สรุปความคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา
เปิ ดเส้นทางสู่ความเข้าใจในทัศนคติ ของชาวดิ จิทลั
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย และคณะ

1. What คือ วิ จยั นี้ ต้องการตอบอะไร?
งานวิจยั นี้มเี ป้ าหมายหลักในการสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติของชาว
ดิจทิ ลั ไทย โดยผลผลิตของโครงการนี้มุ่งสู่การเกิดชุดความรู้ การเผยแพร่ในเชิงบวกผ่านรายงานวิจยั และ
บทความในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระแสการรับรูถ้ งึ ทัศนคติในการสร้างความเข้าในระหว่างคน
ต่างรุน่ ต่างพืน้ ที่ และต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย
จากข้อ สัง เกตของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิจ ัย นี้ ข้อ หนึ่ ง คือ “เพื่อ ศึก ษาการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี” ซึง่ มองในลักษณะของ
ความเป็ นสาเหตุ (Causation) โดยเฉพาะในกรณีท่เี ห็นว่า “คนเป็ นผลผลิตของยุคสมัย” และมีแนวโน้มว่า
งานวิจยั ชิน้ นี้จะพยายามสรุปว่า “Technology” จะเป็ นปั จจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนยุคสมัยของสังคมนัน้ แต่
ยัง มีห ลายปั จ จัย ที่เ ป็ น ตัว ขับ เคลื่อ นที่ม ีผ ลต่ อ ลักษณะของคนแต่ ล ะยุค สมัย จึง เป็ น ประเด็น ที่ผู้ว ิจ ยั ควร
ตระหนักและควรให้ความกระจ่าง
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้ละเลยในประเด็นข้างต้น ดังจะเห็นได้ในการทบทวนวรรณกรรมทีช่ ้ชี ดั ว่า
เทคโนโลยีเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของคน และยังสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่น ๆ แต่การศึกษานี้
ไม่ได้มองว่าคนเป็ นผลจากเทคโนโลยีตามลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causation) เพียงเท่านัน้
แต่ตอ้ งการให้งานวิจยั นี้เป็ น “กระบอกเสียง” ของคนกลุ่มนี้ในมุมมองของพวกเขาทีม่ ที ศั นะต่อเรือ่ งอัตลักษณ์
รุน่ คุณธรรม วิถชี วี ติ และพฤติกรรมทีเ่ ป็ นอยูข่ องคนรุน่ เขาเองผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทัง้ นี้ การศึก ษาการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็ นผลสืบเนือ่ งมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยี ของงานวิจยั นี้ มีนัยยะของความเชื่อ มโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากเทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อน แต่งานวิจยั นี้ไม่มเี ป้ าหมายทีจ่ ะสรุปว่า เทคโนโลยีคอื สิง่ ทีท่ าให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในยุคสมัย และทาให้คนในยุคหลังมีคุณลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในลักษณะความสัมพันธ์
แบบความเป็ น สาเหตุ ไ ด้ เพราะในขณะที่ค นเป็ น ผลผลิต ของยุ ค สมัย ที่ข ับ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยีนัน้
เทคโนโลยีกเ็ ป็ นผลผลิตของคนในยุคสมัยนัน้ ๆ เช่นกัน อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยัง
เป็ นผลมาจาก key drivers ในด้านอื่น ๆ ด้วย วัตถุประสงค์ในข้อนี้ จึงมีเป้ าหมายเพื่ออธิบายเชื่อมโยงการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ควบคู่กนั ไปในช่วงชีวติ ของประชากร
ในแต่ละกลุ่มรุ่นวัย เพื่อให้เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีถอื เป็ น ‘ส่วนหนึ่ง’ ของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย และเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยประกอบสร้างอัตลักษณ์ของประชากรดิจทิ ลั ในแต่ละรุ่น
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ให้มคี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ เพื่อให้มคี วามชัดเจนในประเด็นดังกล่าวมากขึน้ ทีมผู้วจิ ยั จึงเห็นว่า ควรจะ
อธิบายประเด็นนี้ให้ชดั เจนว่าเป้ าหมายงานวิจยั ครัง้ นี้ต้องการตอบคาถามอะไร ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ตงั ้
ข้อสังเกตและแนะนาไว้
นอกจากนัน้ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ตงั ้ ข้อสังเกตและแนะนาว่า อาจหาตัวแปรเทียบเช่น gen y กับ
gen z เปรียบเทียบกับ gen x อาจเห็นบทบาทเทคโนโลยีท่เี ป็ นตัว drive หลัก หรือจะเปรียบเทียบ gen
เดียวกัน กลุ่มที่ 1 ใช้เทคโนโลยี แต่กลุ่มที่ 2 ไม่ใช้เทคโนโลยีนัน้ ซึง่ อาจทาได้จะยาก ดังนัน้ จึงอาจดูความ
เข้มข้น (Intensity) ของการใช้เทคโนโลยีแทน ซึง่ ในแบบสอบถามมีขอ้ คาถามนี้อยู่แล้ว ทีมผูว้ จิ ยั ขอชีแ้ จงว่า
การศึกษาครัง้ นี้ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงคุ ณภาพ จึงมิได้มเี ป้ าประสงค์ท่จี ะสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามสัมภาษณ์ มาสร้างข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบความแตกต่ างของการใช้
เทคโนโลยีของชาวดิจทิ ลั ในแต่ละรุ่นได้ เนื่องจากเครื่องมือชุดนี้ได้ถูกออกแบบมาใช้เก็บข้อมูลเบือ้ งต้นเพื่อ
อธิบายภูมหิ ลังประชากรดิจทิ ลั ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างและเพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการศึกษาในประเด็นที่จะ
เจาะลึก ต่ อ ไปเป็ น หลัก ดัง นัน้ จึง ไม่ ไ ด้ม ีเ ป้ า หมายที่มุ่ง เน้ น การอ้ า งอิง ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชากรในภาพรวม
(Generalization) หรือเป็ นการสุ่มหาตัวแทนเพื่อสะท้อนภาพรวมของประชากรดิจทิ ลั โดยทัวไปได้
่
แต่มุ่งให้
ข้อมูลเจาะลึกในประเด็นวัตถุประสงค์การวิจยั เชิงคุณภาพทีส่ ามารถบรรยายและยกตัวอย่างจากทัศนะของผู้
มีส่วนร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ การดาเนินการวิจยั โครงการนี้จงึ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณที่
กาหนดขนาดตัวอย่างตามความน่ าจะเป็ นในทางสถิตเิ พื่อนาไปอธิบายกลุ่มประชากรในภาพรวม อย่างไรก็
ตาม หากต้องการศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่าวให้มคี วามถูกต้องและน่ าเชื่อถือ จาเป็ นต้องออกแบบ
เครื่องมือและกาหนดขนาดตัวอย่างให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบในทางสถิติ เพื่อให้สามารถนาไปใช้กบั
การอธิบายภาพรวมของประชากรดิจทิ ลั ได้
2.

How ควรเน้ นเรื่อง Methodology

จากเป้ าหมายสาคัญของงานวิจยั นี้ท่มี ุ่งเน้ น “การทาความเข้าใจ” คุณลักษณะของชาวดิจทิ ลั ไทย
ด้วยกระบวนทัศน์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา งานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
หลัก (Qualitative Research Methodology) โดยใช้ แ นวทางการวิจ ัย ทางด้ า นมานุ ษ ยวิท ยาประยุ ก ต์
(Applied Anthropology) ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย เพื่อให้ขอ้ มูลที่แตกต่างไปตามลักษณะของผู้ให้ขอ้ มูลที่
แตกต่างกันตามช่วงวัย ลาดับของความลึกซึ้งของข้อมูล โดยจุดเด่นของการศึกษาประการหนึ่งคือ การใช้
หลายเทคนิค วิธ ีก ารเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้แก่ 1) เทคนิค การสารวจข้อ มูล ด้ว ยแบบสอบถามสัมภาษณ์
(Survey Interview Questionnaire) 2) เทคนิคการรวบรวมคาศัพท์ (Free Listing) 3) เทคนิคการวาดภาพ
เชิง พรรณนา (Pictorial Ethnography) 4) เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ า ง (Semi-structured
Interview) ประเภทการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ 5) เทคนิคการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) สาเหตุท่โี ครงการวิจยั ครัง้ นี้ได้เลือกใช้หลากหลายเทคนิควิจยั ก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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ของข้อมูล (Triangulation) ซึง่ จะทาให้ขอ้ มูลมีความครบถ้วน (Completeness) ถูกต้องเทีย่ งตรง (Validity)
และน่าเชื่อถือ (Reliability) มากทีส่ ุด
ทัง้ นี้ จากข้อสังเกตของผูท้ รงคุณวุฒใิ นประเด็นการเลือกใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลที่ แตกต่างกันจะนามาสู่
การได้คาตอบทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในประเด็นนี้ ทีมนักวิจยั เองมิได้ละเลยความสาคัญต่อประเด็นดังกล่าว โดย
ในกระบวนการวิจยั ได้มกี ารตรวจสอบข้อมูลแบบรอบด้านอย่างสม่าเสมอตามหลักการ Triangulation อาทิ
การทบทวนคาตอบ การเชื่อมโยงเปรียบเทียบคาตอบจากผู้ใ ห้ข้อมูลในหลายเทคนิควิธ ี รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคคลทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วย
อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีของการศึกษาทางด้านมานุ ษยวิทยาและสังคมวิทยาพบว่า การอธิบาย
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั อาจมีขอ้ มูลบางประการที่ได้จากเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อ มูลที่แตกต่างกัน และ
ส่งผลให้ขอ้ มูลที่ได้แตกต่างกันนัน้ ถือเป็ นเรื่องปกติ เพราะในปรากฎการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมล้วนมี
ความสลับซับซ้อนมากกว่าจะอธิบายหรือตอบด้ว ยองค์ความรู้ชุดใดชุดหนึ่ง การได้ข้อมูลที่แตกต่าง ไม่
สอดคล้ อ ง หรือ ขัด แย้ง กัน ถือ ว่ า เป็ น การเปิ ด พื้น ที่ข องชุ ด ความรู้ใ หม่ อ ัน แสดงถึง มิติท่ีซ ับ ซ้อ นของ
คุณลักษณะ ความคิด และพฤติกรรมของผู้คนได้เป็ นอย่างดี ซึ่งอาจไม่ได้มขี ้อสรุปหรือข้อค าตอบเดียว
เท่านัน้
ทัง้ นี้ ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒปิ ระการหนึ่งที่น่าสนใจ และทางทีมวิจยั จะปรับเพิม่ เติมคือ การ
พยายามเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับข้อมูลของต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้เห็นภาพบริบทของประเทศไทยกับ
ต่างชาติได้ชดั เจนมากขึน้ แม้ว่าจะสามารถนาข้อมูลเชิงคุณภาพมาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิตขิ นั ้ พืน้ ฐานได้
บ้างในบางส่วน แต่ไม่สามารถนาไปอ้างอิงกลุ่มประชากรหรือการนาไปใช้ขอ้ มูลทุตยิภูมสิ าหรับผู้ทต่ี ้องการ
วิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ได้ ดังนัน้ สาหรับงานวิจยั
นี้อาจมีการวิเคราะห์เพิม่ เติมในรูปแบบของข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การเชื่อมโยงผลการวิจยั กับข้อมูลเชิง
ปริมาณที่เ ป็ นข้อ มูล ทุติย ภูม ิ (Secondary Data) แหล่ งอื่นที่ต รงกับประเด็นงานวิจ ยั นี้ เพื่อ ให้เ กิดความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์และอธิบายผลการวิจยั มากยิง่ ขึน้
3.

Why ควรทาให้กระจ่างตัง้ แต่ต้น


จากการทบทวนวรรณคดีปริทศั น์มอี ะไรบ้างทีไ่ ม่เห็นในไทย

จากการทบทวนวรรณคดีปริทศั น์ทร่ี วบรวมมาจากเอกสารทางวิชาการสามารถระบุกลุ่มแนวคิดที่บ่ง
บอกถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของชาวดิจทิ ลั ตะวันตกที่มอี ยู่ร่วมกัน (Characteristics and Behaviors)
อาทิ การเกิดมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีอจั ฉริยะ (Equipped with Smart) ต้องการความรวดเร็ว/ไม่ชอบ
การรออะไรนาน (a need for speed) ติดมือถือ (Thumb Generation) มีความตื่นตัวต่อข่าวสาร (Information
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Alertness) และการมีโลกส่วนตัว/พืน้ ทีส่ ่วนตัว (create their own private world) เป็ นต้น1
ในระยะการดาเนินการวิจยั 4 เดือนแรก เมื่อเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลชาวดิจทิ ลั ไทย พบว่า คุณลักษณะและพฤติกรรมทีก่ ลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลชาวดิจทิ ลั
ไทยมองว่ามีอยูน่ ้อยต่างจากทีไ่ ด้ทาวรรณคดีปริทศั น์ เช่น การทีค่ นใช้เครือ่ งมือในการคิดคานวนแทนแล้วทา
ให้ต นเองรู้ ส ึก ฉลาดน้ อ ยลง (Stupidification) การสร้า งความร่ ว มมือ และการท างานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม
(Collaboration) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีวกิ ฤติทางสังคม และคุณลักษณะและพฤติกรรมที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาว
ดิจ ิท ัล ไทยมองว่ า ไม่ ม ีเ ลย ได้แ ก่ การมีข้อ กัง ขาหรือ มีค วามสงสัย เกี่ย วกับ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ รวมถึง
หวาดระแวงถึงผลข้างเคียงของการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ (Skeptical) เป็ นต้น


อะไรทีเ่ ห็นในไทย แต่ไม่มใี นวรรณคดีปริทศั น์

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเทคนิคการสัมภาษณ์ มีตวั อย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชาว
ดิจทิ ลั ไทยที่แ ต่ ล ะรุ่นมองว่าแตกต่ างจากแนวคิ ดที่ปรากฏใน วรรณกรรมปริทศั น์ ประเทศตะวันตกของ
โครงการวิจยั นี้ สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภท อันได้แก่
ประเภทที่ 1 เมื่ออยู่ในยุคดิจทิ ลั นัน้ คุณลักษณะและพฤติกรรมจากพื้นฐานของคนไทย อาทิ การ
ปรับตัวเก่ง การเอาตัวรอด การใช้ชวี ติ สบาย ๆ การรักสบาย ชอบความบันเทิง เปิ ดกว้ างกับทุกสิง่ สามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากชาวดิจทิ ลั ไทยที่เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับคุณลักษณะและพฤติกรรมข้างต้น
นอกจากนัน้ ยังมองได้ว่าการให้คุณค่ากับเทคโนโลยีในแต่ละสังคมนัน้ มีความแตกต่างกันไปอีกด้วย
1

ตัวอย่างของวรรณคดีปริ ทศั น์บางส่ วน มาจาก

Chris Jones and Binhui Shao, The Net Generation and Digital Natives: Implications for Higher Education
(Higher Education Academy, York, 2011).
Danah Boyd, It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens (New Haven: Yale University
Press, 2015).
David Buckingham and Rebekah Willett, Digital Generations: Children, Young People, and New Media
(London: Routledge, 2010).
Don Tapscott, Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation (New York: McGraw-Hill, 2000).
Don Tapscott, Growing Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World (New York:
McGraw-Hill 2009).
Katharine E. Davis, Young People’s Digital Lives: The Impact of Interpersonal Relationships and Digital
Media Use on Adolescents Sense of Identity, 2011.
Vasja Roblek et al., “Smart Technologies as Social Innovation and Complex Social Issues of the Z
Generation,” Kybernetes 48, no. 1 (2019): pp. 91-107, https://doi.org/10.1108/k-09-2017-0356.

4

ประเภทที่ 2 ทัศนคติและความสนใจที่เกิดขึน้ มาในแต่ละรุ่ นวัยนัน้ มีความแตกต่างกัน ปรากฏตาม
ลักษณะเด่นของแต่ละรุ่นวัยที่มบี ริบทการเติบโตที่แตกต่ างกัน เช่น วัย 13-15 ปี มีลกั ษณะเด่นคือ ‘ช่าง
จินตนาการ’ วัย 19-23 ปี สนใจและตื่นตัวเรื่องการเมือง ในขณะทีว่ ยั 30-38 ปี เลือกลักษณะเด่นของตนเอง
คือ ‘ช้าแต่ชวั ร์’ เป็ นต้น
ประเภทที่ 3 ข้อมูลทีเ่ ป็ นสากล (Universal) แต่สะท้อนมุมมองจากคนใน (Emic Perspective)
ตัวอย่างทีผ่ มู้ สี ่วนร่วมในงานวิจยั ทีเ่ ป็ นกลุ่มชาวดิจทิ ลั ไทยได้ให้ขอ้ มูล และอาจสะท้อนได้ว่าเป็ นสิง่ ที่
ทุก ๆ สังคมวัฒนธรรมนัน้ มีและเป็ นสากล ดังเช่น ‘ความใจร้อน’ นัน้ ทางทีมวิจยั ตระหนักถึงจุดนี้และที่
นาเสนอไปเป็ นเพราะเห็นว่าเป็ นคาตอบทีม่ มี ติ ทิ งั ้ ทีเ่ ป็ นสากลของความเป็ นวัยรุน่ อาจเกิดขึน้ ได้ไม่แฉพาะใน
สัง คมไทย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ที่ท่ า นผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิไ ด้ต ัง้ ค าถามไว้ แต่ ก็ย งั มีม ิติมุม มองของคนใน (Emic
Perspective) ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยทีเ่ ป็ นชาวดิจทิ ลั รุ่นใหม่ไทยรุ่นนัน้ ๆ ทีม่ องว่ารุน่ วัยตนเองมีลกั ษณะที่
ใจร้อนมากขึน้ เมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่นในสังคมไทย ในมิตหิ ลังนี้เอง เป็ นจุดทีท่ มี วิจยั สนใจทีจ่ ะสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชากรรุ่นวัยนัน้ เพิ่มเติมว่า เหตุใดเขาจึงมีทศั นคติว่ารุ่นวัยเขาเป็ นเช่นนี้และอาจทาความเข้าใจจาก
มุมมองของชาวดิจทิ ลั ไทยรุ่นนัน้ ๆ ว่า การมีปฏิสมั พันธ์กบั เทคโนโลยีท่อี านวยความสะดวกได้อย่างเร็ว
ทันใจนัน้ มีผลต่อการทาให้คนรุ่นวัยดังกล่าวมองว่าควรได้รบั การตอบสนองในชีวติ ประจาวันอย่างรวดเร็ว
ทันใจด้วยหรือไม่ ในการนี้จงึ นามาซึ่งความรูส้ กึ ว่ารุ่นวัยพวกเขาเป็ นวัยที่ ‘ใจร้อนและมีความอดทนทีต่ ่ าลง’
ดังทีท่ มี วิจยั ได้นาเสนอข้อมูลไปนันเอง
่
4.

So what คือ เอาไปใช้ต่ออย่างไร?

ในประเด็นทีผ่ ทู้ รงวุฒไิ ด้ให้ความคิดเห็นว่าโครงการไม่ควรยึดติดคุณธรรมทัง้ 5 ข้อตามชุดความเชื่อ
ของรัฐบาล ทีมวิจยั ขอให้ขอ้ มูลว่าหลักคุณธรรมทัง้ 5 ข้อเป็ น KPI หนึ่งของแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 จึงได้น้อมรับมาเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
ความสอดคล้องกัน ทีมวิจยั จึงได้สร้างคาถามในแต่ละเทคนิคการวิจยั เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผูม้ สี ่วนร่วม
ในโครงการมีทศั นะต่อคุณธรรมทัง้ 5 ข้อทีร่ ฐั บาลได้รงณรงค์และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างไร
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิง่ ต่อการเข้าใจมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกทัง้ งานวิจยั นี้ยงั ศึกษาถึง ชุด
คุณธรรมตัว อื่นที่เ ยาวชนคิดว่าจาเป็ นที่นอกเหนือ จากคุณธรรมทัง้ 5 ข้อ รวมไปถึงการเปิ ดมุมมองการ
ตีความคุณธรรมทัง้ 5 ข้อของเยาวชนทีแ่ ตกต่างจากชุดความรูข้ องคนรุ่นก่อนหรือแนวคิดของรัฐบาล จึงเป็ น
การเปิ ดพืน้ ทีม่ ุมมองเรื่องคุณธรรมในสังคมไทยทีม่ คี วามหลากหลาย เชื่อมโยงกับความเชื่ อของเยาวชนคน
รุน่ ใหม่ทจ่ี ะสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างวัยได้ ในส่วนประเด็นลักษณะการเรียนรูท้ ด่ี ที ผ่ี ทู้ รงวุฒไิ ด้
เสนอแนะว่าควรมีการ engage กับ user และประเด็นเรื่องการออกแบบเชิงนโยบายสิง่ แวดล้อมทีด่ นี ัน้ ทีม
วิจยั ขอน้อมรับเป็ นหนึ่งประเด็นทีน่ ่ าสนใจทีอ่ าจนาไปพัฒนาในการวิจยั ปี ท่ี 2 ต่อไป
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