
131Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.1 (January - June 2016)

ครอบครัวกบัการรู้เท่าทนัส่ือดจิทิลั (Digital Literacy)  

ของดจิทิลัเนทฟี (Digital Natives)

Digital Literacy, Digital Natives and Family

สุภารักษ	์จูตระกลู*

บทคดัย่อ

	 ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทส�าคญัในการเล้ียงดู	อบรมสัง่สอน	เพ่ือใหส้มาชิก

ในครอบครัวเป็นคนดีและอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณภาพ	สงัคมในปัจจุบนัเป็นยคุสงัคมขา่วสาร	

(Information	Society)	เทคโนโลยที�าใหค้นในสงัคมใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตในการบริโภคข่าวสาร

และหาขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วโดยไม่มีขอ้จ�ากดั	เร่ืองเวลา	และระยะทาง	(Time	and	Space)	

การหลัง่ไหลของขอ้มูลข่าวสารทุกทิศทุกทางยอ่มส่งผลกระทบต่อสงัคมทั้งเชิงบวกและลบ	

โดยเฉพาะเดก็ยคุใหม่หรือ	“ดิจิทลัเนทีฟ”	 (Digital	Natives)	 ท่ีเกิดและเติบโตมาพร้อมกบั

สภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยอุปกรณ์ไอทีท่ีเป็นดิจิทลัมีเดีย	ทั้งคอมพิวเตอร์	แทบเลต็	สมาร์ท

โฟน	 ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายดาย	ท�าใหเ้ดก็สามารถคน้หาขอ้มูลหรือ 

ส่ิงต่างๆ	ท่ีสนใจไดด้ว้ยตวัเองโดยตรง	เป็นผูใ้ชส่ื้อ	เสพส่ือ	และสร้างส่ือไดเ้อง	ในลกัษณะ

ของผูแ้สวงหาข่าวสาร	(Active	Audience)	หนา้ท่ีท่ีส�าคญัของครอบครัวในยคุสงัคมข่าวสาร	

คือตอ้งท�าหนา้ท่ีดูแล	 ใหค้ �าแนะน�า	และสร้างภูมิคุม้กนัใหดิ้จิทลัเนทีฟรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	

(Digital	Literacy)	คือ	รู้ใช	้(Use)	รู้เขา้ใจ	(Understand)	และรู้สร้างสรรค	์(Create)	
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Abstract

	 The	family	is	the	first	educational	institution	that	is	widely	considered	to	be	the	

elementary	cell	of	social	life.	It	has	the	duties	of	raising	the	education	of	its	members	to	be	

good	people	evolving	their	personal	foundations	of	relating	to	others	and	to	the	community.	

Today’s	society	is	an	information	society.	Technology	has	made	people’s	lives	easier,	and	

updated	news	or	information	via	the	internet	can	be	easily	clicked	with	limitless	time	and	

space.	The	flow	of	information	in	all	directions	inevitably	affects	us	all	both	positively	and	

negatively;	especially	the	younger	generation,	or	“Digital	Natives”,	who	were	born	with	and	

have	grown	up	with	the	digital	world’s	computers,	tablets,	smart	phones	and	so	on.	These	

gadgets	are	promptly	and	daily	connected	with	 the	 internet.	Therefore,	 the	children	can	

fulfill	themselves	with	explored	information	and	their	favorite	applications.	These	children	

generally	are	the	direct	users	and	sometimes	can	be	the	interactive	audience.	Hence,	the	

family’s	main	role	in	the	information	society	is	to	monitor,	advise	and	defend	the	“Digital	

Natives”	in	terms	of	digital	literacy,	which	includes	use,	understanding	and	creativity.

Keywords :		Family,	Digital	Literacy,	Digital	Natives

บทน�า

	 โลกยคุใหม่ในศตวรรษท่ี	21	เป็นโลกยคุดิจทลัท่ีผูค้นไม่อาจปฏิเสธไดว้า่เทคโนโลยี

มีบทบาทและ	 มีความส�าคญัต่อการด�ารงชีวิต	สามารถท่ีจะช่วยก�าหนดหรือช้ีน�าสังคม	 

ดงัค�ากล่าวของ	มาร์แชล	แมคลูฮนั	 (Marshall	McLuhan,	 1964)	ชาวแคนนาดา	นกัคิด 

ส�านกัโตรอนโต	 ท่ีเช่ือวา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสามารถส่งผลท�าใหส้งัคม 

เ กิดการเปล่ียนแปลงได้	 ช่วยให้ประสบการณ์ของมนุษย์แผ่ขยายกว้างออกไป	 

ขยายประสบการณ์ดา้นผสัสะของมนุษย	์ (Extension	of	Experience)	จากแนวคิดดงักล่าว	 

ได้ส่งผลสู่ประเด็นส�าคญัของทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเช่ือว่า	 

ส่ือ	 (Media)	 เป็นกลไกท่ีส�าคญัท่ีสุดในการท่ีจะเป็นผูก้ �าหนดการส่ือสาร	 (Technological	 

Determinism)	โดยกล่าววา่	ความเจริญของสงัคมมนุษยเ์กิดจากอิทธิพลของการพฒันาการ

ของส่ือในแต่ละยคุและอิทธิพลของส่ือในแต่ละยคุจะเป็นตวัก�าหนด	หรือเป็นตวัท่ีส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวติของมนุษย	์ตลอดจนการจดักระบวนทศันต่์างๆ	ของสงัคมดว้ย	
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	 สังคมในปัจจุบันเป็นยุคสังคมข่าวสาร	 (Information	 Society)	 ท่ีเกิดจาก 

การพฒันาการดา้นการติดต่อส่ือสาร	การคมนาคมขนส่ง	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 เทคโนโลย	ี 

และวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงระหวา่งปัจเจกบุคคล	ชุมชน	หน่วยธุรกิจ	และรัฐบาล	ทัว่ทั้งโลก	

จึงท�าใหเ้กิดกระแสโลกาภิวตัน	์(Globalization)	ข้ึน	ท�าใหทุ้กคนสามารถสมัผสัรับรู้เร่ืองราว	

เหตุการณ์	และ	วฒันธรรมต่างๆ	ในเวลาเดียวกนัทัว่โลก	 เทคโนโลยที�าใหค้นในสงัคมใช ้

ส่ืออินเทอร์เน็ตในการบริโภคข่าวสารและหาขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วโดยไม่มีขอ้จ�ากดั	 

เร่ืองเวลาและระยะทาง	(Time	and	Space)	

	 เดก็ยคุใหม่หรือ	 “ดิจิทลั	 เนทีฟ”	 (Digital	Natives)	 เกิดและเติบโตมาพร้อมกบั 

สภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์	แทบเลต็	สมาร์ทโฟน	และอุปกรณ์ไอที	 

ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดเ้พียงปลายน้ิวสมัผสัเพ่ือคน้หาขอ้มูลหรือส่ิงต่างๆ	ท่ีสนใจ

ไดด้ว้ยตวัเองในโลกออนไลน์	 เป็นผูแ้สวงหาข่าวสารในลกัษณะของ	Active	Audience	 

แทนท่ีจะถกูจ�ากดักรอบเหมือนคนยคุก่อนๆ	จึงมีค�าถามอยูเ่สมอวา่	เราจะท�าอยา่งไรเพ่ือให	้

ดิจิทลัเนทีฟเติบโตไปในสงัคมยคุดิจิทลัโดยใชส่ื้ออยา่งปลอดภยัและสร้างสรรค	์ครอบครัว

ไดท้�าหนา้ท่ีในการสอนใหเ้ดก็รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	(Digital	Literacy)	หรือไม่	อยา่งไร

ครอบครัวกบัดจิทิลัเนทฟี 

	 ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีความส�าคญัในอบรมเล้ียงดู	ดูแลเอาใจใส่	แนะน�าส่ิงท่ีถกู

ท่ีควร	คอยอบรม	สัง่สอน	ปลกูฝังความรู้	ความคิด	ค่านิยม	ทศันคติ	ทกัษะการด�าเนินชีวติให้

กบัลกู	และมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการหล่อหลอมพฤติกรรมของวยัรุ่น	การด�าเนินชีวติประจ�าวนั

ในศตวรรษท่ี	21	เป็นยคุของสงัคมข่าวสาร	ลว้นมีเร่ืองของเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้ง	

ครอบครัวในสงัคมยคุใหม่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว	 (nuclear	 family)	 ท่ีมีเพียงพอ่แม่ 

และลกู	พอ่แม่ส่วนใหญ่ท�างานนอกบา้นท�าใหล้กูๆ	ตอ้งใชชี้วติดว้ยตนเองและพอ่แม่มกัซ้ือ

คอมพิวเตอร์	โน๊คบุค๊	สมาร์ทโฟน	แทบ็เลต็	ใหล้กูเป็นเพ่ือนแกเ้หงา	จนท�าใหล้กู	“เสพติด

การใชเ้ทคโนโลย”ี	เดก็จะใชเ้วลาไปกบัการใช	้ส่ือเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากข้ึน	ท�าใหเ้ดก็

มีโลกส่วนตวัสูง	ไม่สนใจส่ิงรอบขา้งถา้พอ่	แม่	ขาดการส่ือสารกบัลกู	ยิง่จะท�าใหเ้ดก็ใช ้

ส่ือออนไลน์เป็นเพ่ือนคลายเหงา	 ซ่ึงอาจน�าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ	 ท่ีจะตามมาได	้ โดยเฉพาะ

ครอบครัวท่ีมีลกูอยูใ่นช่วงวยัรุ่นซ่ึงเป็นช่วงท่ีลกูเร่ิมมีอารมณ์เปล่ียนแปลงอยา่งมากทั้งร่างกาย

และจิตใจ	 เร่ิมเป็นตวัของตวัเอง	 มีอารมณ์รุนแรงและติดเพ่ือน	 เป็นวยัท่ีเร่ิมมีปัญหาขดัแยง้

กบัพอ่แม่	และจะมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง	
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	 ปัจจุบนัโซเชียลมีเดีย	 (Social	Media)	 ถือว่ามีบทบาทส�าคญัมาก	 โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็และเยาวชน	ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัในการใชส่ื้อดิจิทลั	เพราะสามารถเขา้ถึง

และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากทุกมุมโลก	ทั้งการใชเ้พ่ือ	หาขอ้มูลประกอบการศึกษา	 

หรือการรับข่าวสารทัว่ไป	ในขณะเดียวกนัมีวยัรุ่นบางคนใชส่ื้อดิจิทลัไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

ซ่ึงเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อวยัรุ่นอย่างรุนแรงมาก	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 

การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เหมาะ	 ค่านิยมผิดๆ	 ในเร่ืองเพศ	 การถูกล่อลวงในโลกออนไลน์	 

อีกทั้งยงัมีเวบ็ไซตท่ี์เต็มไปดว้ยเร่ืองลามก	 เร่ืองรุนแรงต่างๆ	 ท่ียากต่อการควบคุมและ 

ตรวจสอบได	้อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเหล่าน้ีลว้นเป็นภยัท่ีอนัตรายต่อวยัรุ่น	

	 	 ดงันั้นการใชส่ื้อส่ือดิจิทลัในวยัรุ่นนั้น	พ่อแม่ตอ้งหมัน่เอาใจใส่	 ดูแลการใช้

อินเทอร์เน็ตของลูก	 พ่อแม่ในฐานะผูส่้งสาร	 (Sender)	 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวฒัน์	 ซ่ึงเป็นลกัษณะของ	 “สังคมข่าวสาร”	 

โซเซียลมีเดียจึงมีบทบาทส�าคญักบักลุ่มเดก็และเยาวชน	หรือ	ดิจิทลัเนทีฟ	(Digital	Natives)	

ซ่ึงเป็นค�าท่ี	Don	Tapscott	 (1999)	 เรียกวา่เดก็กลุ่มน้ีวา่	 “Screenagers”	หรือวยัรุ่นติดจอ	 

ซ่ึงเป็นคนรุ่นแรกท่ีเติบโตข้ึนมากบัเมาส์คอมพิวเตอร์หรือแทร็คแพด	 (Trackpad)	 และ 

เช่ือว่าภาพท่ีอยู่บนจอเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย	 เทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู้ใหม่ของพวกเขาและเป็นส่ิงท่ีสามารถแสดงความเป็นตวัตนของพวกเขา 

	และเป็นกลุ่มชนท่ี	Marc	Prensky	(2001)	เรียกวา่	“ชนพื้นเมืองดิจิทลั”	(Digital	Natives)	

จากการท่ีเขาถูกรุมลอ้มดว้ยดิจิทลั	สมองของเด็กสมยัน้ีจึงเปล่ียนไปทั้งในดา้นกายภาพ 

และเคมี”	 หรือ	 ประชากรกลุ่ม	Millennials	 ซ่ึงเป็นการเรียกประชากรท่ีเกิดระหว่าง 

ปี	ค.ศ.	1981	–	2000	มีอายอุยูร่ะหวา่ง	14	–	32	ปี	ซ่ึงเกิดมาในยคุดิจิทลัและเติบโตท่ามกลาง

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ	มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	

แทบ็เลต็	ในการเช่ือมต่อกบัโลกออนไลนไ์ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว	ซ่ึงมีคุณลกัษณะดงัน้ี
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	ภาพท่ี	1	:	คุณลกัษณะของ	ดิจิทลัเนทีฟ	(Digital	Natives)

ท่ีมา:	Next	Generational	 Emergence	 in	Western	 Societies:	Understanding	Digital	Natives,	 2014	 
http://businessfamilies.org/read/2014/07/29/next-generational-emergence-in-western-societies-understanding-
digital-natives/

	 •	 Speed	&	convenience	

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	 ติดต่อส่ือสารกบัโลกตลอดเวลา	 (always-connected	world)	 

โดยผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต	 และและมีพฤติกรรมเสพส่ือหลากหลายจอ	 

(Multitasking)

	 •	 Privacy

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	ใช	้Facebook	,	Twitter,	และ	Instagram	ในการส่ือสารในโลก

ออนไลน์โพสต์ขอ้ความแสดงความคิดเห็น	และโพสต์รูปต่างๆในโลก

ออนไลน์	 อาจจะท�าให้ขอ้มูลส่วนบุคคล	 เช่น	 เลขประจ�าตวัประชาชน	 

วนัเดือนปีเกิด	หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ	ขอ้มูลประวติัส่วนตวั	 ร่ัวไหลสู่

สาธารณะได	้ซ่ึงจะน�าไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนโลกอินเทอร์เน็ต

ไดง่้ายข้ึน	ถา้ใชโ้ดยการขาดความระมดัระวงั	

	 •	 Social	skills	/	Virtual	Life

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	 มีเพ่ือนอยูใ่นโลกเสมือนจริง	 (Virtual	 Life)	มากกว่าเพ่ือน 

ในชีวิตจริง	 (Reality	Life)	 และสนใจผูค้นหรือส่ิงรอบขา้งนอ้ยลง	ท�าให ้

ขาดความรู้สึกและการรับรู้ระหวา่งกนั	ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับุคคลอ่ืน	
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	 •	 Shift	of	basic	skills

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	 เคยชินกบัการเขียนดว้ยภาษาท่ีพิมพไ์ดง่้าย	สั้นๆ	มกัผดิหลกั

ในการเขียนอยูเ่สมอ	และส่ือความหมายไม่ชดัเจน	ซ่ึงการเขียนเป็นพ้ืนฐาน

ส�าคญัของการท�าความเขา้ใจและคิดวเิคราะห์ท�าใหดิ้จิทลัเนทีฟ	(Digital	Natives) 

ขาดทกัษะในการเขียนอยา่งถกูตอ้งและการเขียนเป็นประโยค	

	 •	 Exposure	to	lots	of	information

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	เปิดรับข่าวสารต่างๆมากมายในโลกออนไลน	์ท�าใหรู้้วา่ข่าวไหน

ก�าลงัเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจและข่าวไหนมีความเก่ียวเน่ืองกนั

	 •	 Global	mobility

-	 ดิจิทลัเนทีฟ	 เป็นคนยุคใหม่ท่ีกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในยคุของเทคโนโลย	ี ซ่ึงพร้อมเขา้สู่โลกของธุรกิจท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ

ทางดา้นเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั

	 จากขอ้มูลสถิติในปี	 พ.ศ.	 2557	 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 

(International	Telecom	Union)	พบวา่	ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีน่าจบัตามอง 

ในกลุ่มของประเทศท่ีมี	 Digital	 Natives	 เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดยมีสถิติส�าคญัดงัน้ี	

ประเทศไทยมีกลุ่ม	Digital	Native	อยูร่าว	4.38	ลา้นคน	คิดเป็น	6.3%	ของประชากรทั้งหมด	

และคิดเป็น	42.3%	ของกลุ่มประชากรอาย	ุ15-24	ปี	(อา้งถึงใน	เธียรทศ	ประพฤติชอบ,	2557)	

	 ส�านกังานสถิติแห่งชาติ	 ไดส้�ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในครัวเรือน	พ.ศ.	2557	เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และโทรศพัทมื์อถือ	

ในประชากรอาย	ุ6	ปีข้ึนไป	ประมาณ	62.3	ลา้นคน	ผลการส�ารวจพบวา่	มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์	

23.8	ลา้นคนหรือ	(ร้อยละ	38.2)	ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต	21.7	ลา้นคนหรือ	(ร้อยละ	34.9)	และ 

ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ	 48.1	 ลา้นคนหรือ	 (ร้อยละ	 77.2)	 เม่ือพิจารณาการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ตามกลุ่มอายุต่างๆ	 พบว่า	 กลุ่มอายุ	 15-24	 ปี	 มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด	 

ร้อยละ	69.7	รองลงมาคือ	กลุ่มอาย	ุ6-14	ปี	ร้อยละ	58.2	กลุ่มอาย	ุ25	-34	ปี	ร้อยละ	48.5	

กลุ่มอาย	ุ35	-	49	ปี	ร้อยละ	25.9	และต�่าสุดในกลุ่มอาย	ุ50	ปีข้ึนไป	ร้อยละ	8.4

	 การส�ารวจของ	บริษทัมายด์แชร์	 ประเทศไทย	 (Mindshare	 Thailand)	 ในปี	 

พ.ศ.	 2557	 เร่ือง	 “Growing	Up	 as	Digital	 Natives”	พบว่า	 จ�านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 

ทัว่ประเทศไทยมีอยู	่16,284,000	คน	ประมาณ	51%	ของกลุ่มประชากรผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

ในประเทศไทยเป็นดิจิทลัเนทีฟ	ซ่ึงคิดเป็น	13%	ของจ�านวนประชากรอาย	ุ14-65	ปี	หรือ

คิดเป็น	8,570,890	คน	ในงานวจิยัไดแ้บ่งดิจิทลัเนทีฟเป็น	2	กลุ่ม	คือ	Digitally	Born	และ	

Evolving	Digital	ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตดงัน้ี	
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 กลุ่ม	Digitally	Born	 เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีอายรุะหวา่ง	 14-17	 ปี	 

เร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตตั้งแต่	อาย	ุ9	ปี	โดยรู้จกัและใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นจากส่ิงแวดลอ้ม	เช่น	โรงเรียน 

ครอบครัวและเพ่ือน	เน่ืองจากกลุ่มน้ียงัเป็นเดก็นกัเรียนไม่มีเงินมากนกัจึงไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ต

ตลอดเวลา	แต่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมต่อระหวา่งเพ่ือนๆ	 เช่น	 ใชเ้พ่ือแซทไลน์	 (Line)	 

ใชเ้ขา้โซเซียลเน็ทเวร์ิค(Social	Network)	เพื่ออพัเดทและติดตามสถานะ	นอกจากน้ียงัพบ

วา่กิจกรรมใน	1	วนั	(เก่ียวกบัจอ)	77%	เล่นอินเทอร์เน็ต	1-4	ชัว่โมง	54%	ดูทีว	ี1-4	ชัว่โมง	36% 

เขา้อินเทอร์เน็ตผา่นมือถือ	 58%	 ดูวิดีโอออนไลน์/ทีวีออนไลน์	อยา่งนอ้ย	 30	นาที	และ 

ยงัชอบเล่นเกมออนไลน์	 ยทููป	 ผ่านสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเช่ือมต่อไดง่้าย	 รวดเร็วและ 

ทุกท่ี	Digitally	Born	ยงัมีพฤติกรรมการหาขอ้มูล	(Search)	เพ่ือท�าการบา้น	

	 ส่วนกลุ่ม	Evolving	Digital	 เป็นกลุ่มวยัรุ่น	 ท่ีมีอายรุะหวา่ง	 18-24	 ปี	คร่ึงหน่ึง 

ของกลุ่มน้ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตลอดเวลา	ผา่นทางสมาร์ทโฟนและแทปเลต็	 ชีวิตประจ�าวนั 

เร่ิมจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือคน้หาขอ้มูล	 (Search	Engine)	และใชเ้พ่ือส่ือสารระหวา่ง

กลุ่ม	หาเพ่ือนใหม่ทาง	facebook	และชอบติดตามข่าวสารผา่นทางบลอ็ค	(Blog)	โดยเฉพาะ

เวบ็พนัทิพ	รวมไปถึงการการแชร์รูปภาพพร้อมเชค็อินสถานท่ีแบบเรียลไทม	์และเฝ้าจ�าตามอง 

ไลฟ์สไตลก์ารแต่งตวัของเหล่าคนดงัผา่นทางอินสตาแกรม	 กิจกรรมออนไลนข์องกลุ่มน้ี

ไดแ้ก่	Search	Engine	93%,	Social	Networking	89%,	Online	Video	75%,	Email	64%,	

Listen	 to	Music	 64%,	 Instant	Messaging	 62%	ดงันั้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตของกลุ่มน้ี 

จึงค่อนขา้งหลากหลายกวา่	Digitally	Born	

	 จากขอ้มลูดงักล่าวเป็นภาพท่ีสะทอ้นการใชส่ื้อใหม่ของดิจิทลัเนทีฟอยา่งเห็นไดช้ดั	

การท่ีดิจิทลัเนทีฟ	จะเขา้ถึง	 (Access)	 ส่ืออินเทอร์เน็ตไดน้ั้น	 ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว 

ท่ีซ้ือคอมพิวเตอร์	 โนต้บุ๊ค	สมาร์ทโฟน	แท็บเลต็	 ไวใ้ห้ลูก	 จึงจะสามารถเช่ือมต่อโลก

ออนไลน์ได	้พ่อแม่จึงตอ้งหมัน่เอาใจใส่คอยดูแลการใชอิ้นเทอร์เน็ตของลูก	 จะไดรั้บรู้ 

และแกปั้ญหาไดท้นัท่วงทีเม่ือดิจิทลัเนทีฟ	ตอ้งเผชิญกบัภยัท่ีแฝงมาในโลกออนไลน	์และ

ตอ้งคอยให้ค �าปรึกษา	 สอนให้ใชส่ื้อดิจิทลัดว้ยความเขา้ใจ	 (Understand)	 ให้ลูกรู้จกั 

คิดวเิคราะห์แยกแยะ	(Analyze)	ประเมินไดว้า่ส่ือไหนดี	ส่ือไหนร้าย	(Evaluate)

	 ศรีดา	ตนัทะอธิพานิช	 (2544)	 ไดใ้หข้อ้แนะน�าในส่ิงท่ีส�าคญักบัพ่อแม่ยคุใหม่ 

ตอ้งมีเพ่ือท่ีจะสามารถ	 "รู้เท่าทนั"	 ส่ิงต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างทนัต่อเหตุการณ์	 

ในยคุสงัคมข่าวสาร	ดงัน้ี

•	 พ่อแม่ตอ้งติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ	 อยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของ 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนยคุใหม่	หรือการปรับเปล่ียนในดา้นความคิด 

ค่านิยมหรือกระแสต่างๆ	ท่ีเขา้มาในสงัคม	ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบมาสู่ลกูได	้
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•	 พอ่แม่ควรมีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	 จะท�าใหส้ามารถ 

ตรวจสอบว่าลูกใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่	สามารถ

แนะน�าลูกในการคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์	 สามารถติดตั้งโปรแกรม 

เพ่ือตรวจสอบและกลัน่กรองเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมไม่ให้เขา้มาขณะท่ีลูก 

ใชอิ้นเทอร์เน็ตอยู	่สามารถรู้เท่าทนัและป้องกนัลกูจากภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

ทางอินเทอร์เน็ตได้

•	 เรียนรู้ท่ีจะรู้จกัลกูของตนเอง	วยัรุ่นมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย	และอารมณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรุนแรง	ข้ึนลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว	รวมทั้งความตอ้งการในดา้น

ต่างๆ	ของลูกวยัรุ่น	 เช่น	ความอยากรู้อยากลอง	อยากไดอ้ยากมีในส่ิงต่างๆ	

เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับในหมู่เพ่ือน	ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีสนใจในเพ่ือนต่างเพศ 

ซ่ึงธรรมชาติของวยัรุ่นน้ีเองท่ีท�าใหต้กเป็นเหยือ่ในการล่อลวงต่างๆ	ไดโ้ดยง่าย	

พอ่แม่จ�าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ	 รู้จกัลูกของตนมากยิง่ข้ึนในพฤติกรรมต่างๆ	

ท่ีแสดงออกมาและสามารถท่ีจะป้องกนัปัญหาและช่วยเหลือลูกไดอ้ย่าง 

ทนัท่วงที	

•	 เป็นผูท่ี้ปลูกฝังความคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องให้แก่ลูกก่อนท่ีพ่อแม่จะ 

ตดัสินใจเช่ือในส่ิงใด	หรือรับเอาความคิดใด	ๆ 	เขา้มา	ตอ้งคิดใหร้อบคอบอยา่ง 

สมเหตุสมผลก่อน	ในส่ิงท่ีไดรั้บมาวา่เป็นส่ิงดี	เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งเหมาะสมแลว้ 

จริงหรือไม่	 เพ่ือสอนลูกให้เป็นคนท่ีมีเหตุผลและรู้จักท่ีจะคิดอย่างมี

วิจารณญาณในการแยกแยะท่ีจะเลือกรับในส่ิงท่ีดี	 และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ดี	

เพื่อไม่ใหถ้กูกลืนไปกบักระแสค่านิยมต่างๆ	ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาไดโ้ดยง่าย	

•	 พอ่แม่จ�าเป็นตอ้งมีเวลาใกลชิ้ดลกูอยูเ่สมอ	ในการพดูคุย	การปรึกษาหารือ	ใหล้กู

รู้สึกวา่ตนเองเป็นคนพิเศษของพอ่แม่	ใหค้วามรักและความเอาใจใส่ห่วงใยลกู

อยูเ่สมอ	โดยตระหนกัวา่แมว้า่ลกูจะเติบโตเป็นวยัรุ่น	แต่ยงัคงมีความตอ้งการ

ในความรัก	ความห่วงใยเอาใจใส่และการช้ีทิศน�าทางจากพอ่แม่อยูเ่สมอ	

•	 เปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นของลกู	เน่ืองจากลกูในวยัรุ่นมีความสามารถ

ท่ีจะเขา้ใจในการใชเ้หตุผล	ต่าง	ๆ	ไดเ้ป็นอยา่งดีในระดบัหน่ึง	ดงันั้นในการ

พดูคุยกบัลกู	พอ่แม่ไม่ควรใชอ้ารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น	เช่น	การเอะอะโวยวาย

อาละวาด	 แสดงอาการโกรธเกร้ียวไม่พอใจในการกระท�าของลูก	 เพราะ 

การแสดงออกเช่นน้ีจะท�าใหล้กูสูญเสียความไวว้างใจท่ีลกูเคยมีในตวัของพ่อแม่ 

เพราะคิดวา่พอ่แม่ไม่รักและไม่เขา้ใจ	
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•	 หมัน่สงัเกตและเอาใจใส่ในเร่ืองการใชเ้วลาของลูกอยูเ่สมอ	พอ่แม่ไม่ควรท่ี

จะปล่อยปละละเลยลูกในการใชเ้วลาท�ากิจกรรมต่างๆ	โดยท่ีไม่รู้วา่ลูกของ

ตนก�าลงัท�าอะไรอยูห่รือออกไปท่ีไหนกบัใคร	โดยอาจใหเ้หตุผลวา่ลกูโตแลว้

หรือไม่อยากท่ีจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลกู	เน่ืองจากเดก็เป็นวยัท่ีถกูล่อลวง

ไดโ้ดยง่าย	ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายท่ีเราไม่คาดคิดกบัลกูได	้เช่น	ภยัจากยาเสพติด	

การถกูล่อลวงทางเพศ	ถึงแมล้กูจะอยูแ่ต่ในบา้นไม่ไดอ้อกไปท่ีไหนกต็ามแต่

ภยัอนัตรายอาจจะแฝงมาทางอินเทอร์เน็ต	ส่ือวทิย	ุโทรทศัน	์หรือแมก้ระทัง่

หนงัสือการ์ตูนบางประเภทท่ีแฝงไวด้ว้ยเร่ืองของเพศและความรุนแรงต่าง	ๆ 	

	 ในครอบครัวท่ีมีเดก็และเยาวชนเล่นอินเทอร์เน็ตจนขาดการควบคุมตนเองมกัพบ

การเปล่ียนแปลงในดา้นความสมัพนัธ์ภายในสมาชิกในครอบครัว	 เกิดความไม่เขา้ใจและ

ความขดัแยง้ในครอบครัว	เน่ืองจากพอ่แม่ไม่พอใจกบัพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของเดก็

ท�าใหเ้กิดปัญหาหรือทะเลาะกนัเร่ืองการจ�ากดัเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตของลกู	นอกจากน้ี

ยงัเกิดจากการพดูคุย	หรือการท�ากิจกรรมระหวา่งสมาชิกในครอบครัวลดลง	รวมถึงปฏิเสธ

ท่ีจะร่วมกิจกรรมกบัครอบครัว	จะเห็นไดว้า่ขอ้แนะน�าดงักล่าวสามารถน�ามาประยกุตใ์ชก้บั

พอ่แม่ของดิจิทลัเนทีฟ	เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้ใจวยัรุ่นและปกป้องดูแลภยัอนัตรายต่างๆ 

ท่ีแฝงมากบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของลกูในโลกออนไลนไ์ด้

ครอบครัวกบัการรู้เท่าทนัส่ือดจิทิลัของดจิทิลัเนทฟี 

	 	เดก็และเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง	15-24	ปี	หรือ	ดิจิทลัเนทีฟ	มีบุคลิก	ลกัษณะการใช้

อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว	ใชเ้วลาไปกบัการท่องไปในไซเปอร์สเปช	 (Cyber	Space)	

เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมากดว้ยประโยชน	์สามารถคน้หาขอ้มูลหรือส่ิงต่างๆท่ีสนใจไดด้ว้ย

ตวัเอง	จากการใชค้อมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	แทป็เลต็	 ท่ีมีการใชง้านง่ายในการเช่ือมต่อ 

โลกออนไลน์	 เพ่ือพูดคุย	 ดูหนงั	 ฟังเพลง	 เล่นเกม	สร้างสังคมออนไลน์	 มีโลกส่วนตวั	 

เป็นเพ่ือนแกเ้หงา	อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ีควรตระหนกัถึงอิทธิพลของส่ือใหม่ต่อเดก็และเยาวชน

กคื็อการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งไม่เหมาะสม	ท�าใหเ้ดก็ติดโซเซียล	 ติดเกม	โดนล่อลวงจากเพ่ือน

แปลกหนา้	การเรียนตกต�า่	สุขภาพย �า่แย	่สนใจส่ิงรอบตวันอ้ยลง	ถา้เดก็และเยาวชนไม่สามารถ

จดัระเบียบการใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้หมาะสมกจ็ะส่งผลกระทบถึงครอบครัว	และสงัคมได	้

	 ท่ามกลางสังคมในโลกยคุดิจิทลั	 (Digital	 Society)	 มีค �าถามเกิดข้ึนมากมายว่า

ครอบครัวไดท้�าหนา้ท่ีในการดูแลการใชอิ้นเทอร์เน็ตของลกูหรือไม่	เดก็จะรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	

(Digital	Literacy)	ไดอ้ยา่งไร	
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	 ดร.	วมิลทิพย	์ มุสิกพนัธ์	 (2555)	รองผูอ้ �านวยการดา้นวชิาการ	สถาบนัแห่งชาติ 

เพื่อพฒันาเดก็และครอบครัว	มหาวทิยาลยัมหิดล	กล่าววา่	“ยงัมีพอ่แม่จ�านวนมากเห็นวา่	

เทคโนโลยเีป็นเร่ืองไกลตวัเป็นส่ิงท่ีตนไม่สามารถเรียนรู้ได	้ จึงเปิดโอกาสใหเ้ทคโนโลย ี

อยูใ่กลชิ้ดกบัลกูมากกวา่”	และอธิบายปัญหาการกลัน่แกลง้ออนไลนว์า่	“ผูป้กครองหลาย

ท่านคิดวา่การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใชง้านอินเตอร์เน็ตหรือการกีดกนัเดก็ไม่ใหใ้ช ้

ส่ือออนไลนใ์ดๆ	เลยคือวธีิป้องกนัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัในการใชอิ้นเตอร์เน็ต

ของเดก็	แต่วธีิท่ีถกูตอ้งและดีท่ีสุดคือ	พอ่แม่ตอ้งคอยใส่ใจลกู	หมัน่สงัเกตพฤติกรรม	และฝึกลกู

ใหมี้จิตใจท่ีเขม้แขง็	ยนือยูเ่คียงขา้งลกูเม่ือเจอปัญหา	ท่ีส�าคญัตอ้งฝึกตวัเองใหรู้้เท่าทนัส่ือ

มากกว่าเด็ก	 เพ่ือท�าตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดี	 และสามารถให้ค �าแนะน�าท่ีถูกตอ้งแก่เด็ก 

เม่ือเกิดปัญหาได”้

	 พญ.พรรณพิมล	วปุิลากร	(2555)	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กล่าววา่	ส่ือมีอิทธิพล

ต่อการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่เยาวว์ยั	 การเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีส�าคญัเป็นการเรียนรู้การใชชี้วิต 

อยา่งมีสุขภาวะ	ซ่ึงเป็นการสร้างเสริมรูปแบบการใชชี้วติท่ีเดก็คุน้เคย	ปฏิบติัจนเคยชิน	และ

กลายเป็นวถีิชีวติท่ีดีเม่ือเติบโตข้ึน	ซ่ึงไม่ควรปล่อยใหเ้ดก็ใชส่ื้ออยา่งไม่มีขอบเขต	จะน�าไปสู่

การใชส่ื้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด	ท�าใหเ้กิดภาวการณ์ติด	ซ่ึงส่งผลต่อกิจวตัรประจ�าวนัและการเรียนรู้ 

เม่ือเกิดอาการติดเดก็จะไม่สามารถควบคุมการใชส่ื้อของตนเอง	จนเกิดผลกระทบดา้นอารมณ์

และดา้นการใชชี้วิต	 การไม่คดัเลือกส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัปล่อยให้เด็กใชส่ื้อท่ีมีเน้ือหา 

แบบผูใ้หญ่จะมีผลต่อระบบคิด	 การตดัสินใจ	 รูปแบบพฤติกรรมของเด็ก	 นอกจากน้ี 

การปล่อยใหเ้ดก็อยูก่บัส่ือโดยขาดการมีส่วนร่วมและการช้ีแนะจากผูป้กครอง	จะท�าใหเ้ดก็

รับขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีเกินกวา่จะใชเ้หตุใชผ้ลตามวยัของตนพิจารณาท�าความเขา้ใจ	

ตดัสินใจไม่ไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นอยา่งไร	

	 พอ่แม่ตอ้งเร่ิมดูแลดิจิทลัเนทีฟในการใชส่ื้อดิจิทลั	(Use)	ตั้งแต่ท่ีบา้น	การเอาใจใส่

ดูแล	การตั้งขอ้ตกลง	กฎระเบียบของครอบครัววา่จะอนุญาตใหเ้ล่นอินเทอร์เน็ตไดน้านแค่ไหน 

ใชเ้พ่ือประโยชน์อะไร	 เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารในโลกออนไลน์มีมาก	 มีทั้งดีและไม่ดี	 

เม่ือดิจิทลัเนทีฟเขา้สู่โลกออนไลน	์ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือโอกาสท่ีจะเส่ียงต่อการเขา้สู่เน้ือหา	

ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมแต่หาดูไดง่้ายในโลกออนไลน	์เช่น	เวบ็ไซดล์ามกอนาจาร	คลิปวดีิโอ	

เกมออนไลน์ท่ีมีความรุนแรง	 หรือการถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพน�าไปสู่การถูกล่อลวง	 

ล่วงละเมิดทางเพศ	 ท่ีคนร้ายไดข้อ้มูลส่วนตวัของดิจิทลัเนทีฟจากการโพสต์ขอ้ความ	 

โพสตรู์ปส่วนตวั	อีเมล	เบอร์โทรศพัท	์หรือการโตต้อบกนัทาง	e-mail,	line,	facebook,	twitter,	

instagram	ท�าใหอ้ยากไปพบ	อยากไปเจอเพ่ือนใหม่	หรืออาจถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์	

(Cyberbullying)	
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สังคมมกัจะตั้งค �าถามอยูเ่สมอว่า	 “อินเทอร์เน็ต”	 “ดี”	หรือ	 “ไม่ดี”	 ต่อเด็กและเยาวชน	 

จากการเขา้มาของอินเทอร์เน็ตและนวตักรรมเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมต่อ 

โลกออนไลนไ์ดเ้พียงปลายน้ิวสมัผสั	จึงมีแนวคิดเก่ียวกบั	“การรู้เท่าทนัส่ือ”	ซ่ึงเป็นแนวคิด

ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัสากล	ถือเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเสริมสร้างพลงั 

อ�านาจในการบริโภคส่ืออยา่งชาญฉลาดของผูบ้ริโภคส่ือ	เพราะหากบุคคลใดขาดการรู้เทา่ทนัส่ือ

ยอ่มตกเป็นเหยือ่ของขอ้มูลข่าวสาร	ดงันั้นการท่ีบุคคลในสงัคมจะสามารถรู้เท่าทนัส่ือได้

ยอ่มตอ้งอาศยัทกัษะในการเขา้ถึง	ทกัษะการวเิคราะห์	ทกัษะการประเมินเน้ือหาสาร	ทกัษะ

การสร้างสรรค	์และทกัษะการมีส่วนร่วม	รวมทั้งยงัตอ้งค�านึงถึงปัจจยัต่างๆ	ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล

และปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีลว้น	ส่งผลต่อ	การรู้เท่าทนัส่ือ	(บุบผา	เมฆศรีทองค�า,	2554)

	 ผูเ้ขียนเห็นว่า	 ครอบครัวเป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดลูกมากท่ีสุด	พ่อแม่ตอ้งท�าหน้าท่ี 

ในการแนะน�าและปลกูฝังการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	(Digital	Literacy)	ใหก้บัลกู	คือ	รู้ใช	้(Use)	

รู้เขา้ใจ	(Understand)	และรู้สร้างสรรค	์(Create)	ซ่ึง	มีรายละเอียดดงัน้ี	

ภาพที ่2 :	การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	(Digital	Literacy)

ทีม่า :	Digital	Literacy	 and	Digital	Literacies.	 2014.	 from	https://cbltmultimedia.files.wordpress.com 
/2014/01/digitalliteracycanada_2.jpg

	 1.		รู้ใช	้(Use)	คือ	ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย

	 2.	รู้เขา้ใจ	(Understand)	ทกัษะท่ีจะช่วยใหมี้การคิด	วเิคราะห์	แยกแยะ	ประเมิน

ผลส่ือดิจิทลั	ภายใตบ้ริบทแวดลอ้มต่างๆ	ท�าใหรู้้วา่จะท�าอะไรเก่ียวกบัข่าวสารในโลกออนไลน์
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ท่ีตอ้งเผชิญ	รวมถึงผลกระทบจากโลกออนไลน	์ความตระหนกัของส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อชีวติพฤติกรรม	การรับรู้	ความเช่ือ	ความรู้สึกต่อโลกรอบๆ	ตวั	ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีตอ้ง

เร่ิมสอนเดก็ๆ	ก่อนท่ีจะเขา้สู่โลกออนไลน	์ในการใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

	 3.	รู้สร้างสรรค	์(Create)	ความสารถในการสร้างเน้ือหาอยา่งมีประสิทธิภาพ	และ

ไปในทางสร้างสรรคภ์ายใตจ้ริยธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทลั	(Digital	Citizenship)

	 กานต	์เชาวนนิ์รัติศยั	(2557)	ไดศึ้กษาเร่ือง	ผลกระทบจากการบริโภคส่ือท่ีมีต่อเดก็	

พบวา่	เดก็ทุกคนสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งง่ายผา่น	Smart	Phone	และ	Tablet	เดก็ยงัไม่สามารถ

แยกแยะเน้ือหาท่ีดีและไม่ดีไดผู้ป้กครองจึงตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด	 เน้ือหา	 (Content)	 

ในส่ือออนไลนใ์นปัจจุบนัถกูน�าเสนอแบบก่ึงส�าเร็จรูป	มีความรวดเร็ว	แต่กลบัมีคุณภาพต�่า	

ประกอบกบัส่ือใหม่ท่ีเดก็สามารถเขา้ถึงไดง่้ายท�าใหข้าดการไตร่ตรองในการรับสารเปรียบ

กบั	 Tsunami	 ท่ีถาโถมเขา้ใส่เด็ก	 ส่ิงท่ีท�าไดดี้ท่ีสุดคือผูป้กครองตอ้งปรับตวัให้ทนักบั 

ส่ือใหม่ๆ	ใชส่ื้อใหเ้ป็นและเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเดก็	รวมถึงสอนวธีิความคิดไปพร้อมๆ	กนั

	 งานวจิยัของ	ภาณุวฒัน	์กองราช	(2554)	เร่ือง	การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลนข์องวยัรุ่นในประเทศไทย	:	กรณีศึกษา	Facebook	โดยมีตวัแปรในการศึกษา

คือ	การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน	 (Perceived	Enjoyment)	และอิทธิพลทางสงัคม	 (Social	

Influence)	พฤติกรรมความหลงใหลจนผดิปกติ	(System	Addiction)	และการติดการใชง้าน	

(System	Stickiness)	พบวา่

•	 วยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท�าให้เกิด 

ความรู้สึกช่ืนชอบ	 และสนุกสนาน	 จึงท�าให้อตัราในการใช้เพิ่มมากข้ึน 

จนเกิดเป็นการติดการใชง้านและอาจท�าใหเ้กิดความรู้สึกกงัวลหรือหมกมุ่น

จะตอ้งเขา้ไปใชง้านอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ

•	 อิทธิพลของบุคคลรอบขา้งท่ีมีการใชเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์ป็นอีกปัจจยัหน่ึง

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน	์วยัรุ่นส่วนใหญ่ตอ้งการ

ท�าตามกระแสนิยมหรือท�าตามแฟชั่นและเม่ือใช้บ่อยคร้ังจะกลายเป็น

พฤติกรรมการติดการใชง้านและความหลงใหลจนผดิปกติ

•	 วยัรุ่นต่างรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดแ้สดงออกทางขอ้มูล	รูปภาพ	

ความคิดเห็น	 ซ่ึงวยัรุ่นก็ไดมี้ขอบเขตในการแสดงออกเพ่ือป้องกนัปัญหา 

ท่ีจะตามมาและไม่ใหเ้ป็นปัญหาสงัคมได้

•	 การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นต่างทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

การใชบ้ริการมากจนเกินไป	 เช่น	 เสียสุขภาพ	 เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์	

ความปลอดภยัในชีวติ	อยา่งไรกต็าม	วยัรุ่นกจ็ะยงัคงใชบ้ริการต่อไป	
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	 จะเห็นไดว้า่การรู้เท่าทนัส่ือท�าใหดิ้จิทลัเนทีฟมีทกัษะในการใชส่ื้ออยา่งชาญฉลาด

สามารถกลัน่กรองส่ิงท่ีพบวา่ไม่เหมาะสมออกไป	 (Buckingham,	2005)	การรู้เท่าทนัส่ือ 

จึงเปรียบเสมือนภูมิคุม้กนัต่อพลงัอ�านาจทางดา้นลบของส่ือท่ีมีผลกบัเด็กและเยาวชน	

แนวคิดการรู้เท่าทันส่ือมองผูรั้บส่ือเป็นผูท่ี้มีพลังอ�านาจและมีความกระตือรือร้น	 

(Empower	as	Active)	เป็นผูบ้ริโภคส่ือท่ีไม่ยอมรับอิทธิพลของส่ือ	สามารถวเิคราะห์	วพิากษ	์

ประเมินส่ิงท่ีส่ือน�าเสนอได	้และสามารถเลือกรับและใชป้ระโยชนจ์ากเน้ือหาส่ือไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน	(Baran,	2004)	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	อุลิชษา	ครุฑะเสน	(2556)	

ศึกษาเร่ือง	 แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้เท่าทันส่ือของแกนน�าเยาวชน	 

พบวา่	ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือของแกนน�าเยาวชน	มี	3	ปัจจยั	ไดแ้ก่	

	 1.	การคิดวิจารณญาณ	 (Critical	Thinking)	 เป็นปัจจยัภายในท่ีมีความส�าคญัท่ีมี 

ผลต่อการรู้ทนัส่ือของแกนน�าเยาวชนและเป็นหัวใจของกระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือ	 

หลกัการเรียนรู้เท่าทนัส่ือคือหลกัการของการตั้งค �าถามอยา่งวิพากษ	์การมีความสามารถ

ในการคิดวเิคราะห์ไตร่ตรองรอบดา้นรู้จกัตั้งค �าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัส่ือ

	 2.	ความตระหนกัในอิทธิพลของส่ือ	 (Media	 effect	 awareness)	 การท่ีแกนน�า

เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบของส่ือท�าใหส้ามารถตดัสินใจไดว้า่ผลแบบใด 

ท่ีตอ้งการและผลแบบใดท่ีควรหลีกเล่ียง	และการตระหนกัในผลกระทบของส่ือจะช่วยให้

ผูรั้บส่ือปกป้องตนเองได	้

	 3.	การรู้เท่าทนัตนเอง	 (Self	 awareness)	 คือ	การคิดวิเคราะห์เพ่ือพฒันาตนเอง 

โดยใชห้ลกัการเชิงพุทธเขา้มาผสมผสาน	 เป็นการฝึกให้แกนนาเยาวชน	 “รู้จกัตนเอง 

ใหดี้เสียก่อน”	ซ่ึงน�าไปสู่ความสามารถในการเลือกเป็น	โดยรู้วา่จะเลือกขอ้มูลข่าวสารใด

มาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน

	 จากงานวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า	 ดิจิทลัเนทีฟท่ีเกิดและเติบโตมาพร้อมกบั

เทคโนโลย	ีมีทกัษะในการใช	้(Use)	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย	

มีพฤติกรรมการใชส่ื้อหลายหนา้จอ	(Multi-Screen)	อยา่งคล่องแคล่วเพื่อเขา้ถึง	 (Access)	

โลกออนไลน์	แต่ยงัขาดความสามารถในการคิด	วเิคราะห์	แยกแยะ	 (Analyze)	ประเมิน	

(Evaluate)	 วา่ส่ิงไหนดี	 ส่ิงไหนร้าย	 ในโลกออนไลน์	ถา้ใชอ้ยา่งสร้างสรรคอิ์นเทอร์เน็ต 

กย็อ่มใหคุ้ณประโยชนอ์ยา่งมากมายเพราะเป็นแหล่งขอ้มลูขนาดใหญ่	แต่ถา้ใชไ้ปในทางท่ีผดิ

ยอ่มน�ามาซ่ึงโทษมหนัต	์ดงันั้นพ่อแม่จึงตอ้งหมัน่เอาใจใส่คอยดูแลการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ของลูก	 จะไดรั้บรู้และแกปั้ญหาไดท้นัท่วงทีเม่ือดิจิทลัเนทีฟตอ้งเผชิญกบัภยัท่ีแฝงมา 

ในโลกออนไลน	์และตอ้งคอยใหค้ �าปรึกษา	สอนใหใ้ชส่ื้อดิจิทลัดว้ยความเขา้ใจ	(Understand)	
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และปลกูฝังใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตไปในทางสร้างสรรค	์(Create)	โดยโพสตข์อ้ความ	ภาพ	คลิป	

หรือเสียงพดู	 ท่ีเหมาะสม	ไม่ท�าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน	สอนใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั	

(Digital	Security)	สอนใหมี้มารยาทในการเขา้สงัคมออนไลน์	(Digital	Etiquette)	สอนให้

รับผดิชอบในส่ิงท่ีเขียน	พดู	และกระท�าลงไปในโลกออนไลน	์(Digital	Rights	&	Responsibilities) 

ซ่ึงส่ิงต่างๆ	เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะน�าไปสู่การเป็นพลเมืองดีในยคุดิจิทลั	(Digital	Citizenship) 

ไดใ้นท่ีสุดภายใตก้รอบของการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัคือ	คือ	รู้ใช	้(Use)	รู้เขา้ใจ	(Understand)	

และรู้สร้างสรรค	์(Create)

	 การศึกษาประเดน็ของครอบครัวกบัการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัของดิจิทลัเนทีฟ	ผูเ้ขียน

เห็นวา่ครอบครัวควรท�าหนา้ท่ี	(Functions)ในการดูแลการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของดิจิทลัเนทีฟ

เพ่ือใหรู้้เท่าทนัส่ือดิจิทลั	ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัครอบครัวมีทฤษฏีท่ีไดก้ล่าวถึงการท�าหนา้ท่ี

ของครอบครัวคือทฤษฏีหนา้ท่ีเชิงโครงสร้างของครอบครัว	(Structural	Function	Theory	

of	 Family)	 เป็นทฤษฏีดา้นครอบครัวท่ีพฒันามาจากทฤษฏีหนา้ท่ีนิยม	 (Functionalism)	

โดยมีบุคคลส�าคญัคือ	ออกสัต	์คอมท	์ (Auguste	Comte)	และ	 เอม็ไมล	์ เดิร์คไฮม	์ (Emile	

Durkheim)	นกัปรัชญาสงัคมชาวฝร่ังเศส	ซ่ึงมีบทบาทส�าคญัต่อการวางพ้ืนฐานในการพฒันา

แนวคิดทฤษฏีคือ	การท�าหนา้ท่ีทางสงัคม	มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัการท�าหนา้ท่ีของอวยัวะของมนุษย ์

ร่างกายของมนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนต่างๆ	ไดแ้ก่	อวยัวะ	กลา้มเน้ือ	เน้ือเยือ้	ซ่ึงอวยัวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกายตอ้งท�าหนา้ท่ีร่วมกนัเพ่ือใหร่้างกายโดยรวมมีสุขภาพดี	สังคมก็เช่นเดียวกนั

ตอ้งสามารถด�าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม	สังคมมนุษยจึ์งจะมีความสุข	 ส่วนประกอบ 

ของร่างกายมนุษย	์หรือส่วนประกอบของสังคมจะตอ้งด�ารงอยูใ่นสภาวะดุลยภาพหรือ 

เกิดความสมดุล	 เพ่ือใหร่้างกายและสังคมโดยรวมสามารถท�าหนา้ท่ีต่างๆไดอ้ยา่งดีท่ีสุด	

(Kingsbury	&	Scanzoni,1993	อา้งใน	พนูสุข	เวชวฐิาน,	2557)	

	 แนวคิดส�าคญัของทฤษฏีหนา้ท่ีเชิงโครงสร้างของครอบครัวคือ	ครอบครัวมีหนา้ท่ี

ให้ก�าเนิดบุตรและสร้างกระบวนการขดัเกลาทางสังคมให้แก่บุตรเพ่ือบุตรจะไดเ้ติบโต 

เป็นคนดีและสามารถด�าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม	ด�ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ในสงัคม	ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีสามารถท�าใหส้งัคมด�ารงอยูไ่ดคื้อ	ครอบครัว	ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

พ่อ	 แม่	 ลูก	 ท่ีท�าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว	 เช่นเดียวกบั 

การตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมโดยรวม	ดงันั้นทฤษฏีหน้าท่ีเชิงโครงสร้าง 

ของครอบครัวจึงมีจุดแขง็ในการน�ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือศึกษาเก่ียวกบัครอบครัวในปัจจุบนั	

โดยเฉพาะการเปรียบเทียบการท�าหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว	เหมือนกบัการท�าหนา้ท่ี

ของอวยัวะต่างๆ	ของร่างกายมนุษย	์(พนูสุข	เวชวฐิาน,	2557)	
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	 ตามแนวคิดของ	ทลัคอทท	์พาร์สนั	 (Talcott	 Parsons)	 ในทฤษฏีหนา้ท่ีนิยมได้

กล่าวถึงสถาบนัท่ีมีบทบาทส�าคญัในสังคมท่ีจะตอ้งท�าหนา้ท่ีสอดคลอ้งกนัเพ่ือใหส้ังคม

ธ�ารงอยูไ่ด	้ซ่ึงประกอบไปดว้ย	สถาบนัครอบครัว	มีหนา้ท่ีสัง่สอน	อบรมบ่มเพาะสมาชิก

ของครอบครัวใหเ้ป็นคนดี	สถาบนัการศึกษามีหนา้ท่ีใหค้วามรู้	สถาบนัศาสนามีหนา้ท่ีสอน

ศีลธรรมอนัดี	สถาบนัการเมืองท�าหนา้ท่ีออกกฎหมาย	เพ่ือปกป้อง	คุม้ครองดูแลประชาชน

ภาพที ่3	:	ความสมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่งสถาบนัต่างๆ	ในสงัคม 

ของ	Parson’s	Structural-Functional	Model	of	Society

ทีม่า:	http://www3.uakron.edu/witt/fd/chap4.htm

	 ทฤษฏีหนา้ท่ีนิยม	(Functionalism)	ตามแนวคิดของ	ทลัคอทท	์พาร์สนั	(Talcott	Parsons) 

ในทฤษฏีหนา้ท่ีนิยมท่ีเสนอวา่	การศึกษาระบบสงัคมนั้นจะตอ้งดูจากการกระท�าทางสงัคม

ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองกนั	(continuing	social	action)	และการกระท�าของปัจเจกบุคคลนั้นเป็น

ไปตามบทบาทและระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทต่างๆ	(role	and	constellation	of	roles)	

Parsons	 ไดส้รุปความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดทั้ง	 3	 ไดแ้ก่	 ระบบสังคม	 ปัจเจกบุคคล	 

บทบาทหนา้ท่ี	ซ่ึงใหค้วามสนใจกบับทบาท	ในการเป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือศึกษาไปถึงการท�ากิจกรรม 

การกระท�าท่ีเป็นไปตามบทบาทของบุคคล	กลุ่มหรือสถาบนัทางสงัคม	(ภาพท่ี	4	:	อา้งถึงใน	

กาญจนา	แกว้เทพ,	2556	หนา้	189)



146 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 

 

ภาพที ่4 :	ความสมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่ง	“บทบาทหนา้ท่ี”	“ปัจเจกบุคคล”กบั	“ระบบสงัคม”

	 เม่ือน�าทฤษฏีหนา้ท่ีนิยม	 (Functionalism)	มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์เร่ือง

การท�าหนา้ท่ีของครอบครัวในการดูแลลูกท่ีเป็นกลุ่มดิจิทลัเนทีฟ	นั้น	 จึงสามารถอธิบาย

ไดว้่าบทบาทการท�าหนา้ท่ีของครอบครัวก็เปรียบเสมือนครอบครัวเป็นส่วนยอ่ยๆ	ของ

สังคม	 ซ่ึงจะตอ้งท�าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสังคมโดยรวมให้ด�ารงอยู่ได	้ โดยท่ีสมาชิก

ของครอบครัวแต่ละคนตอ้งท�าหนา้ท่ีของตนเองใหดี้ท่ีสุด	พ่อแม่	(ปัจเจกบุคคลแต่ละคน)	

ตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีดูแล	 เอาใจใส่	 และช่วยป้องกนัไม่ให้เด็กเสพติดส่ืออินเทอร์เน็ต

มากเกินไป	ถา้เดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่	ปล่อยปละละเลยลกูยอ่มตกเป็น	

“ทาสของการใชเ้ทคโนโลยี”	 จนท�าให้มีปัญหาตามมาในหลายๆ	ดา้น	 ในทางกลบักนั	

ถา้ดิจิทลัเนทีฟท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว	(ปัจเจกบุคคลแต่ละคน)	ไม่ท�าหนา้ท่ีของตนเอง

หลงใหลไปในโลกโซเซียลมากเกินไปย่อมท�าให้สังคมเต็มไปดว้ยปัญหาท่ีจะตามมา

จากการใชส่ื้อไปในทางท่ีไม่เหมาะสม	(ภาพท่ี	4)	ดงัท่ี	ออกสัต	์คอมท	์(Auguste	Comte)	

และ	เอม็ไมล	์เดิร์คไฮม	์ไดก้ล่าวไวว้า่	อวยัวะทุกส่วนของร่างกายมนุษยต์อ้งท�าหนา้ท่ีใหร้ะบบ

มีความสมดุลหากระบบยอ่ยๆท�าหนา้ท่ีไดดี้	ระบบทั้งหมดกจ็ะมีเสถียรภาพแต่หากระบบใด

ท�าหน้าท่ีไม่ดีหรือท�าหน้าท่ีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่วนร่วมก็จะลดเสถียรภาพทั้ งระบบ	

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	ขนิษฐา	 จิตแสง	 (2557)	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	 ความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่มบุคคลกบัทกัษะการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตของเยาวชน

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	พบวา่ครอบครัวมีบทบาทในการเตือนใหเ้ยาวชนตระหนกั
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ถึงความเส่ียงจากขอ้มูลและกิจกรรมทางส่ืออินเทอร์เน็ต	ดงันั้น	สถาบนัครอบครัวควรเสริมสร้าง

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตใหแ้ก่เยาวชน	โดยการปลกูฝังทกัษะในการคิดเชิงวเิคราะห์

และสอนให้เยาวชนเรียนรู้การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตอยา่งรู้	 เท่าทนัภยัและความเส่ียงท่ีอาจ 

แฝงมากบัส่ือ	 รวมทั้งก�ากบั	 ดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของเยาวชน	

นอกจากน้ีพอ่	แม่	ผูป้กครองควรเรียนรู้ทกัษะการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างประสบการณ์

ร่วมกบัเยาวชนในดา้นทกัษะการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและลดช่องวา่งในการส่ือสารกบัเยาวชน

	 ดงันั้นการป้องกนัและควบคุมการใชโ้ซเชียลเน็ตเวร์ิกในโลกออนไลนน์ั้น	พอ่แม่	

ผูป้กครอง	หรือผูใ้หญ่ตอ้งท�าหนา้ท่ีเป็นภมิูคุม้กนัใหก้บัลกู	คอยดูแลเอาใจใส่ดิจิทลัเนทีฟ

ให้รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั	 ตระหนกัถึงผลดีผลเสีย	 

และเน้ือหาท่ีมากบัส่ือท่ียากต่อการควบคุม	 โดยท�าหน้าท่ีปลูกฝังค่านิยมในการใชส่ื้อ 

อยา่งปลอดภยัและสร้างสรรค	์ร่วมกนัขจดัส่ือร้าย	ขยายส่ือดีในสงัคม	เพื่อใหเ้กิดดุลยภาพ

หรือความสมดุล	(Equilibrium)	นัน่เอง	

บทสรุป

	 อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในสังคมอยา่งมากมายเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

ท่ีส�าคญัและถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ	ทัว่โลก	

จะเห็นไดว้า่อินเทอร์เน็ตนั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์มหาศาล	แต่อีกดา้นหน่ึงสังคมก็มองวา่

อินเทอร์เน็ตแอบแฝงไปดว้ยภยัอนัตรายต่างๆ	มากมาย	 โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบั 

การใชอิ้นเทอร์เน็ตของเดก็และเยาวชน	ในเร่ืองของการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เหมาะ	มีเวบ็ไซต์

ท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองลามก	 อนาจาร	 โฆษณาชวนเช่ือ	 และเร่ืองรุนแรงต่างๆ	 ท่ียากต่อ 

การควบคุมตรวจสอบได	้ มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์	 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นภยัท่ีอนัตรายมากกับเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มดิจิทัลเนทีฟท่ีเกิด 

และเติบโตมาในสงัคมยคุดิจิทลั	

	 ในหลายประเทศมีการเรียนการสอนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัในโรงเรียนแต่ 

ในประเทศไทยยงัไม่มีนโยบายอยา่งจริงจงัในเร่ืองน้ี	จึงตอ้งอาศยัเครือข่ายและพลงัทางสงัคม

ช่วยกนัสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัใหเ้กิดข้ึน	อยา่งไรกต็ามครอบครัวยอ่มเป็น

ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุดท่ีจะท�าหนา้ท่ีเป็นภมิูคุม้กนัใหก้บัดิจิทลัเนทีฟ	ใหใ้ชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค	์

ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลย	ีเพื่อใหส้งัคมเกิดดุลยภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์
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	 ซ่ึงบทความน้ีผูเ้ขียนมุ่งศึกษาในมุมมองของครอบครัว	 โดยเห็นว่าครอบครัว 

เป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดในสังคมและเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดลูกมากท่ีสุด	จ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพ่อแม่ 

จะต้องท�าความเข้าใจภัยอันตรายต่างๆ	 ท่ีแฝงมากับส่ืออินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงในโลกยคุโลกาภิวตัน์	พ่อแม่จะตอ้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน	

และปรับตวัเองเพ่ือช่วยช้ีน�าใหดิ้จิทลัเนทีฟเดินไปในทิศทางท่ีถกูตอ้งสามารถคิดวเิคราะห์	

แยกแยะไดเ้องวา่	ส่ิงไหนร้าย	ส่ิงไหนดี	เน่ืองจากพอ่แม่ไม่อาจติดตามการใชอิ้นเทอร์เน็ต

ของลูกไดต้ลอดเวลา	ความเส่ียงทั้งหลายท่ีลูกตอ้งเผชิญในโลกออนไลนส์ามารถป้องกนั

ได้โดยท่ีพ่อแม่ตอ้งท�าหน้าท่ีดูแล	 ให้ค �าแนะน�าในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเน่ือง 

เพราะส่ือมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	นบัวนัจะยิ่งซบัซอ้นมากข้ึน	 จึงตอ้งสร้างทกัษะ 

ใหดิ้จิทลัเนทีฟ	รู้ใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน	์สามารถรู้เขา้ใจและรู้สร้างสรรค	์เพ่ือเติบโต

ไปเป็นพลเมืองท่ีดีในยคุดิจิทลั	ต่อไป	ภายใตก้รอบของการ	รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั

	 อย่างไรก็ตามผูเ้ขียนเห็นว่าการเขา้มาของส่ือดิจิทลันั้นย่อมมีทั้งบวกและลบ	 

ดงันั้นส่ิงท่ีทุกคนท�าไดคื้ออยูร่่วมกบัมนัและใชส่ื้อใหม่น้ีให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง 

และส่วนรวมให้มากท่ีสุด	 แต่การจะท�าเช่นนั้นได	้ ดิจิทลัเนทีฟเองก็ตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า	

“ภมิูคุม้กนั”	และภมิูคุม้กนัท่ีดีท่ีสุดส�าหรับดิจิทลัเนทีฟกคื็อ	“ครอบครัว”
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