• เจเนอเรชั่น 

• การศึกษา 

• รายไดครอบครัว 

• ประสบการณในการใชสื่อดิจิทัล 

พฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล 

• ความบอยคร้ัง 

• ระยะเวลา 

• ชวงเวลา 

• สถานที ่

การเขาถึงสื่อดิจิทัล 

• อุปกรณ 

• ประเภทของการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

• ปญหาของการเขาถึงสื่อดิจิทัล 

การรับรูอิทธิพลดานลบของส่ือดิจิทัล 

• ดานการศึกษา/ความรู 

• ดานอันตรายจากการสื่อสาร 

• ดานความบันเทงิ 

• ดานครอบครัว 

• ดานการเรียน 

• ดานสุขภาพ/รางกาย 

การรับรูสื่อดิจิทัล 

• ทักษะในการเขาถึง 

• ทักษะการวิเคราะห 

• ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร 

• ทักษะการสรางสรรค 

• ทักษะการมีสวนรวม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  กลุมเจเนอเรช่ันวาย  (Generation Y) และ กลุมเจ

เนอเรช่ันแซด (Generation Z) ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ตัวแทนกลุมเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่มีอายุระหวาง 

19-24 ป และตัวแทนกลุมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z) ที่มีอายุ 15-18 ป จํานวน 400 คน ที่

กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 3 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางตามเกณฑของ ยามาเน ที่เสนอวา เมื่อประชากรมีจํานวนนับไมถวน มีการกระจาย

เปนปกติและยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/- 5% ใหใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

 วิธีการคัดเลือกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก เยาวชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 400 คน โดยคัดเลือกกลุมเฉพาะเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร (Purposive 

Sampling) จํานวน 200 คน และปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สมุทรปราการ โดยการสุมแบบจับฉลาก (Simple random Sampling) จํานวน 200 คน 

เครื่องมือในการศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป และประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือนเฉลี่ยของครอบครัว และประสบการณในการใชสื่อดิจิทัล 

 โดยมีลักษณะเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรม ความบอยครั้ง ระยะเวลา 

ชวงเวลา รวมถึง ประเภทของสื่อดิจิทัล โดยไดแยกออกเปน 2 ตอนดวยกัน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความบอยครั้งในการเขาใชงานสื่อดิจิทัลแต

ละประเภท มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดลิเคิรต จํานวน 11 ขอ 

  ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะของพฤติกรรมการใชงานสื่อดิจิทัล โดยเปนแบบให

เลือกตอบ จํานวน 1 ขอ และตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 3 การเขาถึงสื่อดิจิทัล ลักษณะในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตในการเขาสูสื่อดิจิทัล 

อุปกรณ รวมถึงปญหา โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตรวัดลิเคิรต จํานวน 18 ขอ 
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สวนที่ 4 การรูสื่อดิจิทัล เปนคําถามเกี่ยวกับระดับการรูทักษะในการรูสื่อดิจิทัล โดยมีลักษณะ

คําถามเปนแบบมาตรวัดลิเคิรต จํานวน 28 ขอ 

สวนที่ 5 การรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล เปนคําถามเกี่ยวกับระดับการรับรูอิทธิพลดาน

ลบของสื่อดิจิทัล โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตรวัดลิเคิรต จํานวน 30 ขอ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูลครั้งน้ีโดยจําแนกออกเปน 

2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการทําการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรตัวอยาง 

จํานวน 400 คน โดย ตัวแทนกลุมเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่มีอายุระหวาง 19-24 ป และ

ตัวแทนกลุมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z) ที่มีอายุระหวาง 15-18 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จังหวัด คือ จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยการแจกแบบสอบถาม แบงออกเปนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด และ ปริมณฑล 3 จังหวัด จํานวน 200 ชุดโดยไดคัดเลือกเฉพาะพ้ืนที่

ที่มีความเจริญเขาถึงนอยที่สุด คือ เขตพ้ืนที่อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เขตพ้ืนที่อําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี และเขตพ้ืนที่อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแจกแบบสอบถามในบริเวณ

สถานศึกษาและสถานที่ที่มีกลุมนักเรียนและนักศึกษาอาศัยอยู ชวงเวลาในการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้ง

น้ีอยูในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 15-18 ป โดยเปนเจ

เนอเรช่ันแซด การศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีรายไดครอบครัวตอเดือนเฉลี่ย 

10,001-20,000 บาท และมีประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลมากกวา 4 ป โดยเมื่อจําแนก ออกเปนกลุม

ตามชวงอายุของเจเนอเรช่ัน กลุมตัวอยางเจเนอเรช่ันแซดมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางเจเนอเรช่ันวาย 

ในขณะที่เจเนอเรช่ันวายมีประสบการณในการเขาใชสื่อดิจิทัลมากกวากลุมเจเนอเรช่ันแซด 

 ดานพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนสวนใหญมีการเขาใชสื่อดิจิทัล

ประเภท Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ YouTube และ Line ตามลําดับ โดยประเภทของสื่อดิจิทัล

ที่มีการเขาใชงานทุกวันไดแก Facebook, Line และ YouTube ประเภทที่มีการเขาใชงานเกือบทุกวัน

ไดแก Instagram และ Google+ ประเภทสื่อดิจิทัลที่มีการเขาถึงคอนขางนอง คือ Twitter และ 

Pinterest และ Whatsapp เปนสื่อดิจิทัลที่มีการเขาถึงนอยที่สุดหรือไมเคยเลย นอกจากน้ียังพบวากลุม

ตัวอยางเยาวชนสวนใหญมีการใชสื่อดิจิทัลโดยรวมตอสัปดาหเกือบทุกวัน โดยเจเนอเรช่ันวายเปนกลุมที่

มีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลมากกวากลุมเจเนอเรช่ันแซด ซึ่งโดยรวมตอสัปดาหมีการเขาถึงเกือบทุกวัน

เชนเดียวกัน ซึ่งเจเนอเรช่ันวายมีการใชงานสื่อดิจิทัลประเภท Facebook มากกวาเจเนอเรช่ันแซด และ

สื่อดิจิทัลที่เปนอันดับสองในการเขาใชของกลุมเจเนอเรช่ันวาย คือ Line ในขณะที่ YouTube เปนสื่อ
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ดิจิทัลที่เจนเนอเรช่ันแซดเขาใชเปนอันดับที่สอง นอกจากน้ียังพบวา เจนเนอเรช่ันวายมีระยะเวลาในการ

ใชสื่อดิจิทัลสุดสุดอยูที่ มากกวา 7 ช่ัวโมงรอยละ21.8ในขณะที่เจนเนอเรช่ันแซดมีการเขาใชงานสูงสุดอยู

ที่ 4-5 ช่ัวโมงตอครั้ง โดยเจนเนอเรช่ันวายจะมีการเขาใชสื่อดิจิทัลมากกวาเจนเนอเรช่ันแซดในชวงเวลา

กอนเขานอนรอยละ75.3 และชวงเวลา 18.01-21.00 น. เปนชวงที่เจนเนอเรช่ันจะใชเวลาอยูกับสื่อ

ดิจิทัลมากที่สุด โดยมีการเขาใชจากที่บานหรือที่พักเปนสวนใหญ รอยละ 91.8 วัตถุประสงคในการใชคือ

เพ่ือติดตอสื่อสารรอยละ83.5 และผูที่มีอิทธิพลในการใชสื่อดิจิทัลของทั้ง 2 เจนเนอเรช่ันคือ เพ่ือน     

รอยละ 82.5 รองลงมาคือ ครอบครัวและคนรัก โดยเจนเนอเรช่ันวายใหความสําคัญของคนรักและครู

อาจารยอยูในระดับความสําคัญที่เทาเทียมกัน 

ดานการเขาถึงสื่อดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 เจนเนอเรช่ันมีการเขาถึงสื่อดิจิทัลโดยการ

ผานอุปกรณโทรศัพทมือถือมากที่สุดเหมือนกัน(4.475) โดยเจนเนอเรช่ันวายใชโนตบุกรองลงมา และ

คอมพิวเตอรในการเขาถึงสื่อดิจิทัล ในขณะที่กลุมเจเนอเรช่ันแซดใชคอมพิวเตอรเปนอันดับสองและ

โนตบุกเปนอันดับที่สามในการเขาถึงสื่อดิจิทัล และไมนิยมที่จะใชแทบเล็ต/ไอแพต ในการเขาใชสื่อ

ดิจิทัล ดานการเช่ือมตออินเทอรเน็ต เจเนอเรช่ันวายมีการใชอินเทอรเน็ตแบบรายเดือนเกือบทุกวัน และ

ใชสัญญาณ WIFI จากที่พักเปนประจําทุกวัน ในขณะที่เจเนอเรช่ันแซดการใชอินเทอรเน็ตแบบรายเดือน 

เพียงสัปดาหละ 3-4 วัน/สัปดาห และใชสัญญาณ WIFI จากที่พัก 5-6 วัน/สัปดาห 

ดานการรูสื่อดิจิทัล เจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด มีการรับรูทักษะในการเขาถึงสื่อดิจิทัล

มากที่สุด และดานการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนสวนใหญมีระดับ

การรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล ดานอันตรายจากการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาเปนดานสุขภาพ/

รางกาย และดานการศึกษา/ความรูตามลําดับ โดยจากการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล ทั้งหมด  6 

ดาน พบวา ดานการศึกษา/ความรู ดานอันตรายจากการสื่อสาร ดานความบันเทิง และดานสุขภาพ/

รางกาย มีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลตอเยาวชนในระดับมาก ยกเวน ดานครอบครัวใน

หัวขอ ไมไดทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว และดานการเรียน ในหัวขอไมมีเวลาอานหนังสือสอบ มี

ระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลตอเยาวชนในระดับปานกลาง โดยเจเนอเรช่ันวายมีระดับการ

รับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลดานอันตรายจากการสื่อสาร และดานสุขภาพ/รางกายมากที่สุด 

รองลงมา คือดานการศึกษาความรู และดานครอบครัว ในขณะที่เจนเนอเรช่ันแซดมีระดับการรับรู

อิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลในดานอันตรายจากการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการศึกษา/

ความรู และดานสุขภาพ/รางกาย โดยทั้ง 2 เจเนอเรช่ันมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลใน

ดานการเรียนนอยที่สุด 

 นอกจากน้ีเจเนอเรช่ันวายยังมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลในทุกดาน คือ ดาน

การศึกษา/ความรู ดานอันตรายจากการสื่อสาร ดานครอบครัว ดานการเรียน และดานสุขภาพ/รางกาย 

มากกวาเจเนอเรช่ันแซด ยกเวนดานบันเทิง ที่เจเนอเรช่ันแซดมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อ

ดิจิทัลมากกวาเจเนอเรช่ันวาย 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาดานลักษณะทางประชากรของเยาวชนสวนใหญในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่กําหนดเปนกลุมตัวอยาง พบวา เปนเพศหญิง อยูในกลุมเจนเนอเรช่ันแซด ที่มีอายุระหวาง 

15-18 ป และมีศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รายไดครอบครัวเฉลี่ย 10,001-20,000 

บาทตอเดือน และมีประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลมากกวา 4 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิศมัย 

หาญมงคลพิพัฒน (2558) ที่พบวา นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชงานเครือขายสังคมออนไลน

มากกวา 4 ปขึ้นไป และสอดคลองงานวิจัยของนุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ที่พบวา ผูใชงาน

เครือขายสังคมออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 16-25 ป โดยมีประสบการณในการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน มากกวา 4 ปขึ้นไป  

ดานพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลเจเนอเรช่ันวายมีการใชงานสื่อดิจิทัลประเภทFacebook 

มากกวาเจนเนอเรช่ันวาย และสื่อดิจิทัลที่เปนอันดับสองในการเขาใชของกลุมเจนเนอเรช่ันวาย คือ Line 

ในขณะที่ YouTube เปนสื่อดิจิทัลที่เจเนอเรช่ันแซดเขาใชเปนอันดับที่สอง นอกจากน้ียังพบวา เจเนอ

เรช่ันวายมีระยะเวลาในการใชสื่อดิจิทัลสุดสุดอยูที่ มากกวา 7 ช่ัวโมง ในขณะที่เจนเนอเรช่ันแซดมีการ

เขาใชงานสูงสุดอยูที่ 4-5 ช่ัวโมงตอครั้ง โดยเจเนอเรช่ันวายจะมีการเขาใชสื่อดิจิทัลมากกวาเจนเนอเรช่ัน

แซดในชวงเวลากอนเขานอน และชวงเวลา 18.01-21.00 น. เปนชวงที่เจนเนอเรช่ันจะใชเวลาอยูกับสื่อ

ดิจิทัลมากที่สุด โดยมีการเขาใชจากที่บานหรือที่พักเปนสวนใหญ วัตถุประสงคในการใชคือ เพ่ือ

ติดตอสื่อสาร และผูที่มีอิทธิพลในการใชสื่อดิจิทัลของทั้ง 2 เจเนอเรช่ันคือ เพ่ือน รองลงมาคือ ครอบครัว

และคนรัก ซึ่งโดยรวมเจนเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซดมีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลอยูในระดับมาก 

คือ เกือบทุกวันใน 1 สัปดาหหรือประมาณ 5-6 วัน และประเภทของสื่อดิจิทัลที่มีการใชมากที่สุดคือ 

Facebook รองลงมาคือ YouTube และ Line ตามลําดับ มีระยะเวลาในการเขาใชมากกวา 7 ช่ัวโมงตอ

วัน และสวนใหญมีการใชงานสื่อดิจิทัลประเภทตางๆ จากที่บานหรือที่พักในชวงเวลา 18.01-21.00 น. 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตอสื่อสารมากที่สุด จากผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถแสดงใหเห็นวา ในชวงเวลา

ที่กลุมเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซดอยูที่บานหรือที่พักของตนเองจะไมไดทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

นอกจากการทํากิจกรรมบนสื่อดิจิทัลจนถึงเวลาเขานอน ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจพฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ตคนไทย (2559) พบวา Facebook ยังคงเปนสื่อสังคมออนไลนที่มีการใชงานบอยที่สุดเปน

อันดับ 1 โดยกิจกรรมยอดนิยมอันดับแรกที่ผูใชอินเทอรเน็ตนิยมทําผานอุปกรณเคลื่อนที่ ไดแก การ

พูดคุยผาน Social Network นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย หาญมงคลพิพัฒน (2558) 

พบวา กลุมตัวอยางมีการใชงาน Facebook บอยมากที่สุด และกิจกรรมที่เขาใช คือ การพุดคุย/ติดตอ

กับบุคคลที่รูจัก โดยมีการใชงานเฉลี่ยวันละ 5 ช่ัวโมงขึ้นไป สถานที่ที่เขาใชงานสื่อดิจิทัลมากที่สุดคือ ที่

พักอาศัย 

การเขาถึงสื่อดิจิทัลของเจนเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด พบวา โทรศัพทมอืถือเปนอุปกรณ

ที่ใชมากที่สุดในทุกวัน โดยใชสัญญาณ WIFI จากที่พักอาศัยในการเช่ือมตอการเขาถึงสื่อดิจิทัล  สวน
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สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียรเปนปญหาหลักที่พบมากที่สุด ดานปญหาของการเขาถึงสื่อดิจิทัล โดยรวม

คือ ปญหาเก่ียวกับสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร รองลงมาคือ คาใชจายในการใชบริการมีคาใชจายสูง 

และอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า โดยเจนเนอเรช่ันวายเปนกลุมที่มองวา คาใชจายในการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตแพง อยูในระดับมาก ในขณะที่เจนเนอเรช่ันแซดมองวาปญหาเรื่องคาใชจายอยูในระดับปาน

กลางเทาน้ัน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลสํารวจพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตคนไทย 

(2559) ที่พบวา สมารทโฟนยังคงเปนอุปกรณหลักที่ผูใชอินเทอรเน็ตนิยมใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

โดยมีจํานวนผูใชงานมากถึงรอยละ 85.5 และมีจํานวนช่ัวโมงการใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.2 ช่ัวโมงตอวัน 

ซึ่งทั้งจํานวนผูใชงานและจํานวนช่ัวโมงการใชงานของปน้ีสูงกวาปที่แลวอยางเห็นไดชัด โดยในป 2558 มี

จํานวนผูใชงานรอยละ 82.1 และมีจํานวนช่ัวโมงการใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 5.7 ช่ัวโมงตอวันเทาน้ัน และ

ในดานปญหาตางๆ ที่เกิดจากการใชอินเทอรเน็ต พบวา ปญหาอันดับแรก ไดแก ความลาชาในการ

เช่ือมตอ/ใชอินเทอรเน็ต รองลงมา เปนเรื่องของปริมาณโฆษณาที่มารบกวน การเช่ือมตออินเทอรเน็ต

ยาก/หลุดบอย เสียคาใชจายแพง และการใหบริการอินเทอรเน็ตยังไมทั่วถึง ตามลําดับ และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สินี กิตติชนมวรกุล (2558) พบวา กลุมมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุ 16-18 ป ใช

อุปกรณเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลนผานสมารทโฟนมากที่สุด 

การรูสื่อดิจิทัล พบวา เจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซด มีการรับรูทักษะในการรูสื่อมากที่สุด

คือ เขาถึงสื่อดิจิทัล รองลงมาเปนทักษะการวิเคราะหสื่อดิจิทัล สวนอันดับ 3 ของเจนเนอเรช่ันวาย คือ 

การรับรูทักษะการมีสวนรวม ในขณะที่เจนเนอเรช่ันแซด คือทักษะการประเมินเน้ือหาสารตามลําดับ 

จากผลการทดสมมุติฐานการรูสื่อดิจิทัลของเจนเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซด แสดงใหทราบวา 

ทักษะและความสามารถของการรูสื่อน้ันขึ้นมีความเช่ือมโยงกับประสบการณในการใชสื่อดิจิทัล ของ

บุคคลโดยการสะสม และพัฒนาในทักษะดานตางๆ ในการใชสื่อดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและ

ทฤษฎีการรูสื่อ (Media Literacy) ในเรื่องของลักษณะการรูสื่อที่ เจมส พอตเตอร ที่ไดแบงการรูสื่อ

ออกเปน 4 อยาง คือ 1. การรูสื่อเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง หมายถึง ความรูที่เปนไปอยางตอเน่ืองและ

เปนระดับของการรูสื่อตองสามารถพัฒนาไดตลอดเวลาตามความสามารถของสื่อที่เปลี่ยนไป 2. การรูสื่อ

จําเปนตองไดรับการพัฒนาฝกฝน บุคคลที่ไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการรูสื่อ จะรับสื่อดวยทาทีแบบ

ยอมรับ แตจะต้ังขอสงสัยจากสิ่งที่เห็น และสรางความหมายดวยตัวเองบางครั้งอาจจะยอมรับการตีความ

จากสื่อ แตเปนการยอมรับดวยเหตุผลและมีการไตรตรองในการยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอ 3. การรูสื่อมีหลาย

มิติ ซึ่งพอตเตอร ไดเสนอ 4 มิติ ที่เก่ียวของกับการรูสื่อ คือมิติดานปญญา คือ การรับรูและความเขาใจ 

(cognitive) อารมณ (emotional) สุนทรียศาสตร (aesthetic) และศีลธรรมหรือคานิยม (moral)         

4. จุดประสงคของการรูสื่อ มีความสามารถในการควบคุมตีความสารมากขึ้น เพราะสารในสื่อทุกชนิด คือ 

การตีความทั้งสิ้น เพราะการตีความหมายของสารจะชวยใหเขาใจในจุดประสงคที่แทจริงของผูสงสารที่

ตองการสื่อออกมา (W. Jame Potter อาง ใน สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2549) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภัทรศินี แสนสําแดง (2557) ที่พบวา วัยรุนในจังหวัดสกลนครมีทักษะการรูเทาทันสื่อมวลชนและสื่อ
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สมัยใหมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยแบงตามรูปแบบการใชชีวิตประจําวัยของวัยรุนทั้ง 3 รูปแบบ       

1) การดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัว พบวา มีการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผาน Social 

media เชน Facebook, Instagram รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน ในระดับมาก 2) การดําเนิน

ชีวิตประจําวันในการเรียน พบวา การใชสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมทําใหสะดวกสบายในการคนควาหา

ความรูเพ่ือชวยในการศึกษาในระดับมากที่สุด และ 3) การดําเนินชีวิตประจําวันในการใชเวลาวาง พบวา 

วัยรุนใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร ดวยการสรางขอมูลเก่ียวกับตนเองผานทาง 

Social Media เชน Facebook รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลนในระดับมากที่สุด และการรับรูอิทธิพล

ดานลบของสื่อดิจิทัลตอเจนเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา โดยรวมมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลในดานอันตรายจากการสื่อสารมากที่สุด 

รองลงมาเปนดานสุขภาพ/รางกาย และดานการศึกษา/ความรู ตามลําดับ โดยจากการรับรูอิทธิพลดาน

ลบของสื่อดิจิทัล ทั้งหมด 6 ดาน พบวา ดานการศึกษา/ความรู ดานอันตรายจากการสื่อสาร ดานความ

บันเทิง และดานสุขภาพ/รางกาย มีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลตอเยาวชนในระดับมาก 

ยกเวน ดานครอบครัวในหัวขอ ไมไดทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว และดานการเรียน ในหัวขอไมมี

เวลาอานหนังสือสอบ มีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลตอเยาวชนในระดับปานกลาง โดย

เจนเนอเรช่ันวายมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลดานอันตรายจากการสื่อสาร และดาน

สุขภาพ/รางกายมากที่สุด รองลงมา คือดานการศึกษา/ความรู และดานครอบครัว ในขณะที่เจนเนอ

เรช่ันแซดมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลในดานอันตรายจากการสื่อสารมากที่สุด รองลงมา

คือ ดานการศึกษา/ความรู และดานสุขภาพ/รางกาย โดยทั้ง 2 เจเนอเรช่ันมีระดับการรับรูอิทธิพลดาน

ลบของสื่อดิจิทัลในดานการเรียนนอยที่สุด  

นอกจากน้ีเจนเนอเรช่ันวายยังมีระดับการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัลในทุกดาน คือ ดาน

การศึกษา/ความรู ดานอันตรายจากการสื่อสาร ดานครอบครัว ดานการเรียน และดานสุขภาพ/รางกาย 

มากกวาเจนเนอเรช่ันแซด ยกเวนดานความบันเทิง ซึ่งจากผลการวิจัยขางตนทําใหเห็นวาอิทธิพลของสื่อ

ดิจิทัลสามารถทําใหเกิดผลกระทบไดหลายดาน ซึ่งไดสอดคลองกับแนวคิดเรื่องผลกระทบจากสื่อ ที่พอต

เตอร (2555) แยกประเภทของผลกระทบที่เกิดจากสื่อออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ผลกระทบทาง

สรีรวิทยา (Physiological Effects) 2) ผลกระทบทางอารมณ (Emotional Effects) 3) ผลกระทบความรู

ความเขาใจ (Cognitive Effects) 4) ผลกระทบตอทัศนคติ (Attitudinal Effects) และ 5) ผลกระทบตอ

พฤติกรรม (Behavioral Effects) สื่อสามารสรางผลกระทบทางพฤติกรรมผานการที่บุคคลไดรับสื่อและ

เกิดการเลียนแบบ ผลกระทบน้ีอาจจะเปนหน่ึงที่มีหนาที่รับผิดชอบมากที่สุดสําหรับการลบความเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับผลกระทบของความรุนแรงในสื่อ ระยะอาชญากรรมเลียนแบบที่ปรากฏในขาว ซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ อมร โตะทอง (2555) ทีพ่บวา กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มีจะใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่เพ่ือความบันเทิงสูง ทําใหกลุมตัวอยางสามารถไดรับอิทธิพล

จากการใชสื่อดิจิทัลดานความบันเทิงสูงกวาดานอ่ืน  
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ความสัมพันธของพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลและการรับรูอิทธิพลดานลบของสื่อดิจิทัล โดยมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัล และการรับรูอิทธิพล

ดานลบของสื่อดิจิทัลโดยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ามาก 

นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนที่มีเจเนอเรช่ัน การศึกษา และประสบการณ

ในการใชสื่อดิจิทัลตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีเน่ืองจากเยาวชนสวนใหญที่ใชสื่อดิจิทัลเปนกลุมเจนเนอเรช่ัน

แซดมากกวาเจเนอเรช่ันวาย มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และมีประสบการณใน

การใชสื่อดิจิทัลมากกวา 4 ปขึ้นไปโดยมีความบอยครั้งในการเขาใชงานสื่อดิจิทัลมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของเอมิกา เหมมินทร (2558) ที่พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสินี กิติชนมสรกุล (2558) พบวา กลุมนักศึกษาตอนปลายที่มีอายุ 16-

18 ป มีการใชเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุดโดยผานสมารทโฟน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ทีพ่บวา ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 

16-25 ป โดยมีประสบการณในการใชงานเครือขายสังคมออนไลน มากกวา 4 ปขึ้นไป และผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบวา เยาวชนที่มีประสบการณในการใชสื่อดิจิทัลตางกันมีการรูสื่อดิจิทัลที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งน้ีเน่ืองจาก เยาวชนสวนใหญที่ใชสื่อดิจิทัลมีประสบการณใน

การใชสื่อดิจิทัลมากกวา 4 ป ขึ้นไปทําใหมีทักษะในการรูสื่อดิจิทัลมากกวาผูที่มีประสบการณในการใช

สื่อดิจิทัลที่นอยกวา 4 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประทุม ฤกษกลาง (2558) ที่พบวา ประชาชนที่มี

อายุ การศึกษา จํานวนปที่ใชงาน ความถี่ในการใช และทักษะของการใชงานที่แตกตางกันมีการรูสื่อ

ดิจิทัลที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และประชาชนที่มีระดับการรูสื่อดิจิทัลแตกตางกัน มีการ

รูเทาทันสื่อสังคมแตกตางกัน เน่ืองจากกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ีอยูในชวงอายุที่ยังไมมีรายไดเปน

ของตนเอง รายไดจึงไมสงผลตอการรูสื่อดิจิทัลของเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันแซดเน่ืองจากเปน

รายไดที่มาจากครอบครัว นอกจากน้ียังสอดคลองกับภัทรศินี แสนสําแดง (2557) ที่พบวา วัยรุนใน

จังหวัดสกลนครมีทักษะการรูเทาทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยแบงตาม

รูปแบบการใชชีวิตประจําวัยของวัยรุนทั้ง 3 รูปแบบ 1) การดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัว พบวา มี

การติดตอสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผาน Social media เชน Facebook, Instagram รวมทั้ง

โปรแกรมสนทนาออนไลน ในระดับมาก 2) การดําเนินชีวิตประจําวันในการเรียน พบวา การใช

สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมทําใหสะดวกสบายในการคนควาหาความรูเพ่ือชวยในการศึกษาในระดับมาก

ที่สุด และ 3) การดําเนินชีวิตประจําวันในการใชเวลาวาง พบวา วัยรุนใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางใน

การติดตอสื่อสาร ดวยการสรางขอมูลเก่ียวกับตนเองผานทาง Social Media เชน Facebook รวมทั้ง

โปรแกรมสนทนาออนไลนในระดับมากที่สุด 
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