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บัทคัดย่อ
การิวัิจัยคิริั�งนี�มีวััตถืุปริะสื่งคิ์เพ่�อ 1) ศึกษ์าริะด้ับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิ
เป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ข้องเยาวัชุนไทย แลุ่ะ2) ศึกษ์าคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะ
พฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ข้องเยาวัชุนไทย โด้ยใชุ้การิวัิจัยเชุิงสื่ำาริวัจ สืุ่�มตัวัอย�างแบบห็ลุ่ายข้ั�นตอน
เก็บข้้อม่ลุ่ด้้วัยแบบสื่อบถืามจากกลุุ่�มตัวัอย�างนักเริียนชุั�นมัธยมศึกษ์าปีที� 4 ในกริุงเทพมห็านคิริ จำานวัน
357 คิน วัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่ด้้วัยคิ�าริ้อยลุ่ะ คิ�าเฉลุ่ี�ย สื่�วันเบี�ยงเบนมาตริฐาน แลุ่ะสื่ถืิติสื่ห็สื่ัมพันธ์ข้องเพียริ์สื่ัน
ผลุ่การิวัิจัย พบวั�า 1) ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่โด้ยริวัมอย่�ใน
ริะด้ับมาก โด้ยมิตกิ าริริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ อย่ใ� นริะด้ับมากทีสื่� ดุ้ มิตจิ ริิยธริริมทางด้ิจทิ ลุ่ั มิตข้ิ อง
กิจกริริมบนสื่่อ� สื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะมิตทิ กั ษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจทิ ลุ่ั อย่ใ� นริะด้ับมาก ตามลุ่ำาด้ับ
2) ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั มีคิวัามสื่ัมพันธ์กนั เชุิงบวักในริะด้ับมากกับพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ทัง�
4 มิติ ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ข้องนักเริียน ในมิตกิ าริริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์
แลุ่ะข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ มีคิวัามสื่ัมพันธ์กนั เชุิงบวักในริะด้ับมาก ในมิตจิ ริิยธริริมทางด้ิจทิ ลุ่ั มิตทิ กั ษ์ะแลุ่ะคิวัาม
สื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะมิตข้ิ องกิจกริริมบนสื่่อ� สื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั มีคิวัามสื่ัมพันธ์กนั เชุิงบวักในริะด้ับปานกลุ่าง
คำาสำาคัญ : ทักษ์ะคิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจิทัลุ่ พฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ เยาวัชุนไทย

233
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

Abstract
The purposes of the research were: 1) to study of Thai teenagers’ digital intelligence skills
and behaviors of digital citizenship. And 2) to study the relations between Thai teenagers’ digital
intelligence skills and behaviors of digital citizenship. The survey research used multistage sampling. The sample was Mathayom four students in Bangkok area who answered three hundred
fifty seven questionnaires. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, and standard
deviation and Pearson,s Correlation.
The research results were found that 1) Thai teenagers’ digital intelligence skills and behaviors
of digital citizenship were in more level. The identity and personal information keep dimension was
in most level. The digital moral dimension, social media activity dimension and skills and ability
context dimension were in more level. 2) The digital intelligence skills and 4 dimensions, behaviors
of digital citizenship had high positive relations. The digital intelligence skills and behaviors of
digital citizenship in identity and personal information storage dimension had high positive relations.
The digital intelligence skills and behaviors of digital citizenship in digital moral dimension, social
media activity dimension and skills and ability context dimension had middle positive relations.
Keywords : digital intelligence skills, behaviors of digital citizenship, Thai teenagers
บที่นำา
เยาวัชุนเป็นกลุุ่�มคินริุ�นให็ม�อายุริะห็วั�าง 13 -24 ปี เป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ที�เติบโตแลุ่ะใชุ้ชุวัี ิตในโลุ่กด้ิจิ
ทัลุ่ (นิตยา วังศ์ให็ญ�, 2560) ห็ากเป็นการิใชุ้ชุีวัิตตามวัิถืีแห็�งคิวัามย้อนแย้ง วัิถืีแห็�งการิแสื่ด้งตัวัตนแลุ่ะ
อำาพริางตัวัตน วัิถืแี ห็�งคิวัามห็ลุ่อกลุ่วังแลุ่ะปริะทุษ์วัาจา ซึ่ึง� อาจจะข้าด้การิวัิเคิริาะห็์พจิ าริณาไตริ�ตริองถืึงทีม� า
ที�ไปข้องเห็ตุผลุ่อย�างถื่กต้อง สื่ิ�งเห็ลุ่�านี�สื่�งผลุ่ต�อคิุณภาพชุีวัิตข้องเยาวัชุน จากการิศึกษ์าริ่ปแบบ
ข้องการิสื่่�อสื่าริในสื่่�อด้ิจิทัลุ่ที�สื่�งผลุ่กริะทบในแง�ลุ่บต�อเด้็กแลุ่ะเยาวัชุน ซึ่ึ�งมีการิจำาแนกผลุ่กริะทบ
แง�ลุ่บจากสื่่�อด้ิจิทัลุ่ออกเป็น 8 ห็ัวัข้้อห็ลุ่ัก คิริอบคิลุุ่มในเริ่�อง 1) การิลุ่�อลุ่วัง 2) เน่�อห็าที�ไม�เห็มาะสื่ม 3)
การิแกลุ่้งริังแกกันบนทางออนไลุ่น์ 4) การิก�อให็้เกิด้คิวัามไม�พอใจ นำาไปสื่่�คิวัามริุนแริง 5) การิก�อให็้เกิด้
คิวัามเข้้าใจผิด้
6) การิใชุ้เวัลุ่าไปในทางที�ไม�สื่ริ้างสื่ริริคิ์ 7) การิกริะทำาผิด้กฎห็มาย แลุ่ะ8) การิก�อให็้
เกิด้พฤติกริริมที�ไม�เห็มาะสื่มแลุ่ะยังพบโอกาสื่ที�มีคิวัามสื่ัมพันธ์กันคิ่อ ยิ�งมีโอกาสื่ในการิเข้้าถืึงสื่่�อออนไลุ่น์
มากยิ�งมีโอกาสื่ได้้ริับการิเสื่ี�ยงจากการิถื่กลุ่�อลุ่วังถื่กคิุกคิามมากข้ึ�นตามไปด้้วัย (วัริัชุญ์ คิริุจิต, 2560)
นอกจากนี�การิเปิด้ริับสื่่�อสื่ังคิมที�ข้าด้คิวัามริับผิด้ชุอบต�อสื่ังคิมเป็นปัจจัยที�สื่�งผลุ่ให็้เยาวัชุนเกิด้
พฤติกริริมที�ริุนแริงก้าวัริ้าวั ก�อให็้เกิด้พฤติกริริมเลุ่ียนแบบได้้ตามสื่าริข้องสื่่�อเห็ลุ่�านั�น จากกิจกริริมที�ใชุ้
คิ่อ การิใชุ้โซึ่เชุียลุ่มีเด้ียโปริแกริมไลุ่น์ เฟัซึ่บุ�คิ อินสื่ตาแกริม ย่ท่ป เพ่�อพ่ด้คิุย ด้่ห็นัง ด้่การิถื�ายทอด้สื่ด้
คิุยโทริศัพท์ผา� นแอพพลุ่ิเคิชุัน� คิ้นห็าข้้อม่ลุ่ ด้าวัน์โห็ลุ่ด้เกม ภาพยนตริ์ เพลุ่ง ซึ่อฟัต์แวัริ์ เลุ่�นเกมออนไลุ่น์ แลุ่ะจาก
ปัญห็าในการิใชุ้อนิ เทอริ์เน็ตตามริายงานการิพัฒนาเด้็กแลุ่ะเยาวัชุน ปี 2560 (กริมกิจการิเด้็กแลุ่ะเยาวัชุน, 2561)
พบวั�าชุ�วังเด้็กวััย 13- 17 ปี มีสื่ขุ้ ภาพจิตอัตริาฆ่�าตัวัตาย แลุ่ะมีการิเป็นโริคิซึ่ึมเศริ้า มีพฤติกริริมใชุ้คิวัามริุนแริง
ทำาริ้ายตัวัเองแลุ่ะผ่้อ่�น ก้าวัริ้าวั มีพฤติกริริมเสื่ี�ยงต�อการิใชุ้ยาเสื่พติด้แลุ่ะการิใชุ้คิอมพิวัเตอริ์มากที�สืุ่ด้
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จากปัญห็าด้ังกลุ่�าวัภาคิริัฐแลุ่ะเอกชุนได้้ห็าแนวัทาง วัิธีการิ มาตริการิการิแก้ปัญห็าการิใชุ้
อินเทอริ์เน็ตแลุ่ะสื่่�อออนไลุ่น์ทั�งในริ่ปแบบกฎห็มาย พริะริาชุบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่่�อปลุ่อด้ภัยแลุ่ะ
สื่ริ้างสื่ริริคิ์
การิจัด้ทำายุทธศาสื่ตริ์การิพัฒนาสื่่�อปลุ่อด้ภัยแลุ่ะสื่ริ้างสื่ริริคิ์เป็นกริอบในการิสื่ริ้างสื่่�อ
มียุทธศาสื่ตริ์สื่นับสื่นุนการิผลุ่ิตเผยแพริ�สื่่�อปลุ่อด้ภัย ริวัมทั�งยุทธศาสื่ตริ์ที�เกี�ยวัข้้องกับจริิยธริริม
การิสื่�งเสื่ริิมคิวัามริ่้เท�าทันสื่่�อแลุ่ะพฤติกริริมการิใชุ้สื่่�อเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์ ปริะกอบด้้วัยการิพัฒนาปริะมวัลุ่
จริิยธริริมแลุ่ะแนวัปฏิิบัติที�ด้ีข้องสื่่�อแต�ลุ่ะปริะเภทที�มีมาตริฐานแลุ่ะมีคิวัามริับผิด้ชุอบต�อสื่ังคิม การิพัฒนา
แนวัทางการิสื่ริ้างการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� สื่าริสื่ริ้างวััฒนธริริม การิใชุ้สื่อ�่ ทีป� ลุ่อด้ภัย เป็นพลุ่เม่องผ่ใ้ ชุ้งานสื่่อ� ด้ิจทิ ลุ่ั ห็ริ่อ
สื่่อ� ออนไลุ่น์ทเ�ี ข้้าใจบริริทัด้ฐานข้อง การิปฏิิบตั ติ วัั ให็้เห็มาะสื่มแลุ่ะมีคิวัามริับผิด้ชุอบในการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยี (Ribble, 2011)
แนวัคิิด้การิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่นี�เกิด้จากการิที�พลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ใชุ้สื่่�อด้ิจิทัลุ่ที�เป็นเคิริ่�องม่อสื่่�อสื่าริ
ห็ลุ่ักแลุ่ะก�อให็้เกิด้ผลุ่กริะทบมากมาย จึงเป็นที�มาข้องการิห็าแนวัทางป้องกันแลุ่ะสื่ริ้างการิริ่้เท�าทัน
การิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่จึงเป็นเริ่�องข้องบริริทัด้ฐานการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างมีคิวัามริับผิด้ชุอบแลุ่ะเห็มาะ
สื่ม โด้ยมีการิใชุ้คิำาอ่�น ๆ ที�เกี�ยวัข้้อง เชุ�น คิวัามฉลุ่าด้ริ่้ด้ิจิทัลุ่ (Digital literacy) คิวัามฉลุ่าด้ริ่้สื่าริสื่นเทศ
(Information literacy) คิวัามฉลุ่าด้ริ่้สื่่�อ (Media literacy) จริิยธริริมด้ิจิทัลุ่ (Digital Ethics) ซึ่ึ�งเป็น
แนวัคิิด้ที�มุ�งไปยังคิำาตอบการิปริะพฤติ ปฏิิบัติตนที�เห็มาะสื่มเม่�ออย่�ในโลุ่กออนไลุ่น์ซึ่ึ�งกริอบแนวัคิิด้ใน
การิเสื่ริิมสื่ริ้างนักเริียนให็้มคิี วัามเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ทีจ� ะต้องปริะกอบด้้วัย 3 องคิ์ปริะกอบ คิ่อ1) มีคิวัามเคิาริพ
ตนเองแลุ่ะผ่อ้ น�่ ในโลุ่กด้ิจทิ ลุ่ั 2)ใชุ้งานด้ิจทิ ลุ่ั อย�างมีคิวัามริับผิด้ชุอบแลุ่ะปลุ่อด้ภัย แลุ่ะ3)สื่ริ้างนวััตกริริมด้ิจทิ ลุ่ั
(เศกสื่ริริ สื่กนธวััฒน์, 2560) นัน� คิ่อ การิเป็นพลุ่เม่องในยุคิด้ิจทิ ลุ่ั จึงต้องมีคิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจทิ ลุ่ั (DQ Digital
Intelligent) ซึ่ึง� ห็มายถืึง กลุุ่ม� คิวัามสื่ามาริถืทางสื่ังคิมแลุ่ะการิริับริ่ท้ จ�ี ะทำาให็้คินคินห็นึง� สื่ามาริถืเผชุิญกับคิวัาม
ท้าทายข้องชุีวัิต แลุ่ะสื่ามาริถืปริับตัวัให็้เข้้ากับชุีวัิตด้ิจิทัลุ่ได้้ อีกนัยห็นึ�งก็คิ่อทักษ์ะการิใชุ้สื่่�อแลุ่ะการิเข้้า
สื่ังคิมในโลุ่กออนไลุ่น์
ด้้วัยเห็ตุผลุ่ด้ังกลุ่�าวัมาแลุ่้วัข้้างต้นทำาให็้คิณะผ่้วัิจัยได้้เลุ่็งเห็็นคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิศึกษ์าทักษ์ะ
คิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจิทัลุ่ที�นำาสื่่�การิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ห็ริ่อพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ ผลุ่การิวัิจัยจะเป็น
ปริะโยชุน์ตอ� ผ่ป้ กคิริองแลุ่ะคิริ่ได้้ปลุ่่กฝึังจริิยธริริมด้้านนีใ� ห็้แก�บตุ ริห็ลุ่าน เด้็กแลุ่ะเยาวัชุน เพ่อ� เป็นปริะโยชุน์ตอ� ปริะเทศชุาติ
ในการิห็ลุ่�อห็ลุ่อมให็้เด้็กแลุ่ะเยาวัชุนเป็นผ่ท้ ม�ี คิี ณ
ุ ลุ่ักษ์ณะทีพ� งึ ปริะสื่งคิ์ พัฒนาทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ที�
ด้ีข้องสื่ังคิมไทยแลุ่ะสื่ังคิมโลุ่กแลุ่ะพัฒนาพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ทีเ� ห็มาะสื่มข้องเยาวัชุนไทยต�อไป
วัตถุปัระสงค์ของการวิจัย
1. เพ่�อศึกษ์าริะด้ับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ข้องเยาวัชุนไทย
2. เพ่�อศึกษ์าคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่
ข้องเยาวัชุนไทย
สมีมีติฐานการวิจัย
ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั มีคิวัามสื่ัมพันธ์เชุิงบวักกับพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ข้องเยาวัชุนไทย
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กัารทบัทวนิวรรณกัรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
พลเม่องดิจัิทัล
พลเมืองดิจิทัล (digital citizen) หรือดิจิทัลเนทีฟื้ (digital native) หมายถึง ผู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม�า่ เสมอและมีประสิทธิภาพมีทกั ษะและความรูท้ หี่ ลากหลายในการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
พกพาและช่องทางการสื่อสารประเภทสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทของพลเมืองดิจทิ ลั นักวิชาการมีการจ�าแนกพลเมืองดิจทิ ลั เช่น สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด(2563) ได้แบ่ง
พลเมืองออกตามความแตกต่างระหว่างรุน่ ออกเป็น 6 รุน่ รุน่ ทีเ่ รียกว่าเป็นพลเมืองดิจทิ ลั หรือดิจทิ ลั เนทีฟื้ (Digital
Natives) เป็น คน 3 รุน่ คือ 1) พลเมืองดิจทิ ลั รุน่ Y (Generation Y หรือ Millennials) เป็นคนทีเ่ กิดหรือเติบโตใน
ยุคดิจิทัล 2) พลเมืองดิจิทัลรุ่น Z (Generation Z) คือ คนที่เกิดหลัง ค.ศ. 1995 คนรุ่นนี้ไม่เคยเห็นโลกที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือ และ 3) พลเมืองดิจทิ ลั หลังจากรุน่ Z อาจเริม่ ต้นจากยุค iPad ในปี 2010 บางคนเรียกรุน่
Alpha Generation นอกจากนี้ กฤตย์ษพุ ชั สารนอก (2561) จ�าแนกพลเมืองดิจทิ ลั เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ คนทีเ่ กิดในยุคดิจทิ ลั
คือ กลุม่ ทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตตัง้ แต่อายุ 14-17 ปี และกลุม่ ทีเ่ กิดหลังยุคอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย กลุม่ นีจ้ ะเป็นผูใ้ ช้งาน
ทีม่ อี ายุระหว่าง 18 -24 ปี ซีึง่ ครึง่ หนึง่ ของกลุม่ นีจ้ ะใช้อนิ เทอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟื้นและแท็บเล็ต
พลเมืองดิจทิ ลั ทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยเยาวชน หรือเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นเจเนอเรชัน่ Z โดยเยาวชนทีเ่ ป็นพลเมืองดิจทิ ลั
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 13 -24 ปี เติบโตและใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล (นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560)
นอกจากค�านี้ มีการใช้ค�าว่า “เด็กยุคดิจิทัล” (digital generation) หมายถึงเด็กที่เกิดในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (ตัง้ แต่ปคี .ศ.1995) โดยเฉพาะเด็กทีเ่ กิดตัง้ แต่ปคี .ศ.2000 จนถึงปัจจุบนั ซีึง่ เป็นช่วงทีม่ ี
การพัฒนาของสื่อดิจิทัลอย่างรวดเร็ว จึงเรียกเด็กกลุ่มนี้อีกอย่างว่าดิจิทัลเนทีฟื้ (digital native) หรือชนพื้น
เมืองดิจิทัลที่หมายถึง เด็กที่เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาตั้งแต่เกิด (จุฑา ภักดีกุล, 2558)
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาพลเมืองเยาวชนดิจิทัล ที่อยู่ในช่วงวัยเยาวชน หรือเป็นคนที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Z
โดยเยาวชนที่เป็นพลเมืองดิจิทัลที่เติบโตและคุน้ เคยกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาตั้งแต่เกิด
ความฉลาดทางดิจัิทัล
การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลจึงต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligent) ซีึ่งหมายถึง
กลุม่ ความสามารถทางสังคมและการรับรูท้ จี่ ะท�าให้คนคนหนึง่ สามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวติ และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชีวติ ดิจทิ ลั ได้ อีกนัยหนึง่ ก็คอื ทักษะการใช้สอื่ และการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ ความฉลาดทางดิจทิ ลั
เป็นผลมาจากการศึกษาและพัฒนาของหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
ประสานงานร่วมกับเวิรล์ อิโคโนมิคฟื้อรัม่ (World Economic forum) ทีม่ งุ่ มัน่ ให้เด็ก ๆ ทุกประเทศได้รบั การศึกษา
ด้านทักษะพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ลักษมี คงลาภและคณะ, 2561) ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลที่น�าสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลที่ส�าคัญ 8 ประการ ดังนี้
1.ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ความสามารถใน
การสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง
2.ทั ก ษะในการจั ด สรรเวลาหน้ า จอ (Screen Time Management) ความสามารถใน
การบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล และสามารถการท�างานที่หลากหลายในเวลาเดียวกันได้
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3.ทักษ์ะในการิริับม่อกับการิคิุกคิามทางโลุ่กออนไลุ่น์ (Cyber bullying Management)
คิวัามสื่ามาริถืในการิริั บ ริ่ ้ แลุ่ะริั บ ม่ อ การิคิุ ก คิามข้� ม ข้่ � บ นโลุ่กออนไลุ่น์ ไ ด้้ อ ย� า งชุาญฉลุ่าด้
4. ทักษ์ะในการิริักษ์าคิวัามปลุ่อด้ภัยข้องตนเองในโลุ่กออนไลุ่น์ (Cyber security Management) คิวัามสื่ามาริถื ใน
การิป้องกันข้้อม่ลุ่ด้้วัยการิสื่ริ้างริะบบคิวัามปลุ่อด้ภัยทีเ� ข้้มแข้็ง แลุ่ะป้องกันการิโจริกริริมข้้อม่ลุ่ห็ริ่อ การิโจมตีออนไลุ่น์ได้้
5.ทักษ์ะในการิริักษ์าข้้อม่ลุ่สื่�วันตัวั (Privacy Management) มีดุ้ลุ่พินิจในการิบริิห็าริจัด้การิ
ข้้อม่ลุ่สื่�วันตัวั โด้ยเฉพาะการิแชุริ์ข้้อม่ลุ่ออนไลุ่น์เพ่�อป้องกันคิวัามเป็นสื่�วันตัวัทั�งข้องตนเองแลุ่ะผ่้อ่�น
6.ทักษ์ะการิคิิด้วัิเคิริาะห็์มีวัิจาริณญาณที�ด้ี (Critical Thinking) คิวัามสื่ามาริถืในการิวัิเคิริาะห็์
แยกแยะริะห็วั�างข้้อม่ลุ่ที�ถื่กต้องแลุ่ะข้้อม่ลุ่ที�ผิด้ ข้้อม่ลุ่ที�มีเน่�อห็าด้ีแลุ่ะข้้อม่ลุ่ที�เข้้าข้�ายอันตริาย ข้้อม่ลุ่
ติด้ต�อออนไลุ่น์ที�นา� ตั�งข้้อสื่งสื่ัยแลุ่ะน�าเชุ่�อถื่อได้้
7. ทักษ์ะในการิบริิห็าริจัด้การิข้้อม่ลุ่ที�ผ่้ใชุ้งานมีการิทิ�งไวั้บนโลุ่กออนไลุ่น์ (Digital Footprints) คิวัามสื่ามาริถืใน การิเข้้าใจธริริมชุาติข้องการิใชุ้ชุีวัิตในโลุ่กด้ิจิทัลุ่จะห็ลุ่งเห็ลุ่่อริ�อยริอย
ข้้อม่ลุ่ทิ�งไวั้เสื่มอ ริวัมไปถืึงเข้้าใจผลุ่ลุ่ัพธ์ที�อาจเกิด้ข้ึ�น เพ่�อการิด้่แลุ่สื่ิ�งเห็ลุ่�านี�อย�างมีคิวัามริับผิด้ชุอบ
8.ทักษ์ะการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างมีจริิยธริริม (Digital Empathy) คิวัามเห็็นอกเห็็นใจ แลุ่ะเข้้าใจคิวัาม
ริ่้สื่ึกผ่้อ่�นบนโลุ่กออนไลุ่น์
การิวััด้คิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจิทัลุ่ ธีริวััฒน์ ริ่ปเห็ลุ่ี�ยม แลุ่ะสื่มบัติ ท้ายเริ่อคิำา (2561) แบ�งริะด้ับข้องการิ
วััด้คิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจิทัลุ่เป็น 3 ริะด้ับ คิ่อ
1.ริะด้ับพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ เป็นริะด้ับข้องคิวัามสื่ามาริถืในการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีแลุ่ะสื่่�อด้ิจิทัลุ่ได้้อย�าง
ปลุ่อด้ภัยแลุ่ะมีคิวัามริับผิด้ชุอบแลุ่ะมีปริะสื่ิทธิภาพ
2. สื่ามาริถืใชุ้เทคิโนโลุ่ยีด้ิจิทัลุ่ในการิสื่ริ้างสื่ริริคิ์ได้้ ซึ่ึ�งเป็นริะด้ับคิวัามสื่ามาริถืในการิเข้้าเป็นสื่�วันห็นึ�ง
ข้องเศริษ์ฐกิจโด้ยใชุ้เคิริ่�องม่อที�จะชุอบเปลุ่ี�ยนคิวัามคิิด้ให็้กลุ่ายเป็นสื่ินคิ้าห็ริ่อบริิการิที�ใชุ้งานได้้จริิง
3. เป็นผ่ป้ ริะกอบการิด้ิจิทัลุ่ เป็นริะด้ับข้องคิวัามสื่ามาริถืที�ใชุ้สื่่�อด้ิจิทัลุ่แลุ่ะเทคิโนโลุ่ยีที�ทันสื่มัยเข้้าแก้
ปัญห็าในริะด้ับโลุ่กแลุ่ะสื่ริ้างโอกาสื่ให็ม� ๆ
แนวคิดเก่�ยวกับพฤติกรรมี
พจนานุกริมฉบับริาชุบัณฑิตยสื่ถืาน พ.ศ.2554 (2556) ให็้คิวัามห็มายคิำาวั�า พฤติกริริมวั�าเป็น “การิกริ
ะทำาห็ริ่ออาการิที�แสื่ด้งออกทางกลุ่้ามเน่�อ คิวัามคิิด้แลุ่ะคิวัามริ่้สื่ึกเพ่�อตอบสื่นองสื่ิ�งเริ้า” พฤติกริริมสื่ามาริถื
เกิด้ข้ึน� ได้้ทกุ ริะด้ับตัง� แต�ในริะด้ับบุคิคิลุ่ไปจนถืึงริะด้ับสื่ังคิมโด้ยใชุ้สื่อ�่ เป็นตัวักลุ่างในการิสื่�งสื่าริซึ่ึง� มีวัธิ กี าริด้ังนี�
1.การิปลุุ่กเริ้าอาริมณ์เพ่�อให็้เกิด้คิวัามต่�นเต้นเริ้าใจในการิติด้ตามทั�งภาพแลุ่ะเสื่ียง เชุ�น ริายการิข้�าวั
ที�มีการิลุ่งพ่�นที�นำาเสื่นอข้้อม่ลุ่แบบเริียลุ่ไทม์ห็ริ่อซึ่ีริีย์ (ลุ่ะคิริ/ภาพยนตริ์ชุดุ้ ) ตะวัันตก (อังกฤษ์อเมริิกา) ที�มี
เน่�อแปลุ่กให็ม�แตกต�างจากลุ่ะคิริไทย เป็นต้น
2. คิวัามเห็็นอกเห็็นใจการิแสื่ด้งคิวัามอ�อนโยน เสื่ียสื่ลุ่ะ แลุ่ะคิวัามกริุณาปริานี ก็อาจโน้มน้าวัใจให็้
ผ่้อ่�นยอมริับได้้ เชุ�น การิที�ผ่้ชุมเปิด้ริับริายการิเกมโชุวั์ห็ริ่อริายการิชุีวัิตจริิงปริะเภทบันเทิง (Reality TV) แลุ่ะ
เห็็นใจผ่้แข้�งข้ันที�ออกจากการิแข้�งข้ันไป
3.การิสื่ริ้างแบบอย�างข้ึ�นในใจ เป็นการิสื่ริ้างมาตริฐานอย�างห็นึ�งเพ่�อให็้มาตริฐานนั�นเป็นตัวัอย�างแก�ผ่้
ริับสื่าริที�ต้องปฏิิบัติตาม
4. การิให็้ริางวััลุ่ เชุ�น การิแจกสื่ิ�งข้องต�าง ๆ ไม�วั�าจะเป็นการิแจกริถืยนต์ การิแจกทองให็้กับผ่้ชุมชุ�อง
ด้ิจิทัลุ่ทีวัี เป็นต้น
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ปัจจัยทั�ง 4 ข้้อข้้างต้นเป็นผลุ่ที�กอ� ให็้เกิด้พฤติกริริมพ่�นฐานได้้ 2 แบบ คิ่อ การิกริะตุน้ ให็้เกิด้พฤติกริริมให็ม� ๆ
ห็ริ่อมีพฤติกริริมต�อเน่�อง (activation) แลุ่ะการิห็ยุด้ยั�งพฤติกริริมเก�า (deactivation) โด้ยที�การิกริะตุน้ แลุ่ะ
การิห็ยุด้ยัง� พฤติกริริมเป็นพฤติกริริมพ่น� ฐานทีก� อ� ให็้เกิด้พฤติกริริมอ่น� ๆ ตามมา เชุ�นการิพัฒนาเน่อ� ห็าริ่ปแบบ
ริายการิให็้มคิี วัามสื่ริ้างสื่ริริคิ์แลุ่ะแตกต�างจากชุ�องริายการิอ่น� ๆ เพ่อ� ให็้ผชุ้่ มห็ันมาเลุ่่อกชุมชุ�องริายการิข้องตนเอง
องคิ์ปริะกอบข้องพฤติกริริม พฤติกริริมเป็นกิจกริริมทุกปริะเภทที�มนุษ์ย์กริะทำาข้ึ�นซึ่ึ�งอาจเป็นกิจกริริมที�
สื่ังเกตเห็็นได้้ห็ริ่อสื่ังเกตไม�ได้้ พฤติกริริมด้ังกลุ่�าวัสื่ามาริถืแบ�งได้้เป็น 3 สื่�วันด้ังนี� (Bloom,1975 อ้างถืึงใน
ศิณาภริณ์ ห็่เ้ ต็ม, 2552)
1. พฤติกริริมด้้านคิวัามริ่้ (Cognitive Domain) พฤติกริริมด้้านนี�มีข้ั�นข้องคิวัามสื่ามาริถืทางด้้าน
คิวัามริ่้ การิให็้คิวัามคิิด้ แลุ่ะพัฒนาการิทางด้้านสื่ติปัญญา
2. พฤติกริริมด้้านเจตคิติ (Affective Domain) เป็นพฤติกริริมทีเ� กีย� วักับคิวัามสื่นใจคิวัามริ่สื่้ กึ ท�าทีคิวัามชุอบ
ในการิให็้คิณ
ุ คิ�า ห็ริ่อปริับปริุงคิ�านิยมทีย� ด้ึ ถื่อเป็นพฤติกริริมทีย� ากต�อการิอธิบายเพริาะเป็นสื่ิง� ทีเ� กิด้ข้ึน� ในจิตใจข้องบุคิคิลุ่
3. พฤติกริริมด้้านปฏิิบัติ (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกริริมที�ใชุ้คิวัามสื่ามาริถืในการิแสื่ด้ง
ออก ข้องริ�างกาย ซึ่ึ�งริวัมถืึงการิแสื่ด้งออกในสื่ถืานการิณ์ห็นึ�ง ๆ ห็ริ่ออาจเป็นสื่ถืานการิณ์ท�คิี าด้คิะเนวั�าอาจ
จะปฏิิบตั ใิ นโอกาสื่ต�อไป พฤติกริริมด้้านการิปฏิิบตั เิ ป็นเป้าห็มายสืุ่ด้ท้ายทีจ� ะชุ�วัยให็้บคิุ คิลุ่มีคิณ
ุ ภาพชุีวัติ ทีด้� ี
พฤติกรรมีการเปั็นพล่เมี่องดิจิที่ัล่
คิวัามเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ (Digital Citizenship) เป็นพลุ่เม่องที�มีคิวัามสื่ามาริถืในการิใชุ้อินเทอริ์เน็ต
ในการิบริิห็าริจัด้การิ คิวับคิุม กำากับตน ริ่้ผิด้ริ่้ถื่ก แลุ่ะริ่้เท�าทัน เป็นบริริทัด้ฐานในการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีด้ิจิทัลุ่
อย�างเห็มาะสื่ม มีคิวัามริับผิด้ชุอบ เริียนริ่้ที�จะใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างชุาญฉลุ่าด้ แลุ่ะปลุ่อด้ภัย พลุ่เม่องด้ิจิทลุ่ั จึง
ต้องตริะห็นักถืึงโอกาสื่แลุ่ะคิวัามเสื่ี�ยงในโลุ่กด้ิจิทัลุ่ เข้้าใจถืึงสื่ิทธิแลุ่ะคิวัามริับผิด้ชุอบในโลุ่กออนไลุ่น์
คิวัามเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ นับเป็นมาตริฐานห็นึ�งด้้านเทคิโนโลุ่ยีการิศึกษ์าที�เสื่นอโด้ยสื่มาคิมเทคิโนโลุ่ยี
การิศึกษ์านานาชุาติ (ISTE : International Society for Technology in Education) เพ่�อให็้ผ่้เริียนสื่ามาริถื
แสื่ด้งคิวัามเข้้าใจปริะเด้็นทางสื่ังคิม วััฒนธริริม แลุ่ะคิวัามเป็นมนุษ์ย์ ที�เกี�ยวัข้้องกับเทคิโนโลุ่ยีสื่าริสื่นเทศ
แลุ่ะปฏิิบตั ติ นอย�างมีจริิยธริริมแลุ่ะตามคิริริลุ่องกฎห็มาย ให็้ใชุ้ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวัสื่าริได้้อย�างปลุ่อด้ภัย ถื่กกฎห็มาย
ซึ่ึ�งมีคิวัามสื่ำาคิัญในทักษ์ะแห็�งการิเริียนริ่ใ้ นศตวัริริษ์ที� 21
คิวัามเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ที�มีสื่ามาริถืแยกองคิ์ปริะกอบได้้เป็น 4 มิติ ด้ังนี� (ฉัตริพงศ์ ชุ่แสื่งนิลุ่. 2561)
1. มิตกิ าริริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ การิสื่ริ้างอัตลุ่ักษ์ณ์ออนไลุ่น์ถือ่ เป็นปริากฏิการิณ์ให็ม�ทท�ี าำ
ให็้บคิุ คิลุ่สื่ามาริถืแสื่ด้งออกถืึงคิวัามเป็นตัวัตนข้องตนเองต�อสื่ังคิมภายนอก ด้้วัยการิอาศัยชุ�องทางการิสื่่อ� สื่าริ
ผ�านเวั็บไซึ่ต์เคิริ่อข้�ายสื่ังคิม เพ่อ� อธิบายริ่ปแบบให็ม�ข้องการิสื่่อ� สื่าริแบบมีปฏิิสื่มั พันธ์ทางอินเทอริ์เน็ตทีท� าำ ให็้
เกิด้การิแสื่ด้งออกเกีย� วักับตัวัตนผ�านเวั็บไซึ่ต์เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมต�าง ๆ เพ่อ� การิสื่่อ� สื่าริแลุ่ะเชุ่อ� มต�อคิวัามสื่ัมพันธ์กบั
บุคิคิลุ่อ่น� การิทีผ� ใ้่ ชุ้ปริับตัวัให็้เข้้ากับเทคิโนโลุ่ยีสื่อ�่ ให็ม�แลุ่ะการิใชุ้กลุ่ยุทธ์ตา� ง ๆ เพ่อ� นำาเสื่นอตัวัตนบนโลุ่กออนไลุ่น์
พลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั จะต้องมีคิวัามตริะห็นักในคิวัามเท�าเทียมกันทางด้ิจทิ ลุ่ั การิริักษ์าคิวัามปลุ่อด้ภัยข้องข้้อม่ลุ่ตน
เองในสื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั ทีม� คิี วัามจำาเป็นจะต้องบริิห็าริจัด้การิข้้อม่ลุ่ข้องตนเอง ริ่วั้ า� ข้้อม่ลุ่ใด้คิวัริเผยแพริ�แลุ่ะข้้อม่ลุ่
ใด้ไม�คิวัริเผยแพริ� การิปกป้องข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ การิจัด้การิกับคิวัามเสื่ีย� งข้องข้้อม่ลุ่ข้องตนในสื่่อ� สื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั
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2. มิติข้องกิจกริริมบนสื่่�อสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่ พลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่มีคิวัามจำาเป็นต้องมีคิวัามสื่ามาริถืในการิจัด้การิ
ธุริกริริมการิเงินทางอินเทอริ์เน็ต เชุ�น การิซึ่่อ� ข้ายสื่ินคิ้าในอินเทอริ์เน็ต บัตริเคิริด้ิตอิเลุ่็กทริอนิกสื่์ การิคิ้าแบบด้ิจทิ ลุ่ั
การิเม่อง เศริษ์ฐกิจ การิมีสื่�วันริ�วัมวััฒนธริริมพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ต้องริ่้จักใชุ้ศักยภาพข้องอินเทอริ์เน็ตในการิมี
สื่�วันริ�วัมทางการิเม่อง เศริษ์ฐกิจ แลุ่ะสื่ังคิม อินเทอริ์เน็ตเป็นได้้ทง�ั เคิริ่อ� งม่อเพิม� การิมีสื่วั� นริ�วัมทางการิเม่องในริะบบ
เชุ�น ริัฐบาลุ่ใชุ้อนิ เทอริ์เน็ตในการิริับฟัังคิวัามเห็็นข้องปริะชุาชุนก�อนออกกฎห็มาย การิลุ่งคิะแนนเสื่ียงอิเลุ่็กทริอนิกสื่์
ห็ริ่อการิย่�นคิำาริ้องออนไลุ่น์ อีกทั�งพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่จะต้องการิริักษ์าคิวัามสื่ัมพันธ์ที�ด้ีกับคินในสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่
มีนา�ำ ใจการิแสื่ด้งคิวัามเห็็นอกเห็็นใจ เสื่ียใจ เห็็นด้้วัย ไม�เห็็นด้้วัย ยินด้ี สื่นุกสื่นาน เพ่อ� สื่านสื่ัมพันธ์กบั ผ่คิ้ นใน
โลุ่กออนไลุ่น์ การิสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างตนเองกับสื่ังคิมแลุ่ะสื่ิ�งแวัด้ลุ่้อมเพ่�อให็้สื่ามาริถือย่�ในสื่ังคิมได้้
อย�างมีคิวัามสืุ่ข้
3. มิติทักษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ พลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ต้องมีคิวัามริ่้คิวัามสื่ามาริถืใน
การิเข้้าถืึง ใชุ้ สื่ริ้างสื่ริริคิ์ ปริะเมิน สื่ังเคิริาะห็์ แลุ่ะสื่่�อสื่าริข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริผ�านเคิริ่�องม่อด้ิจิทัลุ่ ด้ังนั�นพลุ่เม่อง
ยุคิให็ม�จงึ ต้องมีคิวัามริ่ด้้ า้ นเทคินิคิในการิเข้้าถืึงแลุ่ะใชุ้เคิริ่อ� งม่อด้ิจทิ ลุ่ั เชุ�น คิอมพิวัเตอริ์ สื่มาริ์ตโฟัน แท็บเลุ่็ต
ได้้อย�างเชุีย� วัชุาญ ริวัมถืึงทักษ์ะในการิริ่คิ้ ด้ิ ข้ัน� สื่่ง เชุ�น ทักษ์ะการิคิิด้อย�างมีวัจิ าริณญาณ ซึ่ึง� จำาเป็นต�อการิเลุ่่อก
จัด้ปริะเภท วัิเคิริาะห็์ ตีคิวัาม แลุ่ะเข้้าใจข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ มีคิวัามริ่แ้ ลุ่ะทักษ์ะในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจทิ ลุ่ั การิริ่ด้้ จิ ทิ ลุ่ั
โด้ยมุง� ให็้เป็นผ่ใ้ ชุ้ทด้�ี ี เป็นผ่เ้ ข้้าใจบริิบททีด้� ี แลุ่ะเป็นผ่สื่้ ริ้างเน่อ� ห็าทางด้ิจทิ ลุ่ั ทีด้� ี ในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมสื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั
4. มิติจริิยธริริมทางด้ิจิทัลุ่ พลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่จะต้องเป็นผ่้ริ่้กฎห็มายที�เกี�ยวักับคิอมพิวัเตอริ์
การิกริะทำาคิวัามผิด้ทางคิอมพิวัเตอริ์ การิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างริ่้จริิยธริริม ริ่้จักคิุณคิ�าแลุ่ะจริิยธริริมจากการิใชุ้
เทคิโนโลุ่ยี มีคิวัามริ่ใ้ นงานลุ่ิข้สื่ิทธิแ� ลุ่ะเคิาริพทริัพย์สื่นิ ทางปัญญาข้องผ่อ้ น�่ แลุ่ะการิปกป้องตนเองแลุ่ะชุุมชุน
มีคิวัามริับผิด้ชุอบทางด้ิจทิ ลุ่ั ริ่จ้ กั สื่ิทธิเสื่ริีภาพให็้เกียริติในการิพ่ด้การิกริะทำาในสื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั มาริยาททางด้ิจทิ ลุ่ั
เข้้าใจถืึงการิบริิห็าริจัด้การิคิวัามเสื่ี�ยงในโลุ่กออนไลุ่น์ เชุ�น การิไม�ไปริังแกแลุ่ะสื่ามาริถืจัด้การิกับการิ
ถื่กริังแกบนโลุ่กไซึ่เบอริ์ (Cyber bullying) ริวัมไปถืึงการิเกีย� วัพาริาสื่ี การิเห็ยียด้ผิวั-เห็ยียด้ชุนชุัน� ริวัมไปถืึงเน่อ� ห็า
ต�าง ๆ ที�สืุ่�มเสื่ี�ยง เชุ�น เน่�อห็าที�มีคิวัามริุนแริง โป๊เปลุ่่อย ลุ่ามกห็ยาบคิายด้้วัย
งานวิจัยที่่�เก่�ยวข้อง
ปองกมลุ่ สืุ่ริตั น์ (2561) ศึกษ์าการิริังแกผ�านโลุ่กไซึ่เบอริ์ในมิตสื่ิ งั คิมวััฒนธริริม: กริณีศกึ ษ์าเยาวัชุนไทยเจเนอเริชุัน�
Z ผลุ่งานวัิจัย พบวั�า กริณีศึกษ์ามีมุมมองต�อการิริังแกผ�านโลุ่กไซึ่เบอริ์ โด้ยเยาวัชุนริับริ่้คิุณคิ�าข้อง
ปริะสื่บการิณ์ทเ�ี กิด้ข้ึน� วั�า ทำาให็้เปลุ่ีย� นแปลุ่งทัง� พฤติกริริม สื่ภาพภายใน แลุ่ะวัุฒภิ าวัะ ริวัมทัง� ได้้ริบั บทเริียนสื่ำาคิัญ
คิ่อ การิคิิด้ก�อนทำาการิสื่่�อสื่าริทางตริง การิไม�ตัด้สื่ินคิุณคิ�าผ่้อ่�น แลุ่ะบทเริียนการิแก้ไข้ปัญห็าอย�างมีสื่ติ
กองทุนพัฒนาสื่่�อปลุ่อด้ภัยแลุ่ะสื่ริ้างสื่ริริคิ์แลุ่ะคิณะวัิศวักริริมศาสื่ตริ์ มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็ิด้ลุ่ (2564)
ได้้สื่ำาริวัจสื่ถืานการิณ์การิริ่้เท�าทันสื่่�อสื่าริสื่นเทศแลุ่ะด้ิจ ิทัลุ่ข้องปริะชุาชุนในปริะเทศไทย ปี 25632564 ผลุ่การิสื่ำาริวัจ พบวั�า การิริ่้เท�าทันสื่่�อสื่าริสื่นเทศแลุ่ะด้ิจิทัลุ่ข้องปริะชุาชุนในปริะเทศไทยโด้ยริวัม
อย่�ในริะด้ับด้ี เม่�อพิจาริณาตามวััย พบวั�า เด้็กแลุ่ะเยาวัชุนมีการิริ่้เท�าทันสื่่�อมากที�สืุ่ด้ริ้อยลุ่ะ 72 ริองลุ่ง
มาวััยทำางานมีการิริ่้เท�าทันสื่่�อ ริ้อยลุ่ะ 70 แลุ่ะน้อยที�สืุ่ด้วััยผ่้ให็ญ�แลุ่ะผ่้สื่่งอายุมีการิริ่้เท�าทัน ริ้อยลุ่ะ 65
สรุปั ในการิทบทวันวัริริณกริริมด้ังทีก� ลุ่�าวัมา เป็นแนวัทางการิวัิจยั ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั 8 ทักษ์ะ
แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ข้องเยาวัชุนไทย ทั�ง 4 มิติ กับคินที�อย่�ในเจเนอเริชุั�น Z ซึ่ึ�งเป็นเยาวัชุน
ที�เป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่
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ระเบั่ยบัวิธั่วิจััย
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (The Quantitative Research) ประเภทการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey
Research) โดยมีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling)
ประชากรที่ท�าการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
กรุงเทพมหานคร มีสถานะแบบสหศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. 1)
จ�านวน 13 โรงเรียน และสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม. 2) จ�านวน 21 โรงเรียน
รวมจ�านวนโรงเรียนทั้งหมด 33 โรงเรียน ซีึ่งมีจ�านวนนักเรียนรวม 3,320 คน (ข้อมูลสารสนเทศกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2562)
กลุม่ ตัวอย่าง (Samples) มีวิธีการได้มาดังนี้
1. ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (N) จากสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2549) ที่ความคลาดเคลือ่ น (e) ร้อยละ
5 (0.5%) ซีึ่งผลจากการค�านวณหาขนาดตัวอย่าง (n) ได้จ�านวนตัวอย่าง 357 คน และท�าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) ดังนี้
1.1 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)จ�าแนกโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 2 โดยกระจายตามพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 พืน้ ที่ ได้แก่ (ข้อมูลสารสนเทศกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2562)
1.2 การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากสุ่มโรงเรียน
ที่ อ ยู ่ ใ นเขตของแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ๆ ละ 1 เขต ๆ 1 โรงเรี ย น รวม 6 โรงเรี ย น ได้ แ ก่
โรงเรี ย นสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี โรงเรี ย นสารวิ ท ยา โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี )
๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
1.3 การสุม่ ตัวอย่างเป็นระบบ (Systemic Random Sampling) ตามบัญชีรายชือ่ นักเรียนในแต่ละห้อง
เรียนที่มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลายระดับของแต่ละโรงเรียน
2. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) น�าแบบสอบถามและ
โครงร่างงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเป็นพลเมืองดิจิทัลพิจารณาความสอดคล้องของความ
ครอบคลุมของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ค�านิยามศัพท์ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อ
ค�าถามแล้วน�าให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องของเนือ้ หา มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) และคัดเลือกข้อค�าถามทีม่ คี า่ ดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นพิจารณาปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสม เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการตอบของนักเรียนแล้ว
น�าเสนอต่อคณะวิจัยก่อนที่จะน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 การหาคุณภาพด้านความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ในค�าถามเชิงปริมาณที่เป็นมา
ตราส่วน (rating scale) น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา
๒ จ�านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการวิจัย แล้วน�าข้อมูลไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบ
ถามเชิงประเมินค่าที่ควรมีค่ามากกว่า 0.7 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟื้าของครอนบาค ได้ผลดังนี้1)
ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล หรือทักษะหรือความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ของนักเรียน
มีค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟื้า = .886 และ2) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดิจิทัล มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟื้า = .956
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3. การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่
3.1 ใชุ้สื่ถืิตเิ ชุิงพริริณนา (Descriptive Statistic) ได้้แก� คิวัามถืี� ริ้อยลุ่ะ แลุ่ะคิ�าเฉลุ่ีย� เลุ่ข้คิณิต ในการิวัิเคิริาะห็์
ข้้อม่ลุ่ทัวั� ไปข้องนักเริียน ริะด้ับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะริะด้ับพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ข้องนักเริียน
3.2 ใชุ้สื่ถืิตเิ ชุิงอนุมาน (Inferential Statistic) ทีใ� ชุ้ในการิทด้สื่อบสื่มมติฐาน ได้้แก� สื่ถืิตสื่ิ ห็สื่ัมพันธ์ข้องเพียริ์สื่นั
(Pearson,s Correlation) เพ่อ� คิำานวัณห็าคิ�าสื่ัมปริะสื่ิทธิสื่� ห็สื่ัมพันธ์ (Correlation coefficient) ในการิทด้สื่อบคิวัามสื่ัมพันธ์
ริะห็วั�างทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ข้องนักเริียน กำาห็นด้ริะด้ับนัยสื่ำาคิัญ
ทางสื่ถืิติที� .05
ผล่การวิจัย
1. ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้อ้ ม่ลุ่ทัวั� ไป พบวั�ากลุุ่�มตัวัอย�างเป็นนักเริียนชุัน� มัธยมศึกษ์าปีที� 4 สื่�วันให็ญ�เป็นห็ญิง
มีอายุ 16 ปี ริองลุ่งมามีอายุ 15 ปี สื่�วันมากมีเกริด้เฉลุ่ีย� มากกวั�า 3.50 ริองมา 3.01-3.50 แลุ่ะริองลุ่งมา 2.513.00 สื่�วันมากอาศัยอย่ก� บั พ�อแม� ริองลุ่งมาอาศัยอย่ก� บั มาริด้า ริองมา อาศัยอย่ก� บั บิด้า แลุ่ะอาศัยอย่ก� บั ญาติ
2. ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ พบวั�าอย่�ในริะด้ับมาก ( = 4.02 S.D. = .52) แลุ่ะ
พฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั โด้ยริวัมอย่ใ� นริะด้ับมาก ( = 4.09 S.D. =.48) โด้ยมิตกิ าริริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะ
ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ อย่�ในริะด้ับมากที�สืุ่ด้ ( = 4.23 S.D. =.55) มิติจริิยธริริมทางด้ิจิทัลุ่ มิติข้องกิจกริริมบน
สื่่�อสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่ แลุ่ะมิติทักษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ อย่�ในริะด้ับมาก ตามลุ่ำาด้ับ
( = 4.14, 4.13, 3.78 S.D. = .58, 57, .64)
3. ผลุ่การิวัิ เ คิริาะห็์ คิ วัามสื่ั ม พั น ธ์ ริ ะห็วั� า งทั ก ษ์ะการิเป็ น พลุ่เม่ อ งด้ิ จ ิ ท ั ลุ่ แลุ่ะพฤติ ก ริริม
การิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ข้องนักเริียน พบวั�า คิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่
กับพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ ทั�ง 4 มิติ มีคิวัามสื่ัมพันธ์กันเชุิงบวักในริะด้ับมาก (r = .783)
เม่�อจำาแนกมิติ 4 มิติ พบวั�า ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่
ข้องนักเริียน ในมิติการิริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ มีคิวัามสื่ัมพันธ์กันเชุิงบวักในริะด้ับมาก
(r = .742) มิตจิ ริิยธริริมทางด้ิจทิ ลุ่ั มิตทิ กั ษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะมิตข้ิ องกิจกริริม
บนสื่่อ� สื่ังคิมด้ิจทิ ลุ่ั มีคิวัามสื่ัมพันธ์กนั เชุิงบวักในริะด้ับปานกลุ่าง ตามลุ่ำาด้ับ (r = .658, .610 แลุ่ะ.551) ด้ังตาริางที� 1
ตาริางที� 1 แสื่ด้งคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่
ข้องนักเริียน
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อภิปัรายผล่การวิจัย
จากผลุ่การิวัิจัยพบวั�า ทักษ์ะคิวัามฉลุ่าด้ทางด้ิจิทัลุ่โด้ยริวัมอย่�ในริะด้ับมาก ทั�งทักษ์ะในการิริักษ์า
อัตลุ่ักษ์ณ์ที�ด้ีข้องตนเอง ทักษ์ะในการิจัด้สื่ริริเวัลุ่าห็น้าจอ ทักษ์ะในการิริับม่อกับการิคิุกคิามทาง
โลุ่กออนไลุ่น์ทักษ์ะในการิริักษ์าคิวัามปลุ่อด้ภัยข้องตนเองในโลุ่กออนไลุ่น์ ทักษ์ะในการิริักษ์าข้้อม่ลุ่สื่�วันตัวั
ทักษ์ะการิคิิด้วัิเคิริาะห็์มีวัิจาริณญาณที�ด้ี ทักษ์ะในการิบริิห็าริจัด้การิข้้อม่ลุ่บนโลุ่กออนไลุ่น์ แลุ่ะทักษ์ะการิ
ใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างมีจริิยธริริม ซึ่ึง� เป็น 8 ทักษ์ะสื่ำาคิัญทีน� าำ สื่่ก� าริเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั (ลุ่ักษ์มี คิงลุ่าภแลุ่ะคิณะ,
2561) สื่�วันพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่โด้ยริวัมอย่�ในริะด้ับมาก โด้ยมิติการิริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะ
ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ อย่�ในริะด้ับมากที�สืุ่ด้ มิติจริิยธริริมทางด้ิจิทัลุ่ มิติข้องกิจกริริมบนสื่่�อสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่
แลุ่ะมิติทักษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ อย่�ในริะด้ับมาก ตามลุ่ำาด้ับ เน่�องจากปัจจุบันเด้็ก
แลุ่ะเยาวัชุนได้้ใชุ้ชุ�องทางการิสื่่�อสื่าริผ�านเวั็บไซึ่ต์เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมแสื่ด้งออกเกี�ยวักับตัวัตน เชุ่�อมต�อ
คิวัามสื่ัมพันธ์กับบุคิคิลุ่อ่�น มีกิจกริริมการิเม่อง เศริษ์ฐกิจ แลุ่ะริักษ์าคิวัามสื่ัมพันธ์ท�ด้ี ีกับคินในสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่
จึงต้องมีคิวัามริ่ด้้ า้ นเทคินิคิในการิเข้้าถืึงแลุ่ะใชุ้เคิริ่อ� งม่อด้ิจทิ ลุ่ั มีคิวัามสื่ามาริถืในการิเลุ่่อก จัด้ปริะเภท วัิเคิริาะห็์
ตีคิวัาม แลุ่ะเข้้าใจข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ มีคิวัามริ่้แลุ่ะทักษ์ะในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ แลุ่ะจะต้องเป็นผ่้ริ่้กฎห็มาย
การิกริะทำาคิวัามผิด้ทางคิอมพิวัเตอริ์ การิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีอย�างริ่จ้ ริิยธริริม ริ่จ้ กั คิุณคิ�า แลุ่ะมีคิวัามริ่ใ้ นงานลุ่ิข้สื่ิทธิ�
แลุ่ะเคิาริพทริัพย์สื่นิ ทางปัญญาข้องผ่อ้ น�่ ซึ่ึง� เป็นองคิ์ปริะกอบคิวัามเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ทัง� 4 มิติ (ฉัตริพงศ์ ชุ่แสื่งนิลุ่, 2561)
ทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่มีคิวัามสื่ัมพันธ์เชุิงบวักกับพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ใน
ริะด้ับมาก ซึ่ึง� เป็นไปตามสื่มมติฐานการิวัิจยั โด้ยมิตกิ าริริักษ์าอัตลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่มีคิวัามสื่ัมพันธ์
กับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั เชุิงบวักในริะด้ับมาก สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้พลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ทีวั� า� ชุ�วังวััยเยาวัชุน
ห็ริ่อเป็นคินที�อย่�ในเจเนอเริชุั�น Z โด้ยเยาวัชุนที�เป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ เป็นกลุุ่�มคินริุ�นให็ม�อายุริะห็วั�าง
13 -24 ปี เติบโตแลุ่ะใชุ้ชุวัี ติ ในโลุ่กด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะเป็นเด้็กทีเ� ติบโตแลุ่ะคิุน้ เคิยกับเทคิโนโลุ่ยียคิุ ด้ิจทิ ลุ่ั มาตัง� แต�เกิด้
(นิตยา วังศ์ให็ญ�, 2560 แลุ่ะจุฑา ภักด้ีกุลุ่, 2558) สื่�วันมิติจริิยธริริมทางด้ิจิทัลุ่ มิติทักษ์ะแลุ่ะ
คิวัามสื่ามาริถืในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ แลุ่ะมิติข้องกิจกริริมบนสื่่�อสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่ มีคิวัามสื่ัมพันธ์มี
คิวัามสื่ัมพันธ์กับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่เชุิงบวักในริะด้ับปานกลุ่าง สื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่การิวัิจัยข้อง
ปองกมลุ่ สืุ่ริตั น์ (2561) ทีพ� บวั�า เยาวัชุนริับริ่คิ้ ณ
ุ คิ�าข้องปริะสื่บการิณ์ทเ�ี กิด้ข้ึน� วั�า ทำาให็้เปลุ่ีย� นแปลุ่งทัง� พฤติกริริม
สื่ภาพภายใน แลุ่ะวัุฒิภาวัะ ริวัมทั�งได้้ริับบทเริียนสื่ำาคิัญ คิ่อ การิคิิด้ก�อนทำาการิสื่่�อสื่าริทางตริง
การิไม�ตัด้สื่ินคิุณคิ�าผ่้อ่�น แลุ่ะบทเริียนการิแก้ไข้ปัญห็าอย�างมีสื่ติ แลุ่ะสื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่การิวัิจัยข้อง
กองทุนพัฒนาสื่่�อปลุ่อด้ภัยแลุ่ะสื่ริ้างสื่ริริคิ์แลุ่ะคิณะวัิศวักริริมศาสื่ตริ์ มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็ิด้ลุ่ (2564) ที�พบวั�า
การิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� สื่าริสื่นเทศแลุ่ะด้ิจทิ ลุ่ั ข้องปริะชุาชุนในปริะเทศไทยโด้ยริวัมอย่ใ� นริะด้ับด้ี เม่อ� พิจาริณาตามวััย
พบวั�า เด้็กแลุ่ะเยาวัชุนมีการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� มากทีสื่� ดุ้ ริ้อยลุ่ะ 72 ริองลุ่งมาวััยทำางานมีการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� ริ้อยลุ่ะ 70
แลุ่ะน้อยที�สืุ่ด้วััยผ่้ให็ญ�แลุ่ะผ่้สื่่งอายุมีการิริ่้เท�าทัน ริ้อยลุ่ะ 65
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้้อเสื่นอแนะจากผลุ่การิวัิจัย การิศึกษ์าคิริั�งนี�ทำาให็้ได้้ทริาบวั�าในภาพริวัมเยาวัชุนมีทักษ์ะ
การิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่อย่�ในริะด้ับมาก แลุ่ะมีคิวัามสื่ัมพันธ์กัน
ในริะด้ับปานกลุ่างถืึงริะด้ับมาก โด้ยมิติจริิยธริริมทางด้ิจิทัลุ่ มิติทักษ์ะแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืใน
สื่ภาพแวัด้ลุ่้อมด้ิจิทัลุ่ แลุ่ะมิติข้องกิจกริริมบนสื่่�อสื่ังคิมด้ิจิทัลุ่ มีคิวัามสื่ัมพันธ์กับทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่อง
ด้ิจิทัลุ่เชุิงบวักในริะด้ับปานกลุ่าง ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยที�สื่ำาคิัญในการิเป็นแนวัทางในการิสื่�งเสื่ริิมแลุ่ะ
พัฒนาทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั แลุ่ะพัฒนาพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจทิ ลุ่ั ข้องเด้็กในทักษ์ะแลุ่ะมิตทิ คิ�ี วัริพัฒนา
2. ข้้อเสื่นอแนะในการิวัิจัยคิริั�งต�อไป เน่�องจากปัจจุบันปัญห็าข้องการิใชุ้สื่่�อด้ิจิทัลุ่ข้องเยาวัชุนยังมี
อย่� เชุ�น การิถื่กลุ่�อลุ่วังในลุ่ักษ์ณะต�าง ๆ ห็ริ่อการิใชุ้สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ที�ไม�เห็มาะสื่ม จึงคิวัริศึกษ์าปัจจัย
ที�เกี�ยวัข้้องกับการิพัฒนาทักษ์ะการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่แลุ่ะพฤติกริริมการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ในมิติต�าง ๆ
ข้องการิเป็นพลุ่เม่องด้ิจิทัลุ่ การิมีพฤติกริริมการิใชุ้สื่่�อเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์ แลุ่ะสื่�งเสื่ริิมการิริ่้เท�าทันสื่่�อแก�เด้็กแลุ่ะ
เยาวัชุนให็้เห็มาะสื่มกับสื่ังคิมปัจจุบัน
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